
زعماء �شبكات  اإجرامية 
ي�شرقون ال�شهرة من ال�شيا�شيني

التحقيق يف  اإن�شاء مركبات 
�شوناطراك بتلم�شان ووهران 

كرمي يون�س يكذب 
ت�شريحات بن قرينة 

بحبوح يدعو اإىل اإق�شاء 
املواالة من احلوار 

خرباء قانون واقت�ساد يوؤكدون للو�سط :

م�شريو �شركات "االأوليغار�شيا" لهم 
�شالحيات القرار و م�شوؤوليته

وزارة الت�سامن الوطني

مبا�شرة التحقيق يف جتاوزات ثالثة وزراء
�ص4
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النا�سط ال�سيا�سي ريا�ض بن وادن:

خالفات املعار�ضة 
تعطي اأريحية لل�ضلطة

.       حم�ض تراهن على احلراك
�ص3 والبناء براغماتية

�ص3

�ص4 �ص5   �ص4

�ص3

دخلوا الإجرام من اأو�سع الأبواب

باأمر من وزير العدل بلقا�سم زغماتي

قال اإنه مل يعقد اأي اجتماع �سري

رف�ض م�ساركة الداعني للعهدة اخلام�سة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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رئي�ص اأركان اجلي�ص قايد �سالح من وهران 

ك�شف حقيقة اأن�شار املرحلة االنتقالية قريبا
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  .   ا�ستعجال ت�سكيل هيئة تنظيم النتخابات

  .     اجلي�ص ي�ساند احلل الد�ستوري
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مترنا�ست

رعية اإفريقي  يذبح جزائريا 
مبنطقة ال�ساطو بقطع الواد

من  االثنني  اإىل  االأحد  ليلة  اهتز 
االأ�شبوع  قاطني منطقة ال�شاطو 
بحي قطع الواد ببلدية مترنا�شت 
رح  قتل  جرمية  وقع  على   ،
رعية  يد  على  جزائري  �شحيتها 

اإفريقي .
اأفاد �شهود عيان ليومية الو�شط ، 
عن اإقدام رعية اإفريقي على ذبح 
�شاب جزائري يف الثالثينات من 
العمر مبنطقة ال�شاطو بحي قطع 
وفور   ، مترنا�شت  ببلدية  الواد 

اإبالغها باحلادث �شارعت م�شالح 
املكان  لعني  املدنية  احلماية 
مل�شلحة  ال�شحية  بنقل  وقامت 
بامل�شت�شفى  اجلثث  حفظ 
االأهقار  بعا�شمة  املركزي 
م�شباح بغداد ، من جهتها قامت 
بتطويق  االأمن املخت�شة  م�شالح 
موقع اجلرمية وفتح حتقيق اأمني 
احلادثة  مالب�شات  لك�شف  معمق 
كتابة   حلد  جمهولة  تبقى  التي 

هاته االأ�شطر .

قاطني  ندد  فقد  ثانية  جهة  من 
هاته املنطقة باجلرمية مطالبني 
وم�شالح  االأمنية  ال�شلطات 
اأ�رسع  العدالة بتوقيف اجلاين يف 
وقت ممكن وت�شليط عليه اأق�شى 
العقوبات  ، خا�شة اذا علمنا اأن 
املنطقة التي وقعت بها اجلرمية 
تعترب بوؤرة اإجرام  يقطنها اأفارقة 
ويبيعون  اجلن�شيات  خمتلف  من 
على  املمنوعات  خمتلف  فيها 
والهريوين  املخدرات  غرار 

وحبوب مهلو�شة وم�رسوب القورو 
يتوقف  الذي  االأخري  هذا  قورو 
وتنتابه  التفكري  عن  متعاطيه 
باأعمال  القيام  ثم  ومن  الهلو�شة 

اإجرامية ال حتمد عقابها .
النائية  االأحياء  عديد  اأن  ومعلوم 
االأطراف  املرتامية  املعزولة  و 
من  ت�شكو   ، مترنا�شت  ببلدية 

ما  وهو  االأمنية  التغطية  �شعف 
ممار�شة  على  املنحرفني  �شجع 
عن  اخلارجة  االأن�شطة  خمتلف 

القانون.

خبر في 
صورة

الأندية اجلزائرية بالعالمة الكاملة  
متّكنت االأندية اجلزائرية امل�شاركة يف املناف�شة القارية والعربية من 
�شمان تا�شيربة التاأهل اإىل االأدوار املتقدمة من خمتلف امل�شابقات 
التي متثل خاللها االألوان الوطنية، ويف هذا ال�شدد اأحرز فريقا احتاد 
العا�شمة و�شبيبة القبائل تاأ�شرية بلوغ الدور ال�شاد�س ع�رس ملناف�شة 
رابطة اأبطال اإفريقيا، بينما تاأهل كل من �شباب بلوزداد ونادي بارادو 
اإىل نف�س الدور من م�شابقة كاأ�س الكاف، فيما التحق �شبيبة ال�شاورة 
بفريقي �شباب ق�شنطينة ومولودية اجلزائر يف الدور ال�شاد�س ع�رس 

من البطولة العربية لالأندية.

ورقلة

اإنتاج اأزيد من 6ر1 مليون 
قنطارا من التمور

بر�شم  التمور  من  قنطار   1.661.920 عن  يقل  ال  ما  اإنتاج  يتوقع 
االإثنني  اأم�س  علم  ح�شبما   ، ورقلة  بوالية  احلايل  الفالحي  املو�شم 
لدى مديرية امل�شالح الفالحية ويتوزع هذا املح�شول على خمتلف 
اأ�شناف التمور �شيما منها »دقلة نور« و«الغر�س« و«الدقلة البي�شاء«، 
مبردود يقارب 68 قنطار يف الهكتار ، مثلما جرى تو�شيحه وتتطلع 
»جيد  منتوج  حتقيق  اإىل  املو�شم  هذا  الفالحية  امل�شالح  مديرية 
قنطار  األف   11 من  باأكرث  تقدر  بزيادة  الفالحي  املو�شم  هذا  » يف 
مقارنة بال�شنة الفارطة ، ولكن »يف حالة ا�شتمرار الظروف املناخية 
املالئمة«وبهدف حماية حم�شول التمور، مت وبالتن�شيق مع املعهد 
الوطني حلماية النباتات اإجراء حملة وقائية ملكافحة اآفتي »البوفروة« 

و«دودة التمر« عرب عدة مناطق بالوالية، كما ذكر ذات امل�شدر.

باتنة

توقيف عن�سر دعم لالرهاب
يف اإطار مكافحة االإرهاب، اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�شعبي، يوم 

25 اأوت 2019، عن�رس)01( دعم للجماعات االإرهابية بباتنة/ن.ع.5.

 ق�سنطينة 

�سخ�ص يف عداد املفقودين 
ب�سبب الفي�سانات

جرفته  بعدما  �شخ�س  فقدان  بق�شنطينة  االأحد  اأم�س  م�شاء  مت 
في�شانات وادي الرمال اإثر ت�شاقط اأمطار غزيرة باملدينة، ح�شبما 

علم اأم�س 
االثنني لدى م�شالح احلماية املدنية واأو�شح املالزم نور الدين طافر 
باأن هذا ال�شخ�س البالغ 50 �شنة من العمر، فقد بحي بن �رسقي يف 
الوقت الذي كان فيه يحاول عبور هيجان وادي الرمال، موؤكدا باأنه 
مت اإطالق عمليات بحث منذ الوهلة االأوىل من فقدانه والتي توقفت 

يف حدود ال�شاعة الثالثة �شباحا.
التعرف  وجمموعات  املدنية  احلماية  غوا�شي  فرق  باأن  واأ�شاف 
والتدخل يف االأو�شاط اخلطرية عاودوا عمليات البحث منذ �شبيحة 
اليوم عرب 3 مناطق وهي كل من املنية والقنطرة وال�شعبة يف حماولة 

منهم للعثور على ال�شخ�س املفقود.

طالب الع�رسات من املواطنني 
التدخل  اجلزائريني  
االعتبار  رد  اجل  من  العاجل 
طالتهم  بعدما  ل�شخ�شهم 
م�شالح  قبل  من  االهانات 
ال�رسطة التون�شية واحتجزتهم  
ل�شاعات  واأدخلت عليهم الهلع  
وحجزت  اأوقفتهم  اأن  بعد 
مبحوث  انهم  بحجة  وثائقهم 
عنه وهم ممنوعني من دخول 
تون�س قبل اأن يت�شح اأن االأمر 
هو ت�شابه يف االأ�شماء الغري .

املوطنني  واأ�شار  هذا 
ال�شلطات التون�شية قد اأوقفت 
ودكاترة   �شامية  اإطارات 
احلدودية   باملراكز  ل�شاعات 
زوجته  رفقة  كان  وبع�شهم 
الذين ا�شتغربوا االأمر  واأبناوؤه 
فقد   ، لهم  اإهانة   واعتربوه 
مت نهار اأول اأم�س احتجاز 05 
يف  بو�شبكة  مبعرب  اأ�شخا�س 
جامعي  اأ�شتاذ  منهم  تب�شة   
الدكتور   2 اجلزائر  بجامعة 
اأكد  الذي  حليمة  بن  حممد 

التي  االأوىل  املرة  لي�شت  اأنها 
لالإهانةتني  فيها   يتعر�س 
الدكتور  كان  وقبله   ، بتون�س 
جامعة  من  كمال   �شدقاوي 
تعر�س   االآخر  هو  تيارت 
الطبول  اأم  مبعرب  لالإهانة 
تعر�س  وان  و�شبق  هذا   ،
من  من�شوري  حممد  ال�شيد 
مغرتب  �شيخ  وهو  تلم�شان 
واالحتجاز  التوقيف  اإىل  
اأن  يت�شح  قبل  �شاعات  ملدة 
ت�شابه يف  عن  يزيد  ال  االأمر  

وال  هذا   ، غري  ال  االأ�شماء 
وال  التون�شية  ال�شلطات  تكلف 
اأعوان اأمنها  نف�شها االعتذار 
قد  الذين  اجلزائريني  من 
كاملة  �شاعات   05 يق�شي 
 ، وثائقه   ينتظر  حمتجزا 
مقربة  م�شادر  وك�شفت  هذا 
احلدود  �رسطة  م�شالح  من  
التون�شي  االأمن  اأن  باجلزائر 
معلوماتي  نظام  على  يعتمد 
يقت�رس على اال�شم واللقب ال 
اال�شم   تطابق  غري  ويف حالة 

مبحوث  ا�شم  مع  ل�شخ�س 
وثائقه  حجز  ي�شتوجب  عنه 
الداخلية  وزارة  ومرا�شلة 
عن  تف�شل   التي  التون�شية 
الذي قد يطول  طريق فاك�س 
ال04  عن  يزيد  ملا  و�شوله 
اإهانة  يعترب  ما  �شاعات  وهو 
ال�شلطات  على  ي�شتوجب 
حفاظا  تداركها  التون�شية 
وال�شواح  اجلوار  ح�شن  على 

اجلزائريني .
حممد بن ترار

التطوع  وممار�شات  مواقف  تعترب 
مالمح  من  املجتمعي  والعمل 
اآليات  من  وهي  الدول،  يف  التطور 
مبعاين  والنهو�س  املواطنة  حتقيق 

املدينة الع�رسية.
املوؤ�ش�شات  من  الك�شافة  وتعد 

تنجز  التي  الهامة  واملنظمات 
لربط  وت�شعى  التطوعية  االأعمال 
االن�شان اجلزائري بهويته و موروثه 
يحتاج  لذلك  والهوياتي،  الثقايف 
الف�شاء  هذا  على  القائمني  الرجال 
عرب  الدعم  و  الت�شجيع  كل  املدين 

الواليات.
الكبري  التطوعي  املنجز  هنا  نذكر 
العزم  اأهل  فوج  بع  يقوم  الذي 
وبف�شل  �شكيكدة،  بعزابة  للك�شافة 
حجاج  �شالح  ال�شابان  ت�شحيات  
معهما  ومن  بوعديلة  واحمد 

ال�شباب  متكن  الفوج،  قادة  من 
مواهبهم  ك�شف  من  املنطقة  يف 
معامل  وحتولت  الفنية،  و  الريا�شية 
املدينة  ال�شيفي  ال�شباين  الن�شاط 
قليلة  باإمكانيات  االأح�شن  نحو 

وبدعم املح�شنني فقط.  

ب�سبب ت�سابه اأ�سمائهم مع اأ�سخا�ص مبحوث عنهم
ال�سلطات التون�سية تهني مواطنني جزائريني  يف 

املعابر احلدودية 

فوج اأهل العزم للك�سافة بعزابة �سكيكدة

منجزات ت�سنع احلدث

بجاية

الدرك الوطني ي�سمع  كني�سة 
باأغزر اأمقران 

اأقدمت �شبيحة اأم�س عنا�رس الدرك الوطني، على غلق وت�شميع كني�شة 
الفارط،  االأربعاء  بجاية  بوالية  اأمقران  اغزر  مبنطقة  تن�شط  م�شيحية 
الأ�شباب تبقى جمهولة، وهي الكني�شة الثانية التي يتم ت�شميعها يف ظرف 
على  الفارط  جويلية  �شهر  الدرك  قوات  اأقدمت  للتذكري  ق�شري،بعدما 

ت�شميع كني�شة متواجدة مبنطقة العقيد عمريو�س باأقبو.
 ح-كرمي

رونار يهنئ بن العمري
 

بتهنئة  رونار  هرييف  الفرن�شي  املدرب  قام 
العمري  بن  جمال  اجلزائري  الدويل  الالعب 
كاأ�س  بلقب  الوطني  املنتخب  تتويج  بعد 
خالل  م�رس  احت�شنتها  التي  لالأمم  اإفريقيا 
يف  الرجالن  التقى  حيث  احلالية،  ال�شائفة 
الواقع  بن جلوي  اهلل  عبد  االأمري  مدينة  ملعب 
مقابلة  مل�شاهدة  ال�شعودية  االأح�شاء  مبدينة 
الدوري  افتتاحية  �شمن  وال�شباب  الفتح 

ال�شعودي، وجتاذبا اأطراف احلديث.

و.ب

اأحمد باحلاج 



24 �ساعةالثالثاء 27   اأوت  2019  املوافـق  ل26  ذواحلجة   1440هـ 3
رئي�ش اأركان اجلي�ش قايد �صالح من وهران 

ك�سف حقيقة �أن�سار 
�ملرحلة �النتقالية قريبا

.      ا�صتعجال ت�صكل هيئة تنظيم االنتخابات
.       اجلي�ش ي�صاند احلل الد�صتوري

ركز خطاب رئي�ش االأركان، اأم�ش، على موعد الرئا�صيات املقبلة، قائال اإن املنطق يفر�ش 
ال�صروع يف التح�صري لها خالل االأ�صابيع املقبلة، جمددا الدعوة لالإ�صراع يف تن�صيب 

الهيئة امل�صتقلة لتح�صري وتنظيم ومراقبة االنتخابات الرئا�صية، متوعدا بك�صف عن 
معلومات تورط بع�ش االأطراف من دعاة املرحلة االنتقالية.

�صارة بومعزة

و�أكد وزير �لدفاع �أحمد قايد �صالح، 
�لثانية  �لع�صكرية  �لناحية  من  �أم�س، 
يف  �لإ�رس�ع  نقطة  على  بوهر�ن، 
قائال  �لرئا�صية،  لالنتخابات  �لتوجه 
يف  �ل�رسوع  يفر�س  »�ملنطق  باأن 
�لقليلة  �لأ�صابيع  لها خالل  �لتح�صري 
�لقادمة، ولأن �لوقت لي�س يف �صاحلنا 
كما �أكدنا على ذلك مر�ر�«، قائال �أن 
دعوتهم مبنية على معلومات موؤكدة 
ومعطيات موثوقة توؤكد كلها �أن هذ� 
للخروج  و�لأجنع  �لأ�صلم  �خليار  هو 
�لدعوة   جمدد�  �حلالية،  �لأزمة  من 
�لهيئة  بتن�صيب  �لتعجيل  �إىل �رسورة 

وتنظيم  لتح�صري  �مل�صتقلة  �لوطنية 
�لرئا�صية،  �لنتخابات  ومر�قبة 
�لد�صتورية،  بال�رسعية  متم�صكا 
رئا�صية  �نتخابات  تنظيم  خالل  من 
�صفافة يف �أقرب �لآجال، مع �لتاأكيد 
�لنتقالية  �ملر�حل  كل  جتنب  على 

�لتي و�صفها باأنها وخيمة �لعو�قب.
عن  بالك�صف  �لأركان  رئي�س  وتوعد 
تروج  �لتي  �لأطر�ف  بع�س  حقيقة 
�أهد�فها  و��صفا  �لنتقالية،  للمرحلة 
حتقيق  �صوى  لها  غاية  »ل  باأنها 
م�صاحلها �ل�صيقة وم�صالح �أ�صيادها«، 
كا�صفا عن حيازتهم ملعلومات موؤكدة 
�لك�صف  موعد  تاركا  تورطها،  حول 
للوقت �ملنا�صب على حد ن�س  عنها 

�خلطاب.
�حلو�ر،  على  �لرهان  على  �أكد  كما 
على �عتبار دعم �ل�صعب لذلك كونه ل 
بديل عنه، قائال �أنه ما �أكد عليه رئي�س 
�لدولة يف ر�صالته �إىل �ل�صعب مبنا�صبة 
بلجنة  �أ�صاد  باملقابل  �ملجاهد،  يوم 
باجلهود  �أ�صيد  �أن  »�أود  يون�س،  كرمي 
تبذلها  �لتي  �ملخل�صة  �لوطنية 
و�حلو�ر،  للو�صاطة  �لوطنية  �لهيئة 
�ملحققة  �مل�صجعة  بالنتائج  و�أنوه 
جزيل  جنزي  كما  ق�صري،  وقت  يف 
�لوطن،  ند�ء  لـبو�  �لذين  لكل  �ل�صكر 
�ل�صادق«،  �إخال�صهم  من  �نطالقا 
د�عيا خمتلف �لأطر�ف لالإقبال عليه 
�لذين  و�ل�رسفاء،  �خلريين  »ندعو 

و�لغرية على  �لطيبة  �لنو�يا  حتدوهم 
رجل  وقفة  �لوقوف  �إىل  �جلز�ئر، 
وعدم  �لوطن  ند�ء  وتلبية  و�حد 
يف  للم�صاهمة  �لركب،  عن  �لتخلف 
جمدد�  �لوطني«،  �حلو�ر  هذ�  �إثر�ء 
جمع  يف  تتمثل  غايتها  �أن  �لتو�صيح 
�نتخابات  تنظيم  ي�صمن  مبا  �جلهود 
حمدد�  �لآجال،  �أقرب  يف  رئا�صية 
»كنف  يف  �لنتخابات  تلك  �رسوط 
�لإر�دة  و�حرت�م  و�لنز�هة  �ل�صفافية 
�ل�صعبية يف �ختيار رئي�س للجمهورية 
بكل  و�صعبه  بلده  خدمة  على  يعمل 
كامل  له  وتكون  وتفاين،  �إخال�س 
�لتطلعات  لتج�صيد  �ل�صالحيات 
ببالدنا  و�ل�صري  لل�صعب،  �مل�رسوعة 

نحو �مل�صتقبل �ملن�صود«.
�لأ�صو�ت  �نتقد  ثانية  جهة  من 
باأنها  �إياها  و��صفا  لذلك،  �لر�ف�صة 
وباأنها  �خلبيثة،  بنو�ياها  معروفة 
م�صالح  لتخدم  �صمائرها  باعت 
و�لتي  �أ�صيادها،  وم�صالح  �لع�صابة 
على  �ملتاحة  �لو�صائل  بكل  تعمل 
عرقلة عمل �لهيئة �لوطنية للو�صاطة 
حماولة  خالل  من  ل�صيما  و�حلو�ر، 
و�إمالء�ت  تعجيزية  �رسوط  فر�س 
و�لتي  وتف�صيال،  جملة  مرفو�صة 
�لتفاو�س  لفكرة  �لرتويج  حددها يف: 
و�لتعيني بدل �لنتخاب،  بدل �حلو�ر 
�أفكار  بث  حماولة  �إىل  »�إ�صافة 
�لقادم  �لرئي�س  ترهن  م�صمومة 

معدة  �أجند�ت  تطبيق  عليه  وتفر�س 
م�صبقا، وهو �إجر�ء غري مقبول لكونه 
�لد�صتور  �أحكام  مع  متاما  يتناق�س 
�لو��صحة يف هذ� �ملجال، ويحد من 

�صالحيات �لرئي�س �ملنتخب.
�ملطروحة  �مللفات  �صياق  ويف 
�لتعهد  جدد  �لعد�لة  م�صتوى  على 
مبر�فقة �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية وتقدمي 
مهامهم  لأد�ء  �لكافية  �ل�صمانات 
�أ�صكال  من  �صكل  �أي  عن  بعيد� 
�ل�صغوطات، »من خالل معاجلة كافة 
تلك  ��صتثناء، مبا فيها  �مللفات دون 
طي  ويف  �لأدر�ج  حبي�صة  بقيت  �لتي 
�لن�صيان، كما �أ�رست �إليه يف منا�صبات 

�صابقة«.

�ملقيم  �ل�صحفي  �لكاتب  �عترب 
�أن  و�دن   بن  ريا�س  بال�صويد 
عقد  على  تعمل  �ل�صلطة 
�لأطياف  خمتلف  مع  حتالفات 
وطنيني  �إ�صالميني  �حلزبية: 
�حلل  يف  لتنطلق  دميقر�طيني، 
حتى ولو يكون غري مقبول كلية 
من �حلر�ك. لأن �حلر�ك عبارة 
عن جمموعات تختلف يف روؤية 
بناء  كيفية  يف  وحتى  �حللول 

�لدولة.
يف  لالإ�صالميني  �ملتابع  و�أكد 
طبيعة  �أن  لـ«�لو�صط«  ت�رسيح 
�لإ�صالمية  �لأحز�ب  حتركات 
�لتخوف من فقد�ن  ترت�وح بني 
على  تر�هن  من  وبني  �حلر�ك 
ك�صب موطئ قدم لها يف �ل�صاحة 
بني  مقارنة  عاقد�  �ل�صيا�صية، 
حزبي �أبناء �ل�صيخ نحناح حم�س 
كلمة  قر�أ يف  و�لبناء، ففي حني 
�ل�صلم  جمتمع  حركة  رئي�س 
�لأخرية  مقري  �لرز�ق  عبد 
خالل �جلامعة �ل�صيفية للحزب 
�حلركة  تخوف  تعك�س  باأنها 

�لوقوع  �أو  �حلر�ك،  فقد�ن  من 
يف »حمكمة �حلر�ك«، متد�ركا 
مطالب  و�قع  �أن  رغم  ذلك  �أن 
كان  و�إن  موحد�  لي�س  �حلر�ك 
عامة،  �صورة  يف  كذلك  يبدو 
�إىل  �حلركة  تخوف  مرجعا 
من  نوعا  ��صتعادة  يف  رغبتها 
م�صتدل  فقدته،  �لذي  �لربيق 
مبطالبتها منا�صليها بامل�صاركة 
بقوة يف �حلر�ك، باملقابل هذه 
�حلركة  جهود  كّبلت  �خلطوة 
وجعلتها رهينة �نتظار ما يقرره 
�حلر�ك، �أي لعب دور �ملر�قب 
و�نتظار �لأفعال دون �صناعتها.

�حلركة  رئي�س  لكلمة  وبالعودة 
�لأخرية فاأو�صح �أن ما ميزها هو 
مل�صتقبل  �ل�صت�رس�ف  من  نوع 
�لإقت�صادية  �لناحية  من  �لبلد 
تفا�صيل  تقدمي  دون  و�لأمنية 
�حلر�ك  يف  يحدث  عما  دقيقة 
ومن �ملحرك �لفعلي له وما هي 
مطالبه �لنهائية، معترب� �أن هذ� 
خالف ما كانت متتاز به �حلركة 
نحناح،  �ل�صيخ  �ملوؤ�ص�س  زمن 

حيث كانت لها �لقدرة �إن تطلب 
�ل�صلطة  تعار�س  �أن  على  �لأمر 
يف  �ل�صعب  ل�صغط  متتثل  ول 

نف�س �لوقت.
�لبناء  حلركة  �أن  ر�أى  باملقابل 
عن  متاما  خمتلفة  �أخرى  روؤية 
�لتوجه  ذ�ت  �لأحز�ب  بقية 
بح�صبه  �أنها  حيث  �لإ�صالمي، 
حد  �إىل  بر�غماتية  �أ�صبحت 
م�صالح  حتقق  �أن  تريد  كبري، 
يف هذ� �لوقت �حلرج �لذي متر 
قبولها  بعد  خا�صة  �ل�صلطة  به 
كما  �لربملان،  رئا�صة  ملن�صب 
يف  كبري  دور  للعب  تطمح  �أنها 
�ل�صاحة �ل�صيا�صة وتهيئة نف�صها 
هذ�  كل  ويفيِ  �لقادمة،  للمرحلة 
�لذي  �ملنحى  كثري�  يهمها  ل 
لكلمة  م�صتند�  �حلر�ك،  ياأخذه 
قرينة  بن  �لقادر  عبد  رئي�صها 
��صتقالة  ب�رسط  �كتفى  �لذي 
حكومة بدوي لتقبل �حلركة بكل 
تقرتحها  �لتي  �ل�صيا�صية  �للعبة 
�ل�صلطة، قائال �أن ذلك يرجحها 
لل�صلطة  قوي  حليف  تكون  لأن 

يف  �حلريات  طالئع  حزب  مع 
�أنهما  حيث  �لقادمة،  �ملر�حل 
بدوي  حكومة  با�صتقالة  طالبا 
بد�ية  ف�صيكون  لها  حتقق  و�إن 

�حلل.
�إىل  »�لو�صط«  حمدث  وتو�صل 
�أن هكذ� طرحني خمتلفني، رغم 
�أنها من نف�س �ملدر�صة، حركة 
حم�س ترف�س كل �صيء من �أجل 
ربح نقاط �إ�صافية من �حلر�ك، 
يهمها  �لذي  �لبناء  وحركة 
�لتموقع و�صمانات لت�صري يف �أي 
م�صعى ياأتي بحل لأزمة �ل�صلطة 
�إن  �لنظر  بغ�س  �جلز�ئر  يف 
م�صعى  على  �ملعار�صة  �تفقت 
و�حد �أم ل بخالف حم�س �لتي 
توؤكد على هذه �لنقطة، يف حني 
هاذين  بني  �لختالف  هذ�  �أن 
يف  �ل�صلطة  �صيجعل  �حلزبني 
�أريحية وميكنها من ربح �لوقت 
عناية  بكل  حلفائها  و�نتقاء 

للمرحلة �لقادمة.
�صارة بومعزة

النا�صط ال�صيا�صي ريا�ش بن وادن:

خالفات �ملعار�سة تعطي �أريحية لل�سلطة
.        حم�ش تراهن على احلراك والبناء براغماتية

بوجمعة  بوجمعة   غ�صري  قال 
�لأمينة  حمامي  �أحد  غ�صري، 
لويزة  �لعمال،  حلزب  �لعامة 
حنون، عن تقدمي طلب جديد 
�جلاري،  �أوت   19 بتاريخ 
تقبُع  �لتي  لالإفر�ج عنها، وهي 
بالبليدة  �لع�صكري  �ل�صجن  يف 
ماي  �صهر  من  �لتا�صع  منذ 

“�مل�صا�س  بتهمتي  �ملا�صي، 
و”�ملوؤ�مرة  �جلي�س”  ب�صلطة 
وقال  �لدولة”،  �صلطة  �صد 
�ملوقع  نقله  ت�رسيح  غ�صري يف 
عربي”   TSA”للكرتوين�
“يف  �أوت   26 �لإثنني  �أم�س 
�لتا�صع ع�رس من �ل�صهر �جلاري 
قدمنا طلب جديد لالإفر�ج عن 

رًد�  ننتظُر  ونحن  حنون  لويزة 
مبحكمة  �لتحقيق  قا�صي  من 
هذ�  ويُعد  �لع�صكرية”.  �لبليدة 
�لطلب �لر�بع من نوعه، بعدما 
�لتجاوب  �ملحكمة  رف�صت 
�ل�صابقة  �لثالث  �ملطالب  مع 
لالإفر�ج عن �ملر�صحة �ل�صابقة 

للرئا�صيات.

هيئة دفاعها تك�صف

تقدمي ر�بع طلب لالإفر�ج عن لويزة حنون

�لدميقر�طية  �لقوى  رئي�س  �أكد 
�لجتماعية نور �لدين بحبوح باأن  
�أق�رس طريق للخروج  �حلو�ر هو 
من حالة �لن�صد�د �ل�صيا�صي �لذي 
 ، فيفري   22 منذ  �لبالد  تعي�صه 
م�صدد� باأن عقارب �حلو�ر يجب 
�أن ت�صبط على هدف و�حد وهو 
نزيهة  رئا�صية  �نتخابات  تنظيم 

يف �أقرب �لآجال.
�لأم�س  بحبوح  �لدين  نور  فتح 
خالل لقاءه برئي�س جلنة �حلو�ر 
�أحز�ب  على  �لنار  و�لو�صاطة 
�إق�صائها من  �إىل  د�عيا  �ملو�لة، 
�حلو�ر �لوطني ، قائال » ل نقبل 
لأنها   5 �لعهدة  �أحز�ب  م�صاركة 
�ل�صيا�صية  �لأزمة  يف  �صببا  كانت 

�لتي تعي�صها �لبالد » .
و �إعترب  رئي�س �لقوى �لدميقر�طية 
�لجتماعية نور �لدين بحبوح باأن 
�ل�صيا�صية  �لأزمة  من  �خلروج 
ممكنا،  يكون  لن  و�ملجتمعية، 
ما مل يتم تنظيم رئا�صيات نزيهة 
و�صع    حيث  �لآجال،  �أقرب  يف 
نز�هة  ل�صمان  �رسوط  جملة 
تتمثل  �لرئا�صية،   �لنتخابات 
م�صتقلة  هيئة  ت�صكيل  يف  �أ�صا�صا 
وتعديل  �لنتخابات،  لتنظيم 
عن  ف�صال  �لنتخابات،  قانون 
��صتقالة حكومة نور �لدين بدوي، 

�لنظام  بقايا  من  �عتربها  �لتي 
با�صتقالة  طالب  حيث  �لفا�صد، 
�لتي  �لأعمال  ت�رسيف  حكومة 
�لفا�صد،  �لنظام  بقايا  من  تعترب 
بحكومة  ��صتبد�لها  على  و�لعمل 
�إدخال  �قرتح  كما  كفاء�ت، 
قانون  عل  �لتعديالت  بع�س 
يف  �لنظر  و�إعادة  �لنتخابات، 
من  �لنتخابات  ت�صيري  طريقة 
�مل�صتوى  على  تاأطريها  حيث 

�ملحلي.
مبقرتحات  مت�صكه  بحبوح  و�أكد 
حني  يف   ، جويلية   6 �أر�صية 
طالب باإطالق �رس�ح �ملعتقلني، 
جت�صيد  �رسورة  على  م�صدد� 
ب�صمان  لوعودها،  �ل�صلطة 
�ملالئمة  �ملو�صوعية  �لظروف 
�إىل  �ملتحدث  تطرق  و  للحو�ر. 
�ملرت�صح  مي�صي  �لذي  �لتعهد 

هذ�  مع  »�أنا  قائال  للرئا�صيات، 
  ، د�صتوري  غري  كان  و�ن  �لطرح 
�صارت  �لدول  من  �لعديد  هناك 
�لرئي�س  و�إذ�  �لنحو،  هذ�  على 
نقوم  بالتعهد  يلتزم  مل  �جلديد 
�لوزير  و�أكد    « ثاين  بحر�ك 
�لأ�صبق على �رسورة عدم  ت�صتيت 
و�حلو�ر،   �لو�صاطة  جلنة  جهد 
دو�مة  يف  �صيدخلها  ذلك  لأن 
نقا�صات ل طائل منها على حد 
قوله ، د�عيا �أع�صائها �إىل توجيه 
�لظروف  تهيئة  نحو  طاقاتهم 
�لنتخابي  �مل�صار  �ىل  للعودة 
�لرئا�صي يف �أقرب �لآجال. ودعا 
�ل�رسكاء يف �لعملية �حلو�رية �ىل 
�لتحلي بالوعي و�أهمية �ملرحلة 
�جلهد  من  مزيد  بذل  ت�صتدعي 
وترك �حل�صابات �ل�صيقة جانيا.

اإميان لوا�ش 

رف�ش م�صاركة الداعني للعهدة اخلام�صة

بحبوح يدعو� �إىل �إق�ساء �ملو�الة من �حلو�ر 
.      متم�صكني باأر�صية 6 جويلية  وعلى ال�صلطة اأن تفي بوعودها 

قال اإنه مل يعقد اأي اجتماع �صري
كرمي يون�س يكذب ت�سريحات بن قرينة 

.         مل نتلق اأي وثيقة من حم�ش و نحن نحرتم  كل  قرارتها 
و  �حلو�ر  جلنة  رئي�س  رد 
على  يون�س  كرمي  �لو�صاطة 
�لبناء  حركة  رئي�س  ت�رسيحات 
�أن  حول  قرينة  بن  �لقادر  عبد 
بع�س �لأحز�ب �ل�صيا�صية �لتقت 
باأن  موؤكد�  �رس�،  يون�س  كرمي 
هيئته مل تعقد �أي �جتماع �رسي 

مع �لأحز�ب �ل�صيا�صية.
�لأم�س  يون�س  كرمي  كذب 
هام�س  على  له  ت�رسيح  يف 
�لقوى  �لحتاد  برئي�س   لقاءه 
نور  �لجتماعية  �لدميقر�طية 

�لدين بحبوح ،

بن  �لقادر  عبد  ت�رسيحات    
�أحز�با  باأن   �أم�س  �أول  قرينة 
�حلو�ر  م�صاعي  كل  ترف�س 
كرمي  جلنة  تلتقي  باملقابل 
مل  باأنه  موؤكد�  �رس�،  يون�س 
حزب  �أو  جمعية  �أي  يلتقي 
د�عيا  �رسية،  بطريقة  �صيا�صي 
بن قرينة �إىل تو�صيح ت�رسيحاته 
، وعلق كرمي يون�س على رف�س 
حركة حم�س لقاء  جلنة �حلو�ر 
و�لو�صاطة علنا �أو �رس�،  معترب� 
عبد  حم�س  حركة  رئي�س  باأن 
�ختياره،   يف  حر  مقري  �لرز�ق 

قائال » نحن نحرتم حزب حم�س 
لأنه يذكرنا بال�صيخ نحناح«.

قال   ، �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
يف  �صيدة  حم�س    « �ملتحدث 
مكانة  ذو  حزب  وهي  خيارها، 
حمرتمة يف �ملجتمع �جلز�ئري 
كما  معه،  متعاطفون  ولديه 
وثيقة  �أي  نتلق  باأننا  مل  نو�صح 
من حم�س توؤكد خاللها رف�صها 
ذلك  رغم  لكن  معنا،  �لإجتماع 

هي حرة يف قر�رتها”.
حركة  باأن   �لإ�صارة  ويجدر 
من�صق  لقاء  عن  �ل�صلم  جمتمع 

كرمي  و�لو�صاطة  �حلو�ر  هيئة 
ت�صكيلة  �أول  لتكون  يون�س 
�صيا�صية ترف�س لقاء بن يون�س، 
بالإعالم  �أو�صح  �ملكلف  حيث 
يف �حلركة بن عجمية بوعبد �هلل 
حم�س  باأن  �صحفي  ت�رسيح  يف 
يون�س  كرمي  من  ر�صالة  تلقت   «
معها  للقاء  لالإتفاق على موعد 
�أي  يتم  فاعتذرت عن ذلك ومل 
لقاء مع �ل�صيد كرمي يون�س ل يف 

�إطار ر�صمي �أو غري ر�صمي«.

اإميان لوا�ش 
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ف.ن�سرين

اخلبري االقت�سادي 
حممد حداد

احلفاظ على منا�سب 
ال�سغل و الن�ساط 

االقت�سادي
 

و  االقت�صادي  اخلبري  يرى 
االأ�صتاذ اجلامعي حممد حداد 
هواالأن�صب،  املقرتح  هذا  اإن 
جمربة  احلكومة  اأن  مو�صحا 
هذه  على  احلفاظ  على 
منا�صب  ب�صبب  املوؤ�ص�صات 
حيث  توفرها،  التي  ال�صغل 
امت�صا�ص  عن  عاجزة  اأنها 
يف  العاملة  اليد  هذه  كل 
ت�رسيحها  مت  اإذا  ما  حالة 
اأن  االقت�صادي  اخلبري  ويرى 
ال�صتمرار  جاءت  اخلطوة 
اأ�صاف  و  ال�رسكات  ن�صاط 
الإدارة  اإداري  م�صري  تعيني  اأن 
يحافظ  امل�صانع  �صوؤون هذه 
وكذا  ال�صغل  منا�صب  على 
االقت�صادي، وقال  ن�صاطها 
لكفاءته  اخلبري  يعني  اأنه 
لكفاءته  بل  فقط  الت�صيريية 
له  ت�صمح  التي  االقت�صادية 
العمال  مب�صالح  باالحتفاظ 
طويلة  ال�رسكة  اأهداف  و 
من  املدى  ق�صرية  و  املدى 
بينها حتقيق االأهداف النمو و 
التو�صع بالن�صبة للموؤ�ص�صة كما 
اخلرباء  تعيني  اأن  اخلبري  اأكد 
ال  املاليني  االقت�صاديني 
املوؤ�ص�صة  اأهداف  و  يتناق�ص 
ال  اأنه  موؤكدا  االقت�صادية 
ي�صت�صري  ال  اخلبري  بان  يعن 
يعرف  الذي  االإدارة  جمل�ص 
اأن  اخلبري  بل  املوؤ�ص�صة 
ي�صتعني باملدققني و اخلرباء 

ملعرفة  للموؤ�ص�صة  الداخليني 
الدقائق  و  املوؤ�ص�صة  خبايا 
من  القيام  له  ت�صمح  التي 
ا�صتثمارات جزئية اأو التخل�ص 
من ا�صتثمارات قد تكون عبئ 
ذات  قال  و  املوؤ�ص�صة  على 
امل�صري  تعيني  ان  املتحدث 
التي  العمال  اأهداف  يحفظ 
تتمثل يف احلفظ على كرامته 
و  غريها   و  دخله  م�صتوى  و 
حتقيق  يف  املوؤ�ص�صة  لهداف 
االأرباح النمو التو�صع و البقاء 
يف الن�صاط االقت�صادي و عن 
ذات اخلبري  قال  �صالحياتهم 
و  ال�صالحيات  لديهم  اأن 
باملقابل هي مربوطة بتحمل 

امل�صوؤولية.

خبري يف التنمية 
االقت�سادية عبد 

الرحمان هادف
تعيني امل�سريين لي�س 

قرارا ايجابيا
 

التنمية  يف  خبري  قال 
الرحمان  عبد  االقت�صادية 
الذي  االإجراء  اأن  هادف 
 جاء  اجلمهورية  وكيل  اتخذه 
وطبقة  العام  الراأي  لطماأنة 
خلفية  على  هذا  و  العمال 
قاموا  التي  االحتجاجات 
املتحدث  ذات  وقال  بها 
ميكن  ال  جتربة  للجزائر  ان 
املجمعات  هذه  مع  تكرارها 
جممع  جتربة  اأن  مو�صحا 
االأزمة  اخلليفة و �صوء ت�صيري 
اإىل   اأدى  االأوىل  مرحلتها  يف 
 البطالة  اإىل  العمال  اإحالة 
قال  ال�رسكات حيث  زوال  و 
النقطة:  هذه  بخ�صو�ص 
“ب�صفة عامة، هذه ال�رسكات 

قادرة  تزول، ال�رسكات  لن 
كانت  اإذا  اال�صتمرار  على 
نية حقيقية من طرف  هناك 
�صدد  و  املعينني  امل�صريين 
�رسورة  على  املتحدث  ذات 
للم�صريين  كبري  دور  اإعطاء 
حتى  للموؤ�ص�صات  الفعليني 
و   ا�صرتجاعها  من  نتمكن 
وقال  جديد  دفع  اإعطاوؤها 
اأنه لي�ص  االقت�صادي  اخلبري 
يتابع  عندما  بال�رسورة 
عن  امل�صوؤول  ال�صخ�ص 
اأو  مبا�رسة  يعني  املوؤ�ص�صة 
اإجراءات  تتخذ  اأن  بال�رسورة 
املوؤ�ص�صة  اأو  ال�رسكة  بحق 
ال�صخ�ص  هذا  يودع  قد   ،
ولكن   ، االحتياطي  احلب�ص 
يبقى  املعنوي  ال�صخ�ص 
مبعزل عن هذا  اإىل غاية اأن 

تاأخذ الق�صية جمراها
قال  ال�صياق  ذات  يف  و 
اجلزائرية  الدولة  اأن  هادف 
حرجة  جد  و�صعية  يف 
املجمعات  يخ�ص  فيما 
االقت�صادية وتعيني امل�صريين 
نتيجة  له  يكون  لن  االإداريني 
كان  اأنه  اإىل   م�صريا  ايجابية 
باإمكان تعيني رئي�ص جديد و 
مدراء عامني  ملجل�ص االإدارة 
جلان  بتعيني  الدولة  تقوم  و 

كما  االإدارة  ملجل�ص  رقابة  
هو معمول جلميع املوؤ�ص�صات 
العمومية وبخ�صو�ص اإمكانية 
تاأميم املوؤ�ص�صات قال هادف 
اليد  برفع  مطالبة  الدولة  اأن 
و  االقت�صادي  القطاع  عن 
ال�رسكات  من  العديد  هناك 
العمومية التي تعاين وقال انه 
يجب اإ�رساك بع�ص اخلوا�ص 
م�صتقبال  املوؤ�ص�صات  لت�صيري 

.
اخلبري القانوين عامر 

رخيلة
القرار جاء طبقا 

للن�سو�س القانونية

عامر  القانوين  اخلبري  قال 
طبعا  جاء  القرار  اأن  رخيلة 
و  اجلزائية  لالإجراءات 
للقانون  طبقا  و  املدنية 
اخلبري  اأو�صح  و  التجارية 
الن�صو�ص  هذه   اإن  القانوين 
بتعيني  ت�صمح  القانونية 
يف  خبري  اإداري  مت�رسف 
و  املالية  ال�صوؤون  ت�صيري 
اأن  املتحدث  ذات  اأ�صاف 
ت�صند له  االإداري  املت�رسف 
هذه  �صوؤون  ت�صيري  مهمة 
ال�رسكات، يكلف ق�صائيا، من 
الدور  ا�صتمرار  �صمان  اأجل 

االإنتاجي للموؤ�ص�صات والعمال 
وتفادي االنزالقات، واجلزائر 
عملية  تنظم  جتربة  لديها 
عن  و  االإداري  املت�رسف 
 اخلبري  امل�صريين  التزامات 
ما  يتلقى  رخيلة اأنه  قال 
و  الغري  يد  يف  للموؤ�ص�صات 
للموؤ�ص�صة  ما  على  ي�صدد 
م�صوؤول  هو  و  للغري  بالن�صبة 
تقرير  يقدم  و  الق�صاء  اأمام 
اإدارته  و  ت�صيريه  عن  دوري 
لل�صوؤون املالية و عن جمل�ص 
يعمل  يبقى  اأنه  قال  االإدارة 
عن  و  امل�صري  اإ�رساف  حتت 
يتمتعون  التي  ال�صالحيات 
ميلكون  اأنهم  رخيلة  قال  بها 
القرار  اتخاذ  �صالحيات 
ن�صاط  ا�صتمرار  اإطار  يف 
فيه  املتخ�ص�صة  املوؤ�ص�صة 
لعمال  الرواتب  ت�صديد  و كذا 
بدور  يقوم  التاأمني  ال�رسائب 
و  املوؤ�ص�صة  يف  امل�صري 
اأن  قال  اخلطوة  توقيت  عن 
اإ�صدارها  ميكن  ال  اخلطوة 
والقا�صي  الق�صاء  عرب  اإال 
املت�رسف  تعيني  ميكنه  ال 
من  العديد  توفر   بعد  اإال 

ال�رسوط .
ع�رسات  ظل  ولالإ�صارة 
بدون  العمال  من  االآالف 
ب�صبب  اأ�صهر  لعدة  اأجور 
التجميد الق�صائي للح�صابات 
ال�رسكات،  لهذه  امل�رسفية 
الو�صعية  هذه  حتمت  حيث 
من  الكثري  حتمل  التي 
ال�صبابية على م�صتقبل العمال 
اعت�صامات  يف  يخرجوا  اأن 
العام  والراأي  ال�صلطة  لتنبيه 
الذي  االأمر  و�صعيتهم،  ب�صاأن 
بالعمل  تعد  احلكومة  جعل 

على اإنقاذ هذه ال�رسكات.

خرباء قانون واقت�ساد يوؤكدون للو�سط :

م�سريو �سركات »الأوليغار�سيا« 
لهم �سالحيات القرار و م�س�ؤوليته

 .       عامر رخيلة :اأن القرار جاء طبقا لالإجراءات اجلزائية و املدنية و التجارية

اأكد خرباء اقت�ساديون و قانونيون االإجراء الذي اتخذه وكيل اجلمهورية  ميكن ال�سلطات العمومية من احلفاظ 
على منا�سب العمل يف بع�س ال�سركات اخلا�سة التي يخ�سع م�سوؤولوها للمتابعات الق�سائية و كذا احلفاظ على 

ا�ستمراريتها و الوفاء مبا عليها من التزامات اجتاه الغري والتي اأظهرت التحقيقات االأولية احتكار بع�سهم للن�ساطات 
االقت�سادية بطرق غري قانونية وكلف النائب العام لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر، ثالثة مت�سرفني اإداريني بت�سيري 
موؤ�س�سات مملوكة لرجال االأعمال املودعني رهن احلب�س املوؤقت، ويتعلق االأمر بكل من حمي الدين طحكوت وعلي 

حداد واالإخوة كونيناف، يف انتظار اتخاذ اإجراءات مماثلة مع بقية اأ�سحاب ال�سركات امل�سجونني.

باأمر من وزير العدل بلقا�سم زغماتي

التحقيق يف  اإن�ساء مركبات 
ل�س�ناطراك بتلم�سان ووهران 

اأن  ق�صائية  م�صالح  ك�صفت 
يف  فتحت  قد  جديدة    حتقيقات 
اقت�صادية  مركبات  اإن�صاء  ق�صية 
الطاقة  ووزارة  ل�صوناطراك  تابعة 
واملناجم بالوالية  الغربية يف عهد  
والتي   خليل  �صكيب  ال�صابق  الوزير 
خ�صائر  العمومية  اخلزينة  كبدت 
الرتخي�ص  بعد  خا�صة   ، كربى 
باملال  بالعبث  اأجنبية  ملوؤ�ص�صات 
ال�صكان  �صحة    وتهديد  العام 
والعابد     اأرزيو يف وهران  مبنطقة 

لوالية تلم�صان .
اأن  امل�صادر  واأ�صارت  هذا 
وزير  من  باأمر  جاءت  التحقيقات 
بلقا�صم    االأختام  حافظ  العدل 
الطاقة  وزير  �صد    زغماتي 
بالقب�ص  اأمر  الذي    واملناجم 
انه   تبني  بعدما  �صده  واالإح�صار 
�صهل  نهب االأموال اجلزائرية من 
خالل عدة عمليات تتقدمها عملية 
اإنتاج مادة اليوريا اخلطرية باإحدى 
امل�رسية  اجلزائرية  امل�صانع 
يف  ا�صتعملت  والتي  اأرزيو  بناحية 
نهب املال العام وهي الق�صايا التي 
 ، ووهران  اأرزيو   حماكم  عاجلتها 
اأجنبية  ملوؤ�ص�صات  رخ�صت  كما 
الوقود  نقل  قنوات  جتديد  يف 
والتي  الغاز املميع   وكذا  وتكريره 
مطابقة  غري  مواد  فيها  ا�صتعملت 
وكذا �صمامات  و�صدادات خطرية   
يف    حريق  اندالع  يف  �صاهمت 
االأ�صابيع املا�صية ، كما ت�صري ذات 
االأ�صبق  الطاقة  وزير  اأن  امل�صادر 
منطقة  الإقامة   2008 �صنة  رخ�ص 
�صناعية ملنتجات خطرية على بعد 
م�صافات قريبة من ال�صكان باأرزيو 

حيث تهدد اكرب االأحياء  الذي ي�صم 
ما يزيد عن 8000ن�صمة ، من ناحية 
ثالثة  مل تتحرك الوزارة  رغم تبديد 
املاليري وتهريب اليوريا  اخلطرية 
اإىل مواقع جمهولة عرب ميناء اأرزيو  
�صحة  وتهديد  تلويثه  مت  الذي 
املواطن والكائنات احلية البحرية 
برتك كميات برية من مادة اليوريا 
اخلطرية التي ت�صنف �صمن املواد 
املتفجرات  منها  ت�صنع  التي 
جتهيزات  وا�صتعمال  جهة  من 
جهة  من  اإ�رسائيلي  من�صاأ  ذات 
االعتبار  بعني  االأخذ  دون  اأخرى 
 ، اجلزائري  املجتمع  م�صاعر 
فتح حتقيق  مت    اأخرى  جانب  من 
منجم  اإحياء  اأعادة  م�رسوع  يف 
التي  الكربى  واخل�صائر  العابد 
من    العمومية  اخلزينة  تكبدها 
�صينية  ملوؤ�ص�صة  الرتخ�ص  خالل 
وتقدمي    الزنك  منجم  با�صتغالل 
لتوظيف    �صخمة  قرو�ص  لها 
2000 عامل واإعادة بعث ا�صتخراج 
للطاقات      مدر�صة  واإقامة  الزنك 
النائية  العابد  مبنطقة  واملعادن 
البويهي 120 جنوب  لبلدية  التابعة 
املدر�صة  لكن   ، تلم�صان  غرب 
توقف  املنجم  اأن  حني  اأن�صاأت يف 
لالإتالف  الزنك  ترك خمزون  ومت 
بعد ارتفاع املياه  االأمر الذي �صار 
يهدد بانهيار االأر�صية بقرية العابد 
�صقوط  من  ي�صاحبها  قد  وما 
�صاأن    ومن  هذا   ، ال�صحايا  اآالف 
بق�صية  ارتبطت  التي    التحقيقات 
�صكيب خليل حمل االأمر باالإح�صار 
م�صوؤولني    عدة  اأن جتر    والقب�ص 

اإىل العدالة .

رئي�س مكتب جمعية اأولياء التالميذ بتمرنا�ست لـ«الو�سط«

218 ف�جا مكتظا بالبتدائي و 55 ف�جا باملت��سط 
طالبنا ب�سد العجز يف املتو�سط والثانوي

الوطني  املكتب  ع�صو  حذر 
التالميذ  الأولياء  الوطنية  للجمعية 
بتمرنا�صت  الوالئي  املكتب  ورئي�ص 
الرتبوي  القطاع  على  القائمني 
الوالئية من مغبة  وال�صلطات  بالبالد 
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن 
حجم االكتظاظ بالطورين االبتدائي 
العجز  عن  ناهيك   ، واملتو�صط 
باملتو�صط  التاأطري  يف  امل�صجل 

والثانوي .
املكتب  ع�صو  بو�صليم  اأحمد  ك�صف 
الأولياء  الوطنية  جلمعية  الوطني 
الوالئي  مكتبها  ورئي�ص  التالميذ 
�صحفي  ت�رسيح  يف   ، بتمرنا�صت 
خ�ص به يومية »الو�صط »عن التوجه  
الثاين  الدرا�صي  للمو�صم  لت�صجيل 

داخل  رهيب  اكتظاظ  التوايل  على 
حجرات التدري�ص مبعدل 218 فوجا 
مكتظا بالطور االبتدائي و 55 فوجا 
مكتظا بالطور املتو�صط ، ويف �صياق 
املتحدث  نف�ص  طالب  فقد  مت�صل 
اجلياليل  دومي  الوالية  وايل  من 
الهيئة  على  االأول  امل�صوؤول  ب�صفته 
كل  لدى  العاجل  بالتدخل  التنفيذية 
مبا  والبلديات  الرتبية  م�صالح  من 
عني  االإداريتني  املقاطعتني  فيهم 
�صالح وعني قزام لتقدمي تو�صيحات 
حول التوقف املفاجئ لعملية اجناز 
علمنا  اذا  خا�صة  التو�صعية  االأق�صام 
واملدر�صي  االجتماعي  الدخول  اأن 
�صوى  عنه  يف�صلنا  يعد  مل  اجلديد 

اأ�صبوع فقط .

بو�صليم  ت�صاءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
التي  االأ�صباب  بنربة حادة عن  اأحمد 
الطور  تلميذ  تدري�ص  خلف  تقف 
الدرا�صي  املو�صم  يف  االبتدائي 
باأ�صاتذة   2019-2018 املنق�صي 
قائمة  وجود  رغم  م�صتخلفني 
اأ�صتاذ   600 من  اأكرث  ت�صم  احتياطية 
بذات الطور ، موؤكدا يف ذات ال�صدد 
من  الوطنية  الرتبية  وزير  را�صل  اأنه 
اأجل فتح االأر�صية الوطنية ا�صتثنائيا 
املتو�صط  الطورين  يف  العجز  ل�صد 
ال�صدد  ذات  يف  م�صيفا   ، والثانوي 
تربية  مدراء  لتعيني  الوقت  حان  اأنه 
�صالح  عني  االإداريتني  باملقاطعتني 
لقطاع  تبعيتهما  الإنهاء  قزام  وعني 
الرتبية بالوالية التقليدية مترنا�صت .

ع�صو  تطرق  فقد  ثانية  جهة  من 
الوطنية  جلمعية  الوطني  املكتب 
املكتب  ورئي�ص  التالميذ  الأولياء 
بو�صليم  اأحمد  بتمرنا�صت  الوالئي 
لنقطة مهمة  ال تزال ت�صغل عدد من 
التاأكيد  يف  واملتمثل  التالميذ  اولياء 
�صهادة  يف  النجاح  ن�صبة  اأن   على 
التعليم املتو�صط بوالية مترنا�صت يف 
املو�صم الدرا�صي املا�صي قدرت بـ  
24 باملائة و معدل القبول 40 باملائة 
مما يعني اأن 60باملائة من التالميذ 
يلتم�صون اإعادة القبول  �صوى الإعادة 
ال�صنة اأو العمل بنظام االإنقاذ للطور 
االكتظاظ  من  للتخفيف  الثانوي 
الرهيب امل�صجل يف الطور املتو�صط 

.

خمت�صة  اأمنية  م�صالح  با�رست 
وزارة    ملفات  حتقيقات كربى يف 
ت�صيري  وطريقة  الوطني  الت�صامن 
التوظيف  وعملية    ملفاتها 
االأمر   ، لها  التابعة  باملوؤ�ص�صات 
من   الع�رسات  يجر  قد  الذي 
امل�صوؤولني  اإىل العدالة يف ملفات 
تداولوا  وزراء   03 يتقدمهم  كربى 
والت�صامن  الت�صغيل  حقيبة  على 

الوطني .
اأن   االأولية  واأكدت املعطيات  هذا 
فتحت  قد    الوطني  الدرك  قيادة 
املئات  وجتهيز  اجناز  ملفات 
ال�صمان  مديريات  مراكز  من 
�صناديق  ومراكز   ، االجتماعي 
دون  اأقيمت  التي  بنوعيها  التاأمني 
اإجنازها  ومت  ال�رسوط  مراعاة 
مببالغ م�صاعفة وجتهيزها مببالغ 
الوزراء لوح  ، وذلك  ما يجر  اأكرب 
التحقيق  اإىل    وزمايل  والغازي 
الوظيفة  ا�صتغالل  �صوء  بتهمة 

وتبديد اأموال عمومية  ، باالإ�صافة 
يف  التوظيف  �صيا�صة  ذلك  اإىل 
لوح  عهد  يف  خا�صة  القطاع 
كانت  اأين    الغازي   حممد  وبعده 
م�صقط  من  اأغلبها  التوظيفات 
راأ�صيهما  واملقربني منهم ، حيث 
�صبق اأن مت توظيف اأ�صخا�ص دون 
الوزيرين  من  ومقربني    م�صتوى 
ابن  راأ�صهم  على  والغازي    لوح 
ابن    توظيف  كما مت    االأول  اأخت 
وزير �صديق الطيب لوح بعد اأن مت 
طرده من قطاع اأخر بتهمة تبديد 
اأموال عمومية واختال�ص االأموال 
اأنه  رغم  احلب�ص  من  اإنقاذه  ومت 
كان حمل اأمر بالقب�ص  على راأ�ص 
الوطني  ال�صندوق  وكاالت  اإحدى 
توظيف  مت  كما  االإجراء  للعمال 
من  ومقربني    لوح  للطيب  موالني 
الداعمة له يف  االأفالن واالأحزاب 

منا�صب ح�صا�صة .
حممد بن ترار

وزارة الت�سامن الوطني

مبا�سرة التحقيق يف جتاوزات 
ثالثة وزراء

ب.ماأحمد باحلاج
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اإعداد: م.ثيزيري

اأ�سامة الإي�سكوبار بارون 
املخدرات الفار من �سجن 

احلرا�ش ببدلة ر�سمية
حربا  اأ�سالت  التي  الق�سية  هذه 
اجلزرائد  �سفحات  يف  كثريا 
ملف  العاملية  وحتى  اجلزائرية 
البارون »اأ�سامة الإي�سكوبار« الذي 
الرتبية  اإعادة  موؤ�س�سة  من  فّر 
مع  بالتواطوؤ  باحلرا�ش،  والتاأهيل 

حماميته..
تكوين  تهم  املتهم  واجه  حيث 
الإعداد  لغر�ش  اأ�رشار،  جماعة 
بتواطئ  املقرتن  الهروب  جلنحة 
للح�سول  ر�سوة  وتقدمي  احلرا�ش 
على اإحدى الوثائق بغري حق، عرب 
انتحال ا�سم م�ستعار وانتحال ا�سم 
هذا  ويتابع  ا�سمه،  خالف  عائلة 
من  اآخر  متهما   18 رفقة  الأخري 
والديه  وهم  عائلته  اأفراد  بينهم 
باملوؤ�س�سة  املوقوفني  و�سقيقيه 
العقابية واأعوان حرا�سة بال�سجن، 
بال�سجن  ال�سهود،  اأحد  وتويف 
ق�سية  يف  متورطا  باعتباره 
 5 بـ  عليه  وحمكوم  املخدرات 

�سنوات حب�سا نافذا.
طالب  املحاكمة  تاأجيل  وقبل 
باإح�سار  املتهمني  اأحد  دفاع 
كل  يحوي  م�سغوط  قر�ش 
تفا�سيل هروب املتهم من ال�سجن 
وهو  بها  غادر  التي  والطريقة 
�سبق  املحجوزات.  �سمن  موجود 
عليه  اطلع  واأن  التحقيق  لقا�سي 
مع  الدفاع  دون عر�سه على هيئة 

املطالبة بعر�سه يف اجلل�سة.
الق�سية، فاإن  اإىل وقائع  وبالرجوع 

اأ�سامة«  »ح،  املخدرات  بارون 
الإي�سكوبار«  »اأ�سامة  بـ  امللقب 
موؤ�س�سة  من  الفرار  من  متكن 
باحلرا�ش  والتاأهيل  الرتبية  اإعادة 
بالتواطئ مع  اأفريل 2016،  يف 23 
من  تنحدر  التي  اجلاين  حمامية 
الآخر  هو  انتحل  فيما  امل�سيلة، 
قا�سي  واأ�سدر  حمامي،  �سفة 
لدى  الرابعة  بالغرفة  التحقيق 
اأفريل   29 يف  احلرا�ش  حمكمة 
حيث  اجلاين،  على  بالقب�ش  اأمرا 
توا�سلت عملية البحث عن املتهم 
كتيبة  عنا�رش  طرف  من  الهارب 
الدرك الوطني باحلرا�ش اإىل غاية 
على   2016 جوان   16 يوم  توقيفه 
وبعد  �سباحا،  الواحدة  ال�ساعة 
القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ 
الكفيلة باإيقافه، هذا الأخري البالغ 
العمر 27 �سنة، واملنحدر من  من 
اأكرب  يف  متورط  امل�سيلة،  ولية 
وذلك  املخدرات،  لتهريب  ق�سية 
له  اأمنتها  ت�سهيالت  خالل  من 
زهرية«  »ل.  املدعوة  حماميته 
مقابل  �سنة   38 العمر  من  البالغة 
الذي  ووالده  �سنتيم،  ماليري   5
املادية،  الإمكانات  كافة  له  �سخر 
وتورط يف الق�سية 17متهما، حيث 
مت تقدميهم اأمام وكيل اجلمهورية 
ل�سلوعهم  احلرا�ش  حمكمة  لدى 
املتهم  هروب  ت�سهيل  عملية  يف 
من موؤ�س�سة اإعادة الرتبية والتاأهيل 

باحلرا�ش.

ال�سعيد امليغري تاجر 
املخدرات وخمتطف الطفل 

اأمني ياري�سان 

�سخ�سا  املييغري”  »�سعيد  يعد 

فراره  الإنرتبول منذ  لدى  مطلوبا 
 ،2002 �سنة  الفرن�سي  ال�سجن  من 
ملدة  بال�سجن  غيابيا  عليه  فحكم 
بالعنف  ال�رشقة  بتهمة  �سنة   15
واحتجاز رهائن، وعاد “املييغري” 
اإىل اجلزائر لي�سبح واحدا من اأكرب 

بارونات املخدرات.
هذه الق�سية تورط فيها 19 متهما 
التي  ال�سبكة  هذه  عنا�رش  من 
من  كال  القائمة  طليعة  يف  ت�سم 
“اأحمد.ي.�سعيد” املكنى “�سعيد 
“اأحمد.ي.ر«  و�سقيقه  املييغري” 
واإىل جانبهما املدعو “جعفر.ي”، 
اأمني  الطفل  والد  قريب  وهو 
“ب.عبد  واملدعو  ياري�سان، 
اللطيف” املدعو “يا�سني”، واأي�سا 

املعروف “ر�سيد الوهراين«.
يف  تن�سط  كانت  ال�سبكة  هذه 
بلجيكا،  اإىل  املخدرات  ت�سدير 
املييغري”  “ال�سعيد  كان  حيث 
ين�سط حتت غطاء ا�سترياد التفاح 
باإر�سال  من بلجيكا، ومن ثم يقوم 
احلاويات الفارغة من جديد لدولة 
باملخدرات،  بعد حتميلها  بلجيكا 
اأطراف  يف  ال�سموم  تُعباأ  اأن  بعد 
باإعادة  الع�سابة  لتقوم  احلاوية، 
تلحيم جدران احلاوية حتى يظهر 
الغطاء اخلارجي للحاوية اأنه فارغ 

بعيدا عن اأي �سبهة اأو �سك.
اختطاف  ق�سية  واأماطت 
اللّثام  ياري�سان  اأمني  الطفل 
اإجرامية  �سبكة  اأكرب  خيوط  عن 
يقودها  للحدود،  عابرة  منظمة 
املكنى  “اأحمد.ي”  البارون 
بداأت  حيث  امليغري”،  “�سعيد 
الطفل  عائلة  بني  العالقة  معامل 
املذكور  والبارون  املختطف 
نتائج  اأن  خا�سة  تدريجيا،  تت�سح 

“�سعيد  التحقيق الأولية يف ق�سية 
يبّي�ش  كان  اإنه  تقول  امليغري” 
اقتناء  يف  املخدرات  اأموال 

وا�سترياد �سيارات من فرن�سا.

اأمريان اإرهابيان يتورطان 
يف اأخطر امللفات الق�سائية

اجلنايات مبجل�ش  فتحت حمكمة 
من  ماي   29 يف  العا�سمة  ق�ساء 
امللفات  اأخطر   ،2015 �سنة 
الق�سائية املتعلقة بالإرهاب، التي 
“اأبو دوجانة”  تورط فيها املكنى 
مبنطقة  “تاخوخت”  اأمري منطقة 
القبائل، واملكنى “عبد القهار اأبو 

نعيم”، اأحد اأمراء كتيبة الفاروق.
ت�سليط  العامة  النيابة  التم�ست 
املكنى  حق  يف  الإعدام  عقوبة 

ملنطقة  اأمري  دوجانة”  “اأبو 
“عبد  واملكنى  “تاخوخت”، 
القهار اأبو نعيم” اأحد اأمراء كتيبة 
ال�سجن  عقوبة  وت�سليط  الفاروق، 
املوؤبد يف حق متهمني على عالقة 
بالق�سايا املتابع بها هوؤلء. ونفذ 
اإرهابية  عمليات  عدة  الإرهابيان 
املالك،  عبد  قوري  من  باأمر 
تنظيم  يف  ين�سط  كان  الذي 
الإ�سالمي،  املغرب  بالد  قاعدة 
اخلالفة”،  “جند  عليه  اأطلق  ثم 
 ،2014 نهاية  عليه  الق�ساء  قبل 
اإن�ساء  تهمة  لهما  وجهت  حيث 
تنظيم اإرهابي والقتل العمدي مع 
وحمل  والرت�سد،  الإ�رشار  �سبق 
ومتويل  وت�سجيع  وذخرية  �سالح 
وامل�ساركة يف  اإرهابية  جماعات 

ال�رشقة با�ستعمال �سالح.

يف  متهما   17 ا�ستجواب  وجرى 
متهما،   34 اأ�سل  من  الق�سية 
ال�ستجواب  باب  وا�ستفتح 
مب�ساءلة اأحد اأمراء كتيبة الفاروق، 
اأبو  القهار  عبد  الرئي�سي  املتهم 
نعيم، حيث �رشح خالل اجلل�سة 
واأنه  اأمري  �سفة  ميلك  ل  باأنه 
دوره  واأن  ب�سيط،  جندي  جمرد 
الإرهابية  املجازر  يف  الوحيد 
اقت�رش على طلب الفدية والزكاة 

من بع�ش املواطنني.
كونه  دوجانة  اأبو  املتهم  واأنكر 
اأمريا ملنطقة “تاخوخت”، حيث 
اأنه  ت�رشيحاته  معر�ش  يف  جاء 
الإرهابية  باجلماعات  التحق 
ا�ستغلت،  التي  منها،  ب�سغط 
املعي�سية  ظروفه  ح�سبه، 

ال�سعبة.

دخلوا الإجرام من اأو�سع الأبواب

زعماء �سبكات اإجرامية ي�سرقون 
ال�سهرة من ال�سيا�سيني

 بجانب النجاحات التي راكمها ال�سباب اجلزائري يف خمتلف املجالت، من ذوي العقول النرية وتبوئه منا�سب عليا يف املجتمع وحتى خارج الرتاب 
الوطني، هناك طينة اأخرى دخلت اأبواب اجلرمية من اأو�سع اأبوابها، ودفعت ثمنها غاليا، وهي الفئة التي عادة ما ت�سرق الأ�سواء اأكرث، وتزكي 

النقا�سات حول اجلرائم الكربى التي يقوم بها روؤ�ساء الع�سابات الأكرث �سهرة، ومن خالل هذا املقال �سننقل لكم قراءنا الكرام بع�ش اجلرائم الكربى 
التي تزعمها رواد اإجرام ل يزالون يف مقتبل العمر، ودخلوا التاريخ الق�سائي اجلزائري من اأو�سع الأبواب.

ك�سفت م�سادر ر�سمية اأن مديرية 
مع�سكر  قد  لولية  ال�سحة 
حتقيق  رفيعة  جلنة  اأوفدت 
حو  امل�ستوى  اإىل  م�ست�سفى 
الولية  �سمال  باملحمدية  دحاوي 
ملفات  على  خلفية  الوقوف  على 
جتر  اأن  �سانها  من  كبرية  ف�ساد 
اإىل  امل�ست�سفى  على  القائمني 
اختفاء  ظل  يف  خا�سة  العدالة 
فواتري  واختفاء  طبية  ،  جتهيزات 
باأ�سعار  معدات  �رشاء   ، اأخرى 
بهذه  الديون  م�ساعفة  وارتفاع 
التي جتاوزت  العمومية  املوؤ�س�سة 
ال23 مليار �سنتيم ، وهي الق�سية 

الأمن  م�سالح  حركت  التي 
للتحقيق  .

املحمدية  م�ست�سفى  ويعي�ش  هذا 
على وقع ف�سائح   خا�سة مب�سالح 
والإمرا�ش   ، الدم  وت�سفية  الكلى 
العقلية  وق�سم اجلراحة وال�سيدلية 
�ست�سملها  التي  وم�سالح  ال�سيانة 
الأمنية  تتقدمها  التحقيقات 
طبي  عتاد  اختفاء اختفاء  ق�سية 
كلف  الذي  وهو  امل�ست�سفى  من 
يزيد  مايل  مبلغ  املوؤ�س�سة  خزينة 
عن 300 مليون �سنتيم ،  كما ت�سمل 
للتعقيم  عتاد  التحقيقات  رمي 
اجل  من  واإخفائه  النفايات  يف 

التهريب من املحا�سبة من  �سفقة 
�رشائه التي جتاوز القيم احلقيقية 
له بال�سوق ، كما ت�سمل التحقيقات 
الغذائية  التموين  باملواد  ق�سم 
املوؤ�س�سة  باللحوم  ملطعم 

و�سلت  والفواكه  والتي  باخل�رش 
قد  خيالية  فواتري  اإىل  اأ�سعارها 
جتر م�سوؤولني وروؤ�ساء  م�سالح اإىل 
ذلك  �سفقت  اإىل  �سف   ، العدالة 
�سيارات   03 حمركات  جتديد 

اإخفاء فواتريها  اإ�سعاف والتي مت 
امل�سخمة .

من جهة اأخرى ينام ق�سم الكلى على 
ف�سيحة كارثية بعد جتديد  حمطة 
يف  اإقامتها  مت  التي  الكلى  غ�سيل 
�سنتيم  مليون  ب600  وجيزة  فرتة 
املمون  منها  دعم  والهدف 
ت�سمل  كما   ، العام  املال  وتبديد 
التحقيقات اقتناء جتهيزات تدفئة 
وم�سخن  للتدفئة  اأجهزة   10 منها 
م�ساعفة  واإقامة  مببالغ  للماء 
ال�سيانة  واأ�سغال  التهيئات  بع�ش 
 ، العقلية  مب�سلحة  الأمرا�ش 
اإحدى  طرف  من  تركيبها  ومت 

املوؤ�س�سات اخلا�سة بوهران مببلغ 
كبري ، هذا واأ�سارت م�سادر مقربة 
من التحقيق ان امل�ست�سفى يعي�ش 
�سفقات  تخ�ش  كبرية  فو�سى 
اأغلبها  التاأثيث  والتي   ، التجهيز 
جنم  قانونية  ما  غري  بطرق  متت 
 ، �سنتيم  مليار  ب23  ديون  عنها 
مدير  يجر  قد  الذي  الأمر  وهو 
اإىل  وامل�سوؤولني  املوؤ�س�سة 
خلفية  على  الق�سائي  التحقيق 
بع�ش  و�سعي  الف�سيحة  ،  انفجار 
وطم�ش  اإخفائها  اإىل  الأطراف 

معاملها  بجرائم اأخرى .
حممد بن ترار

م�ست�سفى املحمدية يف مع�سكر

 حتقيق اأمني يف  ديون ب23 مليار
.      اختفاء جتهيزات طبية  ، واختفاء فواتري
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الوالئي للمنظمة  نا�شد  املكتب 
الوطنية  لل�شباب وال�شغل بورقلة 
الدين  نور  االأول  للوزير  مرا�شلة 
بدوي ، كانت قد حت�شلت يومية 
من  منها  ن�شخة  على  »الو�شط« 
ايفاد  ب�رضورة  املطالبة  اأجل 
و  اإدارية  وزارية  حتقيق  جلنة 
اأمنية للتحقيق يف ملف الت�شغيل 
م�شتهدف  يعترب  الذي  و  بورقلة 
اجل  من  ممنهجة  بطريقة 
قد  متاهات  اىل  البطالني  دفع 
اإذا  خا�شة  عواقبها،  حتمد  ال 
علمنا  اأن االحتجاجات املتتالية 
كل  م�شتوى  على  املتوا�شلة  و 
الوالئية  و  املحلية  الوكاالت 
اأثارت  اخل�شو�ص  وجه  على 
 ، بالوالية  القرار  �شناع  قالقل 
نددت  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
نف�ص املرا�شلة بال�شمت املطبق 
ال�شلطات  طرف  من  واملتعمد 
نف�شها  تكلف  مل  التي  املحلية 
جذرية  حلول  عن  البحث  عناء 
يتخبط  التي  العوي�شة  للم�شكل 
بوالية  العاملة  اليد  ملف  فيها 
ترابها 1333 �رضكة  حت�شي على 
�رضكة   333 بينها  من  نفطية 
االأجانب  مع  ال�رضاكة  اإطار  يف 

مقلق  تزايد  اإح�شاء  مقابل   ،
االحتجاجية  احلركات  ملعدالت 
من  املئات  مت�شك  ظل  يف 
خريجي  فيهم  مبا  العمل  طالبي 
الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
ومرتب�شي  العليا  املدار�ص   ،
مراكز التكوين املهني و التمهني 
وحتى  عدميي امل�شتوى بدوائر 
، �شيدي خويلد  انقو�شة   ، ورقلة 
والطيبات  وتقرت  واحلجرية 
لتعليمات  ال�شارم  بالتطبيق 
اولوية  مبنح  القا�شية  احلكومة 
التوظيف لفائدة اأبناء املنطقة .

املعنية  ال�شلطات  اأن  ومعلوم 
وعلى راأ�شها وزير العمل والت�شغيل 
وال�شمان االجتماعي قد تعهدت 
تورطه  يثبت  م�شوؤول  كل  بجر 
 ، التوظيف  مبلف  التالعب  يف 
اأح�شت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
دوائر االخت�شا�ص املعنية عديد 
بحاالت  تتعلق  التي  املخالفات 
من  لعمال  املبا�رض  التوظيف 
خارج الوالية بال�رضكات الوطنية 
 ، االأبار  خدمات  غرار  على 
املوؤ�ش�شة   ، االأبار  يف  االأ�شغال 
الوطنية للتنقيب و �رضكة اال�شغال 

البرتولية الكربى دون املرور على 
الوكاالت املحلية للت�شغيل ، وهو 

ما اأجج احتقان البطالني .
اإىل جانب ذلك فقد نا�شدت نف�ص 
املنظمة على �رضورة تدخل  كل 
الغيورين على هذا الوطن الغايل  
ملف  الإخراج  �رضامة  و  بحزم 
الفو�شى  م�شتنقع  من  الت�شغيل 
على  امللف  بقاء  اأن  موؤكدين   ،
ما هو عليه من تعفن وا�شتمرار 
عواقب  له  �شتكون  االحتجاجات 

و خيمة م�شتقبال. 

طالب املكتب الولئي للمنظمة الوطنية لل�شباب وال�شغل بورقلة ، الوزير الأول نور الدين بدوي 
بالتدخل العاجل لفتح حتقيق يف التجاوزات و اخلروقات التي ظل م�شكوتا عنها يف حق طالبي العمل 

بالولية املتم�شكني باحلق يف العمل بال�شركات النفطية دون �شواها  .

ندد بالطريقة املمنهجة ل�شتهداف البطالني بورقلة

اأحمد باحلاج 

مكتب منظمة ال�شباب وال�شغل 
ي�شتنجد بالوزير الأول 

ق�شة  بن  بلدية  �شكان  يعاين   
يف  الوادي،  بوالية  احلدودية 
امل�شتمر  التدهور  نتيجة  �شمت 
للخدمات املقدمة بامل�شتو�شف 
فتح  تاأخر  عن  ناهيك  الطبي، 
جمال اال�شتثمار يف ذات امليدان 

لدعمهم ب�شيدالية .
ق�شة  بن  بلدية  �شكان  نا�شد 
بالوادي ، وزير ال�شحة وال�شكان 
ب�رضورة  امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
لواليتهم  ميدانية  زيارة  برجمة 
حجم  على  الوقوف  بغية 
منها  ي�شتكون  التي  املعاناة 
ب�شبب  الزمن  من  عقود  منذ 
يعي�ص  التي  الكارثية  الو�شعية 
الطبي  امل�شتو�شف  وقعها  على 
ال�رضوريات  الأدنى  يفتقر  والذي 
الن�شاء  يف  خمت�ص  كطبيب 
والتوليد، اإ�شافة اإىل تاأخر دعمه 
ال�شكانري،  و  الراديو  بجهاز 
القائمني  التزام  ناهيك عن عدم 
بتعليمة  ال�شحي  املركز  على 
بتوفري  تق�شي  التي  الو�شايا 
املناوبة الليلية للتكفل باحلاالت 

ما  خا�شة  احلرجة  املر�شية 
وما  العقربية،  بالت�شممات  تعلق 
هو  هوؤالء  ح�شب  بلة  الطني  زاد 
اال�شتفادة  من  بلديتهم  حرمان 
العراقيل  ب�شبب  �شيدالية  من 
املتعاملني  يواجهها  التي 
اخلوا�ص، االأمر الذي دفع بغالبية 
التنقل  عناء  لتحمل  العائالت 
دوار  لبلديتي  ال�شفر  وم�شقة 
املاء و الطالب العربي ويف اأ�شوء 
لنقل  الوالية  لعا�شمة  االأحوال 
مبالغ  كلفهم  ما  وهو  مر�شاهم، 
الفقرية  العائالت  عجزت  مالية 
واملحدودة الدخل عن حت�شيلها، 
�شكان  لوح  فقد  ذلك  مع  موازاة 
لل�شارع  باخلروج  اجلهة  ذات 
بالدخول  والت�شعيد من موقفهم 
مفتوحة  احتجاجية  حركة  يف 
يف  املذكورة  البلدية  مقر  اأمام 
ملطالبهم  اال�شتجابة  عدم  حالة 
امل�رضوعة و اإيجاد حلول جذرية 

ويف القريب العاجل  .
ت�شاءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املوجودة  ق�شة  بن  بلدية  �شكان 

االأرا�شي  من  حجر  مرمى  على 
الوجهة  م�شري  عن  التون�شية 
املالية  لالأغلفة  احلقيقية 
ال�شخمة التي ر�شدتها احلكومة 
النائية  املناطق  تنمية  بهدف 
بال�شكان  االأهلة  واحلدودية 

بجنوب البالد الكبري .
ال�شحة  قطاع  اأن  ومعلوم 
حتت  يئن  احلدودية  باملناطق 

عن  ناهيك  الت�شيري  �شوء  وطاأة 
الطبية  االأطقم  التزام  عدم 
وال�شبه طبية ، ناهيك عن النق�ص 
الفادح يف التجهيزات الطبية وهو 
تلك  مر�شى  حول  الذي  االأمر 
ح�شب  جتارب  لفئران  املناطق 
احت�شار  من  املت�رضرين  قول 

قطاع ال�شحة .
�شالح ،ب 

امل�شتو�شف ال�شحي يف غرفة الإنعا�ش 

وزير ال�شحة مطلوب ببلدية بن ق�شة بالوادي

ببلدية  بوغفالة  �شكان حي  يعاين   
�شعود  تف�شي ظاهرة  من   ، ورقلة 
وهو  االأر�ص  على  القذرة  املياه 
ما بات ينذر بكارثة وبائية بعدما 
باتت مالحمها تطفو على ال�شطح 
ال�شلطات  فيه  تلعب  وقت  يف   ،

املحلية دور املتفرج .
حي  �شكان  من  الع�رضات  اأبدى 
ت�رضيح  يف  ورقلة  ببلدية  بوغفالة 
»عن  »الو�شط  يومية  مع  لهم 
الكبريين  وتذمرهم  ا�شتيائهم 
في�شان  مع�شلة  ا�شتمرار  ب�شبب 
التي  ال�شحي  ال�رضف  مياه 
ب�شحة  اأ�رضار  باإحلاق  ت�شببت 
ب�رضيحة  تعلق  ما  خا�شة  ال�شاكنة 
يف  اللعب  تف�شل  التي  االطفال 
االإفتقار  ظل  يف  وذلك  ال�شوارع 
مع  موازاة   ، ال�رضورية   للمرافق 
ال�شاكنة  اأ�شوات  تعالت  فقد  ذلك 
طرف  من  املطبق  ال�شمت  حيال 
ف�شلت  التي  املعنية  ال�شلطات 
البحث  عو�ص  املتفرج  دور  لعب 
القائم  للم�شكل  جذرية  حلول  عن 
الذي بات ينذر بكارثة وبائية باتت 

تلوح يف االأفق .
اأرجع  فقد  مت�شل  �شياق  ويف   
املتوا�شل  امل�شكل  ال�شاكنة 
بوغفالة  وبحي  عموما  بالوالية 
لغياب  اخل�شو�ص  وجه  على 
ال�شلطات  من  حقيقية  اإرادة 
اذا  خا�شة   ، معاجلته  املحلية يف 
تاأهيل  اإعادة  م�رضوع  اأن  علمنا 
الفرعية  ال�شحي  ال�رضف  �شبكات 
اأ�شندت  الذي  بورقلة  والرئي�شة 
له  ر�شد  كو�شيدار  ل�رضكة  مهامه 
اأموال �شخمة دون حتقيق النتائج 
بات  الذي  الو�شع  وهو  املرجوة، 
ينذر بتكرار �شيناريو الف�شل الذريع 
الذي حققه م�رضوع القرن لل�رضف 
مايل  غالف  التهم  الذي  ال�شحي 
�شنتيم  مليار   4700 قدره  �شخم 

دون حتقيق النتائج املرجوة  .
 ويف اإنتظار تدخل جاد من �شناع 
على  لزاما  يبقى  بالوالية  القرار 
اإداريا  التابع  بوغفالة  حي  �شكان 
الو�شع  معاي�شة  ورقلة   لبلدية 

املزري الأجل غري م�شمى.
اأحمد باحلاج 

مياه ال�شرف ال�شحي تهدد 
بكارثة بيئية 

تفكيك  جمعية اأ�شرار متكونة 
من اأربعة اأ�شخا�ص 

 نق�ص مرافق الرتفيه والت�شلية 
يوؤرق �شكان تيميمون

حي بوغفالة بورقلة

اأمن  ورقلة 

و�شط تف�شي رهيب لظاهرة ال�شطو على امل�شاحات اخل�شراء  

تيميمون  االإدارية  املقاطعة  تعاين 
باأدرار  املعروفة بالواحة احلمراء 
مرافق  توفري  يف  فادح  نق�ص  من 
ال�شكان  لتمكني  والت�شلية   الرتفيه 
من تخفيف الروتني اململ الناجم 
عن ارتفاع درجة احلر ، حيث اأرجع 
ذلك  يف  ال�شبب  ال�شكان  من  عدد 
لتف�شي ظاهرة ال�شطو واالإ�شتيالء 

على امل�شاحات اخل�رضاء .
طالب �شكان بلدية تيميمون الوايل 
املنتدب ب�رضورة التدخل العاجل 
والريا�شة  ال�شباب  مديرية  لدى 
دعم  اأجل  من  البلدية  م�شالح  و 
مبراكز  النائية  الق�شور  و  االأحياء 
للرتفيه والت�شلية وهو ما من �شاأنه 
و  التنزه  من  العائالت  ميكن  اأن 
بات  الذي  اململ  الروتني  ك�رض 
الكبري  االرتفاع  ب�شبب  يحا�رضهم 
زاد  ومما    ، احلرارة  درجة  يف 

الطني بلة ح�شب هوؤالء هو اإق�شاء 
ال�شياحي  الطابع  ذات  بلديتهم 
م�شاريع  من  اال�شتفادة  من 
للم�شابح اجلوارية وال�شبه اأوملبية، 
املفا�شلة  ب�شيا�شة  ذلك  وا�شفني 
االمنائية  امل�شاريع  توزيع  يف 
بلديات  بني  الهادفة  و  احليوية 
انتقد  كما   ، احلدودية  الوالية 
حمدثو جريدة »الو�شط » ال�شمت 
امل�شالح  طرف  من  املطبق 
للمطلب  وجتاهلها  املعنية 
ال�شعبي املتمثل يف �رضورة جتنيد 
ال�شلطات وعلى جميع امل�شتويات 
العقارية  الف�شاءات  الإ�شرتجاع 
التي كانت م�شطرة يف اإطار  اجناز 
اأن  قبل  اخل�رضاء  امل�شاحات 
امل�شلح  االإ�شمنت  ظاهرة  تغزوها 
ب�شبب تكثيف مافيا وبارونات نهب 

�شالح،ب العقار لن�شاطها .

احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكن 
اليومني  خالل  بورقلة  اخلام�ص 
على  القب�ص  اإلقاء  من  االأخريين، 
اأربعة  من  تتكون  اأ�رضار  جمعية 
العمر  من  الثاين  العقد  يف  �شباب 
احرتفوا ال�رضقة . اأفاد بيان خللية 
والعالقات  واالت�شال  االأعالم 
والية  اأمن  مبديرية  اخلارجية 
يومية  حت�شلت  قد  كانت  ورقلة 
اأن  منه  ن�شخة  »على  »الو�شط 
وقائعها  تعـود  الق�شية  حيثيات 
ال�رضطة  عنا�رض  ا�شتغالل  بعد 
اأربعة  قيام  مفادها  معلومات 

جتاري  حمل  ب�رضقة  اأ�شخا�ص 
�شعبي،لينتقل  حي  و�شط  متواجد 
فور ذلك عنا�رض ال�رضطة اإىل عني 
املكان اأين توجت العملية بتوقيف 
تلب�ص  حالة  يف  االأربعة  املتورطني 
االإجرامي  بن�شاطهم  قـيامهم  اأُثناء 
مقر  غلى  مبا�رضة  حتويلهم  ليتم 
االأمن احل�رضي ومبا�رضة التحقيق 
االإجراءات  كافة  ا�شتكمال  عقب   .
القانونية الالزمة، مت اإجناز ملفات 
ق�شائية جزائية �شدهم وتقدميهم 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة.

اأحمد باحلاج 



الفرن�سي  الرئي�س  تعر�س 
اإميانويل ماكرون، الذي يقود 
على  لل�سغط  دولية  حملة 
الرئي�س الربازيلي، على خلفية 
حرائق غابات الأمازون، ل�سيل 
من  �سيما  ل  الإهانات،  من 
الربازيلي  التعليم  وزير  قبل 
الربازيلي،  الوزير  وكتب 
�سل�سلة  اأبراهام وينرتوب، يف 
"تويرت"  موقع  على  تغريدات 
: "ماكرون لي�س على م�ستوى 
انتهازي  اإنه  النقا�س.  هذا 
اأبله ي�سعى للح�سول على دعم 
الفرن�سي"،  الزراعي  اللوبي 
اإىل معار�سة  اإ�سارة  وذلك يف 
للم�سادقة  الفرن�سي  الرئي�س 
على اتفاق التجارة احلرة بني 
وحتالف  الأوروبي  الحتاد 
القت�سادي  "مريكو�سور" 

الأمريكي اجلنوبي.

بلد  "فرن�سا  الوزير:  وتابع 
اأجنبت  لقد  التناق�سات. 
رجال مثل ديكارت وبا�ستور، 
متعاملني  اأجنبت  واأي�سا 
احلرب  اإبان  النازيني  مع 
الثانية"واأ�ساف:  العاملية 
الفرن�سيون  اختار  "لقد 
�سخ�سية"،  بال  رئي�سا 
الت�سدي  "يجب  م�سيفا 
الأحمق"بدوره  ملاكرون 
كارفاليو،  دي  اأولفو  اأطلق 
الذي  الربازيلي  الكاتب 
املتحدة  الوليات  يف  يعي�س 
للرئي�س  الروحي  واملعلم 
جايري بول�سونارو، اأطلق على 
"ماكروكون"  ا�سم  ماكرون 

وروج لذلك على "تويرت".
وتبنى بول�سونارو على �سفحته 
الر�سمية يف "في�سبوك" تعليقا 
ماكرون  بريجيت  من  ي�سخر 

الفرن�سي  الرئي�س  زوجة 
البالغة 66 عاما.

فقد تفاعل مع من�سور ي�سخر 
من �سكل بريجيت التي تظهر 
يف �سورة غري جيدة لها، مع 
تفهمون  "الآن  يقول:  تعليق 
ملاذا يقوم ماكرون مبالحقة 
يف  الغرية"،  اإنها  بول�سونارو، 
زوجته  وبني  بينها  مقارنة 
البالغة  بول�سونارو  مي�سيل 

بول�سونارو  واأ�ساف  37 عاما 
حترجوا  "ل  ح�سابه:  على 
يرمز  ر�سم  مع  الرجل!"، 
وكان  عالية  �سحكات  اإىل 
جنل  بول�سونارو،  اإدواردو 
وهو  الربازيلي،  الرئي�س 
من�سب  لتويل  ومر�سح  نائب 
وا�سنطن،  الربازيل يف  �سفري 
تغريدة  اجلمعة  اأعاد  قد 
خالل  عنف  لأعمال  فيديو 

"ال�سرتات  حلركة  تظاهرات 
وقد  فرن�سا،  يف  ال�سفراء" 
"ماكرون  بعنوان  اأرفقها 
غابات  حرائق  غبي"و�سبت 
النار  على  الزيت  الأمازون 
بني  املتوترة  العالقات  يف 
فرن�سا والربازيل منذ و�سول 
اليميني  بول�سونارو،  جايري 
الرئا�سة  اإىل  املت�سدد، 

الربازيلية.

كلمته  خالل  اهلل،  ن�رص  واأعلن 
الوطن"  "�سياج  مهرجان  يف 
الثانية  الذكرى  -مبنا�سبة 
منذ  اأنه  الثاين-،  للتحرير 
للطائرات  الت�سدي  �سيتم  الآن 
عندما  الإ�رصائيلية  امل�سرية 
على  والعمل  لبنان  تدخل 
اإ�سقاطها، كما يتوعد بالرد على 
اأي ا�ستهداف لعنا�رص حزب اهلل 
يف �سوريا، وذلك يف لبنان ولي�س 
الأمني  وتناول  �سبعا  مزارع  يف 
ح�سن  ال�سيد  اهلل  حلزب  العام 
الإ�رصائيلي  الق�سف  اهلل  ن�رص 
ال�سبت،  اأم�س  لدم�سق، 
م�سريتني  طائرتني  و�سقوط 
لبريوت،  ال�ساحية اجلنوبية  يف 
موؤكداً اأن ما جرى "خطري جداً 
جداً.. واملوقف يجب اأن يكون 
اأن  احلدث"واأكد  م�ستوى  على 
دخلت  التي  امل�سرية  "الطائرة 
هي  فجراً  ال�ساحية  �سماء 
طائرة ا�ستطالع، وحلقت على 
ارتفاع منخف�س لإعطاء �سورة 
دقيقة للهدف"، واأ�ساف "نحن 
مل ن�سقط الطائرة ولكن بع�س 
ال�سبان ر�سقوها باحلجارة قبل 
اأن تقع"وك�سف ن�رص اهلل اأن "ما 
هجوم  هو  اأم�س  ليلة  ح�سل 
على  انتحارية  م�سرية  بطائرة 
اجلنوبية  ال�ساحية  يف  هدف 
لبريوت.. وهو اأول عمل عدواين 

منذ 14 اآب 2006".

واأ�سيب ثالثة اأ�سخا�س بجروح 
طفيفة داخل املركز الإعالمي 
�ساحية  يف  اهلل،  حلزب  التابع 
بريوت اجلنوبية، م�ساء ال�سبت، 
ا�ستطالع  طائرة  انفجار  جراء 
ة، و�سقوطها  "اإ�رصائيلية" م�سرَيرّ
فوق مبنى املركز، وفق الوكالة 
الوطنية لالإعالم التابعة لوزارة 
ن�رص  وعدرّ  اللبنانية  الإعالم 
خرقاً  ي�سكل  جرى  "ما  اأن  اهلل 
فا�سحاً وكبرياً للمعادلت التي 
متوز،  عدوان  بعد  اأر�سيت 
وال�سكوت عنه �سيوؤ�س�س مل�سار 
فرتة  وكل  لبنان  �سد  خطري 
م�سرية  هناك طائرات  �ستكون 

مماثلة".
هذا  عن  �سكوت  "اأي  وقال: 
تكرار  اإىل  �سيوؤدي  اخلرق 

لبنان  يف  العراقي  ال�سيناريو 
امل�سرية  الطائرات  حيث 
تق�سف مراكز للح�سد ال�سعبي 
يباهي  ونتنياهو  العراق،  يف 
"نحن  اهلل  ن�رص  وجزم  بذلك"، 
من  مب�سار  ن�سمح  ل  لبنان  يف 
�سيء  كل  و�سنفعل  النوع،  هذا 
كهذا..  م�سار  ح�سول  ملنع 
فيه  تق�سف  الذي  فالزمن 
يف  هي  وتبقى  لبنان  اإ�رصائيل 

اأمان انتهى".
للم�ستوطنني  اهلل  ن�رص  وقال 
"ل  املحتلة:  فل�سطني  �سمال 
ول  تطمئنوا،  ول  ترتاحوا، 
اأن حزب اهلل �سي�سمح  ت�سدقوا 
"اإدانة  واأ�ساف  كهذا".  مب�سار 
الدولة اللبنانية ملا جرى ورفع 
اأمور  الأمن  جمل�س  اإىل  الأمر 

جيدة، ولكن هذه اخلطوات ل 
"�سمحنا  وتابع  امل�سار".  متنع 
بالطائرات   2000 عام  منذ 
الإ�رصائيلية  امل�سرية 
مل  ولكن  كثرية،  لعتبارات 
�ساكناً"واأو�سح  اأحد  يحرك 
ن�رص اهلل اأن الطائرات امل�سرية 
لبنان  تدخل  التي  الإ�رصائيلية 
بل  املعلومات  جلمع  تعد  "مل 
الآن  ومن  الغتيال..  لعمليات 
الطائرات  �سنواجه  ف�ساعداً 
عندما  الإ�رصائيلية  امل�سرية 
و�سنعمل  لبنان،  �سماء  تدخل 
اإىل  اإ�سقاطها"وبالنتقال  على 
احلربية  الطائرات  ا�ستهداف 
اإىل  واأدى  لدم�سق  الإ�رصائيلية 
حزب  من  عن�رصين  ا�ست�سهاد 
قتلت  "اإذا  اهلل  ن�رص  اأكد  اهلل، 

يف  اإخواننا  من  اأياً  اإ�رصائيل 
�سوريا �سرند على ذلك يف لبنان، 
�سبعا"وقال  مزارع  يف  ولي�س 
ن�رص اهلل: "ما ح�سل ليلة اأم�س 
وتوجه  الكرام".  مرور  مير  لن 
الإ�رصائيليني  اإىل  اهلل  ن�رص 
يخو�س  "نتنياهو  اإن  بقوله: 
النتخابات بدمائكم"، واأ�ساف 
"�سندافع عن بلدنا يف احلدود 
ال�سماء  ويف  البحر  ويف  الربية 
م�ستعدون  "نحن  وتابع  اأي�ساً"، 
اأعزاء،  نبقى  ولكن  جنوع،  اأن 
مي�س  اأن  لأحد  ن�سمح  ولن 

بكرامتنا ووجودنا".
اأمام  "نحن  بالقول:  وختم 
الكل  وليتحمل  مرحلة جديدة، 

م�سوؤوليته يف هذه املرحلة".

توعد ح�صن ن�صر اهلل، االأمني العام حلزب اهلل، بالرد على اعتداءات االحتالل ال�صهيوين، وا�صفا ما 
حدث من ا�صتهداف اإ�صرائيلي اأم�س يف دم�صق وال�صاحية اجلنوبية لبريوت باأنه اأمر خطري جداً، و�صدد 

على اأنه "لن مير مرور الكرام".

ق.د/وكاالت

جدا" خطري  م�صريتني  طائرتني  "�صقوط 

ن�سر اهلل يتوعد "اإ�سرائيل" بالرد... 
نحن اأمام مرحلة جديدة
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وزير برازيلي ملاكرون... اأيها االأبله االنتهازي!

اإعالميةاأم�س   تقارير  ذكرت 
مقاتالت  اأن  الثنني، 
موقعا  ق�سفت  "اإ�رصائيلية" 
القيادة  ال�سعبية-  للجبهة 
قو�سايا  منطقة  يف  العامة، 
احلدود  قرب  لبنان  �رصقي 
ال�سعبية-  واجلبهة  ال�سورية 
ف�سيل  هي  العامة،  القيادة 
اأحمد  يتزعمه  فل�سطيني 
ودعم  بتاأييد  ويتمتع  جربيل 

من دم�سق وطهران.
العامة"،  "القيادة  و�رصحت 
الإ�رصائيلي،  الق�سف  عقب 
وفق �سكاي نيوز، اأن الغارات 
فيما  اأهدافها،  حتقق  مل 
عن  متعددة  م�سادر  حتدثت 
وقوع اإ�سابات جراء الغارات 

احلربية  الطائرات  ونفذت 
الإ�رصائيلية منذ ليلة الأحد، 
يف غ�سون اأقل من 24 �ساعة، 
طالت  ع�سكرية  عمليات   3
اأهدافا وقوات موؤيدة لإيران 
والعراق  ولبنان  �سوريا  يف 
اإ�رصائيلية،  مقاتالت  و�سنت 
على  غارات  الأحد،  اأم�س 
قرية  يف  اإيرانية  اأهداف 
العا�سمة  بريف  عقربا 
ال�سورية دم�سق وقال اجلي�س 
من  متكن  اإنه  الإ�رصائيلي 
لـ"فيلق  عملية  اإحباط 
للحر�س  التابع  القد�س" 
الإيراين انطالقا من  الثوري 

املنطقة، وفق زعمه.

لـلجبهة  مقرا  "اإ�سرائيل" ت�سرب 
ال�سعبية "القيادة العامة" يف لبنان

الأمريكي،  الرئي�س  اقرتح 
قنابل  اإلقاء  ترامب،  دونالد 
كي  الأعا�سري  على  نووية 
ت�رصب  اأن  قبل  تتال�سى 
املتحدة،  الوليات  اأرا�سي 
موقع  به  اأفاد  ما  بح�سب 
لالأنباء  "اآك�سيو�س" 

والتكنولوجيا.
الأحد،  اأم�س  املوقع،  واأورد 
خم�س�سة  جل�سة  خالل  اأنه 
اآخر  على  ترامب  لإطالع 
املتعلقة  امل�ستجدات 
الرئي�س  �ساأل  بالأعا�سري، 
بالإمكان  كان  اإن  الأمريكي 
التي  الأعا�سري،  تعطيل 
ال�سواحل  فوق  تت�سكل 
قنبلة  اإلقاء  عرب  الإفريقية، 
ومل  الأع�سار  عني  يف  نووية 
"اآك�سيو�س"  موقع  يحدد 
النقا�س  هذا  جرى  متى 
ترك  مطلع  م�سدر  ووفق 
وهم  الجتماع  احلا�رصون 
ميكن  "كيف  يت�ساءلون 
الت�رصف مع اأمر كهذا؟"وهذه 
التي  الأوىل  املرة  لي�ست 
يقدم فيها الرئي�س الأمريكي 
مثل هذا القرتاح. ففي عام 
م�سوؤول  ترامب  �ساأل   2017

يجب  كان  اإذا  عما  كبريا 
على الإدارة اأن تاأمر بق�سف 
الأعا�سري ملنعها من الهبوط 
موقع  واأ�سار  الياب�سة  على 
"اآك�سيو�س" اإىل اأن ترامب مل 
نووية  قنابل  ا�ستخدام  يذكر 

يف املرة الأوىل.
البيت  رف�س  جهته،  من 
الأبي�س التعليق على التقرير، 
لكن م�سوؤول رفيعا يف الإدارة 
مل  ترامب  "الرئي�س  اإن  قال 

يق�سد �سيئا �سيئا".
وفكرة ترامب لي�ست جديدة 
بح�سب املوقع، فالقرتاح مت 
قبل  من  الأ�سل  يف  تقدميه 
عامل حكومي يف اخلم�سينات 
خالل  املا�سي  القرن  من 
دوايت  الرئي�س  ولية 
اأيزنهاور وتطفو هذه الفكرة 
على ال�سطح بني وقت واآخر، 
العلماء  اأن  من  الرغم  على 
ميكن  ل  اأنها  على  يجمعون 
الوليات  وتتعر�س  تنجح  اأن 
لأعا�سري  بانتظام  املتحدة 
بات   2017 عام  ويف  قوية، 
اإع�سار  اأقوى  "هاريف" 
ي�رصب الياب�سة الأمريكية يف 

الـ12 عاما الأخرية.

موقع "اآك�صيو�س"

 ترامب يقرتح الق�ساء على االأعا�سري 
بالقنابل النووية!

قالت جهات اأمنية "اإ�رصائيلية" 
، باأن توؤدي  اإن هناك تخوفات 
الأخرية  الأمنية"  "الأحداث 
ت�سعيد  اإىل  واجلنوب  بال�سمال 

�سامل.
عن  العربية،  كان  قناة  ونقلت 
امل�سدر الإ�رصائيلي قوله اليوم: 
"اإن اإيران وحليفاتها باملنطقة، 
�سوف يبحثون عن طرق جديدة 
كرد  باإ�رصائيل،  للم�سا�س 
بلبنان  الأخرية  الهجمات  على 
اأن  القناة،  و�سوريا"واأ�سافت 
وال�ستنفار،  التاأهب  من  حالة 
الأمنية  املنظومة  ت�سود 
�ساعات  منذ  الإ�رصائيلية، 

حت�سبا  وذلك  اأم�س،  م�ساء 
الأخرية،  الهجمات  على  لرد 
ح�سن  خطاب  بعد  �سيما  ل 
واأ�سارت  قالت  كما  اهلل،  ن�رص 
القناة العربية، اىل اأن املجل�س 
امل�سغر  الإ�رصائيلي  الوزاري 
اليوم،  �سينعقد  "الكابينت" 
الأمنية  التطورات  ملناق�سة 
اجلنوبية  باملناطق  الأخرية، 
"اإ�رصائيل"  وكانت  وال�سمالية 
لبنان  على  غارات  عدة  نفذت 
�ساعة،   24 غ�سون  يف  و�سوريا 
حلزب  اأهدافا  ا�ستهدفت 
ال�سعبية  واجلبهة  واإيران،  اهلل 

القيادة العامة.

تقارير حتذر

االأحداث االأمنية االأخرية قد تودي 
لت�سعيد �سامل



�صباح عبدال�صبور/مركز 
امل�صتقبل للدرا�صات و الأبحاث 

املتقدمة

�صعود التج�ص�س املهني:

تعددت حاالت توظيف موقع »لينكد 
�ضمن  التج�ض�س  اأعمال  يف  اإن« 
الدول، خا�ضة يف ظل  بني  العالقات 
تزايد تركيز بع�س الدول على اخرتاق 
عنا�رص  وا�ضتقطاب  املجتمعات، 
والثقافية  ال�ضيا�ضية  النخب  من 
توجهات  على  للتاأثري  واالجتماعية 
و�ضيا�ضات الدول امل�ضتهدفة، وتتمثل 
ممار�ضات  انت�ضار  موؤ�رصات  اأهم 

التج�ض�س املهني فيما يلي:
اتهامات اأمريكية مت�ضاعدة لل�ضني: 

ك�ضف رئي�س ق�ضم مكافحة التج�ض�س 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  يف 
اإيفانيا«  »وليام  املتحدة  بالواليات 
جت�ض�س  وكاالت  اأن  عن   ،2018 عام 
وهمية  ح�ضابات  ت�ضتخدم  �ضينية 
على موقع »لينكد اإن« ملحاولة جتنيد 
اأمريكيني على دراية باأ�رصار حكومية 
احل�ضابات  تلك  وتقوم  وجتارية، 
يف  امل�ضتخدمني  باآالف  باالت�ضال 
وقت واحد بهدف البحث عن ثغرات 

لالخرتاق.
ومل يحدد »وليام اإيفانيا« يف ت�رصيحه 
لوكالة »رويرتز« عدد تلك احل�ضابات 
عدد  اأو  اكت�ضافها،  مت  التي  الوهمية 
لهذه  تعر�ضوا  الذين  االأمريكيني 
احلملة  جناح  مدى  اأو  املحاوالت، 
ولكنه  التجنيد،  عمليات  يف  ال�ضينية 
بيئة  بات  اإن«  »لينكد  اأن  اإىل  اأ�ضار 
ال�ضتهداف  الدول  لبع�س  مواتية 
واملوظفني  احلاليني،  امل�ضئولني 
املتقاعدة  والعنا�رص  ال�ضابقني، 
املركزية  اال�ضتخبارات  وكالة  يف 
والعلماء،  واالأكادمييني،  االأمريكية، 

واملهند�ضني.
حتقيقات  ك�ضفت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
بالواليات  التج�ض�س  مكافحة  ق�ضم 
مالوري«  »كيفني  مع  املتحدة 
بوكالة  املتقاعد  الع�ضكري 
اال�ضتخبارات املركزية وا�ضتخبارات 
الدفاع االأمريكية، اأنه مت جتنيده من 
خالل م�ضتخدم �ضيني ملوقع »لينكد 
ياجن«،  »ريت�ضارد  ا�ضم  م�ضتعرًيا  اإن«، 
فرباير  يف  بينهما  ات�ضال  اأول  وجاء 
اأنه  االأخري  زعم  اأن  بعد   2017 عام 
يعمل يف موؤ�ض�ضة فكرية يف �ضنغهاي. 
لالإدالء  »مالوري«  جتنيد  مت  وقد 
حول  ال�رصية  غاية  يف  مبعلومات 
الدفاع  ا�ضتخبارات  وكالة  اأولويات 
ومت  طائلة،  اأموال  مقابل  االأمريكية 
جهاز  عرب  املعلومات  هذه  اإر�ضال 
وقد  له.  منحه  مت  خا�س  خلوي 
على  حتديًدا  التعليق  ال�ضني  جتنبت 
يف  نفت  كانت  واإن  الق�ضايا،  هذه 
اخرتق  عن  م�ضئوليتها  �ضابق  وقت 
يف  املوظفني  �ضئون  اإدارة  مكتب 

الواليات املتحدة.
اأوروبية من »االخرتاق  2- حتذيرات 

ال�ضيني«: 

رئي�س  ما�ضن«  جورج  »هانز  حذر 
االأملاين  الداخلية  املخابرات  جهاز 
)بي. اإف. يف( يف دي�ضمرب 2017، من 
اأن ال�ضني ت�ضتخدم �ضبكات اجتماعية 
والتج�ض�س  املعلومات  لتجميع  �ضعًيا 
»هانز«  وقال  امل�ضئولني،  على 
ال�ضينيني  املخابرات  عمالء  اإن 
ا�ضت�ضاريون  خرباء  باأنهم  يتظاهرون 
اإن«،  »لينكد  موقع  على  باحثون  اأو 
فقط  اأ�ضهر  ت�ضعة  خالل  اأنه  موؤكًدا 
اأملاين  اآالف  ع�رصة  من  اأكرث  تلقى 
ر�ضائل عرب موقع »لينكد اإن« للتوا�ضل 
تتخفى  وهمية  �ضفحات  من  املهني 
يف �ضكل موؤ�ض�ضات ا�ضت�ضارية وبحثية 
وباحثني  م�ضت�ضارين  لتوظيف  ت�ضعى 

واأكادمييني.
مت  التي  الوهمية  احل�ضابات  وت�ضمل 
ن�رص تفا�ضيلها ح�ضاًبا با�ضم »ريت�ضل 
يل« التي تعرف نف�ضها باأنها م�ضئولة 
اآر«،  اإت�س  »رايز  موقع  يف  توظيف 
م�رصوعات  مدير  وهو  و«األيك�س يل« 
يف »مركز درا�ضات التنمية ال�ضينية - 

االأوروبية«.
عرب  الوهمية  احل�ضابات  وتت�ضم 
ال�ضديدة  باجلاذبية  اإن«  »لينكد 
واملهنية، حيث يتم ن�رص �ضور ل�ضبان 
وفتيات يبدو عليهم الطابع الر�ضمي، 
من  واجلاذبية  باالأناقة  ويت�ضمون 
بكتابة  ويقومون  املظهر،  حيث 
ويف  املهنية.  �ضديدة  بلغة  الر�ضائل 
التحقيقات  ك�ضفت  ال�ضدد،  هذا 
»ليت�ضيا  ح�ضاب  �ضورة  اأن  االأمنية 
يف  مديرة  اأنها  تدعي  التي  ت�ضني« 
»املركز ال�ضيني لل�ضيا�ضة واالقت�ضاد 
الدويل« مت اقتبا�ضها من كتيب م�ضور 

للمو�ضة من�ضور على االإنرتنت.
التوظيف الرو�صي ملوقع »لينكد 

اإن«: 

بداأت رو�ضيا مبكًرا يف توظيف موقع 
التج�ض�س  عمليات  يف  اإن«  »لينكد 
والرتويج ل�ضيا�ضات الرئي�س »بوتني«، 
باأن  التحقيقات  اأفادت  حيث 
»اآلن  ال�ضهرية  الرو�ضية  اجلا�ضو�ضة 
للواليات  و�ضولها  بعد  ت�ضامبان« 
على  �ضفحتني  اأطلقت  املتحدة 
»في�ضبوك«  منها  اجتماعية  مواقع 
�ضبكة  تو�ضيع  بهدف  اإن«  و«لينكد 
عالقاتها، وقدمت نف�ضها عرب »لينكد 
اإن« كمديرة تنفيذية ل�رصكة »بروبرتي 
ال�ضفحة مبوقع  اإحلاق  فايندر«، ومت 
يف  للبيع  منازل  يعر�س  اإلكرتوين 

مو�ضكو واإ�ضبانيا وبلغاريا وغريها.
اأوت  »نيوزويك« يف  نقلت جملة  وقد 
االأمنيني  اخلرباء  اأحد  عن   2017
ت�ضتخدم  الرو�ضية  املخابرات  اأن 
اإن« جلمع معلومات �ضخ�ضية  »لينكد 
جتنيدهم  ورمبا  معينة،  اأهداف  عن 
وابتزازهم عرب �ضفحات مفربكة يتم 
امل�ضئولني  ببع�س  لالإيقاع  ت�ضميهما 
الوظائف  بع�س  يف  املتخ�ض�ضني  اأو 
املهمة املرتبطة بالقطاعات االأمنية 

والع�ضكرية.
جملة  ن�رصت  ذاته،  ال�ضياق  ويف 
تقريًرا   2017 عام  يف  »نيوزويك« 

رو�ضيا  ت�ضتخدم  »كيف  بعنوان 
الواليات  �ضد  حرب  كاأداة  اإن  لينكد 
ح�ضابات  فيه  ر�ضدت  املتحدة« 
حمالت  �ضنت  لرو�ضيا  موالية 
منظمة على موقع »لينكد اإن« لتعليق 
قيادات  ومنهم  »اخل�ضوم«  ح�ضابات 
وكاالت  اأو  االأمريكي  اجلي�س  يف 
اال�ضتخبارات. كما عملت على تدمري 
ال�ضمعة املهنية ملنتقدي ال�ضيا�ضات 

الرو�ضية.
ال�ضابق  اخلبري  كوبو«  »بول  ويَعترب 
اجلي�س  يف  النف�ضية  احلرب  يف 
الرو�س  املت�ضيدين  اأن  االأمريكي، 
منتقدي  �ضد  نف�ضية  بحرب  يقومون 
»لينكد  عرب  الرو�ضية  ال�ضيا�ضات 
حدث  مبا  التقرير  وي�ضت�ضهد  اإن«، 
حول  النقا�س  جمموعات  اإحدى  يف 
على  الدولية  املهنية  العالقات 
»لينكد اإن«، حيث كان »ت�ضارلز ليفن« 
وهو �ضابط كبري يف وكالة املخابرات 
املركزية االأمريكية الهدف الرئي�ضي 
ظل  يف  خا�ضة  الرو�ضية،  للح�ضابات 
اإدارته العديد من جمموعات النقا�س 
واالأمنية  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  حول 
 130 حوايل  ت�ضم  اإن«  »لينكد  على 

األف ع�ضو.
�ضد  الرو�ضية  احلمالت  و�ضملت 
باإمكانية  ابتزازه  ليفن«  »ت�ضارلز 
اإعالن تورطه يف ق�ضايا ال اأخالقية، 
قدمية  بق�ضية  ارتباطه  ون�رص 
اجلوا�ضي�س  من  االأموال  الختال�س 
وكالة  مع  املتعاونني  الرو�س 
االأمريكية  املركزية  اال�ضتخبارات 
خالل فرتة احلرب الباردة، باالإ�ضافة 
اأخباًرا  تن�رص  مواقع  تاأ�ضي�س  اإىل 
الهجمات  هذه  وتوا�ضلت  له.  م�ضيئة 
اأن قام موقع »لينكد  اإىل  واالتهامات 
اإن« يف يوليو 2016 بتجميد ح�ضابات 
عدد من امل�ضئولني االأمريكيني ومن 
»جيم�س  وحماميه  »ليفني«  بينهم 
بريجر« واآخرين ب�ضبب »ن�رص حمتوى 
ب�ضكل  منا�ضب  وغري  مرغوب  غري 
متكرر، وا�ضتخدامه يف ال�ضغط على 

االأع�ضاء باملوقع«.

ممار�صات التج�ص�س الإيرانية: 

متعددة  اتهامات  اإيران  تواجه 
التج�ض�س،  يف  اإن«  »لينكد  بتوظيف 
ال�ضت�ضارات  �رصكة  ن�رصت  حيث 
االأمن ال�ضيرباين تدعى »ديل �ضيكيور 

تتهم   2015 عام  يف  تقريًرا  ورك�س« 
من  جمموعات  بت�ضكيل  اإيران  فيه 
�ضفحات  على  يعتمدون  املخرتقني 
اإن«  »لينكد  امل�ضتخدمني على موقع 
يف التج�ض�س وجتميع املعلومات عن 
العامة  ال�ضخ�ضيات  من  كبري  عدد 
وامل�ضئولني  واملتخ�ض�ضني  واخلرباء 
بينها  ومن  العامل  دول  من  عدد  يف 

الواليات املتحدة.
بت�ضكيل  طهران  قامت  وقد 
جمموعتني من ال�ضخ�ضيات الوهمية 
عرب »لينكد اإن«؛ االأوىل مت ت�ضميمها 
لتوظيف  وجهات  كموؤ�ض�ضات  لتبدو 
العمل  يف  اخلربات  ذوي  املتعاقدين 
الن�ضاط  دولية  وال�رصكات  احلكومي 
الثانية  املجموعة  اأما  العامل،  عرب 
الأفراد  �ضخ�ضية  ح�ضابات  فكانت 
وهميني اأقل احرتافية بهدف اإ�ضفاء 
املوؤ�ض�ضية  احل�ضابات  على  �رصعية 
وترويج  واالرتباط  الع�ضوية  عرب 

املن�ضورات عرب املوقع.
ت�ضري  قوية  اأدلة  وجود  التقرير  واأكد 
اإىل اأن هذه املجموعة التابعة لطهران 
تعمل من مناطق خارج الدولة، وتقوم 
اأ�ضماء �رصكات يف جماالت  بتوظيف 
ال�ضيرباين،  واالأمن  االت�ضاالت 
كربى  عاملية  �رصكات  اإىل  باالإ�ضافة 
وجرنال  جرومان،  نورثروب  مثل: 

موتورز، وتليديني تكنولوجي.

من  االإيراين  االخرتاق  فريق  ومتّكن 
م�ضتخدم  األف   200 من  اأكرث  ربط 
من  يديرونها  كانوا  التي  بال�ضبكات 
خالل ن�ضاط 25 ح�ضاًبا مزيًفا فقط، 
مع  التوا�ضل  على  عملياتهم  وركزت 
املنطقة  من  ومتخ�ض�ضني  خرباء 
العربية وباك�ضتان والواليات املتحدة 
والدفاع  االت�ضاالت  قطاعات  يف 
ما  وهو  احلكومي،  والعمل  واالأمن 
لرفع  ورك�س«  �ضيكيور  »ديل  دفع 
اإن«  »لينكد  قيام  ب�رصورة  تو�ضية 
على  املزيفة  احل�ضابات  بت�ضفية 
من  للتحقق  اآليات  وتطوير  املوقع، 

�ضخ�ضية امل�ضتخدمني.

ملاذا »لينكد اإن«؟

يعد موقع »لينكد اإن« �ضبكة التوا�ضل 
م�ضتوى  على  انت�ضاًرا  االأكرث  املهنية 
تاأ�ض�س  اأنه  من  الرغم  وعلى  العامل. 
يقدر  ما  ي�ضم  اأنه  اإال   ،2002 عام 

م�ضرتك،  مليار  ن�ضف  بحوايل 
ال�ضبكات  اأرقام  من  يقرتب  ما  وهو 
»في�ضبوك«  مثل  الكربى  االجتماعية 
هذا  عرب  االأفراد  ويتداول  و«تويرت«، 
وتاريخهم  الذاتية،  �ضريهم  املوقع 
املهنية،  وموؤهالتهم  الوظيفي، 
التطور  اإىل  باالإ�ضافة  وخرباتهم، 
ت�ضتغله  كما  املهني،  م�ضارهم  يف 
اخلرباء  مع  التوا�ضل  يف  ال�رصكات 
ويف  التخ�ض�س.  ذات  يف  والكوادر 
هذا االإطار، يُعد هذا املوقع من�ضة 
والتجنيد  التج�ض�س  لعمليات  مالئمة 
اأهمها  يتمثل  اأ�ضباب  لعدة  واالبتزاز 

يف االآتي:
احلكوميني:  امل�ضئولني  م�ضاركة   -1
�ضفحات  اإن«  »لينكد  موقع  ي�ضم 
عدد كبري من امل�ضئولني احلكوميني 
�ضعيهم  ظل  يف  العليا  املنا�ضب  يف 
املجال  يف  تواجدهم  لتعزيز 
من  توظيفه  يتم  كما  االفرتا�ضي، 
جانبهم يف التوا�ضل مع املتخ�ض�ضني 

يف جماالت عملهم.
وتويرت  في�ضبوك  تركيز  مقابل  ويف 
فاإن  االجتماعي،  التوا�ضل  على 
للتوا�ضل  توظيفه  يتم  اإن«  »لينكد 
جلمع  مهياأ  يجعله  ما  وهو  املهني، 
العامة،  ال�ضخ�ضيات  عن  املعلومات 
الذاتية  ال�ضري  ن�رص  ظل  يف  خا�ضة 
�ضبكات  وتكوينهم  لهم،  التف�ضيلية 
واأقرانهم  زمالءهم  ت�ضم  مهنية 
وهو  املوؤ�ض�ضات،  ذات  يف  والعاملني 
تعر�ضهم  احتماالت  من  يزيد  ما 

ملحاوالت االخرتاق والتج�ض�س.
2- الك�ضف عن هوية امل�ضتخدمني: 
للع�ضوية  الطابع املهني اجلاد  يدفع 
حر�س  اإىل  اإن«  »لينكد  موقع  عرب 
عن  الك�ضف  على  امل�ضتخدمني 
التوا�ضل  و�ضائل  وبع�س  هويتهم 
خا�ضية  املوقع  يتيح  ال  كما  معهم، 
مواقع  مثل  امل�ضتخدم  هوية  اإخفاء 
التوا�ضل االجتماعي االأخرى، ويكون 
معينة  مهنية  �ضبكة  يف  االأع�ضاء 
اأع�ضاء  كافة  من  للتوا�ضل  متاحني 
هذه ال�ضبكة، كما ميكن للم�ضتخدمني 
اإىل  الو�ضول  بها  االأع�ضاء  غري 
العام  البحث  بياناتهم دون قيود عرب 

على املوقع.
الوهمية: على  انت�ضار احل�ضابات   -3
ملوقع  االحرتايف  الطابع  من  الرغم 
»لينكد اإن«، اإال اأن الفرتة االأخرية قد 
الوهمية  للح�ضابات  انت�ضاًرا  �ضهدت 
بهدف ع�ضوية �ضبكات مهنية متعددة 
وي�ضتطيع  اأع�ضائها،  مع  والتوا�ضل 
الوهمية  احل�ضابات  هذه  مالكو 
التج�ض�س على االأع�ضاء االآخرين من 
خالل اإر�ضال برامج خبيثة خمباأة يف 
الربيد  ر�ضائل  اإىل  ومرفقات  روابط 
من  نهم  مُيِكّ ما  وهو  االإلكرتوين، 
وبيانات  معلومات  على  اال�ضتيالء 

امل�ضتخدمني.
املن�ضورة:  املعلومات  تنا�ضق   -4
معلومات  باإتاحة  اإن«  »لينكد  يتميز 
اخللفيات  عن  ومبا�رصة  متنا�ضقة 
ال  بحيث  للم�ضتخدمني،  املهنية 
حتتاج اإىل وقت جلمع بيانات متناثرة 

عرب  متتد  متعددة  م�ضاركات  من 
تاريخ م�ضاركة امل�ضتخدم يف املوقع 
التي  االأخرى  التوا�ضل  مواقع  مثل 
املعلومات  من  كبرًيا  ا  كًمّ تت�ضمن  ال 
نتيجة  امل�ضتخدم  عن  املبا�رصة 
عربها  م�ضاركاته  على  الرتكيز 

وتوا�ضله مع االأع�ضاء االآخرين.
بامل�ضتهَدفني:  االإيقاع  �ضهولة   -5
لدى  االأمني  احلذر  م�ضتوى  يرتاجع 
وجه  على  اإن«  »لينكد  م�ضتخدمي 
اخل�ضو�س نتيجة اال�ضتعداد النف�ضي 
لدى االأفراد للتعامل مع اأي ر�ضائل اأو 
م�ضاركات عرب املوقع بجدية ب�ضبب 
ارتباطه مب�ضارهم املهني والوظيفي 
على عك�س الر�ضائل وامل�ضاركات عرب 
االأخرى  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
م�ضتويات  بتدين  لديهم  ترتبط  التي 
من  للحذر  يدفعهم  ما  وهو  اجلدية، 
التوا�ضل مع اأ�ضخا�س ال تربطهم بهم 

معرفة �ضابقة يف الواقع.

اإجراءات مواجهة الخرتاق:
ملكافحة  الدول  جهود  تفاوتت 
حيث  اإن«،  »لينكد  عرب  التج�ض�س 
املتحدة  الواليات  مثل  دول  قامت 
لتتبع  املوقع  اإدارة  مع  بالتن�ضيق 
وحذف احل�ضابات املزيفة التي تتبع 
وكاالت ا�ضتخبارات دول اأخرى، فيما 
التحذير  اإىل  اأملانيا  مثل  دول  جلاأت 
ال�ضينية  الوهمية  احل�ضابات  من 
عن  والك�ضف  اإن«،  »لينكد  على 
والتج�ض�س  العمالء  جتنيد  حماوالت 
املقابل،  ويف  ال�ضيا�ضيني.  على 
اأكرث  باإجراءات  الدول  بع�س  قامت 
قامت  التي  رو�ضيا  مثل  راديكالية 
نهائًيّا  اإن«  »لينكد  موقع  بحجب 
بعد   ،2016 عام  منذ  الدولة  داخل 
قيام  باإدانة  ق�ضائي  حكم  �ضدور 
يلزم  رو�ضي  قانون  بانتهاك  ال�رصكة 
االإنرتنت  العاملة يف جمال  ال�رصكات 
الرو�ضيني  املواطنني  بيانات  بتخزين 
ولقد  رو�ضيا.  داخل  خوادم  على 
اأفريل  يف  االأوروبي  االحتاد  اأ�ضدر 
اخل�ضو�ضية  حلماية  ت�رصيًعا   2018
االإلكرتوين  والف�ضاء  االإنرتنت  عرب 
حتت م�ضمى »الالئحة العامة حلماية 
يفر�س  حيث   ،)GDPR( البيانات« 
حماية  ال�رصكات  على  الت�رصيع  هذا 
واخل�ضو�ضية  ال�ضخ�ضية  البيانات 
االأوروبي،  االحتاد  دول  ملواطني 
ل�ضالح  البيانات  جمع  طريقة  ويقيد 
البيانات  وتخزين  التجارية  االأن�ضطة 

ال�ضخ�ضية لالأ�ضخا�س وت�ضديرها. 
حقوًقا  لالأفراد  القانون  هذا  ويخول 
التي  البيانات  على  للح�ضول  مو�ضعة 
من  جماًنا  عنهم  ال�رصكة  جمعتها 
كما  البيانات«.  مو�ضوع  »طلب  خالل 
مينح االأفراد �ضالحية طلب ما ي�ضمى 
»حق الن�ضيان«، مبعنى اأنه يجب على 
ما  �ضخ�س  بيانات  حذف  ال�رصكات 
اإذا �ضحب موافقته على جمعها، كما 
ال ت�ضتطيع ال�رصكات جمع البيانات اإال 
حمدد  جتاري  غر�س  هناك  كان  اإذا 
اإ�ضافية  لها، بداًل من جمع معلومات 

عند ت�ضجيل اال�ضرتاك فقط.

م�ساهمةالثالثاء 27   اأوت  2019  املوافـق  ل26  ذواحلجة   1440هـ 8
التج�ص�س املهني:

االجتاهات املت�ساعدة لتوظيف
 »لينكد اإن« يف اخرتاق املجتمعات

مل يعد موقع »لينكد اإن« )Linked In( جمرد و�صيط للتوا�صل املهني بني الأفراد يف ظل تزايد اجتاهات توظيفه يف التج�ص�س على امل�صتخدمني من جانب 
الدول والفاعلني من غري الدول، وحماولة ا�صتقطاب بع�س امل�صئولني احلكوميني واأع�صاء النخب الفكرية والثقافية لخرتاق الدولة امل�صتهدفة 

والتاأثري على عملية �صنع القرار وتوجهات الراأي العام.
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الو�سط:2019/08/27

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
 16  /03847 الفهر�س:  رقم   16/  02415 اجلدول:  رقم 

تاريخ احلكم: 29 /11 /16 
الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
اعادة  دعوى  قبول  ال�سكل:  يف  ح�سوريا،  ابتدائيا  علنيا 
ال�سري يف الق�سية. يف املو�سوع: افراغا للحكم ال�سادر عن 
حمكمة احلال بتاريخ: 23 /20 /2016 حتت رقم فهر�س: 
00740 /16 ق�ست املحكمة بامل�سادقة على تقرير اخلربة 
املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى امانة �سبط املحكمة 
بتاريخ: 26 /05 /2016 حتت رقم ايداع: 185 /16 فهر�س 
املرجع  على  احلجر  اأول:  ب:  الأمر  وبالنتيجة   16/  193
لأبيها  باجللفة   1974 بتاريخ  املولود  زينب  دقية  �سدها 
دقية  املرجع  تعيني  ثانيا:   نعيمة.  ثامري  وامها  اأحمد 
على  �سوؤونها.  وت�سيري  لرعايتها  عليها  كمقدم  اأحمد 
باحد  قيامه  حالة  يف  املحكمة  با�ستئذان  يلتزم  ان 
ال�سرة.  قانون  من   88 املادة  ن�س  يف  الواردة  الت�سرفات 
بذا �سدر احلكم واأف�سح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور 

اأعاله، وبح�سبه اأم�سيناه مع اأمني ال�سبط. 

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



تقرير :  نا�صر دمج

نداء جمل�س الت�صامن الدويل 
حلقوق الإن�صان

الدويل  الت�ضامن  جمل�س  اأطلق 
حلقوق الإن�ضان يف عام 2015 نداء 
تخترب  )اإ�رسائيل(  باأن  فيه  اأو�ضح 
عقاقريها اجلديدة على املعتقلني 
يتعار�س  نحو  على  الفل�ضطينيني 
كليا مع املبادئ الأخالقية واملهنية 

الطبية املتعارف عليها دوليا.
لوزير  مريت�س  حزب  ا�ضتجواب 
التجارب  حول  ال�ضهيونى  ال�ضحة 
الطبية على  الأ�رسى العرَب داخَل 

املعتقالِت الإ�رسائيلية ال�رسي
مريت�س  حزَب  قدم   1985 عام  يف 
"يو�ضي  برئا�ضة  )الإ�رسائيلي( 
ال�ضحة  لوزير  ا�ضتجواباً  �رسيد" 
الكني�ضت،  يف  )الإ�رسائيلي( 
�َضماح  �ضبِب  عن  فيه  م�ضتف�رساً 
ِبزيادِة  الأمنّية  ِللجهاِت  الوزارة 
ن�ضبة التجارب الطبية على الأ�رسى 
ال�ضحة  وزير  اأكد  حيث  العرب، 
م�ضرياً  التجارب  هذه  وقوع  حينها 
الإذن  على  ح�ضلت  الوزارة  اأن  اإىل 
من  باملو�ضوع  املتعلق  الق�ضائي 

املحكمة )الإ�رسائيلية( العليا.
احلقيقة  هذه  تاأكيد  معر�س  ويف 
رين  اأفاد العديد من الأ�رسى املحَرّ
الذين اأم�ضوا �ضنوات يف املعتقالت 
)معتقل  مثل  الإ�رسائيلية  ال�رسية 
 1391 رقم  معتقل  و   1091 رقم 
باراك و�رسفند وعتليت،  ومعتقلي 
واجللمة(  تكفا،  وبتاح  و�رسفند، 
بَع�س  اأ�ضماَء  �ضاهدوا  باأنهم 
على  حمفورًة  املفقوديَن  الأ�رسى 
بَع�ُس  وتبادَل  الزنازين،  جدراِن 
مع  احلديَث  ريَن  املحَرّ الأ�رسى 
اأولئَك الأ�رسى الَّذين َلْ تظهْر لهم 
اأ�ضماء يف �ِضِجاّلِت ال�ضليب الأحمر 
املعتقالِت  م�ضلحِة  و�ضجاّلت 
وبياناِت  العامَة  )الإ�رسائيلية( 
اجلي�ِس ال�ضهيونى، واأفاَد العديُد ِمْن 
دثوا  حَتّ ِباأنَّهم  رين  املحَرّ الأ�رسى 
عرب  ِمْن  فل�ضطينيني  اأ�رسى  مع 
وم�رسيني،  لُبنانيني  واأ�رسى   48 الـ 
وطلب هوؤلء ِمْن حُمدثيهم اأْن يُبِلغوا 
وجوِدُهْم  تَنكر  اإ�رسائيل  باأّن  العاَل 
ِفئراَن  "وت�ضتخدمُهْم  اأحياَء،  وُهْم 
الَع�ضكرية  الأدويِة  على  جتاِرب 
وخالف ذِلَك، ويعتقد باأن اإ�رسائيل 

املفقودين  وت�ضتخدم  ا�ضتخدمت 
والعرب  الفل�ضطينيني  الأ�رسى  من 
وهو  الطبية،  التجارب  لأغرا�س 
خرب  اأي  لنقطاع  الوحيد  التف�ضري 
رغم  نهائياً  الأ�رسى  اأولئك  عن 
ومن  وا�ضح،  اعتقالهم  تاريخ  اإن 
معتقالت  يف  اأنهم  اأي�ضاً  املعروف 

اإ�رسائيل ومنهم:

ك�صف باأ�صماء الأ�صرى 
الأردنيني املفقودين منذ عام 

2016م  1967-
مفقود   – فريج  - حممد عطية   1

منذ العام 1967 
 – الزبون  اأحمد خليف  - ماجد   2

مفقود منذ العام 1967
3 - يو�ضف حممد اأحمد الروا�ضدة 

- مفقود منذ العام 1967
4 - عماد �ضدقي الزقزوق - مفقود 

منذ العام 1967
مفقود   - الكناين  اأحمد  ليث   -  5

منذ العام 1967
 - ال�ضوابكة  بطمان  يا�ضني   -  6

مفقود منذ العام 1967
7 - حممد ح�ضني اأبو ملوح - مفقود 

منذ العام 1967
8 - ها�ضم ح�ضني خالد ال�ضكعفي - 

مفقود منذ العام 1967
 - القبيالت  من�ضور  مو�ضى   -  9

مفقود منذ العام 1967
 - الهيجاء  اأبو  �ضليم  حاطب   -  10

مفقود منذ العام 1967
11 - حممد �ضحادة اأحمد املخارزة 

- مفقود منذ العام 1967
 - دلقموين  �ضليمان  اأحمد   -  12

مفقود منذ العام 1967
13 - حممد داود فليحان املبي�ضني 

- مفقود منذ العام 1967
الزبن -  14 - هيكل من�ضور تركي 

مفقود منذ العام 1967
15 - �ضال عيد مي�رس اخلوالدة - 

مفقود منذ العام 1967
فريج  اهلل  عبد  احلافظ  عبد   -  16
العام  منذ  مفقود   - الدهيمات 

1967
17 - اإبراهيم يو�ضف خلف غرايبة 

- مفقود منذ العام 1967
18 - حممد حمدان جليل الزيود - 

مفقود منذ العام 1967
19 - حممد مو�ضى اإبراهيم زهران 

- مفقود منذ العام 1967
20 - ح�ضن داود �ضليمان �ضو�ضاري 

- مفقود منذ العام 1967
21- علي م�ضطفى مفلح بني هاين 

- مفقود منذ العام 1967
مفقود   - احلويطات  فالح   -  22

منذ العام 1967
مو�ضى  حممد  النا�رس  عبد   -  23

حامد - مفقود منذ العام 1967
 - الأقط�س  حممد  يو�ضف   -  24

مفقود منذ العام 1967
25 - اأحمد فالح هي�ضان - مفقود 

منذ العام 1967
26 - خالد علي عبد القادر كري�ضان 

- مفقود منذ العام 1967
مفقود  ن�ضار-  خليل  مو�ضى   -  27

منذ العام 1967
 - ال�ضويركي  �ضيف  �ضالح   -  28

مفقود منذ العام 1967
 - اخلوالدة  يو�ضف  خالد   -  29

مفقود منذ العام 1967

الكني�ضت  ع�ضو  ت�رسيحات 
العلوم  جلنة  ورئي�س  ال�ضهيونى، 
"داليا  الإ�رسائيلية  الربملانية 

اإيت�ضك"
يف �ضهر متوز 1997، ن�رست �ضحيفة 
يعودت اأحرنوت، ت�رسيحات حرفية 
لرئي�س جلنة العلوم الربملانية، اأدلت 
الإ�رسائيلي،  الكني�ضت  اأمام  بها 
ال�ضحة  وزارة  "اأن  ومفادها 
مبنحها  اأقرت  )الإ�رسائيلية( 
ت�ضاريحاً  اخلا�ضة  الأدوية  �رسكات 
لعمل جتارب على الأ�رسى، واأجرت 

حتى تاريخه )5 اآلف( جتربة.
"اإيت�ضك"  الكني�ضت  ع�ضو  واأكدت 
)الإ�رسائيلية(  ال�ضلطات  اإجراء 
لأدوية  جتربة  األف  املخت�ضة 
الطبي(  الختبار  )حتت  خطرية 
الفل�ضطينيني  الأ�رسى  اأج�ضاد  على 
اأن  حينه  يف  واأ�ضافت  والعرب، 

األف  مكتبها  حيازة  ويف  يديها  بني 
ال�ضحة  وزارة  من  منف�ضل  ت�رسيح 
الأدوية  ل�رسكات  )الإ�رسائيلية( 
تلك  لإجراء  الكربى  )الإ�رسائيلية( 

التجارب.

ت�صريحات "اإميي لفنات" 
رئي�س �صعبة الأدوية يف 

وزارة ال�صحة الإ�صرائيلية

"اإميي  ادلت   1997 متوز  �ضهر  يف 
يف  الأدوية  �ضعبة  رئي�س  لفنات" 
)الإ�رسائيلية(،  ال�ضحة  وزارة 
على  الكني�ضت  واأمام  فيها  اأكدت 
"داليا  الكني�ضت  ع�ضو  به  اأدلت  ما 
على  "لفنات"  واأ�ضافت  اإيت�ضك"، 
ما قالته "اإيت�ضك" باأن هناك زيادة 
حجم  يف   )%15( قدرها  �ضنوية 
وزارتها  متنحها  التي  الت�رسيحات 
الأدوية  من جتارب  املزيد  لإجراء 
اخلطرية على الفل�ضطينيني والعرب 
يف املعتقالت الإ�رسائيلية كل عام، 
لي�ضبح  التجارب  عدد  يرفع  وهذا 
جتربة(   6000( التجارب  اجمايل 

�ضنوياً. 

�صهادات الأ�صرى امل�صفوعة 
بالق�صم

املعتقالت  م�ضلحة  اأطباء  يقوم 
الأ�رسى  باإلزام  الإ�رسائيلية 
ا�ضتمارات  تعبئة  على  املر�ضى 
اأياها،  خا�ضة بالأدوية قبل منحهم 
اأكد الأ�ضري )و. ز( من �ضكان  حيث 
قرية بدر�س غرب رام اهلل، باأنه قام 
بالإجابة على الأ�ضئلة املوزعة على 
كان  حال  يف  ل(  و  )نعم  بــ  خانتني 

الدواء املقدم له ذا اأثر اأم ل.
�ضكان  من  )ف.د(  الأ�ضري  واأفاد 
داخل  وفاته  قبل  جنني  مدينة 
معتقل  عيادة  طبيب  باأن  الأ�رس، 

الرملة قام بحقنه حقنة الإنفلونزا، 
الأ�رسى  من  غريه  حقن  مت  كما 
اأ�ضيبوا  وجميعهم  نف�ضها،  بالأبرة 
خمتلف  النفلونزا  من  جديد  بنوع 
من  غريهم  به  اأ�ضيب  الذي  عن 
بتلك  يحقنوا  ل  الذين  الأ�رسى 

الإبرة.
حتقيق �ضحيفة برافدا الرو�ضية

الرو�ضية  برافدا  �ضحيفة  نفذت 
حكومة  تنفيذ  حول  مو�ضعاً  حتقياً 
الطبية  للتجارب  ال�ضهيونى  الكيان 
على الأ�رسى الفل�ضطينيني والعرب، 
بفريو�ضات  حقنهم  ذلك  يف  مبا 
الذين  الأ�رسى  وخا�ضة  خطرية، 

يقرتب موعد اإطالق �رساحهم.
من  العديد  اأن  ال�ضحيفة  وبينت 
بعد  يعانون  الفل�ضطينيني  الأ�رسى 
الحتالل  معتقالت  من  خروجهم 
ع�ضال،  اأمرا�س  من  الإ�رسائيلي 
نتيجة  م�ضتدامة،  اإعاقات  اأو 

املمار�ضات الإ�رسائيلية اإزاءهم.
الأ�رسى  لبع�س  املبا�رسة  الوفاة 
لأ�ضباب  الأ�رس  من  حتررهم  بعد 

جمهولة
على  تدل  ال�ضابقة  املوؤ�رسات 
وجود اأمر خطري داخل املعتقالت 
املعتقالت  فيها  مبا  الإ�رسائيلية، 
وزنازين  التوقيف  ومراكز  ال�رسية 
�ضيا�ضة  خمرجات  ومن  العزل، 
وفاة  امللمو�ضة  الطبي  الإهمال 
حتررهم  بعد  الأ�رسى  من  العديد 
باأمرا�س  اإ�ضابتهم  نتاج  الأ�رس  من 
اأبو  "اأ�رسف  الأ�ضري  مثل  جمهولة، 
باإبرة  بعد حقنه  توفى  الذي  ذريع" 
املعتقل،  طبيب  قبل  من  جمهولة 
�ضباح يوم حترره من الأ�رس، ووفقاً 
فاإن  ذريع  اأبو  الأ�ضري  والد  ل�ضهادة 
تكتف  ل  املعتقالت  �ضلطات 
قامت  بل  الإبرة،  بتلك  بحقنه 
اأخرى  مبادة  واأنفه  وجهه  مب�ضح 
الإفراج  يوم  لذويه  ت�ضليمه  قبل 
�ضد  طعم  هذا  اأن  مّدعية  عنه، 
"زكريا  الأ�ضري  ووفاة  النفلونزا، 
داوود" يف عام 2011، ب�ضبب اإ�ضابته 
�ضهور   4 بعد  ال�رسطان،  مبر�س 
يف  اأم�ضى  حيث  عنه،  الإفراج  من 
الأ�رس الإ�رسائيلي 9 �ضنوات، ووفاة 
الأ�ضري "زهري لبادة" يف عام 2012م 
اأ�ضبوع واحد من الإفراج عنه،  بعد 
ال�ضحية،  حالته  تدهور  ب�ضبب 
وكان يعاين ف�ضاًل كلوياً وت�ضمعاً يف 
نتيجة  حاداً  رئوياً  والتهابا  الكبد 

اخلطاأ،  والدوية  الطبي  الهمال 
الدربي"  "فادي  الأ�ضري  ووفاة 
ب�ضبب اإ�ضابته مبر�س جمهول وفقاً 

لنتيجة الت�رسيح العديل.
عن  الناجتة  الأمرا�س  بني  ومن 
ذكر  اخلطاأ  لالأدوية  الأ�رسى  تلقي 
منها  عديدة  اأمرا�س  الأ�رسى 
ب�رسة  لون  وحتول  الكبد  تقلّ�س 
ال�ضفر  اللون  اإىل  منهم  العديد 
فرة يف  وظهور بيا�س مييل اإىل ال�ُضّ
)اإبرة  وم�ضاعفات  بع�ضهم،  ن  عيو 
بها  حقنهم  يتم  التي  الإنفلونزا( 
من قبل طبيب م�ضلحة املعتقالت 
بقع  بظهور  وتتمثل  الإ�رسائيلي، 
اجللد  اأنحاء  خمتلف  على  �ضفراء 
بالدم،  م�ضحوب  �ضديد  وتقيء 
العام  والتعب  الروؤية  و�ضعف 
التنا�ضلية  الأع�ضاء  والتهابات 
وت�ضخمها، امل�ضحوب باأل �ضديد؛ 
وانت�ضار حبوب "احل�ضا�ضية" بحجم 
التي  التنا�ضلية  الأع�ضاء  حول  كبري 

ت�ضل اأحياناً لأ�ضفل القدمني.

عدم منح الأ�صرى العالج 
املنا�صب

اأجمعت العديد من ال�ضهادات التي 
اأدىل بها الأ�رسى املحررون ومنهم 
وم.ب(  ق.د  و  ن.�س  و  د.خ  و  )م.ن 
جنني،  خميم  �ضكان  من  وجميعهم 
ب�ضبب  املنت�رسة  الأمرا�س  باأن 
اأي  املنا�ضب  العالج  تلقيهم  عدم 
اأدت  اخلطاأ  العالج  على  ح�ضولهم 
لتلك  جانبية  م�ضاعفات  وقوع  اإىل 
الذين  لالأ�رسى  وخا�ضة  الأدوية 
)النزلق  مل�ضكالت  عالجاً  طلبوا 
يف فقرات العمود الفقري، وقرحة 
وات�ضاع  املعوي  والرتداد  املعدة 

يف ع�ضالت املريء(.
امل�ضار  )د.خ(  الأ�ضري  اأكد  حيث 
الدواء  حبة  باأن  هنا  �ضهادته  اإىل 
لوجع  الأ�رسى  بع�س  يتناولها  التي 
على  ت�ضيبهم  املعدة  يف  القرحة 
الدوام بوجع يف الراأ�س وجفاف يف 

جمرى اجلهاز اله�ضمي.
واأكد الأ�ضري املحرر "حممد التاج" 
باأن التلف الكلي الذي اأ�ضاب رئتيه 
كان ب�ضبب �ضيا�ضة الإهمال الطبي، 

والأدوية اخلطاأ.
اإىل  امل�ضار  )ق.د(  الأ�ضري  واأكد 
املبا�رسة  النتيجة  باأن  �ضهادته هنا 
وامل�ضتدامة لالأدوية اخلطاأ واأخرى 

ل نعرف اأثرها هي عقم الأ�رسى.

لطاملا كانت التجارب الطبية "الإ�صرائيلية" على الأ�صرى الفل�صطينيني مو�صع جدٍل يف معتقالت الحتالل املعروفة منها وال�صرية كمعتقل رقم 1091 
ومعتقل 1391 ومعتقلي باراك و�صرفند، فهي اجلرمية التي ازدادت موؤ�صراتها بروزاً يف الآونة الأخرية. وتركزت هذه املوؤ�صرات يف عدة موا�صع 

وت�صريحات جعلت من جرم التجارب الطبية على الأ�صرى  حقيقة مثبتة.

الكيان ال�صهيون ىي�صتخدم الأ�صرى لإجراء جتارب يف خمترباته الطبية

اإفادات �سادمة: اختفاء اأ�سرى يف �سجون االحتالل
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الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  اأكدت 
�شدر  تقرير  يف  واملحررين 
الأ�رسى  من  عدداً  اأن  عنها، 
القابعني  واجلرحى   املر�شى 
يعان�ن  الحتالل  �شج�ن  يف 
مقلقة  �شحية  اأو�شاع  من 
نتاجاً  وذلك  للغاية،  ومعقدة 
ملا يتعر�ش�ا له من انتهاكات 
ومق�ش�دة  مربجمة  طبية 
الحتالل،  �شلطات  يد  على 
ال�شحية  اأو�شاعهم  بتجاهل 
العالج  تقدمي  وعدم  ال�شعبة 
مر�شه  ح�شب  كل  لهم  الالزم 
تعري�ض  وبالتايل  ومعاناته 
حياتهم للخطر. ور�شدت هيئة 
ال�شياق عدد  الأ�رسى يف هذا 
من احلالت املر�شية القابعة 
ومن  الحتالل،  معتقالت  يف 
عالء  الأ�شري  حالة  بينها 
عاماً(   45( الهم�ض  ابراهيم 
حالياً  والقابع  غزة  قطاع  من 

يف معتقل "ع�شقالن"، والذي 
تده�رت حالته ال�شحية خالل 
�شن�ات اعتقاله ب�شبب اهماله 
طبياً وال�شتهتار بحياته، حيث 
ي�اجه الأ�شري اأو�شاعاً �شحية 
يعاين  فه�  ال�ش�ء،  يف  غاية 
اللمفاوية  الغدد  يف  ورم  من 
بالرئتني  وم�شاكل  وال�شدر، 
اأي�شا  ويعاين  باملعدة،  وتقرح 
وم�شاكل  ارادي  ل  تب�ل  من 
و  بالتنف�ض  وم�شاكل  باملثانة، 
اإجراء  املقرر  ومن  بالروؤية، 
ثالث عمليات جراحيةله  لكن 
ل  الحتالل  معتقالت  اإدارة 
واجراء  بتح�يله  اطل  زالت تمُ
باإعطاءه  وتكتفي  العمليات 
عن  اأما  فقط.  امل�شكنات 
 20( حمايل  اأحمد  الأ�شري 
مالك  كفر  بلدة  من  عاماً( 
يزال  ل  فه�  اهلل،  رام  ق�شاء 
التي  ا�شابته  اآثار  من  ي�شتكي 

الهجمة  خالل  لها  تعر�ض 
يف   )20( ق�شم  على  ال�رس�شة 
ال�شهر  بداية  "ع�فر"  معتقل 
به  التنكيل  مت  حيث  اجلاري، 
واأعقاب  بالهروات  و�رسبه 
وحدات  قبل  من  البنادق 
م�شببني  )املت�شادا(،  القمع 
اأنحاء  مبختلف  كدمات  له 
وكمُ�رس  براأ�شه  وا�شابة  ج�شده 
ت�اجده مبعتقل  بيده، وخالل 
"ع�فر" مل يمُقدم له اأي عالج 
اإىل  نقله  قب  عمُ لكن  حلالته، 
يقبع  حيث  "هدارمي"  معتقل 
الآن، �شاعده زمالئه الأ�رسى 
اإىل عيادة معتقل  وجرى نقله 
لكنه  العالج،  لتلقي  "الرملة" 
طبية  ملتابعة  بحاجة  زال  ل 
بينما  ال�شحي.  ل��شعه  فائقة 
"رمي�ن"  معتقل  اإدارة  تتعمد 
اهمال احلالة ال�شحية لالأ�شري 
حممد تي�شري �شالم )24 عاماً( 

�رسقي  بالطة  خميم  من 
يعاين  والذي  نابل�ض،  مدينة 
اآلم حادة يف  منذ عامني من 
م�شاكل  وج�د  ب�شبب  ظهره 
يف الفقرة الرابعة واخلام�شة، 
عيادة  ماطلت  اآلمه  ورغم 
لجراء  بتح�يله  املعتقل 
الطبقية  وال�ش�ر  الفح��شات 
وتكتفي حالياً باإعطاءة الأدوية 
امل�شكنة والبر املخدرة التي 
من  بدلً  حالته  من  تفاقم 
عالجها. وفيما يتعلق بالأ�شري 
من  عاًما(   28( نا�رس  ذياب 
بلدة �شفا ق�شاء رام اهلل، فه� 
دي�شكات يف ظهره،  يعاين من 
وقد �شاء و�شعه ال�شحي عقب 
معتقل  يف  وزجه  اعتقاله 
جل�شات  اإجراء  ويتم  "اإي�شل"، 
دون  لكن  له  طبيعي  عالج 
�ش�ءاً  تزداد  فحالته  جدوى 

ي�ماً بعد اآخر.
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نادى الأ�سري الفل�سطينى

اإدارة معتقالت االحتالل ُت�صعد من اإجراءاتها القمعية 

ه.ط

علي  اإ�شماعيل  الأ�شري  اأما 
عزل  من  نقله  جرى  الذي 
"النقب ال�شحراوي" مل يتبني 
حتى  اإليها  نقل  التي  اجلهة 

الآن.
واأكد نادي الأ�شري اأن الأ�رسى 
امل�رسبني ي�اجه�ن اأو�شاعاً 
من  حتديداً  خطرية  �شحية 
من  اأكرث  اإ�رسابهم  جتاوز 
الأ�شري  اأبرزهم  ي�ماً،   )30(
عن  امل�رسب  حلبية  حذيفة 
يليه  ي�ماً،   )56( منذ  الطعام 
الأ�شري اأحمد غنام امل�رسب 
والأ�شري  ي�ماً،   )43( منذ 
 )39( منذ  خل�ف  �شلطان 
اإ�شماعيل  والأ�شري  ي�ماً، 
علي منذ )33( ي�ماً، ووجدي 
ي�ماً،   )28( منذ  الع�اودة 
 )26( منذ  قعدان  وطارق 
نا�رس  الأ�شري  اأما  ي�ماً، 
اجلدع فه� م�رسب منذ )19( 
منذ  حمدان  وثائر  ي�ماً، 
احلروب  وفادي  ي�ماً،   )14(

منذ )13( ي�ماً.
غالبية  اأن  ذكره  اجلدير  من 

عن  امل�رسبني  الأ�رسى 
�شابقني  اأ�رسى  هم  الطعام 
معتقالت  يف  �شن�ات  ق�ش�ا 
الحتالل بني اأحكام واعتقال 
�شلطات  وت�ا�شل  اإداري، 
حتت  اعتقالهم  الحتالل 

ذريعة وج�د "ملف �رسي".
حمكمة  اأن  اإىل  يمُ�شار 
يف  الع�شكرية  ال�شتئنافات 
"ع�فر" رف�شت الي�م اجلمعة 
املا�شي، ال�شتئناف املقدم 
حلبية،  حذيفة  الأ�شري  با�شم 
لعدم  وا�شحة  اإ�شارة  يف 
ال�شحية  باحلالة  اكرتاثها 
وتعنتها يف  اإليها،  و�شل  التي 

تلبية مطلبه.
املعل�مات  باأبرز  تذكري 
املتعقلة بالأ�رسى امل�رسبني 

عن الطعام
الأ�شري  ي�ماً...   )67( منذ 
حذيفة حلبية )28 عاماً( من 
بلدة اأب� دي�ض ق�شاء القد�ض، 
امُعتقل  �شابق  اأ�شري  وه� 
ثالث مرات، ويعاين من عدة 
حيث  �شابقة  �شحية  م�شاكل 
حلروق  طفل  وه�  تعر�ض 
بليغة، كما واأمُ�شيب يف مرحلة 

�رسطان  مبر�ض  عمرة  من 
الدم وه� بحاجة اإىل متابعة 
�شفي  اأن  بعد  حثيثة  �شحية 
وه�  متزوج  اأنه  علماً  منه، 
اعتقال  واآخر  لطفلة،  واأب 
العا�رس من  تاريخ  له كان يف 

ي�ني�/ حزيران 2018. 
ي�ماً...الأ�شري   )45( منذ 
من  عاماً(   42( غنام  اأحمد 
حمافظة  ق�شاء  دورا  مدينة 
اخلليل، معتقل منذ حزيران/ 
ي�ني� 2019، وه� اأ�شري �شابق 
ت�شع  جمم�عه  ما  ق�شى 
من  �شابقاً  وعانى  �شن�ات، 
اإ�شابته بال�رسطان الدم، وه� 
�شحية  متابعة  اإىل  بحاجة 
لديه،  املناعة  �شعف  ب�شبب 
علماً اأنه متزوج وله طفلني. 

ي�ماً...الأ�شري   )41( منذ 
�شلطان خل�ف )38 عاماً(، من 
حمافظة  ق�شاء  برقني  بلدة 
بالإ�رساب  �رسع  جنني، 
اأعلنت  اأن  بعد  الطعام  عن 
نيتها  الحتالل  �شلطات 
العتقال  اإىل  حت�يله  عن 
خل�ف  الأ�شري  الإداري، 
من  الثامن  تاريخ،  امُعتقل يف 

و�شبق  اجلاري،  ي�لي�  ت�ز/ 
معتقالت  يف  ق�شى  اأن  ذلك 
اأربعة  من  اأكرث  الحتالل 
اأع�ام، وه� يعاين من م�شاكل 
يف التنف�ض، ويقبع يف زنازين 

معتقل "جمدو".
ي�ماً...الأ�شري   )35( منذ 
اإ�شماعيل علي )30 عاماً( من 
بلدة اأب� دي�ض ق�شاء القد�ض، 
�شباط/  �شهر  منذ  معتقل 
اأ�شري  وه�   ،2019 فرباير 
جمم�عه  ما  ق�شى  �شابق 
معتقالت  يف  �شن�ات  �شبع 
معتقل  يف  ويقبع  الحتالل 

"النقب". 
ي�ماً...الأ�شري   )30( منذ 
عاماً(   20( الع�اودة  وجدي 
من بلدة دورا ق�شاء اخلليل، 
ني�شان/  �شهر  منذ  معتقل 
اأبريل 2018، وه� اأ�شري اإداري 
�شحية  م�شاكل  من  ويعاين 
حيث  عالج،  اإىل  بحاجة 
يف  املعتقالت  اإدارة  تاطل 
تقدمي العالج الالزم له، وه� 
م�رسب �شد مماطلة عالجه 

ورف�شاً لعتقاله الإداري. 
ي�ماً...الأ�شري   )28( منذ 

طارق قعدان )46 عاماً( من 
اأ�شري  ه�  جنني،  حمافظة 
جمم�عه  ما  ق�شى  �شابق 
 )11( الحتالل  معتقالت  يف 
عاماً ما بني اأحكام واعتقال 
له  اآخر اعتقال  اإداري، وكان 
يف تاريخ 23 �شباط/ فرباير 
2019، وقد �شدر بحقه حكماً 
بال�ّشجن الفعلي مدة �شهرين 
احلكم،  مدة  انق�شاء  وبعد 
الحتالل  �شلطات  اأ�شدرت 
اأمر اعتقال اإداري بحقه قبل 
اأنه  علماً  باأيام،  عنه  الإفراج 

متزوج وله �شتة اأبناء. 
ي�ماً...الأ�شري   )21( منذ 
عاماً(   30( اجلدع  نا�رس 

برقني يف حمافظة  بلدة  من 
جنني، ه� اأ�شري �شابق امُعتقل 
ثالث مرات، وهذا العتقال 
حيث  له،  الأول  الإداري 
الحتالل  �شلطات  اأ�شدرت 
بحقه  اإداري  اعتقال  اأمر 
ملدة �شتة �شه�ر، وذلك منذ 
من  الرابع  اعتقاله يف  تاريخ 
علماً   ،2019 ي�لي�  ت�ز/ 
معتقل  زنازين  يف  يقبع  اأنه 

"ع�فر".
منذ )16( ي�ماً...الأ�شري ثائر 
بلدة  من  عاماً(   21( حمدان 
اإداري  معتقل  �شريا،  بيت 
حزيران/   16 تاريخ  منذ 
ي�ني� 2018، وقد �شدر بحقه 

اإداري،  اعتقال  اأوامر  ثالثة 
له،  الأول  العتقال  وهذا 
الإ�رساب منذ  وقد �رسع يف 
اآب/اأغ�شط�ض   12 تاريخ 
زنازين  يف  ويقبع  اجلاري، 

معتقل "ع�فر".
ي�ماً...الأ�شري   )15( منذ 
عاماً(   27( احلروب  فادي 
حمافظة  يف  دورا  بلدة  من 
اأكرث  منذ  معتقل  اخلليل، 
كماً  حمُ ق�شى  حيث  عام،  من 
�شه�ر  ت�شعة  ملدة  بال�شجن 
العتقال  اإىل  حت�يله  قبل 
بحقه  �شدر  فقد  الإداري،  
اأول  اإداري  اعتقال  اأمر 
واأمر  �شه�ر،  ثالثة  ملدة 
اأن  علماً  املدة؛  بنف�ض  ثان 
ه�  متزوج  احلروب  الأ�شري 
اأن  و�شبق  اأطفال،  لثالثة  اأب 
حيث  مرتني  اعتقاله  جرى 
الأول  العتقال  يف  ق�شى 
العتقال  ويف  �شه�ر،  ع�رسة 
وهذا  �شهراً،   )18( الثاين 

العتقال الثالث له.

�سعدت اإدارة معتقالت الحتالل من اإجراءاتها القمعية بحق ت�سعة اأ�سرى م�سربني رف�سًا لعتقالهم الإداري. وبني نادي الأ�سري اأن اإدارة املعتقالت كثفت من 
عمليات نقلهم خالل الأ�سبوع املن�سرم حتى اليوم، فقد جرى نقل الأ�سري حذيفة حلبية من معتقل "نيت�سان الرملة" اإىل م�ست�سفى "برزلي" بعد تدهور طراأ على 

و�سعه ال�سحي، ثم اأعادته جمدداً اإىل عزل معتقل "نيت�سان الرملة"، كذلك جرى نقل لأربعة اأ�سرى اآخرين اإىل نف�س املعتقل وهم: طارق قعدان، واأحمد غنام، 
و�سلطان خلوف، ووجدي العواودة.  فيما يقبع ثالثة اأ�سرى اآخرين يف عزل معتقل "عوفر" وهم: نا�سر اجلدع، وثائر حمدان، وفادي احلروب.

�صلطات االحتالل توا�صل احتجاز االأ�صري جتاهل متعمد لالأو�صاع ال�صحية لالأ�صرى املر�صى واجلرحى 
امل�صري الفرن�صي �صالح ح�صنني 

الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  اأفادت 
لها  تقرير  يف  واملحرررين 
الحتالل  �شلطات  اأن  الي�م، 
احتجاز  ت�ا�شل  الإ�رسائيلي 
الفرن�شي  امل�رسي  الأ�شري 
 61( ح�شنني  حممد  �شالح 

عاماً( بظروف قا�شية.
الأ�شري  اأن  الهيئة  وبينت 
داخل  حالياً  يقبع  ح�شنني 
معتقل  عيادة  يمُ�شمى  ما 
ب��شع  مير  حيث  "الرملة"، 
ال�شع�بة،  يف  غاية  �شحي 
فه� ي�شتكي من �شلل ن�شفي 
اليمنى من ج�شده   يف اجلهة 
ومن م�شاكل بالعم�د الفقري، 
كر�شي  على  الأ�شري  ويتنقل 
اعتقاله  عند  لكن  متحرك، 
الكر�شي  م�شادرة  جرى 

احلايل  ال�قت  يف  وي�شتخدم 
داخل  للتنقل  عادي  كر�شي 
الأ�شري  يعاين  كما  املعتقل، 
وال�شكري  القلب  مر�ض  من 
وارتفاع يف �شغط الدم ولديه 
ويعاين  بالربو�شتات  م�شاكل 
الن�شيان،  م�شكلة  من  اأي�شاً 
وبحاجة  ملتابعة طبية فائقة 

ل��شعه ال�شحي.
ق�ات  باأن  الهيئة  ولفتت 
اعتقلت  قد  كانت  الحتالل 
باحات  من  ح�شنني  الأ�شري 
ملربرات  الأق�شى  امل�شجد 
نقله  على  وعمدت  واهية، 
ب�شكل متكرر بني املعتقالت، 
حيث جرى احتجازه بداية يف 
"امل�شك�بية"  ت�قيف  مركز 
"رمي�ن"  اإىل  نمُقل  ثم  ومن 

وبعدها اإىل "ع�فر" وم�ؤخراً 
"عيادة  داخل  زجه  جرى 

الرملة".
بط�ض  الهيئة  وا�شتنكرت 
الحتالل و�شيا�شته النتقامية 
بعد  ي�ماً  تت�شاعد  والتي 
مل  العتقال  فعمليات  اآخر، 
اأبناء  فقط  ت�شتهدف  تعد 
بل  الفل�شطيني،  ال�شعب 
اأخرى  جن�شيات  اأي�شاً  طالت 
باأن  م�شرية  واأجنبية،  عربية 
الجرامية  ال�شيا�شة  هذه 
ا�شتهداف  �شياق  يف  تاأتي 
املبارك  الأق�شى  امل�شجد 
فيه،  ال�شالة  وا�شتهداف 
من  لإفراغه  حماولة  يف 
زواره  وحرمان  امل�شليني؛ 

من تاأدية واجبهم الديني.
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عي�شة ق.

بالل  املدرب  اأ�شبال  وا�شتعاد 
ولعبوا  النف�س  يف  الثقة  دزيري 
بروح قتالية جنحوا على اإثرها يف 
ت�شجيل ثالثة اهداف اثنني منها 
يف ال�شوط الأول للقاء، حيث متكن 
العار�شة  على  الأول  امل�شوؤول 
الفنية من حت�شري ا�شباله باأف�شل 
ت�شكيلة  اأقحم  اأنه  ورغم  طريقة، 
�شهدت مفاجاآت كبرية وتغيريات 
لالعب  الثقة  منح  خالل  من 
الرواق  على  تيبوتني  ال�شاب 
املخ�رضم  حتويل  مقابل  الأمين 
البدلء،  دكة  نحو  مفتاح  ربيع 
بينما ف�شل العتماد على الثالثي 

بن حمودة وحميو�س يف  عرجي، 
الهجوم واأبقى كل من زواري وبن 
جانب  على  الحتياط،  �شاعة يف 
الأي�رض  الظهري  يف  الثقة  جتديد 
مكانة  ك�شب  الذي  خماي�شية 
الطيبة  امل�شتويات  بعد  اأ�شا�شية 
التي اظهرها خالل اللقاءات التي 
املو�شم  انطالق  منذ  خا�شها 
ح�شاب  على  وذلك  اجلديد 
يعمل  حيث  �رضيفي،  ر�شوان 
لإيجاد  العمل  على  كثريا  دزيري 
احللول ومنح الحتاد فريقا ثانيا 
قادرا على الدفاع على األوانه يف 
ظل الغيابات الكثرية التي �شهدها 
تاأهيل  وعدم  الإ�شابات  ب�شبب 
املناف�شة  خلو�س  اجلدد  لعبيه 

زكريا  الثنائي  �شورة  يف  القارية 
حدو�س وه�شام بلقروي.

لفتا  تاألقا  املقابلة  وعرفت 
الذي  الاليف  موؤيد  الليبي  لالعب 
كثريا  وحترك  املباراة  رجل  كان 
يف التن�شيط الهجومي بعدما قام 
كان  واأنه  خا�شة  كامال،  بدوره 
الثالثة  الأهداف  وخلف  حا�شما 
"�شو�شطارة"  اأبناء  لت�شكيلة 
عرب  الثاين  الهدف  �شجل  بعدما 
التمريرتني  ومنح  جزاء  ركلة 
حميو�س  لزميليه  احلا�شمتني 
الأول  الهدفني  م�شجال  وعرجي 
األعاب  �شانع  وبرهن  والثالث، 
الحتاد اأنه ا�شتعاد لياقته البدنية 
وا�شرتجع حيويته التي اأبان عنها 

النادي  ب�شفوف  التحاقه  بداية 
العا�شمي يف املو�شم املا�شي.

نادي  العا�شمة  احتاد  و�شيواجه 
الدور  �شمن  الكيني  غورماهيا 
املناف�شة  من  ع�رض  ال�شاد�س 
اأول  الأخري  تاأهل  اأين  القارية، 
نوار  اإيغل  ح�شاب  على  ام�س 
يلعب  و�شوف  البورندي،  ماكامبا 
الذهاب  لقاء  العا�شمي  النادي 
الداخل  �شبتمرب  �شهر  منت�شف 
اإىل  التنقل  قبل  الوطن  باأر�س 
كينيا للعب العودة، و�شبق اأن واجه 
داي  ح�شني  ن�رض  الكيني  النادي 
تواجه  بعدما  الفارط  املو�شم 
كاأ�س  جمموعات  دور  يف  معه 

الكاف.

دزيري جنح يف الرهان على ال�شبان والاليف يتاألق

احتاد العا�ضمة يتاأهل ويالقي 
غورماهيا يف الدور 1/16

�شباب ق�شنطينة / املحرق البحريني اليوم 
ابتداء من 20:30

ال�ضيا�ضي ي�ضعى لك�ضب ن�ضف 
تاأ�ضرية التاأهل 

يخو�س فريق �شباب ق�شنطينة اأول 
العربية  البطولة  �شمن  مبارياته 
لالأندية والتي يالقي خاللها �شهرة 
البحريني  املحرق  نادي  اليوم 
�شمن ذهاب الدور ال�شاد�س ع�رض 
من املناف�شة التي يحت�شنها ملعب 
ال�شهيد حمالوي، حيث يعول ممثل 
عن  البحث  املناف�شة  يف  اجلزائر 
حتقيق اول انت�شاراته يف املناف�شة 
الإقليمية، اأين ل متلك خيارا اآخر 
عري�س  انت�شار  ت�شجيل  �شوى 
بعد  التنقل  قبل  ميدانها  على 
الكويت وخو�س  اإىل  اأ�شابيع  ثالثة 
املدرب  ويدرك  الإياب،  مواجهة 
التي  امل�شوؤولية  لفان  باترك 
تنتظره رفقة ناديه هذه ال�شهرة يف 
مواجهة �شوف تعرف ح�شورا قويا 
يعولون  الذين  "ال�شيا�شي"  لأن�شار 
الالعبني  بجانب  الوقوف  على 
ت�شجيل  اأجل  من  وم�شاندتهم 
مهمتهم  ي�شهل  عري�س  انت�شار 
يف ك�شب تاأ�شرية املرور اإىل ثمنن 
احلار�س  رفقاء  ويدخل  النهائي. 

ح�شام الدين ليمان اأر�شية امللعب 
مبعنويات مرتفعة بعد التح�شريات 
طيلة  خاللها  قاموا  التي  املكثفة 
لتقدمي  حت�شبا  املن�رضمة،  الأيام 
اإقناع  يف  ت�شاهم  كبرية  مباراة 
الذي  التعرث  وجتاوز  الأن�شار 
املنق�شي  الأ�شبوع  نهاية  �شّجلوه 
العا�شمة  احتاد  اأمام  ملعبه  على 
للمواعيد  الثقة  ك�شب  اجل  من 
وينتظر  تنتظرهم،  التي  الكروية 
"ال�شيا�شي"  ت�شكيلة  تدخل  اأن 
الالعب  عدا  ما  مكتمل  بتعداد 
موؤخرا  ا�شتاأنف  الذي  �شاحلي 
التدريبات ومل تت�شح م�شاركته يف 
املباراة من عدمها، و�شوف يكون 
بن�شبة  بالغ  �شفيان  اأبو  الالعب 
"ال�شيا�شي"  ت�شكيلة  جديدة  كبرية 
اأ�شا�شيا  عليه  العتماد  خالل  من 
للفريق يف  الفاعلية  منح  اأجل  من 
زميله  جانب  اإىل  الهجومي  ال�شق 
الت�شكيلة  تعرف  لن  بينما  عثماين، 

تغيريات كثرية ما عدا ذلك.
عي�شة ق.

ح�شم فريق احتاد العا�شمة التاأهل ل�شاحله بعدما جتاوز ب�شهولة عقبة مناف�شه �شونيداب من النيجر وفاز 
عليه بثالثية لهدف يف املقابلة التي جمعت الفريقني �شهرة اأول ام�س �شمن اإياب الدور التمهيدي لرابطة 

اأبطال اإفريقيا على ملعب 5 جويلية، حيث كرر النادي العا�شمي انت�شار الذهاب الذي �شجله يف العا�شمة نيامي 
بهدفني لواحد، وظهر اف�شل من املناف�س الذي مل يكن ندا قويا اأمام ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية، والذي 

�شيطر على اللعب يف ال�شوط االأول ومل يرتك جماال لل�شيوف لتهديد مرمى احلار�س زمامو�س

جدارة  عن  ال�شاورة  �شبيبة  تاأهل 
ال�شاد�س  الدور  اإىل  وا�شتحقاق 
ع�رض من البطولة العربية لالأندية 
حامال  املغرب  من  عاد  بعدما 
م�شاركته  عقب  التاأهل  تاأ�شرية 
جرت  التي  التاأهيلية  الدورة  يف 
وجنحت  البي�شاء،  الدار  مبدينة 
نادي  عقبة  جتاوز  يف  الت�شكيلة 
مباراة  يف  التون�شي  البنزرتي 
كان  اأين  الناديني،  بني  الف�شل 
التعادل  يكفيه  التون�شي  املناف�شة 
للتاأهل، بينما كانت حتتاج ال�شبيبة 
حتقق  ما  وهو  غري  ل  الفوز  اإىل 
اول  �شهرة  جرى  الذي  اللقاء  يف 
ام�س، حيث جاء �شعبا وم�شتحقا 
قدمتها  امل�شتوى  يف  مباراة  بعد 
كانت  والتي  ال�شاورة  ت�شكيلة 
امليدان،  اأر�شية  على  الأف�شل 
قبل اأن يج�شد املدافع املخ�رضم 

ن�رض الدين خوالد �شيطرة زمالئه 
من  هدف  عرب  التاأهل  بخطف 
واحدة  دقيقة  قبل  وقعه  راأ�شية 
على نهاية التوقيت الأ�شلي، اأدخل 

الفرحة يف نفو�س الالعبني.
وجاء انت�شار �شبيبة ال�شاورة تاأكيدا 
على  والعر�س  بالطول  ل�شيطرتها 
التاأهيلية  الدورة  يف  مناف�شيها 
حققت  بعدما  العربية،  للمناف�شة 
قبلها  وفازت  الكاملة  العالمة 
باأول لقاءيها اأمام كل من فومبوين 
واأ�شا�س  القمر  جزر  من  كلوب 
والتحقت  جيبوتي،  من  تيليكوم 
اجلزائر  مولودية  مبواطنيها 
يواجه  و�شوف  ق�شنطينة،  و�شباب 
جاليت  م�شطفى  املدرب  اأ�شبال 
الدور  يف  ال�شعودي  ال�شباب  نادي 
�شفوفه  يف  ي�شم  والذي  املقبل 
بن  جمال  اجلزائري  الدويل 

العمري، حيث يجري لقاء الذهاب 
بتاريخ  بب�شار  اأوت   20 ملعب  على 
الإياب يف  يلعب  بينما  �شبتمرب   30
اأكتوبر  اخلام�س  بتاريخ  ال�شعودية 

املقبل.
"ن�شور  ت�شكيلة  بعثة  وعادت 
اجلنوب" اإىل ار�س الوطن مبا�رضة 
بعد انتهاء اللقاء، اأين حجزت اإدارة 
طائرة  زرواطي  حممد  الرئي�س 
خا�شة لبعثة الفريق، وحّل اأع�شاء 

�شبيحةا  من  باكر  وقت  يف  الوفد 
بومدين  هواري  مبطار  ليوم 
الفني  الطاقم  منح  حيث  الدويل، 
ا�شتئناف  لعبيه يومني راحة قبل 
اأجل  من  غدا  جمددا  التدريبات 
التح�شري ملقابلة مولودية اجلزائر 
املقررة ال�شبت املقبل على ملعب 
من  الثالثة  اجلولة  �شمن  ب�شار 

البطولة الوطنية.
عي�شة ق.

الوفد عاد اإىل اأر�س الوطن والالعبون ي�شتفيدون من يومني راحة

ال�ضاورة تتاأهل اإىل البطولة العربية وتلتحق
 بالعميد وال�ضيا�ضي

لكرة  اجلزائري  املنتخب  �شجل 
يف  الثالث  فوزه  �شيدات  اليد 
جلارية  الإفريقية  الألعاب  دورة 
نظريه  ح�شاب  على  باملغرب 
الأوغندي بنتيجة 38-28، بعدما 
يف   13-12 الأول  ال�شوط  انتهى 
اأول  بينهما  جمع  الذي  اللقاء 
حممد  الريا�شي  باملركب  ام�س 
اخلام�س بالبدار البي�شاء حل�شاب 
املجموعة الثانية، هذا الفوز هو 
الثالث بعد امل�شجلني اأمام تون�س 
مقابل   25-28 وكينيا   24-26
الكامريون  اأمام  واحدة  هزمية 
لزميالت  ي�شمح  والذي   ،33-26
للدور  بالتاأهل  �شامل  بن  ي�شمني 
للمركز  احتالله  بعد  النهائي  ربع 
الكامريون  منتخب  وراء  الثاين 
الذي فاز بكل مبارياته، و�شينتظر 
ال�شباعي اجلزائري نهاية مباريات 
الدور الأول للتعرف على مناف�شه 
الذي  النهائي  ربع  الدور  يف 
اكتفى  املقابل،  يف  ام�س.  جرى 
املنتخب اجلزائري لكرة الري�شة 
م�شابقة  يف  الف�شية  بامليدالية 
لالألعاب  الفرق،  املختلط ح�شب 
اأمام  انهزامه  بغد  الإفريقية 
الريا�شية  بالقاعة   3-0 نيجرييا 
البي�شاء،  بالدار  ال�رضق  عني 
اجلزائري  املنتخب  وخ�رض 
ت�شكيلة  اأمام  الثالث  مبارياته 
نيجريية قوية تتوفر على لعبني 

بدنية،  و  فنية  مبهارات  ميتازون 
يف  الربونزية  امليداليات  وعادت 
اإفريقيا  جلنوب  املناف�شة  هذه 
الوطني  املنتخب  وكان  م�رض،  و 
النهائي  ربع  ادور  يف  فاز  قد 
على  ونيجرييا   0-3 كينيا  على 
مناف�شات  تتوا�شل   ،0-3 اأوغندا 
 29 و   28 و   27 اأيام  الري�شة  كرة 
الفردية  املناف�شات  يف  اأوت 
من  انطالقا  والإناث  للذكور 
مرحلة املجموعات حتى الأدوار 
الوطني  املنتخب  اأحرز  النهائية 
الف�شية  امليدالية  للرتياتلون، 
يف  املختلط،  التتابع  �شباق  يف 
ختام املناف�شات التي جرت اأول 
رقراق  اأبي  وادي  ب�شفة  اأم�س 
رباعي  وافتك  الرباط،  قرب 
اأ�شامة  من  املتكون  "اخُل�رض" 
اأمينة  يل�س،  بن  نزمي  هالل، 
املركز  مباركي  وكهينة  ماجلي 
الثاين وف�شية اللعاب بعد قطعه 
ال�شباق بزمن 1 �شا 17 د  م�شافة 
التون�شي  املنتخب  خلف  ثا   49
�شا   1 النفي�س  باملعدن  امُلتوج 
التتابع  �شباق  ويعد  ثا،   30 د   16
ترياتلون  مبثابة  املختلط، 
يكون  الذي  ريا�شي،  لكل  ُم�شغر 
مطالب بالقيام ب�شباقات اجلري، 
اأقل  مل�شافة  والدّراجة  ال�شباحة 

من ال�شباق الفردي.
ق.ر.

الوفد اجلزائري ي�شيف ف�شيتني باالألعاب 
االإفريقية

�ضيدات كرة اليد يتاأهلن للدور 
ربع النهائي



احتاد  مدرب  نغيز  نبيل  قال 
يتاأهل  اأن  يتمنى  اإنه كان  طنجة، 
يف  املوايل  الدور  اإىل  فريقه 
لأنه  للأندية،  العربية  البطولة 
الإق�صاء«. من  اأف�صل  »ي�صتحق 
خ�رس  طنجة  احتاد  وخ�رس 
دور  من  الأوىل  املباراة  يف 
اأمام  التمهيدي،  املجموعات 
الرفاع البحريني بهدفني دون رد، 
قبل اأن يفوز على الزوراء العراقي 
هور�صيد  وعلى  نظيفة،  بثلثية 

الفريق  1/6.وتاأهل  ال�صومايل 
البحريني بت�صدره املجموعة ب 
نغيز يف ت�رسيح:  واأكد  نقاط.   9
اأنه  طنجة  احتاد  اأثبت  »لقد 
يتطور مع توايل املباريات، وهو 
ما اأ�صعدين كثريا، ومع ذلك كانت 
هناك جمموعة من امللحظات 
التي يجب ت�صحيحها م�صتقبل«.
واأكمل »الفريق خا�ض 3 مباريات 
ر�صمية يف البطولة العربية، كانت 
الفني«. مفيدة للعبني واجلهاز 

امل�صاركة  من  »ا�صتفدنا  وتابع 
العربية، وكانت بروفة مهمة قبل 

انطلق املو�صم الكروي«.
وكاالت
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عي�شة ق.

يف  �رسح  بلما�صي  اأن  جانب  اإىل 
�صوف  اأنه  �صابقة  منا�صبات  عدة 
باملوازاة  املحلي  املنتخب  يقود 
مع الإ�رساف على املنتخب الأول 
الذي قاده نحو التتويج بلقب كاأ�ض 
اإفريقيا للأمم التي جرت ال�صائفة 
احلالية يف م�رس بعد غياب دام 29 
الأكيد  التتويج،  من�صات  عن  عاما 
اأن اإعلن هيئة الرئي�ض خري الدين 
ي�رسف  �صوف  باتيلي  باأن  زط�صي 
يتوىل  الذي  وهو  املحليني  على 

املدير  من�صب  الوقت  نف�ض  يف 
املنتخب  ومدرب  الوطني  الفني 
ا�صتفهام  علمات  يجعل  الأوملبي 
ظل  يف  الإجابة،  اإىل  حتتاج  كثرية 
العوا�صف التي ت�رسب بيت الفاف 
الأخرية  »الكان«  انطلق  قبل 
اللعب  ق�صية  بظهور  يتعلق  فيما 
بلما�صي  وتهديد  عطال  يو�صف 
بال�صتقالة، بالإ�صافة اإىل ا�صتقالة 
مناجري اخل�رس حكيم مدان والذي 
التي  العلقة  بتوتر  علقة  لديه 
والتي  الوطني.  بالناخب  جتمع 
واخلبار  الأحاديث  �صبقتها  كانت 

بلما�صي  ا�صتقالة  حول  الرائجة 
من تدريب املحاربني على خلفية 
متعّفن  حميط  يف  العمل  رف�صه 

ح�صبه ويحتاج على التطهري.
تعمل الفاف على اإخفاء ما يحدث 
براهيم  دايل  ق�رس  اأ�صوار  خلف 
البيان  ن�ض  يف  �صمها  خلل  من 
الذي ن�رسته اإىل م�صاندة وت�صجيع 
للمحليني  الفني  للطاقم  بلما�صي 
يف حماولة منها للتاأكيد اأن الأخري 
مع  العمل  علت  الرتكيز  يف�صل 
الهدف  وحتقيق  الأول  املنتخب 
الرئي�صي الذي جعله يوقع العقد مع 

اخل�رس واملتمثل يف تاأهيل اجلزائر 
املقبلة  العامل  كاأ�ض  يف  للم�صاركة 
بقطر العام 2022، اإل انه يبقى من 
امل�صوؤول  يقوم  اأن  املفهوم،  غري 
اللعبني  ا�صتدعاء  على  الأول 
الفرن�صي  اإىل  تدريبهم  ومنح 

رفقة  يعمل  �صوف  والذي  باتيلي، 
لبلما�صي  امل�صاعد  الفني  الطاقم 
واملمتثل يف كل من عمار بورا�ض، 
رومانو،  �صريجي  مرواين،  عمارة 
زهري بن �صديرة واملح�رس البدين 
تعيينه  مت  الذي  فوري  فريديريك 

غادر  الذي  دلل  ل�صابقه  خلفا 
الرتب�ض  خلل  اخل�رس  مع�صكر 
الذي اأجراه رفقاء اللعب يو�صف 
نحو  التوجه  قبل  بليلي يف قطر، 
م�رس وال�رسوع يف خو�ض مباريات 

كاأ�ض اإفريقيا.

�شائعات رحيل بلما�شي وا�شتقالة مدان حترج زط�شيالفاف تفتح باب التاأويالت على م�ضراعيهاأعلنت قيادة باتيلي ملنتخب املحليني عو�ض بلما�شي

فاجاأت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم بخرجة غريبة من خالل الك�شف 
ان الطاقم الفني الذي �شوف يقود املنتخب الوطني للمحليني �شوف يكون 

الفرن�شي لودوفيت�ض باتيلي وفق البيان الذي ن�شرته اأول اأم�ض عرب موقعها 
االلكرتوين عك�ض ما كان متوقعا خا�شة واأن الفاف �شبق لها اأن ن�شرت قبل 

�شاعات عن ذلك اأن الناخب الوطني جمال بلما�شي من قام با�شتدعاء قائمة 
مبركز  ام�ض  انطلق  الذي  التح�شريي  الرتب�ض  بح�شور  املعنية  العبا   22

حت�شري املنتخبات الوطنية يف �شيدي مو�شى

مدوار طالبه بتحويل 3 ماليري و700 مليون نحو احل�شاب البنكي للرابطة

كروم يتلقى وعودا با�ضتالم الإجازات قبل 
لقاء اأوملبي املدية

عنابة  احتاد  فريق  رئي�ض  ل  تو�صّ
اأر�صية  اإىل  كروم  الهادي  حممد 
الرابطة  رئي�ض  رفقة  اتفاق 
الكرمي  عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
املرتتبة  الديون  بخ�صو�ض  مدوار 
لعبيه  نحو  النادي  اإدارة  على 
اخل�صو�ض  هذا  ويف  ال�صابقني، 
التقى ظهرية البارحة كروم ومدوار 
متكن  حيث  الكروية،  الهيئة  مبقر 
الأول  امل�صوؤول  اإقناع  من  كروم 
اإيجاد  بخ�صو�ض  الرابطة  على 
واحل�صول  الو�صع  لتجاوز  احللول 
الذين  اجلدد  لعبيه  اإجازات  على 
تعاقد معهم خلل فرتة التحويلت 
هذا  ويف  املن�رسمة،  ال�صيفية 
من  »الو�صط«  علمت  ال�صدد 
ان  الفريق  من  املقربة  م�صادرها 
حتويل  على  كروم  مع  اتفق  مدوار 
نحو  الديون  من  املتبقية  الأموال 
من  للرابطة  البنكي  احل�صاب 
اأموال  بت�صوية  الأخرية  تكفل  اأجل 
ظل  يف  وذلك  عنابة،  احتاد  لعبي 
نادي  اإدارة  تواجهه  الذي  امل�صكل 
بنكي  ح�صاب  لإيجاد  »بونة«  اأبناء 
حتول نحو قيمة ال�صيك الذي متلكه 

مليون  و700  مليار   3 مبلغ  ويحوي 
لعبيها  ديون  من  املتبقية  �صنتيم 
بقيمة  مبلغ  ت�صوية  بعد  ال�صابقني 
على  احلجز  ب�صبب  �صنتيم  مليار   6
احل�صاب البنكي للنادي ب�صبب ق�صية 
الرئي�ض ال�صابق عبد البا�صط زعيم 

املتواجد خلف ا�صوار ال�صجن.
وح�صب نف�ض امل�صادر، فاإن ق�صية 
الإجازات �صوف يتم ت�صويتها خلل 
الأ�صبوع احلايل، بعدما تلقى كروم 
وعدا من مدوار با�صتلم الإجازات 
قبل نهاية الأ�صبوع اجلاري وموعد 
املندرجة  املدية  اأوملبي  مقابلة 
الرابطة  من  الثانية  اجلولة  �صمن 

املحرتفة الثانية.

كروم: عرقلوا احتاد عنابة 
مقابل منح امتيازات الأمل 

االأربعاء
الهادي  عنابة  احتاد  رئي�ض  تاأ�ّصف 
تواجهها  التي  العراقيل  من  كروم 
باإيجاد  يتعلق  فيما  ناديه  اإدارة 
م�صكلة  اأجل حل  من  اتفاق  اأر�صية 
الديون  بت�صوية  يتعلق  فيما  الفريق 
هذا  يف  وقال  الإجازات،  وا�صتلم 
ال�صدد اأنه مل يجد ت�صهيلت خلل 
الفرتة ال�صابقة من طرف الحتادية 
بخ�صو�ض  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الإجازات،  مع�صلة  من  النتهاء 
التعجيزية  احللول  ظل  يف  خا�صة 

واملتمثلة  عليه  اقرتاحها  مت  التي 
للعبني  �صمان  �صكوك  توقيع  يف 
باأ�صمائهم وهو الأمر الذي ل ميكن 
اأن يحدث يف ظل عدم وجود ح�صاب 
بنكي يتم �صحب الأموال منه وعدم 
العواقب  ظل  يف  بالأمر  املجازفة 
باخل�صو�ض  املتعلقة  الوخيمة 
بال�رسائب يف ظل جتميد احل�صاب 

البنكي للنادي.
اأم�ض  ت�رسيحات  يف  كروم  و�صدد 
مع »الو�صط« اأن احتاد عنابة يعاين 
اأندية  من املعاملة املختلفة رفقة 
اأخرى على غرار اأمل الأربعاء، اأين 
ت�صائل حمدثنا حول الأ�صباب التي 
بلدنا  يف  الكروية  الهيئات  جتعل 
ميلك  الذي  النادي  و�صعية  ت�صوي 
ديونا بقيمة 10 مليار �صنتيم وحتوله 
هاوي  نادي  ب�صيغة  اللعب  على 
بهذه  اللعب  ل�صوابط  احرتام  دون 
ال�صيغة وفق قوانني الفاف، م�صيفا 
اأن الهيئات تتعامل بالكيل مبكيالني 
فريق  باعتباره  الأربعاء  بني  ومتيز 
على  امتيازات  متنحه  الو�صط  من 

الأندية الأخرى.
عي�شة ق.

الالعب يوا�شل التدرب على انفراد

مدرب فريدر برمين يوؤكد 
عدم ح�ضم انتقال بن طالب

نفى مدرب نادي فريدر برمين الأملاين فرانك بومان ح�صم �صفقة انتقال 
اللعب الدويل اجلزائري نبيل بن طالب اإىل �صفوف ناديه قادما من 
�صالكه04 الأملاين، حيث اأو�صح يف ت�رسيحات نقلها الإعلم الأملاين اأن 
الأمور حم�صومة مع اللعب الذي تو�صل اتفق على كافة التفا�صيل مع 
اإدارة فريدر برمين لكمن يبقى الأمر بيد اإدارة �صالكه04، اأين اأ�صار اأن 
الأخرية ت�صتغل الو�صع من اجل رفع قيمته يف �صوق التحويلت وحتويله 

اإىل الفريق الذي يدفع اكرب مبلغ من اجله.
للإ�صارة يتدرب متو�صط ميدان املنتخب الوطني على انفراد ويوا�صل 
ناديه  تدريبات  عن  بعيدا  خا�ض  حت�صريي  برنامج  على  احل�صول  يف 
الذي مل يندمج معه منذ انطلق التح�صريات للمو�صم الكروي اجلديد، 
بعدما مت احل�صم مبا�رسة بعد نهاية املو�صم املنق�صي بال�صتغناء عن 

خدماته يف املركاتو ال�صيفي.
ع.ق.

اكد اأنه االأف�شل له تغيري املن�شب واللعب 
بخطة 2-5-3

كوربي�س: فرحات ي�ضتحق 
اللعب بني الكبار

الإ�صادة  فرحات  الدين  زين  اجلزائري  الدويل  اللعب  تلقى 
رولن  الفرن�صي  العا�صمة  احتاد  �صفوف  يف  ال�صابق  مدربه  من 
كوربي�ض بعد الأداء الكبري الذي اأظهره يف افتتاحية دوري الدرجة 
هذا  ويف  موناكو،  لنادي  زملئه  مواجهة  عند  الفرن�صية  الأوىل 
كارلو«  »مونتي  اإذاعة  مع  ت�رسيحات  كوربي�ض يف  اأو�صح  ال�صدد 
يف  اللعب  اإىل  النتقال  يف  فرحات  لنجاح  �صعيد  اأنهه  الفرن�صية 
دوري »الليغ1« بعدما ن�صط مو�صمني يف الدرجة الثانية الفرن�صية 
رفقة ناديه ال�صابق لوهافر، واو�صح اأن مكانة فرحات مع الأندية 
الكبرية كان يجب اأن يكون قبل ذلك بنحو ثلثة اأعوام، وا�صتطرد 
على  القادر  الكبري  اللعب  مميزات  ميلك  فرحات  ان  كوربي�ض 

الذهاب بعيدا يف املناف�صة ولعب م�صوار كروي رائع.
ميزة  ميلك  منايل  برج  مدينة  ابن  اأن  ذاته  ال�صياق  يف  واأو�صح 
خللها  ين�صط  عندما   2-5-3 تكتيكية  خطة  اف�صل  يف  اللعب 
على الرواق الأمين ومينح على اإثر ذلك اف�صل اإمكانياته، اأف�صل 
من الطريقة التي يلعب بها ناديه نيم حاليا 4-4-2، لكنه رف�ض 
يكون  حتى  املن�صب  تغيري  يف�صل  انه  رغم  قدراته  من  التقليل 
العطاء الذي يقدمه اف�صل مما هو عليه حاليا باعتبار انه ميلك 

ع.ق.لياقة بدنية رائعة ح�صبه.

نغيز: ا�ضتفدنا من امل�ضاركة العربية



فالفريدي  �إرن�ستو  �أ�ساد 
باأد�ء  �لفني لرب�سلونة  �ملدير 
غريزمان  �أنطو�ن  �لفرن�سي 
يف  �لكبرية  م�ساهمته  بعد 
بنتيجة  �النت�سار  حتقيق 
5-2 على ريال بيتي�س، �سمن 
�لثانية  �جلولة  مناف�سات 
�أول  �ال�سباين  �لدوري  من 
فالفريدي خالل  �م�س، وقال 
�سحيفة  نقلتها  ت�رصيحات 
»بالن�سبة  �الإ�سبانية:  »ماركا« 
�أن  �ل�رصوري  من  كان  لنا 
وكنا  ل�ساحلنا  �ملبار�ة  جنعل 
هدفا  وتلقيا  للغاية،  جيدين 
زعزع ��ستقر�رنا لكننا تعادلنا 
مع نهاية �ل�سوط �الأول و�الأمر 

كان م�ساألة �إ�رص�ر«، و�أ�ساف: 
�ليوم  �أن  �أدرك  �أن  »يجب 
لغريزمان  بالن�سبة  مهما  كان 
�لتي حلقت  ب�سبب �الإ�سابات 
على  و��ستجاب  بالفريق، 
جيد�  ونعلم  �مللعب،  �أر�س 
�أنه مع دخول �لالعبني �لكبار 
لت�سكيلة �لفريق، فاإننا نحظى 

بفر�س �أكرب للفوز«.
�أن�سو  �ل�ساب  �إ�رص�ك  وعن 
العب  »�إنه  �أجاب:  فاتي، 
بالنف�س  بالثقة  يتمتع 
العب  و�أ�سغر  و�ل�رصعة، 
قررت �لدفع به يف م�سريتي، 
مبار�ة  قدم  برييز  وكارلي�س 
ر�ئعة �أي�سا«، وتابع: »�الأ�سبوع 

بو�سكيت�س  يلعب  مل  �ملا�سي 
ر�كيتيت�س  ودخل  دقيقة  �أي 
�لعديد  ولدي  �لثاين،  �ل�سوط 
من �لالعبني يف هذ� �ملوقف 
و�سحيح  م�سكلة،  يوجد  وال 
�أنه من �ل�سعب �الختيار الأنهم 
مي�سي،  وعن  ر�ئعون«،  العبو 
�سعور  لديه  يكن  »مل  �أو�سح: 
قلت  لقد  ينتك�س،  ومل  جيد، 
�إال  �أ�سمه  لن  باأنني  بالفعل 
�إذ� تعافى من �إ�سابته و�أ�سبح 
جاهز�، لقد كان تركيزنا على 
و�أردف:  �النتكا�س«،  جتنب 
يُ�سجل  مرة  الأول  »غريزمان 
�سيميزه  وهذ�  نو،  كامب  يف 
ومن  �الأمان،  و�سيمنحه 

�ملهم بالن�سبة لنا حني حتدث 
�آخرين  جند  لالعبني  م�سكلة 

جاهزين«.
وحول بو�سكتي�س، ك�سف: »هو 
ويتمركز  للفريق،  مهم  العب 
مثال،  هو  و�ليوم  جيد  ب�سكل 
بكل  بوجوده  �ُسعد�ء  ونحن 
»ر�فينيا  و��ستكمل:  تاأكيد«، 
ذلك  وفعل  كثرًي�،  ي�ساعدنا 
�سابًقا  ُمعينة  �أوقات  يف 
�ملا�سي  �ملو�سم  خالل 
�لفريق.  مع  ي�ستجيب  وكان 
فيد�ل،  وعن  يُحارب«،  �إنه 
علق: »حني نو�جه �ل�سعوبات 
كان  �ملا�سي  و�لعام  جنده، 
ُمعينة  �أوقات  يف  مهما  العبا 

�لالعبني  من  �لعديد  ولدي 
�أ�سا�سيني،  �للعب  مبقدورهم 
وطاملا بقي �سوق �النتقاالت 
عن  �سي�ساألونني  مفتوحا 
»�خل�سارة  وو��سل:  �جلميع«، 
لقد  بيلباو،  �أتلتيك  �سد 
نف�سها،  هي  �لت�سكيلة  كانت 
ويف  جيًد�  �خل�سم  وكان 
نف�س  ونتبع  خ�رصنا،  �الآخر 
ن�سري  �أن  وعلينا  �لطريق، 
�النت�سار�ت«. طريق  على 
نيمار،  عن  باحلديث  و�ختتم 
بالالعبني  نهتم  »نحن  قائال: 
�لذين  �أولئك  �أما  فريقنا،  يف 
فال  �أخرى،  �أندية  ميثلون 

ي�ساورنا �لقلق ب�ساأنهم«.

�لتي  �ل�سعبة  �لظروف  رغم 
�لذي  بالفريق  �أحاطت 
ثالثة  �إجر�ء  على  �أرغم 
جنح  ��سطر�رية  تبديالت 
يف  توخيل  توما�س  العبو 
باري�س  ليخرج  �ال�ستعر��س 
فنية  باإيجابيات  جريمان 
باري�س  تخطى  و�عدة، 
�لظروف  كل  جريمان  �سان 
به  �أحاطت  �لتي  �ل�سعبة 
ممتعاً  ثانياً  �سوطاً  وقدم 
تولوز  �سيفه  خالله  �سحق 
�م�س  �أول  نظيفة  برباعية 
من  �لثالثة  �جلولة  �سمن 
تناوب  �لفرن�سي،  �لدوري 
�أريك  �لبديل  �الأهد�ف  على 
ماك�سيم �سوبو موتينغ هدفني 
وماثيو غونكالفي�س خطاأ يف 
و�أهدر  وماركينيو�س  مرماه 

جز�ء  ركلة  ماريا  دي  �آنخل 
فتم  غونكالفي�س  بها  ت�سبب 
نف�سها،  �للحظة  يف  تبديله 
ورغم �لظروف �ل�سعبة �لتي 
�أحاطت بالفريق �لذي �أرغم 
تبديالت  ثالثة  �إجر�ء  على 
�دين�سون  ��سطر�رية بخروج 
كافاين يف �لدقيقة 14 وعبدو 
ديالو يف �لدقيقة 40 ومن ثم 
�لدقيقة  يف  مبابي  كيليان 
توما�س  العبو  جنح   66
توخيل يف �ال�ستعر��س على 
ح�ساب �سيٍف �كتفى بالدفاع 
موؤكدين  �ملبار�ة  طيلة 
وقوة  فنياً  �لفريق  �سالبة 
�لتحوالت  رغم  �سخ�سيته 
جنح  �إذ�  �لقاهرة،  �جلذرية 
حتدي  يف  توخيل  توما�س 
�لتي  �لقاهرة  �لظروف  كافة 

�أزمة  من  فريقه  و�جهت 
خ�سارة  مرور�ً  نيمار  غياب 
�الأ�سبوع  �ملفاجئة  رين 
�إ�سابة  �إىل  و�سوالً  �لفائت 
�دين�سون  �لثالثة  جنومه 
كافاين وكيليان مبابي وعبدو 
ديالو فقاد �سان جريمان �إىل 
�نت�سار ��ستعر��سي ��ستحقه 
جريمان  �سان  دخل  �أد�ًء. 
حتت  �الأمر�ء  حديقة  ملعب 
�ل�سغط مطالباً بالفوز وال �أي 
�سيء �آخر، ليجد يف �ل�سوط 
�سد�ً  تولوز  فريق  �الأول 
�ملتاألق  حار�سه  مع  منيعاً 
�الأمر  وز�د  رينيه،  بابتي�ست 
مع  لكن  �الإ�سابتني  �سعوبة 
مع  �للقب  حامل  تاأقلم  ذلك 
�ملتغري�ت وقدم �سوطاً ثانياً 
مثايل �الن�سجام و�لتناغم مل 

يعّكر �سفوه �إال خروج مبابي 
�سوء  �سلبيات  ورغم  متاأملاً، 
�لطالع، فاإن جملة �إيجابيات 
جانب  �إىل  �لفريق  بها  خرج 
�ل�سوط  وتاألق  �لرباعية 
ببديل  متثلت  �أوالها  �لثاين، 
�أريك  �لكامريوين  كافاين، 
قدم  �لذي  �سوبو-موتينغ 
بهدفني  كللها  ر�ئعة  مبار�ة 
مميزين ال �سيما �الأول �لذي 
دفعة  تولوز  دفاع  فيه  ر�وغ 
و�حدة بلم�سة عبقرية توجها 

بهدف �لتقدم لفريقه.
العب  ملعان  جانب  و�إىل 
�لو�فد  برز  �ل�سابق،  �ستوك 
�يفرتون  من  �لقادم  �جلديد 
 30 مقابل  غيي  �دري�سا 
يف  �إ�سرتليني  جنيه  مليون 
حيث  �لدفاعي  �لو�سط 

قمي�س  �الأوىل  للمرة  �رتدى 
�لكر�ت  بقطع  فتاألق  �لبطل 
�أمام  �مل�ساحات  و�إغالق 
و�أحياناً  تولوز  العبي 
�لهجومية،  باملو�كبات 
و�سيف  �ل�سنغايل  ليوؤكد 
و�عدة  �سفقة  �أنه  �أفريقيا 
يف مركز ح�سا�س للغاية، وما 
توخيل  خيار�ت  جناح  يوؤّكد 
�إبقائه  رغم  و��سرت�تيجيته 
قبل  �حتياطياً  �سيلفا  تياغو 
�إخفاق  ديالو،  مكان  دخوله 
ولو  �لت�سديد  يف  تولوز 
�خل�سبات  بني  و�حدة  ملرة 
�أمر يعك�س قوة  �لثالث وهو 
�لتي  �لدفاعية  �لباري�سيني 
عطلت �سيفهم كلياً با�ستثناء 
�لنادرة  �ملحاوالت  بع�س 

�لتي جانبت �ملرمى.

توخيل: اح�سموا ملف نيمار
باري�س  توما�س توخيل مدرب  جدد 
الإد�رة  مطالبته  جريمان  �سان 
خدمات  يف  �لتفريط  بعدم  �لنادي 
هذ�  �سيلفا  د�  نيمار  �لفريق  جنم 
حمطة  عرب  توخيل  وقال  �ل�سيف، 
»�ملدير  �لفرن�سية:  بلو�س«  »كنال 
جيد�  يعلم  ليوناردو  �لريا�سي 
�ملوقف  نيمار،  ��ستمر�ر  رغبتي يف 
هذ�  ننهي  �أن  ويجب  و��سحا،  لي�س 

�مللف يف �أ�رصع وقت ممكن، الأنه العب عظيم، ومهم للغاية يف �سفوف 
خالل  مبابي  وكيليان  كافاين  �إدين�سون  �لثنائي  �إ�سابة  وب�ساأن  �لفريق«، 
لدي  »لي�س  �الأملاين:  �لفرن�سي، قال �ملدرب  �لدوري  تولوز يف  مو�جهة 
تفا�سيل ب�ساأن خطورة �الإ�سابتني، �أو �إمكانية غيابهما عن �ملبار�ة �الأوىل 

يف دوري �أبطال �أوروبا، ل�ست قلقا بل حمبطا لهما«.
ومن جهة �أخرى، �أ�ساد توخيل باأد�ء مهاجمه �لكامريوين ت�سوبو موتينج 
ال  �أنه  رغم  كان مذهال  »موتينج  قائال:  تولوز،  �أمام  ثنائية  �سجل  �لذي 
يلعب يف مركزه �ملف�سل، لكنه يتمتع باإمكانيات جيدة، ونتمنى �أن تزد�د 
قبل  �لبدالء  مقاعد  على  �سيلفا  تياغو  و�سع  وبرر  به«،  �لثقة  معدالت 
�إ�رص�كه يف �لدقيقة 40 الإ�سابة عبدو ديالو، مو�سحا �أن �لالعب �لرب�زيلي 
�ُ�ستنزف كثري� يف �لفرتة �الأخرية، الأنه يوؤدي وكاأن عمره 25 �سنة لذ� ال 

يريد �ملجازفة به.

بوكيتينو يدافع عن قراره حول اإريك�سن
مدرب  بوكيتينو  ماوري�سيو  د�فع 
قر�ره  عن  هوت�سبري  توتنهام 
من  �إريك�سن  كري�ستيان  با�ستبعاد 
�خل�سارة  خالل  �الأ�سا�سية  ت�سكيلته 
�أمام نيوكا�سل يف �لدوري �الإجنليزي 
�لذي  �إريك�سن  و�سارك  �ملمتاز، 
يتبقى عام و�حد يف عقده، وذكرت 
تقارير �أن ريال مدريد ي�سعى للتعاقد 
مل  لكنه  دقيقة،   62 مرور  بعد  معه 

ينجح يف م�ساعدة توتنهام على جتنب هزميته �الأوىل هذ� �ملو�سم، وقال 
�إريك�سن �سيلعب مع توتنهام جمدد�، لكنه  �إن كان  �إنه ال يدري  بوكيتينو 
�أن قر�ر �الإبقاء على �لالعب �لدمناركي بني �لبدالء كان ور�ء  ال يعتقد 

�لهزمية.
�لذين  �لالعبون  ي�سبح  تخ�رص،  »عندما  موؤمتر �سحفي:  و�أ�ساف خالل 
�لعديد  يف  ونخ�رص  نفوز  كري�ستيان  وجود  �الأف�سل، يف  هم  ي�ساركو�  مل 
من �ملباريات. �إذ� فزنا 3-0 ال �أحد يتحدث عن �الأ�سماء«، ونوه �ملدرب 
�النتقاالت  با�ستمر�ر فرتة  تتعلق  �أعذ�ر  �إيجاد  »ال ميكنني  �الأرجنتيني: 
ذلك  �أن  نعرف  لي�س �سهال،  »�ملوقف  وتابع:  �لهزمية«،  �أو  �الأد�ء  لتربير 
غ�سون  �سينتهي يف  �سيء  كل  �أن  ندرك  لكننا  �ملجموعة  على  يوؤثر  قد 

10 �أيام«.

بالتر: برييز غ�سب لتف�سيلي مي�سي 
على رونالدو

�ل�سابق  �لرئي�س  بالتر  جوزيف  قال 
�إن  �لقدم  لكرة  �لدويل  لالحتاد 
فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد، 
تف�سيله  بعد  ب�سدة  منه  غ�سب 
على  بر�سلونة  جنم  مي�سي  ليونيل 
بالتر  و�أ�ساف  رونالدو،  كري�ستيانو 
�سحيفة  �أبرزتها  ت�رصيحات  يف 
�لطالب  »�أخربت  ديبورتيفو:  موندو 

يف موؤمتر جامعة �أوك�سفورد �أن مي�سي ورونالدو جيد�ن جًد�، لكن مي�سي 
�الآلة، مل يكن  بينما كري�ستيانو مبثابة  �أم،  �أي  به  �لذي حتلم  �لطفل  هو 
و�أ�ساف: »فلورنتينو برييز كان غا�سبًا جًد�، وقال يل  رونالدو �سعيًد�«، 
كيف تقول ذلك و�أنت ع�سو فخري يف ريال مدريد«، وتابع بالتر »�أخربته 
�أكرث غ�سبًا،  �أ�سبح  لكنه  �لالعبني،  �ختيار  �أنها م�ساألة ذوق �سخ�سي يف 
و�أخربين �أنه يجب علّي �ملغادرة فوًر� لتو�سيح كلماتي، وبعد فرتة وجيزة 

فاز كري�ستيانو بالكرة �لذهبية، كرة �لقدم م�ساألة �سغف«.

ملخ�س مبار�ة بر�سلونة وريال 
بيتي�س هو �لرد �الأف�سل على 
و�مل�سككني  فالفريدي  نقاد 
�لكاتالوين  �لفريق  بقدرة 
على �الحتفاظ بلقب �لدوري 
�أهد�ف  جاءت  �ال�سباين، 
على  جديد  كدليل  بر�سلونة 
�أبطال �لدوري  قوة �سخ�سية 
�لفوز  بعد  وذلك  �الإ�سباين، 
بيتي�س  ريال  �ل�سيف  على 
�ملرحلة  يف  �أم�س  �أول   2-5
و��ستفاق  �لليغا،  من  �لثانية 
يف  تعرثه  من  بر�سلونة 
�أتلتيك  �أمام  �الأوىل  �ملرحلة 
بيلباو �رصيعاً حمققاً �نت�سار�ً 
ملفتاً رغم غياب �الأرجنتيني 
و�الأوورغوياين  مي�سي  ليونيل 
و�لفرن�سي  �سو�ريز  لوي�س 
ب�سبب  دميبيلي  عثمان 
�الإ�سابات �ملختلفة، وتناوب 
بر�سلونة  �أهد�ف  على 

�أنطو�ن  �لفرن�سي  من  كّل 
وكارلي�س  ثنائية  غريزمان 
برييز وجوردي �ألبا و�لت�سيلي 
�أرتورو فيد�ل، بعد �أن �فتتح 
�لفرن�سي نبيل فقري �لت�سجيل 
لورين  و�ختتمه  لل�سيوف 
غريزمان  و��ستحق  مورونـ 
تاأكيد  بكل  �للقاء  جنم  لقب 
�ملميزة  حتركاته  بف�سل 

�أّن  علماً  �ملوؤثرة  ومل�ساته 
بر�سلونة ككل قّدم 15 دقيقة 
�ل�سوط  بد�ية  مع  للذكرى 
�لثانية  �خل�سارة  وذه  �لثاين، 
فاجاأه  بعدما  بيتي�س  لريال 
�جلولة  يف  �لوليد  بلد  ريال 
بهدفني  عليه  وتغلّب  �الأوىل 

مقابل هدف.
مدريد  �أتلتيكو  حقق  بينما 

�نطالق  منذ  �لثاين  فوزه 
ممكن  فارق  وباأقل  �ملو�سم 
ليغاني�س  بفوزه على م�سيفه 
�لعا�سمة  فريق  وحلق   ،0-1
يف  باإ�سبيلية  �ال�سبانية 
بر�سيد  �لرتتيب  �سد�رة 
�لفريقان  وهما  نقاط،   6
�حرز�  �للذ�ن  �لوحيد�ن 
�جلولة  بعد  �لكاملة  �لعالمة 

�لثانية، و�سجل فيتولو هدف 
بعد جمهود  �لوحيد  �ملبار�ة 
�لربتغايل  �جلناح  من  فردي 
�ىل  �ملنتقل  فيليك�س  جو�و 
قادما  �ل�سيف  هذ�  �تلتيكو 
جديدة  ومرة  بنفيكا،  من 
�الأوىل  �ملرحلة  فعل يف  كما 
بهدف  خيتايف  على  بفوزه 
فعالية  �أتلتيكو  �ظهر  وحيد، 
باأقل  فائز�  ليخرج  كبرية 
�سفوف  فارق.و�سهدت 
كثرية  تغيري�ت  �لفريق 
�لذي  دفاعه  خط  ال�سيما 
وعلى  عنا�رصه  �برز  رحل 
دييغو  �الوروغوياين  ر�أ�سهم 
فيليبي  و�لرب�زيلي  غودين 
لوكا�س  و�لفرن�سي  لويز 
هرنانديز وخو�ن فر�ن، كما 
�لو�سط  العب  جهود  خ�رص 
�لفرن�سي  و�ملهاجم  رودري 

�نطو�ن غريزمان. 
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غريزمان يهدي الفوز للبلوغرانا

البي اأ�ض جي يتحدى الظروف وي�ستعر�ض اأمام تولوز

فالفريدي ُي�سيد بغريزمان ويتجاهل نيمار
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روؤى

ْ الأعناق يف �صراع الأعراق..  ليَ
عن�صرية الفل�صفة

خالل مدة اأق�ضاها 188 يوم فاإن املعتقلني الفل�ضطينيني يجب اأن يتم اإطالق �ضراحهم اأو تقدمي الئحة اتهام �ضدهم 
اأو اإ�ضدار اأمر اعتقال اإداري بحقهم، واالأرجح اأنه يتم اتهام املعتقلني مبجموعة من املخالفات التي تت�ضمنها منظومة 

االأوامر الع�ضكرية. ففي كثري من احلاالت يتم منع املحامني من زيارة موكليهم، كما اأن حماكمة االأطفال املعتقلني 
تتم اأمام املحاكم الع�ضكرية، وهي نف�س املحاكم التي يحاكم اأمامها املعتقلون البالغون. ويعاين االأطفال املعتقلون من 
اأبناء القد�س من خرق فا�ضح حلقوقهم يتمثل يف احتجازهم مع املعتقلني اجلنائيني اليهود؛ االأمر الذي ي�ضكل خطًرا 

كبرًيا على حياتهم.

ق٫ث

ففي حني تن�س اتفاقية 
حقوق الطفل على:

حريته  من  حمروم  طفل  لكل  »يكون 
على  ال�رسيع  احل�صول  يف  احلق 
من  وغريها  قانونية،  م�صاعدة 
عن  ف�صلاً  املنا�صبة،  امل�صاعدة 
حرمانه  �رسعية  يف  الطعن  يف  احلق 
�صلطة  اأو  حمكمة  اأمام  احلرية  من 
خمت�صة م�صتقلة وحمايده اأخرى، ويف 
اأن يجري البت وب�رسعة يف اأي اإجراء 
حقوق  )اتفاقية  القبيل«.  هذا  من 

الطفل – املادة 37(.
احلرية  من  املجردين  للأحداث 
ت�صتويف  وخدمات  مرافق  يف  احلق 
الكرامة  و  ال�صحة  متطلبات  كل 

الإن�صانية.
حماية  ب�صاأن  املتحدة  الأمم  قواعد 
حريتهم  من  املجردين  الأحداث 

)القاعدة 31(.
مراكز التحقيق والعتقال:

مراكز التحقيق والعتقال هي مراكز 
ل�صتيعاب  مهياأة  موؤقتة  اعتقال 
يف  ولكن  ق�صرية،  لفرتات  املعتقلني 
الأطفال  بع�ض  فاإن  الأحيان  كثري من 
مي�صوا  اأن  املمكن  من  الفل�صطينني 
املراكز  هذه  يف  اعتقالهم  فرتات 
 3 عن  تقل  حكمهم  مدة  كانت  اإذا 
ال�صجون  يف  للكتظاظ  نتيجةاً  �صهور 
ال�صكاوي  �صمن  ومن   . الإ�رسائيلية 
للدفاع  العاملية  احلركة  تلقتها  التي 
فان  فل�صطني،  فرع   – الأطفال  عن 

اأماكن الإحتجاز تعاين من:
نق�ض التهوية.

قلة ال�ضوء.

الغرف  مرافق �صحية يف  عدم وجود 
، والتقييدات املفرو�صة على اخلروج 
الطفل  اأن  حيث   ، ال�صحية  للمرافق 
خلل  من  فقط  امللب�ض  يتلقى 

زيارات ال�صليب الحمر.
حمدودية مواد التنظيف التي توفرها 

ادارة املعتقل.
�صوء نوعية وكمية الطعام.

يف  املو�صوعني  للأحداث  توفر 
واحلماية  الرعاية  املوؤ�ص�صات 
ال�رسورية  امل�صاعدة  �رسوب  وجميع 
واملهنية  والتعليمة  منها  الجتماعية 
والنف�صية والطبية واجل�صدية، التي قد 
يحتاجون اإليها بحكم �صنهم اأو جن�صهم 
اأو �صخ�صيتهم وبهدف امل�صاعدة على 

منوهم منوااً �صليمااً.
النموذجية  املتحدة  الأمم  قواعد 
الأحداث  ق�صاء  �صوؤون  لإدارة  الدنيا 

القاعدة 26 )2(.
يتم  اإ�رسائيلية  �صجون  هناك  حاليااً 
بها،  الفل�صطينيني  الأطفال  احتجاز 

ال�صجون  م�صلحة  قبل  من  وتدار 
اللإ�رسائيلية:

النقب. عوفر. جممع تلموند)ه�صارون 
واوفك ه�صارون(.
جمدو. الدامون.

�صجن  با�صتثناء  ال�صجون  هذه  جميع 
انتهاك  اإ�رسائيل يف  عوفر تقع داخل 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   76 البند 
�صلطات  اأن  على  تن�ض  التي   )1949(
ال�صجناء  حتتجز  اأن  يجب  الحتلل 
بالن�صبة  وكذلك  املحتلة  املناطق  يف 

ملراكز العتقال فانها تعاين من:
الكتظاظ وهذا يجرب بع�ض الأطفال 

للنوم على الر�ض.
ال�صفيح  من  باألواح  النوافذ  تغطية 
الت�صل�صل  من  ال�صوء  مينع  وهذا 

للغرف.
يجرب  وذلك  الطعام  نوعية  �صوء 
الأطفال الأ�رسى على �رساء طعامهم 

من كانتينا ال�صجن.
مرة  بها  م�صموح  العائلية  الزيارات 
يف  دقيقة   45 ملدة  اأ�صبوعني  كل 
على  احل�صول  من  العائلة  حال متّكن 
تتمكن  ل  وغالبااً  الزيارة.  ت�رسيح 
العائلة من احل�صول على الت�رسيح يف 
ا�رسى  هناك  ولذلك  املحدد،  الوقت 
على  يح�صلوا  مل  اطفال  بينهم  ومن 

زيارات عائلية ل�صنوات.
خلل وجودهم بال�صجن فاإن الأطفال 
من  التالية  للأمناط  يتعر�صون 

العقاب:
العزل النفرادي.

احلرمان من الزيارات العائلية.
الغرامات املالية.

احلرمان من اخلروج للفورة ملمار�صة 
التمارين الريا�صية.

النقب  �صجن  يف  يتم  فاإنه  اأخرياًا 
مع  الأطفال  احتجاز  وجمدو  وعوفر 
من  37)ج(  املادة  بخلف  النا�صجني 

اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
الت�صهيلت  جميع  للمعتقلني  متنح 
عمل  اأو  درا�صتهم  ملوا�صلة  املمكنة 
الأطفال  تعليم  ويكفل  جديدة  درا�صة 
النتظام  لهم  ويجوز  وال�صباب، 
اأماكن  داخل  �صواء  باملدار�ض 

العتقال اأو خارجها...
اتفاقية جنيف الرابعة املادة 94

الإلزامي  التعليم  �صن  يف  حدث  لكل 
امللئم  التعليم  تلقي  يف  احلق 
لحتياجاته وقدراته وامل�صمم لتهيئته 
هذا  ويقدم  املجتمع.  اإىل  للعودة 
الحتجازية  املوؤ�ص�صة  خارج  التعليم 
كلما  املحلي  املجتمع  مدار�ض  يف 
بو�صاطة  الأحوال  كل  ويف  ذلك  اأمكن 
متكاملة  برامج  يتبعون  اأكفاء  معلمني 
بحيث  البلد،  يف  التعليم  نظام  مع 
عنهم  الإفراج  بعد  الأحداث  يتمكن 
�صعوبة،  دون  تعليمهم  موا�صلة  من 
وينبغي اأن تويل اإدارت تلك املوؤ�ص�صات 
اهتمامااً خا�صااً لتعليم الأحداث الذين 
تكون  اأو  اأجنبي  من�صاأ  من  يكونون 

وللأحداث  خا�صة،  احتياجات  لديهم 
الأميني اأو الذين يعانون من �صعوبات 
التعلم، احلق يف تعليم  اأو  يف الإدراك 

خا�ض .
ب�صاأن  املتحدة  المم  قواعد 
من  املجردين  الأحداث  حماية 

حريتهم)القاعدة38(

تعليم االأطفال 
الفل�ضطينني املعتقلني:

فاإن  الدويل  القانون  مع  تناق�ض  ويف 
يف  املعتقلني  الفل�صطينيني  الأطفال 
مراكز اعتقال حوارة وعت�صيون و�صامل 
وع�صقلن واجللمة وامل�صكوبية وبيتاح 
تكفا، ل مينحون التعليم. ففي �صجني 
بني  من  فقط  والدامون(  )تلموند 
فيها  يحتجز  التي  اخلم�صة  ال�صجون 
الأطفال  مينح  املعتقلني،  الأطفال 

الفل�صطينني القليل من التعليم.
املعتقلني  الأطفال  معظم  اأن  رغم 
هم من الطلب، اإل اأن اإدارة ال�صجن 
تتجاهل حقهم بالتعليم؛ فل توفر لهم 
امللئمة  الظروف  ول  الإمكانيات 
الت�رسيعات  بذلك  منتهكة  لدرا�صتهم؛ 
والقواعد  الإن�صانية  والقوانني 
ال�صجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية 
فتن�ض  والرتفيه؛  بالتعليم  تتعلق  التي 
الأمم  ميثاق  من   )1( بند   77 املادة 
املجردين  الأحداث  ب�صاأن  املتحدة 
تتخذ  اأن  يجب  اأنه  حريتهم،  من 
جميع  تعليم  ملوا�صلة  اجراءات 
ال�صتفادة  على  القادرين  ال�صجناء 
يف  الديني  التعليم  ذلك  يف  مبا  منه، 
ويجب  ذلك،  فيها  التي ميكن  البلدان 
والأحداث  الأميني  تعليم  يكون  اأن 
الإدارة عناية  اإليه  توجه  واأن  اإلزاميا، 
على   )2( املادة  تن�ض  كما  خا�صة 
حدود  يف  ال�صجناء،  تعليم  يجعل  اأن 
نظام  مع  ا  متنا�صقاً عملياًا،  امل�صتطاع 
يكون  بحيث  البلد،  يف  العام  التعليم 
مبقدورهم، بعد اطلق �رساحهم، اأن 

يوا�صلوا الدرا�صة دون عناء.
الإحتلل  دولة  اأن  ذكره  اجلدير  من 
اتفاقية  يف  طرف  هي  ال�صهيوين 
مناه�صة  اتفاقية  ويف  الطفل،  حقوق 
املعاملة  �رسوب  من  وغريه  التعذيب 
اأو  اللاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو 

املهينة.

ظروف االحتجاز:

الفل�صطينيني  الأ�رسى  من  كغريهم 
البالغني يف ال�صجون ال�صهيونية، يحرم 
حقهم  من  الفل�صطينيون  الأ�صبال 
ومن  اخلارجي،  بالعامل  الت�صال  يف 
الت�صبب  يعني  ما  الأهايل؛  زيارات 
باأمرا�ض نف�صية لهم؛ نتيجة انقطاعهم 
يف  تربوا  التي  واأ�رسهم  بيئاتهم  عن 
كنفها واألفوها، فل ي�صتطيعون جمرد 
ول  اأ�رسهم  مع  بالهاتف  احلديث 

وجود  عدم  من  ويعانون  اأ�صدقائهم؛ 
مر�صدين نف�صيني ومن فقدان العناية 
الثقافة  األعاب  توفر  وعدم  النف�صية 
والت�صلية التي ميكن اأن ت�صغلهم خلل 

فرتة وجودهم يف ال�صجن.
حالت  اأق�صى  الأ�صبال  �صجن  ي�صهد 
حيث  ال�صجون،  يف  والقمع  العزل 
تلموند  �صجن  يف  الأ�صبال  يعي�ض 
ا  م�صتمراً ا  وفر�صاً �صيئة،  ا  ظروفاً
ت�صتهلك  كانت  التي  للغرامات املالية 
الكانتينا  ح�صاب  من  الأكرب  الن�صبة 

اخلا�ض بهم.
ويعي�ض الأطفال الفل�صطينيون الذكور 
يف  البالغني  املعتقلني  مع  املعتقلون 
نف�ض الأق�صام والغرف يف كل من عوفر 
والنقب؛ فيما تعي�ض الإناث يف �صجني 
الفل�صطينيات  الأ�صريات  مع  تلموند 
الأطفال  بحق  و�صدرت  البالغات. 
اأم�صوها  اإدارية  اعتقال  قرارات 
كغريهم من املعتقلني البالغني. ويعاين 
الأ�صبال كباقي الأ�رسى من عدم توفر 
و�صيا�صة  اللزمة،  الطبية  العناية 
اإزاءهم،  املتعمد  الطبي  الإهمال 
وجود  وعدم  التعليم،  من  واحلرمان 

ال�صحف واملجلت والألعاب.
الأ�رسى  الفل�صطينيون  الأطفال  يعاين 
بالزنازين  �صعبة  معي�صية  ظروف  من 
تت�صم  التي  الإنفرادي(  )ال�صجن 
تبلغ  التي  العفنة  والرائحة  بالرطوبة 
حيث  تقريباًا،  ون�صف  مرت  م�صاحتها 
من  خالية  والغرفة  رطبة،  الأر�صية 
ال�صوء، اأو ي�صطع ال�صوء فيها يف جميع 
من  ال�صجني  ملنع  وذلك  الأوقات؛ 
النوم، ويحرم ال�صجناء من النوم لعدة 
غذاء  وجبة  على  احل�صول  ومن  اأيام، 
املرحا�ض  اإىل  الو�صول  ومن  كافية، 

وقت احلاجة، ومن تغيري ملب�صهم.
من  ا  حرجاً الحتلل  دولة  جتد  ول 
الدولية  والأعراف  القوانني  خمالفة 
معتمدة على ال�صمت العاملي؛ و�صبات 
قواعد  ن�صت  فقد  الدويل؛  ال�صمري 
بحماية  تتعلق  التي  املتحدة  الأمم 
بقرار  اعتمدت  والتي  الأحداث 
يف  املوؤرخ   133/45 العامة  اجلمعية 
14 كانون الأول 1990 فرع د املتعلق 

بالبيئة املادية والإيواء على:
من  املجردين  للأحداث   -31 املادة 
وخدمات  مرافق  يف  احلق  احلرية 
ت�صتويف كل متطلبات ال�صحة والكرامة 

الإن�صانية.
موؤ�ص�صة  كل  توؤمن   -37 املادة 
يعد  غذاء  حدث  لكل  احتجازية 
اأوقات  امللئم يف  النحو  على  ويقدم 
ونوعية  بكمية  العادية  الوجبات 
ال�صليمة  التغذية  معايري  ت�صتوفيان 
ال�صحية،  والعتبارات  والنظافة 
املتعلقة  النموذجية  القواعد  وح�صب 

باأماكن الحتجاز يجب اأن:
زنازين  وجدت  حيثما   )1(-9 املادة 
اأن  يجوز  ل  للنوم  فردية  غرف  اأو 
من  اأكرث  منها  الواحدة  يف  يو�صع 

، فاإذا حدث لأ�صباب  �صجني واحد ليلاً
اأن  املوؤقت،  كالكتظاظ  ا�صتثنائية، 
لل�صجون  املركزية  الإدارة  ا�صطرت 
اإىل اخلروج عن هذه القاعدة يتفادى 
اأو  زنزانه  يف  اثنني  م�صجونني  و�صع 

غرفة فردية.
الغرف  جلميع  توفر   -10 املادة 
امل�صجونني،  ل�صتخدام  املعدة 
جميع  ليل  النوم  حجرات  �صيما  ل 
املتطلبات ال�صحية، مع احلر�ض على 
مراعاة الظروف املناخية، وخ�صو�صا 
الدنيا  وامل�صاحة  الهواء  حيث  من 
والإ�صاءة  �صجني  لكل  املخ�ص�صة 

والتدفئة والتهوية.

الطعام:

الفل�صطينيون  املعتقلون  ي�صف 
للمعتقلني  املقدم  والطعام  الوجبات 
ا؛ حيث يعده  ا ونوعاً ا كماً باأنه �صيء جداً
بالغالب  وهو  املدنيون،  املعتقلون 
اإ�صافات،  اأو  ت�صنيع  لإعادة  بحاجة 
قليلة.  يقدمونها  التي  الكمية  اأن  كما 
وقد ن�صت القواعد النموذجية الدنيا 
ملعاملة ال�صجناء على: مبداأ 20. ق�صم 
ب�صاأن  املتحدة  الأمم  ميثاق  من   )1(
حريتهم  من  املجردين  الأحداث 
لكل �صجني، يف  الإدارة  توفر  اأن  على 
ذات  طعام  وجبة  املعتادة،  ال�صاعات 
على  للحفاظ  كافية  غذائية  قيمة 
وح�صنة  النوعية  جيدة  وقواه،  �صحته 

الإعداد والتقدمي.

احلق يف ممار�ضة العبادة:

الإ�رسئيلية  ال�صجون  اإدارة  حتاول 
م�صتمر؛  ب�صكل  املعتقلني  ا�صتفزاز 
يف  املعتقلني  جتمع  اأن  بذريعة 
هو  �صابه  وما  القراآن  لقراءة  النادي 
�صلة  خطبة  واأن  حتري�صي،  اجتماع 
اأن  يجب  حتري�صي  كلم  اجلمعة 
منتهكني  عليه؛  املعتقلون  يعاقب 
حيث  املتحدة؛  الأمم  قواعد  بذلك 
من  بالدين  املتعلقة   48 املادة  تن�ض 
ميثاق الأمم املتحدة ب�صاأن الأحداث 
املجردين من حريتهم، بال�صماح لكل 
الدينية  احتياجاته  با�صتيفاء  حدث 
بح�صور  خا�صة  ب�صفة  والروحية، 

املرا�صم اأو املنا�صبات الدينية...«
من  يلزم  ما  بحيازة  له  ي�صمح  كما 
والتعاليم  ال�صعائر  مواد  اأو  الكتب 
واإذا  طائفته،  تتبعها  التي  الدينية 
كافياًا  ا  عدداً ت�صم  املوؤ�ص�صة  كانت 
من الأحداث الذين يعتنقون ديناًا ما، 
يعني لهم واحد اأو اأكرث من ممثلي هذا 
من  على  يوافق  اأو  املوؤهلني،  الدين 
ي�صعى لهذا الغر�ض، وي�صمح له باإقامة 
وبالقيام  منتظمة،  دينية  مرا�صم 
للأحداث  خا�صة  رعوية  بزيارات 
احلق  حدث  ولكل  طلبهم.  على  بناء 
يف اأن يزوره ممثل موؤهل للديانة التي 

اأن له حق المتناع عن  يحددها، كما 
ال�صرتاك يف املرا�صم الدينية وحرية 
رف�ض الرتبية اأو الإر�صاد اأو التعليم يف 

هذا اخل�صو�ض.
الدنيا  النموذجية  القواعد  وتن�ض 
البند 42 من ميثاق  ال�صجناء  ملعاملة 
الأحداث  ب�صاأن  املتحدة  الأمم 
بال�صماح   . حريتهم  من  املجردين 
يف  ذلك  يكون  ما  بقدر  �صجني،  لكل 
الدينية  باإداء فرو�ض حياته  الإمكان، 
بح�صور ال�صلوات املقامة يف ال�صجن، 
وبحيازة كتب ال�صعائر والرتبية الدينية 

التي تاأخذ بها طائفته.
ر�صدت هيئة �صوؤون الأ�رسى ت�صاعدا 
الأطفال  ا�صتهداف  يف  خطريا 
القليلة  ال�صنوات  خلل  الفل�صطينيني 
�صيا�صة  اإطار  يف  وذلك  املا�صية، 
ت�صتهدف  ممنهجة  اإ�رسائيلية 
حيث  من  الفل�صطينية،  الطفولة 
اأرقام العتقالت من جهة،  ت�صاعف 
واجلرائم  النتهاكات  حجم  وتزايد 
اجلائرة  والأحكام  بحقهم  املقرتفة 
املالية  والغرامات  بحقهم  ال�صادرة 
ثانية،  جهة  من  عليهم  املفرو�صة 
حيث كان معدل العتقالت ال�صنوية 
العقد  خلل  الأطفال  �صفوف  يف 
 )700( نحو   )2010-2000( املا�صي 
العام  منذ  ارتفع  فيما  �صنويا،  حالة 
2011-2017 لي�صل اىل قرابة )1250( 
منذ  و�ُصجل  �صنويا.  اعتقال  حالة 
ني�صان  الأول من  اأكتوبر 2015 وحتى 
اعتقال  حالة   )4700( قرابة    )2018
ما  اأعمارهم  ترتاوح  ق�رّس  لأطفال 
بني 11-18 عاما. وخلل العام 2017 
الإ�رسائيلي  الحتلل  قوات  اعتقلت 
)1467( طفل، ذكورااً واإناثااً، وي�صكلون 
جمموع  من   )%21.8( ن�صبته  ما 
فيما  نف�صه.  العام  خلل  العتقالت 
�ُصجل اعتقال )386( طفلاً منذ مطلع 

العام اجلاري.
توؤكد  وال�صهادات  الوقائع  كافة  اأن 
على اأن كافة الأطفال الذين تعر�صوا 
للعتقال قد ُمور�ض بحقهم �صكل اأو 
اجل�صدي  التعذيب  اأ�صكال  من  اأكرث 
ومت  بق�صوة  وُعوملوا  والنف�صي، 
حرمانهم من اأب�صط احلقوق الإن�صانية، 
منهم  انتزعت  التي  العرتافات  واأن 
ادانة  اأدلة  التعذيب �صكل  حتت وطاأة 
لإ�صدار الأحكام اجلائرة بحقهم من 
غالبية  واأن  الع�صكرية،  املحاكم  قبل 
كانت  بحقهم  �صدرت  التي  الأحكام 
واإن  باهظة،  مالية  بغرامات  مقرونة 
بحقهم  �صدر  قد  منهم  الع�رسات 
بحق  ل�صيما  املنزيل  احلب�ض  حكمااً 
و�صلت  والتي  املقد�صيني  الأطفال 
بحق  منزيل  حب�ض  حالة   100 لنحو 
 ،2018 للعام  املقد�صيني  الطفال 
ونف�صية  اجتماعية  باآثار  يت�صبب  ما 
وعلى  عليهم  للغاية  خطرية  وتربوية 
على  تعالج  ل  وجمتمعهم  عائلتهم 

املدى القريب.
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جتربة روحية تنبعث �سجاال 
�أيديولوجيا باملغرب

مل يكن يدور يف خلد املفكر الإ�سالمي اأبو زيد املقرئ الإدري�سي وهو 
يتحدث يف مقطع فيديو داخل جتمع �سغري من الدعاة واملفكرين يف 
الربنامج التلفزيوين »�سواعد الإخاء«، اأنه يقدم اإعالنا غري مدفوع 

الأجر لكتاب اأ�سدره الكاتب املغربي ح�سن اأوريد، موثقا رحلة 
حجه قبل �سنوات باأبعادها الروحية والتاأملية.

وكالت 

قبل  �صدر  الذي  مكة«  »رواء 
الكتاب  فجاأة  اأ�صبح  عامني 
كربيات  لدى  طلبا  الأكرث 
ون�صخته  املغربية،  املكتبات 
بكثافة  تتجول  الإلكرتونية 
التوا�صل  �صفحات  عرب 
جدل  يرافقها  الجتماعي، 
�صاخن لعله ينبع من خ�صو�صية 
الكاتب اأول، املثقف الع�رصي 
اأم�صى  الذي  العقالنية  داعية 
�صنوات يف اأعلى هرم ال�صلطة 
اأن  قبل  باململكة،  ال�صيا�صية 
جذري  ناقد  �صفة  اإىل  ينتقل 

للنظام ال�صيا�صي يف البالد.
ل�صخ�صية  كذلك  الأمر  ويعزى 
وهو  )الإدري�صي(،  ال�صاهد 
واأحد  �صيا�صي  ونا�صط  مفكر 
والتنمية  العدالة  حزب  قادة 
�صبق  والذي  )الإ�صالمي(، 
مبواقفه  اجلدل  اأثار  اأن  له 
اآخرها  ولعل  الفكرية، 
فيها  يبخ�س  التي  حما�رصته 
ال�صهري  الفيزيائي  »ذكاء«  من 
معر�س  يف  هوكينز،  �صتيفن 

تفنيد دعوته الإحلادية.
�صياٍق  زيد يف  اأبو  جاء حديث 
ميكن  الذي  للكتاب  ممجد 
مثنيا  روائية،  �صرية  ت�صنيفه 
للكاتب  الفكرية  القيمة  على 
لكن  اآفاقه،  و�صعة  ولغته 
يف  والرتغيب  املديح  اأ�صلوب 
يف  عليه  ارتد  الن�س  قراءة 
بني  مت�صاربة،  مواقف  �صيغة 
اإيجابيا  تعريفا  فيه  راأى  من 
يتناول  وفكري  اأدبي  باأثر 
واملكان-  -الروح  احلج  رحلة 
اأيديولوجية  قراءة  عده  ومن 
توبة  الكتاب يف �صك  اختزلت 
اإىل  علماين  عقالين  فكر  من 
روح مت�صبعة بالإقبال على اهلل، 
يتحدث  ال�صاهد  اأن  خ�صو�صا 
»منحرفا«،  كان  رجل  عن 
يف  وي�صكك  اخلمر  ي�رصب 
الطقو�س  من  وينفر  الإميان 

وال�صعائر.
ومن الالفت يف خ�صم ال�صجال 
الفي�صبوكي الوا�صع حول كتاب 
حمدود  يظل  اأن  ميكن  كان 
اأن  معينة،  نخبة  بني  التداول 
الأيديولوجي  ال�صتقطاب 
والأحكام اجلاهزة بدت �صيدة 
املوقف يف ظل غياب قراءات 
حتليلية من داخل الن�س ت�صائل 

وتخ�صعه  وجمالياته  �صنعته 
ملعايري نقد الفكر والأدب.

كان  ككاتب،  �صهرته  وبخالف 
�صفارة  يف  م�صت�صارا  اأوريد 
اأن  قبل  بوا�صنطن،  املغرب 
ناطق  كاأول   1999 عام  يعني 
امللكي  الق�رص  با�صم  ر�صمي 
 ،2005 يونيو/حزيران  حتى 
حمافظا  لحقا  تعيينه  ومت 
)واليا( على جهة مكنا�س قبل 
يف  للمملكة  موؤرخا  ي�صبح  اأن 
 2009 الثاين  نوفمرب/ت�رصين 
ملدة  املن�صب  ذلك  يف  وظل 

عام واحد.
�صدر  الأدبي،  الإبداع  ويف 
»احلديث  اأوريد  حل�صن 
رواية  وهي  وال�صجن« 
الذاتية،  ال�صرية  اإىل  اأقرب 
يف  و«�صبوة  و«املوري�صكي«، 
»�صرية  ورواية  العمر«،  خريف 
جدل  اأثارت  التي  حمار« 
ال�صيا�صية،  بخ�صو�س رمزيتها 
بعنوان  �صعري  وديوان 
وديوان  م�صطاف«،  »يوميات 
»فريوز املحيط«؛ وغريها من 

الأعمال الفكرية.

الرحالت احلجازية

تقليدا  مكة«  »رواء  وتكر�س 
الأدبي  التاريخ  يف  عريقا 
بتدوين  حفل  الذي  املغربي 
من  احلجازية«  »الرحالت 
لكن  بطوطة،  ابن  اأحفاد  قبل 
اإىل  بالنتماء  يخت�س  الكتاب 
الن�صو�س  من  متاأخرة  نخبة 
النقدي  النَف�س  ذات  املغربية 
تتجاوز  التي  الفكري  التاأملي 
اأفق التدوين الو�صفي التاريخي 

لتجربة احلج.
بهذا  الكتاب  وي�صتدعي 
اأ�صدره  مف�صليا  كتابا  املعنى 
املغربي  الأنرثوبولوجيا  عامل 
رحل  حول  حمودي  اهلل  عبد 
»حكاية  بعنوان  بحثية  حج 
�صدر  مكة«،  يف  مو�صم  حج: 
العربية  اإىل  ونقله  بالفرن�صية 
)دار  ال�رصقاوي  الكبري  عبد 
ال�صاقي، 2010( كما ترجم اإىل 

اأكرث من 14 لغة.
على  مبكرا  اأوريد  ويحر�س 
مظاهر  من  مظهر  تبيان 
اأف�صت  ما  يف  ال�صبل  تفرق 
اإليه الرحلة التي غمرته روحا 
التي  واملظاهر  »احلج  بينما 

عاينها )حمودي( ما زادته من 
الإ�صالم اإل نفورا« )�س 13(.

كتاب  ا�صتح�صار  ميكن  كما 
الأديب اأحمد املديني »الرحلة 
اإىل بالد اهلل.. يليها الرحلة اإىل 
رام اهلل« )الرباط، 2014( الذي 
ا�صتعاد فيه »رحلة بحث يبغي 
فيها  ي�صتق�صي  اأن  املخلوق 
اأرجاء روحه، فيما هو يتقرب 
اإىل اأجواء خالقه بطلب الثواب 
وهو  ال�صتغفار«،  ورغبة 
ال�صوؤال  نوازع  اأوريد  يقا�صم 
روحية  جتربة  اإىل  والتطلع 
مقبلة  عا�صت  نف�س  تخو�صها 
على متع احلياة، مولية ظهرها 
للطقو�س وال�صعائر التي كانت 
العقل  ل�صلطان  جمافية  تبدو 

والفكر التقدمي.

ح�صورا  الأكرث  الَعلم  اأن  غري 
يظل  اأوريد  كتاب  اإحالت  يف 
حممد  النم�صاوي  امل�صت�رصق 
اأ�صد -وا�صمه الأ�صلي ليوبولد 
اأ�صلم  الذي  اليهودي  فاي�س- 
احلجازية  رحلته  اأجواء  ودّون 
مكة«  اإىل  »الطريق  كتاب  يف 

الذي �صدر عام 1954.
من الغواية للهداية

الذي  اأوريد  ح�صن  يت�صاءل 
ال�صيا�صية  العلوم  يف  يكتب 
والتاريخ:  وال�صعر  والرواية 
�صاأ�صد  اأين  يوما  قدرت  »هل 
املقد�صة  الديار  اإىل  الرحال 
اأراه  كنت  عما  نفرت  وقد 
وخمتلفات  تربية  ر�صي�س 
مع  م�صاحلة  هي  هل  ثقافة.. 
الإ�صالم، اأم هي قطيعة نهائية 
تاأخذ �صكل �صفر للوقوف على 

وجه من وجوهه؟« )�س 12(.
يعرف  حتول.  �صرية  الكتاب 
اأتى،  اأين  من  جيدا  اأوريد 
ويغيب عنه املاآل بعد جتربة، 
بحكايات  عمقها  يتحقق  ل 
عي�صها.  ب�رصط  بل  الآخرين، 
بني  مبراوحة  اأوريد  يكتبها 
الوجدانية  اللحظة  حرارة 
وتدفق  املقد�صة،  البقاع  يف 
الذاكرة ال�صقية لذات ولدت يف 
ح�صن بيت متدين على فطرة 
امل�صلم  الأمازيغي  الإن�صان 
ال�رصقي  باجلنوب  بلدة  يف 
يف  تتمرغ  اأن  قبل  للمملكة، 
متاهات اللذة املادية من جهة 
للعقالنية  املطلقة  والبيعة 
يف  ملعبها  حدود  ت�صطر  التي 

دنيا النا�س.
اأ�رصفوا  الذين  عبادي  يا  »قل 
من  تقنطو  ل  اأنف�صهم  على 
اأوريد  يختار  اهلل..«؛  رحمة 
الآيات 53-55 من �صورة الزمر 
ا�صتهالل لكتابه، يوائم الرهان 
لرحلة  امل�صاحب  الروحي 
احلج، باعتبارها تعقبا لرحمة 
والتيه  الوجودي  الكرب  تفك 
يف  الرغبة  وتلبي  الروحي 
التحرر من قيود الدنيا وبط�س 

الهوى.
للوالدين،  كتابه  يهدي   وهو 
وللجدة التي كان ي�صمع وردها 
بلهجتها  وتهجدها  ال�صباحي 
الأمازيغية »اإليهم الف�صل على 
بدء الن�صاأة حتت ظالل القراآن، 
الإ�صالم«..  لنبع  العود  وهذا 
اإىل  لرحلة  توثيق  اإذن  الكتاب 
اإىل  عودة  طيها  يف  املكان، 

الروح التي كادت ت�صيع.
يكتب اأوريد عن رحلة حمددة 
لكنه  والزمان،  املكان  يف 
التاأملية  با�صتطراداته  يحولها 
وا�صتدعاء  الفكرية  واإحالته 
اإىل  والقريبة،  البعيدة  ذاكرته 
ديوان زمن مفتوح بني املا�صي 
خالل  من  واملاآل،  واحلا�رص 
وهي  الذات  مع  جذري  حوار 
وتطارد  الإ�صباع  عن  تبحث 

حتقق املعنى.

البحث عن اليقني 
والروحانية

من  بعيد،  من  يعود  فالرجل 
عوامل العقالنية التي ب�رص بها 
الغرب، والوجودية التي اأغوته 
ول  وكامي،  �صارتر  كتابات  يف 
املاأ�صاوي  الرحيل  بعد  �صيما 
ال�صباب،  مقتبل  يف  ل�صقيقه 

يف  الغائرة  فرويد  وعوامل 
اأن  معتربا  الب�رصية؛  النف�س 
بها  ت�صبع  التي  امل�صارب  هذه 
توؤدي للتحرر من قيود الدين، 
فقد كان ين�صت للمعري يقول 
بينما  العقل،  �صوى  اإمام  ل 
�صوى  هادي  »ل  هو  يقول 

الغرب« )�س 26(.
�صمور  الكاتب  وي�صتدعي 
�صعلة الإ�صالم يف ذاته، قائال: 
حياتي  يف  الإ�صالم  يعد  »مل 
ي�صتدر  حنينا  واإل  ذكرى،  اإل 
اآبائي  دين  لأنه  التوقري،  مني 
املجتمع  ودين  واأجدادي، 
مل  ولكني  به،  اأ�صطرب  الذي 
به.  مطوقا  نف�صي  اأرى  اأكن 
علي  لي�س  اإ�رصا،  اأراه  كنت 
على  بل  فح�صب،  وحدي، 

املجتمع كله« )�س 35(.
وفل�صفية  فكرية  رحلة  اإنها 
متقلبة الوجوه من اأجل العودة 
اإىل اإرث تلك اجلدة بروحانيتها 
ما  فيها  وجد  التي  ال�صافية 
املرجعيات  اأعمق  يف  متنع 
هو:  ال�صوؤال  لأن  واملدار�س، 
احلياة  ت�رصف  اأن  ميكن  »هل 
حياة  هل  وحده؟  بالعقل 
الإن�صان مقولة تخ�صع ملنطق 
واحل�صاب  واخل�صارة  الربح 

الدقيق؟«.
احلرام،  امل�صجد  فناء  ويف 
يوؤذن  ها هو م�صار املجاهدة 
بتحرير الروح والوجدان: »اأما 
ما وقع فهو نور يقذفه اهلل يف 
قلب املوؤمن، كما يقول الإمام 
يحط  طائر  هو  اأو  الغزايل، 
على عر�س نف�س الإن�صان، كما 
عبد  �صيدي  القطب  تعبري  يف 

القادر اجليالين...«.
اإذن: »وحتولت،  التحول  نقطة 
اأدركت  معنى،  حلياتي  اأ�صبح 

اإله  ل  لنداء:  الدقيقة  املعاين 
اهلل«.  ر�صول  حممد  اهلل  اإل 
ما  ي�صف حاله،  اأن  اإذن  له  اآن 
»كنت  الوقفة وما بعدها:  قبل 
من�رصحا،  فاأ�صبحت  منقب�صا 
كنت اأخ�صى احلياة و�رصوفها، 
ومن  منها  اأهزاأ  واأ�صحيت 
نف�صي،  اأهوى  اأحابيلها...كنت 
واأ�صحيت  بهواي،  واأاأمتر 
اأ�صعى  اأو  جماحها  اأ�صبط 

ل�صبط جماحها« )�س 93(.
ل تفنت اللذة الروحية �صاحبها 
عن ت�صجيل م�صاهد �صلبية من 
التعبد  روح  تناق�س  ت�رصفات 
كما  القد�صي.  املكان  يف 
اخللقي  اجلانب  اأن  يالحظ 
ممزوج بالعتبارات ال�صيا�صية، 
ومنها اأن »اأيدولوجيا الوهابيني 
يلم�س  »املرء  واأن  حا�رصة«، 
تواجد جي�س من الدعاة يبثون 
روؤيتهم وي�صدون >خطر< راأي 
يتالءم  اآخر ل  توجه  اأو  مغاير 
واأيديولوجيتهم. مل يحدثنا من 
الوعاظ غري ال�صعوديني« )�س 

.)119
اأ�صئلة  من  الرحلة  تخل  مل  بل 
باطنية تناو�س ال�صالم الروحي 
�صيطانية  مبراودات  للحاج، 
نداء  احلج  ينفي  »وهل 
احلياة؟... ولكن ل تزال �صابا 
ودفق  احلياة،  برواء  ممتلئا 
العاطفة... وهل تريد اأن ت�صبح 
ناطقا با�صم الإ�صالميني، واأنت 
من اأبعد النا�س عنهم..؟« ) �س 
148(، لول اأن الكتاب مل ي�صدر 
الرحلة  بعد  كامال  عقدا  اإل 
توطن،  اليقني  لعل  املكية. 
وانزاحت  الختيار  قلق  وتبدد 

وح�صة الطريق.

»رواء مكة« حل�سن اأوريد.. 
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للموؤلف �سهيل احلبّيب

�لعلمانية من �سالب �لدين �إىل موجب 
�لدولة: ر�هنية م�سروع ب�سارة عربًيا
يف كتابه العلمانية من �سالب الدين اإىل موجب الدولة: راهنية م�سروع ب�سارة عربًيا ال�سادر 
عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، ي�ستغل �سهيل احلبّيب على فر�سية اأن كتاب 
عزمي ب�سارة، الدين والعلمانية يف �سياق تاريخي، هو اإ�سافة نوعية على امل�ستويني املعريف 

والنظري اإىل ما هو �سائد يف ال�سياق الفكري والأيديولوجي العربي املعا�سر والراهن من فهٍم 
نظري للعلمانية، ومن متّثل تاريخي لظواهرها.

وكالت 

هذه  �صحة  على  اال�صتدالل  ويحاول   
املتعّينة  الوجوه  بتحديد  الفر�صية 
التي  والنظرية  املعرفية  للإ�صافات 
هو  حيث  من  ب�صارة،  كتاب  يحويها 
والتََّعلُْمن  التدّين  ظواهر  يتتّبع  جهد 
�صياقات  على مدار قرون عديدة ويف 
احلديث  الغربي  التاريخ  من  عديدة 
واملعا�رص والراهن، للو�صول اإىل الفهم 

التاريخي لظاهرتَي الدين والعلمانية.

تاريخية الدين والعلمانية

بالقطع  �صفحة   323( الكتاب  يتاألف 
الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( من مقدمة 
�ص احلبّيب  و�صتة ف�صول وخامتة. خ�صّ
تاريخية  مفهوم  »حول  االأول،  الف�صل 
ب�صارة  منجز  يف  والعلمانية  الدين 
وراهنيته«،  رهاناته  ا�صتق�صاء  و�صبل 
املت�صلة  املنهجية  امل�صائل  ملناق�صة 
اأن  ميكن  التي  الرهانات  بتحديد 
ميكن  التي  اأو  ب�صارة،  منجز  يحّققها 
ناق�ص  اأن  بعد  خلفه،  ثاوية  تكون  اأن 
التنزيل  ماهية  بتحديد  تتعلق  م�صائل 
ماهية  اأو  والعلمانية،  للدين  التاريخي 
بدت  املنجز.  هذا  يف  »التاريخية« 
وخلفية،  اإ�صكالية  امل�صائل  هذه  له 
اأي  جدايل،  �صياق  يف  وعاجلها 
بالتفاعل مع قراءات نُ�رصت حول هذا 
املقدمات  بناء  اإىل  وخل�ص  املنجز، 
ملنجز  مقاربته  عليها  �صيوؤ�ص�ص  التي 
نظرية  فر�صيات  جملة  وهي  ب�صارة، 
يف  املرَكّب  البُعد  جت�ّصد  ومنهجية 
التو�ّصل  وجوب  يقّدر  الذي  املنهج 
التاريخية  رهانات  ا�صتق�صاء  يف  به 
اإن  حتى  اأنه  ومفاده  ب�صارة،  منجز  يف 
رهاناته  ا�صتق�صاء  هو  املق�صد  كان 
�صياق �رصاع  العملية يف  االأيديولوجية 
البدائل االأيديولوجية وفاعليتها داخل 
فاإن  العربي،  ال�صيا�صي  الفعل  �صاحة 
املعرفية  رهاناته  حتديد  من  املرور 
التاريخية والنظرية املفاهيمية داخل 
�صياق الفكر العربي املعا�رص والراهن 

اأمر �رصوري والزم.
من العلمنة اإىل الوعي الدولتي

ميثل الف�صل الثاين، »يف نظرية الدولة 
منجز  يف  العلمنة  لنظرية  املباطنة 
اإىل  العلمنة  مفهوم  من  اأو  ب�صارة، 
ا  ملّخ�صً احلديث«،  الدولتي  الوعي 
كتاب  من  خم�صو�صة  الأجزاء  مكّثًفا 
الدين والعلمانية يف �صياق تاريخي، كما 
الكتاب.  هذا  يف  حمّددة  قراءة  ميّثل 
وبح�صب احلبّيب، فاإن الغاية االأ�صا�صية 
ن�صتدّل على  »اأن  الف�صل هي  من هذا 
فكرة جوهرية نريد اأن نخل�ص اإليها يف 
نظرية  اأن  ومفادها  االأخري،  املطاف 
اأ�ّص�ص  كما  التمايز،  �صريورة  العلمنة/ 
حتليلية  نظرية  هي  اإمنا  ب�صارة،  لها 

حتيل  ما  جملة  من  حتيل،  نقدية، 
قوامها  الدولة،  يف  نظرية  على  عليه، 
اأن  االأول  فكرة مركزية ذات �صطرين: 
الدولة احلديثة اإمنا هي متغرّي �صيا�صي 
واجتماعي وثقايف جديد ونوعي قائم 
بذاته يف احلداثة، وخمتلف بنيوًيا عن 
اأمناط الدول اأو ال�صلطات اأو الكيانات 
ما  ع�صور  عرفتها  التي  ال�صيا�صية 
من  الثاين  ال�صطر  اأما  احلداثة.  قبل 
هذه  اأن  فهو  املركزية  الفكرة  هذه 
اأي  قاعدي،  معطى  هي  اإمنا  الدولة 
فاعل وموؤثر، يف �صريورة املجتمعات 
ب�رصف  احلديث،  العامل  اإىل  الغربية 
ال�صريورة  لهذه  تو�صيفنا  عن  النظر 
اإىل  اأو  العلمانية،  اإىل  �صريورة  بكونها 
اإىل  اأو  االإن�صان،  الدميقراطية وحقوق 
االأمم  اإىل  اأو  املدنية،  املجتمعات 

املواطنية ... اإلخ«.

علمنة ب�سارة والفكرة 
القومية

الثالث،  الف�صل  يف  الباحث،  يهتّم 
باإزاء  العلمنة  يف  ب�صارة  »نظرية 
اأو  القومية  الفكرة  علمانية 
اأحد  يف  العلمانية  بالفكرة  الوطنية«، 
الفكري  ال�صياق  يف  االأوىل  جتلّياتها 
واالأيديولوجي العربي املعا�رص، وهي 
اإىل الطرح  التي تعود جذورها  الفكرة 
اأواخر  يف  اأنطون  فرح  �صاغه  الذي 
القرن  وبدايات  ع�رص  التا�صع  القرن 
ت�صويد  �رصورة  ومفاده  الع�رصين، 
الروابط  من  بداًل  الوطنية  الرابطة 
فالفكرة  »ال�رصق«.  بلدان  يف  الدينية 
الرابطة  امل�صّمنة يف مقولة  العلمانية 
يف  تطّورت،  قد  اأنطون  عند  الوطنية 
وكبرًيا  جديًدا  زخًما  واأخذت  بعد،  ما 
خلل  القومية  الفكرة  تنظريات  مع 
الثلث االأو�صط من القرن الع�رصين يف 
كتابات �صاطع احل�رصي ومي�صيل عفلق 
احلبّيب  يقول  النا�رص.  عبد  وجمال 
يف  عاجلها  التي  العلمانية  الفكرة  اإن 
متايُز  مبداأ  على  انبنت  الف�صل  هذا 
القومية  الرابطة  اأو  الوطنية  الرابطة 
الدينية، »وهو ما يجعلها  الرابطة  من 
تتقاطع مع مفهوم العلمنة عند ب�صارة 
يف حدود مقولة التمايز املجّردة؛ بيد 
هذه  يف  الدين  من  التمايز  مناط  اأن 
الفكرة العلمانية، اأو العن�رص املوجب، 
هو الرابطة الوطنية اأو القومية ذاتها، 
على خلف نظرية العلمنة عند ب�صارة 
التمايز  هذا  مناط  اأن  على  تدّل  التي 
الدولة  هو  اإمنا  املوجب  والعن�رص 
عن  تختلف  حديثة  ظاهرة  باعتبارها 
ال�صيا�صية  الكيانات  اأ�صكال  جميع 
يرى  وهو  احلداثة«.  قبل  املعروفة 
من  القومية  الرابطة  متايز  وعي  اأن 
وعي  عن  مف�صواًل  الدينية،  الرابطة 
طفروًيا؛  وعًيا  يكون  احلديثة،  الدولة 
اأن يُنتج على امل�صتوى  فل يقدر على 

عملية  غري  متخّيلت  اإال  ال�صيا�صي 
وغري �صيا�صية باملعنى العملي )توحيد 
الثقافة العربية عند �صاطع احل�رصي(. 
اأما الوعي التاريخي ال�صريوري الطبقي 
النا�رص  به عفلق وعبد  ا�صتنجد  الذي 
امل�رصوع  لتحقيق  ملِهًما  باعتباره 
لهذا  مفارًقا  بطبيعته  فكان  القومي، 
اإنتاج  اإذ مل يكن قادًرا على  امل�رصوع؛ 
ب�صريورة  تتعلق  عملية  متخّيلت 

االندماج الوطني والقومي.

علمنة ب�سارة والي�سار اجلديد

الف�صل  يف  اال�صتغال  مدار  وكان 
العلمنة  يف  ب�صارة  »نظرية  الرابع، 
اأيديولوجيا العلمانية وم�صائرها  باإزاء 
اجلديد«،  العربي  الي�صار  خطاب  يف 
امل�صمون  ذات  العلمانية  الفكرة  هو 
الفكرة  وهي  الو�صعي،  العلموي 
العلمانية  خللها  من  تتبّدى  التي 
للدين  معادية  اأيديولوجيا  باعتبارها 
واإذ ميّثل �صطر  اأفوله.  وقائلة بحتمية 
العربي  بالي�صار  يُعرف  ما  كتابات  من 
اجلديد النا�صئ بعد هزمية عام 1967، 
الديني،  الفكر  نقد  خطاب  وحتديًدا 
يف  الفكرة  لهذه  االأهّم  التج�صيد 
العربي  واالأيديولوجي  الفكري  ال�صياق 
اإىل  متتّد  جذورها  فاإن  املعا�رص، 
وبدايات  ع�رص  التا�صع  القرن  نهايات 
جتلّياتها  تتمثل  اإذ  الع�رصين،  القرن 
االأوىل االأبرز يف كتابات �صبلي �صميل. 
وما ميّيز االأفكار والطروحات الفكرية 
يف هذا الف�صل هو اأنها لي�صت علمانية 
فقط، اأي ال تعتمد مرجعية غري دينية 
فح�صب، لكنها جتعل من العلمانية، من 
�صالب  فكرة  يج�ّصد  موقف  هي  حيث 
الدين يف �صيغتها االأكرث َحّدية، مداًرا 
اأيديولوجية  لدعوة  ومناًطا  لتفكريها، 
ملتخّيلت  وم�صدًرا  �رصيحة، 
مب�صائل  علقة  ذات  اأيديولوجية 
املعنى،  بهذا  كذلك.  العربي  النهو�ص 
والطروحات  االأفكار  هذه  تدخل 
اأو  العلمانية،  اأيديولوجيا  جن�ص  يف 
اأيديولوجيا.  باعتبارها  العلمانية 
مفارقة  اإن  احلبّيب،  وبح�صب 
اأيديولوجيا العلمانية كما �صاغها �صبلي 
�صميل تكمن يف اأنها اأرادت اأن توؤ�ص�ص 
لل�صلطة ال�صيا�صية القائمة على العدل 
واحلرية من مدخل الفكرة العلموية، يف 
تُثبت  ب�صارة  اأن خمرجات منجز  حني 
اأن العلمانية من حيث هي اأيديولوجيا 
علموية، مل تكن، تاريخًيا، هي قاعدة 
ولكن  الدميقراطي،  ال�صيا�صي  النظام 
التي  التعاقدية  الفكرة  كانت  قاعدته 
بداأت »يف الثقافة امل�صيحية وتعلمنت 
بالتدّرج، حتى اأ�صبحت ت�صبط علقة 
مبادئها  وتنظم  بالب�رص،  املوؤ�ص�صات 

االأ�صا�صية احلاكمة«.

تاريخية حديثة.. تاريخية 
تراثية

»املراهنة  اخلام�ص،  الف�صل  حمور 
باإزاء  احلديث  العامل  تاريخية  على 
الرتاث  تاريخية  على  املراهنة 
اأ�صا�صي  معلم  االإ�صلمي«،  العربي 
العلمانية  الفكرة  تطور  معامل  من 
من  ومتّثلتها  اإ�صكاالتها  وتطور 
العربي  الفكر  يف  لها  االنت�صار  جهة 
ح�صل  الباحث،  بح�صب  املعا�رص. 
هذا التطور يف العقدين االأخريين من 
ال�صنوات  اإىل  وامتد  الع�رصين،  القرن 
والع�رصين،  احلادي  القرن  من  االأوىل 
مل�رصوعات  وتطوٍر  بروٍز  �صياق  يف 
نظري  بناء  ذات  فكرية  وطروحات 
ن�صقي وا�صح املرتكزات وال�صريورات 
والنتائج، �صهدها الفكر العربي خلل 
اأهم  اأن  احلبّيب  يقّدر  الفرتة.  تلك 
حممد  م�رصوع  امل�رصوعات  هذه 
عابد اجلابري الذي اتخذ نقد العقل 
وم�رصوع  له،  رئي�ًصا  عنواًنا  العربي 
بالكامل  ُعّرب  الذي  اأركون  حممد 
بعنوان  الفرن�صي  اأ�صله  من  تقريبًا 
يقول احلبيب:  االإ�صلمي.  العقل  نقد 
»اإذ نبّوئ هذين امل�رصوعني على وجه 
حيث  من  ال�صدارة  منزلة  اخل�صو�ص 
من جهة طبيعة  ذاك  فلي�ص  االأهمية، 
خمرجاتهما ونتائجهما، لكن من جهة 
حتديد  يف  به  ا�صطلعا  الذي  الدور 
ن�صميه يف  الذي  العام  الفكري  االإطار 
الرتاثية  امل�صاألة  اإطار  الف�صل  هذا 
العربية، وهو اإطار فكري ما انخرطت 
فيه وال �صارت وفق مفرت�صاته اأغلب، 
اإذا مل نقل كل، كتابات اجلابري واأركون 
ا طروحات  فح�صب، بل خ�صعت له اأي�صً
الكتابات  هذه  مع  تفاعلت  فكرية 
اأر�صيتها  على  وقفت  اأو  مبا�رصة، 
بطرائق  مفرت�صاتها،  وا�صتبطنت 
ما  يف  اأبرزها،  واعية؛  غري  اأو  واعية 
كتابات  العلمانية،  باإ�صكالية  يت�صل 
العظمة«.  وعزيز  طرابي�صي  جورج 
ويختم الباحث هذا الف�صل بالقول اإن 
العلمنة  ل�صريورة  النقدي  اال�صتيعاب 
التي اأفرزت قيام العامل احلديث يبقى 
مب�صاغل  االأل�صق  الفكري  املجهود 
ما  اأن  باعتبار  الراهن،  العربي  الواقع 
من  ال�صريورة  هذه  �صياق  يف  ق  حَتَقّ
من  يبقى  واجتماعية  �صيا�صية  اأو�صاع 
املطالب والطموحات االأ�صا�صية التي 
اإن  عليها عربًيا، حتى  القفز  ال ميكن 
يف  للتجاوز  قابلة  االأو�صاع  هذه  بدت 
وهنا  بلغتها.  التي  املجتمعات  �صياق 

بال�صبط تكمن راهنية منَجز ب�صارة.

اإعادة بناء مفهوم العلمانية 
نظريا 

ال�صاد�ص،  الف�صل  يف  احلبّيب  ينحو 

نظرًيا  العلمانية  مفهوم  بناء  »اإعادة 
مبوجب الدولة احلديثة وراهنيته«، يف 
اجتاه تعميم ما يراه علقة قائمة بني 
العلمانية  حول  النظري  ب�صارة  منَجز 
باعتباره  احلديث  الدولتي  والبديل 
مطروًحا  و�صيا�صًيا  اأيديولوجًيا  خياًرا 
العلقة  هذه  اأن  ويرى  اليوم.  عربًيا 
نظرية  علقة  الدقة،  وجه  على  هي، 
)اأمنوذج نظري(  العلمانية  معرفية يف 
الأن  قابل  و�صيا�صي  اأيديولوجي  بوعي 
ي�صاأل  منها.  يُ�صتوحى  اأو  عليها  يقام 
اأيديولوجي  وعي  يحتاج  هل  احلبّيب: 
اإىل مرتَكز نظري  و�صيا�صي مثل هذا 
ب�صارة؟  براديغم  يج�ّصمه  كالذي 
ويحاول االإجابة عنه يف هذا الف�صل، 
وجًها  يعتربه  ما  ا�صتجلء  خلل  من 
االأيديولوجية  الراهنية  وجوه  من 
ال�رصف  النظري  للجانب  وال�صيا�صية 
بعد  لكن  ب�صارة،  من خمرجات منجز 
»كيف  التدقيق،  وجه  على  يبنّي،  اأن 
ه  قَدّ الذي  النظري  االأمنوذج  اأن 
العلمانية  مفهوم  بناء  اأعاد  قد  ب�صارة 
جتريدها  عرب  �صيا�صًيا(  تعريفها  )ال 
احلديثة  الدولة  متغرّي  يف  وتعميمها 
باعتباره  احلديث(  العلم  )ومتغرّي 
عنا�رص  اأفرز  قاعدًيا  موجبًا  متغرّيًا 
واالجتماع  ال�صيا�صة  يف  م�صتحدثة 
زوال  ثّمة،  من  وفر�ص،  باالأ�صا�ص، 
عنا�رص اأخرى تتعلق مبكانة الدين يف 
هذين املجالني«. يكتب احلبّيب: »تبنّي 
العلمنة  ل�صريورات  ب�صارة  حتليلت 
اأن  التاريخية  وتطّوراتها  الغرب  يف 
ال�صيا�صة  يف  الدولتي  املوجب 
حلدوث  �رصًطا  مثَّل  واالجتماع 
على  طراأت  التي  ال�صالبة  املتغريات 
مكانة الدين يف هذين املجالني، وهو 
اأنه  مفاده  ا�صتنتاج  اإىل  به  اأف�صى  ما 
التناف�ص  الدولة يف  اأن تنجح  ال ميكن 
ت�صويق  ويف  والدين،  �ص  املقَدّ مع 
املعنى حلياة االأفراد بوا�صطة اخلواء 
الدولة معنى  مُتنح  هنا  ومن  واحلياد، 
يف  وحتى  احلديث.  التاريخ  طوال 
الدولة الدميقراطية الليربالية ال بد اأن 
يُ�صتعا�ص عن تفُوّق القوى التي ت�صّوق 
�ص يف �صوق االأفكار على غريها،  املقَدّ
بتوافق ال�صعور الوطني الدولتي لو�صع 
مبادئ اأخلقية اإن�صانية ودميقراطية. 
اإن مثل هذه امل�صتخلَ�صات امل�صتفادة 
التاريخيَّني  والتحليل  اال�صتقراء  من 
اأمنوذج  بناء  لب�صارة  �صتتيح  التي  هي 
مفهوم  بناء  يعيد  جديد  نظري 

العلمانية نظرًيا«.
منجز نوعي

احلبّيب  يقول  الكتاب،  خامتة  يف 
املحدودية  من  الرغم  على  اإنه 
هذا  يف  املقاَربة  ملدار  املو�صوعية 
جماالت  بات�صاع  مقارنًة  العمل، 
اإمكانية  تتيح  التي  املقاربات املمكنة 
ب�صارة  منَجز  اإ�صافات  ا�صتق�صاء 
يف  وراهنيته  رهاناته  وا�صتجلء 
العربي  واالأيديولوجي  الفكري  ال�صياق 
التحليلت  فاإن  والراهن،  املعا�رص 
التي قام بها والنتائج التي تو�صل اإليها 
تبيح ا�صتنتاج اأن هذا املنجز »ال ميّثل 
رقًما جديًدا يف عداد امل�صّنفات التي 
العربي  الفكر  العلمانية يف  ُكتبت حول 
جمرد  حتى  وال  واملعا�رص،  احلديث 
العلمانية  الإ�صكالية  اأخرى  مقاربة 
الغربية يف الفكر العربي الراهن، بقدر 
ما ي�صّكل منَجًزا نوعًيا فيه، وحتديًدا، 
يف �صياق ما ي�صطرم فيه من جداالت 
كل�صيكية ثابتة حول الدين )االإ�صلم( 
بناء  يعيد  اإذ  ب�صارة  اإن  والعلمانية. 
يعيد  ثّمة  ومن  التاريخية،  املعرفة 
ب�صريورة  التاريخي،  الوعي  ت�صكيل 
يف  واالجتماعية  ال�صيا�صية  العلمنة 
الغرب احلديث من حيث هي �صريورة 
قام فيها متغري الدولة احلديثة بالدور 
القاعدي واملحّرك؛ واإذ هو يعيد كذلك 
مبوَجب  نظرًيا  العلمانية  مفهوم  بناء 
هذه  حتليل  على  بناًء  احلديث  الدولة 
ال�صريرة؛ فاإنه يفتح، يف تقديرنا، اأفًقا 
جديًدا جلداالت العلمنة والعلمانية يف 
العربي  واالأيديولوجي  الفكري  ال�صياق 

الراهن«.
�صهادة  على  حا�صل  احلبّيب  �صهيل 
الدرا�صات  �صهادة  على  ثم  االأ�صتاذية 
�صهادة  على  ثم  )املاج�صتري(  املعمقة 
واحل�صارة  واالأدب  اللغة  يف  الدكتوراه 
اخت�صا�ص ح�صارة حديثة.   – العربية 
االإ�صلمية  الدرا�صات  باحٌث يف مركز 
يف  الزيتونة  جامعة  يف  بالقريوان 
الفكر  درا�صة  يف  متخ�ص�ص  تون�ص، 
وحتقيبه  واملعا�رص  احلديث  العربي 
وت�صنيفه وحتوالت اخلطاب فيه. �صدر 
الفكر  يف  الثقايف  النقد  خطاب  له: 
م�رصوع  يف  معامل  املعا�رص:  العربي 
اآخر )2008(، واملفاهيم االأيديولوجية 
العربية:  الثورات  حراك  جمرى  يف 
مقدمات يف ا�صتئناف امل�رصوع النقدي 
املعا�رصة  العربية  للأيديولوجيا 
)2014(، واالأزمة االأيديولوجية العربية 
االنتقال  م�صارات  ماأزق  يف  وفاعليتها 

الدميقراطي وماآالتها )2017(.
وكالت
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ك�سف باحثون من �سوي�رس� �أن عالج 
مر�سى �ل�سكري لن يكون يف حقنة 

بعد تناول وجبة �لطعام، و�إمنا 
�سيكون يف جرعة من »�لإ�سربي�سو«، 
عو�سا عن ذلك وياأمل �لباحثون يف 
�أن يكون كوب من �لقهوة بعد وجبة 
طعام كافيا لل�سيطرة على م�ستوى 

�ل�سكري، وذلك بف�سل �خلاليا �لتي 
متت هند�ستها لإطالق �لإن�سولني 

عندما ت�سعر بالكافيني يف جمرى �لدم 
وقام �لباحثون بتعديل خاليا ب�رسية، 

�أخذت من �لكلى، ل�سنع دو�ء �ل�سكري 
»GLP-1«، �لذي يحفز خاليا بيتا 

يف �لبنكريا�س لإنتاج �لإن�سولني �لذي 
يتحكم بدوره يف م�ستويات �ل�سكر يف 

�لدم، وتتم زر�عة �خلاليا �ملعدلة 
حتت �جللد، وت�ساف �إليها م�ستقبالت 

من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إطالق 
�لإن�سولني عند ��ست�سعار �لكافيني يف 

جمرى �لدم.
و�أظهرت �لختبار�ت �لتي �أجر�ها 
مارتن فو�سينغر، �لذي قاد فريق 

�ملعهد �ل�سوي�رسي �لفدر�يل 

للتكنولوجيا يف زيوريخ على �لفئر�ن 
�مل�سابة بد�ء �ل�سكري، �أن مثل هذه 

�خلاليا �لتي يتم �إدخالها حتت �جللد، 
ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني يف �لقهوة 
�أو �ل�ساي �أو م�رسوبات �لطاقة لإنتاج 

دو�ء ي�سيطر على م�ستويات �ل�سكر يف 
�لدم لدى �حليو�نات، ولرفع �جلرعة، 

قام �لباحثون باإعطاء �لقو�ر�س 
جرعة �أقوى من �لقهوة. ولن تكون 

هذ� �خلاليا جاهزة لالختبار من قبل 
�لب�رس يف �لوقت �لقريب، حيث تعتقد 

�رسكة »Füssenegger« �أنه من 
�ملمكن �أن ي�ستغرق فريق �لبحث ع�رس 
�سنو�ت قبل �إجر�ء �لختبار�ت �لالزمة 

لإثبات �أن هذ� �لأمر �آمن وفعال.
ويف حال �لنجاح ميكن �أن حتل 

هذه �لتقنية مكان �حلقن �لعادية 
لالإن�سولني، وهو ما ميكنه �إعادة �حلياة 

�لطبيعية ملر�سى �ل�سكري بح�سب 
�لدكتور فو�سينغر، و�لذي �أ�سار �إىل 

�أن �خلاليا �ملزروعة ميكن �أن تعمل 
ملدة �ستة �أ�سهر �إىل �سنة قبل �أن 

ت�ستبدل. 

فوائد الب�صل الأخ�صر �صحة العظام�صحة
يحتوي �لب�سل �لأخ�رس على جمموعة و��سعة من �ملركبات �لغذ�ئية 

�ل�رسورية للج�سم مثل �لفيتامينمات و�ملعادن وم�سادت �لأك�سدة 
و�إ�سافته �إىل �لطعام �سو�ء �إىل �حل�ساء �أو �ل�سلطة ميكن �أن ي�سيف 

فو�ئد �سحية كبرية للج�سم من بينها: حتتوي �ل�ساق �لو�حدة من 
�لب�سل �لأخ�رس على حو�يل 20 مكريو جر�م من فيتامني ك و1.6 
ميلجر�م من فيتامني ج وهذه �لن�سب حتقق نحو 16% من �لحتياج 
�ليومي من فيتامني ك و�أي�ساً 2% من �لحتياج �ليومي لفيتامني ج 

للرجال. بينما يحقق حو�يل 22 % من فيتامني ك و2.1% من فيتامني 
ج للن�ساء. وهما فيتامينني �رسوريني جد�ً ل�سحة �لعظام و �سحة 

�لعني  

فوائد ع�صري الب�صل
ع�سري �لب�سل �أو كما يعرف مباء �لب�سل �أو زيت �لب�سل له خ�سائ�س 

هامة جد�ً ل�سحة �لإن�سان وهي مثل فو�ئد �لب�سل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�سني عملية �له�سم  .1  
�لوقاية من �حل�سا�سية  .2  

عالج للربد  .3  
تقوية �لعظام  .4  

مفيد لل�سعر ومنوه  .5  
مفيد للب�رسة  .6  

حت�سني م�ستوى �ل�سكر يف �لدم  .7  
حماية �لقلب من �لأمر��س  .8  

�لوقاية من �ل�رسطان  .9  
تقليل �أمر��س �لعني  .10  

ماء �لب�سل له فو�ئد �سحية هامة ��رس�ر �لب�سل بالرغم من �لفو�ئد 
�لعديدة للب�سل، �إل �أن ��ستخد�مه بكرثة يوؤدي �إىل حدوث تهيج 

باأغ�سية �ملعدة و�لغثيان،لذ� ين�سح با�ستخد�مه باعتد�ل مثل �أي 
�سيء.  

 اأكل املك�صرات يوميا
 يحمي من �صرطان القولون

تاكد  �أن تناول �ملك�رس�ت ي�ساعد يف خف�س خطر �لإ�سابة مبر�س 
�رسطان �لقولون. ووجد �لباحثون �لكوريون بقيادة �لدكتور “�أي�سن 
�سني” �لأ�ستاذ �مل�سارك يف كلية �لطب �لوقائي بجامعة �سيول �أن 

تناول حو�يل 15 جر�م يومياً ي�ساعد يف �لوقاية من �لإ�سابة ب�رسطان 
�لقولون. وي�سيب �رسطان �لقولون �أكرث من مليون �سخ�س �سنويا، 

حويحدث يف �لأمعاء �لغليظة ويكون غالباً ب�سبب �لتغذية قليلة 
�لألياف و�ملرتفعة �لدهون و�لتدخني و�ل�سمنة. ويتوقع �لباحثون �أن 
�ملك�رس�ت لها خ�سائ�س حتمي من �لإ�سابة ب�رسطان �لقولون مثل 

حمتو�ها �لعايل من �لألياف وم�ساد�ت �لأك�سدة.
وت�سمل �ملك�رس�ت، �جلوز و�للوز و�لبندق و�لكاجو و�ل�سنوبر و�لفول 

�ل�سود�ين و�لف�ستق.

فائدة غري متوقعة ل�صتخدام 
�صودا اخلبز

 �كت�سف علماء من �لكلية �لطبية يف جورجيا �أن تناول �سود� �خلبز 
يقلل بدرجة كبرية من �لتهابات �أمر��س �ملناعة �لذ�تية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن �لباحثني بينو� �أن �ل�سود� 
حتفز �إفر�ز كمية كبرية من حم�س �ملعدة �ل�رسوري له�سم �لطعام. 

وي�ساعد هذ� �حلم�س على قتل �لبكترييا �ملر�سية ويقل�س �لعبء 
على �لطحال �لذي ي�ساهم يف تعزيز �ملناعة �سد �مليكروبات 

وبينت نتائج �لختبار�ت �أن �لفئر�ن �لتي �أعطيت حملول �ل�سود� 
�نخف�س لديها عدد �خلاليا �ملناعية �لتي تثري رد فعل �للتهابات 

عالج �صربة ال�صم�س والوقاية منها
تكرث �لإ�سابة ب�رسبات �ل�سم�س، 

وعلى �لرغم من �أنها تعد من 
�مل�ساكل �ملاألوفة �لتي تندرج حتت 

فئة �لإ�سابات �لعتيادية، �إل �أن 
�لإهمال من �ملمكن �أن يوؤدي �إىل 

عو�قب �سحية

عالج �رسبة �ل�سم�س و�لوقاية منها

تعترب �لإ�سابة ب�رسبات �ل�سم�س 
�سائعة، خ�سو�ساً يف �لبلد�ن ذ�ت 

�ملناخ �حلار، وعلى �لرغم من 
�أنها تعد من �مل�ساكل �ملاألوفة 

�لتي تندرج حتت فئة �لإ�سابات 
�لعتيادية �سهلة �لعالج، �إل �أن 

�لإهمال يف عالج �رسبة �ل�سم�س 
من �ملمكن �أن يوؤدي �إىل عو�قب 

وخيمة قد ت�سل �إىل �لوفاة.

متى حت�سل �لإ�سابة ب�رسبة 
�ل�سم�س؟

قبل �أن نتناول عالج �رسبة 
�ل�سم�س، علينا �أن نعرج على 

بع�س �أ�سا�سيات هذه �حلالة �أولً. 
ي�ساب �لإن�سان ب�رسبة �ل�سم�س 

عندما ترتفع درجة حر�رة ج�سمه 
ب�رسعة �سديدة ل يتمكن معها 
�جل�سم من �لتكيف مع �لتغيري 

�ملفاجئ �حلا�سل �أو من �ل�سيطرة 
على درجة �حلر�رة لإعادتها �إىل 
م�ستو�ها �لطبيعي، ويحدث ذلك 

�إما ب�سبب �لتعر�س لأ�سعة �ل�سم�س 
�أو نتيجة بذل جمهود بدين يف 
طق�س �سديد �حلر�رة ولفرتة 

طويلة، كل ذلك مع عدم �حل�سول 
على كمية كافية من �ل�سو�ئل �أو ما 

مينح �جل�سم �سعور�ً بالرطوبة.

عو�مل تزيد من فر�س �لإ�سابة 
ب�رسبة �ل�سم�س

ترفع �لعو�مل �لتالية من فر�س 
�لإ�سابة ب�رسبة �ل�سم�س:

�رتد�ء مالب�س ثقيلة و�سيقة يف 
جو حار.

�لتعر�س لأ�سعة �ل�سم�س �ملبا�رسة 
لفرتة طويلة.

ممار�سة �لريا�سة �أو �لعمل يف 
�أجو�ء حارة دون تناول قدر كاف 

من �ل�سو�ئل.
تناول قدر كبري من �لكحوليات يف 

طق�س �سديد �حلر�رة.
�لفئات �ملعر�سة للخطر

تزد�د فر�س �لإ�سابة ب�رسبة 
�ل�سم�س عند �لفئات �لتالية:

 كبار �ل�سن.
مر�سى �لقلب و�ل�سكري.

�مل�سابون بال�سمنة.
مر�سى �ل�سلل �لرعا�س.

مدمنو �خلمور و�ملخدر�ت.
�لفرق بني �رسبة �سم�س، �رسبة 

حر و�إنهاك حر�ري

تت�سابه �أعر��س وطرق عالج 
�رسبة �ل�سم�س مع �رسبة �حلر، �إل 
�أن �لفارق �لوحيد �أن �لثانية ميكن 

حدوثها دون وجود �أ�سعة �سم�س 
قوية، على عك�س �رسبة �ل�سم�س 

�لتي يتطلب حدوثها ح�سور�ً 
قوياً لأ�سعة �ل�سم�س. �أما �لإنهاك 

�حلر�ري فهو مرحلة مبكرة من 
جمموعة من �لأعر��س �ملر�سية 

�لتي تن�ساأ وتتفاقم نتيجة �لتعر�س 
حلر�رة �سديدة، وقد يوؤدي �لتاأخر 

�أو �لإهمال يف عالج �لإنهاك 
�حلر�ري �إىل تفاقم �حلالة لت�سبح 

�رسبة �سم�س.

اإجهاد العمل يزيد احتمالت الإ�صابة باأمرا�س القلب 

»القهوة« عو�صا عن حقن الإن�صولني لعالج داء ال�صكري!

 قال علماء يف بريطانيا �إن �لإجهاد يف �لعمل و�ل�سغوط �مل�ساحبة 
له تزيد �حتمالت �لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�ل�سكري، وك�سف باحثون 

يف كلية لندن �أن �سغوط �لعمل توؤثر �سلبا على �لأي�س )�لتغيري�ت 
�لكيميائية يف �خلاليا �حلية �لتي توؤمن �لطاقة(، ما يوؤدي �إىل �أعر��س 

ت�سمل �رتفاع �سغط �لدم وم�ستويات �لكول�ستريول و�ل�سكر يف �لدم 

�إ�سافة �إىل �لوزن �لز�ئد.
وقال �لباحث بالكلية تار�ين ت�ساندول �إن در��سة �أجريت على �أكرث 

من 10 �آلف موظف مدين بريطاين �أظهرت �أنه كلما ز�د �لإجهاد يف 
�لعمل كلما ز�دت �حتمالت �لإ�سابة بالأعر��س �ملوؤدية �إىل �لإ�سابة 

باأمر��س �لقلب و�ل�سكري.
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مقت �هلل للغفلة
- مقت اهلل الغفلة يف كتابه يف اآياٍت 
كثرية؛ فقد �شبه اهلل -جل وعال- 

الغافلني بلقب قبيح، وو�شف ذميم؛ 
َن  َم َكِثرياً ِمّ َهَنّ فقال: }َوَلَقْد َذَراأَْنا ِلَ

ِنّ َواالإِن�ِس َلُهْم ُقُلوٌب اَلّ َيْفَقُهوَن ِبَها  اْلِ
ُروَن ِبَها َوَلُهْم اآَذاٌن اَلّ  َوَلُهْم اأَْعنُيٌ اَلّ ُيْب�شِ

ُلّ  �شَ َمُعوَن ِبَها اأُْوَلـِئَك َكاالأَْنَعاِم َبْل ُهْم اأَ َي�شْ
اأُْوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن{ )االأعراف:179(.

- وبني اهلل عقوبة الغافلني، وهي اخلتم 
والطبع على القلوب؛ فال تقبل هدى وال 
ت�شل اإليها موعظة، قال -تعاىل-:}َذِلَك 
ْنَيا َعَلى االآِخَرِة  َياَة اْلُدّ وْا احْلَ ُهُم ا�ْشَتَحُبّ ِباأََنّ
َواأََنّ اهلّلَ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن اأُوَلـِئَك 

اَلِّذيَن َطَبَع اهلّلُ َعَلى ُقُلوِبِهْم َو�َشْمِعِهْم 
اِرِهْم َواأُوَلـِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن اَل َجَرَم  َواأَْب�شَ
روَن{)النحل:  ا�شِ ُهْم يِف االآِخَرِة ُهُم اخْلَ اأََنّ

.)107-109

من �أجل �لعباد�ت
لذلك كان �لدعاء من �أجل �لعباد�ت ومن �أقوى 
�أ�سلحة �ملوؤمن، كان �ل�سحابة عندما ي�ساألون 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
�لوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال 
ْمررِ َو�مْلَيْ�سرِ ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن �ْلَ

َما �إرِثٌْم َكبرِرٌي{، ومثيالتها كثرية، �أما يف �ساأن  يهرِ فرِ
ي َعنرِّي{؛  بَادرِ �لدعاء؛ فقد قال: }َو�إرَِذ� �َساأَلََك عرِ
يٌب{، فلم  فلم يقل: فقل، و�إمنا قال: }َفاإرِنرِّ َقررِ

يجعل �هلل بينه وبني عباده �أي و��سطة، حتى 
�أ�سف �للق �سلى �هلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه �لعبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن �لطاب يقول: �إن ال �أحمل هم 
يُب  �الإجابة؛ الأن �هلل تكفل بذلك بقوله: }�أُجرِ

{، ولكني �أحمل َهَمّ �لدعاء،  �عرِ �إرَِذ� َدَعانرِ َدْعَوَة �لَدّ
وهذ� �لذي يجب �أن نهتم به، �أن يخرج �لدعاء 
ب�سدق و�إخال�ص، بت�سع و�نك�سار، بال �إثم 

وال قطيعة رحم، وعلى �لعبد �أن يتخرَيّ �أوقات 
�الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم �جلمعة، وعند نزول 
�ملطر ويف �لثلث �الأخري من �لليل وبني �الأذ�ن 

و�الإقامة، و�أن يبد�أ بحمد �هلل ومتجيده و�ل�سالة 
على �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل �لقبلة ر�فًعا يديه م�سمومتني 

بذل و�نك�سار، فحري به وهو على هذه �حلال �أن 
ي�ستجيب �لكرمي �ملنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون �لدعاء نافًعا -باإذن �هلل-؛ لذلك 

قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »�إن 
�لدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي �هلل 
�أيوب؛ ملا �أ�سابه ما �أ�سابه من �ملر�ص، 
 ّ قال باأدب َجٍمّ كما حكى �هلل عنه: }�أَنرِ
نَي{؛  مرِ �حرِ ْرَحُم �لَرّ ُّ َو�أَنَْت �أَ نرَِي �ل�ُسّ َم�َسّ

ن �هلل }َفَك�َسْفنَا  فكانت �الإجابة مبا�سة مرِ
ْن �ُسٍّ{، وكذلك ملا ��ستاق زكريا  َما برِهرِ مرِ
عليه �ل�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }ربرِّ اَل تََذْرنرِ َفْرًد� َو�أَنَْت َخرْيُ 
ثرِنَي{؛ فجاءت �الإجابة مبا�سة:  �لَْو�ررِ

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َو�أَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
�أوالً: �حلر�ص على ذكر �هلل -تعاىل- 
-تعاىل-  �هلل  وذكر  فيه  و�الجتهاد 
كما يكون بالل�سان؛ فاإنه كذلك يكون 
باأن  بالقلب  بالقلب و�جلو�رح، يكون 
�هلل  تعظيم  من  �لعبد  قلب  يف  يكون 
-جل  بحقه  له  و�الإقر�ر  -تعاىل- 
بََّك  َرّ }َو�ْذُكر  -تعاىل-:  قال  وعال- 
ويكون  يَت{)�لكهف:24(،  نَ�سرِ �إرَِذ� 

�الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلو�رح 
ومر�ساته،  -تعاىل-  �هلل  طاعة  يف 
�هلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
�أعظم  من  �هلل  وعال.وذكر  -جل 
�أ�سباب �ل�سالمة من �لغفلة وال�سيما 
قال  ون�سيانهم،  �لنا�ص  غفلة  عند 
بع�ص �ل�سلف :»ذ�كر �هلل يف �لغافلني 
�ملنهزمة،  �لفئة  يحمي  �لذي  كمثل 

لهلك  �لنا�ص  ولوال ذكر �هلل يف غفلة 
�لنا�ص«، ويف �الأثر »لوال �سيوخ ركع، 
ل�سب  ر�سع  و�أطفال  ركع،  وبهائم 
عليكم �لعذ�ب �سبا«. وقال �بن �لقيم 
-رحمه �هلل-: »على قدر غفلة �لعبد 
عن �لذكر يكون بعده عن �هلل«، وقال: 
ال  وح�سة  �هلل  وبني  بينه  �لغافل  »�إن 

تزول �إال بالذكر«.

على �مل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
�أيها �الأخوة، �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال:  ))�إن �هلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق �للق: �إن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق �لعر�ص((  ] �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي عن �أبي هريرة [  �ملوؤمن �ل�سادق يجب �أن تغلب 
رحمته غ�سبه و�أنا �أقول: و�ملوؤمن �ل�سادق يتخلق بهذ� �لكمال، يجب �أن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَو�ترِ و�الأر�صرِ مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي �هلل عنه قال: قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم:  )) �إرَِنّ �هللَ َخلََق يوَم َخلََق �ل�َسّ
َماءرِ و�الأر�صرِ ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أي تغطي ما بني �ل�سماء و�الأر�ص. بَاُق ما بنََي �ل�َسّ رحمٍة طرِ
ها، و�لَوْح�ُص و�لطرُي بع�ُسها على بع�ص، َفاإرِذ� كان يوُم  ُف �لَو�لرِدةُ على َولَدرِ نَْها يف �الأر�صرِ َرحمة، فبها تَعطرِ )) َفَجَعَل مرِ
ياَمةرِ �أَكَملََها برِهذهرِ �لرحمة ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أو�سح مثل قلب �الأم، �إن�سانة تريد البنها  �لقرِ

كل �سعادة، تعرى من �أجله، جتوع من �أجله، ت�سحي بالغايل و�لرخي�ص من �أجله، وال تنتظر منه �سيئاً، هذه �الأم.

من هم �لأولياء ، وما هي درجاتهم؟
�أولياء �هلل – بكل و�سوح و�خت�سار – هم �أهل �الإميان و�لتقوى ، �لذين ير�قبون �هلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

�أو�مره ، ويجتنبون نو�هيه . 
يَاةرِ  يَن �آَمنُو� َوَكانُو� يَتَُّقوَن . لَُهْم �لْبُ�ْسَى يفرِ �حْلَ ْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن . �لَّذرِ رِ ال َخْوٌف َعلَيْهرِ قال �هلل تعاىل : ) �أَال �إرَِنّ �أَْولرِيَاَء �هلَلّ

يُم ( يون�ص/62-64 ،قال �حلافظ �بن كثري رحمه �هلل يف  رِ َذلرَِك ُهَو �لَْفْوُز �لَْعظرِ يَل لرَِكلرَِماترِ �هلَلّ َرةرِ اَل تَبْدرِ نْيَا َويفرِ �اْلآخرِ �لُدّ
»تف�سري �لقر�آن �لعظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل �أن �أولياءه هم �لذين �آمنو� وكانو� يتقون ، كما ف�سهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : �أنه ) ال 
ْم ( فيما ي�ستقبلون من �أهو�ل �لقيامة ، ) َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما ور�ءهم يف �لدنيا . َخْوٌف َعلَيْهرِ

ر �هلل . وقد ورد هذ� يف  وقال عبد �هلل بن م�سعود ، و�بن عبا�ص ، وغري و�حد من �ل�سلف : �أولياء �هلل �لذين �إذ� ُروؤو� ُذكرِ
حديث مرفوع .

عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه ، قال : قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم : ) �إن من عباد �هلل عباد� يغبطهم �الأنبياء 
و�ل�سهد�ء . قيل : من هم يا ر�سول �هلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابو� يف �هلل من غري �أمو�ل وال �أن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ال يخافون �إذ� خاف �لنا�ص ، وال يحزنون �إذ� حزن �لنا�ص . ثم قر�أ : ) �أَال �إرَِنّ 

ْم َوال ُهْم يَْحَزنُوَن ( رو�ه �أبو د�ود باإ�سناد جيد – و�سححه �الألبان يف »�ل�سل�سلة �ل�سحيحة«  رِ ال َخْوٌف َعلَيْهرِ �أَْولرِيَاَء �هلَلّ
)1369/7( - » �نتهى باخت�سار وت�سف ي�سري . 
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قطر احلياة”..  لأحمد مكي ر�شالة موؤثرة 
تك�شف كيف اأنقذت   �شابا من الإدمان!

مكي،  اأحمد  النجم  ك�شف 
عرب ح�شابه ال�شخ�شي على 
موقع تبادل ال�شور والفيديو 
تفا�شيل  عن  “اإن�شتقرام”، 
اأحد متابعيه، ويدعى  ق�شة 
اأغنية  اأن  اأكد  الذي  اإ�شالم، 
يف  ت�شببت  احلياة”،  “قطر 

اإقالعه عن االإدمان.
ر�شالة  يف  “اإ�شالم”  وذكر 
“مكي”  اإىل  وجهها  موؤثرة، 
ب�شبب  االآن”  “حي  اأنه 
“اأول  وقال:  االأغنية،  هذه 
تانية  يف  كنت  ا�شمعها  مرة 

بادئ  ل�شه  وكنت  جامعة 
�شنورتنج كوك من �شهرين، 
بعد ما�شفت م�شهد النهاية، 
ومامته ق�شاد قربه.. حلفت 
ما امل�شه تاين، وبعدت عن 
اأمي  تخلي  ممكن  �شكة  كل 
واحلمد  قربي،  على  تبكي 
ومتجوز  اتخرجت  هلل 
مكي  يا  وب�شببك  وخلفت.. 

اأنا عاي�ش”.
ر�شالة  احلياة..  قطر 
اأنقذت  كيف  تك�شف  موؤثرة 
اأحمد مكي �شابا من  اأغنية 

االإدمان!
على  مكي  اأحمد  وعلّق 
قائاًل:  “اإ�شالم”  ر�شالة 
اأين  هلل  وال�شكر  “احلمد 
وزي  يقويك..  ع�شان  �شبب 
ميكن  يوم  يف  كنت  اأنت  ما 
بكلمه..  يقويك  حد  حمتاج 
ميكن يكون كالمك ده �شبب 
يقوي نا�ش كتري م�ش �شايفة 
كمان  اأنا  ويقويني  اأمل.. 
ليك  �شكرا  اأكمل..  ع�شان 
يوفقك يف  وربنا  اإ�شالم،  يا 
الأ�رشتك  ويخليك  حياتك 

وحتافظ عليها”.
“قطر  اأغنية  اأن  اإىل  ي�شار 
األبوم  �شمن  كانت  احلياة”، 
“اأ�شله عربي”، الذي طرحه 
 ،2012 عام  يف  مكي  اأحمد 
مكي،  اأحمد  كلمات  من 

واأحلان �شادي ال�شعيد.
مكي،  اأحمد  الفنان  وطرح 

حديثا، اأغنية جديدة بعنوان 
عرب  الياقوت”،  من  “اأغلى 
موقع  على  الر�شمية  قناته 
عالقة  عن  “يوتيوب”، 
وهي  بابنه،  املميزة  االأب 
وتوزيع  واأحلان  كلماته،  من 
والتي  ال�شعيد،  �شادي 

حققت جناحا كبريا.

الفنان �شامي باي يطرح 
فيديو كليب »خودي قلبي«

Sami Bey على  الفنان املغربي  ن�رش 
اأغنيته  االنرتنت،  على  الر�شمية  قناته 
قلبي<<،  ><خودي  اجلديدة  املنفردة 
الفنان  واأحلان  كلمات  من  االغنية 
الغازي،  حمزة  وتوزيع  ريحي،  زكرياء 
االغنية  اأمال،  ل�شفيان  امليك�شاج  اأما 
الفيديو كليب  مت ت�شويرها على طريقة 
بجمهورية الت�شيك، حتت ادارة املخرج 
طوما�ش ليتزكا. يناق�ش فيديو كليب اأغنية ><خودي قلبي<< فكرة ب�شيطة 
وهي ق�ش�ش احلب املفاجئة التي حتدث من اأول نظرة يف حياة االأ�شخا�ش 
من غري توقع اأو �شابق اإنذار )coup de foudre( ، والتي جتعل من ال�شخ�ش 
مزجت  يحب.  من  اإ�شعاد  اأجل  من  واملعجزات  امل�شتحيل  ي�شنع  املحب 
حما�شية  اغنية  جعلها  مما  البوب،  واإيقاعات  الراي  مو�شيقى  بني  االغنية 
�شاحلة ملو�شم ال�شيف، كما متيزت بالب�شاطة يف الكلمات وال�شال�شة يف اللحن 
والوطن  باملغرب  اجلمهور  لكل  ي�شل  حديث  غنائي  اأ�شلوب  تقدمي  بهدف 
العربي. اجلدير بالذكر اأن اأغنية ><خودي قلبي<< تعترب ثاين �شنجل غنائي 
يف م�شار ><�شامي باي<<،  بعد اغنيته »ولد احلالل«« التي اأطلقها منذ فرتة 
وجيزة، والتي القت ا�شتح�شان اجلمهور هي وعديد من االغاين التي اعادها 
�شامي باي ب�شوته  وحققت ماليني امل�شاهدات،  كاأغنية ><بختة<< واأغنية 
للفنان  ال�شحرا<<   ><بنت  لل�شاب خالد  انتي طوالو جنحيك<<  ><حتى 
><ر�شيد طه<< والفنان ><احمد خليفي<< واأغنية Va Bene<< للفنان 
><ر�شا الطلياين<< والتي قدمها باأ�شلوب ع�رشي وجديد . ولد �شامي باي 
مبدينة الدار البي�شاء، وترعرع بالعا�شمة الربيطانية لندن، بداأ الغناء يف �شن 
مبكرة، ومنت هذه املوهبة لديه من خالل  ت�شجيع والديه اللذان كانا �شندا 
له يف  املجال الفني والدرا�شي، حيث در�ش �شامي بجامعة غرينت�ش وح�شل  
بكربيات  كمهند�ش  اإ�شتغل    الكومبيوتر،  علوم  الباكالوريو�ش يف  درجة  على 

ال�رشكات اخلا�شة بالتكنولوجيا واملعلوميات يف اململكة املتحدة و العامل.
الدولية خارج  العديد من املهرجانات  ><�شامي باي<< يف  الفنان   �شارك 
املغرب  كمهرجان >براينت فولك ف�شتيفل<  باململكة املتحدة، ومهرجان 
>برنو باراد< بجمهورية الت�شيك، ومهرجان  >هافانا<  باململكة املتحدة، 
ف�شال على  العديد من ال�شهرات داخل  بلده املغرب مبراك�ش والدار البي�شاء 

ترف�س  التون�شية  درة  النجمة 
العرتاف بعمرها احلقيقي

ن�رشت املمثلة  درة التون�شية  �شورة لها بلوك 
احد  على  اخلا�ش  ح�شابها  على  ت�شعيني 
�شبكة االنرتنت ، وعلقت عليها كاتبة : اجواء 
الت�شعينات . فعلق املتابعون عليها وت�شاءل 
البع�ش ان كانت قد التقطت هذه ال�شورة يف 
الت�شعينات فردت : ال ال�شورة جديدة ولكن 
روح ال�شورة اللوك ت�شعيناتي انا كنت طفلة 

بالت�شعينات.
عندها رد عليها �شخ�ش اخر : يا ت�شعيناتك 

..كنتي حتت الع�رشيت انتي يف ت�شعينات..كنتي بديتي يف الفن؟ فنفت 
درة االمر وا�رشت انها كانت طفلة وقتها.

�شريف منري: »املمر« ملحمة وطنية..
فيلم  يف  �رشٍف  �شيف  الظهور  يف  يرتدد  مل  اإنه  منري،  �رشيف  قال 
»املمر« للمخرج �رشيف عرفة، لقناعته ب�رشورة تقدمي اأعمال حربية 
تربز بطوالت القوات امل�شلحة امل�رشية. واأ�شاف منري ، اأن ال�شينما 
يف  تزال  ال  »الر�شا�شة  ومنها  البطولية،  باالأفالم  زاخرة  امل�رشية 
جيبي، اأغنية علي املمر، والعمر حلظة«، وك�شفت هذه االأفالم حجم 
علي  منري  و�شدد  الوطن.   عن  دفاعاً  جنودنا  بذلها  التي  الت�شحيات 
اأن »املمر« ملحمة وطنية، الأنه ك�شف كوالي�ش حرب اال�شتنزاف دون 
مواربة، متابعاً »اأعتز واأفخر مب�شاركتي يف هذا الفيلم، الذي مل اأتقا�ش 
عنه اأجراً«. وي�شارك يف بطولة »املمر« اأحمد عز، واأحمد رزق، واإياد 
ن�شار، وحممد فراج، واأحمد فلوك�شن واأحمد �شالح ح�شنني وهو من 

تاأليف واإخراج �رشيف عرفة.

لوحة بيكا�شو لـ »دورا مار« قد تتخطى 
35 مليون جنيه اإ�شرتليني

اأعلنت دار مزادات كري�ستز العاملية، اأنها تتوقع تتخطى مبيعات لوحات فن جتريدي 
لل�سكل الأنثوي، ر�سمها بابلو بيكا�سو وفرينان ليجيه، ع�سرات املاليني من اجلنيهات 

الإ�سرتلينية يف مزاد يقام الأ�سبوع املقبل.
جال�شة(  )امراأة  ولوحة 
الفنان  ر�شمها  التي 
عام  يف  ليجيه  التكعيبي 
خم�شة  من  واحدة   1913
جت�شد  رمزية  اأعمال 
ويبلغ  جال�شة،  امراأة 
املتوقع  التقديري  ال�شعر 
مليون   25 اللوحة  لهذه 
مليون   31٫56( اإ�شرتليني 
اللوحة  وجت�شد  دوالر(. 
اإحدى  مار«،  »دورا  �شورة 
قد  الكثريات،  ع�شيقاته 
اللوحة  النازيون  احتجز 
العاملية  احلرب  خالل 
املقاومة  لكن  الثانية، 
ا�شرتجعتها  الفرن�شية 
من  طريقها  يف  وهي 

باري�ش اإىل مورافيا.

مار  دورا  تربط  وكانت 
قوية  عالقة  وبيكا�شو 
اأعوام، وقد  ت�شعة  ملدة 
جال�شة«  »امراأة  ر�شم 
عندما   ،1939 عام 
عاماً،   58 عمره  كان 
وعمرها 31 عاماً، وتعد 
»امراأة جال�شة« من اأهم 
عرب  بيكا�شو،  لوحات 
فيها عن احلب والرغبة 
تعرب  مثلما  اجلاحمة، 

عنه الكثري من لوحاته.
وقال جي�شون كارى رئي�ش 
االنطباعي  الفن  ق�شم 
دار  يف  واملعا�رش 
)رجل  لوحة  اإن  كري�شتيز، 
التي  اخل�رشاء  وامراأة( 
االإ�شباين  الفنان  ر�شمها 

هي   1968 عام  بيكا�شو 
متالحما  له  ذاتية  لوحة 
جاكلني،  زوجته  مع 
قيمتها  اأن  واأ�شاف 
ماليني   10 بني  مبا  تقدر 
اإ�شرتليني.  مليون  و15 
يف  الدار  تعر�ش  كما 

االنطباعي  )الفن  مزاد 
واملعا�رش( الذى يقام يوم 
لوحة  اجلاري،  جوان   18
الفرن�شي  الفنان  ر�شمها 
 1937 فى   ماتي�ش  هرنى 
ترتدى  �شابة  وجت�شد 
ا�شرتاها  ع�رشية  مالب�ش 

مدينة  يف  اأ�شواق  من 
اأن  املتوقع  ومن  ني�ش، 
جتلب هذه اللوحة ما بني 
ماليني  وثمانية  خم�شة 
كارى  وقال  اإ�شرتليني. 
بالفن  ال�شغف  على  معلقا 
جامعو  »لدينا  املعا�رش: 
وم�شرتون  اآ�شيويون  فنون 
للفن  وجامعون  جدد 
يبحثون  الذين  املعا�رش 
امل�شتحدثة  االأعمال  عن 
لفنانني مثل ليجيه«. يذكر 
لوحة  بيعت   2015 يف  اأنه 
اجلزائر«  »ن�شاء  بيكا�شو 
بنحو 179 مليون دوالر يف 
رقم  وهو  كري�شتيز،  مزاد 
يف  تباع  ل�شورة  قيا�شي 

املزادات العاملية.

»Bird box »شاندرا بولوك  تك�شف �شبب موافقتها على�
النجمة  حتدثت 
العاملية  �شاندرا 
�شبب  عن  بولوك  
موافقتها على خو�ش 
 Bird« فيلم  بطولة 
�شعوبة  رغم   ،»box
واملتاعب  ت�شويره 
واجهتها  التي  الكثرية 

فيه.
بولوك،  وك�شفت 
اإحدى  ت�شلمها  خالل 
يف  العاملية  اجلوائز 

ولديها  اأن  كاليفورنيا، 
لوي�ش وليلى كانا �شبب 
موافقتها على الفيلم، 
م�شرية اىل انها وجدت 

ق�شته قريبة منها.
اأن  ذكره  اجلدير 
كانت  بولوك  �شاندرا 
قد تعر�شت الإ�شابات 
اأثناء ت�شوير دورها يف 
 ،»Bird Box« فيلم 
بارتداء  قامت  وقد 
ع�شبة للعني يف اأغلب 

الت�شوير،  اأوقات 
اىل  بطولتها  والفيلم 
هوالندر،  توم  جانب 
روزا  بول�شون،  �شارة 
�شاالزار، جاكي ويفر، 
جو�ش  تاأليف  ومن 
واإخراج  مالريمان، 
�شوزان بيري، ويتحدث 
تواجه  امراأة  عن 
العديد من امل�شاعب 
من  جمموعة  مع 

االأطفال.
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Ranger فورد تطلق ن�سخة جديدة من

العاملة  الكهربائية  نالت املركبة 
من  نيك�سو  الوقود،  بخاليا 
التغيري  "�سانعة  لقب  هيونداي، 
Came Changer، يف جوائز 
املرموقة،  ال�سنوية  "اأوتوكار" 
الربيطانية  املجلة  متنحها  التي 
بعامل  املخت�سة  العريقة 
لتقنية  تقديراً  وذلك  ال�سيارات، 
الهيدروجينية  الوقود  خاليا 

اخلالية من االنبعاثات.
"اأوتوكار"  جملة  حمرر  وقال 
اإن  املنا�سبة،  بهذه  تي�سو،  مارك 
على  رائدة  "اأ�سبحت  هيونداي 
م�ستوى العامل" يف تطوير تقنيات 
الوقود البديل، والو�سول بها قبل 
اجلاهزية  مرحلة  اإىل  مناف�سيها 
تتاأخر  "مل  واأ�ساف:  لالإنتاج، 
اإطالق  عقب  اأبداً،  هيونداي 
يف  كونا،  الكهربائية  مركبتها 
املركبة  نيك�سو،  املركبة  اإطالق 

الريا�سية متعددة اال�ستخدامات 
الهيدروجينية،  بالطاقة  العاملة 
االأ�سواق،  يف  متاحة  باتت  والتي 
ما يجعلنا نعتربها عالمة �سانعًة 
نيك�سو،  املركبة  وتاأتي  للتغيري. 
يف  االأحدث  لتكون  الواقع،  يف 
�سل�سلة اأجيال من مركبات خاليا 
الهيدروجني من هيونداي،  وقود 
االآن يف  اإىل  اإطالقها  التي جرى 
�سناعة  �رشكات  معظم  اأن  حني 
متاأخرة  زالت  ما  ال�سيارات 

ل�سنوات".
احلركة  نقل  نظام  ويقّدم 
وقود  بخاليا  العامل  الكهربائي 
اأحدث  نيك�سو  يف  الهيدروجني 
للمركبات  التقنية  تتيحه هذه  ما 
يف  ملمو�سة  بزيادة  الكهربائية، 
 .ix35 االأداء على النظام ال�سابق
يف  الكهربائي  املحرك  وينتج 
تعادل 163 ح�ساناً،  املركبة قوة 

من  جمموعة  من  قوته  م�ستمّداً 
خاليا الوقود مكّد�سة حتت غطاء 
املحرك، والتي جتمع االأك�سجني 
من الهواء املحيط والهيدروجني 
من خزانات عالية ال�سغط، لتنتج 
الكهرباء لت�سغيل املحرك و�سحن 
الذي  املاء  وبخار  البطارية، 
يخرج من خالل العادم، وال �سيء 

قطع  املركبة  وت�ستطيع  اآخر. 
م�سافة تناهز 414 مياًل )بح�سب 
الختبار  عاملياً  املن�سق  االإجراء 
املركبات اخلفيفة( بتعبئة كاملة 
قبل  الهيدروجني،  وقود  من 
حاجتها اإىل اإعادة التزود بالوقود 

يف غ�سون دقائق قليلة.

فيات كراي�سلر �ستندمج مع رينو 

اإطالق ثالث اأكرب �سانع 
لل�سيارات يف العامل

التهرب  بتهم  عليه  القب�ض  قبل 
املايل،  الت�رشف  و�سوء  ال�رشيبي 
رينو  دفع  غ�سن  كارلو�ض  حاول 
�رشكة  يف  �سامل  الندماج  وني�سان 
التحالف  عن  عو�ساً  موحدة 
تثمر  مل  جهوده  ولكن  احلايل، 

الأ�سباب متعددة.
واالآن قدمت فيات كراي�سلر عر�ض 
يف  رينو  مع  لالندماج  ر�سمي 
اإعالن مدّوي يف عامل ال�سيارات.. 
كهذا  اندماج  اأن  ال�رشكتان  وتوؤمن 
مليار   5.6 توفري  يف  �سي�ساهم 
نفقات  م�ساركة  عرب  �سنوياً  دوالر 
تطوير التقنيات واجليل القادم من 

ال�سيارات.
االندماج  عن  الناجتة  ال�رشكة 
�ستكون ثالث اأكرب �سانعة �سيارات 
مليون   8.7 مببيعات  العامل  يف 
ملكية  و�ستكون  �سنوياً،  �سيارة 
رينو  بني  بالتنا�سف  االأ�سهم 
وفيات كراي�سلر 50\50، و�رشحت 

فيات كراي�سلر اأنه لن يكون هناك 
تعطل  اأو  للم�سانع  اإغالق  اأي 
هذا  نتيجة  االإنتاج  عمليات  يف 
فر�سة  �سيوفر  والذي  االندماج، 
تطوير  عمليات  من  للت�رشيع 
والذاتية،  الكهربائية  ال�سيارات 
هذا االندماج يظل منف�ساًل ب�سكل 
رينو- حتالف  عن  واإداري  قانوين 
ني�سان-ميت�سوبي�سي احلايل، ولكن 
ال�سك يف ا�ستمرار  ال ي�سعنا �سوى 
احلايل  و�سعه  على  التحالف  هذا 
غ�سن  كارلو�ض  على  القب�ض  مع 
لوجهة خمالفة متاماً  رينو  واجتاه 

مع فيات كراي�سلر.
باعت  كراي�سلر  فيات  اأن  ويُذكر 
العام  عاملياً  �سيارة  مليون   4.85
اأمريكا  يف  معظمهم  املا�سي، 
رواج موديالت جيب  ال�سمالية مع 
ورام هناك، بينما باعت رينو 3.81 
معظمهم   ،2018 يف  �سيارة  مليون 

يف اأوروبا.   تويوتا الندكروزر بقاعدة عجالت 
طويلة تظهر يف �سكل تخيلي

الندكروزر  تويوتا  من  احلايل  اجليل  ُد�سن 
من  الكثري  على  ح�سوله  ورغم   ،2007 يف 

لعدة  املختلفة  والن�سخ  التحديثات 
منذ  العامل  حول  اأ�سواق 

ظلت  اأنها  اإال  وقتها، 
هي  كما  اإجماالً 
تغيريات  دون 
يتم  فيما  كبرية، 
حالياً  اال�ستعداد 

ال�ستبدالها.
التقارير  ت�سري 

ت�ستعد  تويوتا  اأن 
اجلديد  اجليل  لتد�سني 

املقبل   2020 عام  بنهاية  الندكروزر  من 
ولكن  حديدي،  �سلم  اإطار  ا�ستخدام  مع 
الرو�سي   Kolesa.ru امل�سممني يف موقع 
قرروا موؤخراً �سنع �سور تخيلية تعطينا ت�سور 
عن �سكل الـSUV االأيقونية يف حالة قررت 

اليابانية  ال�سانعة 
اإطالق ن�سخة 

خا�سة ذات 

ة  عد قا

عجالت طويلة من موديلها 
احلايل.

اآخر حتديثات  على  التخيلية  ال�سور  ت�ستند 
اأمامية  م�سابيح  نرى  ولهذا  الندكروزر، 
مع  اأكرث  �سل�سة 

فيما  كثرياً،  معدلة  اأمامية  واجهة 
نرى باخللف اأبواب اأطول مع 
خلفية ممتدة جتعل املظهر 
بطراز  يذكرنا  اجلانبي 
 ،QX80 انفينيتي 
اجلزء  زيادة  مع 
يزيد  ب�سكل  اخللفي 
 SUVالـ توازن  من 
بجانب اإ�سافة �سف 

ثالث من املقاعد.
وي�سري  هذا 
امل�سممني اإىل اأن ت�سورهم 
اأنها  هي  الن�سخة  لهذه 
�ستاأتي مع حمرك V8 ديزل 
�سعة 4.5 لرت املتاح ببع�ض االأ�سواق بعزم 
دوران 650 نيوتن.مرت، مع توفري نظام ترفيه 
لل�سف  خم�س�ض  ومكيف  خلفي  معلوماتي 
الثالث من املقاعد لتكون واحدة من �سيارات 
الـSUV االأكرث راحة 
على  ورحابة 

االإطالق.

هيونداي نيك�سو تنال لقب "�سانعة التغيري"

�رشكة  اأطلقت 
من   Raptor فورد 
اآب  البيك  �سيارتها 
التي   ،Ranger
تتميز بثوب موديالت 

�سباق الرايل.
ال�رشكة  واأو�سحت 
�سبكة  اأن  االأمريكية 
ال�سخمة،  املربد 
عليها  واملر�سوم 
 ،Ford حروف 
خلفها  من  يزاأر 
رباعي  ديزل  حمرك 
�سعة  االأ�سطوانات 
 157 بقوة  لرت   2
كيلووات/213 ح�سان، 
مع عزم دوران اأق�سى 

500 نيوتن مرت.
جهود  وتت�سافر 
ناقل  مع  املحرك 
حركة اأوتوماتيكي من 

لتوجيه  �رشعات   10
عجالت  اإىل  القوة 
االأربعة، وهو  ال�سيارة 
ي�سل  اأن  يفرت�ض  ما 

االأرا�سي  ب�سيارة 
الريا�سية  الوعرة 
 100 اإىل  الثبات  من 
غ�سون  يف  كلم/�ض 

ف�ساًل  ثانية،  6ر10 
اإىل  الو�سول  عن 
ال�رشعة الق�سوى 170 

كلم/�ض.

ال�سيارة  وت�ستهلك 
 ،Ranger Raptor
من  اأكرث  تزن  التي 
الطنني، يف املتو�سط 

كلم،  لرت/100  9ر8 
وهو ما ينتج عنه 233 
جم/كلم من انبعاثات 
ثاين اأك�سيد الكربون.

الناحية  ومن 
تتميز  الت�سميمية 
 Ranger الن�سخة 
خالل  من   Raptor
االأعر�ض،  الرفارف 
على  تعتمد  كما 
اأقوى  جتهيزات 
ال�سلمي  االإطار  مثل 
قاع  حماية  وجتهيزة 
واملكابح  ال�سيارة، 
وجمموعة  االأقوى 

تعليق معدلة.
اأن  املقرر  ومن 
ال�سيارة  فورد  تطرح 
 Ranger Raptor
االأ�سواق  يف  اجلديدة 

يف ف�سل ال�سيف.

 2020 اإيفوك  روفر  رينج  جتربة 
تتخلى  �سيارة  عن  تك�سف  اجلديدة 
وتوؤكد  ل�سلفها،  الناعمة  ال�سبغة  عن 
اأنها �سيارة رينج روفر بكل مميزاتها 

املعتادة
 2020 اإيفوك  روفر  رينج  جتربة 
الأنه  ملاذا؟  جدا.  مهمة  اجلديدة 
عن  احلديث  عند  يبدو،  ما  على 
ين�سى  الربيطانية،  ال�سيارات  هذه 
منطقتنا  يف  خا�سة  الكثريون، 
هي  اإيفوك  روفر  رينج  اأن  العربية، 

ال�سيارة االأهم رمبا لدى ال�رشكة. 
فورا  وتخطر  روفر  رينج  ا�سم  اذكر 
الرباعي  الدفع  �سيارة  البال  على 
الكبرية الفاخرة، اأو رمبا اإن كنت من 
ع�ساق االأداء العايل، قد تفكر بطراز 
فيالر  رمبا  اأو  �سبورت،  روفر  رينج 
للجيل اجلديد من حمبي التكنولوجيا 
االأمر  هذا  لكن  الفريد.  والت�سميم 
العربية  منطقتنا  على  يقت�رش  يكاد 

فقط. ففي باقي اأنحاء العامل، �سيارة 
منازع  بال  �سعبية  االأكرث  روفر  رينج 
ف�سغرية  اإيفوك،  روفر  رينج  هي 
اأرباع  ثالثة  من  اأكرث  باعت  ال�رشكة 
مليون �سيارة منذ اإنتاجها الأول مرة.

روفر  رينج  موا�سفات  الأن  ملاذا؟ 
مع  تتنا�سب  بب�ساطة   2020 اإيفوك 
متطلبات احلياة الع�رشية يف املدن. 
قيادتها  من  يجعل  املدمج  حجمها 
�سهال،  اأمرا  املزدحمة  املدن  يف 
الفعالة،  ال�سغرية  حمركاتها  وبف�سل 
توفر ال�سيارة اأداء ممتازا. اأ�سف اإىل 
ذلك الفخامة العالية املرتبطة با�سم 
الرباعي  الدفع  روفر، وقدرات  رينج 
املناف�سات  باقي  على  تتفوق  التي 
ت�سع  �سيارة  و�ستجد  �سهولة،  بكل 
املتطلبات  كل  اأمام  ”�سح“  عالمة 
تعرف  مل  اإذا  ملاذا  الفئة.  هذه  يف 
رينج روفر اإيفوك نف�ض هذه ال�سعبية 

يف منطقتنا؟

رينج روفر اإيفوك 2020 اجلديدة

اأف�سل، اأقوى، واأكرث جراأة 
ورجولية

جيب تطلق �سيارتها رينيجيد 
الهجينة يف 2020

كراي�سلر  فيات  جمموعة  اأعلنت 
�ستتح�سل  رينيجيد  اأن  جيب  عرب 
العام  بحلول  هجينة  فئة  علي 
اأنه  املجموعة  وك�سفت   ،2020
ال�رشكة  م�سنع  يف  اإنتاجها  �سيتم 
يف مدينة ميلفي االإيطالية بجانب 
املدير  وحتدث   .(500 فيات 
 Pietro Gorlier املايل جليب 
عن هذا االأمر وذكر اأنه حتي االآن 
رينيجيد   742 من  اأكرث  اإنتاج  مت 
النجاح  من  يتوقعون مزيداً  واأنهم 
اإطالق  مع  لل�سيارة  واملبيعات 

فئتها الهجينة. يذكر اأن حمركات 
حيث  قلياًل،  �ستتغري  رينيجيد 
�ستكون 3 �سلندر �سعة 1.0 لرت بقوة 
118 ح�سان، اأو 4 �سلندر �سعة 1.3 
و�ستح�سل  ح�سان.   177 بقوة  لرت 
�سعة  مبحركني  ديزل  فئات  على 
1.6 و 2.0 لرت وناقل حركة يدوي 
ناقل  اأو  �رشعات   6 من  مكون 
 9 من  مكون  اأوتوماتيكي  حركة 
رينيجيد  اإطالق  و�سيتم  �رشعات، 
قبل  اأوروبا  يف  اأوالً  الهجينة 

و�سولها لالأ�سواق العاملية.
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لأمان  الحتادي  املكتب  حذر 
من  املعلومات  تكنولوجيا 
نظام  يف  خطرية  اأمنية  ثغرة 

مايكرو�سوفت ويندوز.
هذه  اأن  الأملاين  املكتب  واأو�سح 
ال�سيانة  خدمة  يف  توجد  الثغرة 
من  ا�ستغاللها  كن  ويمُ بعد،  عن 
مالحظة  دون  القرا�سنة  قبل 
برجميات  لت�رسيب  امل�ستخدم 
م�رسة، وتوجد هذه الثغرة الأمنية 
حتى  ويندوز  اإ�سدارات  جميع  يف 
ل  ولكنها   ،7 ويندوز  الإ�سدار، 

توجد يف اإ�سدار ويندوز 10.
وين�سح اخلرباء الأملان امل�ستخدم 
التحديثات  تثبيت  ب�رسورة 
تت�سبب  اأن  قبل  يدوياً،  املوجودة 
ج�سيمة،  اأ�رسار  يف  الثغرة  هذه 
التحديثات  مايكرو�سوفت  ون�رست 

وامل�ساعدة،  الدعم  �سفحات  على 
للتنزيل  متاحة  التحديثات  وهذه 
الآن، حتى لإ�سدارات ويندوز، التي 
مل تعد تمُدعم منذ فرتة طويلة مثل 

ويندوز اإك�س بي.
اأن  اإىل  الحتادي  املكتب  واأ�سار 
تمُفّعل  ل  بعد  عن  ال�سيانة  خدمة 
تمُ�ستخدم  ولكنها  افرتا�سي،  ب�سكل 
ل�سيانة  اخلوادم عن بمُعد عن طريق 
هجوم  ت�سور  ويكن  الإنرتنت، 
Wannacry يف  لهجمات  مماثل 

.2017
مل  اأنه  اإىل  الأملان  اخلرباء  واأ�سار 
الثغرة  ا�ستغالل  من  التحقق  يتم 
مع  ولكن  فعلي،  ب�سكل  الأمنية 
يطور  اأن  املتوقع  من  انت�سارها 
ب�رسعة  الربجميات  القرا�سنة 

ل�ستغاللها.

خرب�ء �أملان يحذرون من ثغرة 
خطرية يف حو��سيب ويندوز

ن�سائح مهمة قبل تثبيت 
ويندوز 10 �جلديد

بع�س  باأن  مايكرو�سوفت  �رسكة  اأفادت 
الإعدادات والظروف قد توؤدي اإىل عدم 
تثبيت التحديثات الوظيفية الكربى ب�سكل 
تلقائي على احلوا�سيب، التي تعمل بنظام 

الت�سغيل ويندوز 10.
تثبيت  الأمريكية قبل  ال�رسكة  تن�سح  لذا 
)الإ�سدار  القادم  الرئي�سي  التحديث 
ال�سهر  نهاية  طرحه  املقرر   )1903
اجلاري بالتحقق اأول من تثبيت التحديث 

الأخري،  الرئي�سي 
طرحه  مت  والذي 
)ت�رسين  اأكتوبر  يف 
 2018 الأول( 

)الإ�سدار 1809(.
للم�ستخدم  ويكن 
اإدخال  النظام عن طريق  اإ�سدار  معرفة 
واإذا  البحث.  نطاق  يف   winver الأمر 
 ،1803 يزال  ل  املثبت  الإ�سدار  كان 
برنامج  حتميل  امل�ستخدم  على  فينبغي 
يقوم  والذي   ،Update Assistant
بتحميل وتثبيت التحديثات الوظيفية قيد 

النتظار.
الت�سالت  بوابة  تن�سح  جانبها،  ومن 
وقت  بتخ�سي�س  الأملانية  »تيلتاريف« 

كاف للتحديثات الوظيفية الكبرية، حيث 
خم�س  اإىل  �ساعتني  من  ت�ستغرق  اإنها 
�ساعات اعتمادا على احلا�سوب وات�سال 

�سبكة الإنرتنت.
اأثناء  الأخطاء  ر�سائل  جتنب  ويكن 
وحدة  اإزالة  طريق  عن  التحديث  تثبيت 
بطاقات  اأو  اخلارجية   USB تخزين 
برامج  تعطيل  اأي�سا  ويمُف�سل   .SD
حت�سني  برامج  اأو  الفريو�سات  مكافحة 

وترية عمل احلا�سوب.
البوابة  تن�سح  الأمان  من  وملزيد 
الأملانية باإجراء ن�سخ احتياطي للبيانات 
تثبيت  قبل  خارجي  تخزين  و�سيط  على 

التحديثات الكبرية.

�إن�ستغر�م �سرب �أرقام هو�تف 
وعناوين بريد �إلكرتوين

   
الباحثني  اأحد  قال 
املتخ�س�سني يف تكنولوجيا 
املعلومات اإن موقع التوا�سل 
الجتماعي اإن�ستغرام �رسب 
كبري  عدد  ات�سالت  بيانات 
فيها  مبا  امل�ستخدمني  من 
وعناوين  هواتفهم،  اأرقام 

بريدهم الإلكرتوين.
نت  »�سي  موقع  ونقل 
املتخ�س�س  كوم«  دوت 
ديفيد  عن  التكنولوجيا  يف 
�ستاير خبري البيانات، ر�سد 
حل�سابات  م�سدر  �سفرة 

عند  ات�سالتهم  عن  معلومات  ذلك  يف  مبا  اإن�ستغرام،  م�ستخدمي  بع�س 
حتميل احل�ساب على �سفحة مت�سفح الإنرتنت، م�سرياً اإىل اأنه اأبلغ اإن�ستغرام 

بالكت�ساف يف وقت �سابق من العام احلايل.
بيانات  �سفحة  على  تظهر  ل  امل�ستخدمني  ات�سالت  بيانات  اأن  يذكر 
امل�ستخدم، بل تظهر على ن�سخة الكمبيوتر ال�سخ�سي من موقع اإن�ستغرام، 
مع  التوا�سل  يف  البيانات  هذه  ي�ستخدم  باملوقع  اخلا�س  تطبيق  اأن  رغم 

امل�ستخدم.
اآلف امل�ستخدمني  اأدت اىل ت�رسب معلومات  الثغرة  اإن هذه  وقال �ستاير 
وبينهم اأفراد و�رسكات وعالمات جتارية �سهرية، م�سيفاً اأن و�سع معلومات 
هذه  �رسقة  للقرا�سنة  يتيح  امل�سدر،  �سفرة  يف  امل�ستخدم  ات�سالت 

املعلومات، وجتميعها فيما ي�سبه قائمة اأرقام الهاتف.
من ناحيتها قالت �ستيفاين اأوتواي املتحدثة با�سم اإن�ستغرام، اإن »معلومات 
لكن  �رسية،  معلومات  لي�ست  احلالة  هذه  يف  اكت�سفت  التي  الت�سالت 
اختار  اإذا  عر�سها  اإن�ستغرام يكن  اأي ع�سو يف جمتمع  ات�سال  معلومات 

امل�ستخدم تغيري ح�سابه اإىل ح�ساب جتاري«.

»في�سبوك«  اأن  »بلومربغ«  موقع  ك�سف 
حذفت 2.2 مليار ح�ساب وهمي بني �سهري 
يو�سح  قيا�سي  رقم  وهو  ومار�س،  يناير 
تقوي�س  ملحاولت  ال�رسكة  حماربة  كيفية 

م�سداقية اأكرب �سبكة اجتماعية يف العامل.
عطلّت   ،2018 عام  من  الأخري  الربع  ويف 
وهمي،  ح�ساب  مليار  من  اأكرث  في�سبوك 
و583 مليون ح�ساب يف الربع الأول من العام 

املا�سي.
وقالت ال�رسكة اإنها حذفت الغالبية العظمى 
من احل�سابات يف غ�سون دقائق من اإن�سائها، 
امل�ستخدم  مقايي�س  �سمن  ت�سب  حتمُ ل  لذا 
�سهريا  »في�سبوك«  تراقبها  التي  الن�سط، 

ويوميا.
ال�سالمة  رئي�س  نائب  روزن،  غاي  وقال 
»يقود  »في�سبوك«:  يف  املقيدة  واملعايري 
املزيفة  احل�سابات  من  الهائلة  الكميات 
يحاولون  الذين  الع�سوائي،  الربيد  مر�سلو 
اأنظمتنا«. ومل ين�سب  با�ستمرار التهرب من 

اأي  اإىل  الع�سوائي  الربيد  ح�سابات  روزن 
جمموعة اأو كيان حمدد.

يف  جديدا  مقيا�سا  »في�سبوك«  و�ساركت 
يوم اخلمي�س 23 مايو، حيث حذفت  تقرير 
اأكرث من 1.5 مليون م�ساركة من فئات تروج 
ملبيعات املخدرات اأو الأ�سلحة النارية، يف 
الأ�سهر الثالثة الأوىل من هذا العام، وقالت 
اأنواعا  لي�سمل  جمهودها  تو�سيع  تود  اإنها 

اأخرى من الأن�سطة غري القانونية.
مارك  »لفي�سبوك«،  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
ب�سكل  اإنفاقها  زادت  ال�رسكة  اإن  زوكربريغ، 

كبري ملراقبة منتجاتها.

خالل  من  اجلديدة  الإح�ساءات  وكمُ�سفت 
ملوقع  الثالث  املحتوى  �سفافية  تقرير 
ن�سف  وثيقة  عن  عبارة  وهو  »في�سبوك«، 
اإزالة  يف  ال�رسكة  جهود  حتدد  �سنوية 
تنتهك  التي  واحل�سابات،  امل�ساركات 

�سيا�ساتها.
يف  ال�سطناعي  الذكاء  خوارزميات  وتعمل 
بع�س  معاجلة  عند  جيد  ب�سكل  »في�سبوك« 

امل�سكالت، مثل املحتوى العنيف.

»في�سبوك« حتذف 2.2 مليار ح�ساب وهمي!

مايكرو�سوفت ُتعلن عن �ملز�يا �لقادمة لتطبيقاتها �أوفي�س

مايكرو�سوفت  �رسكة  ك�سفت 
امليزات  جميع  عن  النقاب 
اجلديدة التي تعتزم اإ�سافتها 
اأوفي�س  تطبيقات  اإىل 
نظام  على  من   ”Office“
ل�سهر  اأندرويد، وذلك  ت�سغيل 

يوليو القادم، وعلى الرغم من 
اأنه مل يتم تاأكيد تاريخ اإ�سدار 
اأن  اإل  الآن،  حتى  حمدد 
وامليزات  التح�سينات  قائمة 
ال�سهر  يف  القادمة  اجلديدة 

املقبل �ستكون جيدة.

تطبيق  من  كٍل  ح�سلت  حيث 
و   Word و   Outlook
عدد  على   PowerPoint
التغيريات،  من  مت�ساوي 
التفا�سيل،  يف  الدخول  وقبل 
جتدر الإ�سارة اإىل اأنه يكنك 

امليزات  هذه  اختبار  بالفعل 
ت�ستخدم  كنت  اإذا  اجلديدة 
Office Inside عن طريق 
اجلديدة  التطبيقات  تنزيل 

عرب متجر قوقل بالي.



جيجل

51 حريقا تتلف 
450 هكتارا

�صجلت م�صالح حمافظة الغابات لوالية جيجل 
 51 يف  الغابات  من  هكتارا   450 قرابة  اإتالف 
حريقا وذلك خالل �صائفة 2019, ح�صبما علم 
من رئي�س مكتب الوقاية بذات املحافظة, عبد 
املوؤمن رحموين وا�صتنادا لذات امل�صوؤول فاإن 
اأكرث البلديات املت�رضرة والتي �صهدت حرائق 
متعددة هي بلديات وجانة بـ120 هكتارا واأوالد 

رابح بـ 79 هكتارا  وامليلية بـ74 هكتارا.
احلرائق  خمتلف  باأن  امل�صدر  ذات  واأ�صاف 
هكتارا   244 يقارب  ما  اأتلفت  اندلعت  التي 
و93  االأدغال  من  هكتارا   113 و  الغابات  من 
اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر  االأحرا�س   من  هكتارا 
اأوت  نهاية �صهر جويلية املا�صي وبداية �صهر 
اجلاري كانت الفرتات االأكرث ت�صجيال للحرائق 

عرب خمتلف مناطق الوالية. 

�أمن ورقلة 

و�شع حدا لن�شاط 
�شبكة اإجرامية

الو�صط  يف  اجلرمية  مكافحة  اإطـار  يف 
احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكن  احل�رضي, 
عمليات �رضطية   04 بالروي�صات يف  اخلارجي 
اإجرامية  �صبكة  لن�صاط  متفرقة من و�صع حد 
توقيف  خاللها  من  مت  اأفراد   07 من  تتكون 
ترويـج  جمال  يف  ين�صطون  واإمراأة  �صباب   03
املخدرات واملوؤثرات العقلية مع ال�صطـو على 

ممتلكات الغـيـر .
تفا�صيل العملية, متت عقب اإ�صتغالل عنا�رض 
من  جمموعة  قيام  مفادها  معلومات  االأمن 
ال�صباب برتويج املخدرات واملوؤثرات العقلية 
عـنا�رض  ذلك  فور  لتبا�رض  ال�صباب,  و�صط 
التي  والتحري  البحث  عمليات  ال�رضطة 
اأ�صفرت عن حتديد هوية امل�صتبه فيهم, ليتم 
خاللها  من  جنح  حمكمة,  اأمنية  خطة  اإعداد 
عنا�رض ال�رضطة من اإلقاء القب�س على عـنا�رض 
 465.8 وحجز  االآخر  تلـوى  واحدا  ال�صبكة 
وكمية  معتربة  املعالج  الكيف  مادة  من  غرام 
من  اأزيد  عددها  قدر  العقلية  املوؤثرات  من 
140 , اإىل جانب اأ�صلحة بي�صاء و03  دراجات 
ملمار�صة  تنقالتهم  اأثناء  ت�صتعمل  كانت  نارية 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�صافة   , االإجرامي  ن�صاطهم 
جزائري,  �صنتيم  مليون  بـ25  قدر  معترب 

وتلفازين و ثالجة حمل �رضقة .
القانونية  االإجراءات  كافة  اإ�صتكمال   عـقب 
الالزمة, مت اإجناز ملفات ق�صائية جزائية �صد 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  و  االأربعة  املوقوفني 
الق�صائية املخت�صة الإرتكابهم جرم املتاجرة 
غري  بطريقة  العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات 
من  حم�صورة  بي�صاء  اأ�صلحة  وحيازة  �رضعية 

ال�صنف ال�صاد�س دون مربر �رضعي .
 �أحمد باحلاج 

 تيزي وزو

اإتالف اأكرث من 2000 
هكتار ب�شبب احلرائق

وزو  تيزي  والية  ال�صيف عرب  اإتالف هذا   مت 
الغطاء  من  هكتار   2.287 جمموعها  م�صاحة 
ح�صيلة  ح�صب  احلرائق,  ب�صبب  النباتي 
للمحافظة املحلية للغابات واأو�صحت الوثيقة 
التي ت�صمل الفرتة منذ بداية املو�صم اإىل غاية 
منت�صف اأوت اأنه مت ت�صجيل 249 حريقا ت�صبب 
اقت�صادية  و خ�صائر  هكتار   2.287 اإتالف  يف 

تقدر ب 142.126.780,00  دج . 
وتتواجد امل�صاحة املحروقة بدائرة تيقزيرت 
التي اأح�صت 39 بوؤرة حريق ت�صببت يف اإتالف 
و  هكتار   307 ب  باأزفون  متبوعة  هكتار   613
216 هكتار  و عزازقة  219.5 هكتار  مقلع ب 
مت  كما  هكتار   193.5 ب  امليزان  دراع  و 
ت�صجيل خ�صائر كبرية يف االأحرا�س بن�صبة 40 
باملائة من اإجمايل اخل�صائر امل�صجلة متبوعة 
باالأدغال بن�صبة 27 باملائة و االأ�صجار املثمرة 
 8 بن�صبة  الغابات  اأخريا  و  باملائة   25 بن�صبة 

باملائة.

�سرت��سبورغ :  �أ.�حلاج 
نور�لدين بامون  

القن�صل  ال�صيدة  اأ�رضفت  حيث 
بافتتاح  بوخالفة  النائب  رفقة 
والتي  ترحيبية  بكلمة  احلفل 
التهاين  كل  خاللها  من  قدمت 
الذين  واأهاليهم  للطلبة  والتباريك 
الوطن  ولكل  خ�صو�صا  �رضفهوم 
عز  املوىل  من  راجية  عموما 
ولهن  لهم  وال�صداد  التوفيق  وجل 
التعليم  من  القادمة  املرحلة  يف 
العايل موؤكدة على �رضورة اإختيار 
متا�صيا  املنا�صبة  التخ�ص�صات 
اأبواب  واالزدهار يف ظل  والتطور 

اجلامعات املفتوحة.
وبختام فقرة الكلمات مت تكرميهم 
بجوائز رمزية متثلت يف �صهادات 

منحت  كما  تقدير,  وميداليات 
تذاكر �صفر ذهابا و اإيابا للجزائر 
�صيبوط  الطالبة  االأوىل  للمتفوقة 
اأعلى  على  حازت  والتي  �صلمى 
حت�صلت  حيث  باملنطقة,  معدل 

على معدل 20.6, �صعبة علوم, من 
�رضكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
و ثالثة تذاكر للثالثة االأوائل من 
للطريان  الطا�صيلي  �رضكة  طرف 

ب�صرتا�صبورغ.

متوفقي  من  طالبة  تكرمي  كما 
تيمنا  املتو�صط  التعليم  �صهادة 
وتربيكا باملكرمني للحدو حدوهم 
الباكالوريا  �صهادة  اإفتكاك  و 

م�صتقبال.
لت�صجيع  التكرمي  اإلتفاتة  جاءت 
للمزيد  ودفعهم  املجتهدين 
مدارج  يف  والتاألق  املثابرة  من 
على  وللتحفيز  واملعرفة  العلم 
والتفوق  النجاح  ا�صتمرارية 
اإفتكاك  و  العلمي الأعلى املراتب 
ال�صمل  للم  و  ال�صهادات  اأعلى 
وربط  اجلالية  الأبناء  االأ�رضي 
الوطنية  اللحمة  وروابط  اأوا�رض 
اإقت�صام  و  بينهم  فيما  التعارف  و 
فرحة النجاح و بنة نكهته العطرة 
فرحة  حالوة  بطعم  املمزوجة 

االأهايل باأبنائهم �صاعة التكرمي.

من �أبناء �جلالية بقن�سلية �جلز�ئر ب�سرت��سبورغ.

تكرمي جنباء �شهادة 
البكالوريا ل�شنة 2019 

�ت�ساالت �جلز�ئر �سطيف 

اجناز اأكرث 28 حمطة وفك العزلة
 عن املناطق النائية  

 »CIA« تتج�ش�س  ملاذا 
تتج�ش�س  وال  ال�شعودية  على 

االإمارات؟ على 
وكالة  باأن  »رويرتز«  وكالة  اأفادت 
 »CIA« االأمريكية  املخابرات املركزية 
ال تتج�ص�س على دولة االإمارات, ما يعد 
اأكرب  الأحد  بالن�صبة  ا�صتثنائيا  �صلوكا 

واأ�صهر اأجهزة اال�صتخبارات يف العامل.
اأم�س  ن�رضته  تقرير  يف  »رويرتز«  ونقلت 
�صابقني  م�صوؤولني  ثالثة  عن  االثنني 
املو�صوع,  على  مطلعني   »CIA« يف 
اأن الوكالة ال متار�س ما ي�صمى  تاأكيدهم 
»اال�صتخبارات الب�رضية« يف االإمارات )اأي 
قيمة  اأكرث  ا�صتخباراتية  معلومات  جمع 
ما  من خمربين حمليني عن حكومتهم(, 
االأ�صلوب,  هذا  منتقدي  ح�صب  ي�صكل, 
.»CIA« بقعة عمياء خطرية« يف جهود«

يف  و«خرباء  »رويرتز«  م�صادر  واأ�صارت 
جمال ال�صيا�صة اخلارجية«, اإىل اأن اجلديد 
وا�صنطن,  موقف  لي�س  الق�صية  هذه  يف 
�صيا�صات  يف  طراأت  التي  التغريات  بل 
ال�صنوات  خالل  االإقليمية  اأبوظبي 
اليوم  االإمارات  تخو�س  حيث  االأخرية, 
وت�صتخدم  �رضية  عمليات  وتنفذ  حروبا 
لتغيري �صيا�صات املنطقة  نفوذها املايل 
بطريقة تت�صارب يف كثري من االأحوال مع 

م�صالح الواليات املتحدة.
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ب�سبب »�ل�سرطان«

»�شام�شونغ« و«اآبل« 
اأمام الق�شاء 

تعر�صت »اآبل« و«�صام�صونغ« لدعوى ق�صائية 
اأن هواتفها تعر�س  جماعية ب�صبب مزاعم 
الراديو  ترددات  النبعاثات  امل�صتخدمني 
احلدود  متجاوزة   %500 اإىل  ت�صل  التي 
الفدرالية ويف هذه االأثناء, يدور جدل حول 
�صحة هذه املزاعم ب�صاأن الهواتف الذكية, 
ومت رفع الدعوى بعد التحقيق الذي اأجرته 
والذي   ,Chicago Tribune �صحيفة 
 )RF( الال�صلكي  الرتدد  انبعاثات  اإن  يقول 
من  و«�صام�صونغ«,  »اآبل«  هواتف  من  لعدد 
بينها »اآيفون 8« و«اآيفون اإك�س« و«غاالك�صي 
االإر�صادات  بكثري  »تتجاوز   ,»8 اإ�س 

الفدرالية«.
هذه  االإ�صعاع  م�صتويات  خماطر  وتت�صمن 
»زيادة خطر االإ�صابة بال�رضطان, واالإجهاد 
التعلم  وعجز  جينية  واأ�رضار  اخللوي 
والذاكرة, واال�صطرابات الع�صبية«, وقائمة 
االأخرى,  الطبية  امل�صكالت  من  كبرية 

بح�صب تقرير ال�صحيفة.
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العملية الت�صاالت اجلزائر  قامت املديرية 
جت�صيد  وترية  بت�رضيع  �صطيف  لوالية 
عن  يقل  ال  ما  برتكيب  اخلا�س  برناجمها 
خمطط  يف  واملدرج  خدمات  حمطة   28
للمناطق  املوجه  اجلارية  لل�صنة  عملها 
العملي  املدير  �رضح  ,وقد  املعزولة 
ال�صيد  �صطيف,  لوالية  اجلزائر  الت�صاالت 
حت�صري  اأ�صغال  اأن  بوزيد,  الدين  ن�رض 
املواقع املخ�ص�صة الإيواء االأجهزة اجلديدة 
املتمثلة يف حمطات اجليل الرابع يف جميع 
اأرجاء الوالية, ال�صيما املناطق النائية منها 
اجلنوب,  باأق�صى  اإي�صلي  راأ�س  غرار  على 
و  الغربي  بال�صمال  قنزات  �رضقا,  الوجلة 
اأقمون ببلدية بني ورتيالن باأق�صى ال�صمال, 
جتري على قدم و�صاق, موؤكدا اأن كل حمطة 
�صت�صمح بتزويد ما ال يقل عن 700 مواطن 

بهذه التكنولوجيا.
تقنية  ن�رض  عملية  لقيت  اآخر,  جانب  من 
املنزل(  اإىل  الب�رضية  )االألياف   FTTH
التقنية  هذه  ت�صمح  بحيث   كبريا,  ترحيبا 
 100 اإىل  ت�صل  اأنرتنت  تدفقات  بتوفري 
الزبائن اخلوا�س  لفائدة  الثانية  ميغابت يف 
يف عدة اأقطاب ح�رضية واأحياء جديدة على 

غرار �صكنات »عدل« اجلديدة بكل من الباز, 
بئر الن�صاء, تينار, عبيد علي و العلمة, كونها 
ت�صتخدم االألياف الب�رضية انطالقا من البنى 
التحتية ملتعامل ات�صاالت اجلزائر اإىل غاية 

جهاز املودم اخلا�س بالزبون. 
من ناحية اأخرى, علمنا اأن املديرية العملية 
عملية  اأ�صهر  عدة  منذ  با�رضت  ل�صطيف 
على  النحا�صية  ال�صبكات  وع�رضنة  جتديد 
م�صتوى االأحياء القدمية ملقر الوالية, كحي 
يحياوي, حي ثليجان وو�صط املدينة, وكذا 
بوقاعة  غرار  على  اأخرى  مناطق  عدة  يف 
والعلمة. جتدر االإ�صارة اإىل اأن والية �صطيف, 
و  العا�صمة  اجلزائر  بعد  مدينة  اأكرب  ثالث 
وهران من حيث عدد امل�صرتكني باأكرث من 
الواليات  بني  من  تعد  م�صرتك,   150  000
النادرة التي جنحت يف رفع حتدي ع�رضنة 
�صبكتها الهاتفية, وذلك بف�صل فريق العامل 
وكالة   13 لـ  وعامل  اإطار   500 من  املتكون 
جتارية, من بينها �صتة نقاط ح�صور موزعة 
عرب خمتلف اأرجاء الوالية و 40 فرقة تدخل 
جت�صيد  على  ت�صهر  فرعية  موؤ�ص�صة   45 و 
ت�صع حت�صني  التي  العامة  املديرية  برنامج 

جودة اخلدمة حمور ان�صغاالتها.

تلم�صان  لوالية  الوالئية  ال�صلطات  ك�صفت 
اإعانة   اأن م�صاحلها قد ا�صتفادت من 5000 
الإقامة �صكنات باملناطق الريفية , املوزعة 
واأ�صار  هذا  ال53  الوالية  مواقع  تراب  على 
م�صاحله   اأن  يعي�س  بن  علي  الوالية  وايل 
الكوطة على  توزيع هذه  تعمل على   �صوف 
البلديات ح�صب احلاجة اإىل ال�صكن الريفي  
اىل  حاجة  يف  هي  التي  املناطق  خا�صة  
ال�صكن من  اجل تثبيت  ال�صكان يف مواقعهم  
والت�صاهمي  الريفي  ال�صكن  توزيع  و�صمان 
على املناطق احل�رضية ., هذا و�صدد وايل 
والية تلم�صان على روؤ�صاء البلديات والدوائر 

الوالئي  املجل�س  مبقر  اجتماع   خالل  من 
والتدقيق  القوائم  اإقامة  �رضورة   على 
اإي�صال  ل�صمان  امل�صتفيدين  و�صعية  يف 
ال�صكنات اإىل م�صتحقيها  وتفادي امل�صاربة 
احتجاجات   من  عنها  جنم  وما  واملحاباة  
وغلق ملقرات الدوائر والبلديات , هذا وقد 
الدوائر  وروؤ�صاء  املنتخبني  الوايل  حمل  
 , ال�صكنات  توزيع هذه  كاملة يف  امل�صوؤولية 
موؤكدا ان وزارة ال�صكن قد �صددت على  ان 
واإعادة  الريف  لتنمية  ال�صكنات  هذه  توجه 

االعتبار له.

نظمت بقن�سلية �جلزئر بت�سر��سبورغ يف �أم�سية نهاية �الأ�سبوع حفال تكرمييا على �سرف �أبناء �جلالية �ملتفوقني 
يف �سهادة �لبكالوريا ل�سنة 2019 ذكور و �إناث و بقاعة �حلفالت بالقن�سيلة وقف �لطلبة �لنجباء �ملكرمني و 

�أهاليهم, لكل من �سرت��سبورغ و ميلوز وباقي �جلهات وبح�سور �سيوف �حلفل و ممثلي �سركات �لطري�ن للخطوط 
�جلوية �جلز�ئرية و �لطا�سيلي للطري�ن, �إنطلقت فعاليات �حلفل يف جو بهيج على �إيقاع �الأهازيج �لتقليدية 

لالأفر�ح و �ملنا�سبات و �لزغاريد �ملدوية.

تلم�سان

تخ�شي�س 5 اآالف اإعانة �شكن ريفي

بني  25 �إىل 26  �أوت  2019

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح6 اأ�شخا�س

خالل الفرتة املمتدة ما بني  25 اإىل 26  اأوت  
2019 و اإىل غاية �صبيحة اأم�س على ال�صاعة 
الثامنة �صباحا )اأي خالل 24 �صاعة االأخرية( 
املدنية 2741   احلماية  وحدات  �صجلت 
الوطن  من  مناطق خمتلفة  عــدة  تدخل يف 
اال�صتغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا 
التدخالت  هذه  املواطنني,  طرف  من  
احلمايـة  اأن�صطة  جماالت  �صملت خمتلف 
املرور,  بحوادث  املتعلقة  �صواء  املدنية 
احلوادث املنزلية, االإجالء ال�صحي, اإخمــاد 

احلرائق و االأجهزة االأمنية .
املدنية   احلماية  وحدات  تدخلت  كما  
حوادث  عدة  اثر  على  الفرتة  نف�س  خالل 
مرور منها 04 االأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 
بجروح  اآخرين   10 اإ�صابة  و  اأ�صخا�س   06
عني  يف  اإ�صعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
من  امل�صت�صفيات  اإىل  وحتويلهم  املكان 

طرف اعوان احلماية املدنية .

�لبويرة

اإح�شاء 13 قتيال يف 
35 حادث مرور

اأح�صت م�صالح الدرك الوطني بوالية البويرة 
خالل الفرتة املمتدة من 1 اأوت اىل 24 من 
خمتلف  عرب  مرور  حادث   35 ال�صهر  ذات 
طرقات الوالية نتج عنها م�رضع 13 �صخ�صا 
واإ�صابة 89 اآخرين بجروح واإ�صابات متفاوتة 
يف  ت�صجل  ح�صيلة  اأثقل  وتعترب   , اخلطورة 
احلوادث  نتيجة  الق�صرية  الفرتة  هذه  مثل 
�رضق  ال�صيار  بالطريق  وقعت  التي  املروعة 
- غرب خالل االأ�صبوع الفارط والتي ت�صببت 
وال�صاحنات  امل�صافرين  نقل  حافالت  فيها 
اأ�صبح  الذي  اجلباحية  مبنحدر  خا�صة 

م�صلخا لالأرواح .
�ح�سن مرزوق

االإيطايل  مريكاتو«  »كالت�صيو  موقع  فجر 
مفاجاأة من العيار الثقيل ب�صاأن م�صري النجم 
احلايل  فريقه  مع  �صالح,  حممد  امل�رضي, 
خالل  القدم,  لكرة  االإجنليزي  ليفربول 
املو�صم املقبل, واأكد املوقع اأن جمل�س اإدارة 
�صالح,  حممد  رحيل  على  وافق  »الريدز« 
ال�صيفية املقبلة, يف  خالل فرتة االنتقاالت 
االإجنليزي  الدوري  بلقب  ليفربول  فوز  حال 
واأو�صح   ,)2020-2019( املو�صم  يف  املمتاز 
ليفربول  موافقة  اأن  مريكاتو«  »كالت�صيو 
�صوء  يف  تاأتي  امل�رضي,  النجم  رحيل  على 
منذ  الالعب  يقدمه  الذي  املميز  امل�صتوى 
مقابل   2017 �صيف  »للريدز«  ان�صمامه 
االإيطايل,  روما  من  قادما  يورو,  مليون   42
و�صعت اأغلبية االأندية االأوروبية الكربى ل�صم 

الفرعون.
عاما(   27( �صالح  حممد  اأن  املوقع  وذكر 
بلقب  ليفربول  تتويج  يف  رئي�صيا  دورا  لعب 
دوري اأبطال اأوروبا للمرة ال�صاد�صة املو�صم 
»الربميري  هداف  لقب  واأحرز  املا�صي, 
اأنظار  ليلفت  املا�صيني,  املو�صمني  يف  ليغ« 

عمالقة اأوروبا.

»كالت�سيو مريكاتو«

 ليفربول م�شتعد 
لبيع حممد �شالح

م.ب
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