
اخل�ضر يواجهون 
اإنهاء عقدة الغينيني

اإحكام القب�ضة على  ال�ضريط 
احلدودي مع مايل والنيجر

نعمل على اإيجاد حل لعمال 
املوؤ�ض�ضات التي جمدت ح�ضاباتها

و�ضع ت�ضع اإطارات وموظفني 
حتت الرقابة الق�ضائية 

رئي�س الدولة يعلن اإطالق حوار �ضامل ب�ضمانات

اأجهزة الدولة و اجلي�ش، لن يكونو  طرفا يف احلوار الوطني

الأمني العام لالأفالن حممد جميعي 

الرئا�ضيات حتمي الدولة
 من املجهول

حمكمة �ضيدي علي مب�ضتغامن 

حميد طمار ووايل م�ضتغامن احلايل اأمام وكيل اجلمهورية 
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دعا العدالة اأن تنظر حلالته 
بعني الرفق

يو�ضف اخلطيب 
يدافع عن 

�س3خل�ضر بورقعة

�س4

�س6
�س13 �س3

�س5

حقق 4 انت�ضارات مقابل
 6 هزائم و4 تعادلت

لتفادي تهريب اأ�ساحي العيد من دول ال�ساحل الإفريقي 

الأمني العام بالنيابة لالحتاد العمال  بالعا�سمة 

مديرية اخلدمات اجلامعية بب�سار
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�سند�س �سويب �ساحبة املرتبة الأوىل بعني احلجل  يف �سهادة التعليم املتو�سط  

طمـــــوحي اأن اأكـــون طبيبة 
وحما�سرة بكلية الطب

ت�سدرت التلميذة  �سويب �سند�س 
من متو�سطة عبداوي عبد الرحمن 
احلجل   عني  بدائرة  الب�سريي 
قائمة   3 4م  بق�سم  واملتمدر�سة 
املرتبة  باحتاللها  املتفوقني 
الأوىل على امل�ستوى املحلي  يف 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان 
 2019  -2018 الدرا�سي  للمو�سم 

مبعدل 18 من 20
ربيعا   15 ذات  احلجل  عني  ابنة 

على    44 املرتبة  احتلت  والتي 
بثقة  قالت  الولئي   امل�ستوى 
متيقنة  كنت   « كبريتني   وفرحة 
من هذه النتيجة وباأنني �ساأح�سل 
عائلتي  وحتى  جيد  معدل  على 
نظرا  ذلك  ال�سك يف  ي�ساورها  مل 
اإىل  احلافل  الدرا�سي  مل�سواري 
كنت  فقد   ، بالنجاحات  الآن  حد 
دوما يف املرتبة الأوىل منذ ال�سنة 

اأوىل ابتدائي  » 

النجيبة   التلميذة  واأ�سافت 
باأن   2004 ماي   25 يف  املولودة 
تاأكيدا  »جاء  النجاح  هذا  حتقيق 
اأي�سا  لكن  درو�سي  يف  ملثابرتي 
ومرافقة  عائلتي  م�ساعدة  بف�سل 
اأ�ساتذتي يل ولزمالئي طوال هذه 
�ساعدين  ما  التعليم  من  املرحلة 
والعزمية  بالقوة  واأمدين  كثريا 
اأعلى  وحتقيق  التفوق  اأجل  من 

املراتب   » 

الكبري  �سعفها  تخف  مل  �سند�س 
للمطالعة وحبها لريا�سة كرة اليد 
باأنها املف�سلة عندها   قالت  التي 
اأن  و  حققته  مبا  فخرها  موؤكدة 
اأن  يف  دوما  كان  الكبري  طموحها 
ويف  طبيبة  امل�ستقبل  يف  ت�سبح 
حما�رضة  اأ�ستاذة  الوقت  نف�س 
بكلية الطب وتقدمي خدمة لوطنها 
حد  على   « واجبة  و  �رضورية   «
تعبريها  ويعترب امل�سوار الدرا�سي 

بالنجاحات  حافل  التلميذة  لهذه 
رائدة  كانت  بحيث  والتفوقات 
اأي�سا يف �سهادة التعليم البتدائي 
الدرجات  اأعلى  على  بح�سولها 
�سند�س   التلميذة  �رضفت  وقد   ،

الرحمان  متو�سطة  عبداوي عبد 
بلديتها  �رضفت  كما  الب�سريي   
غني احلجل  باإجنازاتها الدرا�سية 

املتميزة 
ل.ب

خبر في 
صورة

يف خن�سلة و تب�سة

توقيف 5عنا�سر دعم للإرهابيني
للمعلومات،  اجليد  ال�ستغالل  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
الدرك  عنا�رض  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
للجماعات  يوم 02 جويلية 2019، خم�سة )05( عنا�رض دعم  الوطني، 
الإرهابية، وذلك، اإثر عمليات متفرقة بكل من خن�سلة وتب�سة/ن.ع.5.

بلدية بوروبة

اإعادة اإ�سكان اأزيد من 300 عائلة 
من  عائلة   300 من  اأزيد  ترحيل  عملية  الأربعاء  اليوم  �سبيحة  انطلقت 
احلي الق�سديري »الفداء« ببلدية بوروبة )املقاطعة الإدارية للحرا�س( 
نحو �سكنات اجتماعية جديدة ببلدية اأولد فايت غرب العا�سمة وذلك 
اأ�سهر  منذ  ولية اجلزائر  با�رضتها  التي  ال25  الرتحيل  اإطار عملية  يف 

قليلة. 
و اأكد الوايل املنتدب للمقاطعة الإدارية للحرا�س، مهدي بو�سارب، لدى 
تقيم باحلي  كانت  اأنه من بني 358 عائلة  الرتحيل  اإ�رضافه على عملية 
ا�ستفادت من �سكنات اجتماعية  القدمي، هناك 306 عائلة  الق�سديري 
لربنامج  تنفيذا  ذلك  و  العا�سمة  فايت غرب اجلزائر  اأولد  ببلدية  تقع 

الرتحيل و اإعادة ال�سكان لولية اجلزائر الذي بلغ مرحلته ال25.

�سكيكدة 

اإعادة دفن رفات  18 �سهيدا 
مت اأم�س الأربعاء اإعادة دفن رفات 18 �سهيدا مبقربة ال�سهداء اجلديدة 
ال�سلطات  بح�سور  ذلك  و  �سكيكدة(  غرب  )جنوب  ولبان  بني  لبلدية 
املحلية املدنية و الع�سكرية و جماهدين الثورية مبنا�سبة اإحياء الذكرى 

ال 57 لعيد ال�ستقالل و ال�ساب.
كانوا مدفونني مبقابر  الذين  ال�سهداء  رفات هوؤلء  ا�سرتجاع  و قد مت 
اأفاد به فاحت حمو�س، مدير املتحف  عمومية بذات البلدية، ح�سب ما 
هوؤلء  اأن  اإىل  م�سريا  ل�سكيكدة،  كايف«  على  »العقيد  للمجاهد  اجلهوي 
من  اغتيل  من  منهم  و  الفداء  �ساحات  ا�ست�سهد يف  من  منهم  ال�سهداء 
طرف امل�ستعمر الفرن�سي داخل املدينة و من بني هوؤلء ال�سهداء الذين 
اأبناء منطقة بني ولبان مت  مت ا�سرتجاع رفاتهم و الذين يعد جلهم من 
ذكر باملنا�سبة ال�سهيدة خوجة خلخال )1928- 1955( و ال�سهيد حممد 
�سالح  و   )1957-1926( نيني  اإ�سماعيل  كذا  و   )1955-1910( خلخال 

قربوعة لعور )1957-1926(.

متو�سطة خيرث يحيى الأوىل 
وطنيا يف �سهادة »البيام«

على  الأوىل  املرتبة  بو�سيف  بعني  يحيى  خيرث  متو�سطة  احتلت 
امل�ستوى الوطني يف ن�سبة النجاح يف �سهادة التعليم املتو�سط، حيث 

بلغت 100 باملائة. كما احتلت مرت�سحة املرتبة 25 وطنيا.
وكانت املتو�سطة قد احتلت املرتبة 5  يف دورة 2018، و13 يف دورة 
ومدير  الرتبوي  النا�سط  واأو�سح  متو�سطة،   142 جمموع  من   2017
اأن �رض النجاح يعود اإىل جمهودات الأ�ساتذة  املوؤ�س�سة كمال نواري 
العطل  يف  الدعم  ودرو�س  والرتبوي  الإداري  الطاقم  وا�ستقرار 

املدر�سية، مع املتابعة النف�سية للمرت�سحني.

اأم�س  حمكمة  �سبيحة  انطلقت 
بلعبا�س  ب�سيدي  اجلنح 
من  اإطارات  نفي  حماكمة  08 
�سيدي  بولية  ال�سحة  قطاع 
مدراء   03 راأ�سهم  بلعبا�س  على 
بتهمة  تبديد  واختال�س  �سابقني 
اأموال  مليون �سنتيم   من   390
الأم  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 

والطفل »بن عتو مرية ّ« يف �سفقات 
م�سبوهة  .  الق�سية التي تعود اإىل 
بطلها   2017 �سنة  اأكتوبر من  �سهر 
03 مدراء تعاقبوا على  ت�سيري هذه 
اإىل  املوؤ�س�سة  ال�سحية  بالإ�سافة 
اإطارين نافدين بذات الهيئة ناهيك 
عن 03 ممونني الذي كانت مهمتهم 
تزويد املوؤ�س�سة مبا حتتاجه  دون 

ال�سفقات ،  قانون  على  املرور 
هذا وقد انطلقت التحقيقات  بناء 
ثمني  عتاد  باختفاء  بالغ  على 
املوؤ�س�سة  لتبا�رضم�سالح  من 
بلعبا�س  ل�سيدي  الوطني  الدرك 
انتهت  ك�سف  حتقيقاتها   التي 
اإبرام  يف  باجلملة  جتاوزات 
ال�سفقات العمومية ما اأدى  توقيف 

على  واإحالتهم  الثالثة  املدراء 
مت  ال�ستماع  الق�ساء  والذين 
وجهت  اأم�س  بعدما  اإليهم  نهار 
 ، عمومية  اأموال  تبديد  تهم  لهم 
اإبرام �سفقات م�سبوهة  وا�ستغالل 
التن�سل من  املن�سب حيث حاولوا 
التهم  رغم مواجهتهم بها من قبل 

النيابة  .

م�ست�سفى الأم ببلعبا�س

03 مدراء واإطارين ومتهمني بتبديد 390 مليون

امل�سيلة 

مواطنو بلدية جبل م�ساعد يحتجون 
بلدية  �سكان  من  الع�رضات  نظم 
جبل م�ساعد جنوب ولية امل�سيلة 
اأمام  احتجاجية  وقفة  اأم�س،   ،
اخلدمات  املتعددة  العيادة  مقر 
رافعني  باملنطقة،  الوحيدة 
على  ياأتي  املطالب  من  جملة 
لالطباء  الفادح  النق�س  راأ�سها 
من  العديد  وندرة  املخت�سني 
و�سوء  والأدوية  الطبية  الأجهزة 
ا�ستقبال املر�سى و قال ال�سكان 
كلما  مر�سا  يزداد  املري�س  اأن 

توجه اإىل العيادة الطبية  خا�سة 
اأن العديد من املواطنني يدخلون 
يف م�سادات كالمية يف الكثري من 
ب�سبب  املوظفني  مع  الأحيان 
الأدوية  نق�س  اأو  الأطباء  تاأخر 
والتجهيزات وا�ستاء رواد العيادة 
من انعدام الو�سائل الطبية، �سف 
اإىل ذلك املواعيد املتباعدة التي 
النتظار  اإىل  �ساحبها  ي�سطر 
املواطنني  من  بكثري  اأدى  مما   ،
القاطنني يف املنطقة اإىل التنقل 

املجاورة  ال�سحية  الهياكل  اإىل 
ق�سد العالج ما �سبب لهم متاعب 
جهة  من  املر�س،  غري  اأخرى 
اإىل  �سكان  بع�س  ي�سطر  اأخرى 
اخلا�سة  العيادات  نحو  التوجه 
ليكون  باه�سة  باأثمان  للمعاجلة 
يدفع  من  هو  املواطن  دائما 
وما  والالمبالة  الإهمال  فاتورة 
اأ�سعبها من فاتورة خا�سة اإذا ما 
تعلق الأمر بال�سحة، حيث ترتجم 
للمواطنني  اليومية  الحتجاجات 

واقع ال�سحة مب�ست�سفياتنا واأمام 
املزرية  ال�سحية  الأو�ساع  هذه 
البلدية  �سكان  يعي�سها  التي 
ال�سحة  ترقية  ملبداأ  وتر�سيخا 
وحماية  الجتماعية  واحلماية 
العاجل  التدخل  وجب  الأمومة 
لو�سع  املخت�سة  اجلهات  من 
املزرية  الأو�ساع  هذه  ملثل  حد 
اأمام هذا القطاع احل�سا�س الذي 

يخدم �سحة املواطن  .
ع.ب

م.ب

بلقبلة يعود اإىل الظهور جمددا
هاري�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
وذلك  للعلن جمددا،  الظهور  اإىل  بلقبلة 
عقب حادثة طرده من �سفوف املنتخب 
عقب  قطر  ترب�س  خالل  الوطني 
فيها،  توّرط  التي  الأخالقية  الف�سيحة 
حيث هناأ لعب نادي بري�ست الفرن�سي 
النت�سار  عقب  املنتخب  يف  زمالئه 
الذي �سجلوه اأمام تنزانيا بثالثية نظيفة 
وكتب عرب تغريدة على ح�سابه اخلا�س عرب موقع التوا�سل الجتماعي 

اأن�ستغرام »اأح�سنتم«.

اخل�سر يرعبون امل�سريني
امل�رضيني  نفو�س  اأو�ساط  يف  الرعب  من  حالة  الوطني  املنتخب  يثري 
الوطني  الناخب  اأ�سبال  اأ�سحى  اأين  الإعالم،  و�سائل  اأو  اجلمهور  �سواء 
جمال بلما�سي حمور احلديث عرب ا�ستوديوهات التحليل عرب القنوات 
التلفزيونية امل�رضية ومواقع التوا�سل الجتماعي والذين يتخوفون من 
من  الأول  الدور  يف  قدموه  الذي  امل�رضف  الأداء  ظل  يف  اخل�رض  قوة 
املناف�سة القارية، حيث مت تر�سيحهم بعبور الأدواء الإق�سائية والتاأهل 

اإىل مباراة النهائي للتناف�س على اللقب القاري.

حتية وتقدير لرجال احلماية املدنية
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رئي�س الدولة يعلن اإطالق حوار �ضامل ب�ضمانات

اأجهزة الدولة و اجلي�ش، لن يكونو  طرفا يف احلوار الوطني
االنتخابات قانون  ·         مراجعة 

العمال بحقوق  امل�ضا�س  ·         عدم 

كلمة بن �ضالح و التغيري احلكومي و ندوة 
احلوار الوطني

�سوء يف اآخر النفق

ك�ضف اأم�س رئي�س الدولة عبدالقادر بن �ضالح عن ا�ضتعداد ال�ضلطة باإطالق م�ضار حوار وطني 
ب�ضمانات اأكيدة لن تكون الدولة و اأجهزتها مبا فيها اجلي�س طرفا م�ضاركا فيها

م.�س

بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�س  �شدد 
احلوار  اأن  على  الأربعاء  اأم�س  �شالح 
الذي »�شيتم اإطالقه من الآن«, �شتقوده 
حتظى  م�شتقلة  وطنية  �شخ�شيات 
الدولة  باأن  اللتزام  موؤكدا  بال�رشعية, 
املوؤ�ش�شة  فيها  مبا  مكوناتها,  »بجميع 

الع�شكرية« لن تكون طرفا فيه.
ع�شية  لالأمة  وجهه  خطاب  يف  و 
لعيدي  املزدوجة  بالذكرى  الحتفال 
ال�شتقالل و ال�شباب, اأكد بن �شالح اأن 
يتعني  م�شتعجال  »اأمرا  اأ�شحى  احلوار 
على بالدنا اللجوء اإليه و يف اأ�رشع وقت 
و  ال�شيا�شية  �شجيتها  ل�شتعادة  ممكن 
هذا  م�شار  اأن  م�شيفا  املوؤ�ش�شاتية«, 
الآن,  من  اإطالقه  »�شيتم  الذي  احلوار 
�شتتم قيادته و ت�شيريه بحرية و �شفافية 
كاملة من قبل �شخ�شيات وطنية م�شتقلة 

ذات م�شداقية«.
املعنية  ال�شخ�شيات  هذه  �شتكون  و 
اأكده  مثلما  احلوار,  م�شار  بت�شيري 
اأو  حزبي  انتماء  »بال  الدولة,  رئي�س 
اأنها  كما  �شخ�شي«,  انتخابي  طموح 
»تتمتع ب�شلطة معنوية موؤكدة و حتظى 
مهنية  اأو  �شيا�شية  اأو  تاريخية  ب�رشعية 

النبيلة  امل�شوؤولية  هذه  لتحمل  توؤهلها 
هذا  قيادة  ح�شن  على  ت�شاعدها  و 

احلوار«.
و بغية »اإبعاد اأي تاأويل اأو �شوء فهم«, اأكد 
بجميع  »الدولة  باأن  اللتزام  �شالح  بن 
مكوناتها, مبا فيها املوؤ�ش�شة الع�شكرية 
لن تكون طرفا يف هذا احلوار و �شتلتزم 
مراحل  طوال  احلياد  درجات  باأق�شى 
فقط  �شتكتفي  حيث  امل�شار«,  هذا 
اللوج�شتية  و  املادية  الو�شائل  بو�شع 

حتت ت�رشف الفريق امل�شري.
و يف معر�س تقدميه ملختلف ال�شمانات 
التي توفرها الدولة لهذا امل�شعى, اأ�شار 
هذا  يف  امل�شاركني  اأن  اإىل  �شالح  بن 
احلوار �شيكون لهم حرية مناق�شة كافة 
ل�شمان  توفريها  الواجب  ال�رشوط 
الرئا�شي املقبل  ال�شتحقاق  م�شداقية 
و  الت�رشيعية  اجلوانب  لكل  التطرق  و 
به,  املتعلقة  التنظيمية  و  القانونية 
و  به  اخلا�شة  الرزنامة  ذلك  يف  مبا 
امليكانزميات ذات ال�شلة مبراقبة هذا 

املوعد النتخابي و الإ�رشاف عليه.
كما عاد رئي�س الدولة للتاأكيد على اأن هذه 
الدميقراطي  احلل  »تبقى  النتخابات 
م�شجال  واملعقول«,  والواقعي  الوحيد 
اجلمهورية  »رئي�س  بكون  قناعته 

جدال  ل  دميقراطي  ب�شكل  املنتخب 
بالثقة  �شيتمتع  الذي  وحده  هو  فيه, 
وال�رشعية الالزمتني وكذا بال�شالحيات 
حتقيق  تويل  من  متكنه  التي  الكاملة 
وتلبية  التغيري,  العميقة يف  الرغبة  هذه 
والقيام  الـم�رشوعة  ال�شعبية  الـمطالب 

بالإ�شالحات اجلذرية املن�شودة<<.
باأن  ال�شياق  هذا  يف  موؤكدا  تابع  و    
عقالنية  »مقاربة  يعد  اقرتاحه  مت  ما 
و�شليمة«, و »ال�شبيل الوحيد« الذي يكفل 
للمواطنني »جتنب املقرتحات املحفوفة 
باملخاطر واإف�شال املخططات املريبة 
الفراغ  نحو  البالد  اإىل جر  تهدف  التي 
الد�شتوري وتغييب دور الدولة والزج بها 

يف دوامة الفو�شى و الالا�شتقرار«.
ت�شمن خطاب رئي�س الدولة الإ�شارة اإىل 
�شيف�شي  التي  امل�شتجدات  من  جملة 
اإليها  �شيعهد  التي  الهيئة  اإن�شاء  اإليها 
النتخابية  العملية  مراقبة  و  تنظيم 

املقبلة.
الذي  احلوار  م�شار  باأن  ذكر  اأن  فبعد 
يدعو اإليه, �شيكون هدفه ال�شرتاتيجي 
»التي  النتخابات  تنظيم  هو  الأوحد 
الآجال  اأقرب  يف  جترى  اأن  يتعني 
باأن  الدولة  رئي�س  اأو�شح  املمكنة«, 
اإليها  �شتوكل  التي  الهيئة  اأو  ال�شلطة 

النتخابية  العملية  تنظيم  مهمة 
ومراقبتها عرب كافة مراحلها �شتكون يف 
�شلب هذه النقا�شات, من خالل حتديد 
كيفية ت�شيريها و مهامها و�شالحياتها و 
التي  التوافقية  ال�شخ�شيات  اختيار  كذا 
�شيتمخ�س  ما  بني  من  و  �شت�شريها. 
عن اإن�شاء هذه ال�شلطة, تكييف النظام 
خا�شة  القائم,  والتنظيمي  الت�رشيعي 
باأنه  اأكد  الذي  النتخابات,  قانون 
توفري  ق�شد  مراجعة  اإىل   )...( »يحتاج 
ال�شمانات الكفيلة بتاأمني �رشوط احلياد 
املطلوبة«كما  والنزاهة  وال�شفافية 
�شينجر عن ذلك اأي�شا, اإعادة النظر يف 
امل�شتقلة ملراقبة  العليا  الهيئة  ت�شكيلة 
الد�شتور,  عليها  ين�س  التي  النتخابات 
ال�شلطة  بني  و  بينها  التوفيق  اأجل  من 

التي �شيتم اإن�شاوؤها.
موا�ضلة التطهري و مكافحة 

الف�ضاد

 اأكد رئي�س الدولة عبد القادر بن �شالح, 
العا�شمة,  باجلزائر  الأربعاء  اأم�س 
ت�شميم الدولة على تنفيذ م�شار التطهري 

و حماربة
اجلمهورية  لقوانني  وفقا  الف�شاد, 
اأو  العمال  بحقوق  امل�شا�س  دون  و 

يف  و  الوطني  بالقت�شاد  ال�رشر  احلاق 
خطابه لالأمة ع�شية الحتفال بالذكرى 
املزدوجة لعيدي ال�شتقالل و ال�شباب, 
التي  الدولة  »اأن  �شالح  بن  ال�شيد  �شدد 
تطلعات  و  ملطالب  ال�شتماع  يف  تبقى 

�شعبنا
العميقة, م�شممة حقا على تنفيذ م�شار 
لقوانني  وفقا  هوادة  بال  هذا  التطهري 
قرينة  مبداأ  احرتام  مع  اجلمهورية, 
التدابري الالزمة  الرباءة و اتخاذ جميع 
اإزاء  املتخذة  القرارات  اأن  من  للتاأكد 
مت�س  لن  املعنية  ال�رشكات  روؤ�شاء 
ال�رشر  تلحق  لن  و  العمال  بحقوق 

بالقت�شاد الوطني«.
الإطار  ذات  يف  �شالح  بن  ذكر  كما 
لأجهزة  الوا�شعة  التطهري  عملية  باأن 
مع  تتزامن  تاأطريها  جتديد  و  الدولة 
مكافحة »�شارمة« لآفة الف�شاد و تبديد 
بجدية  بها  »ت�شطلع  العامة,  الأموال 
و  مهامها  كامل  اليوم  متار�س  عدالة 

�شالحياتها«.
لالإثناء  الفر�شة  الدولة  رئي�س  اغتنم 
اأظهره من  على ال�شعب اجلزائري »ملا 
املرحلة  هذه  يف  كبريين  وعي  و  ن�شج 
خالل  من  هذا  و  بالذات«,  احل�شا�شة 

»ت�رشفه احل�شاري املثايل«.

و قال بهذا اخل�شو�س: »اإن �شبط النف�س 
الذي اأظهره مواطنونا و م�شالح ال�رشطة 
و الأمن يف بالدنا قد مكن من احلفاظ 
للمظاهرات« مما  ال�شلمي  الطابع  على 
بالدنا  ي�شع  ل  »ر�شيدا ح�شاريا  ي�شكل 

�شوى الفتخار به«.
غري اأنه اأ�شار يف املقابل اإىل اأن �رشورة 
بذل كل اجلهود ل�شمان احرتام و حماية 
احلقوق الأ�شا�شية و احلريات املكر�شة 
و  التعبري  حقي  �شيما  ل  د�شتوريا, 
»احلر�س  يرافقها  اأن  يجب  التظاهر, 
يف  احلقوق  هذه  ممار�شة  تتم  اأن  على 
المتثال  كنف  يف  و  الآخر  احرتام  ظل 
اأنه  كما  اجلمهورية«,  لقوانني  التام 
املبادئ  هذه  توظيف  عدم  »يتعني 
وحدتها  و  بالدنا  با�شتقرار  للم�شا�س 

الوطنية«.
ال�شدد  ذات  يف  الدولة  رئي�س  جدد  و 
»امل�رشوع«  التطلع  اأن  على  تاأكيده 
بـ«جتاوب  حظي  قد  اجلزائري  لل�شعب 
�شميم  »يف  اليوم  اأ�شبح  حيث  كبري«, 
كما  العمومية«  ال�شلطات  ان�شغالت 

اأ�شحى »من اأوىل اهتمامات الدولة«.

االأمني العام لالأفالن حممد جميعي 

الرئا�سيات حتمي الدولة من املجهول
حذر الأمني العام حلزب الأفالن 
تداعيات  من  جميعي  حممد 
تعي�شها  التي  ال�شيا�شية  الأزمة 
املا�شي,  فيفري  منذ  البالد 
الذهاب  �رشورة  على  م�شددا 
اأقرب  يف  رئا�شية  اإىل  انتخابات 
لتجنيب  احلل  باأن  معتربا   , وقت 
حتتاج  كونها  الفو�شى  اجلزائر 

لال�شتقرار لتح�شني حدودها.
جلبهة  العام  الأمني   �شدد 
جميعي  حممد  الوطني  التحرير 
الريا�س  بفندق  األقاها  كلمة  يف 
من  عدد  تكرمي  هام�س  على 
�رشورة  املجاهدين  على 
والأ�رشة  دعم  املجاهدين 
الوطني  اجلي�س  الثورية  قيادة 
بقايا  �شد  املجاهدة,  ال�شعبي 
واخلارج,  الداخل  يف  الع�شابة 
اجلزائري  الد�شتور  بان  م�شريا 
بني  اجلامع  اأنه  اإل  نقائ�شه  رغم 
للثوابت  وال�شامن  اجلزائريني 
داعيا  لال�شتناد   , لالأمة  الوطنية 
له  لإيجاد خمارج لالأزمة ل�شمان 

لتنظيم  ال�رشورية  ال�رشوط 
حواء  ي�شبقها  رئا�شية  انتخابات 
يج�شد  وواقعي  ومثمر  بناء 
والنخب  واجلي�س  ال�شعب  تالحم 

الفكرية.
مبحاولة  اأطراف  جميعي  اإتهم  و 
اإدخال البلد يف الفراغ الد�شتوري 
من  الدولة,  موؤ�ش�شات  واإلغاء 
�شيناريو  يف  الوطن  اإدخال  اأجل 
يف  يدخله  العواقب  حممود  غري 
على  موؤكدا  وفو�شى,  انزلقات 
للموؤ�ش�شة  العتيد  اأن دعم احلزب 
موقفها  لن  راجع  الع�شكرية 
قائال  لل�شعب,  داعم  �شيادي 
مبادرة  يدعم  كل  الأفالن   «
احلراك  طموح  تعك�س  �شيا�شية 
حلل  وتف�شي  الوطني  ال�شعبي 

الأزمة يف اأقرب الآجال«.
املرحلة  جميعي  دعاة  وفتح 
النتقالية, موؤكدا باأن النتخابات 
لالأزمة  احلل  هي  الرئا�شية 
البالد  تعي�شها  التي  ال�شيا�شية 
الدميقراطية  هل   « ,  مت�شائال 

منا�شب  اإىل  ي�شلوا  اأن  تعني 
 « قائال  ال�شعب,  اأ�شوات  دون 
العمل  جتميد  الذين  يريدون 
تهدمي  يريدون  الد�شتور  باأحكام 
ا�شتعادها  التي  الدولة  اأ�ش�س 
اأبناء نوفمرب بت�شحياتهم اجلليلة, 
الد�شتور مهما كانت نقائ�شه هو 
ح�شن ال�شعب وهو اجلامع لثوابته 
للحريات  وال�شامن  الرا�شخة 

الفردية واجلماعية”.
وثمن املتحدث الدور الذي لعبته 
الع�شكرية,  موؤكدا  املوؤ�ش�شة 
باأن  اجلي�س التزم بدعم احلراك 
ال�شعبي ومرافقته لتجاوز الأزمة 
م�شيفا  احلالية,  ال�شيا�شية 
حافظوا  قد  واجلي�س  »ال�شعب 
يف  النهيار  من  البالد  على  معا 
ميكن  ول  ال�شوداء,  الع�رشية 
اجلمر  �شنوات  ن�شيان  لأحد 
ويالتها  ذاقت  التي  والتخريب 
الإطارات  اأولئك  وكذا  اجلزائر, 
والن�شاء  والأطفال  والعائالت 
املاأ�شاة  �شحايا  راحو  الذين 

املوؤ�ش�شة   « قائال  الوطنية«, 
�شلمية  حافظت  على  الع�شكرية 
يف  العدالة  ورافقت  احلراك 
للقانون  وفقا  الف�شاد  مكافحة 

ودون ا�شتثناء.
بان  امل�شدر  نف�س  واأو�شح 
نقائ�شه  رغم  احلايل  الد�شتور 
اجلزائريني  بني  اجلامع  اأنه  اإل 
وال�شامن للثوابت الوطنية لالأمة, 
دون  “بناء  حلوار  دعوته  جمددا 
ح�شبه,  اأبى”  ملن  اإل  اإق�شاء 
باأ�رشع  رئا�شيات  تنظيم  واىل 
ال�شمانات  ظل  ويف  ممكن  وقت 

احلقيقية للنزاهة وال�شفافية.
بت�شحيات  اأ�شاد  اأن  وبعد 
�شبيل  يف  وال�شهداء  املجاهدين 
جميعي  دعا  الوطن,  حترير 
بجانب  للوقوف  الثورية  الأ�رشة 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  قيادة 
ال�شالح,  يف  ورفيقتها  املجاهدة 
الداخل  يف  الع�شابة  بقايا  �شد 
واخلارج التي نهبت البلد, م�شريا 
اجلهود  تتكاثف  اأن  يجب  اأنه 
للت�شدي للحمالت التي ت�شتهدف 

قيادة اجلي�س الوطني ال�شعبي.
اإميان لوا�س 

دعا العدالة اأن تنظر حلالته بعني الرفق

يو�سف اخلطيب يدافع عن خل�سر بورقعة
التاريخية  الولية  قائد  رد 
على  اخلطيب  يو�شف  الرابعة 
الرائد  الذي �شن بحق  التهجم 
اأنه  موؤكدا  بورقعة,  خل�رش 
الزوبريية  كتيبة  جماهد وقائد 

املعروفة تاريخيا.
التاريخية  الولية  قائد  اأو�شح 
ملف  اخلطيب  يو�شف  الرابعة 
من  اأكد  حيث  بورقعة,  الرائد 
با�شمه  املوقع  البيان  خالل 
يو�شف اخلطيب »ال�شي ح�شان« 
ذاكرة  موؤ�ش�شة  عن  وال�شادر 

اأن  التاريخية,  الرابعة  الولية 
بورقعة  الرائد  جهاد  ملف 
اأن  موردا  عليه,  غبار  ل 
لالإحلاح  نظرا  جاء  تو�شيحه 
املجاهدين«,  »الإخوة  من 
املنظمة  بيان  اخلطوة  لتعقب 
م�شيفا  للمجاهدين,  الوطنية 
عليه  اأملى  الثوري  الواجب  اأن 

ي�شدر بيانا.
عن  تف�شيال  البيان  وت�شمن 
بورقعة,  خل�رش  الرائد  م�شار 
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يف  بالعمارية   1933 مار�س 
�شنة  ليلتحق  املدية,  ولية 
بعد خروجه من  بالثورة   1956
بنواحي  الإجباري  التجنيد 
�شمن  كان  اأنه  موؤكدا  املدية, 
ن�رشت  التي  الأوىل  الأفواج 
املدية  منطقة  يف  الثورة 
و�شواحيها, وترقى �شي خل�رش 
م�شوؤوليات,  عدة  يف  بورقعة 
الزوبريية  الكتيبة  كم�شوؤول 
لتكونه  نظرا  املعروفة 
هذه  قامت  حيث  الع�شكري, 

بطولية  عمليات  بعدة  الكتيبة 
�شد اجلي�س الفرن�شي, وبعدها 
اأ�شبح م�شوؤول بالناحية الرابعة 
للمنطقة الثانية, للولية الرابعة 
بني �شنتي 1959 و1960, ح�شب 
الناحية  يف  امل�شوؤوليات  تدرج 
اآنذاك.  التاريخية  الرابعة 
بورقعة  خل�رش  �شي  واأ�شبح 
ع�شكريا  �شيا�شيا  نقيبا 
للناحية  الثانية  باملنطقة 
مبجل�س  ع�شوا  ثم  الرابعة, 
الولية الرابعة التاريخية برتبة 

رائد حتت قيادة العقيد يو�شف 
اخلطيب امللقب ب�شي ح�شان, 
الولية  ذاكرة  موؤ�ش�شة  رئي�س 

الرابعة التاريخية.
للعدالة  توجه  ثانية  جهة  من 
احلالية  الو�شعية  بخ�شو�س 
العتبار  بعني  الأخذ  ب�رشورة 
�شنه  وكرب  ال�شحية  حالته 
ملتم�شا  املعروف,  وجهاده 
بالرفق  لو�شعيته  تنظر  اأن 

والرحمة.
�ضارة بومعزة

ال�شاعات  تكون  اأن  ينتظر 
على  حا�شمة  القادمة  القليلة 
على  بناء  عدة  م�شتويات 
موؤ�رشات تراكمت خالل الأيام 
القليلة املا�شية,فبعد �شقوط 
عن  واحلديث  جديدة«  »باء 
يف  متمثلة  اأخرى  لباء  رحيل 
بدوي  و حكومته ,ف�شال عن 
م�شمون خطاب رئي�س الدولة 
�شمانات  منح  الذي  اأم�س 

بعدم م�شاركة اأجهزة الدولة
يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  و 
تبديدا  الوطني  احلوار 
لتخوفات بع�س الأطراف حول 
و  خمرجاته  و  احلوار  نزاهة 

اإبعاده عن اأي تاأثري حمتمل
اأ�شابيع احلراك الوطني  طيلة 
مل تكن جميع الأطراف قريبة 
مثلما  البع�س  بع�شها  من 
يحدث هذه الأيام حيث باركت 
وزير  ل�شان  على  احلكومة 
حلوار  مقرتح  اأي  الت�شال 
وطني جاد  مقابل تفاوؤل اأبداه 
الوطني  احلوار  ندوة  من�شق 
احل�شول  من  متكنت  التي 
وازنة يف  اأ�شماء  موافقة  على 
ال�شيا�شية  و  الوطنية  ال�شاحة 
مثل املجاهدة جميلة بوحريد 
و وزير اخلارجية اأحمد طالب 
ا�شتمرار  ,مع  الإبراهيمي 
اأخرى  اأ�شماء  مع  الت�شالت 

مثل مولود حمرو�س.
ل ميكن ت�شييع الفر�شة حيث 
اجلزائريني  ملاليني  ميكن 
اآخر  يف  ال�شوء  يتلم�شوا  اأن 
الحتقان  حالة  اإنهاء  النفق,و 
,فمن  ال�شارع  ت�شود  التي 
ا�شتثمار  هو  الآن  احلكمة 
التي  اليجابية  الطاقة 
يف  ال�شعبي  احلراك  بثها 
من  التخل�س  يف  اجلزائريني 
الع�شابة  تركتها  التي  الألغام 

املنهوبة  الأموال  ا�شرتداد  ,و 
واعية  حكومة  ت�شكيل  ,و 
,ف�شال  احلالية  بالرهانات 
عن جت�شري الهوة القائمة بني 

املواطن و الإدارة.
ميكن  ل  التفاوؤل  موجة  مع 
اإرباك  حماولت  اأن  اإغفال 
فتح  ,عرب  م�شتمرة  احلوار 
لت�شتيت  مواجهة  جبهات 
الياأ�س  ,وزرع  اخلرية  القوى 
احلرب  على  الرتكيز  مع 
ت�شتهدف  التي  اللكرتونية 
لعدد  مزيفة  بطولت  �شناعة 
على  ت�شويقها  و  الأ�شماء  من 
التي  الوحيدة  اأنها  اأ�شا�س 

متثل ميكنها متثيل احلراك
الإ�شارة  جتدر  اآخر  عامل 
عدد  تزايد  يف  ممثال  اإليه 
املبادرات التي تتقاطع اأغلبها 
مبرحلة  املرور  رف�س  يف 
تاأ�شي�شي  جمل�س  و  انتقالية 
الظالم  يف  قفزة  متثل  كونها 
الأخطار  من  كثريا  حتمل  و 
موؤ�ش�شات  تفكيك  اأولها 
اأن  حينها  �شامن  فال  الدولة 

يحدث ما ل يحمد عقباه .
الرتكيز  هنا  القول  نافلة  من 
به  تقوم  الذي   الدور  على 
الوطني  اجلي�س  موؤ�ش�شة 
قرارا  اتخذت  التي  ال�شعبي 
تاريخيا بتخندقها مع ال�شعب 
اأزلمها  و  الع�شابة  �شد 
واكب  الذي  ال�شامن  ,فكانت 
كل  ورافق  ال�شعبي  احلراك 
اأوىل  فكانت  اخلري,  م�شاعي 
الثمار الزج بروؤو�س الفتنة يف 

غياهب ال�شجن.
كل القوى احلية معنية باإجناح 
احلوار الوطني ,و لتكن البداية 
من ندوة احلوار التي تنظمها 
اليومني  خالل  املعار�شة 

م.�ساملقبلني.
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واأو�صح ذات املتحدث يف ندوة �صحفية 
للهيئة اأم�س،  ال�صنوي  التقرير  لعر�س 
باجلزائر العا�صمة، اأن الف�صاد متعدد 
الأوجه واأن  وجود املناف�صة باعرتاف 
يوؤدي  ال�صوق  يف  العامل  خرباء  كل 
اأما  الف�صاد”،  ”تراجع  اإىل  بال�رضورة 
يف غياب قواعد املناف�صة وال�صفافية 
اأكد  ي�صت�رضي لكنه  ”الف�صاد  فاإن 
جمل�س  عمل  اأن  على  باملقابل 
املناف�صة،ل يتم ”يف اإطار حملة ولكن 
على املدى الطويل وبهدوء”، م�صيفا 
اإن  ونقول  ما  بو�صع  نتاأثر  ل  ”نحن 
املناف�صة وال�صفافية والف�صاد مرتبطة 
ببع�صها بع�ٍس. ولهذا فاإن عدم احرتام 
هي  وال�صفافية  املناف�صة  قواعد 
اإىل  اللجوء  من  بد  فال  ف�صاد،  مبثابة 
امل�صاريع”  يف  العمومية  ال�صفقات 
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى اعترب 
املناف�صة  قواعد  و�صع  حالة  يف  اأنه 
وتن�صيب هيئة مكلفة بالنظر يف مدى 
تطبيقها،  على  واحلر�س  احرتامها 
”ل  بدورها،  تقوم  ل  ذلك  بعد  لكنها 
وجود  من  ن�صتكي  اأن  بعدها  يجب 
جتاوزات وانحرافات واأ�صار اإىل اأن ما 
حدث ببالدنا عندما دخلنا اإىل مرحلة 
ال�صوق احلرة، هو و�صع هيئات �صبط 
لكن ”�رضعان ما مت تهمي�صها، وهو ما 
اأن  دون  الراهن”،  الو�صع  اإىل  اأو�صلنا 
الوحيدة  هي  املناف�صة  اأن  ذلك  يعني 
التجاري،  الف�صاد  بها  يحارب  التي 

حيث اأنها اآلية �صمن اآليات اأخرى
للمجل�س  ميكن  الذي  الدور  وحول 
�صد  احلملة  ظل  يف  حاليا  يلعبه  اأن 
الدور  هذا  اإن  زيتوين  قال  الف�صاد، 
اأكرث  اإىل  وميتد  عامليا  معروف 

التي  البلدان،  بع�س  لدى  قرن  من 
الف�صاد  حماربة  يف  املناف�صة  وظفت 
والوقاية منه، ل�صيما عرب جترمي فعل 

الحتكار.
مدير الدرا�سات املطابقة 

لقواعد املناف�سة  
7 موؤ�ص�صات انتظمت لربناجمنا

وبخ�صو�س برنامج املطابقة لقواعد 
الدرا�صات  مدير  قال  املناف�صة، 
املطابقة لقواعد املناف�صة  بان الهيئة 
عملت منذ 2016 على بذل جمهودات 
لهذا  لالن�صمام  املوؤ�ص�صات  لإقناع 
م�صيفا  تطوعية”،  ”ب�صفة  الربنامج 
باأن تنفيذه مت بدعم من خرباء اأجانب 
وقعت  مناف�صة  هيئات  لثالث  تابعني 
من  كل  من  تعاون  اتفاقات  معها 
اأجل  من  وايطاليا،  والنم�صا  فرن�صا 
يف  للتحكم  املجل�س  اإطارات  تكوين 
ويف  بامتياز”،  ”التقني  الربنامج  هذا 
من  ال�صتفادة  متت  اأخرى  مرحلة 
برنامج دعم تنفيذ اتفاق ال�رضاكة مع 
وك�صف  اأ”،   3 ”بي  الأوروبي  الحتاد 
املتحدث اأنه عر�س الربنامج على 71 

موؤ�ص�صة متثل كل القطاعات عمومية 
كان  املجل�س  اأن  يخف  ومل  وخا�صة، 
مع  التفاعل  بخ�صو�س  ”مت�صائما” 
ثقافة  ”غياب  ب�صبب  الربنامج  هذا 
املناف�صة يف اجلزائر”، لكن ”تفاجاأنا 
 7 طرف  من  للربنامج  بال�صتجابة 
موؤ�ص�صات كبرية قبلت مرافقتنا لتنفيذ 
�صوناطراك  وهي  الربنامج،  هذا 
ونافطال و�صيدال و�صونلغاز وكوندور 
وقبلت  واأ�صميدال،  اجلزائر  وبريد 
واحدة  كل  له،  قاطرة  تكون  اأن  بذلك 
املتحدث  ذات  وقال  قطاعها”  يف 
لل�رضوح  وفقا  الربنامج  ويتيح  انه 
الدرا�صي”مزايا  اليوم  يف  املقدمة 
حيث  من  لل�رضكات،  م�صافة  وقيمة 
والنوعية  ال�صعر  عدة جوانب، ل�صيما 
وهو  البتكار”.  وحتى  والعر�س 
على  املوؤ�ص�صات  حتفيز  على  يعمل 
”الحرتام الطوعي لقواعد املناف�صة 
التي  الن�صائح  طريق  عن  وقيمها، 
وكذا  اخلرباء  طرف  من  اإليها  تقدم 
لهذا  تنظم  عمل  ور�صات  خالل  من 
الغر�س وهناك فائدة مزدوجة لتطبيق 

هذا الربنامج، هي”متكني املوؤ�ص�صات 
املرتتبة  املالية  العقوبات  جتنب  من 
املناف�صة  قواعد  احرتام  عدم  عن 
والتي قد ت�صل اإىل 12 من املائة من 
رقم اأعمالها ودعاوى ق�صائية تعوي�صا 
ل�صالح  الزبائن  وحتويل  لل�صحايا 
هذا  �صمعتها”،  وت�رضر  املناف�صني 
”متكني  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
اأعمالها  رقم  رفع  من  املوؤ�ص�صة 
كرثة  بف�صل  املتو�صط،  املدى  على 
وخدماتها”،  منتجاتها  على  الطلب 
اأن احرتام قواعد  حيث يوؤكد اخلرباء 
تخفي�س  حتفيز  اإىل  يوؤدي  املناف�صة 
وحت�صني  البتكار  وت�صجيع  الأ�صعار 
نوعية املنتجات واخلدمات واحلفاظ 
اإىل  اإ�صافة  ال�صغل،  منا�صب  على 
اأدائها  حت�صني  من  املوؤ�ص�صة  متكني 

وتناف�صيتها داخليا وخارجيا.
جياليل �سليماين

احتكار �سوق الأدوية خطر على 
القدرة ال�سرائية

 
جياليل  ك�صف  اأخرى  جهة  من 
مبجل�س  الدائم  الع�صو  �صليماين 
حول  درا�صة  املناف�صة،  ا�صتكمال 
ومت  لالأدوية  التناف�صية  ال�صوق 
املعنية،  الوزارات  ملختلف  تقدميها 
واملالية  والعمل  التجارة  غرار  على 
التي  الدرا�صة  هذه  وال�صحة واأظهرت 
اأجنزها يف ظرف ثالث �صنوات خرباء 
املناف�صة،  جمل�س  من  جزائريون 
اأنه  اآخرين  دوليني  خرباء  ثالثة  وكذا 
اإذا بقيت �صوق الأدوية على و�صعيتها 
احلالية اأي مع وجود موؤ�ص�صات حتتكر 
�صوق الأدوية، فاإنه �صيكون هناك حتما 
خطر على القدرة ال�رضائية للم�صتهلك 

ونوعية املنتج وكميته.

رئي�س جمل�س املناف�سة زيتوين عمارة

ف.ن�سرين 

 تف�سي الف�ساد �سببه عدم احرتام قواعد املناف�سة
اأكد رئي�س جمل�س املناف�سة عمارة زيتوين، اأن غياب املناف�سة وال�سفافية يوؤدي ب�سفة اآلية اإىل تف�سي 

الف�ساد، م�سريا اإىل اأن كل اخلرباء يف العامل يجمعون على اأنه باحرتام قواعد املناف�سة النزيهة يف 
ال�سوق، يرتاجع الف�ساد والعك�س �سحيح. لكنه �سدد على اأن الدور الذي يقوم به املجل�س الذي يراأ�سه ”ل 

يتعلق بظرف معني”، يف اإ�سارة اإىل احلملة احلالية حول الف�ساد، واإمنا عمله يتم با�ستمرار وعلى املدى 
الطويل، لذا جّدد دعوته اإىل اإ�سفاء ا�ستقاللية اأكرب عليه واإبعاده من اأي �سكل من اأ�سكال الو�ساية وكذا 

تعيني ق�ساة �سمن اأع�سائه.

مدراك بنوك متهمون بالتواطوؤ

نهب اآالف املاليري كقرو�ض بدون �سمانات  بواليات الغرب
.          ا�ستفادة ع�سو مبجل�س الأمة من قرو�س مل ت�سرتجع اإىل اليوم 

البنكية  املوؤ�ص�صات  تعي�س 
حالة  اجلزائري  بالغرب 
نزول  خلفية  على  الطوارئ 
جلان حتقيق  رفيعة امل�صتوى 
املاليري  نهب  على  للوقوف 
من الدينارات من هذه البنوك  
بهذه  اإطارات  من  �صواء 
الو�صع  ا�صتغلت  التي  البنوك 
قرو�س  تقدمي  طريق  عن  اأو 
لها  ملوؤ�ص�صات  �صمان  بدون  
اأغلبها  اأن  تبني  والتي  نفوذ 
كما  �صمان  اأي  بدون  متت 
املرقني  من  العديد  يوجد 
حت�صلوا  الذين  العقاريني 
منذ  الدينارات  ماليري  على 
م�صاريع  لتج�صيد  �صنوات 
كربى  لل�صكن لكنهم مل يعيدوا 
الأموال اإىل اخلزينة العمومية 
ثقيلة  اأ�صماء  ورود  تبني  وقد 
املال على  نهب  ق�صية  يف 
لبنك  العام  املدير  راأ�صهم 
واملدير  اخلارجي   اجلزائر 
التوفري  ل�صندوق   العام 
بنوك  ومدراء   ، والحتياط 
يف  نواب  �صابقون  وولة   ،

الربملان .

بنك اجلزائر اخلارجي  
الأكرث ت�سررا

اجلزائر  بنك  ويعترب  هذا 
الوطني  وال�صندوق  اخلارجي 
لالحتياط اكرب البنوك ت�رضرا 
بعدما تبني تورط مدير هاتني 
املوؤ�ص�صتني يف اأغلب ال�صفقات 
وفقا  تتم  مل  والتي  املقدمة 
ل�صمانات كافة  للقانون ووفقا 
ففي   ، العام  املال  حلماية 
النواب  اأحد  اأن  تبني  مع�صكر 
املرقني  من  الع�رضات  مبعية 
على  حت�صلوا  قد  العقاريني 
مليار  ال50  جتاوزت  مبالغ 
جت�صيد  اأجل  من  �صنتيم 
و�صناعية  اقت�صادية   م�صاريع 
على  يتج�صد  مل  اغلبها  لكن 
مت  حيث   ، الواقع  ار�س 
ال2000  يفوق  ما  ا�صرتجاع 
هكتار التي من املفرو�س انها 
بع�رضات  لقرو�س  �صمانات 
انها  اكت�صاف  ليتم  املاليري 
غري  ل  الدولة  اأمالك  من 
النيابة  جتري  وبتلم�صان    ،
ما  نهب  يف  حتقيقات  العامة 

مليار من  ال1000  عن  يزيد 
ب�صمانات  العمومية  البنوك 
غري موجودة واأخرى ل ت�صكل 
القر�س  قيمة   من  باملائة   05
مدراء  تورط  تبني  كما   ،
واإطارات �صامية من بينهم ولة 
�صابقني الذين حت�صل اأبناوؤهم 
فيالت  يف  �صكنات   على  
هذا   ، القر�س  ل�صمان  راقية  
القرو�س  اأغلب  اأن  تبني  وقد 
اإىل  منحت ملوؤ�ص�صات هربتها 
ا�صتثمارات  لإقامة  اأو  اخلارج 
على  موجودة  غري  وهمية  
ار�س الواقع ، وبعني متو�صنت 
من  واحد  م�صتثمر  ا�صتنفاذ 
مليار    100 من  �صاف  بني 
�صيارات  تقدميه  مقابل  
مل�صوؤولني  فاخرة  وهدايا 
، كما جند  البنوك  �صامني من 
املرقني  من  الع�رضات  اأن 
وامل�صتثمرين   العقاريني 
من  ا�صتفادوا  ال�صياحيني 
يتم  مل  كبرية   مالية  مبالغ 
الآن  وحتى  حلد  اإرجاعها 
اأنها  تبني  املقدمة  ال�صمانات 
باملائة   05 من  اأكرث  تغطي  ل 

وبولية   ، القر�س  قيمة   من 
التحقيقات  م�صتغامن  جتري 
يف نهب ما يزيد عن ال80 مليار 
الولية  من  لنافدين  كقرو�س 
وم�صتثمرين  مقاولني  اغلبهم 
�صمانات  يقدموا  مل  والذين 
 05 ا�صتفادت  وبتيارت  كافية  
مالية  مبالغ  من  موؤ�ص�صات 
يف  كقرو�س  مليار   50 فاقت 
ال�صندوق  اأمني  اختل�س  حني 
اأخرى   مليار  بدر50  ببنك 
 ، بالتعاون مع رئي�س م�صلحة  
ومنح  الإهمال  ا�صتغلوا   حيث 
يف  �صمانات  دون   الأموال  
والدخول  اأي�صا  حقهم  اأخذ 
والتي  خارجية  ا�صتثمارات  يف 
 25 اأم�س  نهار  ا�صرتجاع  مت 
تبقى  حني  يف   ، منها  مليار 
املحولة  واملبالغ  القرو�س 
تنتظر الإرجاع خا�صة يف ظل 
كافية  ك�صمانات  مقابل  غياب 
التحقيقات   ، وبغليزان جتري 
يف قرو�س كبرية جتاوزت ال39 
مليار حت�صلت عليها موؤ�ص�صات 
مقاولون   اأغلبهم  واأ�صخا�س 
عقاريون م�صتفيدين  ومرقون 

الدولة  من  اأر�صية   قطع  من 
ك�صمان  ا�صتعملوها  التي 
اأمالكهم  لي�صت  اأنها  رغم 
نواب  متكن  وبوهران   ،
�صامية  واإطارات   ، برملانيون 
يف الدولة و�صناعيون ومرقون 
من  اأكرث  نهب  من  عقاريون 
ت�صتوجب  كقرو�س  مليار   80
�صمانات  بدون  اأغلبها  الرد و 
م�صاريع  دعم  يف  ا�صتعملت 
واأخرى  و�صكنية  �صياحية 
وب�صلف و�صعيدة  اقت�صادية  
ولة  التحقيقات  جتر  قد 
ا�صتعملوا  الذين  �صابقني 
قرو�س  حت�صيل   يف  نفوذهم 
كافية  دون �صمانات  باملاليري 
الع�رضات  حت�صل  وببلعبا�س 
على  العقاريني  املرقني  من 
رجل  يتقدمهم  كربى  مبالغ 
نهب  الذي  معروف  اأعمال 
بفعل  الولية  قرو�س  ن�صف 
 ، �صامية  اإطارات  مع  عالقته 
كما مت ت�صجيل ا�صتفادة ع�صو 
مل  قرو�س  من  الأمة  مبجل�س 

ت�صرتجع اإىل اليوم .
حممد بن ترار

طالب عمال  مركب متيع الغاز »جي ان 
ال 1«  الذي تعر�س اإىل النفجار ليلة 
اأول اأم�س من ال�صلطات العليا  التدخل 
تهيئة معدات  اإعادة  اأجل  العاجل من 
ت�صكل  اأ�صبحت  والتي  املركب 
العمال  واملنطقة  حياة  على  خطرا 
ال�صناعية على حد �صواء ، خا�صة بعد 
ت�صجيل النفجار الأول  ليلة اأول اأم�س 

يف حدود ال�صاعة العا�رضة .
الت�رضبات  كرث  اأن  العمال  واأ�صار  هذا 
للعمال  �صبق  والتي  احلادثة  وراء 
يوم  �صبيحة  م�صوؤوليهم  نبهو  اأن 
ت�رضبات  قبل  وجود  النفجار  اإىل 
النطالق يف العمل هذا واأ�صار العمال 
اأن  هذا املركب الذي عمره 43 �صنة 
مل يخ�صع للرتميم اإل مرة واحدة ، منذ 
مبا�رضته العمل منت�صف �صنة 1976 ، 
حيث اأن اغلب جتهيزاته قد اأ�صبحت 
ترميم  خا�صة  اإىل  وحتتاج  مهرتئة 
 ، معطل  اأغلبها  التي  ال�صمامات 
خزانات  من  املميع  الغاز  والتي جتر 

قنابل  مبجرد  اإىل  �صخمة  تتحول 
الغاز  تنقل  واأنها  خا�صة  ال�صتعال 
الذي  الأقل  الأمر  على  بار   40 بقوة 

يدفع نحو تغذية  ال�صتعال .
العمل  �صغط  اأن  العمال  واأ�صار  هذا 
وكذا   »2 نال  ا  »جي  مركب  غلق  بعد 
التي  وال�صمامات  الأنابيب  اهرتاء 
الكبري  ال�صغط  لتقاوم  اأ�صبحت 
قد  التي  النفجار  عملية  وراء  للغاز 
الأنابيب  ترميم  عدم  حالة  يف  تتكرر 
تقرير  اأكد  وقد  هذا   ، وال�صمامات 
عملية  املدنية �صعوبة  احلماية 
ت�رضبات  وجود  احلريق  بفعل  اإخماد 
حني  لتزال  يف  ال�صممات  يف  وخلل 
امللف  يف  الأمن  م�صالح  حتقيقات 
 12 احلريق  دام  بعدما  خا�صة  جارية 
كاملة وخلق هلعا يف املنطقة  �صاعة 
ال�صناعية البيرتوكميائية  وكذا مدينة 
اأرزيو خا�صة �صارع العربي بن مهيدي 

القريب من املركب .
حممد بن ترار

املركب عمره 43 �سنة مل يخ�سع للرتميم اإل مرة واحدة

قدم االأنابيب وال�سمامات وراء 
انفجار »جي ا نال 1« بارزيو 

فيما مت تاأجيل ق�سية كمال �سيخي

اإيداع معزوز احلب�ض املوؤقت
�صيدي  مبحكمة  القا�صي  اأجل 
حماكمة  اأم�س،  بالعا�صمة،  احممد 
اإىل  البو�صي   املدعو  �صيخي،  كمال 
تاريخ 10 جويلية اجلاري، حيث متت 
برجمة جل�صة حماكمة كمال �صيخي 
للمثول اأمام قا�صي بخ�صو�س ق�صية 

املحافظني العقاريني.
تعلق  فيما  �صيخي،  كمال  ويتابع 
العقارية  والدفاتر  الوثائق  بق�صية 
ب�رضكة  املتعلقة  امللكية  وعقود 
متهما   12 رفقة  البو�صي”  “كمال 

واإمراأة.

 اإيداع اأحمد معزوز احلب�س 
املوؤقت  

على  التحقيق  قا�صي  اأمر  كما 

احممد  �صيدي  حمكمة  م�صتوى 
ليلة اأول اأم�س، باإيداع اأحمد معزوز 
�صاحب �رضكة Gm trade احلب�س 
املوؤقت. وعرفت الق�صية ال�صتماع 
لعدد من ال�صهود ومتهمني يف ق�صايا 
غرار  على  باملجمع  تتعلق  ف�صاد 
وكذلك  ال�صناعة  بوزارة  اإطارات 
ميناء  م�صتوى  على  م�صالح  مدراء 
اجلزائر بالإ�صافة اإىل وزراء �صابقني 
املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد  وهم 
الغاين  يو�صفي وعبد  يو�صف  �صالل، 
الوزير  جنل  اإيداع  مت  كما  زعالن. 
�صالل  املالك  عبد  ال�صابق  الأول 
الأعمال  رجل  ديوان  مدير  وكذلك 
علي حداد احلب�س املوؤقت يف نف�س 

الق�صية.

الأمني العام بالنيابة لالحتاد  العمال
  للجزائر العا�سمة 

نعمل على اإيجاد حل لعمال 
املوؤ�س�سات التي مت جتميد ح�ساباتها

بالنيابة  اجلديد  العام  الأمني  قال 
العا�صمة  للجزائر  الولئي  لالحتاد 
على  �صيعمل  اأنه  بوكابو�س  ايدير 
واإعادة  النقابيني  لكل  ذراعيه  فتح 
للتاريخ  وال�صتناد  ال�صفوف،  ر�س 
اجلميع  داعيا   ، لالحتاد  الطويل 
لهذا  امل�صداقية  لإعادة  للتجند 
اجلديد  العام  الأمني  قال  الهيكل. 
اإيدير  الولئي  لالحتاد  بالنيابة 
لـ«الو�صط«  ت�رضيح  يف  بوكابو�س 
خمل�صون  رجال  اأ�ّص�صه  الحتاد  اأن 
ويتوجب احلفاظ عليه لأنه جزء من 
التاريخ ول ميكن نكرانه، معتربا اأن 
وهناك  هنا  تروج  الإ�صاعات  بع�س 
املياه  يف  ال�صطياد  بها  واملراد 
العكرة، موؤكدا اأنه اأمني عام بالنيابة 
كا�صفا  املوؤمتر،  انعقاد  غاية  اإىل 
الأ�صبوع  بداية  خالل  �صيتم  اأنه 
اللجنة  كاأمني عام من طرف  تثبيته 
لقرار  تطبيقا  الوطنية  التنفيذية 

الأمانة التنفيذية.
 اأما فيما يخ�س الإ�صرتاتيجية التي 
ميكن تطبيقها  على اأر�س الواقع يف 
ظل هذه الظروف ال�صعبة، فقال اأن 

كاأمانة  لهم  بالن�صبة  ال�صاغل  ال�صغل 
جديدة لالحتاد هو تو�صيع القاعدة 
للنقابيني،  الروح  والعادة  النقابية 
الطبقة  بان�صغالت  الهتمام  وكذا 
املرتاكمة  امل�صاكل  وحل  العاملة 
املوجودة داخل الحتاد على م�صتوى 
منها  وخا�صة  وال�رضكات،  الدواوين 
تعليق  بها  مت  والتي  كوغرال  �رضكة 
املوؤ�ص�صة  لهذه  اجلاري  احل�صاب 
�صينعك�س  والذي  العدالة  من طرف 
ب�صفة  العمال  م�صلحة  على  �صلبا 
�صي�رض  الذي  الأمر  وهو  خا�صة، 
اإىل  ن�صعى  فنحن  وبالتايل  بالعمال، 
من  وذلك  املوؤ�ص�صات  لهذه  اإيجاد 
ال�صلطات  بتدخل  املطالبة  خالل 
م�صري  الأقل  على  وتعيني  املركزية 
اأو خبري لت�صيري املوؤ�ص�صة واإنقاذها 
ف�صل  غاية  اإىل  وهذا  الإفال�س  من 

العدالة يف الأمر.
ال�رضاعات  بع�س  يخ�س  فيما  اأما 
اجلارية بني الحتاد وبع�س النقابات 
فقال اأنه ميكن اعتباره اختالف يف 

الراأي لي�س اإل .
�س.ب



التي  التحقيقات  ك�شفت 
اأن  اجلمارك  م�شالح  با�رشتها 
جممع  خربو�ش لرتكيب اجلرارات 
بتلم�شان متكن من تهريب املاليري 
الغزوات  الدوالرات عرب ميناء  من 
عمليات  طريق  اأوروبا  عن  نحو 
غيار  وقطع  ملعدات  ا�شترياد 
الإعادة  اأوروبا  من  غري  مطابقة 
عجل  اجلزائر ما  يف  تركيبها 
امل�رشفني  ال�شقيقني  بتوقيف 
بينت  التي  املوؤ�ش�شات  هذه  على 
املاليري  اغرتفت  اأنها  التحقيقات 
من خزائن البنوك يف قرو�ش غري 
اإىل  حتويلها  مت  م�شمونة  والتي 
ال�شعبة �شمن �شيا�شة دعم  العملة 

الت�شنيع .  الق�شية مت ك�شفها بعدما 
اجلمارك  العاملة  عنا�رش  متكنت 
مبيناء الغزوات من حجز جمموعة 
من احلاويات املحملة بقطع غيار 
مبيناء  مطابقة  اجلرارات  الغري 
قبل  من  م�شتوردة  كانت  الغزوات 
مبدينة  الكائن  خربو�ش  جممع 
م�شريه رهن  يوجد  والتي  مغنية 
احلب�ش املوؤقت االأمر الذي ف�شح 
وروؤو�ش  العملة  تهريب  عمليات 
عن  الغزوات  ميناء  عرب  االأموال 
�شناعي  مركب  ا�شتحداث  طريق 
لذر الرماد يف االأعني والت�شرت على 
حت�شل  الذي  العام  املال  تهريب 
عليه كقرو�ش من موؤ�ش�شات مالية 

م�شادر  اأكدت  وقد  جزائرية هذا 
مقربة من التحقيق اأن التحقيقات 
بكل  اجلمهورية  لوكالء  �شبق  التي 
فتحاها  والغزوات اأن  تلم�شان  من 
برتكيب  اخلا�شة  ال�رشكة  اأن  بني 
باملنطقة  ال�شناعية  اجلرارات 
قطع  ت�شتعمل  داموا  بن  الأوالد 
اكرب  وهي  مطابق  غري  غيار 
الدولة  على  للن�شب  عملية 
التي  العملة  اجلزائرية  لتهريب 
البنوك  من  عليها  احل�شول  مت 
بطرق م�شبوهة  وب�شمانات تخ�ش 
قطع االأرا�شي التي ح�شلت عليها 
ال�رشكة  ، والتي هي يف احلقيقة من 
اأمالك الدولة ، خا�شة واأن �شاحب 

على  باحل�شول  ال�رشكة  قام 
الدينارات  والتي  مباليري  قرو�ش 
، من  اخلارج  اإىل  اأنها هربت  تبني 
عدة  �شاحب  ا�شرتى  اأخرى  جهة 
مغنية  وعني  من  بكل  موؤ�ش�شات 
والتي  بتلم�شان  الدفلى  وعني  فزة 
مل يدفع ثمنها بل  ا�شتعملها كطعم 
عن  العام  املال  و�شمان  لنهب 
طريق حت�شيل القرو�ش وتقدميها 
تعترب  الذي  الوقت  ك�شمانات  يف 
ملكيتها  احلقيقية للدولة الغري يف 
الوقت الذي بينت حتقيقات دقيقة 
اإطارات من املديريات  عن تورط 

العامة للبنوك يف امللف .
حممد بن ترار
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اأحمد باحلاج

الوالية  عا�شمة  �شكان  ينتظر 
 ، الوالئية  ال�شلطات  ورقلة  من 
امل�شتمر  التدهور  ملف  تفتح  اأن 
م�شكوتا  ظل  الذي  ال�شحة  لقطاع 
دفع  ما   طويلة،وهو  ل�شنوات  عنه 
عناء  حتمل  اإىل  املدينة  مبر�شى 
ال�شفر  وتكاليف  وم�شقة  التنقل 
باملرافق  طبية  فحو�شات  الإجراء 
 ، املجاورة  بالواليات  ال�شحية 
حاالت  عداد  فتح  عن  ناهيك 
ب�شبب  العقربي  بالت�شمم  الوفيات 
يف  �شاهم  و�شع   ، الطبي  االهمال 
بات  الذي  املري�ش،  كاهل  اإثقال 
يحلم  مبوؤ�ش�شات ا�شت�شفائية تتوفر 
اخلدمات  من  االأدنى  احلد  على 
ال�شحية، على غرار االأخ�شائيني يف 
اجلراحة العامة، العظام، املفا�شل، 
االأنف واحلنجرة والعيون، وبدرجة 
النقائ�ش  وهي  االأطفال،  اأقل طب 
التي ربطها متابعون لل�شاأن ال�شحي 
عامل  بغياب  الكبري،  باجلنوب 
حتفيز اأطباء  ال�شمال الراغبني يف 
العمل مبدينة ورقلة ، التي ال يزال 

قطاعها ال�شحي يتخبط يف جملة 
القائمني  اأدخلت  امل�شاكل،  من 
بني  ومن  الزجاجة،  عنق  يف  عليه 
النقائ�ش، االفتقار الأجهزة  اأمهات 
الك�شف الطبي، الراديو وال�شكانري، 
الذي  العطب  عن  احلديث  دون 
واالأخرى،  الفينة  بني  ي�شيب 
الدم،  بت�شفية  اخلا�شة  االأجهزة 
وهو ما دفع بامل�شابني بداء الكلى 
بالت�شفية،  للقيام  م�شافات  لقطع 
االأ�شبوع،  يف  مرتني  االأقل  على 
عدم   هو  بلّة،  الطني  زاد  ومما 
ال�شحة  قطاع  على  القائمني  تقيُد 
الوزارة  بتعليمة  الواحات  بعا�شمة 

الو�شية، التي متنع منعا باتا، تعيني 
مب�شالح  التخرج  حديثي  اأطباء 
بحاجة  هي  التي  اال�شتعجاالت، 
احلاالت  الإنقاذ  اخلربة  الأ�شحاب 

احلرجة.
من  الع�رشات  قال  جهتهم  من 
بورقلة  املحتجني  البطال  ال�شباب 
جريدة  مع  حديثهم  معر�ش  يف   ،
الوالئية  ال�شلطات  اأن   ،« »الو�شط 
ينتظرها  الكثري الإ�شالح ما اأف�شده 
الدهر، متم�شكني يف ال�شياق نف�شه، 
طرق  يف  حتقيق  فتح  ب�رشورة 
م�شتوى  على  امللتوية  التوظيف 
واخلا�شة  الوطنية  ال�رشكات 

باملديرية اجلهوية للمجمع النفطي 
العمالق �شوناطراك ، وهو ما بات 
يدفع العاطلني عن العمل من اأبناء 
من  بالت�شعيد  للتوعد  املنطقة 
بالتكفل  ، للمطالبة  لهجة خطابهم 
على  وال�شهر  امل�شكل،  بهذا 
الوزير  لتعليمة  ال�شارم  التطبيق 
االأول، االأ�شبق عبد املالك �شالل، 
التوظيف  اأولوية  مبنح  القا�شية 
اأبناء  من  العمل  عن  للعاطلني 

املنطقة  .
�شكان  �شدد  اأخر،  �شعيد  وعلى 
تدخل  �رشورة  على  ورقلة   دائرة 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل 
االأول  امل�شوؤول  ب�شفته  جالوي 
م�شالح  لدى  التنفيذية  الهيئة  على 
يف  االإ�رشاع  اأجل  من  الدائرة، 
والرتتيبات  االإجراءات  ا�شتكمال 
االإفراج  لعملية   حت�شبا  االدارية 
�شكنية  وحدة   1000 ح�شة  عن 
اجتماعية ايجارية عمومية و 4000 
قطعة اأر�ش �شاحلة للبناء احل�رشي 
عنها  االإفراج  املنتظر  من  والتي 
على  اجلارية  ال�شنة  نهاية  قبل 

اأق�شى تقدير .

ورقلة هذا ال�صيف

ال�سحة مري�سة و ال�سغل يغرق يف الفو�سى 
وال�سكن لغز حمري 

تعي�ش اجلبهة الجتماعية املحلية بولية ورقلة على وقع �صفيح �صاخن  ، رغم الأمال املعلقة 
على احلراك ال�صلمي الذي تعي�ش على وقعه اجلزائر لل�صهر اخلام�ش تواليا والولية للعام 

الرابع من اأجل الدفع  بحركة التنمية نحو الأف�صل لنت�صال املواطن من براثن التخلف التنموي 
الذي تغرق فيه عا�صمة الذهب الأ�صود   .

للمطالبة باحلق يف العمل بال�شركات الوطنية النفطية

بطالو بلدية الروي�سات بورقلة 
يوا�سلون احتجاجهم ال�سلمي

الروي�شات  بلدية  بطالو  وا�شل 
بورقلة لال�شبوع الثاين على التوايل 
للمطالبة  ال�شلمي  احتجاجهم   ،
ال�شلطات  طرف  من  جاد  بتدخل 
املعنية للتكفل بان�شغالهم املتمثل 
بال�رشكات  بالعمل  اأحقيتهم  يف 

النفطية دون �شواها .
ببلدية  البطالني  ممثلي  هدد 
بالة  بطريق  املحتجني  الروي�شات 
يومية«  مع  لهم  ت�رشيح  بورقلة يف 
من  الت�شعيد  مبوا�شلة   ،« الو�شط 
حالة  يف  وذلك  خطابهم  لهجة 
املعنية  ال�شلطات  حترك  مل  ما 
اجلاد  التجاوب  اأجل  من   ، �شاكنا 
املتمثل  امل�رشوع  مطالبهم  مع 
التوظيف  باأولوية  اأحقيتهم  يف 
يف  العاملة  الوطنية  بال�رشكات 

ال�شناعة النفطية  ، وذلك يف اطار 
احلكومة  لتعليمة  ال�شارم  التطبيق 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
بتطبيق  املنطقة  اأبناء  لفائدة 
مبداأ ح�شب االأولويات واالمكانات 

املتاحة .
من جهة ثانية فقد تعالت اأ�شوات 
املذكورة،  باملنطقة  املحتجني 
من  ال�شخ�شي  التدخل  اأجل  من 
طرف وايل والية ورقلة عبد القادر 
اأ�شموه  فيما  حتقيق  لفتح  جالوي 
املتمثلة  اخلروقات  و  بالتجاوزات 
من  لعمال  املبا�رش  التوظيف  يف 
على  املرور  دون  الوالية  خارج 
ح�شب  للت�شغيل  املحلية  الوكاالت 

املعلومات االأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج 

حجز حاويات لقطع غيار فالحية غري مطابقة 

هكذا نهب مركب خربو�ش للجرارات اأموال البنوك 

وموظفون  اإطارات  ت�شع  و�شع  مت 
مبديرية اخلدمات اجلامعية بوالية 
من  الق�شائية  الرقابة  حتت  ب�شار 
ملحكمة  التحقيق  قا�شي  طرف 
الف�شاد،  ق�شايا  يف  متبعني  ب�شار 
من  االأربعاء  اأم�ش  علم  ح�شبما 

خلية االإعالم لالأمن الوالئي.
ال�شتغالل  تعود  الق�شية  وقائع 
واملالية  االقت�شادية  الفرقة 
اختالالت  بوجود  تفيد  ملعلومات 
اإبرام  يف  عديدة  وتالعبات 
اخلا�شة  العمومية  ال�شفاقات 
باقتناء املواد الغذائية وكذا النقل 
اجلامعي، لتبا�رش الفرقة حترياتها 
و�شماع  با�شتدعاء  الق�شايا  يف 

عديد االأطراف.
ال�شابق  باملدير  االأمر  ويتعلق 
الفرتة  خالل  اجلامعية  للخدمات 
ومديري   2018  -  2013 بني  ما 
للبنات  اجلامعيتني  االإقامتني 
»1000 �رشير« و«19 ماي<< اإ�شافة 
اأع�شاء   )5( خم�شة  و  رئي�ش  اإىل 
االجتماعية  اخلدمات  جلنة  من 

اجلامعية  اخلدمات  مبديرية 
بب�شار، ح�شب نف�ش امل�شدر، وقد 
انتهاكات  عن  التحقيقات  ك�شفت 
وهذا  العمومية  ال�شفقات  لقانون 
غري  امتيازا  للغري  عمدا  مبنحهم 
مربر عند اإبرام اأو تاأ�شري عقد اأو 
اتفاقية اأو �شفقة اأو ملحق خمالف 
والتنظيمية  الت�رشيعية  لالأحكام 
بني  وامل�شاواة  التناف�ش  بحرية 
االإجراءات  و�شفافية  املتناف�شني 
الوظيفة  ا�شتغالل  واإ�شاءة 
امل�شالح،  وتعار�ش  واملحاباة 
وقدم  تو�شيحه،  جري  مثلما 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  املتهمون 
التحري  اإجراءات  ا�شتيفاء  بعد 
اإجراء  ملف  ومبوجب  الق�شية  يف 
اأمام  االأطراف  اأحيل  ق�شائي 
املحكمة  لذات  التحقيق  قا�شي 
حتت  و�شعهم  اأوامر  لي�شدر 
انتظار  يف  الق�شائية  الرقابة 
املخت�شة،  املحكمة  اأمام  مثولهم 
االإعالم  خلية  اأو�شحته  ما  وفق 

لالأمن الوالئي.

مديرية اخلدمات اجلامعية بب�شار

و�سع ت�سع اإطارات وموظفني 
حتت الرقابة الق�سائية 

احل�رشي  االأمن  عنا�رش  جنحت 
متو�شنت  عني  والية  باأمن  الثاين 
ر�شيع  �رشقة  حماولة  اإحباط  من 
حديث الوالدة من م�شت�شفى الطفل 
واالأم  بوالية عني متو�شنت وتوقيف  
االأمن  اأعوان  قبل  من  ال�شارقة  
يف  كانوا  مواطنني  مع   بالتعاون 

زيارة لذويهم بذات امل�شلحة .
االإعالم  خلية  بيان  وح�شب  االأمر 
واالت�شال باأمن والية عني متو�شنت 
�شنة   18 اإ«  ب   « باملدعوة  يتعلق  
وهي �شيدة متزوجة   والتي   قامت 
امل�شلحة  ذات  اإيل  بالدخول 
على  الوالدة  معدات  وبحوزتها  

لوازم  بها  للر�شع  حقيبة  راأ�شها 
التمويه  اأجل  من  وذلك  االأطفال، 
اخل�شوع  ب�شدد  اأنها  اإظهار  و 
كاملة  ليلة  مكثت  حيث  للوالدة  
داخل امل�شلحة  قبل  تنفيذ عملية 
تقوم  كانت  ح(يث  االختطاف  
االختباء  و  مرة  كل  الغرف  بتغيري 
بدورة املياه عند قيام اأعوان االأمن 
و  املعنية   ، الزوار  جميع  باإخراج 
مولود  وهو  ال�شحية   حتديد  بعد 
اأب  من  تقدمت  ذكر  جن�ش  من 
الر�شيع املختطف و طلبت منه اأن 
يقوم باأخذ زوجته لتتم�شى قليال من 
الفر�شة  اغتنمت  اأين  اأجل �شحتها 

وقامت بو�شع الر�شيع بحقيبة كانت 
الباب  ناحية  اجتهت  و  بحوزتها 
الرئي�شي حماولة الهروب اال انه مت 
توقيفها من قبل مواطنان كانا ببهو 
ل�رشاخ  �شماعهما  بعد  امل�شلحة 
وجود  بعدم  تفاجاأت  التي  االأم  
ليتدخل  للغرفة  طفلها بعد عودتها 
اأعوان االأمن وبعد االت�شال بعنا�رش 
ال�رشطة مت حتويل املتهمة و اإعالم 
بالواقعة  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
،بعد  الق�شية  يف  حتقيق  فتح  ومت 
تقدمي جميع االأطراف اأمام ال�شيد 
اإيل  امللف  اأحال  اجلمهورية  وكيل 
الذي  و  التحقيق  قا�شي  ال�شيد 

اأمر  املوقوفة  حق  يف  اأ�شدر 
انتظار  يف  املوؤقت  باحلب�ش  اإيداع 
اإن  للو�شول  التحقيقات  ا�شتكمال 
طفل  اإىل  حاجة  يف  متزوجة  كانت 
تنفيذ  يف  االأمومة  رغبة  وغلبتها 
�شبكة   اإىل  تنتمي  اأنها  ،اأم  ال�رشقة 
خمت�شة  يف املتاجرة بالر�شع بعد 
اختطافهم ، من جانب اآخر جتري 
املكلفة  امل�شالح  مع  حتقيقات 
امل�شت�شفى  واإدارة  امل�شلحة  باأمن 
احلادث  مالب�شات  اإىل  للو�شول 
عني  تاريخ  يف  �شابقة  يعترب  الذي 

متو�شنت .
حممد بن ترار

م�شت�شفى الأم والطفل بعني متو�شنت

االطاحة ب�سيدة متلب�سة باختطاف ر�سيع حديث الوالدة  

حمكمة �شيدي علي مب�شتغامن 

حميد طمار ووايل م�ستغامن احلايل 
اأمام وكيل اجلمهورية 

.  �شكوى حركتها جمعيات تتهمهم بنهب العقار ال�شياحي

وكيل  اأن  ق�شائية  م�شادر  ك�شفت 
اجلمهورية لدى قد وجه ا�شتدعاء 
حميد  ال�شابق  ال�شكن  وزير  اإىل 
م�شتغامن  والية  وايل  طمار وكذا 
احلايل رابحي عبد النور باالإ�شافة 
على  حملني  اإطارات  اإىل عدة 
وروؤ�شاء  تنفيذيني  مدراء  راأ�شهم 
ف�شاد  ق�شية  يف  وبلدية  دوائر 
ال�شياحي  العقار  تخ�ش  نهب 
.  امللف وح�شب   ذات  باملنطقة 
�شنوات  عدة  يعود  اإىل  امل�شادر 
يراأ�ش والية  كان حميد طمار  اأين 
بحقيبة  تكليفه  قبل  م�شتغامن 
االأوىل  اأويحيى  حكومة  يف  ال�شكن 
بت�شهيالت  قاموا  اأنهم  تبني  اأين   ،
الإطارات  ال�شياحي  العقار  لنهب 
من  حيث   ، منهم  نافذة  ومقربني 

اإليهم  خالل  اال�شتماع  املنتظر 
االأ�شبوع املقبل يف الوقت الذي جلاأ 
روابحي  الدين  نور  م�شتغامن  وايل 
املثول  لتفاذي  مر�شية  عطلة  اإىل 
على وكيل اجلمهورية، فيما �شيتم 
اال�شتماع اإىل حميد طمار من قبل 
املحكمة  على  اإحالته  قبل  النيابة 
ل�شماعه  االخت�شا�ش  العليا ذات 
بحكم اأن �شغل من�شب وزير  ، هذا 
هلعا  الق�شية  هذه  احدثت  وقد 
م�شتغامن  والية  م�شوؤويل  و�شط 
مبا�رشة  جمعيات  ظل  يف  خا�شة 
مرا�شلة  يف  واالإقليم  البيئة 
وك�شف  الق�شائية  ال�شلطات 
ال�شابقني  امل�شوؤولني  جتاوزات 

الذين تعاقبوا على املنطقة
حممد بن ترار



اأفادت به نف�س امل�صادر  ح�صبما 
والتعليم  التكوين  وزير  فاإن 
املهنيني دادة مو�صى بلخري قد مت 
ال�رصاع  تغليطه بخ�صو�س ق�صية 
اجلهوية  املديرة  بني  القائم 
املهني  للتعليم  الوطني  للمركز 
والعمال  ورقلة  ملحقة  بعد  عن 
الذين ا�صتكوا يف مرا�صلة لهم عن 
التي  واحلقرة  بالظلم  و�صفوه  ما 
باتوا يتعر�صون لها ، ب�صبب حماية 
ذات امل�صوؤولة من طرف حما�صب 
م�صلحته  بتغليب  قام  خا�س  
العام  ال�صالح  على  ال�صخ�صية 
فر�صة  مبثابة  كان  الذي  الأمر 
مغلوطة  تقارير  لرفع  منا�صبة 
للمركز  العام  للمدير  العمال  عن 
بعد  عن  املهني  للتعليم  الوطني 

�رصاعات  يف  نف�صه  وجد  ،الذي 
وهو  ل  كيف  عقباه  حتمد  ل  قد 
الذي ا�صدر قرار بف�صل 03 عمال 

ذوي  من  اأمن  عون  بينهم  من 
املكلفة   ، اخلا�صة  الحتياجات 
باملحا�صبة  واملكلفة  بالدرا�صات 

وعون اأمن.
اأكرث  ت�صاءل  فقد  ثانية  جهة  من 
من متحدث يف املو�صوع عن �رص 
لعب وايل ولية ورقلة عبد القادر 
جالوي  دور املتفرج حيال احلقرة 
لها  يتعر�س  بات  التي  والتهمي�س 
العمال رغم حتذيرات ال�صارع من 
والت�صنج  الحتقان  عدوى  انتقال 
للتعليم  الوطني  للمركز  املحلي 
املهني عن بعد ، خا�صة اإذا علمنا 
هناك  من  الواردة  الأ�صداء  اأن 
العمال  ا�صتفزاز  ا�صتمرار  توؤكد 
مبقولة حتى بن �صالح ل يزعزين 
من مكاين فهل يعلم رئي�س الدولة 
املحلية  بالإدارة  ال�رصطان  ان 
بقطاع التكوين بات من ال�رصوري 
اجتثاثه من جذوره لتفادي انتقال 
امل�صرتكة  للم�صالح  الداء  هذا 

التي لها �صلة بقطاع التكوين .

اأ�صرت م�صادر مطلعة ليومية »الو�صط »، اأن تداخل ال�صالحيات بقطاع التكوين املهني بوالية 
ورقلة ، ب�صبب العالقة ال�صخ�صية القوية بني وزير القطاع وحما�صب خا�ص �صاهم ب�صكل كبري يف 

اإدخال املركز الوطني للتعليم املهني عن بعد املديرية اجلهوية ورقلة النفق املظلم .

ورقلة

اأحمد باحلاج 

حما�سب خا�ص  ي�سري قطاع 
التكوين املهني ب"التليكومند "

.            تطاول على اإطارات الدولة مبقولة "حتى بن �صالح ما يزعزعني"

امل�صرتكة  الأمن  قوات  �صبطت 
احلدودي  بال�رصيط  املرابطة 
ال�صاحل  دول  مع  اجلنوبي 
اأمنيا  خمططا   ، الفريقي 
ملحاولت  للت�صدي  ا�صتثنائيا 
اإغراق ال�صوق املحلية  بوليات 
باملا�صية  الكبري  البالد  جنوب 
وذلك  افريقيا  من  املهربة 
عيد  حلول  اقرتاب  مع  تزامنا 

الأ�صحى املبارك .
من  »الو�صط«  يومية  علمت 
م�صالح  اأن  مطلعة  م�صادر 
مكافحة  يف  املتخ�ص�صة  الأمن 
باملناطق  واجلرمية  التهريب 
على  بال�صكان  الأهلة  احلدودية 
 ، تينزاوتني   ، قزام  عني  غرار 
 ، وتيمياوين  خمتار  باجي  برج 
نقطة   27 ا�صتحداث  قررت  قد 

اإطار  يف  وذلك   ، اأمنية  تفتي�س 
لالإجراءات  ال�صارم  التطبيق 
للت�صدي   ، الالزمة  والتدابري 
املا�صية  تهريب  ملحاولت 
ومن  الوطني  للرتاب  الإفريقية 
املحلية  لل�صوق  اإدخالها  ثم 
للعيد  كاأ�صاحي  لبيعها  حت�صبا 
الذي مل يعد يف�صلنا عنه �صوى 
�صهر ون�صف ح�صب املعلومات 
قال  ثانية  جهة  من  املتاحة. 
�صوق  بخبايا  عارفون  موالون 
و  اأدرار  بوليتي  املا�صية 
من  راأ�س   2500 اأن  مترنا�صت، 
نوع  من  الإفريقية،  املا�صية 
اإدخالها  مت  قد  »�صيدون«، 
ملتوية،  بطرق  الوطنية  ال�صوق 
 40 الواحدة  ال�صاة  �صعر  يبلغ  و 
ما  وهو  جزائري،  دينار  األف 

الفئة  خا�صة  املواطنني،  جعل  
املحلي،   املجتمع  من  اله�صة 
الأ�صاحي  هذه  على  يتهافتون 
�رصعية  غري  بطريقة  املهربة 
ا�صتهالك  بخطورة  وعي  دون   ،
حلومها، نظرا للعيوب الظاهرة 
على غالبيتها، ح�صبما جاء على 
اأكدوا  الذين  حمدثينا،  األ�صنة 
تقدموا  اأنهم  ذاته،  ال�صياق  يف 
مل�صالح  ال�صكاوى  من  بجملة 
من  بلَغوا  الوطني،حيث  الدرك 
خاللها، عن وجود  اأعداد هائلة 
املرخ�صة  غري  املا�صية  من 
مل  والتي  املحلية،  بال�صوق 
البياطرة،  على  عر�صها  يتم 
املتاحة،  املعلومات  ح�صب 
امل�صالح  فيه  حتقق  ما  وهو 
بالكتائب  املتخ�ص�صة  الأمنية 

الوطني،  للدرك  الإقليمية 
قزام  وعني  امقل  عني  بدوائر  
ويف  �صالح.  وعني  تينزاوتني   و 
م�صادر  قالت  �صلة،  ذي  �صياق 
اللجان  من  الطالع  ح�صنة 
ظاهرة  اأن   ، املكلفة  الأمنية 
مع  الأجنبية  املا�صية  تهريب 
�صهدت  الأ�صحى،  عيد  اقرتاب 
بال�صنوات  تراجعا كبريا مقارنة 
اأخذنا  ما  اإذا  املا�صية   القليلة 
العمل  خمطط  العتبار،  بعني 
باإجناز  القا�صي  ال�صارم  الأمني 
بال�صياج  ودعمها  اخلنادق، 
املكهرب ل�صل جميع التحركات 
امل�صبوهة، والتي تهدف اأ�صا�صا 
الوطني،   الرتاب  لخرتاق 

وتهديد اأمنه و�صالمته .
اأحمد باحلاج 

لتفادي تهريب اأ�صاحي العيد من دول ال�صاحل االإفريقي 

�صحراء تنزرفت باأدرار  

اإحكام القب�سة على  ال�سريط احلدودي مع مايل والنيجر
.          اإدخال 2500 راأ�ص من املا�صية االفريقية لتمرنا�صت و اأدرار بطرق ملتوية 

العثور على 04 جثث متعفنة لبدو رحل 

طالبو بتدخل وزارة التجارة ل�صبط االأ�صعار

�سكان مترنا�ست  ي�ستكون من ارتفاع 
اأ�سعار اخل�سر والفواكه 
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املرتددين  املواطنني  ا�صتكى 
على الأ�صواق البلدية واجلوارية 
مع�صلة  من   ، بولية مترنا�صت  
والفواكه  اخل�رص  اأ�صعار  ارتفاع 
التي  ال�صتهالكية  املواد  وكذا 
خا�صة  جنونيا  ارتفاعا  ت�صهد 
 ، احلار   ال�صيف  ف�صل  عز  يف 
ياأتي هذا يف الوقت الذي تعهد 
ارتفاع  بعدم  القطاع  وزير  فيه 
ال�صتهالكية  املواد  اأ�صعار 
البرتول يف  اأ�صعار  تهاوي  ب�صبب 
ال�صوق العاملية ، رغم انخفا�س 
البور�صة  يف  املواد  هذه  اأ�صعار 
من  جمموعة  طالب   . العاملية 
 ، مترنا�صت  ببلديات  املواطنني 
الدارية  واملقاطعة  �صالح  عني 
لهم  ت�رصيح  يف  قزام  عني 
»الو�صط«بالتدخل  يومية  مع 
املواد  اأ�صعار  ل�صبط  العاجل 
اخل�رص  وكذا  ال�صتهالكية  

ارتفاعا  ت�صهد  التي  والفواكه 
ليجد   ، الأيام  هذه  جنونيا 
�صحية  نف�صه  الب�صيط  املواطن 
امل�صاربة يف الأ�صعار التي مت�س 
وكذا  ال�صتهالكية  املواد  عديد 
ت�صهد  التي  والفواكه  اخل�رص 
املحلية  الأ�صواق  يف  ارتفاعا 

واملحالت التجارية .
و ح�صب ت�رصيح عدد من ال�صكان 
لنا  فاإن ارتفاع اأ�صعار اخل�رص و 
الفواكه ب�صكل �صاروخي ، اأنهك 
اأ�صحاب الدخل  جيوبهم خا�صة 
عائلة  لديهم  الذين  و  الب�صيط 
كبرية ، منا�صدين وزارة التجارة 
على  والعمل  العاجل  بالتدخل 
وقمع  املراقبة  اأعوان  تثبيت 
الأ�صواق ل�صبط  الغ�س مبختلف 
امل�صاربة  من  والتقليل  الأ�صعار 

التي اأثرت عليهم ب�صكل كبري .
�صالح ، ب

ببلدية  يعي�س �صكان حي احلرية 
انقو�صة بورقلة حالة من التذمر 
يف  التماطل  ب�صبب  وال�صتياء 
ال�رصف  بقنوات  م�صاكنهم  ربط 
دفع  الذي  الأمر   ، ال�صحي  
بهوؤلء اإىل ال�صتعانة بحفر الآبار 
 ، امل�صتعملة   املياه  لت�رصيف 
تكاثر  م�صكلة  من  زاد  ما  وهو 

احل�رصات ال�صامة .
بقرية  احلرية  حي  قاطني  اأكد   
التابعة  انقو�صة  ببلدية  البور 
مع  لهم  ت�رصيح  ورقلة يف  لولية 
عديد  رغم  اأنه  »الو�صط«  يومية 
للجهات  رفعوها  التي  ال�صكاوي 
و  بان�صغالهم  للتكفل  املعنية 
التي  الأمرا�س  من  حمايتهم 
امل�صكل  اأن  غري   ، بهم  ترتب�س 
مكانه  يراوح  يزال  ل  املطروح  
جعلهم  و�صعا   ، ال�صاعة  حلد 
ي�صتنجدون بحفر الآبار لت�رصيف 
الذي  الأمر   ، امل�صتعملة  املياه 
ت�صبب يف تكاثر احل�رصات ال�صامة 
وانت�صار الروائح الكريهة املنبعثة 
من تلك الآبار ، مما اأ�صبح ي�صكل 
بالإ�صابة  �صحتهم  على  خطرا 
اأمرا�س  منها  الأمرا�س  بعدد 
كبري  ب�صكل  تف�صت  التي  العيون 

كبار  خا�صة  ال�صكان  اأو�صاط  يف 
عدد  زيادة  عن  ف�صال   ، ال�صن 
 ، املعدية  بالأمرا�س  امل�صابني 
و الذي ت�صاهم احل�رصات ال�صامة 

يف نقلها عن طريق الل�صع .
بذات  ال�صكان  جعل  ما  هو  و 
وقفة  بتنظيم  يلوحون  املنطقة 
بربط  للمطالبة  احتجاجية 
اأحيائهم بال�صبكة ذاتها ، وا�صفني 
حد  على  بامل�رصوع  مطلبهم 
تعبريهم ، مطالبني رئي�س البلدية 
العاجل  بالتدخل  املذكورة 
لنت�صالهم من �صبح املعاناة التي 
يقبعون فيها منذ حوايل ربع قرن 
من الزمن ،  و منحهم حقهم من 
غرار  على  الإمنائية  امل�صاريع 
باقي الأحياء و املناطق املجاورة 
 ، العملية  من  ا�صتفادت  التي 
للتقليل من الظروف الجتماعية 
و  فيها  يتخبطون  التي  املزرية 
حياتهم  ونغ�صت  اأرقتهم  التي 
املحلية  ال�صلطات  منا�صدين    ،
و  احلا�صلة  املهزلة  باإنهاء 
وجهة  حول  معمق  حتقيق  فتح 
الدولة  خ�ص�صتها  التي  الأموال 

مل�رصوع القرن .
اأحمد باحلاج 

�سكان حي احلرية بورقلة 
يطالبون بقنوات ال�سرف ال�سحي

فيما ف�صلت ال�صلطات املحلية
 لعب  دور املتفرج 

اإىل الأربعاء  ليلة الثالثاء  متكنت 
ما  امل�صرتكة  الأمن  ،م�صالح 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  بني 
وم�صالح الدرك الوطني ، باإقليم 
ال�صاد�صة  الع�صكرية  الناحية 
على  العثور  من   ، بتمرنا�صت 

من  متقدمة  حالة  يف  جثث   04
التعفن ب�صحراء  تنزرفت بدائرة 
اأدرار  بولية  خمتار  باجي  برج 
املخت�صة  للم�صلحة  نقلها  ،ليتم 
الأولية  الطبية  التحاليل  وت�صري 
اآن ال�صحايا بدوا رحل كانوا قد 

اختفوا عن الأنظار ملا يزيد عن 
م�صالح  فتحت  فيما   ، اأ�صبوعني 
البحث والتحري بالدرك الوطني 
الخت�صا�س  اإقليم  م�صتوى  على 
بدائرة رقان حتقيقا يف احلادثة 
لك�صف مالب�صاتها املجهولة حلد 

كانت  اإن  و  الأ�صطر   كتابة هاته 
ل  املتوفرة  الأولية  املعلومات 
الرحل  البدو  يكون   اأن  ت�صتبعد 
قد هلكوا يف ال�صحراء بعد نفاد 

املاء ال�رصوب عليهم  .
�صالح ،ب
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م�ؤ�سر �سعف وحماولة �إرباك �سيا�سي 
.     دول معادية للم�ضار االنتقايل تتمنى اإدخال تون�س يف منطقة �ضعف واإرباك

اأجمع خرباء تون�ضيون على اأن الهجمات االإرهابية التي ا�ضتهدفت البالد، االأ�ضبوع املا�ضي، موؤ�ضر 
على �ضعف منفذها اأي تنظيم "داع�س" االإرهابي، وحماولة الإرباك امل�ضار املحلي.

�ضربات متوقعة، وفق حمللني، تهز تون�س قبل اأ�ضهر قليلة من انتخاباتها الربملانية والرئا�ضية، 
بيد اأنها تف�ضل يف حتقيق ماآربها باإحداث "ا�ضتعرا�س للقوة"، و"اإعالن الوجود" من قبل التنظيم، 
واخلمي�س املا�ضي، �ضهدت تون�س 3 هجمات اإرهابية، بينها تفجريان انتحاريان ا�ضتهدفا، ب�ضكل 

مت�ضل�ضل، قلب العا�ضمة، واأ�ضفرت عن مقتل رجل اأمن، واإ�ضابة اأ�ضخا�س اآخرين، يف عملية تاأتي 
بعد اأقل من عام على تفجري نفذته امراأة غري بعيد عن اأحد مواقع التفجريين االأخريين.

م.�س

ا�ضتهداف ممنهج واأياد 
خفّية

اجلامعي  الأ�ستاذ  الدايل،  ي�رسي 
واخلبري الأمني التون�سي اعترب اأن 
"الأحداث الإرهابّية التي �سهدتها 
تون�س متوقعة، خا�سة ونحن قبيل 
الت�رسيعية  النتخابات  من  اأ�سهر 
كانت  التحاليل  وكل  والرئا�سّية، 

تتحّدث عن ذلك."
وقال الدايل، يف حديث: "كثريا ما 
تزامنت العمليات الإرهابية، منذ 
حمطات  مع  الثورة(  )بعد   2011
تون�س على غرار  تاريخ  هامة يف 
النتخابات."  واعترب اأّن "اجلانب 
الإرهابية  العمليات  من  الظاهر 
مبفهوم  'الطاغوت'  حماربة  هو 
خفية  اأياد  هناك  ولكن  التنظيم، 
تقف وراء ذلك"،ولفت الّدايل اإىل 
العملية من قبل داع�س  "تبني  اأّن 
الكل  لأن  للتنظيم،  ف�سيحة  يعّد 
�سنيعة  هو  الأخرية  اأّن  يعرف 
والإمارات  فرن�سا  ال�رّس؛  حمور 
املتحدة  والوليات  وال�سعودية 
اليوم  "هناك  الأمريكية"وتابع: 
واأطراف  )معّدل(  انتخابي  قانون 
عنه،  تر�س  مل  يحددها(  )مل 
اأن  تريدها  �سخ�سيات  ومتّول 
تكون فاعلة يف امل�سهد ال�سيا�سي 

ما بعد 2019 )النتخابات(".
�سادق  املا�سي،  جوان   18 ويف 
الربملان التون�سي، باأغلبية كبرية، 
على م�رسوع قانون يق�سي بتعديل 

القانون الأ�سا�سي لالنتخابات.
وراأى الدايل اأّن "هوؤلء اأرادوا من 
هذا  من  اإرهابية  عمليات  خالل 
النوع، بث البلبلة، خ�سو�سا يف ظل 
الإعالن عن ترّدي الو�سع ال�سحي 
هذه  تزامن  اأن  موؤكدا  للرئي�س"، 
باأن  يقني  على  "يجعلنا  الأحداث 

كل �سيء كان مدبرا".

حاالته "داع�س" باأ�ضعف 

ال�سيا�سي  اأّكد املحلل  من جهته، 
اأّن  اجلور�سي،  الّدين  �سالح 
دليل  الإرهابية  العمليات  "تزامن 
على وحدة امل�سدر"، معتربا اأنها 
"حماولة لإرباك الو�سع ال�سيا�سي 
ف�سل  اأن  اإل  التون�سيني،  واإخافة 

داع�س كان ذريعا."
اأّن  اجلور�سي  اأ�سار   ، ويف حديث 
"املح�سلة النهائية لهذه العمليات 
بينت ت�سابها على م�ستوى اإحداث 
التنظيم  من  املتوقعة  ال�سدمة 
على  وكذلك  اخل�سائر،  ونتائج 

م�ستوى ت�سدي املواطنني ب�سكل 
وهو  املحاولة،  لهذه  جماعي 
تون�س،  يف  داع�س  عزلة  اأكد  ما 
احلد  ك�سب  من  متكنه  وعدم 
التون�سيني."   تعاطف  من  الأدنى 
وتابع بالقول اإّن "التنظيم تعر�س 
لهزائم كربى خالل الفرتة الأخرية 
من  الكثري  وفقد  ودوليا،  عربيا 
ب�سكل  ح�سل  ما  وهو  عنا�رسه 
تون�س"وا�ستدرك:  يف  وا�سح 
"لكن مع ذلك، يجب عدم التقليل 
حماولته  لأن  التنظيم،  خطر  من 
�ساأنه  من  املواقع  بع�س  اخرتاق 
التون�سيني،  اإرباك  يحاول  اأن 
لتون�س  بالن�سبة  الأهم  اأّن  واأظن 
الدولية  الأطراف  تاأثر  عدم  هو 
اأن  العمليات"،واأردف  بهذه 
يكونون، يف  ما  عادة  "الأوروبيني 
مواطنيهم،  على  خوفهم  �سياق 
اأكرث ح�سا�سية جتاه العتداء على 
يح�سل  مل  ذلك  ولكن  ال�سياح، 
منذ فرتة يف تون�س وهو ما جعل 

املو�سم ال�سياحي واعدا."

ال اأثر على التون�ضيني

طارق  يرى  ذاته،  ال�سياق  ويف 
ال�سابق  الرئي�س  الكحالوي، 
للدرا�سات  التون�سي  لـ"املعهد 
اأّن  )رئا�سي(،  ال�سرتاتيجية" 
"الإرهاب يهدف خللق حالة فزع 
الّتون�سيني،  �سفوف  يف  و�سدمة 
يعد  مل  اليَوم  يحدث  ما  اأن  اإل 
نف�سي يف قلوبهم"،واعترب  اأثر  له 
الكحالوي، يف حديث لالأنا�سول، 
تختلف  داع�س  "منهجية  اأّن 
فهي  'القاعدة'،  عن  ما  نوعا 
ا�ستعرا�سية  �رسبات  يف  تتمثل 
يف  املدن،  اأو  اجلبال  يف  �سواء 
يتميز  الثاين  التنظيم  اأن  حني 

بطول النف�س، ويتما�سى اأكرث مع 
احلا�سنة ال�سعبية".

الّرغبة  هذه  "رغم  واأ�ساف: 
داع�س  و�سع  فاإن  ال�ستعرا�سّية، 
تدهور على امل�ستوى اللوجي�ستي، 
القدرات  م�ستوى  على  خا�سة 
مروره  يعك�س  ما  واجلاهزية، 
بو�سع �سعب، �سواء يف ا�ستقطاب 
بالعمليات  تقوم  التي  العنا�رس 

الإرهاّبية اأو تدريبهم."

ال تاأجيل لالنتخابات

ال�سيناريوهات  وبخ�سو�س 
املتوقعة بعد العمليات الإرهابية 
اجلور�سي  قال  الأخرية، 
تون�س  يف  جدل  "هناك  اإّن 
يف  الت�سكيك  مبحاولة  يتعلق 
يف  النتخابات  تنظيم  م�ساألة 
هذا  "لكن  موعدها"،واأو�سح: 
مواعيد  فهي  يح�سل،  لن  الأمر 
هو  تغيريها  وحماولة  د�ستورية 
اأّن  كما  الد�ستور،  عل  انقالب 
متوفرة  غري  التاأجيل  �رسوط 

اإطالقا". 
له  جدل  "هذا  اأن  اإىل  ولفت 
الأحزاب  بع�س  اأن  اأول  �سببان؛ 
جاهزة  غري  تكون  قد  ال�سيا�سّية 
من  اأنه  وتعترب  القرتاع،  خلو�س 
م�سلحتها تعطيل الأجندة، عالوة 
عدم  )ف�سل  دول  وجود  على 
ذكرها( معادية للم�سار النتقايل، 
منطقة  يف  تون�س  اإدخال  تتمنى 

�سعف واإرباك".
"هذه  فاإن  للخبري،  بالن�سبة 
اجلماعات )بينها داع�س( ل تعد 
اأن  ذلك  اأخرى،  اأو  لدولة  �سنيعة 
تاريخية  حملية  اأ�سباب  هناك 
كانت تقف وراء ن�ساأتها، لكنها يف 
الأثناء تتحول اإىل لعبة اإقليمية لدى 

يف  توفرت  البلدان"،و"لو  بع�س 
تون�س اإمكانية لتجاوز ال�سعوبات 
"لأمكن  يتابع،  القت�سادّية"، 
رغم  ال�سيا�سي  النتقال  موا�سلة 
والو�سع  الإرهابية  التهديدات 

ال�سحي للرئي�س".
اأعلنت  املا�سي،  والأ�سبوع 
الرئا�سة التون�سية تعر�س الرئي�س 
لوعكة  ال�سب�سي  قايد  الباجي 
تعلن  اأن  قبل  حرجة،  �سحية 

حت�سنه. 
وبح�سب اجلور�سي، فاإن "مكونات 
تون�س،  يف  متوفرة  ال�ستمرار 
كبري،  تراجع  يقع  اأن  اأتوقع  ول 
كغريهم  التون�سيون  و�سيتعود 
مواجهة  يف  ال�ستمرار  على 
تزال  ل  التي  الإرهاب  ظاهرة 
املنطقة،  اأو�ساع  بحكم  باقية 
اأن  ليوؤكد  فعاد  الكحالوي،  اأما 
"هدف داع�س تاريخيا يتمثل يف 
الكافرة كما  �رسب الدميقراطية 
جتربة  نظره  يف  لأنها  ي�سميها، 
اقرتبت  ما  وكل  اإ�سقاطها،  يجب 
النتخابات اإل وكرثت اأن�سطته".

الأجندة  "تقاطع  اإىل  ولفت 
مو�سوعيا،  لالإرهاب،  ال�سيا�سية 
مع اأطراف معنية ب�رسب التجربة 
غرار  على  بتون�س  الدميقراطية 
ممن  وال�سعودية،  الإمارات 
الدميقراطية  جناح  يف  اأّن  تعترب 
اأنف�سهم  بالبالد تهديد لهم، وهم 
يت�سارعون مع 'داع�س' و'القاعدة' 

يف اأماكن اأخرى".
"تكررت  حال  يف  اأنه  من  وحذر 
العمليات وحققت خ�سائر كبرية، 
للدفع  �سيا�سيون  يعتمدها  فقد 
لكن  النتخابات،  تاأجيل  نحو 
هدف  املقابل  يف  يحقق  ذلك 
اإجراء  ميثل  فيما  الإرهاب، 

القرتاع اإرباكا لهم."

املجل�س الوطني ال�ضحراويعمليات "داع�س" بتون�س

 وقفة ت�سامنية مع جماهري 
�النتفا�سة و�ملعتقلني 

�ل�سيا�سيني ب�سج�ن �الحتالل

على  الوطني  املجل�س  نظم 
هام�س اليوم الوطني للنائب وقفة 
انتفا�سة  جماهري  مع  ت�سامنية 
ال�سيا�سيني  واملعتقلني  ال�ستقالل 
املغربية،  بال�سجون  ال�سحراويني 
جانب  اإىل  الوقفة  يف  �سارك  وقد 
واأع�ساء  الوطني  املجل�س  رئي�س 
يف  اأع�ساء  الت�رسيعية  الهيئة 
من  واإطارات  واحلكومة  الأمانة 

خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية.
الإعالم  رفع  الوقفة  و�سهدت 
املعتقلني  و�سور  الوطنية 
و  الحتالل  ب�سجون  ال�سيا�سيني 
ترديد ال�سعارات املطالبة باإطالق 
ب�سيا�سات  واملنددة  �رساحهم 
وانتهاكاته  املغربي  الحتالل 
الن�سان  حلقوق  اجل�سيمة 
لل�سعب  الطبيعية  الرثوات  ونهب 

ال�سحراوي.
املجل�س  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اليوم  منا�سبة  خ�س�س  الوطني 
ال�سنة  هذه  للنائب  الوطني 
ال�ستقالل  انتفا�سة  مع  للت�سامن 
ب�سجون  ال�سيا�سيني  واملعتقلني 

الحتالل.
اليوم  يوليو  من  الثاين  يوم  ويعترب 
�سنوية  كمنا�سبة  للنائب  الوطني 
ا�ست�سهاد  يوم   وهو  تخليدها  يتم 
الذي  بيبا  اأعلي  الفقيد املحفوظ 
�سنة  من  اليوم  هذا  مثل  يف  رحل 
2010 وهو يقود املجل�س الوطني 
التي  ب�سماته  تاركا  ال�سحراوي 
للدفع  ديناميكية  ت�سكل  لتزال 
بالعمل نحو الرتقاء وتعزيز مكانة 
التجربة  �سمن  الوطني  املجل�س 

الوطنية يف ميادينها املختلفة.

ال�سهيوين  الزارعة  وزير  اقتحم 
الأربعاء  اأم�س  اأرئيل �سباح  اأوري 
من  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 
بحرا�سة  املغاربة  باب  جهة 
الحتالل  �رسطة  من  م�سددة 
تلمودية  طقو�سا  واأدى  اخلا�سة، 

وذلك لأول مرة ب�سكل علني.
وفتحت �رسطة الحتالل ال�ساعة 
باب  �سباًحا  والن�سف  ال�سابعة 
عنا�رسها  ون�رست  املغاربة 
بوابات  عند  اخلا�سة  وقواتها 
لتاأمني  داخله،  ويف  الأق�سى 
اليهود  املتطرفني  اقتحامات 
الوزير  يتقدمهم  ال�ستفزازية، 
اأرئيل املقرب من رئي�س الوزراء 

ال�سهيوين بنيامني نتنياهو.
العامة  العالقات  م�سوؤول  واأفاد 
الأوقاف  بدائرة  والإعالم 
املحتلة  القد�س  يف  الإ�سالمية 
فرا�س الدي�س، باأن وزير الزراعة 
برفقة  اقتحم  اأرئيل  املتطرف 
امل�ستوطنني  من  جمموعة 
وجتول  الأق�سى،  امل�سجد 
باحاته  من  متفرقة  اأنحاء  يف 

بحرا�سة اأمنية م�سددة.

طقو�ًسا  اأدى  اأرئيل  اأن  واأو�سح 
الأق�سى،  �ساحات  يف  تلمودية 
لقوات  كثيف  انت�سار  و�سط 
�رسطة  اأن  اإىل  واأ�سار  الحتالل 
على  قيوًدا  فر�ست  الحتالل 
دخول الفل�سطينيني اإىل امل�سجد، 
هوياتهم  بع�س  واحتجزت 
ال�سخ�سية عند بواباته اخلارجية، 
قيود  ورغم  حقائبهم  فت�ست  كما 
الحتالل اإل اأن ع�رسات امل�سلني 
من القد�س والداخل الفل�سطيني 
ال�سباح  منذ  توافدوا  املحتل 
يف  وانت�رسوا  الأق�سى،  للم�سجد 
باحاته لتلقي درو�س العلم وقراءة 

القراآن الكرمي.
يهودًيّا  متطرًفا   2857 وكان 
اقتحموا امل�سجد الأق�سى خالل 
جوان املا�سي، بحرا�سة م�سددة 
بح�سب  الحتالل،  �رسطة  من 
فرا�س الدب�س ويتعر�س امل�سجد 
الأق�سى يومًيّا ل�سل�سلة اقتحامات 
وانتهاكات من امل�ستوطنني واأذرع 
حماولة  يف  املختلفة،  الحتالل 
الإ�رسائيلية  ال�سيادة  لفر�س 

عليه.

علًنا الأول مرة

وزير �سهي�ين يقتحم �الأق�سى 
وي�ؤدي طق��سا تلم�دية
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دوافع تباين ال�ضيا�ضات الغربية جتاه عمليات حترير الرهائن

جويل �ساميون

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

االأبحاث املتقدمة

هذه احلوادث كانت الباعث الرئي�سي 
مدير  �ساميون«،  »جويل  قيام  وراء 
 ،CPJ ال�سحفيني  حماية  جلنة 
بها لأكرث من عقدين،  والذي عمل 
باإعداد كتابه »نحن نريد التفاو�ض: 
والرهائن  للخطف  ال�رسي  العامل 
والفدية«، الذي يحاول الإجابة على 
الكثريين حول  ت�ساوؤل ي�سغل تفكري 
احلكومات  على  ينبغي  كان  اإذا  ما 

التفاو�ض مع اخلاطفني.
ال�سيا�سَة  كلًيّا  »�ساميون«  يُعار�ض 
دفع  اأن  تفرت�ض  التي  الأمريكية 
من  ملزيٍد  احلوافز  يخلق  الفدية 
�سبيل  ويف  الختطاف.  عمليات 
الكتاب  ي�ستعر�ض  اإثبات فر�سياته، 
الطرق  تو�سح  حالة  درا�سات 
مثل  دول  اّتبعتها  التي  املختلفة 
على  كانتا  اللتني  واإ�سبانيا  فرن�سا 
ا�ستعداد للقيام بكل ما يلزم لتحرير 
املتحدة  اململكة  ومثل  مواطنيها، 
ترف�سان  اللتني  املتحدة  والوليات 
لتجعل  اخلاطفني،  مع  التفاو�ض 

مواطنيها اأكرث عر�سًة للقتل. 
ا�سرتاتيجيات  الكاتب  ويتناول 
التفاو�ض مع اخلاطفني، واملخاطر 
الإنقاذ،  مهام  عليها  تنطوي  التي 
واملفاو�سني  التاأمني  ودور �رسكات 
من القطاع اخلا�ض، وكيف يتم دفع 

الفدية بالفعل.

ن�ساأة نظم التاأمني �سد 
االختطاف

بداية  اإىل  »�ساميون«  يُ�سري  بدايًة 
اإن�ساء نظام التاأمني �سد الختطاف 
 Kidnapping( الفدية  ودفع 
 )and Ransom insurance
الع�رسين،  القرن  ثالثينيات  يف 
ولكنه مل يبداأ يف النت�سار حتى فرتة 
ال�ستينيات، وذلك يف اأعقاب �سل�سلة 
اأوروبا  يف  الختطاف  عمليات  من 
اأيدي جمموعات مثل منظمة  على 
»اإيتا« يف اإ�سبانيا، وجماعة »اجلي�ض 
و«الألوية  اأملانيا،  يف  الأحمر« 
احلمراء« يف اإيطاليا. وكان احلافز 
نظام  على  لالإقبال  الأ�سا�سي 
حالة حدوث  ففي  ب�سيًطا؛  التاأمني 
ا عن  اختطاف، يوفر التاأمني تعوي�سً

دفع الفدية.
حماذير  هناك  كانت  ويُ�سيف، 
تزيد  األ  ول�سمان  الحتيال،  ملنع 
خطر  من  التاأمينية  ال�سيا�سة 
اأنها  يف  اأولها  يتمثل  الختطاف. 
يجب اأن تبقى �رسية، لأّن اإف�ساءها 
فاإذا  �سيُبطل مفعولها،  العامة  على 
ال�سيا�سة،  بتلك  اخلاطفون  علم  ما 

ف�سوف يطلبون املزيد من املال.
ويتعلق ثانيها باأن ال�سيا�سة التاأمينية 

لن تُ�سدد الفدية اإل بعد دفعها. فمن 
ما  اأ�رسة  جتمع  عندما  الطبيعي 
حمدودة املوارد اأموال فدية يجب 
عليها ت�سفية بع�ض اأ�سولها، كرهن 
جتميع  اأو  الأ�سهم  بيع  اأو  املنزل 
الأموال من الأقارب الآخرين. هذه 
ذات  املفاو�سات  جتعل  العملية 
هذه  لأن  فقط  لي�ض  م�سداقية، 
من  تعوي�سات  دفع  تُقلل  الطريقة 
قبل �رسكة التاأمني، ولكن لأن القيام 
يُثري  �رسيعة  بطريقة  الفدية  بدفع 
امل�ستقبل،  يف  اخلاطفني  توقعات 
وميكن اأن يجعل اأخذ الرهائن اأكرث 

ربحية واأكرث �سيوًعا.

عندما ُطرح التاأمني �سد الختطاف 
ال�سوق،  يف  مرة  لأول  الفدية  ودفع 
التاأمني  وثائق  حاملي  ترك  مت 
للتفاو�ض مع اخلاطفني.  مبفردهم 
القرن  �سبعينيات  منت�سف  يف  لكن 
تاأمني  و�سيط  تو�سل  الع�رسين، 
ا�سمه »جوليان رادكليف« اإىل فكرة 
هذا  يف  ثورة  اإحداث  �ساأنها  من 
باإن�ساء  اأقنع �رسكته  املجال، حيث 
�رسكة فرعية تابعة لها، يُطلق عليها 
بتعيني  وتقوم  املخاطر«،  »مراقبة 
خرباء اأمنيني معظمهم من اجلي�ض 
مع  للتعامل  ال�سابقني،  وال�رسطة 
اخلاطفني،  مع  املفاو�سات  م�ساألة 
مع ت�سمني هذه اخلدمة يف بولي�سة 
 ،1982 عام  حلول  ومع  التاأمني. 
حتولت هذه ال�رسكات الفرعية اإىل 

�رسكات م�ستقلة.
على مدى العقود القليلة املا�سية، 
الختطاف  �سد  التاأمني  نظام  منا 
من   %75 ميثل  وبات  الفدية،  ودفع 
ثروات �رسكات التاأمني حول العامل، 
 Hiscox �رسكتا  تُ�سيطر  واليوم 
يف   AIGو املتحدة  اململكة  يف 
ال�سوق  على  املتحدة  الوليات 
من  العديد  ا  اأي�سً وهناك  العاملي، 
يف  املتخ�س�سة  الأمن  �رسكات 

ال�ستجابة لعمليات اخلطف.
ب�ساأن  التفاو�ض  اأن  الكتاب  ويذكر 
رئي�سًيّا  جزًءا  اأ�سبح  الرهائن 
هناك  واأ�سحى  النظام.  هذا  من 
العديد من املوؤمترات والتفاقيات 
التي  امل�سرتكة  وال�سرتاتيجيات 
مت  وقد  ال�سدد.  هذا  يف  تُ�ساغ 
بنجاح حل اأكرث من 97% من عمليات 
مفاو�سون  تولها  التي  الختطاف 
الفدية.  دفع  خالل  من  حمرتفون 
الرهائن  من  �سغرية  ن�سبة  وهناك 
يفرون، ويتم اإنقاذ عدد قليل منهم 
من خالل عمليات عالية اخلطورة، 
اإ�سافة اإىل اأقل من 1% من الرهائن 

يتم قتلهم.

مناهج خمتلفة للتعامل

يُ�سري »�ساميون« اإىل اأن الدول غالبًا 
للتعامل  خمتلفة  مناهج  تتبنى  ما 
فكانت  مواطنيها،  اختطاف  مع 
على  املتحدة  والوليات  بريطانيا 

راأ�ض مع�سكر »�سيا�سات الال تنازل«، 
التفاو�ض  ر�سمًيّا  ترف�ض  حيث 
اأو  الفدية  دفع  اأو  الإرهابيني،  مع 
هذه  ومنطق  تنازلت.  اأي  تقدمي 
ي�سع  الفدية  دفع  اأن  هو  ال�سيا�سة 
مما  لالختطاف،  هدًفا  مواطنيها 
يزيد من خطر عمليات الختطاف 
يف امل�ستقبل. كما اأنه ي�سع الأموال 
الإرهابية،  املنظمات  اأيدي  يف 
عملياتها  لتمويل  ت�ستخدمها  التي 

امل�ستمرة.
وبعد اأن �سارت لندن املركز العاملي 
لنظام التاأمني �سد الختطاف ودفع 
توجيه  مت  الثمانينيات،  يف  الفدية 
يغذي  النظام  هذا  باأن  التهامات 
ل  ويُ�سِهّ العاملي،  الختطاف  وباء 
عدم  �سيا�سة  ويقِوّ�ض  الفدية  دفع 
الأمر  وهو  الربيطانية.  التنازلت 
عام  الربيطاين  الربملان  دفع  الذي 
1986 اإىل فتح نقا�ض حول تطوراته 
الختطاف  عمليات  مع  والتعامل 

ب�سكل عام.
املوؤيد  املع�سكر  جادل  وقد 
�سيا�سات  باأن  التاأمني  ل�رسكات 
دوافع  يف  توؤثر  ل  ال�رسية  التاأمني 
توؤدي  ل  فهي  وبالتايل  اخلاطفني، 
املطلوبة،  الفدية  مبالغ  زيادة  اإىل 
اإ�سافة اإىل اأن هذه ال�سناعة وفرت 
التي  الدولية  لل�رسكات  امل�ساعدة 
عمل  بيئات  يف  موظفوها  يعمل 

خطرة.
يف  اجلدل  حالة  انتهت  وقد 
بريطانيا دون تقدمي ت�رسيع جديد، 
وا�ستمرت الدول يف اّتباع ال�سيا�سة 
الأن�سب لها ب�سكل منفرد؛ فاإيطاليا 
اأقرت قانوًنا عام 1991 يحظر دفع 
التاأمني  عمليات  وتداول  الفدية 
حظرت  وكذلك  املجال،  هذا  يف 
كولومبيا دفع الفدية، ثم رفعت هذا 
احلظر  فر�ست  واأخرًيا  احلظر، 
فتتبع  اإ�سبانيا،  اأّما  اأخرى.  مرة 
�سيا�سة خمتلفة متاما، حيث يُطلب 
لها  التابعة  املخابرات  اأجهزة  من 
باأي  الوطن  اإىل  الرهائن  اإعادة 
لدفع  ا�ستعدادها  وب�سبب  ثمن، 
هائل  ب�سجل  البالد  تتمتع  الفدية، 
رعاياها  ا�ستعادة  يف  النجاح  من 

املخطوفني.

مع�سلة التمييز بني اجلرمية 
واالإرهاب 

�سناعة  اأن  »«�ساميون«  يذكر 
ازدهرت،  الفدية  �سد  التاأمني 
�سبتمرب   11 اأحداث  جاءت  حتى 
باأكملها،  اللعبة  قواعد  لتغري   2001
التمييز  اإىل  حيث �سعت احلكومات 
)التي  الإجرامية  اجلماعات  بني 
لها( واجلماعات  الفدية  ميكن دفع 
الإرهابية )التي ل ميكن دفع الفدية 
لها(. وقد و�سعت حكومتا الوليات 
قوائم  املتحدة  واململكة  املتحدة 
الأجنبية  الإرهابية  باملنظمات 
التاأمني  �رسكات  ت�ستطيع  ل  التي 

دفع فدية لها.
بني  التمييز  حماولة  اأثارت  وقد 
والإرهابية  الإجرامية  املنظمات 
اإذ غالبًا ما  العديد من التعقيدات، 
هوياتهم؛  اإخفاء  اخلاطفون  يحاول 
بحيث تتظاهر اجلماعات الإرهابية 
باأنها منظمات اإجرامية حتى تتمكن 
هناك  بينما  الفدية.  جمع  من 
قواعد  )جتهل  اإجرامية  جماعات 
تتظاهر  التاأمني(  �رسكات  عمل 
اأحياًنا باأنها منظمات اإرهابية، على 
اأمل اأن توؤدي ال�سمعة املخيفة لهذه 
اجلماعات اإىل دفع املفاو�سات يف 

�ساحلها.
بع�ض  اأن  اإىل  الكاتب  ويُ�سري 
بت�سنيف  املتعلقة  القرارات 
والإجرامية  الإرهابية  اجلماعات 
غالبًا ما تكون ُم�سي�سة اأو تع�سفية. 
دفع  يجوز  كان   ،2011 عام  ففي 
فدية للقرا�سنة ال�سوماليني مبوجب 
مفرت�سني  الربيطاين،  القانون 
ال�سوماليني  القرا�سنة  اأن  بذلك 
وقد  اإرهابيني،  ولي�سوا  جمرمون 
ُزعم  حتى  الفرتا�ض  هذه  ا�ستمر 
القرا�سنة  جتمع  �سالت  هناك  اأن 
مبت�سددي حركة �سباب املجاهدين 
كان  ذاته،  الوقت  ويف  ال�سومالية. 
خللية  فدية  دفع  القانوين  غري  من 
اإجرامي  توجه  ذات  اختطاف 
�سلتها  خلفية  على  نيجرييا،  يف 
املزعومة بجماعات حمظورة مثل 

جماعة »بوكو حرام«.

جدوى �سيا�سات »عدم 
التنازل« 

ما  غالبًا  الدول  من  عدد  هناك 
رعاياها،  لتحرير  الفدية  تدفع 

واأملانيا،  وفرن�سا،  النم�سا،  مثل: 
دفع  ما  وهو  و�سوي�رسا،  واإ�سبانيا، 
ال�سيا�سة  هذه  ت�سمية  اإىل  البع�ض 
وبع�ض  الأوروبية«.  بـ«ال�سيا�سة 
دفع  دائًما  ترف�ض  الأخرى  الدول 
بريطانيا،  مثل:  للخاطفني،  الفدية 

واليابان، والوليات املتحدة. 
من  اأنه  اإىل  الإح�ساءات  وت�سري 
املرجح اأن يتم اإطالق �رساح �سحايا 
الأوىل  املجموعة  من  الختطاف 
اأن  املرجح  من  بينما  البلدان،  من 
الثانية  املجموعة  �سحايا  قتل  يتم 
من  املع�سكرين  وكال  البلدان.  من 
اإنقاذ  هو  هدفه  اأن  يزعم  الدول 
لكن  الأرواح،  من  ممكن  عدد  اأكرب 
التي  ال�سيا�سة  حول  يدور  اخلالف 
�ستُحقق ذلك احلد الأق�سى لإنقاذ 

الأرواح.
بع�ض  يف  اإنه  يقول  »�ساميون«  لكن 
منطقًيّا  نراه  ما  اأن  يبدو  الأحيان 
هو  ال�سليم  فاملنطق  �سحيح.  غري 
يف  املتمثلة  ال�سارمة  ال�سيا�سة  اأن 
للخاطفني  تنازلت  تقدمي  عدم 
اأقل  اأعمالهم  �ستجعل  والإرهابيني 
ربحية، مبا يُقلل من معدلتها. بينما 
اأو ال�ست�سالم ملطالب  دفع الفدية 
لرتكاب  حوافز  �سي�سيف  اأخرى 

جرائم مماثلة يف امل�ستقبل.
فوفًقا  كذلك.  الأمر  يبدو  ل  ولكن 
منظمة  اأجرته  الذي  للبحث 
رف�ض  اأن  ُوجد  »اأمريكا اجلديدة«، 
يرتبط  املطلوبة  الفدية  دفع 
بني  القتلى  اأعداد  بارتفاع  طردًيّا 
لي�ض  بينما  املخطوفني.  ال�سحايا 
الفدية  دفع  بني  عالقة  هناك 
الختطاف.  عمليات  عدد  وزيادة 
وهذا ال�ستنتاج يتعار�ض متاًما مع 
الوليات املتحدة  مزاعم حكومتي 

وبريطانيا.
ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن هناك 
لأهداف  تتم  اختطاف  عمليات 
تنازلت  لنتزاع  اأو  اأيديولوجية، 
�سيا�سية، اأو لن�رس الرعب واخلوف. 
كما اأنها تتم يف مناطق ال�رساعات 
اإنه  اأي  القانون.  فيها  ينعدم  التي 
والفر�ض،  احلوافز  تتوافق  عندما 

تزداد عمليات الختطاف.

م�ستقبل عمليات ا�ستعادة 
الرهائن

يلعب م�ست�سارو الأمن واملفاو�سون 
ا�ستعادة  يف  ا  مهًمّ دوًرا  اخلا�سون 
يُنكر  ل  �سجل  ولديهم  الرهائن، 
اجلنائية،  الق�سايا  يف  النجاح  من 
ميكنهم حتى القيام ببع�ض الأ�سياء 
احلكومات  ت�ستطيع  ل  التي 
مبحدودية  الدفع  مثل  بها،  القيام 
كا�سرتاتيجية  ال�سحية  اأهل  موارد 
ل  وبالطبع  الفدية،  لتخفي�ض 
مبثل  القيام  احلكومات  ت�ستطيع 

تلك اخلطوة وادعاء الفقر.
من  ال�سحية  كانت  اإذا  ذلك،  ومع 
للخاطفني،  تنازلت  تقدم  ل  دولة 

الأمن  مل�ست�ساري  ميكن  ل 
فقط  حمدود  دعم  تقدمي  �سوى 
اإذا كانت ال�سحية  اأّما  ل�سحاياهم. 
مع  بالتفاو�ض  ت�سمح  دولة  من 
اخلاطفني، مثل فرن�سا اأو اإ�سبانيا، 
فيُطلب من م�ست�سار الأمن اخلا�ض 
عموًما التنحي بينما تتوىل وكالت 
مهامها.  الوطنية  ال�ستخبارات 
فدية  دفع  اإىل  يُف�سي  الذي  الأمر 
م�ست�ساري  تُر�سي  ل  �سخمة، 
اإن  اأي  التاأمني.  و�رسكات  الأمن 
قدرة  لديهم  الأمن  م�ست�ساري 
اأكرب على امل�ساومة، وتقليل مبالغ 
تثبيط  حماولة  وبالتايل  الفدية، 
اأمر تفتقده اجلهود  اجلرمية، وهو 

احلكومية.
»�ساميون«  يذكر  ال�سياق،  هذا  ويف 
حاول  احلالت،  اإحدى  يف  اأنه 
»نيويورك  �سحيفة  من  �سحفي 
اأفغان�ستان  يف  خطفه  مت  تاميز« 
عام 2008، اأن يتجادل مع خاطفيه، 
مليون   25 مببلغ  طالبوا  الذين 
بجانب  عنه  الإفراج  مقابل  دولر 
قال  حيث  اآخرين.  �سجيًنا   15
املبلغ  هذا  على  احل�سول  اإن  لهم 
فرّدوا  لهم،  بالن�سبة  املنال  بعيد 
 38 موؤخًرا  دفعوا  الفرن�سيني  باأن 
عامل  عن  لالإفراج  دولر  مليون 
 15 دفعت  اإيطاليا  واأن  اإغاثة، 
عن  الإفراج  مقابل  دولر  مليون 
ال�ست�سالم  اإن  اأي  �سجناء.  عدة 
العالية يف  الفدية  ب�رسعة ملطالب 
بع�ض  فعلت  -كما  الأحيان  بع�ض 
والآ�سيوية-  الأوروبية  احلكومات 
يجعل اخلطف اأكرث جاذبية وعملية 
مربحة يف جميع اأنحاء العامل وفًقا 

للكتاب.
الذي  ما  على  الإجابة  اإطار  ويف 
اإذا  فعله،  احلكومات  على  يجب 
الرهائن  اإعادة  هو  الهدف  كان 
خطر  تقليل  مع  باأمان  الوطن  اإىل 
ويف  امل�ستقبل،  يف  الختطاف 
الأموال  تدفق  تقليل  ذاته  الوقت 
اأ�سار  الإرهابية؛  اجلماعات  اإىل 
من  لعدد  وفًقا  اأنه  اإىل  »�ساميون« 
الدرا�سات، فاإن �سحايا الختطاف 
لي�سوا م�ستهدفني ح�سب اجلن�سية، 
وبالتايل، فاإن رف�ض دفع الفدية ل 
ولكنه  اجلرمية،  حدوث  من  يقلل 
يزيد ب�سكل كبري من احتمال مقتل 

ال�سحية. 
�سيا�سة  توؤدي  ما  غالبًا  وي�سيف، 
اخلاطفني  اإعدام  اإىل  التنازل  عدم 
لرهائنهم الربيطانيني والأمريكيني، 
القيمة،  عدميي  ي�سبحوا  اأن  بعد 
الدول  على  �سغط  و�سيلة  لت�سكيل 
الأوروبية التي تدفع فدية مباليني 

الدولرات. 
اأهمية  اإىل  ي�سري  ال�سياق،  ويف هذا 
يف  الغربية  الدول  بني  التن�سيق 
الختطاف  مع  التعامل  �سيا�سات 
اأن  ميكن  اأمر  وهو  الفدية،  ودفع 
دوًرا  التاأمني  �رسكات  فيه  تلعب 

رئي�سًيّا.

تزايدت عمليات اختطاف الرهائن الغربيني، من �سحفيني وعمال اإغاثة، مع بداية احلرب االأهلية ال�سورية و�سعود تنظيم »داع�س« 
االإرهابي. وقد طلب املختطفون فدية لتحريرهم، لكّن بع�س الدول الغربية -مثل بريطانيا والواليات املتحدة- رف�ست دفعها، بحجة 

اأن اأي فدية �سوف ُت�ستخدم يف تاأجيج االإرهاب وتغذية اجلرمية، ولهذا اأعدم التنظيم يف اأوت 2014 ال�سحِفَيّنينْ االأمريكيني املختطفني 
»جيم�س فويل« و«�ستيفن �سوتلوف«، والرهائن الربيطانيني. ويف املقابل، دفعت دول اأوروبية اأخرى )اإ�سبانيا وفرن�سا، واأملانيا، والدمنارك( 

ماليني الدوالرات لتحرير رهائنها.
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الو�سط:2019/07/04

ر�سالة �سكر وعرفان

من امل�ستثمر حميدتوا عمر ورقلة

اإىل معايل وزيرة البيئة فاطمة الزهراء
اإرتاأ امل�ستثمر عمر   ، اأح�سنت   من باب قل للمح�سن 
الفردو�س  جمعية  اأع�ساء  وبا�سم  با�سمه  حميدتوا 
ملعايل  اجلبارة  املجهودات  يثمنوا  اأن   ، للإ�ستثمار  
من   ، زرواطي  الزهراء  فاطمة  البيئة  وزيرة 
اال�ستماع  و  امل�ستثمرين  مع  اجليد  توا�سلها  خلل 
من  بها  التكفل  اأجل  من  وال�سعي  الن�سغاالتهم 
واالمكانات  االأولويات  ح�سب  مبداأ  تطبيق  خللها 

املتاحة .

ونيابة  اخلا�سة  با�سمه  اأنه  حميدتوا  عمر  اأكد  كما 
الفردو�س  جلمعية  املنتمني  امل�ستثمرين  عن 
للإ�ستثمار يعلنون عن دعمهم املطلق واللم�سروط 
الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  البيئة  وزير  ملعايل 

زرواطي .

تهنئة زواج
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

:   قال تعاىل
ْزَواًجا  اأَ ُكْم  ْنُف�سِ اأَ ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  اأَْن  اآََياِتِه  َوِمْن    (   
ِف  َنّ  اإِ َوَرْحَمًة  ًة  َمَوَدّ َبْيَنُكْم  َوَجَعَل  اإَِلْيَها  ُكُنوا  ِلَت�سْ

ُرون  (  َذِلَك اَلآََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفَكّ

اأجواء  وف  واالأحباب  االأهل  من  لفيف  و�سط 
واحلنان  الدفء  ويغمرها  وال�سرور  البهجة  حتفها 
،احتفلت  التاآخي  وان�سهار  املودة  األفة  وت�سملها 
عائلة " مداين ال�سعيد "   بحفل زفاف ابنتها امل�سونة 
يوم  "  وذلك  " اإميان  والبارة  ورعايته  اهلل  ب�سون 
ال�سعيدة  املنا�سبة  وبهذه   .2019/07/01 االثنني  
تتقدم لها ابن اأختها "  اأ�سماء مداين "  باأحر التهاين 
واأزكي عبارات التربيك للعري�سني ال�سابني راجية 
الرخاء  ومو�سول  وال�سعادة  الهناء  دوام  لهما 
مربوك  واألف  والبنني  الرفاه  و�سالح  واالطمئنان 

للعري�سني 

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن اال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و 
التنفيذ املذكور  اعله و املوقعة ادناه 

لفائدة : موؤ�س�سة ذات امل�سوؤولية املحدودة الكرتوفاب SARL ELECTROFAB املمثلة من طرف م�سريها حاج بوزيد حميدو
الكائن مقرها : 45 مكرر طريق اأوالد فايت ، ال�سراقة

�سد : �سركة ذات ا�سهم �سكاداكوم SPA SCADACOM  املمثلة من طرف م�سريها �سامي يعلى 
الكائن مقرها : 20 قطعة بن حدادي �سعيد ال�سراقة 

تنفيذا  لل�سند التنفيذي املتمثل ف اأمر اأداء �سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة ، بتاريخ : 2018/11/08 فهر�س رقم : 18/4715 
، رقم الرتتيب : 18/04790 ، و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2019/03/31.

بتاريخ  ال�سراقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر   وطنية  يومية  بجريدة  الر�سمي  التبليغ  عقد  م�سمون  بن�سر  االإذن  على   بناءا 
2019/05/13 ، رقم : 19/2114 ، فهر�س رقم : 2019/1783

وعليه نقوم بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل ف التكليف بالوفاء مبوجب ال�سند التنفيذي املذكور اأعله لفائدة : 
موؤ�س�سة ذات امل�سوؤولية املحدودة الكرتوفاب SARL ELECTROFAB املمثلة من طرف م�سريها حاج بوزيد حميدو

اإلزامها بدفع مبلغ اجمايل  SPA SCADACOM  املمثلة من طرف م�سريها �سامي يعلى و  ا�سهم �سكاداكوم  : �سركة ذات  �سد 
قدره : 21.680.677.9 دج 

الطرق  بكافة  جربا  عليه  نفذ  اإال  و  وطنية  يومية  جريدة  ف  الن�سر  تاريخ  من  ت�سري  للوفاء  يوما   15 مهلة  له  باأن  نبهناه  و 
القانونية .

اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�سر لن�سر ن�سخة منه ف جريدة يومية وطنية .
ANEP N°:  1916015114الو�سط:2019/07/04
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اإىل من تاآّمروا يف ور�شة املنامة: 

�أرفعو� �أيديكم عن �شعبنا
لي�س فقط �شوت االحياء واالحرار من وقف يندد باملوؤامرة الت�شفوية على الق�شية الفل�شطينية يف ور�شة املنامة يف البحرين، وامنا ال�شهداء واالموات �شرخوا 

ونددوا من قاع ابديتهم بهذه الور�شة التي هدفها بيع حقوق ال�شعب الفل�شطيني وا�شتبدال العدالة وحق تقرير امل�شري باالموال وامل�شاريع واوهام االزدهار 
واال�شتثمار، فبعد 25 عامًا على وفاة ال�شاعر املنا�شل الكبري توفيق زياد، ها هو ينه�س من جديد وي�شارك ابناء �شعبه وكل ال�شرفاء يف العامل يف رفع غطاء 

ال�شرعية عن �شفقة القرن وامل�شروع االمريكي الهادف اىل انهاء الق�شية الفل�شطينية وتكري�س االحتالل ونظامه القمعي �شد �شعبنا.

الكاتب: عي�شى قراقع

توفيق زياد راأيناه يف �شوارع النا�رصة 
و�شخنني واجلليل وعرابة، يف القد�س 
ورام اهلل ونابل�س واخلليل ي�شارك يف 
انطلقت  التي  ال�شعبية  التظاهرات 
واهدافها  البحرين  ور�شة  �شد 
اخلبيثه، ي�شتنه�س يوم اخر لالر�س 
احلياة  يدافع عن احلق يف  وال�شعب 
واال�شتقالل،  والكرامة  والعدالة 
وامل�شتوطنني  للجنود  يت�شدى 
اليوم  ويقف  وال�شما�رصة،  واجلبناء 

ي�رصخ باأعلى �شوته:
كاأننا ع�رصون م�شتحيل

يف اللد والرملة واجلليل
هنا على �شدوركم باقون كاجلدار

الزجاج،  كقطعة  حلوقكم  ويف 
كال�شبار

ويف عيونكم زوبعة من نار.
توفيق زياد هذا الرجل الرمز اخلالد 
من  يحمل  ما  بكل  النا�س  ي�شتنفر 
واالديب  املفكر  الرجل  �شفات 
ون�شري  والربملاين  وال�شيا�شي 
وامل�شطهدين  والفقراء  االن�شان 
اال�شتعمار  �شد  املنا�شلة  وال�شعوب 
والظلم، يوجه خطابه باأ�شم ال�شحايا 
واملبعدين و الالجئني واملعدومني، 
وكرومها  فل�شطني  ا�شجار  وبا�شم 
وبحرها، يخاطب ال�شعب الفل�شطيني 

يوؤكد  املناطق  كل  يف  هب  الذي 
مت�شكه بحقوقه العادلة مت�شدياً ملا 
يحاك ويطبخ هناك يف البحرين من 
الوطنية  الثوابت  تن�شف  خمططات 
الدولية،  واملرجعيات  وال�رصعيات 
وفر�س  التطبيع  ابواب  وتفتح 
�شعبنا  على  وامل�شاومة  املقاي�شة 
ال�شيا�شية  حقوقه  ح�شاب  على 

والوطنية

اأناديكم ا�شد على اياديكم
ابو�س االر�س حتت نعالكم 

واقول افديكم

املحتلون  طارده  الذي  زياد  توفيق 
اكرث  اغتياله  حاولوا  مكان،  كل  يف 
�شجن  يف  و�شلبوه  اعتقلوه  مرة  من 
وقمعوه  �رصبوه  والدامون،  طربيا 
لقد  الفل�شطيني،  �شوته  لي�شكتوا 
كان راأ�س احلربة يف الت�شدي لليمني 
والعن�رصي،  الفا�شي  اال�رصائيلي 
داخل  كان ي�رصخ يف وجوههم حتى 
الكني�شت اال�رصائيلي قائال متوعداً:

اأن من ي�شلب حقًا بالقتال
كيف يحمي حقه يومًا اذا 

امليزان مال.

يف 5-7 حتل الذكرى ال25 على وفاة 

االممي  واملنا�شل  املقاومة  �شاعر 
ال�شعبي رئي�س بلدية النا�رصة توفيق 
من  يطلب  املنا�شبة  هذه  ويف  زياد، 
كل العامل ان يوؤبنوا موؤمتر البحرين 
الفا�شلة وفاءا لروحه  نتائجه  وينعوا 
والراحلني،  ال�شهداء  كل  والأرواح 
حمذراً مما يجري من خماطر على 
القد�س  وعلى  لالجئني  العودة  حق 
ال�رصاع  حل  قبل  التطبيع  و�رصعنة 
وتدمري  واال�شتيطان  ال�شم  وت�رصيع 
وقد  الفل�شطينية،  والكيانية  الهوية 
�شمع اجلميع روح توفيق زياد تخاطب 

املوؤمترين يف ور�شة املنامة قائال:
فارفعواأيديكم عن �شعبنا

ال تطعموا النار حطب
كيف حتيون على ظهر �شفينة

وتعادون حميطًا من لهب.
ارفعواايديكم عن �شعبنا

وحق  ال  نقول:  االلف  للمرة  اإننا 
ال�شوء من هذا الرتاب احلر لن نفقد 
والفوالذ  للنار  ننحني  لن  اننا  ذرة 

يوما قيد �شعرة.
وينفجر  يتجدد  اخلالد  االر�س  يوم 
عديدة  ومرات  اأخرى  مرة  بركانه 
من روح توفيق زياد الذي طرد قائد 
النا�رصة  يف  اال�رصائيلية  ال�رصطة 
بلدية  جل�شات  ح�شور  من  ومنعه 
النا�رصة قائاًل له: اجلل�شة التي تكون 

مغلقة امام �شعب النا�رصة لن تكون 
وكاأن  ال�رصطة،  مدير  امام  مفتوحة 
موؤمتر  يف  للم�شاركني  يقول  توفيق 
بح�شور  ت�شمحوا  كيف  املنامة 
وال�شعب  اال�رصائيليني اىل اجلل�شات 
حا�رصاً،  ولي�س  غائباً  الفل�شطيني 
دون  م�رصوع  او  قرار  اأي  مير  لن 
ارادة �شعب فل�شطني، فلي�س باخلبز 
لي�س  فالكرامة  االن�شان  يحيا  وحده 
فلي�شمع  لها ح�شاب،  ولي�س  ثمن  لها 
اجلال�شون يف ور�شة املنامة، فلت�شمع 

كل الدنيا:
نتقطع  قطعًا  ونعرى  �شنجوع 
للمال،  للقوة،  نركع  لن  لكن 
للمدفع لن نخ�شع لن يخ�شع منا 

حتى طفل ير�شع.

يف  راأيته  زياد  توفيق  املنا�شل 
العلم  يرفع  وال�شاحات  ال�شوارع 
الفل�شطيني، يحمل تابوته وينت�شب، 
ال�شجن  واوجاع  قيوده  يحمل 
باالغالل  امل�شحوقة  وااليدي 
خلف  تتوقد  لعيون  يغني  الدموية، 
يف  املنت�شبة  للقامات  الق�شبان، 
يغني  الوح�شية،  الزنزانات  قلب 
توفيق زياد يف وجه الغازي املحتل 
ويف وجه التجار ومن يت�شاوقون مع 

احلل االمريكي اال�رصائيلي قائال:
اغنية  هذي  احلرية  او  املوت 
االر�س  لتبقى  البط�س  اآلهة  تتحدى 

العربية عربية.
يف ذكرى توفيق زياد، ويف انتفا�شة 
�شفقة  �شد  الفل�شطيني  ال�شعب 
الكربياء  جند  الت�شفوية  القرن 
جنون  كل  من  اقوى  الفل�شطيني 
وال�شغط  وامل�شاومة  العجرفة 
االحتالل  يطعمونا  لن  واالبتزاز، 
االحتالل  وبقاء  االحتالل  وعنف 
فاأن  وامل�شاريع،  العابرة  باالموال 
انطفاأت  وان  املتخاذلون  تخاذل 

�شم�س العرب �شيبقى :
تتحدى  �شم�س  مليون  دمي  يف 
ثابتة  املختلفةيدنا  الظلم 
مهما  الظامل  ويد  ...ثابتة 

ثبتت مرجتفة
زياد  توفيق  املنا�شل  ال�شاعر 
املنامة  يف  املوؤمترين  يخاطب 
قائاًل  رحيله  على  عاما   25 بعد 

 :
ان الوطن ال يباع وال ي�شرتى

دمنا  من  كثريا  دفعنا  فقد 
الثمن،

فاأذا عط�شنا نع�شر ال�شخرا،
وال  جعنا  ان  الرتاب  وناأكل 

نرحل،
وبالدم الزاكي ال نبخل،

وحا�شر  ما�س  لنا  هنا 
وم�شتقبل.

وال�شفة  غزة  قطاع  من  اأ�رصى  �شتة 
اليوم  يدخلون  املحتلة  الغربية 
اأعواًما جديدة يف �شجون االحتالل، 
بينهم اثنان حمكومان باملوؤبد، وهم 
وفق متابعتنا: من�شور حممد موقدة، 
�شافى  البطران،  العزيز  عبد  طارق 
غايل،  ح�شن  حممد  حو�شية،  ب�شام 
عبد  ان�شا�شي،  حممد  الغني  عبد 

الرحمن حممد اأبو لبدة.
قوات االحتالل تعتقل فجر اليوم 15 
بال�شفة  متفرقة  مناطق  من  مواطًنا 
اأنهم  بدعوى  املحتلة،  الغربية 

مطلوبون ملخابراتها.
امل�رصبني  االأ�رصى  عدد  ارتفاع 
االعتقال  �شيا�شة  �شد  الطعام  عن 
دخول  بعد  اأ�شريا   11 اىل  االإداري، 
لالإ�رصاب،  اأم�س  اأول  اأ�رصى جدد   3
اإح�شان  الدين،  عز  جعفر  وهم: 
وكايد  حممود  ال�شقيقان  عثمان، 
عطوان،  اأبو  غ�شنفر  الف�شفو�س، 

عبد العزيز �شويطي، �شائد النمورة، 
�شائد زهران، حممد ابو عكر، حممد 

عطية احل�شنات.
�شجون  يف  ال�شعبية  اجلبهة  اأ�رصى 
ال�رصوع  عن  يعلنون  االحتالل 
ي�شمل  متكامل  ن�شايل  بربنامج 
العديد من اخلطوات، ويف مقدمتها 
لالإ�رصاب  دفعات  باإدخال  البدء 
االإداريني  االأ�رصى  قبل  من  املفتوح 

ب�شكٍل متدرٍج.
اإنها  م�شلحة �شجون االحتالل تقول 
بداأت برتكيب اأجهزة هواتف عمومية 
يف اأق�شام االأ�رصى االأمنيني كجزء من 
اإ�رصاب  اأنهى  الذي  االأخري  اتفاقها 

االأ�رصى عن الطعام.
حمكمة عوفر الع�شكرية ت�شدر حكما 
بال�شجن 10 اأ�شهر على االأ�شرية اإ�رصاء 
اليف )غنيمات ( باالإ�شافة اإىل 6000 
املتوقع  من  وعليه   . غرامة  �شيكل 

االإفراج عنها اخلمي�س القادم.

توؤجل  الع�شكرية  االحتالل  حمكمة 
جل�شة النظر يف ق�شية االأ�شري فادي 
خميم  من  )32عاماً(  وردة  اأبو  كمال 
حتى  غزة،  قطاع  �شمال  جباليا 
التاأجيل  وهو  القادم،  �شبتمرب  �شهر 
عوفر  وحمكمة  التوايل؛  على   6 الـ 
الع�شكرية توؤجل جل�شة النطق بحكم 
جواد  معت�شم  االأ�شري  بحق  نهائي 
قرية  �شكان  من  )18عاماً(  عليا  اأبو 
القد�س، وذلك  املغري، ق�شاء مدينة 

حتى 14 من ال�شهر املقبل.
اعتقال  متدد  االحتالل  حمكمة 
قرية  من  ال�شبح  �شهيب  االأ�شري 
�شهور   6 ملدة  اهلل  رام  غرب  رنتي�س 
على  الثالثة  للمرة  وذلك  جديدة 

التوايل.
ال�شافعي من  وفاة والد االأ�شري رائد 
بال�شجن  املحكوم  طولكرم  مدينة 
يف  عاما   17 منذ  ومعتقل  عاما   30

�شجون االحتالل.

ا�شمي عبد حممود دويات من مواليد  
باهر  �شور  بقرية   1996/07/23
اأنا  و  والدي  ،تويف  املحتلة  القد�س 
اأخواتي  و  اأنا  يتيما  فرتبيت  �شغري، 
و  ظلم  على  عيني  ،فتحت  الثالثة 
ا�شتبداد االحتالل ال�شهيوين الغا�شب 
يوم   يف   . احلبيبة  اأر�شنا  احتل  الذي 
االحتالل  لدى  كان   2015/09/13
و   ، العربية  ال�شنة  راأ�س  ال�شهيوين 
الأحد  حادثة  وقعت  اليوم  ذلك  يف 
�شكرانا  و  مري�شا  كان  امل�شتوطنني 
اأدى اإىل وفاته ،  كان لدي مباراة كرة 
قدم وعند عودتي للبيت راأيت  جتمع 
للنا�س ذهبت الأ�شاأل فتبني اأنه حادث، 
، يف  به  �شاأتهم  اأنني  اأعرف  اأكن  و مل 
االحتالل  اإعالم  �رصح  االأمر  بداية 
ثم  �شري  حادث  كان  الوفاة  �شبب  باأن 
اأنا  باتهامي  اخلرب  غريوا  و  تراجعوا 
و اأربع �شباب بت�شببنا يف وفاته و ذلك 
ب�شبب عميل خائن  و�شا بنا لالحتالل 

ال�شهيونى ، فقاموا بغلق بيتنا و �شحب 
وليد  و  �شالح  حممد  و  اأنا  هويتي 
االأطر�س  باالإ�شافة  للتاأمني ال�شحي ، 
و يف يوم 25/ 2015/09 مت اعتقايل اأنا 
و ال�شباب االأربعة و حكم علي بال�شجن 
 100 قدرها  مالية  غرامة  و  �شنة   18
دوالر   28000 مايعادل   ( �شيكل  األف 
اأمريكى( ، اأما اأ�شحابي حممد �شالح 
�شنة  ب15  عليه  حكموا  فقد  كف  اأبو 
و غرامة مالية قدرها  50 األف �شيكل 

)14 الف دوالر امريكى( 
و  13�شنة  االأطر�س  وليد  و�شديقى 
غرامة مالية قدرها 50 األف �شيكل 14 

الف دوالر امريكى(
علي �شربة ب 9 �شنوات و غرامة مالية 
االأف دوالر   7( �شيكل  األف  قدرها 25 

امريكى( 
�شنوات و غرامة  الطويل ب 9  حممد 
 3500  ( �شيكل  اأالف   10 قدرها  مالية 
دوالر امريكى( ،اأما بالن�شبة لدرا�شاتي 

والدتي  �شجلتني  و  التوجيهي  اأكملت 
 . باالأ�رص  اأنا  و  اجلامعة  يف  احلبيبة 
الثالثة  اأخواتي  و  احلبيبة  اأمي  تركت 
البيت  رجل  كنت  فاأنا  اهلل  رعاية  يف 
االحتالل  ،قام  اأبي  املرحوم  بعد  من 
ال�شهيوين باحلجز على االأموال  التي 
لالأ�رص  الربيد  اأهالينا  عرب  لنا   بعثها 
،وليد  �شالح  حممد  اأ�شحابي  و  اأنا 
االأطر�س و علي �شربه من اأجل �رصاء 
م�شتلزمات و حاجيات تخ�شنا هناك و 
ذلك الأننا  مل ن�شدد الغرامة املالية ،ال 
وغا�شب  حمتل  كل  ظلم  فهذا  غرابة 
العي�س  لكي منل  و  لالر�س واالن�شان، 
هيهات  ،لكن  لهم  نرتكها  و  بلدنا  يف 
يا  و  فل�شطني  يا  فداك  �شيء  فكل 

قد�س و يا اأق�شانا احلبيب .
ما  �شدقوا  رجال  املوؤمنني  )من 
ق�شى  من  فمنهم  عليه  اهلل  عاهدوا 
بدلوا  ما  و  ينتظر  من  منهم  و  نحبه 

تبديال (
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ع.ل

الأول  الن�صف  ان  اىل  الأ�صقر  واأ�صار 
اعتقال  حالت   4 �صهد  العام  من 
املجل�س  يف  نواب  ا�صتهدفت 
اإبراهيم  النائب  وهم  الت�رشيعي 
جنني،  من  عاما،   54 دحبور  حممد 
ا�صابيع  ثالثة  بعد  �رشاحه  واطلق 
حممد  ال�صيخ  والنائب  التحقيق،  من 
البرية،  يف  عاما،   67 اأبوطري  حممود 
علماً باأنه اأم�صى ما يزيد عن 33 عاماً 

من عمره فى �صجون الحتالل.
النائب  اعتقال  الحتالل  اأعاد  فيما 
ح�صن يو�صف )63 عاما( من رام اهلل، 
اداري،  اعتقال  قرار  بحقه  و�صدر 
�صجون  يف  عاما   20 اأم�صى  وكان 
اأمرا�س  عدة  من  يعاين  و  الحتالل، 

مزمنة منها ال�صغط وال�صكري.
الحتالل  قوات  احتجزت  بينما 
حامت  الت�رشيعي  املجل�س  يف  النائب 
حاجز  على  عاماً(   59( قفي�صة  رباح 
بعد  �رشاحه  واطلقت  "الكونتيرن"، 
يزيد  ما  اأم�صى  وكان  معه،  التحقيق 

عن 12 عاما يف العتقال.

اعتقال الن�ساء
واأ�صار الأ�صقر اإىل اأن عمليات اعتقال 
احلايل  العام  خالل  توا�صلت  الن�صاء 
حيث ر�صد املركز )70( حالة اعتقال 
لن�صاء وفتيات فل�صطينيات، معظمهن 
القا�رش  بينهن  القد�س،  مدينة  من 
اخلليل،  من  عاماً(   16( غيث  ولء 
طولكرم  خطيب"من  علياء  والفتاة 
بعد اطالق النار عليها ب�صكل مبا�رش 
زعرتة  حاجز  على  بالقدم  وا�صابتها 

جنوب نابل�س.
وهي  خمامرة  �صبحة  اعتقل  فيما 
من  عرام  اأبو  خليل  الأ�صري  زوجة 
�صجن  يف  له  زيارتها  اأثناء  اخلليل، 
بال�صجن  حمكوم  وهو  "جلبوع"، 
الأ�صري  والده  اىل  ا�صافة  املوؤبد، 
لزيارته  توجهها  خالل  رمانة  حمدي 
املحامية  واعتقلت  النقب،  �صجن  يف 
وهى  نابل�س  من  من�صور  جمال  اأمال 

زوجة الأ�صري امري ا�صتيه لل�صغط على 
عاما،   53 الربغوتي  و�صهري  زوجها، 
وزوجه  �صالح  ال�صهيد  والده  وهي 

الأ�صري عمر الربغوتي.
الطحان"  "اأمل  اعتقلت  كذلك 
طارق  الأ�صري  املحامي  زوجة  وهي 
�رشاحها  واطلق  اهلل،  رام  من  برغوث 
فوزية  احلاجة  وامل�صنة  اأ�صبوع،  بعد 
رغم  قلقيلية،  من  عاماً(   71( مراعبة 
وال�صغط،  ال�صكري  من  تعاين  انها 
واأطلق  القلب،  ع�صلة  يف  و�صعف 

�رشاحها بعد يومني .
فيما اعتقل ال�صحفيتني �صذى حماد، 
تغطيتهم  خالل  �صوافطة  ورنني 
قرية  من  املواطنني  ترحيل  لأحداث 
حم�صة يف الأغوار ال�صمالية، واأطلقت 
التحقيق،  من  �صاعات  بعد  �رشاحهن 
ا�صافة اىل اعتقال غدير العموري من 
القد�س وهي موظفة يف هيئة الأ�رشى، 
واأفرجت عنها ب�رشط حب�صها منزلياً 

ملدة خم�صة اأيام، وغرامة مالية.

اعتقال الأطفال
العتقال  حالت  باأن  الأ�صقر  واأفاد 
الن�صف  خالل  بلغت  الأطفال  بني 
حالة،   )410( اجلاري  العام  من  الأول 
بينهم الطفل نادر حجازي من خميم 
بالطه بنابل�س والذي ل يتجاوز عمره 
3 �صنوات فقط، بينما اعتقل امُلدر�س 
جنله  معه  وكان  زهور  عو�س  حممد 
واأطلق  �صنوات،   5 عمره  يتجاوز  ل 

�رشاحهم بعد �صاعات .
فيما اعتقل الطفل الطالب يف ال�صف 
الثاين البتدائي زين اأ�رشف ادري�س 7 
اقتحام  بعد  ف�صله  داخل  من  �صنوات 
ومت  البتدائية  جابر  زياد  مدر�صة 
من  �صاعات  بعد  �رشاحه  اطالق 
ابو  حممد  الطفل  كذلك  التحقيق، 
البرية،  مدينة  من  �صنوات   8 م�صلم 
اأعوام(   9( رم�صان  مو�صى  والطفل 
على حاجز ع�صكري يف �صارع ال�صهداء 

مبدينة اخلليل.
املقد�صيني  الطفلني  ا�صتدعت  فيما 
)11عاماً(  بالل حممود  الرحمن  عبد 
ال�صالمية  �صاهر  الرحمن  وعبد 
الق�صلة  حتقيق  مركز  اىل  )11عاماً( 
يف  عائالتهم  منازل  اقتحام  بعد 

القد�س.

ا�ست�سهاد اأ�سريين
من  الأول  الن�صف  باأن  الأ�صقر  وبني 
�صهداء  قائمة  يف  ارتفاع  �صهد  العام 
 )219( اىل  لت�صل  الأ�صرية  احلركة 
ُجدد  �صهيدين  ارتقى  ان  بعد  �صهيدا 
 " الأ�صري  وهم  اجلاري  العام  خالل 
من  )51عاماً(  بارود"  اأحمد  فار�س 
الذى  الطبي  الإهمال  نتيجة  غزة 
وقد  �صنوات،  خالل  بحقه  مور�س 
كان  الق�صبان،  اأم�صى 28 عاماً خلف 
واهمل  الكبد،  يف  م�صاكل  من  يعاين 
اىل  حالته  ومتابعه  عالجه  الحتالل 
خطري  ب�صكل  �صحته  تراجعت  اأن 

حيث  "�صوروكا"  م�صت�صفى  اىل  ونقل 
نتائج  اأظهرت  وقد  احلياة،  فارق 
الرئي�س  ال�صبب  باأن  جثمانه  ت�رشح 
بجلطة  لإ�صابته  يعود  ل�صت�صهاده 
مزمنة  اأخرى  واأمرا�س  حادة،  قلبية 

وخطرية .
يون�س"  "عمر عوين  وال�صهيد اجلريح 
ا�صيب  قلقيلية،  من  عاماً(   20(
زعرته  حاجز  على  خطرة،  بجراح 
النار عليه  جنوب نابل�س، بعد اطالق 
م�صت�صفى  اىل  ونقل  اعتقاله  ومت 
�صامل  حمكمة  ومددت  "بيلن�صون" 
ذويه  زيارة  من  وحرم  غيابياً  اعتقاله 
حتى  ال�صحي،  و�صعه  خطورة  رغم 

اأعلن عن ا�صت�صهاده بعد ا�صبوع .
ع�رشات الإ�صابات

�صهور  ال�صتة  باأن  الأ�صقر  واعترب 
اأق�صى  من  اجلاري  العام  من  الأوىل 
يف  وحتديداً  الأ�رشى  على  ال�صهور 
الحتالل  �رشع  حيث  النقب،  �صجن 
�صجن  يف  ت�صوي�س  اجهزة  برتكيب 
اىل  ادى  الذى  المر  ورميون  النقب 
ال�رشى،  من  وا�صعة  احتجاجات 
�صامل"  "عدى  الأ�صريين  واقدم 
تنفيذ  على  و�صاحى"،  و"ا�صالم 
عملية طعن اأدت اىل ا�صابه �صابطني 

بجراح.
 3 ق�صم  يف  الأ�رشى  تعر�س  وقد 
ب�صجن النقب اىل عملية قمع همجية 
 120 خاللها  اأ�صيب  م�صبوقة  وغري 
خطرية  بع�صها  بجروح  اأ�صريا 
تعر�صوا  ان  بعد  متو�صطة،  واأخرى 
احلى  النار  واطالق  العنيف  لل�رشب 
ال�صام،  والغاز  املطاطي  والر�صا�س 
ورف�س الحتالل تقدمي العالج الالزم 
لهم، وابقاهم مقيدين دون مالب�س اأو 
و�صحب  كاملني،  يومني  ملدة  اغطية 

كل الأغرا�س من الق�صم.
على  جماعي  عزل  الحتالل  وفر�س 
اأ�رشى ق�صم 3 ومنع الدخول واخلروج 
من الق�صم وحرم الأ�رشى من الزيارة، 
باهظة  غرامات  عليهم  فر�س  كما 
وقد  �صيكل،  مليون  ن�صف  اىل  و�صلت 
فقط  الأ�رشى  من   9 الحتالل  نقل 

اأي  يقدم  بينما مل  امل�صت�صفيات،  اىل 
رغم  امل�صابني  لباقي  العالج  نوع من 

ا�صابه بع�صهم بجراح �صعبة .
كان  الحتالل  باأن  الأ�صقر  وا�صاف 
ارتكب جرمية اخرى خالل �صهر يناير 
بحق الأ�رشى يف �صجن عوفر ، حيث 
ور�س  بال�رشب  ال�رشى  على  اعتدت 
املطاطي،  الر�صا�س  واطالق  الغاز 
من  اأكرث  ا�صابة  اىل  ادى  الذى  المر 
وجروح  بر�صو�س  منهم  ا�صري   100
الأ�رشى  وقام  واختناقات،  وك�صور 
عملية  على  رداً  غرف   3 باإحراق 
رف�صت  المر  بداية  وفى  القتحام، 
امل�صابني  الأ�رشى  اخراج  الإدارة 
خارجية  م�صت�صفيات  اىل  بالغ  ب�صكل 
بعد  ووافقت  عادت  ولكنها  للعالج، 

حوار مع قيادة الأ�رشى.

انت�سار الكرامة
خا�صوا  الأ�رشى  بان  الأ�صقر  وبني 
خالل ني�صان خطوات ن�صالية متعددة 
احتجاجاً على ا�صتمرار �صيا�صة القمع 
العادلة،  بحقوقهم  وللمطالبة  بحقهم 
ودخل املئات من الأ�رشى يف ا�رشاب 
من  ال�صابع  فى  الطعام  عن  مفتوح 
جل�صات  عدة  عقد  مع  تزامناً  ني�صان 
ال�صجون وجهاز  ادارة  مع  احلوار  من 

ال�صاباك.
وبعد 8 اأيام من ال�رشاب واملفاو�صات 
ال�صاقة حقق الأ�رشى ن�رشاً جديدا 
وافق  حيث   2 الكرامة  معركة  يف 
الحتالل على معظم مطالبهم ويف 
عمومية  هواتف  تركيب  مقدمتها 
الفرتة  خالل  الأ�رشى  اأق�صام  يف 
التي  العقوبات  ووقف  القادمة 
الأو�صاع  واعاده  عليهم  فر�صت 
الأحداث  قبل  عليه  كانت  ما  اىل 
الخرية، وقد �صلى الأ�رشى �صالة 
اجلمعة يف �صاحات الق�صام بعد ان 

منعوا منها لأكرث من �صهر .

اعتقالت غزة
ووا�صل الحتالل �صيا�صة العتقال 
ر�صد  حيث  غزة  قطاع  اأبناء  بحق 

)94( حالة اعتقال لفل�صطينيني من 
الأول  الن�صف  خالل  غزة  قطاع 
من  عدد  بينهم  احلايل،  العام  من 
اىل  ا�صافة  واجلرحى،  الأطفال 

املر�صى والتجار، وال�صيادين .
حانون/ايرز  بيت  حاجز  وعن 
ال�صاب  الحتالل  قوات  اعتقلت 
عاما،   22 ابوعاذره  نايف  ادم 
اأبوعاذره  دفاع  الأ�صري  �صقيق  وهو 
وحمكوم   2002 عام  منذ  املعتقل 
حتقيق  مركز  اىل  ونقل  عاما،   28
ع�صقالن، واملواطن كرم طنطاوي 
اإىل قطاع  اأثناء عودته  )51 عاماً(، 
يرافق زوجته يف رحلة  غزة، وكان 
ال�رشطان  مر�س  من  عالجها 
بالقد�س  املطلع  م�صت�صفى  من 

املحتلة.
من  الع�رشات  اعتقال  اىل  ا�صافة 
ال�صلك  اجتيازهم  خالل  ال�صبان 
والع�رشات  القطاع،  �رشق  الفا�صل 
ممار�صة  خالل  ال�صيادين  من 
بعد  القطاع  �صواطئ  قبالة  عملهم 
اطلق  وقد  مراكبهم،  م�صادرة 
يف  معهم  التحقيق  بعد  �رشاحهم 

ميناء ا�صدود .

القرارات الدارية
�صلطات  باأن  الأ�صقر  واو�صح 
العام  خالل  وا�صلت  الحتالل 
الدارية  القرارات  ا�صدار  اجلاري 
رغم  الفل�صطينيني،  الأ�رشى  بحق 
خطورة مقاطعة املحاكم الدارية 
الحتالل  حماكم  اأ�صدرت  حيث 
اإداري، منهم  ال�صورية )432( قرار 
جدد  لأ�رشى  اإداري  قرار   )138(
ا�رشى  غالبيتهم  الأوىل،  للمرة 
و)294(  اعتقالهم  اعيد  حمررين 
العتقالية  الفرتات  بتجديد  قرارا 
جديدة،  ملرات  اإداريني  لأ�رشى 
�صتة  اىل  �صهرين  بني  ما  تراوحت 
اأ�صهر، ومن بني من �صدرت بحقهم 
واأ�رشى  نواب  ادارية  قرارات 
ون�صاء  ف�صائل  وقادة  حمررين 

واأطفال وذوى احتياجات خا�صة.

اأكدت وحدة الدرا�سات مبركز اأ�سرى فل�سطني بان �سيا�سة العتقالت ا�سحت حدثا يومياً مالزما لل�سعب، واأداة من اأدوات القمع التي يلجاأ اليها ملحاربته، والتاأثري على مقاومته، 
وطالت كل �سرائح املجتمع الفل�سطيني، حيث ر�سد املركز )2600( حالة اعتقال خالل الن�سف الول من العام احلايل.

واأو�سح الناطق الإعالمي للمركز الباحث ريا�ض الأ�سقر باأن العتقالت طالت )410( طفاًل قا�سراً، بينما و�سلت حالت العتقال بني الن�ساء والفتيات خالل تلك الفرتة )70( حالة، 
بينهن قا�سرات وجريحات وم�سنات، ا�سافة اىل )94( حالة اعتقال من قطاع غزة الع�سرات منهم من ال�سيادين، وال�سبان الذين جتاوزا احلدود ال�سرقية للقطاع.

وحدة الدرا�سات مبركز اأ�سرى فل�سطني

2600 حالة اعتقال خالل الن�صف الأول من العام
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مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة

ثورة املعتقلني الإداريني تبداأ من جديد
للدرا�صات  الأ�رشى  مركز  مدير  اأكد 
الدكتور راأفت حمدونة اليوم اأن �صلطات 
الحتالل ال�رشائيلى زادت من وترية 
العتقال والتجديد الإداري للمعتقلني 
الفل�صطينيني ، وو�صل عدد املعتقلني 
دون   ، معتقل   )500( اإىل   الداريني 

التزام الحتالل باملعايري والتفاقيات 
الدوىل  والقانون  الدولية  واملواثيق 
اأن  حمدونة  . واأ�صاف  د.  الن�صانى 
ال�صجون  الداريني يف  املعتقلني  ثورة 
مع  جديد  من  بداأت  ال�رشائيلية 
الطعام  عن  امل�رشبني  عدد  ارتفاع 

اىل 11 معتقل ، ودخول دفعات جديدة 
م�صرياً   ، املقبلة  الأيام  يف  لالإ�رشاب 
�صياق  تاأتى يف  اأن هذه اخلطوات  اإىل 
الذى   ، التع�صفي  العتقال  مواجهة 
�صابقاً  مبقاطعة  الأ�رشى  واجهه 
وال�رشابات   ، الع�صكرية  املحاكم 

العام  منذ  وفردى  جماعى  ب�صكل 
اخلطوات  بع�رشات  والقيام   ،  2012
د.  . وطالب  الأخرى  الحتجاجية 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات  حمدونة 
والن�صانية املحلية والعربية والدولية 
لوقف  الحتالل  على  بال�صغط 

اتهام  لئحة  بدون  الداري  العتقال 
ومبلف �رشى ، م�صرياً اإىل اأن العتقال 
الطوارىء  لقانون  ي�صتند  الداري 
املخالف لقيم الدميقراطية ومبادىء 
د. حمدونة  . وو�صف  الن�صان  حقوق 
امل�صلط  بال�صيف  الدارى  العتقال 

الفل�صطينيني  املعتقلني  رقاب  على 
واملحاكم  ال�صباك  جهاز  من  بقرار 
واأن ع�رشات   ، ال�رشائيلية  الع�صكرية 
الفل�صطينى  ال�صعب  اأبناء  من  الآلف 
غري  العتقال  هذا  �صحية  كانوا  من 

الن�صانى .



ي�صل اأندري راجولينا رئي�س جمهورية 
مدغ�صقر م�صاء الغد على منت طائرة 
خا�صة اإىل مطار برج العرب، مع وفد 
الإ�صكندرية  ملدينة  امل�صتوى  رفيع 
بالده  منتخب  مباراة  حل�صور  وذلك 
الدميقراطية،  الكونغو  منتخب  اأمام 
نظريه  مع  مدغ�صقر  منتخب  يلتقي 

ملعب  على  املقبل  الأحد  الكونغويل 
ثمن  مباريات  �صمن  الإ�صكندرية، 
وعلم   الأفريقية،  الأمم  كاأ�س  نهائي 
الفريق  مع  يقيم  �صوف  راجولينا  اأن 
يعقد  ثم  العرب،  برج  فنادق  اأحد  يف 
والالعبني  الفني  اجلهاز  مع  جل�صة 
جديد  اإجناز  حتقيق  علي  حلثهم 

بالبطولة  للمنتخب  م�صاركة  اأول  يف 
مدغ�صقر  منتخب  اأن  يذكر  القارية. 
التي �صمت  الثانية  ت�صدر املجموعة 
 7 بر�صيد  وبوروندي  وغينيا  نيجرييا 
نقاط، حيث فاز على كل من بوروندي 
مع  تعادل  بينما   ،0-2 نيجرييا   ،0-1

غينيا 2-2.

بطولة  نهائي  ثمن  تون�س  منتخب  بلغ 
ال�صلبي  تعادله  بعد  اأفريقيا  اأمم 
يف  ام�س  اول  املوريتاين  نظريه  مع 
باملجموعة  املجموعات  دور  ختام 
منتخب  ر�صيد  وارتفع  اخلام�صة، 
اإىل 3 نقاط يف و�صافة ترتيب  تون�س 
مايل  عن  نقاط   4 بفارق  املجموعة 
املنتخب  وحل  ال�صدارة،  �صاحبة 
املوريتاين رابًعا بر�صيد نقطتني وهو 
الرتتيب،  ثالثة  اأنغول  ر�صيد  نف�س 
موعًدا  التون�صي  املنتخب  و�رضب 
نارًيا مع غانا يف ثمن النهائي بالبطولة 
القارية، دخل منتخب موريتانيا اللقاء 
ال�صباك  هز  وحاول  قوي،  ب�صكل 
اإ�صماعيل  وكاد  الأوىل  الدقائق  منذ 
ل�صالح  النتيجة  يفتتح  اأن  دياكيتي 
منتخب املرابطني يف الدقيقة الثالثة 
لول تاألق احلار�س معز ح�صن، وحاول 
حممد ديالهي لعب موريتانيا مباغتة 
ت�صويبته  لكن  ح�صن،  معز  احلار�س 
مرت بجانب مرمى ن�صور قرطاج يف 

الدقيقة ال�صابعة، اأول حماولة خطرية 
ملنتخب تون�س جاءت يف الدقيقة 40 
الذي  امل�صاكني  يو�صف  طريق  عن 
�صوب بقوة، لكن احلار�س املوريتاين 
اإبراهيم ال�صليماين تاألق واأخرج الكرة 

اإىل ركلة ركنية.
مع انطالق ال�صوط الثاين كاد اخلني�صي 
احلار�س  يغالط  اأن   48 الدقيقة  يف 
املوريتاين اإثر ركلة ركنية نفذها زميله 
وهبي اخلزري، ويف الدقيقة 49 طالب 
لعبو موريتانيا باحت�صاب ركلة جزاء 
ل�صاحلهم بعد �صقوط لعب منهم يف 
منطقة جزاء تون�س، لكن احلكم اأ�صار 

اأف�صلية  وتوا�صلت  اللعب،  مبوا�صلة 
اأن  كاد  الذي  املوريتاين  املنتخب 
عبيد،  علي  طريق  عن  ال�صباك  يهز 
و�صوب  ك�رضيدة  وجدي  راوغ  الذي 
اأنقذ  ح�صن  معز  احلار�س  لكن  بقوة، 
دياو  كاد   82 الدقيقة  ويف  املوقف، 
احلار�س  يغالط  اأن  موريتانيا  لعب 
معز ح�صن بت�صويبة قوية، لكن الأخري 
ت�صدى للكرة بنجاح، واأ�صاع امل�صاكني 
فر�صة ثمينة لهز ال�صباك يف الدقيقة 
ال�صائع  املحت�صب  الوقت  من  الأوىل 

لتنتهي املباراة بالتعادل ال�صلبي.

ال�صتار على فعاليات الدور  اأ�صدل 
الأول للن�صخة 32 من بطولة كاأ�س 
الأمم الأفريقية املقامة حاليا يف 
وتو�صح  اأم�س  اول  م�صاء  م�رض 
ح�صاد  التالية  واحلقائق  الأرقام 

الدور الأول من البطولة القارية
 

امل�صاركة يف  املنتخبات  1- عدد 
البطولة: 24 منتخبا.

للدور  املتاأهلة  املنتخبات   -2
اأوغندا،  منتخبا م�رض،   16 الثاين: 
مدغ�صقر،  الدميقراطية،  الكونغو 
نيجرييا، غينيا، اجلزائر، ال�صنغال، 
جنوب  ديفوار،  كوت  املغرب، 
غانا،  تون�س،  مايل،  اأفريقيا، 

الكامريون وبنني.

3- املنتخبات التي ودعت البطولة 
من دور املجموعات 8 منتخبات، 
كينيا،  بوروندي،  زميبابوي،  هي 
موريتانيا  اأنغول،  ناميبيا،  تنزانيا، 

وغينيا بي�صاو.

4- املواجهات املرتقبة يف الدور 
الثاين طبقا ملا اأ�صفرت عنه نتائج 

دور املجموعات:

املغرب / بنني، اأوغندا 
/ ال�سنغال، نيجرييا / 

الكامريون، م�سر / جنوب 
اأفريقيا، مدغ�سقر ، الكونغو 

الدميقراطية، اجلزائر / 
غينيا، مايل / كوت ديفوار 

وغانا / تون�س.

5- عدد املباريات يف الدور الأول: 
36 مباراة.

الدور  يف  النت�صارات  عدد   -6
الأول: 26 انت�صارا.

7- عدد التعادلت: 10 تعادلت.

حتقيقا  الفرق  اأكرث   -8
واملغرب  م�رض  لالنت�صارات: 

واجلزائر 3 انت�صارات لكل منها

9- اأكرث الفرق حتقيقا للتعادلت: 
تون�س وبنني 3 تعادلت لكل منهما

للهزائم:  تعر�صا  الفرق  اأكرث   -10

 3 وناميبيا  وتنزانيا  بوروندي 
هزائم لكل منها

الدور  يف  الأهداف  عدد   -11
الأول: 68 هدفا.

 11 57 لعبا  الهدافني:  12- عدد 
منهم �صجلوا هدفني.

الدور  يف  الت�صجيل  معدل   -13
للمباراة  هدف   1.89 الأول: 

الواحدة.

ت�صجيال:  الأعلى  الفريق   -14
لكل  اأهداف   6 ومايل  اجلزائر 

منهما.

تهديفا:  الأقل  الفريق   -15
بوروندي وغينيا بي�صاو مل ي�صجال 

اأي هدف.

16- عدد البطاقات ال�صفراء: 114 
اإنذارا.

 3 احلمراء:  البطاقات  عدد   -17
حالت طرد.

العالمة الكاملة

ا�صتطاعت منتخبات م�رض واجلزائر 
واملغرب ح�صد العالمة الكاملة يف 
كل  يف  بالفوز  املجموعات  دور 
جمموعاتهم،  وت�صدر  املباريات 
ومل تت�صدر فقط الثالثة منتخبات 
لكنها خرجت ب�صباك نظيفة، اأي�صا 
حيث �صجل منتخب م�رض 5 اأهداف 

و�صجل  هدف،  اأي  ي�صتقبل  ومل 
ب�صباك  وخرج  اأهداف   6 اجلزائر 
نظيفة وكذلك املغرب الذي �صجل 

3 اأهداف.
ال هداف

الكان  من  الأول  الدور  انتهاء  بعد 
الالعبني  من  اأي  انفراد  ي�صهد  مل 
الالعبني  خا�صة  الهدف  بلقب 

عليهم  تعول  والذين  املميزين 
امل�رضي  مثل  بالدهم  منتخبات 
حكيم  واملغربي  �صالح  حممد 
حمرز  ريا�س  واجلزائري  زيا�س 
والتون�صي  وال�صنغايل �صاديو ماين 
قائمة  و�صمت  اخلني�صي،  طه 
الهدافني حتى الآن اأكرث من لعب 
بوتي  منهم  بر�صيد هدفني فقط 
و�صاديو ماين وحممد  بنني  لعب 

اأخرى  جمموعة  تالهم  �صالح، 
من الالعبني بر�صيد هدف واحد 
ب�صدارة  ينفرد  من  انتظار  يف 

الهدافني يف اجلولت املقبلة.

الظهور االأول

ومدغ�صقر  بنني  منتخبا  تاأهل 
اأفريقيا  اأمم  يف  الثاين  للدور 
للمرة الأوىل يف تاريخهما، بعدما 

ثالث  اأف�صل  �صمن  بنني  �صعدت 
يف  ملجموعتها  كاأول  ومدغ�صقر 

مفاجئتني من العيار الثقيل.

وداع مبكر

وودعت عدد من املنتخبات التي 
مل تظهر بال�صكل املطلوب عقب 

انتهاء الدور الأول، وهم زميبابوي 
وبوروندي وكينيا وتنزانيا ونامبيا 
واأنغول،  بي�صاو  وموريتانيا وغينيا 
منتخبات  عدة  �صعدت  بينما 
الكونغو  هي  ثالث  كاأف�صل  اأخرى 
وجنوب  وغينيا  الدميقراطية 

اأفريقيا وبنني.

ح�ش�د الك�ن.. توهج عربي ومف�ج�أة مدغ�شقر وبنني
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انتهت مواجهات دور املجموعات باأمم اأفريقيا 2019 التي ت�ست�سيفها م�سر م�ساء اأول اأم�س بعد 
ماراتون طويل وعدد اأكرب من املباريات الأول مرة كونها املرة االأوىل التي تقام فيها البطولة 

بح�سور 24 منتخًبا، جاءت امل�ستويات متو�سطة ب�سكل كبري ومتباينة بني اجلوالت الثالث، ركزت 
خاللها الفرق على ح�سم التاأهل للدور الثاين دون النظر للم�ستويات الفنية با�ستثناء بع�س 

املنتخبات التي قدمت م�ستوى جيد مثل اجلزائر واملغرب.

17 رقم� من الدور الأول لك�أ�س اإفريقي� للأمم

اإعداد: عي�سة ق.

ن�شور قرط�ج تتجنب مف�ج�أة موريت�ني� وتبلغ ثمن النه�ئي

اأ�صدل ال�صتار على مرحلة املجموعات 
 4 بتاأهل  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�س  ببطولة 
منتخبات عربية اإىل ثمن النهائي وهي 
وتون�س  املغرب  واجلزائر،  م�رض، 
�صاركت  التي  موريتانيا  اأخفقت  بينما 
ثمن  وي�صهد  التاأهل،  يف  الأوىل  للمرة 
ت�صت�صيفها  التي  البطولة  النهائي 
ل  �صاخنة،  مواجهات  عدة  م�رض، 
من  بها  الفائز  بهوية  التكهن  ميكن 
يف  �صابقة  لن�صخ  نهائيات   5 بينها 
بني  كانت  نهائيات   3 بينهم  البطولة، 
ت�صنح  ورمبا  والكامريون،  نيجرييا 
الذي  النيجريي  للمنتخب  الفر�صة 
الثاأر  يف  البطولة  يف  األقاب   3 ميتلك 
اأمام نظريه  تلقاها  التي  من اخل�صائر 
التي  الثالثة  النهائيات  الكامريوين يف 
الأول  النهائي  وكان  بينهما،  جرت 
 1984 عام  البطولة  ن�صخة  يف  بينهما 
منتخب  بفوز  وانتهت  ديفوار  بكوت 
الأ�صود  ليتوج   1-3 الكامريون  اأ�صود 
باللقب للمرة الأوىل يف تاريخه اآنذاك، 
دت املواجهة بني املنتخبني يف  وجتَدّ
جرت  التي  امل�صابقة  ن�صخة  نهائي 
وح�صمها   ،1988 عام  باملغرب 
من  ل�صاحله  الكامريوين  املنتخب 
ركلة  من  جاء   0-1 فوزه  اإثر  جديد 
الثانية،  البطولة  لقب  ليحرز  جزاء 
وبعد غياب 12 عاًما التقى املنتخبان 

ا�صت�صافتها  التي  ن�صخة 2000  بنهائي 
الكامريون  لتوا�صل  نيجرييا  مع  غانا 
بالفوز  الثالث  باللقب  وتفوز  تفوقها 
انتهاء  عقب  الرتجيح،  بركالت   0-4

الوقتني الأ�صلي والإ�صايف 2-2.
اآخر  �صداًما  النهائي  ثمن  ي�صهد  كما 
للمنتخبني  و�صبق  وتون�س،  غانا  بني 
اأن التقيا يف نهائي عام 1965، والذي 
بعد  ال�صوداء 2-3  النجوم  بفوز  انتهى 
الوقت الإ�صايف، لتحتفظ غانا بلقبها 
اآنذاك،  بالبطولة  التوايل  على  الثاين 
غانا  التقت  املباراة،  تلك  وبخالف 
اأفريقيا  باأمم  مباريات   6 يف  وتون�س 
حقق خاللها منتخب غانا 5 انت�صارات 
النهائي عام 012،  اآخرها يف ربع  كان 
منتخب  عجز  بينما   ،1-2 فاز  عندما 

تون�س عن حتقيق اأي انت�صار.و
جنوب  مع  م�رض،  منتخب  �صيلتقي 
اأفريقيا، يف مواجهة �صتعيد اإىل الأذهان 
ببوركينا   1998 نهائي  يف  لقاءهما 
فا�صو الذي انتهى بفوز الفراعنة 0-2، 
ا يف دور  اأي�صً وكان املنتخبان تواجها 
بجنوب   1996 بن�صخة  املجموعات 
كما  فازت م�رض 0-1،  اأفريقيا، حيث 
لقاءات  النهائي  ت�صهد مواجهات ثمن 
منتخب  يلتقي  حيث  �صخونة؛  تقل  ل 
لقاءاتهما  ثاين  يف  غينيا  مع  اجلزائر 
مرة  التقيا  بعدما  اأفريقيا،  باأمم 

املجموعات  بدور  بالبطولة  وحيدة 
بفوز غينيا 0-1(،  انتهى  والذي   1998
ويواجه املنتخب املغربي الذي اأحرز 
الكاأ�س عام 1976 نظريه البنيني، ويُعد 
هذا هو اللقاء الثاين بني املنتخبني يف 
اأمم اأفريقيا، بعدما فاز اأ�صود الأطل�س 
4-0 يف املواجهة الوحيدة التي جرت 
بينهما يف مرحلة املجموعات لن�صخة 

البطولة عام 2004 يف تون�س.
ويلتقي منتخب مايل مع كوت ديفوار 
و2015،   ،1992 عامي  امل�صابقة  بطل 
 4 اأفريقيا  اأمم  يف  الفريقا  والتقى 
كوت  منتخب  خاللها  حقق  مرات، 
تعادل  مقابل  انت�صارات   3 ديفوار 
يف  مايل  منتخب  اأخفق  فيما  وحيد، 
واأهم  اأ�صهر  وكانت  فوز،  اأي  حتقيق 
التقيا  عندما  املنتخبني  مباريات 
وانتهى   ،2012 عام  نهائي  ن�صف  يف 
بفوز الأفيال 1-0، لكنه ف�صل يف حمل 
الكاأ�س بخ�صارته اأمام زامبيا يف نهائي 
ال�صنغال  منتخب  ويواجه  البطولة، 
يف  الأوىل  للمرة  اللقب  لنيل  ال�صاعي 
تاريخه نظريه الأوغندي، يف اأول لقاء 
الأمر  وينطبق  اأفريقيا،  باأمم  بينهما 
ومنتخب  مدغ�صقر  لقاء  على  نف�صه 
تعترب  حيث  الدميقراطية؛  الكونغو 
يف  بينهما  الأوىل  املواجهة  هي  هذه 

اأمم اأفريقيا.

3 نه�ئي�ت مكررة ت�شعل مواجه�ت ثمن النه�ئي

رئي�س مدغ�شقر يح�شر مب�راة الكونغو الدميقراطية

مدرب  مارتينز  كورينتني  قال 
قدم  فريقه  اإن  املوريتاين  املنتخب 
مباراة جيدة اأمام نظريه التون�صي يف 
جمموعات  دور  من  الأخرية  اجلولة 
التعادل  رغم  اإفريقيا  اأمم  بطولة 
واأ�صاف  املبكر،  واخلروج  ال�صلبي 
اإعالمية:  ت�رضيحات  يف  مارتينز 
"احلظ عاند الفريق املوريتاين خالل 

الفر�س  من  الكثري  فاأ�صاع  املباراة، 
ليخرج  للتهديف،  �صانحة  كانت  التي 
جمريات  على  �صيطرته  رغم  متعادل 
اللقاء"، وتابع: "من �صوء حظنا اأي�صا 
ا�صطراريني،  تبديلني  اأجرينا  اأننا 
اأ�صيب  اأ�صا�صيا  كان  الذي  با  فعبدول 
اأديادي  الدقيقة 15، ودخل مكانه  يف 
لالإ�صابة  بدوره  تعر�س  الذي  ديارا 

مع  لكن  اأي�صا،  لتبديله  وا�صطررنا 
طيبا  اأداء  قدموا  الالعبون  ذلك  كل 
اأن  يذكر  امل�صتويات".  جميع  على 
من  البطولة  ودع  موريتانيا  منتخب 
م�صاركة  اأول  يف  املجموعات،  دور 
بتعادلني  وذلك  اإفريقيا  اأمم  بكاأ�س 
وهزمية  واأنغول  تون�س  اأمام  �صلبيني 

4-1 اأمام مايل.

م�رتينز: احلظ ع�ندن� اأم�م تون�س



عي�شة ق.

�أمام  �لغيني  �ملنتخب  فوز  و�سمح 
عن  و�لبنني  �أنغوال  وتعرث  بورندي 
و�ل�ساد�سة  �خلام�سة  �ملجموعتني 
�جلولة  �أم�س  �أول  لعبت  و�لتي 
تاأهل  يف  �الأول  �لدور  من  �الأخرية 
و�لذي  �ملعني  �ملنتخب  العبي 
�جلز�ئر  مع  موعد�  ي�رضب 
مبار�ة  يف  �ملقبل  �الأحد  �سهرة 
�ل�ساعة  من  �بتد�ء  �لنهائي  ثمن 
�لناخب  وي�رضب  ليال،  �لثامنة 
�ولطني جمال بلما�سي موعد� مع 
�لتح�سري بجدية ملو�جهة �ملناف�س 
�لغيني و�لطي ميثل �لعقدة للخ�رض 
�لتاريخي  بتفوقه  �أ�سود  و�سبحا 
�الأمر  وهو  �لوطني  �ملنتخب  �مام 
بلما�سي حت�رض  كتيبة  �لذي يجعل 
�ألف  وت�سع  غينيا  ملو�جهة  بجدية 
ح�ساب ملناف�سها �ملقبل يف �لدور 
يتفوق  و�أنه  خا�سة  �لنهائي  ثمن 
بني  �ملو�جهات  تاريخ  يف  عليهم 

�ملنتخبني.
�ملنتخب  تقابل  �ل�سدد،  هذ�  يف 
 14 يف  �لغيني  ونظريه  �لوطني 
غينيا  متكنت  �أين  �سابقة  منا�سبة 
من �لفوز يف �ست مقابالت مقابل 
بينما  للخ�رض  �نت�سار�ت  �أربعة 
�لتعادل  على  �ملنتخبان  �فرتق 
�ن  �سبق  حيث  مباريات،  �أربع  يف 
�أربع  غينيا يف  مع  �جلز�ئر  تقابلت 
و�نتهت  �إفريقيا  بكاأ�س  منا�سبات 
للخ�رض  بهزميتني  �للقاء�ت 
ما  وهو  وتعادل،  و�حد  و�نت�سار 
�أي�سا  متفوقني  �لغينيني  يجعل 
�أمام �جلز�ئر يف تاريخ �ملو�جهات 
بينهما يف كاأ�س �إفريقيا، بينما ميز 
�لتعادل مو�جهات �ملنتخبني �لودية 
بعدما �نتهت �للقاء�ت �ل�ست بينهما 

بفوزين، هزميتني وتعادلني.
�لوطني  �لناخب  يدفع  �الأمر  هذ� 
�إىل �لبحث عن �لطرق �لتي تخوله 
�الأ�سود  �ل�سبح  جتاوز  يف  �لنجاح 
يف  بغينيا  �الإطاحة  من  و�لتمكن 
مقابلة تبدو �سعبة لرفقاء �لالعب 

عدالن قديورة �لذين �سوف ينتقلون 
�إىل دور �أ�سعب من مباريات �لدور 
�الإق�سائية  �ملو�جهات  يف  �الأول 
�أمام  �لوطني  �لناخب  فاإن  وبالتايل 
�لتح�سري  �أجل  من  �سعبة  مهمة 
جتاوز  على  ت�ساعده  �لتي  للخطة 
�ملنتخب �لغيني ومو��سلة �مل�سو�ر 
�لقاري عرب �لتاأهل على �لدور ربع 
على  �لتناف�س  م�سو�ر  يف  �لنهائي 

�لتتويج بلقب �لتاج �لقاري.

مايل اأو كوت ديفوار مناف�س 
اخل�شر بربع النهائي وم�شر 

يف ن�شف النهائي

عملية  �أ�سفرت  مت�سل،  �سياق  يف 
مبناف�سي  يتعلق  فيما  �لقرعة 
عن  »�لكان«  من  �ملقبلة  �الأدو�ر 
مهمة �أكرث تعقيد� وب�سفة تدريجية 
من  وذلك  �لوطني،  �ملنتخب  �أمام 
�لتي  �ل�سعبة  �ملباريات  خالل 
حال  يف  �لوطنية  �لت�سكيلة  تنتظر 
�لتاأهل �إىل �الأدو�ر �ملتقدمة، حيث 

ربع  �لدور  �خل�رض  بلوغ  حال  ويف 
�ملتاأهل  يو�جهون  �سوف  �لنهائي 
ديفو�ر،  وكوت  مايل  مبار�ة  من 
�إمكانية  هناك  �سيكون  بينما 
�ملنظم  �لبلد  منتخب  ملالقاة 
�لنهائي من  ن�سف  �لدور  م�رض يف 
تاأهل  حال  يف  �لقارية  �ملناف�سة 
جنوب  �أمام  »�لفر�عنة«  ت�سكيلة 
ومالقاة  �لنهائي  ثمن  يف  �إفريقيا 
نيجرييا  لقاء  من  �ملتاأهلني  �أحد 

و�لكامريون يف ربع �لنهائي.
�حتمالية  تتو�جد  ذلك  جانب  �إىل 
يجمع  ثاين  عربي  نهائي  ن�سف 
يف  و�لتون�سي  �ملغربي  �ملنتخبني 
�ملتقدم،  �لدور  �إىل  تاأهلهما  حال 
�أين يالقي �ملغرب نظريه �لبنني يف 
ثمن �لنهائي ويف حال �لتاأهل يو�جه 
�لفائز من مقابلة �أوغند� و�ل�سنغال 
يف ربع �لنهائي، بينما تالقي تون�س 
مناف�سا قويا يف ثمن �لنهائي يتمثل 
يف �ملنتخب �لغاين ويف حال �لتاأهل 
مدغ�رض  لقاء  من  �ملتاأهل  تو�جه 

و�لكونغو �لدميوقر�طية.

حقق 4 انت�شارات مقابل 6 هزائم و4 تعادالت

اخل�ضر يواجهون اإنهاء عقدة الغينيني
تتجّدد املواجهات التي جتمع منتخبنا الوطني ونظريه الغيني وذلك بعدما اأ�شفرت نهاية مواجهات الدور االأول 

من الن�شخة احلالية لكاأ�س اإفريقيا اجلارية فعالياتها يف م�شر اإىل غاية 19 جويلية املقبل عن مواجهة قوية 
جتمع اخل�شر ومنتخب غينيا الذي احتل املركز الثالث عن املجموعة الثانية وتاأهل �شمن اأربعة منتخبات 

�شاحبة املركز الثالث ال�شتكمال عقد املنتخبات املتاأهلة عقب مرور 12 منتخبا اإىل الدور ثمن النهائي 
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بينما مت اختيار عطال وباليلي يف االحتياط

حمرز وبنا�ضر �ضمن الت�ضكيلة املثالية 
للدور الأول

تو�جد العبني �ثنني من �ملنتخب 
�ملثالية  �لت�سكيلة  �سمن  �لوطني 
كاأ�س  مناف�سة  من  �الأول  للدور 
فعالياتها  �جلارية  لالأمم  �إفريقيا 
�الحتاد  ن�رض  حيث  م�رض،  يف 
�الإفريقي قائمة 11 العبا �الأف�سل 
من  �الأول  �لدور  مباريات  يف 
�لت�سكيلة  وهي  �لقارية  �ملناف�سة 
�لدويل  �لثنائي  �سمت  �لتي 
بنا�رض  �إ�سماعيل  �جلز�ئري 
جنوم  جانب  �إىل  حمرز  وريا�س 
�لقوي  �الأد�ء  بعد  �ل�سمر�ء  �لقارة 
�لذي قدماه على مد�ر �أول ثالث 
�لقارية  �ملناف�سة  من  مقابالت 
خا�سة العب نادي �إمبويل �الإيطايل 
يف  العب  �أف�سل  �ختري  و�لذي 
كينيا  �مام  منا�سبتني  يف  �ملبار�ة 

ر�ئعة  م�ستويات  وقدم  و�ل�سنغال، 
وفق  �لذي  حمرز  جانب  على 
�الأمين  �لرو�ق  على  كبري  ب�سكل 
خا�سة فيما بتعلق بالقيام باأدو�ره 
�لدفاعية عك�س ما كان عليه �حلال 
�أد�وؤه  حت�سن  �ين  �سابق،  وقت  يف 
قدوم  منذ  �لوطنية  �لت�سكيلة  مع 

بلما�سي،  جمال  �لوطني  �لناخب 
�أ�سماء  �ملثالية  �لت�سكيلة  و�سمت 
م�رض،  �ل�سناوي  حممد  من  كل 
�حمد �ملحمدي م�رض، يايا يانانا 
�لكامريون، �حمد حجازي م�رض، 
�أندريا  �ملغرب،  حكيمي  �أ�رضف 
�إ�سماعيل  مدغ�سقر،  نارميانانا 

�سايدو  حمرز،  ريا�س  بنا�رض، 
م�رض  �سالح  حممد  مانيه، 

وجورد�ن �أيو غانا.
بينما �سهدت �لت�سكيلة �الحتياطية 
تو�جد ثنائي جز�ئري �آخر �سمنها 
�لظهري  من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
و�ملهاجم  عطال  يو�سف  �الأمين 
يو�سف باليلي �للذ�ن تاألقا ب�سورة 
�أف�سل �مل�ستويات  الفتة وكانا يف 
خالل �لدور �الأول من »�لكان«، �إىل 
من  كل  �أي�سا  �ختيار  مت  جانبهما 
�حلار�س �ندري �ونانا �لكامريون، 
كارلو�س �أندريا مدغ�سقر، �أجنويا 
�سيديريك  �لكامريون،  ز�مبو� 
�لدميوقر�طية  �لكونغو  باكمبو 

ومهدي بن عطية �ملغرب. 
عي�شة ق.

باك�ضرت: �ضنواجه م�ضر يف بيئة معادية
�ملدير  باك�سرت،  �ستيو�رت  قال 
�إفريقيا،  جنوب  ملنتخب  �لفني 
�إن مو�جهة م�رض �ل�سبت �ملقبل، 
مناف�سات  من  �لـ16  دور  يف 
كبري  »حتٍد   2019 �إفريقيا  �أمم 
باك�سرت،  للغاية«.و�أ�ساف  وقوي 
�أن  �سحفية،  ت�رضيحات  خالل 
يف  م�رض  لقاء  �سيخو�س  فريقه 
بالبيئة  و�سفها  �سعبة،  �أجو�ء 
�لتو�جد  �إىل  م�سرًي�  �ملعادية، 
كبرية  الأعد�د  �ملرتقب  �لكثيف 
�أ�سحاب  �لفر�عنة،  جماهري  من 
جنوب  »العبو  �الأر�س.وتابع: 
من  ملزيد  يحتاجون  ال  �إفريقيا 

و��سحة  تبدو  �الأمور  �لتحفيز، 
يف  عانينا  بعدما  لنا،  كبري  ب�سكل 
يف  كنا  حيث  �ملجموعات  دور 
وو��سل:  �الأ�سعب«،  �ملجموعة 
»مل نكن يف �أف�سل حاالتنا، خا�سًة 
ركزنا  �الأمامي،  �خلط  العبي 
وجنحنا  �لدفاعي  �لتاأمني  على 
�لهجوم  حت�سن  ونتمنى  ذلك،  يف 
�لذي  �لد�فع  �أمام منتخب م�رض، 
منلكه هو �لرغبة يف حتقيق �لفوز 
جنوب  منتخب  وحل  �سك«،  دون 
�إفريقيا كثالث للمجموعة �لر�بعة، 
مت�سدرة  م�رض  ملالقاة  ليتاأهل 

�ملجموعة �الأوىل.

برنامج مباريات الدور ثمن النهائي
�جلمعة 5 جويلية:

17:00 �ملغرب / �لبنني
20:00 �أوغند� �ل�سنغال

�ل�سبت 6 جويلية:

17:00 نيجرييا / �لكامريون
21:00 م�رض / جنوب �إفريقيا

�الأحد 7 جويلية

17:00 مدغ�سقر جمهورية 
�لكونغو

20:00 �جلز�ئر / غينيا

�الإثنني 8 جويلية:

17:00 مايل / كوت ديفو�ر
20:00 غانا / تون�س

ياأتي خلف مدربي م�شر الكامريون املغرب 
وجنوب اإفريقيا

بلما�ضي خام�س اأف�ضل 
املدربني اأجرا يف الكان

جمال  �لوطني  �لناخب  يتو�جد 
�ملدربني  �أف�سل  خام�س  بلما�سي 
�أجر� �سمن �لتقنيني �لذين ي�رضفون 
كاأ�س  على �ملنتخبات �مل�ساركة يف 
على  جتري  �لتي  لالأمم  �إفريقيا 
ك�سف  حيث  �مل�رضية،  �الأر��سي 
موقع »جون �أفريك« قائمة �لرو�تب 
�ل�سهرية �لتي يتقا�ساها �ملدربون 16 
�مل�ساركون يف كا�س �إفريقيا �حلالية، 
على  �الأول  �مل�سوؤول  �سّنفت  و�لتي 
�ملركز  يف  �لوطنية  �لفنية  �لعار�سة 
�أجر�و�لتي  �ل�ساد�س الأكرث �ملدربني 
�أورو،  �ألف   55 �سهريا  قيمتها  تبلغ 
م�رض  مدرب  فاإن  �ل�سدد  هد�  ويف 
�الأعلى  �أجريي  خافيري  �ملك�سيكي 

�مل�رضفني  �ملدربني  �سمن  �أجر�ء 
�ين  �الإفريقية  �ملنتخبات  على 
ما  �سهريا  �مل�رضي  �الحت�د  يكلف 
مدرب  يليه  �أورو  �ألف   108 قيمته 
كالرين�س  �لهولندي  �لكامريون 
باجرة  �لثاين  �ملركز  �سيدورف 
بينما  �أورو،  �ألف   96 تبلغ  �سهرية 
�ملغربي  �ملنتخب  مدرب  ياأتي 
�لفرن�سي هرييف رونارد يف �ملركز 
قيمتها  تبلغ  �سهرية  باأجرة  �لثالث 
80 �لفن فيما جاء يف �ملركز �لر�بع 
�ستيو�رت  �إفريقيا  جنوب  مدرب 
با�سرت باأجرة �سهرية قيمتها 62300 

�أورو.
ع.ق.

اأجرى اأم�س الفحو�شات الطبية مع الفريق 
متهيدا للتوقيع

فرحات يغادر ليفربول ويقرتب
 من التعاقد مع نيم

يتوجه �لالعب �لدويل �جلز�ئري زين 
بغامرة  �لقيام  نحو  فرحات  �لدين 
ك�سفت  حيث  جديدة،  �حرت�فية 
�أن  �أم�س  فوتبول  فر�ن�س  جملة 
متو�سط ميد�ن �خل�رض قرر مغادرة 
�لنا�سط يف  لوهافر  �سفوف فريقه 
�جل  من  �لفرن�سية  �لثانية  �لدرجة 
�اللتحاق بثفوف فريق من �لدرجة 
نف�س  وح�سب  �لفرن�سية،  �لوىل 
�مل�سدر فاإن �الأمر يتعلق بنادي نيم 
�لفرن�سي و�لذي دخل يف مفاو�سات 
�ملمررين  �أف�سل  مع  جدية 
�لدوري  تاريخ  على  �حلا�سمني 

�لفرن�سي يف �لدرجة �لثانية، و�تفق 
�سفوفه  على  �الن�سمام  على  معه 
�لثالثة  �ملو��سم  خالل  �لتاألق  بعد 
�لتي ق�ساها مع ناديه لوهافر، ويف 
هذ� �ل�سدد �أجرى �لالعب �ل�سابق 
�لفحو�سات  �أم�س  �لعا�سمة  الحتاد 
من  متهيد�  �لفريق  مع  �لطبية 
�لعقد مع فريقه  �لتوقيع على  �أجل 
�للعب  من  ميكنه  و�لذي  �جلديد 
عليه  كان  �أف�سل مما  م�ستويات  يف 
�لذي عجز عن حتقيق  لوهافر  مع 

�ل�سعود معه �إىل »�لليغ1«.

ق.ر.

ع.ق.



الأرجنتيني  النجم  ف�شل 
جديدة  مرة  مي�شي  ليونيل 
منتخب  لقيادة  م�شعاه  يف 
الألقاب  اأحد  اإىل  بالده 
خ�شارة  بعد  الكبرية، 
اللدود  الغرمي  اأمام  مريرة 
الدور  يف   2-0 الربازيل 
بطولة  من  النهائي  ن�شف 
خيبة  واإزاء  اأمريكا،  كوبا 
نا�شدت  اجلديدة  الأمل 
�شحيفة »اأويل« الأرجنتينية 
العتزال  بعدم  جنمها 
ثالث  قبل  فعل  كما  دولياً 
فريقه  بعد خ�شارة  �شنوات 
نهائي البطولة القارية اأمام 
الرتجيح  بركالت  ت�شيلي 
وقالت  عنه  يعود  اأن  قبل 
»ل  الر�شمي:  موقعها  على 
يا  املحاولة  عن  تتوقف 
اأن جنم بر�شلونة  ليو«، كما 
منتخب  �شفوف  عن  ابتعد 
اأ�شهر  ثمانية  لفرتة  التانغو 
بعد خروجه يف الدور ثمن 
النهائي من مونديال رو�شيا 
2018 ب�شقوطه اأمام فرن�شا 

.4-3
بيد اأن مي�شي طماأن اأن�شار 
مبوا�شلة  بالده  منتخب 
موؤكداً  الدويل  م�شواره 
يف  ال�شتمرار  يريد  باأنه 
م�شاعدة املنتخب الوطني، 
»اإذا  ال�شدد:  وقال يف هذا 
امل�شاعدة  علي  يتعني  كان 

بطريقة معينة فاإين �شاأفعل 
�شمن  بالراحة  اأ�شعر  ذلك، 
هذه املجموعة«، واأ�شاف: 
جمياًل  م�شتقباًل  »منلك 
جيدين  �شبان  لعبني  مع 
يحتاجون اإىل بع�ض الوقت، 
احرتامهم«،  علينا  يتعني 
طرد  مي�شي  �شيحاول 
مع  يالزمه  الذي  النح�ض 
تكون  وقد  بالده  منتخب 
اأمامه  �شانحة  الفر�شة 
العام  التالية  الن�شخة  يف 
املقبل لأن بالده ت�شت�شيف 
جانب  اإىل  القارية  البطولة 
�شاحب  وكان  كولومبيا، 
يف   10 رقم  القمي�ض 
خو�ض  قبل  وعد  املنتخب 
يف  احلالية  الن�شخة  غمار 
يقود  باأن  اأن�شاره  الربازيل 
اأحد  يف  اللقب  اإىل  فريقه 
اأنهي  »لن  بقوله:  الأيام 
م�شريتي مع الأرجنتني دون 

اإحراز �شيء ما«.
األوان  عن  مي�شي  ودافع 
الأرجنتني يف ت�شع بطولت 
املباراة  وخا�ض  كربى، 
النهائية اأربع مرات خ�رسها 
مرات  ثالث  بينها  جميعها 
يف كوبا اأمريكا اأعوام 2007 
و2015   3-0 الربازيل  �شد 
و2016 كالهما �شد ت�شيلي 
ومرة  الرتجيح،  بركالت 
مونديال  نهائي  يف  واحدة 

 1-0 اأملانيا  اأمام  الربازيل 
ينجح  ومل  التمديد،  بعد 
و�شع  يف  بالتايل  مي�شي 
عن  الأرجنتني  ل�شيام  حد 
اإحراز اأحد الألقاب الكبرية 
منذ اأن توجت بكوبا اأمريكا 
عام 1993 عندما �شجل لها 
غابريال  ال�شابق  هدافها 
باتي�شتوتا هدفيها يف مرمى 
النهائي  يف   1-2 املك�شيك 
يف الإكوادور، اأما الآن فقد 
هداف  اأف�شل  مي�شي  بات 
»األبي�شيلي�شتي«  تاريخ  يف 
 135 يف  68 هدفاً  مبجموع 
مباراة مبعدل هدف تقريباً 
يف كل مباراتني.                 

لكن مي�شي مل ي�شجل �شوى 
الن�شخة  يف  واحد  هدف 
احلالية من كوبا اأمريكا يف 
يقدم  ومل  مباريات  خم�ض 
با�شتثناء  جيداً  م�شتوى 
مباراة الكال�شيكو يف ن�شف 
ال�شيلي�شاو،  �شد  النهائي 
املحرك  مي�شي  وكان 
الأ�شا�شي يف �شفوف فريقه 
الرقابة  من  الرغم  على 
فر�شت  التي  الل�شيقة 
عليه من كا�شيمريو واأرتور، 
حرة  ركلة  من  الكرة  فمّرر 
ليتطاول  املنطقة  داخل 
فوق  اأغويرو  �شريخيو  لها 
براأ�شه  وي�شددها  اجلميع 
اأن  قبل  بالعار�شة،  لرتتطم 

اأ�شابت  كرة  بنف�شه  ي�شدد 
ركلة  �شدد  ثم  القائم 
لها  ت�شدى  مبا�رسة  حرة 
األي�شون  الربازيلي  احلار�ض 

بيكر.
ليونيل  مدربه  به  واأ�شاد 
جمال  »ل  بقوله:  �شكالوين 
يف  اأهميته  حول  للنقا�ض 
لقد  املنتخب،  �شفوف 
الربازيلي  املنتخب  فعل 
و�شول  لكي مينع  �شيء  كل 
الأمر  كان  اإليه،  الكرة 
وكال  يلعب«،  روؤيته  موؤثراً 
تيتي  الربازيلي  مدرب  له 

»مي�شي  بقوله:  املديح 
كوكب  من  اإنه  ا�شتثنائي، 
الأرجنتني  زالت  ول  اآخر«، 
باأ�رسها تنتظر تاألق مي�شي 
�شفوفها  يف  لفت  ب�شكل 
يحظى  اأن  اأجل  من 
بها  يتمتع  التي  باملكانة 
مارادونا  دييغو  الأ�شطورة 
من  الرغم  وعلى  والذي 
امللعب،  خارج  م�شاك�شاته 
قاد  باأنه  التبجح  ي�شتطيع 
اإىل  بالده  منتخب  مبفرده 
 1986 عام  العاملي  اللقب 

يف املك�شيك.

تيتي: غريت الكثري  لإيقاف مي�سي
علق تيتي املدير الفني ملنتخب الربازيل على فوز فريقه اأمام الأرجنتني 
بهدفني دون رد يف ن�شف نهائي كوبا اأمريكا، وقال تيتي، خالل ت�رسيحات 
تقييد  ال�رسوري  من  »كان  الأرجنتينية:   »tyc sports« �شبكة  اأبرزتها 
واأ�شاف:  الفوز«،  لتحقيق  هوريزونتي  بيلو  يف  مي�شي  ليونيل  اأ�شلحة 
»مي�شي لعب ا�شتثنائي داخل امل�شتطيل الأخ�رس، واأراه من كوكب اآخر، 
للحد من خطورته يف  الفريق  واأ�شلوب  تغيري هيكل  لذلك حر�شنا على 
املباراة«، وتابع: »لقد غرينا اأماكن تواجد روبرتو فريمينو، وجعلناه يلعب 
للخلف قلياًل، كما اأننا خ�رسنا ال�شتحواذ الأكرب على الكرة بعدما اأحرزنا 
الهدف الأول«، واأمت تيتي: »منتخب الربازيل قدم مباراة مت�شقة للغاية، 
ويجب اأن اأوؤكد اأنه يف املباريات الكبرية، ل يجب اأن ت�شيطر على الكرة 

طوال الوقت«.

�سكالوين: نحن الأحق بالتاأهل 
لنهائي كوبا اأمريكا

كان  فريقه  اأن  الأرجنتني  ملنتخب  الفني  املدير  �شكالوين  ليونيل  يرى 
الربازيل  اأمام  اخل�شارة  رغم  وذلك  اأمريكا،  كوبا  لنهائي  بالتاأهل  الأحق 
بهدفني دون رد فجر اأم�ض، وقال �شكالوين يف ت�رسيحات اأبرزتها �شحيفة 
موندو ديبورتيفو الكتالونية: »لقد اأثبت لعبو الأرجنتني ولءهم لقمي�ض 
مل�شتقبل  اإيجابيا  موؤ�رسا  وتركنا  اآخر،  �شخ�ض  اأي  من  اأكرث  املنتخب 
الفريق، واأمتنى اأن تدرك اجلماهري الإيجابيات التي حتققت«، واأ�شاف: 
»منتخب الأرجنتني كان الأحق بالتاأهل للنهائي، لقد بدا اأنه فريق كبري، 
هذه  اإيجابية،  �شتكون  الأمور  اأن  اأثق  اليوم،  قدمناه  مما  ا�شتفدنا  اإذا 
الوطني«،  للمنتخب  وامل�شتقبل  احلا�رس  الالعبني متثل  من  املجموعة 
واأكد مدرب التانغو: »بال �شك هناك اأمور حتتاج لتطوير، ولكن عندما 
ليونيل  واأمت  اأ�شهل«،  تكون  الأمور  فاإن  الفريق،  هذا  مثل  لديك  يكون 
الثاين  الهدف  قبل  ولكن  التحكيم،  عن  احلديث  اأف�شل  »ل  �شكالوين: 
�شافرة  و�شمعنا  امللعب  اأر�ض  على  ي�شقط  لعبينا  اأحد  كان  للربازيل، 

يف امللعب«.

الربازيل تكر�س العقدة للأرجنتني
الليلة  عليه  بفوزه  الأرجنتيني  لنظريه  العقدة  الربازيل  منتخب  ر�شخ 
ل�شبكة  ووفًقا  اأمريكا،  كوبا  نهائي  ن�شف  رد، يف  دون  بهدفني  املا�شية 
الأرجنتني، خالل  اإق�شاء  الربازيل جنحت يف  فاإن  لالإح�شائيات  »اأوبتا« 
اآخر 5 مواجهات جمعت بينهما يف هذه البطولة، و�شقط راق�شو التانغو 
اأمام الربازيل يف ربع نهائي ن�شختي 1995 و1999، بالإ�شافة اإىل نهائي 
ن�شختي 2004 و2007 ون�شف نهائي الن�شخة احلالية، ويعود اآخر انت�شار 
لالأرجنتني على الربازيل يف كوبا اأمريكا خالل الوقت الأ�شلي اإىل ن�شخة 
1991، عندما تفوق الألبي�شيلي�شتي بنتيجة 3-2، يذكر اأن الربازيل �شجلت 
الهدفني عن طريق غابرييل جي�شو�ض يف الدقيقة 19 وروبرتو فريمينو يف 
الفائز من ت�شيلي وبريو ملواجهته  ال�شامبا  الدقيقة 71، لينتظر راق�شو 

يف النهائي.

دميبلي يح�سم املوقف من البقاء 
مع بر�سلونة

م�شتقبله  ب�شاأن  موقفه  الإ�شباين  بر�شلونة  مهاجم  دميبلي  عثمان  ح�شم 
وك�شفت  اجلارية،  ال�شيفية  النتقالت  فرتة  خالل  الكتالوين  النادي  مع 
�شحيفة ليكيب الفرن�شية اأن دميبلي رف�ض كل العرو�ض املقدمة ل�رسائه 
اأي�شا التفريط يف  البار�شا  اإدارة  هذا ال�شيف، يف الوقت الذي ل تنوي 
خدماته، واأ�شافت ال�شحيفة اأن ناديا ليفربول الإجنليزي وبايرن ميونخ 
الأملاين يرغبان يف �شم املهاجم الفرن�شي ال�شاب، بينما يتم�شك دميبلي 

بالبقاء مع البار�شا ملو�شم اآخر.
وتابعت اأن دميبلي يتواجد يف م�رس مل�شاندة املدافع املغربي مهدي بن 
عطية والثنائي اجلزائري يا�شني براهيمي واإ�شماعيل بن نا�رس والغيني 
حيث  اأفريقيا  اأمم  يف  منتخباتهم  مع  ي�شاركون  والذين  فاليت،  �شيمون 
يعملون جميعا مع وكيل اأعمال واحد، وان�شم دميبلي ل�شفوف البار�شا 
ماليني   105 مقابل  الأملاين  دورمتوند  بورو�شيا  من  قادما  عامني  قبل 
يورو، اإل اأنه مل يقدم امل�شتوى املاأمول و�رسبته عدة اإ�شابات مع الفريق 

الكتالوين.

الربازيلي  املنتخب  بلغ 
كوبا  بطولة  نهائي 
نظريه  على  بفوزه  اأمريكا 
بهدفني  الأرجنتيني 
يف  اأم�ض  فجر  نظيفني 
وفر�ض  هوريزونتي،  بيلو 
نف�شه  جي�شو�ض  غابرييل 
بت�شجيله  للمباراة  جنماً 
الدقيقة  يف  الأول  الهدف 
الهدف  و�شناعته   19
الثاين لروبريتو فريمينو يف 
الأداء  ورغم   ،71 الدقيقة 
والفر�ض  ملي�شي  العايل 
التانغو  ملنتخب  العديدة 
املرمى  على  ت�شديدة   14
كان  للربازيل،   4 مقابل 
اأكرث  ال�شامبا  منتخب 
كيف  وعرف  واقعية 
يخرج فائزاً من املواجهة 
بف�شل منظومته الدفاعية 
تكتيكياً  وتفوقه  الناجحة 

يف  الأزيل  غرميه  على 
كال�شيكو«  »ال�شوبر 
ملعب  على  جرى  الذي 
بيلو  يف  »املينرياو« 
واأق�شى  هوريزونتي. 
نظريه  الربازيل  منتخب 
للمرة  الأرجنتيني 

اأمريكا  كوبا  من  اخلام�شة 
من  واأق�شاه  �شبق  اإذ 
 1995 نُ�شخ  يف  امل�شابقة 
و1999 و2004 و2007، كما 
اإىل  عليه  انت�شاراته  رفع 
للتانغو  10 مقابل 15 فوزاً 
يف  املنتخبان  تعادل  فيما 

8 مباريات، وحما منتخب 
كابو�ض  بالتايل  الربازيل 
اأمام  التاريخية  خ�شارته 
ن�شف  يف   7-1 اأملانيا 
 2014 مونديال  نهائي 
على امللعب ذاته، وتلتقي 
الربازيل التي ت�شعى للفوز 

يف  التا�شع  القاري  بلقبها 
الأحد  النهائية  املباراة 
املقبل مع الفائز يف ن�شف 
ت�شيلي  بني  الآخر  النهائي 
فجر  املقرر  والبريو 
اأخرى،  ومرة  اخلمي�ض. 
القارية  البطولة  �شكلت 
ف�شاًل جديدا ملي�شي الذي 
مل ينجح يف قيادة منتخب 
حتى  لقب  اأي  اإىل  بالده 
با�شتثناء  م�شريته  يف  الآن 
يف  الذهبية  امليدالية 
باأن  علماً   ،2008 اأوملبياد 
منتخب التانغو كان يبحث 
عن لقب اأول له يف البطولة 
عام  الأخري  تتويجه  منذ 
1993، و�شبق اأن بلغ نهائي 
من  الأخريتني  الن�شختني 
وخ�رسهما  اأمريكا  كوبا 
بركالت  ت�شيلي  اأمام 

الرتجيح.
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مي�سي يف�سل جمددًا ويوؤكد ال�ستمرار مع الأرجنتني

كوبا اأمريكا

ال�سيل�ساو ي�سقطون التانغو ويتاهلون اإىل النهائي
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اجلزائر...هل ال�ضلطة م�ضرة على الت�ضييق؟؟:

 احلراك يتم�سك بوحدة الوطن والثبات على املطالب
مل يرتاجع اجلزائريون عن م�ضراتهم ال�ضلمية رغم ارتفاع درجات احلرارة 
،  ومن ثمة يكونون قد �ضهدوا خمتلف الف�ضول والأحوال اجلوية، املمطرة 

واحلارة، لكن يف ظل متا�ضك وطني كبري ويف ظل ارتفاع �ضوت مطالب التحرر 
والتغيري، مع الفرح ب�ضجن رجال النظام الفا�ضد .

د- وليد بوعديلة

اجلي�ش وال�صعب ...�صد الع�صابة
األح قائد الأركان يف خطابه ليوم 
26 جوان على اأن اجلي�ش ينتظر 
من ال�صعب تفهما يرتقي اإىل الثقة 
احلمالت  جمعهما،رغم  التي 
قيادة  لها  تتعر�ش  التي  الدنيئة 
بانه  �صالح  القايد  اجلي�ش،وقال 
تواجه  »العراقيل  بع�ش  توجد 
اأ�صخا�ش  وراءها  يقف  اجلي�ش، 
يرون يف كل عمل جدي م�صا�صا 
مب�صاحلهم وم�صالح اأ�صيادهم....
لقيادة  �صيا�صية  طموحات  ل 
اجلي�ش... وطموحنا بلوغ اأعتاب 

ال�رشعية الد�صتورية«.
للتما�صك  الدعوة  جندد  وهنا 
ظل  يف  واجلي�ش،  ال�صعب  بني 
اخلارجية،  و  الوطنية  التحديات 
الع�صابة  حماولت  ظل  ويف 
اخلطاب،  تغيري  و  التجدد 
و  الوطن  خادم  ب�صورة  والظهور 
املدافع عن اجلي�ش، وال�صعب ل 
ين�صى من خان الأمانة ومن هّرب 
يف  املجتمع  واغرق  العام  املال 
 .. الآفات  وخمتلف  املخدرات 
وال�صباب يعرف الفا�صدين حمليا 
و وطنيا. و«اجلي�ش ال�صعب خاوة 

خاوة«.
ومن منظور قائد الأركان فدعاة 
ي�صعون حلماية  النتقالية  الفرتة 
عند  توقف  وقد  املف�صدين، 

يوم  خطابه  يف  امل�صائل  بع�ش 
الع�صكرية  بالأكادميية  جوان   27
املجتمع  اأحال  و  ب�رش�صال، 
اخلونة،  ملمار�صات  اجلزائري 
–ح�صبه-عملوا  فاملتاآمرون 
الأمل  قتل  على  �صنوات  طوال 
وعاود  اجلزائريني،  نفو�ش  يف 
حماربة  �رشورة  على  التاأكيد 
القانونية،  الو�صائل  بكل  الف�صاد 
احرتام  على  التاأكيد  وكذلك 
الد�صتور و«قطع لطريق اأمام كل 
النتهازيني والو�صوليني والعمالء 
على  الت�صوي�ش  يحاولون  الذين 
اأبناء  من  املخل�صني  جهود 

اجلزائر«.
اجلي�ش  قيادة  اأن  واملالحظ 
توا�صل يف نهجها الذي يريد عدم 
الد�صتور،لتنجب  عن  البتعاد 
ل�صنا  لكن  الع�صكري،  النقالب 
التخوين  خطاب  ملاذا  ندري 
الفرتة  مبادرات  لأ�صحاب 
تريد  التي  وهي  النتقالية، 
تقدمي وجوه جديدة غري فا�صدة 
وال�رشاف  النتخابات  ملراقبة 

عليها.
�صيغة  تعوي�ش  نقرتح  ثمة  ومن 
ب�صيغ  النتقالية«  »املرحلة 
الت�صليم  :مرحلة  مثل  اأخرى، 
لل�صلطة،  الدميقراطي  ال�صلمي 
اأبناء  بني  التداول  مرحلة  او 
الوطن الواحد، اأو مرحلة العبور 
كان  اإن  الدميقراطي...هذا 

اأن  رغم   ، ال�صيغة  يف  امل�صكل 
امل�صكل الأكرب هو يف املمار�صات 
بخا�صة  والوجوه؟؟  و  والأفكار 
احلراك  له  يتعر�ش  ما  ظل  يف 
رجال  من  ت�صييق  من  ال�صعبي 
كل  العا�صمة  اجلزائر  يف  الأمن 
لزمن  يعيدنا  ما  وهو  جمعة. 

العهد البوتفليقي حرفيا؟؟

املجتمع وخطر نهب املال 
العام

رجال  من  الكثري  �صجن  بعد 
املجتمع  انتبه  والأعمال  املال 
اجلزائري مل�صاألة م�صري العمال 
واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات  يف 
والعالمية)جممع  القت�صادية 
و�صحفيي  وعمال  اجلزائر  وقت 
و�صعت  وقد  مثال(،  نيوز  دزاير 
احلكومة املوؤقتة جهازا حكوميا 
القت�صادية  الن�صاطات  ملتابعة 
منا�صب  على  واملحافظة 
و�صاية  حتت  يكون  ن  ال�صغل 
يكون  اأن  ونتمنى  املالية،  وزارة 
واأن  قراراته،  يف  و�رشيعا  فعال 
الف�صاد  ممار�صات  عن  يبتعد 
لتجنب النهيار املايل لل�رشكات 
للعائالت  الجتماعي  والنفجار 

والعمال؟؟
نتذكر اأننا قد كتبنا مقال بعنوان 
تعليما  ينتج  ال�صلطة  »ف�صاد  هل 
 12 اخلرب  )جريدة  نوعيا؟« 
�صبتمرب 2015( ومما كتبناه :« ل 

ميكن جت�صيد اجلودة يف اأي قطاع 
تربوي اأو اقت�صادي اأو اجتماعي 
وحرية  الدميقراطية  غابت  اإن 
مبعنى  الن�صان،  وحقوق  التعبري 
اأن اجلودة تغيب يف كل امليادين 
ول  م�صتبدة  ال�صلطة  كانت  اإن 
تتوفر على ال�رشعية ال�صعبية...
فالف�صاد ال�صيا�صي ل ينتج تفوقا 
اأو  اجتماعيا  جناحا  اأو  علميا 

نه�صة اقت�صادية«.
وتقول بع�ش امل�صادر الإعالمية 
قد  مليار  األف   80 حوايل  اأن 
كاإعفاءات  الأعمال  رجال  نهبها 
ومنها  و�رشيبية،  جمركية 
مالكي  منها  ا�صتفاد  التي  تلك 
ول  ال�صيارات،  تركيب  م�صانع 
المتيازات  عن  للحديث  داعي 
التي  والعقارات  وامل�صاريع 
اإطارات  عليها  حت�صل 

الدولة؟؟بدون وجه حق.

يف الأخري...

ال�صلطة  ممار�صات  اأن  لنتفق    
حما�رشة  والدليل  تتغري،  مل 
امل�رشات يف العا�صمة والت�صييق 
املدينة  مداخل  بخنق  عليها 
ال�صلمي  الطابع  رغم  جمعة،  كل 
جتاوز  و  ال�صعبي  للحراك 
خلقته  وما  الراية  اإ�صكاليات 
فاجلزائر  جمتمعي،  نقا�ش  من 
للفتنة  جمال  ول  موحدة  واحدة 

و الفرقة..يانا�ش...
   

اإل  اجلزائرية  لالأزمة  حل  ول 
ملواد  �رشيع  فوري  بتج�صيد 
الد�صتور املتحدثة عن ال�رشعية 
يف  ال�صعبية،  ال�صيادة  و  ال�صعبية 
النظام  ممار�صات  توا�صل  ظل 
مهرب  ول  القمعي،  امل�صتبد 
ورف�صها  العدالة  ا�صتقاللية  من 

للتدخالت الهاتفية، لبناء جزائر 
والعدالة  احلريات  فيها  جديدة 

وامل�صاواة وحقوق الن�صان...
جميل  وطني  بكالم  اأختم  و 
علينا  قاللة:«اإنه  �صليم  للدكتور 
 ... الأزمة  عمر  اإطالة  عدم 
اأن الزمن يف  ويخطئ من يعتقد 
مبنطق  تكلمنا  �صواء  �صاحلنا، 
تكلمنا  لو  ناهيك   ، ال�صلطة 
الدولة، اجلميع �صيخ�رش  مبنطق 
اإن ا�صتمر احلال على ما هو عليه 
الأجنبي،  اإل  يربح   ولن  الآن، 
من  با�صتمرار  رابحا  كان  الذي 
انق�صامات  من  يحدثه  ما  خالل 
داخل الوطن الواحد...«) جريدة 
جوان،   24 اليومي،  ال�رشوق 

�صفحة 24(
وامنحها  اجلزائر.  احفظ  اللهم 
ال�صلم و الأمن و الآمان، ووفقها 

للوفاء بعهود ال�صهداء يارب.

معهد الدوحة يناق�ش
 »الرتجمة ووحدة املعرفة«

للروائي الإريتريي حجي جابر

»رغدة �سوداء«: بوؤ�ش
نظمت جلنة ت�صيري جائزة ال�صيخ حمد  ال�سباب الإريتريي

بالتعاون  الدويل  والتفاهم  للرتجمة 
التنفيذي  للتعليم  المتياز  مركز  مع 
العليا  للدرا�صات  الدوحة  معهد  يف 
اليوم الثنني بالعا�صمة القطرية ندوة 
املعرفة«  ووحدة  »الرتجمة  بعنوان 
وخرباء  اأكادمييون  فيها  �صارك 

واأ�صاتذة من املوؤ�ص�صتني.
الإعالمية  امل�صت�صارة  وا�صتعر�صت 
يف  الفيا�ش  حنان  اجلائزة  با�صم 
ج�صور  مد  يف  اجلائزة  دور  الندوة 
امل�صتغلني  الأكادمييني  بني  التعاون 
تاريخ اجلائزة  اإىل  بالرتجمة، م�صرية 
عام  الأوىل  دورتها  انطلقت  التي 
اأمم  بني  للتوا�صل  وتهدف   2015
العامل و�صعوبه، ون�رش ثقافة ال�صالم، 

وجتويد عملية التعريب والرتجمة.
كما �صلطت الفيا�ش ال�صوء على دور 
حركة  حتفيز  يف  العاملية  اجلوائز 
ج�صور  مد  يف  وامل�صاهمة  الرتجمة 
التوا�صل بني ثقافات ال�صعوب، ومنها 
الدور الذي ت�صطلع به جائزة ال�صيخ 
الدويل،  والتفاهم  للرتجمة  حمد 

اأهداف اجلائزة ومعايريها  و�رشحت 
و�رشوط التقدم لها.

تعمل  اجلائزة  اأن  الفيا�ش  واأو�صحت 
اللغة  من  الرتجمات  اعتماد  على 
لغة عاملية،  باأكرث من  واإليها  العربية 
لذلك يتم اعتماد لغة جديدة كل عام 
مت  وقد  الإجنليزية،  اللغة  جانب  اإىل 
الأول،  العام  يف  الرتكية  اللغة  اختيار 
يف  والفرن�صية  الثاين،  يف  والإ�صبانية 
اعتماد  مت  العام  هذا  ويف  الثالث، 
ملليوين  ت�صل  بجوائز  الأملانية  اللغة 
كلية  عميد  �صلط  جانبه،  من  دولر. 
يف  والإن�صانية  الجتماعية  العلوم 
الأفندي  الوهاب  عبد  الدوحة  معهد 
الأدبية،  اجلوائز  اأهمية  على  ال�صوء 
اأن الرتجمة يف حد ذاتها  اإىل  وذهب 
اإل  ترتجم  ل  العادة  يف  لأنه  جائزة، 

الكتب التي لها قيمة.
للمعجم  التنفيذي  املدير  اأما 
الدين  عز  العربية  للغة  التاريخي 
املخلوقات  اأن  فريى  البو�صيخي 
باأ�صكال  واحدة  لغة  تتكلم  الب�رشية 
الرتجمة مراآة املعرفة  واأن  خمتلفة، 

الل�صانية  واملقاربة  امل�صرتكة، 
لهدفني  حمققة  للرتجمة  التوا�صلية 
هما دقة الرتجمة، ووحدة التمثيالت 

املعرفية.
رئي�ش  يعترب  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
برنامج الل�صانيات واملعجمية العربية 
اأن  حمزة  ح�صن  الدوحة  مبعهد 
راعت  ما  اإذا  للتوا�صل  اأداة  الرتجمة 
للمجتمعات،  الثقافية  اخل�صو�صية 
الثقافية  اخل�صو�صية  هذه  لول  لأنه 
املرتجم  بدور  تقوم  اأن  لالآلة  لكان 

ب�رشعة اأكرب وبكفاءة اأعلى.
كما تدخلت يف الندوة اأ�صتاذة نظريات 
يف  العربية  اللغة  بق�صم  الرتجمة 
وع�صوة  �صعد،  جولييتا  قطر  جامعة 
ال�صيخ  جلائزة  الإعالمية  اللجنة 
الدويل  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
الندوة  واأعقبت  ال�صمادي،  امتنان 
الدوحة،  معهد  لطالب  مداخلة 
اأبرز  على  للوقوف  نقا�صية  وجل�صة 
والعلمية يف  الأكادميية  ال�صتنتاجات 

مو�صوع الرتجمة.
 وكالت

عن دار التنوير يف بريوت رواية 
»رغوة �صوداء« للروائي الإريتريي 

حجي جابر.
منطلقاً من اخللفية التي دفعت 
اإىل  الهجرة  اإىل  الفال�صا  يهود 
جابر  حجي  ي�رشد  اإ�رشائيل، 
يدفع  الذي  البوؤ�ش  حكاية 
بال�صباب يف البلدان الفقرية اإىل 
الهجرة  �صبيل  �صيء يف  كل  بذل 
اإىل مكان يعتقدون اأنه يوؤمن لهم 

فر�صة اأف�صل يف احلياة.
اأن الواحد منهم  ي�رشد لنا كيف 
ولرتكاب  لل�رشقة  م�صتعد 
واخرتاع  وللكذب  املخاطر، 
عا�صها...  التي  تلك  غري  حياة 
من  الفرار  واحد:  والهدف 

البوؤ�ش والأمل يف حياة اأف�صل.
مل  الذي  داويت  يفعل،  هكذا 
لنف�صه  فيخرتع  يهودياً،  يكن 
ا�صمه  مغرياً  جديدة،  �صخ�صية 

وتاريخه. ويفعل اأق�صى املمكن 
يهود  مع  اخلروج  ي�صتطيع  حتى 
وهناك  اإ�رشائيل.  اإىل  الفال�صا 
تبداأ معاناة جديدة يكت�صفها يف 
الذين  الب�رشة  �صمر  املهاجرين 
ويدخلنا  هناك،  اإىل  �صبقوه 
وبوؤ�صهم  حيائهم  تفا�صيل  يف 
وبوؤ�ش  حياة  يف  ثم  ومعاناتهم. 
الذين هاجروا اإىل اأر�ش امليعاد 
حياة  لهم  �صتوفر  اأنها  حلم  مع 
يروح  الوهم  هذا  لكن  كرمية... 
اأخرى  مرة  ا�صمه  ويغري  يتبدد، 
كل  لكن  اأخرى...  حياة  ليعي�ش 
اخلوف  حالة  من  ينقذه  مل  هذ 
ول  حياته...  يف  يعي�صها  التي 
من التمزقات التي يعانيها �صواء 
ب�صبب لون ب�رشته اأو ب�صبب كونه 

مهاجراً.
�صوداء«  »رغوة  رواية  عرب 
جنهله،  عامل  اإىل  �صتتعرف 

اإىل  جابر  حجي  �صيدخل 
اأحالم  عمق  اإىل  تفا�صيله... 
واآمال »داود« ونظرته اإىل احلياة 
يف  ال�صديدة  والرغبة  واحلب... 
اإنها  بائ�صة.  حياة  من  التخل�ش 
على  املجه�صة  الأحالم  رواية 
التي  الت�صحيات  كل  من  الرغم 
يعلم  راح  حني  داويت...  يبذها 

بعامل اأف�صل.
اإريرتي،  روائي  جابر  حجي 
ثم  بال�صعودية،  بال�صحافة  عمل 
اجلزيرة  قناة  يف   للعمل  انتقل 
القطرية. ح�صلت روايته الأوىل 
»�صمراويت« على جائزة ال�صارقة 
 ،2012 عام  العربي  لالإبداع 
واأ�صدر بعدها »مر�صى فاطمة« 
عام 2013، و»لعبة املغزل« عام 
2015، »رغوة �صوداء« هي روايته 

الرابعة.
 وكالت
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تاأليف حممد �سيد ريان 

ثقافة اجلماهري.. وال�سلطة يف 
ع�سر مواقع التوا�سل االجتماعي

اأ�سحت مواقع التوا�سل االجتماعي عاماًل مهمًا يف تهيئة متطلبات التغيري عن طريق تكوين 
الوعي يف نظرة االإن�سان اإىل جمتمعة والعامل. ال اأحد ي�ستطيع اأن ينكر اأن و�سائل التوا�سل 

االجتماعي اأ�سحت بالفعل متغرًيا حيوًيا �سمن اآليات احلراك العام يف مناطق عدة من العامل، 
وقد جنحت يف الربط ب�سرعة هائلة وغري م�سبوقة بني اأنا�س يف خمتلف اأرجاء املعمورة، جاعلًة 

من املجتمعات املتخيلة جمتمعاٍت اأكرث واقعيًة واأعلى قدرًة على اإ�سعار »مواطنيها« باحلاجة 
لتاأكيد م�ساحلهم امل�سرتكة. وبينما يحدث كل ذلك ي�سبح من ال�سروري درا�سة االأثر املرتتب على 
التطورات »املعلوات�سالية« يف خمتلف املجاالت، وحماولة ا�ست�سراف اآفاق ا�ستخدام و�سائل التوا�سل 
االجتماعي، وحتليل ما ي�سري اإليه تطورها املت�سارع وما يثريه من ت�ساوؤالت، بغيَة بناء فهم خالق 

وفعال للتعامل مع هذه الظاهرة، يف راهنها ويف اأفق حتوالتها امل�ستقبلية.

 وكاالت 

الكتاب،  وراء  الدافع  الكاتب  يذكر    
طويلة  فرتة  منذ  »ان�شغلت   : قائلاً
مواقع  على  اجلماهري  مبتابعة 
التوا�شل االجتماعي كجزء من عملي، 
وتناولت يف كتابات �شابقة يل –خا�شة 
بر�شد وحتليل ما حدث يف ثورة يناير 
ال�شلوك  عن  االنطباعات  بع�ض   -
واالجتماعي  الفردي  االإن�شاين 
ظل  ولكن  االفرتا�شي،  لل�شخ�ض 
جذور  درا�شة  باأن  كبري  هاج�ض  لدي 
املو�شوع وبداية اخليط �شتفيد كثرياًا 
االإ�شكاليات  من  الكثري  تو�شيح  يف 
ال�شيا�شي  والوجدان  بالعقل  اخلا�شة 

للجماهري العربية.
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  نعم    
ميار�ض  بديلاً«  ا  »اإعلماً اأ�شبحت 
واأ�شاليب  ا  اأفكاراً ويولد  النقد،  فيه 
جديدة  ا  طرقاً ا  واأي�شاً اأهميتها،  لها 
بني  والتدريب  والتعاون  للتنظيم 
اأهمية،   االأكرث  اإفراد املجتمع. ورمبا 
احلكام  بني  للتوا�شل  و�شيلة  تعّد  اأنها 
يوؤدي  اإذ  واجلمهور،  القرار  و�شناع 
العلقة  اختلل  اإىل  احلوار،  غياب 

بينهما.
التوا�شل  مواقع  متثل  ال  قد    
االجتماعي العامل االأ�شا�ض للتغيري يف 
املجتمع، لكنها اأ�شبحت عاملاً مهمااً 
التغيري عن طريق  يف تهيئة متطلبات 
اإىل  االإن�شان  نظرة  يف  الوعي،  تكوين 
الذي  فامل�شمون  والعامل.  جمتمعه 
اأو  اإخبارية  ر�شائل  عرب  به  تتوّجه 
ثقافية اأو ترفيهية اأو غريها، ال يوؤدي 
اإدراك احلقيقة فقط،  اإىل  بال�رضورة 
بل اإنه ي�شهم يف تكوين احلقيقة، وحل 
اإ�شكالياتها. وحيث اأنها اأ�شبحت تُ�شكل 
جزءاًا من احلركات االحتجاجية �شد 
االأنظمة اال�شتبدادية وك�رض احتكارها 

للمعلومات.
التوا�شل  و�شائل  �شّكلت  فقد  عليه    
على  �شغط  عامل  االجتماعي 
خلل  من  واحلكومات  امل�شوؤولني 
حول  االأفراد  من  جمموعات  احتاد 
اأدى اإىل  اأفكار واآراء متقاربة وهو ما 
ثراء املجتمعات فكرياًا، وانت�شار وعي 
اأفراد املجتمع بحقوقهم وواجباتهم، 
واإن اختلفت طريقة تعامل الدول مع 
حيث  االجتماعي  التوا�شل  مواقع 
التحول  درجة  على  موؤ�رضاًا  اأ�شبحت 
ال�شيا�شي والدميقراطية يف تلك الدول 
اأهمية  االعتبار  تاأخذ يف عني  وبداأت 
كو�شائل  املواقع  هذه  بني  التوازن 
وجود  �رضورة  وبني  والتعبري  للحرية 
ا�شتخدامها  عملية  حتكم  �شوابط 
اأمن  تهدد  الأداة  دون حتولها  للوقوف 
كما  االأنظمة،  ا�شتقرار  اأو  املجتمع 

حدث يف بع�ض الدول.
هذه  اإن  ا  اأي�شاً القول  ميكننا  هنا    
ال�شبكات قد اأ�شهمت يف رفع م�شتوى 
من  وتاأكدها  ال�شعوب،  لدى  الوعي 
متنحها  ال�رضعية،  م�شدر  هي  اأنها 

ملن ت�شاء وتزيحها متى بدا لها ذلك، 
ا  قيماً اأفرزت  قد  ال�شبكات  هذه  واأن 
القبول  باملطلق  اأهمها  لعل  جديدة، 
وتباينه،  واختلفه  تنوعه  يف  باالآخر 
وامل�شري  موحدة  املطالب  دامت  ما 
باملح�شلة،  القول  وميكننا  م�شرتكااً. 
ثمة  باأن  اأبانت  ال�شبكات  هذه  اإن 
�شعوباًا حية ويقظة، حتى واإن خ�شعت 

لعقود من الظلم واال�شتبداد.

البحث يف ثقافة 
اجلماهري وال�سلطة 
عرب مواقع التوا�سل 

االجتماعي

  يف كتاب »ثقافة اجلماهري وال�شلطة 
منذ اأقدم الع�شور وحتى ع�رض مواقع 
الكاتب  يوؤكد  االجتماعي«،  التوا�شل 
اجلماهري  تاريخ  درا�شة  اأن  على 
ت�شاعد يف تو�شيح ال�شورة عن هوؤالء 
ا  اجلماهري منذ اأقدم الع�شور، م�شيفاً
اأن اللفت للنظر اأن وجود اجلماهري 
كان  ال�شلطة  ل�شوت  مقابل  ك�شوت 
على  العددي  تفوقهم  رغم  ا  �شعيفاً
متاأخرة  النتائج  وكانت  حكامهم، 
التغيري  �رضعة  من  مقارنة مبا حدث 

ا يف االألفية الثالثة. الذي ظهر موؤخراً
لوجود  ذلك  كل  الكاتب  يُرجع  هنا    
ال�شيطرة  خللها  من  مت  اأدوات 
العادات  مثل  اجلماهري،  هوؤالء  على 
واالأديان  واالأعراف  والتقاليد 
االإعلمية  والو�شائل  والقوانني 
التحديات،  اأن  كما  والثقافية. 
ال�شيا�شية،  وامل�شكلت  والعقبات، 
وحقوق االإن�شان، والتطورات الدولية، 
واحلروب  االقت�شادية،  والتوقعات 
والنمو  احلكومي،  والف�شاد  والفنت، 
ثم  ومن  ال�شكان؛  اأعداد  يف  املتزايد 
الزيادة يف اأعداد املهم�شني �شيا�شياًا، 
وزيادة الفجوة التكنولوجية، والتفاوت 
لها  كان  املعي�شة  م�شتوى  يف  الكبري 
درا�شة  نحو  االجتاه  يف  كبري  دور 
الغفرية يف ع�رضنا  ظاهرة اجلماهري 
املنظمات  حركة  حيث  احلايل. 
املهنية واجلمعيات االأهلية واملجتمع 
اأن  ميكن  ما  وهي  والفرد،  املدين 
ال�شو�شيولوجي«  بـ«الفعل  نطلق عليها 
يف  اأ�شا�شااً  وحمددااً  فعاالاً  عن�رضااً 
م�شرية التقنية االت�شالية يف علقتها 

باملوروث االإعلمي.
البحث  اأهمية  اإىل  الكاتب  ي�شري    
احلديث  العلم  فروع  اأهم  اأحد  يف 
ويهتم  االجتماعي،  النف�ض  علم  وهو 
ونف�شيته  للإن�شان  العلمية  بالدرا�شة 
ككائن اجتماعي، وهدفه بناء جمتمع 
الفرد  �شلوك  فهم  على  قائم  اأف�شل 
�شو�شيولوجي  حتليل  فهو  واجلماعة. 
وعلقته  العام  الف�شاء  م�شاألة  على 
التي  االجتماعي  التوا�شل  مبواقع 
البنية  يف  و�شلطة  نفوذ  لها  اأ�شبحت 
والثقافية،  واالجتماعية  ال�شيا�شية 

ع�رض  يف  الراهنة  الفرتة  مع  تزامناًا 
اكت�شحت  التي  اجلديدة،  التكنولوجيا 
خلل  من  للأفراد  اليومية  احلياة 
�شاحة  على  واالآراء  االأفكار  تبادل 
ميكن  ومنه  لها،  حدود  ال  افرتا�شية 
تعمل  التي  االأ�شا�شي  الدور  معرفة 
يف  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  عليه 
حلة  يكت�شي  عمومي  ف�شاء  تكوين 

تكنولوجية.
والدرا�شات  النظريات  اأن  احلقيقة    
من  كثرياًا  قدمت  االإعلمية، 
االإعلم  مفهوم  حول  االجتهادات 
ومنها  التاأثري،  ودائرة  االجتماعي 
التي  االجتماعي  الت�شويق  نظرية 
التي  االأفكار  ترويج  كيفية  تتناول 
لت�شبح  املجتمع،  يف  النخبة  تعتنقها 
ذات قيمة اجتماعية معرَتف بها. ووّفر 
االجتماعي  التوا�شل  �شبكات  ظهور 
اآفاق  اإىل  االإعلم  نقل  ثورياًا،  ا  فتحاً
م�شتخدميه  واأعطى  م�شبوقة،  غري 
عرب  واالنتقال  للتاأثري  كربى  ا  فر�شاً
احلدود بل قيود وال رقابة اإال ب�شكل 

ن�شبي حمدود.

مواقع التوا�سل »االإعالم 
البديل«

بل  فراغ  يف  االإعلم  يعمل  ال  قد    
االقت�شادية  ال�شياقات  من  ي�شتمد 
كانت  �شواء  والثقافية،  وال�شيا�شية 
اأو دولية.  اإقليمية  اأو  اأو قومية  حملية 
التوا�شل  مواقع  اأهمية  نفهم  ولكي 
يجب  البديل«  »االإعلم  االجتماعي 
ال�شيا�شية  النظريات  يف  ن�شعها  اأن 
ا  �شنداً وفرت  التي  والدميقراطية 
وممار�شتها،  لهويتها  وفكرياًا  نظرياًا 
املقاربات  بع�ض  مراجعة  ويتطلب 
بع�شها  يلتزم  عدة،  م�شتويات  على 
يف  بالتطورات  املتعلقة  اجلوانب 
يعلق  وبع�شها  االت�شال،  تكنولوجيا 
الدرا�شات  جانب  من  املو�شوع  على 
مبا  وغريها،  وال�شيا�شية  االجتماعية 
ميثل مدخلاً لفهم خ�شائ�ض االإعلم 

اجلديد.
يف  البديل  االإعلم  ح�رض  اأن  كما    
حركة  عن  عبارة  باأنه  القائلة  الروؤية 
ال�شائدة  اجلماهريية  للثقافة  م�شادة 
فاالإعلم  قا�رض،  نظري  اإجراء  هو 
ات�شالية  لثقافة  ا  اأي�شاً منتج  اجلديد 
بديلة، وعادة ما يكون يف تعار�ض مع 
ما هو �شائد. ويقع بني مفرتق مناهج 
نظرية متداخلة فهو يعاين من طابعه 
االجتماعي  ال�شياق  خارج  املهم�ض 
عن  بديلاً  كونه  يف  وخ�شو�شيته 

النظام االإعلمي القائم.
التوا�شل  مواقع  تعمل  اأن  ميكن    
الطاقات  تفعيل  على  االجتماعي 
ويوجهها  االإن�شان  لدى  املتوافرة 
للبناء واالإبداع يف اإطار تطوير القدمي 
و�شلوك،  قيم  من  اجلديد  واإحلل 
للجمهور،  املعرفة  جماالت  وزيادة 
التقم�ض  على  قدرتهم  وازدياد 

وبهذا  للتغيري،  وتقّبلهم  الوجداين 
يف  لي�ض  مهم،  دور  له  االت�شال  فاإن 
�شكل  تقدمي  يف  بل  معلومات،  بَث 
الواقع، وا�شتيعاب ال�شياق االجتماعي 
وال�شيا�شي الذي تو�شع فيه االأحداث.

 م�ستقبل و�سائل 
االت�سال يف ع�سر »ما 

بعد احلداثة«

عن�رضاًا  االت�شال  و�شائل  تُعد  قد    
النظر  لكن  املجتمع،  يف  ا  اأ�شا�شاً
عملية  اأ�شا�ض  اأنها  على  اإليها 
دائرة  اإىل  ينقلها  االجتماعي  التغري 
علم  رف�شه  ما  وهذا  »احلتمية«، 
الثقافة  وتوؤدي  املعا�رض.  االجتماع 
اللمادية، كاالإيديولوجيات ال�شيا�شية 
تغرّي وا�شع يف حياة  اإىل  واالجتماعية 
الثقافة  تاأثري  من  اأكرث  املجتمع، 
ولكن  التكنولوجي،  بعدها  املادية يف 
»التغري  التغرّيات،  قيا�ض هذه  ي�شعب 
اإىل  اأدى  مما  واللمادي«،  املادي 

اإطلق النظرة الن�شبية.
  مع بداية االألفية الثالثة ظهر مفهوم 
يعد  مل  اإذ  املعلوماتية،  احلتمية 
يقا�ض مدى تقدم الدول، على اأ�شا�ض 
اأ�شا�ض  على  بل  القومي،  نتاجها 
القومي.  املعلوماتي  نتاجها  اإجمايل 
نرى  احلداثة«،  بعد  »ما  ع�رض  ففي 
االإن�شان  على  يفر�ض  الأنه  التناق�ض، 
اأدواته  دون  من  فيه  العي�ض  �شعوبة 
باملجتمع.  تربطه  التي  االت�شالية 
فمثلاً ال ن�شتطيع العمل من دون هاتف 
نقال، اأو احلا�شوب)الكومبيوتر(، ...«، 
االجتماعية.  للحياة  تقنية  اأ�شكال  اأي 
احلياة خ�شائ�ض  الأ�شكال  ت�شبح  وقد 
جديدة عن طريق العمل بالتكنولوجيا، 
وهنا تت�شطح اأ�شكال احلياة، ويتفاعل 

كل �شيء عن طريق و�شائل االت�شال.
تاريخياًا  احلركات  هذه  تطور  يف     
ينتقل الكتاب اإىل التحّول عرب التطّور 
جوهر  �شاحب   الذي  التكنولوجي 
ا ي�شبح  االإعلم، فما يبدو اليوم جديداً
ا بظهور تقنية جديدة، اأمل يكن  قدمياً
الطباعة،  ظهور  مع  ا  جديداً االإعلم 

وال�شحافة، واالإذاعة، والتلفزيون؟
يف  ميثل  اجلديد  االإعلم  مفهوم  اإذااً 
واقع االأمر مرحلة انتقالية من ناحية 
احل�شاري  فالتلقح  وعليه  الو�شائل. 
عرب  املعلومة  انتقال  ولّده  الذي 
البلد  وثقافة  قيم  ر�شخ  قد  االنرتنت 
يف  والتكنولوجيا  للمعلومة  ر  امل�شِدّ
احلتمية  هذه  عن  وين�شاأ  واحد،  اآن 
التكنولوجية حالة ما ي�شمى بال�شدمة 
تتحول  ما  �رضعان  التي  االلكرتونية 
االنبهار  من  امل�شتوردة  بالبلدان 

اال�شطدام  اإىل  االفرتا�شي  بالواقع 
ر. بالواقع احلقيقي للبلد امل�شِدّ

يف  ي�شهم  ال  وات�شاالاً  ا  اإعلماً اإن    
ال�شيا�شية  املجتمع  اأوليات  حتديد 
اأن  ميكنه  ال  واالقت�شادية  والثقافية 
اأي م�رضوع ي�شعىاإىل  يكون فاعلاً يف 
كنتيجة  ال�شلطة  على  �شلمي  لتداول 
حول  الت�شورات  اأهم  لتداول  حتمية 
باالعتماد  العام  ال�شاأن  ندير  كيف 
و�شائل  ت�شهم  الذي  العام  الراأي  على 
االإعلم احلرة يف بلورته ب�شكل حمايد 
توظيف  اأي  عن  ا  بعيداً ومو�شوعي 

اقت�شادي اأو �شيا�شي.

املجتمعات  فاإن  النهاية،  يف    
على  ظاهرة  تُعّد  -�شو�شيولوجيااً- 
اأن  التعقيد حتى جنزم  من  كبري  قدر 
من ال�شهل اأن تاأتي مناذج �شيا�شية اأو 
اقت�شادية اأو فكرية قادرة بكل ب�شاطة 
الذكية  التقنية  على  وباالعتماد 
للت�شاالت على اإحداث تغيري وب�شكل 
ا  بنية املجتمعات، انطلقاً جذري يف 
فقط من كونها تقنية فعالة، حتى واإن 
كانت هذه التقنية يف جمال االإعلم. 
االت�شال  يف  تقنياًا  الظاهر  بني  اإن 
ا تظهر  اليوم والنتيجة االجتماعية غداً
اختلفات قد ت�شل يف بع�ض االأحيان 

اإىل التناق�ض.
�شدرت  التي  املوؤلفات  عديد  يف    
و�شائل  مناق�شة  متت  حديثاًا، 
يف  ودورها  االجتماعي  التوا�شل 
القبيلة  من  امل�شتقبلية:  التحوالت 
طموح  اأفق  فتح  نحو  الفي�شبوك،  اإىل 
اجلديدة،  الظاهرة  هذه  يف  للبحث 
مبا لها من تاأثريات كبرية يف اجلوانب 
الرتبوية وال�شلوكية للجيل اجلديد من 
ال�شباب عرب خمتلف اأنحاء العامل. كما 
ا  نقا�شاً تثري  بكونها  الكتب  تنفرد هذه 
امل�شتقبلية  االأمناط  حول  علمياًا 
روؤى  اإىل و�شع  الو�شائل، و�شوالاً  لهذه 
التاأثريات  حدود  حول  ا�شت�رضافية 
عن  ف�شلاً   ، م�شتقبلاً لها  املتوقعة 
حول  ال�شوؤال  على  الرد  حماولة 
املجال  هذا  يف  التفاعل  م�شارات 
الدول،  املواطنني-  معادلة  داخل 

واجتاهات العلقة بني الطرفني.
  هي روؤية ا�شت�رضافية من املوؤلفني، 
و�شائل  دور  تطور  تناولهم  نحو 
امل�شتقبل،  يف  االجتماعي  التوا�شل 
وما �شتفر�شه من تغيريات على كثري 
يف  �شي�شبح  الراهنة،  امل�شلمات  من 
التعاي�ض معه  يلزم  الغد واقعااً معا�شااً 
اإ�شكالية  اأو  معرفية  �شدمة  دون  من 
التكنولوجيا  اأر�شت  فقد  التعامل.  يف 
اإلكرتونية  ثقافة  قواعد  الرقمية 
عاملية، وجتلى الربط بني تكنولوجيا 
ظهور  يف  واالت�شاالت  املعلومات 

التي  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
الراأي  اجتاهات  ت�شكيل  يف  اأ�شهمت 
حيال  واالآراء  املواقف  وبناء  العام 

خمتلف الق�شايا واالأحداث.
مواقع  خم�شة  هناك  اأن  يذكر     
ا  ومنواً �شهرة  االأكرث  تعترب  عاملية 
يت�شدرها  امل�شتخدمني،  عدد  يف 
التوا�شل  موقع  وهو  في�شبوك،  موقع 
منذ ظهوره  �شهرة  االأكرث  االجتماعي 
وهو  تويرت،  موقع  يليه   ،2003 عام 
ال�شغر،  املتناهي  التدوين  موقع 
موقع  ثم   ،2006 عام  يف  انطلق  وقد 
�رضكة  د�شنته  الذي  بل�ض«  »غوغل 
اأما   ،2011 عام  يف  العاملية  غوغل 
الذي  »لينكداإن«  فهو  الرابع  املوقع 
موقع  واأخريااً   ،2003 ماي  يف   بداأ 
الذي ظهر يف عام 2010.  »بنرت�شت« 
ا،  منواً االأعلى  اخلم�شة  املواقع  وهي 
من حيث عدد امل�شتخدمني الن�شطني 

خلل عام 2012.
  يبقى يف النهاية اأنه يف ظل الطفرة 
ت�شري  وما  للكومبيوترات،  املتوقعة 
�شكان  عدد  اأن  من  التوقعات  اإليه 
نحو   2026 عام  يف  �شيبلغ  العامل 
الكاتب  يتوقع  ن�شمة،  مليارات  ثمانية 
اأن ن�شبح ب�شدد مليارات ال�شخ�شيات 
الوهمية والهويات االفرتا�شية، االأمر 
الذي يطرح اإ�شكالية اجتماعية �شائكة 
تذويب  على  املرتتب  باالأثر  تتعلق 
ال�شخ�شية  الهويات  هذه  جممل 

وتفكيكها.
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  علقة 

باالإعلم
التوا�شل  مواقع  علقة  و�شتبقى 
اإ�شكاليات  تثري  باالإعلم  االجتماعي 
االأبعاد  يف  اختزالها  ميكن  ال  عدة، 
البث  جمال  يف  امل�شتحدثة  التقنية 
حمددااً  عاملاً  جتعلها  اإذ  والتلقي، 
اأمناط  وت�شتبعد  الثقافية  للتحوالت 
التوا�شل  فمواقع  اجلديدة.  التوا�شل 
اإذا  املمكن  من  التي  االجتماعي، 
قيم  اإعلء  يف  ت�شهم  اأن  من  »وظفت 
وحوار  واملراجعة  والنقد  املعرفة 
منها  ينطلق  التي  القيم  وهي  الذات، 

اأي م�رضوع تنموي ثقايف«.
زيادة  اأن  اإىل  الكاتب  يتو�شل  هنا     
جاءت  االإنرتنت  م�شتخدمي  اأعداد 
اأو  معار�شااً  وراأيااً  فكرااً،  لت�شكل 
دميقراطية  ممار�شات  ولتنتج  موؤيدااً، 
االإلكرتوين  كالت�شويت  االإنرتنت  على 
ثم  ومن  االإلكرتونية؛  واحلكومة 
احلديث عن اأخلقيات االإنرتنت وهي 
درا�شة عميقة  اإىل  مو�شوعات حتتاج 
باأبعاد  للإملام  االأطراف  مت�شعبة 
واملرتابطة  املت�شابكة  العلقات 
االإعلمية  ال�شيا�شات  تخطيط  عند 

والثقافية اجلديدة.
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اأول روائي وقا�س عربي يح�صل على جائزة نوبل يف الأدب )الأوروبية(

بعد 13 عاما على رحيله.. »هم�س النجوم« يكمل حكايات جنيب حمفوظ
بعد 13 عاما على رحيله، يعود الأديب امل�صري جنيب حمفوظ ل�صرد ق�ص�صه عن احلارة واملقهى وال�صخ�صيات املهم�صة، من خالل 18 ق�صة مل يت�صمنها اأي كتاب 

من قبل، فال�صحفي امل�صري حممد �صعري -اأحد مريديه- جمعها ون�صرها يف اإ�صدار جديد.

وكالت

حتمل  التي  املجموعة  وتت�شكل 
هم�س  حمفوظ..  »جنيب  ا�شم 
دار  عن  و�شدرت  النجوم« 
ق�ش�س  من  بريوت،  يف  ال�شاقي 
ت�شعينيات  يف  حمفوظ  ن�رشها 
اإحدى  يف  املا�شي  القرن 
يف  جتمع  مل  لكنها  املجالت، 
ق�شة  اإليها  م�شافة  كتاب،  اأي 
جديدة من »كنز اأدبي« عرث عليه 
�شعري لدى ورثة الأديب الراحل.

وقال حممد �شعري -ال�شحفي يف 
امل�رشية  الأدب  اأخبار  جريدة 
والذي داأب على مراجعة وحتليل 
مقدمة  يف  حمفوظ-  �رشديات 
ابنته  منحتني  »عندما  الكتاب: 
اأم كلثوم �شندوقا �شغريا يت�شمن 
حمفوظ،  تخ�س  عدة  اأوراقا 
و�شك  على  كاأنني  بلذة  �شعرت 

اكت�شاف مقربة فرعونية«.
الأوراق  �شمن  »من  اأن  وي�شيف 
اأربعني  نحو  ي�شم  كامل  ملف 

تن�رش  مل  لكن  ق�شرية،  ق�شة 
الق�ش�س وقت كتابتها. يعود اإليها 
لين�رشها  �شنوات  بعد  حمفوظ 
وبقيت  الدنيا،  ن�شف  جملة  يف 
الأعمال  18 ق�شة ق�شرية خارج 

الكاملة بطبعاتها املختلفة«.
�شحة  يف  �شك  لأي  وقطعا 
الق�ش�س، اأرفق �شعري �شورة من 
يد  بخط  الق�ش�س  هذه  اأ�شول 
حمفوظ، مع الإبقاء على عناوين 
الروائي  اختارها  كما  الأعمال 
الراحل احلائز على جائزة نوبل 

يف الأدب عام 1988.
»مطاردة«  الق�ش�س:  هذه  ومن 
احلارة«  و«ابن  و«توحيدة« 
عجوة«  و«اأبونا  منلة«  و«نبوءة 
النجوم«  و«هم�س  و«ال�شهم« 
ال�شيخ  و«دعاء  لعبة«  و«العمر 
قاف«، وغريها من الأ�شماء التي 
حر�س حمفوظ من خاللها على 
و�شف البيئة ال�شعبية امل�رشية.

التي  الق�ش�س  اإن  �شعري  ويقول 
عن  تختلف  ل  اليوم  ين�رشها 

عوامل جنيب حمفوظ الإبداعية، 
الطفولة  حلكايات  امتداد  وهي 
»حكايات  يف  ا�شتعادها  التي 
يف  وكذلك   ،1975 عام  حارتنا« 
 ،1999 عام  الن�شيان«  »�شدى 
وحكمة  بالرمز  حمملة  ولكنها 

ال�شيخ الكبري.
يف  الق�ش�س  »تدور  وي�شيف 
الأثري  حمفوظ  عامل  احلارة، 
حمددة  حارة  باحلياة،  املفعم 
املالمح تنتهي بقبو حيث يعي�س 
فوق  ويرتفع  لهم،  ماأوى  ل  من 
حيث  القدمي-  -احل�شن  القبو 

ت�شكن الأ�شباح والعفاريت«.
وي�رشح م�شمون روايات حمفوظ 
»يف  فيقول  واأزمانها،  واأبطالها 
اأو  ثاأر  من  هاربون  ثمة  احلارة 
اأجل  من  واأحيانا  قدمية  تقاليد 
اأي�شا  وهناك  العمل،  اأو  احلب 
دائما  هم  ثراء،  بعد  عائدون 
والأقوال  النبوءات  اأ�شحاب 
اأبطال  يتبادلها  التي  امللتب�شة 
نحو  على  فتتحقق  الق�ش�س، 

دائما  م�شريهم  ويكون  ما 
التهام باجلنون اأو اخلروج على 

التقاليد«.
روائي  اأول  هو  حمفوظ  وجنيب 
على  يح�شل  عربي  وقا�س 
الأدب، وهو من  نوبل يف  جائزة 

الذين  امل�رشيني  الأدباء  اأكرث 
اأعمال  اإىل  كتاباتهم  حتولت 

�شينمائية وتلفزيونية.
 وكان حمفوظ اأ�شيب يف اأكتوبر/
ت�رشين الأول 1995 بطعنة �شكني 
حاول  �شابني  يد  على  عنقه  يف 

على  التطاول  بداعي  اغتياله 
روايته  ب�شبب  الإلهية  الذات 
للجدل،  املثرية  حارتنا«  »اأولد 
اأثر  الذي  احلادث  من  لكنه جنا 
الكتابة  على  قدرته  على  لحقا 

بيده.

خمطوطة اأيرلندية قدمية �شاهد على عالقة العرب بالثقافة الغيلية
اأيرلندية  خمطوطة  ك�شفت 
قبل  من  مكت�شفة  غري  قدمية 
متوقع  غري  ارتباط  وجود  عن 
الأيرلندية  الغيلية  الثقافة  بني 
على  وعرث  الإ�شالمي.  والعامل 
ت�شكل  التي  ال�شغرية  الرق  قطعة 
اأيرلندية  خمطوطة  من  جزًءا 
مرتبطة  الو�شطى  للع�شور  تعود 
لتيني  كدليل  ا�شتخدم  بكتاب 
لالإدارة املحلية بلندن الفرتة بني 
1534 و 1536 ميالدي، ومنذ ذلك 
الوقت كان الكتاب يف حوزة عائلة 
اإجنليزية يف كورنوال توارثته حتى 

الآن ب�شكل مثري للده�شة.
�شغرياً  جزًءا  املخطوطة  وتعد 
الطب«  يف  »القانون  جملد  من 
وكان  الأيرلندية،  اإىل  مرتجماً 

كتاب ابن �شينا مرجعاً طبياً مهماً 
الو�شطى  الع�شور  يف  باأوروبا 
بينها  خمتلفة  للغات  وترجم 

الالتينية والإجنليزية.
من  الزمان  من  قرن  وبعد 
ا�شتخدام  مت  الكتاب  طباعة 
الأ�شلية  املخطوطة  من  جزء 
وجانبه،  واجهته  وتزيني  لتجليد 
بادرياج  الربوفي�شور  عليه  وعرث 
الدرا�شات  ق�شم  من  مات�شاين 
الذي  كورك  بجامعة  الأيرلندية 
كان مفتوناً باملخطوطة وق�شتها 

بحكم تخ�ش�شه.
الأطباء  اأن  مات�شاين  ويرى 
اخلام�س  القرن  يف  الأيرلنديني 
املعرفة  من  ا�شتفادوا  امليالدي 
الطبية الآتية من ال�رشق الأو�شط 

اكت�شافه  واأثبت  فار�س.   وبالد 
ال�شهري  الطبي  الن�س  اأن  ا  اأي�شً
�شينا  لبن  الطب«  يف  »القانون 
يف  اأيرلندا  يف  م�شتخدًما  كان 
الع�شور الو�شطى لتدريب الأطباء 
معتاد  غري  اأمراً  ولي�س  اجلدد. 
ا�شتخدام  الأوروبية،  بالتقاليد 
املخطوطات  من  اأ�شلية  قطع 
-يقول  للكتب  كملحق  القدمية 
مات�شاين- لكنها املرة الأوىل التي 
فيها قطعة من خمطوطة  تظهر 
الغيلي  ال�شياق  يف  بكتاب  مرفقة 
لغة  الغيلية  وتعد  الأيرلندي، 
لالأيرلنديني  وتاريخية  وطنية 
كاإحدى  بها  التحدث  ويتم 
باجلمهورية  ر�شميتني  لغتني 
وي�شيف  لالإجنليزية.  بالإ�شافة 

من  تبقى  ما  »ربع  اأن  مات�شاين 
الو�شطى  الع�شور  خمطوطات 
حمتوى  بالإيرلندية  املتاأخرة 
على  موؤ�رشا  ذلك  ويعد  طبي 
الكتب  لهذه  العملي  الغر�س 
الوقت«.  ذلك  يف  اإيرلندا  يف 
املخطوطة  �شحة  تاأكيد  ومت 
وعالقتها بن�س ابن �شينا الأ�شلي 
اأوابني  الربوفي�شور  قبل  من 
دبلن  مبعهد  الأ�شتاذ  دونت�شادها 
بالطب  املخت�س  الوحيد  اخلبري 
الو�شطى.  الع�شور  يف  الأيرلندي 
اأ�شا�شياً  مرجعاً  الكتاب  ويعترب 
لتدري�س الطب يف اأنحاء خمتلفة 
خم�شة  من  ويتكون  العامل،  من 
عام  �شينا  ابن  اأنهاها  جملدات 
للمعرفة  انعكا�شاً  وميثل   ،1025

الطبية يف العامل الإ�شالمي لكنه 
الفار�شي  بالطب  كذلك  تاأثر 

واليوناين الروماين والهندي.
املخطوطة  اأجزاء  وحتتوي 
فقرات  على  حديثاً  املكت�شفة 
حول  الفتتاحية  الف�شول  من 
والأنف  الفكني  ف�شيولوجيا 

والظهر.
ونظًرا لأهمية هذا الكت�شاف يف 
تاريخ التعليم والطب الأيرلنديني، 
وافق اأ�شحاب »القانون يف الطب« 
املخطوطة  عن  التخلي  على 
ورقمنتها  بالكتاب  املرتبطة 

لتكون متاحة للجميع.
وتويف  بخارى  يف  �شينا  ابن  ولد 
يف همدان، وقد األف العديد من 
الكتب يف خمتلف املوا�شيع وقد 

اأغلبها  كان  موؤلف  مئتي  ناهزت 
والطب،  الفل�شفة  جمايل  يف 
واعترب كتابه »القانون يف الطب« 
جامعات  لكربى  رئي�شيا  مرجعا 
الطب يف العامل. كان هذا العاملمِ 
القراآن  فتعلم  الذكاء،  متقد 
�شنني،  ع�رش  ابن  وهو  والأدب 
ومنها  املختلفة  العلوم  در�س  ثم 
اأمثال  العلماء  كبار  على  الطب 
حتى  واملج�شطي،  اإقليد�س 
خا�شا  نهجا  له  واتخذ  فيه  برع 
العلمية. وقد  التجربة  يقوم على 
ال�شور  من  كثري  يف  العامل  خلده 
وجامعات  مبتاحف  والتماثيل 
اأمري  ت�شور  التي  الغربي  العامل 

الأطباء جال�شا بني تالميذه.
وكالت 

تاأليف الدكتور غ�صان مراد

 »التوا�شل والذكاء اال�شطناعي« ..دهاء وخبايا
اأول ما يثريه كتاب »دهاء �شبكات التوا�شل 
ال�شطناعي«،  الذكاء  وخبايا  الجتماعي 
يف  الباحث  مراد،  غ�شان  الدكتور  ملوؤلفه 
الرقمي  والإعالم  احلا�شوبية  الل�شانيات 
الإحاطة  تلك  هو  اللبنانية،  اجلامعة  يف 
ما  مو�شوعه،  جوانب  مبختلف  النادرة 
ي�شعه يف مرتبة خا�شة يف قائمة املوؤلفات 
العربية املماثلة، ففي و�شط �شيل الكالم 
الكثري حول الطفرة التكنولوجية، باأوجهها 
كتاب  دفتي  بني  فجاأة  نعرث  املتعددة، 
مليئة  �شل�شة،  �شاملة،  نظرة  على  واحد، 
منها  يجعل  التي  واملعلومات،  بالأفكار 
كلية  جديدة  واحد  موؤلف  يف  اجتماعها 

ومتاماً.
يفطن قارئ الكتاب و�شط رحلة املعرفة، 
التي يقوده فيها د. غ�شان مراد، اأن و�شائل 

اليومي  الوجه  هي  الجتماعي،  التوا�شل 
يف  التعقيد  هائلة  لطفرة  و»ال�شعبي« 
والألغام،  باملحاذير  مليئة  التكنولوجيا، 
فهذه  ومب�رشة،  واعدة  هي  كما  متاماً 
الب�رشية  ت�شع  الكلية،  باأوجهها  الطفرة، 
مفاهيم  تطال  جذرية،  تغريات  اأمام 
من  خلخلتها  جرت  اأن  ي�شبق  مل  �شلبة 
اأمام احتمالت  اأن و�شعت  قبل، ول �شبق 
التفكيك واإعادة الرتكيب، وعلى راأ�س هذه 
و»املجتمع«  »الإن�شان«  مفهوم  املفاهيم، 

و»املعرفة« و»احلرية«.. 
ول يتوقف التاأثري املرتقب عند هذا احلد 
ال�شاملة  ال�شياغة  اإعادة  ي�شمل  بل  فقط، 
ببع�س،  بع�شها  الإن�شاين  الوجود  لعنا�رش 
وعالقة  بالإن�شان،  الإن�شان  عالقة  مثل 
بالدولة.  وعالقتهما  باملجتمع،  الإن�شان 

اإىل جانب تغيري وجه ال�شيا�شة والقت�شاد 
والأخالق  اليومية  احليوية  والتعامالت 

العامة.
ويف ال�شياق ذاته، يكت�شف قارئ الكتاب، اأن 
حالة النبهار والنكباب العام على و�شائل 
التوا�شل الجتماعي، يحجب ومينع عامة 
اجلمهور من التعامل مع اجلوانب ال�شاملة 
التكنولوجية،  الطفرة  لهذه  والأعمق 
حيث الغرق يف الوجه املكون من عن�رش 
لهذه  الجتماعية  والوظيفة  »التوا�شل«، 
يف  الب�رشية  يغرق  اأن  ميكنه  الو�شائل، 
باملعلومات،  الإغراق  طريق  عن  اجلهل، 
وفتح م�شارب وم�شارات لرتويج الأكاذيب 
تفاعل  يوقف  اأن  بو�شعه  كما  والأ�شاليل، 
عند  التكنولوجية  الطفرة  مع  العامة 

ال�شتخدام امل�شلي لهذه الو�شائل.

بدءاً  الو�شائل،  هذه  تبيعها  كثرية  اأوهام 
من ال�شعور الزائف باحلرية، والقدرة على 
الو�شول اإىل املعلومات، وتكوين املعرفة، 
بالو�شائل  ال�شمولية  ال�شيطرة  وفر�س 

الفرتا�شية.
ل  التوا�شل،  لو�شائل  الهائل  الرواج  اإن 
يعك�س يف حقيقة الأمر موقعاً حقيقياً لها 
يف قيادة الطفرة التكنولوجية، فهي ل تزال 
يت�شيد  الذي  التجاري،  ال�شعبوي  الهام�س 
يف مرحلة انتقالية، اإمنا يحجب التحديات 
التي تن�شاأ بفعل الطفرة التكنولوجية، وهو 
ما ينتج بدوره حالة من النبهار التلقائي، 
التي من �شاأنها اأن ت�شل الوعي، ومتنعه من 
احلقيقية.  والتحديات  التعقيدات  تب�رش 
ناهيك عما يثريه »دهاء �شبكات التوا�شل«، 
ل  تعقيدات  من  ال�شطناعي«،  و»الذكاء 

يبدو اأن الب�رشية تعيها متاماً، اأو م�شتعدة 
لها مبا يكفي.

وا�شعة  طائفة  ويناق�س  الكتاب  يطرح 
عناوينها  من  والق�شايا،  الأ�شئلة  من 
وماذا  التقنّيات،  بنا  تفعل  »ماذا  البارزة: 
الرقمّية  التقنية  ت�شبح  و»هل  بها؟«  نفعل 
جزءاً من الرتبية على املواطنة؟«، و»هل 
مواجهة  يف  الرقمّية  التقنّيات  جنحت 
التطّرف والكراهية؟«، و»هل تُْرَدم الفجوة 
و»من  وحدها؟«،  باخلطابات  املعرفّية 
نعلّم  و»هل  »في�شبوك؟«،  الـ  وح�س  يواجه 
و»حركة  الثالث؟«،  العامل  حقائق  اأطفالنا 
و»هل  اأين؟«،  اإىل  الإن�شانّية...  بعد  ما 
اأن نفهم ما يجول يف دماغ  ن�شتطيع يوماً 

الإن�شان؟«.
 وكالت
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

فح�ض جديد للدم يعتمد على �صور الهاتف الذكي
للدم  جديداً  فح�شاً  باحثون  طّور 
يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي 
لتوفري نتائج �رضيعة بطريقة �شهلة 
�شواء يف املنزل اأو عيادة الطبيب. 
ك�شف  اجلديد  الفح�ض  وي�شتطيع 
با�شتخدام  امل�شادة  الأج�شام 
املر�شى  على  ويوفر  الإنزميات، 

كبار ال�شن زيارة املخترب.
»بايو�شين�شور�ض  دورية  وبح�شب 
ن�رضت  التي  وبايواإليكرتونيك�ض« 
اجلديد  الدم  فح�ض  عن  تقريراً 
ي�شّمى  الذي  الفح�ض  هذا  يغني 
املخترب  زيارة  عن   Melisa

وهو  الفح�ض.  وقت  ويخت�رض 
كغم  ن�شف  يزن  جهاز  عن  عباره 
يحت�شن  مائي  �شخان  من  ويتاألف 
عينات من الدم ويحللها عن طريق 
بهاتف  التقاطها  يتم  التي  ال�شور 

حممول.
طّوره  الذي  الفح�ض  ويعتمد 
باحثون يف جامعة �شاوث فلوريدا 
على حتليل الربوتينات والهرمونات 
بوا�شطة اإنزمي ELISA الذي يتم 
فح�ض اأمرا�ض عديدة من خالله، 
نق�ض  ومر�ض  لمي  مر�ض  مثل 

املناعة الب�رضية. 

مادة غذائية متنع الإ�صابة بال�صرطان وتوقف منوه!

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع احلرارة على الدماغ

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

وجد علماء اأمريكيون اأن تناول اأحما�ض 
دهنية من نوع معني ميكن اأن مينع الإ�شابة 

بال�رضطان واأن يوقف انت�شاره اأي�شا 
ون�رضت جملة »MedicalXpress« اأن 
العلماء اأكدوا على فائدة تناول اأوميغا 3 

لتفادي الإ�شابة بالأورام اخلبيثة وتطورها 
اإن وجدت لدى الإن�شان.

وقال اخلرباء، اإن تناول اأوميغا 3 
ي�شاعد اجل�شم على اإنتاج الكانابينويد 

والإيبوك�شيدات خالل عملية التمثيل 
الغذائي )الأي�ض(. و�شاعدت هذه املركبات 

الكيميائية، التي اأنتجها اجل�شم بتن�شيط 
من اأوميغا 3، على قتل اخلاليا ال�رضطانية 
لدى فئران التجارب، واأبطاأت تكوين اأوعية 

دموية جديدة مرتبطة باأن�شجة �رضطانية 
كما اأن الكانابينويد والإيبوك�شيدات، 

قمعت هجرة اخلاليا امل�شابة بال�رضطان 
اإىل اأن�شجة اأخرى يف اجل�شم واأوقفت 

امل�شاعفات اخلطرية التي ي�شببها مر�ض 
ال�رضطان عادة يذكر اأن املاأكولت البحرية 

وبذور الكتان تعد من اأهم م�شادر اأوميغا 
  .3

هارفارد  علماء جامعة  وجد 
حرارة  درجات  ارتفاع  اأن 
ن�شبيا  طويلة  لفرتة  الطق�ض 
الإ�شابة  خطر  من  يزيد 
اخلطرية  بالأمرا�ض 
وتنخف�ض قدرة الإن�شان على 
العمل ب�شكل كبري لدى ارتفاع 
احلرارة حيث يبداأ با�شتنزاف 
اآخر القدرات اجل�شدية لديه، 
املرتفعة  احلرارة  وت�شاهم 
بتدهور حاد يف �شحة الب�رض 
وخا�شة  الأعمار  جميع  من 

من 18 حتى 75 عاما.
تدهور  الباحثون  ولحظ 
لدى  املعرفية  القدرات 
الطالب يف جامعة هارفارد، 

مبان  يف  يعي�شون  الذين  من 
بن�شبة  تكييف  دون  قدمية 
بزمالئهم  مقارنة  اأكرث،   %13
مبان  يف  يعي�شون  الذين 
ال�شيف.  فرتة  يف  مكيفة 
انخفا�ض  ن�شبة  ارتفعت  كما 
بع�ض  لدى  والأداء  الرتكيز 
 30 لـ  ال�شبب  لهذا  الطالب 
البقاء  اأن  العلماء  و50%واأكد 
مناطق  يف  طويلة  لفرتات 
و�شائل  دون  احلار  املناخ 
خطر  من  يزيد  التكييف 
املزمنة  الأمرا�ض  اأعرا�ض 
وميكن  وال�شدرية(  )القلبية 
نهاية  يف  للموت  يوؤدي  اأن 

املطاف.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ض، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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رحمة �هلل هي �جلنة 
 اإنه رحمة اهلل عز وجل, وقد رغبت 

اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية, 
التي تتحدث عن رحمة اهلل, فهناك 
اآيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه 
الآيات حقائق . احلقيقة الأوىل: 
يقول اهلل عز وجل: الَِّذيَن اآََمنُوا 

َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِف �َسِبيِل 
ِ ]�سورة  ِ اأُولَِئَك يَْرُجوَن َرْحَمَة اهلَلّ اهلَلّ

البقرة الآية:218
 معنى ذلك: اأن الإن�سان الذي 

يوؤمن, وي�ستقيم, ويجاهد ف �سبيل 
اهلل نف�سه وهواه, اإمنا يرجو رحمة 

اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل, 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها, 
يرجو ن�ساءها, يرجو �سمعتها.....

 فالإن�سان عليه اأن يتب�رص, هل 
يرجو رحمة اهلل من عمله؟ غري 

املوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, 

يبحث عن مكا�سب مادية, بينما 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, هذا هو 
الفرق اجلوهري, رحمة اهلل هي 

ا الَِّذيَن  اجلنة, قال تعاىل:  َواأََمّ
 ِ ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة اهلَلّ ابْيَ�سَّ

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�سورة اآل عمران 
الآية:107  احلقيقة: من املعاين 

اجلامعة, املانعة, الوا�سعة, 
ال�ساملة, هي رحمة اهلل عز وجل, 

هي اجلنة, الهدف من الإميان, 
والعمل ال�سالح, واملعامالت, 

والأخالق, وما اإىل ذلك, هو اأن 
املوؤمن يرجو رحمة اهلل, و�سل 

للجنة, اجلنة: هذه رحمة اهلل عز 
وجل.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

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

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء ف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني ف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

, وف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري ف القرءان هي 

ف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها ف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
وف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء ف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه ف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

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

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

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
ف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

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

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد ف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك ف احللم 
والعفو ف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

عطاء �هلل هي رحمة �هلل 
العطاء اجلامع, املانع, ال�سامل, الوا�سع, 
اهلل  عطاء  مطلق,  نقول:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َس  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�سورة  تُْهْم﴿  َم�َسّ اَء  �رَصَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�س الآية:21[
 معناها: املطر رحمة, اجلفاف �رَصّاء, 
الفقر  رحمة,  ال�سحة  �رصاء,  املر�س 

ال�سديد �رصاء, الكفاية رحمة, اخلالفات 
الزوجية �رصاء, ال�سعادة الزوجية رحمة, 
الأولد  �رصاء,  امل�ساك�سون  الأولد 

ال�ساحلون رحمة, هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َس  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  ِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �رَصَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْصَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�سورة يون�س الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�سورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌس  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح, رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد, رحمة اهلل كل �سيء ي�رص 

لك اأمرك )رحمة( .
]�سورة هود الآية:28[ 

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة ف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة, الإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك ف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها ف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

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

﴿

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن ف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن ف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

لكن ف الأغنياء اأح�سن, وال�سرب ح�سن لكن ف الفقراء اأح�سن, والتوبة ح�سن لكن ف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�س ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�س الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�س املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�س 

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  ف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا ِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك الإ�سالم 
و�سطي.



فنياخلمي�س 04  جويلية  2019  املوافـق  ل01 ذو القعدة   1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
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 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر
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جنل عا�شي احلالين »الوليد 
»يفوز باملركز الأويل يف برنامج 

تلفزيوين للغناء
�شدفة اأم تكري�ش للتوريث بكافة اأوجه احلياة يف لبنان اأن ي�شارك جنل 
ويفوز  للغناء،  تلفزيوين  برنامج  يف  احلالين  عا�شي  اللبناين  املطرب 
لبزوغ جنم  ويروج  خا�شة،  اأغنية  اأول  مبا�رشة  وي�شدر  االأول  باملركز 

جديد، اإىل جانب عائلة »جنوم« ت�شم اأخته ووالده.
على ما يبدو مل يعد التوريث حكرا على ال�شا�شة يف بالد االأرز الذي 
اأحد  وموؤخرا  عائلته،  اأفراد  الأحد  النيابي  مقعده  النائب  فيه  يورث 
الوزراء ورث حقيبته اإىل زوجته، وهناك من يورث �شهره حتى رئا�شة 

احلزب الذي يدعي الدميقراطية وال�شفافية واالنتخابات احلرة.
اإحدى  على  برنامج  يف  �شارك  الوليد  جنله  فاإن  احلالين،  اإىل  وعودة 
واأ�شدر  »�شدفة«،  االأول  باملركز  وفاز  »�شدفة«،  اللبنانية  املحطات 
اأغنيته اخلا�شة ونزلت لالأ�شواق، وبات احلديث عن �شوته واإح�شا�شه 
االإعالم  الفني«، وترافق فرتة �شعوده حملة ترويج كبرية يف  و«نبوغه 
مع  اأ�شهرا  ا�شتغرقت  خطوات  االجتماعي.  التوا�شل  ومواقع  اللبناين 
»الوليد« حتتاج مع غريه ل�شنوات، هذا اإن و�شل واأو�شل �شوته للنا�ش، 
غنائيا  جنما  بات  املادية  واالإمكانيات  اال�شم  لديه  والده  الأن  وفقط 
يف ليلة و�شحاها. والوليد لي�ش وحده يف عائلة حممد مزين احلالين 
ابنته  اقتحمت  بل  العا�شي(،  نهر  اإىل  ن�شبة  عا�شي  ا�شم  عليه  )اأطلق 
لفيديو  كبرية  االإجنليزية ومبيزانيات  باللغة  باأغان  الغناء  ماريتا عامل 
والعربي،  اللبناين  اجلمهور  اإىل  الو�شول  يف  ف�شلت  لكنها  كليباتها، 
فانتقلت اإىل الغناء باللغة العربية، ومل حتقق النجاح املطلوب، حيث 
اإن اأعلى اأغنية خا�شة بها مل تتجاوز مليونا ون�شف املليون م�شاهدة 

بعد �شتة اأ�شهر من رفعها على يوتيوب.

رامي عيا�س يطرح 
»و�شفويل عيونك«

من  عيونك«  »و�شفويل  اأغانيه  اأحدث  عيا�ش  رامي  اللبناين  طرح 
األبومه اجلديد »ق�شة حب«، على قناته الر�شمية بيوتيوب.

نور  واأحلان  اأفيوين،  نبيل  كلمات  من  عيونك«  »و�شفويل  اأغنية 
»مزيكا«.  �رشكة  اإنتاج  ومن  ريا�شي،  ماري  جان  وتوزيع  املالح، 
وتخطت اأغنية »و�شفويل عيونك« 100 األف م�شاهدة، بعد �شاعات 
من طرحها على يوتيوب. وي�شم األبوم رامي عيا�ش »ق�شة حب« 10 

اأغاٍن خمتلفة باللهجتني امل�رشية واللبنانية

فيلم عن لجئة �شورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود

ويل �شميث ينفي امل�شاركة يف اجلزء املقبل من »الفرقة النتحارية«

واملمثلة  الكاتبة  تعر�شت 
اإىل  دونهام  لينا  االأمريكية 
حملة انتقادات �شعواء من رواد 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
من  تر�شيحها  خلفية  على 
�شتيفن  العاملي  املخرج  قبل 

ابرامز،  جى  وجى  �شبيلرغ، 
لكتابة �شيناريو فيلم عن ق�شة 
دعاء  ال�شورية  الالجئة  كفاح 
املميتة  رحلتها  خالل  الزامل 
احتج  اأوروبا  اإىل  �شوريا  من 
ورواد  املتابعني  من  العديد 

االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
على اختيار املمثلة لينا دونهام، 
مطالبني باختيار كتاب �شوريني 
باعتبارهم  العرب  من  اأو 
االأجدر واالأن�شب لفهم م�شاعر 
مت�شاءلني  ال�شوريني،  الالجئني 
ت�شعر  دونهام  كانت  اإذا  ما 
اأو قد  الالجئني  بالتعاطف مع 
حمالت  يف  قبل  من  �شاركت 
وجاء  الالجئني.  اإغاثة  جهود 
عرب  دونهام  اإعالن  فور  ذلك 
كتابة  تويرت،  على  ح�شابها 
ق�شة الفيلم املقتب�ش من كتاب 
بعنوان »اأمل اأقوى من البحر«، 
املفو�شية  با�شم  للمتحدثة 
العليا ل�شوؤون الالجئني، ميل�شا 

�شابقة  اتهامات  بعد  فيلمينغ، 
عام  دونهام  لها  تعر�شت 
2016، ب�شبب اإنتاجها وتاأليفها 
من  فيه  املمثلني  غالبية  لفيلم 
يف  البي�شاء،  الب�رشة  اأ�شحاب 
فيه  تنادي  كانت  الذي  الوقت 
بزيادة معدالت ظهور االأقليات 
يف االأعمال الفنية يف هوليوود 
�شاحبة  حاولت  املقابل  يف 
الكتاب، ميل�شا فليمينغ طماأنة 
دونهام،  الختيار  املتابعني 
للواقع،  حر�شها   موؤكدة 
ي�شمن  ما  على  وح�شولها 
الق�شة  هوية  على  احلفاظ 
اإي�شالها  حاولت  التي  احلقيقة 

للجميع من خالل كتابها.

اأعلن ويل �شميث ان�شحابه ر�شمياً من اجلزء 
املقبل من«الفرقة االنتحارية«، والذي لعب 
يف جزئه االأول �شخ�شية »ديد�شوت«، ب�شبب 

ان�شغاله بت�شوير عدد من االأعمال الفنية، 
ح�شبما اأفاد موقع فاريتي.

وجاء ذلك تزامنا مع اإعالن موعد طرح اجلزء 
الثاين من الفيلم يف اأوت 2021، و رغم اأن 

»وارنر برو�ش« مل تعلن اأ�شماء امل�شاركني يف 
اجلزء القادم، اإال اأن تقارير قالت اإن تقييمات 
النقاد ال�شلبية التي ح�شدها اجلزء االأول من 

الفيلم، كانت �شبب ان�شحاب بع�ش اأبطاله.
ي�شار اإىل اأن اجلزء االأول من »الفرقة 

االنتحارية«، ُعر�ش يف 2016، وح�شد 700 
مليون دوالر، حول العامل، و�شارك يف بطولته 

ويل �شميث، وجاريد ليتو، ومارغو روبي.

»هاو تو ترين يور دراغون« يت�شدر اإيرادات ال�شينما الأمريكية
ت�سدر اجلزء الثالث من �سل�سة اأفالم الر�سوم املتحركة )هاو تو ترين 

يور دراغون( والذي يحمل عنوان )هاو تو ترين يور دراغون: ذا هايدن 
وورلد( اإيرادات دور ال�سينما باأمريكا ال�سمالية، ح�سبما اأظهرت تقديرات 

ا�ستوديوهات ال�سينما  م�ساء اأول اأم�س .
وحقق الفيلم، الذي ي�شارك يف 
اأداء اأ�شوات �شخ�شياته كل من 
كيت بالن�شيت وجاي باروت�شيل 
بلغت  اإيرادات  باتلر،  وغريارد 

30 مليون دوالر.
الفيلم  الثاين  املركز  يف  وجاء 
فاميلي  ماديا  »اإيه  الكوميدي 
يف  ي�شارك  الذي  فيونريال«، 
بريي  تايلر  من  كل  بطولته 
وكا�شي ديفيز وباتري�ش الفلي، 
 27٫1 بلغت  ايرادات  حمققاً 

اإىل  وتراجع  دوالر.   مليون 
املركز الثالث فيلم املغامرات 
اأجنيل(،  باتل  )األيتا:  واحلركة 
كل  بطولته  يف  ي�شارك  الذي 
وكري�شتوفر  �شاالزار  روزا  من 
كونلي، حمققا  فالتز وجينيفر 
ماليني   7 بلغت  اإيرادات 

دوالر.
املتحركة  الر�شوم  فيلم  وجاء 
)ليغو مويف:2 ذا �شكند بارت(، 
اأ�شوات  اأداء  ي�شارك يف  الذي 

برات  كري�ش  �شخ�شياته 
اأرنت،  واإليزابيث بانك�ش وويل 
باإيرادات  الرابع  املركز  يف 

بلغت 6٫6 مليون دوالر.
اخلام�ش  املركز  اإىل  و�شعد 
جائزة  على  احلائز  الفيلم 
اأو�شكار اأف�شل فيلم لهذا العام 
)غرين بوك(، والذي ي�شارك يف 
بطولته كل من فيغو مورتن�شن 
باإيرادات  علي،  وماهر�شاال 

بلغت4٫7 مليون دوالر.
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"كيا" من  القادمة  "Niro" الكهربائية  على  تعّرف 

"كيا"  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
منوذجها  اجلنوبية  الكورية 
 "Niro" اجلديد من �ضيارات
اأوفر  الكرو�س  الكهربائية 
هذه  وجاءت  املتطورة 
املركبات بت�ضميم جديد كليا 
 "Niro" ب�ضيارات  مقارنة 
اأكرث  اأ�ضبح  فالهيكل  ال�ضابقة، 

الأمامية  والواجهة  ان�ضيابية، 
واأنيق  ع�رشي  مبظهر  باتت 
ال�ضباب  م�ضابيح  بف�ضل 
ب�ضكل حرف "x"، كما اأك�ضبت 
الأمامية  ال�ضدمات  ممت�ضات 
طابع  ال�ضيارة  هذه  واخللفية 
اأما مق�ضورة  والقوة.  احلداثة 
فتبدو  الداخل،  من  ال�ضيارة 

اأفالم  من  مركبة  كمق�ضورة 
وتتميز  العاملي،  اخليال 
املتطورة  واملواد  بالب�ضاطة 
يتداخل  والتي  تك�ضوها،  التي 
البال�ضتيك  مع  املعدن  فيها 
ب�ضورة  الكربون  واألياف 
وجود  اإىل  بالإ�ضافة  مميزة، 
و10   7 مبقا�س  �ضا�ضتني 

اأمام  اإحداهما  بو�ضات، 
ال�ضائق مبا�رشة و�ضتطرح هذه 
كهربائي  مبحرك  املركبة 
وبطارية  ح�ضانا،   170 بعزم 
تكفيها  كيلوواط،   1.56 ب�ضعة 
على  كلم   150 من  اأكرث  لقطع 
طرق ال�ضفر ال�رشيع، ونحو 70 

كلم داخل املدن.

�سيارة  "المبورغيني" تطلق 
كوبيه ريا�سية جبارة

"لمبورغيني"  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
"Spyder" بن�ضخة كوبيه، يجعل 
منها واحدة من اأجمل ال�ضيارات 
ما  واأكرث  الأ�ضواق  يف  الريا�ضية 
الت�ضميم  هو  ال�ضيارة  هذه  مييز 
يف  الهوائية  للفتحات  الفريد 
ميكن  الذي  وال�ضقف  هيكلها، 
طيه واإخفاوؤه داخل الهيكل خالل 
17 ثانية، حتى عند �ضري املركبة 
و�ضتاأتي  عالية  �رشعات  على 

كبرية  مبحركات  ال�ضيارة  هذه 
 5.2 و�ضعة  اأ�ضطوانات،  بع�رش 
�ضيارات  املوجودة يف  كتلك  لرت، 
 Lamborghini Huracan"
Evo"، بعزم 640 ح�ضانا، قادرة 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  زيادة  على 
ثانية   2.9 يف  كلم/�ضاعة   100
تطرح  اأن  املفرت�س  ومن  فقط 
اأواخر  الأ�ضواق  يف  املركبة  هذه 
ربيع هذا العام، ب�ضعر يرتاوح ما 

بني 184 و220 األف دولر.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

دودج ت�سارجر تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب،  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 

تريد  نف�ضها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات الخرتاع 
على  ظهرت  التي 
قع  ا ملو ا

�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 
الأمامية  واجهتها  مقلدة  �ضيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
جاكوار وبور�س، يف حني تقع كتابة 
Hanteng بني امل�ضابيح اخللفية 

النحيلة.
من 

املبكر اخلو�س يف التفا�ضيل، لكن 
و�ضائل الإعالم ال�ضينية تتوقع باأن 
بني  وتقع   X6 �ضت�ضمى  ال�ضيارة 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�س  يتم 

لل�ضيارات.

ت�ضارجر  موديالت  ح�ضول  املرتقب  من 
ح�ضب  قريبا  حتديثات  على  وت�ضالنجر 
ظهرت  وقد  موؤخرا..  لذلك  دودج  تلميح 
ت�ضارجر  ملوديل  جديدة  جت�ض�ضية  �ضور 
القادم تك�ضف عن تغيريات حمدودة لل�ضيارة 

الع�ضلية.
هي  ال�ضور 

لن�ضخة 

“�ضكات” الأ�ضا�ضية لدودج ت�ضارجر، بنف�س 
وغطاء  الأمامية  وامل�ضابيح  املقدمة 
باختالف  ولكن  ال�ضابق،  للموديل  املحرك 
مت  والتي  الهواء،  فتحات  رئي�ضي،  واحد 
من  العلوي  اجلزء  يف  منها  اثنتني  و�ضع 
التهوية  �ضبكة 
بجوار 

امل�ضابيح الأمامية لإعطاء ت�ضارجر مظهرا 
اأكرث جراءة ولو ب�ضكل حمدود لعام 2019.

من  الإ�ضدار  لهذا  كليا  جديدة  العجالت 
للجناح  حمدودة  تغيريت  مع  املوديل، 
على  التعديالت  وبع�س  الكربوين  اخللفي 
ذلك  مع  التحديثات  اأهم  املوديل  �ضارة 
ال�ضيارة،  لأداء  املحرك  غطاء  اأ�ضفل  تقع 
لرفع قوتها من امل�ضتوى احلايل عند 485 
اإجراء  تنوي  دودج  اأن  ويُذكر  ح�ضان، 
حتديثات �ضاملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�ضريون  بوجاتي  ا�ضتبدال  رغم 
فريون،  لطراز  �رشع  والأ حدث  الأ
من  واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
اأف�ضل ال�ضوبركارز التي مت �ضنعها 
طالق، ولهذا ال�ضبب تعترب  على الإ
ن�ضخة  �ضنع  يتم  كي  منا�ضبة  الآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�ضعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�ضخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�ضعر 
ن�ضخة  بطرح  اأفيتو  با�ضم  رو�ضي 
والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�ضف 
 6 �ضعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�ضان  بقوة  لرت 
هذه  اأن  اإل  فقط،  كلم   100 �ضري 
التفا�ضيل م�ضكوك يف م�ضداقيتها 

بن�ضبة كبرية جداً بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�ضب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�ضخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  الأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�ضان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  اختالفاً  �ضوبر�ضبورت 
تاأتي  فهي  املقلدة،  الن�ضخة  هذه 
التريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�ضان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  الدوران،  عزم  من  مرت 
كلم/�ضاعة   100 اإىل   0 من  ت�ضارع 
ق�ضوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�ضل اإىل 415 كلم/�ضاعة.

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�ضنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�ضي الرو�ضية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�ضية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ضتحدث �رشكة بي 
الأملانية م�ضنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�ضيا، ومن املرجح 
و�ضيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�ضيارات"اأما 

�ضينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�ضنع، 
�ضيدان من  �ضيارات  ت�ضنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�ضال عن �ضيارات كرو�س اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني
النتهاء  يتم  اأن  املفرت�س  ومن 
من بناء امل�ضنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�ضف، 
من  الثاين  الن�ضف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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خدمة تتيح التعديل على م�شتندات PDF ب�شكل جماين

احتياجات  تقت�رص  ال 
على  العادي  امل�ستخدم 
 PDF م�ستندات  عر�ض 
يف  يحتاج  قد  اإنه  بل  فقط، 
ا�ستكمال  اإىل  االأحيان  بع�ض 
 PDF ملء اخلانات يف ملف
اأو  امللف  حجم  تكبري  اأو 
اإىل  حتويله  حتى  اأو  ت�سغريه 
ملف �سورة JPG، اأو ت�سحيح 
اأو   PDF ملف  يف  خطاأ 
ملفات  عدة  دمج  اأو  تق�سيمه 

PDF يف م�ستند واحد،.
تنفيذ  يف  الرغبة  وعند 
ما  غالبا  املتطلبات  هذه 
ي�سطدم امل�ستخدم بالربامج 
ي�سطر  اأنه  اأو  املدفوعة 
لتثبيت برنامج لكل مهمة من 
املهام ال�سابقة اأو غريها ولكن 
smallpdf. الويب  خدمة 
بدون  للم�ستخدم  تتيح   com
اإمكانية  الدخول  ت�سجيل 
املراد   PDF ملفات  حتميل 

ويتم  املت�سفح،  يف  تعديلها 
اإجراء التعديالت على اأجهزة 
وبعد  ثوان،  يف  ال�سريفر 
مرة  امللفات  تنزيل  يتم  ذلك 
اخلدمة  توفر  كما  اأخرى، 
ملفات  حتويل  اإمكانية  اأي�سا 
واإزالة   Powerpoint
من  املرور  بكلمات  احلماية 

.PDF ملفات
هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإذا  اأنه  اإال  جمانية،  اخلدمة 

تعديل  يف  امل�ستخدم  رغب 
خالل  م�ستندين  من  اأكرث 
عليه  يتعني  فاإنه  �ساعة، 
اخلدمة  يف  الدخول  ت�سجيل 
واأكدت  ا�سرتاك.  ودفع 
ال�رصكة ال�سوي�رصية يف �سيا�سة 
اأنها  اخل�سو�سية اخلا�سة بها 
اأية حمتويات  بقراءة  تقوم  ال 
تخزينها،  اأو  ن�سخها  يتم  وال 
امل�ستندات  جميع  اإزالة  ويتم 

املعدلة بعد �ساعة واحدة.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�ض امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام االأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز االإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
باالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت االإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف اال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات االأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رصكة االأبحاث اأن 
يخ�رص موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط اآبل 
ب�شكل كامل 

�ستقوم  اأنها  اآبل  �رصكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  االأ�سا�ض 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رصكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الواليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 

كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  الذعة 
واالأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها  حيث 
دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رصكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الواليات  جلميع 
تدريجي يف الواليات املتحدة، 
الأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

االأقمار ال�سناعية.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رصكة موتوروال اململوكة ل�رصكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رصكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رصيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رصكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�ض  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رصوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رصيع 
ومبا�رصة من �رصكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رصكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رصيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  االأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتوروال.

موتوروال تك�شف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتوروال  �رصكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رصيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رصكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�سي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رص 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رصكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



وليد بوعديلة

يف  ما�سرت  مذكرة  خالل  من 
اجلزائري  الأدب  تخ�س�ص 
مو�سومة ب«خ�سائ�ص فن املقال-
اأمنوذجا-«،من  ق�سوم  الرزاق  عبد 
يف  مقالته  من  مناذج  خالل 
جريدة الب�سائر، وقد متت مناق�سة 
جويلية  من  الثاين  يوم  الدرا�سة  
من  ت�سكلت  جلنة  اأمام   ،2019
الأ�ساتذة ه�سام لعور، ح�سني زويد، 
حميد لعداي�سية، وقد اأ�رشف على 

املذكرة الدكتور وليد بوعديلة.
مدخل  من  الدرا�سة  وتتكون 
العلماء  جمعية  ن�ساأة  بتاريخ  اهتم 
امل�سلمني ودورها يف احلفاظ على 
للجزائر  الإ�سالمية  العربية  الهوية 
اأن�ساها  التي  اجلرائد  وخمتلف 
بادي�ص،  بن  احلميد  عبد  ال�سيخ 
يف  بالبحث  الأول  الف�سل  واهتم 
الف�سل  وجاء  واأنواعه،  املقال  فن 
الثاين تطبيقيا در�ص جمموعة من 

املقالت التي داأب الدكتور ق�سوم 
الب�سائر،  جريدة  يف  ن�رشها  على 
وقد �سنف الطلبة املقالت بحب 
ال�سيا�سي  املقال    ( اجتاهاتها 
الجتماعي،  النقد  مقال    ،
املقال  الرتبوي،  املقال 
الدرا�سة  التاريخية...(،وك�سفت 
و  اللغوية  واملالمح  امل�سامني 
واآخر  البالغية مبنهج مو�سوعاتي 

ل�ساين.
العمل  هذا  الأ�ساتذة  ناق�ص  وقد 
حماورة  خالل  من  الأكادميي 
و  تاريخية  ق�سايا  حول  الطلبة 
دينية و الأبعاد الفل�سفية يف كتابات 
يف  بحثوا  كما  ق�سوم،  الدكتور 

التعبريية  اخل�سائ�ص 
و  عنده،  الأ�سلوبية  و 
لغته  يف  ال�سجع  تقنية 

وتوظيفه للقراآن الكرمي و الأحاديث 
و  القدمي  العربي  ال�سعر  و  النبوية 
احلديث...، و بينوا مواقف جمعية 
العلماء- يف مقالته- حول خمتلف 
احلراك  مثل:  الوطنية،  الق�سايا 
املنظومة  الهوية،  ال�سعبي، 
الرتبوية، الإعالم  والدين و الفكر، 
واقع جريدة الب�سائر ومميزاتها... 
اختيار مثل  اللجنة على  اثنت  كما 
و  للدرا�سة  املو�سوعات  هذه 
امل�ستجدات  مواكبة  ق�سد  النقد 
وانفتاح البحث العلمي يف تخ�س�ص 
املحيط  على  اجلزائري  الأدب 

الجتماعي اجلزائري. 
وبعد املناق�سة العلنية واملداولت 
العمل  قبول  اللجنة  قررت  ال�رشية 
العلمي املقدم ومنح الطلبة عالمة 

�ستة ع�رش من ع�رشين.

جامعة �سكيكدة:

ر�سالة جامعية عن مقاالت 
الدكتور عبد الرزاق ق�سوم

ديفيد �سا�سويل 
رئي�سا للربملان 

االأوروبي
اأم�ص  �سا�سويل  ديفيد  الإيطايل  فاز 
الربملان  رئي�ص  مبن�سب  الأربعاء، 
بعد  تاجاين،  لأنطونيو  خلفا  الأوروبي، 
الدورة  يف  �سوتا   345 على  ح�سل  اأن 

الثانية من الت�سويت.
وقال �سا�سويل، يف جل�سة للربملان، عقب 
اإعالن نتيجة الت�سويت، »علينا اأن نكون 
نواكب  واأن  التحديات  ملواجهة  اأقوياء 

تطلعات مواطنينا«   .
واأ�ساف �سا�سويل، »نحتاج اإىل حت�سن يف 
جمال الهجرة. الآن حان الوقت ملناق�سة 
تعديل اتفاقية دبلن فالأغلبية تدعم هذا 

املقرتح وهو واجب علينا ملواطنينا«.
رئي�ص  تاجاين  �سلفه  قال  جهته  من 
اإن  وليته،  املنتهية  الأوروبي  الربملان 
 63 العمر  من  البالغ  ال�سابق  ال�سحفي 
�سوتا   345 على  ح�سل  �سا�سويل،  عاما 
وهي  الت�سويت،  من  الثانية  الدورة  يف 
الغالبية املطلقة من الأ�سوات التي اأدىل 

بها النواب الأوروبيون يف �سرتا�سبورغ.

www.elwassat.comاخلمي�س 04  جويلية  2019  املوافـق  ل01 ذو القعدة   1440هـ العدد  4982/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1
�إن�ساء مرملة والئية 

وايل امل�سيلة يغلق 4 
مرامل جديدة 

اأكد وايل ولية امل�سيلة »اإبراهيم او�سان » اأم�ص 
مرامل  اأربعة  بغلق  تن�ص  تعليمة  اإ�سدار  عن 
قبل  من  مرامل   7 تعليق  قرار  بعد  جديدة  
حيث �سدرت قرارات تلزم اأ�سحابها بالتوقف 
تقارير  على  بناء  ات�سح  اأن  بعد  الن�ساط  عن 
جلنة موفدة من طرف الوايل، م�سكلة لتق�سي 
اأن بع�ص  حقائق ا�ستغالل الرمال عرب الولية 
ال�رشوط وتلحق  هذه املرامل ل حترتم دفرت 
بالإحداثيات  التقيد  وعدم  بالبيئة  اأ�رشارا 
ملف  بتطهري  امل�سيلة  وايل  وتعهد  املحددة، 
املرامل ممن و�سفهم بالبزنا�سية وهو ما حـول 
جنـوب  الواقعة  بالبلديات  املناطق  من  عدد 
وبالأخ�ص  م�ستباحة،  اأرا�سي  اإىل  الولية 
التي تعر�ست خالل �سنوات  الأودية واحلوايف 
جنح  حيث  للرمال  ا�ستنزاف  عملية  لأكرب 
امل�سوؤول الأول على الهيئة التنفيذية من غلق 
اإن�ساء  �سيتم  انه  م�سيفا  مرملة   11 ل  نهائي 
املبا�رش مل�سالح  للت�سيري  تابعة  ولئية  مرملة 

الولية مما يعود اإيل اإثراء مداخيل الولية  .
عبد�لبا�سط بديار 

�ملدير �لعام  للوقاية بوز�رة 
�ل�سحة، فور�ر جمال:

1240 اإ�سابة 
بالت�سمم الغذائي 

اجلماعي يف 2019
اأن الت�سمم الغذائي  اأكد خرباء وزارة ال�سحة  
اجلماعي »اإجباري الت�رشيح« فهو ناجت اإما عن 
املاء  يف  اأو  الغذاء  يف  عدوى  عنا�رش  انت�سار 
واإما ابتالع �سم �سكلته البكرتيا م�سبقا يف الغذاء 
حيث يعرف هذا الت�سمم  بظهور  على الأقل 
الأعرا�ص  من  متماثلتني  جمتمعتني  حالتني 
كالتهاب حاد يف املعدة عموما مما ينتج عنه 
قيء واآلم البطن واإ�سهال من املحتمل دموي 
و�سداع وغثيان وميكن اإرجاع �سببها اإىل نف�ص 
التدابري  املائي،ومن  اأو  الغذائي  امل�سدر 
الت�سمم  حالة  يف  ال�رشورية  ال�سحية  الغذائية 
الأغذية  تفادي  من  فالبد  اجلماعي  الغذائي 
املواد   ( املعوية  الدودية  ت�سجع احلركة  التي 
ع�سري  القهوة،  اليغورت،  با�ستثناء  اللبنية 
وغريها(  الد�سمة  الأغذية  املركز،  الفواكه 
مع جتنب اخل�رش اخل�رشاء و�سلطات اخل�رش 
النيئة، الفواكه واإعادة تغذية مبكرة كاليغورت 

والأرز واجلزر املطبوخ والعجائن واملوز.
للوقاية  العام   املدير  جمال  فورار  وك�سف 
بوزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات،   
فيما يخ�ص الو�سعية الوبائية ففي �سنة 2018 
فلقد مت ت�سجيل 10546 حالة و7 وفيات فمن 
1 جانفي اإىل 30 جوان 2019 مت ت�سجيل 1240 
اإ�سابة ووفاة واحدة بولية غليزان ، يف  حالة 
�سنوات 2000 حتى 2015 �سجلنا  مابني 4 األف  
اإىل 5 األف حالة للت�سممات الغذائية يف مو�سم 
الأخريتني لحظنا  ال�سنتني  ولكن  يف  ال�سيف 
حت�سنا يف املراقبة وجتاوزنا 10 األف حالة يف 
املا�سي  العام  �سجلنا يف  فلقد   2017و2018  
الغذائية   الت�سممات  اأن م�سكل  وفيات  م�سريا 
اأخذ كل �سنة مكانة كبرية فيما يخ�ص الأمرا�ص 
املتنقلة واأكرثها يف فرتة ال�سيف ولهذا  فلقد 
لهذه  خا�ص  خمطط  ال�سحة  وزارة  و�سعت 
اجلراثيم  تكاثر  ت�سهد  التي  ال�سيفية   الفرتة 
والتي توؤدي اإىل  هذه الت�سممات الغذائية كما 
اأن اجلزائري يغري منط تغذيته يف هذا املو�سم 
بالذات وهذا راجع ل�ستهالك املاأكولت  يف 
من  البع�ص  وهناك  املنزل  خارج  املحالت 
جندها  الأحيان  بع�ص  ويف  املحالت   هذه 
النظافة  بالتعليمات فيما يخ�ص  غري مطابقة 
ولهذا على م�ستوى امليدان  فيه  فرق خا�سة 
بال�سحة  بالتن�سيق مع فرق اأخرى  من وزارة 
البلديات   �سباب  وبالتعاون مع مكاتب  التجارة 

والذين يعملون وعلى م�ستوى الوليات .
حكيم مالك

�لعا�سمة

يوم حت�سي�سي حول حرائق الغابات 

�سهادة �لتعليم �ملتو�سط بالبويرة

ن�سبة النجاح قدرت  ب 54,38 باملائة

الغابات  مديرية  و  الغابات  مقاطعة  نظمت 
لل�رشاقة  اجلزائر  لولية  الأخ�رش  واحلزام 
بو�ساوي  غابة  م�ستوى  على  حت�سي�سي   يوم 
وكيفية  الغابات  حرائق  حول  املتمحور  
الت�سدي لهذه الأخرية يف اإطار تفعيل خمطط 
بالتعاون   ، مكافحة احلرائق ملو�سم    2019 
عدة  اليوم  عرف  حيث  الولئية  امل�سالح  مع 
حول  �رشوحات  حول   متحورت  ن�ساطات 
حرائق الغابات و كيفية مواجهتها و اإخمادها 
.مفهوم احلريق ا�سباببه والثار الكارثية التي 

ينتج عنها على الن�سان النبات واحليوان  . هذا 
اليوم التح�سي�سي �سمح للح�سور و امل�ساركني 
لإخماد  املخ�س�ص  العتاد  من  التقرب   من 
ملكافحة  املتنقلة  بالفرقة  اخلا�سة  النريان 
الت�سالت  جهاز  يف   املتمثلة  احلرائق 
رجل  وبذلة  الرباعي  الدفع  �سيارة  الال�سلكية 
اليوم  �سهد  للحريق حيث    امل�سادة  الغابات 
للنفايات  النتقائي  للفرز  ور�سات  التح�سي�سي 

املجموعة من طرف »اك�سرتانات »
�إليا�س .ب

دورة  املتو�سط  التعليم  �سهادة  نتائج  قدرت 
جوان 2019 بن�سبة جناح 54،38 باملائة بارتفاع 
ل يتجاوز درجتني مقارنة بالعام الفارط وهي 
باحل�سنة  الرتبية  مدير  و�سفها  التي  النتيجة 
مر�سية  بغري  الرتبوية  الأ�رشة  اعتربتها  فيما 
متاما ل �سيما اأن نتائج امتحانات »ال�سانكيام 
حتققه  ما  انتظار  يف  باملائة   91 فاقت   «
احتلت  الذي  البكالوريا  امتحان  يف  الولية 

فيه البويرة الرتبة 40 وطنيا ال�سنة الفارطة ، 
هذا وحت�سل 7 تالميذ على معدلت تفوق 19 
التلميذة  اأعلى معدل ولئيا  تتقدمهم �ساحبة 
»عقاب مروة » من متو�سطة الإخوة ح�سناوي 
اإعالن  الناجحني  بيوت  و�سهدت  بالقادرية 
ون�رش  النارية  والألعاب  بالزغاريد  الأفراح 

التهاين يف مواقع التوا�سل الإجتماعي .
 �أح�سن مرزوق

تب�سة 
اختال�س اأموال 

عمومية مبكتب بريد

بريد  مبكتب  املوظفني  من  عدد  تورط 
اأموال  اختال�ص  ق�سية  يف  تب�سة  مبدينة 
ما  ح�سب  املوؤمتن،  وخيانة  عمومية 
الأمن  مديرية  لدى  الأربعاء  اأم�ص  علم 

الولئي. 
القت�سادية  الفرقة  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
الولئية  للم�سلحة  التابعة  واملالية 
لل�رشطة الق�سائية قد فتحت حتقيقا اإثر 
مكتب  بها  تقدم  عري�سة  على  احل�سول 

املنازعات ملديرية الربيد.
التهمة  توجيه  مت  اأنه  العري�سة  يف  وجاء 
بريد  مبكتب  بالزبائن  املكلفني  لأحد 
حتقيق  فتح  اإثره  على  مت  تب�سة،  مبدينة 
يتعلق  الأمر  اأن  اإىل  تو�سل  اإداري 
باختال�ص اأموال عمومية بقيمة تفوق 1،8 
مليون د.ج عن طريق حتويلها من ح�ساب 
وفقا  قانونية،  غري  بطريقة  ح�ساب  اإىل 

لنف�ص امل�سدر
القت�سادية  الفرقة  با�رشت  جهتها،  من 
الق�سائية  لل�رشطة  التابعة  واملالية 
القانوين  املمثل  من  كل  ب�سماع  حتقيقها 
بالزبائن  واملكلف  الوحدة  لذات 
اأمام  تقدميهم  يتم  اأن  قبل  والقاب�ص، 
»اختال�ص  جرم  عن  الق�سائية  اجلهات 
الوظيفة  اأموال عمومية واإ�ساءة ا�ستغالل 
اإليه  خل�ص  ما  ح�سب  الأمانة«  خيانة  و 

ذات امل�سدر.
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�إليزي

�سبكة كهربائية 
جديدة ملنطقتي 

اإفري و زلواز بجانت
بجانت  زلواز  و  اإفري  منطقتي  من  كل  ا�ستفادت 
)ولية اإليزي( من تو�سيع يف ال�سبكة الكهربائية يف 
لتوزيع  اجلزائرية  لل�رشكة  الذاتي  الربنامج  اإطار 
الكهرباء و الغاز، ح�سبما اأفادت به اليوم الأربعاء 

مديرية امتياز التوزيع.
و متتد هذه ال�سبكة العالية التوتر على طول 18 كلم، 
اأنه مت ت�سخري  مثلما ا�ساف ذات امل�سدر، مربزا 
غالف مايل ب 120 مليون دج لهذا امل�رشوع الذي 

انتهت الأ�سغال به بن�سبة 100 باملائة. 
كهربائية  حمولت   4 من  املنطقة  ا�ستفادت  كما 
من �ساأنها حت�سني اخلدمة و اإعادة التوزيع ل�سمان، 
وفق ذات املديرية، ا�ستمرارية يف التزود بالطاقة 
اإثر  اإليزي  و  جانت  من  كل  ت�رشرت  و  الكهربائية 
نهاية  املنطقة  �سهدتها  التي  الأخرية  الفي�سانات 

�سهر مايو املا�سي، والتي خلفت خ�سائر مادية.
تكن  ومل  املنطقة  الفي�سانات  هذه  �رشبت  و 
ا�ستثنائية بالنظر اإىل كونها منطقة انت�سار اأودية، 
غري اأنها  مل تلحق اأ�رشارا بالقطاعات احليوية بل 
خلفت خ�سائر مادية ب�سبكات الطرقات والتطهري، 

اإىل جانب ت�رشب املياه اإىل بع�ص ال�سكنات. 

ميناء م�ستغامن
حجز بندقية �سيد وعيارات 
نارية و10الف ارو مرهبة 

متكنت عنا�رش  اجلمارك  العاملة مبيناء الغزوات 
الف  و10  و45 خرطو�سة  �سيد  بندقية  من حجز 
اأورو مهربة من قبل م�سافر قادم على منت الرحلة 

البحرية التي تربط فان�سيا  مب�ستغامن .
احد  تفح�ص  متاع  اثر  جاءت  العملية 
فرن�سية  �سيد  بندقية  حجز  مت  امل�سافرين  اأين 
بها  خا�سة  خرطو�سة  ملم  و45   12 عيار  ال�سنع 
ليتم  اأورو غري م�رشح بها  اآلف  اإىل 10  بالإ�سافة 
الأمن  للتحقيق قبل  واإحالته على م�سالح  توقيفه 

تقدميه للعدالة .
حممد بن تر�ر

�أجنزت �لطالبتان ود�د �سباغ و�سلمى بورغيدة ر�سالة �أكادمية عن رئي�س جمعية �لعلماء 
�مل�سلمني �جلز�ئريني �لدكتور �لفا�سل عبد �لرز�ق ق�سوم، على م�ستوى ق�سم �للغة 

�لعربية و�آد�بها بجامعة �سكيكدة.

�سيدي بلعبا�س

حماولة انتحار حمتج عن ال�سكن 
ال�سكن  يف  عن  املحتجني  ال�سباب  اأقدم اأحد 
النتحار  حماولة  على  العمر  من  الثاين  عقده 
حرقا من خالل  اإ�رشام  النار يف ج�سده م�ساء 
مدينة  �رشق  ال�سمد  عبد  مبزرعة  اأم�ص  اأول 
�سيدي بلعبا�ص  وذلك �سمن الحتجاجات التي 
�سهدتها  املنطقة  من قبل �ساكني الأكواخ  اأين 
قاموا بقطع الطريق املوؤدي من �سيدي بلعبا�ص 

اإىل  منطقة زروالة .
ال�سحية  الذي اعتلى �سورا وافرغ على ج�سده 

كمية من البنزين قبل اإ�سعال النار مت نقله على 
عبد  م�ست�سفى   ح�ساين  اإىل  ال�رشعة  جناح 
بحروق  اأ�سيب  بعدما  حرجة  حالة  القادر  يف 
و�سط  هلعا  ماخلق  ج�سده  اأنحاء  مبختلف 
يف  مزرية  اأو�ساعا  يع�سون  الذين  املحتجني 
الولئية  ال�سلطات  رف�ست  بعدما  اأكواخهم 
الأمن  م�سالح  فتحت  جهتها  من  ترحيلهم 

حتقيقات يف احلادث .
حممد بن تر�ر

�الأمن �مل�سري 
اإخالء �سبيل ابنة 

القر�ساوي
الأمن  قيام  عن  قانونية  م�سادر  ك�سفت 
القر�ساوي  عال  �سبيل  باإخالء  امل�رشي 
بتدابري احرتازية  القر�ساوي،  ابنة يو�سف 

بعد تخطي مدة احلب�ص القانونية.
�ستقوم  التحقيق  اأجهزة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
بعد  القر�ساوي  ابنة  عن  الفعلي  بالإفراج 
مراجعة الأجهزة الأمنية، وكانت الأجهزة 
على  القب�ص  األقت  قد  م�رش  يف  الأمنية 
على   2017 عام  وزوجها،  القر�ساوي  ابنة 
لـ«جماعة  الن�سمام  بتهمة  التحقيق،  ذمة 

اإرهابية«.
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