
جمل�س اإدارة احتاد 
العا�صمة يفتح راأ�س املال

65 حالة ملر�س التهاب 
ال�صحايا الفريو�صي

العدالة تفتح ملفات ف�صاد 
متهم فيها وزراء و نافذون

الأولوية لت�صكيل الهيئة 
امل�صتقلة لتنظيم النتخابات

تراجع يف م�صرية العا�صمة

الطلبة يحيون م�صريتهم 18 الداعمة للحراك

الكاتب ال�صحفي ، واملرتجم عبد العزيز بوباكري لـ"الو�صط"

كتاب " بوتفليقة رجل القدر" 
اأثار �صجة مل اأنتظرها

عر�صها للبيع على الفاي�صبوك مببلغ 14 الف دج للواحد

توقيف تاجر اأ�صلحة وحجز 09 �صواعق كهربائية  ب�صيدي بلعبا�س
�ص2

�ص3
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قائد اأركان اجلي�ص يحذر
 من "النفق املظلم" و ي�صرح

هناك من يدفع 
باجتاه جتميد 

�ص3 العمل بالد�صتور

�ص4

�ص2 �ص12 �ص2

�ص3

عليق يرف�ص التنازل عن اأ�صهم النادي 
الهاوي وينجو من اعتداء الأن�صار

غرداية

ا�ستدعاء الوزيرين خليدة تومي ونوري عبدالوهاب

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية عي�سى بن عقون

اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �صركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �صت�صرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�صط TV " و حتمل القناة �صعار الو�صطية بكامل 

املوا�صفات التقنية الوا�صحة يف الت�صميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�صعار و ا�صم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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عر�شها للبيع على الفاي�شبوك مببلغ 14 الف دج للواحد

توقيف تاجر اأ�سلحة وحجز 09 
�سواعق كهربائية  ب�سيدي بلعبا�س

مكافحة  فرقة  جنحت عنا�رص 
والية  باأمن  االإلكرتونية  اجلرائم 
من االإطاحة  بلعبا�س  �سيدي 
الكهربائية  لل�سواعق  بتاجر 
بلعبا�س  �سيدي  مدينة  بو�سط 
خطرية   �سواعق   09 وحجز 
ال�ساب  بقوةw 150000   كان 
بعر�سها  فيها   املتاجرة  يحاول 

عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 
مببلغ 14 األف دج للواحد .

من  �س   تدخل  التي  العملية 
اجلرمية  حماربة  برنامج  
م�سلح  التي متكنت  االلكرتونية  
ق�سية   16 تفكيك  من  االأمن 
بداية  منذ  �سخ�سا   24 وتوقيف 
يف  �ساب  يف  متعلق   ، ال�سنة 

والذي  العمر  من  الع�رصينات 
اإمام  الب�ساعة  بعر�س  قام 
االجتماعي  التوا�سل   مواقع 
جعل  الذي  االأمر   « »فاي�سبوك 
وتوقفه   تتحرك  االأمن  م�سالح 
التي  الت�سعة  ال�سواعق  وحتجز 
غالبا ما ت�ستغل من قبل �سبكات 
اقتناها  انه  تبني  كما   ، االإجرام 

ب�سطيف  العلمة  �سوق  من 
ال�سبكات  بها  وتدعيم  للمتاجرة 

يف  ت�ستعملها  التي  االجرامية 
، حيث  املمتلكات  على  االإغارة 

معه  معمقة  حتقيقات  جتري  
قبل تقدميه للنيابة .

م�شتغامن 

الذكرى 174 ملحرقة اأوالد رياح 

خبر في 
صورة

العبو اخل�سر يحتفلون 
بعيد ميالد �سليماين

�سليماين  اإ�سالم  زميلهم  ميالد  بعيد  الوطني  املنتخب  العبو  احتفل 
الذي احتفل بعيد ميالده 31 و�سط اأجواء رائعة ومرحة بني العنا�رص 
الوطنية خالل اليوم االأخري من الرتب�س التح�سريي الذي خا�سوه يف 
من  ابتداء  املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  للم�ساركة يف  قطر حت�سريا 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  واأقدمت  م�رص،  املقبل يف  اجلمعة 
على حت�سري كعكة خا�سة بهذه املنا�سبة عبارة عن �سكل قمي�س يحمل 

رقم الالعب مع اخل�رص »13«.

باليلي يحظى بتكرمي خا�س
الدويل  الالعب  حظي 
يو�سف  اجلزائري 
خا�س  بتكرمي  باليلي 
من  وذلك  قطر،  يف 
جمموعة  تنقل  خالل 
فريقه  اأن�سار  من 
اإىل  التون�سي  الرتجي 
الت�سكيلة  اإقامة  مقر 
الوطنية يف الدوحة اأين 
قاموا بتكرميه ت�سجيعا 
واعرتافا  له  منهم 
باملجودات الكبرية التي يقدمها مع ناديهم والذي �ساهم ب�سكل كبري 

بتتويجه بلقب رابطة اأبطال اإفريقيا للمو�سم الثاين على التوايل.

لإجناز قناة جهوية ويوميتني بامل�شيلة

اإلغاء ا�ستفادة »على حداد » من قطعة اأر�س
يلغي  اإ�سدار قرار  » على  او�سان  »اإبراهيم  اأم�س وايل والية امل�سيلة  اأقدم 
فيه ا�ستفادة رجل االعمال، علي حداد،امل�سجون حاليا باملوؤ�س�سة العقابية 
باحلرا�س، من قطعة اأر�س تقع بعا�سمة الوالية ترتبع على م�ساحة 1555.72  
»قناة جهوية  اإعالمي الجناز  مرتا مربعا، كانت خم�س�سة مل�رصوع جممع 
ويوميتان لل�سحافة املكتوبة » وجاء قرار هذا االإلغاء يف اإطار تطهري العقار 
ال�سناعي من امل�ستثمرين الوهميني وا�سرتجاع االأوعية العقارية ذات منفعة 
عمومية ومنها هذا امل�ستثمر الذي �سدر القرار يف �ساأنه باإلغاء ا�ستفادته 
من هذه االأر�س بو�سط املدينة، بحجة اأنه مل يبا�رص اأ�سغال اجناز امل�رصوع، 

منذ ح�سوله على اال�ستفادة بتاريخ 26 �سبتمرب 2013 .
ع.ب

تي�شم�شيلت

توقيف عن�سر دعم لالرهابيني
يف اإطار مكافحة االإرهاب، اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق 
للجماعات  دعم  عن�رص   2019 جوان   17 يوم  الوطني،  الدرك  عنا�رص  مع 

االإرهابية بتي�سم�سيلت/ن.ع.2.

النعامة

�سبط200كلغ من الكيف
�سبطت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع عنا�رص الدرك الوطني 
كيلوغرام  بـ)200(  تُقدر  املعالج  الكيف  من  �سخمة  كمية  احلدود  وحرا�س 
بالنعامة/ن.ع.2، يف حني اأوقفت مفرزة اأخرى للجي�س الوطني ال�سعبي )11( 

مهاجرا غري �رصعي من جن�سيات خمتلفة بجانت/ن.ع.4.

غرداية

65 حالة ملر�س التهاب ال�سحايا 
الفريو�سي

الفريو�سي منذ مطلع �سهر  ال�سحايا  التهاب  ت�سخي�س 65 حالة ملر�س  مت 
اأم�س  علم  غرداية، ح�سبما  بوالية  وفيات  اأية  ت�سجيل  دون  املنق�سي  ماي 
الثالثاء لدى م�سوؤويل من مديرية ال�سحة و ال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات.

اإىل  و  املا�سي  مايو  �سهر  بداية  امل�سجلة منذ  تعد جميع هذه احلاالت  و 
غاية االآن عرب خمتلف مناطق الوالية حاالت خفيفة ومعزولة و ال ت�ستدعي 
اأي قلق ، حيث تلقى االأ�سخا�س امل�سابني العالج الطبي الالزم عرب خمتلف 

الهياكل االإ�ست�سفائية بالوالية، كما اأو�سح مدير القطاع، عامر بن عي�سى.

البويرة

جمعيات » الكا�سري » تثري ال�سخط
تتواجد عدد من اجلمعيات مبختلف اأ�سنافها واألوانها بوالية البويرة حتت 
املنخرطني  اأو  ال�سارع  طرف  من  �سواء   ال�سديدين   « والتذمر  »ال�سخط 
نهاية  بجاية  �سواطئ  تنظيف  حملة  برنامج  واقعة  خلفية  على  واالأع�ساء 
ال�سباب  الر�سمية من طرف مديرية  ال�سبغة  والذي حمل  الفارط  االأ�سبوع 
والريا�سة والوالية االأمر الذي اأجج غ�سب بع�س املنخرطني والذين رف�سوا 
موؤكدين يف ت�رصيحاتهم   ، بذلك  اإعالمهم م�سبقا  يتم  كونهم مل  امل�ساركة 
لنا اأن العمل اجلمعوي احلقيقي يبنى على روح املبادرة والتطوع يف اعمال 
من  امل�سطرة  الربامج  وح�سب  اأنف�سهم  تلقاء  من  وغريها  اأوثقافية  خريية 
اأيدي  يف   « الكا�سري  »جمعيات  اإىل  حتويلها  ولي�س   ، اجلمعية  اأ�رصة  طرف 
 « املدين  »املجتمع  واأكذوبة  كاأبواق حتت غطاء  ت�ستعملها  التي  ال�سلطات 
التي مّل منها فخامة ال�سعب اجلزائري الذي ي�سنع منذ 22 فيفري الفارط 

ثورة الكرامة واحلرية .

الذكرى  اأم�س  م�ستغامن  والية  اأحيت 
مبغارة  رياح  اأوالد  ملحرقة   174 ال 
الفرا�سيح ببلدية النكمارية التي ارتكبها 
من  علم  ح�سبما  الفرن�سي،  امل�ستعمر 
دليلة  للمجاهدين،  الوالئية  املديرة 
املحلية  ال�سلطات  وقامت  م�سعود  بن 
الثورية  واالأ�رصة  والع�سكرية  املدنية 

بالرتحم  املواطنني  من  غفري  وجمع 
التي  اأرواح �سهداء هذه املحرقة  على 
الفرن�سي  اال�ستعماري  ارتكبها اجلي�س 
من  �سخ�س  األف  من  اأزيد  حق  يف 
رياح  اأوالد  قبيلة  من  العزل  املدنيني 
بن  ت�سيف   ،1845 يونيو  و20   18 بني 

م�سعود 

ومت -وفقا لذات املتحدثة- و�سع اكليل 
املخلدة  اجلدارية  على  الزهور  من 
للمحرقة وقراءة فاحتة الكتاب وزيارة 
اإليها هذه  مغارة الفرا�سيح التي جلاأت 
مكونة  قوة ع�سكرية  من  فرارا  القبيلة 
بقيادة  فرن�سي  جندي  اأالف   4 من 

الكولونيل بيلي�سي )1864-1794(.

الذكرى  اإحياء  مرا�سم  يف  و�سارك 
وثائقي  فيلم  عر�س  خاللها  مت  التي 
مغارة  وجمزرة  الظهرة  حمارق  حول 
الفرا�سيح »اأوالد رياح« )اإنتاج املتحف 
طفال   70 زهاء  للمجاهد(  الوالئي 
املجاورة  ع�سعا�سة  بلدية  من  قادمني 

لبلدية النكمارية، 

ال�رصطة  اأم�س، م�سالح  متكنت 
لف�سيلة حماية املمتلكات بامل�سلحة 
الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية 
تفكيك  وهران،من  الأمن  والية 
ع�سابة اإجرامية تخت�س، تخت�س يف 
،الن�سب  املزور  واإ�ستعمال  التزوير 
الغري  هوية  اإنتحال  واالإحتيال، 
من  ،تتكون  الوظيفة  ا�ستغالل  ،�سوء 
ترتاوح  فتاة،  بينهم  08اأ�سخا�س،من 
و45�سنة،  30�سنة  مابني  اأعمارهم 

02اأوامر  حمل  �سخ�س  بينهم  من 
بال�رصقة  تتعلق  لق�سايا  بالقب�س 
 2010 �سنة  منذ  واالإحتيال  والن�سب 
على  واالإحتيال  بالن�سب  قاموا   ،
تقدر  اأر�س  قطعة  و�سلبها  �سيدة 

بـ3.7ماليري �سنتيم.
على  بناء  متت  التوقيف  عملية 
امل�سلحة  ذات  لتحريات  ا�ستغالل 
حول اإقدام  اأفراد الع�سابة با�ستغالل 
بوالية  ار�س  قطعة  �ساحبة  غياب 

بانتحال  مدة،  منذ  جماورة  غربية 
اإدارية  حمررات  يف  بتزوير  �سفتها 
اخلا�سة بها من اأجل بيع اأر�سها دون 
علمها ، بالتواطوؤ مع اأحد املوظفني 
قام  الذي  العقارية  باملحافظة 
مب�ساعدتهم يف تزوير وثائق امتالك  
600مرت  م�ساحتها  تبلغ  االأر�سية 
مربع، من اأجل بيعها دون علم مالكتها 
االأ�سلية ، مقابل 1.850مليار �سنتيم 
، عن طريق اإنتحال هويتها من طرف 

اأفراد  �سمن  كانت  التي  املتورطة 
ال�رصطة  م�سالح  لتبا�رص  الع�سابة، 
توقيف  اإىل  اأف�ست  التي  حتقيقاتها 
تلو  واحد  الع�سابة  اأفراد  جميع 
االآخر، مع اإ�سرتجاع مركبة من نوع« 
�ستابواي«،جموهرات ، هواتف نقالة، 
�سنتيم،  26.8مليون  مايل  ومبلغ 
ق�سائي  اإجراء  �سدهم  حترير  مت 

�سيحالون مبوجبه على العدالة.
اأ.ب

وهران

االإيقاع بع�سابة من 8 اأفراد �سرقت 3.7 ماليري �سنتيم 

م.ب

ذهاب الفريق الوطني نحو القاهرة 
للم�شاركة يف كاأ�س اإفريقيا للأمم 

اأ.م
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قائد اأركان اجلي�ش يحذر من "النفق املظلم" و ي�شرح

هناك من يدفع باجتاه جتميد 
العمل بالد�ستور

.     �شلطة ال�شعب فوق الد�شتور وفوق اجلميع

حذر رئي�ش هيئة الأركان ممن اأ�شماهم باأ�شحاب النوايا املبهمة التي حتاول 
ا�شتغالل �شعار ال�شعب فوق الد�شتور وفوق اجلميع، قائال باأنها حق اأريد به باطل، 

يف حني هدفهم هو جتميد العمل باأحكام الد�شتور، وهو ما يعني اإلغاء كافة 
موؤ�ش�شات الدولة والدخول يف نفق مظلم ا�شمه الفراغ الد�شتوري.

 �شارة بومعزة

عمد رئي�س هيئة �لأركان �أحمد قايد 
من  �لثاين  �ليوم  خالل  �أم�س،  �صالح، 
قادته  �لتي  و�لتفتي�س  �لعمل  زيارة 
للناحية �لع�صكرية �لثالثة، �إىل �لتحذير 
باأحكام  �لعمل  جتميد  دعاة  من 
مبهمة  نو�يا  �أنها  قائال  �لد�صتور، 
مظلم  نفق  يف  �لدخول  تعني  كونها 
�أن  معترب�  �لد�صتوري،  �لفر�غ  ��صمه 
�لدعوة لإيجاد حل تو�فقي بني �أحكام 
 هو  �ل�صعبية  �لد�صتور وبني �ملطالب 
يف  �لد�صتورية  �لأحكام  حتققه  ما 
هوؤلء  يعتقد  "فهل  �حلقيقة  �أبعادها 
ما  بني  تباعد  �أو  تناق�س  هناك  باأن 

يف  �لد�صتورية  �لأحكام  �إليه  ترمي 
يطالب  ما  وبني  �حلقيقية  �أبعادها 
م�صري�ته  يف  �جلز�ئري  �ل�صعب  به 
�ملتتالية"، قائال �أن �ل�صعب �لذي زّكى 
على  غريه  من  �أحر�س  هو  د�صتوره 
�صيانة قانون بالده �لأ�صا�صي وحفظ 
�أحكامه ودو�م �لعمل به، و�أنه ل ميكن 
�إجناز  حتطيم  �ل�صعب  با�صم  يتم  �أن 
قانونه  �ل�صعب �جلز�ئري �ملتمثل يف 
ن�س  بح�صب  �لد�صتور،  �أي  �لأ�صا�صي 

�لكلمة.
�ل�صعب  �أن �صلطة  و�عترب قايد �صالح 
حقيقة  �جلميع،  وفوق  �لد�صتور  فوق 
من طرف  باطل  به  �أريد  حق  �أنه  �إل 
�أو عن مكابرة  "عن جهل  من يدعون 

�لأهد�ف،  مبهمة  نو�يا  عن  �أو  وعناد 
يف حني كرر �لعبارة �لأخرية �خلا�صة 
3 مر�ت على  �لأهد�ف  مبهمة  بنو�يا 
م�صتوى �خلطاب، قائال �أنهم يريدون 
�لعمل  جتميد  بل  جتاوز،  ق�صد  عن 
�إلغاء  يعني  ما  �لد�صتور، وهو  باأحكام 
يف  و�لدخول  �لدولة  موؤ�ص�صات  كافة 
�لد�صتوري،  �لفر�غ  ��صمه  نـفـق مظلم 
�لدولة  �أ�ص�س  تهدمي  بالتايل  "ويعني 
يف  و�لتفكري  �جلز�ئرية  �لوطنية 
وباأفكار  �أخرى  مبقايي�س  دولة  بناء 
�أخرى،  �إيديولوجية  ومب�صاريع  �أخرى 
لها  �أول  ل  نقا�صات  لها  تخ�ص�س 
هو  هذ�  "هل  مت�صائال:  �آخر،  ول 
لعبة  لي�صت  فاجلز�ئر  �ملق�صود؟ 

ولي�صت  �أيدي من هب ودب  حظ بني 
فهي  �ملغامر�ت،  لهو�ة  �صائغة  لقمة 
ع�صارة ت�صحيات ثورة عظيمة ��صمها 
من  حتتاج   ،1954 نوفمرب  من  �لفاحت 
�أبنائها �ملخل�صني و�لأوفياء �أقول كل 
حتتاج  و�لأوفياء،  �ملخل�صني  �أبنائها 
من  بالكثري  �لتحلي  جميعا  منهم 
و�لكثري  و�لعقالنية،  و�لتب�رص  �حلكمة 
وبعد  و�لعقلي  �لفكري  �لتز�ن  من 

�لنظر".
و�أكد رئي�س هيئة �لأركان �أن �لد�صتور 
�ل�صعب وح�صنه  �جلز�ئري هو ح�صن 
ملقومات  �جلامع  وهو  �ملنيع 
�لر��صخة  وثو�بته  �لوطنية  �صخ�صيته 
�لتي ل حتتاج �إىل �أي �صكل من �أ�صكال 

�ملر�جعة و�لتبديل.
"بفر��صته  من جهة ثانية دعا �ل�صعب 
مـن  بني  �ل�صحيح  للتمييز  �ملعهودة"، 
و�صفهم باأنه ميتلئ قلبه �صدقا، ومن 
�لبلد،  لهذ�  �صغـينة  �صدره  يف  يحمل 
يفي�س  من  �أن  بالتاأكيد  "و�صيدرك 
�لوطني  �جلي�س  على  حقد�  �صدره 
هو  �لوطنية،  قيادته  وعلى  �ل�صعبي 
�جلز�ئر،  �أعد�ء  خانة  يف  حمالة  ل 
متاما،  يدركون  �جلز�ئر  فاأعد�ء 
باأن  �أ�صد،  وبح�صد  �صديدة  بح�رصة 
بالدنا حتوز �ليوم، على جي�س وطني 
�لعمل  �ملبد�أ، و�صعبي �ملنبع و�صادق 
قيادة جماهدة  ر�أ�صه  على  و�ل�صلوك، 
وت�صع  �حلقيقي،  معناه  للجهاد  متنح 

�لتي  �لعالية،  منارتها  �ل�صهد�ء  عهد 
ومعها  �صبيلها،  معامل  تـتـلم�س  بها 
�جلز�ئر  تاأمني  نحو  طريقها  ت�صق 
�لطمئنان  غاية  �إىل  �صعبها  ومر�فقة 
وعلى  �لوطن  هذ�  حا�رص  على  �لتام 

م�صتقبله".
كما عمد للرتكيز على دور �جلي�س من 
باأد�ء مهامهم، قائال  خالل �لن�صغال 
�أنه عندما كانو� م�صتغرقني يف تطوير 
كان  �صدق  بكل  �مل�صلحة  �لقو�ت 
�لبع�س ممن ل �صمري لهم يخططون 
مبكر يف كيفية �لنغما�س يف م�صتنقع 
نهب �ملال �لعام، جاعال منها �لعالمة 
باإخال�س ومن  يعمل  �لفارقة بني من 

يخطط بخبث.

تنظيمهم  �أم�س،  �لطلبة،  جدد 
يوم  كل  �لأ�صبوعية  م�صريتهم 
حيث  �لـ18،  ن�صختها  يف  ثالثاء 
ب�صاحة  معتربة  باأعد�د  جتمعو� 
للم�صاركة  بالعا�صمة  �ل�صهد�ء 
بال�صتجابة  تطالب  م�صرية  يف 
من  �بتد�ء  �ل�صعب  ملطالب 
لينطلقو�  �صباحا،  �لعا�رصة 
�لرئي�صية  �ل�صو�رع  �إىل  منها 

للعا�صمة.
عديدة  �صعار�ت  �لطلبة  وحمل 
حر�ك  قلب  من  معظمها 
�جلمعة، يف حني تت�صمن �أخرى 

فئتهم  عن  تعرب  تف�صيالت 
موؤكدين  بالطلبة،  و�خلا�صة 
�لرد  يف  �لإ�رص�ع  �رصورة  على 
بالإيجاب على مطالب �حلر�ك، 
ملفات  وحول  �لنظام،  وتغيري 
نقطة  على  �لطلبة  �أكد  �لف�صاد 
من  �ملنهوبة  �لأمو�ل  ��صرتجاع 
خالل �مللفات �ملطروحة على 
على  موؤكدين  �لعد�لة،  م�صتوى 
و�إعالم  عد�لة  �إر�صاء  �رصورة 
حل�صا�صية  نظر�  م�صتقلني 
�لدولة  يف  ودورهما  �لقطاعني 
من  �لدميقر�طي،  و�لنتقال 

لبعث  �لطلبة  عمد  ثانية  جهة 
�لطلبة  قام  حيث  و�عية،  �صور 
مب�صرية �صامتة خالل مرورهم 
�صهادة  �متحانات  مركز  على 
"�لبكالوريا" باجلز�ئر �لو�صطى، 
فيما نظمو� بعدها م�صرية نحو 
قلب �لعا�صمة وبالتحديد �صاحة 
موري�س �أود�ن وهو �ل�صائد خالل 
�مل�صري�ت،كما  خمتلف  غالبية 
نظمها  �صمت  دقيقة  وقفو� 
ترحما  �ل�صهد�ء  ب�صاحة  �لطلبة 
�مل�رصي  �لرئي�س  روح  على 

�ل�صابق حممد مر�صي.

نظموا م�شرية �شامتة مرورا على مركز امتحان البكالوريا

الطلبة يحيون م�سريتهم 18 الداعمة للحراك

مل تكن م�صرية �لطلبة �ملعتادة 
ك�صابقاتها  ثالثاء  يوم  ككل 
�صجل  حيث   ، �مل�صري�ت  من 
عدد  يف  وكبري  و��صح  تر�جع 
ومل   ، �لطلبة  من  �ملتظاهرين 
تتعد �ملظاهرة منت�صف �لنهار 

ليتم تفريقها .
يرت�جع،  �حلر�ك  بد�أ  فمثلما 
�لطلبة  م�صرية  �أم�س  �صهدت 
ت�صاوؤل  �لعا�صمة  باجلز�ئر 
مل  حيث  عددها،  يف  كبري� 
بع�س  �ملتظاهرين  عدد  يتعد 
م�صالح  تقوم  �أن  قبل   ، �ملئات 
�ملتظاهرين  تفريق  من  �لأمن 

من �لطلبة .
�لطلبة قامو� بال�صري من �صاحة 
�ل�صهد�ء نحو �صارع �ود�ن ، قبل 
�ل�صاعة  قبل  �جلميع  يتفرق  �أن 
حا�رصت  �أن  وبعد   ، �لو�حدة 
من  ماتبقى  �لأمن  قو�ت 
يزيد  ل  �لذين  و  �ملتظاهرين 

عددهم عن 100طالب .
كانت  �لتي  �لطلبة  م�صرية 
بع�س  حاولت  �صعيفة،  �أم�س 
و  ��صتغاللها،  �ملنظمات 
يحدث  مثلما  د�خلها  �لت�رصب 
منظمة  بينها  من  �لتي  و  د�ئما 
حتاول  ما  د�ئما  �لتي  ر�ج 

من  �لطلبة  حر�ك  ��صتغالل 
�أجل توجيهه و زرع �أفكارهم يف 

�لو�صط �لطالبي.
م�صرية  وثرية  يف  �لنخفا�س 
من  �لعديد  �أرجعه  �لطلبة 
�إىل تر�جع �حلر�ك  �حلا�رصين 
�أن  �إىل  ،�إ�صافة  عامة  ب�صفة 
�ملظاهرة يوم �لثالثاء ل تلقى 
نف�س �لهتمام على عك�س يوم 

�جلمعة .
�لرت�جع  هذ�  �أن  �عتربو�  و 
�حلر�ك  عقلية  �إىل  �أي�صا  يعود 
فكرة  �إىل  �لركون  بد�ية  وهو   ،
ل�صيما   ، �أخرى  حلول  �إيجاد 
�لكثري  تركته  �لذي  �لأثر  بعد 
من �ملحاكمات من رجال دولة 
�ملتظاهرين  و�صط  معروفني 
تخفيف  يف  كثري�  و�صاهمت   ،
من  �لكثري  لدى  �لحتقان 

�لأو�صاط .
نزول  بد�ية  هوؤلء  �أرجع  كما 
ول�صيما  �حلر�ك  وترية 
يوم  كل  �لطلبة  مظاهر�ت 
هذه  تز�من  �إىل  �لثالثاء 
�لمتحانات  مع  �ملظاهر�ت 
 ، �لدر��صي  �ملو�صم  ونهاية 
من  �لكثري  غياب  �إىل  �إ�صافة 
�صعف  ناهيك عن   ، �ملحركني 

تعد  مل  ح�صبهم  �أي  مطالبهم 
�أهد�ف  �ملظاهرة  لهذه 
�صعار�ت  حتى  ول   ، و��صحة 
موحدة ، وهو ما ف�رص �ن�صحاب 
هذه  عن  �لطلبة  من  �لكثري 
عليها  تعودو�  �لتي  �ملظاهرة 

كل يوم ثالثاء .
�لطلبة  �ن�صغال  �أنه  ويبدو 
�أثر  ونتائجها  بالمتحانات 
�لطلبة  من  �لكثري  نف�صية  على 
�لأول  �ل�صغف  لهم  يعد  مل  و 
مثلما كان يف �ل�صابق للم�صاركة 
هي  �لتي  �ملظاهرة  هذه  يف 
يف  �لكثري  لها  تفطن  �لأخرى 
هناك  �أنه  �لطلبة  �أو�صاط 
ل�صتغالل  �صيا�صوية  حماولت 
، وحرفت مطالب  �لطالب  فئة 
مقا�صدها  عن  �مل�صرية  هذه 
دو�فع  عليها  طغت  �أن  بعد   ،
بعيدة  و�صيا�صوية  �إيديولوجية 
طالب  مطالب  عن  �لبعد  كل 

�ليوم .
وفعلته  �أثره  للجو  كان  وطبعا 
بدرجة  �أي�صا  �صاهم  ما  وهو   ،
معينة يف تقلي�س تو�فد �لطلبة 
�لبعيدة  و �لنتقال من منازلهم 

للم�صاركة يف مظاهرة .
ع�شام بوربيع

�ل�صيا�صية  �لعلوم  �أ�صتاذ  دعا 
�لأطر�ف  عقون  بن  عي�صى 
على  للرتكيز  حاليا  �لنا�صطة 
م�صتقلة  عليا  هيئة  تن�صيب 
و�لإعالن  و�لإ�رص�ف  لتنظيم 
عنه نتائج �لنتخابات و�حلر�س 
لتغيري  و�ل�صعي  على جت�صيدها، 
بوجوه  �ل�صيادية  �حلقائب 
على  �حلر�ك  عنها  ير�صى 
�لأول  �لوزير  منا�صب:  ر�أ�صها 

و�لعدل و�خلارجية.
�ل�صيا�صية  �لعلوم  �أ�صتاذ  �عترب 
بجامعة  �لدولية  و�لعالقات 
عقون،  بن  عي�صى   3 �جلز�ئر 
�أن  "�لو�صط"،  مع  له  �ت�صال  يف 
على  �لف�صاد  ملفات  معاجلة 
ينبغي  حاليا  �لعد�لة  م�صتوى 
ولي�س  فقط  للقانون  تخ�صع  �أن 
خلفيات  مهاتر�ت  يف  �لدخول 
خا�صة  بالعد�لة،  لها  عالقة  ل 
ولها  ثقيلة  �أ�صماء  �ملتابعني  �أن 
�أمو�لها ونفوذها، وهو ما يحاول 
حاليا  عليه  �لرتكيز  حماموهم 
�أبرياء  �أنهم  �ملتابعني  و�إظهار 
�لدفاع  حمامي  حق  من  وهذ� 
وو�جبه �جتاه موكله �إل �أنه يجب 
وبناء  �لعام  �لر�أي  مغالطة  عدم 
وت�صوير  �لق�صايا على حقيقتها 
ذلك و�ي�صاله للر�أي �لعام ولي�س 
�أجل  من  �لعد�لة  على  �ل�صغط 

با�صتغالل  �رص�حهم  �إطالق 
بينها  من  �لو�صائل  خمتلف 
مت�س  �أنها  خا�صة  �لإعالم، 
�لعمومية  و�ل�صفقات  �لدولة 
كانو�  و�إن  رهيبة  وجتاوز�ت 
لغاية  متهمني  جمرد  يبقون 

ف�صل �لق�صاء يف ملفاتهم.
�ملطالبة  �أن  عقون  بن  و�أ�صاف 
و�لذهاب  �ملحا�صبة  بعدم 
فهذ�  �ل�صيا�صية  �حللول  باجتاه 
�ملحا�صبة،  عن  �لتخلي  يعني 
�لتي  �لأطر�ف  يخدم  ما  وذلك 
وعدم  �لف�صاد،  من  ��صتفادت 
نفوذهم  بقاء  يعني  �ملحا�صبة 
وي�صغطون  �صي�صتغلونه  ما  وهو 
�ل�صيا�صيني  �ختيار  على  به 
ونفوذهم  باأمو�لهم  �ملقبلني 
من  �ملنا�صب  على  و�ل�صغط 

�لبلدية للرئا�صة.
�ملبادر�ت  بخ�صو�س  �أما 
�ملرحلة  ونقطة  �ل�صاحة  على 
�جلي�س  �أن  فقال  �لنتقالية، 
وهو  �لنتقالية  �ملرحلة  يرف�س 
من  �لعديد  فلكه  يف  �صار  ما 
على  يتوجب  ومنه  �لأحز�ب، 
للخطو�ت  �ملرور  �لفاعلني 
نف�س  يف  �لبقاء  بدل  �لقادمة 
رف�س  حمل  متثل  �لتي  �لنقطة 
ب�صكل  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  من 
مكانها  تر�وح  �لأمور  يجعل  قد 

للرتكيز  د�عيا  تطول،  ملدة 
�صيادية  م�صتقلة  جلنة  على 
�لنتائج،  وتعلن  وتنظم  تر�قب 
تاأ�صي�س  �حلكومة  وبخ�صو�س 
كفاءة  ذ�ت  تو�فقية  حكومة 
�حلقائب  تغيري  �لأقل  على  �أو 
�لوزير  �أن  خا�صة  �ل�صيادية، 
متد�ول  ��صمه  بدوي  �ل�أول 
�لتحقيقات  �صمن  موؤخر� 
�لق�صاء.  على  يحال  �أن  وميكن 
�لعدل  وز�رة  بخ�صو�س  كذلك 
كان  �إذ�  ما  تقييمه  حالة  يف 
كونها  تغيريه  ي�صتوجب  �أم  كفوؤ� 
�لق�صائي،  �لإ�رص�ف  تخ�س 

يف  لعالقتها  �خلارجية  ووز�رة 
�جلالية  مع  و�لعالقات  �لتاأطري 
بوجوه  وتعوي�صهم  باخلارج، 
و�لطبقة  �حلر�ك  عنها  ير�صى 
لهيئة  �لتاأ�صي�س  مع  �ل�صيا�صية 
وتنظيم  لالإ�رص�ف  �صيادية 
و�لإعالن عن �لنتائج، موؤكد� �أن 
و�ملرحلة  �لتاأ�صي�صي  �ملجل�س 
�لنتقالية يف ظل مت�صك رف�س 
�جلي�س يعني �أنها �صقطت وهو 
ما يقت�صي �لدخول يف �لتنازلت 
و�لرتكيز على ما يخدم مطالب 

�حلر�ك و�صمان �ل�صفافية.
�شارة بومعزة

اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية عي�شى بن عقون

االأولوية لت�سكيل الهيئة امل�ستقلة لتنظيم االنتخابات
.    اجلميع مطالب بتقدمي تنازلت

نتيجة عوامل متعددة

تراجع كبري يف م�سرية الطلبة بالعا�سمة

البويرة

م�سرية طالبية �سد بدوي و بن �سالح
 " جامعة  طلبة  �أم�س  �صجل 
بالبويرة   " �وحلاج  حمند  �كلي 
�ل�صعبي  �حلر�ك  يف  ح�صورهم 
ككل يوم ثالثاء من خالل تنظيم 
�حتجاجية  وقفة  �ملرة  هذه 
تو�جد  ب�صبب  �لعادة  غري  على 
و�ملعاهد  �لكليات  �أغلبية 
�لتي  �لإمتحانات  فرتة  يف 

�لفارط  �خلمي�س  منذ  �نطلقت 
�مل�صاركون  جدد  �ل�صياق  ويف   ،
قاعة  �مام  �لوقفة  هذه  يف 
مطالبهم  �لكربى  �ملحا�رص�ت 
�ملرفوعة منذ �نطالق �حلر�ك 
�لفارط  فيفري   22 يف  �ل�صعبي 
و�ملتمثلة يف رحيل جميع رموز 
ر�أ�صهم   على  �لبوتفليقي  �لنظام 

�لباء�ت �لثالث بن �صالح وبدوي 
وبو�صارب وكذ� رف�صهم �ملطلق 
مفاو�صات  �أو  حو�ر  �أي  لإجر�ء 
�صناع  كانو�  �أ�صخا�س  مع 
�ملوؤ�ص�صة  طالبو�  كما   ، �لأزمة 
يف  �لتدخل  بعدم  �لع�صكرية 
�ملجال  وترك  �ل�صيا�صي  �ل�صاأن 
دون  م�صريه  لختيار  لل�صعب 

وتدخل  و�صاية  �أو  �مالء�ت 
�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف 
وباملنا�صبة   ، �ملرحلة  بت�صيري 
ترحم �لطلبة على �أرو�ح �صهد�ء 
مبرور   2001 �لأ�صود  �لربيع 
�لذكرى �ل 18 للم�صرية �ل�صهرية 

14 جو�ن 2001 .
اأح�شن مرزوق
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البطالني  من  الع�رشات  حذر 
تيرنكوك  ببلديات  املحتقنني  
يف  تيميمون  و   ،اأوقروت،اأدرار 
»الو�سط«،  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
اأ�سموه  ما  جتاهل  عن  تنجر  قد 
جتاوزها  التي  امل�رشوعة  مبطالبهم 
اأ�سا�سا يف اأحقيتهم  الزمن واملتمثلة 
الوطنية  بال�رشكات  بالتوظيف 
ال�سناعة  يف  العاملة  والأجنبية 
يثري  ،ومما  الولية  باقليم  النفطية 
املناطق  بتلك  العمل  حفيظة طالبي 
هو التف�سي الرهيب لظاهرة التوظيف 
وعلى  النفطية  بال�رشكات  املبا�رشة 
جممع  احل�رش   ل  املثال  �سبيل 
خارج  من  ،لعمال  الزين  واد  غاز 
وكالت  على  املرور  دون  الولية 
الذي  الأمر  وهو   ، املحلية  الت�سغيل 

احلكومة  تعليمات  يتنافى         مع 
الرامية ملنح اأولوية التوظيف لفائدة 
الو�سع  احتواء  بهدف  املنطقة  اأبناء 
�سيناريو  لتكرار  وتفاديا  املت�سنج 

احلراك الجتماعي مار�س 2013 .
متتبعني  ت�ساءل  فقد  ثانية  جهة  من 
مللف اليد العاملة املحلية ، عن �رش 

ال�سمت غري املربر لل�سلطات املحلية 
باأدرار ، وعلى راأ�سهم امل�سوؤول الأول 
جتاوزه  الذي  التنفيذي  اجلهاز  على 
هذا امللف ال�سائك الذي اأدخل �سناع 
 ، الزجاجة  عنق  يف  بالولية  القرار 
وذلك ب�سبب  التجاوزات واخلروقات 
�سوق  يف  عنها  م�سكوت  ظل  التي 

تقارير  اأن  علمنا  اذا  ،خا�سة  ال�سغل 
وعرائ�س   �سكاوى  عبارة عن  �سوداء 
العليا  لل�سلطات  رفعت  احتجاجية 
العاملة  اليد  ملف  م�سوؤويل  تتهم 
بال�رشكات  الب�رشية  املوارد  ومدراء 
الحتقان  تاأجيج  خلف  بالوقوف 
�سيا�سة  انتهاج  ب�سبب  املحلي 

املفا�سلة يف التوظيف        .
الأ�سوات  تعالت  ثانية فقد  من جهة 
من  جاد  تدخل  ب�رشورة  املطالبة 
واجلماعات  الداخلية  وزير  طرف 
امل�سوؤولني  لتقدمي   املحلية 
القانونية  امل�ساءلت  اأمام  املحليني 
بتهمة تغذية الفتنة وتاأجيج الحتقان 
التهديد  ، وذلك على خلفية  املحلي 
لف�س  العمومية  القوة  با�ستعمال 
اعت�سام بطايل دائرة اوقروت ، وهو 
المر الذي بات ينذر بتكرار �سيناريو 
الأولية  املعطيات  ح�سب  تيرنكوك 

املتوفرة .

يف ظل مت�شك البطالني املحتجني باأحقيتهم يف العمل بال�شركات

اأحمد باحلاج

ملف الت�سغيل باأدرار يتجاوز الوايل 
وحتذيرات من االإنزالق

" املعت�شمني  اأوقروت  �شد بطايل  القوة  با�شتعمال  تهدد  الولئية  "ال�شلطات 
يتجه احتقان البطالني بعدد من البلديات بولية ادرار بخطى ثابتة نحو املجهول يف ظل مت�شك طالبي 

العمل باأحقيتهم يف اأولوية العمل بال�شركات النفطية مقابل �شمت غري مربر لوايل الولية غري املرغوب 
فيه لدى خمتلف �شرائح املجتمع املحلي .

ا�شتدعاء الوزيرين خليدة تومي ونوري عبدالوهاب

العدالة تفتح ملفات ف�ساد متهم فيها وزراء و نافذون
جمل�س  مقربة  من  م�سادر  ك�سفت 
قد  العام  النائب  ان  تلم�سان  ق�ساء 
وزيرة  كل  ا�ستدعاء  اإجراء  با�رش 
الثقافة ال�سابقة  خليدة تومي ووزير 
الفالحة والري ال�سابق  عبد الوهاب 
لتلم�سان  يف  واليا  �سغل  الذي  نوري 
و2014   2004 بني  املمتدة  الفرتة 
تبديد  ق�سية  يف  اإليهم  لال�ستماع 
من  العديد  العام  يف  املال 
الثقافة  بعا�سمة  الق�سايا  اخلا�سة 
م�ساريع  اإىل  بالإ�سافة  الإ�سالمية 
الوهاب  عبد  نوري  الوزير  تخ�س 
متعلقة بنهب املالية يف م�ساريع غري 
مطابقة قبل اإحالة ملفها اإىل العدالة 
تدخل  الق�سية  هذه 
مت  �سمن  امللفات  الكربى اإىل 
اإطار  تلم�سان  يف  فتحها  بولية 
�سبق  ع�سابات  من  املظامل   رد 
توقيف  يف  نفوذها  ا�ستغلت  وان 
الق�سائية  املتابعات   عجلة 
اإحيائها  بعد  عملية  جتري  التي 
ال�سعبي ،والق�ساء  احلراك 
الق�ساة  واإح�سا�س  الظل  على عدالة 
اخليمة  ملف  يتقدمها  بال�ستقاللية 
العمالقة  اخلا�سة بتظاهرة عا�سمة 
الإ�سالمية  والع�رشات  الثقافة 
تنجز  مل  التي  الرتميم  م�ساريع  من 
على  املاليري  زيادة  فيها  ونهبت 

التي  والت�سيري  الإطعام  �سفقات 
جرت خالل تظاهرة عا�سمة الثقافة 
مل  ف�ساد  �سهدت  الإ�سالمية  التي 
ي�سبه ف�ساد بتلم�سان ، كما ينتظر وايل 
امللفات  من  العديد  تلم�سان  ولية 
املرتبطة بالربامج اخلما�سية لرئي�س 
ملف  الأ�سبق  يتقدمها  اجلمهورية 
املقاول »الهاي�سة« الذي اأ�سال الكثري 
ا�سمه  فيه  ورد  والذي  احلرب  من 
ملفات  تخ�س  كربى  م�ساريع  يف 
يتقدمها  اإدارية  �سكنية  ومن�ساآت 
ملف جمل�س ق�ساء تلم�سان و�سكنات 
م�سنع  خو�س�سة  » وكذا  »اوبيجيي 
ال�سيطرة  مت  والذي  مبغنية  الزيت 
ال�سناعيني  احد  قبل  من  عليه 
على  احلا�سلني  اكرب  من  يعد  الذي 
القرو�س البنكية   و�رشح 360 عامال 
من  العديد  ملفات   اإىل  بالإ�سافة   ،
املن�ساآت الكربى التي مت الت�سرت عليها 
يف عهد الوايل الأ�سبق لولية تلم�سان  
ت�سفية  حمطات  ملفات  راأ�سها  على 
اإقامة الدولة ومطار  املياه وم�رشوع 
�ستي  لل  وه�سبة  احلاج  مي�سايل 
التي  تلم�سان  ،وجامعة  والتليفرييك 
اأجنزت باأ�سعاف اأ�سعارها بالإ�سافة 
الروني�سو�س  فند  ملف  فتح  اإىل  
بتواطوؤ  فيه  امل�سبوهة  وال�سفقات 
وتهديد  �سفقات   اإقامة  اأجانب  يف 

امل�سوؤولني والأ�سخا�س .
هذا وكانت ق�سية الهاي�سة التي تعد 
الف�ساد  التي  ملفات  اكرب  اإحدى 
الوهاب  عبد  نوري  ا�سم  فيها  ورد 
اتهامهم  مت  والذي  ديوانه   رئي�س  و 
اإ�سقاط  مت  لكن  املاليري  بنهب 
مدير  ملف  حتويل   ومت  الوايل  ا�سم 
 ، �ساهد  اإىل  متهم  من  الديوان  
يف  حتقيق  فتح  اآخر مت  جانب  من 
الأعمال  رجال  اأحد  �سيطرة  ملف 
ال�سلطة   والذي متكن  املقربني من 
من نهب املاليري من ميزانية الدولة 
املوؤ�س�سات  من  العديد  وحتطيم 
الدواجن  ديوان  العمومية على غرار 
والأنعام من اجل ال�سيطرة على �سوق 
ح�سوله  اإىل  بالإ�سافة  املادة  هذه 
بطرق  للدولة  تابعة  اأرا�سي  على 
اأ�سحابها  ،  من   ونهبها  م�سبوهة 
اأهم  على  الق�ساء  يف  �ساهم  كما 
م�سنع  وهي  مغنية  مبدينة  من�ساأة 
الزيت وال�سابون باملنطقة ال�سناعية 
بالدينار  عليها  ح�سل  التي  ملغنية 
عتادها  وباع  عمالها  و�رشح  الرمزي 
الفالحية  لالآلت  اإىل خمزن  وحولها 
على  ا�ستريادها  بعد  يركبها  التي 
الغزوات  ميناء  �سكل قطع غيار عرب 
لروؤو�س  حتويل  اأنها  ي�ستبه  وبطرق 
الأموال والتي انطلقت فيها حتقيقات  

وطنية ، كما ح�سل على قطع اأر�سية 
بن  اأولد  من  بكل  الرمزي  بالدينار 
دامو مبغنية وعني فزة ،10 كلم �رشق 
التحقيقات  �ست�سمل  ،كما  تلم�سان 
وال�سفقات  امل�ساريع  من  الع�رشات 
التي ظلت حتقيقاتها جممدة باأوامر 
من�ساآت  م�ساريع  تتقدمها  فوقية  
مياه  حتلية  حمطات  مثل  كربى  
�ستي  لل  وه�سبة  بالولية  البحر 
والتليفرييك  اجلامعة   م�ساريع  وكذا 
ومطار مي�سايل احلاج  وقامة الدولة 
والتي ح�سلت عليها موؤ�س�سات اأجنبية 
والتي �سبق وان  انطلقت التحقيقات 
قبل ان تتوقف بفعل ارتباط  ملفها  
 ، وزير   اإىل  ترقيته  مت  �سابق  بوايل 
قد  حتقيقات   �سيفجر  الذي  الأمر 

تع�سف باإطارات حملية و�سامية .
حتقيقات  جتري  اأخرى  جانب  من 
يف �سيطرة اأطراف لها عالقة بوزير 
�سفقات  على  ال�سابقة  احلكومة  يف 
ما  اأو  اأعمال  رجال  لفائدة  م�سبوهة 
»روني�سو�س«   فندق  بق�سية  يعرف 
بولية  النهب  على  �سيطرت  والتي 
ملهى   حتويل  من   ومتكنت  تلم�سان 
الفندق اإىل موقع للف�ساد  ،وال�سفقات 
امل�سبوهة  بتواطوؤ من رجال نافدين 

وم�سبوقني ق�سائيا .

اأم�س  اجلمارك  م�سالح  متكنت 
الثنني من اإحباط حماولة تهريب 
30.000 اأورو و16.000 دولر على 
هواري  الدويل  املطار  م�ستوى 
العا�سمة،  باجلزائر  بومدين 
لدى  الثالثاء  اأم�س  علم  ح�سبما 
ال�سلك  لهذا  العامة  املديرية 

النظامي.
اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
30.000 اأورو كانت بحوزة م�سافر 
تون�س- رحلة  على  كان  جزائري 
العا�سمة-اإ�سطنبول  اجلزائر 
دولر   16.000 مبلغ  اأن  حني  يف 
اآخر  م�سافر جزائري  بحوزة  كان 
)الإمارات  دبي  اإىل  متوجها  كان 
يف  اأنه  يذكر  املتحدة(  العربية 
20 ماي املا�سي، متكنت م�سالح 
حماولة  اإحباط  من  اجلمارك 
 101 و  اأورو  األف   570 تهريب 
املطار  م�ستوى  على  دولر  األف 
باجلزائر  بومدين  هواري  الدويل 
امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  العا�سمة 
بحوزة  �سبطه  مت  املبلغ  ذلك  اأن 

اإىل  متجها  كان  جزائري  تاجر 
على  )ا�سبانيا(  بر�سلونة  مدينة 
منت اخلطوط اجلوية ال�سبانية. 

الت�سال  و  الإعالم  مدير  قال  و 
للجمارك،  العامة  املديرية  لدى 
جمال بريكا يف ت�رشيح  اأن »هذه 
العملية تعد الأكرب منذ بداية �سنة 
2019«، م�سيفا اأن »مهربي العملة 
ال�سعبة يتوجهون عادة نحو تركيا 
و  املتحدة  العربية  والإمارات 
غريوا  املرة  هذه  اأن  اإل  قطر 

الجتاه نحو الدول الأوروبية«.

م�شالح اجلمارك مبطار اجلزائر

حجز 30 األف اأورو و

 

 16 األف دوالر

احلبوب  دواوين  م�سالح  تتوقع 
ا�ستقبال  بولية  اجلافة  والبقول 
من  قنطار  األف   50 من  اأكرث 
وهذا  واحلم�س  العد�س  مادتي 
امل�ساحة  وتو�سيع  لرتفاع  نتيجة 
اأين  احلايل  املو�سم  املزروعة 
باأكرث  الإجمالية  امل�ساحة  بلغت 
اآلف هكتار موزعة عرب   04 من  
ال�سالم  ووادي  مندا�س  منطقة 
وهذا بعدما كان 500 هكتار خالل 
تهدف  العملية  ما�سيتني  �سنتني 
اىل تفادي ا�سترياد البقول اجلافة 
هذا  و2021    2020 اآفاق  مع 
منتجي  من  العديد  ا�ستكى  وقد 
بولية  الظهرة  مبنطقة  العد�س 
امل�سجل  النق�س  جراء  غليزان 
البع�س  امتناع  اأو  احلا�سدات  يف 
مادة  ودر�س  ح�سد  على  الآخر 
م�ساحته  تفوق  الذي  العد�س 
مبنطقة  هكتار  ال100  الإجمالية 
وجود  بحجة  لوحدها  الظهرة 

قد  املنتج  بو�سط  �سارة  اأع�ساب 
وح�سب  احل�ساد  اآلت  على  يوؤثر 
الذين  املنتجني  من  العديد 
اأرغموا  فاإنهم  اجلريدة  التقتهم 
بوا�سطة  منتجاتهم  ح�سد  على 
ثم جتميعها  يدوية  بدائية  و�سائل 
وهي  باحلا�سدة  در�سها  واإعادة 
تكلفتها  زادت  التي  العملية 
دج   4000 ي�سدد  اأن  بدل  �سعفني 
ي�سدد  اأ�سبح  الواحدة  لل�ساعة 
تكاليف  فيها  دج مبا   8000 قرابة 
اإ�سافة  الآيل  واملنجل  احلا�سدة 
القائمني  العمال  م�ستحقات  اإىل 
ينا�سد  على عملية احل�سد وعليه 
ال�سلطات  املنتجون  هوؤلء 
اآلت  لتوفريهم  التدخل  املحلية 
احل�ساد لتفادي مثل هاته العقبات 
والعراقيل التي يواجهونها خا�سة 
مبنطقة  العد�س  زراعة  اأن  و 

الظهرة تعد الأول من نوعها.
ق  م 

دواوين احلبوب والبقول اجلافة بغليزان 

توقع ا�ستقبال 50 األف 
قنطارمن العد�س

.  نق�ص احلا�شدات يوؤرق املنتجي مبنطقة الظهرة

م�سدر  من  الو�سط  يومية  علمت 
 ، بالبويرة  ر�سمي مبديرية الرتبية 
فئة  من  مرت�سحني   3 اإق�ساء  عن 
الغ�س  حماولتهم  ب�سبب  الأحرار  
البكالوريا  �سهادة  امتحانات   يف 
طرف  من  �سبطهم  مت  حيث   ،
الأ�ساتذة احلرا�س وهم ي�ستعملون 
بتقنية  املزودة  النقالة  الهواتف 
من  طردهم  ومت  و4جي  3جي 
.يف  نهائيا  المتحانات  قاعات 
العقوبات  اأق�سى  ت�سليط  انتظار 
وزارة  عليه  �سددت  كما  يف حقهم 

الرتبية الوطنية.
تزايد يف عدد الغيابات                                    

التوايل  على  الثالث  لليوم  تزايد 
�سفوف  يف  الغيابات  عدد 
املرت�سحني الذي و�سل اىل 1654 
نظاميا  107 مرت�سحا  منهم  غائبا 
والباقي من فئة الأحرار اي بن�سبة 
34،76 باملائة ما ي�ستدعي درا�سة 
التي تتكرر يف هذا  هذه الظاهرة 

املوعد الرتبوي من كل �سنة .

كوالي�ص الباك من البويرة

�سبط 3 حاالت غ�س يف
 �سفوف االأحرار

ي�شمح مبرافقة الطلبة و تقدمي ت�شهيالت

من�سور وزاري للت�سجيل اجلامعي حلاملي البكالوريا اجلدد 
العايل  التعليم  وزارة  حددت 
رزنامة  العلمي  والبحث 
حلاملي  اجلامعية  الت�سجيالت 
البكالوريا اجلدد دورة 2019  حيث 
 20 يف  الأولية  الت�سجيالت  تنطلق 
اأجل  اآخر  يكون  و  املقبل  جويلية 
للت�سجيالت النهائية يف 12 �سبتمرب، 
ح�سب ما جاء يف املن�سور الوزاري 
الأولية  بالت�سجيالت  املتعلق 

بعنوان  البكالوريا  �سهادة  حلاملي 
ال�سنة اجلامعية 2019/2020 .

والبحث  العايل  التعليم  وزير  وقع 
العلمي الطيب بوزيد، اأم�س الثالثاء 
من�سور  على  العا�سمة،  باجلزائر 
و  الأويل  بالت�سجيل  يتعلق  وزاري 
البكالوريا  �سهادة  حاملي  توجيه 
اجلدد لل�سنة اجلامعية 2019/2020 
تقدمي  و  الطلبة  مبرافقة  ي�سمح   ،

الأويل  الت�سجيل  يف  لهم  ت�سهيالت 
لاللتحاق باجلامعة.

حتديد  اإىل  املن�سور  هذا  ويهدف 
القواعد العامة املطبقة يف جمال 
حاملي  وتوجيه  الأويل  الت�سجيل 
ال�سنة  بعنوان  البكالوريا  �سهادة 
�سهادة  اأو   ، اجلامعية 2020-2019 
بالتعليم  باللتحاق  معادلة  اأجنبية 
ي�ستند  الذي  و  العاليني  والتكوين 

املتح�سل  املعدل  على  اأ�سا�سا 
عليه يف امتحان �سهادة البكالوريا، 
�سحفي  ت�رشيح  يف  الوزير  اأكد  و 
املن�سور  هذا  على  التوقيع  عقب 
لعدة  تتويجا  جاء  الن�س  هذا  اأن   ،
واأولياء  اأ�ساتذة  مع  جرت  لقاءات 
للندوات  تتويجا  كذا  و  التالميذ 
اجلهوية و الوطنية للقطاع مب�ساركة 

اخلرباء.

جمعها : اأح�شن مرزوق تلم�شان حممد بن ترار
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�أحمد باحلاج

اإبراهيم بن �سا�سي  الأ�ستاذ  ك�سف 
يف ت�رصيح �سحفي خ�ص به يومية 
مر�سي  وفاة حممد  اأن   « »الو�سط 
تاأتي  اأ�سباب  لعدة  منتظرا  كان 
العاملي  ال�سغط  مقدمتها  يف 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  وال�سعبي 
ال�سي�سي  حكومة  على  العاملية  
بديال  ليكون  الغتيال  فجاء   ،
يف  الدويل  ال�سغط  من   للهروب 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  اأقدم  حالة 
على اإعدام الرئي�ص ال�رصعي لدولة 
زاد  ،ومما  مر�سي  حممد  م�رص 
الطني بلة هو املعاناة الالاإن�سانية 
بها خالل  مر�سي  معاملة  التي مت 
�ستة �سنوات �سجن اإ�سافة حلرمان 
من احلقوق الجتماعية وال�سحية  
اأفظع  بجرمية  اجلرمية  لتكلل 
وحمبيه  اأهله  حرمان  يف  متمثلة 
من ت�سييع جثمانه ، وهو ما حدث 
مع مر�سده الأمام ح�سن البنة قبل 
�سلة  ذي  �سياق  ويف  �سنة،  �سبعني 
تقام  اأن  �سا�سي   بن  التم�ص  فقد  

الدول  جميع  يف  الغائب  �سالة 
روح  على  والعربية  الإ�سالمية 
�سارخ  كتنديد   مر�سي  ال�سهيد 
ما  التي  الإجرامية  للمعامالت 
 ، ال�سي�سي  ال�سفاح   بها  يقوم  فتئ 
م�سيفا يف ذات ال�سدد اأن الرئي�ص 
مر�سي  حممد  ال�سهيد  امل�رصي 
والبت�سامة  قلبه  بطيبة  له  ي�سهد 

التي مل تغادر حميياه .
 ويف هذا الإطار فقد دعا بن �سا�سي 
يف معر�ص حديثه معنا املخل�سني 
امل�رصي  اجلي�ص  يف  والنزهاء 
املوؤ�س�سة  مبنهجية  لالإقتداء  
حققت  اجلزائرية التي  الع�سكرية 
احلراك  خالل  باهرا  جناحا 
وحدة  على   حفاظا  ال�سلمي  

ال�سعب  ودماء  اجلزائري  ال�سعب 
اجلزائري الغالية .

بن  اإبراهيم  الأ�ستاذ  فاإن  لالإ�سارة 
ال�سهيد  اأن جال�ص  له  �سا�سي �سبق 
حممد مر�سي مبعية جمموعة من 
العلماء والدعاة على راأ�سهم ال�سيخ 
املرحوم حمفوظ نحناح �سهر اأوت 

2003 باجلامعة ال�سيفية  .

حتقيقا   الأمن  م�سالح  با�رصت 
معمقا مع اأحد كبار امل�ستثمرين 
روؤو�ص  بتهم تهريب  ببلدية مغنية 
وال�ستعالء  اخلارج   اإىل   الأموال 
با�ستعمال  عمومية   اأمالك  على  
بالإ�سافة  العقار   ونهب  النفوذ 
اإىل تبي�ص الأموال كما مت �سحب 

جواز �سفره ملنعه من ال�سفر .
املاليري  ميلك  الذي  املتهم 
يف  ا�سمه  ذكر  مت   وان  و�سبق 
براأت  التي  املخدرات  ق�سية  
مدير  اجلنايات  حمكمة  فيها 
ورئي�ص  الأ�سبق   األولئي  الأمن 
الأمن  لدائرة مغنية  مت التحقيق 
بعد  ال�سفر  من  مع  حرمانه  معه 
خلفية  على  �سفره  جواز  حجز 
با�سبانيا  مل�سنع   امتالكه  تبني 
اكت�ساف حركية كربى  زيادة على 
وارويا  اجلزائر  بني  ما  لالأموال 
تهريب  على  يعمل  انه  اأكدت 
اإقدامه  ذلك  اإىل  �سف   ، الأموال 
املوؤ�س�سات  اإحدى  �رصاء  على 
وتهدميها  مبغنية  الثقافية 
اإىل  بالإ�سافة   م�سبوهة  بطريقة 
�رصاء موؤ�س�سة اقت�سادية وحتويل 
اإىل م�ساكن دون  دون  جزء منها  
احرتام  النمط العمراين باحتالل 

اأمتار  وذلك من  يزيد عن 03  ما 
خالل العتماد على نفوذه املايل 
الذي ظهر  يف اقل من 20 �سنة ، 
كما قام ب�رصاء موؤ�س�سة ت�سامنية  
وكان ب�سدد �رصاء  مقر املوؤ�س�سة 
العقابية  املوجود و�سط املدينة  
والذي �سيحول اإىل منطقة  اأولد 
لالنتاح  وامللف   ، قريبا  ال�سارف 
اأن هذا امل�ستثمر ل ي�ستغل هذه 
لأنه  يهملها  واإمنا  املوؤ�س�سات 
لأغري  الأموال  لتبي�ص  ي�ستعملها 
ان  التحقيقات  �ساأن  ومن  هذا   ،
لهذا  كبرية   جتاوزات   تك�سف 
على   ي�سيطر  الذي  امل�ستثمر  
ا�سبانيا  الغيار من  ا�سترياد  قطع 
م�سنعا  ميلك  انه  يتبني  ان  قبل 
مع  العملية  هذه  تاأتي   ، هناك 
م�سالح  اطلقتها  كربى  حتقيقات 
بلدية  من   20 الوطني يف  الدرك 
تبني  بالولية  بلدية   53 ا�سل 
اإطارات  و  �سابقون  وزراء  اإن 
عقارات  فيها  ميلكون  �سامية 
غري  بطريقة  متت  وا�ستثمارات 
قانونية وبا�ستغالل النفوذ وهو  ما 
خلق هلعا يف نفو�ص  املنتخبني و 

اإطارات الدولة املتورطة معهم .
حممد بن تر�ر

ع�سو �ملجل�س �لوطني جلمعية �لعلماء �بر�هيم بن �سا�سي لـ«�لو�سط«

ال�سي�سي ف�سل اغتيال مر�سي بدل اإعدامه 
 .       على �جلي�س �مل�سري �القتد�ء بنظريه �جلز�ئري 

�أكد ع�سو �ملجل�س �لوطني جلمعية علماء �مل�سلمني �جلز�ئريني �الأ�ستاذ �بر�هيم بن �سا�سي ، �أن فظاعة 
ما حدث مب�سر و�لعامل �الإ�سالمي من جرمية مقتل �لرئي�س �ل�سرعي �مل�سري حممد مر�سي ، تعترب 

�سهادة كان �لرجل يتمناها .

اإطارات ومقاولون مهددون باملتابعة الق�شائية

جلان حتقيق يف �سكنات عدل  بواليات الغرب اجلزائري  
جلان  الأ�سبوع  هذا  خالل  حلت  
وزارة  قبل  من  موفدة  حتقيق 
ال�سكن والعمران  بكل من  مع�سكر 
عني   ، تلم�سان   ، بلعبا�ص  ،�سيدي 
للتحقيق  ووهران   متو�سنت 
عدل   �سكنات  اجناز   عملية  يف 
وال�سكنات  الت�ساهمية على خلفية 
كرثة �سكاوي املكتتبني الذين وقعو 
عليهم  ن�سبت  ملقاولت  �سحية 
ومل حترتم مقايي�ص البناء ول دفرت 
ال�رصوط املربم ما بني وكالة عدل 
هلعا  خلق  الذي  الأمر  واملكتتب 
ودواوين  ال�سكن  مدراء  نفو�ص  يف 
الغرب  بوليات  العقار  الت�سيري 

اجلزائري
التحقيقات  هذه  جاءت  وقد  هذا 
بع�سها  التي  ال�سكاوي  كرثة  بعد 
بعدما  العدالة  غاية  اإىل  و�سلت 

بت�سليمهم  امل�ستفيدين  تفاجئ 
بني  ما  مطابقة   غري  �سكنات 
العقد   يف  املوجودة  امل�ساحة  
الواقع  على  فعال   واملوجودة 
يف  الفادح  التاأخر  عن  ناهيك 
، ففي  الأ�سغال  لبع�ص  الإجنازات 
التحقيق   يجري  متو�سنت  عني 
اجتماعي  �سكن   172 اأ�سغال  يف 
الأ�سغال  الغ�ص يف  بفعل  ت�ساهمي 
تبني  التي  امل�ساحة  يف  وال�رصقة 
اأنها املوجودة فعال  غري مطابقة 
لتلك املوجودة على  العقد  حيث 
مربعا   ب20مرتا  ال�رصقة  تبني 
الطوابق   يف  الغ�ص  عن   ناهيك 
طوابق   06 حتوي  اأنها  جند  حيث 
يف حني يف العقد جند 05 طوابق 
مبالغ  بهدف �رصقة  وذلك   ، فقط 
موجهة  اأنها  املفرو�ص  من  هامة 

جتري  جانب   من   ، للم�سعد 
حتقيقات يف �سكنات عدل بكل من 
تلم�سان ،�سيدي بلعبا�ص ، مع�سكر 
بعدما  ووهران  متو�سنت  عني   ،
غري  امل�ستلمة  ال�سكنات  ان  تبني 
�سف   ، العقد  ل�رصوط  مطابقة 
ال�سكنات  بع�ص  اأن  جند  ذلك  اإىل 
ومع�سكر   تلم�سان   يف  الت�ساهمية 
مل تكتمل رغم جتاوز مدة الإجناز 
اأقيمت  لأنها  عقود  بدون  واأخرى 
هذا   ، �رصاع  حمل  اأر�سية  على 
بالإ�سافة اإىل العديد من ال�سكنات 
الت�ساهمية ببلدية فروحة مبع�سكر 
منذ  الأ�سغال  بها  توقفت  التي 
كما   ، بعد  تكتمل  ومل  �سنوات  
عمليات  يف  حتقيقات    جتري 
بوهران  مرقني  اأبطالها  الن�سب  
وغليزان ومع�سكر اأين قاموا بنهب 

دون  والفرار  املواطنني  اأموال 
رجعة ، حيث تبني تواطوؤ م�سوؤولني 
يف هذه التجاوزات ،  كما تبني اأن 
اأجنزت  ال�سكنات  من  الع�رصات 
واأخرى   مطابقة  غري  بناء  مبواد 
مبواد من الدرجة الثانية كالبالط 
مبالغ  يدفع  املواطن  اأن  رغم   ،
اللجنة  وقفت  وقد  هذا   ، كربى 
مبديرات  اإطارات  تورط  على 
العقاري  الت�سيري  ودواوين  ال�سكن 
يف هذا امللف ال�سائك  ، حيث من 
املنتظر اأن يتم تبليغ التقارير اإىل 
وزير ال�سكن الذي قد يحيل العديد 
على  واملقاولني  الإطارات  من 
والحتيال  الن�سب  بتهمة  العدالة  

وا�ستغالل الوظيفة.

�إطالق حتقيقات ب20 بلدية 

االأمن مينع مهربا لروؤو�س االأموال 
مبغنية من ال�سفر

�مل�سيلة

اإنعدام امل�سابح يدفع ال�سباب 
لل�سباحة يف املجمعات املائية

�سكان  الأخرية  ال�ساعات  اأهتز يف 
حادث  وقع  على  امل�سيلة،  ولية 
م�ستوى  ،على  غرقا  �سابني  وفاة 
حيث  املائية،  املجمعات  احدي 
املواطنني  من  الكثري  يجد  ل 
والطفال  ال�سابة  الفئة  خا�سة 
ال�سيف  ف�سل  لق�ساء  متنف�ص  من 
غري  احلر  لفحات  من  والهروب 
و  املائية  املجمعات  نحو  التوجه 
يف ظل الغياب ال�سبه التام املرافق 
املركبات  غرار  على  الرتفيهية 
الريا�سية وامل�سابح ،وقد ا�ستغرب 
املواطنون عن الأ�سباب التي ظلت 
حتول دون حترك املجل�ص ال�سعبي 
اأجل  مداولة من  البلدي لإعداد 
للم�سبح  العتبار  واإعادة  تاأهيل 
مدة  ناهزت  الذي  القدمي  البلدي 
من  للعقدين  اخلدمة  عن  توقيف 
الزمن ، رغم احلاجة امللحة ملثل 
هذا النوع من املرافق التي تفتقر 
عا�سمة  حجم  من  ولية  اإليها 
�سوى  تتوفر  التي ل  احل�سنة، 
اأوملبي تابع  ن�سف  م�سبح  على 
،الذي  والريا�سة  ال�سباب  لقطاع 
،حيث  ترميم  لإعادة  يخ�سع 
املنتخبني  من  املواطنون  ا�ستاء 

مطلبهم  يف  النظر  عدم  ب�سبب 
اهتماماتهم  لل�سباب  يكفل  الذي 
ح�سب  ولكن  ،وتعلمها  بال�سباحة 
على  اأي�سا  يقع  اللوم  فاإن  ال�سكان 
الذين  املواطنني  بع�ص  كاهل 
يف  وال�سباحة  باأنف�سهم  يغامرون 
واأحوا�ص  كالربك  خطرية  اأماكن 
تكون  والتي  وغريها  ال�سقي 
 ، حمرو�سة  وغري  مرخ�سة  غري 
منهم  الكثري  افتقار  اإىل  اإ�سافة 
باتت  التي   ، ال�سباحة  يف  للخربة 
لهم مالذا ومتنف�سا  بالن�سبة  متثل 
هربا  مرحة  اأجواء  لق�ساء  وحيدا 
تفر�ص  التي  الأجواء  حرارة  من 
منع�ص،  مكان  عن  البحث  عليهم 
امل�سطحات  الوجهة  لتكون 
دون  واحلواجز  وال�سدود  املائية 
النقائ�ص  واأمام  بالعواقب  تفكري 
يوميات  تبقى  املطروحة  الكثرية 
املواطنني املحرومني من مرافق 
املنزل  بني  حم�سورة   ، الرتفيه 
امل�ساكل  جملة  ومواجهة  والعمل 
ال�سطح يف ف�سل  التي تطفو على 
مرافق  مقدمتها  ويف  ال�سيف 

الرتفيه .
عبد�لبا�سط بديار 

الرامية  امل�ساعي  اإطار  يف 
البنايات  انت�سار  من  احلد  اإىل 
يتم  التي  خا�سة  الفو�سوية، 
قانونية  غري  بطريقة  ت�سييدها 
وغابية،  فالحية  اأرا�سي  فوق 
و�سعيا من ال�سلطات العمومية يف 
الذين  العقار،  �سما�رصة  حماربة 
الإجتماعية  الظروف  ي�ستغلون 

املواطنني،  لبع�ص  ال�سعبة 
الولية،  لتعليمات  وايل  وتنفيذا 
القيام   2019 �سنة  مطلع  منذ  مت 
بالعديد من عمليات هدم البنيات 
دوائر  مبختلف  والتو�سعات 
الولية، وذلك موا�سلة للمجهودات 

املبذولة بهذا اخل�سو�ص.
اإطار   ويف  ال�سياق،  هذا  يف 

العمليات التي مت تنفيذها من اجل 
الت�سدي لهذه الظاهرة التي ت�سوه 
وت�سكل  للمدينة  اجلمايل  املنظر 
الأرا�سي  على  �سارخا  تعديا 
الفالحية و الغابية، قدرت ح�سيلة 
خمتلف عمليات الهدم التي قامت 
مبختلف  املذكورة  امل�سالح  بها 
 401 هدم  بعملية  الولية  بلديات 

بناية، منها 32ا�سا�ص بناء وجدار.
بلدية  م�ستوى  على  مت  حيث 
وهران هدم 145 بناية و10 اأ�س�ص 
 62 بـ  بوتليلي�ص  دائرة  تليها  بناء، 
و19  بناية   58 ب  قديل  ثم  بناية، 
اإىل  بالإ�سافة  وجدار،  اأ�سا�ص 

باقي الدوائر. 
اأحمد بن عطية

دائرة بوتليلي�س تت�شدر عدد املخالفني

هدم 401 بناية فو�سوية بوهران

حممد بن تر�ر



الوطني  املركز  عمال  توعد 
عن  املهني  والتعليم  للتكوين 
مرا�سلة  يف   ، ورقلة  ملحقة  بعد 
التكوين  وزير  من  لكل  مرفوعة 
والية  وايل   ، املهنيني  والتعليم 
للمركز  العام  املدير   ، ورقلة 
الوطني للتعليم املهني عن بعد ، 
مفت�سية العمل ، م�سوؤولو املكاتب 
واحلرة  الوطنية  للنقابة  الوالئية 
لعمال الرتبية والتكوين ، كانت قد 
ن�سخة  »الو�سط«،  يومية  ت�سلمت 
احتجاجية  وقفة  بتنظيم   ، منها 
يتعر�ض  ما  خلفية  على  وذلك   ،
املديرة  طرف  من  العمال  له 
تهمي�ض  من  بورقلة  اجلهوية 
والقهر  الظلم  وا�ستمرار  ممنهج 
اأنواع  ب�ستى  املتوا�سل  والهجوم 
عبارات التجريح واالحتقار الذي 
تعر�ض العديد من العمال موؤخرا 
من طرفها ، ناهيك عن احلرمان 
العمل  �رشوط  الأدنى  املق�سود 
يتعر�ض  الذي  للقمع  اإ�سافة   ،

و  التهديد  وكذا   ، العامل  له 
به  الذي  االنتقامي  االأ�سلوب 
جلوئهم  ب�سبب  املديرية  عمال 
التي  املهازل  لن�رش  لالأعالم 
والتي  اجلهوية  باملديرية  حتدث 
بوؤرة  االأخرية  االونة  يف  حتولت 
والكوارث  االأحداث  فيها  تتواىل 
وكذا التجاوزات اخلطرية للمديرة 
ا�ستغالل  يف  جمملها  يف  �سبت 
االأو�ساع  ن�سيان  دون   ، الوظيفة 

املزرية التي يعي�سها العامل .

نف�ض  به  اأفادت  وح�سبما   
حوار  غياب  ال�سكوى،واأمام 
وتعنت  جهة  من  منتج  جماعي 
قوانني  بتزيل  اجلهوية  املديرة 
وتعمق  اله�سا�سة  تكر�ض  فوقية 
للمنظومة  البنيوية  االأزمة 
ومما   ، اأخرى  جهة  من  االإدارية 
املركز  عمال  نفو�ض  يف  يحز 
بعد  عن  املهني  للتعليم  الوطني 
احليف  ا�ستمرار  ورقلة  ملحقة 
عموم  على  املمار�ض  واالحتقار 

االأ�سم  �سيا�سة  انتهاج  و  العمال 
املديرية  طرف  من  واالأعمى 
من  االأزمة  معاجلة  يف  العامة 
جذورها وعدم وفاء املدير العام 
بالتزاماته يف احلفاظ على اأدنى 
القانونية  واحلقوق  املكت�سبات 
واملعنوية  منها  االجتماعية 
على  للعامل  واحرتام  حرية  من 
املديرة  تنحية  اأو  بتحويل  االأقل 
ورفع  للت�سعيد  تفاديا  اجلهوية 
اأبدى  فقد   ، املطالب  �سقف 
للت�سعيد من  العمال ا�ستعدادهم 
براأ�ض  للمطالبة  خطابهم  لهجة 
جتاوزتها  التي  اجلهوية  املديرة 

االأحداث .
اأكرث من  اأكد  فقد  وعلى �سعيد  
النظام  رموز  بقايا  اأن  متحدث 
جاهدة  ت�سعى  بورقلة  الفا�سد 
لفر�ض  يائ�سة  حماوالت  يف  و  
التخويف  ولغة  االإداري  االإرهاب 
يف  متوقعها  على  للمحافظة 
و�سول  عدم  م�ستغلة  القاعدة 
املنجل لعا�سمة اجلنوب ال�رشقي 

حلد كتابة هاته االأ�سطر .

امل�سرتكة  االآمن  م�سالح  متكنت   
مع  احلدودية  مترنا�ست  بوالية 
خالل  والنيجر،  مايل  دولتي 
  24 تنفيذ  من  اجلارية،  ال�سنة 
عملية اأمنية ناجحة، اأ�سفرت عن 
مادة  من  هائلة  كمية  ا�سرتجاع 
الوقود  كانت يف طريقها نحو دول 
اجلماعات  ن  تتح�سّ اأين  اجلوار  

االإرهابية  .
من   « »الو�سط  يومية  علمت 
م�سالح  اأن    ، مطلعة  م�سادر 
مكافحة  وجهاز  الوطني  االأمن 
بالدرك  املنظمة  اجلرمية 
بال�رشيط  املرابطة  الوطني 
دولتي  مع  اجلنوبي  احلدودي 
متكنت  قد  ،كانت  والنيجر  مايل 
ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي  خالل 
اجلارية من �سبط وا�سرتجاع  ما 
مادة  من  لرتا   45800 عن  يزيد  
 22 عرب   �سبطها  مت  الوقود  
اجلنوبية،   باحلدود  �رشيا   خمزنا 
كما مت اأي�سا  ا�سرتجاع  13  مركبة 
من بينها 13 من نوع اأفجي 60  و 
نوع  من  الدفع  رباعية  10�سيارات 
  18 توقيف  مع  �ستاي�سن،   تويوتا 
�سخ�سا من بينهم 07 رعايا اأفارقة 

املحجوزات   م�سادرة  ليتم   ،
اأق�سام  مفت�سيات  اإىل  وت�سليمها 
مت  فيما  اجلزائرية،   اجلمارك 
امل�سلحة  اإىل  املوقوفني  حتويل 
ا�ستكمال  وبعد  املخت�سة، 
مت  معهم،  القانونية  االإجراءات 
وكالء  ال�ّسادة  اأمام  تقدميهم 
اأمروا باإيداعهم  اأين  اجلمهورية   
التهريب  بتهمة  املوؤقت  احلب�ض 
واالإ�رشار باالقت�ساد الوطني، فيما 
ب�سنة  االأجانب  الرعايا  اإدانة  مت 
تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �سجنا 
دينار  األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 
اإجراءات  ا�ستكمال  قبل  جزائري 
الوطني  الرتاب  من  ترحيلهم 
بتهمة االإقامة غري ال�رشعية وفق 

ما اأوردته م�سادرنا .
اجلهات  نف�ض  من  علم  وح�سبما 
النوعية  االأمنية  العمليات  فاإن 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
ل�سالح  العامة  القيادة  ملخطط 
منابع  لتجفيف  الوطني  الدرك 
على  اخلناق  ت�سييق  و  التهريب 
ح�سب  االإجرامية  ال�سبكات 

املعلومات املتاحة .  
�أحمد باحلاج 

هدد عمال �ملركز �لوطني للتكوين و�لتعليم �ملهني عن بعد ملحقة ورقلة بتنظيم وقفة �حتجاجية 
للمطالبة بو�سع حد لت�سلط �ملديرة �جلهوية على �لعمال وممار�سة �ستى �سبل �لتع�سف وهو ما �أدرج يف 

خانة �سوء ��ستغالل �لوظيفة ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

�ملركز �لوطني للتعليم �ملهني عن بعد بورقلة

�أحمد باحلاج 

العمال يطالبون براأ�س املديرة اجلهوية 

وجه الوزير االأول نور الدين بدوي 
جمل�ض  اجتماع  هام�ض  على 
تعليمات   ، امل�سرتك  الوزراء 
مبنكوبي  الفوري  للتكفل  �سارمة 
االإدارية  املقاطعة  في�سانات 
ايليزي  بوالية  احلدودية  جانت 
خمتلف  يف  باالإ�رشاع  اأمر  كما   ،
من�ساءات  الإجناز  الدرا�سات 
من  املدينة  هذه  حلماية  فنية 

الفي�سانات م�ستقبال .
الدين  نور  االأول  وزير  اأمر 
و  الداخلية  وزير  من  بدوي  كل 
االأ�سغال   ، املحلية  اجلماعات 
العمومية ، ال�سحة والري واملوارد 
اتخاذ  يف  باالإ�رشاع  املائية 
الالزمة  واالإجراءات  التدابري 

من  باملت�رشرين  الفوري  للتكفل 
عن  الناجمة  اجلوية  التقلبات 
عزلت  التي  الطوفانية  االأمطار 
دولة  مع  احلدودية  جانت  مدينة 
ليبيا عن العامل اخلارجي واأحلقت 
باملمتلكات  ج�سيمة  اأ�رشار 

العمومية واخلا�سة .
تراأ�سه  خالل  بدوي  وجه  كما 
الجتماع جمل�ض الوزراء امل�سرتك  
اأوامر باالإ�رشاع يف اجناز درا�سات 
تتعلق مبن�ساآت فنية ، مع ترميم و 
اإعادة االعتبار ل�سبكات الطرقات 
حلماية  املائية  واملوارد  الري   ،
التقلبات  من  االإدارية  املقاطعة 
لتكرار  تفاديا  وذلك  اجلوية 

�سيناريو الفي�سانات االأخرية  .

ت�ساءل  فقد  ثانية  جهة  من 
حول  املحلي  لل�ساأن  املتتبعني 
حت�سبا  النجدة  خمطط  غياب 
على  الكربى  الطبيعية  للكوارث 
البالد  جنوب  واليات  م�ستوى 
عجز  عن  ناهيك   ، الكبري 
بوالية  التنفيذيني  امل�سوؤولني 
االأزمات  م�سايرة  عن  اإيليزي 
االن�سانية التي متر بها املقاطعة 
حماوالت  رغم   ، جانت  االإدارية 
اليائ�سة  الوالئية  ال�سلطات 
احتقان  وتطويق  الو�سع  الحتواء 
املت�رشرين، وهو االأمر الذي دفع 
بهوؤالء ملطالبة احلكومة بتقدمي  
بهاته  املتقاع�سني  امل�سوؤولني 
الوالية اأمام امل�ساءالت القانونية 

العجز  حول  تو�سيحات  لتقدمي 
الرتاكمات  حلحلة  يف  الكبري 

القائمة  .
اإيليزي  والية  �سكان  اأن   ومعلوم 
قد خرجوا مطلع االأ�سبوع اجلاري 
لل�سارع  احتجاجية  حركة  يف 
و�سفوه  ملا  وا�ستنكارا  تنديدا 
لوزير  اال�ستفزازية  بالت�رشيحات 
الري واملوارد املائية وذلك على 
في�سانات  اأن  على  تاأكيده  خلفية 
لتهويلها  الداعي  و  عادية  جانت 
اأن  على  منه  وا�سحة  اإ�سارة  ، يف 
مواقع  يف  املتداولة  النكبة  �سور 
التوا�سل االجتماعي تعود ملدينة 

غات بليبيا .
�أحمد باحلاج 

تد�بري للتكفل بامللف م�ستقبال

تعليمات �صارمة للتكفل مبنكوبي جانت

خالل �ل�سد��سي �لأول

يف وقت تلعب فيه �ل�سلطات �ملحلية دور �ملتفرج 

حجز 45800لرت من 
الوقود  باحلدود اجلنوبية  
جتفيف منابع �لتهريب لتقوي�ض ن�ساط �لإرهابيني 

اخلنازير تهدد �صكان حي 
بالة ببلدية ورقلة 
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حي  �سكان  من  الع�رشات  نا�سد 
ورقلة،  ببلدية  الفالحي  بالة 
البلدي،  ال�سعبي  املجل�ض  م�سالح 
تطهري  حملة  �سن  ب�رشورة 
املنطقة  النطاق،لتخلي�ض  وا�سعة 
للخنازير  الفظيع  االنت�سار  من 
اأ�سحاب  تهدد  اأ�سبحت   التي 
بالهجرة  الفالحية   املحيطات 
اجلماعية نحو التجمعات ال�سكنية 

احل�رشية .
قال اأ�سحاب املحيطات الفالحية  
لبلدية  اإداريا  التابع  بالة   بحي 
مع   حديثهم  معر�ض  يف  ورقلة، 
�ساخطون  اأنهم   ، »الو�سط«  يومية 
للخنازير،  املخيف  التف�سي  من 
و  ال�سكان  لدى  قلق  ولد  ما  وهو 
اأثار �سخطهم، على خلفية خوفهم 
من تعر�سهم و اأطفالهم لالأذى من 
طرف هذه احليوانات املتوح�سة، 

عاثت  و  �سيطرتها،  ب�سطت  التي 
الزراعية  املحا�سيل  يف  ف�سادا 
لناحية  املجاورة  ،باملحيطات 
خمططات  غياب  ظل  يف  بالة، 

العمل الردعية.
و ذهب البع�ض االأخر من حمدثينا، 
ما  حالة  يف  اأنهم  التاأكيد  حد  اإىل 
حلوال  ال�سلطات  من  يلتم�سوا  مل 
جذرية  يف القريب العاجل ، فاإنهم 
يف  طوعا  م�ساكنهم  �سيهجرون 
واالأمن  الراحة  غياب ظروف  ظل 

والطماأنينة .
من جهتنا حاولنا االت�سال تكرارا 
ال�سعبي  املجل�ض  برئي�ض  ومرارا 
راأيه  ورقلة ملعرفة  ببلدية  البلدي 
علينا  تعذر  اأنه  االإ  املو�سوع  يف 
خارج  هاتفه  وجود  ب�سبب  ذلك 

نطاق التغطية .
�أحمد باحلاج 

حلماية حميطاتهم وب�ساتينهم �لقدمية 

فالحو عني �صالح يطالبون بتدخل الأمن 
.       �ملع�سلة باتت تتجدد مع كل مو�سم جني �لتمور

بوالية  �سالح  عني  فالحو  طالب 
االأمنية  امل�سالح   ، مترنا�ست 
حد  لو�سع  دورياتها  بتكثيف 
الب�ساتني  من  التمور  ل�سارقي 
الفالحية  املحيطات  و  القدمية 
مادية  خ�سائر  كبدهم  ما  وهو 

فادحة 
فالحو  من  عدد  ا�ستكى 
القدمية  والب�ساتني  املحيطات 

�سالح  عني  االإدارية  باملقاطعة 
من  وغريها  مترنا�ست  بوالية 
اأ�سبحت  التي  الفالحية  املناطق 
ميتهنون  لالأ�سخا�ض  ملجاأ 
الفالحني  جعل  و�سعا   ، ال�رشقة 
نتيجة  فادحة  خ�سائر  يتكبدون 
غابات  تطال  باتت  التي  ال�رشقة 
بنهب  هوؤالء  يقوم  ، حيث  نخيلهم 
هذه  جني  مو�سم  كل  مع  التمور 

ح�ساب  على  املال  لك�سب  املادة 
ي�ستغل  كما   ، الفالحني   خ�سارة 
هوؤالء فر�سة هبوب الرياح لتنفيذ 
تقفي  ل�سعوبة  نظرا  خمططاتهم 
بع�ض  ت�رشيح  وح�سب   . االآثار 
فاإنهم   « الو�سط    « لـ  الفالحني 
مو�سم  كل  مع  لل�رشقة  يتعر�سون 
اأجرب  الذي  االأمر   ، التمور  جني 
ب�ساتينهم  بع�سهم على املبيت يف 

 ، التمور  �رشقة  لع�سابة  للت�سدي 
جنيها  االأخر  البع�ض  ف�سل  فيما 
 ، �رشقتها  لتجنب  ن�سوجها  قبل 
حيث زرعت هذه الع�سابة اخلوف 
مطالبني   ، الفالحني  نفو�ض  يف 
االأمن  م�سالح  تدخل  ب�رشورة 
حلماية غاباتهم من هذه الع�سابة 

التي كبدتهم خ�سائر فادحة .  
�أحمد باحلاج
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بح�شور اأ�شرته وغياب كامل ملنا�شريه، 

دفن مر�سي فجرا بالقاهرة و�سط 
ت�سديدات اأمنية

دفن حممد مر�شي، اأول رئي�س مدين منتخب يف م�شر، يف اخلام�شة �شباح  اأم�س الثالثاء بالتوقيت املحلي 
)03:00 تغ(، باأحد مقابر �شرقي العا�شمة القاهرة، بعد اأقل من 24 �شاعة على وفاته، ح�شبما ك�شف حماميه، 

عبد املنعم عبد املق�شود.
ويف ت�رصيحات ، اأو�صح عبد املق�صود، 
الذي  ملر�صي  القانوين  الفريق  رئي�س 
دفن  "مت  اأنه  الدفن  مرا�صم  ح�رص 
ال�صابقني  املر�صدين  مبقربة  مر�صي 
�رصقي  ن�رص  مبدينة  الإخوان  جلماعة 
مر�صي  اأ�رصة  اأن  اإىل  القاهرة"واأ�صار 
يتمكن  الدفن، فيما مل  ح�رصت مرا�صم 
واأو�صح  احل�صور،  من  مر�صي  منا�رصو 
اأن ال�صلطات �صمحت لـ"اأ�صامة مر�صي"، 
مرا�صم  بح�صور  حاليا  املحبو�س  جنله 
الدفن، وكذلك زوجته واأولده و�صقيقني 

ملر�صي.
واأكد عبد املق�صود اأنه واأفراد الأ�رصة، 
واجلنازة  الثالثاء،  فجر  �صالتي  اأمتوا 
على جثمان مر�صي مب�صجد �صجن ليمان 
تنتقل  اأن  قبل  القاهرة(،  )جنوبي  طره 
زوجته  برفقة  اجلثمان  حتمل  �صيارة 

وجنله اإىل املقابر �رصقي العا�صمة.
واأ�صار اإىل اأن الأ�رصة جل�صت قرابة الـ 3 
�صاعات يف م�صت�صفى �صجن ليمان طره، 
حيث كان يرقد جثمان مر�صي وح�رصت 
اأنه  واأو�صح  واجلنازة  الغ�صل  مرا�صم 
مرا�صم  �صاركوا يف ح�صور  والأ�رصة  هو 
مقربة  بجوار  مر�صي  دفن  ومت  الدفن، 
املر�صد ال�صابق لالإخوان، حممد مهدي 
 2017 �صبتمرب  يف  تويف  الذي  عاكف، 
مرا�صم  و�صهدت  اأي�صا  مبر�صه  متاأثرا 
اأمنيا  وجودا  القاهرة،  �رصقي  الدفن، 
ملنا�رصيه،  كامل  غياب  و�صط  م�صددا، 
م�صدر  وفق  الأمنية،  للظروف  نظرا 

ثان مطلع حتدث لالأنا�صول راف�صا ذكر 
مرا�صم  اأن  ذاته  امل�صدر  واأو�صح  ا�صمه 

اجلنازة ا�صتغرقت قرابة ال�صاعة.
ويف وقت �صابق الإثنني، اأعلن التلفزيون 
الر�صمي امل�رصي، وفاة الرئي�س الأ�صبق 
واأو�صح  حماكمته  جل�صة  اأثناء  مر�صي، 
لنوبة  تعر�س  "مر�صي"  اأن  التلفزيون 
على  تويف  املحاكمة،  اأثناء  اإغماء 
النائب  �رصح  الإثنني،  وم�صاء  اإثرها 

العام امل�رصي، نبيل �صادق، بدفن جثة 
مر�صي ويف بيان �صابق، اأ�صار �صادق اأن 
يف  متوفيا  للم�صت�صفى  "ح�رص  مر�صي 
دقيقة  وخم�صني  الرابعة  ال�صاعة  متام 
املحلي/  )بالتوقيت  الإثنني  م�صاء 
وجود  عدم  تبني  وقد  ت.غ(،   14:50

اإ�صابات ظاهرية حديثة بجثمانه".
طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�س  و�صجل 
وتاريخيا،  اإن�صانيا  موقفا  اأردوغان، 

قدم  العامل  يف  زعيم  اأول  باعتباره 
واأ�رصة  امل�رصي،  لل�صعب  تعازيه 
الوفاة  اإعالن  بعد  مر�صي،  واأقرباء 

بدقائق.
اإثر  �صاخنة  دولية  فعل  ردود  وو�صط 
خفوت  حالة  تنتاب  مر�صي،  وفاة 
ومل  امل�رصية،  الر�صمية  الأو�صاط 
مر�صي  الر�صمية  الأخبار  ت�صف 
بع�صها  واكتفى  الأ�صبق  بالرئي�س 
با�صمه واأخرى بـ"املتهم"،وكان مر�صي 
يحاكم يف 5 ق�صايا ح�صل على 3 اأحكام 
الحتادية  اأحداث  يف  بال�صجن  نهائية 
22 اأكتوبر 2016 )حكم نهائي بال�صجن 
 15 الق�صاء  اإهانة  وق�صية  عاًما(،   20
بال�صجن  نهائي  اأكتوبر املا�صي )حكم 
قطر  مع  التخابر  وق�صية  �صنوات(،   3
بال�صجن  نهائي  )حكم   2017 �صبتمرب 
عقب  جماعة  قيادة  بتهمة  عاما   25

تربئته من التخابر(.
وكانت تتم اإعادة حماكمته يف ق�صيتي 
التخابر مع حما�س )حكم اأويل بال�صجن 
ف�صال  لليوم،  اأجلت  والتي  عاما(   25
والهروب  احلدود  اقتحام  ق�صية  عن 
من ال�صجون )حكم اأويل بالإعدام( وكان 
مر�صي املحبو�س منذ الإطاحة به من 
احلكم يف 3 جويلية 2013، ينفي �صحة 
التهامات املوجهة اإليه يف تلك الق�صايا، 
ويعترب اأنها حماكمات �صيا�صية، وهو ما 
تنفيه ال�صلطات، وت�صدد على ا�صتقالل 

ونزاهة الق�صاء. 

مدين  رئي�س  اأول  مر�صي،  حممد  قال 
مت�صمك  اإنه  مب�رص،  دميقراطيا  منتخب 
ببالده حتى واإن جارت عليه، موؤكدا عدم 
،كانت  مماته  حتى  بالده  باأ�رصار  البوح 
وفاته  قبل  مر�صي  بها  نطق  كلمات  هذه 
القاهرة، يف  جنوبي  اليوم  اأثناء حماكمته 
الق�صية املعروفة بالتخابر مع "حما�س"، 
اأدىل  لالأنا�صول  خا�س  حديث  ح�صب 
املق�صود  عبد  املنعم  عبد  حماميه  بها 
الذي ح�رص اجلل�صة،ويف كلمته من خلف 
القف�س الزجاجي، انتقد مر�صي اإجراءات 

املحاكمة معه، وفق حماميه.
وقال مر�صي: "حتى الآن ل اأرى ما يجري 
يف املحكمة ل اأرى املحامي ول الإعالم 
ول املحكمة، وحتى املحامي املنتدب من 
للدفاع  لديه معلومات  يكون  لن  املحكمة 
من  طلبت  "كنت  مر�صي:  عني"،واأ�صاف 
املحكمة جل�صة �رصية واملحكمة رف�صت 
خال�س )انتهى( هذا قرار املحكمة ولكن 
بها حتى مماتي حر�صا  اأبوح  لن  الأ�رصار 
اأمن البلد و�صيادتها"،وكانت حمكمة  على 
من   22 اتهام  يف  تنظر  القاهرة  جنايات 
امل�صلمني"،  "الإخوان  وعنا�رص  قيادات 
يتقدمهم الرئي�س الأ�صبق، مر�صي ومر�صد 
"جرائم  بارتكاب  بديع  حممد  اجلماعة، 
اأجنبية  وجهات  منظمات  مع  التخابر 

خارج البالد". 
من جانبه قال حمامي مر�صي، ، "مر�صي 
هيئة  اأمام  دقائق   7 اإىل   5 من  حتدث 
الزجاجي.  القف�س  خلف  من  املحكمة 
ثم �صقط مغ�صيا عليه عقب كلمته واأبلغنا 
اأنه تويف"،وكان مر�صي  من املتهمني معه 
تاريخ  يف  دميقراطيا  انتخب  رئي�س  اأول 
ثورة  عقب  وذلك   ،2012 عام  البالد، 
-1981( مبارك"  "ح�صني  اأجربت  �صعبية 
التنحي، ويف 3 جويلية 2013  2011( على 
جلماعة  امُلنتمي  مبر�صي،  اجلي�س  اأطاح 
واحد  عام  بعد  امل�صلمني"،  "الإخوان 
اأن�صاره  اعتربه  فيما  احلكم،  من  فقط 
"انقالبا ع�صكريا"، واأطلق عليه معار�صوه 

"ثورة �صعبية".
الفتاح  عبد  اآنذاك،  الدفاع  وزير  وقاد 
الإطاحة  احلايل(،  )الرئي�س  ال�صي�صي 
احلكم  �صدة  يعتلي  اأن  قبل  مبر�صي، 

منت�صف عام 2014.

اآخر كلمة ملر�سي: "بالدي 
واإن جارت علّي عزيزة" 

مر�سي.."القاب�س على اجلمر" حتى اآخر نف�س 
"ثمن ال�رصعية حياتي"، 3 كلمات 
حممد  الأ�صبق  الرئي�س  رددها 
قبل  له  خطاب  اآخر  يف  مر�صي 
جويلية   3 يف  به  اجلي�س  اإطاحة 

 .2013
الثالث  الكلمات  هذه  تكن  مل 
جمرد �صعارات ينطق بها مر�صي، 
حياته  ج�صده يف  واقعا  كانت  بل 
وم�صريته طيلة م�صواره ال�صيا�صي 
حممد  جلو�س  جاء  ما  وبقدر 
الرئا�صة  مقعد  على  مر�صي 
يكن  مل  مفاجاأة  امل�رصية 
جانفي  ثورة  قبل  اأحد  يت�صورها 
2011، بقدر ما كان رحيله �صادما 

خالل جل�صة حماكمته.
الإثنني،  مر�صي،  حممد  تويف 
ال�صحياأثناء  و�صعه  تدهور  جراء 
دولية  اإدانات  فجر  ما  حماكمته؛ 
امل�رصي  النظام  تعامل  لأ�صلوب 
يف  منتخب  مدين  رئي�س  اأول  مع 

تاريخ م�رص.

يف ريف م�شر.. الن�شاأة

مبحافظة  العدوة  قرية  يف 
ولد  م�رص،  �صمايل  ال�رصقية 
حممد مر�صي، يف 20 اأوت 1951، 
ن�صاأ مر�صي و�صط عائلة ب�صيطة، 
ربة  واأمه  فالحا،  والده  كان  اإذ 
وله   ،1978 عام  تزوج  منزل. 

خم�صة اأولد، وثالثة اأحفاد.
يف  للدرا�صة  القاهرة  اإىل  انتقل 
و1975،   1970 بني  الهند�صة  كلية 
مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  وتخرج 

ال�رصف، وعني معيدا بها.
املتحدة  الوليات  اإىل  �صافر 
للعمل   ،1978 عام  الأمريكية، 
وا�صتكمال الدرا�صة، وح�صل على 
املاج�صتري يف الطاقة ال�صم�صية، 
يف   ،1982 عام  الدكتوراه،  ثم 
حماية حمركات مركبات الف�صاء 
كاليفورنيا،  جنوب  جامعة  من 
على  ح�صل  حتى  بها  ظل  التي 
 1985 م�صاعد، عام  اأ�صتاذ  درجة 
اأ�صتاذا  وعمل  م�رص،  اإىل  عاد 
املواد يف  هند�صة  لق�صم  ورئي�صا 
الزقازيق  بجامعة  الهند�صة  كلية 

بني 1985 و2010.

هيئة  بنادي  ع�صوا  انتُخب 
له  وكانت  اجلامعة،  يف  التدري�س 
جهود بارزة يف العمل الجتماعي 

واخلدمي.
مقاومة  جلنة  يف  ع�صوا  واختري 
ال�رصقية،  مبحافظة  ال�صهيونية 
الدويل  باملوؤمتر  وع�صوا 
ال�صيا�صية  والقوى  لالأحزاب 
ع�صو  وهو  املهنية،  والنقابات 
امل�رصية  اللجنة  يف  موؤ�ص�س 

ملقاومة امل�رصوع ال�صهيوين.

الربملاين الالمع

يف 2000 انتخب ع�صوا يف جمل�س 
جماعة  عن  )الربملان(  ال�صعب 
رئي�س  وكان  امل�صلمني،  الإخوان 
واملتحدث  الربملانية،  كتلتها 
بداأ  احلني  ذك  ومنذ  با�صمها، 
من  كان  ي�صطع  ال�صيل�صي  جنمه 
اأع�صاء الربملان و�صاحب  اأن�صط 
اأ�صهر ا�صتجواب عن حادثة قطار 
ال�صعيد واأدان احلكومة وخرجت 
ال�صحف الر�صمية يف اليوم التايل 

اختياره  مت  با�صتجوابه،  ت�صيد 
-2000 برملاين  كاأف�صل  عامليا 
2005 من خالل اأدائه الربملاين.

اجلمعية  تاأ�صي�س  يف  �صارك 
ثم   ،2004 عام  للتغيري،  الوطنية 
مع  للتغيري،  امل�رصية  اجلمعية 
يف  الربادعي  حممد  الدكتور 
يف  حموري  دور  له  فكان   2010
 2011 جانفي   25 لثورة  التمهيد 
الأ�صبق  بالرئي�س  اأطاحت  التي 
ح�صني مبارك وتنبه نظام مبارك 
بدايات  مع  فاعتقله  الدور  لهذا 
اجلماهري  حررته  ان  اإىل  الثورة 
واأخرجته من حمب�صه قبيل تنحي 

مبارك.

ال�شيا�شي القيادي..اأول 
رئي�س حلزب الإخوان

احلرية  تاأ�صي�س حزب  �صارك يف 
ال�صيا�صية  الذراع  والعدالة، 
وكذلك  الإخوان،  جلماعة 
التحالف الدميقراطي، الذي �صم 

اأحزابا عديدة.

الإخوان،  �صورى  جمل�س  انتخبه 
يف 30 اأفريل 2011، رئي�صا حلزب 
ع�صام  بجانب  والعدالة،  احلرية 
�صعد  وحممد  له،  نائبا  العريان 

الكتاتني كاأمني عام للحزب.
انتخابات  باأول  مر�صي  فاز 
 ،2012 عام  الثورة،  بعد  رئا�صية 
منتخب  مدين  رئي�س  اأول  لي�صبح 
وخام�س  م�رص،  يف  دميقراطيا 

رئي�س لها.
التايل،  العام  يف  م�رص،  �صهدت 
واأخرى  مناه�صة  احتجاجات 

منددة بحكم مر�صي.
اآنذاك،  الدفاع  وزير  اأطاح 
عبد  احلايل،  امل�رصي  الرئي�س 
 3 يف  مبر�صي،  ال�صي�صي،  الفتاح 
جويلية 2013، وزج به يف ال�صجن 
خ�صع مر�صي، على مدار �صنوات، 
عديدة،  ق�صايا  يف  ملحاكمات 
وُمنع  اأحكام،  بحقه  و�صدرت 
اأ�رصته  روؤية  من  طويلة  لفرتات 
ومنظمات  مر�صي  اأ�رصة  ا�صتكت 
�صواأ  من  مرارا  ودولية  حملية 
ال�صجن،  داخل  ال�صحية  اأو�صاعه 

ومن حمب�صه النفرادي، لكن دون 
ا�صتجابة حقيقية من ال�صلطات.

مل  فانه  القيود  هذه  كل  ورغم 
مواقفه  عن  اأمنلة  قيد  يتزحزح 
اأمام  مداخالته  يف  ذلك  وجتلي 
الق�صايا  يف  املحاكم  ق�صاة 
ق�صطا  فيها  نال  التي  العديدة 
وفريا من التهامات ثم الحكام..
يف  الثبات  هذا  على  وا�صتمر 
الثنني  اليوم  حماكمته  جل�صة 
حركة  مع  التخابر  ق�صية  يف 
حما�س، ف�صقط مغ�صيا عليه وهو 
يخاطب املحكمة بنف�س العزمية 
ومبادئه،  مواقفه  على  والإ�رصار 
العهد،  على  حمافظا  ربه  ليلقي 

قاب�صا على اجلمر.
"هيومن  منظمة  كانت  واإذا 
رايت�س ووت�س" احلقوقية الدولية 
فظيع،  "اأمر  باأنها  وفاته  و�صفت 
"عدم  ظل  يف  متوقعة"،  لكنها 
الكافية"  ال�صحية  الرعاية  توفري 
رجب  الرتكي  الرئي�س  فاإن  له، 
بـ"الأخ  نعته  قد  اأردوغان  طيب 

ال�صهيد"..
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اخلروج من الإقليم:

كيف حتاول طهران تو�سيع هام�ش خياراتها اأمام وا�سنطن؟

مركز امل�شتقبل للأبحاث 
والدرا�شات املتقدمة

توا�شل م�شتمر:

كان الفًتا اأن اإيران �سارعت يف 
الفرتة االأخرية اإىل تد�سني حملة 
دبلوما�سية جديدة �سعت عربها 
عالقاتها  حت�سني  موا�سلة  اإىل 
مع العديد من القوى الدولية، ال 
�سيما االآ�سيوية، حيث قام وزير 
اخلارجية االإيراين حممد جواد 
ظريف بجولة اآ�سيوية يف الفرتة 
الفائت،  ماي   18 اإىل   12 من 
تركمان�ستان  من  كاًل  �سملت 
ثم  وال�سني،  واليابان  والهند 
يف  باك�ستان،  اإىل  بزيارة  تبعها 
والتي  نف�سه،  ال�سهر  من   24
خان  عمر  وزراءها  رئي�س  كان 
قد زار طهران يف 22 اإبريل من 

العام ذاته. 
انتهت  الذي  نف�سه  اليوم  ويف 
الوزراء  رئي�س  زيارة  فيه 
الياباين �سينزو اآبي اإىل طهران، 
كان  اجلاري،  جوان   14 يف 
يزور  روحاين  ح�سن  الرئي�س 
قمة  حل�سور  قريغيز�ستان 
منظمة �سنغهاى للتعاون، حيث 
التقى خاللها بكل من الرئي�س 
ال�سيني �سي جني بينغ والرو�سي 
فيالدميري بوتني، وبعدها بيوم 
طاجيك�ستان  بزيارة  قام  واحد 
»التعاون  قمة  يف  للم�ساركة 

وبناء الثقة يف اآ�سيا«.
اإيران  اإن  القول  ميكن  هنا، 
ا�سرتاتيجية  اتباع  يف  بداأت 
من  بـ«اخلروج  ت�سميتها  ميكن 
نقل  حماولة  وتعني  االإقليم«، 
اأزمتها املت�ساعدة مع الواليات 
املتحدة االأمريكية من �سياقها 
فيه  تتعر�س  الذي  االإقليمي 
االإطار  اإىل  متتالية،  ل�سغوط 
الذي  ات�ساًعا،  االأكرث  الدويل 

لروؤيتها،  وفًقا  فيه،  ت�ستطيع 
تقلي�س حدة تلك ال�سغوط وبناء 
حائط �سد ميكن اأن ي�ساعدها 
يف مواجهة العقوبات االأمريكية 
ميكن  التي  اال�ستحقاقات  اأو 
التي  االإجراءات  عن  تنتج  اأن 
املرحلة  يف  عليها  تقدم  رمبا 
املهلة  انتهاء  بعد  القادمة، 
للقوى  منحتها  التي  احلالية 
مزيًدا  تتخذ  اأن  قبل  الدولية 
يف  الت�سعيدية  االإجراءات  من 

برناجمها النووي.

اأهداف متعددة:

تعزيز  فاإن  �سك،  دون  من 
القوى  بع�س  مع  العالقات 
�سيا�سة  عن  يعرب  ال  الدولية 
اإيرانية جديدة، حيث اأن اإيران 
هذا  تبني  اإىل  �سعت  ما  دائًما 
اأن الظروف احلالية  اإال  النهج. 
ف�ساًل  املنطقة،  بها  متر  التي 
التي  القوية  التداعيات  عن 
العقوبات  تفر�سها  بداأت 
احل�سد  وتزايد  االأمريكية 
بالقرب  االأمريكي  الع�سكري 
اإىل  واندفاعها  حدودها،  من 
للرد  م�سادة  خطوات  اتخاذ 
على االإجراءات االأمريكية، كل 
ذلك اأك�سب هذا التوجه مزيًدا 
على  والزخم  االأهمية  من 

ال�ساحة الداخلية االإيرانية. 

تلك  تبني  عرب  اإيران  وت�سعى 
باتت  التي  اال�سرتاتيجية، 
من  خا�سة  اأهمية  تكت�سب 
املوؤ�س�سات  من  العديد  جانب 
اإىل  النظام،  داخل  الرئي�سية 
يتمثل  عديدة  اأهداف  حتقيق 

اأبرزها يف:

ا�شتغلل التوترات 
الدولية: 

ما  تطورات  بدقة  اإيران  تتابع 

ي�سمى بـ«احلرب التجارية« التي 
الواليات  بني  حالًيا  تت�ساعد 
وال�سني،  االأمريكية  املتحدة 
حدة  تزايد  اأن  ترى  حيث 
على  الطرفني  بني  التناف�س 
ال�ساحة الدولية ميكن اأن يو�سع 
واخليارات  احلركة  هام�س  من 
اأن  باعتبار  اأمامها،  املتاح 
يدفع  رمبا  روؤيتها،  يف  ذلك، 
االإجراءات  حتدي  اإىل  ال�سني 
تعزيز  عرب  �سدها  االأمريكية 
العالقات االقت�سادية معها، اأو 
على االأقل عدم اتخاذ خطوات 
م�ستوى  تخفي�س  �ساأنها  من 

تلك العالقات. 
ا،  والالفت يف هذا ال�سياق اأي�سً
داخل  عديدة  اجتاهات  اأن  هو 
تقارير  ن�رشته  ما  قراأت  اإيران 
اأمريكية عديدة، يف اأواخر مايو 
الفائت، عن اأن التوتر مع اإيران 
ا�سرتاتيجية  بتقوي�س  يهدد 
االأمريكية  الدفاع  وزارة 
اإىل  ترمي  التي  »البنتاجون« 
كقوة  املناف�سة  على  الرتكيز 
لرو�سيا  والت�سدي  عظمى 
هذه  يخدم  اأنه  على  وال�سني، 

اال�سرتاتيجية.
فاإن  الروؤية،  لتلك  وطبًقا 
اأدق  مبعنى  اأو  اخل�سوم،  تعدد 
يقل�س  �سوف  املناف�سني، 
املتحدة  الواليات  قدرة  من 
االأمريكية على فر�س ال�سغوط 
اإىل  اإيران  تدفع  اأن  التي ميكن 
يف  التفاو�س  بخيار  القبول 
اأنه  باعتبار  احلايل،  الوقت 
�سوف يوؤدي اإىل ت�ستيت اجلهود 
وملفات  مناطق  يف  االأمريكية 
نحو  على  ومتباعدة،  خمتلفة 

قد يعزز من قدرة طهران على 
االإجراءات  تداعيات  مواجهة 

العقابية التي تتخذها �سدها.
اأن و�سائل  ومن هنا، كان الفًتا 
االإعالم االإيرانية اأبدت اهتماًما 
ا باإلقاء ال�سوء على اللقاء  خا�سً
ال�سني  الرئي�س  الذي عقد بني 
ح�سن  والرئي�س  بينغ  �سي جني 
قمة  هام�س  على  روحاين 
يف  للتعاون  �سنغهاى  منظمة 
فيه  اأكد  والذي  قريغيز�ستان، 
�سوف  »بالده  اأن  على  االأول 
عالقاتها  تطوير  على  تعمل 
مع اإيران ب�سكل مطرد ب�رشف 

النظر عن تغري الظروف«.
وقد كان اأهم ما لفت انتباه تلك 
االأخرية  العبارة  هو  اجلهات 
»تغري الظروف«، التي اعتربت 
ال�سيا�سة  ا�ستقرار  تعك�س  اأنها 
التي تتبناها بكني جتاه طهران 
التوتر  ت�ساعد حدة  بعد  حتى 
االأخرية  بني  املنطقة  يف 
ووا�سنطن، بعد ان�سحاب اإدارة 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ترامب من االتفاق النووي يف 8 
مايو 2018، وفر�سها عقوبات 
تزايد  وبعد  عليها،  جديدة 

التوتر يف منطقة اخلليج.

ال�شغوط:  تقلي�ص   2-
به  تقوم  الذي  الدور  اأ�سبح 
�سيما  وال  املنطقة،  يف  اإيران 
يف دول االأزمات، �سببًا رئي�سًيا 
لها  تتعر�س  التي  ال�سغوط  يف 
القوى  من  العديد  جانب  من 
الدولية  والقوى  االإقليمية 
املنطقة.  باأزمات  املعنية 
اخلالفات  نطاق  ات�سع  فقد 

ب�سبب  القوى  وتلك  اإيران  بني 
الدعم  تقدمي  اإيران يف  اإمعان 
وامليلي�سيات  للمنظمات 
االإرهابية وامل�سلحة املوجودة 
يف تلك الدول، وعرقلة اجلهود 
تلك  جانب  من  تبذل  التي 
ت�سوية  اإىل  للو�سول  االأطراف 
فاإن  هنا،  ومن  االأزمات.  لتلك 
الدويل  ال�سياق  اإىل  االنتقال 
يف  اإيران  ي�ساعد  اأن  ميكن 
ال�سغوط،  تلك  تقلي�س 
والتن�سيق،  التعاون  اأن  باعتبار 
االقت�سادي  امل�ستويني  على 
التناف�س  ولي�س  وال�سيا�سي، 
هو  يكون  �سوف  التوتر،  اأو 
للتفاعالت  االأبرز  النمط 
وبع�س  اإيران  بني  جتري  التي 
القوى الدولية، ال �سيما ال�سني 

ورو�سيا.

الدويل:  الظهري   3-
مل تعد اإيران ت�ستبعد اأن تتمكن 
قوى غربية من نقل ملفها مرة 
اأخرى اإىل جمل�س االأمن، وهو 
اأنها  من  حذرت  الذي  اخليار 
�سوف تتخذ اإجراءات مت�سددة 
ومن  اإليه.  اال�ستناد  حالة  يف 
اإيران يف املرحلة  هنا، ت�سعى 
ظهريها  تاأمني  اإىل  احلالية 
اأية  عرقلة  اأجل  من  الدويل 
القوى  بع�س  تبذلها  قد  جهود 
ال�ست�سدار قرارات من جمل�س 
االأمن �سدها، �سواء فيما يتعلق 
الربنامج  اأو  النووي  بالربنامج 
ال�ساروخي اأو الدور االإقليمي، 
الع�سكري  دعمها  خا�سة 
االإرهابية  امليل�سيات  لبع�س 
دورها  عن  ف�ساًل  وامل�سلحة، 

التي  االأخرية  الهجمات  يف 
ال�سفن  بع�س  لها  تعر�ست 

والناقالت يف منطقة اخلليج.
نقل  احتمال  يتزايد  ورمبا 
اأخرى  مرة  االإيراين  امللف 
اإىل جمل�س االأمن يف حالة ما 
اإذا اأقدمت اإيران بالفعل على 
االإجراءات  من  مزيد  اتخاذ 
برناجمها  يف  الت�سعيدية 
مهلة  اقرتبت  اإذ  النووي. 
ال�ستني يوًما من االنتهاء، وهى 
االأخرية،  منحتها  التي  املهلة 
القوى  اإىل  الفائت،  مايو   8 يف 
الدولية لرفع م�ستوى العالقات 
معها،  وامل�رشفية  التجارية 
قبل اأن تقدم على اتخاذ مزيد 
الت�سعيدية  االإجراءات  من 
بعد  النووي،  برناجمها  يف 
اخلطوات االأوىل التي اتخذتها 
واخلا�سة  اليوم،  هذا  يف 
اليورانيوم  بيع  عن  بالتوقف 
 %3.67 بن�سبة  املخ�سب 
االأ�سواق  يف  الثقيل  واملاء 
تهديداتها  وبعد  الدولية، 
اإىل  العودة  باإمكانية  املتكررة 
اإىل  التخ�سيب  م�ستوى  رفع 
 4 غ�سون  يف   %20 م�ستوى 

اأيام.
اإن  القول  ميكن  النهاية،  ويف 
هو  يكون  �سوف  الت�سعيد 
للمواجهة  االأبرز  العنوان 
احلالية بني وا�سنطن وطهران، 
االأخرية  رف�س  بعد  �سيما  ال 
اإجراء مفاو�سات يف املرحلة 
تو�سيع  اإىل  و�سعيها  احلالية، 
م�ساحة املناورة املتاح اأمامها 
عرب تعزيز عالقاتها مع رو�سيا 

وال�سني.

مل تعد اإيران تكتفي بدورها يف املنطقة اأو ح�شورها يف دول الأزمات، اأو موا�شلة تن�شيط برناجميها النووي وال�شاروخي، يف حماولتها لتعزيز موقعها يف مواجهة 
ال�شغوط والعقوبات التي تفر�شها الوليات املتحدة الأمريكية، والتي يبدو اأنها �شوف تت�شاعد خلل املرحلة القادمة، على �شوء رف�ص طهران عرو�ص التفاو�ص التي 
قدمتها وا�شنطن، واآخرها خلل زيارة رئي�ص الوزراء الياباين �شينزو اآبي اإىل طهران يف الفرتة من 12 اإىل 14 يونيو 2019، ف�شًل عن التهامات التي توجهها وا�شنطن اإىل 

طهران بامل�شئولية عن الهجمات التي تعر�شت لها بع�ص ال�شفن والناقلت يف منطقة اخلليج خلل الفرتة الأخرية. ومن هنا، بداأت اإيران مرحلة جديدة من حملتها 
الدبلوما�شية التي تهدف من خللها اإىل تعزيز موقعها على ال�شاحة الدولية، ا�شتباًقا لرفع م�شتوى ال�شغوط الغربية والإقليمية �شدها يف امل�شتقبل القريب.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
م�شلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن املنظمة
قرار رقم : 1467 موؤرخ يف : 09 جوان 2019
يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع 

موؤ�ش�شة م�شنفة »طاحونة« لفائدة �ش.ذ.م.م مل�شريها ال�شيد 
كجود حممد باملنطقة ال�شناعية باجللفة 

اإن وايل ولية اجللفة 
مبقت�شى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�شمن بالتنظيم الإقليمي للبالد و املتمم 

 ,107,74  : املواد  ل�شيما  امل�شتدامة  التنمية  اإطار  يف  البيئة  بحماية  املتعلق   2003/07/19 يف  املوؤرخ   10/03 رقم  القانون  مبقت�شى   -
73,72,45,44,25,18,03,02

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

- مبقت�شى املر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف 2018/09/27 املت�شمن تعيني ال�شيد توفيق �شيف ب�شفته واليا لولية اجللفة 
- مبقت�شى املر�شوم التنظيمي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�شمن �شبط اأجهزة الإدارة العامة للولية و هياكلها .

- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 265/95 املوؤرخ يف 1995/09/06 املت�شمن �شالحيات م�شالح التنظيم و ال�شوؤون العامة و الإدارة املحلية و قواعد 
تنظيمها و عملها 

- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 198/06 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�شبط التنظيم املطبق على املن�شاأت امل�شنفة حلماية البيئة 
-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 144/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�شاأت امل�شنفة حلماية البيئة .

مبقت�شى املر�شوم التنفيذي 145/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�شادقة على درا�شة و موجز التاأثري على 
البيئة  املعدل و املتمم باملر�شوم التنفيذي رقم 255/18 املوؤرخ يف 18/10/09 

مبقت�شى املن�شور الوزاري رقم 77/27 املوؤرخ يف 2977/04/12 عن ال�شيد وزير الداخلية و املتعلق باإجراء التحقيقات من اأجل املالئمة و عدم املالئمة 
.

- نظرا للقرار الولئي رقم 305 بتاريخ 2019/01/14 املت�شمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة و عدم املالئمة عرب الولية ل�شنة 2019.
- نظرا للموافقة لالأخد بعني الإعتبار ملوجز التاأثري على البيئة رقم 729 بتاريخ 2019/04/25 ال�شادر عن    و املت�شمن طلب فتح حتقيق فتح حتقيق 
عمومي حول م�شروع موؤ�ش�شة م�شنفة »طاحونة » الكائنة باملنطقة ال�شناعية ق�شم 207 ملكية 17 ببلدية اجللفة لفائدة ال�شركة امل�شماة �ش.ذ.م.م 

مطحنة الزيتونة مل�شريها كجود حممد 
تابع للقرار  الولئي رقم : 1467 موؤرخ يف : 09 جوان 2019 

يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع 
موؤ�ش�شة م�شنفة »طاحونة« لفائدة �ش.ذ.م.م مل�شريها ال�شيد كجود حممد باملنطقة ال�شناعية باجللفة 

- نظرا لعقد اإيجار حمل رقم 237 بتاريخ 2019/03/13 ال�شادر عن مكتب التوثيق بلعبا�ش حمزة ببلدية اجللفة للمحل املراد ممار�شة الن�شاط على 
مطحنة  �ش.ذ.م.م   امل�شماة  ال�شركة  لفائدة  اجللفة  ببلدية   1494 للبناية  ينتمي   17 ملكية  جمموعة   207 ق�شم  ال�شناعية  باملنطقة  الكائن  قاعدته 

الزيتونة مل�شريها ال�شيد كجود حممد باملنطقة ال�شناعية باجللفة

باإقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة 
يقرر

املادة الأوىل :  يفتح حتقيق عمومي حول م�شروع موؤ�ش�شة م�شنفة »طاحونة » الكائن باملنطقة ال�شناعية ق�شم 207 جمموعة ملكية 17 ينتمي للبناية 
1494 ببلدية اجللفة لفائدة ال�شركة امل�شماة �ش.ذ.م.م  مطحنة الزيتونة مل�شريها ال�شيد كجود حممد 

املادة 02 : يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة و مدى املالئمة و عدم املالئمة لهذا امل�شروع .

املادة 03 : يعني ال�شيد قربع وليد  رئي�ش فرع ال�شكن  بدائرة اجللفة  حمافظا حمققا لهذا الغر�ش و يف حالة ال�شرورة يخلفه ال�شيد بريهمات املختار  
رئي�ش فرع املوارد املائية بدائرة اجللفة  .

املادة 04 : ين�شر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�شاب �شاحب امل�شروع .
املادة 05 : يقوم املحافظ املحقق بفتح �شجل مرقم و موؤ�شر عليه من طرف رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي يو�شع حتت ت�شرف املواطنني املعنيني بالتحقيق 
العمومي لت�شجيل مالحظاتهم و اأرائهم حول هذا امل�شروع خالل مدة خم�شة ع�شر )15( يوما  ابتداء من ن�شر الإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية 

بعد ن�شره يف ال�شحف اليومية 
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي , يقوم رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي بقفل �شجل التحقيق و اإر�شاله اإىل ال�شيد وايل الولية ) مديرية 

التنظيم و ال�شوؤون العامة ( مقرونا براية و تقرير املحافظ املحقق ال�شريح حول امل�شروع
املادة 07: يكلف ال�شادة : الأمني العام للولية , مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة , مدير البيئة , مدير الطاقة , مدير ال�شناعة و املناجم , مدير امل�شالح 
الفالحية , مدير املوارد املائية , مدير احلماية املدنية , رئي�ش دائرة اجللفة , رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي لبلدية اجللفة  , كل فيما يخ�شه بتنفيذ 

هذا القرار الذي �شين�شر يف م�شنف القرارات الإدارية للولية .

ال�شعبية الدميقراطية  dاجلمهورية اجلزائرية 
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�شراقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : اأيت اح�شن اأكلي بن �شعبان املولود بتيزي وزو يف 1960/10/10  
ال�شاكن)ة( ب : 13 �شارع الغلي�شني – اجلزائر 

متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�شا�ش حمكمة ال�شراقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�ش املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�شد : علي خوجة طه بن بوجمعة املولود بتقرت ولية ورقلة يف 1972/01/25  

ال�شاكن)ة( ب : حي 602 م�شكن عم CB 01 رقم 04 الطثبان ال�شراقة اجلزائر    
-مبقت�شى  ال�شند التنفيذي املتمثل يف : اإقرار بدين املمهور بال�شيغة التنفيذية حمرر بتاريخ 2018/09/27 حتت رقم 903 لدى الأ�شتاذ حممد ع�شام بولقريعات املوثق 

ببئرمرادراي�ش  حي �شليمان عمريات عمارة اأ رقم 04 .
بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/04/07  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
-بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/04/07

-بناءا على حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/04/07 
بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 087 775 77 004

بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/04/16
 بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/04/17

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها , و بناء على اأمر �شادر  عن ال�شيد  رئي�ش حمكمة ال�شراقة بتاريخ 2019/05/22 
فهر�ش رقم 19/1901 ياأذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/04/07  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي 
املتمثل يف اإقرار بدين املمهور بال�شيغة التنفيذية حمرر بتاريخ 09/27/ 2018  حتت رقم 903 لدى الأ�شتاذ حممد ع�شام بولقريعات املوثق ببئرمراد راي�ش حي �شليمان 
عمريات عمارة اأ رقم 04 , املت�شمن : )).... اإن ال�شيد / ايت اح�شن اكلي احلا�شر من اجلهة الأوىل يعرتف مبوجب هذا العقد اأنه اأقر�ش ال�شيد / علي خوجة طه احلا�شر 

من اجلهة الثانية مبلغا ماليا قدره �شبعة ماليني دينار جزائري 7.000.000.00 دج  .....(( بجريدة يومية وطنية 
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�شرع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 

ال�شعبية الدميقراطية  dاجلمهورية اجلزائرية 
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�شراقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�شندوق الوطني لتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء الوكالة تيبازة 
الكائن مقرها  : نهج بهلوان حممد القليعة ولية تيبازة  

متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�شا�ش حمكمة ال�شراقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�ش املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�شد : �ش.ذ.م.م INOVLAKE رقم الت�شجيل لل�شمان الجتماعي 42.366.891.38  - الن�شاط موؤ�ش�شة اأ�شغال البناء 

العنوان : حي 1208 عمارة رقم 01 عني البنيان - اجلزائر  
بال�شيغة  املمهورة  اأمر  مبوجب   2018/12/19 بتاريخ  ال�شراقة  حمكمة  رئي�ش  طرف  من  عليها  املوؤ�شر   18/5519 رقم  مالحقة   : يف  املتمثل  التنفيذي  ال�شند  -مبقت�شى  

التنفيذية رقم الفهر�ش 2018/54 املوؤ�شر عليها من طرف رئي�ش اأمناء ال�شبط لدى حمكمة ال�شراقة  .
بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/23  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
-بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/23

-بناءا على حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/23 
بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 084 289 77 004

بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/03/10
 بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/03/10

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها , و بناء على اأمر �شادر  عن ال�شيد  رئي�ش حمكمة ال�شراقة بتاريخ 2019/05/08 فهر�ش 
رقم 19/1733 ياأذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/23  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل  
اأمر املمهورة بال�شيغة التنفيذية رقم الفهر�ش 2018/54 املوؤ�شر  يف مالحقة رقم 18/5519 املوؤ�شر عليها من طرف رئي�ش حمكمة ال�شراقة بتاريخ 2018/12/19 مبوجب 
عليها من طرف رئي�ش اأمناء ال�شبط لدى حمكمة ال�شراقة  ., املت�شمنة : )).... كلف مدين باملبالغ امل�شتحقة بعنوان الإ�شرتاكات الأ�شا�شية و الزيادات و / اأو الغرامات على 
التاأخري املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ املتعلقة بالفرتة من الثالثي الرابع 2009 اىل �شهر دي�شمرب 2017 و املف�شلة كالأتي : * ا�شرتاكات اأ�شا�شية : 57.280.864.74 دج 
* زيادات على التاأخري : 27.360.287.31 دج * غرامات على التاأخري : 3.887.456.39 دج * م�شاريف التبليغ دج * جمموع : 88.528.608.44 دج حدد مبلغ هذه املالحقة 

مببلغ : ثمانية و ثمانون مليون و خم�شمائة و ثمانية و ع�شرون الف و �شتمائة و ثمانية دينار جزائري و اأربعة و اأربعون �شنتيم   .....(( بجريدة يومية وطنية 
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�شرع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�شراقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�شندوق الوطني لتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء الوكالة تيبازة 
الكائن مقرها  : نهج بهلوان حممد القليعة ولية تيبازة  

متخذة من مكتبنا موطنا خمتارا لها بدائرة اخت�شا�ش حمكمة ال�شراقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�ش املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�شد : �ش.ذ.م.م DEKA YAMEK رقم الت�شجيل لل�شمان الجتماعي 42.370.869.47  - الن�شاط مطعم

العنوان : طريق بو�شاوي 5 و 3 رقم 36 ا�شطاوايل   
بال�شيغة  املمهورة  اأمر  مبوجب   2018/12/19 بتاريخ  ال�شراقة  حمكمة  رئي�ش  طرف  من  عليها  املوؤ�شر   18/5520 رقم  مالحقة   : يف  املتمثل  التنفيذي  ال�شند  -مبقت�شى  

التنفيذية رقم الفهر�ش 2018/55 املوؤ�شر عليها من طرف رئي�ش اأمناء ال�شبط لدى حمكمة ال�شراقة  .
بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/03/12  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
-بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/03/12

-بناءا على حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/03/12 
بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 086 024 77 004

بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/04/04
 بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/04/11

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها , و بناء على اأمر �شادر  عن ال�شيد  رئي�ش حمكمة ال�شراقة بتاريخ 2019/05/22 
فهر�ش رقم 19/1903 ياأذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/03/12  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي 
املتمثل  يف مالحقة رقم 18/5520 املوؤ�شر عليها من طرف رئي�ش حمكمة ال�شراقة بتاريخ 2018/12/19 مبوجب اأمر املمهورة بال�شيغة التنفيذية رقم الفهر�ش 2018/55 
اأو   / و  الزيادات  و  الأ�شا�شية  الإ�شرتاكات  بعنوان  امل�شتحقة  باملبالغ  مدين  مكلف   ....((  : املت�شمنة   ,. ال�شراقة   حمكمة  لدى  ال�شبط  اأمناء  رئي�ش  طرف  من  عليها  املوؤ�شر 
الغرامات على التاأخري املرتبطة بها و كذا م�شاريف التبليغ املتعلقة 2016/04  اىل 2017/12 و املف�شلة كالأتي : * ا�شرتاكات اأ�شا�شية : 8.339.937.04 دج * زيادات على 
التاأخري : 547.860.85 دج * غرامات على التاأخري : 1.896.328.85 دج * م�شاريف التبليغ...... دج * جمموع : 10.784.126.74 دج حدد مبلغ هذه املالحقة مببلغ : 

ع�شرة ماليني و �شبع مائة و اأربعة و ثمانون الف و مائة و �شتة و ع�شرون دينار جزائري و اأربعة و �شبعون �شنتيم    .....(( بجريدة يومية وطنية 
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإل �شي�شرع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اإعتباري  عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�ش املادة   412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�شراقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�شركة اجلزائرية لدرا�شة املرافق العامة , �شايتي , �شركة ذات طابع اقت�شادي و جتاري ذات ا�شهم ممثلة يف �شخ�ش مديرها 
العنوان : 48 �شارع عماين بلقا�شم حيدرة اجلزائر   

القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : عمارة عبد احلميد     ------------------------------------------------------
-�شد : املوؤ�ش�شة ذات ال�شخ�ش الوحيد و ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة / �شيدكار موتورز , الوكيل املعتمد متعدد العالمات , �شركة يف حالة ت�شفية ممثلة يف �شخ�ش 

امل�شفي 
العنوان : عني الدزاير الدويرة اجلزائر  

-بناءا على حكم ح�شوري اعتباري �شادر عن حمكمة ال�شراقة الق�شم التجاري / البحري  بتاريخ 18/06/11 رقم اجلدول 18/02494رقم الفهر�ش 18/04928 
بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/15  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 101 910 77 004

بناءا على حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري  عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/01/20
 بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/01/20

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها , و بناء على اأمر بن�شر م�شمون التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية  �شادر  عن 
ال�شيد  رئي�ش حمكمة القليعة  بتاريخ 2019/05/26 رقم الرتتيب 19/00642 ياأذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�شر تبليغ حكم ح�شوري اعتباري  
املوؤرخ 2019/01/15 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة للحكم ال�شادر عن حمكمة ال�شراقة الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 18/06/11 رقم اجلدول 18/02494  رقم 
الفهر�ش 18/04928  املت�شمن مايلي : )).... يف املو�شوع : اإلزام املدعى عليها املوؤ�ش�شة ذات امل�شوؤولية املحدودة و ال�شخ�ش الوحيد �شيدكار موتورز يف حالة ت�شفية ممثل 
من طرف م�شفيها اأن تدفع للمدعية ال�شركة اجلزائرية لدرا�شة املرافق العامة �شايتي ممثلة يف �شخ�ش مديرها العام : مبلغ ثالثة ع�شر مليون و ت�شعة و ت�شعون الف 
و ثالثمائة دينار جزائري )13.099.300 دج ( قيمة الت�شبيق املدفوع كثمن لقتناء ال�شيارات من قبل عمالها , و رف�ش باقي الطلبات مع حتميل املدعى عليها امل�شاريف 

الق�شائية و املقدرة بثالثة الف و خم�شمائة دينار جزائري )3500 دج( ...(( يف جريدة يومية وطنية 
-اأعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�شتئناف حمدد ب�شهر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ اإذا كان لل�شخ�ش ذاته و ميدد اأجل ال�شتئناف اىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف 

موطنه)ها( احلقيقي او املختار طبقا لن�ش املادة 336 من ق ا م ا 
املح�شر الق�شائي 

املح�شر الق�شائي 

املح�شر الق�شائي 
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العزل االنفرادي لالأ�سرى واملعتقلني الفل�سطينيني يف �سجون االحتالل
يبداأ عزل الأ�شرى واملعتقلني الفل�شطينيني منذ حلظة نقلهم اإىل ال�شجون داخل دولة الحتالل، فهذا يقطع �شالتهم مع عائالتهم 

وجمتمعهم والعامل اخلارجي، وهو ما ي�شكل انتهاكًا للمادة رقم 76 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي منعت ب�شكل وا�شح 
املحتلة". القوة  اأرا�شي  اإىل  املحتلة  الأرا�شي  من  لالأفراد  الرتحيل  اإىل  بالإ�شافة  اجلماعي  اأو  الفردي  "النقل 

الطالب: اأحمد عبد اهلل اأبو عمرة
ق�شم العلوم ال�شيا�شية - جامعة 

الأزهر - غزة

االحتالل  �سلطات  تقوم  نقلهم  من خالل 
مطلق،  ب�سكل  حياتهم  مبجرى  بالتحكم 
نظام  عرب  االهل  بزيارات  تتحكم  فهي 
الت�ساريح اخلا�سة لدخول دولة االحتالل 
بهذا  تفر�ض  التي  االأمنية  واالإجراءات 
من  العائالت  من  املئات  ويحرم  ال�سدد، 
اأمنية، فمثاًل مت منع كافة  الزيارة بحجج 
مطلق  ب�سكل  غزة  قطاع  واأ�رسى  معتقلي 
 2007 حزيران  منذ  العائلية  الزيارة  من 

وحتى 2012.
باإلغاء  االحتالل  �سلطات  تقوم  ما  غالباً 
اأو حتديد مدتها ب�سكل  الزيارات العائلية 
بحرمان  قيامها  اإىل  اإ�سافة  تع�سفي، 
العديد من االأ�رسى الفل�سطينيني كلياً من 
يتناق�ض  الذي  االأمر  العائلية،  الزيارات 
دولة  وواجبات  م�سوؤوليات  مع  متاماً 
حيث  الدويل،  القانون  بح�سب  االحتالل 
احلقوق  اأحد  العائلية  الزيارة  حق  يعترب 
حق  وهو  الدويل،  القانون  كفلها  التي 
من�سو�ض عليه بو�سوح يف اتفاقية جنيف 
القواعد  ويف   ،116 البند  حتت  الرابعة 
االأ�رسى،  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع 
االأ�سخا�ض الذين يتعر�سون الأي �سكل من 
والقواعد  ال�سجن،  اأو  االحتجاز  اأ�سكال 
االأوروبية،  ال�سجون  بح�سبها  تنظم  التي 

باالإ�سافة اإىل اتفاقية حقوق الطفل.
يكون العزل اإما الأ�سباب اأمنية اأو الأ�سباب 
تلجئ  حيث  عقاب،  ك�سيا�سة  اأو  نف�سية 
قوات م�سلحة �سجون االحتالل اإىل عزل 
من  يعانون  الذين  واملعتقلني  االأ�رسى 
م�سوؤولياتها  من  للتهرب  نف�سية  اأمرا�ض 
اجتاههم، حيث ال يقدم العالج املنا�سب 
كاإجراء احرتازي  بعزله  للمعتقل، ويكتفى 
النف�سي،  و�سعه  �سوء  تفاقم  يف  ي�ساهم 
مدة  يق�سون  الذين  اأولئك  وخ�سو�ساً 

طويلة يف العزل.

العزل كعقوبة 

ي�ستخدم العزل يف بع�ض احلاالت كعقوبة 
خمالفة  على  واملعتقلني  االأ�رسى  بحق 
يعزل  وهنا  ال�سجن،  داخل  "ان�سباطية" 
له  ي�سمح  ال  زنزانة  يف  منفرداً  املعتقل 
اإال باإدخال مالب�سه اإليها، وال حتوي �سوى 
 56 املادة  فبموجب  والغطاء.  الفر�سة 
 1971 لعام  ال�سجون  م�سلحة  قانون  من 
هناك 44 خمالفة ان�سباطية يعاقب عليها 
املعتقل بالعزل، كاأن يخل املعتقل بهدوء 
لكل  العقوبة  هذه  فر�ض  ويخول  ال�سجن، 
مدير  او  ال�سجون  م�سلحة  مدير  من 
يوماً،  ال14  تتجاوز  ال  ملدة  ال�سجن 
 ،7+  7 ق�سمني  اىل  تق�سم  اأن  على  ولكن 
يوماً   14 مدة  املعتقل  عزل  يجوز  ال  اأي 

متوا�ساًل.

العزل بقرار حمكمة

االحتالل  حماكم  يخول  القانون  اأن  كما 
يف  املعتقل  بحجز  يق�سي  قرار  باإ�سدار 
العزل ملدة 6 اأ�سهر يف غرفة لوحده و12 
اأن  كما  اأخر،  معتقل  مع  غرفة  يف  �سهراً 
بتمديد  القانون  ح�سب  خمولة  املحكمة 
فرتة عزل املعتقل لفرتات اإ�سافية وملدة 
االأ�رسى  عميد  اأكمل  فمثاًل  النهائية، 
عاماً(   47( عي�سى  حممود  املعزولني 
واملحكوم ب)3 موؤبدات و46 عاماً( حوايل 
13 عاماً متفرقني يف العزل بعد اأن جدد 
له العزل عدة مرات. ويكون العزل االأمني 
عادة بقرار من خمابرات االحتالل، ووفق 
وال  االأ�سري  عليها  يطلع  ال  �رسية  مواد 
حماميه مما يحول دون ت�سكيل دفاع فعال 
قرارات  اإ�سدار  حماكم  فتكون  وموؤثر، 
من  �سيا�سي  لقرار  وتخ�سع  �سكلية  العزل 
ت�سعى  التي  لالحتالل،  االأمنية  االأجهزة 
قنوات  لقطع  العزل  ا�ستخدام  اإىل  دائماً 
االأ�سرية  احلركة  قيادة  بني  التوا�سل 
الفل�سطينيني،  واملعتقلني  االأ�رسى  وباقي 
جمال  من:  كل  بعزل  ال�سابق  يف  كقيامها 
اأبو الهيجا، عبا�ض ال�سيد، اأحمد �سعدات، 

وغريهم  الربغوثي  مروان  �سالمة،  ح�سن 
من قيادات احلركة االأ�سرية.

م�سلحة  قوات  متار�ض  االأمر،  حقيقة  يف 
العزل  �سيا�سة  االإ�رسائيلية  ال�سجون 
الفل�سطينيني،  واملعتقلني  االأ�رسى  �سد 
عقابي  كاإجراء  منهم،  القادة  وبخا�سة 
ا�ستقرارهم  زعزعة  وبغر�ض  بحقهم، 
مع  بالتوا�سل  حقوقهم  من  وحرمانهم 
العامل اخلارجي وتلقي الزيارات العائلية، 
اإىل  ال�سجون  م�سلحة  قوات  تلجاأ  كذلك 
كو�سيلة  االأ�رسى واملعتقلني  �سيا�سة عزل 
الإخ�ساعهم والإ�سعاف قدرتهم التنظيمية، 
على  قدرتهم  و�سل  �سفوفهم،  وت�ستيت 
تنظيم ن�سالهم لتحقيق حقوقهم املكفولة 
كاأ�رسى حرب ومنا�سلني من اأجل احلربة 
الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  يف  املكفولة 
والرابعة و�سائر اتفاقيات حقوق االإن�سان.

ت�ستخدم دولة االحتالل العزل اأي�ساً خالل 
فرتة التحقيق، من خالل منع املعتقل من 
اللجنة  مندوبي  وزيارة  املحامي  زيارات 
الدولية لل�سليب االأحمر، وقد ي�سل العزل 

اأثناء التحقيق اإىل 90 يوماً.
االحتالل  �سجون  م�سلحة  لوائح  وح�سب 
اأمن  وهي:  للعزل  اأ�سباب  خم�سة  هناك 
الدولة، اأمن ال�سجن، احلفاظ على ال�سالمة 
االآخرين،  املعتقلني  اأو  املعتقل  و�سحة 
منع االإ�رسار احلقيقي باالن�سباط بنظام 
خمالفة  منع  ال�سجن،  يف  املتبع  احلياة 
عنف وهنا يتعلق االأمر بجرمية منظمة اأو 

جرائم املخدرات.

ظروف العزل يف �شجون الحتالل

1.5م  مب�ساحة  عادة  العزل  غرف  تكون 
على 2 م اأو 3 م على 3.5 م، يكون احلمام 
الزنزانة  وتغلق  نف�سها،  الزنزانة  داخل 
الإدخال  �سباك  باأ�سفله  حديدي  بباب 
 23 ملدة  حمجوز  املعتقل  اأن  اأي  االأكل، 
�ساعة يومياً يف غرفة ال يرى فيها اأحدا، 
ويف اأحيان كثرية ال يدخلها �سوء ال�سم�ض، 
اأو  )الف�سحة(  للفورة  املعتقل  يخرج  حني 

للقاء املحامي اأو زيارة االأهل يكون مقيد 
قيود  تبقى  واأحيانا  والقدمني،  اليدين 
اليدين اأو القدمني خالل الفورة )الف�سحة( 

اأي�ساً.
عاماً(   33( ال�سعدي  نهار  االأ�سري  يقول 
الزنزانة  م�ساحة  "اإن  رميونيم:  عزل  عن 
3×2.5م مع حمام ودو�ض، وهناك �سباك 
وفورة  مرتفع،  �سور  على  يطل  بالزنزانة 
�ساحة  يف  �ساعة  ملدة  )ف�سحة(  يومية 
م�ساحتها 5×15م، هناك رداءة يف نوعية 
يف  يتوفر  لنا،  املقدم  الطعام  وت�سنيع 
ومكيف  و�سخان،  تلفزيون،  جهاز  العزل 

هواء، والنظافة مقبولة".
ويقول االأ�سري �سكري اخلواجا )47 عاماً( 
يف  لوحده  اأنه  اأيلون،  عزل  ظروف  عن 
حمام  مع  3×3م  الزنزانة  م�ساحة  العزل، 
من  طابقني  و�رسير  ا�ستحمام،  ودو�ض 
الزنزانة  �سم.   2 �سمكها  بفر�سة  باطون 
بال�رسا�سري،  ومليئة  جداً  مت�سخة 
قهوة  وغالية  �سغرية  ثالجة  لديه  يوجد 
 7 يبث  وتلفزيون  وخزانتني  وطنجرة 
)الف�سحة( �ساعة  والفورة  حمطات فقط، 
3×6م  م�ساحتها  �سغرية  �ساحة  يف  يومياً 
والن�سف  حديد  ب�ساج  مغطى  ن�سفها 
املعزولني  االأ�رسى  اأن  كما  ب�سبك.  االأخر 
فيها  يقيم  اأق�سام  يف  يحتجزون  اأيلون  يف 
ذوي  من  جنائيون اإ�رسائيليون  �سجناء 
ال�سوابق واملدمنني على املخدرات، مما 
وال�سجارات  واالإزعاج  بالفو�سى  يت�سبب 

امل�ستمرة.
كبرية  نف�سية  اأ�رسار  يف  العزل  يت�سبب 
اإىل  العزل  فيوؤدي  واملعتقلني،  لالأ�رسى 
كما  االكتئاب، اخلوف،  النوم،  الت�ستت يف 
النف�سية  احلالة  تفاقم  يف  العزل  وي�ساهم 
لالأ�سري اإن وجدت قبل العزل، والعديد من 
بها  يت�سبب  التي  النف�سية  امل�ساكل  تلك 
العزل،  االأ�سري من  العزل ال تزول بخروج 
عودته  عند  ترافقه  اأن  املمكن  من  بل 
عودته  عند  حتى  اأو  اجلماعي  لل�سجن 
�رساحه.  اإطالق  بعد  الطبيعية  حياته  اإىل 
عالجاً  االحتالل  �سجون  م�سلحة  وتقدم 

الفل�سطينيني،  لالأ�رسى  منقو�سا  نف�سياً 
غالباً ما يقت�رس على حبوب الدواء حيث 
اأطباء  من  االأ�رسى  غالبية  يفح�ض  ال 
النف�سي  العالج  اأن  اإىل  اإ�سافة  نف�سيني، 
يقدم باللغة العربية بح�سور �سجان يرتجم 
يتعار�ض مع  للعربية، وهذا  الطبيب  كالم 
اأخالقيات مهنة الطب. كما اأن للعزل اأثار 
يعاين  حيث  اأي�ساً،  االأ�رسى  على  ج�سدية 
االأ�رسى املعزولون من ظواهر يف اجلهاز 
اله�سمي ويف االأوعية الدموية والقلب، ويف 
االأجهزة اجلن�سية والبولية، نتيجة الرجفة 
والفزع من اأمل الراأ�ض والكوابي�ض والتعب، 
كما ويت�سبب العزل يف ا�سطراب يف دقات 

القلب والتعرق الزائد و�سيق التنف�ض.

اإ�شراب الأ�شرى يف 2011 لإنهاء 
�شيا�شة العزل

االأ�رسى  �رسع   ،2011 العام  مطلع  يف 
الفل�سطينيون يف �سجون االحتالل بخو�ض 
اإ�رسابات فردية وجماعية، رف�ساً ل�سيا�سة 
مبعاملتهم  ومطالبني  االنفرادي،  العزل 
والرابعة.  الثالثة  جنيف  اتفاقيتي  وفق 
اإ�رساب  االإ�رسابات  هذه  اأبرز  من  وكان 
ال�سعبية  اجلبهة  من  اأ�سري   300 قرابة 
�سيا�سة  باإنهاء  مطالبني  فل�سطني  لتحرير 
يف  يوماً   22 االإ�رساب  وا�ستمر  العزل، 
ت�رسين  و18   2011 اأيلول   27 بني  الفرتة 

التو�سل  اإعالن  مع  وتوقف   ،2011 االأول 
"وفاء االأحرار" يف 18  اإىل �سفقة التبادل 
ت�رسين االأول، واإطالق �رساح 1027 اأ�سرياً 
اجلندي  �رساح  اإطالق  مقابل  واأ�سرية 
االإ�رسائيلي "جلعاد �ساليط" املاأ�سور لدى 

ف�سائل املقاومة يف غزة. 

اإ�شراب 17 اأفريل 2012

�رسع   ،2012 ني�سان/اأبريل   17 يوم  يف 
يف  الفل�سطينيون  واملعتقلون  االأ�رسى 
�سيا�سة  �سد  الطعام  عن  مفتوح  اإ�رساب 
احلركة  عليها  اأطلقت  معركة  يف  العزل 
املوت"،  اأو  الن�رس  "معركة  ا�سم  االأ�سرية 
ومعتقل.  اأ�سري   2000 قرابة  فيها  �سارك 
اأيار/مايو   14 تاريخ  يف  االإ�رساب  توقف 
تعهدت مبوجبه  اتفاق  اإىل  التو�سل  عقب 
باإنهاء عزل 20 معتقاًل  االحتالل  حكومة 
واأ�سرياً، ونقلهم اإىل االأق�سام العادية خالل 

72 �ساعة.
بداأت  االتفاق،  على  عام  م�سي  وبعد 
االإ�رسائيلية  ال�سجون  م�سلحة  قوات 
اأيار2012،   14 التفاق  والتنكر  بالتن�سل 
مبمار�سة  االحتالل  دولة  ا�ستمرت  اإذ 
واملعتقلني  االأ�رسى  بحق  العزل  �سيا�سة 
م�سلحة  اأخ�سعت  حيث  الفل�سطينيني، 
ومعتقاًل  اأ�سرياً   27 االإ�رسائيلية  ال�سجون 
خالل  االأمنية"  "االأ�سباب  بذريعة  للعزل 

العام 2014.

اأثمرت اجلهود القانونية التي بذلتها 
واملحررين  االأ�رسى  �سوؤون  هيئة 
العتماد  االأخرية،  االأ�سهر  خالل 
االحتالل  �سجون  م�سلحة  اإدارة 
لنقل  �سغرية  حافالت  االإ�رسائيلية 
االأ�سريات الفل�سطينيات من ال�سجن 
اىل املحاكم الع�سكرية او ال�سجون 

االأخرى اأو للعالج.
النيابة  اأن  الهيئة،  واأو�سحت 
اال�رسائيلية ابلغت املحكمة العليا، 

التما�ض  على  اخلطي  ردها  �سمن 
االأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قدمته 
لتح�سني  اأ�سهر  قبل  واملحررين 
االأ�سريات،  باأن  نقل  ظروف 
م�سلحة ال�سجون اعتمدت حافالت 
نقل �سغرية خا�سة تت�سع من 5- 10 
ا�سريات، يف عمليات نقل اال�سريات 
اىل  الدامون  �سجن  من  االمنيات 
�سفريات  اىل  او  املحاكم  جل�سات 
معتقالت  او  عالجية  الغرا�ض 

اخرى.
وبهذه  اأنه  الهيئة،   واأ�سافت 
االأ�سريات  ف�سل  �سيتم  احلافالت 
عن ال�سجناء وال�سجينات اجلنائيني، 
�سفريات  �ستكون  النقل  عملية  واأن 
ت�ستغرق ما بني 45 دقيقة  مبا�رسة 
للو�سع  خالفا  ون�سف،  و�ساعة 
ال�سابق حيث كانت هذه ال�سفريات 
بني  ما  �ساعة   24 احيانا  ت�ستغرق 
ال�سجن  غرفة  من  اخلروج  حلظة 

و�سيتم  اليها،  الرجوع  حني  اىل 
الفل�سطينيات  اال�سريات  تزويد 

بالطعام وبزجاجة مياه.
املعتقالت  بخ�سو�ض   اأما 
التحقيق  ذمة  على  الفل�سطينيات 
ه�سارون،  �سجن  يف  والقابعات 
انها  ال�سجون  م�سلحة  ابلغت  فقد 
حافالت  بوا�سطة  نقلهن  �ستحاول 
خا�سة اإال يف حال تعذر ذلك، كما ان 
نقلياتهن للمحاكم لن تكون مبا�رسة 

وقد ت�ستغرق عدة �ساعات، وقد مت 
االلتما�ض  يف  للنظر  جل�سة  حتديد 
للهيئة حول هوؤالت االأ�سريات خالل 

ال�سهر القادم.
اال�سريات  من  عدد  وكان 
يف  املحتجزات  الفل�سطينيات 
تقدمن  قد  االحتالل  �سجون 
العليا  للمحكمة  بالتما�ض 
هيئة  حمامو  عرب  اال�رسائيلية، 
وي�سمل  اأ�سهر،  قبل  �سوؤون اال�رسى 

تهدف  التي  املطالب  من  عددا 
ب�سيارة  ت�سمى  مبا  نقلهن  لتح�سني 
ف�سل  اأهمها  من  كان  "البو�سطة"، 
ال�سجناء  عن  اال�سريات  نقليات 
ب�سبب  اال�رسائيليني  اجلنائيني 
املتكررة  اللفظية  االعتداءات 
النقل،  عملية  مدة  وتق�سري 
لال�سريات  ال�سماح  اىل  باال�سافة 
وحت�سني  واملياه  بالطعام  بالتزود 

جوانب اخرى.

عقب جهود قانونية حثيثة

هيئة االأ�سرى: م�سلحة ال�سجون تخ�س�ص حافالت �سغرية لنقل اال�سريات



داخل  الأ�رسى من  نحن  نتقدم  كما 
بال�شكر  الإ�رسائيلية  ال�شجون  قالع 
املقروءة  الإعالم  و�شائل  لكافة 
وامل�شموعة واملرئية على تغطيتها 
باجلهود  ون�شيد  لق�شيتنا  ودعمها 
و�شائل  بها  تقوم  التي  الإعالمية 
اجلزائر  ال�شقيقة  يف  الإعالم 
خا�شة ، بلد املليون ون�شف مليون 
ونتقدم  مكوناتها،  بكل  �شهيد، 
خا�شة  والمتنان  والتقدير  بال�شكر 
ق�شايانا  توىل  التى  ال�شحف  من 
الأولوية  ال�شهيونية  ال�شجون  فى 
ومن  لهم  ونقدر  اليومى  والأهتمام 
 ، النازية  ال�شجون  ا�شوار  خلف 
اهتمامهم الدائم بق�شيتنا ووقوفهم 
ل�شعبنا  املتوا�شلة  وم�شاندتهم 
اجل�شام.  ولت�شحياته  الفل�شطيني 
وقد اأفردت لنا عدة �شحف جزائرية  
�شفحاتها  من  وا�شعة   م�شاحات 
يوميا  حتت عنوان" �شوت الأ�شري" 
عن  عدا  العامل،  اإىل  �شوتنا  لنقل 
�شاعة  لأخبارنا.  اليومية  تغطيتها 

ب�شاعة .
�رسورة  على  الأ�رسى  نحن  ونوؤكد 
الإعالم  و�شائل  كافة  حتذو  اأن 
العالم  و�شائل  حذو  العربية 
العزة  بلد  اجلزائرية  وال�شحف 
وت�شع ق�شية    ، والحرار  والكرامة 
الأ�رسى الفل�شطينيني على اأجندتها 

ال�رس�شة  الهجمة  الإعالمية يف ظل 
التي يقوم بها الحتالل الإ�رسائيلي 
اأكرث  عددهم  البالغ  الأ�رسى  �شد 
يف  فل�شطيني  اأ�شري  اآلف   6 من 
الن�شاء  ع�رسات  بينهم  �شجونه 
واملر�شى  ال�شن  وكبار  والأطفال 
الذين يرف�ض الإفراج املبكر عنهم 

اأو�شاعهم ال�شحية، كما  رغم تردي 
انتهاكات  بحملة  الحتالل  يقوم 
يومية  اقتحامات  منها  بحقنا 
لالأ�رسى  نقل  وعمليات  لل�شجون 
وا�شتمرار  املعتقالت  داخل 
ومعاقبة  النفرادي  العزل  �شيا�شة 
الزيارات  من  باحلرمان  ال�رسى 
الذين  غزة  قطاع  لأ�رسى  خا�شة 
اأ�رسى  بحق  اأخريا  الكني�شت  اأ�شدر 
من  احلرمان  قرار  الف�شائل  بع�ض 
الزيارات العائلية وكذلك من زيارات 

ممثلي ال�شليب الأحمر.
الحتالل  �شجون  داخل  من  واإننا 
نهيب بكم للوقوف معنا وم�شاندتنا 
ال�شجون  كافة  من  نتحرر  حتى 
ونحن  حريتنا.  وننال  الإ�رسائيلية 
اإميان قوي بان ذلك �شيتحقق  على 
الظلم  ليل  يطول  فلن  معا...  يوما 

حتى ياأتي الفجر اجلديد.
والن�رس  احلرية  طريق  على  ومعا 
الأ�رسى من داخل �شجون الحتالل

نثمن نحن االأ�شرى الذين يقبعون يف �شجون االحتالل ال�شهيوين الغا�شم مواقف ال�شعب اجلزائرى 
احلبيب واجلهود االأعالمية  التي تبذل لدعم ق�شيتنا الفل�شطينية العادلة وخا�شة ق�شية 

االأ�شرى الذين يعانون الويالت داخل �شجون االحتالل، ويالقون اأ�شكاال عدة من املعاناة واالأمل 
خلف اأ�شوار وزنازين باردة ال ترحم، يف وقت نحن باأم�س احلاجة اإىل الدعم وامل�شاندة ملوا�شلة 

ال�شمود والثبات يف وجه اعتداءات االحتالل واإجراءاته الظاملة وقوانينه التع�شفية الرامية اإىل 
اإ�شعاف عزميتنا وك�شر اإرادتنا وثنينا عن الدفاع عن اأر�شنا ووطنا.

ر�شالة االأ�شرى يف �شجون االحتالل ال�شهيونى لو�شائل االإعالم وال�شحافة اجلزائرية 

ال�شكر والمتنان جلزائر الأحرار
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غزة بني حاجة اإ�شرائيل الأمنية والدعاية النتخابية
بقلم: الدكتور راأفت حمدونة

يتخبط ال�رسائيليون يف التعامل مع 
واأعبائها  الأمنية  وا�شكالياتها  غزة 
التعامل  وم�شتقبل  الدميوغرافية 
معها ، تارة مبقرتح م�شت�شار الأمن 
القومي الإ�رسائيلي ال�شابق " غيورا 
جدوى  بدرا�شة  واأخرى   ،  " اآيالند 
 " ال�شابق  الوزراء  رئي�ض  ان�شحاب 
بالتلويح   واليوم   ، �شارون"  اأرئيل 
يف   ، واجلزرة  الع�شا  ب�شيا�شة 
اأعقاب ثالثة حروب طاحنة يف اأقل 
حربني  �شبقها  �شنوات  ثمانى  من 
العام  واحتالل يف   ، العام 1956  يف 

. 1967
يومية  ملادة  غزة  تتحول   واليوم 
الإ�رسائيلية  وال�شيا�شة  العالم  يف 
، واأ�شبحت مادة انتخابية تناف�شية 
بني الزعامات والقيادات والأحزاب 
وامل�شاريع  الروؤى  واختالف 
والأمنية  الع�شكرية  واملقرتحات 
خطة  اآخرها  كان   ، وال�شيا�شية 
رئي�ض اأركان جي�ض الحتالل " اأفيف 
كوخايف" املتعط�ض للدماء ، واحلامل 

بالق�شاء الكامل على املقاومة دون 
توقف على اأمل تغيري الواقع  ب�شكل 
اجلرنال  وتهديدات   ، ا�شرتاتيجى 
احتياط " اإيتان دانغوت "، املن�شق 
احلكومية،  لالأن�شطة  ال�شابق 
قبل املفاجئة  لتدمري غزة  الداعى 
وت�رسيحات   ، والهجوم  باملبادرة 
رئي�ض حزب  من  تناف�شية  انتخابية 
" ي�رسائيل بيتنا " املتطرف ووزير 
احلرب ال�شبق " افيغدور ليربمان " 
، ووزير اجلي�ض الإ�رسائيلي الأ�شبق 
"مو�شيه يعالون"، واللذان عربا عن 
ال�رسائيلى  الوزراء  رئي�ض  ف�شل 
مواجهة  يف  نتنياهو"   بنيامني   "
مع  وال�شيا�شية  الأمنية  املخاطر 
اجلديدة  والتو�شيات   ، غزة  قطاع 
ال�شتخبارات  جهاز  لرئي�ض 
ال�شابق  الإ�رسائيلية  الع�شكرية 
حول  يادلني"  عامو�ض   " اجلرنال 
الخطار الواقعة على ا�رسائيل من 

قطاع غزة .
الحتالل  دولة  قيادات  اأن  اأعتقد 
ال�شيا�شية والأمنية بحاجة ملراجعة 
ين�شاه  لن  الذى  الفل�شطينى  التاريخ 

ال�شعب   ، اأجداده  مات  واإن  �شبابه 
والأر�ض  احل�شارة  ميلك  الذى 
اأن  وعليهم  اأ�شاطري،  بل  والتاريخ 
الوزراء  رئي�ض  مقولة   ي�شتح�رسوا 
رابني  ا�شحاق  الأ�شبق  ال�رسائيلي 
فرن�شوا  الراحل  الفرن�شي  للرئي�ض 
علَيّ  تطبق  الكوابي�ض  اإن   " ميرتان 
كل ليلة ب�شبب غزة ، واإنى اأحلم بان 
فيها  ما  بكل  لتغرق  البحر  يف  تقع 
ومن فيها ، وعلي دولة الحتالل اأن 
وع�شو  الطاقة  وزير  روؤية  تدر�ض 
ال�شتخبارات  ووزير  الكابينت، 
يوفال  ال�شابق"  الإ�رسائيلية 
" الذى قال" الو�شع يف  �شتاينيت�ض 
األ  مهم  جذري،  حل  له  لي�ض  غزة 
لأي  تذهب  لن  اأنف�شنا، غزة  نخدع 
كما  البحر،  يف  تغرق  ولن  مكان، 

متنى رابني ونتمنى "
تدرك  اأن  الحتالل  دولة  وعلى 
تاريخه  يعود  الذى  غزة  قطاع  اأن 
اآلف  اأربعة  على  يزيد  ما  اإىل 
 ، والبناء  للدمار  تعر�ض   ، عام 
النت�شار   اإىل   ، وال�شالم  للحروب 
ع�رسات  احل�شار  واإىل  وال�شتقرار 

املرات ورف�ض النك�شار ، واأن غزة 
عا�رست ) الكنعانيني والفل�شتينيني 
والأخمينيني  والأ�شوريني 
واأنها  والبيزنطيني  والرومانيني 
 ، امل�شلمني  من  فتحت  مدينة  اأول 
واحتلت من ال�شليبيني والربيطانيني 
ع�رسات  وخا�شت   ، والإ�رسائيليني 
اأن  وقبل   ، احلروب  مئات  بل 
اجلي�ض  ان�شحاب  منذ  حتا�رس 
 2005 العام  فى  منها  الإ�رسائيلي 
ول   2007 بعد  ما  اأكرث  وت�شدد   ،
يد ال�شكندر  ، حو�رست على  زال 
امليالد،  قبل   332 العام   الأكرب يف 
 96 العام   قبل  ما  اأي�شاً  وحو�رست 
مراراً  وحو�رست   ، امليالد  قبل 
بني  ال�رساع  مدار  على  وتكراراً 
ورحل   ، والإمرباطوريات  القوى 
اأحالمهم  يف  وغرقوا  اجلميع 
غزة  وبقيت   ، واأ�شاطريهم  وتيههم 
�شاخمة كما القد�ض ورام اهلل وعكا 
وارادتها  ب�شعبها  فل�شطني  وكل 
و�شمود  قوة  باأكرث  وعزميتها 
والن�رس  وال�شيادة  احلرية  حتى 

وال�شتقالل .

هيئة  عن  �شادر  تقرير  ك�شف 
عن  واملحررين،  الأ�رسى  �شوؤون 
�شهادات حية اأدىل بها �شبان وفتية 
جرى اعتقالهم موؤخراً وزجهم يف 
حيث  اإ�رسائيلية،  معتقالت  عدة 
حلظات  افاداتهم  يف  ي�رسدون 
تعر�شوا  التي  والهانة  التنكيل 

لها اأثناء اعتقالهم وا�شتجوابهم.
لل�رسب  تعر�شوا  الذين  بني  ومن 
اأثناء  وجنوين  متعمد  ب�شكل 
يو�شف  ال�شاب  الأ�شري  اعتقالهم، 
خميم  من  عاماً(   26( ح�شا�ض 
نابل�ض،  مدينة  �رسقي  بالطة 
والذي جرى اعتقاله بعد مداهمة 
منزله فجراً وتفتي�شه وقلبه راأ�شاً 
على عقب، ومن ثم جرى تع�شيب 
داخل  وزجه  يديه  وتقييد  عينيه 
اجليب الع�شكري، وطوال الطريق 
ا�شتمر اجلنود ب�رسبه بال رحمة 
وقدمية،  و�شدره  راأ�شه  على 
م�شببني له العديد من الر�شو�ض 
والكدمات، وفيما بعد مت نقله اإىل 
اإىل ق�شم  ثم  مع�شكر حوارة ومن 
الع�شافري )العمالء( يف  "جميدو" 
التحقيق  وخالل  ل�شتجوابه، 
وانهالوا  اأر�شاً  بطحوه  معه 
تع�شفي  ب�شكل  بال�رسب  عليه 
له  م�شببني  وظهره  راأ�شه  على 
على  لجباره  الأوجاع  وذلك 
�شده،  املوجه  بالتهم  العرتاف 
ق�شم  اإىل  بعدها  ونُقل  به  نُكل 
يزال  ول  املعتقل،  ذات  يف   )6(
الأ�شري ي�شتكي من اآلم يف ج�شده 
اأثناء  بعنف  عليه  العتداء  جراء 
من  يعانيه  ما  ورغم  ا�شتجوابه، 

املعتقل  عيادة  له  تقدم  مل  اآلم 
اأي عالج يُذكر حلالته ال�شحية.     
بينما تعر�ض الفتى حممد دعي�ض 
اخلليل  حمافظة  من  عاماً(   18(
اعتقاله،  حلظة  مهينة  ملعاملة 
حيث اقتحم جي�ض الحتالل بيته 
وقاموا بك�رس باب املدخل، ومن 
عليه  بالهجوم  جنود   5 قاموا  ثم 
وزجه  املنزل  خارج  واقتياده 
الع�شكري،  اجليب  داخل  بعدها 
تعمد  باجليب  تواجده  وخالل 
على  الدع�ض  الحتالل  جنود 
راأ�شه بب�شاطريهم الع�شكرية، كما 
مل يتوقفوا حلظة عن �رسبه على 
خمتلف اأنحاء ج�شده، وفيما بعد 
نُقل اإىل مركز حتقيق "ع�شقالن" 
يف  يوماً   12 بقي  ل�شتجوابه، 
اإىل  نقله  جرى  ثم  ومن  الزنازين 
معتقل "عوفر" حيث يقبع الآن.   
يو�شف  القا�رس  الأ�شري  عن  اأما 
يف  ع�شكر  من خميم   )17( اأ�شقر 
مدينة نابل�ض، فقد جرى التنكيل 
خا�رسته  على  بعنف  و�رسبه  به 
الع�شكرية  خالل تواجده باجليب 
معتقل  اإىل  نقله  يتم  اأن  قبل 

"جمدو" حيث يقبع الآن.
و�شجل ذات التقرير اأي�شاً اعتداء 
املربح  بال�رسب  الحتالل  جنود 
على كل من: الفتى اأحمد زعاترة 
اأريحا،  حمافظة  من  عاماً(   17(
عاماً(   25( زين  حممود  وال�شاب 
مدينة  ق�شاء  بورين  قرية  من 
نابل�ض، واملعتقل ن�شار بدير من 
خميم عايدة يف بيت حلم، وذلك 

خالل عملية اعتقالهم.  

هيئة االأ�شرى 

�شهادات قا�شية لأ�شرى ومعتقلني 
تعر�شوا لعتدءات همجية 

الحتالل  قّوات  اعتقلت 
من  مواطناً   )16( الإ�رسائيلي 
الغربية،  فة  ال�شّ حمافظات 
الأ�شري  نادي  وبنّي  اليوم.  فجر 
اعتقل  الحتالل  اأن  الفل�شطيني 
ثمانية مواطنني من حمافظة بيت 
اأحمد  مو�شى  فايز  وهم:  حلم، 
حممد  عاهد  عاماً(،   37( العمور 
مو�شى العمور )20 عاماً(، حممد 
عاماً(،   40( العمور  اأحمد  مو�شى 
العمور  مو�شى  حممود  مو�شى 
عو�ض  حممود  زكي  عاماً(،   19(
عاماً(،  اأمني   38( العمور  اهلل 
داود  خليل  جربين،  خلف  علي 

ح�شن اأبو مفرح )27 عاماً(، ويزن 
ماجد العمور )19 عاماً(. واعتقل 
حمافظة  من  مواطنني  ثالثة 
اأحمد  يو�شف  وهم:  اخلليل، 
حمدان العالمي )25 عاماً(، اأراد 
عاماً(،   22( عادي  ح�شني  حممد 
 17( اخليل  حممد  كرمي  واأحمد 
اعتقل مواطنني من  عاماً(. فيما 
ح�شان  وهما:  جنني،  حمافظة 
اأبو  طالب  وبالل  عوي�ض،  �شادي 
من  جرارعة  يا�شني  و�شياء  بكر، 
الربغوثي  حامت  وكرمي  نابل�ض، 
�رسيف  واأي�رس  عاماً(،   48(

ال�شعيبي )18 عاماً( من رام اهلل.

نادي االأ�شري الفل�شطينى

الحتالل يعتقل )16( مواطنا
فة ً من ال�شّ



داي  ح�سني  ن�رص  فريق  يتوّجه 
�رصكة  اإىل  ملكيته  انتقال  نحو 
غالبية  �رصاء  اأجل  من  وطنية 
الأ�سهم وخروج ملكيتها من اأيدي 
عقب  وذلك  زمرييل،  ولد  عائلة 
الحتجاجات الكثرية التي اأقامها 
ب�سري  اإبعاد  اأجل  من  الأن�سار 
الفريق  رئا�سة  عن  زمرييل  ولد 
الرحيل،  اأجل  من  عليه  وال�سغط 
علمت  فقد  ال�سدد  هذا  ويف 

"الو�سط" من م�سادرها من داخل 
بيت النادي العا�سمي اأن اجتماعا 
وقع م�ساء اأول اأم�س بني عدد من 
يف  تدخل  اأن  املتوقع  الأطراف 
اجلديد  الإدارة  جمل�س  ع�سوية 
ال�رصكة  عن  وممثل  للفريق 
تكون  اأن  ينتظر  التي  الوطنية 
�رصاء  خالل  من  الفريق  مالك 
الأ�سهم -ويتم الت�سرت على هويتها 
اإىل غاية تر�سيم الأمور-  وذلك يف 

داي  حل�سني  الإدارة  الدائرة  مقر 
املنتدب  الوايل  من  كل  بح�سور 
حل�سني داي ورئي�س بلدية املقرية 
من  ع�سو  جانب  اإىل  بهيج  مراد 
حول  النقا�س  ومت  الأن�سار  جلنة 
يف  والإ�رصاع  الن�رصية  م�ستقبل 
اإىل  النادي  ملكية  نقل  اإجراءات 

�رصكة وطنية.
عملية  جرت  ال�سدد،  هذا  ويف 
لن�رص  املالية  الو�سعية  درا�سة 
ح�سني داي، حيث مت ت�سليم ممثل 
على  يحوز  ملفا  الوطنية  ال�رصكة 
للن�رصية  املالية  التفا�سيل  اأدق 
م�سوؤويل  غلى  حتويله  اأجل  من 
الرد  انتظار  يف  لدرا�سته  ال�رصكة 
�رصاء  قبول  على  نهاية  ب�سفة 
خالل  وذلك  عدمه  من  الأ�سهم 

الأيام املقبلة.
عي�شة ق.

الإطارات  الإر�ساد وتكوين  ي�سكل 
كال  من  ال�سابة  والفئات  الفنية 
اجلن�سني من بني الركائز الأ�سا�سية 
الكونفدرالية  عمل  ملخطط 
تعميم  بهدف  للرافل  الإفريقية 
بلوغ  و  الريا�سة  هذه  ممار�سة 
يف  منخرطة  دولة   20 هدف 
لدى  علم  ما  ح�سب   ،2021 اآفاق 
القارية:  الهيئة  هذه  م�سوؤويل 
''اعتمدت الكونفدرالية الإفريقية 
 13 حاليا  حت�سي  التي  للرافل 
اأ�سا�سا  دولة خمطط عمل يرتكز 
على الإر�ساد والتوجيه اإىل جانب 
والفئات  الفنية  الإطارات  تكوين 
ال�سغرى من كال اجلن�سني بهدف 
يف  الريا�سة  هذه  ممار�سة  تعميم 
القارة الإفريقية وبلوغ اإجمايل 20 
نهاية عهدتي  دولة منخرطة قبل 
-2017 الهيئة  هذه  راأ�س  على 

اجلزائري  اأو�سح  كما   "2021
الكونفدرالية،  رئي�س  كايف  يا�سني 
والذي اأ�ساف: 'ويف اإطار اجلهود 
ريا�سة  ترقية  بهدف  املبذولة 

اأي�سا  عليها  يطلق  والتي  الرافل 
تنظيم  على  نحر�س  نحن  الرافا 
ترب�سات  ثالثة  اإىل  ترب�سني  من 
نق�س  م�سكل  يبقى  لكن  �سنويا 
ملمار�سة  املخ�س�سة  الهياكل 
يف  العراقيل  اأبرز  اأحد  اللعبة 
اأ�سيل  ي�سيف  ال�سمراء"  القارة 

ولية ورقلة.
واأكد يف ذات ال�سياق اأنه وبالتن�سيق 
للريا�سات  الدولية  الإحتادية  مع 
تركمان  مولتو  برئا�سة  الكروية 
والتي ي�سغل بها ال�سيد كايف اأي�سا 
على  ''نعمل  عام:  اأمني  من�سب 
بالو�سائل  مزودة  اأر�سيات  توفري 
ال�رصورية وذلك �سمن امل�ساعي 
الرامية اإىل تطوير وترقية ريا�سة 
وبخ�سو�س  الإفريقية''،  الرافل 
نظام املناف�سات، اأ�سار امل�سوؤول 
اجلزائري اأنه قد مت اعتماد �سيغة 
الإحتادية  م�ستوى  على  جديدة 
للعبة تتمثل يف امل�ساركة  الدولية 
يف بطولة العامل بعد التاأهل على 
القرار  هذا  القاري،  امل�ستوى 

والثنائي  اإناث  بالثنائي  يتعلق 
ذكور و الثنائي املختلط بالن�سبة 
الرمي  الأ�سناف، ف�سال عن  لكل 

بالدقة و التناوب املختلط.
وب�ساأن التح�سريات خلو�س غمار 
خمتلف املناف�سات القادمة، اأكد 
اإىل  يتم  مل  اأنه  املتحدث  ذات 
يتعلق  قرار  اأي  اتخاذ  الآن  حد 
يف  الكروية  الريا�سات  مب�ساركة 
الألعاب الإفريقية 2019 املرتقب 
تنظيمها يف الرباط املغرب، وقال 
املتحدث يف هذا ال�سدد: ''�سنقرر 
وب�سكل نهائي يف هذا ال�ساأن نهاية 
األعاب  عن  اأما  اجلاري"،  ال�سهر 
املقبلة  املتو�سط  الأبي�س  البحر 
التي �ستحت�سنها ولية وهران يف 
الكونفدرالية  رئي�س  ذكر   ،2021
يتم  لن  اأنه  للرافل  الإفريقية 
هذه  تكون  كي  جهد  اأي  ادخار 
ريا�سة  لتعتلي  منا�سبة  الطبعة 
الرافل لدول �سمال اإفريقيا اأعلى 

من�سات التتويج.
ق.ر.

تعاقدت اإدارة فريق �سبيبة القبائل 
ر�سميا مع املدرب الفرن�سي هيربت 
فيلود والذي وقع على العقد الذي 
ثالثة  ويدوم  الفريق  مع  يربطه 
رفقة  التعاقد  جاء  حيث  موا�سم، 
دوما  فرانك  فيلود خلفا ملواطنه 
الذي قاد العار�سة الفنية املو�سم 
اإىل  الت�سكيلة  وقاد  املن�رصم 
العودة بقوة يف لعب الأدوار الأوىل 
املو�سم  واإنهاء  الوطنية  بالبطولة 
امل�ساركة  و�سمان  الو�سافة  يف 
اإفريقيا  اأبطال  يف م�سابقة رابطة 
ال�سدد  هذا  ويف  القادم،  املو�سم 
رفقة  العقد  توقيع  عملية  جرت 
على  امل�سوؤولني  بح�سور  فيلود 
اإيفيان  مدينة   يف  وذلك  النادي 
من  اأع�ساء  تنقل  الفرن�سية، حيث 
من  فرن�سا  اإىل  "الكناري"  اإدارة 
اجلديد  املدرب  مع  التوقيع  اجل 
التح�سريات  واإنهاء  للت�سكيلة 
�سوف  الذي  التح�سريي  للرتب�س 

من  ابتداء  الفريق  كتيبة  تخو�سه 
ا�ستعداد  الداخل  جويلية  �سهر 
التفاق  ومت  اجلديد،  للمو�سم 
جيدا  يعرف  الذي  املدرب  مع 
�سبق  الذي  وهو  الوطنية  البطولة 
له التدريب يف اجلزائر والإ�رصاف 
على كل من وفاق �سطيف واحتاد 
اأجل  من  التناف�س  على  العا�سمة 
يف  الوطنية  البطولة  لقب  اإحراز 
بعيدا  والذهاب  اجلديد  املو�سم 

يف املناف�سة القارية.
�سبيبة  اإدارة  ر�ّسمت  املقابل،  يف 
املح�رص  مع  تعاقدها  القبائل 
البدين اجلديد بعد توقيع العقد مع 
الفرن�سي جوان كري�ستيان هوركاد 
قابال  واحدا  مو�سما  ميتد  والذي 
اإىل  ين�سم املعني  للتجديد، حيث 
يقوده  �سوف  الذي  الفني  الطاقم 
للمو�سم  حت�سبا  فيلود  املدرب 

اجلديد.

ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  ينظم 
الوطني  للتجمع   11 الطبعة  غدا 
القوى،  لألعاب  للذكور  الع�سكري 
على م�ستوى مركز جتمع وحت�سري 
الفرق الريا�سية الع�سكرية ال�سهيد 
عكنون  بنب  بوجريو"  "م�سعود 
بيان  اأم�س  اأول  به  اأفاد  ما  وفق 
يف  جاء  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
الأن�سطة  اإطار  "يف  البيان:  ذات 
للمو�سم  الع�سكرية  الريا�سية 
ينظم   ،2019-2018 الريا�سي 
اجلي�س الوطني ال�سعبي الطبعة 11 
للذكور  الع�سكري  الوطني  للتجمع 
لألعاب القوى، على م�ستوى مركز 
الريا�سية  الفرق  وحت�سري  جتمع 
"م�سعود  ال�سهيد  الع�سكرية 
واأ�ساف   ،" عكنون  بنب  بوجريو" 

احلدث  "هذا  امل�سدر:  ذات 
الريا�سي الهام، الذي يندرج �سمن 
تقييم حت�سريات النخبة الع�سكرية 
يعد  القوى،  األعاب  اخت�سا�س  يف 
للم�ساركة  حت�سبا  هامة  حمطة 
الع�سكرية  العاملية  الألعاب  يف 
ال�سابعة للمجل�س الدويل للريا�سة 
بيووهان  �ستجرى  التي  الع�سكرية 
بال�سني ال�سعبية يف الفرتة املمتدة 

من 14 اإىل 28 اأكتوبر 2019" .
ح�سب  التجمع،  هذا  و�سيعرف 
الريا�سيني  اأح�سن  م�ساركة  البيان 
لقيادات  التابعني  الع�سكريني 
الع�سكرية  والنواحي  القوات 
للجي�س  الكربى  والوحدات 
حققوا  الذين  ال�سعبي  الوطني 
هذا  خالل  وم�رصفة  جيدة  نتائج 

م�ساركتهم  اإثر  الريا�سي  املو�سم 
الع�سكرية  الوطنية  البطولت  يف 
واملدنية ويف التجمعات الريا�سية 
العربية والإقليمية والدولية، واأ�سار 
البيان اأن هذا التجمع اأ�سحى من 
اإىل  ويهدف  الرا�سخة  التقاليد 
ترقية وتطوير الريا�سة الع�سكرية 
واحلركة الريا�سية الوطنية، بف�سل 
للقيادة  وامل�ستمر  الدائم  الدعم 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  العليا 
املادية  الإمكانيات  توفري  عرب 
نتائج  لتحقيق  الالزمة  والب�رصية 
نخبة  تكوين  على  والعمل  م�رصفة 
تناف�سية ذات م�ستوى عال، لتمثيل 
اجلزائر واجلي�س الوطني ال�سعبي 

يف املحافل الدولية".
ق.ر.

لعب  على  الرئي�س  مع  اتفق  اأنه 
عودة  على  والعمل  ال�سعود  ورقة 
الأ�سواء،  دوري  اإىل  "املوب" 
الهدف  هذا  حتقيق  ان  م�سريا 
وو�سع  اجلهود  ت�سافر  يتطلب 
اأفراد  جميع  بني  اليد  يف  اليد 
عائلة الفريق من لعبني م�سريين 

وجمهور.
قد  البجاوي  النادي  اإدارة  وكانت 

اأعلنت اأول اأم�س عن تعيني املدرب 
على  الإ�رصاف  اأجل  من  بوزيدي 
املقبل  املو�سم  الفريق  تدريب 
الذي  مي�سال  اآلن  للمدرب  خلفا 
ومّت  الإدارة  مع  عقده  انتهى 
خالل  من  خدماته  عن  التخلي 
مت  حيث  العقد،  جتديد  عدم 
التفاق مع املدرب ال�سابق لن�رص 
لعب  بلعبا�س  واحتاد  داي  ح�سني 

اإىل  ورقة ال�سعود والعودة �رصيعا 
الرابطة املحرتفة الأوىل.

يف املقابل، قررت اإدارة مولودية 
بالالعبني  الحتفاظ  بجاية 
بولدياب ونعا�س وذلك من خالل 
الت�سكيلة  مع  عقديهما  جتديد 
الفريق  بقمي�س  اللعب  وموا�سلة 
اجلديد،  الكروي  املو�سم  يف 
باإمكانياتهما  الثنائي  اقنع  حيث 

املنق�سي  املو�سم  اأبزاها  التي 
على  الدفاع  يوا�سالن  و�سوف 
وهما  اآخر  مو�سما  املوب  األوان 
ملو�سمني  العقد  جددا  اللذان 

اإ�سافيني.
ك�سفت  منف�سل،  مو�سوع  يف 

"املوب"  بيت  داخل  من  م�سادر 
اأن الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
ملعب  ان  الفريق  م�سريي  اأبلغت 
موؤهل  غري  املغاربية"  "الوحدة 
وا�ستقبال  عليه  اللعب  اجل  من 
املقبل،  املو�سم  يف  املناف�سني 

من  الكروية  الهيئة  وطالبت 
�رصورة  البجاوي  النادي  م�سريي 
امللعب  اأر�سية  تهيئة  اإعادة 
واإعادة و�سع ب�ساط جديد ب�سبب 
كرة  ملمار�سة  �سالحيته  عدم 

القدم.

بوزيدي: اأدرار اأقنعني بتدريب املوب وهدفنا ال�صعودالرابطة تطالب باإعادة اأر�شية ملعب الوحدة املغاربية
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اأكد املدرب اجلديد لفريق مولودية بجاية يو�شف بوزيدي اأن التحاقه 
بالعار�شة الفنية للفريق جاء على اإثر الت�شال الهاتفي الذي تلقاه من 

طرف الرئي�س اجلديد لفريق مولودية بجاية اآكلي اأدرار والذي طلبه من 
اأجل اللتحاق وتدريب الفريق، وهو الأمر الذي مل يعرت�س عنه املعني 

ووافق على العر�س، واأو�شح بوزيدي خالل الندوة ال�شحافية التي عقدها 
اأول ام�س خالل عملية تقدميه اإىل و�شائل الإعالم واجلمهور 

رئي�س الكونفدرالية الإفريقية للرافل

بلوغ ع�صوية 20 دولة منخرطة يف اآفاق 2021
املح�شر البدين هوركاد يوقع مو�شما قابال للتجديد

فيلود مدربا جديدا للكناري اإىل العام 2022

تنظيم الطبعة 11 للتجمع الوطني الع�صكري لألعاب القوى

عي�شة ق.

ت�شّلمت ملفا يحوز الو�شعية املالية للن�شرية خالل اجتماع اأول اأم�س

�صركة وطنية تقرتب من �صراء اأ�صهم الن�صرية

ع.ق.



عي�شة ق.

يف  املحرتف  الالعب  وعاد 
اإىل  االيطايل  نابويل  نادي  �صفوف 
التدريبات ب�صورة عادية وهو الذي 
تعافى �رسيعا من االإ�صابة اخلفيفة 
من  ومنعته  منها  يعاين  كان  التي 
التي  الودية  املباراة  يف  امل�صاركة 
اأمام  الوطنية  الت�صكيلة  خا�صتها 
الأي  لتعر�صه  تفاديا  وذلك  مايل، 
م�صاعفات خطرية قد تهدد �صحة 
الالعب وم�صاركته يف كاأ�س اإفريقيا 
انطالقها  �صارة  تعطى  التي  لالأمم 
ولهذا  م�رس،  يف  اجلمعة  غد  بعد 
ب�صكل  تدرب  اأونا�س  فاإن  الغر�س 

طبيعي مع زمالئه واأبدى جاهزيته 
واأنه  خا�صة  املناف�صة  اإىل  للعودة 
ب�صورة  التدريبات اجلماعية  خا�س 
االأمر  وهو  بالكرة،  وتدرب  عادية 
على  االأول  امل�صوؤول  اأراح  الذي 
ظل  يف  خا�صة  الوطنية  الت�صكيلة 
اأن ا�صرتجاعه اأونا�س مينحه حلوال 
اإ�صافية يف اخلط الهجومي، وميلك 
اخلط  يف  اإ�صافية  بدائل  اإثره  على 

االأمامي.
يف  بلما�صي  انطلق  املقابل،  يف 
التي  االأ�صا�صية  الت�صكيلة  و�صع 
ابتداء  الوطنية  االألوان  على  تدافع 
املقررة  االفتتاحية  املقابلة  من 
اأمام كينيا بتاريخ 23 جوان املقبل، 

ويف هذا ال�صدد فاإن بلما�صي ي�رس 
على و�صع الثقة يف احلار�س راي�س 
حرا�صة  اجل  من  مبوحلي  وهاب 
»الكان«،  دورة  عرين اخل�رس خالل 
تامة  جاهزية  يظهر  مل  اأنه  رغم 
خالل  اأهداف  ثالثة  تلقيه  ظل  يف 
خا�صهما  اللذان  الوديني  اللقاءين 
بورندي  اأمام  الدوحة  ترب�س  يف 
من  حديثا  عودته  ب�صبب  ومايل، 
يف  وتلقاها  منها  يعاين  كان  اإ�صابة 
�صفوف ناديه االتفاق ال�صعودي، اأين 
اوكيدجا  األك�صندر  الثنائي  يحظ  ال 
بلما�صي  بثقة  دوخة  الدين  وعز 
االأ�صا�صي  احلار�س  احدهما  ليكون 
يبقى  الذي  مبوحلي  ح�صاب  على 

احلار�س االأول لكتيبة اخل�رس بعدما 
اعتمد عليه يف اللقاءين الوديني.

يف �صياق مت�صل، يتوجه بلما�صي اإىل 
االعتماد على الثنائي يو�صف باليلي 
القاطرة  وبغداد بوجناح يف مقدمة 
باأدائهما يف  اأقنعاه  بعدما  االأمامية 
اللذان  وهما  االأخريتني،  الوديتني 
بينهما  والتفاهم  بالتن�صيق  يتميزان 
اندماجهما  ي�صهل  الذي  االأمر 
اخلطة  �صمن  بع�س  مع  اللعب  يف 
امل�صوؤول  يعتمدها  التي  التكتيكية 
االأول على العار�صة الفنية الوطنية، 
يف  كبرية  بن�صبة  �صيكونان  حيث 
اإىل  كينيا  للقاء  االأ�صا�صية  الت�صكيلة 

جانب حمرز.

الناخب الوطني ي�شرع يف ح�شم الت�شكيلة الأ�شا�شية »للكان«

اأونا�س يندمج بالتدريبات اجلماعية 
ويريح بلما�ضي

تنف�س الناخب الوطني جمال بلما�شي ال�شعداء بعدما �شجل الالعب الدويل اجلزائري اآدم اأونا�س عافيته 
واندمج يف تدريبات املنتخب الوطني اأين �شجل ح�شوره يف التدريبات التي جرت م�شاء اأول اأم�س يف العا�شمة 
القطرية الدوحة، حيث متكن الالعب من التعايف من الإ�شابة التي كان يعاين منها يف وقت �شابق تلقاها رفقة 

الت�شكيلة الوطنية يف اإحدى احل�ش�س التدريبية يف قطر

�ضوداين يلتحق ر�ضميا 
باأوملبياكو�س اليوناين

يخو�س الالعب الدويل اجلزائري 
احرتافية  جتربة  �صوداين  العربي 
انتقاله ر�صميا  بعد  جديدة، وذلك 
اليوناين،  الدوري  يف  اللعب  اإىل 
املنتخب  مهاجم  تعاقد  حيث 
الوطني رفقة العمالق اأوملبياكو�س 
باليونان  الالعب  التحاق  وتر�ّصم 
الذي  وهو  العقد  وقع  اأين  اأم�س 
ميلكه  الذي  الفريق  اإىل  انتقل 
ال�صابق  فريقه  مالك  نف�س 
االجنليزي  فوري�صت  نوثينغهام 
املو�صم  �صفوفه  يف  ن�صط  الذي 
الدرجة  يف  والنا�صط  املا�صي 
ف�صل  حيث  االجنليزية،  االأوىل 
باأوملبياكو�س  االحتاق  �صوداين 

وخو�س جتربة جديدة يف اليونان 
بعدما �صبق له اللعب يف الربتغال، 
تكونا  و�صوف  واجنلرتا،  كرواتيا 
لفر�صة مواتية له من اأجل ا�صتعادة 
ظل  يف  والبدنية  الفنية  امكانياته 
يف  يجدها  التي  القوية  املناف�صة 
خا�صة  فوري�صت،  نوثينغهام  نادي 
واأنه كان تلقى االإ�صابة مع الفريق 
املناف�صة  عن  اأبعدته  االجنليزي 
يف  التواجد  من  وحرمته  طويال 
املعنية  الوطني  املنتخب  قائمة 
كاأ�س  نهائيات  يف  بامل�صاركة 
اإفريقيا املقررة هذه ال�صائفة يف 

م�رس.

ريا�ضةالأربعاء  19  جوان 2019  املوافـق  ل16 �شوال  1440هـ 13

ت�شكيلة وفاق �شطيف مهددة بنزيف الالعبني

زغبة يتفق مع الوحدة ال�ضعودي 
باأجرة 800 مليون �ضهريا

عليق يرف�س التنازل عن اأ�شهم النادي الهاوي وينجو من اعتداء الأن�شار

جمل�س اإدارة احتاد العا�ضمة يفتح راأ�س املال
جديد لجتماع  موعدا  املقبل  ال�شبت  •     حتديد   

يف  ال�صعودي  الدوري  يتوا�صل 
اجلزائريني  احلرا�س  ا�صتقطاب 
وفاق  حار�س  اقرتاب  بعد  وذلك 
من  زغبة  م�صطفى  �صطيف 
ال�صعودية  يف  باللعب  االلتحاق 
اجلزائريني  احلرا�س  عدد  ورفع 
هناك اإىل خم�صة حرا�س، بتواجد 
راي�س  الوطني  املنتخب  حار�صي 
دوخة  الدين  وعز  مبوحلي  وهاب 
ع�صلة  مليك  من  كل  جانب  اإىل 
كان  الذي  رحماين  الدين  و�صم�س 
رفقة  الفارطة  االأيام  يف  تعاقد 
اجلديد  ال�صاعد  �صمك  نادي 
انتظار  يف  ال�صعودي،  الدوري  اإىل 
تر�صيم التحاقه بالنادي من عدمه، 
حيث يتواجد زغبة على مقربة من 
ال�صعودي  الوحدة  بنادي  االلتحاق 
بيت  داخل  من  م�صادر  ح�صب 
اأن ابن  اأكدت  وفاق �صطيف والتي 
م�صوؤويل  مع  اتفق  امل�صيلة  مدينة 
االن�صمام  على  ال�صعودي  النادي 
خالل  معه  والتعاقد  �صفوفه  اإىل 
وذلك  اجلاري،  ال�صيفي  املركاتو 
التي  املفاو�صات  جناح  بعد 
اإىل  وتو�صال  الطرفان  خا�صها 

الدويل  احلار�س  بانتقال  اتفاق 
وتوقيع  ال�صعودية،  اإىل  اجلزائري 
اأجرة  مقابل  مو�صمني  ميتد  عقد 

�صهرية تبلغ 800 مليون �صنتيم.
ت�صكيلة  تتوّجه  منف�صل،  �صياق  يف 
نزيف  نحو  االأ�صود«  »الن�رس 
ظل  يف  التعداد  من  الالعبني 
التي  الغام�صة  عية  الو�س 
موقف  و�صبابية  الفريق،  يعي�صها 
البقاء  من  حمار  ح�صان  الرئي�س 
االأ�صوات  ارتفاع  ظل  يف  وعدمه، 
رحيله  على  الوفاق  جماهري  بني 
واال�صتقالة عقب الف�صل يف اإحراز 
اأي لقب املو�صم املن�رسم وغياب 
التاأخر  يف  ت�صبب  التي  االأموال 
باالإعداد للمو�صم الكروي اجلديد، 
يتواجد  زغبة  جانب  اإىل  حيث 
واإ�صالم  بدران  القادر  عبد  ا�صمي 
عن  الرحيل  اإىل  املر�صحان  بكري 
�صوف  كبرية  وبن�صبة  الت�صكيلة 
وهما  عا�صمي  فريق  يف  يلعبان 
فريقي  مع  يتفاو�صان  اللذان 
داي  ح�صني  ون�رس  بلوزداد  �صباب 

لالن�صمام اإىل �صفوف اأحدهما.

اأعلنت اإدارة فريق احتاد العا�صمة 
ال�رسكة  مال  راأ�س  افتتاح  عن 
الريا�صية من اأجل بيع االأ�صهم اإىل 
اأحد امل�صتثمرين اأو �رسكة وطنية 
 72 جمموع  ن�صبتها  تبلغ  والتي 
باملائة، حيث جرى �صبيحة اأم�س 
جمل�س  اأع�صاء  جمع  اجتماعا 
يف  امل�صاهمني  واالأع�صاء  االإدارة 
االإعالن  خالله  مت  والذي  الفريق 
راأ�س املال عقب  ر�صميا عن فتح 
و�صع عائلة حداد االأ�صهم اإىل البيع 
ال�صعبة  الو�صعية  ظل  يف  خا�صة 
الفريق ورجل  بها مالك  التي مير 
االأعمال علي حداد والذي يتواجد 
من  ومتابع  ال�صجن  اأ�صوار  خلف 
ال�صدد  هذتا  ويف  العدالة،  طرف 
يف  انعقد  الذي  االجتماع  �صهد 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
االأن�صار  من  جمموعة  ح�صور 
اأ�صوار  خارج  تواجدوا  الذين 
امللعب من اأجل متابعة ما يجري 
امل�صتجدات  ومعرفة  الفريق  يف 
الفريق  ملكية  انتقال  بخ�صو�س 
يتم  اأن  قبل  جديد،  مالك  اإىل 

اجل  من  اأن�صار  خم�صة  اختيار 
يف  وامل�صاركة  االجتماع  ح�صور 
اأي�صا عدم  فعالياته، والذي عرف 
املايل  التقريرين  على  امل�صادقة 
ملجل�س  العامة  للجمعية  واالأدبي 
تاأجيل االجتماع  االإدارة، حيث مت 
اإىل تاريخ 22 جوان القادم، والذي 
قد يعرف م�صتجدات عرب اقرتاب 
االأطراف الراغبة يف �رساء االأ�صهم 
ظل  يف  اإليها  الفريق  ملكية  ونق 

غياب اأي ا�صم ر�صمي.
الكرام،  مرور  االجتماع  مير  ومل 
النادي  رئي�س  رف�س  �صهد  بعدما 

عن  التنازل  عليق  �صعيد  الهاوي 
االإدارة  جمل�س  يف  الفريق  اأ�صهم 
الفريق  ت�صيري  من  واالن�صحاب 
الهاوي، اأين حدث �صوء تفاهم بينه 
وبني اأع�صاء جمل�س االإدارة يف ظل 
اإ�رساره على موقفه ورف�صه التنازل 
هذا  بيعها،  ورف�س  االأ�صهم  عن 
االجتماع  قاعة  يغادر  االأمر جعله 
غا�صبا وينهيه قبل االأوان، قبل اأن 
من  االعتداء  اإىل حماولة  يتعر�س 
خارج  كانوا  الذين  االأن�صار  طرف 
نتائج االجتماع،  ينتظرون  امللعب 
قبل ان يتدخل رجال ال�رسطة من 

االأن�صار  غ�صب  من  حمايته  اأجل 
عرقلة  على  بالعمل  اتهموه  الذين 

م�صتقبل الفريق.

الإدارة تفكر يف الرتاجع 
عن ا�شتقدام اليعقوبي

يف مو�صوع منف�صل، ك�صفت م�صادر 
امل�صريين  اأن  االحتاد  بيت  من 
مع  التعاقد  عن  الرتاجع  يدر�صون 
اليعقوبي  قي�س  التون�صي  املدرب 
االتفاق  اإىل  تو�صلوا  كانوا  الذي 
وااللتحاق  العقد  توقيع  على  معه 
اأبناء  لت�صكيلة  الفنية  بالعار�صة 
اجتماعهم  خالل  »�صو�صطارة« 
مدينة  يف  املن�رسم  االأ�صبوع  معه 
اإىل  الراأي  تغيري  وياأتي  عنابة، 
االحتاد  الأن�صار  املطلق  الرف�س 
للنادي  ال�صابق  املدرب  قدوم 
االإفريقي التون�صي والذي ال ميلك 
اأي اجنازات مع الفرق التي تداول 

على تدريبها.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

ل املدير العام لفريق مولودية  تو�صّ
االتفاق  اإىل  غريب  عمر  اجلزائر 
مع نظريه يف دفاع تاجنانت عدالن 
الالعب  انتقال  اأجل  من  قرعي�س 
بالل بن �صاحة اإىل �صفوف النادي 
العا�صمي، حيث ال ي�صتبعد اأن يكون 
رابع  »الديارتي«  ت�صكيلة  مهاجم 
للمولودية  اجلديدة  اال�صتقدامات 
كل  رفقة  التعاقد  لها  �صبق  التي 
من ثنائي ن�رس ح�صني داي عالتي 
�صطيف  وفاق  والعب  وبراهيمي 
ت�رس  حيث  جابو،  املوؤمن  عبد 
�صم  على  العا�صمي  النادي  اإدارة 
مهاجم الدفاع بالنظر لالإمكانيات 
تدعيم  يف  ورغبتها  ميلكها  التي 
ق�صد  للت�صكيلة  االأمامي  اخلط 
لعب االأدوار االأوىل املو�صم املقبل 
التناف�س  على  ت�رس  التي  وهي 

البطولة  بلقب  التتويج  اأجل  من 
اإدارة  حت�رّس  حيث  الوطنية، 
لبناء ت�صكيلة قوية قادرة  »العميد« 
اإىل  العودة  اأجل  من  اللعب  على 
واإحراز  التتويجات  من�صة  اعتالء 
فاإنها ت�رس  الغر�س  لهذا  االألقاب، 
الالعبني يف  اأف�صل  ا�صتقدام  على 
البطولة الوطنية، وهو االأمر الذي 
اتفاق مع  اإىل  ل  يتو�صّ جعل غريب 
قرعي�س من اأجل �صم الالعب. يف 
اإدارة مولودية  �صياق خمتلف، فاإن 
مقر  اإىل  االنتقال  قررت  اجلزائر 
دار  منطقة  اإىل  وحتويله  جديد 
من  والتحول  ببو�صاوي،  �صياف 
مقر الفريق احلايل يف بن عكنون، 
عتاد  بنقل  امل�صوؤولون  يقوم  حيث 
مكاتبه  ونقل  ال�رساقة  اإىل  املقر 

اإىل املقر اجلديد.

النادي العا�شمي يعول التناف�س على الألقاب 
املو�شم املقبل

بن �ضاحة يقرتب من االلتحاق 
مبولودية اجلزائر

عي�شة ق.

ع.ق.



اال�سبانية  اآ�س  �سحيفة  اأفادت 
�سان  باري�س  نادي  باأن  اأم�س  اأول 
على  �سيعمل  الفرن�سي  جريمان 
اال�سباين  نظريه  جنم  مع  التعاقد 
اأمريكا  كوبا  بطولة  بعد  بر�سلونة 
الباري�سي  النادي  وي�سع   ،2019

ن�سب عينيه التعاقد مع الربازيلي 
األعاب  �سانع  كوتينيو  فيليبي 
يف  ال�سفوف  لرتميم  بر�سلونة 
املو�سم املقبل، واأ�سارت اآ�س اإىل 
بالفعل  بداأ  الباري�سي  النادي  اأن 
خالل  من  بكوتينيو  االت�ساالت 

املدير الريا�سي اجلديد ليوناردو 
اأولوية  كوتينيو  �سفقة  يرى  الذي 
للفريق يف الفرتة القادمة، وال ميانع 
عن  كوتينيو  رحيل  فكرة  بر�سلونة 
الفريق يف ظل عدم اقتناع االإدارة 
قدومه  منذ  للفريق  قدمه  مبا 

ليفربول  من  قادما  البار�سا  اإىل 
االإجنليزي، ويتواجد كوتينيو حاليا 
كوبا  يف  للم�ساركة  الربازيل  يف 
يف  بالده  ت�ست�سيفها  التي  اأمريكا 
يف  هدفني  و�سجل  احلالية  الفرتة 

املباراة االفتتاحية اأمام بوليفيا.

اأعلن فران�سي�سكو توتي قراره ترك 
ناديه االأبدي روما الذي دافع عن 
األوانه طيلة 24 عاماً قبل اأن يتوىل 
اعتزاله  بعد  الفريق  مدير  مهام 
مالكيه  منتقداً   2017 عام  اللعب 
�سحايف  موؤمتر  ويف  االأمريكيني، 
ال�سهري  الريا�سي  املجمع  من 
مقر  من  ولي�س  اإيتاليكو«  »فورو 
النادي، ما يوؤ�رش اإىل حجم اخلالف 
الرئي�س  وال�سيما  االإدارة  مع 
بالوتا،  جيم�س  لروما  االأمريكي 
قال توتي: »يف ال�ساعة 12،42 من 
اأر�سلت بريداً  يوم 17 جوان 2019 
اأبعث  اأن  اأكن الأتخيل  اإلكرتونياً مل 
با�ستقالتي«،  تقدمت  ما،  يوماً  به 
نادي  األوان  عن  دافع  اأن  وبعد 
كرة القدم طيلة م�سريته بدءاً من 
 1993 حتى   1989 العمرية  الفرق 
ثم الفريق االأول الذي خا�س معه 
786 مباراة و�سجل له 307 اأهداف 
الذي  اليوم  حّل  و2017   1993 بني 
اإّنه يوم موؤمل  اأبداً،  اأال يحل  اأملت 
للغاية، مثلت ثقاًل يف هذا النادي، 
قيل يل اأن قيمتي كبرية كالعب اأو 
اأمر  وهذا  �ساأغادر  واالآن  اإداري، 

موؤمل يقول.
الذهبي«  بـ«الفتى  عرف  وبعدما 
اكت�سب  الكروية،  بداياته  خالل 
عن  روما«  »ملك  لقب  توتي 
خالل  قدمه  ما  بف�سل  جدارة 
ف�سل  رغم  الطويلة،  االأعوام 
االألقاب  فريقه يف املناف�سة على 
ورث  عندما  يتمناه،  الذي  بالقدر 
املدافع  من  القيادة  �سارة  توتي 
املدرب  بقيادة  األداير  الربازيلي 
الت�سيكي زدينيك زميان عام 1998، 
االرتقاء  حتدي  عن  يبحث  كان 
بالفريق وقد جنح يف الو�سول اإىل 
بعامني  بعدها  متكن  الأنه  هدفه 
من قيادته اإىل لقب الدوري 2001، 
وعلى رغم اأّن روما مل يكّرر الفوز 
باللقب منذ ذلك احلني، لكن توتي 
والفرق  امل�سجعني  اأنفا�س  حب�س 
املناف�سة على حّد �سواء مبهاراته 
اإىل  و�سلت  التي  واأهدافه  الرائعة 
الرقم 250 يف الدوري، توتي الذي 
اأيام من احتفاله  اأ�سبح بعد ثالثة 
العب  اأكرب  عاما   38 ميالده  بعيد 
اأبطال  دوري  يف  هدفاً  ي�سجل 
بل  عاديا  قائدا  يكن  مل  اأوروبا، 

�سكل اأيقونة ورمزاً لروما �سي�سعب 
على م�سجعي »جالورو�سي« التاأقلم 
الذي  النادي  عن  رحيله  فكرة  مع 
اأمريكيون  م�ستثمرون  ا�ستحوذ 

على ملكيته عام 2011.
البالغ  توتي  قال  ما  بح�سب  لكن، 
العديد  »ثمة  عاماً:   42 العمر  من 
اإىل  دفعتني  التي  االأمور  من 
يف  اأبداً«  ي�رشكوين  مل  التفكري، 
يف  براأيه  االأخذ  عدم  اإىل  اإ�سارة 
القرارات االإدارية والفنية، ال�سيما 
التعاقد مع  م�ساألة املدرب وقرار 
االأ�سبوع  فون�سيكا  باولو  الربتغايل 
التقارير  كانت  بينما  املا�سي، 
زميله  يف�سل  توتي  اأن  اإىل  ت�سري 

املتوج معه مبونديال 2006 جينارو 
ال�سابق:  غاتو�سو، وك�سف الالعب 
»ال يت�سلون بي اإال عندما نكون يف 
ماأزق، مل اأح�سل يوماً على فر�سة 
كما  الريا�سي  القطاع  يف  العمل 
بالوتا  اإىل  �سهامه  موجهاً  اأردت«، 
االأمريكيون  جاء  اأن  »منذ  بالقول: 
اإىل راأ�س الهرم يف النادي، حاولوا 
بكل الو�سائل اإق�ساء اأبناء روما من 
هذا النادي، هذا هو هدف بع�س 
و�سّدد  جنحوا«،  لقد  االأ�سخا�س، 
توتي: »لي�س الوداع، بل اإىل اللقاء«، 
اإىل  اآخر  »اإذا جاء مالك  مو�سحاً: 
علّي،  االعتماد  حقاً  واأراد  روما 

�ساأكون م�ستعداً«.

نهاية مغامرة فيت�شينو يف كوبا �أمريكا
االأوروغواي  �ستكمل 
اأمريكا  كوبا  يف  م�سوارها 
دون  الربازيل  يف  املقامة 
ماتيا�س  و�سطها  العب 
ب�سبب  وذلك  فيت�سينو، 
اإ�سابة تعر�س لها يف مباراة 
�سمن  املن�رشم  االأحد 

اجلولة االأوىل من دور املجموعات اأمام االإكوادور 4-0، واأ�سيب العب 
املباراة،  نهاية  قبيل  للفخذ  اخللفية  الع�سلة  يف  االإيطايل  ميالن  اإنرت 
با�ستطاعته موا�سلة  لي�س  اأن  اأظهرت  التي  للفحو�س  اأول ام�س  وخ�سع 

امل�سوار مع منتخب بالده يف البطولة القارية.
اإ�سابة  الت�سوير  نتائج  »ك�سفت  بيان:  يف  االأوروغوياين  االحتاد  وقال 
من  تبقى  ما  يف  امل�ساركة  عن  �سيبعده  ما  للفخذ،  اخللفية  الع�سلة  يف 
ال�سحايف  املوؤمتر  تاباريز يف  اأو�سكار  املنتخب  واأقر مدرب  البطولة«، 
خطورة  حجم  حيال  بالقلق  ي�سعر  باأنه  االإكوادور  على  الفوز  تال  الذي 
وتلتقي  عاماً،   27 البالغ  الو�سط  العب  لها  تعر�س  التي  االإ�سابة 
لقاء  اليابان غدا يف  البطولة  الثانية مع �سيفة  االأوروغواي يف مباراتها 
�سيحظى خالله العب ريال مدريد االإ�سباين فيديريكو فالفريدي الذي 
دخل بدالً من فيت�سينو بعد اإ�سابة االأخري، اأو العب اأر�سنال االإجنليزي 

لوكا�س توريرا بفر�سة التواجد يف الت�سكيلة االأ�سا�سية.

جامايكا حتّقق فوزً� �شعبًا 
�أمام هندور��س

قاد مهاجم اأنقره غوجو الرتكي ديفر اأورجيل منتخب بالده جامايكا اأول 
ام�س اإىل فوز �سعب على هندورا�س 3-2 يف كينغ�ستون يف اجلولة االأوىل 
من مناف�سات املجموعة الثالثة �سمن م�سابقة الكاأ�س الذهبية، و�سجل 
اأورجيل 29 عاماً الهدفني االأولني ملنتخب جامايكا، وافتتح الت�سجيل من 
�رشبة راأ�س بعد متريرة عر�سية من العب لو�س اأجنلي�س برت-يل فا�سيل، 
فردي  مبجهود  وقام  هندورا�س  دفاعات  اخرتق  بعدما  الثاين  واأ�ساف 

ومراوغة اأكرث من العب.
االأمل  لوزانو  اأنطوين  االإ�سباين  جريونا  العب  اأعاد  الثاين،  ال�سوط  ويف 
لكن  اإيلي�س،  األربث  كرة  من  م�ستفيداً  الفارق  قل�س  عندما  لهندورا�س 
الذي  لو  داميون  املدافع  راأ�س  على  باملقا�س  ركنية  كرة  نفذ  فا�سيل 
ويف  جديد،  من  الهندورا�سيني  مهمة  م�سعباً  املرمى  بنجاح يف  اأكملها 
رفع  عندما  ثانية  مرة  الفارق  هندورا�س  قل�ست  ال�سائع،  بدل  الوقت 
اإميليو اإيزاغريي كرة عر�سية عالية وتابعها رامون روبيليو كا�ستيو براأ�سه 

يف �سباك احلار�س اأندريه باليك.
ال�سلفادور  اأمام  االأهداف  بفارق  املجموعة  ترتيب  جامايكا  وت�سدرت 
مهاجم  �سجله  وحيد  بهدف  كورا�ساو  على  اأي�ساً  ب�سعوبة  فازت  التي 
بانكونك يونايتد التايالندي نيل�سون بونيا قبيل نهاية ال�سوط االأول على 

امللعب الوطني اإنديبندن�سي �ستاديوم نف�سه يف العا�سمة اجلامايكية.

برييز يرت�جع عن ��شتقد�م ر�بيو
مدريد  ريال  نادي  اتخذ 
النهائي  القرار  اال�سباين 
بخ�سو�س التعاقد مع العب 
ادريان  الفرن�سي  الو�سط 
رابيو من فريق باري�س �سان 
حيث  الفرن�سي،  جريمان 
اإدارة  مع  رابيو  عقد  ينتهي 
نهاية  يف  الباري�سي  الفريق 

جوان اجلاري و ي�سبح الالعب حرا يف االنتقال الأي ناد اآخر باملجان يف 
اأن ريال  اإذاعة راديو »مونت كارلو« الفرن�سية  املو�سم املقبل، و ذكرت 
اأراد التعاقد مع رابيو لتدعيم خط الو�سط يف كتيبة زين الدين  مدريد 
زيدان، و حترك الريال فعليا و فتح خطا من املفاو�سات مع الالعب لكنه 
اأنهى املحادثات ب�سكل فوري بعد املطالب املادية املرتفعة لالعب، و 
االأمر  و هو  الريال  راتبا مرتفعا يف  رابيو طلب  اأن  اإىل  االإذاعة  اأ�سارت 
الذي رف�سته اإدارة النادي امللكي حفاظا على �سلم الرواتب يف الفريق.

كوبا �أمريكا

ت�شيلي ت�شتهل حملة �لدفاع عن �للقب باكت�شاح �ليابان
باكت�ساحه  اللقب  عن  الدفاع  حملة  الت�سيلي  منتخب  ا�ستهل 
نظريه الياباين برباعية نظيفة يف �ساو باولو فجر ام�س �سمن 
اجلولة االأوىل من مناف�سات املجموعة الثالثة يف بطولة كوبا 
اأمريكا 2019، وجاءت االأهداف عن طريق كل من اريك بولغار 
الفوز  وبهذا  �سان�سيز،  واليك�سي�س  ثنائية  فارغا�س  وادواردو 
ال�سابقتني  بالن�سختني  توجت  التي  ت�سيلي  ت�ساركت  العري�س، 
فازت  كانت  التي  اأوروغواي  مع  الثالثة  املجموعة  �سدارة 
بنف�س النتيجة على االإكوادور يوما قبلها، ويف اجلولة املقبلة 
تواجه ت�سيلي االإكوادور فجر ال�سبت املقبل اأمام اليابان �سيفة 
البطولة اإىل جانب قطر، فتلعب اأمام اأوروغواي فجر اجلمعة 

املقبل.
املنتخب الياباين الذي ي�سارك يف البطولة بفريق �ساب يحاول 
الطرف  كان  طوكيو،  الأوملبياد  ا�ستعدادا  اخلربة  اكت�ساب 
االأف�سل يف بداية املباراة خ�سو�ساً بف�سل حتركات تاكيفو�سا 
»كا�ستيا«  فريق  اإىل  طوكيو  �سي  اف  من  املن�سم حديثاً  كوبو 
ريال مدريد، لكن املحاوالت امل�ستمرة لليابانيني مل تثمر عن 
الذين  ت�سيلي  و�سط  لالعبي  ال�سياع  من  حالة  و�سط  اأهداف 

�رشعان ما ا�ستعادوا زمام املبادرة وهددوا مرمى ال�ساموراي الياباين يف اأكرث من منا�سبة، اأخطرها ل�سان�سري قبل اأن يفتتحوا الت�سجيل يف الدقيقة 
41 من ركنية ا�ستغلها بولغار، ثم يفر�سوا �سيطرتهم يف ال�سوط الثاين حيث جنح  ادواردو فارغا�س باإ�سافة الهدف الثاين يف الدقيقة 54 قبل اأن يفتتح 
اليك�سي�س �سان�سيز العائد من االإ�سابة ر�سيده يف البطولة بت�سجيله الهدف الثالث يف الدقيقة 82، ليختتم فارغا�س نف�سه النتيجة بهدف رابع من كرة 

�ساقطة يف الدقيقة 83.
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�لبي �أ�س جي ي�شتهدف �لتعاقد مع كوتينيو

توتي ي�شّن �لهجوم على مالك روما ويعلن �لود�ع
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ال�شادر حديثا عن الدار امل�شرية اللبنانية بالقاهرة

نا�شر عراق يزور »دار الع�شاق« 
بعهد حممد علي با�شا

بني خطني متوازيني ي�شري اأحدهما فوق اأعلى قمم ال�شلطة، يف حني يجتاز 
الآخر احلواري والأزقة خلف ق�ش�ص الب�شطاء واملعدمني، يك�شي الكاتب 

امل�شري نا�شر عراق �شخو�ص روايته اجلديدة »دار الع�شاق« حلما ودما، لينطقوا 
بالكثري عن زمن ظن البع�ص اأنه باح بكل ما فيه.. زمن حممد علي با�شا.

 256 يف  ال�صادرة  الرواية  وتعد 
عن  املتو�صط  القطع  من  �صفحة 
بالقاهرة  اللبنانية  امل�رصية  الدار 
روايات  �صل�صلة  يف  الأحدث  هي 
امل�رصي،  والإعالمي  ال�صحفي 
الفنون  كلية  يف  تخرج  الذي 
بجائزة   2016 عام  وفاز  اجلميلة، 
كتارا للرواية العربية، التي متنحها 
رواية  عن  بقطر  كتارا  موؤ�ص�صة 

»الأزبكية«.
يف  الع�صاق«  »دار  اأحداث  تدور 
ملذبحة  مبا�رصة  التالية  ال�صنوات 
علي  حممد  ق�صى  حني  القلعة، 
با�صا على املمالك، وانفرد بحكم 

حلملة  التجهيز  يف  و�رصع  م�رص، 
يف  الوهابيني  ملحاربة  ع�صكرية 

�صبه اجلزيرة العربية.
حلمه  وراء  احلاكم  يلهث  وبينما 
والفتوحات،  الع�صكري  باملجد 
وا�صتمالة  املال  بكنز  وين�صغل 
للحفاظ  الغربية  الدول  قنا�صل 
ال�صواد  ين�صحق  من�صبه؛  على 
حتت  امل�رصيني  من  الأعظم 
املادية  والأعباء  ال�رصائب  وطاأة 
اأحالم  لتحقيق  املفرو�صة 
املغرم  احلاكم  بني  وما  حاكمهم. 
على  املغلوب  وال�صعب  بال�صلطة 
اأجانب  م�رص  يف  يعي�ش  اأمره، 

كل  من  الأر�ش  اأ�صقاع  من  جاوؤوا 
حمل  من  فمنهم  وعرق؛  جن�ش 
من  ومنهم  و�صعبه،  للبلد  اخلري 
الأر�ش،  ومتلك  موارده،  ا�صتنزف 
يف  حتى  وتاجر  ال�صلع،  واحتكر 

الب�رص. �صورة ناب�صة
وهنا يربع املوؤلف يف ر�صم �صورة 
ناب�صة لأحياء م�رص قدميا، الراقي 
اإىل  ويتطرق  وال�صعبي،  منها 
الجتماعية  وم�صتوياتهم  �صاكنيها 
نهر  حتى  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
بكرا  كان  عندما  فيه  يتغزل  النيل 

مل يتلوث بعد.
فا�صت  حكايات  �صيل  بني  ومن 

على  تطفو  الع�صاق«،  »دار  بها 
الفرن�صي  الر�صام  حكاية  ال�صطح 
اإىل  الذي جاء  الرجل  �صارل، ذلك 
م�رص ويف قلبه ع�صق للبلد واأهله، 
الغربية  احل�صارة  مبادئ  وتالقت 
داخله مع تطلع امل�رصيني للحرية 

والكرامة.
الر�صام  بني  وطيدة  عالقة  وتن�صاأ 
من  متنوعة  ومناذج  الفرن�صي 
والنجار  احلداد  منهم  امل�رصيني، 
اللغة  فيعلمهم  الطيور،  وبائع 
مدر�صة  ويفتح  والر�صم،  الفرن�صية 
ال�صعبي  احلي  و�صط  للمكفوفني 

الذي اختاره �صكنا له.

ويدعمها  العالقة  هذه  ويبارك 
ال�صخ�صية  مكرم،  عمر  ال�صيخ 
مبواقفها  تاريخيا  املعروفة 
بها  ا�صتعان  رمبا  التي  الوطنية 
املوؤلف يف �صياق الأحداث للدللة 
امل�رصيني  فطرة  �صالمة  على 

وانحيازهم نحو اخلري.
وي�صتخدم املوؤلف الهالة التاريخية 
لي�صع  اجلليل  بال�صيخ  املحيطة 
الأحداث  نهاية  قرب  ل�صانه  على 
وراء  من  قوله  اأراد  ما  خال�صة 

عمله الأدبي.
الر�صام  حمدثا  ال�صيخ  يقول 
بني  يا  »امل�رصيون  الفرن�صي 

الغرباء  ي�صتقبلون  طيب  �صعب 
اإذا جاوؤوا ليُعمروا  مبودة واحرتام 
ويبنوا.. لكن كل من حكم م�رص يف 
القرون الأخرية كانوا من الأجانب 
لي�صيطروا  طامعني  دخلوا  الذين 
وقد  بخرياتها،  وينعموا  وينهبوا 
الفقر  يف  غارقا  ال�صعب  تركوا 

واجلهل واملر�ش«.
دخلوا  الأجانب  هوؤلء  كان  »ولو 
م�رص ع�صاقا لها ولأهلها، حاملني 
بتحقيق العدل وتطوير البلد وتعليم 
اأبنائه من اأجل اأن ت�صبح م�رص دارا 
النا�ش  لو�صعهم  للع�صاق،  �صخمة 

فوق روؤو�صهم«. 

  �شدرت حديثا عن  املركز
 الثقايف العربي يف بريوت

 ترجمة رواية  اللحظة 
الراهنة  لغيوم مي�شو

رواية  ترجمة  بريوت  العربي يف  الثقايف  املركز  عن  حديثاً  �صدرت 
معن  ترجمة  من  مي�صو،  لغيوم  الفرن�صي  للروائي  الراهنة«  »اللحظة 
عقل. اآرثر وليزا ل يلتقيان �صوى مرة واحدة كل عام. مي�صي حياته 
ت�صبح ممثلة،  اأن  ليزا  تنتظره. حتلم  حياتها  وتق�صي  وراءها،  �صعياً 
الدراما.  لفن  درا�صتها  تكاليف  لتغطي  مانهاتن  يف  حانة  يف  وتعمل 
وذات م�صاء، تتعرف اإىل اآرثر كو�صتيلو، طبيب اإ�صعاف �صاب تنجذب 
اإليه على الفور، م�صتعّدة اأن تفعل اأي �صيء واأن تواجه جميع املخاطر 
من اأجله. اإّل اأن اآرثر لي�ش رجاًل ك�صائر الرجال، و�رصعان ما يف�صي 
لها باحلقيقة املرعبة التي متنعه عن حبها يف مدينة نيويورك التي 
تت�صارع التحّولت فيها باّطراد، يربط اآرثر وليزا م�صريهما ليتجاوزا 
الكمائن والفخاخ التي ن�صبها لهما األد اأعدائهما: الزمن ق�صٌة مثرية 

ذات نهاية مذهلة ودر�ٌش مده�ش يف احلياة.
 وكالت

�شخ�شية  الطيب”..  “عبداهلل 
معر�ض اخلرطوم للكتاب

يحتفي “معر�ش اخلرطوم الدويل للكتاب” يف دورته الرابعة ع�رصة 
التي تنطلق الأ�صبوع القادم بالباحث والناقد ال�صوداين عبد اهلل الطيب 
العليا  اللجنة  املعر�ش”.  “�صخ�صية  اختري  الذي   )2003-1921(
للمعر�ش قالت اإن الختيار جاء “تقديراً جلهود العالمة الربوف�صري 
عبد اهلل الطيب العلمية املتميزة واإ�صهاماته الأدبية الكثرية يف �صتى 
املجالت، بجانب اإ�صهاماته الأكادميية”. وتقام دورة هذه ال�صنة من 
املعر�ش يف اأر�ش املعار�ش يف منطقة بري. يذكر اأن عبد اهلل الطيب 
نال درجة الدكتوراه من جامعة لندن وعمل بالتدري�ش يف جامعة اأم 
درمان الأهلية وكلية جوردون التذكارية وجامعة بخت الر�صا وجامعة 
اخلرطوم  بجامعة  الآداب  كلية  عمادة  توىل  كما  وغريها.  اخلرطوم 
الراحال  جوبا.  جلامعة  مدير  واأول  اخلرطوم  جلامعة  مديراً  وكان 
عام  العربي  الأدب  يف  العاملية”  في�صل  امللك  “جائزة  اأي�صاً  نال 
2000 منا�صفة مع امل�رصي عز الدين اإ�صماعيل عبد الغني، واأ�صدر 
ع�رصات املوؤلفات يف ال�صعر والفكر والأدب منها “املر�صد اإىل فهم 
النري  و”بني  املتنبي”  عند  و”الطبيعة  و�صناعتها”  العرب  اأ�صعار 

والنور” و”مع اأبي الطيب”.
وكالة اأنباء ال�شعر

معهد الدوحة يناق�ض »الرتجمة ووحدة املعرفة«

للروائي الإريتريي حجي جاب

»رغدة �شوداء«: بوؤ�ض ال�شباب الإريتريي

ال�صيخ  جائزة  ت�صيري  جلنة  نظمت 
الدويل  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
المتياز  مركز  مع  بالتعاون 
للتعليم التنفيذي يف معهد الدوحة 
الثنني  اليوم  العليا  للدرا�صات 
بعنوان  ندوة  القطرية  بالعا�صمة 
»الرتجمة ووحدة املعرفة« �صارك 
واأ�صاتذة  وخرباء  اأكادمييون  فيها 

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

التعريب والرتجمة.

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

ومعايريها و�رصوط التقدم لها.
اجلائزة  اأن  الفيا�ش  واأو�صحت 
من  الرتجمات  اعتماد  على  تعمل 
لغة  باأكرث من  واإليها  العربية  اللغة 
لغة  اعتماد  يتم  لذلك  عاملية، 
اللغة  جانب  اإىل  عام  كل  جديدة 
اللغة  اختيار  مت  وقد  الإجنليزية، 
الرتكية يف العام الأول، والإ�صبانية 
الثالث،  يف  والفرن�صية  الثاين،  يف 
اللغة  اعتماد  مت  العام  هذا  ويف 
ملليوين  ت�صل  بجوائز  الأملانية 

دولر.
من جانبه، �صلط عميد كلية العلوم 
معهد  يف  والإن�صانية  الجتماعية 
الأفندي  الوهاب  عبد  الدوحة 
اجلوائز  اأهمية  على  ال�صوء 
الأدبية، وذهب اإىل اأن الرتجمة يف 
حد ذاتها جائزة، لأنه يف العادة ل 

ترتجم اإل الكتب التي لها قيمة.
للمعجم  التنفيذي  املدير  اأما 
الدين  عز  العربية  للغة  التاريخي 
املخلوقات  اأن  فريى  البو�صيخي 
الب�رصية تتكلم لغة واحدة باأ�صكال 
مراآة  الرتجمة  واأن  خمتلفة، 
واملقاربة  امل�صرتكة،  املعرفة 
للرتجمة  التوا�صلية  الل�صانية 
حمققة لهدفني هما دقة الرتجمة، 

ووحدة التمثيالت املعرفية.
رئي�ش  يعترب  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
واملعجمية  الل�صانيات  برنامج 

ح�صن  الدوحة  مبعهد  العربية 
للتوا�صل  اأداة  الرتجمة  اأن  حمزة 
اإذا ما راعت اخل�صو�صية الثقافية 
هذه  لول  لأنه  للمجتمعات، 
اخل�صو�صية الثقافية لكان لالآلة اأن 
اأكرب  ب�رصعة  املرتجم  بدور  تقوم 

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

الرتجمة.
 وكالت

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

حجي جابر 2019.
منطلقاً من اخللفية التي دفعت 
اإىل  الهجرة  اإىل  الفال�صا  يهود 
جابر  حجي  ي�رصد  اإ�رصائيل، 
يدفع  الذي  البوؤ�ش  حكاية 
بال�صباب يف البلدان الفقرية اإىل 
الهجرة  �صبيل  �صيء يف  كل  بذل 
اإىل مكان يعتقدون اأنه يوؤمن لهم 

فر�صة اأف�صل يف احلياة.
اأن الواحد منهم  ي�رصد لنا كيف 
ولرتكاب  لل�رصقة  م�صتعد 
واخرتاع  وللكذب  املخاطر، 
عا�صها...  التي  تلك  غري  حياة 

من  الفرار  واحد:  والهدف 
البوؤ�ش والأمل يف حياة اأف�صل.

مل  الذي  داويت  يفعل،  هكذا 
لنف�صه  فيخرتع  يهودياً،  يكن 
ا�صمه  مغرياً  جديدة،  �صخ�صية 
وتاريخه. ويفعل اأق�صى املمكن 
يهود  مع  اخلروج  ي�صتطيع  حتى 
وهناك  اإ�رصائيل.  اإىل  الفال�صا 
تبداأ معاناة جديدة يكت�صفها يف 
الذين  الب�رصة  �صمر  املهاجرين 
ويدخلنا  هناك،  اإىل  �صبقوه 
وبوؤ�صهم  حيائهم  تفا�صيل  يف 
وبوؤ�ش  حياة  يف  ثم  ومعاناتهم. 
الذين هاجروا اإىل اأر�ش امليعاد 
حياة  لهم  �صتوفر  اأنها  حلم  مع 

يروح  الوهم  هذا  لكن  كرمية... 
اأخرى  مرة  ا�صمه  ويغري  يتبدد، 
كل  لكن  اأخرى...  حياة  ليعي�ش 
اخلوف  حالة  من  ينقذه  مل  هذ 
ول  حياته...  يف  يعي�صها  التي 
من التمزقات التي يعانيها �صواء 
ب�صبب لون ب�رصته اأو ب�صبب كونه 

مهاجراً.
�صوداء«  »رغوة  رواية  عرب 
جنهله،  عامل  اإىل  �صتتعرف 
اإىل  جابر  حجي  �صيدخل 
اأحالم  عمق  اإىل  تفا�صيله... 
واآمال »داود« ونظرته اإىل احلياة 
يف  ال�صديدة  والرغبة  واحلب... 
اإنها  بائ�صة.  حياة  من  التخل�ش 

على  املجه�صة  الأحالم  رواية 
التي  الت�صحيات  كل  من  الرغم 
يعلم  راح  حني  داويت...  يبذها 

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

الرابعة.
 وكالت



وكاالت

ل�س�ؤال  الأخالقي  الأ�سا�س  ورغم 
الف�سل، فاإنه مل يحظ يف الدرا�سات 
باهتمامات  اإل  احلديثة  العربية 
حمدودة تعك�س �سم�را حقيقيا يف 
ب��سفه  الأخالق  م��س�ع  معاجلة 
الفكر  يف  بذاته  قائما  م��س�عا 
وه�  املعا�رص،  الإ�سالمي  العربي 

ما يعطي اأهمية للكتاب.

االأخالق العربية 
واالإ�سالمية

فهمي  الأردين  املفكر  يتحدث 
جدعان يف الق�سم الأول »الأخالق 
العربية الإ�سالمية واأ�سئلة احلداثة 
اأخالقي  »مرّكب  عن  والإن�سية« 
العربي«،  للم�ستقبل  حديث 
ويعترب اأن فال�سفة الإ�سالم متثل�ا 
املنحدرة  الأخالقية  املنظ�رات 
والهلن�ستي  الهليني  الع�رصين  من 
واأمعن�ا النظر فيها، ومنهم الكندي 
الذي ا�ستلهم »الزهد ال�سقراطي« 

والتاأمل العقلي الأفالط�ين.
م��س�ع  ا�ستقالل  جدعان  وينفي 
العربي  الف�ساء  يف  الأخالق 
جمال  فه�  للفال�سفة،  الإ�سالمي 
الفال�سفة جنبا  يعمل فيه  ا�ستغال 
وفقهاء  متكلّمني  مع  جنب  اإىل 
ومت�سّ�فة، مما جعل �ُسعب الإميان 

تختلط فيه باملعاين الإن�سانية.
جرى  احلديث  الع�رص  ويف 
وعالقته  الأخالق  �س�ؤال  تناول 
مثل  مفكرين  قبل  من  باحلداثة 
القادر  وعبد  الرحمن  عبد  طه 
دراز  اهلل  عبد  وحممد  املغربي 
وعادل �ساهر، لكن جدعان يدع� 
بعني  تاأخذ  واقعية عقلية  ملقاربة 
جديدة  قيما  ي�سميه  ما  العتبار 
نتجت عن التط�رات احلديثة مثل 
امل�اطنة وج�دة احلياة والعرتاف 

واجلمال.
اجلديد  العامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
جديدة  روؤية  له  فيه  نعي�س  الذي 
ومتاأثرة  والبيئة  بالعلم  مت�سلة 

وال�سيا�سة  والبي�ل�جيا  بالقت�ساد 
احلديثة  الت�سال  وو�سائل 
الفل�سفة  اأن  يعني  مما  والفن�ن، 
لت��سيع  الأخالقية حتتاج  النظرية 
»الأخالق  م��س�ع  واإدماج  اآفاقها 
يجب  اأخالقية  كمدونة  املطّبقة« 

اللتزام بها.
االأخالق يف احلداثة

بجامعة  احل�سارة  اأ�ستاذ  يناق�س 
�س��سة الت�ن�سية حممد ب�هالل يف 
الف�سل الثاين م��س�ع الأخالق يف 
احلداثة عند املفكر املعا�رص وائل 
املطلب  اعتبار  اأن  ويرى  حالق، 
يف  اجل�هرية  امل�ساألة  الأخالقي 

نقد احلداثة وت�سخي�س اأزمتها.
حني  الدين  اأن  ب�هالل  ويعتقد 
ولي�س  فل�سفيا  به  ال�سطالع  يتم 
فقهيا ه� الأ�سد فاعلية يف تقدمي 
اختاللت  عن  الأخالقي  اجل�اب 
اأ�سط�رة  اإنهاء  حماولً  احلداثة، 
باعتبارها  الغربية  احلداثة 
الب�رصية،  لتط�ر  النهائية  ال�سيغة 
العتبار  يف  تاأخذ  مل  اأنها  وبني 
وتن�ع  للدين  الأخالقي  العمق 
تنفتح  مل  واأنها  الروحي،  العامل 
العامل  كل  على  اإيجابي  ب�سكل 
من  املختلفة  املجتمعات  لتتمكن 

امل�ساهمة فيها.
يناق�س  الثالث،  الف�سل  ويف 
احلديث  العربي  الفكر  اأ�ستاذ 
ال�سالح  علي  الت�ن�سية  باجلامعة 
لأخالقية  مدخال  امل�اطنة  ُم�ىل 
الزاوية  حجر  اأنها  معتربا  عربية، 
ومتثل  احلداثة  اأخالق  معمار  يف 
الت�س�رات  قيمة حديثة تقطع مع 
»ن�سائح  فت�ستبدل  القدمية 

املل�ك« وتختار احلرية.
مهما  جزءا  يرجع  ُم�ىل  اأن  ورغم 
التاريخية  العرب  م�سكالت  من 
غياب  اإىل  والإبداعية  وال�سيا�سية 
فاإنه  واإجراًء،  ت�س�را  امل�اطنة 
�سحري  حل  امل�اطنة  اأن  يرى  ل 
من  للتحرر  العربي  ال�سياق  يف 
ال�ستبداد، وختم الق�سم الأول من 

الكتاب بف�سل رابع يناق�س اإ�سكالية 
النزعة الإن�سانية يف الفكر العربي 

الإ�سالمي.

االأخالق والفل�سفة 
االإ�سالمية

م�لي  امل�ريتاين  الباحث  بداأ 
الثاين  الق�سم  اأحمد ولد جعفر يف 
الذي جاء بعن�ان »�س�ؤال الأخالق 
مناق�سة  الإ�سالمية«،  الفل�سفة  يف 
فل�سفة  عند  التعّقل  »اأخالق 
املعا�رصة،  وراهنيتها  الفارابي« 
واأبرز اإ�سكالية العقل بني »املاهية 
و«املاهية  للعقل«  الأخالقية 
الفارابي  عند  لالأخالق«  العقلية 
الالحقة،  الع�س�ر  على  وتاأثريها 
ه�  الأخالقي  املبداأ  اأن  معترباً 
اإىل  وم�سريا  التعقل،  فعل  عماد 
عبد  طه  املغربي  املفكر  مفه�م 

الرحمن عن »الأخالق التعّقلية«.
يف  اكريكر  �سفيق  الباحث  وتناول 
الف�سل ال�ساد�س ال�س�ؤال الأخالقي 
كتب  الذي  الرازي  بكر  اأبي  عند 
ر�سالة الطبيب الأخالقية، واأ�س�س 
مبكرة  �سيغة  راأيه-  -ح�سب 
لال�ستقاللية الأخالقية عن الدين، 
التايل  الف�سل  تناول  حني  يف 
من�س�ر  بن  رم�سان  درا�سة  عرب 
يف  القيا�سية  ال�سناعة  ا�ستعمال 
العلم املدين عند ابن ر�سد، مبينا 
ا�ستعمال املنطق يف علمي  وج�ه 
اإىل  وم�سرياً  والأخالق،  ال�سيا�سة 
�رصورة النفتاح على ما ذكره ابن 

ر�سد.
درا�سة  ام�ساعد  كمال  وا�ستكمل 
ابن  تناول  حيث  الثامن  الف�سل 
ر�سد وتراثه الذي اأ�سهم يف »تبيئة« 
والأخالقية  ال�سيا�سية  النظرية 
الإ�سالمي  ال�اقع  يف  الأفالط�نية 
العربي، م�سرياً اإىل اأن ابن ر�سد مل 
يتناول الفكر ال�سيا�سي الأفالط�ين 
النظرية فقط بل تعداه  يف جمال 
جتارب  من  وال�ستفادة  للتطبيق 
يف  الإ�سالمي  العربي  التاريخ 
ابن  بك�ن  املثل  و�رصب  زمانه، 

الأمثلة  ذكر  عن  اأعر�س  ر�سد 
الي�نانية لأنه راآها جمه�لة للقارئ 
وا�ستبدلها  يخاطبه  الذي  العربي 

بنظائر اإ�سالمية.
ر�سد  ابن  انتقاد  الف�سل  وتناول 
�سعيا  ال�ستبداد  اأ�سكال  ملختلف 
بعيدة  اأنظمة  ب��سفها  لتجاوزها 
ويرى  والأخالق،  الف�سيلة  عن 
الأخالقية  الفل�سفة  اأن  ام�ساعد 
�سكلت اأ�سا�سا تق�م عليه الفل�سفة 
م�سريا  ر�سد،  ابن  عند  ال�سيا�سية 
التي  ال�سيا�سي  لالإ�سالح  لدع�ته 
ال�سيا�سة  باأن  الإميان  من  تاأتي 

مرتبطة بالأخالق.

قراءات معا�سرة

الق�سم  يف  ال�رميي  ناجية  تناولت 
الثالث قراءات معا�رصة يف النظام 
واحل�سن  العتزايل  الأخالقي 
وامل�ساألة  املعتزلة  عند  والقبح 
مبفه�مي  عالقتها  يف  الأخالقية 
الإن�سانية،  وامل�س�ؤولية  احلرية 
التجربة  خ�س��سيات  وناق�ست 
العتزالية التي غردت خارج �رصب 
املنظ�مات الذهبية وقدمت العقل 
احل�سن  مفه�مي  على  واعتمدت 
�سعيا  الفكري  نظامها  يف  والقبح 
واجتماعي  فكري  من�ذج  لإيجاد 

»لالإن�سان العاقل اخلرّي«.
املعتزلة  اإعالء  اأن  الف�سل  ويرى   
للجانب  اإهمال  �ساحبه  للعقل 
برتجمة  الكفيل  العملي  الأخالقي 
الجتماعي،  ال�اقع  يف  النظرية 
من  زوالهم  ل�رصعة  اأدى  ما  وه� 

اخلريطة الفكرية الجتماعية.
معهد  يف  الفل�سفة  اأ�ستاذ  ويتناول 
الف�سل  يف  بهل�ل  رجا  الدوحة 
العا�رص »القان�ن الأخالقي والأمر 
الإلهي«، حيث ي�ستعر�س اخلالف 
بني املعتزلة والأ�ساعرة الذي يراه 
لآراء  املعا�رص  بالتداول  مت�ساًل 
والقان�ن،  الأخالق  بني  العالقة 
اخلالف  يف  اخل��س  اأن  ويرى 
جمالً  يفتح  الأ�سعري  املعتزيل 
الأخالقي  الفكر  يف  للتجديد 
انطالقاً من م�روث فل�سفي اأ�سيل 
خا�س بنا وبه العمق والرثاء والتن�ع 
اأي�سا، ويفيد يف النقا�سات اجلارية 
ح�ل تط�ير قان�ن اإ�سالمي ي�ائم 

متطلبات الع�رص.

االأخالق االإ�سالمية

»�س�ؤال  بعن�ان  الرابع  الق�سم  يف 
قراءات  يف  الإ�سالمية  الأخالق 
الثالثة  معا�رصة«، جاءت الف�س�ل 
الأخالق  منزلة  »اإ�سكالية  بعن�ان 

الفقهية«  الأ�س�لية  املدونة  يف 
لالأكادميي الت�ن�سي حمادي ذويب، 
احل�سارة  يف  الأخالق  و«�س�ؤال 
بني  مقاربات  الإ�سالمية:  العربية 
الإ�سالم  يف  الأخالقي  النظام 
الدميقراطية«  الأخالقية  والقيم 
حب�س،  حممد  ال�س�ري  للمفكر 
الفتاوى  يف  التطبيقّية  و«الأخالق 
اأمن�ذًجا«  البي�تيقا  املعا�رصة: 

للباحث الت�ن�سي ر�سا حمدي.
املغربي  وامل�ؤرخ  الباحث  وقدم 
يف  ب�ت�سي�س  القادري  اإبراهيم 
الذي  الكتاب  من  الأخري  الق�سم 
يحمل عن�ان »امل�روث الأخالقي 
روافد  الإ�سالمية..  احل�سارة  يف 
»تاأ�سي�س  عن  درا�سة  وُروؤى«، 

الت�س�ف الأخالقي يف املغرب«.
املغربي  وامل�ؤرخ  املفكر  وتناول 
احمّمد جربون م��س�ع »امل�روث 
احل�سارة  يف  الفار�سي  الأخالقي 
يف  درا�سة  الإ�سالمية:  العربية 
الآداب  يف  الفر�س  اأخالق  تاأ�سيل 
وناق�ست  الإ�سالمية«،  ال�سلطانية 
وعيل  �سفيقة  اجلزائرية  الباحثة 
ف�سل  يف  الياباين  ال�ست�رصاق 
الأخالقي  »المتداد  بعن�ان 
روؤية  يف  الرحمة  لأنط�ل�جيا 

ال�ج�د القراآنية«.

يف كتاب جديد.. باحث�ن يناق�س�ن �س�ؤال الأخالق 
يف احل�سارة العربية والإ�سالمية

�سدر حديثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب »�س�ؤال االأخالق يف احل�سارة العربية واالإ�سالمية« يف 567 �سفحة من 
احلجم ال��سط، وت�زع يف 16 ف�ساًل وخم�سة اأق�سام، مت�سمًنا اأوراق امل�ؤمتر ال�سن�ي ال�ساد�س للعل�م االجتماعية واالإن�سانية الذي عقده 

املركز يف مار�س 2017 بالدوحة.
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3 اآلف كتاب اإلكرتوين و�س�تي يف مكتبة ال�سارقة العامة
العامة،  ال�سارقة  مكتبة  اأعلنت 
للكتاب،  ال�سارقة  لهيئة  التابعة 
عن ت�فريها 3008 كتاب اإلكرتوين 
الرقمية،  القراءة  لع�ساق  و�س�تي 
من  املعرفة  جمالت  �ستى  يف 

الفن�ن والآداب والعل�م.
من�ستها  عرب  املكتبة،  وت�سم 
من  وا�سعة  جمم�عة  الرقمية، 
والدوريات  واملراجع  الكتب 
والر�سائل العلمية، والكتب النادرة 
واملقالت  واملخط�طات، 
من  وغريها  جامعية،  ور�سائل 
تفيد  التي  املعل�مات  اأوعية 

املكتبة  ة  من�سّ وتقدم  الباحثني، 
ال�سمعية  ال��سائل  خدمات 
يف  البحث  وخدمات  والب�رصية، 
التي  والإنرتنت،  الآيل  الفهر�س 
وم�سادر  معرفية  م�اد  ت�فر 
وباأقل  ال�سبل،  باأي�رص  للمعل�مات 
جهد واأ�رصع وقت خلدمة البحث 
العلمي، بح�سب �سحيفة الإمارات 

الي�م.
»م�سم�ع«

األف   38 بنح�  املكتبة  وترتبط 
يف  منت�رصة  ومدر�سة  مكتبة 
�سبكة  �سمن  العامل،  اأنحاء  جميع 

اأطلقت  حيث  )اأوفردرايف(، 
�رصكة  مع  بالتعاون  املكتبة، 
»اأوفردرايف«، اإحدى اأبرز من�سات 
القراءة الرقمية العاملية للمكتبات 
املكتبة  جمم�عة  واملدار�س، 
كبرياً  عدداً  ت�سم  التي  الرقمية 
وال�س�تية،  الإلكرتونية  الكتب  من 
با�ستخدام  املجم�عة  وتتميز 
واجهة �رصيعة ال�ستجابة، تت�افق 
والأجهزة  الذكية  اله�اتف  مع 
التي  الكمبي�تر،  واأجهزة  الل�حية 
خالل  من  اإليها  ال��س�ل  ميكن 
خالل  من  اأو  الإلكرتوين،  امل�قع 

تطبيقات »اأوفردرايف«.
وتقدم ما تنتجه مكتبة »م�سم�ع«، 
لتالوة  اجل�دة  عالية  ت�سجيالت 
املطب�عة  الكتب  ن�س��س 
هذه  وحتفظ  الإلكرتونية،  اأو 
على  رقمي  ب�سكل  الت�سجيالت 
وميكن  الرقمية،  التخزين  اأجهزة 
با�ستخدام  اإليها  ال�ستماع 
الرقمية،  ال�س�تية  امل�سغالت 
واأجهزة  املحم�لة  واله�اتف 

م�سم�ع املحملة م�سبقاً.
خمط�طات ون�ادر

ت�فرها  التي  البيانات  وقاعدة 

خمط�طة   1172 ت�سم  املكتبة 
تقدم  و1966،   1834 بني  اإفريقية 
غري  معل�مات  والباحثني  للعلماء 
ال�رصية  املرا�سالت  عن  م�سب�قة 
للمملكة املتحدة، وتغطي تقريباً 
وال�ستعمار  الغزو  فرتة  كامل 
وتت�سمن  اإفريقيا،  يف  الأوروبي 
ب�سكل عام نظام احلكم والزراعة 
والهجرة  والبيئة  واملراأة  والتعليم 
اىل ال�ليات املتحدة، خالل تلك 
امل��س�عات  من  والكثري  الفرتة، 

الأخرى.
وت�فر املكتبة لأول مرة يف دولة 

للكتب  بيانات  »قاعدة  الإمارات 
الربيطانية«،  املكتبة  يف  النادرة 
�رصكة  مع  بالتعاون  اإطالقها  مت 
عن�ان   7000 نح�  وت�سم   ،Gale
املمتدة  الفرتة  اإىل  تع�د  نادر 
ت�س�ر  والـ19  الـ15  القرنني  بني 

احل�سارة العربية.
خال�سة   600 لرّوادها  وتتيح 
و460  مقال،  و4000  للكتب، 
اإدارية  و150حلقة  ا�ست�سارة، 
»اإدارة  تطرحها  م�سم�عة  �س�تية 

ك�م«
 وكاالت 
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الكاتب ال�شحفي ، واملرتجم عبد العزيز بوباكري ليومية »الو�شط«

كتاب " بوتفليقة رجل �لقدر" �أثار �ضجة مل �أنتظرها
.        انتظروا موؤلفي اجلديد  » يف ح�شرة ال�شاذيل بن جديد »

حل اأم�س  الكاتب ال�شحفي  واملرتجم ،عبد العزيز بوباكري �شيفا على املوعد الثقايف » مقامات » املنظم  من  طرف  امل�شرح الوطني اجلزائري طرف 
بال�شراكة  بيت ال�شعر اجلزائري  فلقد احت�شن هذا اللقاء بيت حمي الدين ب�شطارزي  بقاعة احلاج اأعمر بالعا�شمة،حيث   تطرق من خالله  

بوباكري ملو�شوع ال�شت�شراق الرو�شي وعالقته باجلزائر والرتجمة من اللغتني الرو�شية والفرن�شية وكتابة املذكرات والتاأليف اجلزائر يف عيون 
الأجانب   وحوار مع اجلمهور.

حكيم مالك

�شبهت نهاية الرئي�س 
الأ�شبق بوتفليقة 

بنهاية نابليون 
املاأ�شاوية

ليومية  بوباكري      و�رصح  
»الو�سط » فيما يخ�ص كتابه 
رجل  بوتفليقة  الأخري« 
القدر« اأنه اأثار �سجة كبرية 
�سخ�سيا  واأنا    ، وزوبعة 
يف  لأن  اأنتظرها  اأكن  مل 
عن  عبارة  واأغلبه  عمومه 
من  من�سورة  كانت  مقالت 
الرئي�ص  قراأها  وقد  قبل 
الأ�سبق بوتفليقة ومل ينزعج 
منها ويف هذا الكتاب هناك 
حتليل ل�سخ�سية عبد العزيز 
روؤيته  وحتديد  بوتفليقة 
التي  ولالإ�سالحات  للدولة 
يف  يجريها  اأن  ينوي  كان 
هياكلها  وفق ت�سوره لنظام 
ولتاريخ  اجلزائر  يف  احلكم 
هو  مقال  وفيه  اجلزائر 
الذي اأثار  الكثري من اجلدل 
بنابليون  �سبهته  وهو حينما 
نف�سه  يعترب  كان  والذي 
رجل القدر مبعنى اأن القدر 
عبقرية  اأو  فر�سة  منحه 
لإنقاذ فرن�سا واإنقاذ اأوروبا 
والعامل ككل ، لكن يف نهاية 
الأمر انتهى نهاية ماأ�ساوية 
بوتفليقة   مع  حدث  مثلما 
امل�سهورة  عبارة   وقال 
اأنا  على نف�سي  هذا جنيته 
،  قائال بوبكاير و لقد جنى 

بوتفليقة على نف�سه.
الكتاب    هذا  ويحتوي 
ال�سادر  لبوباكري  الأخري  
الوطن  دار  عن  حديثا  
اليوم  باجلزائر  واملو�سوم 

القدر  رجل  »بوتفليقة  بـ 
والروؤ�ساء  امل�سعوذ   على« 
ال�سبعة »و«ر�سالة مغلقة اإىل 
طلق  و«رئي�سنا   ، بوتفليقة« 
 »،  « ال�سماء  و�سكن  الأر�ص 
ال�سيوخ   »، الأعداء«  الإخوة 
 »، اأجلكم«  من  يفكرون 
غ�سال   ، الروؤ�ساء«  �سناع 
موتى الق�رص«، يجوز لأيوب 
و«الدولة   ،! مال يجوزلغريه 
الدولة   «  ،« الإنك�سارية 
»بوتفليقة  الفرتا�سية«، 
»بوتفليقة   ،« الأوروبي 
الفرانكوفوين« ، »جمهوريتنا 
حكومة   »،« الفا�سلة  غري 
بال جرائد... اأم جرائد بال 
انقالب«  »بيان  حكومة؟«، 
الربيطاين  التاج  »رعايا   ،
جحا،  القدر«،«  »رجل    ،«
الناطق«،  واحلمار  ال�سلطة 
وامل�ساحلة  بوتفليقة   «
النقالب  يف  فرن�سا«،«  مع 
الرئي�ص  العلمي«،« 
جي�سكار،  واللجان«،« 
وبوتف...«،  بومدين 
مفتوحة  ر�سالة  و«اإفا�سة 

ب�ساأن تعديل الد�ستور«.  

انتظروا كتابي اجلديد  
» يف ح�شرة ال�شاذيل بن 

جديد »

 وعن م�ساريعه الكتابة ك�سف 
ليومية  بوباكري  العزيز  عبد 
له  �ست�سدر  اأنه  »الو�سط« 
كتاب  وفيه  جديدة  كتب   5
يف  مارك�ص  كارل  حول 
يف  اآخر  وكتاب  اجلزائر 
جزئني بعنوان »تداعيات يف  
وال�سيا�سة«   والأدب  الفكر 
اأنهيه  اأن  اأمتنى  كتاب  مع 
يف  وهو   « ال�سنة  هذه  يف 

جديد  بن  ال�ساذيل  ح�رصة 
» بالإ�سافة اإىل اجلزء الثاين 

من مذكرات الرئي�ص.

اجلزائر يف ال�شت�شراق 
الرو�شي

بوباكري  حتدث  كما   
يف  اجلزائر   « كتابه  عن 
الرو�سي«  ال�ست�رصاق 
للن�رص  ميم  دار  ال�سادر عن 
موؤكدا    2018 يف  باجلزائر 
اأن مو�سوع  اجلزائر حمورا 
هاما من حماور الدرا�سات 
العربية يف رو�سيا  والحتاد 
التي   ، �سابقا  ال�سوفييتي 
من  جزءا   « بدورها  توؤلف 
بعلم  ومعروف  وا�سع  علم 
ال�ست�رصاق ، ولعلنا ل نبالغ 
املحور  هذا  اإن  قلنا  اإذا 
هذه  واأغنى   اأخ�سب  ميثل 
املحاور ، بالنظر ملا حظي 
به من اهتمام امل�ست�رصقني 
وامل�ستعريبني ، وقد انعك�ص 
يف  الفائق  الهتمام  هذا 
العدد الهائل من الدرا�سات 
والتي  باجلزائر،  اخلا�سة 
وبحث   درا�سة  مائة  فاقت 
يف  خمتلفال الفروع العلمية ، 
ولقد تبلورت مالمح مو�سوع  
اأكطرث بظهور علم  اجلزائر 
�سامل،  كاجتاه  ال�ستعراب 
تاريخ  درا�سة   اإىل  يهدف 
العربية  وال�سعوب  البلدان 
واأدبها  ولغتها  وثقافتها 
واقت�سادها ، وهكذا در�ست 
�سمن  اجلزائرية  الق�سايا 
ودر�ست   ، العربية  الق�سايا 
التمغرب  من  كجزء  اأي�سا 
العلمي  الهتمام  �سمن  اأي 
العربي  املغرب  مبنطقة 
ح�سارية  تاريخية  كوحدة 

يف  ا�ستقلت  ثم   ، متجان�سة 
كمو�سوع  الأخرية  العقود 
يحلو  لذلك  بذاته  قائم 
امل�ست�رصقني  لبع�ص 
الرو�ص  وامل�ستعربني 
ت�سمية  باجلزائر  املهتمني 

اأنف�سهم »باملتجزئرين ». 

الكاتب عبد العزيز 
بوباكري يف �شطور...

كاتب  بوباكري  العزيز  عبد 
اأ�ستاذ  مرتجم،   ، �سحفي 
والت�سال  الإعالم  علوم 
من  اجلزائر3  بجامعة 
 1957 جويلية   16 مواليد 
جيجل  ولية  بتاك�سانة 
البتدائي  تعليمه  زوال 
وتعليمه  بجيجل  والثانوي 
 ، اجلزائر  بجامعة  العايل 
 ، بطر�سبورغ  �سانت   ، باكو 
دائرة  ورئي�ص  و   مو�سكو  
مبعهد  ب�رصي   ال�سمعي 
بجامعة  والت�سال  الإعالم 
معهد  ومدير  اجلزائر، 
للغات  املكثف  التعليم 
بجامعة اجلزائر نال �سهادة 
تقديرية �رصفية يوم العلم ، 
تكوين  دورة  على  وم�رصف 
وتاأهيل  تكوين  مركز   يف 
ويف  بباري�ص  ال�سحافيني 
مقام الإعالمي كان رئي�ص 
حترير » اخلرب الأ�سبوعي« 
، كاتب �سحفي يف جريدة 
امل�رصية  الأهرام«   «
 « جملة  حترير  اأمني   ،
حترير  ورئي�ص   « الرواية 
املجل�ص  معامل«   « جملة 
الأعلى للغة العربية ، ونال 
�سهادة اأح�سن قلم �سحفي 
جلنة  وع�سو   ،  2002 �سنة 
لل�سحافة  العربية  اجلائزة 

يف  وكرم  و�سارك  دبي 
امللتقيات  من  الع�رصات 
يف  والدولية  الوطنية 
والإعالم  الأدب  جمالت 
موؤلفات  ولديه  والرتجمة 
الأدب   « يف  تتمثل  قيمة 
مراآة  يف  اجلزائري 
ا�ست�رصافية » واجلزائر يف 
جزئني(  يف   ( الآخر  عيون 
من  من�سية  و«�سفحات 
اأي�سا  ذاكرة اجلزائر«  وله 
جوان1965    19 كتاب 
ت�سحيح  اأم  انقالب 
 ) جماعي  )كتاب  ثوري؟ 
بن  ال�ساذيل  مذكرات  و« 
، ويف   ) جديد )يف جزئني 
دورة   ، املرتجم  مقام 
تكوين يف منهجية تدري�ص 
اللغات- اأو�سلو ، اإقامة يف 
مركز فون غوج للرتجمة- 
اأرل ، فرن�سا وترجم العديد 
اللغة  من  املوؤلفات  من 
الرو�سية اإىل العربية منها« 
بلدان  يف  النتيليجينت�سيا 
املغرب«  واأفكار ونزعات 
ماك�سيمنكو)  فالدميري 
النخبة  و«  الرو�سية(  عن 
مطلع  فيوؤ  اجلزائرية 

نيكولي  الع�رصين  القرن 
الرو�سية(  )عن  دياكوف 
ال�ستعماري،  الليل  و« 
)عن  عبا�ص  فرحات 
�سمود  وحياة  الفرن�سية(، 
حممد  وحتد(مذكرات( 
و«  الفرن�سية(  حربي)عن 
طالب  اأحمد  مذكرات 
الأول  اجلزء   ، الإبراهيمي 

والثالث)عن الفرن�سية(.

عر�س كتاب بوباكري 
الأخري »بوتفليقة 

رجل القدر«

هذا  هام�ص  على  مت  كما 
اللقاء عر�ص كتابه الأخري 
القدر«  رجل  »بوتفليقة 
الوطن  دار  عن  ال�سادر 
اليوم �سنة 2019 ومت  البيع 

بالتوقيع والإهداء .

توزيع �شهادات على 
امل�شاركني يف الور�شة 

التكوينية يف فن 
التمثيل اخلا�شة 

بالأطفال

ولالإ�سارة فلقد  قام املدير 
الوطني  للم�رصح  العام 
يحياوي   حممد  اجلزائري  
على24  �سهادات   بتوزيع 
الور�سة  يف  م�ساركا  طفال 
التمثيل  فن  يف  التكوينية 
والتي  بالأطفال  اخلا�سة 
واملخرج  املمثل  اأطرها 
حممد  عبا�ص  امل�رصحي 
اأ�سماء  وتتمثل  اإ�سالم 
مي�ساء  اأحباب  يف  الأطفال 
اإ�رصاء  ومهملي  ملك 
بو�سمال  اأمينة،  وم�سدور 
عبد  وائل  حمودي   اأن�ص،  
زكرياء   وحمودي  الرزاق 
وتركي  بالل،  وباللودومو 
هاجر،  وي�سام  دحو  اآنية، 
�رصكيت  اآيت  ريهام،  طاطا 
غنية  بلقا�سي  اأمينة،  زينة 
�سريين،وبوزيدي  وبوزيدي 
وبن  لينة  وماكودي  ميلي�سة 
وبن  نايلة   اأمينة  طوبال 
وبوعدة  يا�سمني  طوبال 
اآدم، بوتناف منال ، اأرينا�ص 
حممد  وزكرياء  يحياوي 
حممد  و�سياد  حميدا�ص 
واأمين  رابحي  وروؤية  ه�سام 

زياين.  

عرب  لبنان،  يف  نوفل  دار  اأعلنت 
الجتماعي،  للتوا�سل  من�ساتها 
عن اإ�سدار حديث بعنوان »عزلة 
احللزون«، للروائي خليل �سويلح، 
ال�سيخ  جائزة  على  احلائز 
رواية  وهي   ،2018 للكتاب  زايد 
لبحث  واأقرب  مكّثفة،  تاريخية 
مغامر وجريء يف عمق الأدبيات 
والتاريخ  والثقافة  العربية 

واحل�سارة العربية.
والراوي الذي يعمل مدّققاً لغوياً 
وحمّرراً  اإلكرتوين،  موقع  يف 
نف�سه  يجد  تراثية  ن�رص  دار  يف 

اأ�سرياً بني اأن يكون حا�رص الراأ�ص 
بني  غارقاً  طوراً،  وبعمامة  تارًة، 
الأخبار امللّفقة يف املوقع، وثقل 
املفكرين  من  اأجداده  مكابدات 
املقفع  ابن  مثل  والفال�سفة 
والنهايات  واجلاحظ،  ر�سد  وابن 
اإليها،  انتهوا  التي  املفجعة 
راهنة  م�سهديات  خلفية  على 
والهويات  الق�سوة،  معنى  عن 
املتوهمة والدامية التي اأفرزتها 

احلرب.
وتقع الرواية يف 213 �سفحة من 
احلجم املتو�سط، وهي ا�ستمرار 

بداأه  الذي  ال�رصدي  للمنهج 
احلب«،  »وّراق  يف  �سويلح  خليل 
احلكاية  مع  اأكرب  با�ستباك  ولكن 
�سغرى  وحدات  اإىل  وتفكيكها 
للخرائط  جدارية  معاً  ت�سّكل 
اجلديدة املمّزقة. وخليل �سويلح 
له   ،1959 احل�سكة  مواليد  من 
)عني  برواية  بداأ  روائي  م�رصوع 
رواية  تالها  ثم   )1995 الذئب 
)وّراق احلب 2002( والتي ن�رصت 
فى �سوريا ثم اأعادت دار ال�رصوق 
طبعها مب�رص، ثم تلتها يف 2006 
)بريد عاجل( و)دع عنك  روايتي 

يف  جتربة  له  كانت  كما  لومى(، 
بعنوان  تلفزيوين  �سيناريو  كتابة 
املخرج  مع  اجلوي(  )ال�سندباد 
حامت على. وفاز �سويلح بجائزة 
الروائي  لالأدب  حمفوظ  جنيب 
»وراق  روايته  عن   2009 لعام 
احلب«، لترتجم، وت�سدر عن ق�سم 
عام  الأمريكية  باجلامعة  الن�رص 
القاهرة  من  كل  يف  وتوزع   2010
بجائزة  وفاز  ولندن،  ونيويورك 
ال�سيخ زايد عام 2018 عن روايته 
الرواية  ومن  الندم«.  »اختبار 
من  يومني  بعد  رهام  :«اأبلغتني 

هاتفّي  باّت�ساٍل  البلدة،  و�سولها 
بقايا  وجدت  باأّنها  م�سّو�ص، 
ا�سم  حتمل  التي  الرخام  �ساهدة 
القرب  مكان  لكّنها مل جتد  اأبيها، 
تعرث  حّتى  تعود  لن  وباأّنها  بعد، 
كان،  كما  ترميمه  وتعيد  عليه، 
اأعود  )لن  بت�سميم:  قالت  ثّم 
قبل اأن اأكتب ال�سطور الأوىل من 
وثائق  من  املحذوفة  اأبي  �سرية 

ال�سجاّلت الر�سمّية(«.
يف  ال�سّكر  ملعقة  اأحّرك  »كنت 
ثقيل،  �ساٍي  من  الثانية  الكاأ�ص 
�سداع  بنف�سي، ملقاومة  اأعددته 

حني  ال�سباح،  منذ  يالزمني  كان 
ن�سائّي  حذاء  كعب  وقع  �سمعُت 
حتريك  عن  توّقفُت  الدرج،  على 
امللعقة، للتاأّكد من جهة ال�سوت.. 
مفاجئ  با�سطراب  اأح�س�سُت 
وقع  اقرتاب  مع  اأ�سالعي،  يف 
التوقيت  كان يف  اخلطوات، فقد 
نف�سه الذي اأتت فيه رهام �سمعان 
اإىل دار الن�رص اأّول مّرة، قبل �سنة 
يوماً،  اأ�سهر وت�سعة ع�رص  وثالثة 
بالفرن�سّية،  معجم  عن  ت�ستف�رص 

وعن عناوين كتب حمظورة«.
وكالت

ال�شادرة عن دار نوفل يف لبنان

عزلة �حللزون«.. رو�ية جديدة للكاتب �ل�ضوري خليل �ضويلح



اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
املالريا،  مر�ض  عالج  يف  اجلديد 
العاملي  اليوم   ،2018 اأفريل   25 يف 
وا�شتخرج  املالريا،  ملكافحة 

اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  املالريا  لعالج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
عالج  يف  القيمة  النباتات  من  تعد 

الحتوائها  االأمرا�ض  من  جمموعة 
املكون  االأرتيمي�شينني،  مادة  على 

الرئي�شي للعديد من االأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
يف  جدا  قليلة  االأرتيمي�شينني 
بح�شب  احلويل،  ال�شيح  نبتة 
ذلك  كتبوا  الذين  ال�شينني  العلماء 
جملة  يف  العلمية  مقالتهم  يف 
اأن  ومبا   .»Molecular Plant«
ن�شبة  ال�شيح املجفف يحتوي على 
0.1 اإىل 1% من االأرتيمي�شينني، قام 
جينات  على  وراثي  بتعديل  العلماء 
النوع  يعطي  واأ�شبح  ال�شيح احلويل 
 %3.2 اإىل  ت�شل  ن�شبة  منه  املعدل 

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  م�رشف  واأو�شح 
جياو  �شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 

العامل  �شكان  ن�شف  اأن  تونغ 
معر�شون خلطر االإ�شابة باملالريا 
حيث يتم ت�شجيل حوايل 216 مليون 
حالة كل عام، ميوت منهم 445 األف 

�شخ�ض.
لذلك قام العلماء ال�شينيون بتحديد 
ال�شيح  جينات  وعزل  ومعرفة 
خريطة  على  وح�شلوا  بالكامل 
التي  النبتة  مورثات  جلميع  جينية 
يبلغ عددها 63226، وامل�شوؤولة عن 

ترميز الربوتينات فيها.
ويخطط اأخ�شائيو اجلامعة ال�شينية 
املعدل  احلويل  ال�شيح  زراعة  لبدء 
من  اأكرب  كميات  الإنتاج  وراثيا 
للمالريا،  املعالج  الدوائي  املركب 
بكثري  اأقل  املادية  تكلفته  ولت�شبح 

مما هي عليه اليوم.
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 الك�صف عن بروتني ي�صبب 

�صرطان الدم
ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة االأمريكية، اأن فريقا من الباحثني 

يف جامعة بو�شطن، اكت�شفوا اأن اأحد الربوتينات يت�شبب بتكاثر وحتّول 
فريو�ض تي- اللمفاوي الب�رشي الذي ي�شبب ال�رشطان. ودر�ض العلماء 

عينات من اأن�شجة مر�شى يعانون من هذا النوع من ال�رشطان واكت�شفوا 
 Ubiquitin-fusion(UFD1 وجود زيادة ملحوظة يف م�شتوى بروتني

degradation(. وقام الباحثون بتقلي�ض م�شطنع لن�شاط وفعالية 
اجلينات امل�شوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�ض  
االأن�شجة ال�شليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�ض معروف بت�شببه يف اأحد 

اأنواع ال�رشطان اخلطرية وهو اأول فريو�ض قهقري، ي�شيب الب�رش ومتكن 
العلماء من عزله وفرزه.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علماء جامعة هارفرد عن اإمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي 
حتدث يف العامل، اإذا تخلى الب�رش عن اللحوم التي يتناولونها.

واأكد علماء جامعة هارفرد اأنه يف الواليات املتحدة فقط، باإمكان 
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم النا�ض ال 

يقيمون فائدة احلميات النباتية، مع اأن العلماء اأثبتوا �شابقا اأن التغذية 
النباتية تقل�ض كثريا خطر االأمرا�ض املزمنة، الأنها ال حتتوي على زيوت 
م�شبعة وكولي�شرتول، وهي مواد ت�شبب اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية.

كما اأن احلمية النباتية حتتوي على ن�شب عالية من العنا�رش الواقية 
من االأمرا�ض مبا فيها فيتامينات C وE واالألياف وحم�ض الفوليك 

والبوتا�شيوم واملغني�شيوم ومركبات كيميائية مفيدة اأخرى.

ت�صعون يف املئة من الب�صر 
يتن�صقون هواء ملوثا

اأطلقت منظمة ال�شحة العاملية، اليوم حتذيرا، من اأن اأكرث من 90 يف 
املئة من �شكان العامل، يتن�شقون هواء ملوثا، معلنة اأن التلوث م�شوؤول عن 

�شبعة ماليني حالة وفاة �شنويا. وقالت املنظمة، يف بيان، »يف ال�شنوات 
ال�شت االأخرية بقيت م�شتويات التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�شتقرة 
ن�شبيا مع تراجعها يف بع�ض مناطق اأوروبا واأمريكا«،واأو�شحت املنظمة 

االأممية، اأن »9 اأ�شخا�ض من كل 10 يف العامل يتن�شقون هواء يحوي 
م�شتويات عالية من امللوثات«، وهو الرقم نف�شه الذي ظهر يف التقرير 

االأخري ملنظمة ال�شحة العاملية قبل �شنتني. وتعتمد اإح�شائيات املنظمة 
على نوعية الهواء امل�شجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي 

اأكرث باألف مدينة مقارنة بالتقرير االأخري.

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

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها، 

ولكن طبيبا يف االأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ االأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء املالب�ض اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو االإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ض اآخر رمبا اأراد �رشاءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة االأمرا�ض 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل املالب�ض اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ االأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رشر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خاللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح االأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

االأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ض املري�ض 
وكان الورم يف مخ املري�ض �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من االأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ض اخلطري فقد بال 

ب�رشه، لكن االأطباء ياأملون االآن بعودة ب�رشه بعد اإزالة الورم.

علماء يك�صفون فوائد البقوليات ل�صحة الإن�صان
الواليات  من  علماء  اكت�شف 
تناول  دور  يثبت  ما  املتحدة 
خطر  تخفي�ض  يف  البقوليات 
االإ�شابة باأمرا�ض القلب واالأوعية 

الدموية.
يف  كولورادو  جامعة  علماء  واأكد 
البقوليات  اأن  �شربينغز،  كولورادو 
ميكنها عمليا منع حدوث النوبات 
القلبية. الأن تناولها يزيد من ن�شاط 

اجل�شم امل�شاد لالأك�شدة.
وتو�شل العلماء اإىل هذا اال�شتنتاج 
مب�شاركة  جتارب  �شل�شة  بعد 
وت�شمنت  واحليوانات.  الب�رش 
خمربية  درا�شات  االأوىل  املرحلة 
من  تعاين  التي  واجلرذان  للفئران 
تتغذى  باتت  حيث  الزائد،  الوزن 
اأ�شا�شي،  ب�شكل  البقوليات  على 
م�شتوى  انخف�ض  فرتة،  وبعد 

الكولي�شرتول يف دمائها.
ودر�ض الباحثون يف املرحلة الثانية 

م�شكالت القلب وال�شكري، وات�شح 
اأن تناول البقوليات مفيد جدا يف 
عمل  حت�شن  حيث  احلاالت.  هذه 

القلب لدى مر�شى ال�شكري.
من  الدرا�شة  هذه  نتائج  وتوؤكد 

البقوليات  فوائد  على  جديد 
اأن  �شبق  فقد  االإن�شان،  ل�شحة 
من  وجبة  بتناول  االأطباء  ن�شح 
غريها  اأو  البازيالء  اأو  الفا�شوليا 
تعزز  الأنها  يوم،  البقوليات كل  من 

ارتفاع  �شحة اجل�شم، وحتمي من 
م�شتوى  وارتفاع  الدم  �شغط 
ال�رشطان  ومن  الكولي�شرتول 

وت�شاعد يف تاأخري ال�شيخوخة.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!
اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن 

الذين جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم االأوىل 
»O« اأكرث عر�شة للوفاة يف حال تعر�شهم 

لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رشت 

نتائج الدرا�شة، باأن العلماء در�شوا اأكرث 
من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا اأن ن�شبة 

الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف 
عروقهم فئة الدم االأوىل كانت 28%، يف حني 

مل تتجاوز بني االآخرين %11.
ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 

امل�شاركني يف البحث، اإن اأ�شحاب ف�شيلة 
الدم االأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب �شعف 

تخرث دمهم عند تعر�شهم لالإ�شابات. 
وقد يكون ال�شبب يف عامل فون ويلرباند 

)الربوتني ال�شكري لبالزما الدم(. واأ�شاف 
تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة 

كيفية تاأثري نقل الدم من الف�شيلة االأوىل 
اإىل االأ�شخا�ض الذين تعر�شوا الإ�شابات 

�شديدة، يف جتان�ض الو�شط، الذي بف�شله 
يتوقف نزف الدم، وهل هناك اختالف 

باملقارنة مع ف�شائل الدم االأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رشورة اال�شتمرار 

يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من 
اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعالج 

امل�شابني.
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كيفّية �سالة حتّية �مل�سجد
يجب على امل�سلم اإذا دخل امل�سجد اأن يكون ط�هراً، ف�إن مل يكن 
دخل  واإذا  ويتطّهر،  �أ  ليتو�سّ امل�سجد؛  مرافق  اإىل  يتوّجه  اأن  فعليه 
ب�آداب  ب�ً  ُمت�أِدّ ووق�ر  ب�َسكينَة  اليُمنى  بقدمه  فليدُخل  امل�سجد 
امل�سجد، ويقراأ اأثن�ء دخوله دع�ء حتّية دخول امل�سجد، وهو قول 
النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم: )اللهَمّ افتْح يل اأبواَب رحمِتك(،]٤[ ثّم 
ي�سلّي �سالة حتّية امل�سجد، وهي عب�رة عن ركعتنَي ي�سلّيهم� امل�سلم 
الة الع�دّية؛ حيث يبداأ بتكبرية الإحرام فيقول: )اهلل  مثلم� يُ�سلّي ال�سّ
اأكرب(، ثّم يقراأ �سورة الف�حتة، ويقراأ بعده� �سورًة ق�سريًة من كت�ب 
اهلل، ثّم يركع ويطمئّن يف ركوعه، فيعتدل ق�ئم�ً من ركوعه ويطمئّن 
بني  يجل�س  ثّم  الأّول،  �سجوده  ويطمئّن يف  �س�جداً  ينزل  ثّم  ق�ئم�ً، 
ويطمئّن  الث�نية  ال�ّسجدة  في�سجد  جلو�سه،  يف  ويطمئّن  ال�ّسجدتنَي 
يف ال�ّسجود، ثّم يقوم لأداء الّركعة الث�نية، ويفعل م� فعله يف الّركعة 
الة على النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم،  د وال�سّ الأوىل، ثّم يجل�س للت�سُهّ

ُمنِهي�ً �سالته ب�ل�ّسالم عن ميينه ثّم عن �سم�له.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملع��سي يف َوقِعه�   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِته� والأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليه�، ومهم� ك�ن، ف�إنَّه� 

تَ�سرَتُِك يف كوِنه� خط�أ الَعبِد مِلق�ِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلم�ءُ على ت�سنيِف 

غ�ِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكب�ئر، ويف اأ�سم�ئه� دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، ف�لَكب�ئُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعن�ه� العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِره� وتنبيٌه ِلَطِره� وم� 

يرَتتَُّب عليه� اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنه�، وَقد 
َذَكره� اهللُ تَع�ىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَ�ِئَر َم� تُنَْهْوَن  فق�ل: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَ�ِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًي� ﴿، فدَلّ ِذكُره� على 

نوِب اإىل كب�ِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غ�ِئر، وُكلُّه� يف مق�ِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً مل�  ُف ب�ل�سِّ ه� يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، ف�لَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلم�ء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغف�ِر ول 
�سغريَة مع الإ�رضار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكب�ئر اأنَّه� م� يرَتتَُّب عليِه 
ني� اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلم�ِء والِفرِق يف مفهوِم الَكب�ئر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل م� قيَل يف 

تعريفه�؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِته�ِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

نن �ل�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقه�ء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلن�بلة  وامل�لكية،  وال�س�فعية، 
تَ�أّكده� وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكه�  على  يرَتّتب  م�  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمه�  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  ف�ل�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
ح�بُة  ال�سّ عليه�  وواَظب  فعله�، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّم�  اأِثم،  تركه�  على  امُل�سلم  اأ�رّض 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبع��س  اإىل  فق�ّسموه�  ال�س�فعّية  اأّم� 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكه�  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئ�ت؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموه�  امل�لكّيُة  اأّم�  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوب�ت؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوب�ت  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّم� فقه�ء احلن�بلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن ب�عتب�ر القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفع�ل وهيئ�ت. 

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

 اأيه� الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ ق�ل بع�س العلم�ء : َعلٌَم على الذات ، وق�ل بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندن� 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 اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سي�ء م�ستحيلة ، اأم� الأ�سي�ء املمكنة م� �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا ك�ن على م� هو اأو على غري م� هو ، اأم� واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �س�حب الأ�سم�ء احل�سنى كله� ، ُجمعت الأ�سم�ء احل�سنى كله� يف » اهلل » ف�إذا قلت 
ي� اهلل ، اأي ي� رحيم ي� قوي ي� غني ي� جب�ر ي� منتقم ي� علُيّ ، اإذا قلت : ي� اهلل الأ�سم�ء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كله� اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سه� » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبع�ً املوؤمنون بدافع من اإمي�نهم و تعظيم ربهم ، اأم� الكف�ر 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعم�قهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحل�د �سطحي ، هم يف اأعم�ق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َق�لُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنع�م: 23[ ق�ل تع�ىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَ� َم� ُكنَّ� ُم�رْضِ َواهلَلّ

الأنع�م: 2٤[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  ق�ل امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبح�نه وتع�ىل، ف�أنزل اهلل �سبح�نه وتع�ىل �سورة الإخال�س، واأج�بهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سف�ت اهلل تع�ىل من خالل اآي�ت �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تع�ىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَن� ربََّك، ف�أَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي ق�لوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �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( ق�َل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وج�ء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، ف�أنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�س�رى �س�ألوا النبّي -عليه ال�سّ

تع�ىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عب��س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فق�لوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخره�(، فق�ل: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لن� ربَّك الذي تعبُد، ف�أنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ

نوب و�ملعا�سي  �أثر �لُذّ
متيََّز الإن�س�ُن عن غرِيه من الك�ئن�ِت ِبنعمِة العقِل الذي هو ِمنحُة اهللِ للّتف�سرِي والتَّحليِل والختي�ر، فك�َن التَّكليُف لالإن�س�ِن ُمرتبط�ً 

�سِد والتَّمييز، فتُفَر�ُس  ِق الُرّ � تُق��ُس الأعم�ُل بتحُقّ ِبوعِيِه ومتييِزِه وُح�سوِر َعقِله، فم� ك�َن من الأعم�ِل ِبغي�ِب الَعقِل فال ميزاَن له، واإَنّ
ني� والإقب�ِل عليه� وعلى �َسهواِته�،  ُف الُقُدراُت وتُقبَُل الُعقود. وقد ُجِبَل الإن�س�ُن يف َخلِقِه على حِبّ الُدّ الُفرو�ُس وتُ�سرَتُ العوراُت وتوَظّ
ِف  ِله، اإَلّ اأنَُّه مَيِلُك اختي�َر البُعِد عنُه والتعُفّ ِر منه والتَّداوي من ت�أ�سُّ بُع البَ�رضُيّ اأمٌر ِفطرٌيّ ل ِقبََل لالإن�س�ِن بكبِحِه اأو التطُهّ وهذا الَطّ
َم منه� اإَلّ اأبَدله� بُطهر، فيخت�ُر امُلكلَُّف م� ي�س�ءُ  هواِت اإَلّ خبيثُه�، وم� حَرّ َم من ال�َسّ ِه عن اآث�ِمه، ذلك اأَنّ اهلل م� حَرّ عن حراِمِه والتنُزّ

نوِب وامَلع��سي، مهم� تدافَع اإىل البِتع�ِد عنه�، ويف �سريِة  ب�حلالِل فيُجزى، ويخت�ُر ب�حلراِم م� ي�س�ءُ فيُجزى، فال يَخلو اآدمٌيّ من الُذّ
ابوَن(. �ئنَي التََّوّ �ءٌ، وخرُي الًطّ الُم: )كُلّ ابِن اآدَم خَطّ الةُ وال�َسّ �سول عليه ال�سَّ الَرّ

�لعباد�ت معللة مب�سالح �خللق :
اأيه� الأخوة الأك�رم، ل زلن� يف مو�سوٍع يت�سل اأ�سد الت�س�ل بـ: »�سبل الو�سول وعالم�ت القبول« 
األ وهو ال�سوع.  العب�دات ك�لزك�ة معللة مب�س�لح اللق وقد بينت يف اللق�ء ال�س�بق اأن هن�ك 
عب�دات كم� ق�ل عنه� الإم�م ال�س�فعي: معللٌة مب�س�لح اللق، واأن هن�ك طقو�س�ً من �سم�ت 

الدي�ن�ت الو�سعية الأر�سية، الطقو�س حرك�ٌت، و�سكن�ٌت، واإمي�ءاٌت، ومتتم�ٌت ل معنى له�، بينم� 
يِهْم ﴿ ] �سورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكّ َدَقًة تَُطِهّ العب�دات معللة مب�س�لح اللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
يَ�ُم َكَم� ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن ﴿   ّ : 103[  ﴿ ي� اأَيَُّه� الَِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ

] �سورة البقرة [
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�جلزء �لر�بع من "ِمن �إن بالك" 
يت�سدر �إير�د�ت �ل�سينما

الرابع  اجلزء  ت�صدر 
من �صل�صلة اأفالم "ِمن 
جاء  والذي  بالك"  اإن 
اإن  "ِمن  عنوان  حتت 
:اإنرتنا�صونال"  بالك 
ال�صينما  اإيرادات 
ال�صمالية  باأمريكا 
ح�صبما  الأ�صبوع،  هذا 
تقديرات  اأظهرت 

ا�صتوديوهات ال�صينما م�صاء الأحد.
وحقق الفيلم، الذي ي�صارك يف بطولته كل من كري�س هيم�صوورث وتي�صا 

تومب�صون وكميل ناجنياين، اإيرادات بلغت 28.5 مليون دولر.
املتحركة  الر�صوم  اأفالم  من  الثاين  اجلزء  الثاين  املركز  اإىل  وتراجع 
والكوميديا واملغامرة "ذا �صيكريت ليف اأوف بت�س" اأو)احلياة ال�رسية 
باتن  من  كل  �صخ�صياته  اأ�صوات  اأداء  يف  ي�صارك  الذي  للحيوانات(، 
 23.8 بلغت  اإيرادات  حمققاً  فورد،  وهاري�صون  هارت  وكيفن  اأوزوالت 

مليون دولر.
"عالء  والكوميديا  والفانتازيا  املغامرة  فيلم  الثالث  املركز  يف  وجاء 
وناعومي  ي�صارك يف بطولته ويل �صميث ومينا م�صعود  والذي  الدين"، 

�صكوت، حمققاً اإيرادات بلغت 7ر16 مليون دولر.
"دارك  العلمي  واخليال  واملغامرة  احلركة  فيلم  الرابع  املركز  واحتل 
والذي  ِمن"،  "اإك�س  اأفالم  �صل�صلة  من  الظالم(  )عنقاء  اأو  فينيك�س" 
ي�صارك يف بطولته جيم�س مكافوي ومايكل فا�صبندر وجينيفر لورن�س 

و�صويف ترينر، حمققاً اإيرادات بلغت 9 مليون دولر.
واملو�صيقى  والدراما  الذاتية  ال�صرية  فيلم  اخلام�س  املركز  يف  وحل 
تارون  بطولته  يف  ي�صارك  والذي  ال�صاروخ(  )الرجل  اأو  مان"  "روكيت 
 8.8 بلغت  اإيرادات  بيل، حمققاً  وجيمي  ماكينتو�س  و�صتيفن  اإيجرتون 

مليون دولر.

م�سل�سل جديد يكمل �أحد�ث "�سر�ع �لعرو�ش"

��ستئناف ت�س�ير "جيم�ش ب�ند" للممثل د�نيال كريغ بعد �إيقافه م�ؤقتًا

بعد انتهاء م�شل�شل "�شراع العرو�س" اأعلنت ال�شركة املنتجة "اأت�س بي اأو" عن خرب اأ�شعل حما�س حمبي امل�شل�شل املخل�شني، وهو 
م�شل�شل جديد م�شتق من العامل ال�شاحر ذاته.

موؤلف  مارتن  اآر  اآر  جورج  وقال 
اأحداث  عليها  بنيت  التي  الرواية 
اأربعة  لدينا  "كان  امل�صل�صل 
عندما  التطوير  طور  يف  ن�صو�س 
لكن  اأجنلو�س،  لو�س  اإىل  و�صلت 
فيه  غادرت  الذي  الوقت  مبرور 

اأ�صبح لدينا خم�صة".
ال�رسكة  يف  الربجمة  رئي�س  لكن 
كي�صي بلويز اأو�صح اأنه على الرغم 
عدة  �صيناريوهات  تطوير  من 
م�صل�صال  فاإن  م�صتقة  مل�صل�صالت 
واحدا �صيخرج اإىل النور يف النهاية 
اأو على الأقل يف القريب، فالهدف 
لعامل  الذهبية  الأوزة  قتل  لي�س 
اأعمال  بتقدمي  العرو�س"  "�رساع 
بعدد  التوقعات  قدر  على  لي�صت 
قليلة  اأعمال  تقدمي  لكن  كبري، 

بجودة عالية.
مارتن  اأن  الآن  حتى  واملوؤكد 
هذا  تطوير  عملية  يف  �صي�صارك 
لو  الالحقة  والأعمال  امل�صل�صل 
وا�صح  هو  كما  والهدف  متت، 
"�رساع  من  ممتد  عامل  اإن�صاء 

العرو�س".
"�رساع  م�صل�صل  لأحداث  تتمة 

العرو�س" اأم عودة للما�صي؟

على الرغم من اأن ذلك قد يحبط 
يكون  لن  امل�صل�صل  لكن  البع�س 
وبالتايل  العرو�س"،  لـ"�رساع  تتمة 
�صيكون  كيف  ترى  اأن  تتوقع  ل 
و�صان�صا  �صون  جون  مع  احلال 
العامل  يف  يدور  فامل�صل�صل  واآريا، 
جوانب  ي�صتعر�س  لكنه  ذاته، 

اأخرى من تاريخه الرثي.
وجتري اأحداث امل�صل�صل امل�صتق 
اآلف  قبل  العرو�س"  "�رساع  من 
ع�رس  اإىل  �صنعود  حيث  ال�صنني، 
على  ونتعرف  الذهبي،  الأبطال 
تاريخ  يف  املرعبة  الأ�رسار 
وي�صرتو�س، واأ�صل الـ"وايت واكرز" 

ون�صاأتهم، وتاريخ عائلة �صتارك.
�صرنى  امل�صل�صل  هذا  ويف 
�صابقة،  مرحلة  يف  وي�صرتو�س 
لندينغ"  "كينغز  توجد  ل  حيث 
حتى  ول  حديدي،  عر�س  اأو  بعد 
والإمرباطورية  التارجريان  عائلة 
ويتعامل  بنتها،  التي  العظيمة 
التاريخ  من  اأجزاء  مع  امل�صل�صل 
مارتن  بالتلميح  فقط  اإليها  اأ�صار 
الأ�صلي،  وامل�صل�صل  رواياته  يف 
وي�صرتو�س  اأن  الأخري  اأكد  حيث 
من  بالكثري  حافالن  واأي�صو�س 

الإف�صاح  يتم  مل  التي  الق�ص�س 
عنها بعد.

جنوم امل�شل�شل اجلديد

اأول من اأعلن عن ا�صمه من ممثلي 
هي  امل�صتق  امل�صل�صل  وممثالت 
اأكتوبر/ت�رسين  وات�س يف  ناعومي 
�صتلعب  والتي  املا�صي  الأول 
�رس  ذات  ل�صخ�صية  رئي�صيا  دورا 
خفي، وهي واحدة من �صخ�صيات 
رجال  كانت  -�صواء  للغاية  قوية 
امل�صل�صل،  يف  �صتظهر  ن�صاء-  اأو 
ح�صولها  بعد  وات�س  وقالت 
ت�صاهد  مل  اإنها  الدور  هذا  على 
امل�صل�صل من قبل، ولكن بداأت يف 

م�صاهدته مبا�رسة ودرا�صته.
جو�س  بولدراك  املمثل  و�صيظهر 
الختبارية  احللقة  يف  وايتها�س 
يف�صح  ومل   )Pilot( "بايلوت" 
�صخ�صيته،  عن  تفا�صيل  اأي  عن 
واأ�صارت ال�رسكة اإىل اأفراد الطاقم 
هم ناعومي اأكي، وجيمي كامبيل، 
اإرميا،  واإيفانو  اأتيم،  و�صيال 
وجورجي هينلي، واأليك�س �صارب، 

وتوبي ريجبو.
من  اأي  روؤية  بالطبع  نتوقع  ول 

امل�صل�صل  القدمي يف هذا  الطاقم 
بني  الزمنية  الفجوة  لت�صاع 
الـ"وايت  اأن  مبا  لكن  امل�صل�صلني، 
ذوو  الغابة"  و"اأطفال  واكرز" 
وجها  نرى  فقد  طويلة  اأعمار 

ماألوفا منهم.

املوعد املنتظر للحلقة 
الختبارية

يف اأواخر جويلية 2017 قال كاي�صي 

اإن  اأو"  بي  "اأت�س  بلويز من �رسكة 
امل�صل�صل  من  الختبارية  احللقة 
بعد  اإل  بثها  يتم  لن  امل�صتق 
انتهاء  من  الأقل  على  عام  مرور 
اأن  امل�صل�صل الأ�صلي، وهذا يعني 

2020 اأقرب وقت ممكن.
عر�س  كذلك  املتوقع  ومن 
يف  ذاته  للعامل  م�صل�صل  من  اأكرث 
ال�صنوات املقبلة، خا�صة اأن جورج 
من  جمموعة  بالفعل  كتب  مارتن 

ت�صلح  التي  الق�صرية  الروايات 
ذا  م�صل�صال  اأو  اأفالما  تكون  لأن 
ولكن  طويلة،  منف�صلة  حلقات 
حتى ل يقع هو واملنتجون يف ذات 
اأزمة م�صل�صل "�رساع العرو�س" يف 
اأن ي�صبق العمل التلفزيوين الرواية 
على  العمل  يتم  لن  فاإنه  املكتوبة 
فقد  احلايل،  الوقت  يف  امل�رسوع 
الق�صرية  الروايات  هذه  من  �صدر 

ثالث من اأ�صل ع�رس متوقعة.

ب��در �نفر�جة يف �أزمة فيلم تامر ح�سني �جلديد

تناقلت مواقع اإخبارية فنية، خرب 
من  اجلديد  اجلزء  ت�صوير  عودة 
ن�رس  بعد  بوند"،  "جيم�س  فيلم 
اأفالم  ل�صل�صلة  الر�صمية  ال�صفحة 
تويرت،  عرب  ال�رسي007"  "العميل 
كريغ  دانيل  العمل  بطل  �صور 
ميار�س الريا�صة، اإثر رحلة عالج 
لها  تعر�س  التي  الإ�صابة  عقب 

اأثناء الت�صوير.

"جيم�س  اأفالم  �صل�صلة  ون�رس 
الت�صوير  ا�صتئناف  خرب  بوند" 
الأ�صابيع  يف  توقفه  بعد  ر�صمياً 
املا�صية، قائاًل: "دانيال كريغ يف 
�صالة الألعاب الريا�صية، ا�صتعداداً 
ا�صتوديوهات  يف  للت�صوير  لعودته 

باينوود الأ�صبوع القادم".
يف  الفيلم  عر�س  املتوقع  ومن 

اأفريل 2020.

واأنت  �صنة  "كل  فيلم  اأزمة  يف  انفراجة  بوادر  ظهرت 
الفنان تامر ح�صني، بعد ا�صطدامه بجهاز  طيب"، بطولة 
ح�صوله  وعدم  م�رس،  يف  الفنية  امل�صنفات  على  الرقابة 
اأيام على  يتبقى 9  الذي  الت�صوير  با�صتكمال  على ت�صاريح 

النتهاء منه كاماًل.
وقال م�صدر من داخل الفيلم، اإن �رسكة "�صيرنجي فيلمز" 
ت�صتعد للدخول يف �رساكة اإنتاجية مع اجلهة املنتجة للفيلم 
�رسكة "دولر فيلم" ل�صتكمال الت�صوير، وذلك بعد تدخلها 
من  الفيلم  اأن  م�صيفاً  امل�رسية،  الرقابة  مع  الأزمة  حلل 
املقرر عر�صه يف مو�صم عيد الأ�صحى املقبل، مع اجتاه 

قوي لتغيري ا�صم الفيلم لكونه غري جتاري، بح�صب قوله.
وعائ�صة  وزينة  ال�صاوي  خالد  الفيلم  بطولة  يف  وي�صارك 
عبداملعطي  حممد  تاأليف  من  ثروت،  وحممد  اأحمد  بن 

واإخراج �صعيد املاروق.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000.00 د ج 
�لعن��ن
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جبارة ريا�سية  �سيارة  تطلق  دبليو  اإم  بي 

م�ؤخرا  دبلي�  اإم  بي  ا�ضتعر�ضت 
 "Z4" �ضيارة  مناذج  لأحدث  جتاربها 
العام  طرحها  املنتظر  الريا�ضية، 
املقبل واأو�ضحت ال�رشكة اأن اختبارات 
حلبة  يف  جرت   "M40i  Z4" من�ذج 
 "Autodrome de Miramas"

التحقق  فرن�ضا، وجرى خاللها  جن�بي 
على  وثباتها  ال�ضيارة  ت�ضارع  من 
قدرات  اإىل  بالإ�ضافة  املنعطفات 
التعليق،  ونظام  الفرامل  منظ�مة 
امليكانيكية  خ�ضائ�ضها  من  والعديد 

والإلكرتونية.

هيكل  مت�يه  دبلي�  اإم  بي  وتعمدت 
ال�ضيارة اأثناء الختبارات بطالء خا�ص 
امل�ضادر  بع�ص  لكن  تفا�ضيله،  لإخفاء 
املقربة منها اأكدت اأنها �ضتاأتي �ضبيهة 
العام  ا�ضتعر�ضته  الذي   "Z4" بنم�ذج 
على  التعديالت  بع�ص  مع  الفائت 

والأ�ض�اء  الأمامي  املربد  �ضبك  �ضكل 
الأمامية واخللفية كما ت�ضري الت�رشيبات 
مبحرك  �ضتزود  ال�ضيارة  هذه  اأن  اإىل 
اأ�ضط�انات،  بثماين  جبار  ت�ربيني 
ونظام تعليق ريا�ضي خا�ص لمت�ضا�ص 

ال�ضدمات عند ال�رشعات العالية.

5 اأخطاء �سائعة تدمر حمرك 
ال�سيارة خالل ال�سيف

�سوبارو تعرتف بتزييف بيانات 
كفاءة ا�ستهالك الوقود 

ي�ضاحبه  وما  ال�ضيف  ف�ضل   – نت  املربع 
متثل  والأتربة،  ال�ضديدة  اجل�  حرارة  من 
ويف  وحمركاتها،  ال�ضيارات  على  عبئا 
يف  ال�ضيارات  قائدي  يقع  الأحيان  بع�ص 
ال�قت،  مع  �ضياراتهم  وتتلف  ت�رش  اأخطاء 
الأخطاء،  تلك  من  عدد  هنا  ون�ضتعر�ص 

لتفادي ارتكابها.

1( نق�ص مياه تربيد 
الردياتري

دورة  يف  ال�ضيارة  حمرك  يعتمد 
التربيد على املياه واله�اء خلف�ص 
الرهيب  الرتفاع  ومع  حرارته، 
ال�ضيف  يف  احلرارة  لدرجات 
الردياتري  داخل  املياه  تتناق�ص 
درجة  لزيادة  ي�ؤدي  لتبخرها، مما 
�ضديدة  ب�ض�رة  املحرك  حرارة 
به،  م�ضكلة  حلدوث  ي�ؤدي  مما 
ال�ضديدة  املالحظة  فيجب 

مل�ضت�ى املاء وتزويده دائما.

2( اختيار الزيت 
املنا�شب للمحرك

كل �ضيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة 
عند  الزي�ت  وتختلف  له،  منا�ضب 
الأ�ضتخدام يف ال�ضيف عن ال�ضتاء 
يف درجة اللزوجة، ويجب املتابعة 
يف  خ�ض��ضا  للزي�ت  الدائمة 
ال�ضيف لالرتفاع ال�ضديد للحرارة 

للحفاظ على املحرك من التلف.

3( زيادة درجات 
املكيف املفاجئة

عند �ضري ال�ضيارة وت�ضغيل املكيف 
الدرجة  وعلى  مفاجئة  ب�ض�رة 
املحرك،  لتلف  ي�ؤدى  الق�ض�ى 
له،  �ضديد  مفاجئ  حمل  لإ�ضافة 
املكيف  درجات  ت�ضغيل  فيجب 
تدريجيا ويف�ضل من و�ضع الثبات.

4( مكان ركن ال�شيارة

مكان  يف  ال�ضيارة  ركن  عند 
ال�ضم�ص  لأ�ضعة  معر�ص  مك�ض�ف 
عدة  اإىل  ي�ؤدى  ط�يلة،  لفرتات 
�ضع�بة  ومنها  لل�ضيارة  اأ�رشار 
تربيد ال�ضيارة �رشيعا، وتاأثر طالء 
اإطارات  وت�ضقق  وتاآكله،  ال�ضيارة 

ال�ضيارة للتلف اأي�ضاً.

5( ملء كامل خلزان 
الوقود

ال�ق�د  خزان  ملء  عدم  يجب 
خا�ضة يف ف�ضل ال�ضيف، لالرتفاع 
ال�ضديد لدرجة احلرارة مما ي�ؤدى 
وج�د  عدم  ومع  التبخر،  لعملية 
حتدث  قد  اخلزان  يف  م�ضاحة 

م�ضكلة.

م�ظفيها  باأن  �ض�بارو  اعرتفت 
ا�ضتهالك  كفاءة  اأرقام  زيف�ا 
الكرب�نية  والنبعاثات  ال�ق�د 
مط�ل..  حتقيق  عقب  ل�ضياراتها 
اأن  على  ال�رشكة  اأ�رشت  ولكن 
�ضيارة   903 على  اأثرت  الأخطاء 
دي�ضمرب  بني  �ضنعهم  مت  فح�ضب 
مل  وبينما   ،2017 ون�فمرب   2012
متعلقة  بيانات  اأي  �ض�بارو  جتد 
لإثبات  الالزمة  القيا�ص  مبعدات 
اأ�ضارت   ،2012 قبل  التزييف 
“احتمالية  اإىل  اليابانية  ال�رشكة 
التالعب  عمليات  لبدء  مرتفعة 
والنبعاثات  ال�ق�د  بكفاءة 
اأن  يبدو   .”2002 منذ  الكرب�نية 
وامل�رشفني  امل�ضانع  مفت�ضي 
امل�ضادر  هم  فيها  العمليات  على 
التزييف، حيث  لعمليات  الرئي�ضية 
اأ�رشت �ض�بارو اأن الإدارة العليا مل 
تعلم بهذه التغيريات غري القان�نية 

للبيانات ومل تاأمر بها.

الأ�ضباب  اأن  �ض�بارو  وتعتقد 
امل�ضانع  م�ظفي  لقيام  الرئي�ضية 
بتزييف البيانات ه� �ضغط الإدارة 
العليا علهم لتح�ضني معدلت كفاءة 
والنبعاثات  ال�ق�د  ا�ضتهالك 
تتما�ضى  التي مل  ال�ضيارات  لبع�ص 

مع املقايي�ص الالزمة اآنذاك.
التدريب  اأن  تعتقد  اأي�ضا  �ض�بارو 
الداخلية  والق�انني  املالئم  غري 
رئي�ضي  ب�ضكل  �ضببت  ال�ضعيفة 
اأي�ضا يف عمليات التزييف.. ويُذكر 
باأن  عمالئها  طماأنت  ال�رشكة  اأن 
يكن  مل  حدث  الذي  التزييف 
ا�ضتدعاء  اأي  تتطلب  التي  بال�ضدة 
�ض�بارو  اأكدت  ولكن  ل�ضياراتها، 
حممل  على  الأمر  اأخذها  على 
اجلدية ومعاقبتها للم�ض�ؤولني عنه، 
مع تعبريها عن “كامل اأ�ضفها عن 
�ضببته  الذي  والإزعاج  امل�ضاكل 
�رشكائنا،  لعمالئنا،  امل�ضكلة 

وم�ضاهمينا”. 

مر�سيد�س تطلق ن�سخة كهربائية من �ساحنات "Sprinter" املغلقة
ا�شتعر�شت �شركة مر�شيد�ص 

موؤخرا ن�شختها الكهربائية من 
�شاحنات "Sprinter" املغلقة 

ال�شهرية وبالرغم من اأن ال�شركة 
مل تذكر الكثري من التفا�شيل 

عن اخل�شائ�ص التقنية لل�شيارة، 
اإل اأنها اأكدت اأن بطاريتها التي 

اأتت با�شتطاعة 55 كيلوواط 
�شتكفيها لقطع م�شافة 150 كلم 
بال�شحنة الواحدة، وذلك عند 

قيادتها داخل املدينة ويف ظروف 
الزدحام املروري، و�شتكفي لقطع 

م�شافات اأكرب على الطرق ال�شريعة 
واأو�شحت مر�شيد�ص اأن مدة �شحن بطارية هذه ال�شيارة �شترتاوح ما بني 6 اإىل 8 �شاعات يف حال 

مت �شحنها يف املنزل، اأما يف حال �شحنها يف حمطات اخلدمة اخلا�شة ف�شتنخف�ص هذه املدة اإىل 
�شاعتني.  وميكن ل�شاحنات "eSprinter"اجلديدة نقل حمولت ت�شل اإىل 1040 كلغ ب�شرعة 

اأق�شاها 120 كلم/ �شاعة.

رولز روي�س كولينان SUV تد�سن اأمام العامل 
اأفخم SUV يف العامل �ضيُزال ال�ضتار عنها اأخرياً يف 10 ماي املقبل، حيث اأكدت رولز روي�ص ر�ضمياً باأن ك�لينان �ضتحتفل بتد�ضينها العاملي.

التفا�ضيل ل تزال حمدودة، لكن ك�لينان �ضت�ضت�حي كثرياً من تفا�ضيل فانت�م وتتبنى واجهة اأمامية ماأل�فة بال�ضبك الأمامي املهيب الذي حتيط به 
م�ضابيح اأمامية م�ضتطيلة ال�ضكل، على اأن حتظى بخط�ط حادة يف ج�انبها، اأب�اب انتحارية تفتح 

ب�ضكل عك�ضي، عادم مزدوج، كما تك�ن م�ضابيحها اخللفية م�ضت�حاة من فانت�م ويقع 
جناح باأعلى خلفيتها.

�ضيمتلك امل�ديل داخلية فائقة الفخامة حيث اأظهرت ال�ض�ر 
التج�ض�ضية �ضابقا تفا�ضيل اأف�ضل اجلل�د مع زخرفات خ�ضبية 

ومعدنية، كما اأن ك�لينان �ضيك�ن لديها عدادات قيا�ضات رقمية 
وك�ن�ض�ل و�ضطي فريد من ن�عه واإعداد معل�مات وترفيه ي�ضبه بي 

اإم دبلي� مالكة ال�رشكة.
اأكرث ما مييز ك�لينان ه� ما ي�ضمى Viewing Suite، حيث مبجرد 

�ضغط مالكها على زر، يخرج له مقعدين وطاولة ك�كتيل من �ضندوق 
الأمتعة. �ضت�ضتند رولز روي�ص SUV على من�ضة معمارية الفخامة والتي د�ضنت لأول مرة يف فانت�م ومقرر ا�ضتخدامها يف م�ديالت ال�رشكة 
امل�ضتقبلية. مبا اأن ك�لينان �ضتك�ن م�جهة للراحة ل الأداء، ميكننا ت�قع باأنها �ضتمتلك نظام تعليق ه�ائي مثل فانت�م والذي يجري ماليني 

العمليات احل�ضابية كل ثانية لي�ضبط الت�جيه والت�ضارع والأداء. هذا وتظل م�ا�ضفات الأداء غري م�ؤكدة، اإل اأن ك�لينان مقرر اأن ت�ضتخدم حمرك 
فانت�م التريب� املزدوج �ضعة 6.75 لرت 12 �ضلندر، نتاج لك، ميكننا ت�قع اأن تدور ق�ة امل�ديل يف حدود 563 ح�ضان و900 ني�تن.مرت من عزم 

الدوران مع ات�ضاله بجري اأوت�ماتيكي ثماين ال�رشعات ير�ضل الق�ة اإىل نظام دفع على جميع العجالت.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 19/01204 رقم الفهر�س: 19/02134 تاريخ 
احلكم: 19/05/28 

الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
اإعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  يف  ح�شوريا:  اإبتدائيا  علنيا 
ال�شري يف الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن 
حمكمة احلال بتاريخ: 05 فيفري 2019 حتت رقم فهر�س: 
اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت   18/00600
املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة 
وبالنتيجة   19/109 اإيداع:  رقم   2019 مار�س   20 بتاريخ: 
الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شدها بن عبد الرحمان 
اجللفة  ببلدية   1993 دي�شمرب   01 بتاريخ  املولودة  نفي�شة 
املرجعة  تعيني  ثانيا:  رمي.  دحمون  واأمها  اأحمد  لأبيها 
وت�شيري  لرعايتها  عليها  كمقدم  رمي  دحمون  )والدتها( 
قيامه  حالة  يف  املحكمة  با�شتئذان  تلتزم  اأن  على  �شوؤونها 
قانون  من   88 املادة  ن�س  يف  الواردة  الت�شرفات  باأحد 
الأ�شرة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   19/01523 الفهر�س:  رقم   19/00162 اجلدول:  رقم 
 19/04/09

اإبتدائيا  علنيا  الأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  الق�شية.  يف  ال�شري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  يف  ح�شوريا: 
املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 23 اأكتوبر 
على  بامل�شادقة  املحكمة  ق�شت   18/02998 فهر�س:  رقم  حتت   2018
�شبط  اأمانة  لدى  املودعة  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير 
وبالنتيجة   18/345 اإيداع:  رقم   2018 دي�شمرب   19 بتاريخ:  املحكمة 
الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شده عرا�شي حممد املولود بتاريخ 
بو�شوار  واأمه  الرحمان  عبد  لأبيه  اجللفة  ببلدية   1995 جوان   10
خ�شرة. ثانيا: تعيني املرجعة )والدته( بو�شوار خ�شرة كمقدم عليه 
املحكمة يف حالة  با�شتئذان  اأن تلتزم  �شوؤونه على  لرعايته وت�شيري 
املادة 88 من قانون الأ�شرة.  الواردة يف ن�س  الت�شرفات  باأحد  قيامه 
فهر�س:  رقم   19/01257 رقم:  جدول  حتت  احلكم  ملنطوق  وتبعا 
19/02283 بتاريخ: 19/06/11 يف ال�شكل: قبول الدعوى يف املو�شوع: 
ت�شحيح منطوق احلكم املذكور اعاله وذلك على النحو التايل: "... 
احلجر على املرجع �شده عرا�شي حممد املولود بتاريخ 10 جوان 1995 
ببلدية اجللفة لأبيه املختار بدل من ...عبد الرحمان ..." والباقي 
احلكم  اأ�شل  على  الت�شحيح  حكم  بالتاأ�شري  الأمر  مع  تغيري  بدون 
به.  املعنيون  اخل�شوم  وتبليغ  منه  امل�شتخرجة  الن�شخ  معلى  امل�شحح 
اأعاله،  املذكور  بالتاريخ  وعلنيا  جهرا  به  واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا 

وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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مايكرو�سوفت تغرق خوادمها يف البحر!

ق�مت �رشكة م�يكرو�سوفت ب�إطالق 
مركز بي�ن�ت ي�سبه الغوا�سة قب�لة 
�س�حل اأوركني يف ا�سكتلندا، ي�سم 
البحر  �سطح  حتت  اخلوادم  مئ�ت 
الإنرتنت  �رشع�ت  زي�دة  بهدف 

وحت�سني ال�ستدامة البيئية.
اأنبوب�  التكنولوجي�  �رشكة  واألقت 
قدم�،   40 طوله  يبلغ  عمالق� 
اأجهزة  من  رف�   12 على  ويحتوي 
الكمبيوتر و864 من خوادم بي�ن�ت 
اأوركني،  �س�حل  يف  احل��سب�ت، 
الواقعة  اجلزر  من  وهي جمموعة 
قب�لة  الأطل�سي  املحيط  يف 

ا�سكتلندا.
مركز  ف�إن  مل�يكرو�سوفت،  ووفق� 

حتت  ال�سم�لية  اجلزر  بي�ن�ت 
تخزين  على  ق�درا  �سيكون  امل�ء 
البي�ن�ت ومع�جلته� ملدة ت�سل اإىل 
5 �سنوات دون احل�جة اإىل �سي�نة، 
من  كجزء  التجربة  هذه  وت�أتي 
هذه  در�س  الذي  »ن�تيك«  م�رشوع 

الفكرة لعدة �سنوات.
يف  خطوته�  ال�رشكة  و�رشحت 
من  اأكرث  »يعي�س  فيه:  ج�ء  بي�ن 
م�س�فة  على  الع�مل  �سك�ن  ن�سف 
ال�س�حل،  من  ميال   120 حوايل 
البي�ن�ت  مراكز  و�سع  خالل  ومن 
ب�لقرب  امل�ئية  امل�سطح�ت  يف 
من املدن ال�س�حلية، �سيكون لدى 
للو�سول  ق�سرية  م�س�فة  البي�ن�ت 

م�  ال�س�حلية،  املجتمع�ت  اإىل 
و�سل�س  �رشيع  ت�سفح  اإىل  يوؤدي 
وت�سغيل  الفيديو  وبث  للويب 
التج�رب  اإىل  ب�لإ�س�فة  الألع�ب، 
املعتمدة  للتكنولوجي�  الأ�سلية 

على الذك�ء ال�سطن�عي«.
يف  البي�ن�ت  مركز  اإلق�ء  و�سيوؤدي 
تكلفة  من  احلد  اإىل  اأوركني  مي�ه 
تربيد اخلوادم، وهي تكلفة ب�هظة 
ب�لن�سبة للعديد من م�سغلي مراكز 
للمركز  �سي�سمح  كم�  البي�ن�ت، 
املتجددة  الط�قة  من  ب�ل�ستف�دة 
اأوردته  مل�  وفق�  اجلزيرة،  على 

�رشكة م�يكرو�سوفت.
جزر  �سبكة  من  ك�بل  و�سيقوم 

اإىل  الكهرب�ء  ب�إر�س�ل  اأوركني 
يتطلب  والذي  البي�ن�ت،  مركز 
ت�سغيله  عند  الط�قة  ربع  من  اأقل 
بك�مل ط�قته وخالل الع�م املقبل، 
جميع  خ��س  فريق  �سرياقب 
يف  مب�  البي�ن�ت،  مركز  جوانب 
الط�قة  ا�ستهالك  م�ستوي�ت  ذلك 
الداخلية.  الرطوبة  وم�ستوي�ت 
ت�أمل  اأثبت امل�رشوع جن�حه،  واإذا 
اإلق�ء  يف  م�يكرو�سوفت  �رشكة 
املزيد من مراكز البي�ن�ت ب�لقرب 
حتقيق  مع  ال�س�حلية،  املدن  من 
يف  املتمثل  الرئي�سي  الهدف 
ت�سغيل املراكز خالل 90 يوم� من 

قرار بدء ال�ستخدام.

�سركة حتقن 5 ماليني هواتف اأندرويد 
لعالمات رائدة بربجميات خبيثة 

حّذر ب�حثون اأمنّيون من الربجمي�ت ال�س�رة فيم� يقرب من خم�سة 
ماليني ه�تف اأندرويد يف جميع اأنح�ء الع�مل، حيث مت تثبيت برجمي�ت 

RottenSys ال�س�رة على هواتف لعالم�ت جت�رية �سهرية مثل �س�م�سوجن، 
و�س�ومي، وهواوي، واأوبو، وفيفو، وجيوين؛ مم� ي�سمح للمخرتقني 

والربجمي�ت اخلبيثة ب�لت�سلُّل اإىل نظ�م اأندرويد.
ووفًق� ل�رشكة Check Point Mobile Security املتخ�س�سة يف 

اأمن املعلوم�ت ف�إن تثبيت RottenSys يحدث بعد خروج الأجهزة 
من امل�س�نع الأ�سلية. وتقع ال�سبهة على �رشكة تي�ن ب�ي ال�سينية؛ 

لكونه� املوزع الر�سمي لالأجهزة التي قد يتم فيه� تثبيت الربجمي�ت 
اخلبيثة، على الرغم من اأن م�سدره� مل يتم ت�أكيده بعد. وتظل برجمي�ت 

 .Wi-Fi متخفية بعد التثبيت كمكّون نظ�م خلدمة RottenSys
وتبقى غري ن�سطة لب�سعِة اأي�م حتى بعد التهيئة الأولية للجه�ز، لكنه� بعد 

ذلك تت�سل ب�خلوادم البعيدة وتبداأ يف تنزيل برامج اإعالنية دون اإبالغ 
امل�ستخدم، وتقوم بعر�س الإعالن�ت يف التطبيق�ت و�سفح�ت الويب، 

وغ�لبً� م� ت�ستبدل الإعالن�ت الأ�سلية، ف�ساًل عن ظهور النوافذ املنبثقة 
 Check Point على اجله�ز امل�س�ب اأثن�ء ال�ستخدام. وذكر ب�حثو

Security اأن برجمي�ت RottenSys اخلبيثة بداأت يف النت�س�ر منذ 
�سبتمرب 2016. وبحلول 12 م�ر�س 2018، اكت�سفوا وجود 4.96 مليون جه�ز 

م�س�ب ب�لفعل، مع اأكرث من 115 األف من الأرب�ح التي حققه� املخرتقون 
خالل الفرتة 3-12 م�ر�س فقط. لكن اخلطر الأكرب يكمن يف ال�ستخدام 

ال�س�ر، ونظًرا لأن RottenSys م�سّمنة يف نظ�م الت�سغيل ولديه� اإمك�نية 
� لأية اأن�سطة اأخرى،  الو�سول اإىل اأذون�ت اأندرويد؛ ميكن ا�ستخدامه� اأي�سً
وذلك ب��ستخدام الطريقة نف�سه� لعر�س الإعالن�ت. ويف بع�س احل�لت، 

مت اكت�س�ف اأن RottenSys جنحت يف تنزيل تطبيق�ت خبيثة من 
�س�أنه� تغيري عمل واجهة ال�ستخدام. ول ميكن حتديد موقع املعلوم�ت 
املتعلقة ب�ملخرتقني، ول ميكن ت�أكيد توّرط اأي من موظفي تي�ن ب�ي يف 
تلك احلملة اخلبيثة، اأو اإذا ك�نت ال�رشكة اأُ�سيبت بنوٍع من الهجوم لإدراج 

الربامج ال�س�رة يف اأنظمته�. كم� اأن ال�رشك�ت امل�سّنعة مل تتحدث عن 
الأمر حتى ذلك احلني.

 »8K« اآبل تطلق خوذا بتقنيات
للواقع االفرتا�سي

اأنه�  مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
للواقع  خوذ  تطوير  على  تعمل 
لكن  واملعزز،  الفرتا�سي 
موؤخرا  اأكدت  مطلعة  م�س�در 
 »VR« اأن ال�رشكة �ستطلق خوذ

.»8K« فريدة مزودة بتقني�ت
عن   »CNET« موقع  ونقل 
ال�رشكة  اأن  اآبل  يف  م�سدر 
اخلوذ  هذه  لإطالق  تتح�رش 
ع�م 2020، حيث من املفرت�س 
التع�مل  على  ق�درة  تكون  اأن 
الذكية  الأجهزة  من  العديد  مع 

.Ios الع�ملة بنظ�م
اخلوذ  هذه  ميزات  اأهم  ومن 
�ستزود  اأنه�  هو  للم�سدر،  وفق� 
بدقة  منف�سلتني  ب�س��ستني 

»8K«، ومع�لج ر�سومي�ت متطور 
الواقعية  من  قدر  اأكرب  �سيوفر 
ثالثية  والفيديوه�ت  ال�سور  يف 

الأبع�د.
للواقع   »Oculus Rift« خوذة 
الواقع  خوذ  الفرتا�سي�أ�سهر 

الفرتا�سي لع�م 2018
كم� من املفرت�س اأن تخلو هذه 
اخل�رجية  الأ�سالك  من  اخلوذ 
كم� هو احل�ل يف اخلوذ احل�لية، 
لتت�سل مع جه�ز خ�رجي �سغري 
ل�سلكي�  اخل�رش  على  يثبت 
متطورة  مع�جل�ت  ويحوي 
 Fusion  Apple A11(
اأو   845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini

 �سناب �سات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

�سن�ب  تطبيق  على  الق�ئمون  اأعلن 
�س�ت ال�سهري اإطالق اجليل الث�ين من 

نظ�رات »Spectacles« الذكية.
على   »Spectacles V2« و�سممت 
�سكل نظ�رات �سم�سية ع�دية بهيكل 
ومزود  للم�ء،  مق�وم  وع�رشي  اأنيق 
اجل�نبني  على  �سغرية  بك�مريات 
التق�ط  على  امل�ستخدم  ت�س�عد 

الدقة،  ع�لية  والفيديوه�ت  ال�سور 
توفر  داخلية  بط�رية  اإىل  ب�لإ�س�فة 
النظ�رة  ا�ستعم�ل  للم�ستخدم 
الفيديوه�ت  م�س�هدة  اأو  للت�سوير 
اأنه�  تبدو  م�  اأم�  �س�ع�ت.  لعدة 
عد�س�ت هذه النظ�رة، فهي يف الواقع 
م�  عر�س  ميكنه�  متطورة  �س��س�ت 
ت�سوره الك�مريات مب��رشة، اأو عر�س 

الفيديوه�ت املوجودة يف اله�تف اأو 
ب�لنظ�رة  و�سله  بعد  الذكي  اجله�ز 

عرب �سبكة البلوتوث.
وتتوفر هذه النظ�رة ح�لي� يف مت�جر 
املتحدة  الولي�ت  يف   »Snap«
ب�سعر  وفرن�س�  وكندا  وبريط�ني� 
اأن  املنتظر  ومن  دولر،   129.99

تظهر يف 13 دولة اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�سبوقة لتعديل ال�سور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�س�عد  فريدة  رقمية  خوارزمي�ت 
الأجزاء  وا�سرتج�ع  ال�سور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منه�.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�سلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمي�ته� ل ت�سعى 

ال�سورة  من  املفقود  املك�ن  عن  للبحث 
به�،  مللئه  منه  القريبة  الألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذك�ء ال�سطن�عي لتع�ين 
ال�سورة ب�سكل ك�مل وتخمن م� ميكن اأن 
كم�  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مك�ن  يكون 
مع  التع�مل  اخلوارزمي�ت  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�سور 
اأ�سك�ل عيون  وانتق�ء  العيون مثال،  �سكل 
مب�  الأ�سلية  وا�ستبدال  منه�  قريبة 
الذي  الأمر  الوجه،  �سكل  مع  يتن��سب 
يجعل منه� برجمي�ت مميزة للم�سورين، 
وللذين يعدلون ال�سور للمجالت واملواقع 

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه 
بكروم مع عدة اإ�سافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل ج�ء �رشيع� ومت تطوير املت�سفح 
على نظ�م iOS قبل ثالثة �سهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعده� قدمته  ون�سف،  �سهر 
اأن  ويبدو  ولينك�س.  م�ك،  ويندوز،  ب�أنظمة 
الق�ئمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملن�ف�سة  احلديث  املت�سفح 
وف�يرفوك�س، حيث اأن الن�سخة اجلديدة منه ت�أتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�سفحه� 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�س�بق واأ�سبح ب�إمك�ن امل�ستخدمني 
الأعلى  يف  ظ�هر  ب�سكل  التبويب  عالم�ت  روؤية 
املت�سفح  اأن  كم�  كروم،  قوقل  احل�ل  هو  كم� 
اأ�سبح اأ�رشع من ال�س�بق، ومن املفرت�س اأن يكون 
حممي ب�سكل اأكرب وذلك ب�سبب ترابطه املب��رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، ف�إن 
مت�سفح بريف ي�أتي مع اإ�س�فة حلجب الإعالن�ت 
�سبب�  ك�نت  والتي  به�،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�سي� يف �سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
اأن مت�سفح بريف هو اأحد م�س�ريع املطور الكبري 
“ج�ف�  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�س،  بريندان 
موؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كم�   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  امل�سئولة  موزيال 

ف�يرفوك�س ال�سهري.



ح-كرمي

حم�سوبية  مل�سوا  اأنهم  واأ�سافوا 
بع�ض  مع  تعامله  يف  كبرية 
الأطراف من ال�رشطة و اأ�سحاب 
املدة  عن  �سوؤالنا  ويف  املعارف 
العيني  الإ�سهار  لعملية  الزمنية 
املوثقني  اأحد  رد  ال�سخ�سي  اأو 
 4 اإىل   3 بني  ما  ترتاوح  اأنها 
قانونا،  مرفو�سا  هو  وما  اأ�سهر 
اأن  ال�سياق  نف�ض  يف  م�سيفا 
 41 املادة  يطبق  ل  املحافظ 
يف  اأنفا  املذكور  املر�سوم  من 
الإيداع  للعقود يف �سجل  ت�سجيله 
و  �سيوخ  من  املحتجني  عرب  كما 
الكبري  ن�ساء  تذمرهم  و  �سباب 
يعانون  ملا  نظرا  املحافظ  من 
ل  وبريوقراطية  ت�سيب  من  منه 
اإ�سهار  يخ�ض  فيما  لها  حدود 
تبقى يف  التي  التوثيقية  عقودهم 

اإدراج مكتبه ل�سهور عدة يف حني 
وثائهم  يخرجون  اآخرين  ي�سل 
اأ�سبوع  وكذا  يتعدى  ل  طرف  يف 
ا�ستخراج الدفرت العقاري اخلا�ض 
بحقوقهم العينية وي�سيف احدهم 
اإيداعه  منذ  اأ�سهر   9 وملدة  انه 
الدفرت  على  احل�سول  طلب 
عليه  يتح�سل  انه مل  اإل  العقاري 

ورود  عدم  تارة  خمتلفة  بحجج 
الدولة  اأمالك  مديرية  اإر�سالية 
وتارة اأخرى بحجة ال�سغط وهي 
املتحدث  ي�سيف  واهية  حجج 
ا�ستقبال  اأيام  حول  �سوؤالنا  ويف 
ان�سغالتهم،  لنقل  املواطنني 
الثالثاء  يوم  اأنه  اأخر  مواطن  رد 
يف  ي�ستقبلنا  ل  املحافظ  اأن  اإل 

املكتب و اإمنا يف قاعة النتظار 
حمرتمة  غري  وبطريقة  جماعة 
اإىل  مرة  كل  يف  يتعر�سون  حيث 
الهانة و �سوء ال�ستقبال من قبل 
نف�سه  يعترب  الذي  املدير  هدا 
ميكن  احد  ل  و  وزو  تيزي  رب 
هدا  و  املن�سب  هدا  من  تنحيته 
يخرجون  املحتجني  جعل  ما 
مقر  بغلق  متوعدين  �سمتهم  عن 
املديرية اإىل غاية تنحيته ح�سب 
يف  دفعنا  ما  وهذا  املحتجني 
�سكاوي  برفع  املرات  من  الكثري 
مل  اأننا  الو�سية اإل  اإىل  اجلهات 
يطالب  وعليه  �ساغية  اإذانا  جند 
ان�سغالتهم  لنا  نقلوا  عقالء ممن 
ب�رشورة ا�ستبدال هذا املحافظ 
يف  حلراك  عنوانا  �سيكون  اإل  و 
يتنحا” على  املقبلة “لزم  الأيام 

حد تعبريهم.

تيزي وزو

حمتجون يطالبون برحيل مدير احلفظ العقاري 

خطة لـ »في�سبوك« 
تهدد عر�ش الدوالر

ك�سفت �رشكة »في�سبوك« الأمريكية عن 
بها،  خا�سة  رقمية  عملة  لإطالق  خطة 
اأن  الجتماعي  التوا�سل  عمالق  ياأمل 
نطاق عاملي  ما على  يوما  تداولها  يتم 
وتقول  الأمريكي،  الدولر  مثل  وا�سع 
ا�سم  حتمل  التي  العملة،  اإن  »في�سبوك« 
اإطالقها ب�سكل ر�سمي يف  »ليربا« �سيتم 
تطبيقات  على  متاحة  و�ستكون   ،2020
تطبيق  وعلى  و«وات�ساب«،  »ما�سنجر«، 

منف�سل لها.  
تاأ�سي�ض  عن  »في�سبوك«  اأعلنت  كذلك 
البنية  لإدارة  »كاليربا«  تدعى  �رشكة 
اجلديدة،  الفرتا�سية  للعملة  التحتية 
جنيف  يف  ال�رشكة  مقر  و�سيكون 
ت�سهيالت  يقدم  الذي  البلد  ب�سوي�رشا، 
حول  املالية  التحويالت  ب�ساأن  كثرية 

العامل دون �رشائب و�رشوط �سعبة.
اإطالق  خالل  من  »في�سبوك«  وتهدف 
املالية،  التعامالت  ت�سهيل  اإىل  العملة 
�سهولة  بكل  الأموال  وا�ستقبال  واإر�سال 
اجلديدة  العملة  اأن  اإذ  امل�سرتكني،  مع 
بـ28  اإطالقها  منذ  مدعومة  �ستكون 
�رشكة خمتلفة بينها »في�سبوك« و«ما�سرت 

كارد« و«فيزا كارد« و«اآي باي«.
انت�سارها  ل�ستغالل  »في�سبوك«  وت�سعى 
من  املناطق،  لأغلب  وو�سولها  العاملي 
اأجل توفري و�سيلة لنقل الأموال بطريقة 
خمتلفة عن الطرق التقليدية املعروفة، 
وهي بذلك حتقق ن�سبة كبرية من الربح 
ب�سبب العدد املتوقع من امل�سرتكني مع 

اإطالق اخلدمة.
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رف�ض�ا احت�ضان م�ؤمتر 
ممهد لها

بحرينيون يحتجون 
�سد »�سفقة القرن«

عن  البحرينية  الوطني  الوفاق  جمعية  اأعلنت 
تنظيم منتدى بعنوان »ال�سيادة من اأجل ال�سالم 
والزدهار« احتجاجا على ا�ست�سافة البحرين 
ور�سة عمل متهيدا لإعالن الوليات املتحدة 

ما يعرف ب�سفقة القرن، 
اإن املنتدى �سيُعقد مب�ساركة  وقالت اجلمعية 
الرف�ض  على  »للتاأكيد  وعربية،  فل�سطينية 
مل�ساريع  والبحريني  والعربي  الفل�سطيني 
واملتاجرة  ال�سهاينة  ح�سن  يف  الرمتاء 
بالق�سية الفل�سطينية، واآخرها م�رشوع �سفقة 

القرن الذي ي�سكل زلزال كبريا جدا«.
الإ�سالمية عن  الوطني  الوفاق  اأعلنت جمعية 
تنظيم منتدى بعنوان )ال�سيادة من اأجل ال�سالم 
موؤمتر  اإنعقاد  من  بالقرب  وذلك  والزدهار( 
ل�سفقة  واملمهد  لل�سهاينة  الداعم  املنامة 

القرن، البحرين فل�سطني الوفاق املنامة
العا�سمة  يف  �سيعقد  املنتدى  اأن  واأو�سحت 
اللبنانية بريوت يف الثاين والع�رشين من جوان 
يف  انعقاده  ل�سعوبة  نظرا  وذلك  اجلاري، 
الأمنية  قواها  كل  »خ�س�ست  التي  البحرين، 
ورعاية  خلدمة  وال�ستخباراتية  والع�سكرية 
خالل  من  وحمايته  ال�سهيوين  امل�رشوع 
ا�ست�سافة اأوىل خطوات �سفقة القرن، وعملت 
ال�سلطات على تكميم الأفواه وقمع كل من له 

راأي اآخر«، كما ورد يف بيان اجلمعية.

هجمات �سيربانية على 
البنية التحتية الرو�سية

اخلارجية  ال�ستخبارات  م�سلحة  رئي�ض  اأعلن 
لدى  تتوفر  اأنه  ناري�سكني،  �سريغي  الرو�سية، 
م�سلحته معلومات حول خطط غربية للقيام 
بهجمات �سيربانية على من�ساآت البنية التحتية 

الرو�سية.
هام�ض  على  لل�سحفيني  ناري�سكني  وقال 
يف  كبار  مل�سوؤولني  الـ10  الدويل  الجتماع 
جمهورية  عا�سمة  يف  يعقد  الأمن  جمال 
»تتوفر  اأوفا:  مدينة  الرو�سية  ب�سكورتو�ستان 
مبثل  للقيام  خطط  حول  معلومات  لدينا 
هذه الهجمات. ونحن نقوم باإبالغ موؤ�س�ساتنا 

وم�ساحلنا بذلك«.

يحلم بعائلة مع »زوجه« يف 
البيت الأبي�ض!

اأول مر�سح رئا�سي 
اأمريكي �ساذ جن�سيا 

املر�سحني  اأحد  بوتيجيج ،  البيت  قال، 
الرئا�سية  لالنتخابات  الدميقراطيني 
مع  عائلة  يوؤ�س�ض  اأن  ميكن  اإنه  الأمريكية، 
البيت  يف  غليزمان،  ت�سا�سنت  »�رشيكه«، 

الأبي�ض، اإذا فاز يف انتخابات عام 2020.
وردا على �سوؤال عن هذا الحتمال، قال البيت 
بولية  بيند  �ساوث  بلدية  رئي�ض  بوتيجيج، 
الأحد »مل  اأم�ض  اإن«  اإن  »�سي  ل�سبكة  اإنديانا، 
للبيت  علنا  مثلي  مر�سح  اأول  واأ�ساف  ل؟«. 
الأبي�ض »اأعتقد اأنها لن تكون املرة الأوىل التي 
يرزق فيها زوجان رئا�سيان باأبناء، لكن بالتاأكيد 
هذه م�ساألة علي مناق�ستها مع ت�سا�سنت قبل اأن 
اأطيل احلديث على التلفزيون«. واحتفل البيت 
بوتيجيج  وزوجه الذي يعمل مدر�سا يف معهد، 
يك�سف  بذكرى مرور عام على زواجهما، ومل 
قبل  اإل  مثلي  اأنه  علنا  الدميقراطي  املر�سح 
الوليات  يف  املثليني  زواج  �رشعنة  من  اأ�سهر 
املتحدة يف جوان 2016 وقال اإنه يريد اأطفال، 
لكن ال�سباق اإىل الرئا�سة دفعه اإىل تعليق هذا 

امل�رشوع.

ت�قيف 19 م�ضتبها فيه

�سرقة اأ�سدين من العيادة البيطرية 
بحديقة احلامة 

بني 17 اإىل 18 ج�ان 2019
اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح

 10 اأ�سخا�ش

متكنت م�سالح اأمن ولية اجلزائر من تفكيك 
)�سغار  �سبلني  ب�رشقة  قامت  اإجرامية  �سبكة 
حلديقة  البيطرية  العيادة  داخل  من  الأ�سود( 
وتوقيف  ا�سرتجاعهما  مت  احلامة  التجارب 
ح�سب  الق�سية،  يف  تورطوا  فيه  م�ستبها   19
ما اأفاد به اأم�ض الثالثاء املالزم اأول لل�رشطة 
�سويعل زكرياء بفرقة ال�رشطة الق�سائية لأمن 

املقاطعة الإدارية حل�سني داي.  .
ت�رشيح  يف  �سويعل  اأول  املالزم  واأو�سح 
على  املحجوزات  عر�ض  عقب  لل�سحافة 
داي  حل�سني  الإدارية  املقاطعة  اأمن  م�ستوى 

 4 حوايل  العمر  من  يبلغان  �سبلني  يف  ممثلة 
اأ�سهر مت ا�سرتجاعهما  اأن ق�سية احلال التي 
عاجلتها فرقة ال�رشطة الق�سائية لأمن ح�سني 

داي 
م�ستوى  على  ال�سبلني  �رشقة  بق�سية  تتعلق 
 13 اخلمي�ض  يوم  باحلامة  التجارب  حديقة 
جوان اجلاري تورط فيها 19 �سخ�سا م�ستبها 
اأع�ساء  اأن    اإىل  ن�ساء  م�سريا  بينهم  فيه من 
من الع�سابة قاموا بك�رش باب العيادة البيطرية 
و�رشقة  احلامة  التجارب  بحديقة  املتواجدة 

ال�سبلني من داخلها .

تدخلت وحدات احلماية املدنية على اثر 
دموية  الأكرث   12 منها  عدة حوادث مرور 
اإ�سابة  و  اأ�سخا�ض   10 وفاة  يف  ت�سببت 
ثم  اإ�سعافهم  مت  اأين  بجروح،  اأخرين   36
نقلهم اإىل خمتلف امل�ست�سفيات من طرف 
ح�سيلة  اأثقل  املدنية،  احلماية  م�سالح 
�سجلت على م�ستوى ولية ق�سنطينة بوفاة 

بجروح  اأخرين   02 اإ�سابة  و  اأ�سخا�ض   03
حوادث   02 اثر  على  اخلطورة  متفاوتة 
م�ستوى  على  وقع  الأول  احلادث  مرور، 
الطريق ال�سيار �رشق غرب ببلدية و دائرة 
على  وقع  الثاين  احلادث  اأما  اخلروب، 
البلدية  بنف�ض   79 رقم  الوطني  الطريق 

)بلدية و دائرة اخلروب(.     

تندوف 

خميم �سيفي لفائدة 
حفظة القراآن الكرمي

الأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  تعتزم 
لفائدة  �سيفي  خميم  تنظيم  تندوف  لولية 
يف  الناجحني  الكرمي  القراآن  حفظة 
م�ستوى  على  املقامة  الولئية  امل�سابقات 
م�ساجد الولية ، كما ا�ستفيد لدى م�سوؤويل 

القطاع.
و ي�ستهدف املخيم ال�سيفي الذي داأبت على 
تنظيمه ذات املديرية بالتن�سيق مع عدد من 
اجلمعيات النا�سطة يف هذا الإطار ما بني 35 
اإىل 50 طفال ترتاوح اأعمارهم ما بني 10 اإىل 
14 �سنة و احلافظني لع�رشة )10 ( اأحزاب و 
اأكرث من القراآن العظيم ، مثلما اأو�سح مدير 
تاأطري  على  �سي�رشف  و  براح  مالك  القطاع 
هذا املخيم ال�سيفي ملدة 15 يوما موؤطرون 
عن جمل�ض ><اإقراأ >< للتعليم امل�سجدي و 
جلنة ><�سبل اخلريات<< التابعة ملديرية 

القطاع .

الب�يرة

جيل الفاي�سبوك يتحدى 
�سكانري الدولة

الثالث  اليوم  خالل  اأم�ض  �سباح   ، �سهدت 
من امتحانات �سهادة البكالوريا عدة مراكز 
بالبويرة ،عملية حتايل من طرف املرت�سحني 
النقالة  الهواتف  اإدخال  من  متكنوا  الذين 
وذلك  القاعات  اإىل  اللكرتونية  واللوحات 
خالل  من  املنظمني  مع  احليلة  با�ستعمال 
دفع جهاز هاتف نقال واحد واإخفاء الآخر 
�سهولة  ووجدوا  الغ�ض  بعملية  القيام  لأجل 
كبرية لذلك ح�سب م�سادرنا .رغم اإجراءات 
التفتي�ض ال�سارمة وا�ستعمال جهاز �سكانري 
جيل  لدى  احليل  فنون  اأمام  ينفع  مل  الذي 

الفاي�سبوك على حد تعليق البع�ض .

فل�ضطني املحتلة

االأ�سري معت�سم رداد 
بو�سع �سحي حرج

لل�سهداء  القد�ض  مهجة  موؤ�س�سة  قالت 
املري�ض  الأ�سري  اإن  واجلرحى  والأ�رشى 
بلدة  )37 عاماً( من  رداد  داود  معت�سم طالب 
ال�سفة  �سمايل  طولكرم  مدينة  ق�ساء  �سيدا 
الغربية املحتلة، يقبع يف �سجن الرملة بو�سع 
�سحي �سعب يرثى له نتيجة �سيا�سة الإهمال 
اإدارة  من  ال�سيئة  واملعاملة  املتعمد  الطبي 
الأ�رشى املر�سى،  باقي  ال�سجن بحقه وبحق 
اأن  اأم�ض  لها  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
معت�سم رداد ما زال يعاين من التهابات حادة 
ومزمنة بن�سبة كبرية وعالية يف الأمعاء، ون�سبة 
النزيف  نتيجة  منتظمة  وغري  منخف�سة  الدم 

الدائم.
جداً  �سعيف  عنده  املناعة  جهاز  اأن  وبّينت 
اجل�سم  اأنحاء  يف  م�ستمرة  اآلم  من  ويعاين 
ال�سحي،  و�سعه  عام  ب�سكل  ا�ستقرار  وعدم 
الوزن  يف  وتناق�ض  �سديدة،  اآلم  من  ويعاين 
ب�سكل كبري وحالياً الوزن 55 والدم من 7 اإىل8.

»رايل احلافالت« يهدد 
حياة امل�سافرين

احلافالت  �سائقي  من  العديد  يزال  ل 
طريق  عن  الركاب  بحياة  يخاطرون 
اأجل  من  الطرق  عرب  حممومة  �سباقات 
للمحطات  اأول  ي�سل  من  على  التناف�ض 
مراعاة  دون  اأكرث  بركاب  و«الظفر« 
لل�سالمة، وهو ما ج�سدته حافلتني الأوىل 
والثانية خط  تافورة،   – ال�سحاولة  خط: 
العنا�رش – بئر خادم، يف حني قاربت اأن 

ت�سل حد الدخول يف �سجار.
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من  ال17  يف  طفلة  اأم�ض  اأول  ليلة  اأقدمت 
العمر على و�سع حد حلياتها �سنقا بوا�سطة 
و�ساح ال�سحية وهي طالبة ثانوية عرث  عليها 
الكائن  العائلي  م�سكنها  داخل  هامدة  جثة 
حتويلها  مت  اللرمكة  ببلدية  الغدادوة  بدوار 
على م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى عمي 
كما  ال�رشعي  الطبيب  على  لتقدميها  مو�سى 

مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  ا�ستقبلت 
حممد بو�سياف بغليزان جثة طفلة تبلغ من 
اآحادي  بغاز  اختناقا  توفيت  �سنة   13 العمر 
با�رشت  الأمنية  امل�سالح  الكربون  اأك�سيد 
احلادثني  مالب�سات  عن  للك�سف  حتقيقاتها 

الأليمني .
ق  م

 العث�ر على طفلة م�ضن�قة بغليزان

اختناق طفلة يف 13 من العمر
 بالغاز بربمادية

اأ.م

احتج اأم�ض امل�اطنني داخل مقر املحافظة العقارية ب�لية تيزي وزو ب�ضبب اخلرجات الغري م�ض�ؤولة ملدير 
احلفظ العقاري لتيزي وزو« ب- ن�ضر الدين« » بعد اأن عرب م�اطنني عن ا�ضتياءهم و�ضخطهم جراء ت�ضرفات 

املحافظ العقاري بتيزي وزو  التي و�ضف�ها بغري امل�ض�ؤولة حيث عرب لنا العديد من التقيناهم عن غ�ضبهم الكبري 
من املحافظ الذي يتماطل كثريا يف اإ�ضهار العق�د اأو الرد عليها يف الآجال القان�نية كما ت�ضري امل�اد القان�نية مما 

اأحدث لهم م�ضاكل كبرية مع امل�اطنني،
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