
بلما�ضي يعيد 
الروح القتالية 

اإىل اخل�ضر

دعوى ق�ضائية ب 22 ق�ضية 
 �ضد بن غربيط 

 مبا�ضرة املتابعة الق�ضائية 
�ضد ولد عبا�س و بركات

اإيداع رئي�ضي بلدية امل�ضيلة 
احلايل وال�ضابق احلب�س املوؤقت 

يف جمعته ال19

مناعة احلراك تتاأكد �ضد االخرتاقات

ب�سبب عدم االلتزام مبعايري املحافظة
 على البيئة 

نفوق  عدد من االإبل باأحوا�س 
خملفات النفط 

اإعادة فتح امللفات يف 125  بلدية 

21 برملاين من 13 والية حمل �ضبهات ف�ضاد
�ص4

�ص3
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الفريق قايد �سالح 

املعركة مع 
الع�ضابة و اأذنابها 

�ص3لن تتوقف

�ص4

�ص4

�ص13 �ص6 �ص4

اخل�سر يتاأهلون اإىل ثمن نهائي 
»الكان« ب�سدارة املجموعة الثالثة

املنظمة الوطنية لأولياء التالميذ 

النيابة العامة لدى املحكمة العليا

رفقة ثالثة موظفني 

    .      الرهان على  اللحمة الوطنية وتاأ�سي�س دولة القانون
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يف عملية نوعية مل�شالح الدرك الوطني

الإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب الأدوية 
من تون�س اىل املغرب بتلم�سان

الوطني  الدرك  متكنت  عنا�رص 
من  الأ�سبوع  بتلم�سان  نهاية 
لتهريب  دولية  ب�سبكة  الإطاحة 
الأدوية اإىل املغرب بفواتري مزورة 
واأخرى غري مطابقة وتوقيف 03 
من عنا�رصها  احدهم من ولية 
ق�سنطينة على منت مركبة حمملة 

بكميات هامة من الأدوية  .
العملي ة التي قامت بها م�سالح 
مبنطقة  الوطني  الدرك 

تلم�سان  اأعايل  يف  املفرو�ش 
ادوية  موزع  توقيف  مت  اين 
ق�سنطينة رفقة  �سخ�سني  من 
منت  على  تلم�سان  مدينة  من 
مر�سيدي�ش  نوع  مركبة  من 
بكميات  »�سبينتار«  محملة 
اخلا�سة  الأدوية  كبرية  من 
باأمرا�ش ال�رصطان والأمرا�ش 
املزمنة  واملهلو�سات  وهم 
العابد  منطقة  اىل  طريقه  يف 

احلدودية 80 كلم جنوب غرب 
هذه  مترير  تلم�سان  بغية 
اأحد  بارونات  اإىل  الأدوية 
هذا   ، باملغرب  الأدوية 
التحقيقات  كما  ك�سفت 
ال�سبكة  هذه  الق�سائية  ان 
من  الأدوية  بع�ش  تهرب 
اجلزائر  من  واآخر  تون�ش 
اىل  املغرب  بتهريبها  وتقوم 
التابعة  منطقة  العابد  عرب 

لبلدية البويهي احلدودية ، هذا 
من  جارية  التحقيقات  ولتزال 
اجل  الو�سول اإىل  باقي عنا�رص 

عدة  اإىل  متتد  التي  ال�سبكة 
قا�سي  يجري  حيث   ، وليات 
املوقوفني  ب�سماع  التحقيق 

ا�ستغالل  �سيتم  الثالثة  الذي 
الو�سول  اجل  من  ت�رصيحاتهم 

اإىل حقيقة الو�سع.

خبر في 
صورة

اإعالمي جزائري يهني بن العمري  
الإعالميني  اأحد  اأقدم 
اجلزائريني على ت�رصف غري 
يتواجد  كان  عندما  احرتايف 
التي  املختلطة  املنطقة  يف 
املنتخب  مقابلة  اأعقبت 
ال�سنغايل  ونظريه  الوطني 
اإفريقيا  كاأ�ش  مناف�سة  �سمن 
لالأمم اجلارية يف م�رص، حيث 
قام الزميل يا�سني كامل مبعوث قناة »ال�رصوق نيوز« بنزع امليكروفون 
بت�رصيحات  يديل  كان  بينما  العمري  بن  جمال  الالعب  اأمام  من 
اإعالمية ووجه مبا�رصة نحو زميله ريا�ش حمرز عندما ملحه يتوجه 

نحو الإعالميني لتقدمي ت�رصيحاته.

 دميبيلي ح�سر مقابلة اخل�سر وال�سنغال
النجم  ح�سور  ال�سنغايل  ونظريه  الوطني  املنتخب  مباراة  ت  �سهد 
الفرن�سي عثمان دميبيلي واملحرتف رفقة بر�سلبونة ال�سباين اأين تابع 
اأطوار اللقاء من ملعب القوة اجلوية يف القاهرة من املن�سة ال�رصفية، 
حيث ا�ستغل لعب ت�سكيلة »الديوك« فر�سة ق�سائه العطلة ال�سيفية 

يف م�رص و�سجل ح�سوره اإىل املقابلة.

اأمن والية امل�شيلة 

حجز 52405 اأورو بربهوم
متكنت عنا�رص الأمن بفرع ال�رصطة الق�سائية بالأمن احل�رصي اخلارجي 
الت�رصيع  خمالفة  بخ�سو�ش  منف�سل  ق�سائي  ملف  اإجناز  من  بربهوم 
اإىل خارج  و  الأموال من  روؤو�ش  بال�رصف و حركة  التنظيم اخلا�سني  و 
الوطن، �سد املدعو) ق ع( 67 �سنة ، وقائع الق�سية تعود اإىل قيام ذات 
امل�سالح بعملية تفتي�ش مل�سكن املعني، يف ق�سية اأخرى اأين مت العثور 
عر�سيا على كي�ش جلدي بداخله مبلغ مايل من العملة الأجنبية واملقدر 
ب 52405 اورو وبالتن�سيق مع ال�سيد وكيل اجلمهورية املخت�ش اإقليميا 
ملف  اجناز  مت  وعليه  الق�سية  يف  وفتح حتقيق  املبلغ  وحجز  جرد  مت 
اإيل وكيل اجلمهورية لدي حمكمة مقرة  ق�سائي يف هذا ال�ساأن واأر�سل 

لالإ�سارة فان املعني متواجد حاليا مبوؤ�س�سة اإعادة الرتبية بامل�سيلة .

121 منظمة نقابية م�سجلة بوزارة العمل 
بلغ عدد املنظمات النقابية امل�سجلة بوزارة العمل والت�سغيل وال�سمان 
الجتماعي 121 نقابة اإىل غاية �سهر جوان 2019 مقابل 101 نقابة خالل 
نف�ش ال�سهر من ال�سنة املا�سية، ح�سب ما اأعلنه، مدير عالقات العمل 

بالوزارة، رابح خمازين، الذي اأو�سح اأن 32 نقابة مل ت�سجل اأي ن�ساط.
واأو�سح خمازين يف مداخلة له خالل اأ�سغال لقاء مع املنظمات النقابية، 
جوان  يف  نقابة   101 من  انتقل  باجلزائر  النقابية  املنظمات  عدد  اأن 
بنحو  يقدر  زيادة   اأي مبعدل   ، اإىل 121 منظمة يف جوان 2019   2018

20 باملائة. 
و اأ�سار امل�سوؤول انه من بني 121 منظمة نقابية م�سجلة ، اأح�ست الوزارة 
العمل،  لأرباب  نقابية  منظمة  و43  الأجراء  للعمال  نقابية  منظمة   78
النقابية، �سجلت  للمنظمات  الهام  العدد  اأنه ب«الرغم من هذا  م�سيفا 
اأي ن�ساط نقابي ومل تقم بتجديد هيئاتها  الوزارة »32 نقابة مل تعرف 

القيادية اأو الإبالغ عن عنا�رص متثيليتها النقابية«.

�شطيف 

توقع اإنتاج 3 ماليني و 600 األف 
قنطار من احلبوب 

يتوقع اأن حتقق ولية �سطيف 3 ماليني و 600 األف قنطار من احلبوب يف 
اأعقاب حملة احل�ساد و الدر�ش للمو�سم الفالحي 2018-2019، ح�سب 

ما علم من م�سوؤويل املديرية املحلية للم�سالح الفالحية.
على  عكو�ش،  املالك  عبد  بالولية،  الفالحية  امل�سالح  مدير  �رصح  و 
الدر�ش  و  احل�ساد  حلملة  الر�سمي  النطالق  اإ�سارة  اإعطاء  هام�ش 
للمو�سم الفالحي اجلاري 2018- 2019 بح�سور �سلطات الولية و ذلك 
»احل�سي�سية«  مبنطقة  البذور  اإنتاج  يف  املخت�سة  النموذجية  باملزرعة 
ي�سبق  مل  »قيا�سي«  اإنتاج  حتقيق  يتوقع  القطاع  اأن  �سطيف(،  )جنوب 
احلبوب  اإنتاج  جمال  يف  �سطيف  ولية  باإقليم  ال�ستقالل  منذ  حتقيقه 
ال�ستوية قد ي�سل اإىل 3 ماليني و 600 األف قنطار و ذلك على م�ساحة 

مزروعة بـ 198 األف و 175 هكتارا .

اختتام الدورة العادية للربملان بغرفتيه 
الثالثاء املقبل ، ح�سب   ، العادية للربملان بغرفتيه  �ستختتم الدورة 
ما جاء يف بيان للمجل�ش ال�سعبي الوطنيوح�سب ذات امل�سدر، فاإن 
هذا القرار جاء عقب اجتماع مكتب املجل�ش ال�سعبي الوطني، اليوم 
برئا�سة معاذ بو�سارب رئي�ش املجل�ش، وكذا تطبيقا لأحكام املادة 

135 من الد�ستور.

جامعة  و  املناف�سة  جمل�ش  وقع 
اتفاقية  لوني�سي  علي   2 البليدة 
الثنائية  التبادلت  لتطوير  �رصاكة 
يف  التكوين  و  البحث  جمال  يف 
ح�سبما  املناف�سة،  قانون  ميدان 
املناف�سة  بيان ملجل�ش  ذ  به  اأفاد 
هذه  اأن  امل�سدر،  ذات  اأو�سح  و 
الربعاء  اأم�ش  املوقعة  التفاقية 

للتعاون  جمالت  عدة  ت�سمل 
امل�سرتك  التنظيم  غرار  على 
التي  باملوا�سيع  املعنية  للندوات 
الدرا�سات  واجناز  الطرفني  تهم 
وفقا   2 البليدة  جامعة  قبل  من 
اإىل  املناف�سة  لحتياجات جمل�ش 
جانب ا�رصاك املخت�سني ملجل�ش 
مناق�سة  جمال�ش  يف  املناف�سة 

مذكرات التخرج ذات ال�سلة 
بقانون املناف�سة.

التفاقية  هذه  �ست�سمح  كما 
املناف�سة  جمل�ش  با�ستقبال 
البليدة  جامعة  طالب  و  لأ�ساتذة 
الدكتوراه  او  املا�سرت  لإعداد   2
ا�سافة  املناف�سة،   قانون  يف 
التحديد  اأجل  من  الت�ساور  اىل 

املتعلقة  للموا�سيع  امل�سرتك 
مبذكرات نهاية الدرا�سة اجلامعية 
دعوة  و  الدكتوراه(  و  )املا�سرت 
حل�سور   2 البليدة  جامعة  اأ�ساتذة 
الأيام  و  الندوات  و  املوؤمترات 
جمل�ش  ينظمها  التي  الدرا�سية 
مو�سوعات  حول  املناف�سة 

اخت�سا�سه. 

اتفاقية تعاون بني جمل�س املناف�سة و جامعة البليدة 2  

م.ب

جزائري ينقذ طفلة �سغرية من موت حمقق باأ�سطنبول

اأن  الرتكية  ال�سحافة  نقلت 
زباط  فوزي  اجلزائري  ال�ساب 
)17 عاما( اأ�سبح  بطال يف تركيا 
طفلة  انقاذ  على  اأقدم  اأن  بعد 

العمر  من  عامني  تبلغ   �سغرية 
من موت حمقق عند �سقوطها 
الثاين من عمارة و  الطابق  من 
اإىل  احلادث  هذا  وقائع  تعود 

حني  الفارط  اخلمي�ش  يوم 
جن�سية  من  فتاة  فوزي  لحظ 
تلعب  حممد،  �سحى  �سورية، 
حافة  على  مراقبة  اي  دون 
ال�سارع  �سقة مطلة على  نافذة 

بحي فتيح باإ�سطنبول.
اخلطر  اأدرك  الذي  فوزي 
بالطفلة  يحدق  كان  الذي 
حيث  بتعقل  ت�رصف  ال�سغرية، 
النافذة  حتت  مبا�رصة  وقف 
�سقطت  التي  بالطفلة  ليم�سك 
من النافذة �سقوطا حرا كي ل 
و ترتطم على  الهاوية  تقع  يف 
الأر�ش و بهذا العمل البطويل، 

اأنقذ فوزي يف اللحظة الأخرية 
حتت   حمقق،  موت  من  �سحى 
املعجبة  و  املذهولة  الأنظار 
ا�ستجابته  قدروا  الذين  للمارة 
�سحى  حياة  لإنقاذ  ال�رصيعة 
من  �ساملة  خرجت  التي 

�سقوطها. 
الواقعة  ت�سوير  مت  قد  و  
باإ�سطنبول،  مراقبة  بكامريا 
على  الفيديو  بن�رص  �سمح  مما 
التعريف  و  العنكبوتية  ال�سبكة 
لفوزي  البطويل  بالعمل  اأكرث 
ب�سيط  كعامل  ين�سط  الذي 

باإ�سطنبول. 



24 �ساعةاجلمعة 28 - ال�شبت 29  جوان 2019  املوافـق  ل26 �شوال  1440هـ 3
الفريق قايد �شالح 

�ملعركة مع �لع�سابة و �أذنابها لن يتوقف
اأكد نائب وزير الدفاع الوطني, رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي, الفريق اأحمد قايد �شالح من �شر�شال,اأن اخلروج 
عن ال�شياق الد�شتوري, يف حل الأزمة التي متر بها البالد يعني »الوقوع يف الفو�شى«, ح�شب بيان لوزارة الدفاع الوطني 
واأو�شح البيان اأن الفريق قايد �شالح جدد يف كلمة توجيهية اأمام اإطارات وطلبة الأكادميية الع�شكرية ب�شر�شال تعهده 
»مبرافقة م�شار ال�شعب يف حتقيق اأماله وتطلعاته امل�شروعة,  ومن ذات املنطلق اأكدنا اأكرث من مرة على اأن اخلروج باأي 
�شكل من الأ�شكال عن ال�شياق الد�شتوري,  يعني الوقوع يف احتمالت غري حممودة العواقب اأي الوقوع يف الفو�شى, ل 

قدر اهلل , و تلكم هي اأمنية الع�شابة وروؤو�شها ومن 

م.�ش

يتجلى  وهنا  �أذنابها,  من  و�الها 
على  �لع�سكرية  �مل�ؤ�س�سة  حر�ص 
�لبالد  د�ست�ر  �حرت�م  حتمية 
وحتكيم �لق��نني �ل�سارية �ملفع�ل , 
�النتهازيني  كل  �أمام  �لطريق  وقطع 
و�ل��س�ليني و�لعمالء �لذين يحاول�ن 
�لت�س�ي�ص على جه�د �ملخل�سني من 
خدمة  من  ومنعهم  �جلز�ئر  �أبناء 
تعني  �ل�طن  فخدمة  وطنهم, 
�أعد�ء  م��جهة  حتمية  بال�رضورة 
يخيفهم  ال  فاالأ�رض�ر  �ل�طن,  هذ� 

يف  �هلل  �سنة  هي  وتلكم  �خلريون  �إال 
خلقه«.

�أن »ما تعي�سه  �ل�سياق  و�أكد يف ذ�ت 
�حلدث  مبثابة  ه�  �لي�م  �جلز�ئر 
�ساء  �إن   , �سيكفل  �لذي  �ال�ستثنائي 
درب  على  �لثابت  �ل�سري  تعاىل,  �هلل 
�لتي  و�لقان�ن,  �حلق  دولة  ت�سييد 
و  �جلز�ئر  �أحر�ر  كل  غاية  تعترب 
�س�ى  لهم  هم  ال  �لذين  �رضفائها, 
ولي�ص  وطنهم  خدمة  يف  يك�ن��  �أن 
خالل  من  �مل�رضوع,  غري  �الغتناء 

��ستغالل وظائفهم«.
�ل�طني  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  و�أبرز 

�الآن  حتى  حتقق  »ما  �أن  �ل�سعبي 
مكافحة  جمال  يف  �س��ء  نتائج  من 
تفكيك  من  ذلك  تطلبه  �لف�ساد,وما 
منابعها  وجتفيف  �لع�سابة  �سبكات 
و��سح  م�ؤ�رض  ه�  بل  بالهني,  لي�ص 
�جله�د  ت�سافر  مدى  على  �ملعامل 
وبني  �ل�سعبي  �ل�طني  �جلي�ص  بني 
كافة �ملخل�سني يف جميع قطاعات 
�أن  على  م�سدد�  و�ملجتمع«,  �لدولة 
»�جله�د �ملخل�سة �ملت�سافرة تك�ن 
للبالد  ومفيدة  طيبة  نتائجها  دوما 
�ل�سياق  هذ�  يف  و�أو�سح  و�لعباد«. 
�لطالبات  �أيتها  جيد�  �أعلم  :«�إنني 

عماد  متثل�ن  �أنكم  �لطلبة  �أيها 
وذخرية  �ل�سعبي  �ل�طني  �جلي�ص 
م�ستقبله �ل��عد, وعليكم �أن تدرك�� 
باأننا ومنذ �سنة 2015, قد ��ست�رضفنا 
�سد  �ملحاكة  �مل�ؤ�مرة  خفايا 
�جلي�ص �ل�طني �ل�سعبي و�سد �ل�طن 
خالل  من  وذلك  �جلز�ئر,  �سد  �أي 
يف  �الأمل  قتل  �ملتاآمرين  حماوالت 
و�لت�سييق  �جلز�ئريني  نف��ص 
هذ�  �أبناء  من  �ملخل�سني  كل  على 
على  خطر�  ميثل�ن  �لذين  �ل�طن, 
م�سالح �لع�سابة بروؤو�سها �ملعروفة 
�الأطر�ف  �ملرت�مية  و�أذرعها 

مفا�سل  يف  �ملت�سللة  و�سبكاتها 
�إذ  و�ملجتمع,  �لدولة  م�ؤ�س�سات 
وبكل  بل  حقد,   بكل  وتعمل  عملت 
بعد�ئها  معروفة  �أطر�ف  مع  عمالة 

�لتقليدي لبالدنا«.
على  »تعمل  )�لع�سابة(  بان  و�أ�ساف 
تثبيت ركائز �لف�ساد يف بالدنا وتق�ية 
عر�ه وجعله من�سة تنطلق منها كافة 
�ل�رضبات �مل�جهة للجز�ئر �قت�ساديا 
�أمنيا,  بل وحتى  وثقافيا  و�جتماعيا 
دون  يف�رض  �مل�ؤ�مرة  هذه  فهدف 
حتى  دعمها,  وو�سائل  حجمها  �سك 
�أن بع�ص �الأطر�ف �ملغر�سة حتاول 

�لت�س�ي�ص على �لعد�لة و�لت�سكيك يف 
�أن  بحجة  للف�ساد,  حماربتها  �أهمية 
ملحاربة  �الآن  منا�سبا  لي�ص  �ل�قت 
هذه �الآفة ويتعني تاأجيل ذلك �إىل ما 
للعيان  بعد �النتخابات, وهنا يت�سح 
م�سدر �لد�ء بل منبع �ل�باء, وتت�سح 
بالتايل �الأهد�ف �حلقيقية للر�غبني 
�أي  �النتقالية,  �لفرت�ت  تبني  يف 
�لد�ست�ري,  �لفر�غ  فخ  يف  �ل�ق�ع 
من  �لف�ساد  حماية  يريدون  فهم 
خالل تاأجيل حماربته وذلكم ه� نهج 

�ملف�سدين �أعد�ء �ل�سعب و�ل�طن«.

�لنقابات  ك�نفدر�لية  رف�ست 
�لعمل  وز�رة  دع�ة  �جلز�ئرية, 
عن  معربة  و�لت�ساور,  للح��ر 
�حلر�ك  مبطالب  مت�سكها 
يت���سل منذ ي�م  �لذي  �ل�سعبي 

22 فيفري �ملن�رضم.
للنقابات  بيان  يف  وجاء 
�لنقابات  “�إن   : �مل�ستقلة, 
�لقطاعات  ملختلف  �مل�ستقلة 
�ملن�س�ية حتت ل��ء ك�نفيدر�لية 
�لنقابات �جلز�ئرية و�ملنخرطة 
كلية يف �حلر�ك �ل�سعبي �ل�سلمي 
بحركات  له  ودعما  م�ساركة 

و�مل�ؤجلة  ميد�نية,  �حتجاجية 
ملطالبها �ملهنية و�الجتماعية, 
�لر�ف�سة للقر�ر�ت �ل�سادرة عن 
مار�ص   11 ي�م  �ملقال  �لرئي�ص 
2019, ت�ؤكد مت�سكها باملطالب 
رحيل  يف  �ملتمثلة  �ل�سعبية 
�لباء�ت مع مقاطعتها للحك�مة 
و�ملرف��سة  �لال�رضعية 

�سعبيا”.
و�أ�ساف �لبيان �لذي حمل ت�قيع 
هذه  “يف  م�ستقلة:  نقابات   8
�الأج��ء �حل�سا�سة تتلقى نقابات 
�لنقابات �جلز�ئرية  ك�نفدر�لية 

مر��سلة من وز�رة �لعمل بتاريخ 
دع�ة  وتت�سمن   2019 ج��ن   20
و�لت�ساور  للح��ر  لقاء  حل�س�ر 
وبناء   ,2019 ج��ن   27 بتاريخ 
ن�ؤكد  فاإننا  ذكره  �سبق  ما  على 
لكل  مقاطعتنا  �أخرى  مرة 
�حلك�مة  مع  �حل��ر  جل�سات 
وكل  �ل�رضعية  غري  �حلالية 
وز�رة  ثم  ومن  �ل�ز�رية  �لدو�ئر 
لل�رضعية  تفتقد  ك�نها  �لعمل 
�ل�سعب  طم�حات  متثل  وال 

�جلز�ئري”.
ف.ن�شرين 

مت�شكت مبطالب احلراك

كونفدر�لية �لنقابات �جلز�ئرية ترف�ض 
�ل19 �حلو�ر مع �لوز�رة �أكد �حلر�ك يف جمعته 

�ل�سعب  ب�سلطان  مت�سكه 
وبتاأ�سي�ص  �ل�طنية  وبال�حدة 
و�سط  �ملدنية,  �لقان�ن  دولة 

�أج��ء �أمنية غري م�سب�قة.
�سهدت �ل�سبيحة على م�ست�ى 
�إجر�ء�ت  كثافة  �لعا�سمة 
من  عدد  و�عتقال  �لتفتي�ص 
مر�قبة  مع  �ملتظاهرين 
�ل�رضفات ومطالبة �لتجمعات 
ينفجر  �أن  قبل  بالتفرق 
�ملتظاهرين  من  �لع�رض�ت 
قر�بة 11.30 بالهتاف �مل�حد 
على م�ست�ى �سارع عبد �لكرمي 
�سلمية  و«�سلمية  �خلطابي 
جز�ئر  و«  �رضعية«  مطالبنا 
و«  �خل�نة«  باع�ها  �أمانة 
و«  وطنية«  وحدة  خاوة  خاوة 
ال نريد ال نريد حكم �لع�سكر 
من جديد« مع هتاف » ليبريي 

الجلريي«.
كما ت���سل  �لت��فد و�لتجمع 
�لطريق  م�ست�ى  على 
�ملحاذي لثان�ية �الإخ�ة عروج 

يا   « هتاف  حتت  وباربرو�ص  
حنا يا نت�ما يا حنا يا نت�ما ما 
�أكرب  ر�نا�ص حاب�سني« و » �هلل 
يتنحاو قاع« وع�دة هتاف »�ي 
قاع«  يتنحاو  الجلريي  فيفا 
�الأمني  �حل�س�ر  ت���سل  مع 
�عتقاالت  وت�سجيل  �لكثيف 
حيث  �جلمعة,  �سالة  لقبيل 
مت �قتيادهم لعربات �ل�رضطة 

ومن �جلن�سني.
ت��فد  �جلمعة  �سالة  عقب 
�مل�سل�ن ككل جمعة بح�س�ر 
�لهتافات  �أوىل  فكانت  كثيف 
�أكرب  �هلل   « �لرحمة  مب�سجد 
زغاريد  و�سط  �جلز�ئر«  حتيا 
»دولة  �لهتاف  مع  �لن�س�ة 
مدنية ما�سي ع�سكرية« و�لذي 
ردد كثري� تاله »قبايلي عربي 
خاوة خاوة و�لقايد �سالح مع 
�سعار�ت  تلم�ص  مع  �خل�نة« 
 « فنجد  �ل�حدة  على  ت�ؤكد 
�لعربي �سد  �إنه لي�ص حر�ك 
�سد  �لعلمانيني  وال  �لقبايلي 
�سد  �ل�سعب  وال  �الإ�سالميني 

�ل�سعب  حر�ك  �إنه  �جلي�ص 
�سد �لنظام �لفا�سد«.

�حلل�ل  �قرت�حات  مع 
يا  حنا  يا   « هتاف  و�سط 
حاب�سني«  ر�نا�ص  ما  نت�ما 
�الأزمة:  حل  الفتان  مع 
دعم  �لع�سابة  رم�ز  رحيل 
وح��ر  �الإبر�هيمي  مبادرة 
باإ�رض�ف  جامع  وطني 
خارج  من  وطنية  �سخ�سيات 
��سرتجاع  بند  مع  �لع�سابة 
و�جلي�ص  �ل�سعب  �سيادة 
لل��ساية.  ال  للمر�فقة  نعم 
فقد  للت�سييقات  وبالع�دة 
�الأمنية  �حل��جز  �كت�سحت 
�سارع  غلق  فتم   19 �جلمعة 
عرب  ب�علي  بن  ح�سيبة 
منذ  �الأوىل  للمرة  حاجزين 
فاحلاجز  �حلر�ك  �نطالق 
حرية  ل�ساحة  حماذي  �الأول 
ب�ساحنات  معزز  �ل�سحافة 
ح�سيبة,  بنفق  و�لثاين  �الأمن 
�جلمعة,  �سالة  عقب  متاما 
�العتقاالت  و��ستمر�ر 

و��ستعمال �لغاز قبل �أن يقدم 
تغيري  على  �ملتظاهرون 
�سارع  من  و�اللتحاق  �مل�سار 
ح�سيبة بن ب�علي عرب �سارع 
�لهتاف  و�سط  هيغ�  فيكت�ر 
دولة  ب�لي�سية  ما�سي  ب« 
بالدنا  �لبالد  و«  و  مدنية« 
فتح  مت  كما  ر�ينا«.  ونديرو� 
 14:15 قر�بة  ح�سيبة  حاجز 
�لنفق  حاجز  و��ستمر�ر 
مديرية  حلاجز  باالإ�سافة 

�الأمن �ل�طني .
تفادى  ثانية  جهة  من 
�لر�يات  حمل  �ملتظاهرون 
غري �ل�طنية يف �ملجمل عد� 
�لقلة �لقليلة, يف حني تعر�ص 

بع�سهم لالعتقال.
�ل�س�ر  �أجمل  من  ولعل 
ور�ص  �الإ�سعاف  جانب  �إىل 
جر�ء  باملاء  �ملتظاهرين 
علما   48 خياطة  ه�  �حلر 
و�حد  كل  مرت�بطا  وطنيا 

ميثل والية.  
�شارة بومعزة

احلراك يف جمعته ال19

�لرهان على  �للحمة �لوطنية وتاأ�سي�ض دولة �لقانون

�حلر�ك  �جلمعة  �أم�ص  ��ستمر 
�لتا�سعة  �أ�سب�عه  يف  �ل�سعبي 
ي�م  �نطالقه  منذ  ع�رض 
رغم  �ذ  �ملا�سي,  22فيفري 
�ملرتفعة خرج  �حلر�رة  درجة 
ب�سعة  �لعا�سمة  ب�س��رع  �أم�ص 
لي���سل��  �مل��طنني  �آالف من 
يف  �نطلق  كانا  �لذي  �حلر�ك 
�الأ�سب�ع  ميز  وما  22فيفري. 
�لت�سديد�ت  ه�  ع�رض  �لتا�سع 
ق��ت  فر�ستها  �لتي  �الأمنية 
�لعا�سمة  �س��رع  و�سط  �الأمن 
�حل�سن  �لتاأطري  �أجل  من 
�أم�ص  �ختفت  للحر�ك,حيث 
�مل�سهد  من  �لرببرية  �لر�ية 
يف �حلر�ك,وذلك بعد �عتقال 
�لر�ية.  لهذه  �حلاملني  بع�ص 
ذلك  من  بامل��ز�ة  و  حيث 
و�لر�ية  �جلز�ئري  �لعلم  �ساد 

�ل�طنية و�سط �حلر�ك,وكانت 
�لذي  �ل�طني  �لعلم  �س�رة 
ميثل 48 والية �أجمل �س�رة يف 
,حيث  بالعا�سمة  �أم�ص  حر�ك 
لدعاة  قا�سمة  �رضبة  كانت 
�لفتنة و �لتفرقة ,وكانت �أجمل 

�سعار لل�حدة �ل�طنية
وعلى �لعم�م ورغم �لت�سديد�ت 
و تعزيز�ت لعنا�رض �الأمن �لتي 
�رضبت �أط��قا �أمنية يف �سارع 
منذ  �لقيام  �إىل  �أود�ن,�إ�سافة 
من  �لعديد  بتفتي�ص  �ل�سباح 
�إىل  �ملتجهني  و  �ملتظاهرين 
على  حر�سا  �لعا�سمة,وذلك 
منع  �حلر�ك,و�أي�سا  �سالمة 
ت��جد الأي ر�يات خارج �لر�ية 
�حلر�ك  ي�سهد  �ل�طنية,ومل 
حر�ص  �أن  بعد  جتاوز�ت  �ي 
وعدم  �ل�سلمية  على  �لكثريون 

�الأمن,  ق��ت  مع  �الحتكاك 
�الأ�سب�ع  هذ�  �حلر�ك  وحمل 
�ل�طنية  مل�ساعر  كبري  تدفق 
�لعديد  بعد  �ل�حدة,خا�سة  و 
من �ملبادر�ت و�لتي مت �إذ�عة 
�لن�سيد �ل�طني خاللها,وكذلك 
�ل�طنية  �الأنا�سيد  من  �لعديد 
,وبع�ص  �ل�حدة  �إىل  �لد�عية 
غر�ر  على  بادي�ص  �بن  �أ�سعار 
و�ىل  م�سلم  �جلز�ئر  �سعب 

�لعروبة ينت�سب.
ورغم كل هذ� مل ينج� �حلر�ك 
�ل�سعار�ت  من  �لعديد  من 
تهاجم  كانت  �لتي  �ل�ساذة 
�لفريق  �الأركان  وقائد  �جلي�ص 
هي  �سالح,و  قايد  �أحمد 
بع�ص  يروجها  �لتي  �ل�سعار�ت 
�ملند�س�ن وحماولة �لتاأثري على 
باتباعها,مثلما  �ملتظاهرين 

و  �لع�سابة  �أتباع  بعد  يق�م 
�سعار�ت  بت�زيع  �ملند�سني 
يت��جد  �لتي  �لع�سابة  تخدم 
�ل�سجن.  يف  �أوجهها  �أغلب 
هذ�  خالل  �أي�سا  بارز�  وكان 
�حلر�ك من هم �سد �جلي�ص و 
يعرف  ما  بينهم  كم  كان  �لذي 
كان��  ب«�لفيمني�ست«�لذين 
�مل�ساو�ة  �سعار�ت  يرددون 
وهي  �ملر�أة  و  �لرجل  بني 
يف  �س�هدت  �لتي  �ل�سعار�ت 
بع�ص  و  كت�ن�ص  �لدول  بع�ص 
�لغريب  �لعلمانية,و  �لدول 
كان��  �لفيمني�ست  ه�ؤالء  �أن 
�سد  �سعار�ت  �أي�سا  يرددون 
ما  �سالح  �لقايد  و  �جلي�ص 
خمططات  ب�ج�د  ي�حي 

ت�ستهدف �جلي�ص.
ع�شام بوربيع

العا�شمة

مناعة �حلر�ك تتاأكد �سد �الخرت�قات

احلراك ال�شعبي بوليات اجلهة الغربية

مت�سك برحيل �لباء�ت

�مل��طنني  من  �الآالف  خرج 
�ىل  �جلز�ئري   �لغرب  ب�اليات 
على  �ل19  للجمعة  �ل�سارع 
رم�ز  برحيل  للمطالبة  �لت��يل  
حما�سبة   و��ستمر�ر  �لنظام 
وقد طغت   , هذ�  �لف�ساد  رم�ز 
على هذه �جلمعة  �سعار�ت دعم 
�إىل  تاأهله  بعد  �ل�طني   �لفريق 
�لدور �لثاين  , معتربين �أنه  من 
ب��در �خلري  يف �حلر�ك, حيث 
الفتات  من   �حلر�ك  يخلى  مل 
حتمل �أ�سماء �لالعبني و�ملدرب 
مت�سك   وقد  هذ�   , بلما�سي 
ب�سق�ط   باملطالبة    �حلر�ك 
بن  و��ستقالة  بدوي   حك�مة 

�سالح .
ففي مدينة �سلف ورغم �حلر�رة 
�ل42  جتاوزت  �لتي  �ل�سديدة 
�ل�سلفاوة  حترم  مل  لكنها  درجة 

حا�سدة  م�سرية  يف  �خلروج  من 
نح� مقر �ل�الية حاملني �سعار�ت 
 , بالريا�سة  ممتزجة  �سيا�سية  
مدينة  �سهدتها  �الأو�ساع  نف�ص 
بحر�رتها  �ملعروفة  غليز�ن 
�ل�سديدة  لكن  مبجرد �النتهاء 
جتمهر  �جلمعة   �سالة  من 
�مل��طن�ن يف �ل�ساحة �لرئي�سية 
�لبلدية  مقر  مقابل  للمدينة 
�لنظام   رم�ز  برحيل  مطالبني 
�ل�الية  مقر  �جتاه  يف  و�سارو 
وبتيارت   , حا�سدة  م�سرية  يف 
�سعار�ت  حاملني  �ل�سكان  �سار 
ب�س�ر  �ملمزوجة  �لتغيري   
العبني �لفريق �ل�طني  , ونف�ص 
�الأج��ء �سهدتها م�ستغامن حيث 
�ل�ساحة  يف  �مل��طن  جتمهر  
بلغة  منددين  للمدينة  �لرئي�سية 
ينتهجها  �لتي  �الأمام  �إىل  �ل�سري 

وحك�مته  وبدوي  �سالح  بن 
ل�سمان   با�ستقالتهم  مطالبني 
 , م�ؤ�س�سات  ذ�ت  دولة  �إقامة 
مدينة  �سهدتها  �الأج��ء  نف�ص 
�مل��طن�ن  �سار  حيث  مع�سكر 
�ساحة  عرب  �مل�سار  نف�ص  على 
�الأمري عبد �لقادر  نح� �ل�الية 
وبتلم�سان   , بالتغيري  للمطالبة  
�ساحة   يف  �مل��طن�ن   جتمهر 
�مل�سجد �لكبري قبل �لت�جه  �إىل 
�ل�سلم  مقر �ملدينة عرب �سارع  
مرور� ب�ساحة �لقريو�ن حيث مت 
�ل�الية  �إىل  �مل�ؤدي  �لنفق  غلق 
ت�سببت   بلعبا�ص  وب�سيدي   ,
�لرت�م��ي   ت�قف   يف  �مل�سرية 
بفعل �مل�سرية , وبعني مت��سنت 
م�سرية  يف  �مل��طنني  خرج 
للمطالبة  �ل�الية  نح�  حا�سدة  
و�إقالة  �لتحقيقات  با�ستمر�ر 

بدوي وحك�مته .
هذ� وقد متيزت �مل�سري�ت يف 
�ل�سيا�سيني   بغياب   19 �جلمعة 
�ل�سابقني  و�الأميار  و�لربملانني 
يف  �لتحقيقات  م�ستهم  بعدما 
�سهدت  كما   , �لف�ساد  ملفات 
مكثف  ح�س�ر  �مل�سري�ت 
مبختلف  �الآمن  مل�سالح 

�ل�اليات �لغربية .
حممد بن ترار
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مبحكمة  اجلمهورية  لوكيل  بيان  اأو�ضح 
اأنه »بناء على التحقيق  �ضيدي احممد, 
ف�ضيلة  لدن  من  املفتوح  الإبتدائي 
باجلزائر  الوطني  للدرك  الأبحاث 
لدى  اجلمهورية  وكيل  من  وبتعليمات 
 26 بتاريخ  مت  اأحممد,  �ضيدي  حمكمة 
�ضخ�ضا   25 اأمامه  تقدمي   2019  /06/
من اأجل وقائع ذات طابع جزائي, وبعد 
اإليهم  من�ضوب  هو  ما  حول  ا�ضتجوابهم 
الق�ضية  ملف  اجلمهورية  وكيل  اأحال 
بذات  التحقيق  قا�ضي  ال�ضيد  على 
املحكمة حيث مت توجيه الإتهام لأربعة 
وع�رشين )24( �ضخ�ضا طبيعي من اأجل 

عدد من اجلرائم«.
الأموال  بـ«تبيي�ض  وتتعلق هذه اجلرائم 
وحتويل املمتلكات الناجتة عن عائدات 
اإخفاء  بغر�ض  الف�ضاد  اإجرامية جلرائم 
ومتويه م�ضدرها غري امل�رشوع يف اإطار 
جماعة اإجرامية, تبديد اأموال عمومية, 
على  عموميني  موظفني  حتري�ض 
واملفرت�ض  الفعلي  نفوذهم  ا�ضتغالل 
غري  مزية  على  احل�ضول  بهدف 
وتاأثري  �ضلطة  من  ال�ضتفادة  م�ضتحقة, 

املحلية  واجلماعات  الدولة  اأعوان 
العمومية  والهيئات  واملوؤ�ض�ضات 
واملوؤ�ض�ضات  العام  للقانون  اخلا�ضعة 
واملوؤ�ض�ضات  والقت�ضادية  العمومية 
ال�ضناعي  الطابع  ذات  العمومية 
والتجاري اأثناء اإبرام العقود وال�ضفقات 
والتعديل  الأ�ضعار  يف  الزيادة  اأجل  من 
واخلدمات  املواد  نوعية  يف  ل�ضاحلهم 
والتموين«بالإ�ضافة اإىل »اإ�ضاءة ا�ضتغالل 
الوظيفة عمدا بغر�ض منح ومنافع غري 
م�ضتحقة للغريعلى نحو يخرق القوانني 
خالفا  عقود  واإبرام  والتنظيمات 

لالأحكام الت�رشيعية ,والتنظيمية اجلاري 
العمل بها بغر�ض اإعطاء امتيازات غري 

مربرة للغري«.
الأ�ضخا�ض  فاإن  امل�ضدر,  ذات  وح�ضب 
الذين متت متابعتهم جزائيا هم »ملزي 
لإقامة  ال�ضابق  العام  املدير  حميد 
ال�ضتثمار  و�رشكة  ال�ضاحل  الدولة 
الفندقي وخم�ضة )05( اأفراد من عائلته, 
وخم�ض  اإطارات   )09( ت�ضعة  اإىل جانب 
العموميتني  باملوؤ�ض�ضتني  )05( موظفني 
املذكورتني, بالإ�ضافة اإىل مديرة وكالة 
اثنني  ومقاولني  بنك(  )تر�ضت  بنكية 

وتاجر«.
التهام  توجيه  »مت  الإطار,  نف�ض  يف 
اأربعة  معنويني,  اأ�ضخا�ض   )08( لثمانية 
باأبناء  خا�ضة  جتارية  �رشكات   )04(
)04( جممعات  واأربعة  الرئي�ضي  املتهم 
عند  للمتهمني  �ضماعه  اأجنبية«وبعد 
احل�ضور الأول, »اأ�ضدر قا�ضي التحقيق 
املخطر مبلف الدعوى العمومية اأوامر 
حق  يف  املوؤقت  احلب�ض  رهن  اإيداع 
املدعو / ملزي حميد  )املدير العام( 
التدبري  نف�ض  وابنيه واأحد اأقاربه, و 

مت اتخاذه �ضد ثمانية )08( 
العموميتني  املوؤ�ض�ضتني  من  اإطارات 
التحقيق  قا�ضي  اأخ�ضع  كما  ومقاول, 
الرقابة  لتدابري  متهمني   )10( ع�رشة 
 )07( ب�ضبعة  الأمر  ويتعلق  الق�ضائية 
يف  بنك(  )تر�ضت  بنكيني  موظفني 

الإفراج«.
اأما بالن�ضبة لل�ضخ�ض املتبقي, »فبحكم 
وظيفته بتاريخ الوقائع مت اإر�ضال ال�ضق 
العام  النائب  اإىل  من امللف اخلا�ض به 
ما  لتخاذ  اجلزائر  ق�ضاء  جمل�ض  لدى 
الأمر  ويتعلق  �ضاأنه,  يف  منا�ضبا  يراهم 
اأحمد«  باأويحيى  ال�ضابق  الأول  بالوزير 

-ح�ضب بيان وكيل اجلمهورية«.

ق�شية اإقامة الدولة

م.�س

�حلب�س �مل�ؤقت حلميد ملزي و�إر�سال
 ملف �أويحيى �إىل �لنائب �لعام 

اأمر قا�شي التحقيق مبحكمة �شيدي اأحممد, باإيداع املدير العام ال�شابق لإقامة الدولة ال�شاحل 
و�شركة ال�شتثمار الفندقي ملزي حميد  رهن احلب�س املوؤقت, يف حني اأر�شل ملف الوزير الأول 

ال�شابق اأحمد اأويحيى اإىل النائب العام لدى جمل�س ق�شاء اجلزائر.

امل�شاريع القطاعية بعيدة عن املطلوب

�لعط�س يهدد واليات بلعبا�س مع�سكر وتلم�سان
املائية  املوارد  وزارة  با�رشت 
اأغلفة  ر�ضدت  قد  م�ضاحلها 
حماربة  اأجل  من  هامة  مالية 
 03 يهدد  �ضار  الذي  العط�ض 
اجلزائري  بالغرب  وليات 
وليات   من  بكل  الأمر  ويتعلق 
و�ضيدي  وتلم�ضان  مع�ضكر 
نق�ضا  عرفت  التي  بلعبا�ض 
واأزمة خانقة  املياه   كبريا يف 
ال�ضابقة  امل�ضاريع  تعطل  بعد 
تغطية  يف  التكفل  يف  وف�ضلها 

حاجة ال�ضكان من املاء .
ففي مع�ضكر  عقدت ال�ضلطات 
الولئية اجتماعات طارئة من 
املياه  بحاجة  التكفل   اجل 
دخل   التي  ال�ضمالية  للمناطق 
اخلا�ضة  الأزمة  موجة  يف 
 , لل�رشب  ال�ضاحلة  باملياه 
ال�ضكان  حنفيات  جفت  حيث 
ال�ضمالية  املنطقة  ببلديات 
 , الأبطال  وادي  غرار  على 
الربج   , املحمدية   , ها�ضم 
جتري  حيث  تيغنيف,   ,
لأزمة  حل  لإيجاد  الدرا�ضات 
املنطقة   تهدد  التي  املياه 

خا�ضة  ونحن يف بداية ال�ضيف  
املياه,  ا�ضتعمال  يكرث  اأين 
با�رشت  بلعبا�ض   وب�ضيدي 
مديرية املوارد املائية  حلول 
بلدية  من  لدعم  37  ترقيعية 
لولية  مكونة  بلدية   52 اأ�ضل 
من   تعاين  بلعبا�ض  �ضيدي 
باملياه  التموين  يف  كبري  عجز 
حدود    لل�رشب  ال�ضاحلة 
يوميا  مكعب  مرت   100.000
من اأ�ضل  122000 مرت مكعب 
بلديات  التي توزع على  يوميا, 
الولية , حيث �ضيتم نقل املياه 
البحر  مياه  حتلية  حمطة  من 
متو�ضنت  عني  بولية  الواقعة 
األف   100 اإىل    ت�ضل  كمية 
من  وذلك  يوميا  مكعب  مرت 
ال�ضمالية   اجلهة  تدعيم  اأجل  
تدعيم اجلهة  �ضيتم  , يف حني 
لإقليم  ال�رشقية  ال�ضمالية 
بلدية    13 ت�ضم  والتي  الولية  
مياه  حتلية  حمطة  طريق  عن 
من  التي  وهران  لولية  البحر 
 30 ب  املنطقة  تدعيم  �ضاأنها 
هذه   , يوميا  مربع  مرت  األف 

موارد  اإىل  ت�ضاف  الكميات 
الولية من املياه القادمة  من 
باجلهة  العبديل   �ضيدي  �ضد 
ال�ضمالية لولية تلم�ضان و الذي 
الرواق  من  بلدية    18 ميول 
من   انطالقا  للولية   الغربي 
مدينة   اإىل  بادي�ض  بن  بلدية 
تقدر  بكمية  بلعبا�ض  �ضيدي 
يوميا  مكعب  مرت   40.000 ب 
,  يف حني �ضيتم  تدعيم اجلهة 
التابعة  البلديات  ال�رشقية 
لدائرة �ضفيزف و م�ضطفى بن 
ا�ضتغالل   خالل   من  براهيم  
اإىل   بالإ�ضافة   ال�رشفة  �ضد 
بلديات واد املطبوح و بوجبهة 
الربج و عني اآدن,  يف حني  مت 
ا�ضتغالل �ضد �ضارنو املوجود 
حمادو�ض   �ضيدي  ببلدية 
احمادو�ض   �ضيد  بلديا  لتمويل 
و عني الربد . يف حني  اأن  مياه 
من  القادمة  الغربي   ال�ضط 
ولية النعامة  �ضت�ضتغل يف متو 
متويل 09 بلديات جنوبية  لكن 
املياه  كمية  تبقى   ذلك  رغم 
املدعمة  لتكفي للق�ضاء على 

اأزمة العط�ض  واإمنا التخفيف 
منها فقط.

غالفا  ر�ضد  مت  وبتلم�ضان 
ماليا يقدر ب100 مليار �ضنتيم 
من اأجل الق�ضاء على العط�ض 
الذي �ضار يهدد الرواق الغربي 
األف   140 ي�ضم  الذي  للولية 
كانت  التي  واملناطق  ن�ضمة 
تتزود من حمطة حتلية املياه 
غرب  اأق�ضى  الثالثة  ل�ضوق 
تراجع  والتي  تلم�ضان  ولية 
واأ�ضبحت   اإنتاجها  م�ضتوى 
مت  حيث  بالتوقف   مهددة 
عملية  اجناز  يف  النطالق  
املياه  لتوفري  ا�ضتعجالية 
ملختلف  لل�رشب  ال�ضاحلة 
اجلهات التي تتزود من حمطة 
حتلية مياه البحر ببلدية �ضوق 
خالل  من  وذلك   , الثالثاء 
�ضيانة  اأ�ضغال  اإنهاء  مبا�رشة 
من  التي  املحطة  ذات  عتاد 
الإنتاج   عن  توقفها  املرتقب 
ي�ضتوجب  الذي  الأمر  قريبا  
على حلول ا�ضتعجالية حم�رشة 
الزوية  اأنقاب  عرب  م�ضبقا 

عملية  بعد  بوغرارة  ,و�ضد 
اخالل  من   , املياه  تطهري 
ججديدة  حمطة  ا�ضتحداث 
غرب  ال�ضبيكية  باقليم  لل�ضخ 
�ضت�ضل  حيث   , مغنية  مدينة 
كمية هذه املادة احليوية التي 
املحطة  من  انطالق  �ضتوفر 
95 األف مرت 3 من املاء يوميا 
من  امل�ضجل,  العجز  ل�ضد 
تهيئة  اإعادة  اخرى  مت   جهة 
ال�ضبكة القدمية للربط باملاء 
مدينة  م�ضتوى  على  ال�رشوب 
تلم�ضان  القدمية  و�ضتخ�ض 6 
مناطق اأخرى والتي ر�ضد لها 
غالف  قدره 500 مليون �ضنتيم 
عملية  املديرية  ا�ضتهلت  كما 
خلزانات  من�ضاأت  اجناز5 
بلديات  من  بكل  ال�رشب  مياه 
و  تريين    , ,احلنايا  الرم�ضي 
, وذك ل�ضمان تخزين  لعزايل 
للتقليل  توزيعها   قبل  املياه  
من اأزمة العط�ض التي �ضارت 

تع�ضف باملنطقة
 حممد بن ترار 

لأولياء  الوطنية  املنظمة  رفعت 
دعوى   , الأ�ضبوع  نهاية   التالميذ 
ال�ضابقة  الرتبية  وزيرة  �ضد  ق�ضائية 
 , وم�ضت�ضاريها  غربيط  بن  نورية 

اأمام جمل�ض ق�ضاء العا�ضمة بوا�ضطة 
الأ�ضتاذ عبد الغاين جودي  تتهمها فيها 
الف�ضاد  خانة   يف  ت�ضب  ق�ضية  ب22 
وتهديد املنظومة الرتبوية  عن طريق 

اجلزائري  املجتمع  مقومات  حذف 
والقيم الأخالقية من الربامج الرتبوية 
وا�ضتبدالها بن�ضو�ض عن�رشية واأخرى 
وت�ضجيع  والتفرقة  للتفكك   تدعو 

داخل  الالاأخالقية  الت�رشفات 
دور  وتقزمي  اجلزائرية   املدر�ضة 

الأ�ضتاذ يف املدر�ضة وحتديد دوره .
حممد بن ترار

املنظمة الوطنية لأولياء التالميذ 

دع�ى ق�سائية ب 22 ق�سية  �سد بن غربيط 

ك�ضف وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان 
هدام,  ح�ضان  تيجاين  الجتماعي, 
العا�ضمة,  باجلزائر  اخلمي�ض  اأم�ض 
اأحكام  يف  النظر  اإعادة  �ضيتم  اأنه 
ممار�ضة  بكيفيات  املتعلق  القانون 
احلق النقابي, مع اإ�رشاك املنظمات 
هذا  ن�ض  م�رشوع  اإثراء  يف  النقابية 
التعديل. واأو�ضح الوزير لدى اإ�رشافه 
اللقاء جمعه مبمثلي املنظمات  على 
هذا  يف  النظر  اإعادة  اأن  النقابية, 
ت�ضمل  تعديالت  يت�ضمن  القانون 
بتاأ�ضي�ض  املتعلقة  الأحكام  �ضيما 
»تعزيز  اإىل  ويهدف  الحتاديات« 
املندوبني  بحماية  املتعلقة  الأحكام 
اإ�رشاك  مع  ذلك  و  النقابيني«,  
يف  اإق�ضاء  دون  النقابية  املنظمات 
التعديل  هذا  ن�ض  م�رشوع  اإثراء 
هدام  ال�ضيد  جدد  ال�ضياق  نف�ض  ويف 

»التزامه با�رشاك املنظمات النقابية 
حول  املناق�ضات  يف  اإق�ضاء  دون 
امللفات الكربى التي يبا�رشها القطاع, 
من اأهمها امل�ضاهمة يف مناق�ضة واقع 
وكذا  الجتماعي  ال�ضمان  منظومة 
الباحثني  مبعية  وذلك  التقاعد,  ملف 
واخلرباء«, وكذا »اعطاء نف�ض جديد« 
الوزير  وك�ضف  الجتماعي.  للحوار 
مع  عقدها  مت  التي  الجتماعات  اأن 
منظمات نقابية اأ�ضفرت على ت�ضجيل 
للعمال  جديدة  نقابية  منظمة   17
قطاعات  خمتلف  من  العمل  واأرباب 
والقطاع  وال�ضحة  كالرتبية  الن�ضاط 
اأن هذه النقابات  القت�ضادي, معتربا 
امل�ضهد  ل«تعزيز  تاأتي  اجلديدة 
منظمة   121 ب  يزخر  الذي  النقابي 
نقابية, منها 78 منظمة نقابية للعمال 

و43 منظمة نقابية لأ�ضحاب 

وزير العمل تيجاين ح�شان هدام

�سروط جديدة لتاأ�سي�س نقابات

املحكمة  لدى  العامة  النيابة  با�رشت 
الق�ضائية  املتابعة  اإجراءات  العليا 
وزيري  و  الأمة  جمل�ض  ع�ضوي  �ضد 

الت�ضامن الوطني �ضابقا 
بركات,  و�ضعيد  عبا�ض  ولد  جمال 
ح�ضانتهما  عن  تنازلهما  بعد  وذلك 
اأول  به  اأفاد  ما  ح�ضب  الربملانية, 
اأم�ض اخلمي�ض بيان للنائب العام لدى 

ذات املحكمة.
»تبعا  اأنه  امل�ضدر,  ذات  واأو�ضح 
النائبني مبجل�ض الأمة  لتنازل كل من 

بركات عن  و�ضعيد  ولد عبا�ض  جمال 
طبقا  طوعا,  الربملانية  ح�ضانتهما 
الد�ضتور,  من   127 املادة  لأحكام 
املحكمة  لدى  العامة  النيابة  با�رشت 
الق�ضائية  املتابعة  اإجراءات  العليا 
املن�ضو�ض  والأو�ضاع  لالأ�ضكال  وفقا 
اجلزائية  الإجراءات  قانون  يف  عليها 
�ضد وزيري الت�ضامن الوطني والأ�رشة 
املتهمني  من  جمموعة  وكذا  �ضابقا 

ب�ضبب اأفعال يعاقب عليها القانون«.
م.�س

النيابة العامة لدى املحكمة العليا

 مبا�سرة �ملتابعة �لق�سائية 
�سد ولد عبا�س و بركات

حمكمة  لدي  حتقيق  قا�ضي  اأودع 
رئي�ضي  اأم�ض,  م�ضاء  بامل�ضيلة,  مقرة 
بلدية امل�ضيلة احلايل وال�ضابق وثالثة 
موظفني رهن احلب�ض املوؤقت, بعدما 

العام,  املال  تبديد  تهم,  لهم  وجهت 
و�ضوء ا�ضتغالل الوظيفة, التي اهتزت 
ا�ضتغرقت  وقد  لها عا�ضمة احل�ضنة, 
 14 من  اأكرث  املوقفني  مع  التحقيق 

التحقيق,  قا�ضي  فيها  ا�ضتمع  �ضاعة, 
املوقفني و28 �ضاهدا يف الق�ضية وقد 
وجه قا�ضي التحقيق, للموقفني الذين 
الوطني  الدرك  معهم م�ضالح  حققت 

تهم تبديد املال العام و�ضوء ا�ضتغالل 
من  البلدية  ت�ضري  فرتة  يف  الوظيفة 

2012 اإيل غاية 2019. 
عبدالبا�شط بديار

رفقة ثالثة موظفني 

�إيد�ع رئي�سي بلدية �مل�سيلة �حلايل و�ل�سابق 
اإعادة فتح امللفات يف 125  بلدية رهن �حلب�س �مل�ؤقت 

21 برملاين من 13 والية 
حمل �سبهات ف�ساد

.      حتقيقات حول نهب العقار , اإبرام �شفقات 
م�شبوهة , ال�شكن والتزوير

ك�ضفت م�ضادر موؤكدة اأن  جلان حتقيق 
معمقة حلت  مبايزيد عن 125 بلدية  
مبجل�ض  وع�ضو  برملاين  نائب  و21 
الأمة  من 13 ولية  بالغرب اجلزائري 
والتي كانت حمل احتجاجات  ال�ضكان  
, وتقارير م�ضالح الأمن التي تطرقت 
هذه  ت�ضيري  عمليات  اإىل  بالتف�ضيل 
التي  الكربى  والتجاوزات  البلديات 
�ضهدتها  ما اأدى اإىل غلق العديد منها 
على  واملالط  والطوب  بال�ضال�ضل 
تلم�ضان   , متو�ضنت  م�ضتغامن  غرار 
ومن  وتيارت, هذا  بلعبا�ض   , غليان   ,
املكلفة  اللجان  تدقق  اأن  املنتظر 
املال  ت�ضيري  طرق  يف  بالتحقيق 
عن  ناهيك   , ال�ضفقات  واإبرام  العام 
الأرا�ضي  قطع  ومنح   الت�ضيري  طريق 
اإحياء  مت  اآخر  جانب  من  وال�ضكنات  
تورطوا  ملنتخبني   قدمية  ملفات 
عليها  الت�ضرت  ومت  ف�ضاد  ق�ضايا  يف 
على  �ضابقة  و�ضغوطات  بنفوذهم 

العدالة .
ففي �ضيدي بلعبا�ض مت فتح حتقيق يف 
32 بلدية من اأ�ضل 52 بلدية بالإ�ضافة 
مبجل�ض  �ضابق  نائب  ملف  فتح  اإىل  
,وبغليزان   ف�ضاد  ق�ضية  يف  الأمة 
يجري التحقيق يف 11 بلدية يف ق�ضية 
خا�ضة  اأميار  على  وال�ضتماع  ف�ضاد 
 ,.... يلل   , امليهوب  �ضيدي  الرمكة 
 07 مع  حتقيقات   جتري  وبوهران 
وحالني  �ضابقني  بني  برملانني   نواب 
بالإ�ضافة  ف�ضاد  ق�ضايا  يف  لتورطهم 
بلديات   10 يف  حتقيقات  فتح  اإىل 
على الأقل كما مت فتح ملفات الف�ضاد 
اأغلبها   تلم�ضان   بولية  بلديات  ب07 
غري  بطرق  م�ضاريع  منح  تخ�ض 
املزور  وا�ضتعمال  والتزوير  �ضليمة 
التحقيق  يجري  كما  العقار  ونهب 
الوطني  باملجل�ض  اأع�ضاء   03 مع 

وجمل�ض الأمة  و20 رئي�ض بلدية بتهم 
الف�ضاد  , وقد �ضملت  التحقيقات كل 
�ضيدي   , بوغرارة  حمام  بلديات  من 
جماهد ,  م�ضريدة  الفواكة ـمر�ضى بن 
بالإ�ضافة  الرم�ضي    , هنني  مهيدي, 
يجري  التي  البلديات  من  العديد  اإىل 
واأ�ضارت  هذا   , ت�ضيريها  يف  التدقيق 
 20 من  اأكرث  اأنه  الأولية  التقارير 
ما  ف�ضاد  بق�ضايا  متهم  بلدية  رئي�ض 
مي�ضهم  والذي   , وحايل  �ضابق  بني 
التحقيق الدقيق , كما �ضيتم مراجعة 
العديد من الق�ضايا التي �ضبق الف�ضل 
فيها عن طريق النفوذ , منها بلديات 
,بني  الرم�ضي   , تالوت  عني   , �ضبدو 
كما   ... ,الغزوات  من�ضورة  ـ  م�ضتار 
برملاين  نائب  اإىل  ال�ضتماع  يتم 
بلدية  رئي�ض  �ضغل  اأن  و  �ضبق  الذي 
وت�ضبب يف نهب املاليري يف �ضفقات 
املدار�ض  دعم  تخ�ض  التي  م�ضبوهة 
التحقيق  ي�ضتثني  , كما مل  واملطاعم 
ع�ضوين ملجل�ض الأمة احدهم اأ�ض�ض 
لنهب  املوؤ�ض�ضات  من  الع�رشات 
,وال�ضتفادة من قرو�ض  العام   املال 
نهب  بتهمة  واآخر  م�ضبوهة  بطريقة 
بوادي  مائي  جمرى  وغلق  العقار  
بوكيو با�ضتعمال نفوذه  ملا كان ع�ضوا 
الأو�ضاع  ونف�ض   , الأمة  ملجل�ض 
�ضهدتها وليتي تيارت  و�ضعيدة ب07 
اإىل  بالإ�ضافة  منهما  لكل  بلديات 
م�ضتغامن  ولية  ببلديات  ملفات    06
يتقدمهم رئي�ض بلدية اأولد مع اهلل كما 
بوليات   بلديات  التحقيق عدة  ت�ضمل 
,والبي�ض  ,والنعامة  و�ضلف  مع�ضكر 
,و�ضول اإىل تي�ضم�ضيلت , هذا وت�ضمل 
العقار   نهب  ق�ضايا  امللفات  اأغلب 
والتزوير وا�ضتعمال املزور ,وخمالفة 

قانون ال�ضفقات العمومية .
م. ب



الإقليمية  الفرقة  عنا�رص  متكنت 
للدرك الوطني بامل�سيلة من توقيف 
تاجر كان ب�سدد ت�سويق 976 كلغ ( من 
)100كلغ(  وحوايل  البي�ساء،  اللحوم 
لال�ستهالك  موجهة  الأح�ساء  من 
اإىل  تعود  الق�سية  وقائع   ، الب�رصي 
تفتي�ش  بعملية  امل�سالح  ذات  قيام 
حمل جتاري لبيع حلوم بي�ساء ب�سوق 
ببلدية  الكدية  والفواكه  اخل�رص 

امل�سيلة ملك للم�سمى )ع ب(، البالغ 
بولية  ال�ساكن  �سنة   38 العمر  من 
من  متكنوا  اإثرها  على  ق�سنطينة، 
حجز )976كلغ( من اللحوم البي�ساء، 
الأح�ساء  من  )100كلغ(  وحوايل 
موجهة لالإ�ستهالك الب�رصي ، ، بعد 
معاينتها من طرف الطبيب البيطري 
�سلمهم �سهادة تثبت عدم �سالحيتها 
لال�ستهالك الب�رصي، على الفور مت 

اإتالفها وبعد تقدميهما اإمام ال�سيد 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

امل�سيلة اأودعهم احلب�ش .
وحجز �أزيد من 400 قارورة 

خمر 
كما متكنت ذات امل�سالح من حجز 
408 وحدة من امل�رصوبات الكحولية 
والأنواع   الإحجام  خمتلف  من 
العمر )34(  بالغ من  بحوزة �سخ�ش 

�سنة ال�ساكن بولية اجللفة على منت 
مت  التفتي�ش،  عملية  واأثناء  �سيارة 
امل�رصوبات  من  كمية  على  العثور 
املعني  تقدمي  مت  وعليه،  الكحولية 
بالأمر، اأم�ش، اأمام وكيل اجلمهورية 
الذي  عي�سي  �سيدي  حمكمة  لدى 
امل�رصوبات  بحجز  تعليماته  اأعطى 
مبح�رص  ال�سيارة  وو�سع  الكحولية 
الكحولية  امل�رصوبات  و�سلمت 
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�أحمد باحلاج

بتدخل  املطالبة  الأ�سوات  تعالت 
الدين  نور  الأول  للوزير  �سخ�سي 
والتعليم  التكوين  وزير  لدى  بدوي 
املهنيني »دادة مو�سى بلخري« الذي 
يعترب متهما بالت�سرت على  جتاوزات 
الوطني  للمركز  قانونية  و خروقات 
بعد  عن  املهنيني  والتعليم  للتكوين 
لتقدمي تو�سيحات من املدير العام 
خلف  يقف  من  حول  املركز  لذات 
لذات  اجلهوية  املديرة  حماية 
توفري  خلفية  على  وذلك   ، املركز 
و  تهمي�ش  اأجل  من  لها  احلماية 
حيث   ، املنطقة  موظفي  اإق�ساء 
انطلقت ق�سية النتقام من املكلفة 
بالدرا�سات بذات املركز كرد �رصيع 
الحتجاجية  الوقفة  على  وانتقامي 
املديرة  برحيل  للمطالبة  للعمال 
بولية  بها  املرحب  غري  اجلهوية 

تعي�ش على وقع حالة من الحتقان 
والت�سنج الكبريين وذلك على خلفية 
املنطقة  وكفاءات  اطارات  معاناة 

من �سبح البطالة .
املن�سق  حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
املدين  املجتمع  لفعاليات  الوطني 
له  ت�رصيح  يف  تقار  القادر  عبد 

من  القطاع  »الو�سط«وزير  ليومية 
على  اللتفاف  �سيا�سة  انتهاج  مغبة 
و  خا�سة  الولية   �سكان  مطلب 
تنحية  بخ�سو�ش  عامة  اجلنوب 
املديرة اجلهوية التي اتهموها برفع 
تقارير مغلوطة للمديرية العامة من 
للعمال  املفهوم  غري  الت�رصيح  اأجل 

بالدرا�سات  املكلفة  راأ�سهم  وعلى 
»املكلفة باملحا�سبة ».

اإىل جانب ذلك فقد حذرت تقارير 
املكلفة  الأمنية  للجان  خا�سة 
من  الجتماعي  احلراك  مبتابعة 
لعدد من  الت�رصفات غري امل�سوؤولة 
،وعلى  بورقلة  اجلهويني  املدراء 
راأ�سهم ذات املديرة  وما اأجنر عن 
وتاأجيج  الحتقان  ت�سنج  من  ذلك 
وقت  يف  الجتماعية  اجلبهة  غليان 
تعي�ش فيه اجلزائر على وقع حراك 
باإ�سقاط  للمطالبة  �سعبي  �سلمي 

رموز الف�ساد وبقاياه .
ويف مو�سوع مت�سل فقد �سدد العمال 
جمعويون  و  حقوقيون  ون�سطاء 
اجلهوية  املديرة  بتنحية  املطالبة 
والتكوين  للتعليم  الوطني  باملركز  

املهنيني عن بعد  ملحقة ورقلة.

جتاوزات وخروقات املركز  تتجاوز وزير التكوين و التعليم املهنيني

املدير العام واملديرة اجلهوية 
يحدثان فتنة بورقلة

.          الوزير ا�ستلم مبعية الوايل قرار التوقيف التع�سفي للمكلفة بالدرا�سات »املحا�سبية«

اأثار قرار اإنهاء عقد عمل املكلفة بالدرا�سات باملركز  الوطني للتعليم والتكوين املهنيني عن بعد  
ملحقة ورقلة حفيظة املتتبعني للف�سائح باملوؤ�س�سة انطالقا من تعيني املديرة اجلهوية بطرق ملتوية 

رغم ت�سيريها لذات املن�سب بعنابة ، يف وقت تعاين كفاءات واإطارات الوالية التهمي�ش واحلقرة .

 �لدرك �لوطني بامل�شيلة 

حجز 976 كلغ من اللحوم البي�ساء الفا�سدة 

�شعف �لكهرباء و�النقطاع �ملتكرر 

جلنة حتقيق يف ورقلة 
مترنا�ست و  اأدرار 

بفتح  املطالبة  الأ�سوات  تعالت 
حتقيق اأمني واإداري معمق لك�سف 
مالب�سات مئات املاليري املر�سودة 
ا�ستمرار  ظل  يف  �سونلغاز  لفائدة 
يف  املتكرر  النقطاع  مع�سلتي 
التيار و�سعفه بعديد النقاط وذلك 
الكهربائية  ب�سبب عجز املحولت 
يف  الرهيب  الرتفاع  حتمل  يف 
درجات احلرارة التي جتاوزت عتبة 
اخلم�سني درجة مئوية حتت الظل 
. نا�سدت جمعيات حملية ون�سطاء 
بوليات  وجمعويون  حقوقيون 
يف   ، اأدرار  و  مترنا�ست   ، ورقلة 
يومية  مع  لهم  متفرقة  ت�رصيحات 
الدين  نور  الأول  »الوزير  »الو�سط 
كل  لدى  التدخل  ب�رصورة  بدوي 
والرئي�ش املدير  الطاقة  وزير  من 
لإيفاد جلنة  �سونلغاز  ل�رصكة  العام 
للوقوف  امل�ستوى  عالية  حتقيق 
يف  الكبري  ال�سعف  حقيقة  على 
وانقطاعه  الكهربائي  التيار 
املتكرر خا�سة خالل فرتة الذروة 
املحولت  عجز  ب�سبب  وذلك   ،
الرتفاع  حتمل  على  الكهربائية 
جتاوزت  التي  و  للحرارة  املقلق 
حتت  مئوية  درجة   50 الـ  عتبة 
�سكوك  اأثار  الذي  الأمر   ، الظل 
التي  املحلية  الجتماعية  اجلبهة 
بدورها  طالبت بتقدمي تو�سيحات 
حول معايري اقتناء هذه املحولت  

ح�سب املعلومات املتاحة .
من جهة ثانية فقد هدد املت�رصرين 
يف  املتكررة  النقطاعات  من 
جتار  بينهم  من  الكهربائي  التيار 
منهم  تعلق  ما  خا�سة  ومواطنني 
بالأمرا�ش  امل�سابة  بالفئة 
غرار  على  امل�ستع�سية  و  املزمنة 
و  وال�سكري  الدموي   ال�سغط 
حتتل  التي  ال�رصطان   باملناطق 
من  العاملي  الرتتيب  يف  ال�سدارة 
احلرارة  معدلت  ارتفاع  حيث 
من  والت�سعيد  لل�سارع  باخلروج 
لهجة خطابهم يف حالة ما مل يجد 
حلد  �ساغية  اذانا  القائم  امل�سكل 
�سياق  ويف   ، الأ�سطر  هاته  كتابة 
اإىل  املتحدثني  ذهب  فقد  مت�سل 
اأنهم  اأكدوا  عندما  ذلك  من  اأبعد 
امل�رصوع  مبطلبهم  متم�سكني 

املتمثل يف جمانية الكهرباء.
من  علمنا  مت�سل  �سياق   يف  و 
مديريات  اأن  م�سوؤولة   م�سادر 
اأجل  من  جاهدة  تعمل  �سونلغاز  
تقرر  بعدما  النقائ�ش  تدراك 
وال�سبكات  تدعيم  الو�سالت 
بـمحولت  كهربائية  الكهربائية 
الوليات  بلديات  على  موزعني  
من  للتخفيف  الذكر  ال�سالفة 
ا�ستهالك  على  املتزايد  الطلب 

الكهرباء  .
�أحمد باحلاج 

حمكمة تلم�شان
 ا�ستدعاء املدير العام 

مل�سح الأرا�سي 
للمدير  ال�رصطة  ا�ستمعت م�سالح 
ق�سايا  يف  الأرا�سي  مل�سح  العام 
بعدما  عمومي  عقار  تبديد 
وكيل  قبل  من  ا�ستدعاوؤه  مت 

اجلمهورية لدى حمكمة تلم�سان.
وياأتي هذا ال�ستدعاء بعد تقدمي 
ال�سابقة  املديرة  قبل  من  وثائق 
والتي  بتلم�سان  الأرا�سي  مل�سح 
املديرة  من�سب  حاليا  ت�سغل 
بوهران  الأرا�سي  مل�سح  اجلهوية 
الوطني  م�سوؤولها  مورطة 
مديرية  من  اآخرين  وم�سوؤولني 
اأمالك الدولة واأعوان من مديرية 
»قاموا  لتلم�سان  الرا�سي  م�سح 
عن  معلوماتية  بيانات  بتزوير 
الأوعية  لبع�ش  القانونية  الطبيعة 
وفق  وغابية(«،  )فالحية  العقارية 
ومل  اجلمهورية  وكيل  اأو�سح  ما 
املتعلقة  الق�سايا  هذه  مت�ش 
تلم�سان  »مدينة  بالعقار 
بع�ش  ولكن  فح�سب  واملن�سورة 
ومر�سى  كالغزوات  اأي�سا  الدوائر 
بن مهيدي وهنني لتمتد اإىل غاية 

ولية وهران«، مثلما اأ�سري اإليه.
�سابقا  املذكورة  املديرة  وتعد 
من  اآخرين  م�سوؤولني  مع  متهمة 
املن�سورة  ودائرة  وبلدية  الولية 
يف ق�سية تبديد وعاء عقاري يرتبع 
على حوايل 72000 مرت مربع يقع 
يف  املن�سورة  ببلدية  بوهناق  يف 
ل  حيث  »غزة«  امل�سمى  احلي 
اأبرزه  كما  جارياً،  التحقيق  يزال 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
فتحت  ثانية،  جهة  ومن  تلم�سان 
العديد  بتلم�سان  العامة  النيابة 
من التحقيقات حول ق�سايا تتعلق 
عمومية  ممتلكات  باختال�ش 
ببلديات  م�سبوهة  و�سفقات 
واملن�سورة  م�سرت  وبني  تلم�سان 
اأخرى  ق�سية  اإطار  يف  وقامت 
خا�سة بتبديد اأموال عمومية على 
م�ستوى موؤ�س�سة الت�سيري ال�سياحي 
ال�سفر  جوازات  ب�سحب  لتلم�سان 
ل11 موظفا من القطاع ومقاولني 
مغادرة  من  منعهم  يعني  مما 

البالد، وفقا لنف�ش امل�سدر. 

�سباك  ا�ستحداث  ببومردا�ش  مت 
امل�ستثمرين  لفائدة  موحد 
ي�سم  ال�سناعيني  واملتعاملني 
املعنية،  الإدارات  و  الهيئات  عديد 
احل�سول  و  اإ�سدار  ت�سهيل  بغر�ش 
وثيقة  تعد  التي  البناء  رخ�ش  على 
اأ�سا�سية و�رصورية لل�رصوع يف اإجناز 
به  اأفاد  ح�سبما  ميدانيا،  امل�ساريع 

مدير ال�سناعة.
مت  باأنه  جنيب  عا�سوري  واأو�سح 
الهيئة  هذه  ل�ستحداث  اللجوء 
درا�سة  »ت�سهيل«  بغر�ش  الإدارية 
يف  الوثيقة  هذه  واإ�سدار  امللفات 
الآجال املعقولة و تفادي العراقيل 
الإدارية البريوقراطية و التاأخري يف 
املجال الذي ت�ستكي منه الأطراف 
املعنية و يف نف�ش الإطار كذلك، مت 
ي�سيف  املا�سي،  مايو  �سهر  نهاية 
ولئية  جلنة  ا�ستحداث  عا�سوري 
و  للولية  العام  الأمني  يرتاأ�سها 
الهيئات  و  القطاعات  كل  ت�سم 

و�سعية  بال�ستثمار ملتابعة  املعنية 
امل�ساريع ال�ستثمارية التي حت�سلت 
على املوافقة املبدئية اأو تلك التي 

ل تزال قيد الإجناز.
من  الولئية  اللجنة  هذه  تقوم  كما 
خالل زياراتها و معايناتها امليدانية 
الدورية ملختلف مناطق الن�ساطات 
الولية  عرب  ال�سناعية  املناطق  و 
مبتابعة  امل�سوؤول-  نف�ش  -ي�سيف 
الإ�سثمارية  امل�ساريع  و�سعية 
على  ال�سناعي  العقار  تطهري  و 
م�ستوى املناطق املذكورة عرب كل 

بلديات الولية.
مع الإ�سارة اإىل ان ال�سلطات املعنية 
بالولية منحت ،اإبتداءا من الأ�سبوع 
املا�سي، مهلة 15 يوما للم�ستثمرين 
م�ساريعهم  جت�سيد  يف  املتاأخرين 
ال�سناعية  احل�سرية  م�ستوي  على 
غرب   - بالأربعطا�ش  الوطنية 
الولية - لت�سوية و�سعيتهم الإدارية 
و ال�رصوع يف اإجناز م�ساريعهم و اإل 

ينزع منهم العقار.
للولية،�رصفاء  العام  الأمني  قال  و 
ع�سام، يف لقاء مع امل�ستثمرين ،يف 
ا�ستفادوا  الذين  ال�سيدلين  الفرع 
م�ستوى  على  �سناعي  عقار  من 
الزمنية  باأن املهلة   ، هذه املنطقة 
جميع  على  تنطبق  املذكورة« 
»ت�سحيح  »بغر�ش  امل�ستثمرين 
و   « املجال  يف  الكارثية  الأو�ساع 
يوؤدي  املهملة  هذه  احرتام  عدم 
حتما اإىل »ف�سخ العقد و نزع العقار 

من امل�ستفيدين نهائيا« .
ي�سيف  املعقول-  من  »فلي�ش 
ل  املوافقة  الولية  منح  �رصفاء- 
اأكرث  و  �سنتني  منذ  م�ستثمر   169
م�ستوي  على  عقار  من  لال�ستفادة 
هذه املنطقة و« مل ينطلق يف الإجناز 
رغم  فقط«  ت�سعة  اإل  جمملهم  من 
�ستة  مهلة  يحدد  ال�رصوط  دفرت  اأن 
ا�سهر للح�سول على رخ�سة البناء و 
اإطالق بعدها ا�سغال الإجناز ،التي 

ل تتجاوز الثالثة �سنوات ، و اإل يتم 
اإلغاء ال�ستفادة .

و جتدر الإ�سارة من جهة ثانية اإىل 
اأن اللجنة الولئية لدرا�سة و متابعة 
يف  در�ست  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
�سبتمرب  بني  ما  املمتدة  الفرتة 
 660 نحو   2016 �سبتمرب  و   2015
موافقتها  منحت  و  اإ�ستثمار  ملف 
توطينها  مت  ا�ستثمار  طلب   125 ل 
 67 عن  تزيد  عقارية  م�ساحة  يف 
الن�ساطات  مناطق  بداخل  هكتار 
اأبدت  كم  الولية  عرب  خارجها  و 
بالرف�ش يف  راأيها  اللجنة املذكورة 
148 ملف ا�ستثمار لأ�سباب خمتلفة 
العقار  وفرة  بعدم  اأهمها  تتعلق 
مالءمته  لعدم  اأو  حوله  لنزاع  اأو 
درا�سة  اأجلت  و  املطلوب  للن�ساط 
ا�ستكمال  غاية  اإىل  اأخر  ملف   144
العقار املطلوب من  التحقيق حول 
يف  النظر  تاأجيل  و  املعنيني  طرف 

38 ملف اإ�ستثمار اآخر .

بومرد��س

�سباك موحد لفائدة امل�ستثمرين 
.          مهلة 15 يوما للم�شتثمرين �ملتاأخرين يف جت�شيد م�شاريعهم



اأجمع املتتبعني مللف اليد العاملة  
البالد  جنوب  بواليات  املحلية 
الكبري ، اأن تعر�ض البطالني للقمع 
ورقلة ومترنا�ست يف عز  بواليتي 
تعي�ض  الذي  ال�سلمي  احلراك 
الرابع  لل�سهر  اجلزائر  وقع  على 
، هو م�سعى تقدمي  التوايل  على 
للم�سوؤولني املبا�رشين على  هذا 
الكبري  عجزهم  لتغطية  امللف 
والرتاكمات  النقائ�ض  معاجلة  يف 
وذلك   ، ال�سغل  ب�سوق  امل�سجلة 
وطالبي  البطالني  مت�سك  ظل  يف 
خريجي  فيهم  مبا  العمل 
الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
ومرتب�سي  العليا  املدار�ض   ،
والتمهني  املهني  التكوين  مراكز 
بال�رشكات  العمل  يف  باأحقيتهم 
و�ساية  حتت  العاملة  النفطية 
جممع �سوناطراك وذلك يف اإطار 
التطبيق ال�سارم لتعليمة احلكومة 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
لفائدة ابناء املنطقة ، ويف �سياق 
مت�سل فقد ذهب البع�ض اىل ابعد 
من ذلك مبنا�سدة الو�سايا لتعيني 
والة اكفاء وقادرين على  و�سع حد 
وخروقات  بتجاوزات  اأ�سموه  ملا 
بخ�سو�ض  النفطية  ال�رشكات 

التالعب مبخطط التوظيف .
ملف  يعترب  ذلك  جانب  اإىل 
من   ، الواليات  بهاته  الت�سغيل 
بني امل�ساكل التي ا�ستع�ست على 
حلول  اإيجاد  املحلية  ال�سلطات 
اإح�ساء  عقب  وذلك  لها،  جذرية 
بطاال  األف    27 عن  يزيد  ما 
مبناطق حتتوي على عدد كبري من 
ال�رشكات الوطنية واالأجنبية، التي 
املديريات  و�ساية  حتت  تعمل 
ما  وهو   ، ل�سوناطراك  اجلهوية 
وال�سخط  الغليان  من  حالة  ولد 
الذين  ال�سكان،  لدى  الكبريين 
بدورهم حذروا ال�سلطات املعنية 
تكرار   خطورة  من  والو�سية 

االجتماعي  احلراك  �سيناريو 
مار�ض 2013  ، مهددين يف نف�ض 
ال�سياق باخلروج اإىل ال�سارع اأثناء 
والتنديد  االجتماعي  الدخول 
التي  القائمة  امل�ساكل  بجملة 
جديا  حتركا  ت�ستدعي  باتت 
بغر�ض اإيجاد حلول لها قبل فوات 

االأوان .
طالبت   ، �سلة  ذي  مو�سوع  يف  و 
الفئة اله�سة من املجتمع املحلي 
ب�رشورة   ، املذكورة  بالواليات 
ن�ساط  يف  حتقيق  وفتح  التحرك 
للت�سغيل،  املحلية  الوكاالت 
الغا�سب،  ال�سباب  اتهمها  التي 
مظاهر  تف�سي  خلف  بالوقوف 

والر�سوة،  واملحاباة  املح�سوبية 
من  ال�سغل  طالبي  بخ�سو�ض 
املعاهد  وخريجي  »ال�سومارة« 
العليا واجلامعات ومراكز التكوين 
ال�سباب،  اأحد  وعلق  املهني 
املدعو حممد ف يف االأربعينيات 
العمل  عن  العاطل  اأن  العمر،  من 
بعني �سالح، اأ�سبح يعي�ض يف زمن 
غياب  ظل  يف  اأمثاله  يلفظ  بات 
ال�سلطات،  من  حقيقية  اإرادة 
الإخراجه من عنق الزجاج بوجود 
وال�رشب  الوا�سحة،  العراقيل 
عر�ض احلائط بالتعليمة ال�سادرة 
التوظيف  مبلف  اخلا�سة  عن 

باملناطق اجلنوبية .

اأخلط ت�سعيد البطالني من لهجة احتجاجهم عمل الوالة بكل من ورقلة ، مترنا�ست و اأدرار ، رغم 
جلوء بع�سهم ال�ستعمال القوة العمومية لف�ض االحتجاجات اأمام املقرات الرئي�سية احل�سا�سة ، 

فيما ف�سل وايل اأدرار تدارك الو�سع بهدوء من خالل مطالبة ال�سركات النفطية بتوظيف فوري 
لعدد من البطالني تفاديا  لتكرار �سيناريو انزالق تيرنكوك .

فيما يتعر�ض بطالو ورقلة ومترنا�ست للقمع 

اأحمد باحلاج 

ملف الت�شغيل يربك  الوالة باجلنوب 
.          مدراء ال�سركات النفطية يرف�سون تعليمات الوالة 

.         بطالو اأدرار ينتظرون جت�سيد الوعود 

لالإبل  واملوالني  املربون  دق 
ال�سمالية  و  ال�رشقية  باحلدود 
اأدرار  بوالية  تيرنكوك  بدائرة 
،ناقو�ض اخلطر  ب�سبب نفوق عدد 
من روؤو�ض االبل مبخلفات النفط 
ال�رشكات  التزام  عدم  ب�سبب   ،
النفطية مبعايري املحافظة على  

البيئة . 
و  املوالني  من  الع�رشات  نا�سد 
تيرنكوك  بدائرة  االإبل  اأ�سحاب 
تيميمون  االدارية  باملقاطعة 
التابعة لوالية اأدرار ، �سوناطراك 
حجم  على  وقوفها  اأجل  من 
االأ�رشار و اخل�سائر التي تخلفها 
االآبار  عن  احلفر  عملية  جراء 
اأثناء  ت�ستعمل  التي  و   ، البرتولية 
عملية احلفر مواد كيميائية �سامة 
احليوانية  الرثوة  حياة  تهدد   ،
و  العارفني  دق  قد  و   ، االإبل  من 
املتتبعني للو�سع ناقو�ض اخلطر.

، فقد طالبت  و يف �سياق مت�سل 

الو�سع  من  املت�رشرة  اجلهة 
 ، اخلطري  و  الكارثي  البيئي 
بتحملها  �سوناطراك  �رشكة 
املبا�رشة يف  و   ، اخل�سائر  اأعباء 
عملية تعوي�ض اأ�سحاب االإبل عن 
ب�سبب  هالكه  يتم  غنم  راأ�ض  كل 
ت�سببها  التي  البرتول  خملفات 
اأماكن  بت�سييج  طالبوها  كما   ،
اإليها  يقرتب  ال  حتى  البئر  حفر 
احليوانات التي ترتدد على املكان 
من  اإذ   ، االإبل  منها  خا�سة  و   ،
على  املكان  اأين مييز  ذلك  �ساأن 
لروؤيتها  كافية  تكون   ، اأمتار  بعد 
من  الت�رشر  قبل  امل�سار  تغيري  و 
مكان  ردم  مع   ، ال�سامة  املواد 

احلفر بعد العملية .
وباملقابل حتوي منطقة اجلنوب 
من  حيوانية  ثروة  للوطن  الغربي 
االإبل واملا�سية واحليوانات الربية 
الزوال  بالنفوق  مهددة  وهي   ،
االأحوا�ض  يف  �سقوطها  ب�سبب 

وخملفات البرتولية .
لتبقى اأماال مربو االبل واملوالني 
املعنية  ال�سلطات  على    معلقة 
الرثوة  هذه  حماية  اأجل  من 
على  والعمل   ، التدخل  و�رشورة 
وحماية  ملنع  املكان،  ت�سييج 
االإبل، خا�سة مع هذه الفرتة التي 
والتي  املاء،  من  كميات  حتتاج 

تخادع االإبل ظنا منها انه املاء.

ومل يخفي املوالني امتعا�سهم من 
احلواجز  وتك�سري  �رشقة  عملية 
احلديدية، من قبل جمهولني التي 
متنع �سقوط اجلمال يف االأحوا�ض 
امل�رشفني  مطالبني   ، البرتولية 
حماية  ب�رشورة  االآبار  على 
ممتلكاتهم واأرزاقهم بو�سع �سياج 

مينع دخولها ومراقبتها .
اأحمد باحلاج 

ب�سبب عدم االلتزام مبعايري املحافظة على البيئة 

هالك عدد من االإبل باأحوا�ض خملفات النفط
.         الوزارة املعنية اآخر من يعلم

االأمن احل�سري اخلارجي بالروي�سات بورقلة 

يف عقد العمل 05 �ساعات يف اليوم 
وتتقا�سى اأجرة �ساعتني 

االطاحة بع�شريني حمرتف يف 
�شرقة الهواتف النقالة 

منظفة ببدر بورقلة تابعة 
ملوؤ�ش�شة كليناب تتعر�ض للحقرة  
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�رشقة  ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
عنا�رش  متكن   ، النقالة  الهواتف 
اخلارجي  االأمن احل�رشي  �رشطة 
اليومني  خالل  بالروي�سات 
على  القب�ض  اإلقاء  من  االأخريين 
العمر  من  الع�رشينيات  يف  �ساب 

اإحرتف �رشقة الهواتف النقالة .
عقب  متت  العملية  تفا�سيل 
اخلارجي  احل�رشي  االأمن  تلقي 
طرف  من  �سكوى  بالروي�سات 
تعر�سه  مفاده  املواطنني  اأحد 
من  النقال  هاتفه  طالت  لل�رشقة 
ليتم  هويته،  يجهل  �سخ�ض  طرف 
التحري  و  البحث  اإطالق عمليات 
التي  ال�رشطة،  عنا�رش  طرف  من 

توجت يف ظرف زمني قيا�سي من 
بعد  و  فيه  امل�ستبه  هوية  حتديد 
جنح  حمكمة  اأمنية  خطة  اأعدا 
من  االأمن  عنا�رش  خاللها  من 
فيه،  امل�ستبه  على  القب�ض  اإلقاء 
االأمن  مقر  اإىل  مبا�رشة  و حتويله 
اإخ�ساعه  و  اخلارجي  احل�رشي 
متورط  انه  تبني  اأين  للتحقيق، 
ملف  اجناز  ليتم  ال�رشقة  يف جرم 
تقدميه  و  �سده  جزائي  ق�سائي 
املخت�سة،  الق�سائية  جهات  اما 
عام  حكم  حقه  يف  اأ�سدرت  التي 
حب�ض نافذة و غرامة مالية مقدرة 

بـ 10.000دج.
 اأحمد باحلاج 

املواطنني  من  الع�رشات  طالب 
م�ستعملي الطريق الرابط بني �سوق 
احلجر و حي غربوز  ببلدية ورقلة 
بالتدخل  املحلية  ال�سلطات  من   ،
، الإيجاد حل للطريق الذي ي�سهد 
فيها  املرورية  احلركة  انعدام 
الت�سوّية  ب�سبب عدم ح�سوله على 
اأ�رشار  اأحلق  الذي  االأمر  الكاملة 

باملركبات والراجلني .
الرابط  الطريق  م�ستعملي  نا�سد 
بني �سوق احلجر وغربوز بعا�سمة 
الواحات يف ت�رشيح لهم مع يومية 
العاجل  التدخل  »الو�سط«ب�رشورة 
املحلّية  ال�سلطات  طرف  من 
ل�سبكة  االعتبار  اإعادة  اأجل  من 
الطرقات الداخلّية  مما ت�سببت يف 
الطريق  نتيجة  للمركبات  اأ�رشار 
للعبور،  ي�سلح  ال  اأ�سبح  الذي 
املنطقة  �سكان  حرّي  الذي  االأمر 
و زرع قلقا كبريا و�سط ال�سكان و 
اأحدث �سخط وا�سعا بينهم، و من 
جهتهم  هددوا بالت�سعيد من لهجة 

بالتكفل  للمطالبة  االحتجاجات 
من  اأ�سبح  الذي  القائم  بامل�سكل 

اأفراد عائلتهم.
وقد توعد �سكان اجلهة املذكورة 
االإحتجاجات  لهجة  بالت�سعيد من 
يف حالة ما مل جتد مطالبهم اذانا 
�ساغية ، مطالبني يف نف�ض الوقت 
جالوي  القادر  عبد  الوالية  وايل 
ب�رشورة برجمة لهم زيارة ميدانية 
للوقوف على اأمهات امل�ساكل التي 
يكابدونها  ، نتيجة تفاوت االأدوات 
االمنائية  امل�ساريع  على  الرقابية 
االجتماعية  للجبهة  املوجهة 
واالأمكانات  االأولويات  ح�سب 

املتاحة .
بالوالية  االأول  الرجل  اأن  ومعلوم 
هدد  قد  جالوي  القادر  عبد 
يف  ال�سعب  اأمام  االأميار  بف�سح 
االعتمادات  يلم�ض  مل  ما  حالة 
على  املحلية  للتنمية  املر�سودة 

اأر�ض الواقع .
اأحمد باحلاج 

تدهور م�شتمر لطريق �شوق 
احلجر و غربوز بورقلة 

ب�سبب التماطل يف اإعادة االعتبار له 

طالبت  منظفة ببنك  الفالحة 
والتنمية الريفية التابعة ملوؤ�س�سة 
كليناب ب�رشورة تدخل جاد من 
ال�سلطات الو�سية الن�سافها ما 
و�سفته بحقها امله�سوم ، على 
خلفية تقا�سيها الأجرة �ساعتني 
العمل  على  واإرغامها  اليوم  يف 

ملدة  05�ساعات .
»رومي  املدعوة  نا�سدت 
ببنك  كمنظفة  العاملة  رحيلة« 
الريفية  والتنمية  الفالحة 

هذه  مع  �سنوات   06 ملدة 
يتقرر  اأن  قبل  املوؤ�س�سة 
التي  كليناب  ملوؤ�س�سة  �سمها 
عملت من �سنة 2003اىل غاية 
2016، هذه االأخرية من اأجل 
بحقها  و�سفته  ما  اإن�سافها 
امل�سهوم على خلفية اقتطاع 
يف  �ساعات   03 اأجرتها  من 
اليوم عو�ض ح�سولها على عمل 

05 �ساعات .
 اأحمد باحلاج 
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االنتحاريني تون�س  تفجريْي  "داع�س" يتبنى 
اأعلن تنظيم "داع�ص" الإرهابي ، تبّنيه لتفجريين انتحاريني ا�شتهدفا العا�شمة التون�شية، واأ�شفرا عن مقتل اأمني، واإ�شابة 9 اأ�شخا�ص ،وذكر موقع 

"�شايت" الأمريكي املتخ�ش�ص بر�شد مواقع اجلماعات املتطرفة، اأن وكالة "اأعماق" املح�شوبة على "داع�ص" اأعلنت تبني التنظيم الإرهابي للتفجريين 
،وقال املوقع نقال عن وكالة التنظيم، اإن "منفذي الهجومني على عنا�شر الأمن التون�شي هما من مقاتلي داع�ص". 

تفجري  على  عام  من  �أقّل  ويف 
بقلب  �مر�أة  نفذته  �نتحاري 
�صارع �حلبيب بورقيبة بالعا�صمة 
�لتون�صيون،  ��صتيقظ  تون�س، 
 3 وقع  على  �خلمي�س،  �صبيحة 
عمليات �إرهابية جديدة، وتتمثل 
�لعملية �لأوىل يف تعّر�س حمطة 
قف�صة  مبحافظة  للإر�صال 
)جنوب(، �إىل �إطلق نار من قبل 
ت�صجيل  دون  �إرهابية،  جمموعة 
مادية  �أو  ب�رشية  خ�صائر  �أّي 
،وبعد �صاعات قليلة، �صهد �صارع 
"�صارل ديغول" بالعا�صمة تون�س، 
هجوما �نتحاريا �أ�صفر عن مقتل 
و3  �آخر  و�إ�صابة  �أمن،  رجل 

مدنيني، بح�صب �لد�خلية. 
فجر  فقط،  دقائق   10 وبعد 
�لباب  قبالة  نف�صه  �صخ�س 
�لعدلية  �ل�رشطة  لإد�رة  �خللفي 
�لعا�صمة،  �لقرجاين يف  مبنطقة 

ما �أ�صفر عن �إ�صابات فقط.

تون�ص.. تاريخ موؤمل مع 
الإرهاب

�لإرهابية  �لهجمات  عادت 
تفجريين  بوقوع  تون�س،  لتهز 
�أ�صفر�  �لعا�صمة،  يف  �نتحاريني 
عن وقوع عدد من �جلرحى، مما 
تون�س  تاريخ  على  �ل�صوء  �صلط 
و�أبرز  �لإرهاب،  مع  �ملوؤمل 

�لهجمات �لتي تعر�صت لها.
و�صط  �نتحاريان  تفجر�ن  ووقع 
�خلمي�س،  �لتون�صية،  �لعا�صمة 
�جلرحى،  من  عدد�  خلف  مما 
�إذ ��صتهدف �لأول �صيارة �رشطة 
قالت  ديغول،  �صارل  �صارع  يف 
 100 بعد  على  وقع  �إنه  م�صادر  
�لفرن�صية،  �ل�صفارة  من  مرت 
و�أ�صفر عن �إ�صابة رجلي �أمن و3 

مدنيني.
فا�صتهدف  �لثاين،  �لنفجار  �أما 
�إثر  �لإرهاب،  مكافحة  وحدة 
نف�صه  بتفجري  �صخ�س  قيام 
لإد�رة  �خللفي  �لباب  قبالة 
يف  بالقرجاين  �لعدلية  �ل�رشطة 
�إ�صابات   4 وخلف  �لعا�صمة، 
�صفوف  يف  �خلطورة  متفاوتة 
�إىل  نقلهم  مت  �لأمنية،  �لقوى 

�مل�صت�صفى لتلقي �لعلج.
�إىل  �لهجومان  هذ�ن  و�أعاد 
�لد�مية  �لأحد�ث  �أبرز  �لذ�كرة، 
ب�صبب  تون�س  �صهدتها  �لتي 
�لكثري  بحياة  و�أودت  �لإرهاب، 

من �لأبرياء.
�صهدت   ،2002 �أبريل    11 ففي 
هجوما  �لتون�صية  جربة  جزيرة 
كني�س  ��صتهد�ف  خلله  مت 
مليئة  ب�صيارة  �ليهودي  �لغريبة 
باملتفجر�ت، مما �أدى �إىل مقتل 
تون�صيني  و3  �أملانيا  �صائحا   14
بالإ�صافة  �ثنني،  وفرن�صيني 

�إىل �إ�صابة 30 �آخرين. كما قتل 
�مل�صلح �لذي فجر �ل�صيارة.    

قام   ،2013 �أكتوبر   30 ويف 
�نتحاري بتفجري نف�صه يف �أحد 
�أن  بعد  �صو�طئ مدينة �صو�صة، 
"ريا�س  �قتحام فندق  ف�صل يف 
�لنخيل"، ومل ي�صفر �لهجوم عن 
�صقوط �أي قتيل �أو جريح �صوى 

منفذه.
�لذي  �لأبرز  �لهجوم  ولعل 
�لأعو�م  خلل  تون�س  �صهدته 
�لذي  ذلك  هو  �لأخرية، 
يف  باردو  متحف  ��صتهدف 
عندما   ،2015 مار�س   18
�أهم  باقتحام  م�صلحان  قام 
�لأمر  �لعا�صمة،  يف  �ملتاحف 
�لذي �أدى �إىل مقتل 22 �صخ�صا 
�لأجانب،  �ل�صياح  من  �أغلبهم 
قتلت  وقد  �آخرين،   45 وجرح 
�مل�صلحني  �خلا�صة  �لقو�ت 

�لثنني د�خل �ملتحف.  
تعر�صت   ،2015 يونيو   26 ويف 

مدينة �صو�صة �ل�صاحلية لهجوم، 
�صائحا   38 مقتل  عن  �أ�صفر 
وجرح 39 �آخرين، بعد �أن هاجم 
م�صلح �أحد �لفنادق يف �صو�طئ 
مر�صى  �ل�صياحي  �ملنتجع 
قو�ت  قتلت  وقد  �لقنطاوي. 

�لأمن �جلاين �أثناء �لهجوم.
فجر   ،2015 نوفمرب   24 ويف 
م�صلح نف�صه يف حافلة يف �صارع 
بالعا�صمة  �خلام�س  حممد 
من  �صخ�صا   12 ليقتل  تون�س، 

�لأمن �لرئا�صي �لتون�صي.
عام  من  مار�س  �صهر  و�صهد 
2016 �أحد�ثا د�مية، ففي �ليوم 
تعر�صت  �ل�صهر،  من  �ل�صابع 
مدينة بنقرد�ن على �حلدود مع 
م�صلحني  من  حماولة  �إىل  ليبيا 
�إىل  �أدت  عليها،  لل�صيطرة 
قو�ت  مع  متقطعة  ��صتباكات 
�لأمن ��صتمرت حتى �لتا�صع من 
مار�س، و�أدت �إىل مقتل و�إ�صابة 

�لع�رش�ت.

وفق موقع اأمريكي متخ�ش�ص بر�شد مواقع اجلماعات الإرهابية

قبل �لثورة عا�صت تون�س مو�جهات 
�أبرزها  كان  �لإرهاب  مع  عدة 
د�رت  �لتي  �صليمان"  "�أحد�ث 
�صنة  ومطلع   2006 �صنة  نهاية  يف 
2007، و�أما بعد 14 جانفي  2011 
و�ل�صعب  �لدولة  �ن�صغال  �أدى  فقد 
متركز  �إىل  �لثورة  با�صتحقاقات 
�مل�صلحة  �ملجموعات  من  عدد 
تون�س،  من  خمتلفة  مناطق  يف 
لتهريب  "�لفو�صى"  حالة  م�صتغلة 
�إىل  �لأ�صلحة  من  �صخمة  كميات 

د�خل �جلمهورية.
�أهم �خلليا �مل�صلّحة �لتي �أعلنت 
خلل  �لتون�صية  �ل�صلطات  عنها 
�ل�صنة �لأخرية و�تهمتها بامل�صاهمة 
�لأعمال  ن�صاط  تنامي  يف 
وبا�صتهد�ف  �لبلد  يف  �لإرهابية 
�لأمنية،  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صيا�صيني 
�لتنظيمي  �لرت�بط  �إىل  بالإ�صافة 
بباقي  وعلقتها  �خلليا  لهذه 
�لإقليمية،  �مل�صلّحة  �لتنظيمات 
�خلليا  تلك  عن  نبذة  يلي  وفيما 

�مل�صلحة:

كتائب عقبة بن نافع:

مّرة  ولأّول  ر�صميا  عنها  ك�صف 
�ل�صابق  �لتون�صي  �لد�خلية  وزير 
 21 �جلمعة  يوم  �لعري�س،  علي 
�أعلن  عندما   ،2012 دي�صمرب 
�كت�صاف  عن  �صحفية  ندوة  يف 
�إرهابية  خللّية  �لأمنية  �لأجهزة 
مع�صكر  لرتكيز  ت�صتعد  كانت 
على  للبلد  �لغربية  باملنطقة 

�حلدود �جلز�ئرية.
فقد  �لر�صمية  �لرو�ية  وح�صب 

قام  �أن  بعد  �خللّية  �كت�صاف  مت 
�لأمنيني  �أحد  بقتل  عنا�رشها 
حمافظة  من  فريانة  مبنطقة 
�لق�رشين غرب تون�س، حيث قال 
"�خللّية  �أن  حينها  لعري�س  علي 
لتنظيم  فرع  تاأ�صي�س  تريد  كانت 
مو�صحا  تون�س"،  يف  �لقاعدة 
 3 لإ�رش�ف  خا�صعة  كانت  �أنها 
جز�ئريني ولها علقة باأمري تنظيم 
�لقاعدة باملغرب �لعربي و�ملدعو 

عبد �مل�صعب عبد �لودود.
ندوة  �أّول  يف  لعري�س  و�أقّر 
�صحفية توؤّكد فيها وز�رة �لد�خلية 
وجود خليا �إرهابية يف تون�س �أن 
"كتائب عقبة بن نافع �لتي ت�صّكلت 
�لإرهابيني  من  ب�صع ع�رش�ت  من 
على  �جلبلية  باملناطق  ترّكزت 
�حلدود مع �جلز�ئر وكانت ت�صتعد 
باأعمال  للقيام  تنظيم  "تركيز  لـ 
تخريبية حتت عنو�ن"�إحياء �جلهاد 

وفر�س �ل�رشيعة �لإ�صلمية ".
ومل ت�صدر �خللّية �أي بيان ر�صمي 
من  عملية  �أي  فيه  تتبّنى  لها 
بتون�س  حدثت  �لتي  �لعمليات 
بيانا  ت�صدر  مل  كما  خارجها  �أو 
تاأ�صي�صيا لها، ومل ت�صدر �أي وثيقة 
من جهات �أخرى تثبت وجود هذه 
�لكتيبة �أو تبّنيها موقفا ما �أو عمل 

بعينه.

اجلناح الع�شكري لتيار 
اأن�شار ال�شريعة:

ولأّول  ر�صميا  عنه  �حلديث  بد�أ 
يف  �ملا�صي  �أوت   28 يوم  مّرة 
�لد�خلية،  لوز�رة  �صحفية  ندوة 

يف  �ل�رشيعة  �أن�صار  تّيار  �ّتهم  �إذ 
ع�صكري  جلناح  بامتلكه  تون�س 
�ملعار�صني  �غتيال  على  �أ�رشف 
�صكري بلعيد وحممد �لرب�هي �إىل 
تون�صيني  ثمانية جنود  قتل  جانب 
على �حلدود �جلز�ئرية، و�لتنكيل 

بجثثهم.
�أن  حينها  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
بتون�س  �ل�رشيعة  �أن�صار  "جماعة 
تتكّون من �أربعة �أجهزة هي �جلهاز 
و�لع�صكري  و�لأمني  �لدعوي 
�إ�رش�ف  حتت  وكلها  و�ملايل 
يعّد  �لذي  عيا�س"  �أبو  "�لأمري 
�ل�رشيعة".  �أن�صار  لتيار  �ملوؤ�ص�س 
�إىل  بال�صعي  �لتنظيم  �ّتهمت  كما 
بقّوة  �حلكم  على  "�لنق�صا�س 
�إمارة  "�أّول  و�إعلن   " �ل�صلح 

�إ�صلمية يف �صمال �إفريقيا".
عليه(  )ُقب�س  �لعو�دي  حممد 
�لع�صكري  �جلناح  رئي�س  هو 
من  �لد�خلية  وز�رة  ح�صب  وهو 
�أن�صار  يف  �لبارزة  "�لقياد�ت 
�إىل  �نظّم  و�أن  و�صبق  �ل�رشيعة  
�لعر�ق"،  يف  �لقاعدة  تنظيم 
من  �أخرى  قياد�ت  �إىل  بالإ�صافة 
)ُقب�س  �ل�صعيدي  عادل  بينها 
عليه(،  وكمال �لق�صقا�صي )متهم 
موؤخر�  وقتل  بلعيد،  �صكري  بقتل 
�صمال  �أمنيني  مع  مو�جهات  يف 
و�أبو  �أ�صبوعني(،  منذ  �لعا�صمة 
حممد  بقتل  متهم  �حلكيم)  بكر 
�لرب�همي(، و�أحمد �ملالكي )�صهر 
يف  عليه  قب�س  وقد  �ل�صومايل 

�أحدث �لعمليات �لأمنية(.

جند اأ�شد بن الفرات:

 2006 عام  منذ  مّرة  لأّول  ظهرت 
يف عملية م�صلّحة كانت ت�صتهدف 
نظام �لرئي�س �ل�صابق زين �لعابدين 
�ملجموعة  ذكر  و�أعيد  علي.  بن 
�لثورة  عقب  مّرة  لأّول  �مل�صلّحة 
عندما   2012 دي�صمرب  �صهر  يف  
�لد�خلية  وزير  لعري�س  علي  ذكر 
�ملعتقلني  بع�س  �أن  �ل�صابق 
بجبل  �مل�صلّحة  �ملجموعة  من 
بـ"جمموعة  �صلة  لهم  �ل�صعانبي 

�أ�صد بن �لفر�ت".
�أحد  حمّيد  �لوهاب  عبد  و�صارك 
علمية  �أّول  يف  �خللّية  عنا�رش 
�لثورة  بعد  �إرهابية يف تون�س ما 
يف �صهر ماي عام 2011، �لتي قتل 
من  وم�صلّحني  ع�صكريني  فيها 
�لذي  حمّيد  �لوهاب  عبد  بينهم 
�ملكّونة  �لعنا�رش  �أحد  يعترب 
خللية �أ�صد بن �لفر�ت عام 2006 
�لذين  �خللّية  �أع�صاء  بني  ومن 
�حلدود  عرب  تون�س  �إىل  ت�صلّلو� 

�جلز�ئرية يف �أفريل 2006.
ومل ت�صدر كتيبة �لأ�صد بن �لفر�ت 
ومل  ر�صمي  بيان  �أّي  �لثورة  بعد 
تتنب  مل  كما  لها  موقف  �أي  تتنّب 
�أّي عملّية من �لعمليات �لإرهابية 
عدد  �أن  غري  �لبلد.  عرفها  �لتي 
�ملجموعة  �إىل  �ملنتمني  من 
�مل�صلّحة، �لذين كانو� م�صجونني 
�لعام،  �لت�رشيعي  بالعفو  ومتّتعو� 
�ل�رشيعة  �أن�صار  تّيار  �إىل  �نظّمو� 
عقب  �أع�صائه  �أبرز  من  وكانو� 
�لثورة �لتون�صية، وذلك على غر�ر 
�أمنية  علي �لقلعي)قتل يف عملية 
برو�د( وو�ئل �لعمامي )موقوف(.

 ) عاما   29( �لبختي  حممد  و�أقّر 
�أحد عنا�رش �ملجموعة يف حو�ر 
�أجر�ه مع �إحدى �ل�صحف �لتون�صية 
بعد �لثورة بالعملّية �مل�صلّحة �صد 
�ل�صلح.  بن علي وبحملهم  نظام 
�أن�صار  وكان �لبختي �ملنتمي �إىل 
�إعت�صام  على  م�رشفا  �ل�رشيعة 
�لآد�ب  كلّية  �أمام  �ل�صهري  منوبة 
مبنوبة من �أجل �ل�صماح للمنقبات 
بدخول قاعات �لدر�س، وتويف يوم 
17 نوفمرب عام 2012 �إثر �إ�رش�ب 
�عتقاله  عقب  نّفذه  �لطعام  عن 
�أحد�ث  يف  �مل�صاركة   بتهمة 
�لأمريكية  �ل�صفارة  مقر  �قتحام 

بتون�س يف �صبتمرب 2012.

املتبايعون على املوت:

�لأحزمة  ت�صتخدم  خلّية  �أول 
�لنا�صفة يف تاريخ تون�س، و�لثانية 
�لعمليات  �أ�صلوب  ت�صتخدم  �لتي 
�لنتحارية يف تون�س، بعد �لتفجري 
�لإنتحاري �لذي ��صتهدف كني�س 
عام  تون�س  بجربة جنوب  يهودي 
�لد�خلية  وز�رة  تقول  كما   ،2002
�أحد  ��صتهدفت  �خللية  هذه  �أن 
بتون�س  �ل�صياحية  �لأقطاب  �أهم 
�لر�حل  �لتون�صي  �لرئي�س  وقرب 

�حلبيب بورقيبة.
�إدخال  من  �خللّية  هذه  ومتّكنت 
�لقاعدة  تنظيم  �أ�صاليب  �أ�صّد 
فتكا �إىل تون�س، من خلل جتنيد 
�نتحارية  بعمليات  للقيام  �صابني 
�لعام  من  �أكتوبر  �صهر  نهاية 

�ملا�صي.

ويرت�أ�س هذه �خللّية بح�صب وز�رة 
�لد�خلية �أحمد �لروي�صي �مل�صّنف 
يف نف�س �لوقت من �أخطر قياد�ت 
�ملحظور  �ل�رشيعة  �أن�صار  تيٌار 
جناحه  عن  �مل�صوؤولني  و�أحد 
باأن �ملعلومات  �لعلم  �لأمني، مع 
�أحمد  عن  و�ملوؤكدة  �ملتوفرة 
يعمل  كان  باأنه  تفيد  �لروي�صي 
علقات  وله  �لثورة  قبل  عر�فا 
بن  �لعابدين  زين  زوجة  مع  قوية 
علي، وكان م�صجونا بتهمة جتارة 

�ملخدر�ت.
�إىل  �لأمنية  �ملعلومات  وت�صري 
�إىل  فّر  قد  �لرو�صي  �أحمد  �أن 
 " �أحد  على  ي�رشف  حيث  ليبيا 
�ملقاتلني  لتدريب   " �ملع�صكر�ت 
ما  وهو  �صوريا،  �إىل  و�إر�صالهم 
ينوي  كان  �لذي  �ل�صاب  به  �أقر 
تفجري نف�صه يف مدينة �ملن�صتري، 
ح�صب  �صنة(،   18( �ل�صعدي  �أمين 
�أّنه  �لتحقيق، حيث قال  حما�رش 
عندما  ليبيا  يف  وقع جتنيده،  قد 
يف  �لقتال  �إىل  �لتوّجه  ينوي  كان 
�لروي�صي   �أحمد  قبل  من  �صوريا، 
على  "�ملتبايعون  على  �مل�رشف 

�ملوت".
لوز�رة  �لر�صمي  �ملتحّدث  وكان 
�لد�خلية يف ت�رشيح �إعلمي على 
ف�صائية "  �لتون�صية " يوم �جلمعة 
 " �ّن  �أفاد   20 دي�صمرب 2013 قد 
�ملوت"  على  �ملتبايعون  كتيبة  
عمليات  ب�صبع  للقيام  خططت 
تفجري  بينها  من  كربى،  �إرهابية 
�لتون�صي  �لعام  �لحتاد  مقر 

لل�صغل و�صط �لعا�صمة.

جماعات  املوت يف تون�س
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ملاذا ت�ساعد الإجتار بالأطفال
 يف املنطقة العربية؟

مركز امل�شتقبل للأبحاث 
والدرا�شات املتقدمة

مناذج دالة:

ال  �أنه  �إىل  �الإ�شارة  جتدر  وهنا 
لغالبية  ر�شمية  �إح�شاء�ت  توجد 
جر�ئم  و�قع  ب�شاأن  �لعربية  �لدول 
باالأطفال،  �الإجتار  �أو  �خلطف 
عر�شة  �الأكرث  �لعمرية  و�لفئات 
لالختطاف، و�الأو�شاع �القت�شادية 
�الجتماعية  �لعالقات  وطبيعة 
�أبنائها،  �ختطاف  يتم  �لتي  لالأ�رس 
يزد�د  �لتي  �جلغر�فية  و�ملناطق 
)�أكرث  فيها  �حلاالت  تلك  حدوث 
�ملحافظات �لتي يتم فيها �الإبالغ 
وغريها  �الختطاف(  حاالت  عن 
يف  �لالزمة  �لبيانات  قو�عد  من 

هذ� �الإطار.
�لتي  »�الأولية«  �ملوؤ�رس�ت  ولعل 
تعك�س تز�يد �الإجتار باالأطفال ما 
�ملختلفة  �الإعالم  و�شائل  تذكره 
تد�ولها  يتم  �لتي  و�ملن�شور�ت 
�الجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
وتتعلق  عديدة  عربية  دول  يف 
�الأطفال  خلطف  ع�شابات  بوجود 
و�الأرياف،  �ملناطق  بع�س  يف 
�لوالدة  حديثي  �الأطفال  و�رسقة 
�شور  و�نت�شار  �مل�شت�شفيات،  من 
على  مل�شقة  مفقودين  الأطفال 
�أعمدة �الإنارة و�حلو�جز �الأ�شمنتية 
يف �ل�شو�رع، و�زدياد منط �الأطفال 
�حلدود  عرب  وتنقلهم  بالتبني 

»�لرخوة«. 
�ملو�جهة،  �شيا�شات  �شعيد  وعلى 
�لعر�قي  �لد�خلية  وزير  �أطلق 
 8 يف  �الأعرجي،  قا�شم  �ل�شابق 
با�شم  �أمنية  حملة   ،2018 �أكتوبر 
�إىل  �إ�شارة  يف  �لدوري«،  »جعفر 
حى  يف  خطف  �لذي  �لطفل 
هدفت  حيث  ببغد�د،  �لقاهرة 

جر�ئم  كل  مالحقة  �إىل  �حلملة 
وعموم  بغد�د  يف  و�لقتل  �خلطف 
يف  �نت�رست  �أن  بعد  �ملحافظات، 
�ملحافظات  من  وعدد  �لعا�شمة 
تبدو غريبة على �ملجتمع  ظاهرة 
�الأطفال  خطف  وهى  �لعر�قي 

و�العتد�ء عليهم ج�شدًيا. 
�لعو�مل  من  حزمة  هناك  �إن 
و�القت�شادية  و�الأمنية  �ل�شيا�شية 
�مل�شتويني  على  و�الجتماعية، 
تف�رس  و�خلارجي،  �لد�خلي 
يف  باالأطفال  �الإجتار  ت�شاعد 
�ل�شنو�ت  خالل  �لعربية،  �ملنطقة 
تناولها  ميكن  �ملا�شية،  �لقليلة 

على �لنحو �لتايل: 

طاحونة العنف:

�مل�شلحة  �ل�رس�عات  ��شتمر�ر   -1
يف  رئي�شي  �جتاه  ي�شري  �لعربية: 
�الأدبيات �إىل �أن �لتبني غري �ل�رسعي 
يف  يتز�يد  باالأطفال  �الإجتار  �أو 
�أو  �لد�خلية  �ل�رس�عات  حاالت 
�حلروب �الأهلية، �شو�ء �لتي الز�لت 
برز  وقد  بالفعل.  توقفت  �أو  تدور 
�شهدت  �لتي  لبنان  يف  جلًيا  ذلك 
ون�شف  عقد  مدى  على  حرًبا 
نتائجها  والز�لت   )1990-1975(
ما  نحو  على  �الآن،  حتى  قائمة 
جمعية  مديرة  علو�شة  زينة  �أكدته 
ت�رسيحات  يف  �للبنانية،  »بد�ئل« 
ل�شحيفة »�ل�رسق �الأو�شط« يف 24 
يونيو 2019، و�لتي تعمل على هذه 

�لق�شية يف �ل�شنو�ت �الأخرية.

�لرئي�شي  فقد كانت �شوريا �ملعرب 
على  �للبنانيني  �الأطفال  لتبني 
�لق�شية  �شارت  ثم  �شنو�ت،  مدى 
عك�شية بعد �حلرب �ل�شورية، حيث 
عر�شة  �ل�شوريون  �الأطفال  �أ�شبح 
عمليات  عرب  �ل�رسعي  غري  للتبني 
ملا  ووفًقا  لبنان.  يف  �إجتار جتري 
فاإن  »بد�ئل«،  جمعية  �إليه  ت�شري 

�أطفاالً  يتبنون  �لذين  �ملو�طنني 
غربية  دول  بني  يتوزعون  لبنانيني 
و�لدمنارك  وهولند�  فرن�شا  مثل 
و�لواليات �ملتحدة وكند� وقرب�س، 
و�ليمن  تون�س  مثل  عربية  ودول 
و�الأر��شي  و�لعر�ق  و�جلز�ئر 

�لفل�شطينية وغريها.

وقود املعارك:

2- دعم بقاء �مليل�شيات �مل�شلحة 
يف مناطق �شيطرتها �مليد�نية: وهو 
ممار�شات  على  حرفًيا  ينطبق  ما 
حيث  �ليمن،  يف  �حلوثيني  ميل�شيا 
�ل�شادرة عن  �لتقارير  بع�س  ت�شري 
�ملنظمة �ليمنية ملكافحة �الإجتار 
�إجر�مية  �شبكات  �إىل  بالب�رس، 
بالب�رس  لالإجتار  �مليل�شيا  تديرها 
ذلك  ولعل  و�حلديدة.  �شنعاء  يف 
�الحتجاجات  ت�شاعد  يف�رس 
بعد   2019 مار�س   9 يف  �لن�شائية 
�لفتيات  �ختطاف  حاالت  تز�يد 

و�الأطفال. 
خطف  حو�دث  �أ�شبحت  فقد 
مناطق  يف  ماألوفة  �الأطفال 
تتبنى  �لتي  �مليل�شيا،  �شيطرة 
�الإجباري،  �لتجنيد  �شيا�شة 
�لتي  �لعنا�رس  لتعوي�س  كمحاولة 
تخ�رسها يومًيا على جبهات �لقتال 
�ملختلفة. بل قد يكون �لد�فع من 
�إجبار  هو  �الأطفال  خطف  جر�ئم 
�حلرب  يف  �مل�شاركة  على  �آبائهم 
برز  ما  وهو  �مليل�شيا،  جانب  �إىل 
جلًيا يف حمافظات عمر�ن و�حلجة 

و�ملحويت.

�شريبة »احلياد«:

3- �شغط �جليو�س �لنظامية على 
�الأهايل ملنع حيادهم يف �ملعارك 
تعك�شه  ما  نحو  على  �مليد�نية: 
�ل�شوري  �لنظامي  �جلي�س  مطالبة 
جنوب  �ل�شويد�ء  حمافظة  �أهايل 

للخدمة  �أبنائهم  بدفع  �شوريا، 
�ختطاف  بعد  �شيما  ال  قو�ته،  يف 
ن�شاء  من  عدًد�  »د�ع�س«  تنظيم 
و�أطفال �ملحافظة يف يوليو 2018، 
حيث ت�شري بع�س �لتحليالت �إىل �أن 
�لنظام �ل�شوري �شعى �إىل ��شتغالل 
على  لل�شغط  �الختطاف  عملية 
حاولت  �لتي  �ل�شويد�ء  حمافظة 
�ل�رس�ع  يف  �حلياد  على  تبقى  �أن 
من  �أكرث  منذ  �شوريا  يف  �لد�ئر 

ثماين �شنو�ت.

ع�شابات منظمة:

�الإجر�مية  �ل�شبكات  ت�شكل   -4
»�ملافيا«  ت�شبه  و�لتي  �خلطرة: 
�إذ ت�شم  �ملنظمة �لعابرة للحدود، 
و�أطباء  حمامني  �ل�شبكات  هذه 
�جتماعية،  رعاية  دور  وموظفي 
وقد  ممنهجة،  جر�ئم  وترتكب 
»م�شتجدون«  �أفر�دها  بع�س  يكون 
)ع�شابات غري حمرتفة(،  حمليون 
ال �شيما �أنهم يعتربون �أن �الأجهزة 
مو�جهة  على  تركز  �الأمنية 
و�لتنظيمات  �ملتطرفة  �جلماعات 
�أمام  �لباب  يفتح  مما  �الإرهابية، 
لت�شكيالت  ينتمون  ال  �أفر�د 
خطر  م�شجلني  وغري  �إجر�مية 
ولي�س لهم �شو�بق لالن�شمام �إليها. 
�إىل  �الأطفال  يتحول  لذلك،  ووفًقا 
»�شلعة« يتم �الإجتار بها �شو�ء للت�شول 
�لق�رسي �أو �ال�شتغالل �جلن�شي �أو 
بالقتل  )�شو�ء  �الأع�شاء  جتارة 
�لعمد �أو من خالل �إجر�ء عمليات 
�أع�شائهم(.  بع�س  لنزع  جر�حية 
بع�س  يف  �لغر�س،  يكون  وقد 
فقد  �لفدية،  طلب  هو  �الأحيان، 
�الأطفال  �ختطاف  جر�ئم  ترتكب 
�ملخطوف  �أهل  م�شاومة  بهدف 
مبلغ  مقابل  �رس�حه  �إطالق  على 
مايل يتم دفعه للخاطفني، وهو ما 
يف  �لوقائع  من  �لعديد  �إليه  ت�شري 
حاالت عربية خمتلفة، �إذ يعتربون 

�أن خطف �لطفل »غنيمة« �شتجلب 
لهم �أمو�الً، حيث يكون �أهل �لطفل 
لتقدمي  ��شتعد�د  على  �ملخطوف 

مبلغ مايل �شخم الإنقاذه.

تغذية الإرهاب:

�إرهاب  عمليات  متويل   -5
ما  وهو  �مل�شلحة:  �جلماعات 
�إذ  �لعر�قية،  �حلالة  على  ينطبق 
كانت  �الأطفال  خطف  ظاهرة  �أن 
يف  �الإرهاب  حلقات  من  و�حدة 
�شعت  حيث  و2017،   2016 عامى 
يف  �شيما  ال  م�شلحة،  جماعات 
مثل  �مل�شطربة  �ملناطق  بع�س 
ديايل و�ملو�شل و�لب�رسة و�أطر�ف 
عن  عملياتها  متويل  �إىل  بغد�د، 
وياأتي  �الأطفال.  �ختطاف  طريق 
لهذه  �لتمويل  تدفق  حماور  �أحد 
يطلق  ما  طريق  عن  �جلماعات 
»�قت�شاديات  �الأدبيات  يف  عليه 

�لفدية«. 
خطف  جر�ئم  �إن  �لقول،  خال�شة 
م�شتمًر�،  تنامًيا  ت�شهد  �الأطفال 
مناطق  يف  حاالت  ر�شد  يتم  �إذ 
�لعربية  �لدولة  خمتلفة د�خل هذه 
�العتبار  يف  �الأخذ  مع  تلك،  �أو 
�لر�شمية  �الإح�شاء�ت  غياب 
�ل�شعود  موؤ�رس�ت  عن  تعرب  �لتي 
يجعلها  ال  نحو  على  و�لهبوط، 
�لبع�س  لها  يروج  مثلما  »ظاهرة« 
�الأحيان،  بع�س  يف  تكون،  قد  بل 
هذ�  ويف  »�ل�شائعات«.  �إىل  �أقرب 
�الإعالمي  �لناطق  �أكد  �ل�شياق، 
با�شم مديرية �الأمن �لعام �الأردنية، 
»ال  �أنه  على   ،2019 مار�س   31 يف 
�شحة ملا يتم تد�وله من �شائعات 
حول حاالت خطف �أطفال بق�شد 
�شبب  الأى  �أو  باالأع�شاء  �الإجتار 
مل  باأنه  �ملو�طنني  مطمئًنا  �آخر«، 
هذ�  من  ق�شايا  مع  �لتعامل  يتم 

�لقبيل يف �ململكة.
بن�رس  قام  �لبع�س  »�إن  و�أ�شاف: 

فيديو  ومقاطع  و�شور  معلومات 
ور�شائل ن�شية حلاالت وقعت خارج 
باأنها وقعت د�خل  �الأردن، مظهًر� 
�ململكة و�أنها توثق حاالت خطف 
ولالأ�شف  �ململكة  د�خل  لالأطفال 
�ن�شاق �لكثريون ور�ء �إعادة ن�رسها 
ي�شاهمون  باأنهم  منهم  �عتقاًد� 
هلًعا  ذلك  خلق  بينما  بالتوعية 
وخوًفا يف نفو�س �الأهايل«، موؤكًد� 
على �أن »ن�رس مثل هذه �ملغالطات 
ما  و�أن  عام،  ر�أى  خلق  �إىل  يوؤدي 
�ل�رسطية  �لوحد�ت  �إىل جميع  يرد 
عن تغيب �أى طفل يتم �لتعامل معه 
و�أن  �لعثور عليه،  بكل جدية حلني 
�لتعامل  يتم  �لتي  �حلاالت  جميع 
معها عن تغيب �الأطفال عن منازل 
�لتغيب  حاالت  �أن  توؤكد  ذويهم 
د�خل  م�شاكل  ب�شبب  تكون  هذه 

�الأ�رسة«.

�شيا�شات متكاملة:

�خلطف  جر�ئم  مو�جهة  �إن 
�ملنطقة  يف  باالأطفال  و�الإجتار 
متو�زية  �شيا�شات  تتطلب  �لعربية 
حماور  تت�شمن  �شاملة  وروؤية 
عديدة منها تغليظ عقوبة جرمية 
�ملجال�س  وت�شكيل  �خلطف، 
متابعة  �لربملانية خلية  �أو  �لنيابية 
�لد�فع  يكون  قد  حيث  لالأزمة 
من  »�النتقام  هو  �رتكابها  من 
على  »�الغت�شاب«  �أو  �لو�لدين« 
�ملحدد�ت  بقية  عن  يختلف  نحو 
�ل�شابق ذكرها، ف�شاًل عن �إ�رس�ك 
�ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  بع�س 
ومنظمة  �لوطنية  �لبحوث  ومر�كز 
�ملزيد  �إجر�ء  يف  »�ليوني�شيف« 
من  �مليد�نية  �لدر��شات  من 
�لتخ�ش�شات �ملختلفة للحد منها، 
�الآباء  توعية  �شعيد  على  �شيما  ال 
و�الأبناء، بقدر �الإمكان، من �لوقوع 
ت�شبق  �لتي  �الختطاف  د�ئرة  يف 

د�ئرة �الإجتار.

تزايد الإجتار بالأطفال يف بع�ض الدول العربية بدرجات متفاوتة خلل ال�شنوات القليلة املا�شية، بعد اختطافهم من الأماكن العامة التي يتواجدون 
بها، �شواء كانت املناطق ال�شكنية اأو املن�شاآت التعليمية اأو املراكز التجارية اأو الأ�شواق ال�شعبية اأو امل�شت�شفيات والأبنية ال�شحية اأو احلدائق العامة، 

على نحو يعد خرًقا �شارًخا حلقوق الأطفال املتعارف عليها دولًيا، وهو ما ميكن تف�شريه ا�شتناًدا لعتبارات تتعلق با�شتمرار ال�شراعات امل�شلحة 
العربية، ودعم بقاء امليل�شيات امل�شلحة يف مناطق �شيطرتها امليدانية، و�شغط اجليو�ض النظامية على الأهايل ملنع حيادهم يف املواجهات الع�شكرية، 

وت�شكل ال�شبكات الإجرامية اخلطرة، ومتويل عمليات اإرهاب اجلماعات امل�شلحة.
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الو�شط:2019/06/29

الو�شط:2019/06/29الو�شط:2019/06/29

الو�شط:2019/06/29

اجلمهورية  اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية اجللفة
دائرة اجللفة 
بلدية اجللفة

م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم 2019/21

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية
طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 

�شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات
الت�شريح  و�شل  ............ت�شجيل  اليوم    هذال  مت 

بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية امل�شماة:

اجلمعية الثقافية مبادرون باجللفة

يراأ�شها ال�شيد)ة( : حاجي عبد احلميد 
الكائن مقرها ب : بيت ال�شباب داود حممد حي 05 جويلية 

باجللفة 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة 
التنفيذية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 
جانفي   12 لـ  املوافق   1433 �شفر   18 يف  املوؤرخ 
2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم االحد 
يف07/  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�شتالم 
2017 حتت رقم 2017/039 والتي ادخلت على 

القانون اال�شا�شي امل�شماة :

والثقافية  التقليدية  لل�شناعة  الوالني 
وترقية االن�شطة ال�شبانية

بتاريخ    2005/020 رقم  حتت  امل�شجلة 
 2005/08/27

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية مترنا�شت
مديرية التقنيني و ال�شوؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام
مكتب االنتخابات و اجلمعيات

الرقم : 017 / 2010

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

االأوىل  جمادى   17 يف  املوؤرخ   31/90 رقم  القانون  مبقت�شى 
عام 1411 املوافق ل 04 دي�شمرب 1990 املتعلق باجلمعيات ، 

مت هذا اليوم :

ت�شليم و�شل الت�شريح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية ذات طابع 
اجتماعي امل�شماة :

جمعية » اأم�شري » الثقافية لطرز و خياطة اجللود

الكائن مقرها : حي تهقارت الغربية – بلدية مترنا�شت

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

 06-12 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
جانفي   12 لـ  املوافق   1433 �شفر   18 يف  املوؤرخ 
االحد  اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012
 2017 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  ا�شتالم 
حتت رقم 2017/038 والتي ادخلت على القانون 

اال�شا�شي امل�شماة :

وترقية  اجللود  وخياطة  للطرز  الثقافية 
االن�شطة ال�شبانية

حتت رقم : 2010/017 بتاريخ 2010/05/26

العنوان : حي تهقارت الغربية مترنا�شت

  INVESTPLUS

اإلدارة و املوارد البشرية

 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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اإعتقال اأطفال فل�سطني  جرمية �سد الإن�سانية .. 
وخيانة ملبادئ القانون الدويل

حقوق االإن�شان هي املبادئ االأخالقية اأو املعايري االإجتماعية التي ت�شف منوذجًا لل�شلوك الب�شري الذي يُفهم عموما باأنه حقوق اأ�شا�شية ال يجوز امل�س بها "م�شتحقة واأ�شيلة 
لكل �شخ�س ملجرد كونها اأو كونه اإن�شان"؛ مالزمة لهم بغ�س النظر عن هويتهم اأو مكان وجودهم اأو لغتهم اأو ديانتهم اأو اأ�شلهم العرقي اأو اأي و�شع اآخر.

بقلم : فرا�س الطرياوي 
ع�شو االأمانة العامة 

لل�شبكة العربية للثقافة 
والراأي واالإعالم / �شيكاغو

وحمايتها منظمة كحقوق قانونية 
املحلية  القوانني  اإطار  يف 
والدولية، وهي كلّية تنطبق يف كل 
مكان وزمان ومت�ساوية لكل النا�س، 
تتطلب التماهي والت�ساعر و�سيادة 
القانون وتفر�س على املرء اإحرتام 
للآخرين.  الإن�سانية  احلقوق 
اإل  تُنتزع  اأن  ينبغي  ول  يجوز  ول 
واجبة  قانونية  لإجراءات  نتيجة 
لظروف  ووفقا  احلقوق  ت�سمن 
حمددة. فمثل، قد ت�ستمل حقوق 
احلب�س  من  التحرر  على  الإن�سان 
وهي   . والإعدام  والتعذيب  ظلما 
تقر جلميع اأفراد الأ�رشة الب�رشية 
قيمة وكرامة اأ�سيلة فيهم. وباإقرار 
هذه احلريات فاإن املرء ي�ستطيع 

وي�سبح  والأمان،  بالأمن  يتمتع  اأن 
التي  القرارات  اتخاذ  على  قادراً 
تنظم حياته. فالعرتاف بالكرامة 
الب�رشية  الأ�رشة  لدى  املتاأ�سلة 
وبحقوقها املت�ساوية الثابتة يعترب 
والعدل  للحرية  اأ�سا�سية  ركيزة 
العامل.]1[  يف  ال�سلم  وحتقيق 
واإغفال  التغا�سي  اأو  ازدراء  واإن 
يف�سي  اأمر  لهو  الإن�سان،  حقوق 
اإىل كوارث �سد الإن�سانية. رغم كل 
ما تقدم مازال �سعبنا الفل�سطيني 
يتعر�س اىل  الأرا�سي املحتلة  يف 
اب�سع �سور القمع و الإبادة والتدمري 
ال�سهيوين  الحتلل  يد  على 
اأطفال  و  عام،  ب�سكل  الغا�سم 
بهم  ويزج  ب�سكل خا�س،  فل�سطني 
بحقهم  وميار�س   ، املعتقلت  يف 
يتعر�سون  و  والبتزاز،  ال�سغط 
وال�رشب  التعذيب،  اأنواع  ل�ستى 
واملعاملة  والإرهاب،  والتهديد 
حلظة  منذ  بهم  والتنكيل  ال�سيئة، 

اعتقالهم، واأثناء ا�ستجوابهم، على 
ال�سلم،  دعاة  من  وم�سمع  مراأى 
الذي  العامل  و  الن�سان،  وحقوق 
يدعي  زوراً وبهتاناً بانه متح�رش، 
ويغ�س ال�سمع والب�رش، وكاأنه اأ�سم 
الكيان  هذا  جرائم  عن   ، اأبكم 
ي�رشب  الذي  العن�رشي  الفا�سي 
بعر�س  احلائط لكافة الت�رشيعات 
الدولية  التفاقيات  و  والقوانني، 
الأطفال  حماية  على  تن�س  التي  
وعدم تعري�سهم للتعذيب والعتقال 
، وخ�سو�ساً اتفاقية الطفل املادة 
)16( التي تن�س على: "ل يجوز اأن 
اأو غري  تع�سفي  تعر�س  اأي  يجري 
للطفل يف حياته اخلا�سة،  قانوين 
اأو اأ�رشته، اأو منزله، ول اأي م�سا�س 
�سمعته"  اأو  ب�رشفه  قانوين  غري 
وتن�س اأي�ساً على اإن "للطفل احلق 
يف اأن يحميه القانون من مثل هذا 
التعر�س اأو امل�سا�س". ول يراعي 
الحتلل حداثة �سن الأطفال اأثناء 

تقدميهم للمحاكمة، ول ت�سكل لهم 
اإىل  بالإ�سافة  خا�سة.  حماكم 
الطفل  �سن  يحدد  الحتلل  اأن 
وفق  وذلك  عاماً،  ال16  دون  مبا 
الذي  ال�سهيوين  الق�سائي  اجلهاز 
الأحكام  ا�ست�سدار  يف  ي�ستند 
الأمر  اإىل  الأطفال  الأ�رشى  �سد 
والذي   ،"132" رقم  الع�سكري 
هو  مبن  الطفل،  �سن  فيه  حدد 
هذا  وفى  ع�رش،  ال�ساد�سة  دون 
املادة  لن�س  �رشيحة  خمالفة 
رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي 
مل  اإن�سان  باأنه)كل  الطفل  عرفت 
 : ختاما  ع�رش(.  الثامنة  يتجاوز 
الحتلل  ظل  ويف  الطفولة  ان 
يوم،  كل  تغتال  البغي�س  ال�سهيوين 
للطفل  مبا�رش  ا�ستهداف  فهناك 
جمالت  جميع  يف  الفل�سطيني 
والنف�سية،  ال�سحية،  احلياة 
ولقد   ، والجتماعية  والتعليمية، 
ا�سحى  انه  ووا�سحا  جلياً،  بات 

و�سائل  لكل  �سحية  يزل  ومل 
الذي  اللعني  ال�سهيوين  الإرهاب 
جتاوز كل احلدود، اإْن كان للجرائم 
من  يتطلب  بات  بحيث  حدود، 
هذه  يف  للتاأمل  وقفة  اجلميع 
اإىل  حتولت  التي  املزرية  احلالة 
احلزن  على  تبعث  ب�سعة  ظاهرة 

التخاذل  هذا  ظل  يف  وال�سدمة، 
الدويل والتعنت ال�سهيوين.

فل�سطني  ل�سهداء  واخللود  املجد 
للأ�رشى  واحلرية   ، الأبرار 
حرة  فل�سطني  وعا�ست  البوا�سل، 
عربية وعا�سمتها الأبدية  القد�س 

�ساء من �ساء واأبى من اأبى.

�شاهد على املوت البطئ 

ليلة من القهر واملوت والنتظار ..
يف معرب الرملة ال�سهيونى 

بقلم: االأ�شري املحرر ثائر 
عزيز حالحله 

حتى ن�سف املكان الذي يعرف 
املمر  يعني  الذي  باملعبار 
الذي مير من خلله النا�س كما 
لنقاط  حتولت  التي  احلواجز 
وقهر  وعذاب  وموت  عبور 
طول  على  الفل�سطيني  للإن�سان 

الوطن املحتل وعر�سه.
ت�سل  عندما  املعبار  لو�سف 
�سيارة  اي  البو�سطه  �سيارة 
جممع  اىل  الأ�رشى  نقل 
عدة  ي�سم  الذي  الرملة  �سجن 
)نت�سان،ومع�سي  منها  �سجون 
وعيادة  الرمله  وعزل  ياهو، 
الرملة  م�سفى  �سجن  او  الرملة 
وغريها(  باملريا�س  املعروف 
املحاطة  البو�سطة  تدخل 
باملرافقني من وحدة ) نخ�سون 
من  الأ�رشى  لنقل  املخ�س�سة   )
لل�سجون  ثم  للمعبار  ال�سجون 
باأ�سلحة  م�سلحني  وهم  الخرى 
ونحن  متوح�سة  كلب  ومعهم 
والأرجل  الأيدي  مقيدو 
الرئي�سى،و  الباب  من  ندخل 
قبل  من  البو�سطه  فح�س  يتم 
لإدارة  تابعة  خمت�س�سة  وحدة 
الحتلل  �سجون  ت�سمى  ما 

ل�ساعة  انتظار  وبعد  ال�سهيوين 
لديهم  �سكوك  نتيجة  اواكرث 
او  للحرا�س  اوخلل معني ممكن 
ل�ساعات  يرتكونا  ان  ال�سجانون 
 ، احلارقة  ال�سم�س  اأ�سعه  حتت 
داخل  يف  نكون  الأ�رشى  ونحن 
وزنازينها  باأقفا�سها  البو�سطة 
لأنها   مق�سمة هكذا ، والأ�رشى 
يتم يف داخلها تق�سيمهم ح�سب 
مايدعون كل واحد ح�سب مكانه 
وملفه  اليه  املنقول  و�سجنه 
واأحيان  وق�سيته  ملفه  وخطورة 
ح�سب انتماءه ال�سيا�سي واأحيان 
يهود  جنائيون  اأ�رشى  و�سع  يتم 
وعرب مع الأ�رشى ال�سيا�سيون. 
بعدها تتحرك البو�سطة لإفراغ 
التابعة  ال�سجون  يف  بدخلها  ما 
ملجمع �سجن الرملة وقد ي�ستمر 
للأ�رشى لكرث  والإفراغ  التوزيع 
من �ساعتان واأمام  �سجن او ق�سم 
واملكيف يف  الأنوار  اإ�سفاء  يتم 
حرارة  وتكون  البو�سطه  داخل 
مرتفعة  ال�سيف  يف  االبو�سطة 
ال�ستاء  ويف  عالية  رطوبة  مع 
هذا  وي�ستمر  ولأحرج ،  حدث 
امل�سل�سل من العذاب حتى ت�سل 
اىل ما يعرف بالففا�س التابعة 
للمعبار وهي عبارة عن اأقفا�س 
التي  الأقفا�س  ت�سبه  حديدية 

املتوح�سة  الكلب  يتم  ح�رش 
التفتي�س  اإجراءات  وبعد  فيها 
والتعرية  واملذلة  املهينة 
وحماولت  ودفعه  للأ�سري 
واللفظي  اجل�سدي  العتداء 
برفقته  الأ�رشى  وعلى  عليه 
على  الحتجاج  يحاول  ومن   ،
معاملة اإفراد وحدة نخ�سون يتم 
اإجبار الأ�سري بعد �ساعات متعبة 
بحمل  والنتظار  ال�سفر  من 
اي�سا  وقدميه  املقيدتان  بيديه 
ما لدية من احتياجاته واأغطيته 
ال�سخ�سية وكاأنه يجر عربة وهم 
مذل  م�سهد  يف  اليه  ينظرون 
وت�سفي للأ�سري،  تدخل قف�سك 
 ، القوى  خائر  وانت  عربنك 
بعد  ما  اىل  ل�ساعات  وتنتظر 
منت�سف الليل ،  ل اكل ل �رشاب 
�رشاخ واأ�سوات و�سباب ،وهكذا 
املقرفه،  للغرف  اإدخالك  يتم 
اأ�رشاب  جدرانها  يك�سوا  والتي 
البق  وح�رشة  ال�رشا�سري  من 
الآثار  ترتك  التي  لل�سعة 
ل�سهور  اأج�سام الأ�رشى  على 
طويلة ، ل دورة مياه نظيفة ول 
لل�ستخدام  مرحا�س  �سالح 
نتنه  و�سخة  ،وافر�سه  الب�رشى 
لل�سجانني  بالإ�سافة  الرائحة 
او  باملردوان،   ومعهم مايعرف 

ما ت�سمى اللغة بالعربية  )احلليه( 
اي من الأ�رشى اجلنائيون الذين 
ويتعمد  املعبار  يف  يعلمون 
العرب  بع�س  و�سع  ال�سجان 
واملكان متابع من قبل كامريات 
و�سف  هذا   ، نهار  حتكم ليل 
املوح�س  املكان  لهذا  ب�سبط 
والذي ميار�س فيه القهر والتلذذ 
على معاناتنا وقتلنا وعذابنا من 
ا�ستيطانية  ا�ستعمارية  )دويلة 
اأمام  تزعم    ) لوطننا  حمتلة 
الدميقراطية  واحة   انها  العامل 
املنطقة  هذه  يف  املزعومة،  
وعزة  لكرامة  م�سلخ  هي  ،بل 
ودويلة  الفل�سطينى   الن�سان 
الرهاب  ا�سكال  كل  متار�س 
املنظمة   واجلرمية  والعن�رشية 
والقهر الآدمي والإن�ساين،  ولكن 
العامل ليرى بعينه ذلك ول يريد 
نحن   ، ي�سمع  او  يرى  ان  ا�سل 
القهر  هذا  وعاي�سنا  ذلك  نرى 
والإذلل  للآلف من املنا�سلني 
ال�سجون  الذين دخلوا  والأ�رشى 
املتوا�سل  ال�رشاع  فرتة  طوال 
ال�سهيونية  احلركة  مع 

ال�ستعمارية التو�سعية. 
احلرية لال�شرى 
احلرية لفل�شطني و�شعبها 
واأ�شراها..ا

تدهور �سحة الأ�سري املري�ض 
�سامي اأبو دياك

الأ�رشى  اإعلم  مكتب  اتهم 
واإدارة  الحتلل  �سلطات 
الأ�سري  ترك  بتعمد  ال�سجون 
اهلل  عبد  عاهد  �سامي  املري�س 
�سكان  من  دياك)37عاماً(  اأبو 
مدينة  جنوب  الظهر،  �سيلة  بلدة 
البطيء،  للموت  يتعر�س  جنني، 
الأيام  يف  �سحته  تراجعت  فقد 
اخلطورة  حد  اإىل  الأخرية 

الق�سوى.
اأو�سح  الأ�رشى  اإعلم  مكتب 
اأحد  يعترب  دياك  اأبو  الأ�سري  باأن 
املتعمد  الطبي  الإهمال  �سحايا 
اإدارة  بحقه  متار�سه  الذي 
يف  للموت  يعر�سه  ما  ال�سجون، 
اأي حلظة؛ نتيجة اإ�سابته بالعديد 
�سنوات،  منذ  الأمرا�س  من 
اأخطرها مر�س ال�رشطان والذي 
بدء ينت�رش يف ج�سده ب�سكل كبري 
فيما  يقبع  وهو  حياته،  ويهدد 

ي�سمى بعيادة �سجن الرملة.
الأ�رشى  اإعلم  مكتب  ل  ويحِمّ
واإدارة  الحتلل  �سلطات 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  ال�سجون 
دياك  اأبو  الأ�سري  وحياة  �سلمة 
على  طراأ  جديد  تدهور  بعد 
عدة  نقله  وبعد  ال�سحي،  و�سعه 
الأخري  الأ�سبوع  خلل  مرات 
هروفيه،  اأ�ساف  م�ست�سفى  اإىل 

ب�سبب التدهور ال�رشيع يف حالته 
ال�سحية؛ نتيجة هبوط ن�سبة دمه، 
فقد و�سلت اإىل 6، وهو يعاين من 

تزايد يف اللتهابات احلادة.
منذ  معتقل  دياك  اأبو  الأ�سري 
تاريخ 2002/7/17، وقد اأ�سدرت 
حكماً  بحقه  الحتلل  حماكم 
ثلث  املكرر  املوؤبد  بال�سجن 
30عاماً  اإىل  اإ�سافة  مرات، 
يكن  مل  اعتقاله  فحني  اأخرى، 
ونتيجة  اأمرا�س،  اأية  من  يعاين 
الذي  املتعمد  الطبي  الإهمال 
�سنوات،  عدة  منذ  له  يتعر�س 
تبني اإ�سابته مبر�س ال�رشطان يف 

الأمعاء يف مرحلة متقدمة.
واأ�ساف اإعلم الأ�رشى باأن حالة 
ومنذ  ال�سحية  دياك  اأبو  الأ�سري 
ب�سكل  تراجع  يف  الوقت  ذلك 
م�ستمر نتيجة عدم تقدمي علج 
تراجع  طراأ  وموؤخراً  له،  حقيقي 
يف  ال�سحي  و�سعه  على  جديد 
يقبع  الذي  الرملة  م�ست�سفى 
لنقله  الحتلل  دفع  مما  فيه، 
مرات،  عدة  خارجي  مل�ست�سفى 
العلج  جل�سات  اأ�سبحت  حتى 
الكيميائي ل تفيد يف مثل حالته.

اإعلم الأ�رشى اأو�سح باأن الأ�سري 
�سنوات  خلل  تعر�س  دياك  اأبو 
ممنهجة  قتل  ل�سيا�سة  اعتقاله 

برتكه فري�سة للأمرا�س اخلطرية 
تفتك يف ج�سده، ففي العام 2015 
اعتقاله  على  عاماً   13 بعد  اأي 
اأورام من  اإزالة  اأجريت له عملية 
�سوروكا  م�ست�سفى  يف  الأمعاء 
الإ�رشائيلي، ومت ق�س 80 �سم من 

اأمعائه الغليظة.
اإىل  نقل  ذلك  ورغم  دياك  اأبو 
م�ست�سفى الرملة، فاأ�سيب بالتلوث 
والت�سمم نتيجة عدم النظافة يف 
الحتلل  ا�سطر  مما  ال�سجن، 
هروفيه  ا�ساف  مل�ست�سفى  لنقله 
يقدم  ومل  �سحته،  تدهور  بعد 
اإعادته  ومتت  حقيقي،  علج  له 
وخ�سع  الرملة  م�ست�سفى  اإىل 
جراحية،  عمليات  لثلث  بعدها 
ملدة  املخدر  تاأثري  حتت  وبقي 
التنف�س  باأجهزة  مو�سولً  �سهر 
ال�سطناعي، واأ�سيب نتيجة ذلك 

بف�سل كلوي ورئوي.
خلل  رف�ست  الحتلل  حماكم 
طلبات  عدة  املا�سية  الفرتة 
الأ�رشى  هيئة  بها  تقدمت 
واإن�سانية،  حقوقية  وموؤ�س�سات 
ب�سكل  عنه  بالإفراج  وطالبت 
خارج  حالته  ملتابعه  ا�ستثنائي 
ال�سجون، خ�سيًة من وفاته داخل 
اإهمال  ا�ستمرار  نتيجة  ال�سجون 

علجه.



ف.�س
 

الباحث  للمركز  الإعالمي  الناطق 
تقرير  يف  اأو�ضح  الأ�ضقر”  “ريا�ض 
ملناه�ضة  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
ال�ضاد�ض  ي�ضادف  الذي  التعذيب 
عام  كل  من  يونيو  من  والع�رشين 
الع�رشات  ي�ضتخدم  الحتالل  بان 
والتعذيب،  التحقيق  اأ�ضاليب  من 
الو�ضائل  وهذه  والنف�ضي  اجل�ضدي 
 )72( ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدت  العنيفة 
من  الحتالل،  �ضجون  يف  اأ�ضرياً 
احلركة  �ضهداء  هم   )219( اأ�ضل 

الأ�ضرية منذ عام 1967.
ما  نادراً  بانه  “الأ�ضقر”  وا�ضاف 
لأحد  فل�ضطيني  معتقل  يتعر�ض  ل 
يتعر�ض  وغالباً   ، التعذيب  اأ�ضكال 
من  اأ�ضلوب  من  لأكرث  املعتقل 
اأقبية التحقيق  اأ�ضاليب التعذيب يف 
الإ�رشائيلية  الأمن  لأجهزة  التابعة 
التوقيف املختلفة وخا�ضة  ومراكز 

يف الأيام الوىل لالعتقال .
وقال “الأ�ضقر” بان الحتالل يحاول 
اخفاء ما يجرى يف غرف التحقيق 
وذلك  بالأ�رشى  وتنكيل  تعذيب  من 
عرب ال�ضعي ل�ضن قانون ثابت ودائم 
باإعفاء املحققني من توثيق  ي�ضمح 
جتريها  التي  المنية  التحقيقات 
بال�ضورة  او  �ضوتياً  توثيقاً  �ضواء 
جهاز  يجريها  التي  تلك  خا�ضة 
“ال�ضاباك” بعد ان كان هذا القانون 
ي�ضتخدم ب�ضكل موؤقت ويتم جتديده 

كل 3 �ضنوات .
�ضلطات  بان  “الأ�ضقر”  واأ�ضاف 

املحرم  التعذيب  ت�رشع  الحتالل 
الفل�ضطينيني  الأ�رشى  �ضد  دولياً 
با�ضم القانون، حيث ت�ضمح اجلهات 
ال�ضاباك  ملحققي  الق�ضائية 
احرتام  دون  التعذيب،  مبمار�ضه 
لهم  ووفرت  الإن�ضان  لآدمية 
تتم  ل  حتى  املحاكم،  من  غطاء 
رفعت  حال  يف  ق�ضائياً  مالحقتهم 
اأمام تلك املحاكم،  دعاوى �ضدهم 
مما يعترب دعوة �رشيحة للتمادي يف 

ا�ضتخدام اأ�ضاليب التعذيب .
التعذيب  اأن  “الأ�ضقر”  وك�ضف 
يقت�رش  مل  الحتالل  �ضجون  يف 
لي�ضمل  امتد  بل  املحققني  على 
ب�ضكل  ي�ضاركون  الذين  الطباء، 
وهذا  الأ�رشى،  تعذيب  يف  وا�ضح 
املوؤ�ض�ضات  من  العديد  ك�ضفته  ما 
من  وذلك  الن�ضان  بحقوق  املعنية 

العالج  من  الأ�رشى  حرمان  خالل 
لإجبارهم على العرتاف.

التي  كذلك تعمد جتاهل الأمرا�ض 
الك�ضف  حني  الأ�رشى  منها  يعانى 
ال�ضجون،  اإىل  و�ضولهم  فور  الأوىل 
الأ�ضري  بان  مزوراً  تقريراً  ويكتبون 
اأي  من  يعانى  ول  جيدة  ب�ضحة 
ت�رشيحاً  ي�ضكل  وهذا  مر�ض، 
حيث  تعذيبه،  مبوا�ضلة  طبياً 
�ضغط  ملمار�ضه  باملحققني  يدفع 
الأ�ضري،  على  اكرب  ونف�ضي  بدين 
تعذيب  يف  متواطئني  يجعلهم  مما 

الأ�رشى .
وبني “الأ�ضقر” بان اثار التعذيب ل 
تقت�رش على فرتة التحقيق والعتقال 
العتقال،  بعد  ملا  متتد  بل  فقط 
الأ�رشى  من  عدد  لإ�ضابات  نتيجة 
تعر�ضهم  نتيجة  دائمة  بعاهات 

عن  ناهيك  امل�ضتمر،  للتعذيب 
املعاناة النف�ضية طويلة املدى التي 
هوؤلء  نفو�ض  على  ال�ضجن  يرتكها 
الأ�رش  من  حتررهم  بعد  الأ�رشى 
وخا�ضة الطفال منهم، والأمرا�ض 
التي لزمتهم نتيجة الإهمال الطبي 
ع�رشات  ا�ضت�ضهد  حيث  املتعمد، 
اإطالق  بعد  املحررين،  الأ�رشى 
نتيجة  قليلة  ب�ضهور  �رشاحهم 
اأ�ضيبوا  التي  والأمرا�ض  التعذيب 

بها داخل ال�ضجون .
اإىل  فل�ضطني  اأ�رشى  مركز  ودعا 
للك�ضف  دولية  حتقيق  جلنة  ت�ضكيل 
الأ�رشى  بحق  الحتالل  عن جرائم 
والوقوف على كافة اأ�ضكال التعذيب 
التي يتعر�ض لها الأ�رشى، وحما�ضبة 
امل�ضتمرة  جرائمه  على  الحتالل 

بحقهم . 

اأكد مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات باأن هناك تكامل يف الدوار بني الجهزة املختلفة الق�ضائية والأمنية والطبية لالحتالل 
لتعذيب الأ�ضرى الفل�ضطينيني، حيث ميار�س الحتالل التعذيب يف ال�ضجون ك�ضيا�ضة ممنهجة ومدرو�ضة وب�ضوء اخ�ضر من 

اعلى الهرم ال�ضيا�ضي ولي�س �ضلوكا فرديا كما يوحى الحتالل .

مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات

كافة الأجهزة الأمنية ال�شهيونية  ت�شارك يف 
تعذيب الأ�شرى الفل�شطينيني
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بقلم : الأ�ضرية املحررة -  
رو�ضة اإبراهيم حبيب 

متدهورًة  اأو�ضاعاً  يع�ضن  الأ�ضريات 
ا�ضتمرار  ظل  يف  اإن�ضانية،  وغري 
الإجراءات ال�ضتفزازية واملمار�ضات 
اإدارة  تتخذها  التي  التع�ضفية، 
تت�ضمن  والتي  بحقهّن،  ال�ضجون 
والعزل  النف�ضي  التعذيب  اأ�ضاليب 
النقل املتكررة  النفرادي، وعمليات 
اإىل املحاكم عرب البو�ضطة، ف�ضاًل عن 
بحقهن،  املتعمد  الطبي  ال�ضتهتار 
والكتظاظ ال�ضديد يف غرف ال�ضجن 
. حيث تتعر�ض الأ�ضريات اإىل اأ�ضاليب 
اإدارة  تنتهجها  التي  والتنكيل،  القمع 
التفتي�ض  ك�ضيا�ضة  بحقهن  ال�ضجون 
اأي  املجندات يف  اأيدي  على  العاري 
و�ضتمهن  لالأ�ضريات  و�رشبهن  وقت، 

باألفاظ بذيئة.
من   الفل�ضطينية  الأ�ضرية  وتعاين  كما 
كل  يف  اأ�ضرية   17 حيث  الكتظاظ 
غرفة اي�ضا.. اإدارة م�ضلحة ال�ضجون 
اأوقفت كل برامج التعليم يف ال�ضجون ،  
كعقاب جماعي لالأ�ضريات وما يحدث 
يف �ضجونهن  هو جهد ذاتي منهن ، و 
و   .. مبا�رشة  غري  اأ�ضاليب  و  بطرق 
الأ�ضريات تقيم دوما دورات علمية و 

عمليه يف كثري من اجلوانب ...
�ضيا�ضة الهمال الطبي املتعمد

باإهمال  ممنهجة  �ضيا�ضة  فهي 
عند  الإ�ضابات  و  املر�ضية  احلالت 

العتقال ..
لعمليات  بحاجة  اأ�ضريات  هناك 
اإ�رشاء  الأ�ضرية  مثل  جراحية 
بحاجة  اأ�ضريات  وهناك  اجلعابي�ض  
هناك  و  الأع�ضاب  يف  عمليات  ايل 
يف  الدائم  للوجود  بحاجة  اأ�ضريات 
الرعاية  على  لتح�ضل  امل�ضت�ضفى 

الطبية  .. 
ولي�ض هناك اأي مراعاة يف البو�ضطات 

للحالت املر�ضية .. و اذكر ان هناك 
اإطالق  مت  الأ�ضريات  من  الكثري 
مل  و   .. اعتقالهن  عند  عليهن  النار 
الطبي  بال�ضكل  معهن  التعامل  يتم 
م�ضاعفات  ي�ضبب  مما  املطلوب 

خطرية و اآلم كثرية
ماي�ضمى بالبو�ضطة

ال�ضندوق   .. املتحرك  القرب 
مقيدة  الأ�ضرية  تبقى  التي  احلديدي 
اىل  ت�ضل  ملدة  اأرجلها  و  اأيديها  من 

يوم كامل ... 
 .. �ضي  اأي  بعمل  لها  ي�ضمح  ول 
ما  بكل  لالإن�ضان  موت  البو�ضطة هي 

حتمله الكلمة من معنى .. 
البو�ضطة عذاب دائم ... و كل اأ�ضرية 
تعود من البو�ضطة تعود وهي مري�ضة 

و مرهقة و تعاين الكثري الكثري. ...
�ضمود  على  يوؤثر  ل�ضيء  تاأكيد  بكل 
�ضابرات  �ضامدات  فهن  الأ�ضريات  
.. فال قرار داخلي او خارجي يزعزع   
مواجهة  يف  و�ضربهن  �ضمودهن 

اإجرام ال�ضجان ...
ر�ضالة اإىل العامل احلر

 املطلوب مل�ضاندة الأ�ضريات :-
تكاتف اجلميع يدا بيد من اجل ن�رش 

معاناة كل اأ�ضرية فل�ضطينية .. 
فكل اأ�ضرية حتمل ق�ضة و معاناة ... 

كل اأ�ضرية يجب ان نتحدث عنها عن 
معاناتها عن اآلمها عن عذاباتها عن 
اأحالمها عن اأطفالها او عن طفولتها 

..
والعمل اجلاد لالإفراج عنهن 

فهن اأ�ضريات حرب ول�ضت باإرهابيات
اأن يتحدث يوميا  يجب على الإعالم 

عن هذه الق�ضية
من  جادة  لوقفة  بحاجة  الأ�ضريات 

اجلميع قيادة و �ضعب و ف�ضائل  ... 
و يجب تدويل ق�ضية الأ�ضريات عربياً 

و عاملياً.

عن اأو�شاع الأ�شريات يف �شجون 
الحتالل ال�شهيوين

الأ�رشى  �ضوؤون  هيئة  وثقت 
عنها  �ضدر  تقرير  يف  واملحررين 
، اعتداء جنود الحتالل بال�رشب 
خالل  وذلك  فتية   6 على  املربح 
معهم  والتحقيق  اعتقالهم  عملية 

يف مراكز التوقيف الإ�رشائيلية.
قوات  اأن  الهيئة  تقرير  واأو�ضح 
القا�رش  بالأ�ضري  نكلوا  الحتالل 
من  عاماً(  ال�ضعدي)17  حممود 
خميم جنني، والذي جرى اعتقاله 
�ضارع  من  الظهرية  �ضاعات  خالل 

هاجمه  اأن  بعد  جنني،  يف  حيفا 
جمموعة من "امل�ضتعربني" وقاموا 
بزجه داخل �ضيارة ع�ضكرية ونقله 
"بيتان"  تُدعى  م�ضتوطنة  اإىل 
وانهالوا  اأر�ضاً  طرحوه  وهناك  
تع�ضفي  ب�ضكل  بال�رشب  عليه 
وباأعقاب  والهروات  بالع�ضي 
من  العديد  له  م�ضببني  البنادق، 
ج�ضده  يف  والكدمات  الر�ضو�ض 
ال�ضعدي ملقى  الفتى  وراأ�ضه، بقي 
وهو  طويلة  ل�ضاعات  الأر�ض  على 

نُقل  والقدمني،  اليدين  مقيد 
بعدها اإىل مركز حتقيق ع�ضقالن، 
ُحقق  يوماً   23 الزنازين  يف  وبقي 
طويلة  ل�ضاعات  خاللها  معه 
وفيما  مرهق،  ل�ضتجواب  وخ�ضع 
الأ�رشى  ق�ضم  اإىل  نقله  جرى  بعد 

ال�ضبال يف  "جمدو".  
عبيات  ابراهيم  الطفل  عن  اأما 
وهو  عاماً(   13( العمر  من  والبالغ 
تعر�ض   فقد  بيت حلم،  مدينة  من 
على  ال�ضديدين  والتنكيل  لل�رشب 

حلظة  وذلك  الحتالل  جنود  يد 
راحيل"  "قبة  من  بالقرب  اعتقاله 
عبيات  القا�رش  اأُ�ضيب  وقد   ،
بر�ضو�ض وكدمات جراء ما تعر�ض 
له من اعتداءات همجية، ُحقق معه 
ومن  "عطاروت"  مركز �رشطة  يف 
الأ�رشى  ق�ضم  اإىل  نقله  جرى  ثم 

الأ�ضبال يف معتقل "الدامون".
الحتالل  قوات  اعتدت  حني  يف 
 17( علي  طارق  املعتقل  على 
�رشقي  قدوم  كفر  بلدة  من  عاماً( 

مت  والذي  قلقيلية،  حمافظة 
التي  املواجهات  خالل  اعتقاله 
ومل  بلدته،  من  بالقرب  اندلعت 
ب�ضكل  ال�رشب  من  الأ�ضري  ي�ضلم 
جنود  يد  على  والهانة  عنيف 
وقاموا  هاجموه  الذين  الحتالل 
ا�ضتجواب  ومت  اأر�ضاً،  بطرحه 
مركز  يف  علي  القا�رش  املعتقل 
نُقل  ثم  ومن  "اأريئيل"  �رشطة 
اإىل معتقل "الدامون" حيث يقبع 

الآن.         

اأي�ضاً  الهيئة  تقرير  ور�ضد   كما 
بال�رشب  اعتداء جنود الحتالل 
العنيف على كل من الفتية : عمر 
حمارزة من بلدة اأبو دي�ض �رشقي 
وحممد  القد�ض،   حمافظة 
واأمين دعي�ض  دعي�ض )18 عاماً( 
)17 عاماً( وكالهما من حمافظة 
عملية  خالل  وذلك   ، اخلليل 
اعتقالهم واقتيادهم من منازلهم، 
يقبعون  الفتية  هوؤلء  باأن  علماً 

حالياً يف معتقل "عوفر".

اأثناء عملية اعتقالهم

جي�ش الحتالل يعتدي بال�شرب املربح على 6 فتية 



علق �رسدجان فا�سيليفيت�ش املدير 
انغوال  ملنتخب  ال�رسبي  الفني 
موريتانيا  اأمام  فريقه  لقاء  عن 
يف ثاين مباريات الفريق االنغويل 
االأفريقية  االأمم  كاأ�ش  بنهائيات 
تكون  لن  املواجهة  اأن  مو�سحا 
ي�سعى  فريقه  اأن  م�سيفا  �سهلة 
للفوز وتقدمي اأداء جيد كما حدث 
اأمام  املجموعة  افتتاح  لقاء  يف 
قائال:  املدرب  واأ�ساف  تون�ش، 
"الظروف متكافئة بني الفريقني، 
احرتم الفريق املوريتاين ومدربه 
الذي قدم اأداء رائع خالل م�سوار 
للبطولة"،  املوؤهلة  الت�سفيات 
وحتدث عن جاهزية الالعبني يف 
املباراة قائال :" لقد تعافى بع�ش 
اللقاء  عن  غابوا  اللذين  الالعبني 
بن�سبة  جاهزين  اأ�سبحنا  و  االأول 
كبرية خلو�ش املباراة، واأتوقع اأن 
رائع  ب�سكل  فريقي  العبي  يظهر 

يف امللعب".
وعرب �رسدجان عن �سعادته بتقدم 

املنتخبات  ترتيب  يف  انغوال 
رغبة  وعن  الدويل  باالحتاد 
مركز  حت�سني  يف  اجنوال  العبي 
العاملي،  الت�سنيف  يف  بالدها 
الفنية  اختياراته  يخ�ش  وفيما 
قائمة  قال:"  موريتانيا  ملباراة 
وبالتاأكيد  العدد  كاملة  الفريق 
�ستكون  املباراة  ت�سكيلة  اختيار 
وفقا لطريقة اللعب وطريقة اأداء 
�سعادته  عن  وعرب  املناف�ش"، 
الالعبني  من  عديد  بوجود 

انغوال  منتخب  يف  املحرتفني 
فنية  اأف�سلية  يعطي  ذلك  الأن 
اأن  واأكد  املناف�ش،  اأمام  ونف�سية 
طلب االحتاد االنغويل يف البداية 
كان التاأهل لنهائيات البطولة اأما 
التح�سري  فكان  الثاين  الهدف 
املقبلة،  العامل  كاأ�ش  لنهائيات 
ال�ستغالل  ي�سعى  اأنه  مو�سحا 
من  البطولة  يف  الفريق  م�ساركة 
لت�سفيات  اجليد  اال�ستعداد  اأجل 

املونديال .

مارتينيز: جتاوزنا الرهبة واأنغول التحدي الأكرب

ب�ساأن  بقوة  حتوم  ال�سكوك  باتت 
قائد منتخب  اأيو  اأندريه  م�ساركة 
اأمام  املرتقب  اللقاء  يف  غانا، 
يف  اليوم  املقررة  الكامريون، 
اجلولة الثانية ملباريات املجموعة 
االأمم  كاأ�ش  ببطولة  ال�ساد�سة 
االأفريقية املقامة حاليا يف م�رس، 
توما�ش  زميله  غياب  تاأكد  فيما 
واأ�سدر  االإ�سابة،  ب�سبب  اأجيبوجن 
بيانا  القدم  لكرة  الغاين  االحتاد 
الر�سمي  االإلكرتوين  موقعه  على 
اأن  خالله  من  ك�سف  ام�ش  اأول 
الالعبني خ�سعا لفحو�سات طبية 
بعدما  املا�سية،  ال�ساعات  خالل 

2ـ2  الفريق  تعادل  خالل  اأ�سيبا 
م�ستهل  يف  البنيني،  نظريه  اأمام 
مباريات املنتخب امللقب بالنجوم 
مما  املجموعة،  يف  ال�سوداء 
الفريق  مدرب  اأبياه  كوي�سي  دفع 
االحتاد  واأ�سار  ال�ستبدالهما، 
اأثبتت  الفحو�سات  اأن  بيانه  يف 
اللحاق  على  اأجيبوجن  قدرة  عدم 
اجلهاز  �سينتظر  فيما  باملباراة، 
اأيو  ا�ستجابة  للفريق مدى  الطبي 
يف  به  اال�ستعانة  اأجل  من  للعالج 

املباراة.
الذي  الغاين،  املنتخب  ويبحث 
ميتلك اأربعة األقاب يف البطولة عن 

حتقيق انت�ساره االأول يف الن�سخة 
احلالية للم�سابقة، وتعوي�ش تعادله 
الذي  بنني  منتخب  مع  املخيب 
يف  الثاين  املركز  معه  يتقا�سم 
ترتيب املجموعة بنقطة واحدة، 
املنتخب  خلف  نقطتني  بفارق 
الذي  اللقب  حامل  الكامريون 
فوزه  عقب  ال�سدارة،  على  يرتبع 
اجلولة  يف  بي�ساو  غينيا  على  2ـ0 
غانا  منتخب  اأن  يذكر  االأوىل، 
�سيفتقد خدمات العبه جون بوي 
االإيقاف،  ب�سبب  الكامريون  اأمام 
عقب تلقيه بطاقة حمراء يف لقاء 

بنني.

مينييه  �سيبا�ستيان  الفرن�سي  اأكد 
اأن  كينيا  ملنتخب  الفني  املدير 
فوز فريقه على تنزانيا 2-3 م�ساء 
الثانية  اجلولة  ام�ش يف ختام  اأول 
الثالثة  املجموعة  مباريات  من 
الفريق يف مناف�سة بطولة  �سيبقي 
اأفريقيا املقامة مب�رس  اأمم  كاأ�ش 
و�سجلت  حتى 19 جويلية املقبل، 
يف  االأوىل  الثالث  نقاطها  كينيا 
خ�رست  كانت  بعدما  البطولة 
اأمام اجلزائر 0-2  املباراة االأوىل 
وتنتظرها مواجهة قوية يف اجلولة 
وقال  ال�سنغال،  اأمام  اخلتامية 
مينييه، يف املوؤمتر ال�سحفي الذي 
اأعقب املباراة: "�سعيد جًدا بهذا 
االنت�سار الأنه �سيبقينا يف البطولة، 
االأمر كان �سعبا يف البداية، حيث 
يف  ال�سعف  نقاط  بع�ش  اأظهرنا 

اأن  ال�رسوري  من  وكان  الدفاع 
نغري بع�ش االأ�سياء وهذا ما قمنا 
كنا  "عندما  واأ�ساف:  فعال"،  به 
متاأخرين يف النتيجة قلت لالعبني 
اأ�ستطيع  ال  اأبًدا،  ت�ست�سلموا  ال 
املباراة.  هذه  خ�سارة  اأقبل  اأن 
جماعية  وروح  جودة  اأظهرنا  لقد 

وحما�ش كبري".
"الالعبون  كينيا:  مدرب  وتابع 
الكرة  تاريخ  يف  اأ�سمائهم  كتبوا 
الكينية، مثل هذه املباريات تثبت 
مباراتنا  للياأ�ش،  جمال  ال  اأن  لك 
الرتكيز  وعلينا  �سعبة  القادمة 
اأكد  ال�سنغال،  وبخ�سو�ش  جيد"، 
مينييه اأنه الفريق االأول يف ت�سنيف 
مو�سًحا  االأفريقية،  املنتخبات 
هذه  جتاه  بال�سغط  ي�سعر  ال  اأنه 
من  الكثري  اأر  "مل  وقال:  املباراة، 

نقاط ال�سعف يف منتخب ال�سنغال 
اأف�سح  لن  �سجلتها  التي  وحتى 
االأقل  على  مواجهة  هي  عنها، 
�سنلعب  الأننا  لنا  مفيدة  �ستكون 
ال  النهاية  ويف  كبري  منتخب  اأمام 

نعرف ماذا �سيحدث".
ميكاييل  املهاجم  قال  جهته،  من 
اأف�سل العب  الذي اختري  اأولوجنا 
الفوز  هذا  "اأهدي  املباراة:  يف 
اجلماهري  الكينيني،  للم�سجعني 
ونتمنى  لنا  احلقيقي  الدافع  هي 
الو�سول ملكانة كبرية يف البطولة"، 
منتخب  اأن  على  اأولوجنا  و�سدد 
بالده �سيكون اأف�سل بدنًيا ونف�سًيا، 
اأمام  املواجهة  اأن  اإىل  الفًتا 

ال�سنغال �ست�سكل حتدًيا جديًدا.

النقاط  كينيا يف ر�سيد  وت�ساوت 
 1-0 خ�رست  التي  ال�سنغال  مع 
اأمام اجلزائر يف وقت �سابق الأول 
نقاط  ثالث  منهما  ولكل  اأم�ش، 
للدور  التاأهل  من  قريبة  لت�سبح 
هدف  اأولوجنا  و�سجل  التايل، 
دقائق  بع�رس  النهاية  قبل  الفوز 
بت�سديدة من عند حدود منطقة 
االأي�رس  بالقائم  ارتطمت  اجلزاء 

حار�ش  مانوال  اي�سي  ملرمى 
تنزانيا قبل اأن ت�سكن ال�سباك.

الت�سجيل  م�سوفا  �ساميون  افتتح 
ال�ساد�سة،  الدقيقة  يف  لتنزانيا 
علي  مبوانا  ت�سديدة  تابع  بعدما 
�ساماتا التي ارتدت من احلار�ش 
وردت  ماتا�سي،  باتريك  الكيني 
يف  خطرية  مبحاولة  كينيا 
الدقيقة 22، عندما ارتدت الكرة 

�رسبة  عرب  مرتني  العار�سة  من 
راأ�ش من اأولوجنا اإثر ركلة ركنية، 
ماتا�سي  الكيني  احلار�ش  واأنقذ 
نفذها  حرة  ركلة  من  فر�سة 
بعدما   ،36 الدقيقة  يف  م�سوفا 
واأدركت  ركنة،  ركلة  اإىل  حولها 
اأولوجنا بركلة  التعادل عرب  كينيا 
من  ارتدت  ت�سديدة  اإثر  خلفية 
لي�سعها  تنزانيا،  حار�ش  مانوال 

يف  قريب  مدى  من  ال�سباك  يف 
مبا�رسة،  وبعدها   ،39 الدقيقة 
مرة  للتقدم  تنزانيا  �ساماتا  اأعاد 
اأخرى بت�سديدة اأر�سية من مدى 

كينيا  حار�ش  خروج  بعد  قريب، 
اأدركت  كينيا  لكن  مرماه،  من 
 62 الدقيقة  يف   2-2 التعادل 
ب�رسبة راأ�ش عرب جوهانا اأومولو 

اأيوب  من  عر�سية  متريرة  اإثر 
اأولوجنا  يح�سم  اأن  قبل  تيمبي، 
من  قريبة  لت�سبح  لكينيا  الفوز 

التاأهل للدور الثاين.

رميونتادا تاريخية لكينيا اأمام تنزانيا
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اأحرز مايكل اأولوجنا ثنائية بواقع هدف يف كل �شوط، ليقود كينيا للفوز 
الأمم  لكاأ�س  نهائي  الثمن  دور  بلوغ  يف  فريقه  اآمال  وينع�س  تنزانيا،  على   3-2

الفريقية اأول اأم�س، وو�شعت كينيا اأول ثالث نقاط يف ر�شيدها �شمن 
املجموعة الثالثة بعد اخل�شارة 2-0 اأمام اجلزائر يف املباراة الفتتاحية، بينما 

ظلت تنزانيا يف ذيل الرتتيب بدون نقاط.

مينييه: الفوز على تنزانيا اأبقانا 
باأجواء البطولة

اإعداد: عي�شة ق.

اأجيبوجن يغيب اأمام الكامريون و�ضكوك حول اأيو

مارتينيز  كورنتني  الفرن�سي  قال 
موريتانيا  ملنتخب  الفني  املدير 
قبل مباراة فريقه اأمام اأنغوال اليوم 
املجموعة  عن  الثانية  اجلولة  يف 
مدينة  حتت�سنها  والتي  اخلام�سة 
بعدة  قمنا  البداية  "يف  ال�سوي�ش: 
اأخطاء حول م�ساألة امتالك الكرة 
يف مباراة مايل ال�سابقة، وقد كانت 
املباراة  يف  اخل�سارة  علينا  �سعبة 
االأوىل واالآن ن�سعى للتعوي�ش اأمام 
قبل  من  "لعبنا  واأ�ساف:  اأنغوال"، 

ونعرفهم  الت�سفيات  يف  اأنغوال  مع 
على  جيد  منتخب  وهو  جيدا 
امل�ستوى اجلماعي وعلينا اأن ن�سع 
اأجل  من  اأمامنا  التاأهل  ح�سابات 
حتافظ  اإيجابية  نتيجة  حتقيق 
على حظوظنا يف التاأهل اإىل الدور 

املقبل".
بع�ش  باإجراء  نقوم  "قد  واأو�سح: 
ح�سب  الت�سكيل  يف  التغريات 
على  اأوافق  ال  املباراة،  ظروف 
الراأي القائل اأننا لعبنا مباراة مايل 

بطريقة دفاعية فقد لعبنا بتوازن 
كان  االأهداف  ا�ستقبال  وتوقيتات 
"مباراة  واأ�ساف:  �سلبيا"،  عامال 
اأنغوال �ستكون اأكرب حتدي لالعبني 
من اأجل التعبري عن اأنف�سهم اأمام 
وكان  جماهريهم،  واأمام  القارة 
البداية  �رسبة  من  رهبة  لدينا 
لنا  االأوىل  امل�ساركة  الأنها  نظرا 
من  ما حدث  فلنرتك  التاريخ،  يف 
اأجل  من  ونعمل  كبرية  خ�سارة 

التعوي�ش اأمام اأنغوال".

اأول  مدغ�سقر  حققت 
انت�سار لها يف تاريخ كاأ�ش 
عندما  االأفريقية،  االأمم 
بوروندي  تغلبت 1-0 على 
الثانية  اجلولة  �سمن 
مبلعب  الثانية  للمجموعة 
ورفعت  االإ�سكندرية، 
ت�سارك  التي  مدغ�سقر، 
البطولة  يف  مرة  الأول 

بلوغ  من  ب�سدة  واقرتبت 
الدور الثاين، ر�سيدها اإىل 
الثاين  املركز  يف  نقاط   4
متاأخرة بفارق نقطتني عن 
التي  املت�سدرة  نيجرييا 
النهائي،  ثمن  اإىل  تاأهلت 
يف املقابل، ظلت بوروندي 
مرة  الأول  ت�سارك  التي 
ذيل  اأي�سا، يف  البطولة  يف 

بدون  املجموعة  ترتيب 
بفارق  وتتاأخر  ر�سيد 
غينيا  عن  واحدة  نقطة 
�ساحبة املركز الثال، .جاء 
واملباراة  مدغ�سقر  هدف 
ماركو  عرب  الوحيد 
الدقيقة  يف  اإيليمهاريتا 
بالقرب  حرة  ركلة  من   76
اجلزاء.  منطقة  خط  من 
على  مدغ�سقر  وهيمنت 
و�سنحت  االأول،  ال�سوط 
لها اأول فر�سة خطرية عرب 
كارولو�ش اأندريامات�سينورو 
اأنقذها  حرة،  ركلة  من 
حار�ش  ناهيمانا  جوناثان 
بوروندي وحولها اإىل ركلة 
 ،13 الدقيقة  يف  ركنية 
وبعدها بنحو 5 دقائق تابع 

ت�سديدة  اأندريامات�سينورو 
ناهيمانا،  من  ارتدت 
مدغ�سقر  مهاجم  لكن 
يد  يف  اأخرى  مرة  �سدد 
فانيفا  واأهدر  احلار�ش، 
قائد  اأندريات�سيما  اإميا 
مدغ�سقر ومهاجم كلريمون 
الفرن�سي، فر�سة من و�سع 
 ،43 الدقيقة  يف  انفراد 
ال�سباك  اإيليمهاريتا  وهز 
ركلة  من   76 الدقيقة  يف 
عند حدود  من  قوية  حرة 
وقبل  اجلزاء،  منطقة 
كاد  بدقيقتني  النهاية 
ي�ساعف  اأن  اإيليمهاريتا 
املرة  هذه  لكن  النتيجة، 
اإىل  وحولها  اأندريان  تاألق 

ركلة ركنية.

مدغ�ضقر حتقق انت�ضاًرا تاريخًيا بالكان

فا�ضيليفيت�ش: مواجهة موريتانيا لن تكون �ضهلة

مباريات اليوم 
اأنغوال  / 15:30: موريتانيا 
غانا  / الكامريون   :18:00

بي�ساو غينيا   / بنني   :21:00



عي�شة ق.

مونديال  يقدمون  جعلتهم  والتي 
بالربازيل   2014 العام  يف  كبري 
تاريخيا  تاأهال  اإثرها  على  حققوا 
مرة  لأول  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
اجلزائرية يف  امل�شاركة  تاريخ  يف 
اإىل  بلما�شي  قدوم  العامل،  كاأ�س 
العار�شة  وتوليه  الوطني  املنتخب 
للتي  م�شابهة  بعقلية  جاء  الفنية 
غر�س  وهي  حليلوزيت�س،  ميلكها 
بحرارة  واللعب  الوطنية  الروح 
على  وقفنا  حيث  كبريتني،  واإرادة 
اأر�شية  على  حماربني  لعبني 
�شوى  يبحثوا  مل  والذين  امليدان 
الوطنية  الألوان  ت�رشيف  عن 

ال�شنغايل  باملنتخب  والإطاحة 
والذي رغم انه مر�شحا فوق العادة 
على الورق من اأجل التتويج بلقب 
كاأ�س اإفريقيا، لكن رفقاء املدافع 
املحوري جمال بن العمري وقفوا 
لهم باملر�شاد ومتكنوا من اإيقاف 
ماين  �شايدو  النجم  رفقاء  زحف 
اأمامه  �شلبا  دفاعا  وجد  الذي 
منعه من ممار�شة هوايته املف�شلة 
الذي  وهو  الأهداف  ت�شجيل  يف 
هدافا  املن�رشم  املو�شم  اأنهى 
حممد  رفقة  الإجنليزي  للدوري 
تفوقا  بلما�شي  اأظهر  �شالح. 
األيو  بنظريه  مقارنة  قويا  تكتيكيا 
�شي�شي مدرب ال�شنغال وهو الذي 
جنح يف غلق املنافذ اأمام �شايدو 
الرتكيز  خالل  من  وزمالئه  مانيه 

على و�شط امليدان عرب املحاربني 
الذين  وفيغويل  بنا�رش  قديورة، 
اإيقاف  عرب  رائعة  مباراة  قدموا 
التريانغا«  »اأ�شود  لعبي  خطورة 
وم�شاعدة  الكرات  وا�شرتجاع 
الهجوم من خالل منح الكرة نحو 
املناف�س،  مرمى  وتهديد  الأمام 
اإىل جانب ذلك ظهر الدفاع اف�شل 
بعد  خا�شة  ال�شابقة  اللقاءات  من 
التجان�س يف اللعب الذي ظهر بني 
الثنائي بن العمري وماندي، الأول 
كان حماربا ولعب بروح قتالية على 
جنح  بينما  الأخ�رش،  امل�شتطيل 
مانيه  تغطية  اإيقاف  يف  ماندي 
يخلق  مل  اأين  خطورته  واإيقاف 
لعب  تواجد  يف  كبرية  خطورة 

ريال بيتي�س ال�شباين.

يف املقابل، ووا�شل يو�شف باليلي 
الذي  وهو  بقوة  والربوز  التاألق 
ا�شتعاد الثقة يف النف�س منذ قدوم 
الفر�شة من  منحه  الذي  بلما�شي 
الذي  الأمر  اإمكانياته  اإبراز  اجل 
اأمام  الوديني  اللقاءين  منذ  حدث 
يربهن  ان  قبل  ومايل  بورندي 
توقيعه  عرب  ام�س  اأول  جمددا 

للهدف الوحيد يف اللقاء.
املنتخبات  ثالث  اخل�رش  ويعترب 
النهائي  ثمن  الدور  اإىل  املتاأهلة 
لكاأ�س اإفريقيا بعد منتخبي م�رش 
الدور  وبلغ  ونيجريا  الدورة  منظم 
املجموعة  �شدارة  يف  الثاين 
احد  �شيواجه  اأين  الثالثة، 
منتخبات جمموعة م�رش، نيجرييا 

واملغرب.

اخل�شر يتاأهلون اإىل ثمن نهائي »الكان« ب�شدارة املجموعة الثالثة

بلما�ضي يعيد الروح القتالية اإىل اخل�ضر
ا�شتعاد املنتخب الوطني الأجواء الأخوية والروح العالية بني الالعبني جمددا بعد ال�شورة التي اأ�شحوا يقدمونها يف كل مباراة 

يلعبونها منذ تويل املدرب جمال بلما�شي الإ�شراف على العار�شة الفنية الوطنية، والذي اأحدث تغيريات كبرية على مدار ما يقارب 
10 ا�شهر منذ توليه تدريب اخل�شر، حيث اأعاد املنتخب الوطني باأدائه اأمام ال�شنغال وقبلها كينيا الأذهان باجلزائريني اإىل عهد 

الناخب الوطني ال�شابق وحيد حليلوزيت�ش والروح القتالية الكبرية التي زرعها يف زمالء الالعب �شفيان فيغويل اآنذاك 

اأبو تريكة: بلما�ضي ذكي تفوق على �ضي�ضي وزرع الروح القتالية بالالعبني
الدويل  الالعب  اعرتف 
امل�رشي ال�شابق حممد اأبو 
الذي  الكبري  بالدور  تريكة 
لعبه املدرب جمال بلما�شي 
الوطني  املنتخب  مع 
وقيادته اإىل التاألق مع بداية 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم اجلارية 
القائد  قال  يف م�رش، حيث 
»الفراعنة«  لت�شكيلة  ال�شابق 
التي  للمواجهة  حتليله  يف 
بنظريه  اخل�رش  جمعت 

اأن بلما�شي متكن  ال�شنغايل 
منذ  املواجهة  احتواء  من 
التي  ال�شحافية  الندوة 
وتقدميه  املقابلة  �شبقت 
لنظريه  الأ�شا�شية  للت�شكيلة 
وو�شفه  �شي�شي،  األيو 
والعبقري  الذكي  باملدرب 
والذي جنح يف قلب الطاولة 
التفوق  خالل  من  ل�شاحله 
اأمام  اأبانه  الذي  التكتيكي 

مناف�شه ال�شنغايل.

و�شدد اأبو تريكة على الروح 
القتالية التي زرعها بلما�شي 
ظهرت  والذين  الالعبني  يف 
يف  الرغبة  عالمات  عليهم 
الفوز واللعب بحرارة �شديدة 
الوطنية،  الألوان  اأجل  من 
مو�شحا اأن الالعبني ا�شحوا 
يركزون على الدفاع والعودة 
مع  باملوازاة  اخللف  على 

لعب الهجوم.
ع.ق.
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ت�شريحات الالعبني

رف�ش الك�شف عن التغيريات املرتقبة اأمام تنزانيا

بلما�ضي: الفوز يعود اإىل الالعبني ول�ضنا مر�ضحني للتتويج بالكان

فيغويل: احلذر من الغرور 
�شروري  والفوز جاء 

بف�شل الإرادة

اجلزائري  الدويل  الالعب  حّذر 
ال�شقوط  من  فيغويل  �شفيان 
الذي  الفوز  عرب  الغرور  فخ  يف 
ال�شنغايل،  املنتخب  اأمام  �شجلوه 

و�شع  بالفوز و�رشورة  الحتفال  الإفراط يف  توخي  �شدد �رشورة  حيث 
الأقدام على الأر�س من اأجل الرتكيز على بقية امل�شوار من امل�شاركة 
يف كاأ�س اإفريقيا، مو�شحا اأنهم مل يقدموا اأداء خرافيا وكل ما يف الأمر 
الفوز امام ال�شنغال وطي ال�شفحة للرتكيز على طريقة حتقيق النت�شار 

يف اجلولة الأخرية اأمام تنزانيا.
وارجع فيغويل الفوز الذي حققوه امام ال�شنغال يف ت�رشيحات لقناة »بني 
بها  ت�شلح  التي  والعزمية  والروح  الكبرية  الإرادة  اإىل  القطرية  �شبورت« 
الالعبون على اأر�شية امليدان خا�شة واأنهم كانوا يريدون تقدمي اف�شل 
لعب  واعرب  عليه،  والتفوق  املناف�س  درا�شة  للبلد وجنحوا يف  متثيل 
نادي غالتا�رشاي الرتكي عن اأ�شفه لرتاجع م�شتوى املنتخب ال�شنغايل، 
حيث اأ�شار اأنه ميلك العديد من الأ�شدقاء ال�شنغاليني ومتنى تاأهل اأ�شود 
التريانغا ومرافقتهم للجزائر اإىل الدور الثاين، م�شيفا انهم يطمحون اإىل 
تقدمي  طريق  عن  اإفريقيا  كاأ�س  لقب  باإحراز  اجلزائريني  رغبة  حتقيق 

اأف�شل ما لديهم على امليدان من اأجل اإفراحهم.

عطال: مل ن�شخم ال�شنغال 
وهدفن ا اإ�شعاد اجلماهري 

اجلزائرية 

اأن  عطال  يو�شف  الالعب  اعترب 
املر�شح  كان  ال�شنغايل  مناف�شهم 
الورق،  على  اأمامهم  للفوز  الأبرز 
�شهال  يكن  مل  اللقاء  واأن  خا�شة 
منحوا  اأنهم  م�شيفا  ال�شنغال،  جنوم  امام  حقيقيا  اختبارا  خلو�شهم 
املناف�س حقه دون ت�شخيمه وذلك عرب تطبيق تعليمات الناخب الوطني 
�شاعدهم  الذي  العامل  وهو  امليدان،  اأر�شية  على  بحذافيها  وتنفيذها 
على الإطاحة بال�شنغال، م�شيفا ان العامل الذي �شاعدهم على حتقيق 
الفوز عدم الرتكيز يف اللقاء على جنم ليفربول �شايدو ماين والرتكيز على 
اللقاء وحده وعرّب املدافع الأمين للمنتخب الوطني عن �شعادته للدعم 
الكبري الذي وجدوه من طرف اجلماهري اجلزائرية التي تواجدت بقوة 
يف  بعيدا  الذهاب  عرب  اإ�شعادهم  متمنيا  بالقاهرة،  جوان   30 ملعب  يف 

عي�شة ق.املناف�شة القارية.

جمال  الوطني  الناخب  رف�س 
الوطنية  الت�شكيلة  ارتداء  بلما�شي 
بلقب  التتويج  اإىل  املر�شح  ثوب 
الفوز  بعد  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
املنتخب  اأمام  حققوه  الذي 
مل  الأمر  اأن  �شدد  حيث  ال�شنغايل، 
ت�شنيف اخل�رش يف خانة  بعد  يبلغ 
املنتخبات املر�شحة للتتويج قاريا، 
الذي حققوه  النت�شار  اأن  مو�شحا 
رغم  �شهال  يكن  مل  ال�شنغال  اأمام 
الإطاحة  �شهال  لي�س  املناف�س  اأن 
بداية  يف  حدث  الأمر  ان  اإل  به 
الدورة القارية لي�س اإل، وا�شاف اأن 

اإفريقيا  كا�س  اإحراز  عن  احلديث 
ينتظرهم  الذين  وهم  بعيدا  لزال 
لبلوغ  واملباريات  العمل  من  الكثري 

ذلك الهدف.
واأرجع امل�شوؤول الأول على العار�شة 
الفنية الوطنية الف�شل يف الفوز اإىل 
لعبيه اأين اأو�شح اأن العمل التكتيكي 
كان له دورا حا�شما يف حتديد هوية 
تطبيق  يف  جنحوا  واأ�شباله  الفائز، 
اإياهم  منحها  التي  التعليمات 
الذي  العامل  وهم  بحذافريها 
�شاعدهم على الإطاحة باملناف�س، 
من  كبري  بعمل  قام  اأنه  م�شيفا 

التدريبات  التكتيكية خالل  الناحية 
اأمام  اأي مفاجاأة غري �شارة  لتفادي 
جيدا  الر�شالة  وو�شلت  ال�شنغال 
بلما�شي  وتطرق  الالعبني.  اإىل 
اأين  للخ�رش  املقبلة  املقابلة  اإىل 
ح�شاب  الف  ي�شع  �شوف  اأنه  اأ�شار 
ان  �شبق  والذي  التنزاين  ملناف�شه 
و�شوف  الكان  قبل  مبارياته  عاين 
يعيد حتليل مواجهته امام ال�شنغال 
اأنه  واعترب  له،  جيدا  للتح�شري 
جلميع  مت�شاوية  ح�شابات  ي�شع 
يخ�شى  ول  امل�شاركة  املنتخبات 
مواجهة منتخب على ح�شاب اآخر، 

يف ظل وقوفه على ال�شعوبات التي 
يف  املر�شحة  املنتخبات  وجدتها 
رف�س  �شغرية.  منتخبات  مواجهة 
التغيريات  عن  الك�شف  بلما�شي 
الت�شكيلة  اأـن يحدثها على  املر�شح 
تنزانيا،  مباراة  يف  الأ�شا�شية 
واأو�شح ان الفوز �شوف يكون هدفه 
من اللقاء، وي�شع الثقة يف الالعبني 
يف  اجلزائر  تعداد  ميثلون  الذين 
�شوف  التغيريات  اأن  م�شيفا  الكان، 
الالعبني  ا�شرتجاع  ح�شب  جتري 

وتقييمه ملباراة تنزانيا.
عي�شة ق.

والعمران  ال�شكن  وزير  جدد 
اإلتزام  بلجود  كمال  واملدينة 
للطبعة  وهران  باحت�شان  اجلزائر 
19 لألعاب البحر الأبي�س املتو�شط 
الظروف،  اأح�شن  يف   2021 �شنة 
وذكر الوزير لل�شحافة على هام�س 
الأوملبي  املركب  لور�شات  زيارته 
بئر  ببلدية  املتو�شطية  والقرية 
للقلق  داعي  »ل  بوهران:  اجلري 
لالألعاب  املقبلة  الن�شخة  ب�شاأن 
عك�س  على  بوهران،  املتو�شطية 
من  اإلتزام  اإنه  البع�س،  يروجه  ما 
به  �شتفي  اجلزائرية  الدولة  قبل 
بلجود  ال�شيد  قام  وقد  كالعادة«، 
منذ  املواقع  لهذه  الأوىل  بزيارته 
الفنية  اللجنة  راأ�س  على  تعيينه 
التي  الوزارات  بني  امل�شرتكة 
الدين  نور  الأول  الوزير  �شكلها 
الوزاري  املجل�س  خالل  بدوي 
مللف  املخ�ش�س  امل�شرتك 
الألعاب املتو�شطية التي �شتنظمها 

اجلزائر لثاين مرة يف تاريخها.
ممثلو  �شدد  تدخالتهم  وخالل 
هذه الهيئات على العقبات املالية 
العديد  طريق  يف  تقف  التي 
اإطالقها  مت  التي  امل�شاريع  من 

واإدراجها يف اإطار الإعداد لالألعاب 
املتو�شطية، من جهته اعترب وايل 
وهران مولود �رشيفي، باأن الوقت 
قد حان لتخاذ تدابري عاجلة يف 
هذا امللف بالنظر اإىل ان املوعد 
يقرتب بخطى �رشيعة، تقا�شم هذا 
والعمران  ال�شكن  وزير  الإن�شغال 
واملدينة الذي ذكر اأن الإجراءات 
الأول  الوزير  قررها  التي  الأخرية 
خالل الجتماع الوزاري امل�شرتك 
من  العديد  �شتحل   ، يونيو   18 يف 
للتح�شريات  وت�شمح  امل�شاكل 
�رشعة  اإىل  بالنتقال  لالألعاب 

اأكرب.
عن  ممثلني  مع  حديثه  يف  و 
�شي«  �شي  »اأم  ال�شينية  ال�رشكة 
املركب  اإجناز  عن  امل�شوؤولة 
باإعادة  تطالب  التي  الأوملبي 
اإدراج  مع  امل�رشوع  تكلفة  تقييم 
بالعمل  تتعلق  جديدة  اإ�شافات 
بلجود من  ال�شيد  الإ�شايف، طالب 
م�شوؤوليه اإعداد امللفات املتعلقة 
اجتماع  يف  لدرا�شتها  باملو�شوع 
اأيام  ع�رشة  نحو  خالل  �شيعقد 

على م�شتوى الوزارة.
ق.ر.

الألعاب املتو�شطية 2021

جتديد اللتزام باحت�ضان الألعاب 
املتو�ضطية باأح�ضن الظروف



ظهري  �ألفي�س  د�ين  �أكد 
منتخب �لرب�زيل �أن فريقه 
كبرية  عقدة  من  تخل�س 
بار�غو�ي  على  بفوزه 
ربع  يف  �لرتجيح  بركالت 
�أمريكا، بعدما  نهائي كوبا 
يف  �سابقتني  مرتني  خ�رس 

نف�س  �أمام  �لظروف  نف�س 
�ألفي�س  و�عترب  �ملنتخب، 
�لرتجيح  �لفوز بركالت  �أن 
و�أق�سى  �سبق  خ�سم  على 
ن�سختي 2011  �لرب�زيل يف 
�لنهائي  ربع  يف  و2015 
قبل  �لفريق  يعزز  ا،  �أي�سً

�لنهائي،  ن�سف  خو�س 
�أنها  نعلم  »كنا  و�أ�ساف: 
قوة  �ستتطلب  �ملو�جهة 
�لأمر  لأن  كبرية،  ذهنية 
�أ�سعب  من  بو�حد  يتعلق 
كوبا  يف  �ملناف�سني 
�لظهري  و�أكد  �أمريكا«، 
�لأمين �أن �خلربة ل ت�سيف 
�لأمر  يتعلق  حني  �لكثري 
لأن  �لرتجيح،  بركالت 
وكاأنها  يعي�سونها  �لالعبني 
فيها  وتكون  �لأوىل،  �ملرة 

�لأع�ساب متوترة للغاية.
وعن ن�سف �لنهائي، قال/ 

»�أي خ�سم �سيكون معقد�، 
�لتفكري  هو  هدفنا  لكن 
�ملقبلة،  �ملرحلة  يف 
من  ملعرفة  و�لنتظار 
ون�ستعد  �خل�سم  �سيكون 
»لقد  و�أ�ساف  جيد�«، 
خطوة  بعد  على  �أ�سبحنا 
�لرئي�سي،  هدفنا  من 
هو  �حلذر  هذ�  �أن  �أعتقد 
�لتو�زن«،  �سيمنحنا  �لذي 
مبار�ة  �لرب�زيل  �ستخو�س 
ملعب  على  �لنهائي  ن�سف 
بيلو  مبدينة  مينري�و 
تعر�س  حيث  هوريزونتي، 

لهزمية  »�لكناري«  منتخب 
 2014 مونديال  يف  مهينة 
�أملانيا  �أمام  �سقط  عندما 
ن�سف  يف   7-1 بنتيجة 
�ألفي�س  و�عترب  �لنهائي، 
�أن هذه عقدة �أخرى يجب 
منتخب  يتجاوزها  �أن 
�لرب�زيل، وقال: »كان ذلك 
�لآن هذه  �لعامل،  كاأ�س  يف 
�إنهما  �أمريكا  كوبا  بطولة 
هذه  خمتلفان،  و�سعان 
فر�سة جديدة لبلوغ نهائي 
طول  بعد  �أمريكا  كوبا 

�نتظار«.

�إيطايل  �سحفي  تقرير  �أكد 
�أم�س �أن نادي جوفنتو�س و�فق 
�لأرجنتيني  جنمه  رحيل  على 
خالل  هيغو�ين  غونز�لو 
ملوقع  ووفًقا  �حلايل،  �ل�سيف 

�لإيطايل،  مريكاتو«  »كالت�سيو 
على  و�فق  جوفنتو�س  فاإن 
�سفوف  �إىل  هيغو�ين  �نتقال 
روما على �سبيل �لإعارة خالل 
وت�سعى  �ل�سيفي،  �ملريكاتو 

�إد�رة جوفنتو�س للح�سول على 
�ل�سفقة،  من  يورو  مليون   12
�ملفاو�سات  تز�ل  ل  لكن 

جارية بني �لناديني.
باأن  �لإيطايل  �ملوقع  و�أفاد 

باإبر�م  يرحب  ا  �أي�سً هيغو�ين 
بعد  �سيما  ل  �ل�سفقة،  هذه 
�إىل  �لناجحة  غري  �إعارته 
�ملو�سم  يف  وت�سيل�سي  ميالن 
هيغو�ين  �أن  يذكر  �ملنتهي. 

للمهاجم  بدياًل  �سيكون 
�لبو�سني �إدين دجيكو يف روما، 
�نتقاله  �ملتوقع  من  و�لذي 
هذ�  ميالن  �إنرت  �سفوف  �إىل 

�ل�سيف.

رومريو: احلظ مل يخدمنا 
اأمام الربازيل

�أن �ملدرب �لأرجنتيني  �أو�سكار رومريو،  بار�غو�ي  �أكد مهاجم منتخب 
�إدو�ردو برييزو توىل �لإد�رة �لفنية للفريق لتغيري عقلية �لالعبني، وقال 
�أمام  رومريو عقب توديع بار�غو�ي بطولة كوبا �أمريكا من ربع �لنهائي 
و�سل  �أ�سهر   4 »قبل   :3-4 �لرتجيح  بركالت  �ل�سيافة  �ساحبة  �لرب�زيل 
برييزو وبد�أنا تدريجًيا نفهم ما يطلبه منا«، وعن مو�جهة �لرب�زيل، قال 
�لهجمات  لبدء  �فتقدنا  لكننا  ب�سكل جيد  ند�فع  �أن  »��ستطعنا  رومريو: 
�أن  �إىل  رومريو  و�أ�سار  كثري�«،  �لكرة  على  ن�ستحوذ  مل  كما  �أكرث  بدقة 
�لرب�زيل مل تكف عن �لهجوم يف �ملبار�ة وهذ� كان يعقد �لو�سع، و�أنهى 
�لرتجيح  ركالت  ولكن  �أنف�سنا  نفر�س  �أن  »حاولنا  قائاًل  رومريو حديثه 
تعتمد على �حلظ«، وكان منتخب بار�جو�ي قد �أق�سى �لرب�زيل من ربع 
بركالت  �لنهائي  ربع  من  و2015   2011 ن�سختي  يف  �أمريكا  كوبا  نهائي 

ا، لكنه ف�سل يف تكر�ر �لأمر بالن�سخة �جلارية. �لرتجيح �أي�سً

بر�شلونة ي�شرتط 400 مليون اورو 
للتخلي عن دميبلي

ك�سف تقرير �سحفي �إ�سباين �م�س 
بر�سلونة  يريده  �لذي  �ملقابل  عن 
للتخلي عن خدمات جنمه �لفرن�سي 
ل�سحيفة  ووفًقا  دميبلي،  عثمان 
�لإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
على  �لرهان  قرر  بر�سلونة  فاإن 
دميبلي منذ عامني ول يز�ل يف�سل 
بع�س  رغم  �لفريق،  مع  ��ستمر�ره 
�لتي  �لحرت�فية  غري  �ملو�قف 

�سي�سوكو وكيل  �ل�سحيفة مو�سى  و�أبلغت  و�إ�ساباته �ملتكررة،  بها  تورط 
دميبلي، باأن �أي ناٍد يريد �حل�سول على خدمات �لالعب عليه �أن يدفع 
�إرن�ستو  400 مليون يورو قيمة �ل�رسط �جلز�ئ، .و�أو�سحت �أن �لإ�سباين 
فالفريدي �ملدير �لفني لرب�سلونة، يعرف �أن دميبلي يف حاجة �إىل �لن�سج 
فهو قد يتاألق يف مبار�ة ما، ويف �ليوم �لتايل جتده ميرر �لكرة للمناف�س 
و�سبق �أن قالت تقارير �سحفية �إن باري�س �سان جريمان وليفربول يرغبان 

يف �حل�سول على خدمات دميبلي هذ� �ل�سيف.

اإي�شكو يواجه م�شري غام�ض 
مع ريال مدريد

�إ�سباين  �سحفي  تقرير  �أكد 
ريال  جنم  �إي�سكو  �أن  �أم�س 
م�سرًي�  ينتظر  مدريد، 
قلعة  د�خل  ا  غام�سً
ووفًقا  برنابيو«،  »�سانتياغو 
ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
�إي�سكو  دور  فاإن  �لإ�سبانية، 
�لدين  زين  ح�سابات  يف 
لريال  �لفني  �ملدير  زيد�ن 
بعد  يرت�جع  قد  مدريد، 
�أن  و�أ�سافت  �مللكي،  �لنادي  رفقة  �لالعب  �لذي قدمه  �ل�سيئ  �ملو�سم 
�إيدين  �لبلجيكي  مع  تعاقد  مدريد  ريال  �أن  �إي�سكو  دور  من  ي�سعف  ما 
هاز�رد، ويف طريقه ل�سم لعب و�سط مميز �سو�ء �لدمناركي كري�ستيان 
�إريك�سن توتنهام �أو �لهولندي فان دي بيك �أجاك�س �أو �لفرن�سي بول بوغبا 

مان�س�سرت يونايتد.
و�أ�سارت �إىل �أن �لنادي �مللكي لديه نية لبيع �إي�سكو �إذ� ح�سل على عر�س 
مميز يف فرتة �لنتقالت �ل�سيفية، وظهر موؤخًر� �هتمام من مان�س�سرت 
�سيتي ب�سم �لالعب ل �سيما بعد تاأكد رحيل �لإ�سباين ديفيد �سيلفا عن 
�لنادي �لإجنليزي يف نهاية �ملو�سم �ملقبل، و�سي�سمن مان�س�سرت �سيتي 
�لالعب  �أ�سلوب  �أن  كما  �ملباريات،  يف  للم�ساركة  �أكرب  م�ساحة  لإي�سكو 
يتما�سى مع فكر بيب غو�رديول �ملدير �لفني لل�سيتيزينز، وي�سعى �إي�سكو 
للعودة �إىل قمة م�ستو�ه مرة �أخرى، للم�ساركة مع �إ�سبانيا يف بطولة كاأ�س 

�لأمم �لأوروبية 2020.

كوبا �أمريكا

الربازيل تتاأهل ب�شق الأنف�ض اإىل ن�شف النهائي
تاأهل منتخب �لرب�زيل �إىل ن�سف نهائي كوبا �أمريكا بعد �لتغلب 
على بار�جو�ي بركالت �لرتجيح 4-3، عقب �لتعادل �ل�سلبي يف 
من  �لأوىل  �ل�ساعات  يف  �أقيم  �لذي  �للقاء  من  �لأ�سلي  �لوقت 
�سباح �أم�س على ملعب غرمييو، وبذلك ينتظر منتخب �لرب�زيل 
يف ن�سف �لنهائي �لفائز من مو�جهة �لأرجنتني وفنزويال، بد�أت 
�ملبار�ة ب�سكل �رسيع للغاية، حيث حاول لعبو �لرب�زيل ت�سجيل 
روبرتو  بعد هجمة منظمة �سدد   4 �لدقيقة  هدف مبكر ففي 
فريمينو �لكرة ت�سدى لها حار�س بار�غو�ي روبرتو فرينانديز، 
وجاءت  تقريبًا،  �ساعة  ربع  ملدة  �لرب�زيلي  �ل�سغط  و��ستمر 
كرة  �أر�سل  �لذي  غابرييل خي�سو�س  �لهجمات عن طريق  �أبرز 
عر�سية �أوقفها دفاع بار�غو�ي، هد�أت �ملبار�ة نوًعا ما من كال 
�ملنتخبني، و�نح�رست �لكرة يف و�سط �مللعب بدون هجمات 
خطرية على �ملرميني، و�إن كانت �لرب�زيل هي �مل�سيطرة على 

�لكرة و�سط تر�جع لعبي بار�غو�ي، و�سهدت �لدقيقة 29 �أخطر هجمات �ل�سوط �لأول وكانت من ن�سيب بار�فو�ي عندما �أر�سل هرينان برييز متريرة 
عر�سية ت�سلمها ديرلي�س جونز�ليز د�خل منطقة �جلز�ء و�سدد كرة قوية ت�سدى لها �ألي�سون برب�عة. يف �لدقيقة 50 جاء �أول تهديد من �ل�سامبا عن 
طريق ت�سديدة من كوتينيو ��ستقرت يف �أح�سان فرينانيدز.و�سغط لعبو �لرب�زيل ب�سكل مكثف بحًثا عن �لهدف �لأول، و�سدد �آرثر ميلو كرة قوية من 
على حدود منطقة �جلز�ء لكنها علت �لعار�سة.ويف �لدقيقة 54 توغل فريمينو د�خل منطقة �جلز�ء وتعر�س للعرقلة ليحت�سب �حلكم ركلة جز�ء، لكنه 
عاد �إىل تقنية �لفيديو وتبني له �أن �لعرقلة كانت من خارج منطقة �جلز�ء ليحت�سب ركلة حرة مبا�رسة لكنه طرد فابيان بالبوينا مد�فع بار�جو�ي.ونفذ 
د�ين �ألفي�س �ملخالفة يف �لدقيقة 60 م�سدًد� كرة قوية ت�سدى لها �حلار�س و�أخرجها �إىل ركلة ركنية، لي�ستمر �ل�سغط �لرب�زيلي يف حماولة ل�ستغالل 

�لنق�س �لعددي.وتقدم تياجو �سيلفا �إىل �لأمام و�سدد كرة قوية يف �لدقيقة 64 لكن �حلار�س فرينانديز ت�سدى لها بثبات.
 و�سيطر منتخب �لرب�زيل متاما على �لكرة و�سغط بكثافة و�سط ��ستب�سالل من لعبي بار�جو�ي �ملرت�جعني جميًعا �إىل �خللف حماولني �حلفاظ 
على �لتعادل.ويف �لدقيقة 70 ومن عدة مترير�ت ق�سرية و�سلت �لكرة �إىل ميلو على حدود منطقة �جلز�ء ليطلق ت�سديدة قوية ت�سدى لها فرينانديز، 
بعدها بدقيقة دفع تيتي بويليان بدل من �آلن لزيادة �ل�سغط �لهجومي على مرمى بار�جو�ي.و�أحدث ويليان ن�ساًطا على �جلانب �لأمين و�أر�سل كرة 
عر�سية يف �لدقيقة 73 �سيطر عليها �حلار�س فرينانديز �ملتاألق طو�ل �أحد�ث �ملبار�ة.وبعدها بدقيقة �ساعت �أخطر فر�سة لل�سيل�ساو عندما جاءت 

كرة خلي�سو�س د�خل منطقة �ل�ست يارد�ت ولكنه �سدد خارج �ل�سباك بغر�بة �سديدة.
 ويف �لدقيقة  76 من هجمة منظمة ومترير�ت �رسيعة و�سلت �لكرة �إىل �إيفرتون يف �جلانب �لأي�رس لي�سدد كرة قوية لكن �حلار�س ت�سدى لها و�أخرجها 
�إىل ركنية.وظلت �لرب�زيل م�سيطرة على �ملبار�ة متاًما و�نطلق �إيفرتون و�سدد كرة �أخرى لكنها علت �لعار�سة، بعدها �أخرج تيتي �ألفي�س ودفع بلوكا�س 
باكيتا بدل منه.وعاد �حلكم �إىل تقنية �لفيديو جمدًد� يف �لدقيقة 84، و�حت�سب ركلة حرة ل�سالح بار�جو�ي ووجه �إنذ�ًر� �إىل �آرثر ب�سبب �رسبه باملرفق 
جلونز�ليز ويف �لدقيقة 88 �أنقذ فرينانديز هدًفا حمقًقا للرب�زيل بعدما ت�سدى برب�عة لر�أ�سية من �أليك�س �ساندرو �إثر ركلة حرة نفذها كوتينيو.وجاء 
�لدور على �لقائم يف �لدقيقة 90 عندما ت�سدى لت�سديدة قوية من ويليان من خارج منطقة �جلز�ء، ليعلن �حلكم بعدها �حت�ساب 7 دقائق كوقت بدل 
من �سائع.  ويف �لدقيقة 90+3 ومن هجمة مرتدة �رسيعة لبار�جو�ي �سدد خو�ن �إ�سكوبار كرة قوية بجانب �لقائم.ويف �لدقيقة 90+6 ��ستمر م�سل�سل 
�إهد�ر �لفر�س بالن�سبة للرب�زيل عندما ت�سلم �إيفرتون �لكرة د�خل منطقة �جلز�ء و�سدد لكن كرته ��سطدمت وخرجت �إىل ركنية.و�أطلق �حلكم �سافرته 

بعد ذلك منهًيا �ملبار�ة ليلجاأ �ملنتخبان �إىل ركالت �لرتجيح �لتي �بت�سمت للرب�زيل.
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جوفنتو�ض يوافق على رحيل هيغواين

داين األفي�ض: تخل�شنا من عقدة باإق�شاء باراغواي
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على هام�ش ندوة “ال�شاعر العراقي الراحل حممد مهدي اجلواهري معا�شراً”

العوي�س الثقافية 
ت�صدر »يادجلة اخلري«
اأ�شدرت موؤ�ش�شة �شلطان بن علي العوي�ش الثقافية كتاب “يا دجلة 
اخلري.. خمتارات من ق�شائد اجلواهري”،�شمن �شل�شلة )الفائزون 

49( واحتوى على مقدمة و�شعها الأديب عبد الإلهعبد القادر املدير 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة العوي�ش الثقافية، حيث اأعد الكتاب واختار الق�شائد 

التي و�شل عددها اإىل 18 ق�شيدة من خمتلف اأغرا�ش ال�شعر التي تناولها 
اجلواهري خالل م�شريته ال�شعرية الطويلة.

وكالة اأنباء ال�شعر 

الراحل  العراقي  ال�شاعر  يذكر 
نال  قد  اجلواهري  مهدي  حممد 
العوي�س  علي  بن  �شلطان  جائزة 
 )1991 ـ   1990( عام  الثقافية 
يف  جديداً  باباً  بذلك  مفتتحاً 
اجلائزة )الإجناز الثقايف والعملي( 
ال�شعر  الكبرية يف  ملكانته  تقديراً 

العربي املعا�رص.
ا�شتكمالً  الكتاب  هذا  وياأتي 
مل�رصوع موؤ�ش�شة �شلطان بن علي 
اإىل  الهادف  الثقافية،  العوي�س 
تزويد املكتبة العربية بكتاب نفد 
باجلائزة  فائز  لكل  املكتبات  من 
معايري حديثة،  وفق  طباعته  تعاد 
 : يلي  ما  الإ�شدارات  هذه  من 

“مقدمة يف النقد الأدبي” للدكتور 
الذي  “من  الطاهر،  جواد  علي 
النقد  يف  )خطرات  النار  �رصق 
والأدب(” للدكتور اإح�شان عبا�س، 
“الدرا�شة الأدبية والوعي الثقايف” 
للدكتور م�شطفى نا�شف، “جتديد 
الفكر العربي” للدكتور زكي جنيب 
للدكتور  الع�شـر”  “اآفـاق  حممود، 
واحللم  “الفن  ع�شفـور،  جابـر 
اإبراهيم  جربا  للدكتور  والفعل” 
جربا، “الراوي : املوقع وال�شكل” 
“جمتمع  العيد،  مينى  للدكتورة 
حم�شن  للدكتور  وليلة”  ليلة  األف 
�شم�س  “غروب  املو�شوي،  جا�شم 
احللم” للدكتور فاروق عبد القادر، 
“الثقافة التلفزيونية” للدكتور عبد 
النقدية  “النظرية  الغذامي،  اهلل 

للدكتورة  الت�شال”  بحوث  يف 
عواطف عبد الرحمن، “مو�شوعة 
للدكتور  ال�شهيونية”  تاريخ 
“دائرة  امل�شريي،  الوهاب  عبد 
حممد  �شكري  للدكتور  الإبداع” 
وال�شيا�شة  الفكر  “حتولت  عياد، 
يف ال�رصق العربي” للدكتور حممد 
يف  “درا�شات  الأن�شاري،  جابر 
�شدر  يف  الفكرية  احلركة  تطور 
العلي،  اأحمد  �شالح  د.  الإ�شالم” 
“م�شادر ال�شعر اجلاهلي وقيمتها 
الدين  نا�رص  للدكتور  التاريخية” 
الأ�شد، “مواقف نقدية من الرتاث” 
“جمهورية  العامل،  اأمني  ملحمود 
زكريا،  فوؤاد  للدكتور  اأفالطون” 
جعيط،  ه�شام  للدكتور  “الكوفة” 
للدكتور  احلا�رص”  فى  “املا�شي 

الكتابة”  “لعبة  جدعان،  فهمي 
نا�شف،  م�شطفى  للدكتور 
للدكتور  التاريخ”  وتاأويل  “الراوية 
والعوملة  “العوملة  دراج،  في�شل 
ال�شالم  عبد  للدكتور  امل�شادة” 
تاريخ”  لها  “�شخ�شيات  امل�شدي، 
الغيطاين  “خطط  اأميـن،  لـجالل 
جلمال  الزعفراين”  حارة  وقائع 
املتو�شط”  “�رصق  الغيطاين، 
“نهاية رجل  لعبد الرحمن منيف، 
�شجاع” حلنا مينا، “الرجع البعيد” 
حنظلة  “رحلة  التكريل،  لفوؤاد 
اهلل  ل�شعد  اأخرى”  وم�رصحيات 
احلديث  العربي  “ال�شعر  ونو�س، 
ملحمد  واإبدالتها”  بنياته   :
بني�س، “يف الأدب العماين” يو�شف 
ال�شاروين، “ليون الفريقي” لأمني 

معلوف، “الويل الطاهر ” الطاهر 
وطار، “جدل احل�شارات .. ثالثية 
احلوار وال�رصاع والتحالف” لل�شيد 
مقاربة  ـــــ  والتاأويل  “التقي  ي�شني، 
مفتاح،  حممد  للدكتور  ن�شقية” 
للدكتور  والناقد”  والن�س  “العلم 
اخلطاب  “بالغة  �شعيد،  اإدوارد 
�شالح  للدكتور  الن�س”  وعلم 
الآن..  م�رص  يف  يحدث  ف�شل، 
ليو�شف  م�رص  بر  يف  واحلرب 
القعيد، “اأ�شواء امل�رصح الغربي” 
 .. “حمابي�س  فرج،  األفريد  لـــــ 
ملحمد  قليال”  يلهو  وال�رصطي 
)اأمري  اأمريكانلي  الب�شاطي، 
اإبراهيم،  اهلل  ل�شنع  يل(  كان 
اىل  مدخل   … ال�شلطة  “منطق 
نا�شيف  للدكتور  الأمر”  فل�شفة 

لـمحمد  خريف”  “روؤيا   ، ن�شار 
خ�شري، “طيب مثل قلب �شحابة” 
ن�رص  لإبراهيم  �شعرية  خمتارات 
وق�شائد  لي�س مهنتي  “الفرح  اهلل، 
من  املاغوط  ملحمد  اأخرى” 
اإعداد ح�شني دروي�س، “نزار قباين 
واإعداد  تقدمي   – مغناة”  ق�شائد 
“وجع  القادر،  عبد  الإله  عبد 
ق�شائد  من  .. خمتارات  ال�شكوت 
الدكتور  واإعداد  تقدمي  الربدوين” 

همدان دماج.
خطتها  �شمن  املوؤ�ش�شة  وتقوم 
وتعميم  الثقافة  ن�رص  اإىل  الرامية 
الفائدة باإهداء تلك الكتب اإىل من 
املكتبات  تزويد  وكذلك  يرغب، 
بهذه  اجلامعات  ومكتبات  العامة 

الإ�شدارات.

املكتبة الوطنية اللبنانية.. حلم �صاعر يتحقق بعد 100 عام
 تطلب الأمر مئة عام تقريباً 
الكاتب  حلم  يتحقق  حتى 
طرازي،  دي  فيليب  اللبناين 
اإن�شاء  فكرة  وراء  كان  الذي 
مكتبة وطنية للبنان، وافتتحت 
الثالثاء  م�شاء  املكتبة 
لتنتهي  بريوت،  بالعا�شمة 
فرتة ت�شتت ق�شت فيها الكتب 
اأحد امل�شتودعات  �شنوات يف 

يف مرفاأ بريوت.
اللبناين  واملوؤرخ  ال�شاعر  كان 
 )1956-1865( طرازي  دي 
حا�رصة  بريوت  اأّن  يعتقد 
بها  تكون  اأن  ويجب  العلم، 
رّواد  اإليها  يلجاأ  عامة  مكتبة 
واملطالعة.  للبحث  املعارف 
طرازي  دي  فكرة  وتبلورت 
بعد   1919 عام  وحققها 
املعنية  ال�شلطات  موافقة 
عرفت  ما  فاأ�ش�س  عليها، 
التي  الكربى«،  الكتب  بـ«دار 
اخلا�شة  مكتبته  اإليها  نقل 
من  كبرياً  عدداً  �شّمت  التي 
الكتب املخطوطة واملطبوعة 
وجمموعة كبرية من املجالت 

واجلرائد.
ويتحدث بع�س املوؤرخني عن 
اأن الرجل تكبد عناء ال�شفر اإىل 
اخلا�شة،  نفقته  على  اأوروبا 
وجمع اآلف الكتب من معاهد 
الثقافّية  واملوؤ�ّش�شات  الأدب 
ل�شمها  العلمّية  واملجامع 
الحتفال  لكن  املكتبة،  اإىل 
املكتبة  بتد�شني  الر�شمي 

ثالث  بعد  �شوى  يح�شل  مل 
�شنوات عام 1922، حني نقلت 
املكتبة من منزل دي طرازي 
»الدياكوني�س«  مدر�شة  اإىل 

و�شط بريوت.
وقتها  الحتفال  وح�رص 
الفرن�شي  ال�شامي  املندوب 
يوحي  مما  غورو؛  اجلرنال 
اأولته  الذي  بالهتمام 
املكتبة،  لتاأ�شي�س  ال�شلطات 
ملوؤ�ش�شة  حّولتها  اأن  بعد 
واأحلقتها   ،1921 عام  ر�شمية 
بدائرة املعارف العامة، وبقي 
دي طرازي اأميًنا عاماً للمكتبة 

حّتى عام 1939.
اللبنانية،  احلرب  بدء  مع 
انتقلت املكتبة ملبنى الربملان 
موجوداتها  حلماية  اللبناين 
وبقيت  والنهب،  الق�شف  من 
هناك حتى اتخذت ال�شلطات 
قرارا   1999 عام  اللبنانية 
هو  جديد،  مبنى  اإىل  بنقلها 
يف  القدمية  احلقوق  كلية 

منطقة ال�شنائع يف احلمرا.
وزارة  وقعت   ،2003 عام  ويف 
بعثة  مع  اتفاقّية  الثقافة 
لتلقي  الأوروبّية  املفو�شّية 
العمل يف  اأُطلق مبوجبها  هبة 
املكتبة  تاأهيل  اإعادة  م�رصوع 
وقتها  وو�شعت  الوطنّية، 
اإنقاذ  اإىل  تهدف  عمل  خطة 
حمتويات املكتبة ومعاجلتها، 
�شناديق  يف  نقلها  بعد 
بال�شوق  املكتبة  ملحرتفات 

احلّرة يف مرفاأ بريوت.
التي  اخلطة  هذه  ومبوجب 
�شنوات، متت  ثالث  ا�شتمرت 
وترميمها،  الوثائق  معاجلة 
من  عدد  خ�شع  اأن  بعد 
اأع�شاء الفريق العامل لدورات 
تدريبّية يف لبنان واخلارج، يف 
والرتميم،  التجليد  جمالت 
وفهر�شة الدورّيات وت�شنيفها، 
واملعلوماتّية والتقنية، والإيداع 
والبيبليوغرافية  القانوين، 
تنمية  اإىل  اإ�شافة  الوطنّية، 

املجموعات. 
ويف عام 2006 انتهى امل�رصوع، 
وتزامن الأمر مع تقدمي اأمري 
دولة قطر اآنذاك ال�شيخ حمد 
اإىل  ثانيهبة  اآل  خليفة  بن 
املكتبة  لبناء  اللبنانّية  الدولة 
مبنى  تطوير  ومت  الوطنّية. 
وبناء  وتاأهيله،  احلقوق  كلية 
لي�شتوعب  عليه  اإ�شافات 
التي  والكتب  املخطوطات 
ثالثمئة  اليوم  عددها  اأ�شبح 
األف، ويعود بع�شها اإىل القرن 

11 امليالدي.
يف  احلقوق  كلية  مبنى  ويعد 
املباين  اأجمل  من  بريوت 
العثمانية يف لبنان، وبداأ العمل 
ليكون   19 القرن  نهاية  فيه 
وال�شنائع،  للفنون  مدر�شة 
احلميدي،  �شمي  وم�شت�شفى 
مثل املدر�شة، تيّمًنا بال�شلطان 
الذي  الثاين،  احلميد  عبد 
ال�شخم،  امل�رصوع  هذا  اأجنز 

للتنمية  الأكرب  حينها  واعترب 
وحني  بريوت،  يف  احل�رصّية 
يف  احلقوق  كلية  تاأ�ش�شت 
اتخذت من  اللبنانية  اجلامعة 
فيه  وبقيت  لها،  مقراً  املبنى 
تقرر  حني   ،2006 عام  حتى 

نقل املكتبة الوطنية اإليه.
وهكذا، اأ�شبحت للبنان مكتبة 
لبنانية  بجهود  ح�شلت  وطنية 
ال�شفري  واعتربها  قطرية، 
القطري يف لبنان حممد ح�شن 
»اإعادة  مبثابة  اجلابر  جابر 
التاريخ  ذاكرة  بيت  اإحياء 
والعلمي«،  الفكري  اللبناين 
لتحقيق  انعكا�س  »هي  والتي 
قاعدة  على  القطرية  الذات 
الإن�شان حلفظ  ال�شتثمار يف 
فثقافتُنا  وتاريخه؛  ثقافته، 
هويتنا،  وتراثُنا  عنا،  تتحدث 

وتاريخنا يحدد غَدنا«.
مي�شيل  اللبناين  الرئي�س  اأما 
قطر  دولة  �شكر  فقد  عون 
على جهودها يف اإعادة اإن�شاء 
كل  »مع  اإّنه  وقال  املكتبة، 
جهد  كل  ومع  توؤ�ش�س،  مكتبة 
يبذل لإنقاذ كتاب واإحياء وثيقة 
خمطوطة؛  عن  الغبار  وم�شح 
النور  انت�شار  يف  الأمل  يكرب 
واحل�شارة  الظالمية،  على 
على  والثقافة  التخلف،  على 
�شهود  اليوم  ونحن  اجلهل، 
على خطوة جبارة واثقة على 

طريق هذا النت�شار«.
وكالت 

جائزة ال�صيخ زايد للكتاب 
تعلن القائمة الطويلة للموؤلف 

ال�صاب يف الدورة 13
للكتاب  زايد  ال�شيخ  جائزة  اأعلنت 
لفرع  الطويلة  القائمة   ، اأم�س  اأول 
»املوؤلف ال�شاب« يف دورتها الثالثة 
ع�رصة )2018- 2019( التي ا�شتملت 

على 12 عماًل من اأ�شل 365.
الأعمال  الطويلة  القائمة  وتت�شمن 
ال�شتاء«  »اأعياد  التالية:  ال�رصدية 
للكاتبة ال�شورية نغم حيدر، ال�شادر 
اأنطوان/ نوفل 2018،  عن ها�شيت 
للكاتب  الورد«  ي�شتهي  و«موت 
�شميلي  عبده  بن  ح�شن  ال�شعودي 
الأدبي  النادي  من�شورات  من 
بالريا�س – املركز الثقايف العربي 
للكاتبة  للناي«  ريح  و«ل   ،2018
ال�شادر  عبداهلل  ب�رصى  الإماراتية 
والتوزيع  للن�رص  كتاب  دار  عن 
البيت«  داخل  و«احلديقة   ،2016
بكر،  اأبو  عبداهلل  الأردين  للكاتب 
امل�رصية  الهيئة  من�شورات  من 
العامة للكتاب 2018، و«حمام الدار 
الكويتي  للكاتب  اأزرق«  ابن  اأحجية 
من�شورات  من  ال�شنعو�شي،  �شعود 
 – نا�رصون  للعلوم  العربية  الدار 
من�شورات �شفاف 2017، و«�شهريار 
املغربي  للكاتب  ويق�س«  يحكي 
دار  من�شورات  من  باميدا،  توفيق 
دار   – والن�رص  للطباعة  الأمان 

التنوير للطباعة والن�رص 2018.
اأما عناوين الدرا�شات والأطروحات 
الإ�شكندرية:  علوم  »اإحياء  فهي: 
للكاتبة  العربية«  اإىل  اليونانية  من 
زكي،  ر�شوى  د.  امل�رصية 
العامة لق�شور  الهيئة  وال�شادر عن 

التداوليات  و«يف   ،2017 الثقافة 
يف  تاأ�شيلية  قراءة  ال�شتدللية 
التاأويلّية«  وال�ّشريورات  املفاهيم 
للكاتب امل�رصي د. ثروت مر�شي، 
املعرفة  كنوز  دار  من�شورات  من 
و«املعرفة   ،2018 والتوزيع  للن�رص 
عوامل  من  القرتاب  يف  وال�شلطة: 
املغربي  للكاتب  فوكو«  مي�شيل 
عمر التاور، من من�شورات موؤ�ش�شة 
وال�شناعات  للن�رص  مقاربات 
القيم  و«روح   ،2018 الثقافية 
وحرية املفاهيم نحو ال�شري لإعادة 
منظومة  بني  الّتكامل  و  الرّتابط 
القيم و العلوم الجتماعية« للكاتب 
بلعقروز  الرزاق  د. عبد  اجلزائري 
املوؤ�ّش�شة  اإبداع  اإ�شدارات  من 
 ،2017 والإبداع  للفكر  العربية 
و«وما يبقى يوؤ�ش�شه الفن؛ مقاربات 
والت�شكيل«  والأوبرا  الباليه  يف 
للكاتب اجلزائري بهاء بن نوار من 
اإ�شدارات ف�شاءات للن�رص والتوزيع 
اأنا�س  و«اأفريقيا؛   ،2018 والطباعة 
لي�شوا مثلنا« للكاتب اللبناين حممد 
طرزي من اإ�شدارات الدار العربية 

للعلوم نا�رصون 2018.
ويذكر اأنه مت الإعالن عن القائمة 
»الآداب«  فروع  يف  الطويلة 
و«الفنون  الدولة«  بناء  و  و«التنمية 
والدرا�شات النقدية« و«اأدب الطفل 
الأ�شابيع املا�شية، على  والنا�شئة« 
الفروع  بقية  عن  الإعالن  يتم  اأّن 

خالل الأ�شابيع القادمة.
وكالت 



   وكاالت 

فقيه يبحث عن دولة
�صفحات   304( الكتاب  يتاألف 
موثًقا  الو�صط،  بالقطع 
وثالثة  مقدمة  من  ومفهر�ًصا( 
ف�صول. يف املقدمة، »ر�صيد ر�صا 
اأفول  فقيه يبحث عن دولة زمن 
ن�صاأة  كوثراين  يتناول  العثمانية«، 
وتاأ�صي�صه  ثقافته  وم�صادر  ر�صا 
ال�صيا�صية  ومواقفه  املنار، 
خمتارة.  ن�صو�ص  خالل  من 
حواىل  حوادث  رافقت  فـاملجلة 
العربي،  التاريخ  من  �صنة  اأربعني 
الدولة  انهيار  مرحلة  �صكلت 
العربية  ال�صيغ  وبروز  العثمانية 
اأ�صكال  �صوء  يف  للدولة  البديلة 
الغربية  للراأ�صماليات  التبعية 
ومناذجها الد�صتورية وال�صيا�صية 

والثقافية.
مقدمته  يف  كوثراين  يتناول 
التعليم  يف  ر�صا  مواقف  للكتاب 
والإ�صالح والأخذ عن الغرب، ويف 
الهيمنة ال�صتعمارية وال�صتقالل 
واملقاومة، ويف الدولة العثمانية 
والحتاديني، ويف جمعية ال�صورى 
الالمركزية  وحزب  العثمانية 
الع�صبية  ويف  العثماين،  الإدارية 
ال�رشيف  ثورة  وتربير  العربية 
ح�صني من موقع الفقه الإ�صالمي 
ال�صورية  امل�صاألة  ويف  الر�صمي، 
ال�رشاع  ويف  اللبنانية،  والنزعة 
بني ال�رشيف ح�صني وعبد العزيز 

بن �صعود.

�إ�سالم وتعليم و�أوروبا

»الإ�صالح  الأول،  الف�صل  يف 
واأوروبا«،  والتعليم  والإ�صالم 
ن�صو�ص،  �صتة  كوثراين  يورد 
هي: ال�صيخ حممد عبده: عنوان 
اللورد  تقرير  من  ال�صابع  الف�صل 
كرومر عن م�رش وال�صودان ل�صنة 
ر�صيد ر�صا عليه؛  وتعليق   ،1905
والإ�صالم؛  واأوروبا  التع�صب 
وم�صارهم  الأوروبيني  منافع 
كتابان  ال�صتبداد؛  ال�رشق:  يف 
ال�صيخ  الإمام  لالأ�صتاذ  �صيا�صيان 
م�رش  مطالب  )اأو  عبده  حممد 
من اإنكلرتا(؛ راأي الأ�صتاذ الإمام 
يف ال�صيا�صة )اأو �صيا�صته(؛ خطاب 
طالب  على  »املنار«  �صاحب 
امل�صلمني يف  الأمريكانية  الكلية 

بريوت.
يف هذا اخلطاب، مثاًل، وبح�صب 
مقدمته،  يف  كوثراين  كتب  ما 
اأهمية  �صدد �صاحب املنار على 
للقيام  الغرب  اأمم  من  التعلّم 

يقول:  فهو  نف�صها؛  باملهمة 
نبداأ  اأن  علينا  يجب  هذا  »فعلى 
بالأعمال  والقيام  العلم  بن�رش 
واأن  ومملكتنا،  اأمتنا  يف  النافعة 
يقدم اأهل كل بلدة خدمة بلدهم 
الذي يقيمون فيه على غريه من 
بالدهم، ثم نفي�ص بعد ذلك من 
على  النافعة  واأعمالنا  علومنا 
الوجه  على  الأمم  من  غرينا 
الذي �صبقتنا اإليه الأمم احلية يف 
العربة يف  واأمامكم  الع�رش،  هذا 

املدر�صة التي تتعلمون فيها«.
عرب وترك

يُدرج كوثراين طي الف�صل الثاين، 
والعالقات  العثمانية  »الدولة 
واإعالن  الرتكية   – العربية 
الد�صتور«، اأربعة ن�صو�ص لر�صا، 
الأ�صا�صي  القانون  اإعادة  هي: 
الدولة  يف  املبعوثان  وجمل�ص 
العلية؛ عيد الأمة العثمانية بنعمة 
 25 اجلمعة  واحلرية،  الد�صتور 
جمادى الآخرة )11  »جويلية »(؛ 
العرب والرتك )واعت�صموا بحبل 
رحلة  تفرقوا(؛  ول  جميًعا  اهلل 

�صاحب »املنار« يف �صوريا.

كان  »ما  ذلك:  كوثراين يف  يكتب 
من  موقًفا  ي�صوغ  ر�صا  ر�صيد 
م�صاألة �صيا�صية حتى تربز م�صاألة 
حماربة  اإىل  فالدعوة  اأخرى؛ 
احلميد  عبد  ال�صلطان  ا�صتبداد 
يف  ال�صورى  حكم  قاعدة  على 
النقالب  يف  وجدت  الإ�صالم 
جماًل   1908 عام  يف  العثماين 
اآمال  وعْقد  فيها،  للتو�صع  رحبًا 
الد�صتورية  احلياة  على  عري�صة 
النقالبيون.  بها  ب�رّش  التي 
يلتحق  ر�صا  ر�صيد  نرى  لذلك، 
بهذه املوجة العارمة من التفاوؤل 
احلركات  اأو�صاط  عّمت  التي 
الإ�صالحية يف العامل الإ�صالمي، 
ويلقي اخلطب  فيكتب املقالت 
والرابطة  اجلديد  للحكم  ويدعو 
العثمانية القائمة على الد�صتور. 
)عيد  اليوم  هذا  ’يف  يقول: 
الد�صتور  بنعمة  العثمانية  الأمة 
العثمانيون  اأح�ص  واحلرية( 
على  حقوق  لهم  اأّمة  باأنهم 
عليها  يقوم  وم�صالح  دولتهم، 
فرو�ص  وعليهم  وحدتهم،  بناء 
حلكومتهم،  يوؤدونها  وواجبات 
يف  بينهم  ي�صاوي  قانون  ولهم 
بذلك  لهم  واإن  معامالتهم، 
جن�صية جامعة لهم على اختالف 
وتباين  ولغاتهم،  انت�صابهم 

مذاهبهم ودياناتهم‘».

يف ��ستقالل �حلجاز
»امل�صاألة  الثالث،  الف�صل  يف 
ح�صني«،  ال�رشيف  وثورة  العربية 
امل�صاألة  لر�صا:  ن�صو�ص  ثالثة 
اآراء  للتاريخ؛  مقالة  العربية: 
العربية  امل�صاألة  يف  اخلوا�ص 
احلجاز؛  يف  ال�رشيف  وا�صتقالل 
وخطبة  مكة  حكومة  تاأ�صي�ص 
يرى  منى.  يف  ر�صا  ر�صيد 
ال�صتقالل  مو�صوع  اأن  كوثراين 
ر�صيد  اإىل  بالن�صبة  الأتراك  عن 
مب�صاألة  مرتبًطا  يبقى  ر�صا، 
لالإ�صالم:  التاريخية  الأمانة 
كان  فاإذا  دولته.  واإن�صاء  حمايته 
حد  )على  املالحدة  الحتاديون 
الإ�صالم  خانوا  قد  ر�صا(  قول 
ونكلوا بالعرب، وما عاد بالإمكان 
م�رشوع  فاإن  عليهم،  الرهان 
يف  لر�صا،  يقدم  ح�صني  ال�رشيف 
امل�رشوع  اإمكانية   ،1916 عام 
الدولة  �صقوط  حال  يف  البديل 

العثمانية.
منى،  يف  خطبته  يف  ر�صا  يقول 
اأعلن  قد  ح�صني  ال�رشيف  وكان 
عن  احلجاز  وا�صتقالل  الثورة 
العمل  »لكن  ياأتي:  ما  الدولة، 
نف�صها من اخلطر  الدولة  لإنقاذ 
وطاقة  طاقته  فوق  اأ�صبح  قد 
غريه، فراأى اأن يبداأ بامل�صتطاع، 
وهو اإنقاذ احلجاز، مهد الإ�صالم 
من  به  نزل  مّما  نوره،  وم�رشق 
غريه  اإنقاذ  ثم  وال�صقاء،  البالء 
البالد  من  اإنقاذه  ميكن  مّما 
حلفظ  بيئة  ذلك  ليكون  العربية، 
وعدم  الإ�صالمي  ال�صتقالل 
زواله مّما يُخ�صى ويُتوقع اأن يحل 
باهلل  والعياذ  العثمانية  بالدولة 

تعاىل«.
ا�صتقالل  مربًرا  ر�صا  ي�صيف 
اأذهانكم  عن  يغيب  »ل  احلجاز: 
ال�صتقالل  هذا  اإعالن  لول  اأنه 
الدولة  �صقوط  على  لرتّتب 
تعاىل  اهلل  حرم  وقوع  العثمانية 
وحرم ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم 
الفاحتة.  الدولة  اأيدي  غنيمة يف 
كان  لنا،  ذلك  بعد  تركوهما  فاإن 
علينا،  بهما  الت�صدق  مّنة  لهم 
والعياذ  �صيادتهم  حتت  كانا  واإل 
اأن  لكم  يتبني  وبهذا  تعاىل.  باهلل 
قام  الذي  العظيم،  العمل  هذا 
به هذا الزعيم العظيم، قد اأنقذ 
حولهما  وما  ال�رشيفني  احلرمني 
من هذا اخلطر اجل�صيم، وو�صع 
ال�صتقالل  حلفظ  اأ�صا�ص  اأقوى 
جديدة  دولة  باإن�صاء  الإ�صالمي 

له«.

�سورية ولبنانية

»امل�صاألة  الرابع،  الف�صل  يف 
الإقليمية  والنزعة  ال�صورية 
اللبنانية«، خم�صة ن�صو�ص لر�صا: 
والأحزاب؛  ال�صورية  امل�صاألة 
الرحلة ال�صورية الثانية؛ احلكومة 
اأجمهورية  اجلديدة:  ال�صورية 
تكون اأم ملكية؛ اجلن�صية اللبنانية 
الكبري  لبنان  طالبها؛  وغلو 
يقول  )هكذا  م�صيحي  وطن 
الديني  الزعيم  املوارنة  بطرك 
كوثراين،  بح�صب  ال�صيا�صي(. 
احلجاز،  يف  ح�صني  حتجيم  بعد 
ا�صتمر ر�صا يف البحث عن الدولة 
الإ�صالم،  تنقذ  التي  البديلة 
احلركة  اإىل  ين�صم  نراه  »لذلك، 
ال�صام  بالد  يف  ال�صورية  العربية 
بقيادة في�صل. لكن هذه املرة من 
كبرية حول  اأوهاًما  يبني  اأن  دون 
ال�صورية.  العربية  الدولة  م�رشوع 
رئي�ًصا  انتخابه  من  الرغم  وعلى 
 ،1919 عام  يف  ال�صوري  للموؤمتر 
يف  تردًدا  لديه  اأن  نالحظ 
واأنه  امل�رشوع،  بهذا  اللتحاق 
ي�صعر ب�صيء من احلرج يف تراأ�صه 

املوؤمتر«.
اأي  ا  معار�صً ر�صا  بقي  كذلك، 
نزعة انف�صالية لبنانية – طائفية 
املطلبية  احلركة  بداأت  منذ 
لبنان  جبل  ملت�رشفية  التو�صعية 
اأواخر العهد العثماين دعوتها  يف 
البطريرك  )دعوة  النف�صالية 
احلركة  عن  عري�صة(  اأنطون 
�صورية،  يف  العربية  ال�صتقاللية 
مروًرا مبطالبة البطريرك اإليا�ص 
الكبري حتت  لبنان  بدولة  احلويك 
احلرب  بعد  الفرن�صية  الو�صاية 
حديث  على  ر�صا  يعلّق  الأوىل. 
وطن  »لبنان  عري�صة  البطريرك 
لبنان،  م�صيحي«: »يا ح�رشة على 
عدمي  با�صتقالل  متمتًعا  كان 
احلنون  الأم  منه  ف�صلبته  املثال، 
ا�صتقالل  ل�صلب  اآلة  �رش  وجعلته 
�صورية كلها، واأبناوؤه الربرة لها ل 
وطنية  ول  قومية  فال  ي�صعرون، 
ما  فاأين  اإدارة،  ول  �صيا�صة  ول 

كانوا يدعون؟«.

بني ح�سني وعبد �لعزيز

والأخري،  اخلام�ص  الف�صل  يف 
بن  العزيز  وعبد  »الها�صميون 
�صعود«، ن�ص وحيد: اخلطر على 
احلجاز وعلى الإ�صالم. عن هذا 
كوثراين يف مقدمة  يكتب  الن�ص، 
املخططات  »كانت  الكتاب: 
قد  املنطقة  يف  ال�صتعمارية 

كلًيا ونفذت م�رشوعات  انك�صفت 
ب�صفة  الأجنبي  الحتالل 
ر�صا  لر�صيد  وبان  انتدابات. 
واأبنائه  ح�صني  ال�رشيف  انخراط 
يف املخططات الإنكليزية واإقامة 
الإمارات والدول حتت الإ�رشاف 
عبد  �صعود  ويجيء  الإنكليزي. 
العزيز بن �صعود يف جند جمدًدا 
م�صجًعا  الوهابية،  الدعوة  لواء 
ال�رشيف  على  النقالب  على 
ر�صا  ر�صيد  فيعترب  ح�صني. 
ال�صعودي   - الوهابي  امل�رشوع 
بعد  بدياًل  اإ�صالمًيا  م�رشوًعا 
العثمانية  الدولة  �صقطت  اأن 
واأ�صبحت حكومة الرتك ل دينية، 
املقالت  املنار  يف  فيخ�ص�ص 
املجلدين  �صيما يف  ول  الطويلة، 
25 و26 )يف عام 1925(، ليت�صدى 
واأبنائه،  ح�صني  ال�رشيف  لدعاية 
ويدافع عن عبد العزيز بن �صعود، 
ح�صني  ال�رشيف  طرد  اإىل  داعًيا 

واأبنائه من احلجاز«.
اإ�صالمية  عن  ر�صا  ر�صيد  يدافع 
من  اتهامها  وجه  يف  الوهابية 
ال�رشيف ح�صني بالكفر. وبالن�صبة 
ل�صتالم  املوؤهلة  الع�صبية  اإىل 
ال�رشيف  اأن  ر�صا  يرى  ال�صلطة، 
قوة  لهم  »لي�ص  واأولده  ح�صني 
ول  احلجاز  بالد  يف  ع�صبية  ول 
واأن  العرب«،  بالد  من  يف غريها 
القوية  احلجاز  قبائل  »جميع 
عليهم،  جند  ل�صلطان  م�صايعة 
الوهابيون  ي�صتطع  مل  ذلك  ولول 
البقاء يف احلجاز«. ويرى كوثراين 
امل�رشوع  ر�صا  ر�صيد  دعم  اأن 

من  »ينبع  دعًما  يبقى  ال�صعودي 
ال�صّني  امل�صلم  الفقيه  قناعات 
الر�صمي، الذي يحر�ص على بناء 
الدولة الإ�صالمية ومركزتها وكما 

يفهمها«.
واأكادميي  موؤرخ  كوثراين  وجيه 
املركز  يف  باحث  اأ�صتاذ  لبناين، 
ودرا�صة  لالأبحاث  العربي 
املدير  من�صب  �صغل  ال�صيا�صات. 
املركز  يف  لالإ�صدارات  العلمي 
اجلائزة  جلنة  ورئي�ص  العربي، 
الجتماعية  للعلوم  العربية 
مديًرا  �صابًقا  عمل  والإن�صانية. 
درا�صات  مركز  يف  للدرا�صات 
لتحرير  ومديًرا  العربية،  الوحدة 
بريوت،  يف  احلوار  منرب  جملة 
اللبنانية.  اجلامعة  يف  واأ�صتاًذا 
جامعة  من  دكتوراه  على  حا�صل 
ودكتوراه  باري�ص،  يف  ال�صوربون 
يف  يو�صف  القدي�ص  جامعة  من 
لبنان. ت�صمل بحوثه وكتبه الكثرية 
الجتماعي،  التاريخ  درا�صات 
التاريخي،  الجتماع  وعلم 
ومنهجية البحث التاريخي، وتاريخ 
الأفكار. من موؤلفاته: الجتاهات 
ال�صيا�صية يف جبل  الجتماعية - 
-1860 العربي  وامل�رشق  لبنان 
ال�صكان،  ال�صام:  بالد  1920؛ 
القت�صاد وال�صيا�صة الفرن�صية يف 
ال�صلطة  الع�رشين؛  القرن  مطلع 
من  ال�صيا�صي  والعمل  واملجتمع 
بالد  يف  العثمانية  الولية  تاريخ 
ال�صام؛ الفقيه وال�صلطان؛ الذاكرة 
والتاريخ؛ هويات فائ�صة مواطنة 

منقو�صة؛ تاريخ التاأريخ.
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للموؤلف و�ملوؤرخ �للبناين وجيه كوثر�ين

خمتارات �ضيا�ضية من جملة "املنار" لر�ضيد ر�ضا
يف كتاب خمتار�ت �سيا�سية من جملة »�ملنار« لر�سيد ر�سا، �ل�سادر عن �سل�سلة »طي �لذ�كرة« يف �ملركز �لعربي لالأبحاث ودر��سة �ل�سيا�سات، ي�ستعيد �ملوؤرخ 

و�الأكادميي �للبناين وجيه كوثر�ين ن�سو�ص ر�سا �ملن�سورة يف جملته �ملنار ب�سيغة خمتار�ت �سيا�سية ومو�سوعات ومو�قف يف مرحلة تاريخية حا�سدة 
باحلو�دث، حماواًل تقدمي مادة �أولية ت�ساعد يف ك�سف مر�حل تكّون فكر ر�سا، ب�سفته فقيًها م�سبًعا بالثقافة �الإ�سالمية �لتقليدية �لر�سمية، ومو�جهته 

حو�دث وحتديات كان من �ساأنها �أن تهز �لقناعات و�مل�سَلّمات �ملوروثة، و�أن تفر�ص �أمًر� و�قًعا ي�ستدعي �لتكيف مع حاجات جديدة، نتجت من حتديات 
�لتو�سع �لر�أ�سمايل �لغربي وم�سروعاته يف مرحلة �الإمربيالية.



نا�رشون  »الآن  دار  عن  �صدر 
جديد  كتاب  عمان،  وموزعون«، 
اأبراج  اإىل  بابل  برج  »من  بعنوان 
والعنف  اخلوف  عن  نيويورك.. 
واملرتجم  للكاتب  واحلب«، 
الذي  ق�رشي،  مدين  اجلزائري 
فيه  لفت  فرعي  كعنوان  و�صعه 
ي�صتمل  الذي  الكتاب  حمتوى  اإىل 
الفرن�صية  عن  مرتجمة  مقالت 

حول اخلوف والعنف واحلب.
عفوًياً  اخليار  هذا  يكن  ومل 
للكاتب، الذي يت�صم بعمق فل�صفي 
وحتولته  التاريخ  لوعي  تنويري، 
ومغازيه، فهو ينطلق من احل�صارة 
ال�صومرية للع�رش احلديث ملعاينة 
واإن  مفردات  بني  النا�س  م�صاعر 
يف  تت�صابه  اأنها  اإل  مت�صادة  بدت 
�صحفي  بيان  بح�صب  بواعثها، 

للدار.
وكتب املوؤلف على الغالف الأخري 
�صفحة   130 يقع يف  الذي  للكتاب 

كل  اأن  �صك  »ل  الكبري  القطع  من 
يعي�س  لكي  يحتاج  ب�رشي  كائن 
مبيناً  العدوانية«،  من  جرعة  اإىل 
احلياة«،  عن  »تعبري  العدوانية  اأن 
والعنف  العدوانية  بني  مميزاً 
خمتلف،  »�صيء  الأخري،  بو�صف 
اإرادية  عدوانية  العنف  لأن 
بح�صب  وهي  الآخر«،  لإخ�صاع 
واإن�صانية  ثقافية  »ظاهرة  املوؤلف 

منطية«.
واختار مدين املوا�صيع لت�صب يف 
الهدف الذي ين�صط ف�صول القارئ 
وحتديداً  م�صاعره،  وي�صتك�صف 
امل�صاعر  تلك  عليه  تنطوي  ملا 
على  الإن�صان  ومقدرة  تعقيد،  من 

التمويه والت�صليل لإخفائها.
جمموعة  على  الكتاب  وا�صتمل 
من  عدد  من  املقالت  من 
الأجنبية،  والدوريات  ال�صحف 
الق�صايا  من  جملة  تتناول  والتي 
واجلمالية:  والفل�صفية  ال�صيا�صية 

والعنف«  الطبيعية  العدوانية  »بني 
لروبرت م�رشاحي ولأنرديه كونت 
�صبونفيل، »من برج بابل اإىل اأبراج 
�صوزينيل،  دي  لأنيك  نيويورك«، 
لربونو  ال�صعادة«  وفل�صفة  »التعليم 
اأن  ميكن  ل  »الب�رش  جيولياين، 
عاطفي«  غذاء  دون  من  يعي�صوا 
»احلب  �صريولنيك،  لبوري�س 
طريقنا للح�صارة« لبول �صالومون، 
»اجلمال جتل من جتليات اخلالق« 

جلاكلني كيلني.
عدد  على  اأي�صاً  الكتاب  وا�صتمل 
من الرتجمات التي تت�صل بالنف�س 
وامل�صاعر وق�صايا الإن�صان، وهي: 
الإن�صان،  لنقر�س  اخلوف  »لول 
اخلوف«  جتاوزت  كيف  ولكن 
»كوالي�س  اأندريه،  لكري�صتوف 
لفران�صي�صكو  النف�صي«  التحليل 
�صامبينيو، »كن �صعيداً وع�س عمراً 
اأطول« لكري�صتوف اأندريه، »ر�صالة 
لكري�صتيان  امل�رشي«  �صامبوليون 

جاك، و«النفعالت الدميقراطية« 
ملارثا نو�صبوم.

وي�صار اإىل اأن املوؤلف مدين ق�رشي 
على  حا�صل  اجلزائر،  مواليد  من 
واجلغرافيا  التاريخ  بكالوريو�س 
عمل  اجلزائر،  جامعة  اآداب  من 
التعليم،  �صلك  يف  عقدين  نحو 
الفرن�صية  الكتب  من  عدد  ترجم 
يوجن  قاله  »ما  منها،  العربية  اإىل 
الربتقال«،  »فتاة   ،1996 حقا«، 
والع�رشون  احلادي  »القرن   ،2003
لن يكون اأمريكياً«، 2003، »�صنوات 
ال�صرب«،  »�رّش   ،2005 �صدام«، 
 ،2010 املك�صور«،  »احللم   ،2006
وفار�س  القد�س  اإىل  »الطريق 
»�صيكولوجية   ،2014 املعبد«، 
اأّنا«،  »عامل   ،2014 الإبداع«، 
»مالك   ،2015 غاردر،  جو�صتاين 

الن�صيان«، 2015، وغريها.
اأن الآن نا�رشون وموزعون«،  »كما 
يف  تاأ�ص�س  عربي،  ثقايف  م�رشوع 

الأردن عام 2013، وي�صعى لالرتقاء 
القراءة  وتعميم  الن�رش  ب�صناعة 
�صبكة  وتوطني املعرفة من خالل 
واملثقفني  الكّتاب  مع  للتوا�صل 
يف  القارئ  مع  ج�رش  وبناء  العرب 
العربي  والقارئ  العربية،  البلدان 
يف بالد الغرتاب واملهجر. تُعنى 
الدار بالكتاب �صكاًل وم�صموناً، من 
خالل الختيار والتدقيق والتحرير 
والتن�صيق الفني والإخراج الب�رشي 
مبا يحقق اجلودة املناف�صة للكتاب 
بالإعالم  تعنى  كما  العاملي، 
وامليديا للتعريف بالكتاب والكاتب 
م�رشوعها  يف  الدار  وتنطلق  معاً. 
اإدراكها لأهمية فعل  التنويري من 
القراءة ورقياً واإلكرتونياً، و�رشورة 
والتعريف  املعرفة،  توطني 
باملبدع ومنتَجه الثقايف من خالل 
والتوزيع،  البيع  ونقاط  املعار�س 
وتقنيات الت�صال احلديثة، وو�صائل 
الإعالم بو�صائطها املتعددة. كما 

املب�رّشة  بالتجارب  الدار  تعنى 
واأدب  املراأة  وق�صايا  والواعدة، 
املتخ�ص�صة  والكتابة  الطفل، 
املختلفة،  املعرفية  احلقول  يف 
على  ال�صوء  لت�صليط  وت�صعى 
الق�صايا املهمة من خالل احلوار 
النقدي،  الفعل  على  والرتكيز 
ندوات  يف  املثقفني  باإ�رشاك 
الظواهر  لقراءة  وموؤمترات 
والفنية  والجتماعية  الثقافية 
يف  الدار  وتنّوع  ومعرفياً.  علمياً 
وا�صعاً  طيفاً  لت�صمل  اإ�صداراتها 
الإن�صانية،  واملعارف  العلوم  من 
من  الرتجمة  على  باباً  وتفتح 
م�صاريع  وتطلق  لغة،  من  اأكرث 
معرفية وتنويرية ت�صّم خال�صاِتها 
متنوعة  �صال�صل  �صمن  كتٌب 
واملوؤ�ص�صون هم مدير العام للدار 
ن�صوان،  وح�صني  العقيلي،  جعفر 

واأحمد الطراونة.
وكاالت
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يف ملتقى دويل يومي 18 و19 نوفمرب2019

 جامعة �جللفة حتاكي �لتاريخ بالرحلة و�لرحالة يف ربوع �أوالد نايل  
 �شتحت�شن جامعة »ال�شيخ زيان عا�شور« باجللفة يومي 18 و19 نوفمرب 2019 امللتقى الدويل التاريخي الثاين حول« الرحلة والرحالة يف ربوع اأوالد نايل 

»املنظم من طرف كلية العلوم االجتماعية واالإن�شانية، حيث �شيتم االإحاطة مبو�شوع اأدب الرحلة نظرا الأهميته باعتباره م�شدرا بديال من م�شادر 
التاريخ واليوميات واملذكرات يف اأوالد نايل وم�شاهمة اأبنائها يف التاريخ من خالل الرحلة مع البحث يف التاريخ الثقايف ملنطقة اجللفة حيث �شتكون املادة 

التاريخية لهذا امللتقى يف متناول االأكادمييني، الباحثني واملخت�شني. 

حكيم مالك 

توثيق رحالت الكتاب
 

امللتقى  هذا  �رشفيا  و�صيرتاأ�س 
الأ�صتاذ  اجللفة  جامعة  مدير 
الدكتور برزوق بلقومان رفقة عميد 
كلية العلوم الإن�صانية والجتماعية 
حممد  برابح   الدكتور  الأ�صتاذ 
بن  الأ�صتاذ  تعيني  مع   ال�صيخ  
للجان  من�صقا  امل�صعود  �صامل 
املعامل  اأ�صماء  اإبراز   �صيتم  حيث 
التي  النقاط  وكل  والقرى  واملدن 
مروا وتوقفوا بها  كل من  رحالت 
 1782 والنا�رشي  1661م  العيا�صي 
الرحلة  اأما   1739 واحل�صيكي 
خلدون  ابن  رائدها  فنجد  العلمية 
بني  قبائل  عن  فيها  حتدث  التي 
اأن�صابها  ذكر  على  وجاء  هالل 
وموا�صعها و خالل العهد العثماين   
باي  قادها  التي  الغزو  رحلة  جند 
�صنة  الكبري«   حممد   « وهران 
ابن  ال�صهري«  كاتبه  ووثقها   1785
هطال« ويف نف�س العهد جند رحلة 
قدم  والتي     1816 �صنة  التنيالين 
فيها و�صفا رائعا عن اأخالق قبائل 
لربوع  ذكر    كما مت    ، نايل  اأولد 
الدين  ابن   رحلة  يف  نايل  اأولد 
�صنتي  بني  كتبت  التي  الأغواطي 
هذه  ذكر  جاء  و1827،كما   1825
والأعاجم  الرحالة  كتب  يف  الربوع 
�صو«   »توما�س  الإجنليزي  للرحالة 
ال�صادر يف لندن  باللغة الإجنليزية 
عام 1738 ومن كتابات اأبناء منطقة 
اجللفة  يف اإطار اأدب الرحلة جند  

�رشيف  بن  حممد  للنقيب  كتاب 
اأ�صدره   الذي  حجه   رحلة  عن 
حفل  فلقد  وعليه    1919 �صنة 
بق�ص�س  املحلي  ال�صعبي  الأدب 
�صعبية وق�صائد  يف امللحون توثق 
�صيما  رحالت داخلية وخارجية ل 
احلجازية منها  فيها قيم تاريخية 
احلروب  مثل  و�صياقات  واأحداث 
تنقطع   فلم  والأوبئة   واملجاعات 
وق�صور  ببوادي  املارين  قوافل 
اأولد نايل يف اإطار ع�صكري للغزو 
اأو ال�صتك�صاف اأو يف اإطار جتاري 
ذلك  واكب  وقد  علمية   بعثات  اأو 
جوانب  الرحلة   اأدب  يف  كتابات 
التاريخي  الو�صف  يف  مهمة 
واملعماري  والديني  والجتماعي 

والرتاثي

اإبراز مظاهر التاريخ الثقايف 
الأوالد نايل

العلمية  اللجنة  و�صعت  ولقد   
التاريخي  الدويل   امللتقى   لهذا 
واملتمثلة  الأهداف  من  جمموعة 
يف و�صع ثبت  بكل اأنواع الرحالت 
نايل  اأولد  بربوع  مرت  التي 
توثيق  مع  احلقبات  خمتلف  يف 
»الق�صة   للمنطقة  ال�صفوي  الرتاث 
باعتباره  ال�صعبية«   والق�صيدة 
م�صدرا من م�صادر التاريخ وتثمني 
جهود الباحثني يف التوثيق واإظهار 
املدونة  الرحالت  خمتلف  ون�رش 
اإ�صافة   ، اأو  املنظومة �صعرا  نرثا 
الثقايف  التاريخ  مظاهر  لإبراز 
يف  اأبناءها  وم�صاهمة  للمنطقة  
فهذا  اجلزائري   العام  التاريخ 

يف  للبحث  لبنة  و�صع  �صي�صاهم يف 
ودور  وموقعها  املنطقة  جغرافية 
التجارية  القوافل  حركة  يف  ذلك 
واملقاومة  والدينية  والعلمية 
لفت  مع  التحرير  وحرب  ال�صعبية 
النتباه اإىل �رشورة البحث العلمي 
يف جمال الرحالت ب�صتى جتلياته.

منطقة اجللفة من خالل 
االأدب اجلغرايف للرحالة 

الفرن�شيني

امللتقى   حماور  ال�صوء   وت�صلط 
حول   الثاين   التاريخي   الدويل 
اأولد  ربوع  يف  والرحالة  الرحلة 
اأولد  بالد  جغرافيا  على  نايل 
وممرا  ملتقى    باعتبارها  نايل 
القوافل  ل�صتى  ا�صرتاتيجيا 
وق�صور  واحلمالت  واجليو�س 
اأدب الرحلة  اأولد نايل يف  وبوادي 
للحجاج املغاربة وربوع   احلجازية 
اأولد نايل من خالل كتابات العلماء 
والبعثات  امل�صلمني  واملوؤرخني 
مع  الأوروبيني   ورحالت  العلمية 
و�صواحيها  اجللفة  منطقة  اإظهار 
من خالل الأدب اجلغرايف  للرحالة 
مناذج  تقدمي  مع  الفرن�صيني 
لأبناء  الرحلة  اأدب  موؤلفات  من 
ال�صعبية  كالق�صة  نايل  اأولد  ربوع 
ال�صعبية  والق�صيدة  واملوثقة 
والرحلة  املخطوطة  والرحلة 
امل�صورة  والرحلة  املن�صورة 
وال�صمعية وال�صمعية ب�رشية بربوع 

اأول نايل قبل 1962م.   

جائزة اأح�شن بحث حول 

الرحلة والرحالة يف ربوع 
اأوالد نايل

 ولقد خ�ص�صت كلية العلوم الإن�صانية 
والجتماعية بجامعة  زيان عا�صور 
باجللفة »جائزة اأح�صن بحث حول 
اأولد  ربوع   يف  والرحالة  الرحلة 
عن  الإعالن  �صيتم   والتي  نايل  
يف  اجلائزة  بهذه  الفائزة  الأبحاث 
 18 يوم  الفتتاحية  اجلل�صة  ختام  
 4 اجلائزة  وتت�صمن   2019 نوفمرب 
فروع بفائز وحيد  يف كل فرع ينال 
�صهادة تقديرية من  جامعة اجللفة 
التاريخي  الدويل  امللتقى  ودرع 
ربوع«  يف  والرحالة  الرحلة  الثاين 
اأولد نايل » املزمع تنظيمه يومي 
بجامعة   2019 نوفمرب  و19    18
عا�صور«  زيان  ال�صيخ   « اجللفة 
جائزة  يف  اجلائزة   فروع  وتتمثل 

اأح�صن بحث حول الرحلة والرحالة 
بربوع اأولد نايل من خالل الق�صة 
ال�صعبية اأو ال�صعر امللحون وهناك 
املو�صوع     نف�س  يف  اأخرى  جوائز 
اأو  املخطوط  الن�س  خالل   من 
واليوميات   الأر�صيفية   الوثيقة 
والرحلة  ال�صخ�صية  واملذكرات 
اجلائزة  تخ�صي�س  مع  امل�صورة  
و�صفي  بحث  لأح�صن  الرابعة 
نايل  اأولد  ربوع  جغرافية  حول 
والق�صور  املواقع  ت�صمل   والتي 
واملمرات  والطرقات  والت�صاري�س 
والتوبونيمات  القوافل  وم�صارات 
التي  الأعمال  اجلائزة  هذه  وتثمن 
تربز قيمة تاريخية وتراثية وثقافية 
ربوع  يف  وجغرافية  واجتماعية 
الرحلة  ن�س  خالل  من  نايل  اأولد 
هذا  وعلى  اجلغرايف  والأدب 
اإن�صاء جلنة خا�صة   �صيتم  الأ�صا�س 

حيث  الفائزة   الأعمال  لنتقاء 
ت�صع  هذه اللجنة قانونها الداخلي 
مداولتها  وتثبت  رئي�صها  وتنتخب 
يف حم�رش  مي�صي عليه اأع�صاوؤها 
اجلل�صة  برنامج  �صمن  ويتلى 
يوم  الدولية  للملتقى  الفتتاحية 

الإثنني 18 نوفمرب 2019 .
       ولالإ�صارة فلقد حددت لهذا 
امللتقى �رشوطا للم�صاركة كاإعطاء 
امليدانية  للدرا�صات  الأولوية 
اجلمع  واأعمال  والتوثيقية 
كالأر�صيف  الرحلة  يف  والتحقيق 
واملخطوط واملذكرات واليوميات 
والرتاث ال�صفوي وبالتايل فالأعمال 
امللتقى  يف  للم�صاركة  املقبولة 
مع  جماعي  كتاب  يف  �صتطبع 
تر�صيحها اآليا جلائزة اأح�صن بحث 
اأكادميي حول الرحلة والرحالة يف 

ربوع اأولد نايل.

 ال�شادر عن دار »االآن نا�شرون وموزعون«، عمان

من برج بابل �إىل �أبر�ج نيويورك«.. كتاب جديد للجز�ئري مدين ق�صري
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 بع�ض فوائد للبطيخ

 الأحمر تغري �صحتك
عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 

حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 
معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�شري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�شبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�شادات الأك�شدة

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

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

م�شتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

تتاأخر يف نومك، رمبا تبكر يف... موتك
ويف  �شديق  املبكر  ال�شتيقاظ   
لنعمة ال�شحة وطول العمر، وتالياً، 
التاأخر الك�شول يف النوم رمبا ق�رض 
عمرك وقّربك من فرا�ض املوت. 
على الأقل ذلك ما اقرتحه تقرير 
علمي ن�رضته »جملة جمعية اأطباء 
اأخرياً، وخل�ض  القلب الأمريكيني« 
لأكرث  لياًل  النوم  اأن  اإىل  اخلرباء 
بخطر  يرتبط  �شاعات،   8  -7 من 

املوت املبكر.
 74 نتائج  يف  اخلرباء  ودقق 
ما  �شملت  موّثقة،  علمية  درا�شة 
�شخ�ض.  ماليني   3 على  يزيد 
املبكر  املوت  ن�شبة  اأن  ووجدوا 
من  اأكرث  ينامون  من  عند  ترتفع 
على  تزيد  بن�شبة  لياًل،  �شاعات   8
ينامون  املائة مقارنة مبن  30 يف 
8 �شاعات. ورّجح اخلرباء اأن يكون 
الطبيعية،  املدة  على  زيادة  النوم 
موؤ�رضاً  ذاته  بحد  يكون  رمبا 
باأحد  الإ�شابة  خطر  ارتفاع  على 
اأمرا�ض القلب وال�رضايني، وكذلك 
يتنبه  اأن  �رضورة  اإىل  اأ�شاروا 
طرح  اإىل  العام  الطب  ممار�شوا 

مدة  عن  روتينية  ب�شورة  اأ�شئلة 
عند  النتعا�ض  ومدى  لياًل  النوم 
من  كل  على  �شباحاً،  ال�شتيقاظ 

يق�شد عياداتهم.
الدكتور  الخت�شا�شي  ولحظ 
»معهد  من  كوك،  �شينغ  �شون 

»جامعة  يف  والتقنية«  العلوم 
لياًل  املتطاول  »النوم  اأن  كيل«، 
موؤ�رض على ارتفاع خطر الإ�شابة 
باأمرا�ض يف القلب وال�رضايني، ما 
مبدة  الهتمام  �رضورة  يفر�ض 
كوك  وكان  اأي�شاً«.  ونوعيته  النوم 

امل�شار  الدرا�شة  يف  رئي�شاً  باحثاً 
اإىل  اأي�شاً  كوك  ولفت  اآنفاً.  اإليها 
وجود تاأثريات اجتماعية وثقافية 
ت�شاهم  ومر�شية  و�شلوكية  وبيئية 
كلها يف حتديد مدة النوم ونوعيته 

عند اأفراد املجتمعات احلديثة.

القاتل ال�صامت
 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا 
»القاتل  ي�شّمى  الذي  الدم  �شغط  ارتفاع  الزائد  ال�شوديوم  وي�شبب  اجلاهزة.  واملعجنات  ال�شيب�شي  والبطاط�ض  وال�شجق  والربغر 
ال�شامت« لأنه يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف حال وجود زيادة خلطر 
الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة 
جاهزة ابحث عن عبارة »قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف الأطعمة امل�شّنعة 
باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. كذلك احذر من الوجبات ال�رضيعة مثل الربغر وقطع الدجاج 

املقلية، لأنه ي�شتخدم يف حفظها ويف اإعطاءها �شكلها الذهبي بعد القلي مواد كيميائية �شارة تعترب من م�شببات ال�رضطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض الن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�شطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�شيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�شعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�شل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�شاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�شلل  مثل  الع�شبية 

)باركن�شون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�شاخنة  املو�شوعات 
الأع�شاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�شنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
التجربة  يف  امل�شاركون  اأم�شى 
وخ�شعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�شّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�شن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رضة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�شان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�شبية  امل�شاكل  من 

مع العمر.

الرئوي  الن�شداد  مر�ض  يعترب 
العامل،  يف  للوفيات  الرابع  ال�شبب 
ال�شبب  ي�شبح  اأن  املتوقع  ومن 
وفق   2030 العام  بحلول  الثالث 
يُعد  العاملية.  ال�شحة  منظمة 
خالل  )من  التبغ  لدخان  التعّر�ض 
لدخان  التعّر�ض  اأو  التبغ  تعاطي 
الأّول  ال�شبب  املبا�رض(  غري  التبغ 
الن�شدادي  الرئة  مر�ض  لظهور 
املزمن، فما اأعرا�شه وكيف ميكن 

منع تفاقمه؟ 
املزمن  الرئوي  الن�شداد  يعّد 
يف  ان�شداداً  ي�شبب  رئوياً  مر�شاً 
تدفق الهواء من الرئتني. ومن اأبرز 
اأ�شبابه التدخني والتعر�ض للغازات 

اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�شه؟ 

الأعرا�ض الأكرث �شيوعاً ت�شمل:

* �شيق التنف�ض
* ال�شعال

* اإفراز البلغم
التنف�شي  اجلهاز  التهابات   *

املتكررة.
* التعب والرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�شائح كثرية وار�شادات ممكن ان 

ت�شاعد املري�ض على عدم تفاقم 
اعرا�ض مر�شه، واأهمها:

- الإقالع عن التدخني
- زيادة الن�شاط البدين

الفريو�شات  �شد  التلقيح   -
واللتهاب الرئوي

- اللتزام بالأدوية
- النوم ب�شكل كاٍف

* الإكثار من �رضب املاء
* زيارة الأطباء ب�شورة دورية
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�أزمة �حلجر �لأ�سود
يقول العالمة د . علي جمعة : » كان عليه ال�سالم بفطنته 

ينهي منازع اخلالف ب�سكل قاطع, مع حماية املجتمع 
االإ�سالمي من اآثار االأزمة, بل يعمل على اال�ستفادة 

من املوقف الناجت عن االأزمة يف اال�سالح والتطوير, 
واتخاذ اجراءات الوقاية ملنع تكرار االأزمة اأوحدوث 
اأزمات م�سابهة لها. واإنك لرتي اآثار هذه احلكمة يف 

تلك املعاجلات يف ال�سرية النبوية ال�رشيفة قبل البعثة 
وبعدها » . وهنا يقول ابن ه�سام يف �سريته : » اأن اأبا اأمية 

بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم , وكان عائذ 
اأ�سن قري�ش كلها ؛ قال : يا مع�رش قري�ش , اجعلوا بينكم 
فيما تختلفون فيه اأول من يدخل من باب هذا امل�سجد 

يق�سي بينكم فيه , ففعلوا . فكان اأول داخل عليهم ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ؛ فلما راأوه قالوا : هذا االأمني , 
ر�سينا , هذا حممد ؛ فلما انتهى اإليهم واأخربوه اخلرب , 

قال �سلى اهلل عليه و�سلم : هلم اإيل ثوبا , فاأُتي به , فاأخذ 
الركن فو�سعه فيه بيده . ثم قال : لتاأخذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب , ثم ارفعوه جميعا , ففعلوا : حتى اإذا بلغوا به 
مو�سعه , و�سعه هو بيده , ثم بنى عليه » .. ويعلق ف�سيلة 
العالمة د علي جمعة على ذلك :- » وبهذا التفكري ال�سليم 

والراأي ال�سائب ح�سم �سلى اهلل عليه و�سلم اخلالف بني 
قبائل مكة, واأر�ساهم جميعا, وجنب بلده وقومه حربا 

�رشو�سا �سحذت كل قبيلة فيها اأ�سنتها »

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ش ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

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

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

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

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

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

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

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

ُك اأكرُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رشار, واأمثُل االأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

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

كارثة �لتبول يف �مل�سجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل , بال االأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�سجد 
ولكن   , تخيلها  علّي  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�ش بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد , فزجره النا�ش , 
 , و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد تاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
احلاجز  وال�ســالم  ال�سالة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ال ي�سعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه احلالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً قا�سياً 

اأن  البد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�سعر اأنه خمطئ اأوالً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا البد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رش اخلطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر االآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  احلل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�سع 
نظره هو , وفكر يف اخليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل , ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم 

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

وامللحدون فال يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , الأن كفرهم لي�ش اأ�سياًل 
, الكفر و االإحلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ش, َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�ش, واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�ش, حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك, فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َش �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت, وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث, واإَنّ  َمُد(, وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث, َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل, ولي�َش كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه, فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�ش كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�ش. , فُرِوي عن ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد, فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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حممد ع�شاف ي�شجل ح�شوره الثاين يف مهرجان موازين
�شجل املغني الفل�شطيني ال�شاب حممد ع�شاف ح�شوره الثاين يف مهرجان )موازين اإيقاعات العامل( بحفل جماهريي كبري يف احلدث املو�شيقي 

الأ�شخم باملغرب الذي يجمع �شنويا فنانني من ال�شرق والغرب.

من  الثاين  باملو�شم  ع�شاف  وفاز 
الكت�شاف  التلفزيوين  الربنامج 
املواهب )اأراب اأيدول( عام 2013 
عامل  اإىل  بقوة  بعدها  لينطلق 
ال�شهرة. و�شجل ح�شوره االأول يف 

موازين عام 2014.
للمرة  عاما(   29( ع�شاف  و�شارك 
االثنني  يوم  املهرجان  يف  الثانية 
االآالف  ع�رشات  ح�رشه  بحفل 
م�رشح  على  والعرب  املغاربة  من 
للمو�شيقى  املخ�ش�ش  النه�شة 

ال�رشقية.
قدم  �شاعة  من  اأكرث  مدى  وعلى 
ع�رشة  الثامنة  الدورة  يف  ع�شاف 

التي  اأغانيه  من  باقة  للمهرجان 
االآن  حتى  األبومني  يف  اأ�شدرها 
اأدى  كما  الفردية  الأغانيه  اإ�شافة 
حاليني  كبار  ملطربني  اأغاين 

وراحلني.
ويف املوؤمتر ال�شحفي الذي �شبق 
احلفل قال ع�شاف اإنه يحر�ش يف 
اأغان  تقدمي  على  حفالته  معظم 
فيه  اأثروا  لفنانني  قدمية  طربية 
واأم  الوهاب  وتعلم منهم مثل عبد 

كلثوم وفايزة اأحمد.
على  حاليا  يعمل  اأنه  واأ�شاف 
الراحل  اأغاين  ”لتجديد  م�رشوع 
عبد احلليم حافظ“ م�شريا اإىل اأن 

تواجهه  التي  الرئي�شية  امل�شاعب 
احل�شول  يف  تتمثل  ال�شاأن  بهذا 
ورثة  من  االأغاين  حقوق  على 

العندليب االأ�شمر.
وي�شتمر مهرجان )موازين اإيقاعات 
حزيران  يونيو   29 حتى  العامل( 
مبجال  بارزة  اأ�شماء  مب�شاركة 
اللبناين  منها  واملو�شيقى  الغناء 
وليد توفيق واالأردنية ديانا كرزون 
واملغربية زينب اأ�شامة وامل�رشي 
ح�شني  واالإماراتي  حم�شن  حممد 
جوليان  والفرن�شي  اجل�شمي 

كلريك.

كرمي فهمي :فكرة فيلم »ديدو« راودتني وقت طفولتي    
قال الفنان كرمي فهمي، اإن فكرة فيلمه اجلديد »ديدو« راودته منذ طفولته، وحتديداً حينما كان عمره 

8 اأعوام بح�شب قوله.
 Honey I shrunk the»و »Down Sizing« واأ�شاف فهمي، اأن فيلمه مقتب�ش من فيلمني وهما
بح�شب  ذهنه،  يف  مرت�شخة  اأحداثه  وظلت  طفولته،  وقت  �شاهده  االأخري  الفيلم  اأن  موؤكداً   ،»kids

قوله.
واأو�شح اأنه فوجيء باملنتج اأحمد ال�شبكي وجنله حممد يحدثانه وقت كتابته لفيلم »علي بابا« قائلني: 
»هل �شاهدت فيلم » Honey I shrunk the kids«؟، فاأوماأت باالإيجاب ووجدت حما�شة لديهما 
لتقدمي فيلم قريب منه، ولكني فكرت كثرياً قبل ح�شم قراري باملوافقة، الأنني ال اأريد اأن اأقدماً فيلماً 

منحوتاً بل مقتب�شاً، و�شتان الفارق بني الكلمتني، وفقاً لكالمه.
وي�شارك يف بطولة »ديدو« حمدي املريغني واأحمد فتحي وبيومي فوؤاد وحممد ثروت، من اإخراج عمرو �شالح.

جنم تركيا » ال�شلطان �شليمان« يالحق منتج »كازابالنكا« ق�شائيًا    
انتاب الغ�شب الفنان الرتكي، خالد اأرغن�ش، من منتج فيلم »كازابالنكا«، وليد من�شور، لعدم ح�شوله 
امل�رشية  العر�ش  دور  يف  حالياً  املعرو�ش  الفيلم،  يف  م�شاركته  عن  املالية  م�شتحقاته  باقي  علي 

والعربية.
اأرغن�ش امللقب يف م�رش بـ »ال�شلطان �شليمان« مل يتقا�شي �شوي دفعة تعاقد حتي االآن،  اأن  وعلم  
وعلي اإثره اأوكل حماميه مبالحقة من�شور ق�شائياً للح�شول علي باقي م�شتحقاته، بخا�شة اأنه ح�رش 

اإيل م�رش وفقاً للميعاد املتفق عليه، و�شور م�شاهده التي ات�شمت باحلركة دون اإثارة اأي اأزمة.
وي�شارك يف بطولة »كازابالنكا« اأمري كرارة واإياد ن�شار وغادة عادل وعمرو عبداجلليل واأحمد دا�ش، 

من تاأليف ه�شام هالل واإخراج بيرت ميمي.

النجمة درة التون�شية ترف�س العرتاف بعمرها احلقيقي
ن�رشت املمثلة  درة التون�شية  �شورة لها بلوك ت�شعيني على ح�شابها اخلا�ش على احد �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..
قال �رشيف منري، اإنه مل يرتدد يف الظهور �شيف �رشٍف يف فيلم »املمر« للمخرج �رشيف عرفة، لقناعته ب�رشورة تقدمي اأعمال حربية تربز 
»الر�شا�شة ال تزال يف جيبي،  البطولية، ومنها  باالأفالم  ال�شينما امل�رشية زاخرة  اأن   ، واأ�شاف منري  القوات امل�شلحة امل�رشية.  بطوالت 
اأغنية علي املمر، والعمر حلظة«، وك�شفت هذه االأفالم حجم الت�شحيات التي بذلها جنودنا دفاعاً عن الوطن.  و�شدد منري علي 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.

الأورك�شرتا ال�شيمفونية الوطنية 
بالإمارات حتتفي باملواهب ال�شابة

االأورك�شرتا  اأعلنت 
ال�شيمفونية الوطنية، عن 
مو�شم احلفالت اجلديد 
الذي   ،2020  2019 لعام 
حفالت  �شت  ي�شم 
يف  �شتنظم  مو�شيقية 
كل  يف  خمتلفة  مواقع 

من اأبوظبي ودبي.
املو�شم  و�شينطلق 
�شبتمرب   20 يف  اجلديد 
املقبل بحفل دولت�شي ال 
فيتا الذي �شيقدمه قائد 
ال�شيف  االأورك�شرتا 
�شيمون هيلبريدينغ على 
ال�شعديات  م�رشح منارة 
يف اأبوظبي، خالل اأم�شية 
خاللها  �شتعزف  خا�شة 
ال�شيمفونية  االأورك�شرتا 
الوطنية روائع كال�شيكية 

وع�رشية. 
موؤ�ش�شة  وقالت 
ال�شيمفونية  االأورك�شرتا 
الوطنية جانيت ح�شونة: 
االأورك�شرتا  تتطلع 
مو�شم  تقدمي  اإىل 
برنامج  ويوؤكد  حافل، 
التزامنا  املو�شم  هذا 
بالعمل  املتوا�شل 
الفنانني  اأبرز  مع 
جانب  اإىل  املرموقني، 
كبرية  جمموعة  دعم 
الفنية  املواهب  من 

املحلية«.
واأ�شارت اإىل اأن كل عر�ش 
من العرو�ش املو�شيقية 
مب�شاهمات  �شيتميز 
لفنانني مقيمني يف دولة 
و�شت�شكل  االإمارات، 
فيتا  ال  دولت�شي  اأم�شية 

الكال�شيكية  املو�شيقية 
لهذا  االأمثل  البداية 

املو�شم الفني احلافل.
ويعود املنتج املو�شيقي 
لقيادة  بريميان  اأندرو 
ال�شيمفونية  االأورك�شرتا 
مو�شمها  يف  الوطنية 
االأم�شية  عرب  التا�شع 
املو�شيقية »هوراي فور 
�شتنظم  التي  هوليوود« 
ق�رش  م�رشح  على 
من  الرابع  يف  االإمارات 

اأكتوبر املقبل.
و�شتوفر االأم�شية جتربة 
املقطوعات  اأجمل  مع 
اأ�شهر  من  املو�شيقية 
ال�شينما  اإنتاجات 
القدمية  العاملية 
الفائزة  واحلديثة 
االأو�شكار.  بجوائز 
اأنغام  �شحر  فمع 
واأجمل  بوتر«  »هاري 
فيلم  يف  املغامرات 
�شينطلق  »�شوبرمان«، 
اإىل  رحلة  يف  ال�شيوف 
عامل هوليوود ال�شتمتاع 
معزوفات  من  بباقة 
بينها  من  ال�شينما، 
الكاريبي«،  »قرا�شنة 
و«حرب  و«البيانو«، 

و«خطاب  النجوم«، 
امللك« وغريها.

الفني  الربنامج  وياأتي 
مو�شم  عقب  اجلديد 
االأكرث   2019 /2018
لالأورك�شرتا  جناحاً 
الوطنية،  ال�شيمفونية 
برناجماً  �شهد  والذي 
باحلفالت  مميزاً 
املو�شيقية،  والفعاليات 
»حتية  اأم�شية  بينها  من 
�شيناترا«،  فرانك  اإىل 
وحفل »اأم�شية االأفالم«.

املو�شم  �شهد  كما 
م�شاركة  املا�شي 
وجوقتها  االأورك�شرتا 
للمغني  الغنائية 
االإيطايل  االأوبرايل 
يف  بو�شيلي،  اأندريا 
طنطورة  �شتاء  مهرجان 
العال  مبحافظة  الثقايف 
العربية  اململكة  يف 

ال�شعودية.
وي�شار اإىل اأن االأورك�شرتا 
الوطنية  ال�شيمفونية 
من  اأكرث  من  تتاألف 
 20 من  مو�شيقي   100
جن�شية خمتلفة يعي�شون 
اأنحاء  خمتلف  يف 

االإمارات.
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م�سّنعة  �سيارات  دخول  متنع  ال�سني 
%25 �سريبة  عليها  وتفر�ض  باأمريكا 

ر�سميا  ال�سني  اأقّرت 
ال�سيارات  على   %25 �رضيبة 
الواليات  من  امل�ستوردة 
املتحدة االأمريكية، كما اأكدت 
كرو�س  �سيارات  باأن  رويرتز 
يتم  باأمريكا  امل�سنعة  اأوفر 
حاليا احتجازها يف اجلمارك 
بوا�سطة امل�سوؤولني ال�سينيني، 
بالفعل  اأكدت  قد  مر�سيد�س 
امل�سنوعة  �سياراتها  باأن 

تفتي�سها  يتم  اأالباما  بوالية 
الحتمالية وجود م�ساكل فيها، 
يّدعي  م�ستند  ظهور  اإثر  ذلك 
وجود عطب باملكابح اخللفية 

.GLSو GLE لـ
باأنها  امل�سكلة  تبدو  قد 
تقريرا  لكن  عادية،  حادثة 
اإم  بي  باأن  اأكد  رويرتز  من 
باأمريكا  امل�سنوعة   X4 دبليو 
حيث  مماثلة،  ق�سة  تواجه 

ترف�س  ال�سينية  اجلمارك  اأن 
اأوفر  الكرو�س  اإدخال  اأي�سا 
اأبريل ومايو  امل�سنوعة خالل 
2018 اإىل البالد. وبالرغم من 
اأن التوقيت يبدو مريبا، اإال ان 
اخلالف بني ال�سني والواليات 
املتحدة ال عالقة له غالبا مبا 
ال�سيارات  �سانعتي  مع  يجري 
بي  اأكدت  حيث  االأملانيتني، 
املوردين  اأحد  باأن  دبليو  اإم 

اأنه  اإذ  ذلك،  على  املالم  هو 
�سلّم مكابح خلفية قد تتعر�س 
للف�سل ب�سكل مفاجئ. ومبا اأن 
على  احلالتني  كلتا  يف  الرتكيز 
اإذا  الراجح  اخللفية،  املكابح 
باأن ال�سلطات ال�سينية تفح�س 
كرو�س اأوفر مر�سيد�س ل�سمان 
اأنها ال تعاين من م�سكلة مماثلة 
اإجراء  جمرد  واأنه   ،X4 للـ 

للحفاظ على ال�سالمة.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

اليابانية  ال�سيارات  ماركات  تعترب 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
العاملية يف �سناعة ال�سيارات. وجند 
ال�سيارات  اأنواع  من  الكثري  اليوم 
ولها  الياباين  الطراز  من  املختلفة 
الكثري من االأ�سماء التي قد ال نعلم 
اأ�سماء  على  معنا  تعّرفوا  معناها.. 

ال�سيارات اليابانية ومعانيها:

- �شيارة ني�شان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
باللغة  تعني  والتي  انت�سارا  االأكرث 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �شيارة �شوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �سوزو 
واحد وكي والتي تعني �سجرة وهذا 
اأن كلمة �سوزوكي هي �سجرة  يعني 

االأجرا�س.

�شيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�س 
وعن  �سو�سريو  هوندا  ال�رضكة  تلك 
احلقل  معناه  فهو  اال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
وهذا  احلقل  ومعناه  هون  قطعتان 

معناه الرئي�سي.

- �شيارة تويوتا:

اخلا�س مبن  باال�سم  يتعلق  ال  هذا 
اإىل  اللجوء  ولكن مت  ال�رضكة  اأن�سئ 
النطق  �سهل  يكون  كي  اال�سم  ذلك 
فاأن  بالذكر  واجلدير  اجلميع،  على 
كلمة تويوتا مق�سومة لق�سمني وهما 
والتي  وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو 
ومعني  االأرز  حقل  يف  الوفري  تعني 
احلقل  على  بع�سها  على  تويوتا 

الوفري.

- �شيارة مازدا:

وتعد تلك ال�سيارة من ال�سيارات التي 
مات�سودا  من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد 
اإىل  اال�سم  ذلك  ورجع  مازدا  اإىل 
اأ�سم عائلة يابانية، ومعنى اأ�سم تلك 
ال�سيارة هو حقل اأو اأ�سجار ال�سنوبر 
وقد  اال�سم  تخفيف  مت  قد  ولكن 
اأ�سبح مازدا بعد اأن وجدت ال�رضكة 
ال�سيارة  لتلك  الرتويج  يف  �سعوبة 
على م�ستوى العامل، وقد مت اللجوء 
اإىل اأ�سمها احلايل كي ي�سهل نطقها 

خا�سة على االأجانب. 

- �شيارة ميت�شوبي�شي:

ق�سة  لها  التي  ال�سيارات  من  تعد 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�سمية،ولكن 
الثالثة  اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
اخلا�س  ال�سعار  يف  تظهر  والتي 
بتلك ال�سيارة، وتعود ق�سة الت�سمية 
قيام  هو  ال�سيارة  بتلك  اخلا�سة 
بداية  وخالل  ال�رضكة  تلك  �ساحب 
وذلك  البحرية  التجارية  يف  العمل 
خالل عام 1870، وكان ميتلك عدد 
يحملها  والتي  ال�سفن  من  ثالثة 
كوريا  بني  الب�سائع  من  بالكثري 
فاأن  بالذكر  واجلدير  وال�سني، 
ميلك  ما  اأغلى  كانت  ال�سفن  تلك 
ت�سميتهم  مت  فقد  لذا  التاجر  ذلك 
الثالثة،  اجلواهر  اأو  ميت�سوبي�سي 
ومع التطور الكبري الذي قد �سهدة 
ذلك الرجل على مدار ال�سنني زادت 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
املحركات  �سناعة  يف  تخ�س�ست 
املختلفة،  املنتجات  من  والكثري 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
م�ستوى  على  الهامة  ال�رضكات  من 
ميت�سوبي�سي  اأ�سبحت  وقد  العامل، 
�سناعة  يف  العاملية  املاركات  من 

ال�سيارات اليوم.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ض ملناف�سة بور�ض وفرياري

مواقف  ال�سائقني  يواجه  اأحياناً 
خطر  ومنها  القيادة،  اأثناء  �سعبة 
القيادة  نتيجة  للت�سادم  التعر�س 
ب�رضعات عالية، وهنا يُت�ساءل عن 
ال�سيارة يف  اأف�سل طريقة الإيقاف 
�سوف  ما  وهذا  م�سافة،  اأق�رض 

نتحدث عنه يف ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

يف  عالية  ب�رضعة  القيادة  عند 
وتعر�ست  اليدوية،  ال�سيارة 
عليك  يجب  اال�سطدام،  خلطر 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع  وال 
على  ال�سغط  عدم  مع  ال�سيارة، 
دوا�سة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو ما 
ب�سورة  التوقف  على  ي�ساعدك 

اأ�رضع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

على  ال�سغط  اأي�سا  هنا  يجب 
وال  قوتك،  بكل   ABS مكابح 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
القري  من  االقرتاب  عدم  مع 

االأوتوماتيكي نهائياً.
االإم�ساك  يجب  احلالتني  كلتا  ويف 
حتى  اليدين  بكلتا  ال�سيارة  مبقود 
ال�سيارة  على  ال�سيطرة  ت�ستطيع 

عدم  مع  والرتنح،  االنحراف  من 
الذي  اجل�سم  على  النظر  تثبيت 
به،  لالإ�سطدام  معر�س  اأنت 
ترغب  الذي  االجتاه  اإىل  وانظر 
يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 

الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رضكة 
جيلي  �رضاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ال�ستثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رضكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�سانعة 
ال�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو

على  "Lada Granta" حتافظ 
�سدارة �سوق املبيعات الرو�سية

نتائج   "autostat" موقع  ن�رض 
التي  ال�سيارات  اإح�سائيات تظهر 
يف  مبيعات  ن�سب  اأعلى  حققت 

رو�سيا خالل �سهر يناير 2019.
من  االأوىل  املرتبة  يف  وجاءت 
 "Lada Granta" الت�سنيف 
التي بيع منها 7630 �سيارة، وتلتها 
"Lada Vesta" بـ 7078 �سيارة.
الثالثة  املرتبة  يف  وحلّت 
التي   "Hyundai Creta"

بيعت منها 4187 ن�سخة، وبعدها 
"HyundaSolaris" بـ 3805.

التي  لل�رضكات  بالن�سبة  اأما 
ال�سيارات  من  عدد  اأكرب  باعت 
العام،  هذا  يناير  يف  رو�سيا،  يف 
باعت  التي  "اأوتوفاز"  فكانت 
بـ  "كيا"  وتلتها  �سيارة،   21531
بـ  و"هيونداي"  �سيارة،   15691

10843 �سيارة. 
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تقنية ب�شمة الأ�شبع املدرجة بال�شا�شة 
�شت�شل اإىل 100 مليون هاتف 

من  تدريجى  ب�شكل  الأن  التخل�ص  يتم 
املدرج  الأمامي  الإ�شبع  ب�شمة  ما�شح 
ا�شتمرار  مع  ذلك  و  نف�شه،  بالهاتف 
هذا  اأدى  حيث  احلواف.  تقلي�ص 
الأ�شبع  ب�شمة  تقنية  لإدراج  املفهوم 
لأول  طرحها  مت  التي  و  ال�شا�شة،  حتت 
 Plus  vivo X20 هاتف  بوا�شطة  مرة 

و   ،UD  X21 هاتف  تبعها  ثم   ،UD
Explorer 8 XIAOMI Mi، و عدد 
قليل من ال�رشكات امل�شنعة الأخرى. و  
 ،Digitimes و التي اأفادت عنها تقرير
�شت�شل عدد الهواتف الذكية التي حتتوي 
على تقنية ب�شمة الأ�شبع حتت ال�شا�شة 

نحو 42 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�شام�شونغ ت�شوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  اأ�شدرت 
جديدة  ت�شويقية  دعائية  اإعالنات 
املنتظر  الرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�شي 
9، والذي من املفرت�ص اأن تك�شف 
عرب  اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري العالمة التجارية
اإىل حد كبري على رد فعل   Note
 Galaxy هاتف  على  العمالء 
لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9  Note
الت�شويقية  الفيديوهات  فاإن  الأمر 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
الكورية اجلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار الأمور.
قد  ال�شابقة  الت�رشيبات  وكانت 
اأكدت اأن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy التجارية  اإلغاء عالمتها 
الربحية،  انخفا�ص  ب�شبب   Note
الذكية،  الهواتف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دورات الرتقية مع احتفاظ 
اأطول،  لفرتة  باأجهزتهم  العمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�ص املنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد املنتجني لتخفي�ص التكلفة 
اجلديد  اجلهاز  مبيعات  كانت  اإذا 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو اأن �شام�شونغ قررت ا�شتباق 
احلدث والإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن امليزات التي من املفرت�ص اأن 
يف  مبا  اجلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة اأكرب من املعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هواتف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
امل�شتخدمني مبكًرا للهاتف، حيث 
ال�رشكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو  ي�شري 
قراًرا بزيادة �شعة البطارية، والتي 
اأكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
ال�شادرة  املعلومات  واأو�شحت 
الهاتف  ح�شول  اإمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  ال�شمود  على  قادرة  اأمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  امل�شتمر  الفيديو 
�شعة  اأكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شمن  �شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
اأي هاتف ذكي من ت�شكيلة هواتفها 
حت�شًنا  ت�شكل  اأنها  كما  املختلفة، 
كبرًيا بالن�شبة لبطارية جهاز العام 
 ،8  Galaxy Note املا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  والذي 

3300 ميلي اأمبري.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�شتك�شف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ص  وج�شيكي  �شوزان  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �شناع  اأجل  من  املزايا  بع�ص 
وامل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�شتك�شف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�شاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�شيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�شها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  الذي  الر�شمي”  “غري  امل�شدر 
بوا�شطة موظفي يوتيوب.

ال�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ص  اأو  اآي  الت�شغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �شمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�شتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�شفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  وال�شرتاكات،   Trendingو الرئي�شية، 
الرئي�شية وال�شتك�شاف  ال�شفحة  بدلً من ذلك 

وال�شرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�شاهدة  العر�ص  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ش�شة  الفيديو  تو�شيات 
بن�شاط العر�ص ال�شابق و�شلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�شاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �شويت�ص. اإل اأن الرئي�ص اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال 
اأ�شحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال االأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



م.ي

قال ق�سوم يف ندوة مبنتدى الأمن الوطني حول 
للأمن  العامة  املديرية  »اإ�سرتاتيجية  مو�سوع 
ومكافحتها«  املخدرات  من  للوقاية  الوطني 
ملكافحة  العاملي  اليوم  اإحياء  مبنا�سبة 
املخدرات, اأنه مت عقد اجتماع بني املديرية 
والنقابة الوطنية اجلزائرية لل�سيادلة اخلوا�ص 
حيث  ال�سيدلة,  مهنة  اأخلقيات  وكذا جمل�ص 
حلماية  وترتيبات  اجراءات  عدة  »اتخاذ  مت 
تعرت�سهم  التي  ال�سعوبات  وتذليل  ال�سيادلة 
املناوبني يف  ن�ساطهم, خا�سة  خلل ممار�سة 

الفرتة الليلية«.
توجد  املتخذة,  الإجراءات  انه من بني  واأبرز 
من  ال�سيادلة  �سجلت  مراقبة  »ت�سهيلت 
خلل تنقل �سباط ال�رشطة اإىل مكان ال�سيدلية 
املناوبني  ال�سيادلة   على  دوريات  وتخ�سي�ص 
وتلك الواقعة يف اأحياء معروفة بارتفاع الإجرام 
على  للح�سول  العنف  وا�ستعمال  والعتداءات 
املوؤثرات العقلية«. وبلغة الأرقام, ك�سف نف�ص 
املوؤثرات  من  املحجوزات  ارتفاع  امل�سوؤول 
وباقي  الهندي  القنب  مبادة  مقارنة  العقلية 
الأخرية,  ال�سنوات  خلل  املخدرات  انواع 
�سنة  خلل  قر�ص   1003801 حجز  مت  حيث 
 ,  2018 يف  قر�ص   1118807 مقابل   2019
مادة  من  كلغ  و424  اأطنان   3 حجز  مت   فيما 
واأزيد من 69 طن يف  الهندي يف 2019  القنب 
2018, كما مت حجز اأزيد من 1,5 كلغ من مادة 

الكوكايني منذ بداية 2019.

حمجوزات  انخف�ست  »كلما  انه  واأو�سح 
املخدرات من القنب الهندي  نتيجة العمل التي 
تقوم به وحدات اجلي�ص الوطني ال�سعبي على 
ال�رشيط احلدودي, ارتفعت كمية املحجوزات 

من املوؤثرات العقلية مبختلف انواعها«.
وبعد اأن اأكد عميد اول لل�رشطة اأن املخدرات 
يف  الإرهاب  ظاهرة  خماطر  نف�ص  »حتمل 
الن�ساط  »تراجع  بعد  انه  اأبرز  املجتمع«, 
الإرهابي جراء ت�سديد خمتلف م�سالح الأمن 
اخلناق على اجلماعات الإرهابية, جلاأت هذه 

الأخرية اإىل التحالف مع �سبكات 
الإجرام املنظم ل�سمان ا�ستمرارها«.

وك�سف م�سوؤول ال�رشطة الق�سائية يف الأخري 
التي  للإ�سرتاتيجية  الكربى  املحاور  عن 
الوطني  للأمن  العامة  املديرية  تنتهجها  

التغطية  »تو�سيع  منها  املخدرات  ملكافحة 
الأمنية واإن�ساء خليا اإ�سغاء على م�ستوى امن 
اإن�ساء مراكز ملعاجلة  اإىل  الدوائر, بالإ�سافة 
الإدمان وكذا انتهاج �سيا�سية توعوية بالتن�سيق 
الوطني ملكافحة  مع كافة ال�رشكاء كالديوان 
املخدرات والإدمان عليها وفعاليات املجتمع 
املدين اإىل جانب تنظيم جل�سات ا�ستماع مع 
الأولياء ودورات ريا�سية يف الأحياء ال�سعبية«.

عميد �أول لل�سرطة جمال ق�سوم

بقايا اجلماعات الإرهابية حتالفت 
مع �شبكات الإجرام

.      تد�بري عملية  حلماية �ل�سيادلة 

ر�سميا
 رو�شيا وال�شني تقرران 

ال�شتغناء عن الدولر
ال�ستغناء  وال�سني  رو�سيا  قررت 
عن العملة الأمريكية يف احل�سابات 
على  والعتماد  بينهما  التجارية 
العملت الوطنية, وذكرت �سحيفة 
اتفاقا  وقعا  البلدين  اأن  رو�سية 
ووفقا  ال�ساأن,  بهذا  حكوميا 
وقع  فقد  »اإيزفي�ستيا«  ل�سحيفة 
الرو�سي وزير  التفاق عن اجلانب 
وعن  �سيلوانوف,  اأنطون  املالية, 
اجلانب ال�سيني رئي�ص بنك ال�سعب 

ال�سيني, يي هانغ.
واأ�سارت ال�سحيفة, نقل عن ر�سالة 
بني م�سوؤولني يف احلكومة الرو�سية, 
اجلانبني  بني  وقع  التفاق  اأن  اإىل 
وذكرت  اجلاري,  ال�سهر  مطلع 
تهدف  هذه  اخلطوة  اأن  الر�سالة 
لكل  القت�سادي  الأمن  لتعزيز 
»اإيزفي�ستيا«,  واأ�سافت  البلدين, 
على  الآن  يعملن  اجلانبني  اأن 
تنظيم قنوات للدفع بني ال�رشكات 
القنوات  وال�سينية, وهذه  الرو�سية 
منظومتي  بني  و�سل  �سلة  �ستكون 

الدفع الرو�سية وال�سينية.
ح�سة  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن 
الروبل يف التعاملت التجارية بني 
البلدين من 10% حاليا اإىل 50% يف 
اأ�سارت  كذلك  القادمة,  ال�سنوات 
وبكني  مو�سكو  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
تعتزمان ا�ستخدام الروبل الرو�سي 
واليوان ال�سيني يف عقود كانت قد 

اأبرمت بينهما بالدولر.
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بومرد��س
�شالون وطني للبيئة 
و  لإجناز  املبتكر  امل�رشوع  اإ�ستقطب 
»ببلدية  »لملاية  املائي  املجمع  حتويل 
بحرية  اإىل  الأغواط  بولية  تاجرونة 
عدد  ف�سول  الرتفيهي  لل�سيد  اإيكولوجية 
و  للبيئة  الوطني  ال�سالون  زوار  من  كبري 
النوادي اخل�رشاء ببومردا�ص الذي ا�سدل 

عنه ال�ستار اأول ام�ص اخلمي�ص اخلمي�ص.
البيئي,  الرتفيهي  امل�رشوع  هذا  اجنز  و 
لهذه  التا�سعة  الطبعة  يف  عر�ص  الذي 
 200 نحو  م�ساركة  عرفت  التي  الفعالية 
ب�سواعد  الوطن,  من  ولية   25 من  �ساب 
»�سفاف  جمعية  �سمن  ين�سطون  �سباب 
لل�سيد الرتفيهي بالق�سبة و التنمية البيئية« 
هذه  رئي�ص  ذكره  ح�سبما  الأغواط  لولية 
اجلمعية, حاج عي�سى �سفيان الذي �رشح 
على  امل�رشوع  عر�ص  مت  باأنه  واأج   / ل 
ال�سلطات الولئية التي ا�ستح�سنت الفكرة 

.

�ملدية 
النريان تتلف 108 
هكتار من احلبوب  

اإىل  الأربعاء  ليلة  امل�ستعلة  النريان  اأتت 
بولية  املواقع  من  بالعديد  اخلمي�ص 
هكتار   )108( مائة  من  اأكرث  على  املدية 
هكتارا   80 منها  احلبوب  حما�سيل  من 
يف بلدية جمدوب )52 كم جنوب املدية( 
م�سالح  من  اليوم  علم  ح�سبما  لوحدها, 
النريان  التهمت  و  املدنية  احلماية 
من  هكتارا   20 عن  تقل  ل  م�ساحة  ذ 
احلو�سني  و  الربواقية  يف  النباتي  الغطاء 
اأين  املدية  اجلنوبية ملدينة  بال�ساحية  و 
اتلفت م�ساحة 14 هكتار من الأدغال ومت 
جتنيد جهاز تدخل هام يتكون من خم�ص 
�ساحنات ملكافحة احلرائق ونحو ثلثني 
اندلع  الذي  الأخري  هذا  لتطويق  عن�رًشا 
»الأنكور«,  بحي  م�ساء   10 ال�ساعة  على 
األ�سنة  هددت  حيث  املدية,  ب�سواحي 
املنازل  ع�رشات  املتقدمة  النريان 
املتواجدة بالقرب من موقع احلريق, وفق 

ما اأ�سارت اإليه احلماية املدنية.

�إثر �نزالق �لرتبة على 
عمق 05 �أمتار

م�شرع 03 اأ�شخا�ص 
ردما يف تلموين ببلعبا�ص

حتت   ردما  حتفهم  اأ�سخا�ص   03 لقي  
 2000 مب�رشوع  ترابي   انهيار  اثر  الرتاب 
لدائرة   التابعة  تلموين  ببلدية  م�سكن  
من   علم  ح�سبما  اإبراهيم   بن  م�سطفى 
احلماية  مدير  حمفوظ  �سويكي  العقيد 
املدنية  لولية  �سيدي بلعبا�ص . النهيار 
ت�سبب  امل�رشوع  بنف�ص  الثاين   يعد  الذي 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  عمال   03 ردم  يف 
ال40 و50 �سنة  على عمق 05 اأمتار  وكاد 
احرتافية  لول  اكرب   بخ�سائر  يع�سف  اأن 
تدخلت  التي   املدنية  احلماية  م�سالح 
جميع  و�سخرت   املنا�سب  الوقت  يف 
خا�سة  متمثلة  واملادية  الب�رشية  قدراتها 
يف عتاد الإنقاذ حتت الردوم مدعمة ب05 
�ساحنات اإطفاء و 4 �سيارات اإ�سعاف طبية 
بالإ�سافة اإىل  150 عون احلماية املدينة 
ح�سور  احلادث  و�سهد  الرتب   مبختلف 
الأمني  راأ�سهم  على  املحلية   ال�سلطات 

العام للولية .

�مل�سيلة

القطاع ال�شحي بالولية يتدعم
 ب 30 طبيبا اأخ�شائيا

بلدية �ملر�سى باجلز�ئر �لعا�سمة  

انقطاع التزود  مبياه ال�شرب غدا الأحد

ب30   امل�سيلة  بولية  ال�سحة  قطاع  تعزز 
طبيبا جديدا يف   عديد التخ�س�سات الطبية, 
من  تعاين  التي  الولية  اإقليم  م�ستوى  على 
م�ستوى  على  ال�سحية  الهياكل  نق�ص  هاج�ص 
املحلية  ال�سلطات  وت�سعى  النائية  املناطق 
نق�ص  من  للحد  جاهدة  امل�سيلة   لولية 
من  مدرو�سة  بطريقة  املخت�سني  الأطباء 
باأطباء  القطاع  بتدعيم  وذلك  اجلوانب  كافة 
من  طبيبا   30 عددهم  والبالغ  خمت�سني 
للعمل  املوجه  اأخ�سائي  طبيب   85 جمموع 
من  هام  بعدد  الأمر  ويتعلق  امل�سيلة  بولية 
�سات من اأهمها علم الت�سمم والتخدير  التخ�سّ
القلب  اأمرا�ص  العظام  وجراحة  والإنعا�ص 

وجراحة  اجللدية  والأمرا�ص  الكلي  واأمرا�ص 
الداخلي  والطب  العيون  طب  وكذا  الأطفال 
مت  بحيث  الن�ساء  واأمرا�ص  التوليد  وطب 
توجهيهم نحو م�ست�سفيات الولية التي عرفت 
تغطية  نق�ص  ب�سبب  ال�سابق معاناة طويلة  يف 
�ساأن  ومن  املختلفة  الطبية  التخ�س�سات 
الأخ�سائيني  الأطباء  من  العدد  هذا  التحاق 
املذكورة  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات  على 
بع�ص  ت�سهده  الذي    العجز  يخفف من  اأن   
لل�سحة  التابعة  التخ�س�سات يف   املوؤ�س�سات 

العمومية عرب الولية .
عبدالبا�سط بديار

للجزائر  التطهري  و  املياه  �رشكة  اأعلنت 
بلدية  اأن  لها  بيان  يف  )�سيال(  العا�سمة 
�ست�سهد  �رشق(  اجلزائر  )�ساحية  املر�سى 
اأم�ص  ال�رشوب  باملاء  التزويد  يف  انقطاعا 
اأو�سح  و  الأ�سغال  ب�سبب   2019 جوان   30
على  املحددة  الأ�سغال  هذه  اأن  البيان 
م�ستوى بلدية املر�سى �سينجم عنها انقطاع 
يف التزويد باملاء ال�رشوب يوم الأحد املقبل 
من ال�ساعة ال�سابعة �سباحا اإىل غاية ال�سابعة 
القناة  الأ�سغال يف ربط  تتعلق هذه  م�ساء و 

الرئي�سية للتوزيع, ي�سيف ذات امل�سدر.
للجزائر  التطهري  و  املياه  �رشكة  ح�سب  و 
اإطار  يف  الأ�سغال  هذه  تندرج  العا�سمة, 
هذه  يف  ال�رشوب  باملاء  التزويد  حت�سني 
البلدية خلل ف�سل ال�سيف 2019 و طماأنت 
�سيكون  املياه  »عودة  باأن  زبائنها  �سيال 
تدريجيا يف ليلة الأحد 30 جوان اإىل الثنني 
1 جويلية, م�سيفة اأنها �ست�سع �سهاريج ماء 
لتزويد املوؤ�س�سات العمومية و ال�ست�سفائية 

بالدرجة الأوىل.

الرئي�ص التون�شي يتعر�ص 
لوعكة �شحية حادة

تعّر�ص رئي�ص اجلمهورية التون�سية الباجي 
اإىل  اخلمي�ص  اليوم  �سباح  ال�سب�سي  قايد 
اإىل  نقله  ا�ستوجبت  حادة  �سحّية  وعكة 
ذلك  جاء  بتون�ص  الع�سكري  امل�ست�سفى 
على  التون�سية  الرئا�سة  ن�رشته  بيان  يف 

�سفحتها مبوقع »في�سبوك«
قفرا�ص,  فرا�ص  اأعلن  امَلا�سي  وال�سبت 
التون�سي,  للرئي�ص  الإعلمي  امل�ست�سار 
الع�سكري,  امل�ست�سفى  غادر  الأخري  اأن 
,ونقلت  �سحية  وعكة  جراء  دخوله  اإثر 
عن  الر�سمية  التون�سية  الأنباء  وكالة 
بـ«�سحة  ال�سب�سي  اأن  تاأكيده  »قفرا�ص« 
الأ�سبوع  بداية  �سي�رشف  واأنه  جيدة«, 
الأن�سطة  من  العديد  على  املقبل 
الرئي�ص  دخل  اجلمعة  ,وم�ساء  الرئا�سية 
لإجراء  الع�سكري  امل�ست�سفى  التون�سي 
حتاليل, اإثر »وعكة �سحية خفيفة«, وفق 
عاما(   92( ال�سب�سي  ويقود  م�ست�ساره 
البلد منذ دي�سمرب 2014, وتنتهي وليته 

يف نوفمرب املقبل. 

بوتني معجب 
بزعيمني عامليني

بوتني  فلدميري  الرو�سي  الرئي�ص  ك�سف 
العامل  زعماء  عن  بريطانية  ل�سحيفة 
يف  بوتني  واأو�سح  اإعجابه  ينالون  الذين 
معجب  اأنه  تاميز«  لـ«فاينان�سل  حديثه 
اأنه  الأول رغم  الرو�سي بطر�ص  بالقي�رش 
رحل عن الدنيا, م�سريا اإىل اأنه »يظل حيا 

طاملا بقيت ق�سيته حية«. 
فقال  املعا�رشين,  الزعماء  عن  اأما 
بالرئي�ص  معجب  اإنه  الرو�سي,  الرئي�ص 
وعلل  �سرياك.  جاك  الأ�سبق  الفرن�سي 
ذلك باأن �سرياك كان له راأي متميز يف كل 
م�ساألة, وكان يعرف كيف يدافع عن راأيه, 
الآخرين  اآراء  نف�سه  الوقت  يف  ويحرتم 

دائما.
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�تخذت �ملديرية �لعامة للأمن �لوطني عدة �إجر�ء�ت حلماية �ل�سيادلة وتذليل �ل�سعوبات �لتي 
تعرت�سهم خلل ممار�سة ن�ساطهم,  ال�سيما �أثناء فرتة �ملناوبة �لليلية, ح�سب ما ك�سف عنه 

باجلز�ئر �لعا�سمة رئي�س م�سلحة مكافحة �الجتار باملخدر�ت مبديرية �ل�سرطة �لق�سائية, عميد 
�أول لل�سرطة جمال ق�سوم.

تيارت

14 جريح يف حادث مرور
عا�ص الطريق الوطني رقم 14 نهاية الأ�سبوع حادثا 
ماأ�ساويا على خلفية ا�سطدام مركبة نفعية بحافلة 
�سخ�سا   14 اإ�سابة  اىل  اأدى  ما  امل�سافرين   لنقل 
بجروح متفاوتة اخلطورة  اأرغمت م�سالح احلماية 
بامل�سابني  للتكفل  العاجل  التدخل  على  املدنية 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 21 و71�سنة .
بيد  ما  الرابط  بالطريق  جرى  الذي  احلادث 
فرندة ومدرو�سة بولية تيارت وقع مبدخل مدينة 
�سيرتوان  نوع  من  مركبة  ا�سطدمت  اأين  مدرو�سة 
كوا�سرت  نوع طيوطا  لنقل امل�سافرين من  بحافلة  
تقل  ,كانت   كرم�ص  عني  تيارت  خط  على  تعمل 
اإ�سابة 14 �سخ�سا  اإىل  اأدى  ما  راكبا   اأكرث من 60 
مت نقلهم اإىل امل�ست�سفى من جهتها فتحت م�سالح 

الدرك الوطني  حتقيقا يف م�سببات احلادث.
حممد بن تر�ر

تي�سم�سيلت 

اأبواب املفتوحة على 
�شلك الدرك الوطني

انطلقت بدار الثقافة »مولود قا�سم نايت بلقا�سم« 
لتي�سم�سيلت فعاليات الأبواب املفتوحة على جهاز 
الدرك الوطني يف اإطار تعريف اجلمهور على دور 

ومهام هذا ال�سلك الأمني.
الوطني,  للدرك  الإقليمية  املجموعة  قائد  واأكد 
باملنا�سبة  األقاها  كلمة  يف  عماد,  قرواح  املقدم 
املفتوحة  الأبواب  هذه  تنظيم  من  »الهدف  باأن 
املواطنني  مع  الت�سال  قنوات  وتدعيم  تعزيز  هو 
احلفاظ  اأجل  من  املبذولة  املجهودات  لتثمني 
الإجرام  ومكافحة  العموميني  والنظام  الأمن  على 
والن�سغالت  »التحديات  باأن  ذكر  اأنواعه«و  ب�ستى 
الدرك  جهاز  تدفع  القانون  دولة  ظل  يف  الراهنة 
الق�سوى  الفعالية  حتقيق  على  العمل  اإىل  الوطني 
ا�ستعمال جميع  اليومية معتمدا على  ن�ساطاته  يف 
مت  التي  احلديثة  التكنولوجية  والأجهزة  الو�سائل 
تزويد وحداته بها و ل�سيما ما يعرفه ال�سلح من 
الدرك  قيادة  بتخ�سي�ص  اأثمرت  حديثة  اإمكانيات 
الوطني  ملوقع عرب �سبكة النرتنت لتقدمي ال�سكاوى 
امل�سبقة وال�ستعلم عن بعد وكذا تخ�سي�ص خط 
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