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 افتتاحية جملة اجلي�ص

القيادة الع�ضكرية 
تتم�ضك باحلل 

الد�ضتوري 
�ص3

�ص3

�ص4 �ص13 �ص5

�ص4

اأطلقوا العنان للأفراح مبا�سرة بعد 
نهاية مقابلة كوت ديفوار

�شدرت يف اجلريدة الر�شمية

حم�س تنتقد 

احلكومة تقرر غلق 45 منها
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مدربون و منا�سرون للمنتخب الوطني باجلنوب يوؤكدون 

الالعب ه�سام بوداوي يجيد 
لغة الأقدام 

اخل�رض  ومنا�رضي  مدربون  ندد 
للطريقة  الكبري  جنوب  بواليات 
لها  تعر�ض  التي  اال�ستفزازية 
بوداوي  ه�سام  الدويل  الالعب 
التي  ال�سحفية  الندوة  خالل   ،
الوطني  الناخب  رفقة  ن�سطها 
طرح  خالل  من  بلما�سي  جمال 
ع�سية  بالفرن�سية  ا�سئلة  عليه 
مواجهة املنتخب الوطني لنظريه 
موجهني   ، االيفواري  املنتخب 
»�سحيح  مفادها  �رضيحة  ر�سالة 
اأن بوداوي ال يجيد لغة امل�ستعمر 
لكنه العب واعد وم�ستقبل اجلزائر 

ولكنه يجيد لغة االأقدام  ».
ال�ساحرة امل�ستديرة  طالب تقنيي 
بواليات  اخل�رض  وع�ساق  وحمبي 
 ، ب�سكرة  الكبري  البالد  جنوب 
اأدرار   ، ، ورقلة  االأغواط، غرداية 
ت�رضيحات  وب�سار يف  ، مترنا�ست 
من  »الو�سط«،  يومية  مع  لهم 
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب 
و�رضامة  حزم  اأكرث  يكون  باأن 
ت�سعى  التي  االأطراف  بع�ض  مع 
ومعنويات  ا�ستقرار  ل�رضب 
الالعبني من طرف من و�سفوهم 
باأعداء النجاح ، وذلك على خلفية 

الطريقة اال�ستفزازية التي تعر�ض 
لها الالعب الدويل اجلزائر ه�سام 
ال�ساورة  عا�سمة  ابن  بوداوي 
اأ�سئلة  عليه  ب�سار من خالل طرح 
جعل  الذي  االأمر   ، بالفرن�سية 
بطريقة  الو�سع  يحتوي  بلما�سي 
ثلة  اأمام  الطريق  قاطعا  ذكية 
اجلهوية  و  دعاة  التفرقة  من 
والعن�رضية بني اأبناء الوطن الواحد 
، من خالل ترجمة اأ�سئلة الفرن�سية 
له  يت�سنى  حتى  لالعب  بالعربية 

الرد على اأ�سئلة ال�سحفيني .
ذات  �سياق مت�سل فقد ذهب  ويف 

ذلك  من  اأبعد  اإىل  املتحدثني 
الالعب  اأن  على  اأجمعوا  عندما 
الدويل الذي ينتظره م�ستقبل واعد 
اأثبت من خالل م�ساركته كاأ�سا�سي 

يف مقابلة تنزانيا وبديل يف مقابلة 
الدور الثاين اأمام املنتخب الغيني 
، يف اأحقيته بحمل االألوان الوطنية 
يف  اخل�رض  حظوظ  عن  الدفاع  و 

التتويج بالنجمة الثانية يف نهائيات 
كاأ�ض اأمم اإفريقيا اجلارية وقائعها 

يف دولة م�رض .
اأحمد باحلاج 

خبر في 
صورة

اأبو تريكة يلوم لعبي 
الفراعنة عرب اخل�سر

امل�رضية  الكرة  جنم  ا�ستغّل 
تريكة  اأبو  حممد  ال�سابق 
اإىل  الوطني  املنتخب  تاأهل 
اإفريقيا  كاأ�ض  نهائي  ن�سف 
بطريقة  اللوم  بتوجيه  وقام 
العبي  اإىل  مبا�رضة  غري 
من  امل�رضي،  املنتخب 
من�سور  عرب  التاأكيد  خالل 
له على ح�سابه اخلا�ض عرب 
االجتماعي  التوا�سل  وقع 

»تويرت« اأن التاأهل يف املناف�سة القارية ياأتي باالجتهاد والعزمية واالإرادة 
القويتني، واحلظ ال يواجه الك�ساىل بل ياأتي اإىل املجتهدين والرجال.

بكل من تب�سة وخن�سلة
القب�ض على 7 عنا�سر دعم لالرهابيني

للمعلومات،  اجليد  اال�ستغالل  وبف�سل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
بالتن�سيق مع عنا�رض الدرك  ال�سعبي  اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني 
الوطني، يوم 10 جويلية 2019، خالل عمليات متفرقة بكل من تب�سة 

وخن�سلة/ن.ع.5، �سبعة )07( عنا�رض دعم للجماعات االإرهابية.
يف �سياق مت�سل، ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي، اإثر 
 )03( باتنة/ن.ع.5، ثالث  والية  ف�سالة،  ببني  عملية بحث ومت�سيط 
يحويان  االإرهابية  للجماعات   )02( وخمباأين  ال�سنع  تقليدية  قنابل 
تقليدية  قنبلة  اأخرى  مفرزة  دمرت  فيما  خمتلفة،  واأغرا�ض  األب�سة 

ال�سنع بالبليدة/ن.ع.1.

االحتفاالت بفوز اخل�سر بواليات الغرب
قتيالن و65 جريحا  يف حوادث 

الع�رضات  اأم�ض  نهار  خرج 
بواليات  املواطنني  من 
الغرب  اجلزائري يف حراك 
اأول  م�ساء  جديد  ريا�سي 
اأم�ض   يف مواكب لل�سيارات   
وم�سريات الفرح  اإىل ال�سارع 
املنتخب  بفوز  احتفاال  
نظريه  على  اجلزائري 
االيفواري  �سمن  ت�سفيات 
واقتطاعه  اإفريقيا  كا�ض 

تاأ�سرية ال�سعود اإىل الدور الن�سف  النهائي  االأمر الذي �ساعف يف 
ارتفاع االأمل بالفوز بالكاأ�ض .

هذا وقد �سهد االحتفاالت ت�سجيل �سحيتني االأوىل  �ساب يف ال15 
بوهران   منزله  ل�رضفة  اخلام�ض  الطابق  �سقوطه من  بعد  العمر  من 
�سيدي  بوالية  الثانية  وال�سحية  الوطني  العلم  �سحب  حاول   ملا 
بلعبا�ض اثر حادث مرور ، يف حني اأح�ست م�سالح احلماية املدنية  
65 حادثا �سجل 65 جريحا بواليات الغرب ال13 اغلبها ناجمة عن 
ال�سقوط ، حوادث املرور ، وا�ستعمال املفرقعات ، حيث امتزجت 
�سعارات احلراك بالفوز الذي كان �سعبا بفعل قوة الفيلة حيث خرج 

م.باملواطنني بقوة اىل  ال�سارع .

الوطني   االأمن  م�سالح  �سجلت 
على  ج�سماين  مرور  حادث   331
احل�رضية  املناطق  م�ستوى 
 02 من   املمتدة  الفرتة  خالل 
اأ�سفر    ،2019 جويلية    08 اإىل 
عن وفاة 13 �سخ�ض وجرح  397 

اآخرين.

امل�سجلة  باالإح�سائيات  مقارنة 
عرفت  املا�سي،  االأ�سبوع  يف 
ح�سيلة حوادث املرور انخفا�سا 
حم�سو�سا قدر بـ )- 14( حادث، 
اجلرحى  عدد  انخف�ض  كما 
عدد  وارتفاع  حالة،   )21-( بـ 
ت�سري  حالة،   )01+( بـ  الوفيات 

املعطيات ذات ال�سلة، اأن اأ�سباب 
بالدرجة  تعود  احلوادث  هذه 
الب�رضي  العن�رض  اإىل  االأوىل 
عدم  نتيجة   ،%95 تفوق  بن�سبة 
االإفراط  االأمان،  م�سافة  احرتام 
عدم  و  االإرهاق    ، ال�رضعة  يف 

الرتكيز عند ال�سياقة. 

املديرية  دد  تجُ االإطار  هذا  يف 
دعوتها  الوطني  لالأمن  العامة 
اإىل  العام  الطريق  مل�ستعملي 
اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي 
احرتام  �رضورة  مع  ال�سياقة، 
قانون املرور، ال�رضعة املحددة، 

واملراقبة الدورية للمركبة.

االأمن الوطني:

 331  حادث مرور ج�سماين باملناطق احل�سرية

دموع بلما�سي والالعبني
 ت�سنع احلدث

اأطوار  خالل  احلدث  والالعبني  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  �سنع 
االإيفواري �سمن  الوطني ونظريه  الركالت الرتجيحية ملباراة املنتخب 
ربع نهائي كاأ�ض اإفريقيا لالأمم مب�رض، اأين انهار الثنائي بغداد بوجناح 
ويو�سف عطال خالل اأطوار الركالت وخانتهما الدموع يف ظل تواجدهما 
اأن  قبل  القارية،  املناف�سة  من  الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل  حتت �سغط 
يذرف بلما�سي الدموع على املبا�رض مبا�رضة بعد انتهاء �سل�سلة الركالت 
بتاأهل الت�سكيلة الوطنية، يف �سور جعلت اجلميع يت�سامن معهم و�سنعوا 

احلدث عرب مواقع التوا�سل االجتماعي »فاي�سبوك« و«تويرت«.

من  الثالثينات  يف  �ساب  اأقدم 
احلدود  اخرتاق  على  العمر 
اأول  م�ساء  املغربية  اجلزائرية 
جلراف   بني  مبنطقة  اأم�ض  
ملدينة  ال�سمايل  باملدخل 
مر�سى بن مهيدي احلدودية من 
اجل نقل  االحتفال بفوز  الفريق 

االيفواري  الفريق  على  الوطني  
اإىل  الذهبي  املربع  اإىل  وتاأهله 

املغرب  بطريقته اخلا�سة .
يف  القى  نف�سه  الذي   ال�ساب 
وادي كي�ض  الفا�سل بني اجلزائر 
اأن يت�سلق  ال�سياج  واملغرب قبل 
الفا�سل  ما بني اجلزائر واملغرب  

ويرمي بنف�سه يف الرتاب املغربي 
اأين مت توقيف من قبل عونني من 
 ) )املخازنية  احلدود  حر�ض 
اقرب  اإىل  معه  ونقله  للتحقيق 
هتافات  و�سط  امني  مركز 
الإطالق  واجلزائريني  املغاربة 
�سهدت  وقد  هذا   ، �رضاحه 

اأم�ض  ليلة  املغربية  احلدود 
احتفاال كبريا للجالية اجلزائرية 
املغاربة    اأ�سقائنا  و  باملغرب 
على  الوطني   املنتخب  بفوز 
اإىل  والتاأهل  االيفواري  نظريه 
اأمم  كا�ض  من  نهائي   الن�سف 

اإفريقيا .

احلادثة وقعت مبنطقة بني جلراف مبر�سى بن مهيدي

�ساب جزائري يخرتق  احلدود الغربية 

م.ب
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احلراك يف اجلمعة 21 

 املتظاهرون يراهنون على جزائر دميقراطية 
.       تعزيزات اأمنية كبرية

اأحيى اجلزائريون اجلمعة 21 من عمر احلراك، اأم�س، جاعلني من هتاف الدولة املدنية �سعار اجلمعة و�سط تعزيزات اأمنية، موؤكدين 
على التم�سك مبطالب احلراك وعلى اال�ستمرارية.  

�سارة بومعزة

بالعا�صمة،  الأفواج  اأوىل  وبداأت 
م�صتوى  على  �صباحا   11 حوايل 
مركزين  اخلطابي،  كرمي  �صارع 
و«ال�صعب  باملدنية  الهتاف  على 
و  خاينة«  وال�صلطة  مربي 
وكذا  خاوة«  خاوة  »ليزاجلرييان 
»هدف  �صعار  ورفع  ترديد، 
ال�صلطة  ت�صليم  وا�صح  احلراك 
�صهدت  حني  يف  لل�صعب«، 
كثيف،  اأمنية  تعزيزات  ال�صبيحة 
على  ال�صاحنات  ن�رش  مت  حيث 
باجتاه  اخلطابي  �صارع  طول 
واإرفاقها  مراد  ديدو�ش  �صارع 
م�صتوى  على  ال�رشطة  ب�صيارات 

اأر�صفة �صارع بايل.
تفريق  مت   11:45 حوايل 
املتظاهرين بحجة اإعاقة حركة 

املرور، وهو ما خلف ا�صتنكارات 
هاتفني  املحتجني،  و�صط 
بوفوار«،  �صو  من  يومنار  ب« 
الأمنية  التدخالت  توا�صل  مع  
بال�صري  املواطنني  مبطالبة 
�صالة  قبيل  مع  التجمعات،  بدل 
اجلمعة هتف مئات املتظاهرين 
ال�صتقالل<  يريد  ب«ال�صعب 
ال�صتقالل  عيد  لهتاف  تكرارا 

الأ�صبوع الفارط.
ال�صارع  هتافات  اأوىل  وجاءت 
مب�صجد  اجلمعة  �صالة  عقب 
اجلزائر«  حتيا  ب«  الرحمة 
و«  مدنية«  دولة  مدنية  و«دولة 
حيث  ع�صكرية«،  ما�صي  مدنية 
على  املتظاهرون  بها  هتف 
مراد،  ديدو�ش  �صارع  خط  طول 
وجاء �صعار » دولة مدنية ما�صي 
ك�صعار  7و8«  تتو�صطه   ع�صكرية 

املئات  رفعت  للم�صرية21، حيث 
منه ومثل ال�صعار الذي مت ال�صري 
امل�صريات  خط  طول  على  به 
اإىل  املركزي  الربيد  فمالأ 
ما   « التاأكيد  مع  مراد،  ديدو�ش 
على  للرهان  حاب�صني«  رانا�ش 
بالإ�صافة  احلراك  ا�صتمرارية 
ل«يا حنا يا نتوما يا حنا يا نتوما 

ما رانا�ش حاب�صني« .
على م�صتوى �صارع ح�صيبة هتفوا 
باملدنية بقوة، موؤكدين »جينا ما 
»ال�صعب  والهتاف  جابونا�ش«، 
�صكان  دعمهم  ال�صتقالل«  يريد 
باإمطارهم  املحاذية  العمارات 
عابرين  للحر،  نظرا  باملاء 
الوطني  العلم  متو�صطني  ال�صارع 
 « �صعار  مع  اأمتار  عدة  بطول 

املادة7و8 �صيادة ال�صعب«.
لإطالق  احلراكيون  هتف  كما 

بخا�صة  الراأي  �صجناء  �رشاح 
والتاأكيد  احلراك،  م�صتوى  على 
على اإطالق �رشاح الرائد بورقعة 
التم�صك  كما  بورقعة«.  »ليبريي 
اإل  اإله  »ل  هاتفني  قاع  بيتنحاو 
ويتنحاو  اهلل  ر�صول  حممد  اهلل 
باإذن اهلل«، يف حني جتمعوا ما بني 
للربيد  و�صول  عمريو�ش  �صارع 
اأودان  موري�ش  و�صاحة  املركزي 
احل�صور  و�صط  الآلف  بع�رشات 
بالعربات  الكثيف  الأمني 
لبع�صها  املحاذية  وال�صيارات 
بعبور  ت�صمح  ل  بدرجة  البع�ش  

الأ�صخا�ش فيما بينها. 
 بادي

 الو�سع يتاأرجح بني التهدئة 
والتهديد

والنا�صط  املحامي  اأو�صح 
يف  بادي  الغني  عبد  احلقوقي 

ت�رشيح ل »الو�صط«، اأن التعزيزات 
اجلمعة21  يف  �صهدت  الأمنية 
كونها  بقوة  الثالث  اأ�صبوعها 
م�صددة، قائال اأنه يعطي انطباعا 
اأن ال�صلطة تبحث عن خمرج لها 
ودخلت مرحلة  البحث عن و�صع 
مرافقته،  ولي�ش  للحراك  حد 
اإثارة  اإطاره  يف  ي�صب  ما  وذلك 
األقيت  التي  والنقا�صات  النعرات 
احلراك  تفريق  منها  والغر�ش 
لأن توقيفه الآن �صيجه�ش الثورة 
اأن  اأهدافها، م�صيفا  قبل حتقيق 
ا�صتمرار احلراك اأ�صبح ل يخدم 
عنه  يعرب  ما  وذلك  م�صاحلها 
جملة الإجراءات املتخذة ومنها 

الت�صييق.
الدولة  رئي�ش  خلطاب  وبالعودة 
عبد القادر بن �صالح قال اأنه كان 
الراأي  با�صتعطاف  ومتيز  هادئا 

خمتلف  مع  احلوار  وفتح  العام 
خطاب  لكن  ال�صيا�صية  الوظائف 
خطابا  جاء  الأركان  رئي�ش 
با�صتخدام  تهديديا   �صديدا 
القانون، وهو ما ل يخدم احلوار 
بح�صبه بل ي�صيف ت�صعيدا وقمعا 
للراأي الآخر، موؤكدا اأن خطابات 
ما  وهو  املطلوبة،  هي  التهدئة 
قدمه يف وقت �صابق قبل العودة 
اأن  مو�صحا  التهديد،  خلطاب 
هي  والت�صعيد  التهدئة  ثنائية 

ال�صائدة. 
املحامني  عودة  بخ�صو�ش  اأما 
بعد  جاءت  اأنها  فقال  لل�صارع، 
عودة  بعد  لكن  �صهرين  غياب 
فهم  احلريات  على  الت�صييق  
متخ�ص�صة  دفاع  هيئة  ب�صفتهم 
خطر  يف  احلريات  ان  عرفت 
كذلك  املبادرة  زمام  واأخذت 

وا�صتقالليته  الق�صاء  على  اأكدوا 
وحرية الراأي وحتى جعل حماربة 
النيابة  يد  حتت  دائمة  الف�صاد 

العامة. 

املواطنون ينظمون اإفطارا 
للحراكيني 

املواطنون  نظم  ثانية  جهة  من 
»ري�صيليو«  �صارع  م�صتوى  على 
الك�صك�صي،  طبق  طبعه  اإفطارا، 
الت�صامن  تعك�ش  �صورة  يف 

اجلزائري.

زيوت ال�سيارات على 
حمطات امليرتو

ومت ت�صجيل زيوت ال�صيارات على 
ملنع  امليرتو  حمطات  م�صتوى 
او  اجللو�ش  من  املتظاهرين 

ال�صعود عليها للت�صوير.

طالبوا بحرية التعبري

احلراك مع  ت�سامنا  للمحامني  م�سريات 
نظم ع�رشات املحامني، باجلزائر 
ت�صامنية”   ” م�صرية  العا�صمة، 
اىل  الرامي  ال�صعبي  احلراك  مع  
“بناء  و  ال�صابق”  النظام  “تغيري 

دولة حديثة مبوؤ�ص�صات فعالة”.
وجتمع املحامون يف البداية على 
حممد  �صيدي  حمكمة  م�صتوى 
باجتاه  م�صرية  يف  ال�رشوع  قبل 
املجل�ش ال�صعبي الوطني رافعني 
�صعارات  �صيما  ل  حتمل  لفتات 
التنقل”   حرية   الراأي،  “حرية 
القانون”  دولة   يتطلب  و”الدفاع 
دميقراطية”  و   حرة  “جزائر  و 
اأعرب  و  م�صتقلة  عدالة   ” و 
عن  ال�صوداء  اجلبات  اأ�صحاب 
تطال  التي  للتجاوزات  رف�صهم 
التظاهر  حرية  و  التعبري  حرية 

جميع  عرب  املحامون  وقاطع 
الق�صائي  العمل  الوطن،  وليات 
باملحاكم، ا�صتجابة لنداء الإحتاد 
الوطني ملنظمات املحامني، كما 
جهوية  م�صريات  يف  �صاركوا 
ملدن  الرئي�صية  ال�صوارع  جابت 
وهران  العا�صمة،  اجلزائر 
املحامني  احتاد  وبرر  وعنابة، 
ال�صوداء  اجلبة  اأ�صحاب  دعوته 
م�صريات،  واخلروج يف  للمقاطعة 
مب�صاندة احلراك ال�صعبي واإبراز 
دور رجل القانون يف اإيجاد حلول 
ويف  للبلد  الراهنة  لالأو�صاع 
من  الع�رشات  خرج  ال�صدد  هذا 
املحامني باجلزائر العا�صمة، يف 
اأمام  من  انطلقت  التي  امل�صرية 
ب�صارع  اأحممد  �صيدي  حمكمة 

 8 ال�صاعة  منذ  رم�صان،  عبان 
املحامني  جتمع  وبعد  �صباحا، 
جبتهم  مرتدين  ورجال  ن�صاء 
جنب  اإىل  جنبا  �صاروا  ال�صوداء، 
العا�صمة  �صوارع  خمتلف  عرب 
مقر  على  مروا  حيث  الرئي�صية، 
املجل�ش ال�صعبي الوطني وهنالك 
توقفوا لربهة من الزمن، حاملني 
احرتام  اأهمها  خمتلفة  �صعارات 
العامة  للحريات  �صمانا  الد�صتور 
غرار  على  عبارات  ومرددين 
جزائريون  كلنا  واقفون  كلنا 
وا�صل  وبعدها  م�صتقلة،  عدالة 
متجهني  م�صريتهم  املحامون 
نحو �صاحة الربيد املركزي، ومن 
الإفراج  املحتجني  مطالب  اأهم 
واأي�صا عن  عن معتقلي احلراك، 

وكذا  بورقعة،  خل�رش  املجاهد 
املطالبة با�صتقاللية الق�صاء

مقران  املحامي  قال  جهته،  من 
ال�صارع  يف  »وجودنا  العربي  اآيت 
با�صتقاللية  املطالبة  اأجل  من 
الق�صاء  يكون  اأن  يجب  العدالة. 
و  ال�صلطات  كل  عن  م�صتقاًل 
قائال  املتحدث  ذات  ا�صاف 
للتنديد  هو  اأي�صا  »خروجنا 
تاريخي  وزعيم  �صبان  باعتقال 
مثل خل�رش بورقعة لأ�صباب تتعلق 
�رشاح  باإطالق  نطالب  بالراأي. 
وجميع  ال�صيا�صيني  املعتقلني 

معتقلي الراأي«.
ف.ن�سرين

حم�س تنتقد 

واقع  اأمر  رئي�س  �سنني  �سليمان 
انتقدت حركة جمتمع ال�صلم طريقة 
ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش  انتخاب 
الوطني، معتربة باأن الطريقة املتبعة 
لنتخاب الرئي�ش اجلديد هي ذاتها 
التي مت بها �صحب الثقة من بوحجة 
الثقة  �صحب  ثم  بو�صارب  وانتخاب 
الأ�صخا�ش  بذات  الأخري  هذا  من 
من خالل ممار�صات الإيعاز الفوقي 
الذي جاء احلراك ال�صعبي. و�صفت 
اجلديد  حم�ش الرئي�ش  حركة 
برئي�ش  للربملان  ال�صفلى  للغرفة 
اأمر واقع مثل من �صبقه، م�صرية باأن 
تزكيته ل متثل حالة دميقراطية اإذ 
فوقي  بقرار  منحتها  ِهبة  نتاج  هو 
ومرفو�صة  مزورة  برملانية  اأغلبية 
حد  على  اجلزائري  ال�صعب  من 
يف  وقع  »ما  م�صيفة  تعبريها، 
باعتباره  الوطني  ال�صعبي  املجل�ش 
لاللتفاف  فا�صلة  تزيينية  عملية 
ال�صعبي  احلراك  مطالب  على 
الوطنية  القوى  على  وال�صغط 
اأجل  من  كفاحها  يف  ال�صادقة 
الدميقراطية واحلريات ». وك�صفت 

املجموعة   « باأن  حم�ش  حركة 
اأي  باأن ل يوجد  للحركة  الربملانية 
الربملانية  املجموعة  لتغري  مربر 
بخ�صو�ش  موقفها  للحركة 
مقاطعتها لأ�صغال الربملان، مذكرة 
وقع  الذي  بالتفاق  باأنها  ملتزمة 
للمعار�صة  الربملانية  الكتل  بني 
مبقاطعة اأ�صغال املجل�ش، مو�صحة 
الربملانية  املجموعة  مقاطعة   «
املجل�ش  رئي�ش  انتخاب  للحركة 
تنفيذا  اجلديد  الوطني  ال�صعبي 
�صابق  للحركة  ال�صيا�صي  للقرار 
املر�صحني  ومعرفة  النتخاب  ليوم 
ان�صجاما مع قرار وتو�صيات جمل�ش 
األزم  الذي  الأخري  الوطني  ال�صورى 
وهياكلها  احلركة  موؤ�ص�صات 
احلراك  مطالب  مع  بالتناغم 
ال�صعبي ووفق معايري اأخالقية ثابتة 
حتكم على املمار�صات بغ�ش النظر 
املجموعة  وتفند  الأ�صخا�ش،  عن 
ان�صحبت  باأنها  اأ�صيع  ما  الربملانية 
نوابها  اأن  التزكية وتوؤكد  من جل�صة 

مل يح�رشوا مطلقا«.

الربملانية  املجموعة  واأكدت 
�صت�صتمر  حم�ش  باأنها  حلركة 
منحها  مبا  ون�صالها  كفاحها  يف 
اأ�صوات  من  اجلزائري  ال�صعب 
اأجل  من  مزورة  غري  حقيقية 
املبنية  والدميقراطية  احلريات 
والنزيهة  احلرة  النتخابات  على 
التي تفرز خارطة �صيا�صية حقيقية 
متنا�صبة مع الإرادة ال�صعبية كطريق 
وموؤ�ص�صات  برملان  لبناء  وحيد 
الرقابة  على  قادرة  م�صداقية  ذات 
العام. واملال  احلكام  على  الفعلية 

باأن ما ينتظر اجلزائر من م�صاعب 
ي�صمح  ل  واجتماعية  اقت�صادية 
ال�صيا�صية  املمار�صات  با�صتمرار 
�صنعت  التي  ال�صابقة  اخلاطئة 
البالد  وافل�صت  الف�صاد  فقاعة 
للمتغلب  والولء  الرداءة  ور�صخت 
على ح�صاب م�صلحة البالد و�صتبني 
ذلك  القريبة  امل�صتقبلية  التطورات 
وفق ما توؤكده كل الدرا�صات العلمية 

واآراء اخلرباء.
اإميان لوا�س

حر�صها  اجلي�ش  قيادة  �صددت 
املكلفني  اأمام  الطريق  قطع  على 
وتطبيق  احللول  ا�صترياد  مبهام 
مغلقة  وم�صبوهة  مريبة  اأجندات 
اإياهم  وا�صفة  ملتب�صة،  معاين  يف 
موؤكدة مت�صكها  »بالدونكي�صوتيني«، 
القانونية  الد�صتورية  باحللول 
التي  ال�صيا�صية  الأزمة  من  للخروج 

تعي�صها البالد .
من  الوطني  اجلي�ش  قيادة  اأكدت 
اجلي�ش  جملة  افتتاحية  خالل 
جويلية،   11 اخلمي�ش  يوم  ال�صادرة 
على  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  حر�ش 
حتكيم  و  البالد  د�صتور  احرتام 
اأمام  الطريق  لقطع  القوانني، 
العمالء  الو�صوليني و  النتهازيني و 
يف  البالد  اإدخال  يردون  الذين 
الد�صتوري،  الفراغ  و  املتاهات 
هذه  تخيفه  ل  م�صددة  »جي�صنا 
الألعيب  ترهبه  ل  و  الأ�صاليب 
اأن  طاملا  املراوغات  ولتثنيه 
خطواته  يف  ويثق  به  يوؤمن  ال�صعب 

.«
»العمل  وح�صب  قيادة اجلي�ش فاإن 

طرف  من  ال�صاعة  حلد  املنجز 
قيادتنا �صواء يف حماربة الف�صاد اأو 
مرافقة ال�صعب اأو احرتام الد�صتور 
اأو ت�صجيع احلوار بني كل الأطراف 
جبار  وطني  عمل  ذاته  بحد  هو 
املوؤ�ص�صة  حر�ش  مدى  عن  ينم 
وكافة  وقيادتها  الع�صكرية 
املخل�صني على قطع الطريق اأمام 
مبهام  املكلفني  “الدونكي�صوتيني” 
اأجندات  وتطبيق  احللول  ا�صترياد 
معاين  يف  مغلفة  وم�صبوهة  مريبة 

ملتب�صة«
واعتربت قيادة اجلي�ش باأن »التفاف 
يرهب  موقف  بجي�صه  ال�صعب 
ويذكرهم  والإثم  ال�صوء  ع�صرية 
يف  املتمثل  الطبيعي  بحجمهم 
ع�صابة ل�صو�ش ل�رشف و لكرامة 
لها، م�صتعدة اأن تبيع وطنها لتحقيق 
م�صاحلها واإر�صاء اأ�صيادها، م�صريا 
باأن املرتزقة و العمالء واملخادعني 
علها  ق�صة  باأخر  يت�صبتون  �صيبقون 
تنقذهم من ال�صيول اجلارفة لأنهار 
ال�صعب املتدفقة، وياليتا تنقذهم«

ل  باأن  اجلي�ش  قيادة  وجددت 

طموح �صيا�صي للموؤ�ص�صة الع�صكرية 
،مو�صحة باأن ما يتم الرتويج له من 
بع�ش الأ�صوات عبارة عن اأكاذيب و 

مغالطات .
اجلي�ش  على  افتتاحية  واأكدت 
حتقيق  نهج  على  ال�صري  موا�صلة 
الزمة  لتجاوز  ال�صعبية  الإرادة 
البالد  تعي�صها  التي  ال�صيا�صية 
مربزة  املا�صي،  فيفري   22 منذ 
القانونية  باحللول  التم�صك  باأن 
اإىل  �صتف�صي  التي  الد�صتورية  و 
اأقرب  يف  رئا�صية  انتخابات  تنظيم 
من  البالد  �صيمكن  ممكن  وقت 
جتاوز الأزمة الظرفية التي تعي�صها 
ت�صيف  مت�صل،  �صياق  ويف  البالد 
امل�صار  اإىل  العودة  الفتتاحية  » 
النتخابي و الحتكام اإىل ال�صندوق 
،من  للجمهورية  رئي�ش  لنتخاب 
اأمام  الطريق  يقطع  اأن  �صاأنه 
تعد  التي  النتقالية  املرحلة  دعاة 
ا�صتقرار  �رشب  بها  يراد  مغامرة 
انزلقات  يف  اإدخالها  و  البالد 

ومتاهات ي�صعب اخلروج منها .
اإميان لوا�س 

افتتاحية جملة اجلي�س
مت�سكها  توؤكد  الع�سكرية  القيادة 

الد�ستوري  باحلل 
.      دعاة املرحلة االنتقالية مغامرون

.     تنظيم انتخابات رئا�سية �سينهي  للأزمة

اجلمعة 21من احلراك متر بهدوء

للت�سوي�س  بائ�سة  حماوالت 
من  الآلف  اأم�ش  تظاهر 
،الذين  بالعا�صمة  اجلزائريني 
خرجوا يف احلراك الذي ي�صتمر 
والع�رشون.  الواحدة  جمعته  يف 
املتظاهرون  ام�ش  رفع  وقد 
املنادية  ال�صعارات  من  العديد 
�صارع  امتالأ  ،حيث  بالتغيري 
جاوؤوا  الذين  باملواطنني  اودان 
العا�صمة  اأنحاء  خمتلف  من 
عملية  مبوا�صلة  مطالبني 

التغيري
الأم�ش  جمعة  �صهدت  وقد 
،وذلك  كبرية  اأمنية  تعزيزات 

داخل  انزلقات  اأي  لتفادي 
احلراك

باجلمعة  مقارنة  احلراك 
ال�صابقة تراجع من حيث العدد 
خا�صة  ملحوظ  تناق�صه  وكان 
التي  ال�صابقة  للجمعة  بالن�صبة 
جويلية  من  اخلام�ش  وافقت 
كبريا  تدفقا  �صهدت  والتي 

للمتظاهرين
اأي  اأم�ش  احلراك  ي�صهد  ومل 
تذكر  حوادث  واي  مناو�صات 
اأكرب  ال�صلمية  اإىل  مييل  ،وكان 
التي  اجلمعات  ببع�ش  مقارنة 

و  الت�صنجات  من  نوعا  �صهدت 
الحتكاكات مع م�صالح الأمن .

داخل  ال�صعارات  تنوعت  وقد 
اختالف  على  ،تدل  احلراك 
ال�صعبي،كما  احلراك  مطالب 
لباقي  اختفاء  �صبه  لوحظ 
�صبق  التي  و  املرفوعة  الرايات 
ال�صلطة.  منها  حذرت  اأن  و 
بقوة  الوطني  العلم  لريفرف 
بعد  احلراك،خا�صة  داخل 
للتعليمات  الكثري  امتثال 
قيادة  من  ال�صادرة  ال�صارمة 

البالد

مع  �صلميته  يف  وا�صل  احلراك 
خرج  و  الأمن  مل�صالح  مرافقة 
العديد من الن�صطاء ال�صيا�صيني 

و احلزبيني
ورغم كل هذا مل ينجو احلراك 
املند�صني  من  العديد  من 
،حيث  ال�صعارات  ومروجي 
�صعارات  يرفع  البع�ش  لوحظ 
وهي  ع�صكرية  ما�صي  مدنية 
حتريف  تريد  التي  ال�صعارات 
،وتخفي  �صياقه  عن  احلراك 

وراءها اأهدافا مبيتة
ع�سام بوربيع

وفق مر�سوم رئا�سي

اجلي�س الأمن  الق�سائية  لل�سرطة  مركزية  م�سلحة 
.     مواجهة مفتوحة مع الف�ساد

القادر  الدولة، عبد  وقع رئي�ش 
رئا�صيا  مر�صوما  �صالح،  بن 
م�صلحة  ا�صتحداث  يت�صمن 
مركزية لل�رشطة الق�صائية لأمن 

اجلي�ش ومهامها وتنظيمها.
يف  ال�صادر  املر�صوم  ويهدف 
اجلريدة  من  الأخري  العدد 
الأوىل  املادة  ح�صب  الر�صمية 
م�صلحة  اإحداث  اإىل  منه 

الق�صائية  لل�رشطة  مركزية 
مهامها  ويحدد  اجلي�ش  لأمن 
املادة  يف  وجاء  وتنظيمها، 
باأن امل�صلحة املركزية  الثانية 
لل�رشطة الق�صائية لأمن اجلي�ش 
يديرها �صابط �صام يعني طبقا 
املعمول  التنظيمية  لالأحكام 

بها يف وزارة الدفاع الوطني.
بالبحث  امل�صلحة  وتكلف 

التي  اجلرائم  يف  واملعاينة 
الق�صاء  اخت�صا�ش  من  هي 
التي  واجلرائم  الع�صكري 
بينما  الدولة،  باأمن  مت�ش 
امل�صلحة  ن�صاطات  متار�ش 
الق�صائية  لل�رشطة  املركزية 
لالأحكام  وفقا  اجلي�ش  لأمن 
قانون  يف  عليها  املن�صو�ش 
وقانون  الع�صكري  الق�صاء 

وح�صب  اجلزائية  الإجراءات 
للم�صلحة  فاإن  نف�صه  املر�صوم 
على  الق�صائية  لل�رشطة  هياكل 
واجلهوي  املركزي  امل�صتوى 
مهام  وحتدد  واملحلي 
مكونات  وتنظيم  امل�صلحة 
وزير  قرارات  مبوجب  هياكلها 

الدفاع الوطني.
ف.ن�سرين
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تنامي  مواجهة  يف  جاء  القرار   
من  قويا  احلا�صلة   التجاوزات 
ك�صف  التي  املطاحن  بع�ض  طرف 
بالقيام  املكلف  العمل  فوج  حقيقتها 
تتعلق  و  القمح  ل�صعبة  تدقيق  بعملية 
عنها  ك�صف  التي  التجاوزات  هذه 
الإنتاجية  بالقدرات  العمل  فريق 
الفواتري  ت�صخيم  و  للمطاحن  الفعلية 
لال�صتفادة غري القانونية من ح�ص�ض 
اللني  القمح  مادة  من  اإ�صافية 

املدعمة.
كما اأمرت احلكومة مببا�رشة متابعات 
قدمت  اأخرى  مطاحن  �صد  ق�صائية 
ت�صاريح كاذبة حول قدراتها الإنتاجية 
الفعلية و بتوقيف املدير العام للديوان 

الوطني املهني للحبوب.
الأول  الوزير  اأكد  ال�صياق,  هذا  يف 
مع  تت�صامح  »لن  احلكومة  اأن  على 
مع  اخل�صو�ض  بهذا  جتاوزات  اأي 
ا�صتقرار متوين  احلر�ض على �صمان 
ال�صوق الوطنية من هذه املادة, داعيا 

التدقيق  عملية  اإمتام  اإىل  العمل  فوج 
وعر�صها ب�صورة �صاملة على احلكومة 
تاأخر  عمليات  لتم�ض  تو�صيعها  مع 
اجناز هياكل التخزين التابعة للديوان 

الوطني املهني للحبوب.
جلنة  اإن�صاء  قرار  يعترب  للتذكري,  و 

تقييم  و  مراقبة  و  �صبط  و  يقظة 
اأ�صدرته  الذي  احلبوب  زراعة  ن�صاط 
اإجراء  الفارط  جوان  يف  احلكومة 
ال�صترياد  تر�صيد  �صاأنه  من  جديد 
ال�رشف  احتياطي  تاآكل  احتواء  بغية 

للبلد.

و تهدف اللجنة اإىل و�صع ت�صور وا�صح 
املتو�صط  و  الق�صري  املدى  على 
بخ�صو�ض ملف عقلنة ت�صيري احلبوب 
اللجنة  هذه  تكليف  مع  ا�صتريادها  و 
وزارة  لدى  و�صعها  التي مت  الرقابية, 
املالية مع اإ�رشاك وزارات التجارة و 
تدقيق  باإجراء  الزراعة,  و  ال�صناعة 
اللتزامات  احرتام  حول  �صامل 
الن�صطني  املتعاملني  لكل  القانونية 

ب�صورة قانونية يف امليدان.
خالل  وافقت,  قد  احلكومة  كانت  و 
على  الفارط  ماي   23 يف  اجتماعها 
لتنظيم  تهدف  جديدة  اإجراءات 
التي  احلليب,  و  احلبوب  واردات 
ن�صف  من  اأكرث  وحدها  ت�صكل 
يف  ذلك  و  للبلد,  الغذائية  الواردات 
من  للحد  يهدف  �صامل  م�صعى  اطار 

تاآكل احتياطيات ال�رشف. 
يذكر اأن اجلزائر ا�صتوردت �صنة 2018 
ما يفوق 57ر8 مليار دولر من ال�صلع 
الغذائية )+6ر1 باملئة(, حيث ا�صفرت 
الزيادة يف ا�صترياد احلبوب على رفع 

الفاتورة.

احلكومة تقرر غلق 45 منها

بارونات املطاحن يف قب�سة العدالة
اأحدث قرار احلكومة بالغلق الفوري ل45 مطحنة زوبعة كبرية من الت�ساوؤالت عن خلفيات القرار و 

اإمكانية تاأثريها على �سبكة اإنتاج مادة اخلبز

رئي�س الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ساد و مكافحته طارق كور

تقدير حجم الأموال املهربة اإىل اخلارج اأمر �سعب  
الوطنية  الهيئة  رئي�ض  اأكد 
و  الف�صاد  من  للوقاية 
كور,  طارق  مكافحته 
باجلزائر العا�صمة, �صعوبة 
الأموال  حجم  تقدير 
اإىل  اجلزائر  من  املهربة 
توجد حاليا  التي  و  اخلارج 
على  مفتوحة  ق�صايا  حمل 

م�صتوى الق�صاء.
�صحفية  ندوة  خالل  و 
درا�صي  يوم  هام�ض  على 
»ا�صرتداد  مو�صوع  حول 
و  املوجودات...الواقع 
رده  يف  و  التحديات«, 
حجم  حول  �صوؤال  على 

الأموال  و  املوجودات 
و  الف�صاد  عن  الناجتة 
املهربة اإىل اخلارج, حتفظ 
رئي�ض الهيئة الوطنية للوقاية 
من الف�صاد و مكافحته عن 
بهذا  تقديرات  تقدمي 
منطلق  من  اخل�صو�ض, 
مفتوحة  امللفات  »هذه  اأن 
و  الق�صاء  م�صتوى  على 
اأنه  كما  بال�رشية«  تت�صم 
»من امل�صتحيل تقدير هذه 

الأموال يف البداية«.
بهذا اخل�صو�ض  كور  اأكد  و 
ا�صرتداد  عملية  اأن  على 
اإىل  املحولة  الأموال  هذه 

اخلارج و التي تعود ملكيتها 
معوقات  »تعرقلها  للدولة 
�صابق,  وقت  يف  كثرية«و 
كان ذات امل�صوؤول قد اأ�صار 
خالل افتتاحه لأ�صغال اليوم 
ال�صلطات  اأن  اإىل  الدرا�صي 
على  اأخذت  العمومية 
حما�صبة  م�صوؤولية  عاتقها 
ال�صالعني  كل  م�صاءلة  و 
»مهما  الف�صاد  ق�صايا  يف 
ال�صيا�صية  وظائفهم  كانت 
مكانتهم  اأو  الإدارية  و 

الجتماعية«.
و يندرج هذا امل�صعى �صمن 
»نظام �صامل متكامل و روؤية 

املعامل«  وا�صحة  �صيا�صية 
مبتغاها »تكري�ض دولة احلق 
و القانون و تعك�ض النزاهة 
وامل�صوؤولية يف  ال�صفافية  و 
يقول  العام«,  ال�صاأن  ت�صيري 

رئي�ض الهيئة.
و يف �صياق ذي �صلة, �صدد 
اأن  على  امل�صوؤول  ذات 
القانون  يف  النظر  اإعادة 
06-01 املتعلق بالوقاية من 
الف�صاد و مكافحته اأ�صحت 
ملواكبة  ملحة«,  »�رشورة 
التطورات و التحولت التي 
هذه  يف  البالد  ت�صهدها 
التي  احل�صا�صة  املرحلة 

متر بها اجلزائر كما لفت يف 
هيئته  اأن  اإىل  نف�صه  الإطار 
اإعداد م�رشوع  عكفت على 
�صيا�صة  لقرتاح  متهيدي 
من  للوقاية  �صاملة  وطنية 
جميع  باإ�رشاك  الف�صاد 
غري  احلكومية,  القطاعات 
املبذولة  اجلهود  »كل  اأن 
يف هذا الجتاه تظل ناق�صة 
حرمان  من  نتمكن  مل  اإذا 
عائدات  من  الفا�صدين 
التي  اجلرائم  اإيرادات  و 
اأوطانهم  حق  يف  اقرتفوها 
و ا�صرتدادها لإعادة �صخها 

يف القت�صاد الوطني«.)

بيان املحكمة العليا

التهم املوجه لأحمد اأويحيى
الأول  الوزير   , اأم�ض  اأول  مثل 
اأمام  اأويحيى,  اأحمد  الأ�صبق 
املحكمة العليا يف ق�صيتي عوملي 
بيان  واأفاد  وعرباوي ح�صان  مراد 
حتوز  العليا  املحكمة  عن  �صادر 
“يف  منه  ن�صخة  ” Tsaعربي” 
اإطار التحقيق املفتوح على م�صتوى 
املحكمة العليا مت اليوم 11 جويلية, 
امل�صت�صار  طرف  من  ال�صتماع 
يف  اأويحيي  اأحمد  اإىل  املحقق 
مراد) �صوفاك (  عوملي  ق�صيتي 
,ووجهت  ح�صان)كيا(  وعرباوي 
املحكمة العليا خم�ض تهم لأحمد 
اأويحيي, يف مقدمتها, منح عمدا 
عند  مربرة  غري  امتيازات  للغري 

لالأحكام  خمالفة  �صفقة  اإبرام 
بالإ�صافة  والتنظيمية,  الت�رشيعية 
عمدا  الوظيفة  ا�صتغالل  اإ�صاءة 
على  عمومي  موظف  طرف  من 
والتنظيمات  القوانني  يخرق  نحو 
املحقق  امل�صت�صار  وجه  كما 
تعار�ض  تهمة  العليا  باملحكمة 
اإبرام  امل�صالح والر�صوة يف جمال 
ال�صفقات العمومية وتبديد اأموال 
الوزير  اأويحيي,  لأحمد  عمومية, 
امل�صدر  واأ�صار  الأ�صبق  الأول 
اأ�صدر  املحقق  امل�صت�صار  اأن 
احلب�ض  رهن  املتهم  باإيداع  اأمرا 

املوؤقت يف الق�صيتني.
ف.ن

والعمران  ال�صكن  وزارة  حددت 
على  املطبقة  التقنية  اخل�صائ�ض 
املدعم  الرتقوي  ال�صكن  اإجناز 

وحتديد م�صاحته وطريقة اإجنازه.
من  الأخري  العدد  يف  �صدر  حيث 
بع�ض   ,40 رقم  الر�صمية  اجلريدة 
 12 يف  املوؤرخ  القرار  اأحكام 
املوافق   1439 عام  الأوىل  جمادى 
الذي يحدد  لـ 30 جانفي �صنة 2018 

على  املطبقة  التقنية  اخل�صائ�ض 
اإجناز ال�صكن الرتقوي املدعم. حيث 
يف  املدعم  الرتقوي  ال�صكن  ينجز 
منوذج  ح�صب  جماعية  بنايات  �صكل 
اأو  اأو ثالث غرف  �صكن ذي غرفتني 
اأربع غرف اأو خم�ض غرف يف جميع 
التابعة  البلديات  با�صتثناء  البلديات 
م�صاحة  وحتدد  اجلنوب.  لوليات 
اجلماعي  �صبه  اأو  اجلماعي  ال�صكن 

قابال  الأقل  على  مربعا  مرتا   50 بـ 
غرفتني  ذي  لل�صكن  بالن�صبة  لل�صكن 
و70 مرتا مربعا قابال لل�صكن بالن�صبة 
لل�صكن ذي 3 غرف و85 مرتا مربعا 
و105  غرف  اأربع  ذي  لل�صكن  قابلة 
 5 من  لل�صكن  قابال  مربعة  اأمتار 
دفرت  امل�صدر  نف�ض  واأ�صاف  غرف 
التقنية  املوا�صفات  يحدد  �رشوط 
ال�صكن  اإجناز  على  املطبقة  العامة 

يف  �صدر  حيث  املدعم.  الرتقوي 
الر�صمية,  اجلريدة  من  العدد  نف�ض 
اأن ال�صكن الرتقوي املدعم ينجز يف 
منوذج  ح�صب  جماعية  بنايات  �صكل 
اأو  اأو ثالث غرف  �صكن ذي غرفتني 
اأربع غرف اأو خم�ض غرف يف جميع 
التابعة  البلديات  با�صتثناء  البلديات 

لوليات اجلنوب.
ف.ن�سرين

�سدرت يف اجلريدة الر�سمية

حتديد طريقة اجناز �سكنات »األبيا«

�رشف  احتياطات  تراجعت 
اجلزائر اإىل 6ر72 مليار دولر مع 
88ر79  مقابل   ,2019 اأبريل  نهاية 
 ,2018 �صنة  نهاية  يف  دولر  مليار 
مليار  28ر7  قدره  بانخفا�ض  اأي 
ح�صبما  اأ�صهر,  اأربعة  يف  دولر 
حممد  املالية,  وزير  اإليه  اأ�صار 

لوكال. 
اأن  حوار  يف  الوزير  واأو�صح 
»احتياطات ال�رشف ُمر�صية ن�صبيا, 
ال�صترياد.  من  �صنتني  تكافئ  اإذ 
لأجل  هاما  حيزا  لنا  اأتاحت  كما 
 ,2018 املايل«ويف  و�صعنا  تقومي 
ب45ر17  الحتياطات  تقل�صت 
مقارنة  جزائري  دينار  مليار 
دولر  مليار  )33ر97   2017 بنهاية 

املالية  قانون  ويتوقع  اأمريكي( 
-2019 الفرتة  خالل   ,2019 ل�صنة 
احتياطات  يف  انخفا�صا   ,2021
يف  دولر  مليار   62 اإىل  ال�رشف 
2019, ثم اإىل 8ر47 مليار دولر يف 
2020 لي�صل اإىل 8ر33 مليار دولر 

يف عام 2021. 
وذكر الوزير اأن احلكومة, ويف �صبيل 
امل�صتمر  التناق�ض  هذا  مواجهة 
التزمت  قد  ال�رشف,  لحتياطات 
عقلنة  على  يقوم  مب�صعى  موؤخرا 
خالل  من  ال�صلع,  من  الواردات 
الحتياجات  على  تقت�رش  جعلها 
احلقيقية لل�صوق الوطني, بانتظار 
قطاع  على  املنهج  هذا  تعميم 

اخلدمات. 

للديوان  العام  املدير  ك�صف 
يو�صف  والعمرة   للحج  الوطني 
اأول رحلة   عزوزة , , عن انطالق 
اجلزائر  من  امليامني  للحجاج  
العا�صمة نحو البقاع املقد�صة يوم 

الإثنني املقبل.
واأو�صح عزوزة خالل موؤمتر احلج 
بق�رش  الثالثة  طبعته  يف  املربور 
اأول  البحري  بال�صنوبر  املعار�ض  
اأول  انطالق  “اأن  بالعا�صمة  اأم�ض 
رحلة للحجاج امليامني من مطار 
البقاع  باجتاه  بومدين   هواري 
جويلية   15 يوم  �صتكون  املقد�صة 
 350 قرابة  متنها  وعلى  اجلاري 

على �رشورة  و�صدد  وحاجة  حاج  
اأن يكون احلاج “خري �صفري لبالده 
واأح�صن ممثل يف اللتزام  بقوانني 
البلد امل�صيف ومثال يف الأخالق 
عزوزة  ذكر  كما  ال�صرية  وح�صن 
الديوان  بذلها  التي  اجلهود  بكل 
احلج  من  املو�صم  هذا  لإجناح 
من دورات تدريبية لأع�صاء البعثة 
وتنظيم قافلة احلجاج التي جابت 
كل وليات  الوطن ل�رشح املنا�صك 
احلج  �صالون  تنظيم  وكذا  احلج 
حلجاج  خدمة  اأ�صاف  كما  وكلها 

بيت  اهلل
ف.ن

نهاية اأبريل 2019 

احتياطات ال�سرف تبلغ 6ر72 
مليار دولر 

ديوان الوطني للحج والعمرة

انطالق اأول رحلة للحج هذا الثنني

ك�صفت  املديرية العامة للغابات يف 
ا�صتنجدت   قد  م�صاحلها  اأن  بيان 
اأجل  من  الوطني  الدرك   مب�صالح 
بقي من  م�صاحات �صمن   ما  اإنقاذ 
املديرية  مع  قطاعية  اتفاقية 
ت�صمن  الوطني   للدرك  العامة 
�صبكات  من  الغابية  املواقع  حماية 
ن�صاطهم  يزداد  الذين  الفحامني 
الأ�صحى  عيد  موعد  اقرتاب  مع 
جتارة  فيه  تزدهر  الذي  املبارك  

الفحم .

اأن  الغابات  مديرية  واأكدت  هذا 
تقوم  �صارت  الفحامني  �صبكات 
نهب  اجل   من  احلرائق  باإ�صعال 
اإ�صعال  اأدى اإىل  الفحم  الأمر الذي 
فتيل 480 حريق بالغابات منذ بداية 
يف  ت�صبب  الذي  الأمر  جوان  �صهر 
 , الغابات  من  هكتار   2807 اإتالف 
الآونة  وت�صاعف عدد احلرائق  يف 
الأخرية  حيث مت ت�صجيل 173 حريق 
 25 مبعدل  الأخري   الأ�صبوع  خالل 
حريقا يوميا ما اأتى على 538 هكتار 

الأ�صبوع  هذا  خالل  الغابات  من 
فقط  وكانت وليات عني الدفلى , 
وتاأكدت  هذا   , واملدية  وزو   تيزي 
الفحم  �صبكات  اأن  الغابات  م�صالح 
الغابات  ا�صتهداف  يف  ال�صبب  هي 
ا�صتغاللها  عملية  لت�صهيل   وحرقها 
ال�صتنجاد  ا�صتوجب  الذي  الأمر   ,
مب�صالح الدرك الوطني لإنقاذ الرثوة 
الغابية وفقا لتفاقية ثنائية �صت�صمح 
اأمنية ثابثة مبداخل  بن�صب حواجز 
دوريات  اىل  بالإ�صافة  الغابات  

ال�رشيع  والتدخل  اأي حريق  لتفادي 
ا�صتحداث  مع  الفاعلني  لتوقيف 
هذا   , للمتورطني  ردعية  عقوبات 
ومن �صاأن  هذه العمليات اأن تقل�ض 
احلرائق , خا�صة وان �صبكات الفحم 
الغابات   اأعوان  نق�ض عدد  ا�صتغلت 
لتطبق خمططاتها يف حرق الغابات  
لت�صهيل عملية احل�صول على الفحم 
عيد  ملوعد  حت�صريا  الوقت  وربح 
 03 عنه  تف�صلنا  الذي  الأ�صحى 

اأ�صابيع .

للت�سدي ل�سبكات الفحم 

املديرية العامة  للغابات ت�ستنجد بقيادة الدرك الوطني 

حممد بن ترار
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تغطية: م.ثيزيري

اأطوار  الأربعاء  ليلة   توا�صلت 
ق�صية  يف  املتهمني  حماكمة 
القطب  حمكمة  اأمام  »البو�صي« 
ب�صيدي  املتخ�ص�ص  اجلزائي 
كان  والتي  بالعا�صمة،  احممد 
فيها املدعو كمال �صيخي املكنى 
يف  واحد  رقم  املتهم  ب«البو�صي« 
ق�صية حجز 7 قناطري من الكوكايني 
امللف  هذا  واأماط  وهران،  مبيناء 
اللثام عن اإمرباطورية الر�صاوى التي 
مبحافظات  ملوظفني  ت�صلم  كانت 
التعمري  دوائر  وروؤ�صاء  و  عقارية 
بالعا�صمة البالغ عددهم 12 والذين 
املوؤقت  احلب�ص  رهن  يتواجدون 
احلرا�ص  العقابية  باملوؤ�ص�صة 
الرئي�صي، ووواجه  املتهم  رفقة 
الثقيلة  التهم  من  جملة  »البو�صي« 
عموميني  موظفني  مبنح  املتعلقة 
مبا�رش  ب�صكل  م�صتحقة  غري  مزية 
عمل  اأداء  اأجل  من  مبا�رش  وغري 
من  عمل  اأداء  عنه،  المتناع  اأو 
�صلطة  من  ال�صتفادة  واجباتهم، 
اأو  عمل  اأداء  اأجل  من  الوظيفة 
نحو  على  اأداء عمل  عنه،  المتناع 
يخرق القوانني والتنظيمات لغر�ص 
احل�صول على منافع غري م�صتحقة 
ومزايا  هدية  قبول  وللغري،  لنف�صه 
غري م�صتحقة، طلب ب�صكل مبا�رش 
اأو غري مبا�رش ملزية غري م�صتحقة 
عن  المتناع  اأو  عمل  اأداء  بغر�ص 

اأداء عمل.
 

طاقم من ذهب لرئي�سة 
م�سلحة العمران 

التي  الفيديوهات  ا�صتعرا�ص 
حاول  البو�صي  كمال  �صجلها 

يف  الطرق  بكل  منها  التن�صل 
بعد  انطلقت  التي  احلال  ق�صية 
بوهران  الكوكايني  ق�صية  تفجري 
كمال  اإخ�صاع  مبوجبها  مت  التي 
�صيخي املكنى »البو�صي« للتحقيق، 
قامت ال�صبطية  مبقت�صاها  والتي 
وعرثت  مكتبه  بتفتي�ص  الق�صائية 
على هذه الفيديوهات التي كان يقوم 
يف  توريطه  يف  ت�صبب  ما  بتوثيقها 
ق�صية اأخرى األ وهي ق�صية احلال 
لر�صاوى يظهر  بت�صليمه  املتعلقة 
عقارية  مبحافظات  موظفني  فيها 
و وروؤ�صاء دوائر التعمري بالعا�صمة 
مالية  مبالغ  ي�صتلمون  وهم 
وتارة  تارة،  للحج  �صفر  وجوازات 
اأخرى يعد البع�ص الآخر بت�صليمهم 
اأقاربهم،  باأ�صماء  وعقارات  اأموال 
ا�صتالم  الت�صجيالت  اأظهرت  فيما 
العمران  م�صلحة  روؤ�صاء  اإحدى 
ببلدية القبة مل�صوغات من الذهب 
�صكل طاقم من ذهب،  الأ�صفر يف 
قيمته  باأن  »البو�صي«  �رشح  حيث 
املالية تبلغ مبلغ 15 مليون �صنتيم، 
يف الوقت الذي اأكدت هذه الأخرية 
ق�صم  يف  له  تركته  باأنها  للقا�صي 
بذلك  راف�صة  مبكتبه  ال�صتقبال 
يف  اإظهاره  مت  والذي  معها  اأخذه 
هيئة  دخول  حمل  وكان  اجلل�صة 
مع  كالمية  مناو�صات  يف  دفاعها 

هيئة املحكمة،
واأجمع املتهمون على اأنهم ت�صلموا 
للحج  ال�صفر  وجوازات  الأموال 
بها  عليهم  مّن  �صدقات  �صكل  يف 
فكانت  الأموال  اأما  »البو�صي« 
العمرة  منا�صك  لأداء  م�صاريف 
كم�صاريف  كانت  واأخرى  واحلج 
الأمر  وهو  مقابل ،  اأي  عالج دون 
اجلل�صة  قا�صي  عليه  علق  الذي 

احلج،  بالقول:«�صيناريوهات 
على  طغت  وال�صدقات  العمرة 
كمال  حتول  اأين  احلايل  امللف 
 .. �صيخي ملواطن جزائري ممتاز 
وكانت الإدارة تتنقل ملكتبه لتقدم 

له خدمات كثرية«
عن  »البو�صي«  دافع  حني  يف 
فيها:..«اأنا  جاء  عبارة  يف  نف�صه 
حقي  ومن  جزائري  مواطن 
حقي  من  و  الرخ�ص..  ا�صتالم 
و  اأموايل..  من  واأت�صدق  اأزكي  اأن 
واأموال  للحج  �صفر  جوازات  اأ�صلم 
مواطن  لأي  العمرة  منا�صك  لأداء 
يف  يعمل  كان  واإن  حتى  جزائري 
الإدارة اجلزائرية..«، فيما ل تزال 
متوا�صلة  املحاكمة  جل�صة  اأطوار 

لغاية كتابتنا لهذه الأ�صطر.
 

املمثل القانوين للخزينة 
العمومية

» ينطبق على البو�سي املثل 
من حفر حفرة لأخيه وقع 

فيها«
 

املمثل  املدين  الطرف  دفاع  بداأ 
القانوين للخزينة العمومية مرافعته 
حفرة  حفر  من   « القائل  باملثل 
هذا  اأن  مو�صحا  فيها،  وقع  لأخيه 
�صيخي  كمال  على   ينطبق  الأخري 
البو�صي،  كمال  با�صم  املعروف 
م�صريا للقا�صي اجلزائي اأن البو�صي 
�صغط  كو�صيلة  الكامريات  و�صع 
له  كحماية  املتهمني  باقي  على 
ول�صتعمالها كو�صيلة �صغط عليهم 
يف  والبتزاز  التهديد  طريق  عن 
وذكر  لطلباته.  الر�صوخ  حالة عدم 
ق�صية  ان  اجلل�صة  ح�صور  الدفاع 
الت�صجيالت  من  انفجرت  احلال 

الق�صائية  ال�صبطية  وجدتها  التي 
البو�صي خالل حتقيقها  يف مكتب  
يف ق�صية حجز الكوكايني بوهران. 
التهم  اأركان  اأن  املحامي  وقال 
املتنمرين  جميع  �صد  املوجهة 
تتمثل  مادية  باأدلة  ثابتة يف حقهم 
املراقبة  كامريات  فيديوهات  يف 
دفع  متهم  كل  اإلزام  طلب  وعليه 
دينار  مليون   5 قدره  تعوي�ص 
الأ�رشار  جميع  عن  جزائري 

الالحقة بهم..
النيابة تلتم�س ت�سليط 

عقوبة 10 �سنوات حب�سا نافذا 

مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  التم�ص 
املتخ�ص�ص  اجلزائي  القطب 
متاأخرة  �صاعة  يف  احممد  ب�صيدي 
عقوبة  ت�صليط  اأم�ص،  م�صاء  من 
ومليون  نافذا  حب�صا  �صنوات   10
حق كمال  يف  جزائري  دينار 
�صيخي املكنى »البو�صي« يف ق�صية 
ملحافظني  �صلمها  التي  الر�صاوى 
التعمري  م�صالح  وروؤ�صاء  عقاريني 

يف خمتلف بلديات العا�صمة..
ت�صليط  النيابة  التم�صت  كما 
نافذا  حب�صا  �صنوات  عقوبة 10 
ومليون دينار جزائري غرامة مالية 
»ط.حممد«  من  كل  حق  يف  نافذة 
داي  بح�صني  عقاري  حمافظ 
التعبري  ق�صم  رئي�ص  و«غ.جممد« 
ببلدية الدرارية و«ز.اليا�ص« رئي�ص 
م�صلحة التعبري ببلدية حيدرة و«ع.
التعمري  مبديرية  مهند�ص  اعمر« 
ت�صليط  وطلب  اجلزائر.  بولية 
نافذة  �صنوات   8 احلب�ص  عقوبة 
�صد  دج  مليون  بقيمة  وغرامة 
باملحافظة  الدين« موظف  »ر.نور 
 7 احلب�ص  و   ، ببوزريعة  العقارية 
�صنوات نافذة وغرامة بقيمة مليون 
دج �صد كل من »اأ.بلقا�صم« موظف 
القبة،  ببلدية  التعمري  مب�صلحة 
التعمري  فرع  رئي�ص  واأ.الطاهر« 
ببلدية بوؤر مراد راي�ص، و احلب�ص 6 
�صنوات ومليون دج غرامة �صد كل 
من »ب.حممد« رئي�ص ق�صم التعمري 
املن�صب  نف�ص  وتقلد  بال�رشاقة 
ببلدية بئر مراد راي�ص و«ح.جويدة« 
ببلدية  التعمري  م�صلحة  رئي�صة 

�صنوات   5 احلب�ص  والتم�ص  القبة. 
دج  مليون  بقيمة  وغرامة  نافذة 
مراقب  »ع.جمال«  من  كل  �صد 
داي  العقارية حل�صني  باملحافظة 
و«ب.عبد القادر« حمافظ عقاري 
بح�صني داي وعامني حب�صا نافذا 
دينار جزائري غرامة  األف  و200 
موقوف  غري  ملتهم  نافذة  مالية 
مت ال�صماع اإليه ك�صاهد فوجهت له 
النائب  طلب  مع  التهام.   اأ�صابع 
املحجوزات  م�صادرة  العام 
الناجتة عن العائدات الإجرامية.

 .. متاأ�س�س  حمام   50
ومرافعات لغاية اخلام�سة 

فجرا:
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن املرافعات 
القانونية يف الق�صية ا�صتمرت اإىل 
وتوا�صلت  فجرا،  اخلام�صة  غاية 
املتهمني  دفاع  هيئة  مرافعات 
حمام   50 من  اأكرث  من  املتكونة 
املتهم  حق  يف  تاأ�ص�صوا  منهم   6
»البو�صي«،  املدعو  الرئي�صي 
بالدفوعات  مت�صكوا  حني  يف 
ال�صكلية التي اأثارتها هيئة الدفاع 
حيث  العلنية،  اجلل�صة  بداية  يف 
مدار  على  مرافعاتهم  توا�صلت 
من  ا�صتماتوا  كاملة  �صاعات   10
موكليهم،  عن  الدفاع  يف  خاللها 
اأو عدمه  تورطه  ن�صبة  كل ح�صب 
بع�ص  واأن  خا�صة  الق�صية  يف 
كامريات  ت�صبطهم  مل  املتهمني 
اأموال  اأية  ي�صتلمون  الت�صجيل 
املكنى  من  كانت  عملة  اأي  من 
»البو�صي«.. ليقرر القا�صي النطق 
للمداولت  الدخول  بعد  باحلكم 
نف�ص  يف  الق�صية  يف  القانونية 

اليوم على ال�صاعة الثالثة زوال،
 واأحكام متفاوتة 

للمحافظني العقاريني 
وروؤ�ساء دوائر التعمري

بت�صليط  املحكمة  هيئة  ق�صت  و 
نافذا  حب�صا  �صنوات   8 عقوبة 
غرامة  جزائري  دينار  ومليون 
مالية نافذة يف كل من »غ.جممد« 
ببلدية  التعبري  ق�صم  رئي�ص 
رئي�ص  و«ز.اليا�ص«  الدرارية 
حيدرة  ببلدية  التعبري  م�صلحة 

مبديرية  مهند�ص  و«ع.اعمر« 
التعمري بولية اجلزائر مع عزلهم 
وفيما  العمومية،  وظائفهم  من 
رئي�ص  من«اأ.الطاهر«  كل  اأدين 
مراد  بئر  ببلدية  التعمري  فرع 
ق�صم  رئي�ص  »ب.حممد«  راي�ص 
نف�ص  وتقلد  بال�رشاقة  التعمري 
راي�ص  مراد  بئر  ببلدية  املن�صب 
م�صلحة  رئي�صة  و«ح.جويدة« 
القبة.ب5�صنوات  ببلدية  التعمري 
دينار  األف   500 و  نافذا  حب�صا 
نافذة  مالية  غرامة  جزائري 
املحجوزات  خمتلف  ومب�صادرة 
الدولر  ال�صعبة  العملة  من 
كما  الذهب،  وطاقم  والأورو 
ق�صت املحكمة بت�صليط عقوبة 8 
�صنوات حب�صا نافذا ومليون دينار 
يف  نافذة  مالية  غرامة  جزائري 
كل من »ط.حممد« حمافظ  حق 
عقاري بح�صني داي و«ت.حممد« 
ببلدية  التعمري  م�صلحة  رئي�ص 

عني البنيان..
مراقب  »ع.جمال«  اإدانة  مع 
حل�صني  العقارية  باملحافظة 
حمافظ  القادر«  و«ب.عبد  داي 
ب4�صنوات  داي  بح�صني  عقاري 
دينار  األف   200 و  نافذا  حب�صا 
جزائري غرامة مالية نافذة، يف 
الدين«  »ر.نور  اإدانة  متت  حني 
العقارية  باملحافظة  موظف 
ببوزريعة ب6�صنوات حب�صا نافذا 
و 500 األف دينار جزائري غرامة 
حب�صا  5�صنوات  و   نافذة  مالية 
نافذا و 500 األف دينار جزائري 
الزام  مع  نافذة،  مالية  غرامة 
األف   500 بدفع  املتهمني  هوؤلء 
دينار جزائري كتعوي�ص للخزينة 
الأ�رشار  كافة  عن  العمومية 
ا�صتفاد  حني  يف  بها،  الالحقة 
الرباءة  من  »ي.كمال«  املدعو 

من جميع التهم املوجهة اإليه..
على  املتهمني  عائالت  وعلقت 
جد  كانت  اأنها  قائلة  الأحكام 
القا�صي  ونبه  قا�صية يف حقهم، 
بالأحكام  النطق  نهاية  بعد 
حق  ميلكون  اأنهم  اإىل  املتهمني 
 8 اأق�صاه  اأجل  يف  الإ�صتئناف 

اأيام.

�سقوط اللثام عن اإمرباطورية الر�ساوى

10 �سنـــــــوات �سجنــــا للبــــــــو�ســــــي 
.       اإق�ساء من اإبرام ال�سفقات العمومية

.       اأحكام متفاوتة للمحافظني العقاريني وروؤ�ساء دوائر التعمري

اأدانت حمكمة القطب اجلزائي املتخ�ص�ص ب�صيدي احممد بالعا�صمة 
م�صاء اأول اأم�ص اخلمي�ص، بارون املخدرات كمال �صيخي املدعو«البو�صي« 

ب10 �صنوات حب�صا نافذا ومليون دينار جزائري عن تهمة الر�صوة 
والتحري�ص على ا�صتغالل النفوذ، حيث ق�صت حمكمة القطب اجلزائي 

املتخ�ص�ص ب�صيدي احممد اأم�ص، بت�صليط عقوبات تكميلية يف حقه 
متثلت يف اإق�صائه من اإبرام ال�صفقات العمومية ملدة 5 �صنوات مع اإلزامه 

بدفع 10 ماليني دينار جزائري للوكيل الق�صائي للخزينة العمومية 
تعوي�صا عن كافة الأ�صرار الالحقة بها..

اجلزء الثاين 



البطالني املحتجني  قال عدد من 
لهم  ت�رصيح  يف  اأدرار،  بوالية 
جلوئهم  اأن  »الو�سط«،  يومية  مع 
خليار الت�سعيد من لهجة خطابهم 
يف  والدخول  لل�سارع  ،باخلروج 
املوؤدي  بالطريق  مفتوح  اعت�سام 
على  جاء   ، توات  غازت  ملجمع 
احللول  جلميع  ا�ستنفاذهم  خلفية 
ال�سلطات  مع  املمكنة  الودية 
املبا�رصين   امل�سوؤولني  و  الو�سية 
اأجل  من  ال�سغل،  �سوق  على 
ان�سغاالتهم  مع  الفوري  التجاوب 
القائمة املتمثلة يف اأحقية طالبي 
العمل مبا فيهم خريجي اجلامعات 
املدار�س   ، الكربى  املعاهد   ،
التكوين  مراكز  مرتب�سي   ، العليا 
عدميي  وحتى  التمهني  و  املهني 
بال�رصكات  التوظيف  يف  امل�ستوى 
العاملة يف تراب الوالية ، وذلك يف 
اطار االلتزام بتو�سيات و تعليمات 
اأولوية  مبنح  القا�سية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
االأولويات  ح�سب   مبداأ  بتطبيق 

واالإمكانات املتاحة .
اإىل جانب ذلك فقد حذر مهتمني 
اأدرار  بوالية  العاملة   اليد  مبلف 
املعنية  اجلهات  انتهاج  مغبة  من 
الوالئية  ال�سلطات  يف  ممثلة 
ل�سيا�سة  ال�رصكات  وم�سريي 

حما�رصة  عو�س  للأمام  الهروب 
ان�سغاالت البطالني بلغة ال�رصاحة 
، دون احلديث عن تفاوت االأدوات 
اأجهزة  م�ستوى  على  الرقابية 
الت�سغيل ، وهو ما �ساهم يف التف�سي  
التوظيف  لظاهرة  املخيف 
ال�رصكات  م�ستوى  على  املبا�رص  
الوطنية العاملة يف حقول البرتول 
 ، ل�سوناطراك  العامة  باملديرية 
يف  االحتقان  الذي  اأجج  االأمر 
جعلهم  مما  البطالني،  �سفوف 
يتوعدون ب�سيف  �ساخن، لل�سغط 
بها  للدفع  الو�سية  ال�سلطات  على 
عمل  منا�سب  اإ�ستحداث   نحو 
لهم بال�رصكات الوطنية العاملة يف 
التطبيق  اإطار  يف  البرتول،  حقول 
عن  ال�سادرة  للتعليمة  ال�سارم 

عبد  ال�سابق  االأول  الوزير  م�سالح 
مبنح  والقا�سية  �سلل،  املالك 
عن  للعاطلني  التوظيف  اأولوية 
العمل من اأبناء املنطقة للتخفيف 

من حدة االحتقان املحلي  .
بطالون  وجهها  �سكاوى   وقالت 
اإىل الدوائر الو�سية ، اأن االأو�ساع 
ملف  ي�سهدها  التي  الراهنة 
الت�سغيل بهاته الوالية ال تبعث على 
االرتياح وتتطلب تدخل جديا من 
بهدف   الو�سية  اجلهات  طرف 
املمار�سات  �سموها  ما  احتواء 
امل�سوؤولني  بها  يقوم  التي  ال�سلبية 
الذين  العاملة   اليد  ملف  على 
وجهت لهم اأ�سابع االتهام  بانتهاج 
يف  تتمثل  م�سبوهة  عمل  خطة 
النفطية  املوؤ�س�سات  بني  التنقل 

بوالية اأدرار  وهو ما و�سعه حمل 
�سبهة .

العام  املدير  امل�ستكون   وطالب 
�رصورة  للت�سغيل  الوطنية  للوكالة 
ومعاجلة  االأمور  ل�سبط  التدخل 
حد  وو�سع  القائمة  االإختلالت 
به  متر  الذي  الع�سوائي  للت�سيري 
الوكالة الوالئية للت�سغيل من خلل 
على  التعيينات  يف  النظر  اإعادة 
م�ستوى الوكالة وجوب و�سع الثقة 
تتوفر  التي  الكفوؤة  االإطارات  يف 
لت�سيري  املطلوبة  ال�رصوط  فيها 
تعيني  ولي�س  العمومية  املرافق 
خارج  مهامهم  ميار�سون  اأ�سباح 

املقرات الر�سمية.

جلاأ عدد من البطالني باأدرار ال�شتئناف احتجاجهم مبحيط واد الزين اأين يتواجد ن�شاط جممع غاز 
توات ،وذلك على خلفية عدم التزام وايل والية اأدرار حمو بكو�ش وجلنة �شوناطراك بالوعود املقدمة 

اليهم والقا�شية با�شتحداث عدد هام من منا�شب ال�شغل لفائدة العاطلني عن العمل .

على خلفية عدم التزام الوايل وجلنة �شوناطراك بوعودهم 

اأحمد باحلاج 

بطالو اأدرار يدخلون يف اعت�صام مفتوح 

2000 حالة ت�شمم عقربي من بينهم 15 حالة وفاة 

ارتفاع الوفيات بالت�صمم العقربي بـ 07 واليات جنوبية  

اأمن مترنا�شت 

ب�شبب اجنازها بعيدا عن مناطق
الن�شاط التجاري 

االإطاحة بع�صريني  يف ق�صية �صرقة 

حمالت مهنية ببلدية عني قزام 
بتمرنا�صت ...هيكل بدون روح 
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اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
عنا�رص  بجميع اأنواعها متكنت 
الرابع  احل�رصي  باالأمن  ال�رصطة 
العمر  من  يبلغ  �سخ�س  توقيف  من 
ال�رصقة  ق�سية  عن   ) �سنة   25  (

العمدي مللك  التحطيم  مع  بالعنف 
الغري . وقائع الق�سية تعود اإىل تقدم 
ال�رصطة  مقر  اأحد االأ�سخا�س اىل 
فعل  عن  اأجل اإيداع �سكوى  من 
ال�رصقة بالعنف و التحطيم العمدي 

يف  حتقيق  فتح  ليتم  الغري،  مللك 
و  الدوريات  تكثيف  مت  اين  الق�سية 
اال�ستعلماتي  اجلانب  تفعيل  كذا 
هوية  حتديد  اإىل  التو�سل  ليتم   ،
املقر  اإىل  حتويله  و  فيه  امل�ستبه 

،  بعد ا�ستك معه  التحقيق  المتام 
ال�سالف  مال االإجراءات مت تقدمي 
اأمام اجلهات الق�سائية ال للذكر 
�سدرت يف حقه  اأ لتي  ا  ، خمت�سة 

اأمر اإيداع .

�سكان  من  الع�رصات  ي�ستكي 
من  احلدودية  اجلنوب  واليات 
تف�سي ظاهرة ال�رصقة التي باتت 
الدفع  الرباعية  مركباتهم  تهدد 
وال�سياحية ،  اأين �سهدت الظاهرة 
ذلك  اأحدث   ، رهيبا  اإرتفاعا 
نفو�س املواطنني  كبريا يف  هلعا 
، وهو  العملية  اأن تطالهم  خ�سية 
 ، جحيم  اإىل  حياتهم  حول   ما 
تلك  �سكان  من  العديد  بات  اإذ 
املناطق يعي�س يوميا رحلة بحث 
اأجل  ، و ذلك ح�سبهم من  �ساقة 
يف  يركن  اآمن  مكان  على  العثور 
�سيارته و غالبا ما تكون الوجهة 
اإىل  اأماكن بعيدة جدا عن  احلي 

ال�سالف ذكره . 
اأكد الع�رصات من قاطني واليات 
 ، ايليزي   ، اأدرار  مترنا�ست، 
على  وتيندوف   ب�سار   ، الوادي 
لهم  متفرقة  ت�رصيحات  �سوء 
ظاهرة  اأن  على   « للو�سط    «
الدفع  الرباعية  �رصقة املركبات 
اخلطر  ناقو�س  دقت  وال�سياحية 
املو�سوع  تويل  �رصوريا  بات  و 
لدن  من  ذلك  و   ، عاجل  ب�سكل 

غرار  على  املعنية  اجلهات 
طالب  كما   ، االأمنية  اجلهات 
�سكان اجلهات ذاتها باإجناز فرق  
باالأحياء  الوطني  للدرك  اإقليمية 
االأطراف   املرتامية  والقرى 
جدري  ب�سكل  الق�ساء  اأجل  من 
على الظاهرة ، فيما مل ت�ستثني 
اليقظة  عامل  االأمنية  اجلهات 
لدى املواطنني ملا له من اأهمية 
و  الظاهرة  ا�ستئ�سال  يف  كبرية 
ال�رصيع عن حاالت  بالتبليغ  ذلك 
االأخ�رص  اخلط  عرب  ال�رصقة 
على  ت�رصف  بدورها  التي  و   ،
اإ�ستقبالهم على مدار كل �ساعات 

اليوم .
 وح�سبما اأفادت به م�سادر اأمنية 
املخت�سة  االأمن  م�سالح  فاإن  
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
اجلناة  ملحقة  توا�سل  تزال  ال 
من   ، والهوية  العدد  املجهويل 
اأجل ا�سرتجاع 14 �سيارة تعر�ست 
االأول  ال�سدا�سي  خلل  لل�رصقة 
من ال�سنة اجلارية ح�سبما اأفادت 

به �سكاوى  ال�سحايا .
اأحمد باحلاج 

تف�صي ظاهرة �صرقة 
املركبات النفعية 

وال�صياحية باجلنوب 

 و�شط مطالب برفع التغطية االأمنية بالواليات 
احلدودية 

ال تزال اأغلبية املحلت التجارية 
التي مت توزيعها مبدينة عني قزام 
دعم  برنامج  اإطار  بتمرنا�ست  يف 
يتم  ومل  مغلقة  ال�سباب   ت�سغيل 
ا�ستغللها اإىل غاية اللحظة بالرغم 
من اأن عمليات التوزيع مرت عليها 
من  هناك  ،بل  عديدة  �سنوات  
تعدت ال�سنتني يف بع�س  مما بعث 
بع�س  لدى  الت�ساوؤالت  من  العديد 

ال�سكان حول هده الو�سعية.
املحلي  بال�ساأن  املهتمني  نا�سد 
قزام  عني  االإدارية  باملقاطعة 
يف   ، مترنا�ست  بوالية  احلدودية  
»الو�سط«،  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
ال�سلطات املحلية ب�رصورة التدخل 
 ، العمومية  املمتلكات  حلماية 
وذلك بعد حالة التدهور التي طالت 
املحلت املهنية ، و يبقى الثابت 
م�ستفيدين  املحلت  لهذه  باأن 

هذا  على  تركها  ف�سلوا  اأنهم  اإال 
من  العديد  بعث  ما  وهو   ، احلال 
الت�ساوؤالت عن موقع االأر�سية التي 
يف  املحلت  هذه  عليه  �سيدت 
اغلب جهات املنطقة  وتواجدها 
يف اأماكن معزولة ت�سببا يف عزوف 
يف  عنها  وتخليهم  امل�ستفيدين 

مناطق ميتة جتاريا .
عديد  االأ�سا�س،ينا�سد  هذا  وعلى 
ال�سباب البطال  مبدينة عني قزام  
راأ�سها  وعلى  املعنية  اجلهات  من 
الوايل  و  بتمرنا�ست  الوالية  وايل 
يف  النظر  قزام   بعني  املنتدب 
اال�ستغلل  وعدم  الغلق  و�سعية 
هذه  مثل  عليها  تزال  ال  التي 
رغم  لل�سغل،  ال�رصورية  املرافق 
ال�سباب البطال  حاجة االآالف من 

ملثلها.
�شالح ،ب 

مهتمة  حملية  جمعيات  دقت 
جنوب  بواليات  ال�سحي  بال�ساأن 
البلد الكبري ناقو�س اخلطر وذلك 
مرعبة  اأرقام  ت�سجيل  خلفية  على 
وحاالت  االإ�سابة  معدالت  يف 
خلل  العقربي  بالت�سمم  الوفيات 
احل�سيلة  لتبقى   ، اجلارية  ال�سنة 
�سح  ظل  يف  للرتفاع  مر�سحة 
والتوعوية  التح�سي�سية  احلملت 

والوقائية .
من  مطلعة  م�سادر  اأفادت 
بواليات  ال�سحة  مديريات 
مترنا�ست ، اأدرار ، ورقلة ، غرداية 
، الوادي ، ب�سار و تيندوف  ، عن 
ت�سجيل 2000 حالة ت�سمم عقربي 
بينهم  من  احلالية  ال�سائفة  خلل 

اأعمارهم  ترتاوح  وفاة  حالة   15
دق  قد  و    ، �سنة   16 و   05 الـ  بني 
اخلطر  ناقو�س  للو�سع  املتتبعني 
بات  العقربي  الل�سع  باأن  ذاكرين   ،
ترت�سد  حقيقية  م�سكلة  بالفعل 
حياة املواطنني ، و م�سكل يواجه 
العمومية  ال�سحة  م�سكلة  كذلك 

من  الرغم  على  املناطق   بهاته 
تكثيف التغطية ال�سحية اجلوارية 
معاجلة  احتياجات  تلبي  التي 
احلاالت امل�سابة من خلل توفري 
امل�سل امل�ساد لل�سع العقرب عرب 
الواليات  ح�سبما  مناطق  خمتلف 

مت االإ�سارة اإليه .

دعا  فقد   ، ذاته  ال�سياق  يف   و 
املخت�سني  االأطباء  من  العديد 
كافة ال�سلطات املحلية بالواليات 
و  بلدياتها  املذكورة عرب خمتلف 
اإال  دوائرها و ذلك ال يتم ح�سبهم 
حملت  من  التكثيف  خلل  من 
على  املحافظة  بغية   ، النظافة 
عدم ت�سجيل وفيات جراء الت�سمم 
العقربي . و من جهة اأخرى ، ي�سكل 
الل�سع العقربي اأول حاالت الت�سمم 
الناجم  الت�سمم  يليه  بالواليات  
حالة   134 الكلب ب  ع�سات  عن 
و الت�سممات الغذائية ب 52 حالة 
خلل ذات الفرتة ح�سب معطيات 
اأوردته  ما  وفق  ال�سحية  امل�سالح 

م�سادرنا .

اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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جتاوز اإيران تخ�صيب اليورانيوم 
�صغط" "تكتيك 

اعترب حمللون اأن قرار اإيران ب�ساأن تخ�سيب اليورانيوم مبا يتجاوز احلد االأ�سا�سي املن�سو�ص عليه يف االتفاق النووي 
لعام 2015، هو "تكتيك �سغط" الإجبار االأطراف املوقعة على الوفاء بالتزاماتهم. 

م.�ص

و�أعلنت طهر�ن �أنها بد�أت تخ�صيب 
�ليور�نيوم �إىل ما يتجاوز 3.67٪ يف 
باالتفاق  �لتز�ماتها  خف�ض  �إطار 
با�صم  ر�صمًيا  �ملعروف  �لنووي، 
�مل�صرتكة"  �ل�صاملة  �لعمل  "خطة 
)JCPOA( ،وقالت طهر�ن �إن هذه 
�لعقوبات  على  رًد�  تاأتي  �خلطوة 
�الأوروبيني  متهمة  �الأمريكية، 
�قت�صادها  حماية  يف  باالإخفاق 
حممد  ت�صاءل  �خلطوة،  تلك  ،عن 
�صيا�صي  حملل  وهو  �أف�صاري،  ر�صا 
هي  "ما  طهر�ن:  يف  و�أكادميي 
كانت  �لتي  �ملتاحة  �خليار�ت 
�لرئي�ض  �ن�صحاب  بعد  �إير�ن  لدى 
�الأمريكي دونالد تر�مب من �التفاق 
معيقة  �قت�صادية  عقوبات  وفر�ض 

على �إير�ن". 
جهة  "من  حديثه:  يف  و�أ�صاف 
�الأوروبي،  �الحتاد  ف�صل  �أخرى، 
فرن�صا،  )�أملانيا،  �لثالث  و�لدول 
�أي �إجر�ء الإنقاذ  �إيطاليا( يف �تخاذ 
لقد  و�حد،  عام  خالل  �ل�صفقة 
ينبغي  ال  لذلك  بالفعل،  ذلك  طلبو� 
�ملا�صي،  و�الأ�صبوع  يتفاجاأو�"،  �أن 
�الإير�ين  �خلارجية  وزير  �ألقى 
بالالئمة  ظريف،  جو�د  حممد 
�لوفاء  يف  لف�صلهم  �الأوروبيني  على 

،وقال  �التفاق  مبوجب  بالتز�ماتهم 
تنفيذ  يف  �إخفاقها  "بعد  ظريف: 
�لعمل  خطة  مبوجب  �لتز�ماتها 
ذلك  يف  مبا   - �مل�صرتكة  �ل�صاملة 
�ملتحدة-  �لواليات  �ن�صحاب  بعد 
�لثالث  �الأوربية  �لدول  على  ينبغي 
�الأقل  على  �الأوروبي  و�الحتاد 
لتد�بري  �ل�صيا�صي  �لدعم  تقدمي 

�إير�ن �الإ�صالحية". 
�لثالث  �الأوروبية  �لدول  �أن  و�أو�صح 
لي�صت  وبريطانيا(  و�أملانيا  )فرن�صا 
موقف  �تخاذ  لتجنب  ذر�ئع  لديها 
"للحفاظ على خطة  �صيا�صي حازم 
ومو�جهة  �مل�صرتكة  �ل�صاملة  �لعمل 
�أكتوبر  ،ويف  �الأمريكية"  �الأحادية 
�لواليات  �أن  تر�مب  �أعلن   ،2017
على  موقًعا  طرًفا  تعد  مل  �ملتحدة 
�التفاقية يف  و�ن�صحب من  �التفاق، 
ذلك  ،بعد  �ملا�صي  �لعام  من  ماي 
و��صنطن  فر�صت  وجيزة،  بفرتة 

عقوبات على �إير�ن. 
احتواء ال�سرر 

ومعلق  �صحفي  مرت�صوي،  جنار 
طهر�ن  �إن  قال  �أمريكي،  �إير�ين 
يقوم  حتى  عام،  ملدة  �نتظرت 
وتعوي�ض  بالتجارة،  �الأوروبيون 
ف�صلو�  لكنهم  �القت�صادية؛  �خل�صارة 
مرت�صوي  ،و�أ�صاف  ذلك  يف حتقيق 

�الأوروبيون  "يو��صل  حديث:  يف 
�التفاق،  �إنقاذ  يريدون  �إنهم  قول 
و�لبيانات  بالكلمات  فقط  ولكن 

�ل�صيا�صية". 
�أوقفت  �الأمر،  و�قع  "يف  وتابع: 
�ل�رشكات �الأوروبية �لتجارة �لقانونية 
�لعقوبات  �صغوط  ب�صبب  �إير�ن  مع 
�ملا�صي،  ماي  ويف  �الأمريكية" 
مدتها  زمنية  مهلة  طهر�ن  حددت 
�الأحد،  �نتهت  لالأوروبيني،  يوًما   60
�التفاق،  الإنقاذ  تد�بري  التخاذ 
يف  �لتالية  �ملر�جعة  �إجر�ء  و�صيتم 
بالقول:  مرت�صوي  �صبتمربوم�صى 
)تكتيك  �الأمر  �أن  يبدو  �الآن  "حتى 
�إير�ن( ينجح، الأن �أوروبا ت�صعر �الآن 
باالإحلاح وحتاول حل هذ� �ملوقف 

و�إبقاء �إير�ن يف �التفاق". 
وتابع: "رمبا ينجح �الأمر مع تر�مب، 
ت�صوية  �إىل  يتو�صل  نر�ه  ورمبا 
يف  �إير�ن  مقابلة  ويحاول  قريبًا، 
مكان ما يف �لو�صط، للتفاو�ض على 
�لر�أي  يف  معه  جديدة"و�تفق  �تفاق 
حممد مهدي، باحث �صوؤون �ل�رشق 
�الأو�صط، �لذي عرب عن وجهة نظر 

مماثلة. 
"مل نخ�رش  وقال مهدي يف حديث: 
�ملمكن  من  يز�ل  ال  بعد،  �صيء  كل 
كل  �حت�صدت  �إذ�  �ل�رشر  حمو 
�التفاق(  )يف  �ملتبقية  �الأطر�ف 

"لكن  و��صتدرك:  خمرًجا"  ووجدت 
ب�صلطة  تتمتع  ال  �الأخرى  �الأطر�ف 
بانتهاك  �إير�ن  التهام  �أخالقية 

�ل�صفقة". 
اإنتاج الكهرباء 

يعتقد حمللون �أن �خلطط �الإير�نية 
�ليور�نيوم  تخ�صيب  م�صتوى  لرفع 
�إىل 20٪ يف �ملرحلة �لتالية يجب �أال 

تكون م�صدر قلق للغرب. 
�صوؤون  حملل  �أحمدي،  علي  وقال 
طهر�ن،  يف  ويعي�ض  ��صرت�تيجية 
�ليور�نيوم  "خمزون  �إن  لالأنا�صول 
 ٪90 �إىل   85 ن�صبة  من  يقرتب  مل 
يتم  مل  �الأ�صلحة.  لت�صنيع  �ملطلوبة 
�تهام �أبًد� �إير�ن بالتخ�صيب �إىل هذ� 

�مل�صتوى". 
�إير�ن  و�فقت  �التفاق،  ومبوجب 
على تدمري خمزونها من �ليور�نيوم 
وخف�ض  �لتخ�صيب،  متو�صط 
منخف�ض  �ليور�نيوم  من  خمزونها 
�بن  �أما   ٪98 بن�صبة  �لتخ�صيب 
�حل�صن، �لباحث يف جامعة طهر�ن، 
فقال �إن �إير�ن ال ت�صعى الإنتاج قنبلة 

نووية، ولكن الإنتاج �لكهرباء. 
حمدًثا �أ�صاف: "�إير�ن ال ت�صعى ل�صنع 
قنابل. هناك فتوى )فتوى دينية( �صد 
�ل�صماح  ينبغي  لكن  �لنووية.  �لقنابل 
الأغر��ض  �ليور�نيوم  بتخ�صيب  لها 

حذر  �ملا�صي،  ،و�الأ�صبوع  �لطاقة" 
مايك  �الأمريكي،  �خلارجية  وزير 
�ل�صماح  ميكن  "ال  �أنه  من  بومبيو، 
الإير�ن بتخ�صيب �ليور�نيوم على �أي 
با�صتخد�م  طهر�ن  متهماً  م�صتوى"، 
"برناجمها �لنووي البتز�ز �ملجتمع 

�لدويل وتهديد �الأمن �الإقليمي". 
�تهامات  ظريف،  نفى  �ملقابل،  يف 
�التفاق  بانتهاك  �ملتحدة  �لواليات 
على  تغريد�ت  يف  ون�رش  �لنووي، 
�لعمل  خطة  من  لقطات  "تويرت" 
ذلك  يف  مبا  �مل�صرتكة،  �ل�صاملة 
ميكن  كيف  ت�رشح  �لتي   36 �لفقرة 
�التفاق  على  �ملوقعة  لالأطر�ف 

ت�صوية �مل�صاألة. 
لديها  �إير�ن  فاإن  لالتفاقية،  وفًقا 
�إىل  �صكوى  تقدمي  يف  �حلق  كامل 
وزر�ء  �أو  �لم�صرتكة  �للجنة  وزر�ء 
وفاء  عدم  حال  يف  �خلارجية 
�الأوروبي  �الحتاد  على  �ملوقعني 
بالتز�ماتهم مبوجب �التفاق، وبعد 
ذلك �صتعطى مهلة قدرها 15 يوًما 

لت�صوية �مل�صكلة. 
�إذ� مل يح�صم �أي قر�ر بعد، ميكن 
الإير�ن �أن حتيل �لق�صية �إىل جمل�ض 
�إ�صافية  يوًما   15 لديه  ��صت�صاري، 

حلل هذه �مل�صاألة. 

"�إذ�  �أنه  �إىل  �التفاق  ن�ض  وي�صري 
مل يتم ت�صوية �مل�صكلة مبا ير�صي 
لهذ�  ميكن  �مل�صتكي،  �مل�صارك 
�مل�صكلة  مع  يتعامل  �أن  �مل�صارك 
تنفيذ  لوقف  ك�صبب  حتل  مل  �لتي 
�لعمل  خطة  مبوجب  �لتز�ماته 
�ل�صاملة �مل�صرتكة كلًيا �أو جزئًيا"يف 
�ل�صياق، يقول خرب�ء �إن �إير�ن كان 
حان  وقد  �لقو�نني،  وفق  مي�صي 
�الأوروبيون  يحذو  الأن  �لوقت 
بوز�رة  م�صوؤول  وقال  حذوها 
ذكر  "لقد  �الإير�نية:  �خلارجية 
فيهم  مبن  لدينا،  �مل�صوؤولني  كبار 
وزير �خلارجية ظريف، بو�صوح �أن 
�لتد�بري �لتي �تخذت موؤخًر� ميكن 
�لرجوع عنها �إذ� حترك �الأوروبيون 
مبوجب  بالتز�ماتهم  للوفاء 
�لذي  �مل�صوؤول  و�أ�صاف  �التفاق" 
هويته،  عن  �لك�صف  عدم  ف�صل 
"�إير�ن تلعب ب�صكل عادل رغم  �أن 
تلعبها  �لتي  �ملن�صفة  غري  �للعبة 
�أطر�ف �أخرى )مل ي�صمها(" و�ختتم 
بالقول: "يف نهاية �ملطاف، �أدركنا 
ذو  طريًقا  يكون  �أن  ميكن  ال  �أنه 
�الأحيان  بع�ض  يف  و�حد.  �جتاه 
فعالية  �أكرث  ب�صكل  �ل�صغط  يعمل 

من �لدبلوما�صية".

حمللون يقراأون القرار

الإخطارات والتجريف .. هكذا تكر�س "اإ�صرائيل" ا�صتيطانها يف ال�صفة
ما بني �إخطار�ت �لهدم ووقف �لبناء 
�الأر��صي  وجتريف  �ملنازل  وتدمري 
تتنوع معاناة �ملو�طنني  و�ملن�صاآت، 
من  �ملحتلتني  و�لقد�ض  �ل�صفة  يف 
مقابل  �الحتالل،  قو�ت  �عتد�ء�ت 
ال  ��صتيطانية  و�عتد�ء�ت  تو�صعات 
و�قع جديد  �أمر  فر�ض  تتوقف عن 

بقوة �لبط�ض
�الأ�صبوع �ملا�صي كان حافال بجر�ئم 
عن  �صادر  تقرير  وفق  �ال�صتيطان 
�ملركز �لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان 
�لفل�صطيني حلقوق  "�ملركز  وتابعه 

�الإن�صان".

خمطط لهدم 100 وحدة 
�سكنية ب�سلوان

بلدة  يف  جتلت  �الأبرز،  �جلرمية 
�الأق�صى  �مل�صجد  جنوب  �صلو�ن 
�الحتالل  قو�ت  �قتحمتها  �لتي 
لتوزع   )7-4( �خلمي�ض  �صباح 
�صكان  على  �الإخطار�ت  ع�رش�ت 
تق�صي  و�لب�صتان  قدوم،  و�دي  حيي 
�أن  بادعاء  �ل�صكنية  منازلهم  بهدم 
�الأر��صي �ملقامة عليها تلك �ملنازل 

م�صتوىل عليها مل�صلحة �لبلدية.

و�أكد فخري �أبو دياب، �لناطق با�صم 
وعقار�ت  �أر��صي  عن  �لدفاع  جلنة 
�الحتالل  بلدية  �أن  �صلو�ن،  بلدة 
�صكنية  وحدة   100 لهدم  تخطط 
�ملنطقة  لتحويل  �لب�صتان  حي  من 
دياب؛  �أبو  ووفق  تور�تية  حلديقة 
�أُّجل  �لب�صتان  حي  خمطط  فاإن 

على مد�ر �لـ 14 عاماً �ملا�صية من 
خالل �ل�صغط �ل�صعبي و�جلماهريي 
ورف�صهم  مبنازلهم،  �لنا�ض  و�صمود 
�إىل جانب  �لبديلة،  كل �ملخططات 
�لبنايات  وبع�ض  �لقانوين.  �حلر�ك 
موؤلفة من  بالهدم  �ل�صكنية �ملهددة 

عدة طو�بق، وقائمة منذ �صنو�ت.

للم�ستوطنني وحدة   216

ع�رش�ت  هدم  خطط  ومقابل 
�لفل�صطينية،  �ل�صكنية  �لوحد�ت 
�لقد�ض  بلدية �الحتالل يف  �صّدقت 
على   ،)7-10( �الأربعاء  �ملحتلة، 
جديدة،  ��صتيطانية  �صقة   216 بناء 
يف م�صتوطنة "جيلو" جنوبي مدينة 
"و�ي  موقع  وقال  �ملحتلة  �لقد�ض 
ل�صحيفة  �لتابع  �الإلكرتوين  نت" 
�إن  �لعربية:  �أحرونوت"  "يديعوت 
�الحتالل  بلدية  يف  �ملحلية  �للجنة 
يف �لقد�ض �صّدقت على بناء بُرجني 
�صكنيني كل منهما بارتفاع 18 طابًقا 

يف "جيلو".

اخلليل يف مواجهة اال�ستيطان

كانت  �ملا�صية،  �الأيام  وخالل 
�ملحتلة،  �ل�صفة  جنوب  �خلليل، 
�ملدينة �لفل�صطينية �الأكرث ��صتهد�فا 
�ال�صتيطانية،  �الحتالل  باعتد�ء�ت 
عملية  دون  يوم  مير  يكاد  ال  �إذ 
�إخطار  توزيع  �أو  تدمري  �أو  هدم 
�ملز�رعني  وحقول  �الأر�ض  بالهدم 
لقو�ت  م�صتمر  هدف  �ملياه  و�آبار 
�لطبيعية  �لنتيجة  هذه  �الحتالل. 

�لتي ميكن �لو�صول �إليها من منطية 
�العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �ملتكررة.

ففي منطقة �مل�صافر، جنوب �رشقي 
�أقدمت  �خلليل  جنوب  يطا،  مدينة 
ي�صمى  ما  تر�فقها  �الحتالل  قو�ت 
)�لتي  �ملدنية"  "�الإد�رة  من  قوة 
�ل�صفة  يف  �لفعلية  �ل�صلطة  باتت 
على   ،)7-4( �خلمي�ض  �ملحتلة(، 
�حلرجية،  �الأ�صجار  مئات  �قتالع 
وجتريف )4( �آبار جلمع �ملياه، �صعة 
وم�صادرة  70م3،  منها  و�حدة  كل 
قطعة  حدود  على  �صائكة  �أ�صالك 
�الأر�ض  دومنا   150 م�صاحتها  �أر�ض 
حممية  عن  عبارة  عليها  �ملعتدى 
منظمة  من  دعمت  رعوية  طبيعية 

)Oxfam(، قبل نحو 5 �أعو�م. 
�أقل  بعد  �لتجريف  عملية  وجاءت 
من 24 �صاعة من جتريف وتخريب 
وتدعي  �لطبيعة،  �خلري  �أم  حممية 
�صلطات �الحتالل �أن هذه �ملناطق 
هي �أر��صي تدريب ع�صكري، ومُينَع 
�إقامة �أي م�صاريع عليها وتقع خربة 
من  �ل�رشقي  �جلنوب  �إىل  �لدقيقة 
مدينة يطا، �صمن ما يعرف مبنطقة 
يطا  مدينة  عن  وتبعد  �مل�صافر، 
حو�يل )20 كم(، ويبلغ عدد �صكانها 
م�صجد  وبها  ن�صمة،   )350( نحو 
بوقف  �الحتالل  �صلطات  �أخطرت 

�لعمل يف بنائه يف وقت �صابق.
ذرائع واهية للهدم

ويف �ليوم نف�صه �قتحمت قوة �أخرى 
�صمال  زيف،  منطقة  لالحتالل 

مدينة يطا، جنوب حمافظة �خلليل 
نوع  من  �صحن  �صيارة  و�صادرت 
)Volvo( ومو�د بناء يف موقع بناء 
للمو�طن عي�صى علي خليل �أبو عر�م 
)40 عاماً(؛ بذريعة �لعمل يف منطقة 
 ،)60( �اللتفافية  �لطريق  من  قريبة 

دون �إذن م�صبق.
وحتت ذريعة �لبناء دون ترخي�ض يف 
قو�ت  جّرفت   ،)c( م�صنفة  منطقة 
منزل  �أر�صية   )7-8 )يف  �الحتالل 
�لفتاح  عبد  خليل  حممد  �ملو�طن 
�صبارنة، وهو من �لباطون �مل�صلح، 
م�صاحته 140م2، يف منطقة �لقطع، 
�رشق بلدة بيت �أمر، �صمال �خلليل. 

�أما يف منطقة طريق �صدة �لفح�ض، 
)خربة بني د�ر( �ملوؤدية �إىل مدينة 
�أقدمت قو�ت  يطا، جنوب �خلليل، 
برك�ض  تفكيك  على  �الحتالل 
و�ل�صفيح،  �حلديد  مو��صري  من 
ح�صني  للمو�طن  400م2،  م�صاحته 
�أحمد �جلمل )38 عاماً(، ي�صتخدم 
و�صادرته،  �ل�صيار�ت،  قطع  كر�ج 
�لربك�ض  تفكيك  عملية  �أن  مّدعيًة 
وم�صادرته جاءت على خلفية عدم 

وجود ترخي�ض.
جتريف  �ملا�صي  �الأ�صبوع  و�صهد 
زر�عية  غرفة  �الحتالل  قو�ت 
�لطوب  مبنية من  م�صاحتها 20م2، 
ر�صيد  للمو�طن  م�صقوفة،  وغري 
يف  عاماً(،   39( حديد  �أبو  �صليمان 
قرية  من  �لقريبة  �لبريوق،  خربة 
�لبويب، �إىل �ل�رشق من مدينة يطا، 

جنوب حمافظة �خلليل. 
�ملحاذية  �لر��ض،  منطقة  ويف 
غرب  �لعن�رشي،  �لف�صل  جلد�ر 
�خلليل،  مدينة  غرب  �إذنا،  بلدة 
من  برك�صا  �الحتالل  قو�ت  جرفت 
�ل�صفيح، م�صاحته 200م2، ي�صتخدم 
الأغر��ض بيع �خلردة، للمو�طن ذيب 

م�صطفى �لبطر�ن )40 عاماً(.
وفعليا ت�صع قو�ت �الحتالل عر�قيل 
حتول دون ح�صول �ملو�طنني على 
وت�صتخدم  �لالزمة،  �لرت�خي�ض 
�لتدمري  لعميات  ذريعة  ذلك الحقا 

�ملمنهجة.
اإخالء بالقوة يف القد�ص

�ملحتلة  �لقد�ض  ملدينة  وعودة 
ق�رشي  تهجري  عملية  تو�جه  �لتي 
�الحتالل  قو�ت  �أقدمت  م�صتمرة، 
�إجالء  �الأربعاء )10-7( على  �صباح 
لعائلة  عقار  من  بالقوة  �ملو�طنني 
بلدة  يف  حلوة  و�دي  حي  يف  �صيام 
)�ألعاد(  جمعية  مل�صلحة  �صلو�ن، 
 25 د�م  �رش�ع  بعد  �ال�صتيطانية، 
حماكم  يف  �لعائلة  خا�صته  عاماً 
عيان؛  �صهود  ووفق  �الحتالل 
�عتدت �لقو�ت ير�فقها م�صتوطنون 
�صكان  على  �ملربح  بال�رشب 

�ملنطقة و�ملت�صامنني معهم. 
من  عليه  �مل�صيطر  �لعقار  ويتاألف 
�إلهام  �ملو�طنة  فيه  تعي�ض  منزل 
�صيام و�أبناوؤها �الأربعة، �إ�صافة �إىل 
�أر�ض م�صاحتها حو�يل ن�صف دومن، 
وخمزن. ونفذت �صلطات �الحتالل 

يف  جل�صة  م�صتبقة  �الإخالء  قر�ر 
“مبلكية  للنظر  �لعليا  �ملحكمة 
�الأور�ق  قدمت  حيث  �الأر�ض”، 
�الأر�ض  �أن  توؤكد  للمحكمة  �لثبوتية 
�ملقام عليها �ملنزل تعود للمرحوم 

جميل �صيام.

اعتداءات للم�ستوطنني

قو�ت  �عتد�ء�ت  تتوقف  ومل 
�الأ�صبوع  �صهد  فقد  �الحتالل، 
للم�صتوطنني  �عتد�ء  �ملا�صي 
�لذين �قتحمو� �حلارة �لغربية من 
قرية عورتا، جنوب �رشقي مدينة 

نابل�ض.
�عتدى  حملية؛  م�صادر  ووفق 
�ملركبات  على  �مل�صتوطنون 
�أمام منازل  �لفل�صطينية �ملتوقفة 
ويف  باحاتها،  ويف  �أ�صحابها، 
�صعار�ت  وخطو�  �لقرية،  �صو�رع 
و�مل�صلمني  للعرب  معادية 
وهياكل  �ملنازل،  جدر�ن  على 
مدر�صة  وجدر�ن  �ل�صيار�ت، 
�لرئي�صة  و�لبو�بة  �لثانوية،  �لذكور 
لرو�صة “رو�د �مل�صتقبل”؛ وثقبو� 
باآالت حادة �إطار�ت )10( �صيار�ت 

قبل �أن يغادرو� �لقرية �ملذكورة.
�لنري�ن  �مل�صتوطنون،  �أ�رشم  كما 
�جلهة  يف  �ملو�طنني  �أر��صي  يف 
جنوب  بورين،  قرية  من  �جلنوبية 
�لتهمت  حيث  نابل�ض،  مدينة 
�لنري�ن حو�يل 1500 �صجرة زيتون 

مثمرة يف مناطق كرم �صليم.



�سنغافورة منوذًجا:

ملاذا انتقلت هواج�س التهديدات 
الإرهابية للدول الآمنة؟
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منى م�سطفى

اإجراءات حت�سني الداخل:
على الرغم من عدم وقوع عمليات 
خالل  �سنغافورة  يف  اإرهابية 
واعتبارها �سمن  املا�سية،  الفرتة 
�رشق  جنوب  يف  الآمنة  البقاع 
اإقليمٍيّ  اآ�سيا نتيجة دورها كمركٍز 
فاإن  املالية؛  واخلدمات  للتجارة 
تعزيًزا  �سهدت  قد  الأخرية  الآونة 
ملكافحة  الأمنية  لالإجراءات 
غري  ب�سورة  والتطرف  الإرهاب 

م�سبوقة.
تقرير  ك�سف  الإطار،  هذا  ويف 
الإرهاب  مكافحة  عمليات  عن 
وزارة  عن  �سادر  �سنغافورة  يف 
الداخلية الإندوني�سية، عن م�ستوى 
الإرهابية  التهديدات  من  حمدود 
على  القب�ض  مت  حيث  الدولة،  يف 
خالل  �سنغافوريني  متطرفني   8
اأن  حني  يف  و2017،   2018 عامي 
عدد املتطرفني الذين مت القب�ض 
عليهم يف الفرتة ما بني عام 2007 
 11 بحوايل  يُقدر   2014 عام  اإىل 
ا، كما مت ترحيل 3 ماليزيني  �سخ�سً
يف عام 2018 ب�سبب �سبهات حول 
لتنظيم  تابعة  خللية  انتمائهم 
يف  لهجمات  تخطط  »داع�ض« 
ال�سفر  اأحدهم يف  ماليزيا، ورغبة 
للتنظيم.  لالن�سمام  �سوريا  اإىل 
كما مت ترحيل ما يقدر بحوايل 14 
عام  يف  اإندوني�سية  منزلية  عاملة 
2015 ب�سبب وجود موؤ�رشات على 

تبنيهّن اأفكاًرا متطرفة.
التي  املوؤ�رشات  هذه  مقابل  ويف 
م�ستوى  انخفا�ض  اإىل  ت�سري 
ل�سنغافورة،  الإرهابية  التهديدات 
العديد  اتخذت  الأخرية  اأن  اإل 
من الإجراءات الأمنية والع�سكرية 
التهديدات  ملواجهة  املكثفة 
وقامت  املحتملة،  الإرهابية 
يف  امل�سلحة  القوات  دور  بتعزيز 
عمليات الأمن الداخلي ومكافحة 
الإرهاب، وهو ما يُ�ستدل عليه من 

خالل ما يلي:
تاأ�سي�س مركز قيادة 
العمليات اخلا�سة: 

ال�سنغافوري  الدفاع  وزير  اأعلن 
اإجن هني«، يف 28 يونيو 2019،  »جن 
العمليات  قيادة  مركز  افتتاح 
 Special( اجلديد  اخلا�سة 
 Operations Command
Centre( �رشق مع�سكر »هندون« 
واملتخ�س�ض يف عمليات مكافحة 
الإرهاب. و�سيقوم املركز اجلديد 
بعمليات التخطيط والرقابة واإدارة 
التهديدات  على  الع�سكري  الرد 
و�سيتم  الداخلي،  لالأمن  الإرهابية 
القيادة  نظم  باأحدث  جتهيزه 
وال�سيطرة والت�سالت واحلوا�سب 
وال�ستخبارات املعروفة اخت�ساًرا 

بالإ�سافة   ،)C4I( مب�سمى 
مثل:  حديثة،  بتقنيات  لال�ستعانة 
الروبوتات، والنظم غري املاأهولة، 
والذكاء ال�سناعي، وحتليل البيانات 
مكافحة  عمليات  يف  ال�سخمة 

الإرهاب. 
ت�سييد »مدينة التدريب 

الع�سكري«: 

مركز  تاأ�سي�ض  عملية  تزامنت 
بالإعالن  العمليات اخلا�سة  قيادة 
التدريب  مدينة  ت�سييد  عن 
باملعهد  امللحقة  الع�سكري 
امل�سلحة  للقوات  التابع  الع�سكري 
اخت�ساًرا  واملعروفة  ال�سنغافورية 
حيث   ،)SAFTI City( مب�سمى 
مت الإعالن يف 28 يونيو 2019 عن 
تقدم عمليات الإن�ساءات باملدينة 
مليون   664 حوايل  تتكلف  التي 
ومرافق  من�ساآت  وت�سم  دولر، 
مكافحة  عمليات  على  للتدريب 
الإرهاب، وحماية الأمن الداخلي، 
يتم  والتي  الكوارث،  ومواجهة 
 ،2023 عام  يف  منها  النتهاء 
ملحاكاة  ومن�ساأة  مبنى   70 وت�سم 
م�ساحة  على  اخلا�سة  العمليات 

107 اآلف مرت مربع.
تعزيز قدرات قوات 

االحتياط: 

�ساغت وزارة الدفاع ال�سنغافورية 
بقوات  لال�ستعانة  خطًطا 
عمليات  واملجندين يف  الحتياط 
الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب 
لرفع  �سنوية  تدريبات  تنظيم  عرب 
وال�ستعداد.  القتالية  الكفاءة 
فعلى �سبيل املثال، قامت القوات 
يناير  يف  ال�سنغافورية  امل�سلحة 
العامة  للتعبئة  مناورة  باأكرب   2018
حيث   ،1985 عام  منذ  لالحتياط 
�سملت ن�رش اأكرث من 8000 جندي 
تدريب  يف  مدرعة،  مركبة  و700 
الإرهابية  للعمليات  الت�سدي  على 
نتيجة لت�ساعد تهديدات الإرهاب 
ذلك  �سبق  وقد  اجلوار.  دول  يف 
الإعالن عن تاأ�سي�ض مركز التعبئة 
مع�سكر  يف  والتجهيز  العامة 
�سيالراجن يف عام 2017 ل�ستقبال 

وتدريب جنود الحتياط. 

و�سع التدابري االحرتازية: 
ال�سنغافورية يف  احلكومة  طرحت 
فرباير 2018 ت�رشيًعا ملنع الأفراد 
املتواجدين يف مناطق العتداءات 
الإرهابية داخل الدولة من التقاط 
فيديو  لقطات  ت�سجيل  اأو  �سور 
اإجراء  اأو  الأحداث،  هذه  خالل 
ات�سالت هاتفية، اأو اإر�سال ر�سائل 
ال�رشطة  اإجراءات  ت�سف  ن�سية 
وهو  املوقف،  مع  تعاملها  خالل 
قانون  م�رشوع  �سمن  ياأتي  ما 

رفعه  مت  وال�سالمة  العام  لالأمن 
باإ�سدار  ي�سمح  والذي  للربملان، 
الت�سالت  بوقف  اأمًرا  ال�رشطة 
وزير  موافقة  على  احل�سول  بعد 

الداخلية.

الت�سدي لتمويل االإرهاب: 

الأمنية  املوؤ�س�سات  كّثفت 
ملواجهة  عملياتها  ال�سنغافورية 
اأرا�سيها،  عرب  الإرهاب  متويل 
ال�سنغافورية  ال�رشطة  األقت  حيث 
على  القب�ض   2019 فرباير  يف 
رجل اأعمال يُدعى »حممد كازايل 
ال�رشطة  مع  بالتعاون  �سالح« 
تورطه  يف  لال�ستباه  املاليزية 
لأن�سطة  متويل  عمليات  يف 
بعمليات  يت�سل  ما  وهو  اإرهابية، 
الأجانب  لرتحيل  اأخرى  اأمنية 
دعم  يف  تورطهم  يف  ي�ستبه  ممن 
تبني  اأو  الإرهابية  اجلماعات 

توجهات متطرفة.
مبادرة »�سنغافورة اآمنة«: 

ال�سنغافورية  احلكومة  قامت 
مبادرة  وحتديث  بتطوير 
 )SG Secure( »سنغافورة اآمنة�«
 2016 عام  يف  اإطالقها  مت  التي 
ا،  م�ستعًدّ »كن  �سعار  حتت 
بهدف  وذلك  موؤثرة«  ا�ستجابتنا 
مبخاطر  املجتمع  توعية 
وت�سجيعه  الإرهابية،  التهديدات 
على الإبالغ عن اأي اأن�سطة مريبة، 
بحيث »اأ�سبح اأغلب ال�سنغافوريني 
دوًرا  ميار�سون  اأنف�سهم  يرون 
الإرهاب«،  �سد  احلرب  يف  موؤثًرا 
وزارة  عن  �سادرة  لبيانات  وفًقا 

الدفاع ال�سنغافورية.

دوافع التحفز االأمني:

الأمنية  املوؤ�س�سات  تتخّوف 
من  �سنغافورة  يف  والع�سكرية 
املواطنني  �سعور  تعاظم  اأّن 
اإىل  يوؤدي  قد  وال�ستقرار  بالأمن 
وانخفا�ض  الرتاخي  من  حالة 
مواجهة  يف  اجلاهزية  م�ستوى 
املتزايدة  الإرهابية  التهديدات 
املحيطة  الدول  اأ�سابت  التي 
الأخرية.  الآونة  يف  ب�سنغافورة 
وزارة  اأ�سدرته  تقرير  ففي 
يناير  يف  ال�سنغافورية،  الداخلية 
للتهديدات  تقييًما  ت�سمن   ،2019
�رشق  جنوب  اإقليم  يف  الإرهابية 
�سنغافورة،  على  وتاأثريها  اآ�سيا 
اأن  من  الداخلية  وزارة  حذرت 
ت�سري  الراأي  ا�ستطالعات  بع�ض 
اأن عدًدا كبرًيا من املواطنني  اإىل 
تتعر�ض  اأن  يرون �سعف احتمالية 
وهو  اإرهابي،  لهجوم  �سنغافورة 
ملواجهة  ا�ستجابتهم  يجعل  ما 
الإرهابية حمدودة. ويف  الأن�سطة 

دوافع  اأهم  تتمثل  ال�سياق،  هذا 
�سنغافورة  لدى  الأمني  التحفز 

فيما يلي:

ت�ساعد االإرهاب بدول 
اجلوار: 

على الرغم من تراجع عدد عمليات 
2019 يف جنوب  عام  »داع�ض« يف 
�رشق اآ�سيا مقارنًة بعدد عملياتها 
يف الأعوام املا�سية؛ اإل اأن التهديد 
حيث  بعد،  ينح�رش  مل  الداع�سي 
�سهدت �سرييالنكا يف اأبريل 2019 
ا�ستهدفت  الهجمات  من  �سل�سلة 
كاًلّ من: فندق �ساجنريال، وكني�سة 
القدي�ض  وكني�سة  اأنتوين،  القدي�ض 
وفندق  الكاثوليكية،  �سيبا�ستيان 
والكني�سة  جراند،  �سينامون 
وفندق  الكاثوليكية،  الرومانية 
اإندوني�سيا  و�سهدت  بري،  كينجز 
عمليات  لتنفيذ  حماولت  �سل�سلة 
اإرهابية من بينها حماولة انتحاري 
لل�رشطة  مركز  يف  نف�سه  تفجري 
يف  الو�سطى(  )جاوة  مبقاطعة 
�سبط  عن  ف�ساًل   ،2019 يونيو 
يف  الإرهابية  اخلاليا  من  عدد 
تفجريات  عقب  املا�سي  اأبريل 

�سرييالنكا. 
اإعالن  عن  ذلك  ينف�سل  ول 
اعتقال  الإندوني�سية  ال�رشطة 
بتنظيم  �سلتهم  يف  م�ستبًها   60
 2019 عام  بداية  منذ  »داع�ض« 
بع�سهم  وقيام   ،2019 مايو  وحتى 
خالل  لتفجريات  بالتخطيط 
النتخابات الرئا�سية، بينما اأعلنت 
ال�سلطات املاليزية يف اأبريل 2019 
م�رشيني  �ستة  ترحيل  املا�سي 
وتون�سي يُ�ستبه يف �سلتهم بجماعة 
امل�سنفة  امل�سلمني  الإخوان 
من  العديد  يف  اإرهابية  كجماعة 
على  القب�ض  مت  كما  العامل،  دول 
يف  لـ«داع�ض«  تابعة  اإرهابية  خلية 
يف  كوالملبور  العا�سمة  حميط 

ال�سهر نف�سه.
خلية  تنفيذ  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
لهجمات  »داع�ض«  لتنظيم  تابعة 
يف  كنائ�ض  ثالث  على  انتحارية 
يف  باإندوني�سيا  �سورابايا  مدينة 
عن  اأ�سفرت  والتي   ،2018 مايو 
قامت  حيث  ا،  �سخ�سً  11 مقتل 
�ستة  من  مكونة  كاملة  اأ�رشة 
الهجمات مبن فيهم  بتنفيذ  اأفراد 
مدى  يك�سف  مما  وطفالن،  الأم 
وقد  التطرف.  تهديدات  تزايد 
القيادي  بوروانتو«،  »واوان  اأعلن 
ال�ستخبارات  بوكالة  الع�سكري 
يف  يُ�ستبه  اأنه  الإندوني�سية، 
التوحيد«،  »اأن�سار  جماعة  اأن 
تقف  »داع�ض«،  لتنظيم  املوالية 
الهجمات املتزامنة. وقامت  وراء 
خمططات   4 باإحباط  ماليزيا 
 80 من  اأكرث  واعتقلت  اإرهابية، 

اإرهابًيّا م�سلًحا يف عام 2018.
تاأثري الدعاية الداع�سية:

تُ�سري  الداع�سية  الدعاية  تزال   ل 
اآ�سيا  �رشق  جنوب  اإقليم  اإىل 
باعتباره »ولية جنوب �رشق اآ�سيا«، 
فيديوهات  باإنتاج  التنظيم  ويقوم 
ل�ستقطاب  املحلية  باللغات 
�سيما  ل  الدول،  هذه  مواطني 
ولغة  الإندوني�سية،  البها�سا  لغتي: 
تاجالوج التي يتحدثها العديد من 

�سكان الفلبني.
تقرير  حذر  ذاته،  ال�سياق  ويف 
اأمني �سادر عن وزارة الداخلية يف 
�سنغافورة يف مطلع عام 2019 من 
ت�ساعد ن�ساط »داع�ض« يف الف�ساء 
هزميته  بعد  الآ�سيوي  الإلكرتوين 
اأدى  مما  والعراق،  �سوريا  يف 
املواطنني  بع�ض  ا�ستقطاب  اإىل 
ال�سنغافوريني، بالإ�سافة اإىل حتول 
التنظيم.  اأفكار  تاأييد  اإىل  بع�سهم 
التقرير:  ذكر  الإطار،  هذا  ويف 
حتول  يف  التحقيق  »نوا�سل 
والأجانب  ال�سنغافوريني  بع�ض 
متطرفة  اأفكار  لتبني  املقيمني 
يجب  الإرهابية.  الدعاية  ب�سبب 
اأن ي�ستمر املواطنون يف البقاء يف 
حالة تاأهب، واأن يكونوا م�ستعدين 

لأن الهجوم قد ينجح يوًما«.

اإعادة متو�سع »داع�س«:
 ذكر وزير الدفاع ال�سنغافوري«جن 
نقلتها  ت�رشيحات  يف  هني«  اإجن 
 ،2019 يونيو  يف  الإعالم،  و�سائل 
اأن مركز ثقل اجلماعات الإرهابية 
مير   )Center of Gravity(
منطقة  من  حالًيّا  انتقال  مبرحلة 
بديلة  ملناطق  الأو�سط  ال�رشق 
جنوب  اإقليم  ويُعد  العامل،  حول 
�رشق اآ�سيا من الأقاليم املر�سحة 
لتنظيم  مرتكًزا  ي�سبح  لأن  بقوة 
وكالت  اأن  موؤكًدا  »داع�ض«، 
�سنغافورة  يف  ال�ستخبارات 
هذه  تدعم  معلومات  لديها 
لتعزيز  دفع  ما  وهو  الفر�سية، 
الإرهاب،  مكافحة  اإجراءات 
الع�سكرية  املوؤ�س�سات  وقيام 
تعزيز  يف  ال�رشطة  قوات  بدعم 
تهديدات  ملواجهة  اجلاهزية 

الأمن الداخلي.

تهديدات االإرهابيني 
العائدين: 

الداخلية  وزارة  حذرت 
من   2019 يناير  يف  ال�سنغافورية 
تزايد تهديدات املقاتلني العائدين 
ت�سري  حيث  والعراق،  �سوريا  من 
بع�ض التقديرات اإىل وجود مئات 
اآ�سيا يف  الأفراد من جنوب �رشق 
عدد  عاد  وقد  والعراق،  �سوريا 
الأ�سلية،  دولهم  اإىل  منهم  قليل 
لتنفيذ  بالتخطيط  وقاموا 

فعلى  هناك.  اإرهابية  هجمات 
ال�رشطة  جنحت  املثال،  �سبيل 
املاليزية يف عام 2015 يف اإحباط 
الإرهابية  الهجمات  من  �سل�سلة 
التي مت تخطيطها من قبل بع�ض 
العائدين  املاليزيني  الإرهابيني 
كانت  والتي  والعراق،  �سوريا  من 
�ست�ستهدف بع�ض مراكز ال�رشطة، 
يتم  كما  اجلي�ض.  ومع�سكرات 
املوؤ�س�سات  جانب  من  التحذير 
الأمنية يف �سنغافورة من احتمالية 
بدول  الإرهابيني  بع�ض  ا�ستئناف 
اجلوار -مثل اإندوني�سيا وماليزيا- 
عقوبتهم  مدة  انتهت  الذين 
تتم  مل  ما  الإرهابية  لأن�سطتهم 

اإعادة تاأهيلهم.

انت�سار التطرف الديني: 

بعنوان  راأي  ا�ستطالع  ك�سف 
للتطرف«  والقابلية  »الت�سامح 
»مريديكا  موؤ�س�سة  اأجرته 
 Merdeka( املاليزية  �سنرت« 
 ،2018 نوفمرب  يف   ،)Center
واإندوني�سيا،  ماليزيا،  من:  كٍلّ  يف 
تزايد  عن  والفلبني؛  وتايالند، 
التعاطف مع اجلماعات املتطرفة 
يف جنوب �رشق اآ�سيا، حيث اأعرب 
ماليزيا  يف  املبحوثني  من   %18
اجلماعة  لأن�سطة  تاأييدهم  عن 
بتنظيم  املرتبطة  الإ�سالمية 
تاأييد  مقابل  يف  »القاعدة«، 
اإندوني�سيا،  يف  للجماعة   %12.6
يف  و%9.9  الفلبني،  يف  و%15.7 
تاأييد  م�ستوى  و�سل  كما  تايالند، 
حوايل  اإىل  ماليزيا  يف  »داع�ض« 
5.2%، و3.8% يف الفلبني، و%2.4 
يف تايالند، و1.3% يف اإندوني�سيا، 
وهو ما اعتربته بع�ض املوؤ�س�سات 
على  موؤ�رًشا  ال�سنغافورية  الأمنية 
مهياأة  اجتماعية  حوا�سن  وجود 

لنت�سار التطرف يف دول اجلوار.
ختاًما

يف  احلكومة  اإن  القول  ميكن 
ا�ستعداداتها  تكثف  �سنغافورة 
حُمتمل  اإرهابي  تهديد  ملواجهة 
وجود  عدم  من  الرغم  على 
تغري  وجود  على  موؤ�رشات 
التهديدات  م�ستوى  يف  جوهري 
�سنغافورة،  داخل  الإرهابية 
الأخرية  اتباع  اإىل  يرجع  ما  وهو 
تقوم  ا�ستباقية  ا�سرتاتيجية 
قبل  التهديدات  مواجهة  على 
لتزايد  والتح�سب  وقوعها، 
اجتاهات التطرف يف دول اجلوار 
الإرهابية  اجلماعات  ومتركز 
املتطرفة بها، واحتمالت انتقال 
التهديدات الإرهابية عرب احلدود 
ظل  يف  خا�سًة  �سنغافورة،  اإىل 
اآ�سيا  �رشق  جنوب  اأن  اعتبارها 
متركز  بوؤرة  اإىل  التحول  ب�سدد 

للجماعات الإرهابية.

تو�سف �سنغافورة باأنها اإحدى البقاع االآمنة يف جنوب �سرق اآ�سيا باعتبارها �سمن 
املراكز االأهم للتجارة واخلدمات املالية واللوج�ستية واال�ستثمار وال�سحن حول العامل. 
فبا�ستثناء بع�س التهديدات الع�سكرية التقليدية التي تواجهها ب�سبب حمدودية العمق 
اال�سرتاتيجي وحتميات اجلغرافيا وقيود املوقع والتوازن اجلغرايف والدميغرايف مع دول 

اجلوار؛ مل تكن �سنغافورة اإحدى البوؤر املحتملة لعمليات اإرهابية خالل االأعوام املا�سية. 
وعلى نقي�س ذلك فقد �سهدت االآونة االأخرية ت�سديًدا لالإجراءات االأمنية ملكافحة 

االإرهاب والتطرف يف �سنغافورة يف موؤ�سٍر على تراجع هام�س االأمن الن�سبي رغم تراجع 
تهديدات تنظيم »داع�س« وانح�ساره يف معاقله الرئي�سية يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
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الو�سط:2019/07/13

الو�سط:2019/07/13

اإن وايل والية ورقلة  

مبقت�سى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�سمن بالتنظيم االإقليمي للبالد 
- مبقت�سى القانون 19/01 املوؤرخ يف 2001/12/12 املتعلق بت�سيري النفايات و مراقبتها و اإزالتها 

التنمية  اإطار  يف  البيئة  بحماية  املتعلق   2003/07/19 يف  املوؤرخ   10/03 رقم  القانون  مبقت�سى   -
امل�ستدامة 

- مبقت�سى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�سى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 02/21/ 2012املتعلق بالوالية 

- مبقت�سى املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 2016/10/05 املت�سمن تعيني ال�سيد عبد القادر جالوي ب�سفته 
واليا لوالية ورقلة 

- مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�سمن �سبط اأجهزة االإدارة العامة 
للوالية و هياكلها .

- مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 265/95 املوؤرخ يف 1995/09/06 املت�سمن �سالحيات م�سالح التنظيم 
و ال�سوؤون العامة و االإدارة املحلية و قواعد تنظيمها و عملها 

على  املطبق  التنظيم  ي�سبط  الذي   2006/05/31 يف  املوؤرخ   198/06 رقم  التنفيذي  املر�سوم  مبقت�سى   -
املن�ساأت امل�سنفة حلماية البيئة 

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 144/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ساأت امل�سنفة 
حلماية البيئة .

و  حمتوى  و  تطبيق  جمال  يحدد  الذي   2007/05/19 يف  املوؤرخ   145/07 التنفيذي  املر�سوم  مبقت�سى 
كيفيات امل�سادقة على درا�سة و موجز التاأثري على البيئة  

- مبقت�سى املر�سوم التنفيذي 312/08 املوؤرخ يف 2008/10/05 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات 
امل�سادقة على موجز التاأثري على البيئة لالأن�سطة يف ميدان املحروقات 

درا�سة  على  املوافقة  كيفيات  املحدد   2015/01/14 يف  املوؤرخ   09/15 التنفيذي  املر�سوم  مبقت�سى   -
االأخطار اخلا�سة بقطاع املحروقات و حمتواها .

رقم  التنفيذي  املر�سوم  يتمم  و  يعدل   2018/10/09 يف  املوؤرخ   255/18 التنفيذي  املر�سوم  مبقت�سى   -
درا�سة  على  امل�سادقة  كيفيات  و  حمتوى  و  تطبيق  جمال  يحدد  الذي   2007/05/19 يف  املوؤرخ   145/07

و موجز التاأثري على البيئة .
و  اخلطر  درا�سات  فح�ص  كيفيات  يحدد   2014/09/14 يف  املوؤرخ  امل�سرتك  الوزاري  القرار  مبقت�سى   -

امل�سادقة عليها . 
-مبقت�سى القرار الوالئي رقم 960 املوؤرخ يف 2019/04/11 املت�سمن تعيني املندوبني املحققني املوؤهلني 

للقيام بالتحقيقات العمومية ل�سنة 2019 على م�ستوى بلديات والية ورقلة .

- بناء على مرا�سلة مديرية البيئة لوالية ورقلة رقم 597 بتاريخ 2019/04/21 و املت�سمنة اإعداد قرار 
فتح حتقيق عمومي.

- بناء على االإمتياز رقم 02 املوؤرخ يف 2019/01/22 ال�سادر عن مديرية اأمالك الدولة لوالية ورقلة 
- بناء على خمطط املوقع و الكتلة الإن�ساء وحدة اإ�سرتجاع و حتويل البال�ستيك ببلدية �سيدي �سليمان 

- بناء على موجز التاأثري على البيئة املقدمة من طرف املعني
تابع للقرار  الوالئي رقم : 1173 موؤرخ يف : 20 جوان 2019   �سفحة رقم : 2376

باإقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة
يقرر ما يلي 

اخلا�ص  البيئة  على  التاأثري  موجز  حول  �سليمان  �سيدي  ببلدية  عمومي  حتقيق  يفتح    : االأوىل  املادة 
مب�سروع اإن�ساء وحدة  ا�سرتجاع و حتويل البال�ستيك لفائدة ال�سيد : بن قلية ال�سايح مبحاذاة الطريق 
الوطني رقم 03ق�سم 30 جمموعة امللكية رقم 03 بلدية �سيدي �سليمان دائرة املقارين والية ورقلة و ذلك 

ملدة 15 يوم اإبتداء من تاريخ تعليق هذا القرار  
لالإدارة  تقني  بركبية  املطلب  عبد  ال�سيد  اأو  دولة  مهند�ص  خدران  اإ�سماعيل  ال�سيد  يعني   :  02 املادة 
فتح  وكذا  القرار  هذا  ن�سر  و  تعليق  جمال  يف  التعليمات  احرتام  على  بال�سهر  يكلف  حمقق  االإقليمية 
�سجل مرقم و موؤ�سر عليه جلمع اأراء املواطنني حول امل�سروع خالل مدة التحقيق يف االأوقات ز االأماكن 

املحددة 
املحتملة  العواقب  تو�سيح  اإىل  الرامية  التكميلية  املعلومات  جمع  اأو  التحقيقات  كل  باإجراء  يكلف  كما 

للم�سروع على البيئة .
املادة 03 : يعلق هذا القرار مبقر الوالية ، مقر دائرة املقارين ، مقر بلدية �سيدي �سليمان و مكان موقع 

امل�سروع كما ين�سر يف جريدتني يوميتني وطنيتني على نفقة �ساحب امل�سروع. 
املادة 04 : يو�سع موجز التاأثري على البيئة و �سجل التحقيق العمومي على م�ستوى بلدية �سيدي �سليمان 

املادة 05 : يحرر املندوب املحقق عند نهاية مهمته حم�سرا يحتوي على تفا�سيل حتقيقاته و املعلومات 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  ال�سيد  طريق  عن  الوايل  ال�سيد  اإىل  ير�سله  ثم  يجمعها  التي  التكميلية 
هذا  حول  ال�سريح  براأيه  مدعمة  املقارين  دائرة  رئي�ص  ال�سيد  اإ�سراف  حتت  �سليمان  �سيدي  لبلدية 

امل�سروع .
مدير    ، لتقرت  االإدارية  للمقاطعة  املنتدب  الوايل   ، للوالية  العام  االأمني   : ال�سادة  يكلف   :  06 املادة 
قائد  املدنية،  احلماية  مدير   ، املناجم  و  ال�سناعة  مدير   ، البيئة  مدير   ، العامة  ال�سوؤون  و  التنظيم 
، رئي�ص املجل�ص  املقارين  ، رئي�ص دائرة  اأمن والية ورقلة  ، رئي�ص  الوطني  املجموعة االإقليمية للدرك 
ال�سعبي البلدي لبلدية �سيدي �سليمان و املندوب املحقق كل يف دائرة اخت�سا�سه بتنفيذ هذا القرار الذي 

ين�سر يف ن�سرة القرارات االإدارية لوالية ورقلة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة

�سفحة رقم : 2375
قرار رقم : 1173 موؤرخ يف : 20 جوان 2019

يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول موجز التاأثري على البيئة 
اخلا�ص مب�سروع اإن�ساء وحدة اإ�سرتجاع و حتويل البال�ستيك

لفائدة ال�سيد : بن قلية ال�سايح مبحاذاة الطريق الوطني رقم 03
 ق�سم 30 جمموعة امللكية رقم 03 بلدية �سيدي �سليمان 

دائرة املقارين والية ورقلة 

  INVESTPLUS

اإلدارة و املوارد البشرية

 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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الأ�سريات الفل�سطينيات

حرائر فل�شطني.. �شموخ وعزمية ال تلني
رفعت املراأة الفل�سطينية ا�سم فل�سطني عاليًا، وتواجدت بفعالية يف كافة الثورات والنتفا�سات والتحركات 

اجلماهريية ويف كلمفا�سل احلركة الوطنية الفل�سطينية تاريخيًا، وكانت يف مقدمة ال�سفوف، واجهت 
ر�سا�ص و�سياط اجلالدين ال�سهاينة اأعداء احلياة والإن�سانية. 

 ح�سن العا�سي

كاتب وباحث فل�سطيني مقيم يف 
الدامنرك

الفل�سطينية  الثورة  انطالقة  فمنذ 
املعا�رشة يف �ستينيات القرن الع�رشين، 
�ساهمت املراأة الفل�سطينية يف خمتلف 
الرجل  و�ساركت  الن�سالية،  املراحل 
الفل�سطيني جنباً اإىل جنب وعلى قدم 
التي  الأر�ض  عن  الدفاع  يف  امل�ساواة 
�ساركت  ال�سهيوين.  املغت�سب  احتلها 
يف  و�ساعدت  الفدائية،  العمليات  يف 
واندفعت  وتخزينها،  الأ�سلحة  نقل 
ال�سالح  وحملت  الفل�سطينية  املراأة 
الذود  يف  املقاتلني  بجانب  ونا�سلت 
ومقد�ساتها.  وكرامتها  وطنها  عن 
تقا�سمت مع الرجل كل �سيء، و�ساركته 
منى  الذي  وع�سقها  فل�سطني  حب 
الطاهر.  الرتاب  �سذى  مع  وترعرع 
كل  يف  و�ساركت  احلجر  حملت 
الحتالل.  �سد  الوطنية  النتفا�سات 
وح�سدتها  الرجل  مع  الأر�ض  زرعت 
اأ�سرياً.  اأو  �سهيداً  يغيب  حني  وحدها 
بذل  يف  الفل�سطينية  املراأة  تتواين  مل 
حتقيق  اأجل  من  والنفي�ض  الغايل 
اأهداف �سعبها يف احلرية والنعتاق من 
قدمت  البغي�ض.  ال�سهيوين  الحتالل 
حملته  الذي  الأ�سلحة  ل�رشاء  حليها 
بفعالية  اأ�سهمت  املحتل.  لتواجه 
وامل�سريات  املظاهرات  تنظيم  يف 
الغا�سمة.  الحتالل  �سيا�سات  �سد 
الفل�سطينية  والفتاة  املراأة  وانغم�ست 
يف النتفا�سة الفل�سطينية الأوىل العام 
تهيئة  لها دور حموري يف  وكان   1987
حيث  وجناحها،  النتفا�سة  مناخات 
يف  الن�سائية  الأطر  تكوين  يف  اأ�سهمن 
املراأة  ودعمت  القطاعات.  خمتلف 
العام  الثانية  النتفا�سة  الفل�سطينية 
2000 فكان منهن ال�سهيدة واجلريحة 
والأ�سرية. ومل تتوانى حرائر فل�سطني 
عن حماية املقد�سات، فكن احلرا�ض 
�ساحات  يف  املنت�رشين  الأ�سداء 
على  ورابطن  الأق�سى،  امل�سجد 
الحتالل  جنود  ومنع  ل�سونها  اأبوابه 
ال�سهيوين من تهويد وتق�سيم الأق�سى. 
و�ساركن بقوة يف انتفا�سة القد�ض العام 
النتفا�سة  هذه  متيزت  حيث   2015
بها  قامت  التي  الفردية  بالعمليات 
و�سقط  العمر،  مبقتبل  و�سبان  فتيات 
بر�سا�ض  �سهيدات  العديدات  منهن 
منهن  واأ�رش  وجرح  الحتالل،  قوات 
دور  اأن  على  يدلل  ما  وهو  الع�رشات، 
املراأة الفل�سطينية يف الن�سال الوطني 

ل حدود له يف �سبيل حترير الوطن.
 

حرائر فل�سطني
فل�سطني  حرائر  من  الع�رشات  تقبع 

يتكد�سن  ال�سهيوين،  العدو  �سجون  يف 
�سوء  يدخلها  ل  قامتة  زنازين  يف 
معتقالت  �سمن  �سم�ض،  �سعاع  ول 
الق�سبان  خلف  �سامدات  كالقبور، 
اعتقالهن  فرتات  يق�سني  احلديدية، 
و�سلت  طويلة  �سنني  ت�ستمر  التي 
عميدة  اأم�ستها  عاماً  ع�رش  خم�سة 
�سجون  يف  الفل�سطينيات  الأ�سريات 
اجلربوين"  "لينا  الأ�سرية  الحتالل 
هوؤلء  اأعمار  تذوب  املقاومة.  بتهمة 
زجاج  خلف  النتظار  يف  الأ�سريات 
الزيارة الغليظ الذي يحول دون مل�ض 
يعانني  والأبناء.  والأحبة  الأهل  اأيادي 
اجلدد  النازيني  و�سجون  معتقالت  يف 
اجل�سدي  التعذيب  اأ�ساليب  اأق�سى 
يبتكرها  التي  والجتماعي  والنف�سي 
رغم  لكن  ال�سهاينة.  ال�سجانون 
بظلها  تعي�ض  التي  الكارثية  الظروف 
اإنهن  اإل  الفل�سطينيات،  الأ�سريات 
�سلبة  قوية  وعزمية  باإرادة  �سامدات 
مل ي�ستطع ال�سجان النيل منها بب�ساعة 
ت�رشفاته. ومل تتمكن الأو�ساع ال�سحية 
تعاين  التي  ال�سوء  بالغة  واملعي�سية 
الإجراءات  فل�سطني، ول  منها حرائر 
التع�سفية  واملمار�سات  ال�ستفزازية 
اأربك  مما  اإرادتهن،  ك�رش  من  بحقهن 
وجعلها  الإ�رشائيلية  ال�سجون  اإدارة 
اأمام هذا ال�سمود الأ�سطوري  عاجزة 

لالأ�سريات الفل�سطينيات.
 

معاناة متوا�سلة
يف  الفل�سطينيات  الأ�سريات  تتعر�ض 
�سجون ومعتقالت الحتالل ال�سهيوين 
اأ�ساليب  واأقذر  واأقبح  اأ�سواأ  اإىل 
املخطط  الوح�سية  ال�سادية  التعذيب 
لها من قبل اإدارة ال�سجون الإ�رشائيلية 
ال�سجان  مييز  ول  دموية.  واأكرثها 
الأ�رشى  بني  التعذيب  يف  ال�سهيوين 
الناحية  من  ل  امراأة،  اأم  كان  رجاًل 
ذات  يتبع  فهو  النف�سية،  ول  اجل�سدية 
اأ�ساليب التعذيب املهينة وال�سائنة مع 

الأ�سريات والأ�رشى.
الذي  اجل�سدي  التعذيب  اإىل  اإ�سافة 
تتعر�ض له الأ�سريات ب�سفة متوا�سلة 
مثل ال�رشب والركل وا�ستعمال العنف 
لهن  ال�سماح  التحقيق، وعدم  اأثناء  يف 
الطبية  الرعاية  من  وحرمانهن  بالنوم 
لهن،  املقدم  الطعام  نوعية  و�سوء 
النف�سي  التعذيب  من  يعانني  فاإنهن 
مبنع الزيارات عنهن وحترمي التوا�سل 
لالأ�سريات  الر�سائل  عرب  ذويهن  مع 
الزيارة.  عنهن  ال�سجان  مينع  التي 
الإ�رشائيلية  ال�سجون  اإدارة  تقوم  كما 
من  والأ�رشى  الأ�سريات  بحرمان 
اأو  الدينية  باملنا�سبات  الحتفال 
جمرد  من  حتى  ومينعهم  الوطنية، 

اإظهار م�ساعر الفرحة بالعيد.

ال�سجون  مبهاجمة  اجلنود  يقوم  كما 
مدججني  وهم  مفاجئ  ب�سكل 
باأ�سلحتهم ويرتدون ثياب القتال، وذلك 
وتعنيفهن  الأ�سريات  اإرهاب  بهدف 
يتم خاللها  ب�سورة  زنازينهن  وتفتي�ض 
لالأ�سريات  ال�سخ�سية  الأ�سياء  اإتالف 
اإدارة  وتقوم  منها.  الكثري  وم�سادرة 
توا�سل  بحظر  ال�سهيونية  ال�سجون 
الأ�رشى والأ�سريات مع عاملهم خارج 
ال�سجون، مبنع الزيارات عنهن بذريعة 
الأ�سريات  بعزل  اأو  اأمنية،  اأ�سباب 
ل�سهور  النفرادية  الزنازين  داخل 
موؤملاً  اأثراً  يرتك  الذي  الأمر  طويلة، 
عالقتهن  برت  نتيجة  ال�سجينات  لدي 
واخلارجي.  الداخلي  حميطهن  مع 
لبع�ض  الزيارة  ال�سجون  اإدارة  وتتيح 
يف  �سهرياً  واحدة  مرة  الأ�سريات 
الأحيان  معظم  ويف  الأحيان،  بع�ض 
مرة واحدة كل �ستة اأ�سهر لالأخريات، 

وغالباً ما مينعون الزيارات منعاً باتاً.
تزداد املعاناة وتكون اأ�سد اأملاً واأق�سى 
رم  حتحُ التي  الأم  الأ�سرية  عند  توجعاً 
مح  �سحُ واإن  والأهل،  الأبناء  مل�ض  من 
زيارة فعادة ما تكون خلف  بتلقي  لها 
جدار زجاجي �سميك ل ترى اأحداً من 
معهم  تتحدث  بو�سوح،  عربه  عائلتها 
عرب �سماعات يقوم ال�سّجان بالت�سوي�ض 
الأم  الأ�سرية  فرتى  ومراقبتها،  عليها 
بعيداً  يكربون  اأكبادها  فلذات  الأبناء 
يفتقدونه،  الذي  عن ح�سنها وحنانها 

ول ت�ستطيع حتى تقبيلهم.
 

الدعم وامل�ساندة
والأمهات  الفتيات  الأ�سريات  حتتاج 
اإىل من ي�ساعدهن على مواجهة القلق 
واخل�سية من امل�ستقبل، كونهن يعانني 
ووجعه  ال�سجن  عذابات  الأمرين، 
اجل�سدي والنف�سي، والت�سدي لل�سغوط 
ال�سجون  اإدارة  حتاول  التي  املرعبة 
الأ�سريات  على  فر�سها  ال�سهيونية 
للنيل من اإرادة املقاومة لديهن، وتعاين 
اإطالق  بعد  اأخرى  مرة  الأ�سريات 
والعودة  الندماج  �سعوبة  من  ال�رشاح 
للحياة الطبيعية والزواج واإن�ساء اأ�رشة، 
اليد  اإىل  جميعاً  مننا  يحتجن  فهن 
بعد  ما  فرتة  لتخطي  ت�ساعدهن  التي 
اإحياء  يعيد  من  واإىل  عنهن،  الإفراج 
الأمل يف نفو�سهن، ويحمل لهن ب�سارة 
الحتالل،  رج�ض  من  الوطن  حترير 
تقدميه  الذي ميكن  القليل  اأقل  وهذا 
التحرر  بعد  الفل�سطينيات  لالأ�سريات 
يحتجن  فهن  ال�سجن،  ق�سبان  من 
احلا�سنة الجتماعية والإن�سانية التي 
كرامتهن  ا�ستعادة  على  ت�ساعدهن 
وتقدير  احرتام  اأنهن حمل  وت�سعرهن 
تعظيم  كل  لهن  يكن  الذي  املجتمع 
يف  لت�سحياتهن  وتوقري  وتبجيل 

كما  وكرامته.  الوطن  عزة  �سبيل 
جميع  املحررات  الأ�سريات  حتتاج 
والجتماعي  املعنوي  الدعم  اأ�سكال 
انخراطهن  لإعادة  والقت�سادي 
ال�سيئة  الآثار  ومعاجلة  املجتمعي 

املتولدة عن �سنوات العتقال.
 

توثيق ق�سايا الأ�سريات
يتفنن ال�سجانون ال�سهاينة يف اأ�ساليب 
والتنكيل  والتعذيب  والقهر  القمع 
وتفتي�سهن  الفل�سطينيات  بالأ�سريات 
للمراأة،  خ�سو�سية  لأي  احرتام  دون 
لياًل  الزنازين  ويقوم اجلنود مبداهمة 
اأثناء النوم. ويطبقون �سيا�سة الإهمال 
الأ�سريات  بحق  املتعمد  الطبي 
بالغة  �سحية  اأو�ساعاً  يعانني  اللواتي 
ل  معتقالت  داخل  وخطرية،  ال�سوء 
متطلبات  من  الأدنى  احلد  تراعي 
ظروف  و�سمن  الب�رشية،  احلياة 
وماأ�ساوية.  اإن�سانية  غري  معي�سية 
من  الآلف  باعتقال  تقوم  فاإ�رشائيل 
الفل�سطينيون  والأ�سريات  الأ�رشى 
حتت  القبور  متاماً  ت�سبه  زنازين  يف 
ورائحة  ال�سم�ض،  تدخلها  ل  الأر�ض، 
ال�سجون  هذه  يف  والرطوبة  العفونة 
وتزكم  الأمتار  ع�رشات  اإىل  ت�سل 
ال�سلطات  تدعيه  ما  بخالف  الأنوف، 
القوانني  حترتم  اأنها  الإ�رشائيلية 
يف  الإن�سانية  وال�رشائع  الدولية 
الأ�رشى  فيها  تعتقل  التي  ال�سجون 

الفل�سطينيون.
والطعام الذي يقدم لالأ�سريات ممتلئ 
باحل�رشات، وظروف العتقال ت�سيب 
الأمرا�ض  من  بالعديد  الأ�سريات 
الطبية  والرعاية  والباطنية،  اجللدية 
منعدمة، ول تقدم اإدارة ال�سجون �سوى 
"الأ�سربين" دواًءا ملختلف الأمرا�ض، 
لياًل  كما وتت�سلل احل�رشات واجلرذان 
يفاقم  مما  الأ�سريات،  زنازين  اإىل 

الو�سع ال�سحي والبيئي لالعتقال.
اجلهات  بع�ض  تقوم  اأن  الأهمية  من 
الفل�سطينية  والهيئات  واملنظمات 
الأ�سريات  ق�سايا  بتوثيق  والدولية 
ومعاناتهن وما يتعر�سن له من ع�سف 
وظلم وتعذيب من قبل قوات الحتالل 
وتوثيق  ال�سجون،  واإدارة  ال�سهيوين 
التي  والإن�سانية  احلقوقية  النتهاكات 
الفل�سطينيات  الأ�سريات  لها  تتعر�ض 
التي بلغت منحى خطرياً خالل الأعوام 
وت�سجيل  ر�سد  وكذلك  الأخرية، 
حول  املحررات  الأ�سريات  �سهادات 
وحال  والعتقال،  ال�سجون  اأو�ساع 
ف�سح  بهدف  واأو�ساعهن،  الأ�سريات 
وك�سف  البغي�ض  الحتالل  �سيا�سات 
ممار�سات اإدارة ال�سجون الب�سعة بحق 
ق�سايا  ملفات  وتقدمي  الأ�سريات، 
املحاكم  اإىل  والنتهاكات  الأ�سريات 

الدولية.
 

املراأة اجلبارة
الفل�سطينية  املراأة  زالت  ول  كانت 
ن�ساء  لكافة  ن�سالياً  منوذجاً  ت�سكل 
كافة  يف  ال�سفوف  تقدمت  العامل، 
املراحل ويف جميع املعارك الوطنية 
الفل�سطيني  ال�سعب  خا�سها  التي 
وجرح  ا�ست�سهد  لهذا  حريته.  لنيل 
الع�رشات  زالت  ول  الآلف،  منهن 
ال�سجون  يف  فل�سطني  حرائر  من 
قهراً  جراحهن  تنزف  الإ�رشائيلية، 
الإ�رشائيلية.  املعتقالت  يف  واأملاً 
لقد قامت قوات الحتالل ال�سهيونية 
الن�ساء  من  الآلف  ع�رشات  باعتقال 
م�سرية  خالل  الفل�سطينيات  والفتيات 
ول  املعا�رشة.  الفل�سطينية  الثورة 
داخل  يقبعن  منهن  الع�رشات  يزال 
قا�رشات  اأ�سريات  بينهن  الزنازين، 
وبينهن  عاماً،   18 عن  اأعمارهن  تقل 
اأثناء  اأ�سينب  جريحات  معتقالت 
الحتالل،  قوات  بر�سا�ض  اعتقالهن 
ولديهن  متزوجات  اأ�سريات  وفيهن 
اأمهات،  اأ�سريات  وكذلك  اأطفال 
يتعر�سن جميعهن ب�سكل يومي لل�رشب 
من  وال�ستم  وال�سب  والتنكيل  والإهانة 

قبل قوات الحتالل الإ�رشائيلي.
اإن حفلة الت�سييق وال�رشب لالأ�سريات 
مراكز  اإىل  و�سولهن  حلظة  منذ  تبداأ 
لل�رشب  يتعر�سن  حيث  التحقيق، 
يتوا�سل  طويلة،  ل�ساعات  وال�سبح 
فرتة  انتهاء  بعد  والإرهاب  التعذيب 
التحقيق وانتقالهن اإىل اأقبية التوقيف 
اإىل  ال�سجون  �سلطات  ت�سعى  حيث 
الأ�سريات  لإذلل  الطرق  كافة  ابتداع 
ويتعر�سن  بكرامتهن،  امل�ض  وحماولة 
�سباحاً  ال�سبابيك"  "دق  ل�سيا�سة 
زنازينهن  تفتي�ض  يتم  حيث  وم�ساء 
جداً  الباردة  ال�سمنتية  الأر�سية  ذات 
يف ال�ستاء و�سيئة التهوية، ولكن حرائر 
ال�سجان  بط�ض  يواجهن  فل�سطني 
ال�سهيوين بكل عزمية واإميان، ويقاومن 
جربوته وعنجهيته مبزيد من الت�سميم 
على ال�سمود والن�سال لنتزاع حريتهن 

وحرية وطنهن و�سعبهن.
 

درب الأحرار
الفل�سطينيات  الأ�سريات  تتعر�ض 
للتعذيب  الإ�رشائيلية  ال�سجون  يف 
والإهانة وال�سطهاد، والتهجم عليهن 
ويحرمن  البذيئة  والألفاظ  بال�ستائم 
من كافة حقوقهن، ويجري تهديدهن 
املحاكم  وت�سدر  بالغت�ساب، 
الع�سكرية الإ�رشائيلية بحقهن اأحكاماً 
بحرمانهن  ال�سجانون  ويقوم  مرتفعة، 

وتكتيف  والنوم  وال�رشاب  الطعام  من 
الكر�سي  على  للخلف  الأيادي 
اليدين  من  والتعليق  طويلة،  ل�ساعات 
ا�ستخدام  من  ومنعهن  القدمني،  اأو 
لفرتات  وال�ستحمام  املراحي�ض 
الأ�سرية  نقل  مت  اإن  حتى  طويلة. 
ملعاجلتها- وهذا  طبي  مركز  اإىل 
ي�ستد  اأن  يح�سل- بعد  ما  نادراً 
الطبية  الطواقم  تقوم  عليها،  املر�ض 
الأ�سريات  على  بالعتداء  ال�سهيونية 
وتوجيه  والب�ساق  وال�ستائم  بال�رشب 
الأطباء  قبل  من  لهن  الإهانات 
وحماولة  الإ�رشائيليني  واملمر�سني 
يتعار�ض  مما  وحتقريهن،  اإذللهن 
ح�سل  مثلما  املهنة،  اأخالقيات  مع 
موؤخراً مع الأ�سرية املقد�سية "اإ�رشاء 
يف  �سقيقتها  روت  كما  جعابي�ض" 

ات�سال م�سجل.
احلديدية  الق�سبان  تلك  خلف  اإن 
واآهات  وق�س�ض  حكايات  الكريهة 
واآلم ودموع ووجع عميق، وخلف كل 
ق�سة تفا�سيل موؤملة وهموم وا�سعة، 
الأ�سريات  تتقا�سمه  بطيء  موت 
الفل�سطينيات يف معتقالت ال�سهاينة 
الأ�سريات  ي�ساومون  الذين  النازيني 
كعقاب  مالب�سهن  تبديل  على  حتى 
على  التوقيع  مقابل  يف  رادع  قوي 
عذابات  يومياً  ويعانني  اعرتافات. 
الرجال،  اأقوى  احتمال  طاقة  فوق 
اللواتي  الأمهات  الأ�سريات  هناك 
الأبناء  ملعانقة  �سوقاً  يتحرقن 
ول  زجاج  ول  ق�سبان  دون  والأهل 
املعتمة  الزنازين  تلك  يف  جدران. 
الأ�سريات  تقبع  والباردة  ال�سيقة 
واإباء  �سموخ  بكل  الفل�سطينيات 
اإدارة  �سيا�سات  يومياً  يتحدين 
اجلنود  وممار�سات  ال�سجون 
اأرادة  ك�رش  حتاول  التي  ال�سهاينة 
املقاومة فيهن والنيل من كرامتهن.

الأ�رشى  ومعهن  ال�سريات  هوؤلء 
حرية  اأ�رشى  هم  الفل�سطينيون 
اأن  ويجب  جنائيني،  �سجناء  ولي�سوا 
تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة 
املتعلقة مبعاملة الأ�رشى واجلرحى، 
حماكم  اأمام  حماكمتهم  عدم  ومنها 
فل�سطني،  جنمات  هن  ع�سكرية. 
منابع العطاء لذلك يحظني باحرتام 
جمتمعهن  اأبناء  وتبجيل  وتقدير 
الإجالل  نظرة  لهن  ينظرون  الذين 
والإكبار. هوؤلء هن حرائر فل�سطني، 
الرجال،  الأ�سريات  �سقائق 
مب�ستقبل  احلاملات  ال�سامدات 
يتمكن فيه من العي�ض بحرية وكرامة 
مع عائالتهن يف وطن حر دون وجود 

�سجون ول احتالل.
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مدير نادي الأ�سر الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل

الأ�سري عامر اأبو رموز يدخل عامه الثالث 
ع�سر يف �سجون الحتالل

اأفاد اأجمد النجار مدير نادي 
الأ�رس الفل�سطيني يف حمافظة 
اأبو  عامر  الأ�سري  اأن  اخلليل 
قد  اخلليل  مدينة  من  رموز 
اأنهى عامه الثالث ع�رس داخل 
ودخل عامه  الحتالل  �سجون 
�سلبة  باإرادة  مت�سلحا  التا�سع 
الحتالل  اإجراءات  كل  رغم 
التي تنفذ بحق اأبطال احلركة 

الأ�سرية.
قد  موز  اأبو  الأ�سري  وكان 
 11/7/20077 بتاريخ  اعتقل 
�سهداء  كتائب  قادة  من  وهو 
الأق�سى يف مدينة اخلليل، ولد 
يف منطقة عقبة جنيله جنوب 
اخلليل عام 1982 عام جمزرة 
�سربا و�ساتيال . وعام اجتياح 
اجلنوب البناين وح�سار بريوت 
لثوره  البطويل  ال�سمود  وعام 
الفل�سطينية بقيادة حركة فتح 

وحلفائها من الوطنني.
منا�سله  لعائله  الأ�سري  ولد 
املرحوم  والوالد  اجلد  من 
حيث  موز  اأبور  ر�سيد  احمد 
وخا�سة   1948 بحرب  ا�سرتك 
مبعركة  القوية  امل�ساركة 
ا�ست�سهد  حيث  ع�سيون  كفار 

اأبو  حامد  ال�سهيد  باملعركة 
رموز وال�سهيد �سعيد ابو رموز، 
النتفا�سة  دخلت  وحينما 
طفال  الأ�سري  كان  الأوىل 
ممار�سات  وعي  ولكنه  �سغريا 
اإخوته  اعتقال  من  الحتالل 

اأكرث من مره وهدم بيتهم.
ومنذ �سغر الأ�سري حيث �سارك 
باأواخر األنتفا�سه الأوىل قدر 
عمره  من  الأطفال  اإمكانية 
حيث عرف عنه رباطة اجلاأ�ش 
الوطني  والتزام  القلب  وقوة 
وهمومها،  الوطنية  بالق�سيه 
الثانية  النتفا�سة  اندلع  ومع 
عام   18 الأ�سري  عمر  كان 
حيث اأبى الأ�سري اإل اأن يكون 
حيث  وفدائيها  مقاتليها  اأحد 
النتفا�سة  اندلع  �سارك منذ 
اأواخر عام 2000 باملواجهات 
الحتالل  جنود  مع  اليومية 
مبنطقة باب الزاوية ومنطقة 
تدرج  حيث   60 خط  الفح�ش 
املقاوم  بالعمل  الأ�سري 
التحاقه  خالل  من  امل�سلح 
الأق�سى  �سهداء  بكتائب 
بقيادة  فتح  حلركة  التابعة 
ابو  زلوم  مروان   ( ال�سهيد 

�سجى ( حيث �سكل الأ�سري مع 
جمموعه  اخللية  اأفراد  باقي 
ن�سطت  الأق�سى  كتائب  تتبع 
وخا�سة  اجلنوبية  باملنطقه 
مدينة  على  امللتف  الطريق 
وجنوبها  �رسقها  من  اخلليل 
عرفت   60 خط  املعروف 
وعدم  ب�رسيتها  املجموعة 
والظهور  بامل�سريات  الظهور 

العلني .
وباقي جمموعته  الأ�سري  نفذ 
ح�سب لئحة التهام املقدمة 
نار  اإطالق  عملية   11 �سده 
اإ�رسائيليه  �سيارات  باجتاه 
ماره بخط 60، وو�سع عبوات 
بعد  عن  وتفجريها  نا�سفه 
من اأواخر عام 2000 اإىل عام 
2006 . حيث اأن الأ�سري تزوج 
اإىل  عبيده  با�سم  ابن  له  وولد 
 2007 بعام  الأ�سري  اعتقل  اأن 
املجموعة  عن  الك�سف  بعد 
الأ�سري  واعتقالها وحكم على 
عام   13 منها  ق�سى  عام   16
حالل  تنقل  حيث  الآن  حتى 
الحتالل  �سجون  يف  ذلك 
النقب  �سجن  يف  حالياً  ويقبع 

ال�سحراوي

اأكد رئي�ش هيئة �سوؤون الأ�رسى 
ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
حممد  ال�سيخ  و�سماحة  بكر 
ح�سن �سالح مفتي قوات الأمن 
الفل�سطيني، على اأن م�سوؤولية 
تقع  ل  الأ�رسى  ق�سية  واأمانة 
على عاتق ال�سعب الفل�سطيني 
الأمة  كل  على  اإمنا  وحده، 
بل  والإ�سالمية،  العربية 

وعلى احلكومات الغربية التي 
ملواثيق  راعية  نف�سها  تعترب 
ينتهكها  الذي  الإن�سان  حقوق 
كل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
رقيب.  اأو  ح�سيب  دون  يوم 
لقائه  خالل  بكر،  ابو  وقال 
واأ�رسى  املفتي  ب�سماحة 
حمررين يف مقر الهيئة، اليوم 
اإ�رسائيل  اأن حكومة  الأربعاء، 

الأ�رسى  مع  بوح�سية  تتعامل 
الفل�سطينيني، وت�سعى جاهدة 
الأ�رسى  ق�سية  تبقى  كي 
املرجعيات  عن  بعيدة 
والعهود  واملواثيق  الدولية 
ال�رسائع  وحتى  الإن�سانية 
احرتام  كفلت  التي  الدينية 
جانبه،  من  الإن�سان.  اآدمية 
على  املفتى،  �سماحة  �سدد 

الأ�رسى  ق�سية  اإبقاء  اأهمية 
يف �سجون الحتالل على �سلم 
والقيادية،  الوطنية  الأولويات 
التي تبذلها  مثمناً كل اجلهود 
وعلى  الفل�سطينية  القيادة 
�سوؤون  هيئة  اخل�سو�ش  وجه 
والتي  واملحررين  الأ�رسى 
من �ساأنها اأن تعزز من �سمود 

الأ�رسى وعائالتهم.

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

م�سوؤولية ق�سية الأ�سرى تقع على عاتق الأمة 
العربية والإ�سالمية جمعاء

موعد الإفراج عن الأ�سري م�سري حلبية 
بعد )15( عاماً من العتقال

الإ�رسائيلي  الحتالل  �سلطات  اأعادت 
و�سيم  املقد�سي  الأ�سري  اعتقال 
من  حترره  حلظة  عاماً(،   41( اجلالد 
وذلك  ال�سحراوي"،  "النقب  معتقل 
البالغة  حمكوميته  مدة  ق�سائه  بعد 
حتقيق  مركز  اإىل  ونقلته  عاماً،   )15(

اجلالد  الأ�سري  اأن  "امل�سكوبية".  علماً 
اأم�سى قبل هذا العتقال اأربع �سنوات. 
وقال نادي الأ�سري اإن �سلطات الحتالل 
تُنفذ هذه ال�سيا�سة بحق اأ�رسى القد�ش 
عائالتهم  منع  بهدف  حتررهم  حلظة 
حلظة  بهم  الحتفاء  من  واأ�سدقائهم 
خالل  نفذت  قد  وكانت  حتررهم؛ 
اعتقال  حمالت  املا�سية  الأعوام 

�سابقة على خلفية م�ساركة املقد�سيني 
ويف  حمررين.  اأ�رسى  ا�ستقبال  يف 
اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  لفت  مت�سل  �سياق 
عن  الإفراج  موعد  املن�رسم  اخلمي�ش 
الأ�سري م�سري حلبية )37 عاماً( من بلدة 
اأبو دي�ش، وذلك بعد ق�سائه )15( عاماً 
الإفراج  و�سيتم  يف معتقالت الحتالل، 

عنه من معتقل "النقب ال�سحراوي".

نادي الأ�سري

الحتالل ُيعيد اعتقال الأ�سري و�سيم اجلالد 
حلظة حترره 

جمعية نادي الأ�سري الفل�سطيني

�سبعة اأ�سرى يو�سلون الإ�سراب عن الطعام يف معتقالت الحتالل
يواجه �سبعة اأ�سرى م�سربني عن الطعام يف معتقالت الحتالل الإ�سرائيلي �سد اعتقالهم الإداري، ظروفًا �سحية �سعبة، يرافق ذلك 
مواجهتهم لالإجراءات التنكيلية التي تفر�سها اإدارة معتقالت الحتالل بحقهم، والتي بداأت مع �سروع كل واحد منهم يف الإ�سراب، 

ومتثلت بالعزل، والنقل والتفتي�س املتكرر، وحرمانهم من الزيارة، وعرقلة زيارات املحامني لهم، يف حماولة لإنهاكهم وال�سغط عليهم. 

اأن  الأ�سري  نادي  واأو�سح 
الأ�سري جعفر عز الدين وهو 
امل�رسبني  الأ�رسى  اأقدم 
يوا�سل  حيث  الطعام  عن 
قد  يوماً،   )26( منذ  اإ�رسابه 
جرى نقله يوم اأم�ش من عزل 
معتقل "جمدو" اإىل ما ت�سمى 
الرملة".وبني  معتقل  "بعيادة 
عز  اأن الأ�سري  الأ�سري  نادي 
من  وهو  عاماً(   48( الدين 
جنني، معتقل  حمافظة 
الثاين  يناير/ كانون   30 منذ 
اأمر  بحقه  وقد �سدر   ،2019
اعتقال اإداري يف اليوم الذي 
كان من املقرر الإفراج عنه، 
الذي  الرابع  الإ�رساب  وهو 
ينفذه خالل �سنوات اعتقاله 
جمموعها  والبالغ  ال�سابقة، 
اأنه  علماً  �سنوات،  خم�ش 

متزوج وله ثمانية اأبناء.
الأ�سري اأحمد  يوا�سل  كذلك 
بلدة  من  عاماً(   42( زهران 
حمافظة  يف  م�سعل  اأبو  دير 

الطعام  عن  اهلل اإ�رسابه  رام 
والأ�سري  يوماً؛   )19( منذ 
�سابق  اأ�سري  هو  زهران 
يف  جمموعه  ما  ق�سى 
 )15( الحتالل  معتقالت 
اأربعة  وله  عاماً، وهو متزوج 
منذ  معتقل  اأنه  علماً  اأبناء، 
 .2019 اآذار/ مار�ش  �سهر 
ثالثة  �رسع  يوماً   )11( ومنذ 
اأ�رسى بالإ�رساب عن الطعام 
اأبو  حممد  وهم: الأ�سري 

خميم  من  عاماً(   24( عكر 
بيت  حمافظة  يف  الدهي�سة 
الأول  حلم، وهو معتقل منذ 
الثاين  نوفمرب/ ت�رسين  من 
الأ�سري  على  2018.  عالوة 
 21( احل�سنات  م�سطفى 
الدهي�سة،  خميم  من  عاماً( 
وهو اأ�سري �سابق اُعتقل ثالث 
واإداري،  اأحكام  بني  مرات، 
يف  كان  الأخري  واعتقاله 
يونيو/ حزيران   5 تاريخ 

بحقه  �سدر  حيث   2018
اإداري  اعتقال  اأوامر  ثالثة 
تعر�ش  اأنه  علماً  الآن،  حتى 
بر�سا�ش  اإ�سابات  لعدة 
الحتالل، وما زال يعاين من 
معهم  ويخو�ش  كما  اآثارها. 
حذيفة  الإ�رساب الأ�سري 
حلبية )28 عاماً( من بلدة اأبو 
دي�ش، وهو اأ�سري �سابق اعتقل 
ثالث مرات، ويعاين من عدة 
حيث  �سابقة  �سحية  م�ساكل 
حلروق  طفل  وهو  تعر�ش 
بليغة، كما واأُ�سيب يف مرحلة 
�رسطان  مبر�ش  عمرة  من 
الدم وهو بحاجة اإىل متابعة 
�سفي  اأن  بعد  حثيثة  �سحية 
تاريخ  اآخر  اأن  علماً  منه، 
العا�رس  يف  كان  له  اعتقال 
 .2018 يونيو/ حزيران  من 
لالإ�رساب  ان�سم  من  واآخر 
الأ�سريين ح�سن  الطعام  عن 
الزغاري )23 عاماً(، والأ�سري 
عاماً(.   31( زهران  منري 

من  وهو  الزغاري  الأ�سري 
خميم الدهي�سة يف حمافظة 
بيت حلم،  كان من املفرت�ش 
بعد  عنه  الإفراج  يتم  اأن 
حمكوميته  مدة  ق�سائه 
ويف  �سهور،  �سبعة  البالغة 
املقرر  من  كان  الذي  اليوم 
بحقه  �سدر  عنه  الإفراج 
ملدة  اإداري  اعتقال  اأمر 
انتهائها  وبعد  �سهور  �ستة 
اآخر  اإداري  اأمر  بحقه  �سدر 
اأن  علماً  �سهور،  �ستة  ملدة 
اعتقاله  �سنوات  جمموع 
اليوم  ويقبع  �سنوات،  خم�ش 
"عوفر". معتقل  عزل  يف 
 31( الأ�سري منري زهران  اأما 
دير  بلدة  من  وهو  عاماً( 
رام  حمافظة  يف  م�سعل  اأبو 
يف  جمموعه  ما  ق�سى  اهلل، 
قرابة  الحتالل  معتقالت 
�سبع �سنوات، وهو اأي�ساً يقبع 

يف عزل معتقل "عوفر". 

الأ�رسى  مركز  مدير  اأكد 
املحرر  الأ�سري  للدرا�سات 
اأن  حمدونة  راأفت  الدكتور 
يف  تتفنن  الحتالل  �سلطات 
التنغي�ش على الأ�رسى وذويهم 
الكثري  يف  فرحتهم  وقتل 
والأعياد  املنا�سبات  من 
التعليم  وفى  والفراجات 
 . الأ�رسى  اأهايل  اأفراح  وفى 
اإىل عملية  د. حمدونة  واأ�سار 
يف  الأ�رسى  على  التنغي�ش 
بعزل  لالأعياد  ا�ستقبالهم 
ومنعهم  الأ�رسى  بع�ش 
والت�سالت  الزيارات  من 
عليهم  والطمئنان  بالأهايل 
رم�سان  ل�سهر  وا�ستقبالهم   ،
املبارك بالت�سييقات وال�سحور 
الرتاويح  و�سالة  والفطور 
بزيارات  بالأهاىل  واللقاء   ،
الأ�رسى  وباأطفال  خا�سة 
واآباءهم  واأمهاتهم  وزوجاتهم 
موا�سلة  من  ،وحرمانهم 
اخلا�سة  ومباركتهم  التعليم 
وتخرجهم  اأبناءهم  اأفراح  يف 
من اجلامعات . وبني حمدونة 

بقتل  الالان�سانى  ال�سكل 
فرحة الأ�سري املقد�سي و�سيم 
واعتقاله  عاماً(،   41( اجلالد 
معتقل  من  حترره  حلظة 
وذلك   ، ال�سحراوي"  "النقب 
حمكوميته  مدة  ق�سائه  بعد 
اإىل  ونقله  عاماً،   )15( البالغة 
"امل�سكوبية"،  حتقيق  مركز 
فيها  ودع  التى  اللحظة  يف 
وا�ستعد   ، الأ�رس  زمالء 
يف  ل�ستقباله  واأحبابه  ذووه 
مئات  اإىل  واأ�سار   ، اخلارج 
امل�سابهة يف متديد  احلالت 
لالأ�رسى  الدارى  العتقال 
وال�ستعداد  الإفراج  حلظة 
د.  .وطالب  ل�ستقبالهم 
الأحمر  ال�سليب  حمدونة 
الدويل واملنظمات احلقوقية 
الدويل  واملجتمع  والإن�سانية 
الحتالل  على  بال�سغط 
بالتفاقيات  لاللتزام 
وعدم   ، الدولية  واملواثيق 
الإن�سانية  بامل�ساعر  امل�ش 
الأ�رسى  باأع�ساب  والتالعب 

وذويهم .

مركز الأ�سرى للدرا�سات

�سلطات الحتالل تتفنن يف التنغي�ص 
على الأ�سرى وذويهم وقتل فرحتهم



الفني  املدير  ديبويه  نيكوال  اأبدى 
ملنتخب مدغ�شقر ثقته يف العبيه 
اأمم  بطولة  يف  باالأداء  و�شعادته 
اخل�شارة  رغم  عام  ب�شكل  اأفريقيا 
كاأ�س  وتوديع  بثالثية،  تون�س  من 
النهائي،  ربع  من  اأفريقيا  اأمم 
�شحفي:  موؤمتر  يف  ديبويه  وقال 
واأنا  و�شعبة  قوية  كانت  "املباراة 
ملدغ�شقر  فخرا  اأ�شبحت  االآن 
الدور  هذا  من  خرجنا  بعدما 
اإذا  اأعرف  وال  م�شاركة،  اأول  يف 
ال  اأم  من�شبي  يف  �شاأ�شتمر  كنت 
واأو�شح:  البطولة"،  توديع  عقب 
يف  وف�شلنا  للغاية  مرهقون  "كنا 

لكن  اليوم،  كبرية  مباراة  تقدمي 
اأننا على  اجلميع  اأطمئن  اأن  اأحب 
يف  كبري  فريق  م�شاهدة  اأعتاب 
للغاية  "حزين  وتابع:  امل�شتقبل". 
واأقدر ما فعلته جماهري مدغ�شقر 
الذين ح�رضوا  وعائالت الالعبني 
ورئي�س  وامل�شوؤولني  معنا 
اجلمهورية، وقال: "كان من ال�شهل 
علينا اأن نتاأهل بعد تعديل النظام 
وا�شتفدنا منه بالتاأكيد الأننا تاأهلنا 
قادرين  "كنا  واختتم:  مرة"،  الأول 
فخور  واأنا  الرحلة  اإكمال  على 
بالالعبني، الأول مرة نواجه فريقا 
علينا  وكان  اأفريقيا  �شمال  من 

جيد  فريق  تون�س  اأن  نعي  اأن 
وا�شتمتعنا  رائع،  مدرب  وميتلك 
مبواجهتهم الأننا كنا منظمني رغم 

حلم  انتهاء  بعد  وحزين  اخل�شارة 
بطولة اأمم اأفريقيا".

ق.ر.

ريا�ضةاجلمعة 12 - ال�سبت 13   جويلية  2019  املوافـق  ل10 ذو القعدة   1440هـ 12

عي�سة ق
 

وبالتايل فاإن بلما�شي �شيكون اأمام 
خليفة  عن  بحثا  التحديات  اأوىل 
ني�س  رفقة  املحرتف  الالعب 
اأمام  �شيكون  الذي  وهو  الفرن�شي 
تردد  خالل  من  عديدة،  خيارات 
ا�شم عي�شى ماندي الذي قد يتحول 
اإىل اللعب على اجلهة اليمنى مكان 
تاهرات  مهدي  اإقحام  مع  عطال 

اإىل  الدفاع  حمور  يف  اأ�شا�شيا 
ظل  يف  العمري،  بن  جمال  جانب 
زفان  على  االعتماد  اإمكانية  عدم 
نقائ�س  اظهر  الذي  وهو  اأ�شا�شيا 
وال  ديفوار  كوت  مباراة  يف  عديدة 
يبدو جاهزا من اأجل اللعب اأ�شا�شيا 
خا�شة يف ظل معاناته من الناحية 
املناف�شة  نق�س  ظل  يف  البدنية 
التي عانى منها على مدار املو�شم 

املنق�شي مع ناديه ملعب رين.

الالعب  فاإن  ذلك،  جانب  اإىل 
متاأثرا  بدوره  خرج  فيغويل  �شفيان 
�شوف  كبرية  وبن�شبة  باالإ�شابة 
رغم  نيجرييا  اأمام  بدوره  يغيب 
ب�شفة  املوقف  يح�شم  مل  اأنه 
الطاقم  تقدمي  غاية  اإىل  ر�شمية 
تقريره  الوطني  للمنتخب  الطبي 
يعاين  التي  االإ�شابة  بخ�شو�س 
الرتكي،  غاالتا�شاراي  العب  منها 
بعد  �رضح  كان  الالعب  اأن  رغم 

اإ�شابة  يعاين  اأنه  املواجهة  نهاية 
يكون  اأن  يتوقع  وال  خطرية  تبدو 
انتظار  يف  نيجرييا  للقاء  جاهزا 
موقف الطاقم الطبي، هذا االأمر 
�شوف ي�شاعف م�شوؤولية بلما�شي 
ينتظر  اأين  البدائل  البحث عن  يف 
الالعب  اإقحام  ت�شهد املقابلة  اأن 
يف  مرة  لثاين  اأ�شا�شيا  اأونا�س  اآدم 
"الكان" بعدما لعب مقابلة تنزانيا 

اأ�شا�شيا.

الت�سكيلة الوطنية �سوف تعرف عددا من التغيريات حت�سبا لنيجرييا

بلما�ضي يدر�س عدة خيارات لبدائل عطال وفيغويل
تاأّكد ر�سميا اإحداث عددا من التغيريات على الت�سكيلة الوطنية املعنية بخو�ض املقابلة املنتظرة غدا اأمام 
نيجرييا حل�ساب ن�سف نهائي كاأ�ض اإفريقيا للأمم، ويف هذا ال�سدد فاإن اأول الغيابات التي تر�ّسمت تتعلق 

باملدافع الأمين يو�سف عطال والذي �سوف يكون خارج ح�سابات الناخب الوطني جمال بلما�سي ب�سبب 
الإ�سابة التي تعر�ض لها على م�ستوى الكتف الأمين والتي دفعته اإىل طلب التغيري ومغادرة اأر�سية امليدان 

بعد ن�سف �ساعة لعب اأين دخل مكانه زميله مهدي زفان 

اآخر تاأهل لن�سف النهائي يعود على العام 2010 باأنغول

اجلزائر تتجاوز لعنة ا�ضتمّرت 9 اأعوام

يعود املنتخب الوطني اإىل الظهور 
جمددا يف دور املربع الذهبي بعد 
مرور ت�شعة اأعوام كاملة على اآخر 
مواجهة تواجدت فيها اجلزائر يف 
يعود  والتي  النهائي  ن�شف  مباراة 

حيث   ،2010 العام  على  تاريخها 
حتت  الوطنية  الت�شكيلة  تاأهلت 
ال�شابق  الوطني  الناخب  قيادة 
ن�شف  اإىل  اآنذاك  �شعدان  رابح 
منتخب  ح�شاب  على  النهائي 

مباراة  يف  بالذات  ديفوار  كوت 
اجلزائر  بها  فازت  هت�شكوكية 
ن�شف  تبلغ  اأن  قبل   ،2-3 بنتيجة 
على  فيه  اأق�شيت  الذي  النهائي 
مباراة  يف  امل�رضي  املنتخب  يد 

عرفت هزمية نكراء لرفقاء 
ويف ن�شخة عام 2012 التي اأقيمت 
يف دولتي الغابون وغينيا مل ينجح 
حماربو ال�شحراء يف التاأهل لتلك 
وعقب  االأ�شا�س،  من  البطولة 
اجلديد  البطولة  موعد  تغيري 
الفردية،  ال�شنوات  يف  لتقام 
اأقيمت  التي   2013 بطولة  جاءت 
وداع  لت�شهد  اإفريقيا،  جنوب  يف 
دور  من  اجلزائري  املنتخب 
املجموعات بعدما احتل املركز 

كوت  خلف  جمموعته  يف  االأخري 
يف  بينما  وتوغو،  وتون�س  ديفوار 
ا�شت�شافتها  التي   2015 ن�شخة 
املنتخب  جنح  اال�شتوائية  غينيا 
ربع  اإىل  الو�شول  يف  اجلزائري 
قبل  الدور  يف  اأنه  اإال  النهائي 
كوت  مبنتخب  ا�شطدم  النهائي 
 ،1-3 بنتيجة  وخ�رض  ديفوار 
وكانت م�شاركة حماربي ال�شحراء 
بالغابون �شعيفة   2017 بطولة  يف 
للغاية حيث ف�شل يف ال�شعود من 
احتالله  بعد  املجموعات  دور 
املركز الثالث بر�شيد نقطتني يف 
ال�شنغال  �شمت  التي  املجموعة 

وتون�س وزميبابوي.
عي�سة ق.

اعتذر من اجلماهري ووعدهم برد الدين وت�سجيل 
هدف التاأهل للنهائي

بوجناح عا�س اأم�ضية �ضوداء 
ولقي ت�ضامنا وا�ضعا من الالعبني

اجلزائري  الدويل  الالعب  عا�س 
االأوقات  اأ�شعب  بوجناح  بغداد 
خالل  الكروية  م�شريته  يف 
ونظريه  الوطني  املنتخب  مقابلة 
يف  يكن  مل  الذي  وهو  االإيفواري، 
يومه من خالل ت�شييع ركلة اجلزاء 
التي كانت �شوف ت�شاعف النتيجة 
متفوقني  كانوا  الذين  للخ�رض 
اأن  قبل  رد  دون  بهدف  خاللها 
ي�شيع العب ال�شد القطري الركلة 
من  املناف�س  اإثرها  على  ويتمكن 
الو�شول اإىل �شباك احلار�س راي�س 
النتيجةن  وتعديل  مبوحلي  وهاب 
على  بوجناح  تواجد  حيث 
االأع�شاب مبا�رضة بعد تغيريه من 
بلما�شي  الوطني  الناخب  طرف 
�شليماين،  اإ�شالم  زميله  واإقحام 
يف  التلفزيون  �شا�شات  واأظهرته 
االنهيار  للحظة  املتاأثر  �شورة 
ت�شديد  خالل  خا�شة  بالبكاء 
كان  الذي  وهو  الرتجيح  ركالت 
االإق�شاء يف بع  متخوفا ب�شدة من 
النهائي وحتميله م�شوؤولية اخلروج 
واأنه  القارية خا�شة  من املناف�شة 
تهديفية  فر�شة  عدة  �شيع  كان 
على  عليه  ما  قدم  واأنه  خا�شة 

لكنه  لعبها  التي  الدقائق  مدار 
املرمى  اإىل  الو�شول  يف  ف�شل 
مفوتا على اجلزائر اإنهاء اللقاء يف 
الذهاب  وتفادي  االأ�شلي  توقيتها 
وركالت  االإ�شايف  الوقت  اإىل 

الرتجيح.
من  وهران  مدينة  ابن  واعتذر 
ت�شييعه  بعد  اجلزائرية  اجلماهري 
كان  اأنه  اأ�شار  اأين  اجلزاء  ركلة 
متخوفا من االإق�شاء بعد ت�شييعه 
للتهديف،  �شانحة  فر�س  لعدة 
رجاال  كانوا  زمالئه  ان  م�شيفا 
وجنحوا يف اقتطاع تاأ�شرية التاأهل 
لي�شامح  يكن  مل  واأنه  خا�شة 
نف�شه لو حدث خروج اخل�رض من 
التي  الكبرية  الوقفة  مثمنا  الكان، 
تثبت  والتي  زمالئه  من  وجدها 
عائلة  بني  الكبرية  اللحمة  ح�شبه 
بوجناح  ووعد  الوطني،  املنتخب 
التي  اجلماهري  اإىل  الدين  برد 
تغنت با�شمه مطوال يف املدرجات 
ن�شف  للقاء  اال�شتعداد جيدا  عرب 
وت�شجيل  نيجرييا  اأمام  النهائي 
النهائي والعودة  اإىل  التاأهل  هدف 

بالكاأ�س اإىل اجلزائر.
عي�سة ق.

تون�س تنتف�س بعد البداية 
املتوا�ضعة يف الكان

واجه الفرن�شي اآالن جريي�س مدرب 
املنتخب التون�شي، انتقادات الذعة 
كاأ�س  البداية املتوا�شعة يف  ب�شبب 
االأمم االأفريقية لكنه قام بت�شحيح 
االأخطاء ليك�رض عقدة دور الثمانية 
وتاأهلت  عاًما،   15 يف  مرة  الأول 
مرة  الأول  الذهبي  للمربع  تون�س 
اأر�شها  على  باللقب  تتويجها  منذ 
على   0-3 فازت  بعدما   2004 يف 
باللقب  فوزها  ومنذ  مدغ�شقر، 
الوحيد يف تاريخها و�شع املحللون 
املر�شحني  بني  من  تون�س  منتخب 
دور  من  البطولة  يودع  كان  لكنه 
الثمانية، لكن الفريق بقيادة جريي�س 
و�شع حًدا الإخفاقاته ال�شابقة و�شق 
طريقه للمربع الذهبي رغم البداية 
اأ�شواأ  من  تون�س  وعانت  ال�شيئة، 
بداية لها يف البطولة بعدما اكتفت 
ومايل  اأنغوال  مع  تعادالت  بثالثة 
النتائج  من  وا�شتفادت  وموريتانيا 
لتحتل  املجموعة  يف  االأخرى 
نتائجه  وبجانب  الثاين،  املركز 
املتوا�شعة، قدم املنتخب التون�شي 
لتزيد  اأغ�شب اجلماهري  �شيًئا  اأداًء 
البطولة  يف  تقدمه  ب�شاأن  ال�شكوك 
بعد املعاناة اأمام منتخبات مغمورة، 
الالذعة  االنتقادات  وُوجهت 
ب�شبب  الفرن�شي  واملدرب  لالعبني 
اختياراته اخلططية واأ�شلوب اللعب 
مبارياته  يف  اعتمده  الذي  احلذر 

الكثريون  وطالب  االأول  بالدور 
باإقالته.

الدور  عقب  تون�س  مدرب  وقال 
معاجلة  على  �شيعمل  اإنه  االأول، 
وبالفعل  فيها  وقع  التي  االأخطاء 
حت�شن اأداء الفريق وا�شتعاد توازنه 
املدرب  واأعاد  النهائب،  ثمن  منذ 
ك�رضيدة  وجدي  الالعب  الفرن�شي 
املف�شل  االأمين  الظهري  مركز  اإىل 
يف  الو�شط  خط  من  بداًل  لديه 
دفع  ثم  اأنغوال  االأوىل �شد  املباراة 
بالعب الو�شط فرجاين �شا�شي يف 
على  واعتمد  االأ�شا�شية  الت�شكيلة 
املهاجم طه يا�شني اخلني�شي، وجنى 
منتخب تون�س ثمار التعديالت التي 
توازنه،  لي�شتعيد  مدربه  بها  قام 
واأطاح  غانا  اأمام  جيًدا  اأداًء  وقدم 
بركالت  النهائي  ثمن  من  بها 
الوقتني  يف  التعادل  بعد  الرتجيح 
ثقة  وزادت  واالإ�شايف،  االأ�شلي 
وظهر  غانا  بتخطي  اأكرث  تون�س 
ذلك جلًيا يف مواجهة مدغ�شقر اإذ 
ان�شجاًما وحتكًما  اأكرث  الفريق  بدا 
حد  و�شع  يف  وجنح  الكرة  يف 
ي�شارك  الذي  مناف�شه  ملفاجاآت 
يف النهائيات الأول مرة، لكن الفريق 
الذي اأ�شبح يطمع يف بلوغ املباراة 
النهائية تنتظره مواجهة �شعبة اأمام 

ال�شنغال يف الدور قبل النهائي.
ق.ر.

ديبويه: الإرهاق اأنهى حلمنا اأمام تون�س



ريا�ضةاجلمعة 12 - ال�سبت 13   جويلية  2019  املوافـق  ل10 ذو القعدة   1440هـ 13

ال�شباب  وزير  تعّهد 
الروؤوف  عبد  والريا�شة 
برناوي عن التزام الدولة 
من  اآخر  عدد  بنقل 
من  اجلزائريني  الأن�شار 
املنتخب  ت�شجيع  اجل 
الوطني وم�شاندته خالل 
النهائي  ن�شف  مقابلة 
املرتقبة �شهرة الغد امام 
املنتخب النيجريي، حيث 
الأول  امل�شوؤول  اأو�شح 
بالدنا  يف  القطاع  على 
للتدابري  التح�شري  عن 
عدد  اكرب  تنقل  اجل  من 
م�رص  اإىل  الأن�شار  من 

والوقوف بجانب الالعبني 
يف  مرافقتهم  اأجل  من 
مباراة  اإىل  التاأهل  طريق 
اأن  مو�شحا  النهائي، 
بالآلف  �شيكون  العدد 
يف القاهرة حت�شبا ل�شحن 
جماهريي  دعم  اكرب 

اإىل  والوقوف  ممكن 
الوطنية،  الت�شكيلة  جانب 
من  الكثري  اأن  واأو�شح 
يرغبون  اجلزائريني 
مب�رص  التواجد  يف 
ت�شهر  ح�شبه  وال�شلطات 
الإمكانيات  توفري  على 

ذلك.واأ�شار  لتحقيق 
ت�رصيحات  يف  برناوي 
نهاية  عقب  اإعالمية 
وكوت  اخل�رص  لقاء 
لالعبني  وتهنئته  ديفوار 
يف غرف تغيري املالب�س 
اأن اجلزائر متلك منتخبا 
طالب  اأنه  اإل  به  نفتخر 
بتوخي احلذر خا�شة واأن 
بعد  يتوجوا  مل  اخل�رص 
ومازالت  القاري  باللقب 
اأخرى  مباريات  اأمامهم 
الهدف  اإىل  الو�شول  قبل 

املرجو منهم.
عي�سة ق.

توّقع جنم الكرة ال�شنغالية ال�شابق 
مباراة  تكرار  �شيوف  احلاج 
اجلزائر وال�شنغال جمددا يف كاأ�س 
يف  حاليا  اجلارية  لالأمم  اإفريقيا 
م�رص، حيث اأو�شح يف ت�رصيحات 
اجلزائر  منتخبي  اأن  اإعالمية 
وال�شنغال الأقرب من اأجل التاأهل 
من  النهائي  مباراة  تن�شيط  اإىل 
امل�شابقة القارية ور�شحهما للقاء 
العر�س  خالل  ثانية  مباراة  يف 
ان  �شبق  بعدما  القاري  الكروي 
تواجها يف الدور الأول من "الكان" 
�شمن اجلولة الثانية من املجموعة 
اخل�رص،  اإىل  الفوز  وعاد  الثالثة 
اأن ت�شكيلتي اخل�رص  وبّرر �شيوف 
جمموعة  متلكان  التريانغا  واأ�شود 
والفرديات  املميزة  العنا�رص  من 

اأي  يف  الفارق  �شنع  على  القادرة 
حلظة من المواجهة.

مهمة  فان  �شوي  حاج  واأو�شح 
جمال  الوطني  الناخب  اأ�شبال 
يف  �شهلة  تكون  لن  بلما�شي 
عندما  النهائي  ن�شف  مباراة 
وذلك  نيجرييا  منتخب  يواجهون 

خا�شوه  الذي  ال�شعب  اللقاء  بعد 
ديفوار  اأمام كوت  النهائي  ربع  يف 
يعانون  الذي  البدين  والإرهاق 
بالده  منتخب  ان  م�شتطردا  منه، 
اأ�شهل  مواجهة  امام  �شيكون 
نظريه  يالقي  عندما  الورق  على 

التون�شي.

اأين احتفلوا بطريقتهم يف احلافلة 
التي كانت تقلهم، من خالل الدوي 
عددا  ترديد  عرب  به  قاموا  الذي 
للجزائر  املمجدة  الأغاين  من 
واملنتخب الوطني والتي كانت من 
وماذا  جاية  دافريك  "كوب  بينها 
بينا"، وهي العبارة التي مت ترديده 
مطول من خالل فيديو مت التقاطه 
خمتلف  عرب  ون�رص  احلافلة  من 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
حيث اجمع الالعبون عن رغبتهم 
ال�شديدة يف اإنهاء املناف�شة القارية 
وتتويج  ال�شمراء  للقارة  اأبطال 
بذلوها  التي  الكبرية  املجهودات 

منذ انطالق دورة "الكان" والتاألق 
برفع  اأبانوه  الذي  الالفت لالنتباه 
القارية  النجمة  واإ�شافة  الكاأ�س 
العام  تتويج  بعد  للجزائر  الثانية 
جرت  التي  الدورة  خالل   1990
الالعبون  واأجمع  بالدنا،  يف 
اجلزائري  ال�شعب  اإفراح  على 
اإىل  بقوة  تنّقلت  التي  واجلماهري 
م�رص من اجل ت�شجيعهم والوقوف 
لهم عرب  اجلميل  ورد  جانبهم  اإىل 
التي  الإفريقية  بالكاأ�س  التتويج 
فقط  خطوتني  بعد  على  اأ�شحوا 
من حتقيق احللم الذي تنقلوا من 

اأجله اإىل عا�شمة الفراعنة.

دولور: �سوف نعود اإىل 
اجلزائر حمملني ب�لك�أ�س

عن  دولور  اآنديه  الالعب  عرّب 
رغبة كبرية من اجل التتويج بلقب 
خمتلف  بذل  خالل  من  الكاأ�س 
باإفراح  لهم  ت�شمح  التي  اجلهود 
ب�شغف  ينتظرهم  الذي  ال�شعب 
حمملني  الديار  اإىل  عائدين 
ت�رصيحات  يف  وقال  بالكاأ�س، 
املواجهة  نهاية  عقب  اإعالمية 
من  عليهم  ما  يبذلون  �شوف  اأنهم 
اأنه  مو�شحا  اللقب،  حتقيق  اأجل 
�شعيد بالثقة التي و�شعها املدرب 

بلما�شي فيه من خالل اإقحامه يف 
اللقاء ومنح ت�شديد ركلة الرتجيح 
اأن  واأ�شاف  فيها،  وفق  والتي 
احلرارة  بارتفاع  تاأثروا  الالعبني 
ب�شكل  ظهورهم  عرقلت  التي 
�شوف  اأنهم  ا�شتطرد  لكنه  اأف�شل 
يطوون لقاء كوت ديفوار والتفكري 

يف اللقاء الذي ينتظرهم.

فيغويل: الرج�ل من تنقلوا 
عرب الط�ئرة مل�س�ندتن�

اأن  فيغويل  �شفيان  الالعب  اأكد 
كوت  لقاء  يف  احلقيقيني  الأبطال 
ديفوار الأن�شار اجلزائريني الذين 

تنقلوا بقوة اإىل ملعب ال�شوي�س من 
وم�شاندتهم ق�شد  ت�شجيعهم  اأجل 
مو�شحا  التاأهل،  بتاأ�شرية  اخلروج 
منهم  وجدوه  الذي  الدعم  اأن 
اجل  من  م�شاعفة  ظاقة  منحهم 
اأر�شية  على  اأجلهم  من  الت�شحية 
الالعب  وا�شتطرد  امليدان، 
غالتا�رصاي  رفقة  املحرتف 
الإيفواري  املناف�س  اأن  الرتكي 
قدم مباراة كبرية و�شعب مهمتهم 

يف التاأهل.

باليلي: ال�سعب اجلزائري 
ي�ستحق الأفراح 

على  باليلي  يو�شف  الالعب  �شّدد 
اإ�شعاد  اجل  من  جهد  بكل  العمل 
ال�شعب اجلزائري الذي ينتظر اإطالق 
العنان لالأفراح التي تغيب عن البيوت 
الرتجي  لعب  واأو�شح  فرتة،  منذ 
اإعالمية  ت�رصيحات  خالل  التون�شي 
على  تعهد  اجلميع  اأن  اللقاء  عرب 
اجلزائريني،  قلوب  الفرحة  اإدخال 
واحدة  عائلة  ميثلون  اأنهم  م�شيفا 
كمجموعة  العمل  على  ويعملون 
العالية  الروح  خالل  من  واحدة، 
ببع�س  عالقتهم  متيز  التي  والرائعة 
والتي  بلما�شي  جمال  املدرب  ومع 

جتعلهم ميثلون العائلة الواحدة.

العبو اخل�ضر يتعّهدون بالتتويج اأطلقوا العن�ن لالأفراح مب��سرة بعد نه�ية مق�بلة كوت ديفوار
بكاأ�س اإفريقيا

اأطلق لعبو املنتخب الوطني العن�ن لالأفراح بعد اإحرازهم الت�أهل اإىل الدور ن�سف 
النه�ئي ملن�ف�سة ك�أ�س اإفريقي� لالأمم اجل�رية ح�لي� يف م�سر، عقب مب�راة مثرية اأم�م 

املنتخب الإيفواري ب�لدور ربع النه�ئي والذي جت�وزته العن��سر الوطنية ب�سعوبة 
وبعد الحتك�م اإىل ركالت الرتجيح عقب التع�دل الذي ميز اللق�ء يف توقيته الأ�سلي 
والإ�س�يف هدف يف كل �سبكة، وا�ستغل رفق�ء الالعب يو�سف باليلي طريق العودة من 

ملعب ال�سوي�س الذي خ��سوا عليه املق�بلة اإىل الفندق الذي يقيمون فيه 

احلاج �ضيوف: اجلزائر وال�ضنغال االأقرب اإىل تن�ضيط النهائي

عي�سة ق.

جمال  الوطني  الناخب  اعرتف 
التي  املباراة  ب�شعوبة  بلما�شي 
اأمام  اأم�س  اأول  اأ�شباله  خا�شها 
اأو�شح  حيث  الإيفواري،  املنتخب 
من  منظما  منتخبا  واجهوا  اأنهم 
لعبني  وميلك  النواحي  كافة 
موهوبني ولديهم الإمكانيات على 
امل�شتوى الفني واللعب اجلماعي، 
لديه  كانت  املناف�س  اأن  واعترب 
اإىل  الو�شول  اأجل  من  الفر�شة 
الفر�س  من  عدد  يف  مرماهم 
كثرية  فر�شا  خلقوا  اأ�شباله  لكن 
اأنهم ف�شلوا  اإل  التهديف  اأجل  من 

موفقني  يكونوا  ومل  الت�شجيل  يف 
اأمام املرمى، واأو�شح بلما�شي اأن 
اخل�رص ميلكون جمموعة متكاملة 
جمموعة  ولي�س  لعبا   23 ت�شم 
الفر�شة  لديه  واجلميع  بعينها، 
من اأجل اللعب، م�شيفا اأن اأ�شعب 
اللحظات التي مرت عليه يف اللقاء 
الو�شول اإىل ركالت الرتجيح، بكاء 
عطال يف دّكة الحتياط الذي اأثر 
متاأثرا  خروجه  وقبلها  واأبكاه  فيه 

بالإ�شابة.
الذي  الرابع  التغيري  اأن  واعرتف 
قام به من اأجل اإقحام لعبه ديلور 

احلرة  الركلة  ت�شديد  بهدف  كان 
لكن  التاأهل  هدف  اإىل  وحتويلها 
نحو  املنحى  اخذ  اللقاء  م�شري 
الناخب  واأو�شح  الرتجيح،  ركالت 
التح�شري  يف  انطلق  اأنه  الوطني 
نهاية  بعد  مبا�رصة  نيجرييا  للقاء 
مباراته اأمام كوت ديفوار ، خا�شة 
اإعادة  طموحه  اأن  اعرتف  واأنه 
على  الكبار  م�شاف  اإىل  اجلزائر 
الإخفاق  بعد  الإفريقي  امل�شتوى 
يف التاأهل اإىل كاأ�س العامل الأخرية 

يف رو�شيا.
عي�سة ق.

اأكرث اللحظ�ت ال�سعبة يف اللق�ء و�سدد اأنه ميلك 23 مق�تال

بلما�ضي: هديف اإعادة اجلزائر اإىل م�ضاف الكبار اإفريقيا

عربرّ عن افتخ�ره بت�أهل اخل�سر اإىل املربع الذهبي

برناوي يك�ضف التح�ضري جل�ضر جوي
 جديد اإىل القاهرة

وف�ة �سيدة مبونبلييه بعد ده�سه� ب�ل�سي�رة

احتفاالت اجلزائريني بباري�س تكّلف اعتقال 74 �ضخ�ضا
احتفالت جنونية  فرن�شا  عا�شت 
اإىل  الوطني  املنتخب  تاأهل  بعد 
ن�شف نهائي كاأ�س اإفريقيا لالأمم 
تلك  ان  اإل  م�رص،  يف  اجلارية 
الحتفالت مل متر مرور الكرام، 
"فران�س  اإذاعة  ك�شفت  بعدما 
اأمنية فرن�شية  اأنفو" عرب م�شادر 
باإلقاء  قام  الفرن�شي  الأمن  اأن 
القب�س على جمموع 74 جزائريا 
الحتفالت  يف  امل�شاركني  من 
والعنف  التخريب  اأعمال  ب�شبب 
الحتفالت،  تلك  �شهدتها  التي 
حيث خرج الآلف من اجلزائريني 
الحتفال  اأجل  من  ال�شوارع  اإىل 
بالفوز على كوت ديفوار واجتمعوا 
يف  الن�رص  قو�س  حميط  اأمام 
باإ�شعال  وقاموا  باري�س  العا�شمة 
مواكب  واإقامة  النارية  الألعاب 
ال�شوارع،  جابت  التي  لل�شيارات 
عرفت  الحتفالت  تلك  اأن  اإل 

خالل  من  العنف  مظاهر 
الأ�شخا�س  من  جمموعة  اإقدام 
املحالت  اأحد  مهاجمة  على 
الدراجات  بيع  يف  املتخ�ش�شة 
املوؤدية  ال�شوارع  احد  النارية يف 
بنهبه  وقاموا  الن�رص  قو�س  اإىل 
قبل اأن يقوموا بتحطيم واجهات 
وجرت  جماورة،  اأخرى  حمالت 
وقوات  املحتفلني  بني  ا�شتباكات 
ومت  الرتا�شق  خالل  من  الأمن 
للدموع  امل�شيل  الغاز  ا�شتعمال 

خاللها.
�شري  حادث  وقع  املقابل،  يف 
بها  قام  التي  الحتفالت  خالل 
مبدينة  اجلزائريون  املغرتبون 
�شيدة  وفاة  اإىل  واأدى  مونبلييه 
فقدان  ب�شبب   42 العمر  من  تبلغ 
التوازن  لل�شيارة  ال�شائقني  اأحد 
الأ�رصة  من  باأفراد  وا�شطدامه 
واإ�شابة  �شيدة  وفاة  اإىل  اأدى 

طفليها اأحدهما ر�شيع يبلغ عاما 
من العمر.

ح�دثتي وف�ة ب�لأغواط 
و�سكيكدة

�شهدت  ذلك،  جانب  اإىل 
�شوارع  عمت  التي  الحتفالت 
وليات  خمتلف  عرب  اجلزائر 
الوطن حادثتي وفاة والتي تتعلق 
يبلغ  الأغواط  مدينة  من  ب�شاب 
للكهرباء  عمود  ت�شلق  عاما   15
�شاعقة  اإىل  يتعر�س  اأن  قبل 
من  يبلغ  رجل  والثاين  كهربائية 
من  وينحدر  �شنة   53 العمر 
اإحدى  ده�شته  ق�شنطينة،  مدينة 
املنتجعات  اأحد  يف  ال�شيارات 
خالل  �شكيكدة  يف  ال�شياحية 

الحتفالت بتاأهل اخل�رص.
والثاين  قتيال،  ق.اأردته  عي�شة 

رجل من مدمن مدينة

ع.ق.



ك�صف تقرير �صحفي بريطاين �أول 
يونايتد  مان�ص�صرت  نادي  �أن  �م�س 
�لنهائي  بقر�ره  ميالن  �إنرت  �أبلغ 
�لبلجيكي  �ملهاجم  �صفقة  ب�صاأن 
روميلو لوكاكو، ووفًقا ل�صحيفة »ذ� 
مان�ص�صرت  فاإن  �لربيطانية،  �صن« 
ب�رضورة  ميالن  �إنرت  �أبلغ  يونايتد 
دفع 75 مليون �إ�صرتليني �أو ن�صيان 

�صفقة لوكاكو، وجاء رد �ل�صياطني 
بني  عقد  �جتماع  خالل  �حلمر 
�لريا�صي  �ملدير  �أو�صيليو  بيريو 
�لرئي�س  وودو�رد  و�إد  ميالن  لإنرت 
لندن  يف  لليونايتد،  �لتنفيذي 
�صفقة  حول  �لتفاو�س  �أجل  من 

لوكاكو.
�إنرت ميالن  �أن  �ل�صحيفة  و�أ�صارت 

م�صتعد لدفع 65 مليون �إ�صرتليني، 
كما �أن �لنادي �لإيطايل كان يف�صل 
�لإعارة  طريق  عن  لوكاكو  �صم 
�ملو�صم  نهائًيا يف  �ل�رض�ء  بند  مع 
كونتي،  �أنطونيو  �أن  يذكر  �ملقبل. 
�ملدير �لفني �جلديد لإنرت ميالن 
لوكاكو  مع  �لتعاقد  طلب  ور�ء 
�لهجوم يف �ملو�صم �ملقبل  لقيادة 

دجيكو  �إيدين  �لبو�صني  بجو�ر 
�نتقاله  �ملنتظر  روما  مهاجم 
ميالن  �إنرت  و�أعلن  للنري�تزوري، 
ماورو  �لأرجنتيني  �ملهاجم  �أن 
�لنادي  ح�صابات  خارج  �إيكاردي 
يف �ملو�صم �ملقبل، وبالتايل �صيتم 
عن  ويبحث  �ل�صيف  هذ�  بيعه 

مهاجم جديد.

منتخب  مهاجم  بات 
غريزمان  �أنطو�ن  فرن�صا 
على م�صارف �متام عملية 
بر�صلونة  �إىل  �نتقاله 
�لإ�صباين كما ذكرت و�صائل 
و�صحيفة  �إ�صبانية  �إعالم 
�أول  �لفرن�صية  »ليكيب« 
�م�س، وبح�صب »�ل موندو 
بر�صلونة  فاإن  ديبورتيفو« 
�جلز�ئي  �لبند  �صيدفع 

يربط  �لذي  �لعقد  يف 
�أتلتيكو  بفريقه  غريزمان 
 120 و�ملقدر  مدريد 
عقد�ً  ويوقع  يورو  مليون 
خم�س  ملدة  �ملهاجم  مع 
»ليكيب«  وذهبت  �صنو�ت، 
بالقول  ذلك،  �أبعد من  �إىل 
قام  �لكاتالوين  �لفريق  باأن 
�مل�رضيف  �لتحويل  بعملية 
�صيدخل  �ملبلغ  وباأن 

�إمتام  بعد  �أتلتيكو  ح�صاب 
ومل  �لإد�رية.  �لإجر�ء�ت 
بطل  غريزمان  ي�صارك 
�لعامل يف رو�صيا 2018 مع 
منتخب بالده يف تدريبات 
مطلع  مدريد  �أتلتيكو 
�لأ�صبوع �حلايل وقد �رتفع 
ما  يف  �لناديني  بني  �لتوتر 

يتعلق بعملية �نتقاله.

ت�شايف: انتقال نيمار لرب�شلونة 
�شيكون مذهال

بر�صلونة  جنم  هرينانديز  ت�صايف  يرى 
لل�صد  �حلايل  �لفني  و�ملدير  �ل�صابق، 
مهاجم  نيمار  �لرب�زيلي  عودة  �أن  �لقطري 
�لبلوغر�نا  ل�صفوف  جريمان  �صان  باري�س 
وقال  ر�ئعة،  �صفقة  �صتكون  �ل�صيف  هذ� 
�صحيفة  نقلتها  ت�رضيحات  خالل  ت�صايف، 
كرة  م�صتوى  »على  �لإ�صبانية:  »�صبورت« 

�لقدم �صيكون تعاقد بر�صلونة مع نيمار �أمر� مذهال، لكنه يبدو �صعبا«، وعن 
�قرت�ب غريزمان من �لبار�صا، �أجاب: »�إنه لعب عظيم، و�لأمر حتى �لآن 
لي�س ر�صمًيا، لكنه يبدو �أنه قريب من بر�صلونة، و�أعتقد �أنه �صيكون �صفقة 

من �لعيار �لثقيل للنادي«.
�إن  د�ئًما  قلت  »لقد  �أو�صح:  �ل�صد،  مع  �لتدريب  يف  �لأوىل  جتربته  وحول 
وجلاأ  �أ�صتعد«،  لكنني  يل  بالن�صبة  حلم  بر�صلونة  وتدريب  هديف،  �لتدريب 
ت�صايف �إىل جمال �لتدريب بعد �عتز�ل كرة �لقدم �ملو�صم �ملا�صي، و�صيبد�أ 
�أ�صبح  بعدما  �ل�صد  مع  �جلديد  للمو�صم  �لتح�صري  فرتة  �ملقبل  �لأ�صبوع 

�ملدير �لفني للفريق �لقطري.

»كونكاكاف« يعلن النظام اجلديد 
لت�شفيات مونديال 2022

�أعلن �حتاد �أمريكا �ل�صمالية و�لو�صطى لكرة �لقدم »كونكاكاف« عن �لنظام 
�جلديد للت�صفيات �ملوؤهلة ملونديال قطر 2022، و�أعلن �لحتاد يف بيان له 
�أن �لبطولة �لتي �أعيدت هيكلتها �صتكون مكونة من طرفني، و�صيبد�أ كالهما 
مرحلة �لت�صفيات يف �ملو�عيد �ملحددة من قبل �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم 
بالت�صفيات -�لذي �صيكون  �لأول  يف عامي 2020 و2021، و�صي�صم �لطرف 
بالت�صنيف �لعاملي  �ل�صتة منتخبات �لأعلى ت�صنيفا  مبثابة دورة �صد��صية- 
�لأخري  �لت�صنيف  ويف   ،2020 جو�ن  يف  عنه  �لإعالن  �صيتم  و�لذي  للفيفا، 
للفيفا -�لذي �صدر يف جو�ن �ملا�صي- �حتلت كل من �ملك�صيك و�لوليات 
�ملتحدة وكو�صتاريكا وجامايكا وهندور��س و�ل�صلفادور �أف�صل �صتة مر�كز 

على �لرتتيب.
و�أكتوبر  �صبتمرب  يف  �صتقام  �لتي  و�لإياب  �لذهاب  مباريات  خو�س  وعقب 
ونوفمرب 2020 ويف مار�س و�صبتمرب 2021 �صتتاأهل �أف�صل 3 منتخبات مبا�رضة 
�إىل مونديال قطر 2022، بينما �صي�صم �لطرف �لثاين بقية �ملنتخبات بدء من 
�ملركز �ل�صابع بالت�صنيف �لعاملي وحتى �ملركز 35، و�صيتم تق�صيم هوؤلء 29 
منتخبا �إىل 8 جمموعات -5 جمموعات مكونة من �أربعة فرق و3 جمموعات 
مكونة من ثالث فرق، وعقب �لنتهاء من مباريات �لذهاب و�لإياب �صيتاأهل 
�أول كل جمموعة �إىل مرحلة �لت�صفيات �ملبا�رضة، و�لفائز يف هذه �ملرحلة 

�صيو�جه ر�بع �لطرف �لأول من �أجل ح�صم بطاقة �لتاأهل.

الفيفا ت�شدر قوانني جديدة 
ملحاربة العن�شرية

�لعن�رضية  ب�صبب  تتوقف  �لتي  باأن �ملباريات  �لقدم  لكرة  �لدويل  �أكد �لحتاد 
�أعلن  جديدة  م�صلكية  قو�نني  بح�صب  بها  �ملت�صبب  �صيخ�رضها  �لتمييز  �أو 
عنها �ول �أم�س و�صتدخل حيز �لتنفيذ �عتبار� من �لثنني �ملقبل، وقال �لن�س 
�لقانوين �ملتعلق بهذه �لنقطة بالذ�ت: »با�صتثناء ظروف ��صتثنائية، �إذ� توقفت 
�إعالن  �صيتم  متييز،  �أو  عن�رضية  ت�رضفات  ب�صبب  �حلكم  قبل  من  مبار�ة  �أي 
�ملت�صبب يف �لأحد�ث خا�رض�ً«، و�صتلحق �لعقوبة بالفريق �لذي يتحمل �أن�صاره 
م�صوؤولية �لأحد�ث وميكن �أن تطبق من �لناحية �لفنية خالل مبار�ة يف كاأ�س 
عن  ذلك  عن  �لإعالن  من خالل  له  باأول خطوة  �حلكم  يقوم  �أن  بعد  �لعامل، 
طريق �ملذياع �لرئي�صي يف �مللعب ثم �لطلب من �لالعبني �لتوجه �إىل غرف 

�ملالب�س، ميلك �إمكانية �إيقاف �ملبار�ة نهائيا �إذ� ��صتمرت �لأحد�ث.
وخالفا للن�صخة �ل�صابقة، فاإن �لقانون �جلديد يحدد �ل�صتائم و�ل�صلوك �لذي 
يعترب متييز� ل�صيما يف ما يتعلق بلون �لب�رضة، �لأ�صول �لعرقية، جغر�فية �أو 
�لرثوة،  �ل�صيا�صية،  �لآر�ء  �لدين،  �للغة،  �جلن�صي،  �لتوجه  �جلن�س،  �جتماعية، 
�لولدة، وقو�عد �لن�صباط هذه ل تنطبق �إل على �ملباريات �لر�صمية باإ�رض�ف 
�لحتاد �لدويل مثل ت�صفيات كاأ�س �لعامل 2022. يف �ملقابل، فاإن �ملباريات 
و�لتي �صهدت ت�رضفات عن�رضية من قبل  �أوروبا 2020  كاأ�س  �صمن ت�صفيات 
�أن�صار مونتينيغرو خالل �ملبار�ة �صد �إنكلرت� جتاه لعبي �لأخرية ذوي �لب�رضة 

�لد�كنة يف مار�س فهي من �خت�صا�س �لحتاد �لأوروبي للعبة.

مدرب  كلوب  يورغن  قال 
�لإجنليزي،  ليفربول 
هذ�  �نتقالت  �صوق  �إن 
�ل�صيف لن يكون كبرًي� مع 
�أوك�صليد- �أليك�س  مناف�صة 
ت�صامربلني ور�يان برو�صرت 
�لت�صكيلة  يف  مكان  على 
و�صارك  �لأ�صا�صية، 
يف  �أوك�صليد-ت�صامربلني 
خالل  فقط  مبار�تني 
ب�صبب  �ملا�صي  �ملو�صم 
�لركبة  يف  خطرية  �إ�صابة 
باملركز  فريقه  و�كتفى 
مان�ص�صرت  خلف  �لثاين 
ونال  �لدوري  يف  �صيتي 
�أوروبا  �أبطال  دوري  لقب 
توتنهام  على  بالفوز 
ومل  �لنهائي،  يف  هوت�صبري 
مبار�ة  �أي  برو�صرت  يلعب 
�لبالغ  �لالعب  لكن  ر�صمية 
�إمكاناته  �أظهر  عاًما   19

 0-6 �لفوز  خالل  لكلوب 
يف  روفرز  تر�منري  على 
�أم�س،  �ول  ودية  مبار�ة 
و�أبلغ كلوب �ل�صحفيني عند 
�لنتقالت  ب�صاأن  �صوؤ�له 
عليهم  »ح�صلنا  �ملتوقعة: 
تدركون  ل  لكنكم  بالفعل 
و�أوك�صليد- برو�صرت  ذلك، 

يف  يلعبا  مل  ت�صامربلني 
�ملو�صم �ملا�صي«.

مع  ليفربول  وتعاقد 
�صيب  �لهولندي  �ملد�فع 
عاًما   17 بريج  دن  فان 
قادًما من جفوله يف �ل�صهر 
د�ين  رحل  بينما  �ملا�صي 
�صتوريدج  ود�نييل  �إينج�س 

و�أ�صاف  مورينو،  و�ألربتو 
�لنتقالت  »�صوق  كلوب: 
ما ز�ل مفتوًحا حتى �أوت، 
�صرنى ماذ� �صنفعل لكن ل 
�لأكرب  �صيكون  �أنه  �أعتقد 

يف �لتاريخ«.
�ملديح  كلوب  وكال 
يف  �أد�ئه  بعد  لربو�صرت 

�إن  وقال  بارك،  برنتون 
�صيلعب  �ل�صاب  �لالعب 
�ملو�صم  يف  مهًما  دوًر� 
ينطلق  عندما  �ملقبل 
نوريت�س  �صيفه  مبو�جهة 
�جلديد  �لو�فد  �صيتي 
وتابع  �ملقبل،  �أوت   9 يوم 
»ر�يان  �لأملاين:  �ملدرب 
ر�ئع،  مهاجم  برو�صرت 
�صيكون  للغاية،  �صعيد  �أنا 
�ملو�صم  يف  مهم  دور  له 
�جلديد لكن مدى �أهميته؟ 
هذ� يعتمد عليه و�صرنى«.
و�أردف كلوب »�صيكون عليه 
مركز  من  �أكرث  يف  �للعب 
جيد  �ملهاجم  مركز  لأن 
و�صرنى  �جلناح  يف  ورمبا 
�لت�صكيلة،  �صتكون  كيف 
�صتتاح له بع�س �لفر�س �أنا 

و�ثق من ذلك«.
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غريزمان يقرتب من االنتقال اإىل بر�شلونة

كلوب: مريكاتو ليفربول لن يكون االأكرب يف التاريخ

مان�ش�شرت يونايتد ي�شدم اإنرت ميالن

نادي  �أن  �أم�س  �إ�صباين  تقرير  �أكد 
�لإ�صرت�تيجية  و�صع  مدريد  ريال 
�لفرن�صي  مع  بالتعاقد  �خلا�صة 
يونايتد  مان�ص�صرت  بوغبا جنم  بول 
ووفًقا  �ل�صيف،  هذ�  �لإجنليزي 
�لريال  فاإن  �صري،  كادينا  لإذ�عة 
بعد  �إل  بوغبا  ل�صم  يتحرك  لن 
ح�صد 100 مليون يورو من مبيعات 
قائمته  يف  �ملتو�جدين  �لالعبني 
�أنفق  �مللكي  و�أن  خا�صة  حالًيا، 
�ل�صفقات  على  يورو  مليون   400

�جلديدة حتى �لآن، وت�صري �لكثري 
يف  مدريد  ريال  �أن  �لتقارير  من 
خامي�س  من  للتخل�س  طريقه 
رودريغيز ود�ين �صيبايو�س وماريانو 
دياز ولوكا�س فا�صكيز خالل �لأيام 

�لقليلة �ملقبلة.
�أن  مدريد  ريال  �إد�رة  وتدرك 
بول  �صفقة  يف  �لرئي�صية  �لأزمة 
يونايتد  مان�ص�صرت  �أن  هي  بوغبا 
يتعجل  ل  ولذلك  بيعه،  يريد  ل 
�لتعاقد مع  �إبر�م  �ملرينغي �صوب 

�أن  و�أو�صحت  �لفرن�صي،  �لالعب 
�ل�صفقة قد تتم يف �لأيام �لأخرية 
�ل�صيفي  �ملريكاتو  باب  غلق  قبل 
خا�صة  �إ�صبانيا،  �أو  �إجنلرت�  يف 
من  �لعديد  ب�صم  قام  �مللكي  و�أن 
يحتاج  و�لتي  �ملميزة،  �لأ�صماء 
�أكرب  ب�صورة  جلهودها  �لفريق 
و�أفادت  هاز�رد،  مثل  بوغبا  من 
مل  �لريال  م�صئويل  باأن  �لإذ�عة 
ر�يول  مينو  ت�رضيحات  يعجبهم 
�جلميع  باأن  �خلا�صة  بوغبا،  وكيل 

�لفرن�صي  �لنجم  �صيلعب  �أين  يعلم 
لأنها  وذلك  �ملقبل،  �ملو�صم  يف 
�مللكي  بني  �ملفاو�صات  توتر 

و�ل�صياطني �حلمر.

ريال مدريد يح�شر اإ�شرتاتيجية �شفقة بوغبا
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
تالحقت م�ساهد احلب الوطني اخلالد عند اجلزائريني مبنا�سبة ذكر ال�ستقالل وال�سباب، وعاد 

�سهداءهم يف م�سريات الكرامة والتحرر من ال�ستبداد، حيث جاء كل �سهيد لرياقب احلراك ال�سلمي 
احل�ساري، ووا�سلت العدالة فتح ملفات الف�ساد، كما حترك الأئمة ليقولوا كلمتهم.

ا.د. عبد الكاظم العبودي

�إىل  �أ�شارت  �أخرى  تقارير  يف 
فل�شطينية  �أ�شرية   70 هناك  �أن 
�ل�شهيوين،  �الحتالل  �شجون  يف 
�ل�شن متهمات  منهن �شغري�ت يف 
بادعاء�ت باطلة، و�أ�شافت: ] ومن 
�جلدير ذكره، �أن 16 من �الأ�شري�ت 
وحالياً،  طفاًل.   58 لـ  �أمهات  هّن 
تقبع 42 �أ�شرية يف �شجن ه�شارون، 
�لد�مون،  �شجن  يف  �أ�شرية  و13 
�الأر��شي  يف  �ل�شجون  هذه  وتقع 
�ملحتلة تابعة ل�شلطات �الحتالل، 
مبا يخالف �تفاقية جنيف �لر�بعة 
من  �ل�شكان  نقل  حتّظر  �لتي 

�الأر��شي �ملحتلة. 
�ل�شيا�شي  و�ملحلل  �لكاتب  �أطلق 
�الأزعر  خالد  �لدكتور  �لفل�شطيني 
م�شطلح  �لفل�شطينية  �ملر�أة  على 
»حار�شة �لنار �ملقد�شة« ، تقدير� 
منه للعطاء و�لت�شحية �لعالية �لتي 
جنباً  �لفل�شطينية  �ملر�أة  قدمتها 
مر�حل  يف  �لرجل  مع  جنب  �إىل 
�الحتالل  �شد  �ملختلفة  �ل�رص�ع 

�الإ�رص�ئيلي.
و�هانة  وتعذيب  �عتقال  ويحتل 
�لفل�شطينية من  �ملر�أة  و�غت�شاب 
مو�شوعا  �ل�شهيوين  �لكيان  قبل 
ح�شا�شا ملا له من رمزيته و�أبعاده 
�لنف�شية و�الجتماعية. وقد كر�شت 
�إبر�هيم  مها  �لفل�شطينية  �لكاتبة 
ماأ�شاة  حول  عميقا  فكريا  جهد� 
يف  �لفل�شطينية  �ملر�أة  من  �لنيل 
در��شتها: ) قر�ءة نقدية يف �إدر�ك 
�لفل�شطينية  �ملر�أة  ج�شد  ومتثيل 
تعمقت  �الأوىل(.   �النتفا�شة  يف 
ج�شد  ومتثيل  مفهوم  حول  فيها 
�خلطاب  يف  �لفل�شطينّية  �ملر�أة 
�إّبان �النتفا�شة  �لوطنّي، كما �شاد 
�الأوىل، �شددت �لكاتبة على ) كيفّية 
�لغريّي  �خلطاب  مفاهيم  تكري�س 
�لفل�شطيني  �ملجتمع  يف  �لبحت 
متّيزت  �لتي  �لفرتة،  هذه  خالل 
وتاأثريه  �لديني  �خلطاب  ب�شعود 
�خلطاب  مل  مجُ على  �جلذري 

�لوطني(.

املراأة و النتفا�سة الأوىل

متثيل  كيفية  �لدر��شة  و�أو�شحت 
يف  �لفل�شطينية  �ملر�أة  ج�شد 
�إّبان  �شاد  كما  �لوطني،  �خلطاب 
و��شتعر�شت  �الأوىل،  �النتفا�شة 
متثيله  تغيري  كيفية  �لكاتبة 
�ملختلفة  �ملر�حل  يف  و�إدر�كه 
للمناف�شة  نتيجًة  �النتفا�شة  من 
وتفاقم  �حلركات  بني  �ل�شيا�شية 
من  �لقومي:  �لتهديد  درجات 
رمزًيا،  ومنتجاته  للوطن  ممثالٍت 
بيولوجًيا وتربوًيا �إىل رمٍز للتهديد 
�إ�شافًة  �لكولونيايل.  و�لتغلغل 
�لبحتة  �لغريية  تكري�س  الإظهار 
للبياناِت  نقدية  قر�ءة  خالل  من 
�أ�شارت  كما  �آنذ�ك.  و�حلمالت 
�لباحثة �إىل �أن ) �لدر��شات �لتحليلية 
حول �أج�شاد �لن�شاء و�حلمالت يف 
ترّكزت  �الأوىل  �النتفا�شة  فرتة 
�لوطنّية  �خلطابات  ذكورّية  يف 
بع�س  فاّدعت  �ملحلّي.  و�لقمع 
�حلمالت  هذه  باأّن  �لدر��شات 
م�شاركة  من  حتّد  كي  ظهرت  قد 
�مل�شاركة  هذه  حتويه  ملا  �لن�شاء 
يف  �لثنائية  للبينية  تهديٍد  من 
�الأدو�ر �جلندرية، وبالتايل، �ّدعت 
ما  �حلمالت  هذه  باأن  �لدر��شات 
�إاّل تعبري عن �لذعر �لذكوري  هي 
 Amireh( �لن�شاء  م�شاركة  من 
�لتهديد  بذلك  متجاهلًة   ،)2012
�لقوة  ِقبل  من  �خلارجي  �لقومي 
مع  وتقاطعها  �ال�شتعمارية 

�ملمار�شات �لد�خلية(. 

�نعدام توازن

�إىل  ��شتناد�  �لكاتبة  وت�شري 
يف  ��شتخدمتها  مرجعيات 
�لتو�زن  �نعد�م  �أّن  �إىل   ( �لتحليل: 
�خلارجية  �الإ�رص�ئيلية  �لقوة  بني 
�لد�خلية  �لفل�شطينية  و�لقوة 
يوؤدي �إىل �إعادة توجيه هذه �لقوة 
مموعات  نحو  ]�الإ�رص�ئيلية[ 
د�خلية ذ�ت قوة حمدودة – عادًة 
حتليلها  فاإن  هنا،  من  �لن�شاء(. 
�لعنف  �أن  �إىل   ( ثناياه  يف  ي�شري 
�لفل�شطينيات  �لن�شاء  �أج�شاد  �شد 
�لدولة  بيد  تعّزز  وجن�شاّيتهن 
�لبجُنى  تقوية  �أجل  من  �ل�شهيونية 

�لذكورية �الأ�شلية(.

وقد لوحظ �ملكر �ل�شهيوين معرب� 
عنه يف �أن �أجهزة �لقمع �ل�شهيونية 
بالعنف  �لتهديد  ��شتغالل  حتاول 
�شد  و�الغت�شاب  �جلن�شي 
وت�شتفز  �لفل�شطينيات،  �لن�شاء 
للجن�شانية  �لذكورية  �ملفاهيم  به 
»�ل�رصف«  بقيم  يرتبط  وما 
من  �لعر�س،  على  و�حلفاظ 
�العرت�فات  �إىل  �لو�شول  �أجل 
هذ�  مثل  و��شتغالل  و�ملعلومات، 
�البتز�ز يف حماولة  جتنيد بع�س 
ولردع  كمتعاونني،  �لفل�شطينيني، 
حماوالت �ملقاومة �ملنظمة �شد 
�عتقال  يف  بالتم�شك  �الحتالل، 
�لن�شاء،  و�ل�شغط به با�شتغاللهن، 
كرهائن و�شجينات و�أ�شري�ت منهن 

قيد �العتقال �الإد�ري.
بعمق  �لدر��شة  هذه  وتتوّقف 
�لفل�شطيني،  للخطاب  حتليلي 
معاهدة  توقيع  بعد  خا�شة 
�لوطنية  �ل�شلطة  ل  وت�شكجُّ �أو�شلو 
�رصورة  وترى  �لفل�شطينية، 
متثيل  حول  �لبحث  ��شتمر�ر 
�النتفا�شة  يف  �لن�شاء  �أج�شاد 
تدوين  كيفية  وفح�س  �لثانية، 
عالقات �لقوة و�ملعركة �لتناف�شية 
�حلركات  بني  باالزدياد  �الآخذة 
كيف  �جل�شد.  هذ�  على  �لوطنية 
�لفل�شطينية  �ال�شت�شهادية  وجُلدت 
كيف  �لثانية؟  �النتفا�شة  يف 
�لفل�شطينية،  �ملر�أة  ج�شد  حتّول 
رمٍز  من  �ل�شيا�شي،  �خلطاب  يف 
رمٍز  �إىل  �لكولونيايل  لالخرت�ق 
وجه  يف  متفّجر  ورحٍم  وطنّي 

�لكيان �ل�شهيوين؟.

اأدوار جديدة يف النتفا�سة 
الثانية

هذ� �لتحّول يف �خلطاب �ل�شيا�شي 
�لتاريخي،  �شياقه  يف  فهمه  يجب 
�الأو�شع  و�الجتماعي  �ل�شيا�شي 
وعدم  حا�رًص�،  علينا  و�إ�شقاطاته 
�لتي  �الأدو�ر  �إىل  بالنظر  �الكتفاء 
�النتفا�شة  يف  للن�شاء  بها  مح«  »�شجُ
تخّطت  �أنها  على  فقط  �لثانية 
�إمّنا  �الأنثوية،  �الأدو�ر  حدود 
�ملفهوم  على  �أخرى  مرة  �لرتكيز 
وبقوة،  تكري�شه  مت  �لذي  �لغريي 

�إمكانية ت�شليح  وفهم كيفية حتقجُق 
ظروف  حتت  �لن�شاء  �أج�شاد 

��شتعمارية قاهرة.
بيتيت  جويل  �لباحثة  تّدعي  وكما 
�أن �حلركات    (  )Julie Peteet(
بد�خلها  حتوي  عامًة  �لوطنّية 
يتعلّق  فيما  متناق�شة،   �إمكانيات 
�لن�شال  يف  �لن�شاء  مب�شاركة 
�لوطني، فهي تبني حّيز�ً »�رصعياً« 
�لن�شال، ويف  للم�شاركة يف  للن�شاء 
ن هذ�  �لوقت ذ�ته حتاول �أن حت�شّ
ومتينة  و��شحة  بحدوٍد  �حليز 
وت�شعى لكي حت�رص هذه �مل�شاركة 
د�خله.  تتقاطع د�خل هذ� �حلّيز 
كّل من �لوطنّية، �لنوع �الجتماعي 
و�جلن�شانية يف حقِل قوة خا�س(. 

 .)1999 Peteet(
وترى �لكاتبة مها �إبر�هيم م�شتندة 
و�ملر�جع  �الإحاالت  بع�س  �إىل 
عامًة  �لوطنّية  �خلطابات  يف   (  :
و�لوطن  �الأر�س  �إىل  �لتطّرق  يتم 
�مر�أة\حبيبة\�أم   كج�شد  كاأنثى، 
و�ال�شتعار�ت  �لرموز  م�شتودع   .
�شبع  مجُ �لوطني  �خلطاب  يف 
�إيروتيكّية،  �أنثوية،  مب�شطلحات 
عادًة  �ملجُوّجهة  و�لرغبة  باحلّب 
�جتاه  �لرغبة  هذه  �لن�شاء.  نحو 
�الأر�س تجُبنى عملًيا كرغبة ذكورّية: 
�متالكها، حمايتها من  �لرغبة يف 
�ملحاربة  عنها،  �لدفاع  �لعدّو، 
تاأنيث  فعملّية  �أجلها،  و�ملوت من 
ت�شري  �الأر�س   )feminization(
قوية  ذكورية  حماية  �شيا�شة  �إىل 
جتاه �لن�شاء )Saigol 2008( �لتي 
تتمثل بعبارة »�أر�شي ِعر�شي«(.   
�لت�شّور  هذ�  �إطار  ويف   (
تت�شّكل �شورة جديدة  �ملجازّي، 
على  �الأنثوّية  و�الأدو�ر  لالأج�شاد 

�أر�شّية �لن�شال �لوطنّي(.

ج�سد املراأة يف اخلطابات 
الوطنية

وقد �أ�شارت �لباحثة مها �إبر�هيم 
عديدة  هناك نظريات   (  :
�ملر�أة  ج�شد  �إىل حتّول  تطّرقت 
�أحد  �إىل  �لوطنية  �خلطابات  يف 
�ملو�قع �الأكرث �أهميًة للتدّخالت 
وذلك  �ل�شيا�شية،  و�ملمار�شات 

للوطن  رمًز�  كونه  ل�شببني: 
مادياً  موقًعا  وكونه  وحدوده، 
وبقاء  ت�شّكل  عن  م�شئوال  وفعلياً 
وكما   .)2005  Cinar( �الأجُّمة 
ت�شريSaigol �إىل �أنه كلما �زد�د 
للمجتمعات  �خلارجّي  �لتهديد 
�لت�شديد  معه  �زد�د  �مل�شتعَمرة، 
�حلركات  ِقبل  )من  �لد�خلّي 
لال�شتعمار(  �ملناوئة  �لوطنية 
وكونهّن  �لن�شاء  �أج�شاد  على 

ممّثالٍت لالأر�ِس و�لوطن(.
�لت�شديد  �أّن    ( ح �لكاتبة:   وتو�شّ
قومّي،  ذعٍر  حالِة  من  نابع  هذ� 
و�لذي غالبًا ما يوؤدي �إىل تكثيف 
ج�شد  على  و�ل�شيطرة  �ملر�قبة 
هند�شته  �إىل  و�ل�شعي  �ملر�أة، 
�لظرف  يالءم  مبا  �جتماعًيا 
تغيري  يتم  و�أحياًنا  �ل�شيا�شّي، 
تقت�شيه  ملا  و�إدر�كه  متثيله 

�ملرحلة �لن�شالّية فقط (.
�إبر�هيم  مها  �لكاتبة  ح   وتو�شّ   
��شتناد� �إىل مر�جعها �لعديدة يف 
بحثها حول : ) �لنظريات �لن�شوية 
�لعالقة  �ال�شتعمارية،  بعد  ما 
�ملتينة �ملجُت�شّكلة بني �الأم و�الأجُّمة، 
�لبيولوجّي  �لدور  �أن  �إىل  وت�شري 
�ملركزية  �الأدو�ر  �أحد  هو 
يف  للن�شاء  نح  متجُ �لتي  و�ملهّمة 
�لوطني  و�لن�شال  �خلطاب 
 (   ،).)1997  Yuval-Davis(
بناًء على هذ�، تجُ�شتهدف �أج�شاد 
نهج، كجزء من  ب�شكل ممجُ �لن�شاء 
�لقوة  ت�شتخدمها  �لتي  �الآليات 
�لهيمنة  لفر�س  �ال�شتعمارية 
تعتمده  �لذي  وللمنطق  �لعرقية، 

الإبادة �ملجتمعات �الأ�شالنّية(.
يف  �جلن�شي،  �لعنف  �رتجُكب  وقد 
�شد  �ال�شتعمارية،  �ل�شياقات 
من  �الأ�شالنّيات  �لن�شاء  �أج�شاد 
يف  �لتحكم  �الغت�شاب،  خالل 

�لتعذيب  �الإجنابية،  قدر�تهن 
ظاهر-نا�شف  ح�شب   ( و�لقتل 
 .)2015 و�شلهوب-كيفوركيان 
�ملر�أة  ج�شد  يتحول  وهكذ�، 
�ال�شتعمار  ملمار�شات  حلبٍة  �إىل 
يحاول  �لذي  �ال�شتيطاين 
قدر�ته  من  و�حلّد  عليه  �لق�شاء 
�الإجنابية، من جهٍة، و�إىل عر�شه 
ت�شاهم  �لتي  �لوطنية  للحركات 
قدر�ته  وت�شيي�س  تروي�شه  يف 
�الإجنابية ب�شكل معّمق، من جهٍة 
ي�شع  �لذي  �الأمر  وهو  �أخرى؛ 
موقع  �لغريية يف  �الأ�رصة  �إجناب 
�لوطني،  �مل�رصوع  يف  �ملركز 
�ل�رصعّية  �خللّية  تجُعترب  فهي 
�إنتاج  عن  �مل�شئولة  �لوحيدة 

�جليل �لقادم(.
�إىل  ��شتناد�  �لباحثة  وتجُ�شري 
�خلطاب  �رتكاز   [ »ماكلينتوك« 
يف  �لعائلة  �شورة  على  �لقومّي 
فالت�شّور\ و�إد�رتها.  �الأّمة  بناء 
�لنهج �لتقليدي للنزعات �لقومية 
مبني  بحت،  غريي  ت�شّور  هو 
و�لذي  �لثنائيات  تكري�س  على 
�أنها  على  �الأّمة  بت�شوير  يقوم 
 heterosexual غريية  عائلة 
من  �بتد�ًء  ذلك  ويتم   .family
يقوم  �لوطني  فاخلطاب  �للغة، 
مال  من  م�شطلحاٍت  با�شتقاِء 
�لعائلة و��شتعمالها لو�شف �الأجُمة 
 motherland\ Family  –
ح�شب  وجتادل    ،).nation
»��شتعارة  باأّن   ( ماكلينتوك  
�لن�شاء  وتجُق�شي  ت�شتبعد  �لعائلة« 
وتجُ�شتخدم  �لقومّي  �خلطاب  من 
تطبيع  �أجل  من  �الأّمة  ت�شّكل  يف 
بينها  و�لرت�تبّيات  �ملر�أة  دونّية 
على  وللحفاظ  �لرجل،  وبني 
�الأدو�ر  بني  �لثنائّية  �لبَينّية 

�لرجولية و�الأنثوية .

الق�سم ال�ساد�ض



بقلم د.بوعالم بطاطا�ش
 

عندما اأر�سل ال�سابط الفرن�سي 
اجلزائر  اإىل  رودير  فران�سوا 
ق�سد درا�سة جغرافية املنطقة  
منطقة  تواجد  الحظ   1864 يف 
�سطح  حتت  تقع  ب�سكرة  يف 
البحر باأكرث من 35 مرتا وقادته 
مفاده  ا�ستنتاج  اإىل  اأبحاثه 
املنطقة  يف  قدمي  بحر  تواجد 
كان على ات�سال بالبحر االأبي�ض 
املتو�سط وتدّعمت اآراءه عندما 
االأرا�سي  يف  اأبحاثه  وا�سل 
يف  مقاال  ن�رش  حيث  التون�سية 
ماي   15 يوم  العاملني  جملة 
1874 يتحّدث فيه عن اكت�سافه، 
ملغيغ  �سط  ربط  اإمكانية  وعن 
يف  اجلريد  �سط  مع  باجلزائر 
تون�ض عرب حفر قناة متتد 240 
وقد  بالبحر،  لرتبطهما  كيلومرت 
فرديناند  م�رشوعه  يف  �سانده 
قبل  من  قام  الذي  لو�سيب�ض 

بحفر قناة ال�سوي�ض.
لكن ال�سلطات الفرن�سية رف�ست 
لنتائج  ا�ستماعها  بعد  م�رشوعه 
بالبحر  اخلا�سة  العليا  اللجنة 
الداخلي واملجتمعة من 05 ماي 
راأت  اإذ   ،1882 جويلية   07 اإىل 
مكلّف،  امل�رشوع  باأن  اآنذاك 
بالنظر  �سئيلة  �ستكون  ونتائجه 
�ستغمرها  التي  امل�ساحة  اإىل 
عر�ض  اأنه  ويقال  املياه. 
امل�رشوع على االأمري عرب القادر 
ال�سوي�ض،  قناة  افتتاح  اأثناء 
اأجل  من  الدعم  منه  طالبني 
ال�سكان  موافقة  على  احل�سول 
ال�سط  منطقة  يف  املتواجدين 
ما  حال  يف  التعوي�سات  لقبول 

اإذا قبل امل�رشوع، وقام مبرا�سلة 
�سكانها يف هذا ال�ساأن.

من  امل�رشوع  طرح  اإعادة  ومت 
�سنة  الفرن�سية  ال�سلطات  قبل 
جت�سيده  رف�ض  لكنه   1957
مالية،  العتبارات  جمّددا 
 1983 �سنة  امل�رشوع  واأحيي 
وتون�ض،  اجلزائر  بني  بال�رشاكة 
الفرن�سي  الدرا�سات  لكن مكتب 
جدواه  بعدم  اأو�سح  ال�سويدي 
ويف  والتنموية،  االقت�سادية 
القرن  من  الت�سعينات  بداية 
احلزب  رئي�ض  اأعاد  املا�سي 
رابح  والتنمية  للت�سامن  الوطني 
بن �رشيف امل�رشوع، لكنه قوبل 

باال�ستهزاء.
منذ ا�ستقالل اجلزائر وميزانيتها 
فجّل  البرتول،  ريع  على  قائمة 
على  املتعاقبة  احلكومات 
اعتمدت  �سعدان  الدكتور  ق�رش 
لت�سيري  البرتول  واردات  على 
اأحد  ميزانياتها، حيث مل ميلك 
لبديل  ا�ست�رشافية  روؤية  منهم 
من  اقت�سادها  واإخراج  البرتول 
فكان  االأ�سود،  الذهب  براثني 
اإىل  الو�سول  ال�ساغل  �سغلهم 
جديدة  نفطية  ا�ستك�سافات 
وتو�سيع حقول البرتول ال�ستمرار 
ولالأ�سف  ال�سعبة،  العملة  تدّفق 
الحظنا موؤخرا حكومة ت�رشيف 
نف�سه،  النهج  توا�سل  االأعمال 
البحث  عملية  اإىل  انتقلت  حيث 
وموا�سلة  البحر،  النفط يف  عن 
ال�سخري يف  الغاز  عن  التنقيب 
ال�سحراء. ويف الوقت الذي يهتم 
وبالطاقات  بالبيئة  العامل  فيه 
يف  ال�سلطة  جند  املتجددة، 
عنها  ظهرها  تدير  اجلزائر 

وكاأنها غري معنية باالأمر.
 

هل امل�سروع �سيدّر بالفائدة 
للجزائر؟

 
يف  طرح  عندما  الت�ساوؤل  هذا 
عنه  االإجابة  كانت  املا�سي 
بال�سلب، لكن حاليا تغرّيت الكثري 
التقّدم  اأن  اإذ  املعطيات،  من 
العامل،  الذي عرفه  التكنولوجي 
معي�سة  منط  تغري  جانب  اإىل 
املعادلة،  قلب  قد  املواطنني 
حامال  امل�رشوع  هذا  واأ�سبح 
لنتائج اإيجابية عديدة ميكن لها 
اأن ت�ساعف ما يجنى من البرتول 
ع�رشات املرات، وذلك يف اإطار 
على  واالعتماد  البيئة،  احرتام 
الطاقات املتجددة فقط، حيث 
على  فوائده  نعّدد  اأن  ميكن 

النحو التايل:
 

ال�سياحي: -1اجلانب 
 

 6700 هي  ملغيغ  �سط  م�ساحة 
اأكرث  اإىل  ي�سل  وعمقه   ، كلم2 
ي�سمح  الذي  االأمر  م   35 من 
املرافق  من  املئات  باإجناز 
على  �سواطئه،  على  ال�سياحية 
يف  املتواجدة  املرافق  �ساكلة 
مب�رش،  ال�سيخ  و�رشم  الغردقة 
كون  يف  عنها  نختلف  لكننا 
الواحات  على  حتتوي  املنطقة 
والب�ساتني عك�ض ما هو متواجد 
ال�سحراء  تنت�رش  اأين  م�رش  يف 
فهي  املنتجعات.  اأ�سوار  خارج 
االآالف  لت�سغيل  فر�سة  بذلك 
املنطقة،  يف  االأ�سخا�ض  من 
ال�سناعة  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 

الذي  االأمر  التقليدية  واحلرف 
عدد  من  ي�ساعف  اأن  باإمكانه 
الطبقة العاملة، وما يرتتب عنه 

من مداخيل اإ�سافية. 
ال�سناعي  اجلانب   2-

والزراعي:
 

لتوليد  مرّكب  باملنطقة  ين�ساأ 
اأ�سعة  من  الكهربائية  الطاقة 
ال�سم�ض، وهذا املرّكب ميكن له 
اأن يغطي احتياجات  ال املنطقة 
اجلزائر،  كل  بل  فقط  ذاتها 
وميكن ت�سدير الفائ�ض اإىل دول 
اجلوار، وحتى اإىل اأوربا، وبالتايل 
ال�سياحية، واملدن  فاملنتجعات 
التي تن�ساأ باجلوار �ستعتمد على 
وهذا  ملّوثة،  غري  نظيفة  طاقة 
اإن�ساء  باإمكانية  �سي�سمح  ما 
على  تعتمد  خمتلفة  م�سانع 
املكلّفة  غري  ال�سم�سية  الطاقة 

لت�سغيل اآالتها.
باملنطقة  الكهرباء  تواجد  اإن 
كبري  م�سنع  باإن�ساء  �سي�سمح 

الذي  االأمر  البحر،  مياه  لتحلية 
ال�رشب  مياه  بتوفري  �سي�سمح 
توفري  اإىل  باالإ�سافة  للمنطقة 
ميكن  عندئذ  ال�سقي،  مياه 
الهكتارات  من  االآالف  حتويل 
اإىل اأرا�سي زراعية تنتج خمتلف 
من  كثرية  واأنواع  اخل�رش 
تقوم  ما  �ساكلة  على  الفواكه، 
به اإ�سبانيا التي اأ�سبحت املورد 
اإذ  اأوربا،  يف  للخ�رش  الرئي�سي 
يف  تناف�سها  اأن  للجزائر  ميكن 
لنف�سها  وت�سمن  املجال  هذا 
دون  من  عاملية،  �سوقا  اأي�سا 
حتقيق  اإمكانية  نن�سى  اأن 
 ، القمح  من  هائلة  حما�سيل 
اكتفاء  الأنف�سنا  �سنحّقق  بالتايل 
وت�سدير  املواد،  هذه  يف  ذاتيا 
الفائ�ض جللب العملة االأجنبية. 
وميكن للبحر اأن يدّر ثروة هائلة 
اإقامة  وبالتايل  االأ�سماك،  من 
خمتلف  بتعليب  خا�سة  م�سانع 
لال�ستهالك  البحرية  املنتجات 

الداخلي، واخلارجي.

 
يف  ال�سائد  املناخ  تغيري   -3

ال�سحراء:
يف  البحر  اإن�ساء  عملية  اإن 
ال�سحراء �سيحدث حتما تغيريا 
التي   فالرطوبة  املناخ،  يف 
على  تعمل  املياه  �ستجلبها 
ت�سكيل ال�سحب، وبالتايل ازدياد 
املنطقة،  يف  االأمطار  ت�ساقط 
وهذا ما �سيعمل على ا�ستحداث 
اأنواع نباتية جديدة �ستنت�رش يف 
ي�سحبه من عودة  وما  املنطقة 
للعي�ض  احليوانات  ملختلف 

فيها.
تدخل  امل�ساريع  هذه  مثل  اإّن 
فهي  امل�ستدامة،  التنمية  �سمن 
يجب  لذلك  تن�سب،  ال  ثروة 
فعلينا  االأولوية،  لها  تعطى  اأن 
البالية  ال�سيا�سيات  عن  االبتعاد 
اأنها  اأثبتت  اإذ  قبل،  من  املّتبعة 
عائدات  تلتهم  فا�سلة  م�ساريع 
حبي�سي  وتبقينا  فقط،  البرتول 

ا�ستهالك ما ينتجه االآخرون.
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روؤى

بحر ال�شحراء... امل�شروع البديل
منذ اآالف ال�سنني، كانت �سحراء اجلزائر عبارة عن بحر �سا�سع تتواجد على �سواحله غابات كثيفة تعي�ش بها خمتلف اأنواع احليوانات، هذا ما 

توؤكده احلفريات والنقو�ش التي احتفظت بها �سخور اجلزائر، فهل ميكن اأن تعود ال�سحراء يوما اإىل حالها؟

للكاتبة �سارة �سمار�ش

»هارت الند« ومذكرات العمل امل�شني واالفتقار يف اأغنى بالد العامل
يف  �سمار�ض  �سارة  تتحدث 
»هارت  املعنونة  مذكراتها 
العاملة  الطبقة  فقر  عن  الند« 
فهمنا  تعّمق  بطريقة  اأمريكا  يف 
فيها  الطبقية  ت�سكيل  لطرائق 
�سارة  تفتح  احلايل.  الع�رش  يف 
املعنونة  مذكراتها  �سمار�ض 
حمرّية  بق�سيدة  »هارتالند« 
»كم  متخيلة.  طفلة  اإىل  مهداة 
اإىل  تتحويل  مل  الأنك  �سعيدة  اأنا 
حقيقة واقعية يف حياتي. ولكننا 
حتدثنا على مدار �سنوات طوال 
قط  اأتوقف  لن  اأخالني  لدرجة 
عرب  يظهر  معك.«  احلديث  عن 
طفلة  طيف  الكتاب  �سفحات 
قط  النور  تَر  مل  التي  املوؤلفة 
مثل  االأنيق  ال�رشد  يف  وتندمج 
طفل اآيل، حمفزة �سمار�ض على 

البالغة  الراوي  ب�سفة  الكتابة 
الروعة.

قومها  مغامرات  حكايا  ت�سّكل 
املع�رشين يف كان�سا�ض وعرثاتهم 
يتمحور  الذي  االأول  كتابها  جل 
العاملة  الطبقة  حياة  حول 
االأو�سط.  الغرب  يف  الفقرية 
وتقول �سمار�ض« يتحدثون نوعاً 
من  املكّون  ال�سعر  من  اأريباً 
وتتماهى  واالأفعال.«  االأ�سياء 
بني  متزج  عندما  ذلك  يف 
واملنظور  عا�ستها  التي  احلياة 

املكت�سب بالتعلم.
من  جنت  اأنها  �سمار�ض  تعتقد 
الفقر الأنها مل ت�سبح اأماً مراهقة 
وجدتها  والدتها  عك�ض  على 
وجدة والدتها. وتعزو ذلك لكونها 
االأوىل من جيلها يف العائلة التي 

م�ستقر  وحيد  مبنزل  ظفرت 
زواج  وقت  اإىل  تاريخه  يعود 
ال�سابع  زوجها  من  بيتي  جدتها 
املقارنة  �سبيل  وعلى  اآرين. 
تنقلت جيني والدة �سارة 48 مرة 
قبل اأن تبا�رش املدر�سة الثانوية. 
تلقي  الفقر.  حقيقة  هي  وتلك 
يف  احلياة  على  ال�سوء  الرواية 
املتوا�سع  الريفي  املنزل  ذلك 
فداناً   160 جنبات  بني  الواقع 
مدينة  خارج  القمح  حقول  من 

وي�سيتا يف والية كان�سا�ض.
وبالرغم من رحابة االأر�ض و�سح 
بهجة  بكل  اآرين  اخرتع  النقد، 
ففي  للرتفيه.  جديدة  طرقاً 
يحمل  كان  االأ�سبوع  نهاية  عطل 
اأفراد عائلته وكوؤو�سهم املرتعة 
ويعرب بهم جدوالً �سحاًل يف قارب 

جمرور ب�ساحنته ويخرتق حقوالً 
حكايا  وعرب  بالثلوج.  مغمورة 
والدة �سمار�ض الظريفة ووالدها 
وزوج  احلظ  املعدوم  الرقيق 
والدتها ال�سخي وجدتها املفعمة 
عجز  �سمار�ض  تظهر  باحليوية، 
القوى  حتديد  عن  الفقراء 
ورمبا  تقمعهم  التي  املنّظمة 
يتمحور  جهل.  عن  ي�ساعدونها 
الكتاب من املزرعة حول ق�سايا 
عديدة: اجل�سد واالأر�ض والعار. 
العمل  عبء  �سمار�ض  ت�سف 
�سوى  خياراً  ميلك  ال  من  على 
حمرومة  عمل  قوة  به-  القيام 
ب�سبب  ال�سحي  ال�سمان  من 
احل�سادات  تهر�ض  اخل�سخ�سة. 
والد  ويتعر�ض  اجلريان  اأطراف 
اأن  كاد  خطري  حلادث  الكاتبة 

يف�سي اإىل هالكه ب�سبب الت�سمم 
يف  عمله  فاحتة  اأثناء  الكيمائي 
نقل مذيبات التنظيف. ت�ستوعب 
�سفعة  اأزواجهن  غ�سب  الن�ساء 
ال�رشكات  تقوم  بينما  �سفعة. 
الزراعية العمالقة بخنق املزارع 
خملفة  املنطقة،  يف  العائلية 
عار   خم�سل-  عار  بقايا  ورائها 
�سمار�ض   وت�سيف  معاً.  اآن  يف 
االأبي�ض هو تهمة مبهمة  »الفقر 
االبي�سا�ض  ي�سّور  املجتمع  الأن 
مرتبطاً بالقوة – لي�ض من خالل 
الذي  االإعتيادي  العرق  جعله 
»باالآخرين«  عداه  ما  ي�سنف 
خالل  من  ولكن  فح�سب 
ا�ستخدامه كاخت�سار لال�ستقرار 

االقت�سادي.«
ظهراين  بني  �سمارت  ن�ساأت 

م�ساحله  �سد  �سّوت  من 
املعونات  على  يقتاتون  »اأفراد 
االإعا�سية يُفرت�ض اأنهم »ك�ساىل« 
كلمة  اأية  تكن  مل  لنا  وبالن�سبة 
اإيالماً من تلك«. وت�سيف:  اأكرث 
يخلد  االإطار  ذلك  �سمن  »ويف 
الليرباليون املرتاحون مادياً اإىل 
اأن ثرواتهم  على اأنهم ي�سطرون 
مل�ساعدة  ال�رشائب  لدفع 
ي�سطر  وبالتايل  »املعوزين«. 
اإثنني:  من  خيار  لفعل  الفقراء 
ال�سخ�سي  بالف�سل  االإعرتاف 
مياًل  االأكرث  للحزب  والت�سويت 
مل�ساعدتهم اأو الت�سويت للحزب 
االآخر والذي تردد اأدبياته االأمل 
من  هو  حياتهم  جمهود  باأن 

يعو�سهم.«
وكاالت 
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ال�ساعرة ال�ساعدة اآية رزايقية »للو�سط«

متخفيا  متاأجج  �صمت"...بركان  "�صرخة 
بقناع االبت�صامة

  فتحت ال�ساعرة ال�ساعدة اآية رزايقية ابنة مدينة تب�سة قلبها ليومية »الو�سط » متحدثة لنا يف هذا احلوار ال�سيق  عن  جتربتها مع عامل الكتابة والإبداع 
والذي اأ�سفر عن �سدور ديوانها ال�سعري الأول يف م�سوارها  واملو�سوم بـ » �سرخة �سمت« عن دار املثقف باجلزائر ،  والذي كرمت من خالله الأم املعطاءة 

ومنبع احلنان وتربز اآية من خالل هذا الديوان حجم ت�سحية هذه الإن�سانة الراقية التي ت�سهر دائما على رعاية  �سغارها وتربيتهم اأح�سن تربية فتحية 
لكل اأمهات العامل ، وبالتايل �سيلتم�ص القارئ لهذا اللقاء اخلا�ص مع هذه املبدعة التي  �سلطت ال�سوء على موا�سيع عديدة ومتنوعة   يحتويها  هذا الكتاب ، 
فلقد تطرقت  فيه للحزن واحلياة  و الأمل والأمل  والقد�ص  واملجاهد، كما اأنها �ساركت يف كتاب جامع بعنوان »  نفحة الروح«  بق�سيدة  حتمل عنوان » �سدى 
الدموع   » قائلة   عن  باكورة اأعمالها » فكل حرف فيه يعرب عن الأحزان التي حر�ست قلمي ليعرب عن اأمله فتفجرت م�ساعره على الورق ، فاإذا كان �سراخنا 
ب�سمت فالورقة والقلم يكون �سراخهما ب�سوت فيرتجمان م�ساعرنا بجرة قلم »، ولقد ك�سفت لنا  الفائزة مب�سابقة الكتاب اجلامع »الهطول حبا« اأنها ب�سدد 

التح�سري لرواية جديدة متمنية اأن تنال  جناحا اأدبيا يف اجلزائر والوطن العربي ، م�سرية هذه الكاتبة الطموحة  اأنها تطمح لأن تكون اأديبة يخلدها 
التاريخ ، وعليه فهذا ما يثبت اأن هذه ال�سابة ل تكل ول متل من الكتابة  التي تعتربها �سفينة جناة تطرح فيها اأفكارها وتبوح مب�ساعرها عرب هذا الف�ساء 

الإبداعي الذي ميكن الكاتب من التعبري  بكل راحة وحرية عن املوا�سيع التي ت�سغل باله .

حاورها: حكيم مالك

ملعرفة  مت�سوق  القارئ          .
الأديبة  رزايقية  اآية  هي  من 

والإن�سانة؟ 

اآية رزايقية من مواليد 13 جويلية 
2001 بتب�سة ،  اأزاول درا�ستي بق�سم 
الثالثة ثانوي)�سعبة اآداب و فل�سفة( 
بثانوية 18 فيفري -الكويف- اأكتب 
ال�سعر و النرث ، �سدري يل  كتابي 
�سمت«  »ب�رصخة  املو�سوم  الأول 
هو  و  ع�رصة  ال�ساد�سة  �سن  ،يف 
عبارة عن جمموعة ق�سائد  ، ولقد 
 « بعنوان  جامع  كتاب  يف  �ساركت 

نفحة الروح ».

.        امتى بداأت الكتابة؟
عندما كنت اأدر�س يف ال�سنة الأوىل 
مبا  ت�سيد  دائما  املعلمة  كانت 
الكتابي  التعبري  ح�سة  يف  اأكتبه 
املجال  هذا  يف  الأوىل  كنت  فقد 
اأ�سبحت  عندما  و  منازع  دون  من 
لكتابة  توجهت  الثامنة  �سن  يف 
بوالدتي  تاأثرا  ال�سعر  و  اخلواطر 

احلبيبة و مبا تكتبه.

.        املن تقرئني؟
اأف�سل  لكني  و  للجميع  اأقراأ  اأنا 
اأحمد  الروائي  من  لكل  القراءة 
له  قراأت  فقد  م�سطفى  خالد 
كذلك  ،و  اأنتخري�ستو�س  رواية 
�ساحب  الأعرج  وا�سيني  الروائي 
اأحالم  اإىل  اإ�سافة  رواية »الأمري«، 
م�ستغامني مثل« الأ�سود يليق بك« 

و اأقراأ اأي�سا لغريها من الكتاب .

التي  الدللة  هي  اما          .
»�سرخة  ديوانك  يحملها 

�سمت«؟
»�رصخة �سمت »هو بركان متاأجج 
البت�سامة،  بقناع  بداخلي متخفيا 
فالإن�سان قد يتاأمل وي�رصخ  و لكن 
قادرين  اجلميع  فلي�س  �سمت  يف 
على �سماعه و من هنا فاإن ديواين 

يرمز اإىل احلزن.

.        ا حدثينا اأكرث عن فحوى 
�سرخة  ال�سعري«  ديوانك 

�سمت«؟ 
تن�ساب  حني  الكلمات  اأحلى  ما   
�سفاه  على  وترتاق�س  حلنا 
احلروف  اأوتار  وتداعب  الألفاظ، 

تتزاحم  وجميلة  رائعة  عبارات 
، وقد  الكتاب  اأوراق هذا  اأ�رص  يف 
�ساء اهلل اأن يكون » �رصخة �سمت« 
عنوانا لهذا الديوان ال�سعري الذي 
من  �سفحاته جمموعة  بني  يحمل 
الأليمة  واجلراح  احلزينة  الأ�سعار 
، فكل حرف فيه يعرب عن الأحزان 
التي حر�ست قلمي ليعرب عن اأمله 
الورق.  على  م�ساعره  فتفجرت 
فاإذا  كان �رصاخنا ب�سمت فالورقة 
ب�سوت  �رصاخهما  يكون  والقلم 
قلم  بجرة  م�ساعرنا  فيرتجمان 
ال�سعرية  الق�سائد  هذه  وتتمثل    ،
الوجود  يف  ما  اأحلى  من    كل  يف 
، �سديقتي، اأطلقي �رصاحي، ذهب 
ولن يعود، اأحالمي حتت�رص، اأ�سرية 
 ، قدري  العذاب،  اأيام   ، الأحزان 
القلب املوجوع، اآلم ودموع، كتاب 
بال عنوان، امراأة من حديد، لهيب 
الأمل، اأمي حبيبتي، هدية الزمان، 
اأتاأمل يف �سمت ، حزن اأيامي طويل 
، اأحزان ، رفقا بقلمي، حديث مع 
حنني   ، احلزينة  الفرا�سة  القمر، 
حنني   ، نف�سي  نزيف   ، واأنني 
على  عازفة  احلياة،  اأودع  املطر، 
 ، الأمل  رحيل  الذكريات،  اأوتار 
مع  ذهبت  احلياة،  هذه  �سئمت 
حكاية   ، الأحزان  موطن   ، الرياح 
 ، القد�س  �ساع  والأحزان،  الآلم 
الفراق،   ، اأماه   ، املجاهد  �سكرا، 
يا   ، اجلراح  مرهم   ، القدر  لعبة 

نب�س قلبي.   

.        اكيف كان تعاملك مع دار 
املثقف؟

اأكرث  كان  املثقف  دار  مع  تعاملي 
�سدر  لرحابة  نظرا  رائع  من 
مديرتها ال�سيدة  �سمرية من�سوري 
اأ�سكر  و   ، معي   تعاملها  وح�سن 
من�سوري  �سليمة  ال�سكر   جزيل 
الأقالم   ولكل  يل  دعمهما  على 
وللدار دوام  لهما  ، متمنية  ال�سابة 

التاألق والنجاح.

 .        اماذا عن م�ساركتك يف 
الروح  »نفحة  اجلامع  الكتاب 

»؟ 
اجلامع  الكتاب  يف  م�ساركتي 
املو�سوم بـ » نفحات الروح« حدثت 
عندما �سادفت من�سور امل�سابقة ، 
ق�سيدة  فكتبت  الفكرة  اأعجبتني 
اليوم   ذلك  يف   « الدموع  »�سدى 
باأن  اأخربوين  ثم   ، بها  و�ساركت 

م�ساركتي مقبولة ، هذا كل ما يف 
الأعزاء  لقرائي  �ساأهدي  و  الأمر 

ق�سيدة »�سدى الدموع«.

اأدمي مطال الدموع
اإىل اأن جتّف املاآقي

و اأر�سف خمر بكائي لأّن
فوؤادي تلّظى بنار الفراق

فبيني و بني الدموع عهود
و �سجوي ميانع اعتاقي

و يف غيهب احلزن ميوت
املنى و ترك�س اأ�سواقي

اأ�سافر نحو اأ�سجاين
لأبحث عن رماقي

تدلّت حروف احلنني
لرتثي غياب الّرفاق

ففي درب حزين 
اأ�سري بوهن واإرهاق

و �سّدي بهزء
ي�سّم ن�سائم اخفاقي

و ديجور حّظي
يبيد بريقي وا�رصاقي

.        اهل حظيت بتكرميات من 
قبل ؟ وماذا عن  م�ساركتك يف 

املعار�ص اخلا�سة بالكتاب ؟ 
اجلامع  الكتاب  مب�سابقة  فزت 
بداية  خاطرة  عن  حبا«  »الهطول 
النهاية و كرمت يف عدة احتفاليات 
كرمت  و  بالولية  ن�ساطات  و 
اأ�سغر  ب�سفتي  الرتبية  مبديرية 
م�ساركاتي  ومن  جزائرية  �ساعرة 
للكتاب  الدويل  املعر�س  الأدبية: 
املعر�س  و  العا�سمة  باجلزائر 
اإ�سافة  بالولية،  للكتاب  الوطني 
التظاهرات  و  الن�ساطات  اإىل 

الثقافية.

.        امن هو �ساعرك املف�سل؟
الذي  ذاك  هو  املف�سل  �ساعري 
قلبي  اأوتار  على  كلماته  عزفت 
حيث اأنني كلما قراأت له اجتاحتني 
يحر�س  من  فهو  الكتابة  يف  رغبة 
قلمي على النزف كما اأنه يعرب عن 
كنت  داخلي  يف  خمزنة  مكنونات 
لهذا  اخراجها  عن  عجزت  قد 
حروف  يف  ي�سيغها  عندما  اأنبهر 
�ساخمة ك�سموخه اإنه الرائع ه�سام 

اجلخ.

.        اهل �ساهم الفي�سبوك يف 
اإي�سال �سوتك للعامل؟

الآن  به حلد  نعم فكل �سيء قمت 

فمن خالله  الفي�سبوك  طريق  عن 
تعرفت على الأدباء و عرفتهم عن 
ار�سلت  اي�سا  خالله  من  و  نف�سي 
له  فان  لهذا  املثقف  لدار  كتابي 

دور فعال يف م�سواري.

 .        اما تقييمك للم�سابقات 
والأم�سيات  الأدبية 

ال�سعرية؟
تت�سم  تعد  مل  الأدبية  امل�سابقات 
هيبتها  لها  تعد  مل  و  بامل�سداقية 
و  جتارية  �سوقا  اأ�سبحت  لكونها 
و�سيلة لك�سب الأموال من قبل دور 
الن�رص و اجلهات املنظمة حيث ل 
حتمل يف طياتها روح املناف�سة و 
لل�سدارة فهي اجحاف يف  ال�سعي 
حق الكاتب الذي يدفع مبالغا قد 
الأحيان  بع�س  يف  باه�سة  تكون 
اأعماله  من  واحدة  �سفحة  لن�رص 
غياب  و  غربلة  ل  و  تقييم  دون 
الأحيان  غالب  يف  القراءة  جلان 
التي  و  اجلوائز  بع�س  توجد  كما 
ل  اجلاه  لأ�سحاب  توجها  تعترب 
يكون  اأن  فيها  ي�سرتط  حيث  غري 
من  من�سورا  به  امل�سارك  العمل 
و  ورقي  كتاب  �سكل  على  قبل 
الظروف  مع  يتما�سى  ل  ما  هذا 
.اأما عن  املادية لبع�س املبدعني 
فامل�ساركة  ال�سعرية  الأم�سيات 
النجاح  نحو  خطوة  تعترب  فيها 
على  التعرف  يتم  من خاللها  لأنه 
اأجل  من  املناف�سة  و  الأخطاء 
الأف�سل و ابهار امل�ستمع  اإ�سافة 
نف�س  لهم  مبن  الحتكاك  اإىل 

التوجهات.

.        اما هي ر�سالتك للمبدعني 
يف كل مكان؟

التاأثر  عدم  هي  لهم  ر�سالتي 
�سهل  طعم  يحلو  فال  بال�سعوبات 
ما  هي  الثمار  فاأحلى  املنال 
ي�سعب قطفها ،كما اأقول لهم باأن 
من  بع�س  بقول  كثريا  يتاأثروا  ل 
اأولئك  هم  و  نقاد  باأنهم  يدعون 
لغريهم  جناحا  يبغون  ل  الذين 
في�سيغون غي�سهم يف جرعات من 
نقد هدام ق�سده ال�سخ�س ل ن�سه 

ليفقدوه �سهيته يف الكتابة.

لن�سر  تطمحني  اهل          .
عملك الأدبي يف العراق؟ 

العراق  يف  الن�رص  ميكنني  نعم 
احلبيبة و هذا يعود.طبعا مل�ساندة 

مل  الذين  العراقيني  ال�سحفيني 
و  م�ساندتي  يف  جهدا  يدخروا 

لهذا فاأنا جد  ممتنة لهم.

مدينة  عن  اكلمة          .
تب�سة؟

التي  ال�رصوء  الأم   هي  تب�سة 
تنجب  عمالقة  زالت  و ل  اأجنبت 
املبدعني يف �ستى املجالت  غري 
اجلزائرية  ال�سحافة  اهمال  اأن 
تقدمها  دون  حال  املنطقة  لهذه 
مواهبها  قتل  و  دفن  اإىل  اأدى  و 
يزال  ل  تب�سة  الثقايف يف  الن�ساط 
اإىل  يعود  هذا  و  النمو  طور  يف 
النا�س  من   الكثري  اهتمام  عدم 
الثقافية  الن�ساطات  و  بامللتقيات 
انعدام  يعني  ل  هذا  لكن  و   ...
الن�ساط الثقايف فرغم كل العوائق 
رفع  على  املثقفني  من  ثلة  يعمل 
و  املنطقة  يف  الثقايف  امل�ستوى 

ت�سجيع املواهب .

مكتبة  �ساهمت  اكيف          .
العيون  راأ�ص  املطالعة 
بالكويف يف اإحياء الثقافة يف 

تب�سة؟
راأ�س  املطالعة  ملكتبة  كان  لقد 
العيون دور فعال يف اإحياء الثقافة 
بتب�سة خا�سة عندما تولت ادارتها 

على  عملت  فقد  ف�سيلة  الرائعة 
ملتقيات  يف  املبدعني  �سمل  مل 
اىل  ا�سافة  ثقافية  ون�ساطات 
تقوم  التي  واملعار�س  ال�سالونات 

بها دعما للر�سامني.

.        اهل اأنت ب�سدد التح�سري 
لعمل اأدبي جديد؟

نار  على  فاأنا يف عملية طهو  نعم 
تنال  اأن  اآمل  التي  لروايتي  هادئة 

اإعجاب القراء.

.        ا فيم تتمثل طموحاتك 
امل�ستقبلية؟

اأديبة يخلدها  اأكون  اأن  اإىل  اأطمح 
روايتي  انهاء  اإىل  واأطمح  التاريخ 
اأن  اأمتنى  كما  حلة.  اأح�سن  يف 
قائمة  ...ومازالت  رواجا  تالقي 

طموحاتي طويلة.

.        اكلمة اأخرية؟
الكتابة  باأن  اأقول  الأخري  يف  و 
و  بها  العتناء  يجب  موهبة 
تطويرها بالقراءة املفرطة للكتب 
و �سكرا جزيال جلريدة  املختلفة 
»الو�سط« على هذا احلوار ال�سيق 
و اأم�سية طيبة لكل طاقم و متتبعي 
دمتم  املحرتمة  اجلريدة  هذه 

بود.



ن�رش باحثون �أمريكيون قبل �أيام معلومات 
تفيد باأن �لأ�شخا�ص �لذين يتناولون �أكرث 

من بي�شتني يف �ليوم، �أكرث عر�شة للإ�شابة 
باأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية وحتى 

�ملوت �ملبكر.
ولكن، ل يتفق جميع �خلرب�ء و�لأطباء مع 

هذه �ل�شتنتاجات، لذلك يو�شحون كم 
بي�شة ميكن تناولها دون �لإ�رش�ر ب�شحة 

�لقلب و�لأوعية �لدموية، وتقول �لدكتورة، 
مرغريتا كوروليوفا، �خلبرية �لرو�شية 

يف �لتغذية، �إن على �ل�شخ�ص تناول 5-4 
بي�شات يف �لأ�شبوع، ب�رشط �أن تكون قد 

تعر�شت ملعاجلة حر�رية، لأن تناول �لبي�ص 
�لنييء قد ي�شبب �لإ�شابة باأمر��ص يعاين 
منها �لدجاج. لذلك، ميكن ملحبي تناول 

�لبي�ص غري �ملطبوخ تناول بي�ص �ل�شمان، 
لأن حر�رة ج�شم هذه �لطيور عالية لذلك ل 

ت�شاب بالأمر��ص.
وت�شيف �خلبرية �لرو�شية قائلة: »من 

�ل�رشوري �أن يتكون فطور �ل�شباح من 
منتجات �ألبان وحلم دجاج وبي�ص. بحيث 

يتم تناول هذه �لأغذية بالتناوب خلل 

�لأ�شبوع. وبهذه �لطريقة، يح�شل �جل�شم 
على عنا�رش غذ�ئية متو�زنة ومفيدة«.

وقالت معلقة على م�شاألة تاأثري �لبي�ص يف 
�شحة �لقلب و�لأوعية �لدموية، �إن تناول 
�ل�شكر و�شكر �لفروكتوز �أكرث خطر� على 

�شحة �لقلب و�لأوعية �لدموية. لذلك، على 
كل من يحاول �حلفاظ على �شحة �لقلب 

و�لأوعية �لدموية تقلي�ص كمية �ل�شكر �لتي 

ي�شتهلكها يف �ليوم، وتختتم �خلبرية �لرو�شية 
تعليقها بالقول: »فعل يحتوي �لبي�ص 

على �لكولي�شرتول، بيد �أن هذ� لي�ص �شببا 
للمتناع عن تناوله. �لبي�ص م�شدر مهم 

ملركب لي�شيثني، �لذي يوؤثر ب�شورة �إيجابية 
يف عملية �لتمثيل �لغذ�ئي. علوة على �أن 

بيا�ص �لبي�ص مفيد للج�شم �لب�رشي«.
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت در��شة جديدة �أن �لعمل كم�شيف للطري�ن يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  �ل�رشطانات،  من  مبجموعة  �لإ�شابة  خطر  من 
�أن خطر  ووجدو�  �شخ�ص،  �آلف   5 من  �أكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  ز�د  �لثدي  ب�رشطان  �لإ�شابة 
خماطر  �رتفعت  حني  يف  �لأخريات،  �لن�شاء  من  �أكرث  �لطري�ن 
�لإ�شابة ب�رشطان �ملعدة بن�شبة ت�شل �إىل 74%، لدى طاقم �لطري�ن 

مقارنة بال�شكان �لعاديني.
�إن  قالو�  �لباحثني  لكن  �لزيادة،  هذه  �أ�شباب  �لدر��شة  تو�شح  ومل 
�لتعر�ص �ملتز�يد للإ�شعاع �ملتاأين يف �لوقت �لذي يق�شيه �لطاقم يف 
�لطبقات �لعليا للجو �لرقيق، وكذلك فرت�ت �لنوم �ملتقطعة ودور�ت 
�لوجبات، ميكن �أن تكون عو�مل خطر للإ�شابة باأنو�ع خمتلفة من 
�ل�رشطانات. وو�شف �لباحثون نتائج �لدر��شة �لتي ن�رشت يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم �لطري�ن غري �ل�شحي. وقالت �لدكتورة، 
�إيرينا موندخوفيت�ص، من كلية �ل�شحة �لعامة بجامعة هارفارد: »�إن 
در��شتنا هي من بني �أكرب �لدر��شات و�أكرثها �شمول حول �ل�رشطان 
بني �أفر�د طاقم �لطري�ن حتى �لآن، ونبلغ عن �نت�شار �أعلى ل�رشطان 
�لثدي و�رشطان �جللد و�لورم �مليلنيني، هو �أخطر �أنو�ع �رشطان 

�جللد، بني �أطقم �لطري�ن مقارنة بعامة �ل�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  �لثدي  ب�رشطان  �لإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  و�لإ�شابة  �ل�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  �لطري�ن  �أطقم 
بـ%0.47  �له�شمي  و�جلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  �لرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  �لدرقية  و�لغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رشطان  �لإ�شابة  خطر  �أن  �أي�شا  �لدر��شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  �ل�رشطان،  �أنو�ع  �لثدي و�رشطان �جللد وغريها من 
5 �شنو�ت من �لعمل، ويتعر�ص م�شيفو �لطري�ن للعديد من �ملو�د 
هذه  وت�شمل  �ملق�شورة،  بيئة  يف  و�ملحتملة  �ملعروفة  �مل�رشطنة 
�ملو�د �لإ�شعاعات �لتي تعتمد على �لرتفاع وتعطيل �شاعة �جل�شم 
من خلل �أمناط �لتحول غري �ملنتظمة و�شوء نوعية �لهو�ء د�خل 
مرتبطة  �أنها  يبدو  ل  �لعمل  فرت�ت  �إن  �لباحثون  وقال  �ملق�شورة. 
ب�رشطان �لثدي �أو �رشطان �لغدة �لدرقية �أو �رشطان �جللد يف كل 
�لن�شاء، ولكنها �رتبطت بارتفاع خطر �لإ�شابة ب�رشطان �لثدي لدى 
�لن�شاء �للو�تي مل يكن لديهن �أطفال �أبد�، �أو �لن�شاء �للو�تي لديهن 

ثلثة �أطفال �أو �أكرث.
و�أ�شار �لباحثون �إىل �أن �لنتائج ت�شري �إىل �رشورة بذل جهود �إ�شافية 
ذلك  يف  مبا  �مل�شيفات،  بني  بال�رشطان  �لإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مر�قبة جرعة �لإ�شعاع وتنظيم �جلد�ول �لزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن �أن يكون من �ل�شعب مقاومة �رتد�ء �لثياب �جلديدة بعد �رش�ئها، 

ولكن طبيبا يف �لأمر��ص �جللدية ك�شف عن خماطر هذه �لعادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، �أ�شتاذ �لأمر��ص �جللدية يف �ملركز �لطبي جلامعة 

كولومبيا، �إن �رتد�ء �مللب�ص �جلديدة دون غ�شلها، ميكن �أن يوؤدي �إىل 
تهيج �جللد �أو �جلرب �أو �لقمل �أو �لإ�شابة بالفطريات و�أو�شح بيل�شيتو، 

�أن �لثياب �لتي ن�شرتيها من �ملتجر معر�شة للكثري من �لتلوث، نتيجة 
�رتد�ئها وجتريبها من قبل �شخ�ص �آخر رمبا �أر�د �رش�ءها يف وقت 

�شابق، وميكن �أن يكون م�شابا باجلرب �أو �لقمل. وتقول طبيبة �لأمر��ص 
�جللدية، ليند�شي بوردون، من �ملركز �لطبي يف جامعة كولومبيا، �إن 

غ�شل �مللب�ص �جلديدة قبل �رتد�ئها، �أمر بالغ �لأهمية وميكن للمتاجر 
�أن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من �ملو�د �لكيميائية، �لتي ميكن �أن تنتقل 

�إىل ب�رشتك وتلحق بها �ل�رشر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

�أجرت جمموعة من �جلر�حني من مدينة مومباي �لهندية عملية جر�حية 
قامت خللها باإز�لة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغر�م وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« �أن �لعملية �جلر�حية ��شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جر�ح �لأع�شاب ترميورتي نادكارين، �أن يكون هذ� �لورم 

�لأكرب من نوعه يف �لعامل، �إذ كان حجمه �أكرب من حجم ر�أ�ص �ملري�ص 
وكان �لورم يف مخ �ملري�ص �شانتال بال، �لبالغ من �لعمر 31 عاما، بد�أ 

بالنمو منذ 3 �شنو�ت، لكن �أحد� من �لأطباء مل يو�فق �آنذ�ك على �إجر�ء 
مثل هذه �لعملية �جلر�حية �ل�شعبة وب�شبب �ملر�ص �خلطري فقد بال 

ب�رشه، لكن �لأطباء ياأملون �لآن بعودة ب�رشه بعد �إز�لة �لورم.

ما الرابط بني الكتئاب واأمرا�س القلب؟
�لقلب  �أمر��ص  �رتبطت 
منذ  وثيقا  �رتباطا  بالكتئاب 
�لعلماء  �أن  �إل  عدة،  �شنو�ت 
�ل�شبب  حتديد  من  يتمكنو�  مل 

�لكامن ور�ء هذ� �لرتباط.
�أن  حديثة  در��شة  ووجدت 
�لدفاع  خط  وهو  �للتهاب، 
�لأول للج�شم، قد يكون �ل�شبب. 
�أمر��ص  �أن  �لباحثون  وك�شف 
مو�د  تطلق  و�لكتئاب،  �لقلب 
ويرتبط  �لدم  يف  �لتهابية 
من  عالية  مب�شتويات  �للتهاب 
و�لدهون  »�ل�شار«  �لكولي�شرتول 
�لثلثية، وهي �لدهون �ملوجودة 
يف  �لباحثون  وحلل  دمائنا  يف 
�أكرث  بيانات  كامربيدج،  جامعة 
للتحقق  م�شارك  �ألف   360 من 

من هذ� �لكت�شاف.
خاندكر،  غولم  �لدكتور  وقال 
�ملحتمل  »من  �لدر��شة:  معد 
و�لكتئاب  �لقلب  �أمر��ص  �أن 
بيولوجية  �آليات  يف  ت�شرتك 

�أ�شا�شية �شائعة«.
�ل�شائعة  �لآلية  هذه  �أن  و�أ�شاف 
حالتني  يف  تظهر  �أن  »ميكن 
خمتلفتني يف ع�شوين خمتلفني، 
�لوعائي  �لقلبي  �جلهاز  هما 

و�لدماغ«.
»عملنا  قائل:  خاندكر  و�أو�شح 
ميكن  �للتهاب  باأن  يوحي 
لهذه  م�شرتكة  �آلية  يكون  �أن 
�لأبحاث  �حلالت«وت�شري 
من   %40 نحو  �أن  �إىل  �ل�شابقة 
�لكتئاب  من  يعانون  �ملر�شى 
�أن  حني  يف  قلبية،  نوبة  بعد 

باأمر��ص  �مل�شابني  من   %15
�لدموية يعانون  �لقلب و�لأوعية 
حالت  من  حادة  �أ�شكال  من 
يُعتقد  وكان  �لعقلية  �ل�شحة 
جد�  قوي  �لرتباط  هذ�  �أن 
يرجع  �أن  ميكن  ل  �أنه  لدرجة 
�لعاطفية  �ل�شطر�بات  �إىل 
�أمر��ص  حماربة  عن  �لناجمة 
�إذ�  ما  ولتحديد  وحدها  �لقلب 
كانت �لعو�مل �لبيئية �أو �جلينية 
�لرتباط،  هذ�  يف  دور�  تلعب 
 368 نحو  بتحليل  �لباحثون  قام 
�لعمر  منت�شف  �شخ�ص يف  �ألف 
بنك  من  �أوروبي،  �أ�شل  من 

�لربيطاين  �حليوية  �لبيانات 
.»Biobank«

ل�شتبيان  �مل�شاركون  وخ�شع 
�شعرو�  قد  كانو�  �إذ�  عما 
على  قادرين  غري  �أو  بالكتئاب 
�ل�شتمتاع بالأ�شياء ملدة �أ�شبوع 
على �لأقل، وكذلك ما �إذ� كانو� 
قد طلبو� �مل�شاعدة �لطبية يف 
كما  منخف�شة  مز�جية  حالة 
قدمو� تفا�شيل حول ما �إذ� كانت 
�أمهاتهم �أو �آباوؤهم قد عانو� من 
�لباحثون  وحلل  �لقلب  �أمر��ص 
للم�شاركني  �لنووي  �حلم�ص 
�حليوي،  �لبنك  يف  �لآخرين 

�جلزء  يف  ي�شاركو�  مل  �لذين 
�لأول من �لدر��شة، لتحديد ما 
�إذ� كان هناك ر�بط جيني بني 
�حلالتني. وك�شفت �لنتائج، �لتي 
 Molecular« ن�رشت يف جملة
�أولئك  �أن   ،»Psychiatry
و�لديهم  �أحد  فقدو�  �لذين 
هم  �لقلب،  �أمر��ص  ب�شبب 
�لكتئاب،  خلطر  عر�شة  �أكرث 
ر�بطا  جتد  مل  �لدر��شة  �أن  �إل 
جينيا بني �حلالتني، و�أن �لر�بط 
�حلالتني  �إفر�ز  هو  �مل�شرتك 
يف  خمتلفة  �لتهابية  لعو�مل 

�لدم.

خبرية تك�صف كمية البي�س ال�صحية التي ميكن تناولها

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب
جامعة  من  باحثون  �قرتح 
�إ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله �لتنبوؤ 
�لقلب،  ف�شل  باحتمال  �ملبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
�لب�شيطة  �لكهربائية  �ملوجات 

يف �أن�شجة دهون �ل�شاق. وتو�شف 
��شتمر�ر  باأنها  �لقلب  ف�شل  حالة 
�أن يقدر  �لقلب يف �خلفقان دون 
�إىل  �لدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
�جللو�ص  كرثة  �جل�شم.  �أجز�ء 
وقلة �حلركة توؤخر �كت�شاف ف�شل 

�لأبحاث  نتائج  ونُ�رشت  �لقلب 
جمعية  دورية  يف  �جلديدة 
قيا�ص  ويتم  �لأمريكية،  �لقلب 
للموجات  �جل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  �لكهربائية 
موجات ب�شيطة يف �ل�شاق، وكلما 

ز�د �ملاء و�ل�شو�ئل يف �ل�شاق كلما 
�شهًل،  �لكهربي  �لتيار  مرور  كان 
وعند زيادة �لدهون ي�شعف مرور 
�ملوجات �لكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن �لتنبوؤ �ملبكر باحتمال 

ف�شل �لقلب.
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كر يكون �لعبد من �ل�سابقني بالِذّ
كر وفوائده يطول،  احلديث عن الِذّ

ولكن ينبغي للم�سلم اأَلّ يكون ممن قَلّ 
ذكره لربه، ويبادر للحفاظ على تلك 

النوائل العظيمة، والف�سائل اجل�سـيمة 
كر، ويحاول �سـيئاً  التي تكون يف الِذّ

ف�سـيئا تعويد نف�سه على هذه العبادة، 
د نف�سه التي لطاملا نفهت من  فيعِوّ

الطاعة، فياأخذ من �ُسنَّة النَّبّي �سلى 
اهلل عليه و�سلم نوعاً، ويحافظ عليه 

مدة حتى اإذا ا�ستمكن منه و�سار هذا 
كر من عمله يف يومه وليلته، حمل  الِذّ
نف�سه ورفع توقها، فتاقت لذكر اآخر 
دين(،  وهكذا، حتى يكون من )امُلَفِرّ

وهم: الذاكرون اهلل تعاىل كثرياً 
والذاكرات.

فيكون من الذين �سبقوا بقول النَّبّي 
�سلى اهلل عليه و�سلم، كما روى م�سلم 

يف �سحيحه عن اأبي هريرة ر�سي 
اهلل عنه، قال: َكاَن َر�ُسوُل اهلّلِ �سلى 

َة،  اهلل عليه و�سلم يَ�سـرُي يِف َطِريِق َمَكّ
َفَمَرّ َعلَى َجبٍَل يَُقاُل لَُه )ُجْمَداُن(، 

َفَقاَل: »�سرُيوا، َهـَذا ُجْمَداُن، �َسبََق 

ُدوَن يَا  ُدوَن« َقالُوا: َوَما امْلَُفِرّ امْلَُفِرّ
اِكُروَن اهلّلَ َكِثرياً،  َر�ُسوَل اهلّلِ؟ َقاَل: »الَذّ

اِكَراُت«. َوالَذّ
فهم النَّبّي �سلى اهلل  دون عَرّ امُلفِرّ

عليه و�سلم بالذاكرين اهلل تعاىل كثرياً 
دون يف اللغة  والذاكرات، واملفِرّ

من: النفراد، فكاأنهم انفردوا عن 
غريهم بذكر اهلل تعاىل فلم ي�سل 

اإىل ما و�سلوا اإليه كثري من اأقرانهم، 
كما ذكر بع�ض اأهل العلم، وقبيح اأن 

يكون القلب خالياً من ذكر اهلل تعاىل، 
والل�سان ياب�ساً من ذلك.

وقد قال النَّبّي �سلى اهلل عليه و�سلم 
لرجل جاءه قال له: »اإَِنّ �رشاِئَع 

ُك  اْلإِ�ْسَلِم َقْد َكُثَْت َعلَيْنَا َفبَاٌب نَتََم�َسّ
ِبِه َجاِمٌع، َقاَل: »َل يََزاُل ِل�َسانَُك َرْطبًا 

.» ِ َعَزّ َوَجَلّ ِمْن ِذْكِر اهلَلّ
فيا اأخي املبارك ما ل يدرك كله 

ل يرُتك كله، فذكر واحد مت�سك به 
حتى ت�سم اإليه غريه، وهكذا خري 

لك من اأن مي�سـي عمرك، ومل يزدد 
عملك من هذه العبادة اجلليلة.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِن اأَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َواإَِذا �َساأَلََك 
اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  ِل 
الدعاء   {  : وقال  ]البقرة:186[، 
َربُُّكُم  َوَقاَل  قراأ:  ثم   ،} العبادة  هو 
اْدُعوِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } الدعاء  العبادة  اأف�سل   {  : وقال 

على  اأكرم  �سئ  من  لي�ض   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } الدعاء  من  تعاىل  اهلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  اإن 
ي�ستحي من عبده اإذا رفع يداه اإليه اأن 
يردهما �سفراً خائبني { ،وقال : } ل 
يزيد يف  ول  الدعاء،  اإل  الق�ساء  يرد 

العمر اإل الب {. 
اهلل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�ض فيها اإثم ول قطيعة رحم 

اإما  ثلث:  اإحدى  بها  اهلل  اأعطاه  اإل 
اأن تعجل له دعوته، واإما اأن يدخرها 
عنه  ي�رشف  اأن  واإما  الآخرة،  يف  له 
نكث  اإذاً  قالوا:   ،} مثلها  ال�سوء  من 
 : {وقال  اأكث  اهلل   { قال:  الدعاء، 
اإنه من مل ي�ساأل اهلل تعاىل يغ�سب   {
من  النا�ض  اأعجز   {  : وقال   } عليه 
من  النا�ض  واأبخل  الدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سلم {.

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

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

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

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

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

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لة وال�ّسلم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخل�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

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

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

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

تعاىل �سورة الإخل�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

مليون م�شاهدة لأغنية اأ�شالة 
»كبري ال�شوق«    

طرحت املطربة ال�شورية 
اأحدث  ن�رشي  اأ�شالة 
ال�شوق«  »كبري  اأغنياتها 
عرب  اخلليجية،  باللهجة 
مبوقع  الر�شمية  قناتها 

يوتيوب.
ال�شوق« من  »كبري  اأغنية 
واأحلان  اجلابر،  كلمات 
وتوزيع  العطار،  اأ�شامة 

حممد �شالح.
وتخطت اأغنية »كبري ال�شوق« مليون م�شاهدة، بعد طرحها، عرب موقع 

يوتيوب.
موؤخراً،  طرحته  التي  اأكابر«  »بنت  كليب  اأ�شالة  اأغاين  اآخر  وكانت 
حممود  اأحلان  نعمة،  اأبو  كلمات  من  م�شاهدة،  مليون   20 وتخطى 

اخليامي، وتوزيع على فتح اهلل، والكليب من اإخراج اأدهم ال�رشيف.
اخلمي�ش،  اليوم  ال�شعودية  يف  غنائياً،  حفاًل  الإحياء  »اأ�شالة«  وت�شتعد 
الرتاثية  القرية  م�رشح  على  الباحة،  �شيف  حفالت  �شل�شلة  �شمن 

مبراوة.

هيثم �شاكر يطرح
 برومو »ياما ياما«

هيثم  امل�رشي  املطرب  طرح 
�شاكر برومو اأحدث اأغنياته »ياما 
ياما«، عرب قناته الر�شمية مبوقع 

يوتيوب.
اأغنية »ياما ياما« من كلمات اأمري 
النادي،  حممد  اأحلان  طعيمة، 

توزيع اأحمد اإبراهيم.
اأغنية »ياما ياما«  وتخطى برومو 
10 اآالف م�شاهدة، خالل �شاعات 

من طرحه، عرب موقع يوتيوب.
»ياما ياما« هي اإحدى اأغنيات األبوم عيثم �شاكر اجلديد، والذي ي�شم 
13 اأغنية، ويعترب عودة لهيثم �شاكر بعد غياب 5 �شنوات عن ال�شاحة 

الغنائية.

�شلمان خان ي�شيد مبواقع 
الت�شوير يف اأبوظبي    

ل�شلمان  اجلماهريي  النجاح  بعد 
»بهارات«،  االأخري  فيلمه  يف  خان 
�شباك  اإيراداته  ت�شدرت  الذي 
تذاكر �شينما بوليوود، لي�شبح ثاين 
حتقيقاً  خان  �شلمان  اأفالم  اأكرث 
الفيلم  �شناع  احتفل  لالأرباح، 
مقطع  باإطالق  بالنجاح  واأبطاله 
فيديو يت�شمن لقطات ح�رشية من 

كوالي�ش الت�شوير يف اأبوظبي.
وت�شمن الفيديو لقطات مل تُعر�ش على ال�شا�شة، وذلك اأثناء اإ�شادة املخرج 
يف  االأفالم  ت�شوير  مواقع  خيارات  بتنوع  خان  �شلمان  واملمثل  عبا�ش  علي 
بها  تتميز  التي  العربية  وال�شيافة  الدافئة  الطبيعة  عن  وحديثهما  االإمارات 

االإمارات.
وحتدث املخرج علي عبا�ش عن اإعجابه بالت�شابه بني ثقافة ال�رشق االأو�شط 

والهند يف الطعام وقيم العائلة.
يف   ،»Twofour54« �رشكة  مع  وثيق  ب�شكل  »بهارات«  فيلم  �شناع  تعاون 

اأبوظبي للح�شول على خدمات االإنتاج.
الهند  تق�شيم  قبل  الهور  مدينة  يف  ولد  طفل  حول  »بهارات«  اأحداث  تدور 
�شحيتها  ذهب  ووح�شية  عدائية  و�شلوكيات  اأهلية  واندالع حرب  وباك�شتان، 

كثريون، وهو مقتب�ش عن فيلم كوري يف 2014 بعنوان »ق�شيدة اإىل والدي.

عر�س الفيلم الوثائقي »اليد احلمراء:
 اجلرائم املخفية« بالعا�شمة

قدم  اأول اأم�ض باجلزائر العا�سمة العر�ض ال�سريف الأول للفيلم الوثائقي الطويل »اليد احلمراء: 
اجلرائم املخفية« للمخرج التلفزيوين اجلزائري فايز كمال والذي ي�سلط ال�سوء على جرائم 

الغتيالت التي ارتكبتها »املنظمة« الإجرامية الفرن�سية »اليد احلمراء« بفرن�سا وبع�ض بلدان 
اأوروبا الغربية يف حق منا�سلي جبهة التحرير الوطني ومتعاطفني اأوروبيني معها.

العمل -ومدته 72  ويهدف هذا 
عن  اللثام  اإماطة  اإىل  دقيقة- 
التاريخ الدموي لهذه »املنظمة« 
املخابرات  جلهاز  التابعة 
التوثيق  )جهاز  اآنذاك  الفرن�شي 
واال�شتخبارات  اخلارجي 
ورائه  ومن  �شداك(  امل�شادة/ 
ال�شلطات الفرن�شية العليا وهذا 
العديد  �شهادات  خالل  من 
اجلزائريني  املنا�شلني  من 
مع  االأوروبيني  واملتعاطفني 
الثورة اجلزائرية وكذا االأر�شيف 
املطبوعة  الوثائق  وخمتلف 

وال�شمعية الب�رشية.
احلمراء«  »اليد  منظمة  وكانت 
قد تاأ�ش�شت اأول مرة عام 1952 
طرف  من  وتون�ش  باملغرب 
الفرن�شي  الكولون  متع�شبني من 
املنا�شلني  على  الق�شاء  بهدف 
ت�شتغل  اأن  قبل  بهما  التحرريني 
عهد  يف  الفرن�شية  املخابرات 
ا�شم   )1957( غرو�شان  مديرها 
انطالق  -بعد  التنظيم  هذه 
لتنفيذ  التحريرية-  الثورة 
بفرن�شا  وخ�شو�شا  اغتياالتها 
واإيطاليا  وبلجيكا  واأملانيا 

و�شوي�رشا.
القتل  ومن بني �شحايا عمليات 
املنظمة  هذه  نفذتها  التي 
هذا  ال�شوء  عليها  و�شلط 
اجلزائري  املحامي  الوثائقي 
وتاجر  عودية  ولد  اأمقران 

�شلويرت  اأوتو  االأملاين  ال�شالح 
كاملحامي  اآخرون  يف حني جنا 

الفرن�شي جاك فرجي�ش.
عر�ض الفيلم الوثائقي 

»حمرقة الظهرة، جرمية 
احل�سارة« باجلزائر العا�سمة

ويربز هذا ال�رشيط -الذي �شم 
التمثيلية  امل�شاهد  من  العديد 
الت�شفية-  لعمليات  املج�شدة 
املنا�شلني  من  العديد  �شهادات 
اجلزائريني على غرار دحو ولد 
قدماء  »جمعية  رئي�ش  قابلية 
املالغ« وعمر بوداود من املكتب 
الفيدرايل جلبهة التحرير بفرن�شا 
دحو  كاالأكادميي  وموؤرخني 
جيل  الفرن�شي  واملوؤرخ  جربال 
وال�شحفي  والكاتب  مون�شريون 

فان�شون  الفرن�شي  اال�شتق�شائي 
نوزيل.

اأع�شاء  ال�شهادات  �شملت  كما 
بجهاز  �شابقني  فرن�شيني 
املخابرات الفرن�شي ككون�شتننت 
املخابرات  من�شق  ميلنك 
الفرن�شية ورميون مويال ال�شابط 
الفرن�شي  باجلي�ش  ال�شابق 
وهوؤالء كان لدهم »الدور االأبرز 
اإجرام« هذه املنظمة  يف ك�شف 
للراأي العام الفرن�شي واالأوروبي 
رغم املعلومات »ال�شحيحة التي 

قدموها« وفقا لل�شهادات.
واأكد نوزيل يف هذا االإطار اأن هذه 
املخابرات  �شنع  »من  املنظمة 
فقط  ا�شتعملت  وقد  الفرن�شية 

ا�شم +اليد احلمراء+ للتمويه 
االأمر  باأن  انطباع  والإعطاء 
الكولون  غالة  بانتقام  متعلق 
يف اجلزائر من اال�شتقالليني 
املغرب  يف  الو�شع  كان  كما 
عمليات  اأن  م�شيفا  وتون�ش« 
الت�شفية التي نفذتها بفرن�شا 
الدول االوروبية  والعديد من 
اال�شخا�ش  »مئات  بلغت 
واإىل   1954 من  الفرتة  يف 
»يثبت تورط  غاية 1962« ما 
ببولي�شها  كدولة«  فرن�شا 
جهاز  يف  ممثال  ال�شيا�شي 

املخابرات.
اأي�شا  اإليه  ذهب  ما  وهذا 
و�شف  الذي  مون�شريون 
بـ »جرائم دولة«  هذه العمليات 
نظرا الأن املخابرات »لها طابع 
عليا«  اأوامر  وتطبق  ر�شمي 
م�شيفا اأن »الوزير االأول مي�شال 
اأوامر  اأعطى  الذي  هو  دوبري 
تنفيذ هذه اجلرائم حتت قيادة 

�شارل ديغول«.
الوثائقي  هذا  عر�ش  ومت 
طرف  من  اأنتج  -الذي 
املوؤ�ش�شة اخلا�شة »رمي �شتار« 
يف  الثقافة-  وزارة  من  بدعم 
كاتب  وبح�شور  املخرج  غياب 
اآيت  م�شطفى  ال�شيناريو 
املوؤرخني  من  وعدد  موهوب 
امل�شاركني يف العمل على غرار 

دحو ولد قابلية ودحو جربال.

موؤلف م�شل�شل »لعبة العرو�س« يك�شف تفا�شيل من اجلزء اجلديد
مارتني،  اآر  جورج  الكاتب  ك�شف 
تفا�شيل  العرو�ش«  »لعبة  موؤلف 
ال�شل�شلة  من  اجلديد  اجلزء  من 
التي تنتجها �شبكة HBO حالياً 

يف اإيرلندا ال�شمالية.
مع  مقابلة  يف  مارتني  واعرتف 
ويكلي«  »انرتتينمينت  جملة 
نهائي  ا�شم  بعد  يطلق  مل  باأنه 
ا�شتبعاد  وورجح  امل�رشوع  على 
الذي  الطويل«،  »الليل  مقرتحه 

يف  الثالثة  احللقة  على  اأطلق 
املو�شم الثامن.

اجلديد  اجلزء  اأحداث  و�شتدور 
اأحداث  عام  اآالف  خم�شة  قبل 
تق�شم  ورمبا  الرئي�شي،  العمل 
اأكرث  بني  وي�شرتو�ش  قارة  فيه 
مبتكر  بح�شب  مملكة،  مائة  من 

ال�شل�شلة.
�شبع  عن  نتحدث  »كنا  وقال: 
ممالك يف وي�شرتو�ش، كان هناك 

اآيغون.  واحتُلت  ممالك،  �شبع 
املا�شي،  اإىل  ذهبنا  اإذا  ولكن 
ورمبا  مملكة،  و12  ت�شع  �شنجد 
الذي  الع�رش  وهو  مملكة  مائة 
»عائلة  اأن  واأكد  عنه«.  نتكلم 
»ولكن  بعد  تظهر  مل  الن�شرت« 
حا�رشة  �شتكون  روك  كا�شترييل 

بالتاأكيد.
االإنتاج  يف  االأدوار  توزيع  وعن 
ولن  كبري  عمل  اأنه  اأكد  اجلديد 

يكون من بطولة  ممثل اأو ممثلة 
واحدة.

وقال: »كما تعرفون، كما يف لعبة 
العرو�ش، ال ن�شمى ممثاًل رئي�شياً 

اأو ممثلًة رئي�شيًة«.
امل�شل�شل  اأن   HBO واأعلنت 
وات�ش،  ناومي  �شي�شم  اجلديد 
غووغ،  ودني�ش  اكي،  وناومي 
وايفانو  هاويت،  زايت  وجو�ش 

جريمياه، وجيمي كامبل باور.

هبة  الفنانة  تعاقدت 
على  ر�شمياً،  جمدي، 
اإحدى  يف  امل�شاركة 
الثالث  اجلزء  حكايات 
»ن�شيبي  م�شل�شل  من 

وق�شمتك«.
ان�شمت  هبة  اأن  وعلم  
»براد  بعنوان  حلكاية 
بكل  جتمعها  التي  ال�شاي« 
وهاين  �شربي  عبري  من 

عادل وتوين ماهر واإخراج 
حيث  �شالمة،  حممد 
ت�شوير  من  االأخري  انتهى 
4 اأيام داخل اإحدى ال�شقق 
م�رش  مبنطقة  ال�شكنية 

اجلديدة.
»ن�شيبي  م�شل�شل  اأن  يذكر 
تاأليف  من   »3 وق�شمتك 
يا�شني  حممود  عمرو 
واإنتاج اأحمد عبد العاطي.

هبة جمدي تن�شم لـ »ن�شيبي وق�شمتك 3«
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وكيا هيونداي  وتطوير  لأبحاث  رئي�سًا  يعينّ  ال�سابق   M دبليو  ام  بي  رئي�س 

��ستطاعت هيوند�ي يف 2015 �أن 
تعينّ لديها �ألبريت بريمان رئي�س 
مهند�سي بي �م دبليو M و�لذي 
�إطالق  على  بالفعل  �أ�رشف 
موديالت مثل كيا �ستينجر، وبعد 
تعيينه  مت  حققه،  �لذي  �لنجاح 
رئي�ساً لأبحاث وتطوير جمموعة 
وهو  بالكامل،  موتور  هيوند�ي 

�جلن�سية  يحمل  ل  رجل  �أول 
�لكورية يتوىل هذ� �ملن�سب.

من  متخوفة  لي�ست  هيوند�ي 
بالدها  خارج  �أ�سخا�س  تعيي 
يف �ملنا�سب �لعليا، حيث �سابقاً 
�رش�ير  بيرت  بتعيي  كيا  قامت 
و�جن  فولك�س  ت�سميم  رئي�س 
ت�سميم  عن  م�سوؤولً  كان  �لذي 

�ودي TT وعدد من �ملوديالت 
�ملثرية لالهتمام.

من�سباً  حالياً  �رش�ير  ي�سغل 
��ست�سارياً يف �ملجموعة �لكورية، 
حيث بديله هو لوك دونكريو�لك 
�لذي �أ�رشف على ت�سميم بنتلي 
�سا�سا  �أن  وحتى  ولمبورجيني، 
بوجاتي  م�سمم  �سيليبانوف 

يعمل حالياً يف جيني�سي�س.
فقد  بريمان،  �إىل  بالن�سبة  �أما 
ي�ستحق  �أنه  بالفعل  �أثبت 
�إ�رش�فه على  يعد  وذلك  �لرتقية 
فيلو�سرت  �ستينجر،  كيا  تطوير 
جيني�سي�س  وكذلك   N  i30و  N
هيوند�ي  ق�سم   وحتى   G70

موتور�سبورت. 

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

مر�سيد�س GLE تظهر 
بتمويهات خفيفة مع 

اقرتاب تد�سينها

ميكنها  ل  �ل�سينية  �ل�رشكات 
عن  نف�سها  تكبح  �أن  بب�ساطة 
�سيار�ت  ت�ساميم  تقليد  �إغر�ء 
�إحدى  هي  زوتيي  �لغرب، 
بتقليدها  �ملعروفة  �ل�رشكات 
عالمة  و�لآن،  ماكان،  بور�س 
�ملجموعة  تتبع  �لتي  هانتينج 
�لقيام  تريد  نف�سها،  �لتجارية 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سي.
بر�ء�ت  �سور  تظهر  حيث 
على  ظهرت  �لتي  �لخرت�ع 
�ل�رشكة  باأن  �ل�سينية  �ملو�قع 

و�جهتها  مقلدة  �سيارة  �ستطلق 
وخلفيتها   F-Pace �لأمامية 
يف  وبور�س،  جاكو�ر  بي  جتمع 
حي تقع كتابة Hanteng بي 

�مل�سابيح �خللفية �لنحيلة.
يف  �خلو�س  �ملبكر  من 
�لتفا�سيل، لكن و�سائل �لإعالم 
�ل�سيارة  باأن  تتوقع  �ل�سينية 
و  X5 بي  وتقع   X6 �ست�سمى 
م�رشوق  موديالت  وهي   X7
على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
معر�س  يف  تد�سينها  يتم  �أن 
�سينجدو لل�سيار�ت 2018 و�لذي 

�سينطلق يف 7 �سبتمرب.

�لأ�سبوع  دبليو  �إم  بي  ك�سفت 
�لر�بع،  �جليل   X5 عن  �ملا�سي 
�أف�سل  على  ح�سلنا  و�ليوم 
�لرئي�سية  مناف�ستها  على  نظرة 
مر�سيد�س GLE و�لتي �سيد�سن 
�أي�سا جيل جديد كليا منها  ر�سد 
يف  لل�سيارة  �لإنتاجي  �لنموذج 
�أملانيا، ومبا �أن �ل�سانعة �لفاخرة 
متويهها  عناء  نف�سها  تكبد  مل 
�سيتم  �لتد�سي  �أن  يعني  فذلك 

خالل �لأ�سابيع �ملقبلة.
ل  �لفيديو  مقطع  �أن  �سحيح 
�أن  �إل  �لأمامية  و�جهتها  يك�سف 
 GLE ظهرت  حيث  كاٍف  ذلك 
خفيفة  بتمويهات  �سابقا   2019
�لتج�س�سية  �ل�سور  على  وبناًء 
�فرت��سي،  ت�سميم  �إن�ساء  مت 
�خللفية تبدو ر�سيقة عن �ل�سابق 
نحيلة  �خللفية  و�مل�سابيح 
�أما  معدين،  �رشيط  بينها  ي�سل 
�لو�جهة �لأمامية فهي م�ستوحاة 

�أمامية  مب�سابيح   CLS من 
�سفلية  تهوية  وفتحات   LED
على  قوية  خطوط  مع  عدو�نية 
متتلك  حي  يف  �ملحرك،  غطاء 
�إليها  ت�سيف  جتعد�ت  �جلو�نب 
مل�سة مهيبة مع �أقو��س عجالت 

�أعر�س من �ل�سابق.
نظام  على  �ستح�سل  د�خلها،  يف 
 MBUX �لرتفيهي  �ملعلومات 
مثل  بالكامل  رقمية  �سا�سات  مع 
كما  �ل�رشكة،  موديالت  �أحدث 
جديدة  من�سة  �إىل  �لنتقال  �أن 
 GLE د�خلية  حجم  �سيزيد 

ب�سكل كبري للركاب و�لأمتعة.
من  �ستاأخذ  �ملحركات  �أغلب 
ب�رش  لي�ست  لذ� هي   ،E-Class
�سوى  �أمامنا  لي�س  و�لآن  خفي، 
 GLE تقدمي مر�سيد�س  �نتظار 
2019 �جلديدة كليا ر�سميا وتنزل 
على �ل�ساحة لتناف�س X5 �جليل 

�لر�بع.

عاملية خدمة  اإىل  تتحول   Yandex  Taxi

ملاذا "تويوتا �سن�سري" �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

 اجلي�س الأمريكي يطور  تقنية توقف ال�سيارات
 فجائيا اأثناء حتركها

ياندك�س  �رشكة  �أعلنت 
خدماتها  �أن  �لرو�سية 
�لأجرة  �سيار�ت  عرب  للنقل 
�لأ�سو�ق  من  مزيد�  و�سلت 
�ل�رشكة  و�أو�سحت  �لعاملية 
حدود  جتاوزت  خدمتها  �أن 
و�أ�سبحت  �لرو�سي  �لحتاد 
حتت  فنلند�  يف  �لآن  متاحة 
عالمة "Yango" �لتجارية، 
�لعديد  يف  �ستظهر  وقريبا 
�لغربية  �أوروبا  بلد�ن  من 

و�إفريقيا.
Yandex." خدمة  وتعترب 

حلجز  خدمة  �أكرب   "Taxi
�سيار�ت �لأجرة عرب �لإنرتنت 
�لرو�سي  �لحتاد  بلد�ن  يف 
�ل�رشكة  ومتلك  حاليا، 
�أ�سطول كبري� من �ل�سيار�ت، 
حتى �أن خدمة �أوبر �ل�سهرية 
معها  بالتعاون  تعمل  باتت 

هناك.
"ياندك�س"  �رشكة  �أما 
�خلدمة  هذه  على  �مل�رشفة 
�أكرب  من  و�حد�  حاليا  متلك 
�لعامل،  يف  �لبحث  حمركات 
رئي�سيا  يعترب مناف�سا  و�لذي 
ك  ملحر

�أنها  عن  ف�سال  غوغل، 
يف  تو�سعت 

�لعديد من �ملجالت، وباتت 
تخترب  رو�سيا  يف  �رشكة  �أول 
خدمات �لنقل عرب �ل�سيار�ت 

ذ�تية �لقيادة.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س �لأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سي يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

مع �زدياد عدد �لهجمات �لتي ت�ستخدم 
�ملدنيي  لده�س  ك�سالح  �ل�سيار�ت 
بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات  �قتحام  �أو 
وز�رة �لدفاع �لأمريكية بتطوير تقنية 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
لأهد�فها،  و�سولها  قبل  �مل�رشعة 
و�ستكون هذه �لتقنية عبارة عن جهاز 
موجات  تردد�ت  ي�ستخدم  خا�س 

�لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت �ل�سيار�ت 
هذه  ملنع  �للزوم.  عند  و�إيقافها 
�ل�سيار�ت،  هجمات  من  �لنوعيات 
باإر�سال  �لبنتاجون  جهاز  �سيقوم 
�لرتدد  عالية  ميكروويف  موجات 
لتعطيل  �سيوؤدي  ما  �ل�سيار�ت،  جتاه 
و�إجبار �ملحرك  �لكهربائية  مكوناتها 
م�ساهدة  وميكنكم  �لتوقف،  على 

تطبيق للتقنية يف �لفيديو �مللحق.
من  ن�سختي  حاليا  يطور  �لبنتاغون 
ميتد  �سغري  مبجال  و�حدة  �لتقنية، 
خلم�سي مرت، ما ي�سمح بو�سع �جلهاز 
ما  �و  �أب  بيك  �سيارة  �سندوق  يف 
�سابه، و�أخرى مبجال 100 مرت وجهاز 
ثابت يف مكان و�حد، و�سيكون هدف 
�لأجهزة  و�سع  هو  �لثانية  �لن�سخة 

خلطر  �ملتعر�سة  �لعامة  �لأماكن  يف 
�لهجمات �لإرهابية لده�س �ملدنيي.

ب�سيارة  �إرهابي  هجوم  ت�سبب  وقد 
�ملا�سي  �لأ�سبوع  بكند�  تورونتو  يف 
مبقتل ع�رشة مدنيي و�إ�سابة �آخرين، 
ويتبع ذلك هجمات مماثلة يف فرن�سا 

و�أملانيا وغريهما.
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براءات االخرتاع ت�ضع 
»اآبل« اأمام املحاكم جمددا

تك�سا�س  والية  يف  حمكمة  بد�أت 
بها  تقدمت  دعوى  بدر��سة  �الأمريكية 
�إياها  متهمة  �آبل،  �سد   »FISI« �رشكة 
بانتهاك قو�نني بر�ء�ت �الخرت�ع وورد يف 
 ،»FISI« بها  تقدمت  �لتي  �لدعوى  ن�س 
�نتهكت  »�آبل  �أن  فرب�ير�جلاري،   11 يف 
ل�رشكة  تعود  �لتي  �الخرت�ع  بر�ء�ت 
مهند�سوها  طّور  و�لتي   ،BlackBerry
للهو�تف  خم�س�سة   USB �سو�حن 
ت�سبب  �لذي  �الأمر  �لذكية،  و�الأجهزة 

للأخرية بخ�سائر كبرية«.
كما �أكد ن�س �لدعوى على �أن »�لتكنولوجيا 

هو�تف  �سو�حن  جميع  يف  �مل�ستخدمة 
�آيفون، من �أول هاتف حتى XS، جميعها 
لـ  تعود  �خرت�ع  بر�ء�ت  وفق  مطورة 
BlackBerry، وكذلك �الأمر مع �سو�حن 
وMacBook«وقالت   iPad �أجهزة 
 ،»BlackBerry« من  �ململوكة   »FISI«
كـ  �لكربى  �لتقنية  �رشكات  »جميع  �إن 
 ،)Huawei(و  )Canon(و جي(  )�إل 
ت�ستخدم بر�ء�ت �خرت�ع تعود لنا، وتدفع 
ت�ستخدم  �آبل  لكن  ذلك،  مقابل  �الأمو�ل 
مطالبتنا  رغم  تدفع،  وال  �لرب�ء�ت  تلك 

�إياها بالدفع مر�ت عدة«.

 اأبرز موا�ضفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد
طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 

هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 
ع�سري اأنيق.

ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

ن�ضخة الويب ل�ضكايب اأ�ضبحت قائمة 
بذاتها يف مت�ضفحي غوغل كروم واإيدج

�سكايب  م�ستخدمي  من  كنت  �إذ�    
�لتمتع  �الآن  فيمكنك  �لويب  بن�سخة 
�الت�سال  برنامج  خ�سائ�س  بكافة 
جوجل  مت�سفح  من  �لدخول  عرب 
كروم �أو �إيدج حيث �أ�سبحت ن�سخة 
قائمة  ل�سكايب  �ملحدثة  �لويب 
بذ�تها لكل �ملت�سفحني دون حاجة 
تطبيق  على  للعتماد  �مل�ستخدم 
مكاملات  الإجر�ء  �ملكتب  �سطح 
�سبيل  على  �جلودة  عالية  فيديو 

�ملثال.
بامليز�ت  �لتمتع  �الآن  ميكن  حيث 
على  حكر�ً  كان  �لتي  �الأخرى 
�لفيديو  مكاملات  كاإجر�ء  �لتطبيق 
ت�سجيل  كذلك   HD ب�سيغة 
الإحلاق  باالإ�سافة  �ملكاملات 
�لعديد من �لتح�سينات على و�جهة 
�مل�ستخدم يف �سكايب �لويب لتكون 
�ملهمات  �أد�ء  يف  �سهولة  �أكرث 
�لتي  للأو�مر  و�لو�سول  �ملختلفة 

يرغب �مل�ستخدم بتنفيذها.
�ملح�سنة  �الإ�سافات  �سمن  ومن 
جديدة  تنبيه  لوحة  وجود 
خم�س�س  مكان  يف  للإ�سعار�ت 

�لتبيهات ب�سكل دوري،  تتيح متابعة 
هذه  �سكايب  ن�سخة  تزويد  مت  كما 
�ل�سور  يحوي  للو�سائط  با�ستديو 
�ملو�د  من  وغريها  و�لرو�بط 
تبادلها  يتم  �لتي  �الأخرى  �ملر�سلة 
هذه  توفر  بحيث  �الأ�سدقاء؛  مع 
يف  و�أ�رشع  �أ�سهل  و�سول  �لنافذة 
عن  �لبحث  �مل�ستخدم  رغبة  حالة 
بار�سالها،  قام  �لتي  �ملو�د  من  �أي 
كما توفر هذه �لن�سخة �أي�ساً خا�سية 
�لبحث يف �ملحادثة للو�سول لفقرة 
�مل�ستخدم  يود  معني  مقطع  �أو 

مر�جعته
وتعمل ن�سخة �سكايب ويب �ملحدثة 
لن�سخة  باالإ�سافة   10 ويندوز  على 
 Sierra  10.12  MacOS
ذكرنا  وكما  �الأخري،  حتديثاتها 
يف  و�إيدج  كروم  مت�سفحي  تدعم 
�لوقت �حلايل مع توقع عملها على 
باقي �ملت�سفحات �لتي تتبنى مبد�أ 
كروميوم  مت�سفح  من  �إ�سد�ر  �أخر 
بعد  تتوفر  ال  �مل�سدر،فيما  مفتوح 
مت�سفح  دعم  حول  تفا�سيل  �أي 
فايرفوك�س �أو �سفاري �أو �أوبر� لها.

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

 Check Point« حّذر خرب�ء من
باأمن  �ملتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  �ملعلومات 
من  �ل�سهري،   »WinRAR«
�ملمكن �أنها كانت ت�ستغل الخرت�ق 

�حلو��سب منذ �سنو�ت.
موجودة  �لثغرة  �إن  �خلرب�ء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
�أنها  فيها  و�خلطري   ،2000 �لعام 
�خرت�ق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  �حلو��سب  من  �لكثري 
�لتي   »ACE« فملفات  �لوقت، 
يدعمها هذ� �لربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد 

بيانات �حلو��سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  �لقائمون  �أّكد  جانبهم،  من 
�أنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  �لربجمية  �لثغرة  �أ�سلحو� 
تطبيقهم، و�أ�سدرو� ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ال تدعم ملفات

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

»مايكرو�سوفت« �ملطالبات  �نتقد مدير �رشكة 
�الأخرية �لد�عية �إىل وقف بيع تقنيات »�لتعرف 

على �لوجوه« جلميع �حلكومات �لعاملية.
�أن  �إىل  �سميث،  بر�د  �ل�رشكة،  مدير  و�أ�سار 
�رشكات  جلاأت  ما  �إذ�  »قا�سيا«،  �سيكون  �لقر�ر 
�لتقنية ملنع �حلكومات من �حل�سول على تقنية 
�الأخرية  منع  بهدف  �لوجوه«،  على  »�لتعرف 
كل  يف  و�أفعالها  �لنا�س  حتركات  مر�قبة  من 
د�فو�س  منتدى  خلل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
�أفهم  »ال  قائل:  �سميث  حتدث  �القت�سادي، 
�حلجة �لتي تطالب جميع �ل�رشكات بوقف منح 

�لتقنية لكافة �حلكومات والأي �سبب كان«و�أتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �سميث  ت�رشيحات 
�ل�سابقة  �لتقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
�ملنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«�أمازون«  »مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
�حلقوقية  �ملنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  �حلكومات  ��ستخد�م  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مر�قبة  يف  �لوجوه«  على  »�لتعرف 
وغريهم  و�للجئني  �حلقوقني  �لنا�سطني 
�لتقنية  �أن  �سميث  �أ�ساف  نف�سه،  �ل�سياق  ويف 
�ملعقدة،  �لق�سايا  من  عديد  حل  يف  ت�ساعد 

حني  يف  �ملفقودين«،  �الأطفال  على  »كالعثور 
�لتي  �لقر�ر�ت  �أن  �حلقوقيون  �لنا�سطون  �أكد 
كانت  �إذ�  فيما  �ليوم، حتدد  �ل�رشكات  تتخذها 
�الأجيال �لقادمة �ستعي�س يف »خوف من �لتعقب 
�سد  مبظاهرة  ��سرت�كها  حال  يف  و�مللحقة 
يف  حتى  �أو  عبادة،  لدور  ق�سدها  �أو  �حلكومة 

حال عي�سها حياة طبيعية«.
�سميث  �ملدير  �أن  هو  �أي�سا،  للجدل  و�ملثري 
نف�سه، �أعلن يف �ملا�سي عن خماوف ��ستخد�م 
بالتمييز  متعلقة  مل�ساكل  �ل�سابقة،  �لتقنية 

�لعن�رشي و�خل�سو�سية وحقوق �الإن�سان. 

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

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

�لذكية.

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

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

 X اآبل تعود الإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

Journal عاودت �رشكة �آبل �لعمل على 
�إنتاج �إ�سد�رها �ل�سابق �آيفون X وذلك 

نظر�ً لكون �لطلب على �إ�سد�رتها �الأخرية 
من �آيفون XS و�آيفون XS MaX �أ�سعف 
من �لكم �ملتوقع من قبل �ل�رشكة، وجاءت 

�الإدعاء�ت �حلالية بناًء على �تفاقية موقعة 
بني �آبل و�رشكة �سام�سوجن ل�رش�ء كمية من 

.OLED سا�سات�
ويبدو �أن �الأمر يرجع �إىل عدم وفاء �آبل 

با�ستيعاب �لكمية �ملتفق عليها من �سا�سات 
OLED مع �سام�سوجن للإ�سد�ر�ت �الأخرية 

من هو�تفها فلجاأت �ل�رشكة لنموذج �لعام 
�ملا�سي حلل هذه �الإ�سكالية، حيث عمدت 

�آبل �إىل وقف بيع �آيفون X مع بد�ية توفر 
�آيفون XS يف �ل�سوق، بينما ي�سري �لتقرير 

�أي�ساً �إىل �نحفا�س ثمن �ملكونات �لرئي�سية 
 XS Maxو XS باملقارنة مع X يف �آيفون

نظر�ً لعمر �جلهاز �لذي عدت فرتة من 
�لزمن على �إطلقه كما طبيعة �لهو�تف 
�لتي تتخطى فرتتها �لزمنية يف �ل�سوق.

باالإ�سافة �إىل �أن �آيفون XR �الأرخ�س ثمناً 
بني �الإ�سد�ر�ت �لثلثة �الأخرية لل�رشكة 
يو�جه هو �الآخر حتدي من قبل �آيفون 

8 �لذي يلقي �سعبية يف �أو��سط حمبي 
هو�تف �ل�رشكة �ملهتمني بال�سعر ومو�فقته 
مليز�نيتهم �ل�سخ�سية حيث ال يز�ل �لهاتف 

متاح يف �الأ�سو�ق حالياً وب�سعر �أقل من 
.XR



�أحمد باحلاج 

من   موجهة  �شكوى  طالبت 
حورية خثري عون حتكم مبوؤ�ش�شة 
�شيطرام وحدة ورقلة ، اإىل الأمني 
العمومية  الأ�شغال  لوزارة  العام 
حت�شلت  قد  ،كانت  والنقل 
يومية«الو�شط«،على ن�شخة منها 
، وذلك بهدف النظر اإىل ق�شيتها 
واملتمثلة يف توقيفها  التحفظي 
منذ 26 مار�س من ال�شنة اجلارية 
التع�شفي  الطرد  تر�شيم  قبل 
 03 بعد   جاء  الذي  لها  النهائي 
 ، التحفظي   التوقيف  من  اأ�شهر 

بارتكاب  لها   اتهام  تلفيق   بعد 
دون  الثالثة  الدرجة  من  اأخطاء 

وجه حق ح�شب نف�س ال�شكوى .

امل�شتكية  نف�س  يف  يحز  ومما 
وحدة  ب�شيطرام  الإدارة  اأن 
ورقلة مار�شت التع�شف واحلقرة 

حيث  قولها-،  ح�شب   – �شدها 
تقرر  مهني  خطاأ  باأي  تفهم  مل 
، كما قدمت املت�رضرة  توقيفها 
من امل�شكل القائم جميع الدلئل 
تنفي  التي  وال�شهود  والقرائن 
التهامات  وتف�شيال   جملة 

املوجهة يف حقها .
يومية  ات�شلت  ثانية  جهة   من 
�شيطرام  »الو�شط« مبدير وحدة 
بورقلة ملعرفة راأيه يف املو�شوع 
من  لي�س  اأنه  اأكد  حيث   ،
ت�رضيح  باأي  الإدلء  �شالحياته 
اإل بعد حت�شله على ترخي�س من 

اجلهات املركزية .

الإعادة �العتبار لها و �إرجاعها ملن�صبها

 موظفة ب�سركة �سيطرام وحدة 
ورقلة ت�ستنجد بوزير النقل

�لعملية تكللت بحجز �أجهزة  ومعد�ت 

  الإطاحة ب�سبكة افريقية 
لتزوير العملة والوثائق بوهران

فوكة بتيبازة 

توقيف 11 �سخ�سا و حجز 
2 كلغ من املخدرات 

اأ�شفرت عملية مداهمة نظمتها م�شلحة 
تيبازة  ولية  لأمن  الق�شائية  ال�رضطة 
اجلرمية  اأوكار  �شد  املا�شي  الأ�شبوع 

باأحد اأحياء مدينة 
حجز  و  �شخ�شا   11 توقيف  عن  فوكة 
قرابة 2 كلغ من املخدرات و 5507 من 
اأ�شدرته  بيان  ح�شب  العقلية  املوؤثرات 

خلية ال�شحافة اأم�س اجلمعة.
و يتعلق الأمر مبجموعة اإجرامية تن�شط 
لولية  ال�رضقية  اجلهة  م�شتوى  على 
تيبازة تتكون من 11 �شخ�شا مت توقيفهم 
املداهمة  �شل�شلة من عمليات  اإطار  يف 
التي ت�شنها فرق ال�رضطة الق�شائية لأمن 
ولية تيبازة بهدف ت�شييق اخلناق على 
املجرمني و دح�شهم يف معاقلهم ح�شب 

ذات البيان.
اجلمهورية  وكيل  من  تفتي�س  باأمر  و 
املخت�س اإقليميا قامت م�شالح ال�رضطة 
مبداهمة  تيبازة  ولية  باأمن  الق�شائية 
فوكة  مدينة  اأحياء  لأحد  »نوعية« 
ي�شتبه  اأ�شخا�س  منازل  عدة  ا�شتهدفت 
ح�شب  اإجرامية  اأعمال  يف  ب�شلوعهم 
كل  ت�شخري  عن  ك�شف  الذي  امل�شدر 
الإمكانيات املادية و الب�رضية من خالل 
التدخل  و  البحث  فرقة  عنا�رض  اإقحام 
اخلا�شة  التقنية  الو�شائل  وخمتلف 
عملية  جناح  اأجل  من  ال�شاأن  هذا  يف 

املداهمة.
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�لعملية تكللت بحجز مركبتني 
وتوقيف 06 �أ�صخا�ص

حجز 04 كلغ كيف 
بعني متو�سنت

 متكنت عنا�رض الدرك الوطني لبلدية عني 
العالم من الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�شة 
يف نقل وتهريب املخدرات ما بني احلدود 
الغربية ووهران  وحجز �شيارتني  حمملتني 
ب04 كلغ مع توقيف 06 عنا�رض من هذه 

ال�شبكة الإجرامية.
م�شتوى  على  حاجز  اثر  متت  العملية 
الطريق الوطني  رقم 35  باملكان امل�شمى 
غرب عني متو�شنت  كلم   15 العالم   عني 
اأين مت توقيف مركبتني الأوىل على متنها  
�شخ�شان وحمملة ب04 كلغ كيف يف حني 
كانت الثانية التي على متنها 06 اأ�شخا�س 
ال�شبكة  اأن  وتبني  هذا   ، الطريق  تف�شح 
احلدود  من  املخدرات  جلب  على  تعمل 
انتظار  يف  وهران  اإىل  لنقلها  الغربية   

ا�شتكمال التحقيقات .
م.ب

تي�صم�صيلت 

تد�سني اأول 
تعاونية للحبوب و 

البقول اجلافة 
تي�شم�شيلت  مبدينة  اخلمي�س  اليوم  مت 
البقول  و  للحبوب  تعاونية  مقر  تد�شني 
و  بالولية  نوعها  من  الأوىل  تعد  اجلافة 
ذلك باإ�رضاف من  وزير الفالحة و التنمية 
الريفية و ال�شيد البحري �رضيف عماري.

واأبرز الوزير خالل تن�شيطه لندوة �شحفية 
على هام�س هذه املرا�شم التي تندرج يف 
هذه  باأن  للولية  التفقدية  زيارته  اإطار 
التعاونية »تعد مك�شبا عظيما للولية حيث 
جمال  يف  للمنطقة  ا�شتقاللية  �شت�شمن 
احلبوب،  ب�شعبة  املرتبطة  الإجراءات 
و  املكان  بعني  موحد  �شباك  فتح  منها 
ت�شهيل و�شائل التخزين و اجلمع« واأ�شاف 
بالولية  التعاونية  هذه  »فتح  باأن  عماري 
يندرج يف اإطار اإجراءات احلكومة لتعزيز 
م�شالح  وتقريب  الت�شيري  يف  الالمركزية 
قطاع الفالحة من الفالحني«، موؤكدا على 
التعاونية  هذه  عمل  �شتتابع  »وزارته  اأن 

ب�شفة فعالة وناجعة«.

خالل تاأمني مبار�ة �جلز�ئر 
وكوت ديفو�ر

وفاة �سابط م�سري
 برتبة عميد

ال�شوي�س  مبحافظة  �رضطة  عميد  تويف 
يف  م�شاركته  خالل  م�رض،  يف  ال�شاحلية 
بني  الإفريقية  الأمم  كاأ�س  مباراة  تاأمني 
ربع  الدور  يف  ديفوار،  وكوت  اجلزائر 

النهائي من كاأ�س الأمم الإفريقية.
العميد،  جثمان  ال�شوي�س  اأهايل  و�شيع 
�شامح فوؤاد، مدير اإدارة التفتي�س مبديرية 
اأم�س  اأول  تويف  والذي  ال�شوي�س،  اأمن 
تاأمني  خالل  قلبية  اأزمة  اإثر  اخلمي�س، 
ديفوار  وكوت  اجلزائر  منتخبي  مباراة 
يف  و�شارك  الريا�شي  ال�شوي�س  با�شتاد 
املجيد  عبد  اللواء  الع�شكرية  اجلنازة 
حممد  واللواء  ال�شوي�س،  حمافظ  �شقر 
خالد  واللواء  ال�شوي�س،  اأمن  مدير  جاد 

قناوي قائد اجلي�س الثالث امل�رضي.

موبيلي�س يرافقكم اإىل تون�س 
مبنا�شبة حلول العطلة ال�شيفية ،يعلن موبيلي�س 
عن اإطالق عر�س جتوال تون�س،لفائدة زبائن 
املتعاملني  مع  ،بال�رضاكة  امل�شبق  الدفع 

.Orange Tunisie اإت�شالت تون�س و
مع  دائم  ات�شال  على  البقاء  لكم  يت�َشنى  حتى 
ذويكم باأف�شل الأ�شعار خالل تواجدكم بتون�س 
عر�س  دج   500 من  ابتداء  موبيلي�س  ،يطلق 
الدفع  لزبائن  ،ي�شمح  بالتجوال  خا�س  جديد 
خا�شة  مزايا  عدة  من  الإ�شتفادة  امل�شبق 
لال�شتعمال  التجوال  واإنرتنت  باملكاملات 

خالل تواجدهم بتون�س.
عر�س جتوال تون�س 500:

و  موبيلي�س  نحو  )املكاملات  دقائق   15  
اإنرتنت   Mo  250  + امل�شتقبلة(   املكاملات 

،عر�س �شالح ملدة 10 اأيام.
عر�س جتوال تون�س 1200: 

و  موبيلي�س  نحو  )املكاملات  دقيقة   60
اإنرتنت   Mo  500  + امل�شتقبلة(   املكاملات 

،عر�س �شالح ملدة 15 يوم.
الزبائن  ،على  العر�س  هذا  من  لال�شتفادة 
،بت�شكيل *#600  ت�شغيل عر�س جتوال تون�س 
واجهة  اأو   MobiSpace التطبيق  عرب  اأو 
meetMob https://meetmob.:الواب

mobilis.dz

»غوغل« تتن�ست 
على م�ستخدمي 

م�ساعدها ال�سوتي
خرباءها  باأن  »غوغل«  �رضكة  اعرتفت 
ال�شفهية  لالأوامر  بال�شتماع  يقومون 
لتطبيق  امل�شتهلكون  يقدمها  التي 
اأجهزة  به  تزود  التي  ال�شوتي  امل�شاعد 

ال�رضكة.
اأن  ال�رضكة  عن  �شدر  بيان  يف  وجاء 
»غوغل« تقدم متقطفات من احلوارات 
 Google« وخدمة  امل�شتهلكني  بني 
اأنحاء  جميع  يف  للخرباء   »Assistant
لعملية  هام  جزء  »اإنه  واأ�شاف:  العامل. 
ويعد  ال�شوتية،  التكنولوجيات  اإن�شاء 
مثل  الأخرى  املنتجات  خللق  �رضوريا 
�شبب  »Google Assistant«،ويعود 
ت�رضب  حادث  اإىل  البيان  هذا  ن�رض 
الذي  ال�رضية،  ال�شوتية  املعلومات 
اخلرباء  اأحد  ارتكبه  خطاأ  ب�شبب  وقع 
امل�شاركني يف و�شع هذه اخلدمة. وبهذا 
ال�شدد وعدت ال�رضكة باإجراء حتقيق يف 

احلادث واتخاذ الإجراءات ال�رضورية.
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تلم�صان

الإطاحة بطالب جامعي 
يدعم الرهابيني

 متكنت م�شالح اأمن ولية تلم�شان من الإطاحة 
البالغ  تلم�شان   جامعة  من  جامعي   بطالب 
تهمة دعم اجلماعات  �شنة عن   30 العمر  من 
ابوالهيتم  الإرهابي  راأ�شهم  وعلى  الإرهابية  

املنحدر من منطقة �شعيدة .
ولية  من  ينحدر  الذي  اجلامعي  الطالب 
تربطه   اأنه   تبني  درا�شته  ويزاول  �شكيكدة 
عالقة  مع الإرهابي املكنى اأبو الهيثم  لدرجة 
انه قام باإقامة  �شورته يف بروفايل  موقع على 
ك�شفت  كما   ، الجتماعي  التوا�شل  �شبكة 
عملية تتبع �شريته  اإىل  التو�شل اىل انه تنقل 
تيارت  اإىل  �شكيكدة  من   املرات  من  العديد 
ما يوؤكد عالقته بدعم اجلماعات الإرهابية ، 
التحقيقات جارية مع املوقوف  هذا ولتزال 
للو�شول اإىل فحوى العالقة التي اربطه ببقايا 
اجلماعة الإرهابية التي يقودها الإرهابي اأبو 

حممد بن تر�رالهيثم .

عني قز�م

العثور على خمباأ 
للأ�سلحة

 
يف اإطار مكافحة الإرهاب وحماية احلدود، 
للمعلومات،  اجليد  ال�شتغالل  وبف�شل 
متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�شعبي، اليوم 
قرب  تفتي�س  دورية  اإثر   ،2019 جويلية   11
قزام/ بعني  اجلنوبي  احلدودي  ال�رضيط 
اكت�شاف  من  ال�شاد�شة،  الع�شكرية  الناحية 

خمباأ لالأ�شلحة والذخرية يحتوي على:
نوع  من  ر�شا�شني  م�شد�شني   )02(  -

كال�شنيكوف؛
- )14( قذيفة من نوع PCN-60؛

- )01( منظار ميدان نهاري؛
على  اأخرى  مرة  لتوؤكد  العملية  هذه  تاأتي 
لقوات  ال�شديد  واحلر�س  العالية  اليقظة 
عرب  املنت�رضة  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
�شالمة  على  احلفاظ  يف  الوطن  ربوع  كافة 
باأمنها  اأية حماولة للم�شا�س  البالد واإحباط 

وا�شتقرارها.

نا�صدت موظفة ب�صركة �صيطر�م وحدة ورقلة �ملدعوة »ح، خ »، وزير �الأ�صغال �لعمومية و�لنقل 
كور�با م�صطفى   بالتدخل �لعاجل الإن�صافها و �إعادة �العتبار لها باإرجاعها ملن�صبها بعدما مت 

ف�صلها بتلفيق تهم  تزوير �لوثائق وخيانة �الأمانة ح�صبما �أفادت به �ملعنية .

لالأمن  والتدخل  البحث  عنا�رض  متكنت 
من  اأم�س  اأول  نهار  وهران  )BRI(ولية 
م�شكن  حول  اإفريقيتني   برعيتني  الإطاحة 
لتزوير  ور�شة  اىل  بالطو  بحي  ا�شتئجاره  مت 
العملة وجوازات ال�شفر  والبطاقات  اخلا�شة 
عن  ناهيك   ، �شنغن  وتاأ�شريات  بالإقامة 
من   العديد  م�شت  التي  الن�شب  عمليات 
املحجوزات  على  بناء  الأفارقة   املواطنني 

التي  وجدت بامل�شكن .
وهران  ولية  امن  م�شالح  وح�شب  العملية   
جاءت ا�شتغالل ملعلومات حول ن�شاط هذين 
 33 بني  اأعمارهما  ترتاوح  اللذان   العن�رضان 
�رضعية   غري  بطريقة  املقيمني    ، �شنة  و49 
حيث مت اإتباع خطواتهما قبل توقيفهما ، وبعد 

عملية تفتي�س قانونية  ملنزلهم مت العثور على 
معدات من الإعالم الآيل خمت�شة يف التزوير ، 
وحماليل خمتلفة ناهيك عن 09جوازات �شفر 
،07بطاقات  الإفريقية  الهويات  خمتلف  من 
 ، الهويات  مبختلف  مالية  قن�شلية   تعريف 
05 بطاقات تعريف كامريونية  بيومرتية ، 02 
رخ�س �شياقة مالية واأخرى كامريونية ناهيك 
النقدية  الأوراق  ق�شا�شات  من  رزمة   27 عن 
املعدة للتزوير من فئة 50 و100 دولر خ�رضاء 
فئة  من  لق�شا�شات  رزمة  و31  اللون  و�شوداء 
100 دولر معدة للتزوير بالإ�شافة اإىل حقائب 
يف  ت�شتعمل  ومعدات  غريبة  حماليل  حتوي 

التزوير .
حممد بن تر�ر

�حتفاال بتاأهل �أ�صبال بلما�صي 
للمربع �لذهبي

فرحة هي�سرتية 
بوليات اجلنوب

امل�شتديرة  ال�شاحرة  وع�شاق  حمبي  عا�س 
يوم  اخلمي�س   ، البالد  جنوب  بوليات 
احتفال  بي�شاء  ليلة  املن�رضم  الأ�شبوع  من 
بتاأهل املنتخب الوطني للمربع الذهبي من 
مناف�شة كاأ�س الأمم اأفريقيا 2019 اجلارية 

وقائعها بدولة م�رض .
من  العمرية  ال�رضائح  خمتلف  خرجت 
ورقلة  بوليات  واناث  ذكور  اجلن�شني  كال 
ب�شكرة  و  الأغواط   ، اأدرار   ، مترنا�شت   ،
الذي  الكبري  بالجناز  احتفال   ، لل�شارع 
ال�شاب جمال  الكروي  التقني  اأ�شبال  حققه 
الربع  مقابلة  يف  فوزهم  بعد  بلما�شي 
اليفوري  املنتخب  ح�شاب  على  النهائي 
�شيجمعهم  اأخر  �شاربني موعدا مع حتدي 
مبنتخب نيجرييا يف مقابلة الن�شف النهائي 
، كما هتف الأن�شار مطول بحياة بلما�شي 
راي�س  احلار�س  وكذا  امللحمة  هذه  �شانع 
متو�شط  للالعب  اإ�شافة  موبلحي  وهاب 

امليدان الهجومي يو�شف باليلي .
�أحمد باحلاج

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأقرت 
وايل  من  اقرتاح  على  وبناءا  امل�شت�شفيات 
ولية غليزان على اإنهاء مهام مدير م�شت�شفى 
مدير  تعيني  مت  كما  عمر  بن  عامر  غليزان 
املوؤ�ش�شة العمومية لل�شحة اجلوارية بجديوية 
كمال خفيف باإدارة م�شت�شفى حممد بو�شياف 
وزارة  اأجرتها  التي  احلركة  اإطار  ويف  ودائما 

العمومية  املوؤ�ش�شة  مدير  حتويل  مت  ال�شحة 
بيلل  العقلية   الأمرا�س  يف  املتخ�ش�شة 
م�شت�شفى  على  زيان  �رضيف  حممد  ال�شيد 
عمي مو�شى  اجلديد فيما مت تكليف مقت�شد 
بت�شيري  رمی  خالدى  غليزان   م�شت�شفى 
املوؤ�ش�شة العمومية املتخ�ش�شة يف الأمرا�س 

العقلية  بيلل.

غليز�ن

حتويلت جزئية بقطاع ال�سحة بغليزان

ق  م
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