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يتواجدون يف قلب الت�سريحات 
والرت�سيحات للتناف�ص على اللقب القاري

وزير ال�سياحة من م�ستغامن

ق�سف مركز للمهاجرين يف ليبيا 

بتهمة نهب عقار �سناعي بتلم�سان
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ق�سف مركز للمهاجرين يف ليبيا 

عدم ت�سجيل اأية �سحية جزائرية  
اإجراءات لرتحيل مواطن جزائري  حمتجز يف مركز تاجوراء

وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأكد 
العزيز  عبد  اخلارجية,  ال�س�ؤون 
ت�سجل  مل  انه   , �رشيف,  علي  بن 
جزائرية  جن�سية  من  �سحية  اية 
ا�ستهدف  الذي  الق�سف  يف 
يف  املهاجرين  الحتجاز  مركزا 
تاج�راء ب�س�احي العا�سمة الليبية 
جزائريا  اأن  م�سيفا  طرابل�س, 
ي�سبه  ومل  باملركز  كان  واحدا 

اأذى. 
وقال بن علي �رشيف يف ت�رشيح, 
اأنه »ح�سب املعل�مات التي وردت 

م�س�ؤولة,  ليبية  م�سادر  من  اإلينا 
اأية  ت�سجل  مل  اهلل,  بحمد  فاإنه 
جزائرية«,  جن�سية  من  �سحية 
اأن  ال�سياق,  نف�س  يف  م�سيفا, 
بني  من  كان  جزائريا  »م�اطنا 
تاج�راء  مركز  يف  املحتجزين 
االإجراءات  ا�ستكمال  حمل  وكان 
ال�طن  اإىل ار�س  االأخرية لرتحيله 
مل ي�سب باأي اأذى من جراء ق�سف 

املركز«.
القن�سلية  م�سالح  اأن  اأو�سح  و 
اجلزائرية بت�ن�س تعمل يف ال�قت 

يف  اجلزائر  اإىل  لرتحيله  احلايل 
مع  بالتن�سيق  وذلك  االآجال  اأقرب 
ال�سلطات الليبية, مذكرا اأن م�سالح 
ال�زارة »داأبت با�ستمرار وبالتن�سيق 
ترحيل  على  الليبية  ال�سلطات  مع 
كل امل�اطنني املحتجزين يف ليبيا 
اآخر  كانت  حيث  اجلزائر«,  اإىل 
ترحيل  خاللها  مت  م�سجلة  عملية 
46 م�اطنا جزائريا خالل �سهري 
 ,2017 �سنة  من  ودي�سمرب  ن�فمرب 

كما اأ�ساف نف�س امل�س�ؤول.
نف�س  بن علي �رشيف يف  و �رشح 

ال�سياق اأنه »على اإثر الق�سف الذي 
املهاجرين  احتجاز  مراكز  طال 
غري ال�رشعيني يف تاج�راء ربطت 
اخلارجية  ال�س�ؤون  وزارة  م�سالح 
الليبية  ال�سلطات  مع  االت�سال 

امكانية  ح�ل  التحري  بهدف 
�سق�ط �سحايا جزائريني«. 

وكانت اجلزائر قد اأدانت ب«ق�ة« 
الحتجاز  مركز  ا�ستهداف  جرمية 
ب�س�احي  تاج�راء  يف  املهاجرين 

ودعت  طرابل�س  الليبية  العا�سمة 
ك�سف  و  امل�س�ؤوليات  حتديد  اإىل 
هذا  يف  ال�سالعني  وكل  الفاعلني 
 60 خلف  الذي  ال�سافر  االعتداء 

قتيال واأكرث من 130 جريحا.)

خبر في 
صورة

برج الكيفان

ال�سلطات املحلية ت�سرد
 6 عائالت وتهدم اأكواخهم  

الكيفان  برج  ببلدية  اأقدمت امل�سالح املحلية بحي علي عمران 
التابعة اإقليميا للدائرة االإدارية الدار البي�ساء, من طرد وت�رشيد 6 
عائالت مق�سيه من عملية ال�سكن التي م�ست احلي العام املا�سي 
خيمهم  بنزع  املحلية  ال�سلطات  قامت  حيث   ,2019 ج�يلية  يف 

وم�سادرة اأفر�ستهم وكل ما تبقى لهم.
وعربت تلك العائالت التي تبيت يف العراء ون�سبت اخليم يف هذا 
ال�سيف بحي علي عمران ببلدية برج الكيفان, عن مدى تذمرها 
من االإق�ساء الذي طالها الأزيد منذ ع�رشات ال�سنني  حيث تعي�س 
املعاناة  نظرا حلجم  كارثية,  اإنها  عنها  يقال  ما  اأقل  يف ظروف 
بنزع  اأم�س  مفاجاأتها  يتم  اأن  قبل  اأبنائهم,  رفقة  يعي�س�نها  التي 

خيمها املن�سبة منذ �سنة.
حمدث�نا قال�ا جلريدة »ال��سط« انهم ينتظرون حقهم يف �سكنات 
الكرامة, م�سريين اإىل اأن عمليات الرتحيل م�ست عديد العائالت 
�س�اء القاطنة بال�سكن اله�س اأو الق�سدير وحتى االأ�سطح والبنايات, 
اإال اأنها ا�ستثنتهم, م��سحني اأنهم كان�ا ياأمل�ن يف برجمتهم �سمن 
عملية الرتحيل غري اأنهم تفاجاأوا باإق�سائهم مرة اأخرى, كما اأ�ساف 
حمدث�نا اأنهم يعي�س�ن ظروف كارثية وال اإن�سانية يف ف�سل ال�ستاء 
واأردف  االأ�س�د  ال�سبح  اأو  الكاب��س  مبثابة  حياتهم  حت�لت  حيث 
حمدث�نا اأن يف االآونة االأخرية اأجربت العائالت على ق�ساء ليايل 

بي�ساء بفعل ت�رشبات مياه االأمطار.
الكيفان  برج  م�ست  التي  االأخرية  الرتحيل  عملية  فان  لالإ�سارة  
اأكدت هذه  عائالت حيث   6 هاته  بينها  من  عائلة   87 اإق�ساء  مت 
اال�ستفادة  اأحقيتها يف  تثبت  التي  ال�ثائق  كل  اأنها متلك  االأخرية 

من ال�سكن.
اإ.ر

ال�ساب خالد ي�سدم اجلزائريني
 

�سدم مغني الراي ال�ساب خالد جمه�ره يف اجلزائر بعد اخلرجة 
املفاجاأة التي قام بها من خالل اإطالقه الأغنية ي�سجع خاللها 
اإفريقيا  كاأ�س  مناف�سة  يف  م�ساركته  خالل  املغربي  املنتخب 
والتي جاءت بعن�ان »ever 4 morocco«, وجاءت خرجة ابن 
مدينة وهران مفاجئة للجزائريني الذين يرون اأنه كان االأحق له 
اأن يطلق اأغنية ت�سجيعية للخ�رش الذين يقدم�ن م�س�ارا رائعا 

يف »الكان«, لالإ�سارة فاإن ال�ساب خالد مرتبط بزوجة مغربية.

مت حجز اثني ع�رش )12( قطعة 
ال�سناعية  املنطقة  يف  اأر�س 
واد  مبدينة  خالد  ل�سيدي 
ب�سكل  الب�يرة(  )جن�ب  الربدي 
»حتفظي« بناًء على تعليمات من 
باجلزائر  حممد  �سيدي  حمكمة 
العا�سمة , وفًقا ملرا�سلة ر�سمية 
الأمالك  العامة  املديرية  من 

الدولة م�جهة اإىل رئي�س الغرفة 
اجله�ية مل�ثقي ال��سط.

ووفقا لل�ثيقة  فاإن هذه االأرا�سي 
م�قع  الحت�سان  م�جهة  كانت 
التجارية  اجلزائرية  ال�رشكة 
يديرها  التي  )�سافام(  للمركبات 

علي 
ملنتدى  ال�سابق  الرئي�س  حداد, 

املحك�م  امل�ؤ�س�سات  روؤ�ساء 
اأ�سهر  �ستة  ملدة  بال�سجن  عليه 
ا�ستعمال  و  التزوير  ق�سية  يف 
املزور. »و�سجلت هذه االأرا�سي 
حمل  ت�زيعها  عملية  تك�ن  التي 
لدى   2017 اأفريل   26 يف  �سك 
�س�ر  لبلدية  العقارية  املحافظة 
ه� حمدد يف  ما  وفق  الغزالن«, 

مرا�سلة املديرية العامة الأمالك 
الدولة بتاريخ 30 ج�ان 2019.

�سيدي  لقرار حمكمة  تطبيقا  »و 
مت  العا�سمة(  )اجلزائر  حممد 
ل12   حتفظي  ب�سكل  و  حجز 
بني  ما  )م�سجلة  اأر�س  قطعة 
يف  �سلمت  التي   )272 260و 

ال�سابق لعلي حداد.

البويرة

حجز حتفظي ل12 قطعة اأر�ض منحت �سابقا لعلي حداد 

اأرزيو

مركب »جي ان ال 1« �سيغلق  للرتميم 
حممد  الطاقة  وزير  اأ�سار 
التفقدية  الزيارة  خالل  عرقاب 
االأ�سب�ع  قادته  نهاية  التي 
ال�سناعية  اىل  املنطقة 
على  ال�ق�ف  اجل  باأرزي�  من 
يف  �سب  الذي  احلريق  خملفات 
ال  اأن  »جي  الغاز  متيع  مركب 
ي�ؤثر  لن  احلادث  هذا  1«  اأن 
مع  �س�ناطراك  التزامات  على 
يف  خلال  اأي  ي�سبب  زبائنها ولن 

مع  املربمة  التعهدات  تنفيذ 
ال�رشكاء وامل�ؤ�س�سات االقت�سادية 
العاملية و �س�ف لن يك�ن اأي تاأثري 
على العق�د مع ال�رشكاء و الزبائن 
و احلادث ال ي�ؤثر  على �سادرات 
اجلزائر , وذلك الن  �س�ناطراك 
تت�فر على  �ست وحدات  لتمييع 
متييع  مركب  غرار  على  الغاز 
باالإ�سافة   «  1 اآل  اآن  »جي  الغاز 
يف  اأخرى  خمت�سة  اإىل وحدات 

بدون  املميع  تعمل  انتاج  الغاز 
له  املركب  ان  كما   , انقطاع 
الغاز  متييع  وحدات  من  الكثري 
به  امل�ج�د  الكبري  املخزون  و 
�س�ناطراك  التزامات  كل  يغطي 

الدولية.
املركب  اأن  ال�زير  واأ�سار  هذا 
�سيغلق من اجل الرتميم واإ�سالح 
ال�سمامات  يف  خا�سة  االأعطاب 
القدمية  والتي  النقل  واأنابيب 

وان  خا�سة  للتجديد  �ستخ�سع 
املركب مل يجدد اإال مرة واحدة 
م�ؤكدا   ,1976 �سنة  اإن�ساوؤه  منذ 
جاهدة  �ستعمل  �س�ناطراك  اأن 
م�ؤهالته  بكل  املركب  الإعادة 
ممكن  وقت  اقرب  يف  للخدمة 
امل�ؤ�س�سة  وان  هذه  خا�سة 
العمالقة �سارت متلك يد عاملة 

تقنية  لها خربة عاملية 
م.ب

احتاد العا�سمة يحتفلون 
                                                                    بالذكرى 82 لتاأ�سي�ض النادي

النادي  لتاأ�سي�س   82 بالذكرى  اأم�س  العا�سمة  احتاد  فريق  احتفل 
والتي ت�سادف تاريخ االإثنني 5 ج�يلية 1937, حيث ياأتي االحتفال 
بذكرى تاأ�سي�س اأ�سحاب الل�نني االأ�س�د واالأحمر م�سادفا لتت�يج 
الت�سطكيلة بلقب البط�لة الثامنة يف تاريخها, ويعيد اإىل االأذهان 
�سقط�ا يف ميدان  الذين  الفريق  اأبناء  االأبرار من  ال�سهداء  ذكرى 
ياأتي  العا�سمة  تاأ�سي�س احتاد  اأن  اإىل  الث�رة التحريرية, باالإ�سافة 
اال�ستقالل  بعيدي  بالدنا  الحتفال  املزدوجة  للذكرى  م�سادفا 

وال�سباب التي ت�سادف تاريخ 5 ج�يلية �سن�يا.
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التم�سك مبطالب احلراك الرهان الأول

جمعة عيد اال�ستقالل ت�ؤكد �سالبة احلراك
.       ال�سهداء والرائد بورقعة احلا�سر الغائب 

اأحيى اجلزائريون اجلمعة الع�سرين للحراك بقوة، بالتزامن وعيدي 
ال�ستقالل وال�سباب، معيدين زخم الأ�سابيع الأوىل هاتفني بالتم�سك مبطالب 

احلراك وب«ا�ستقالل اجلزائر«.
�سارة بومعزة

من  االآالف  مئات  نظم 
عيد  جمعة  املتظاهرين 
التم�سك  معلنني  اال�ستقالل، 
رافعني  ال�سعبي،  باحلراك 
العدالة  دولة  اإن�ساء  �سعارات 
قوي  ح�سور  مع  والقانون 
التحريرية،  الثورة  ل�سهداء 
»�سامدون  �سعارات  مع 
�سامدون« و«يا حنا يا نتوما 

ديقاج يا احلكومة«.
تعزيزات  ال�سبيحة  و�سهدت 
ح�سار  حد  بلغت  اأمنية 
م�ستوى  على  املتظاهرين 
الربيد  االر�سفةمبحاذاة 
هتاف  مقابل  املركزي، 
املتظاهرين  من  املئات 
مع  بقوة،  اجلزائر«  »حتيا 

الهتاف الإطالق �رساح الرائد 
ب«ليبريي  بورقعة  خل�رس 

بورقعة«. 
ذكرى  اكت�سحت  كما 
 5« الالفتات  اال�ستقالل 
جويلية 1962 ا�ستقالل بطرد 
و5  الفرن�سي  اال�ستعمار 
جويلية 2019 نريد ا�ستقالل 
بطرد اأبناء فرن�سا«، والفتة » 
اليوم«  هذا  يعودون  ال�سهداء 
لرائعة  حماكاة  �سورة  يف 

الطاهر وطار.
علم كرمي بلقا�سم 

ال�سهداء  بدماء   1958
حا�سر

من  ر�سيد  احلراك  وح�رس 
حمل  الذي  امليزان  ذراع 
اأكتافه علم وطني يعود  على 
جلدته  اأهداه   ،1958 ل�سنة 

عقب  كهدية  بلقا�سم  كرمي 
ا�ست�سهاد ابنها وبه حتى دماء 
ال�سهداء، حيث قامت بدفنه 
حتت الرتاب قبل اخراجه يف 
اأنه  موؤكدا  اال�ستقالل،  عهد 
نظرا  اجلزائريني  لكل  علم 
للرتحم على  داعيا  لرمزيته. 
عدالة  وحتقيق  ال�سهداء 
ا�ستمرار  اأن  م�سيفا  فعلية، 
ال�سابق  النظام  وجوه 

مرفو�ض.
عقب �سالة اجلمعة مبا�رسة 
تدفقت ح�سود املتظاهرين، 
فعلى م�ستوى م�سجد الرحمة 
بحياة  هاتفني  تدفقوا 
بناء  على  مراهنني  اجلزائر، 
»مدنية  دميقراطية  دولة 
و«يومنار  ع�سكرية«،  ما�سي 
مراهنني  بوفوار«،  �سو  من 

على ال�سلميةوالدعوة الإطالق 
باحلراك،  املعتقلني  �رساح 
والهتاف بقوة الإطالق �رساح 

الرائد خل�رس بورقعة.
ح�سيبة  �سارع  م�ستوى  على 
مت غلق النفق مقابل ال�سماح 
من  باملرور  للمتظاهرين 
ت�سييقات  يف  اجلنبات  على 
اقل من االأ�سبوع الفارط.كما 
املتظاهرين  من  عدد  عمد 
بني  فا�سل  خط  لت�سكيل 
لتفادي  واالأمن  املتظاهرين 
مقابل  احتكاكات،  اأي 
جللو�ض  البع�ض  عمد 
حواجز  اأمام  القرف�ساء 
كما  والهتاف.  النفق  غلق 
قرابة  اعتقاالت  ت�سجيل  مت 
مقابل  الراية  15.40ب�سبب 
املتظاهرين  بع�ض  رد 

اآخرين  تدخل  قبل  باعتقال 
لفر�ض ال�سلمية .

ال�سهداء يعودون يف 
عيد ال�ستقالل

كانوا  واملجاهدين  ال�سهداء 
بقوة عرب �سورهم  حا�رسين 
دمائهم،  وعرب  اأقوالهم  عرب 
بالثورة  الق   « الفتة  فنجد 
لنب  ال�سعب  يلتقطها  لل�سارع 
بالفتنة  الق  مقابل  مهيدي 

مع  ..؟«،  يلتقطها  لل�سارع 
بالعلم  �سورهم   تعليق 
الوطني، والهتاف »وال�سهداء 
حرية  و«  يرحمهم«  ربي 
»ال�سعب  و  حرية«  للجزائر 

يريد اال�ستقالل«.   

بوحريد وبن مهيدي 
حا�سرة يف عيد 

ال�ستقالل

ال�سهيد  اأخت  ح�رست 

مهيدي،  بن  العربي  الرمز 
امل�سرية  بلمهيدي  ظريفة 
هتافات  حتت  الع�رسون، 
والزغاريد  اجلزائر«،  »حتيا 
مظاهرات  حماكاة  ب�سورة 
مع  باال�ستقالل،  االحتفال 
اأمانة  »اجلزائر  الهتاف 
يتقدمها  اخلونة«  باعوها 
اأجلك  »من  الوطني  الن�سيد 
يا وطني«كما ح�رست  ع�سنا 

املجاهدة جميلة بوحريد.

للذهاب لنتخابات ب�سمانات ملمو�سة

 املعار�سة تراهن على رحابي الي�م
تتجه كل االأنظار اليوم اإىل ندوة 
تقام  مبدر�سة  التي  املعار�سة 
غرب  البنيان  بعني  الفندقة 
ت�سم  والتي  العا�سمة  اجلزائر 
يف  ال�سخ�سيات  و  االأحزاب 
ال�ساحة لبحث موقف موحد من 
بالذهاب  ت�سمح  طريق  خارطة 
اإىل االقرتاع الرئا�سي ب�سمانات 

ملمو�سة  
خل�سر بن خالف

دعونا كل الأطراف التي 
حتمل مطالب احلراك

القيادي  بن خالف  قال خل�رس 
يف  التنمية  و  العدالة  جبهة  يف 
حديث له مع جريدة الو�سط اأن 
اأكرث  منذ  للندوة  بداأ  التح�سري 
قمنا  قائال  واأو�سح  �سهر،  من 
االأحزاب  كل  مع  باالت�ساالت 
ا�ستثناء  دون  املعار�سة 
املدين  للمجتمع  الباب  وفتحنا 
والتنظيمات الطالبية والنقابات 
غري  واالأعمال  املال  ورجال 
املتورطني يف الف�ساد كا�سفا اأن 
امل�ساهمة  هو  الوحيد  هدفهم 
من  اخلروج  يف  بطريقتهم 
نقرتح  بن خالف  وقال  االأزمة، 
االنتخابي  امل�سار  اإىل  الرجوع 
بني  و�سامل  وا�سع  اتفاق  بعد 
املدين،  واملجتمع  املعار�سة 
حتمل  التي  االأطراف  وكل 

املطالب احلقيقة للحراك
منح الرتخي�ص للندوة 

من جهة اأخرى حول الرتخي�ض 
خالف  بن  قال  الندوة  الإقامة 
اأن حزب العدالة والتنمية تقدم 
الندوة  لعقد  الرخ�سة  بطلب 
والية  م�سالح  اإىل  الوطنية 
باإقامة  لهم  ورخ�ست  اجلزائر 

الندوة  .
حزب العمال لن ي�سارك 

يف الندوة
العمال  حزب  يف  القيادي  قال 

له  حديث  يف  تعزيبت  رم�سان 
حزبهم  اأن  الو�سط  جريدة  مع 
املعار�سة  ندوة  يف  ي�سارك  لن 
املتحدث  ذات  اأو�سح  و  اليوم 
املبادرة  حرية  يحرتمون  اأنهم 
للبحث  ال�سيا�سية  االأحزاب  لكل 
قرروا  لكنهم  لالأزمة  حلول  عن 
الدميقراطي  البديل  قطب  يف 
اأ�سباب  وعن  امل�ساركة  عدم 
القيادي  ك�سف  م�ساركتهم  عدم 
يف  االمور  ان  العمال  حزب  يف 
اأن  و  م�سبقا  ح�سمت  الندوة 
احلل يف راأيهم يكمن يف تنظيم 
انتخابات يف حني وجهة نظرنا 

تختلف
قوى البديل 
الدميقراطي

نختلف حول نقطة 
تنظيم الرئا�سيات

االأحزاب  اأن  تعزيبت  وذكر 
واملنظمات  وال�سخ�سيات 
املن�سوية حتت لواء قوى البديل 
يف  ت�سارك  لن  الدميقراطي 
ندوة املعار�سة يف ظل اختالف 
الرئا�سيات  تنظيم  نقطة  حول 
يف  مطروح  غري  النقطة  وهي 
اأ�ساف  االأخرية  و  هذه  اأجندة 
البديل  اأن قوى  املتحدث  ذات 
توافق  ال  انه  ترى  الدميقراطي 
وال ان�سجام وال حتى تطابق يف 
وجهات النظر حلل االأزمة التي 
اقرتحته  البالد بني ما  بها  متر 
هي و ما ينادي به منتدى احلوار 
الوطني من الذهاب للرئا�سيات 
يف  مدرجة  غري  النقطة  وهي 
الدميقراطي  البديل  اأجندة 
امل�رس على املرحلة االنتقالية 
لتنظيم  الظروف  تهيئ فيها كل 
واأنه  الرئا�سية  اال�ستحقاقات 
حتت  اإال  جهة  اأي  مع  حوار  ال 
�سقف مطالب ال�سعب اجلزائري 
التي عرب طيلة 19 جمعة متتالية 
رموزه  وكافة  النظام  برحيل 
وفتح �سفحة جديدة يكون فيها 

ال�سعب وحده م�سدر ال�سلطة و 
ال و�ساية جديد عليه

قوى  حتالف  ي�سم  ولالإ�سارة 
من  كل  الدميقراطي  البديل 
من  والتجمع  العمال  حزب 
والدميقراطية  الثقافة  اأجل 
االإ�سرتاكية،  القوى  وجبهة 
للعمال،  اال�سرتاكي  احلزب 
التغيري  اأجل  من  االحتاد 
الدميقراطية  احلركة  والرقي، 
من  احلزب  واالجتماعية، 
والدميقراطية،  الالئكية  اأجل 
والرابطة اجلزائرية للدفاع عن 
اأغلب  وتتبنى  االإن�سان  حقوق 
تتعلق  مطالب  االأحزاب،  هذه 
جمل�ض  اإىل  الذهاب  ب�رسورة 
الذهاب  ورف�ض  تاأ�سي�سي، 
رئا�سية  انتخابات  اإىل  مبا�رسة 
جذري  تغيري  اإحداث  قبل 

للنظام.`
بن بيتور لن يح�سر

من جهته ك�سف رئي�ض احلكومة 
ح�سوره  عدم  عن  االأ�سبق، 
الذي  الوطني،  احلوار  ملنتدى 
“لن  بقوله  املعار�سة  �ستُنظمه 
اأُ�سارك يف اللقاء وعن االأ�سباب 
بن  رّد  تغيُبه،  وراء  تقف  التي 
�سبب  يُوجد  ال  “حقيقة  بيتور 
مبادرات  هناك  يوم  كل  معني. 
مطروحة يف ال�ساحة وال ميكنني 
اأن  متمنًيا  جميعها”،  ح�سور 
يف  املعار�سة  منتدى  “يكون 

امل�ستوى واأن يخرج بنتائج”.

وجهت  �سخ�سية   700
لها الدعوة

بر�ض«  م�سدر«ل�سبق  وك�سف 
وجهت  �سخ�سية   700 اأن 
»جلنة  حني  يف  الدعوة  لها 
اجتماع  يف  �سادقت  ال�سياغة 
وثيقة  على  رحابي  تراأ�سه 
للحوار  الوطني  املنتدى 
للو�سع  ت�سخي�سا  وت�سمن 
لل�سلطة  موجهة  ومقرتحات 
اجلزائري  ال�سعب  وعموم 
بت�سكيل  املطالبة  خالل  من 
حكومة جديدة ت�سمن كفاءات 
يف  الدخول  وكذلك  م�ستقلة 
هيئة  ت�سكيل  اأجل  من  حوار 
االنتخابات  لتنظيم  م�ستقلة 
معقولة  اآجال  يف  الرئا�سية 
برفع  املطالبة  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سيا�سي  الن�ساط  القيود على 
التنظيمية  اللجنة  وقررت 
مرحلتني،  اإىل  الندوة  تق�سيم 
التا�سعة  من  »تبداأ  االأوىل 
منح  خاللها  يتم  والن�سف 
الكلمة حلوايل 40 من احل�سور 
ونقابات  اأحزاب  ميثلون 
املدين«،  املجتمع  ومنظمات 
الثانية  املرحلة  �ستكون  بينما 
للمناق�سة  ور�سة  عن  »عبارة 
من  الوثيقة  حول  امل�ساء  يف 
اأجل امل�سادقة عليها �سواء يف 
�سكلها احلايل اأو اإدخال بع�ض 

التعديالت الطفيفة  .
 ف.ن�سرين

اإيداع معزوز ، ابن �سالل و الهامل  و اآخرين
 احلب�ص الحتياطي

اأذيال الع�سابة تروج لفكرة 
احل�سابات" "ت�سفية 

الف�ساد  حماربة  اآلة  مازالت 
رجل  اإيداع  بعد   ، م�ستمرة 
معزوز  اأحمد  الكبري  االأعمال 
ومعه   ، معزوز  جممع  مدير 
ال�سابق  االأول  الوزير  جنل 
 ، فار�ض  �سالل  املالك  عبد 
اإ�سافة اإىل رئي�ض ديوان رئي�ض 
حداد  علي  ال�سابق  االأف�سيو 
الذي اأودع ال�سجن هو االآخر .

اأمرت  ذلك  مع  باملوازاة  و 
عن  اأحممد  �سيدي  حمكمة 
الدولة  اأمالك  مديرية  طريق 
لعقارات  التحفظي  باحلجز 
 ، بالبويرة  حداد  لعلي  تابعة 
وحجز خمتلف املعدات التابعة 

ل�رسكته لل�سيارات �سافام .
مكافحة  اآلة  بذلك  فت�ستمر 
من  العديد  وفتح   ، الف�ساد 
م�سكوت  كانت  التي  امللفات 
بوتفليقة،  مرحلة  يف  عنها 
وحتت حماية رجال نافذين يف 
الدولة ، وهي امللفات ال�سخمة 
، و التي لطاملا فاحت رائحتها 
ما  حول   ، املجتمع  و�سط 
اقرتفه هوؤالء رجال االأعمال و 

امل�سوؤولني املحا�سبني .
فالرب غم من كل هذه العمليات 
الع�سابة  رجال  مكافحة  يف 
اأموال  على  ا�ستحوذت  التي 
يف  �سنوات  طيلة  اجلزائريني 
، وحتت حماية  بوتفليقة  فرتة 
و  نافذين  الدولة  يف  رجال 
�سواءا   ، املراكز  خمتلف  يف 
روؤ�ساء حكومة ، اأو م�سوؤولني يف 
منا�سب ح�سا�سة كان يتدخلون 
اأي  من  الع�سابة  هذه  حلماية 
بتقدمي  يقومون  بل   ، متابعة 

ت�سهيالت لهذه الع�سابة .
معاقل  يف  ال�رسبات  هاته  كل 
مل  اأنه  �سك  من  ما   ، الع�سابة 
االأطراف  من  الكثري  يعجب 
هي  ما  احلقيقية  هي يف  التي 

الع�سابة  لهذه  امتدادات  اإال 
ت�سعى  حيث   ، باآخر  اأو  ب�سكل 
ال�سعب  و�سط  للرتويج  جاهدة 
يف  الهبة  هذه  اأن  اجلزائري 
هي  ما  الفا�سد  مكافحة 
ح�سابات  ت�سفية  عملية  اإال 
يحاول  من  حتى  جتد  بل   ،
الأويحيى  االأعذار  التما�ض 
البع�ض  ويحاول   ، غريه  اأو 
ال�سعيد  اإىل  امل�سوؤولية  حتميل 
على   ، غريه  اأو   ، بوتفليقة 
م�سوؤولني  كانوا  اأنهم  اأ�سا�ض 
هي  احلقيقة  لكن   ، ماأمورين 
تعمري  اأن  حيث   ، ذلك  خالف 
يف  امل�سوؤولني  من  العديد 
 ، الفرتات  خمتلف  ويف  الدولة 
اأباطرة  ذاتهم  حذا  يف  جعلهم 
�رسكات  وميلكون   ، للف�ساد 
لزوجاتهم  و  الأنف�سهم  عديدة 

، والأبنائهم .
العديد من اأذرع هاته الع�سابة 
، �سواءا ماأجورين ي�ستمرون يف 
حماولة تغليط الراأي العام على 
املحا�سبات  هذه  اأن  اأ�سا�ض 
البارونات  من  العديد  اإيداع  و 
اأنها  اأ�سا�ض  على  ال�سجن 
ما�سابه  اأو  ح�سابات  ت�سفية 
يقوم  البع�ض  اأن  حتى  بل   ،
املحا�سبة  وقت  اأن  بت�سويق 
را�ض  البع�ض  وكاأن   ، زال  ال 

ب�رسقة املال العام .
اجلانب  هو  هذا  وطبعا 
و  املظاهرات  يف  ال�سلبي 
اأن   ، عامة  ب�سفة  احلراك 
املند�سني  االأ�سخا�ض  بع�ض 
بطرق  يحاولون  القالئل  و 
خمتلفة ت�سويق اأفكارهم ، حيث 
ح�سبهم مبجرد اأطالق فكرة اأو 
�سعار م�سموم و�سط احلراك ، 
تردده  الغوغاء  الكثري من  جتد 
من غري ق�سد ، وال تعلم اأبعاده 

و اأهدافه اخلفية .

للفريق  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ض 
اأركان  قائد  �سالح  قايد  احمد 
عدوا  اأ�سبح  الذي  اجلي�ض 
 ، الع�سابة  الأذرع  بالن�سبة 
من  حذر  من  اأول  اأنه  خا�سة 
الكثري  فرتى   ، ملفاتهم  هول 
قلتهم  رغم  و  املند�سني  من 
يتعدى  ، قد ال  و�سط احلراك 
 ، �سخ�سا  اخلم�سني  عددهم 
اأفكار  ت�سويق  يحاولون  كيف 
و  اجلي�ض  �سد  �سعارات  و 
وحماولة   ، �سالح  القايد  �سد 
،فيما  احلراك  على  تعميمها 
فقط  قالئل  اأنهم  احلقيقة 
مغر�سة  �سعارات  يرددون 
تداولها  اأجل  من  ومد�سو�سة 
طبعا  وهو   ، العامة  طرف  من 
املنظمات  بع�ض  به  تقوم  ما 
من  االأ�سبوع  طيلة  امل�سبوهة 
�سد  العام  للراأي  لتاأليب  �سعي 
تلقينهم  حتى  بل   ، اجلي�ض 
يف  �سعارات  من  يقولون  ماذا 

امل�سريات .
الكثريين  اأن  االأمر  يف  الغريب 
و  العواطف  �سحية  �سقطوا 
تفكري الع�سرية ، فرتى البع�ض 
الأنه  فقط  بورقعة  عن  يدافع 
اأن  يعلم  وال   ، ع�سريته  ابن 
اعرتف  بنف�سه  هو  بورقعة 
بخطئه اجتاه اجلي�ض ، ونف�ض 
ال�سيىء ترى البع�ض يدافع عن 
حداد اأو ربراب فقط الأنه ابن 
اأكرب  الق�سية  فيما   ، منطقته 
من ربراب ، و اأكرب من بورقعة 
بفئة  متعلقة  امل�ساألة  اأن  و   ،
ا�ستغولت يف املراحل ال�سابقة 
كل  على  قب�ستها  اأحكمت  و 
وجعلت   ، ال�سعب  ممتلكات 
يديها  بني  �سائبا  العام   املال 
على  ت�ساء  كما  فيه  تت�رسف 

ح�ساب ال�سعب الب�سيط .
ع�سام بوربيع
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�شغلوا  الذين  امل�شوؤولني  »بع�ض  اأن 
منا�شب عليا يف الدولة مل يكونوا يف 
م�شتوى هذه امل�شوؤولية ومل يكونوا يف 
م�شتوى الثقة التي و�شعت فيهم,وهم 
الذي  العادل  ي�شتحقون اجلزاء  بذلك 
والإن�شاف«   واحلق  بالقانون  نالوه 
م�شعى  »كل  اأن  ال�شاأن  هذا  يف  وقال 
ارتقى  اإذا  اإل  يتحقق  ل  نبيل  وطني 
ال�شلوك املهني  اإىل م�شاف  اأ�شحابه 
الطريق  خريطة  هي  وتلكم  النظيف, 

التي ن�شعى بل ونحر�ض على 
اجلي�ض  يف  هداها  على  ن�شري  اأن 
اأن  على  ونحر�ض  ال�شعبي,  الوطني 
تكون كل هذه املفا�شد التي تعاجلها 
نافعة  وعربا  درو�شا  اليوم  العدالة 
عقل  ذي  لكل  ورادعة  بل  ومفيدة 

وروية«.
الفريق  ي�شيف   -- ال�شاأن  هذا  ويف 
املوؤ�شف  »من  فاإنه   -- �شالح  قايد 
دينيا  املقبول  غري  ومن  حقا 
بع�ض  ي�شـل  اأن  واأخالقيا  واجتماعيا 

اإىل هذا امل�شتوى  ال�شامية  الإطارات 
من  الرغم  على  الف�شاد  من  املتـدين 
ال�شارية  بالقوانني  التامة  معرفتهم 
منا�شب  �شغلوا  الذين  املفعول,هوؤلء 
اأعناقهم  الدولة, وو�شعت يف  عليا يف 
امل�شالح  على  املحافظة  م�شوؤولية 
يكونوا  مل  اجلزائري,  لل�شعب  العليا 
فيهم  و�شعت  التي  الثقة  م�شتوى  يف 

اجلزاء  هذا  ي�شتحقون  بذلك  وهم 
واحلق  بالقانون  نالوه  الذي  العادل, 

والإن�شاف«.
احلازم  »العدل  اأن  بالقول  وا�شتطرد 
والإن�شاف العازم هما ال�شبيل الأمثل 
والأجنع نحو تطهري البالد من الف�شاد 
واملف�شدين على الرغم من املعار�شة 
التي  الأ�شكال  املتعددة  ال�شديدة 

الأطراف  بع�ض  تبديها  انفكت  ما 
املت�رضرة من عمل العدالة, فمن يرى 
�شبيله  واملتعفن  الفا�شد  املحيط  يف 
ولو  حتى  الرغد,  العي�ض  حتقيق  يف 
كان على ح�شاب الوطن وال�شعب,فاإنه 
�شيعمل على حماربة كل جهد �شادق 
الداء  هذا  من  الوطن  تخلي�ض  يريد 

امل�شتفحل«.
مف�شد  كل  ن�شي  »لقد  قائال:  وتابع 
يف  يت�شبب  من  وكل  عميل  وكل 
باأنه  ال�شهداء,  باأر�ض  ال�رضر  اإحلاق 
اأمره  �شينك�شف  ق�رض  اأو  الزمن  طال 
»كل  اأن  موؤكدا  �شعيه«,  و�شيخيب 
الأبرار  ال�شهداء  مبيثاق  يوؤمن  من 
ب�شدق  �شي�شهم  الأزيل,  وبعهدهم 
بوفاء  وي�شارك  الف�شاد  مكافحة  يف 
كل  من  اجلزائر  تطهري  واإخال�ض يف 

عبدة ال�شتعمار واأ�شنامه«.
اإىل  البيان  اأ�شار  اأخرى,  جهة  من 
ترقية  �شمل  الرتب  تقليد  حفل  اأن 
عمداء اإىل رتبة لواء وعقداء اإىل رتبة 
عميد, كما مت اإ�شداء اأو�شمة لعدد من 

الإطارات الع�شكريني واملدنيني.

الفريق اأحمد قايد �سالح

هناك من يعمل على عرقلة مكافحة الف�ساد و اجتثاثه
.      ال�سلوك املهني النظيف, هو خارطة الطريق اجلي�س 

اأكد نائب وزير الدفاع الوطني, رئي�س اأركان اجلي�س ال�سعبي الوطني, الفريق احمد قايد �سالح, 
باجلزائر العا�سمة, اأن  »العدل احلازم والإن�ساف العازم, هما ال�سبيل الأمثل والأجنع نحو تطهري البالد 

من الف�ساد واملف�سدين«, ح�سب ما اأورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وزير ال�سياحة من م�ستغامن

اأ�سعار االإقامة يف الفنادق ال تراعي اإمكانات اجلزائريني
اأكد وزير ال�شياحة وال�شناعة 
القادر  عبد  التقليدية, 
مب�شتغامن  م�شعود,  بن 
مراجعة  �رضورة  على 
بالفنادق  الإقامة  اأ�شعار 
ال�شياحية  الإقامات  و 
الو�شع  مع  يتنا�شب  مبا 
و  للجزائريني  الجتماعي 
لقاء  م�شعود خالل  بن  قال 
�شحفي على هام�ض زيارته 
اأن  م�شتغامن  بولية  للقطاع 
الفندقية  املوؤ�ش�شات  »على 
الأ�شعار  مبراجعة  تقوم  اأن 
و اعتماد �شيا�شة مدرو�شة و 

مقبولة لدى خمتلف �رضائح 
املواطنني«.

العام  الوزير املدير  و كلف 
الوزارية  بدائرته  لل�شياحة 
كل  مع  لقاءات  بعقد 
املتدخلني يف هذا املجال 
املوؤ�ش�شات  حث  اأجل  من 
ال�شياحية  و  الفندقية 
و  الأ�شعار  مراجعة  على 
الجتماعي  الو�شع  تفهم 

للجزائريني.
جمانية  بخ�شو�ض  و 
م�شعود  بن  اأكد  ال�شواطئ 
الذي  القرار  »هذا  اأن 

رجعة  ل  احلكومة  اتخذته 
الدولة  و�شتنفذه  فيه 
بكل  وولتها  مبوؤ�ش�شاتها 
حث  �رضامة«كما  و  قوة 
على  املحليني  امل�شوؤولني 
ال�شواطئ  تن�شيط  �رضورة 
معار�ض  اإقامة  خالل  من 
التي  التقليدية  ال�شناعات 
من  امل�شطافني  متكن 
التعرف على الإنتاج احلريف 
اقتناء  و  واملحلي  الوطني 
تنظيم  و  الفنية  التحف 
الريا�شية  التظاهرات 
الريا�شات  خ�شو�شا  و 

ال�شيفية و التقليدية لفائدة 
ال�شباب.

مبعاينة  م�شعود  بن  قام  و 
�شياحية  اإقامة  م�رضوع 
ال�شياحي  التو�شع  مبنطقة 
مزغران(  )بلدية  ب�شابالت 
ب  تقدر  ا�شتقبال  بطاقة 
مالية  بتكلفة  و  �رضير   300
 250 تتجاوز  اإجمالية 
مليون دج, كما عاين الوزير 
جديدة  فندقية  موؤ�ش�شة 
بنف�ض  �رضير   380 بطاقة 
ا�شتالمها  �شيتم  املنطقة 
�شهر  اخلدمة  تدخل  و 

بغالف  املقبل  دي�شمرب 
دج  مليون   400 قدره  مايل 
بتمويل  منه  املائة  يف   60

بنكي.
معر�ض  م�شعود  بن  زار  و 
ال�شناعات  و  احلرف 
ب�شاطئ  املنظم  التقليدية 
و  »�شابالت«  الرمال 
انطالق  على  اأ�رضف 
التي  ال�شياحية«  »احلافلة 
�شتقوم طوال املو�شم بنقل 
املناطق  اإىل  امل�شطافني 
الأثرية والتاريخية والدينية 

داخل م�شتغامن.

الوطني  للجي�ض  مفرزة  اأوقفت 
ال�شعبي بالتن�شيق مع عنا�رض الدرك 
عنا�رض  ثالثة   اخلمي�ض  الوطني  
من  بكل  الإرهابية  للجماعات  دعم 
خن�شلة وباتنة, ح�شب بيان اأ�شدرته 
وجاء  الوطني.  الدفاع  وزارة  اأم�ض 
مكافحة  اإطار  يف  انه  البيان  يف 
للجي�ض  مفرزة  اأوقفت  الإرهاب, 
مع  بالتن�شيق  ال�شعبي  الوطني 
 04 يوم  الوطني,  الدرك  عنا�رض 
جويلية 2019ي ثالثة  عنا�رض دعم 
للجماعات الإرهابية بكل من خن�شلة 
اإطار حماربة  ويف   , ن.ع.5  وباتنة/ 
اأ�شار  املنظمة,  واجلرمية  التهريب 
ذات امل�شدر اإىل ان مفارز للجي�ض 
اأوقفت يف عمليات  الوطني ال�شعبي 
وبرج  مترنا�شت  من  بكل  متفرقة 
منقبا   )27( مختار/ن.ع.6ي  باجي 
خمتلفة  جن�شيات  من  الذهب  عن 
�شغط  مطرقة   )26( وحجزت 
 )12( و  كهربائيا  مولدا  و)35( 
 )03( و  املعادن  عن  كا�شفا  جهازا 
م�شخات للمياه و)09( هواتف نقالة 

قامت  كما  نارية  دراجات  و)03( 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ض  مفارز 
وتب�شة  اأهرا�ض  �شوق  من  بكل 
الع�شكرية  بالناحية  والطارف 
اأورده  --كما  جهتها  من  اخلام�شة 
لرت   )1844( حجز  من  البيان-- 
يف  للتهريب  موجهة  الوقود  من 
مفرزة  فيه  قامت  الذي  الوقت 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ض  م�شرتكة 
بالناحية  ورقلة  و  تقرت  من  بكل 
�شخ�ض  بتوقيف  الرابعة  الع�شكرية 
)01( وحجز �شيارة و )2832( وحدة 
حني  يف  امل�رضوبات  خمتلف  من 
الوطني  الدرك  عنا�رض  حجزت 
بربج بوعريريج بالناحية الع�شكرية 
من  طيار.  دون  طائرة  اخلام�شة 
جهة اأخرى, اأوقفت مفرزة للجي�ض 
الدرك  وعنا�رض  ال�شعبي  الوطني 
الوطني34 مهاجرا غري �رضعي من 
تلم�شان  بكل من  جن�شيات خمتلفة 
و النعامة بالناحية الع�شكرية الثانية 

وب�شار بالناحية الع�شكرية الثالثة.
كرمي عبدو

بخن�سلة وباتنة 

توقيف ثالثة عنا�سر دعم 
للجماعات االإرهابية 

ذووهم احتجوا نهار اأم�س للمطالبة بالعفو  الرئا�سي

16 األف حمبو�س ب�سبب 
املخدرات  باملناطق 

احلدودية بتلم�سان
من  الع�رضات  اأم�ض  نهار   اأقدم 
على  مبغنية  املحبو�شني  عائالت 
مغنية  حمكمة  مقر  اأمام  العت�شام 
من اجل املطالبة با�شتفادة  ذويهم 
الرئا�شي  العفو  اإجراءات  من 
ال�شتقالل   والذين  عيد  مبنا�شبة 
األف حمبو�ض  يزيد عددهم عن 16 
املخدرات   تهريب  ق�شايا  يف 
مغنية  الغربية  خا�شة  باحلدود 
باب   , بو�شعيد  بني   , ال�شواين   ,
واغلبهم   , جاورهما  وما  الع�شة  
�شن  يف  وهم   عنهم  القب�ض  القي 
اقل من 25 �شنة  بعدما مت ا�شتغالل 
اأو�شاعهم املزرية من قبل بارونات 
تهريب  يف  وا�شتغاللهم  التهريب 

الكيف   .
على  توافدوا  الذين  املحتجون 
من  باكرا  للمدينة  الغربي  املدخل 
ال�شلطات  العت�شام منا�شدين  اأجل 
العليا لاللتفات اإىل م�شكلتهم  خا�شة 

موقع  �شحايا  اأنف�شهم   يرون  واأنهم 
بالدهم  بجوار بلد منتج للمخدرات 
من جهة وغياب منا�شب ال�شغل من 
جانب اآخر اأ�شار املحتجون اأن اأغلب 
من  دون  وهم  توقيفهم   مت  اأبنائهم 
العمر وحمكوم عليهم  الع�رضين من 
باأحكام ترتاوح ما بني املوؤبد وال15 
اإجراءات  من  ي�شتفيدون  ول  �شنة   
العفو , �شف اإىل ذلك فاأن ال�شلطات 
اإعادة  فر�شة  الق�شائية مل متنحهم 
بناء حياتهم  بل  اأ�شدرت يف حقهم 
املحتجون  و  ,هذا  زجرية  اأحكاما 
القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  طالب 
لبحث  التدخل  ب�رضورة   �شالح  بن 
الغري  املحبو�شني  على  العفو  �شبل 
يف  العقوبات  ت�شديد  مع  م�شبوقني  
حالة العود , هذا وقد �شبق لعائالت 
باحتجاجات  قاموا  امل�شجونني اأن 

اأمام وزارة العدالة  .
حممد .ب

بتهمة نهب عقار �سناعي بتلم�سان

مدير اأمالك الدولة واإطارات 
�سامية قيد التحقيق 

با�رض وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
مع  معمقة  حتقيقات  تلم�شان 
الدولة جما  لأمالك  العام  املدير 
اجلهوي  رفقة  املدير  خزناجي 
م�شح  ومدير  الدولة  لأمالك 
لتلم�شان  ومدير  الأرا�شي  احلايل 
للتوفري  الوطني  ال�شندوق 
والحتياط  ومدير القر�ض الوطني 
ال�شعبي , وروؤ�شاء بلديات »العري�شة 
وتريين بني هديل وبني بو�شعيد على 
ف�شاد  ق�شية  يف  خلفية  تورطهم 
تخ�ض البزن�شة يف العقار ال�شناعي 
ف�شاد  وتقدمي  ملفات  والت�شرتعلى 

تقارير مغلوطة
هذا وقد تبني اأن هوؤلء امل�شوؤولني 

عقارات  نهب  يف  متورطني 
املليارات  باآلف  تقدر  �شناعية 
ومت بيعه ب04 ماليري فقط , هذا 
مت  بعدما  لهم  ال�شتماع  ويجري 
ملنعهم  �شفرهم  جوازات  �شحب 
يف   , الوطني  الرتاب  مغادرة  من 
التحقيق  وحتديد  انتظارا�شتكمال 
وان  العدالة  امل�شوؤوليات خا�شة 
بتلم�شان اأح�شت املئات من ملفات 
ال�شناعي  بالعقار  اخلا�شة  الف�شاد 
تورط  والغابي ,والذي  وال�شياحي 
الإطارات  من  الع�رضات  فيه 
احلب�ض  رهن  و�شعه  مت  منهم من 

واآخرون لزالو قيد التحقيق .
م.بن ترار

ح�شة  تخ�شي�ض  هذا  يومنا  اإىل  مت 
تقدر ب 2440 وحدة �شكنية لالئمة 
يف  وذلك  الوطن  وليات  مبختلف 
التكفل باملطالب الجتماعية  اإطار 
ح�شبما  القطاع,  لعمال  املهنية  و 
وزير  باملدية  اجلمعة  اأم�ض  اأعلنه 
يو�شف  الأوقاف  و  الدينية  ال�شوؤون 

بلمهدي.
و اأو�شح ال�شيد بلمهدي على هام�ض 

الإ�شالمي  الثقايف  املركز  تد�شني 
بالقطب احل�رضي للمدية ان »وزارة 
الداخلية و اجلماعات املحلية بذلت 
بطلبات  التكفل  اجل  من  جهودا 
مما  الدينية  ال�شوؤون  لقطاع  ال�شكن 
م�شكن   2440 بتخ�شي�ض  �شمح 
جهة  من  اأكد  الأئمة«كما  لفائدة 
�شتتوا�شل  »العملية  هذه  اأن  اأخرى 
لتبلغ ثالثة اأ�شعاف احل�شة املوزعة 

بغية تغطية كافة الطلبات املقدمة 
يف القطاع«.

و بخ�شو�ض اأعمال العنف املرتكبة 
�شد بع�ض الأئمة و ملحقي القطاع, 
اأ�شار الوزير اإىل تقدمي طلب لوزارة 
تفعيل  اإعادة  اجل  »من  العدل 
العنف  اأعمال  يجرم  قانون  م�رضوع 
و  األئمة  �شد  اجل�شدية  و  اللفظية 
ملحقي قطاع ال�شوؤون الدينية«وذكر 

هذه  حجم  من  قلل  الذي  بلمهدي 
عن  دخيلة  اعتربها  و  الظاهرة 
حالت  باأن  اجلزائري,  املجتمع 
لها  تعر�ض  التي  اجل�شدي  العنف 
»الدولة  اأن  و  جدا«  »قليلة  الأئمة 
�شواء  هيئاتها  خمتلف  خالل  من 
�شهرت  الأمن  م�شالح  اأو  العدالة 
دائما على حماية الأئمة كمواطنني 

و املحافظة على حقوقهم«.

وزير القطاع يك�سف من املدية

تخ�سي�س 2440 وحدة �سكنية لالئمة 

�شيدي  حمكمة  اأ�شدرت 
العا�شمة  يف  اأحممد  باجلزائر 
اأم�ض  يوم  من  الأوىل  ال�شاعات 
قرارباإيداع مدير الأمن ال�شابق عبد 
الغني هامل الذي يحمل رتبة جرنال 
ل�شلوعه  املوؤقت  احلب�ض  رهن   ,
»نهب  بـ  تتعلق  ف�شاد  ب�شبهات 

الأرا�شي« و«الرثاء غري امل�رضوع  .
اأفراد  مع  التحقيق  يتوا�شل   فيما 
عائلة هامل لتورطهم يف تهم مماثلة 
عبد  جانب   اإىل  الق�شاء  اأمام  ومثل 
اآخرون,  متهما   18  , هامل  الغني 
واأربعة  عائلته  من  اأفراد  منهم 
�شغلوا  �شابقني,  مدن  حمافظي 

واجلزائر  تيبازة,  مدن  يف  منا�شبهم 
العا�شمة, ووهران, وتلم�شان.

 كما ك�شفت و�شائل الإعالم اجلزائرية 
الق�شية,  يف  املتهمني  بني  من  اأنه 
املالك  عبد  ال�شابق  ال�شحة  وزير 
حمافظا  كان  باعتباره  بو�شياف 
ملدينة وهران اأثناء حدوث الوقائع, 

والنقل  العمومية  الأ�شغال  ووزير 
ال�شابق عبد الغني زعالن الذي كان 
يتابع  املدينة. كما  لنف�ض  حمافظا 
العا�شمة  حمافظ  اأي�شا  الق�شية  يف 
وحمافظ  زوخ,  القادر  عبد  ال�شابق 
مدينة تيبازة الذي �شغل من�شب وزير 

الفالحة عبد القادر قا�شي.

ب�سبهات ف�ساد تتعلق بـ »نهب الأرا�سي« و«الرثاء غري امل�سروع

عبد الغني هامل و ابنته رهن احلب�س املوؤقت



من  م�ؤخرا  ورقلة  ا�ستفادت   
اإ�سافية  ريفية  اإعانة   1000
ال�الية  بلديات  لفائدة  م�جهة 
رفعت  فقد  ذلك  مع  م�ازاة   ،
التما�س  ال�الئية  ال�سلطات 
للمركزية لرفع ح�سة ال�الية من 
للبناء  ال�ساحلة  االأرا�سي  قطع 

احل�رضي .
من  »ال��سط«  ي�مية  علمت 
ورقلة  والية  اأن  مطلعة  م�سادر 
االأخرية  الفرتة  يف  تدعمت  قد 
جديدة  ريفية  اإعانة  بـ1000 
بلديات  جميع  منها  �ست�ستفيد 
ال�سنة اجلارية يف  ال�الية خالل 

احلك�مة  اإطار جت�سيد خمطط 
ح�س�س  من  لرفع  الهادف 
االإعانات الريفية ب�سكل يتما�سى 
مع الطلبات بهدف تثبيت �سكان 
واملدا�رض  واالأرياف  القرى 

مبناطقهم .
وايل  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
والية ورقلة عبد القادر جالوي 
ت�ا�سل  املحلية  ال�سلطات  اأن   ،
ا�ستكمال  اأجل  من  العمل 
على  اخلارجية  التهيئة  عمليات 
وحدة   1000 ح�سة  ربط  غرار 
اإيجاريه  اجتماعية  �سكنية 
املاء   ، الغاز  ب�سبكات  عم�مية 

والكهرباء  ال�سحي  ال�رضف 
الق�ائم  وذلك قبل االإفراج على 
ذات  من  للم�ستفيدين  اال�سمية 
مرف�قا  �سيك�ن  الذي  النمط 
للم�ستفيدين  اال�سمية  بالق�ائم 
�ساحلة  اأر�س  قطعة   4000 من 

للبناء احل�رضي .
بالذكرى  االحتفاالت  ومبنا�سبة 
الـ 57لعيدي اال�ستقالل وال�سباب 
، فقد اأ�رضفت ال�سلطاتن ال�الئية 
اأع�ساء  وبح�س�ر  ال�الية  مبقر 
املنتخبني  و  االأمنية  اللجنة 
على  املدين  املجتمع  وممثلي 
احلفل ال�الئي لت�زيع ح�سة من 

ال�سكن مبختلف ال�سيغ مبجم�ع 
بينها  من  �سكنية  وحدة   3185
ببلديات  اجتماعي  �سكن   274
وبلدية  �سيدي خ�يلد   ، متا�سني 
اأنق��سة ، اإ�سافة حل�سة 12 �سكن 
ترق�ي مدعم و 47 وحدة �سكنية 
 1605 كذا  و  العم�مي  للرتق�ي 
 ، الريفي  ب�سيغة  تتعلق  اإعانة 
اأما بخ�س��س االإعانات يف اإطار 
والية  ا�ستفادت  فقد  الرتميم 
ورقلة من 388 اإعانة ، مع ت�زيع 
بالتجزئات  متعلق  عقد   859

االجتماعية العقارية .
�أحمد باحلاج 
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�أحمد باحلاج

قررت  م�سالح العدالة فتح ملفات 
ب�الية  الت�سغيل  بقطاع  الف�ساد 
رئي�س جلنة  اإيداع  اأين مت   ، ورقلة 
جلب العرو�س ومتابعة التن�سيبات 
رهن  للت�سغيل  ال�الئية  بال�كالة 
انتظار  ،يف  امل�ؤقت  احلب�س 
اإليه  املن�س�بة  بالتهم  حماكمته 
اللجنة  ختم  ت�ظيف  خلفية  على 
ت�سيريها  على  ي�رضف  كان  التي 
قبل ف�سله عن العمل مب�جب قرار 
من املجل�س التاأديبي ، ويف �سياق 
مت�سل فاإن املحاكمة التي �سملت 
روؤ�ساء  بينهم  من  اأخرى  اإطارات 
وكاالت حملية �سابقني مت متابعتهم 
كذلك يف جل�سة علنية ي�م االأربعاء 
حيث   ، املن�رضم  االأ�سب�ع  من 
االإجراءات  ح�ل  االأنباء  ت�ساربت 
�سدور  منها  �سدهم  اتخذت  التي 
تتعلق  اأخرى  و  باالإيداع  اأوامر 
الق�سائية  الرقابة  حتت  ب��سعهم 
وهي الق�سية التي اأثارت ردود فعل 
كبرية على م�ست�ى م�اقع الت�ا�سل 
االجتماعي التي هللت لفتح العدالة 

مللف خروق �س�ق الت�سغيل .

يعي�س  املحلي  ال�سارع  اأن  ومعل�م 
البطالني يف  على وقع احتجاجات 
مطالبة  ال�الية  من  متفرقة  اأنحاء 
ال�طنية  بال�رضكات  بالت�ظيف 
 ، النفطية  ال�سناعة  يف  العاملة 
ومن بني االحتجاجات التي اأربكت 
وا�سعا  ت�سامنا  ولقيت  امل�س�ؤولني 
بلدية  لبطايل  املفت�ح  االعت�سام 
ال�ايل  طالب�ا  الذين  الروي�سات 
ومتكينهم  الن�سافهم  بالتدخل 
اإطار  يف  وذلك  عمل  منا�سب  من 
االلتزام بت��سيات احلك�مة الرامية 
اأول�ية الت�ظيف لفائدة اأبناء  ملنح 

ح�سب  مبداأ  بتطبيق  املنطقة 
و  املتاحة،  واالإمكانات  االأول�يات 
وايل  تعهد  فقد  مت�سل  �سياق  يف 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة   والية 
ال�سابقة  االعالمية  خرجاته  يف 
من  كل  �سد  الق�سائية  باملتابعة 
التالعب مبنا�سب  له نف�س  ت�س�ل 
العاملة  ال�طنية  بال�رضكات  العمل 
االأمر  وه�  النفطية  ال�سناعة  يف 
اجلبهة  احتقان  اأجج  الذي 
االجتماعية املحلية ودفع البطالني 

للت�سعيد من لهجة خطابهم  .
من جهة ثانية فقد ثمن الع�رضات 

 ، ورقلة  ببلديات  البطالني  من 
خ�يلد  و�سيدي  احلجرية   ، تقرت 
يف ت�سريح لهم مع ي�مية«ال��سط« 
مبافيا  لالإطاحة  العدالة  حترك 
على  حت�سي  ب�الية  الت�سغيل 
ترابها ن�ساط 1333 �رضكة نفطية 
اأجنبية  �رضكة   333 بينها  من 
ملعدالت  مرعب  تزايد  مقابل 
امل�ست�يات  جميع  على  البطالة 
اجلامعات  خريجي  ذلك  يف  مبا 
املدار�س   ، الكربى  ،املعاهد 
التك�ين  مراكز  ومرتب�سي  العليا 

املهني والتمهني .

فيما تقرر ايداع رئي�س جلنة جلب العرو�س �سابقا رهن احلب�س امل�ؤقت  

اإطارات وكالة  الت�سغيل بورقلة 
اأمام الق�ساء

اأودع اأم�سية االأربعاء من االأ�سب�ع املن�سرم قا�سي التحقيق باملحكمة االبتدائية ب�رقلة ،امل�س�ؤول 
ال�سابق للجنة جلب العرو�س ومتابعة التن�سيبات بال�كالة ال�الئية للت�سغيل ، احلب�س امل�ؤقت 

على خلفية �سبهات تتعلق بت�س�ية عمليات ت�ظيف باحدى ال�سركات بحا�سي م�سع�د 

و�سط فرحة كبرية للم�ستفيدين بامل�سيلة

ت�سليم مفاتيح 1234 وحدة 
�سكنية و983 قطعة �أر�ض 

وايل  االأ�سب�ع  نهاية  اأ�رضف،   
والية امل�سيلة »اإبراهيم او�سان » 
رفقة ال�سلطات املحلية واالمنية 
 1234 ح�سة  ت�زيع  حفل  على 
ال�سيغ  مبختلف  �سكنية  وحدة 
للبناء  ار�س �ساحلة  و983 قطعة 
لعيدي   57 بالذكرى  احتفاال 
االإ�ستقالل وال�سباب بدار الثقافة 
هذه  ط�يال  انتظروا  الذين   ،
مع  ط�يلة  معاناة  بعد  ال�سكنات 
وهذا  اخلانقة،  ال�سكن  اأزمة 
للم�ستفيدين  كبرية  فرحة  و�سط 
ال�سكنات  من  اجلديدة  احل�سة 
االجتماعية امل�سلمة تت�فر على 
والعي�س  الراحة  متطلبات  كل 
خ�رضاء  وف�ساءات  الكري،م 
وغريها  االأطفال  للعب  واأخرى 
هذه  االأخرى  ال�رضوريات  من 
حيث  بلدية   16 �سملت  العملية 

ا�ستفادة  مقرر   206 ت�سليم  مت 
لفائدة  الريفي  ال�سكن  �سمن 
ببلديات مقرة  م�اطنني يقطن�ن 
وعني اخل�رضاء و بره�م واجمدل 
ومناعة واأوالد ما�سي واأوالد دراج 
مفاتيح  ت�سليم  ومت   ، واملطارفة 
1028 وحدة �سكنية �سمن �سيغة 
 727 منها  االإيجاري  العم�مي 
ببلدية  �سكنية مل�ستفيدين  وحدة 
�سيدي عي�سي و301 وحدة ببلدية 
مت  كما  ابراهيم  �سيدي  اوالد 
�ساحلة  ار�س  قطعة   983 ت�زيع 
تارم�نت  ببلدية   204 منها  للبناء 
جري  �سد  خط�طي  ببلدية  و127 
ببلدية  و512  �سليم  ببلدية  و140 
عني اخل�رضاء كما كانت يف هذه 
املنا�سبة التاريخية زيارات لبع�س 

املجاهدين واأرامل ال�سهداء .
عبد�لبا�سط بديار 

جهد ال�ستكمال تهيئة 1000 �سكن �جتماعي

1000�إعانة ريفية �إ�سافية بورقلة

ال�رضطة  م�سالح  اأوقفت 
والية   الأمن  واملالية  االقت�سادية 
�سلف  05 م�ظفني بربيد اجلزائر 
ل�الية �سلف ترتاوح اأعمارهم بني 
ال30 و50 �سنة  بعد ت�رطهم يف  
 03 قدره  مايل  مبلغ  اختال�س 
ماليري �سنتيم  من اأر�سدة الزبائن  

اإىل ح�ساباتهم اخلا�سة .
العملية جاءت على خلفية معل�مات 
تلقتها م�سالح االأمن  ح�ل حت�يل 
من  مايل  ملبلغ  امل�ظفني  اأحد 
ح�سابه  اإىل  الزبائن  اأحد  ح�ساب 
اخلا�س ، حيث قدم هذا االأخري 
احتجاجا و�سك�ى مل�سالح االأمن 
حتقيق  بفتح  بفتح  با�رضت  التي 

االأم�ال  انتهى  حركية  معمق يف 
عدة  اكت�ساف  اإىل  بال��س�ل 
من  م�سب�هة  حت�يالت 
ثغرة  خلق  ما  الزبائن    ح�سابات 
مالية   بلغت حدود ال03 ماليري 
اإىل  ال�ق�ف  مت  كما  �سنتيم  
امل�فني  من  املت�رطة  االأطراف 
املن�س�ب  باجلرم  اعرتف�ا  الذي 
تك�ين  تهم  لهم  لت�جه   ، لهم 
جمعية اأ�رضار ، التزوير وا�ستعمال 
املزور واختال�س اأم�ال عم�مية 
وكيل  اأمام  مب�جبها  قدم�ا   ،
�سلف  حمكمة  لدى  اجلمه�رية  

ال�ستكمال التحقيقات .
حممد بن تر�ر

�لربيد �ملركزي ل�سلف

توقيف 05 موظفني �ختل�سو� 
03 ماليري �سنتيم 

لل�كالة  النقابي  الفرع  اأعلن   
بب�مردا�س   للت�سغيل  ال�الئية 
كل  عمال  دخ�ل  عن  له  بيان  يف 
ال�كاالت يف اإ�رضاب مفت�ح عرب 

كامل تراب والية ب�مردا�س.
اأ�سدره  الذي  البيان  وح�سب 
غلق  على  ردا  و  النقابي   الفرع 
التماطل  �سيا�سة  و  احل�ار  باب 
ال��سية   االإدارة  تنتهجها  التي 
لتج�سيد مطالب العمال واملتمثلة 
اجلماعية  االتفاقية  جتميد  يف 
مفع�لها،  �رضيان  قبل  احلالية 

وت�حيد  العمل  ظروف  حت�سني 
ال�زارة،  هيئات  باقي  مع  االأجر 
الرتقية العم�دية واالأفقية للعمال 
م�ستحقات  ت�س�ية  ا�ستثناء،  دون 
متت  الذين  الت�سغيل  م�ست�ساري 
ت�س�ية   ،2014 �سنة  ترقيتهم 
املتح�سلني  العمال  و�سعية 
النقطة  على �سهادات عليا، رفع 
رفع  دج،   55 اإىل  اال�ستداللية 
مع  العمال  لكل  القاعدي  االجر 
امل�ساعدة  جهاز  منحة  اإدماج 
على االإدماج، رفع منحة ال�جبة، 

تثبيت  ال�حيد،  واالأجر  النقل 
بالت�قيت  يعمل�ن  الذين  العمال 
عن  الغم��س  رفع  اجلزئي، 
اخلدمات  اأم�ال  ت�سيري  طريقة 
ال�سفافية،  واعتماد  االجتماعية 
الأع�ان  جديدة  منا�سب  ت�فري 
والنظافة  االأمن  احلرا�سة، 
وت�س�ية م�ستحقات العمال الذين 
واليتهم،  خارج  مبهام  قام�ا 
اأودع�ا  الذين  ال�سائقني  ال�سيما 
ملفاتهم لدى املديرية املركزية 
نفقات  على  احل�س�ل  بغية 

التنقل ل�سنتي  2014- وعالوات 
2015 ،دفع م�ستحقات منحة الرد 
،الع�دة اإىل القاعدة العمالية قبل 
متعلقة  م�سريية  قرارات  اتخاذ 
جمعية  عقد  كذا  و  بالعمال  
اأقرب  يف  ال�طني  للمكتب  عامة 
اأع�ساء  انتخاب  بغية  االآجال 

جدد للتمثيل النقابي .
جتدر االإ�سارة اأن  اإ�رضاب  ل�كالة 
قد  بب�مردا�س  للت�سغيل  ال�الئية 
دخل اأ�سب�عه الثالث على الت�ايل 

 .

بومرد��س 

عمال وكاالت �لت�سغيل يف �إ�سر�ب مفتوح 

ت�سط على م�ستوى �حلدود �لغربية و�ل�سرقية  

�الإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب 
�ملركبات  بتلم�سان

دائرة  اأمن  عنا�رض  جنحت   
من  تلم�سان  ب�الية  تال�ت   عني 
خمت�سة  اإجرامية  �سبكة  تفكيك 
لل�سيارات   الدويل  التهريب  ال  يف 
 03 وحجز  �سخ�سا    22 وت�قيف 

مركبات  ذات قيد  مزور .
خلية  بيان  وح�سب  الق�سية   هذه 
والية  بامن  واالت�سال  االعالم 
االأ�سب�ع  نهاية  ال�سادر  تلم�سان 
منه  ن�سخة  ال��سط  تلقت  والذي 
اطلقتها   حتقيقات  اىل  تع�د 
�سنة  ح�ايل  منذ  االأمن   م�سالح 
التي  ال�سبكة  هذه  ن�ساط  ح�ل 
  ، ال�طن  من  واليات  عدة  �سملت 
تن�سط  ال�سبكة  ان هذه  تبني  حيث 
ال�رضقي  احلدودي  ال�رضيط  عرب 
املركبات  اإدخال  يتم  اأن  على 
اإخراجها  و  الغربية  الناحية  من 
الرتاب  عرب  ال�رضقية  الناحية  من 
ال�طني بطريقة غري قان�نية، عن 
مبلفات  و�سعيتها  ت�س�ية  طريقة 
االإذن  مب�جب  ،و  مزورة  قاعدية 
مت  التي  االخت�سا�س   بتمديد 
ق�ات  طرف  من  ا�ست�سدارها 
من  العديد  �سملت  ال�رضطة، 

مع  وبالتن�سيق   ، ال�طن  واليات 
امل�سالح االإدارية و املالية و وكالء 
اأف�ست  املعتمدين،  ال�سيارات 
مركبات   03 حجز  اإىل  العملية  
القيد   مزورة  االأن�اع  خمتلف  من 
وامللف  كما مت ت�قيف 22 �سخ�س 
وثائق  تزوير  �ساأن  يف  مت�رط 
غري  بطريقة  تهريبها  و  ال�سيارات 
اإجناز  ليتم   ، ن�ساء  منهم   قان�نية 
تهريب  بخ�س��س  ق�سائي  اإجراء 
ا�ستعمال  و  التزوير  املركبات،  
و  اإدارية  حمررات  يف  املزور 
ال�سري  يف  مركبات  و�سع  ر�سمية،  
برتقيم غري مطابق  و انتحال ه�ية 
مب�جبه  االأطراف  وبتقدمي  الغري، 
لدى  اجلمه�رية  وكيل  ال�سيد  اأمام 
حمكمة اأوالد امليم�ن الذي اأحال 
امللف اأمام ال�سيد قا�سي التحقيق 
املحكمة،  بنف�س  االأوىل  بالغرفة 
حتت  االأطراف  جميع  و�سع  اأين 
انتظار  يف  الق�سائية  الرقابة 
ا�ستكمال التحقيق يف هذه الق�سية 
اخطر  من   تعد  التي  ال�سائكة 
العابر  بالتهريب  اخلا�سة  الق�سايا 

 حممد بن تر�ر للقارات  



يعي�ش قطاع التكوين املهني والتمهني 
من  ف�ضائح  وقع  على  ورقلة  بوالية 
االق�ضاء  اأخرها  كان   ، الثقيل  العيار 
الأ�ضتاذ  اداري  مللف  امل�ضتمر 
مهني  تكوين  اأ�ضتاذ  برتبة  للإلتحاق 
هذا  يحدث   ، املالية  املراقبة  من 
رغم مرور 52 �ضهر من ح�ضوله على 
حم�رض تن�ضيب من طرف مدير مركز 
ال�ضهيد  التمهني   و  املهني  التكوين 
البي�ضاء  ببلدية  عني  �ضليماين حممد 

بورقلة .
عديدة  �ضكوى  به  اأفادت  وح�ضبما 
القائم  امل�ضكل  من  للمت�رضر 
،كانت  خل�رض  حممد  متينة  املدعو 
على    « »الو�ضط  يومية  حت�ضلت  قد 
ن�ضخ منها ، اأنه بعد ات�ضاله مبفت�ضية 
ورقلة  لوالية  العمومية  الوظيفة 
ال�ضارية  القانونية  املواد  اأبدت  التي 

اجلريدة  يف  املوجودة  املفعول 
املوافق  هـ   1430 �ضفر   29 الر�ضمية 
حيث   ،  13 العدد   2009 فرباير   25 لـ 
جميع  ا�ضتوفى  املرت�ضح  اأن  اأكدت 
وان  املطلوبة  القانونية  ال�رضوط 
املقرر مبثابة الرتخي�ش من الوظيفة 

حيث   ، ورقلة  ملقاطعة  العمومية 
معمق  حتقيق  بفتح  املعني  طالب 
للك�ضف عن التع�ضفات والتجاوزات يف 
ا�ضتغلل النفوذ و ال�ضلطة و ا�ضتفحال 
هذه  يف  املن�ضب  ا�ضتغلل  ظاهرة 
العنف   اأ�ضكال  كل  وحماربة  الوالية 

االداري .
من  عدد  ت�ضاءل  فقد  ثانية  جهة  من 
املهني  التكوين  لقطاع  املتبعني 
وزير  التزام  �رض  عن   ، والتمهني 
دادة  املهنيني  والتعليم  التكوين 
مو�ضى بلخري ، ال�ضمت املطبق حيال 
تخيم  التي  واخلروقات  التجاوزات 
، حيث  املهني    التكوين  على قطاع 
بتقدمي  املطالبة  االأ�ضوات  تعالت 
القانونية  امل�ضاأالت  اأمام  ذاته  الوزير 
لتقدمي تو�ضيحات حول حالة الغليان 
عن  ناهيك   ، بورقلة  مبوؤ�ض�ضاته 
حول  ا�ضتفهام  علمة  من  اكرث  طرح 
التي  مكتبه  من  امل�رضبة  املعلومات 
مركز  مدير  ترقية  يف  نيته  اأكدت 
ال�ضهيد  والتمهني   املهني  التكوين 
عني  ببلدية   �ضابقا   حممد  �ضليماين 
والئي  مدير  اىل   بورقلة  البي�ضاء 
املعطيات  ح�ضب  البي�ش  بوالية 

االأولية املتوفرة .

طالبت �سكوى لأ�ستاذ مبركز التكوين املهني والتمهني ال�سهيد �سليماين حممد ببلدية عني 
البي�ساء بورقلة ،ب�سرورة تدخل جاد لوزير القطاع لفتح حتقيق م�ستعجل يف ق�سية تعر�سه 

لق�ساء ملفه الداري لاللتحاق برتبة ا�ستاذ تكوين مهني من املراقبة املالية رغم مرور 52 �سهر 
من ح�سوله على حم�سر تن�سيب .

رغم  مرور 52 �سهر من ح�سوله على حم�سر تن�سيب 

اأحمد باحلاج 

اإق�ساء ملف اأ�ستاذ من املراقبة املالية  
مبركز التكوين بعني البي�ساء بورقلة 

الوالئي  ال�ضعبي  املجل�ش  مير 
االأخرية  الفرتة  يف   ، ورقلة  بوالية 
التكهن  ي�ضعب  ع�ضري  مبخا�ش 
اأن  الظن  اأغلب  املرجح  بنتائجه 
تكون وخيمة يف ظل مت�ضك ال�ضارع 
مبطلب تطهري اعلى هيئة منتخبة 
بالوالية من اأ�ضحاب املال والنفوذ 

.
اأبدى عدد من مواطني والية ورقلة 
يف ت�رضيح لهم مع يومية »الو�ضط 
من  للت�ضعيد  ا�ضتعدادهم  »عن 

برحيل  للمطالبة   ، خطابهم  لهجة 
من  والنفوذ  املال  اأ�ضحاب 
بورقلة  الوالئي  ال�ضعبي  املجل�ش 
، الذين اتهموهم بتغليب امل�ضلحة 
ال�ضخ�ضية على امل�ضلحة العامة ، 
نف�ش املتحدثني عدد  حيث حمل 
من املنتخبني الفا�ضلني باملجل�ش 
م�ضوؤولية  بورقلة   الوالئي  ال�ضعبي 
 ، املحلية  التنمية  ملف  احت�ضار 
�ضوق  يف  واخلروقات  التجاوزات 
الكبري  التماطل  ناهيك  ال�ضغل 

االأ�ضمية  القوائم  على  االفراج  يف 
للم�ضتفيدين من ح�ضة  1000 �ضكن 
اجتماعي ايجاري عمومي و 4000 
قطعة ار�ش �ضاحلة للبناء احل�رضي 
، دون ن�ضيان تف�ضي ظاهرة النهب 
العقاري ببناء م�ضاكن ، م�ضتودعات 
وحظائر ع�ضوائية دون رخ�ضة بناء 
الذريع  الف�ضل  ذلك   اىل  ا�ضافة   ،
وكذا  االأخ�رض  احلزام  مل�رضوع 
ال�ضحي  لل�رضف  القرن  م�رضوع 
دون  املليري  التهم  الذي  بورقلة 

حتقيق النتائج املرجوة .
�ضدد  فقد  ثانية  جهة  من 
املحتجني االأ�ضبوع املن�رضم اأمام 
الوالئي  ال�ضعبي  املجل�ش  مقر 
االطارات  احد  تعيني  ب�رضورة   ،
على  ذاته  باملجل�ش  املنتخبة 
الوثبة  حتقيق  من  املجل�ش  راأ�ش 
النوعية املنتظرة يف �ضتى جماالت 
التي لها �ضلة بيوميات  القطاعات 

املواطن .
اأحمد باحلاج 

طالبوا بتعيني اأحد اطاراته املنتخبني كرئي�سا للمجل�س 

مع ت�سجيل حالة 10 حالت وفيات 

اأمن ولية اأدرار 

مطالب بتطهري املجل�س الوالئي بورقلة من اأ�سحاب ال�سكارة 

1 512 اإ�سابة بالت�سمم العقربي بـورقلة ،اأدرار ومترنا�ست  

االإطاحة بجمعية اأ�سرار متتهن ال�سرقة 

تيندوف 

حتت طائلة التهديد و حيازة اأ�سلحة بي�ساء

تو�سيح ورد

1.250 دار�سا بر�سم املو�سم 
الدرا�سي احلايل 

توقيف �ستة متورطني يف جرائم 
�سرقة بتندوف 

وزارة التكوين و التعليم املهنيني
املركز الوطني للتكوين و التعليم املهنيني عن بعد
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ما  الكرمي  القراآن  تعليم  اأق�ضام  ت�ضتقبل 
املو�ضم  بر�ضم  دار�ضا   1.250 عن  يزيد 
الدرا�ضي اجلاري بوالية تندوف، ح�ضبما 
ال�ضوؤون  مديرية  م�ضوؤويل  لدى  ا�ضتفيد 

الدينية واالأوقاف.
بهذه  الكرمي  القراآن  تدري�ش  ويحقق 
اإىل  �ضنة  من  »هامة«  خطوات  الوالية 
من  املبذولة  املجهودات  بف�ضل  اأخرى 
النوع  هذا  بتاأطري  املكلفني  االأئمة  قبل 
من التعليم الديني، اإىل جانب املتطوعني 
التي  ال�ضعوبات  من  الرغم  على  هذا  و 
�ضيما  التعليمي،  الن�ضاط  هذا  تعرت�ش 

التدري�ش  هياكل  بتوفر  منه  تعلق  ما 
القطاع  مدير  اأو�ضح  مثلما  والتاأطري، 

مالك براح.
و  الدينية  ال�ضوؤون  مديرية  وحت�ضي 
 18 يقارب  ما  حاليا  بتندوف  االأوقاف 
م�ضجدا، لكن اأغلبها ال يتوفر على ف�ضاء 
منا�ضب للتعليم القراآين، ف�ضل عن توفر 
يطرح  فقط، »مما  مدر�ضني   )5( خم�ضة 
اأوكل  الذي  التاأطري  يف  كبرية  �ضعوبات 
اإيجاد حلول  موؤقتا لعدد من االأئمة قبل 
�رضح  ما  وفق  الو�ضعية«،  لهذه  ملئمة 

ذات امل�ضوؤول .

التي مت  ال�ضبعة  للموا�ضيع  القارئ  اإن 
بورقلة  اإعدادها من طرف مرا�ضلكم 
من  ت�ضتدعي  بجريدتكم  ن�رضها  و 

طرفنا التو�ضيحات التالية :
حت�ضل  بورقلة  اجلريدة  مرا�ضل  اإن 
من  ن�رضها  مت  مغلوطة  اأخبار  على 
و  املركز  م�ضداقية  �رضب  اجل 
و  اتهامات  طريق  عن  عليه  التحامل 
موؤ�ض�ضة   غري  قطعية  اأحكام  اإ�ضدار 
امللحقة  مديرة  و  العام  املديرة  عن 
اجلهوية بورقلة  هذه الفئة املحر�ضة  
و  امللفقة  االأخبار  هذه  وراء  تهدف 
اأع�ضاء  اأحد  تعيني  ت�ضتهدف  الكاذبة 
من�ضب  يف  املحر�ضة  املجموعة 
مدير جهوي هذه املجموعة خططت 
فالبداية  ماآربها  اإىل  للو�ضول  باإحكام 
كانت با�ضتغلل الظروف االجتماعية 
و ال�ضحية ل�ضاب من ذوي االحتياجات 
اخلا�ضة و الذي مت توظيفه من طرف 

املركز يف اإطار عقود ما قبل الت�ضغيل، 
و الذي كان على م�ضارف اإنق�ضائه يف 
وا�ضلت هذه املجموعة   اأفريل2019  
تنفيذ خمططاتها عن طريق التوقف 
يوم20  االعت�ضام  و  العمل  عن 
يوم19  احتجاج  ن�رض  جوان2019بعد 
املديرة  برحيل  مطالبني  جوان2019 
�ضاربني بعر�ش احلائط االجراءات و 
القوانني  اأمام رف�ش املديرية العامة 
املوؤ�ض�ضة  اإىل مطالبهم غري  الر�ضوخ 
باتت هذه املجموعة  ت�ضتعمل اأعمدة 
ال�ضحافة لت�ضويه �ضورة املدير العام 
يخ�ش  فيما  اجلهوية   املديرة  و 
للمكلفة  املدة  املحددة  املدة  عقد 
امللحقة  م�ضتوى  على  باملحا�ضبة 
اجلهوية للمركز  قد و�ضل اإىل نهايته 
 3 املادة  ح�ضب  يوم30-جوان-2019 
و  الطرفني  بني  ما  املربم  العقد  من 

عليه ال يتعلق االمر بتوقيف تع�ضفي

للتجول  حظرا  ال�ضالة  الكلب  تفر�ش 
مبجرد غروب ال�ضم�ش بقرية خلويلدات 
كلم عن    20 بعد حوايل  الواقعة  على 
مقر دائرة حا�ضي م�ضعود بوالية ورقلة 
، وهو ما اأثار �ضخط القاطنني بالقرية 

ال�ضالفة الذكر  .
 نا�ضد الع�رضات من املواطنني القاطنني 
بقرية خلويلدات ببلدية حا�ضي م�ضعود 
متفرقة  ت�رضيحات  يف   ، ورقلة  بوالية 
 ، البلدية   ،م�ضالح  »الو�ضط«  مع  لهم 
و�ضع   بهدف  العاجل  التحرك  ب�رضورة 
تق�ضي  باتت  التي  ال�ضالة  للكلب  حد 

اأحلقت  بعدما  القرية  �ضكان  م�ضاجع 
االأذى الكثري باملت�ضاكنني الذين بدورهم 
م�ضوؤولية  املحلية   ال�ضلطات  حملوا 
تبعيات الو�ضع املتاأزم مهددين يف نف�ش 
الوقت باخلروج لل�ضارع للرفع من حدة 
ح�ضبما  املكبوت  االجتماعي  الغ�ضب 
القرية  �ضكان  ممثلي  ل�ضان  على  جاء 
القادر  عبد  الوالية  وايل  طالبوا  الذين 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رضورة  جلوي  
املعاناة  حجم  على  للوقوف  ميدانية 
عن  قاتلة  عزلة  و�ضط  يكابدونها  التي 

العامل اخلارجي على حد قولهم  .

الكالب ال�سالة ترتب�س ب�سكان 
قرية خلويلدات بحا�سي م�سعود 

يف وقت تلعب فيه م�سالح البلدية دور املتفرج 

م�ضادر  من  »الو�ضط«،   علمت 
خلل  ت�ضجيل  مت  اأنه  ا�ضت�ضفائية، 
1512حالة  من  اأزيد  احلالية  ال�ضائفة 
اإ�ضابة بالت�ضمم العقربي من بينها 10 
ورقلة،اأدرار  واليات  من  بكل  وفيات 
ومترنا�ضت ، و�ضع  قابله نق�ش فادح 
يف امل�ضل امل�ضاد للت�ضمم املذكور .

اأدرار   ، ورقلة  واليات  �ضجلت 
ماي  �ضهر  بداية  منذ  ومترنا�ضت  

خلل  جويلية  �ضهر  بداية   غاية  اإىل 
 1512 عن  يزيد  ما   ، اجلارية   ال�ضنة 
اإ�ضابة بالت�ضمم العقربي عرب بلديات 
املعطيات  وت�ضري   ، الواليات  تلك 
هذا  يف  مت  اأنه  املتوفرة،  االأولية 
 ، وفيات  حاالت  ت�ضجيل10  ال�ضاأن  
الت�ضاوؤل من جديد  باب  فتح  ما  وهو 
عن م�ضري االأغلفة املالية املر�ضودة  
واحلملت  الوقائية  الربامج  اإطار  يف 

عن  احلديث  دون  هذا  التح�ضي�ضية، 
امل�ضاد  امل�ضل  يف  الفادح  النق�ش 

للت�ضمم العقربي .
ذات  اأرجعت  اآخر،  جانب  من 
املخيف  االرتفاع  امل�ضادر �ضبب 
بالت�ضمم  امل�ضابة  احلاالت  لعدد 
املذهل  االنت�ضار  اإىل  العقربي، 
عرب  املكد�ضة  القمامات  الأطنان 
زاد  ومما  البلديات،  واأحياء  �ضوارع 

الطني بلة، هو الظلم الدام�ش الذي 
مبجرد  االأحياء  غالبية  فيه  تغرق 

غروب ال�ضم�ش .
م�ضادر  ك�ضف  اآخر،  جانب  من 
املوؤ�ض�ضات  اأن   ،« »الو�ضط  لـ  �ضحية 
�ضجلت  قد   ، بالواليات  اال�ضت�ضفائية 
خلل نف�ش الفرتة من ال�ضنة الفارطة، 

ما يزيد عن 18 حاالت وفيات .
اأحمد باحلاج اأحمد باحلاج 

متكنت م�ضالح االأمن احل�رضي الثاين 
باأمن والية اأدرار من االإطاحة ب�ضبكة 
اإجرامية متكونة من ثلثة اأ�ضخا�ش 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 19 و 26 �ضنة 
املنازل  اأحد  �رضقة  يف  متورطني 

بحي 200 م�ضكن باأدرار.
حيثيات الق�ضية تعود على اإثر تقدم 

االأمن  م�ضالح  اأمام  املواطنني  اأحد 
احل�رضي الثاين ق�ضد تقدمي �ضكوى 
م�ضكنه  تعر�ش  بخ�ضو�ش  ر�ضمية 
طالت  مجهولني  قبل  من  لل�رضقة 
 ، قدره 532.000،00دج  مايل  مبلغ 
حيث اأف�ضت نتائج البحث والتحري 
فيهم  امل�ضتبه  هوية  حتديد  اإىل 

و  اليوم  نف�ش  بتاريخ  وتوقيفهم 
احل�رضي  االأمن  مقر  اإيل  حتويلهم 

على ذمة التحقيق.
تقدمي  و  جزائي  ملف  اإجناز  بعد 
وكيل  اأمام  الق�ضية  اأطراف 
اجلمهورية لدى حمكمة اأدرار الذي 
على  مبا�رضة  الق�ضية  ملف  اأحال 

املثول  اإجراءات  مبوجب  اجلل�ضة 
املتهمني  حق  يف  �ضدر  الفوري، 
باإدانتهم  يق�ضي  ق�ضائي  حكم 
مع  �ضجن  بخم�ش )05( �ضنوات 
مقدرة  مالية  وغرامة  االإيداع 

بـ 500.000،00 دج.
اأحمد باحلاج 

ب�ضتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
منها  يتعلق  ما  ال�ضيما  اأنواعها 
م�ضالح  متكنت  ال�رضقة،  بجرم 
الأمن  التابع  الثاين  احل�رضي  االأمن 
من  جوان   30 بتاريخ  تندوف  والية 
توقيف  من   2019 اجلـــارية  ال�ضنة 
خم�ضة   من  متكونة  اإجرامية  �ضبكة 
واليتي  من  ينحدرون  اأ�ضخا�ش 
يف  تورطهم  م�ضتبه  تندوف،  و  ب�ضار 
لغر�ش  اأ�رضار  جمعية  تكوين  ق�ضية 
طائلة  حتت  ال�رضقة  جنح  ارتكاب 

بي�ضاء  اأ�ضلحة  حيازة  وكذا  التهديد، 
االأمر  يتعلق  و  االأحجام،  خمتلف  من 
البالغ من العمر 18  باملدعو)ع.خ.م(، 
�ضنة، املدعو)ح.م.و(، البالغ من العمر 
من  البالغ  املدعو)خ.م.م(،  �ضنة،   18
العمر 18 �ضنة، املدعو)م.ع.د(، البالغ 
املدعو)ب.�ش(،  �ضنة،   20 العمر  من 
ليتم  �ضنة،    20 العمر  من  البالغ 
تقدميهم اأمام ال�ضيد وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة تندوف .
اأحمد باحلاج 
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ملاذا �صّعد "داع�س" عملياته الإرهابية يف تون�س؟
تعر�ست تون�ش لهجومني اإرهابيني جديدين، يف 27 جوان 2019، اأعلن تنظيم "داع�ش" م�سئوليته عنهما، وهو ما ال ينف�سل، على ما يبدو، عن 

التحذيرات العديدة التي اأطلقتها اجتاهات خمتلفة، خالل الفرتة االأخرية، من احتمال عودة التنظيم ب�سكل اأكرث خطورة عن ما كان قائًما يف الفرتة 
املا�سية، ال �سيما يف ظل حماوالته تعزيز ن�ساطه يف القارة االإفريقية خالل املرحلة القادمة، عرب االعتماد على بع�ش اخلاليا النائمة التابعة له، 

ف�ساًل عن العديد من املجموعات االإرهابية التي اأعلنت مبايعتها لقائده اأبو بكر البغدادي.

م.�ش

دالالت خمتلفة:
م�سئوليته  "داع�ش"  اإعالن  يطرح 
عن التفجريين االنتحاريني اللذين 
دالالت  موؤخًرا،  تون�ش  �سهدتهما 

عديدة يتمثل اأبرزها يف:
وقع  التوقيت:  مغزى   -1
من  قليلة  اأ�سهر  قبل  الهجومان 
الت�رشيعية  االنتخابات  اإجراء 
اأكتوبر  �سهرى  يف  والرئا�سية 
مع  وبالتوازي  القادمني،  ونوفمرب 
ال�سلطات  تبذلها  التي  اجلهود 
هذه  تنظيم  اأمام  املجال  لتهيئة 
وتن�سيط  الهامة،  اال�ستحقاقات 
الرئي�سية،  القطاعات االقت�سادية 

على غرار القطاع ال�سياحي.
ومن هنا، يبدو اأن التنظيم يحاول 
الهجمات  من  النوعية  هذه  عرب 
لتكري�ش  املبذولة  اجلهود  عرقلة 
على  اال�ستقرار،  من  حالة 
واالقت�سادي،  االأمني  امل�ستويني 

قبل اإجراء االنتخابات.
مل  االإقليمية:  االرتدادات   -2
ت�ستبعد اجتاهات عديدة اأن يكون 
بالتطورات  مرتبطني  الهجومان 
ال�ساحة  ت�سهدها  التي  امليدانية 
فيما  �سيما  ال  حتديًدا،  الليبية 
التي  الع�سكرية  بالعملية  يتعلق 
الليبي  الوطني  اجلي�ش  ي�سنها 
حفرت  خليفة  امل�سري  بقيادة 
التنظيمات  اإىل مكافحة  والرامية 
العا�سمة  من  وطردها  االإرهابية 

طرابل�ش.  
وقد كان الفًتا، على �سبيل املثال، 

اأبدت  التون�سية  ال�سلطات  اأن 
التي  بالتقارير  ا  خا�سً اهتماًما 
زعيم  وجود  احتمال  اإىل  اأ�سارت 
على  البغدادي  بكر  اأبو  "داع�ش" 
رفعت  حيث  الليبية،  االأرا�سي 
على  االأمنية  اإجراءاتها  م�ستوى 
ليبيا حت�سبًا الحتمال  مع  احلدود 
التنظيم  عنا�رش  من  اأى  انتقال 
�سوء  على  اأرا�سيها  داخل  اإىل 
جتري  التي  الع�سكرية  العمليات 

على ال�ساحة الليبية.
عديدة  دولية  قوى  وجهت  وقد 
وقوع  احتمال  من  حتذيرات 
مع  بالتزامن  اإرهابية  هجمات 
ات�ساع نطاق املواجهات امل�سلحة 
بريطانيا،  غرار  على  ليبيا،  يف 
التي وجهت، يف 24 مار�ش 2019، 

حتذيرات اإىل رعاياها من ال�سفر 
عليه  اأقدمت  ما  وهو  ليبيا،  اإىل 
دول اأخرى مثل الواليات املتحدة 

االأمريكية واأملانيا.
اأعلنت  ذلك،  مع  وبالتوازي 
يف  تون�ش،  يف  االأمريكية  ال�سفارة 
اأبوابها  اإغالق  اأول يوليو اجلاري، 
اخلدمات  با�ستثناء  العموم  اأمام 
عمليات  لوقوع  حت�سبًا  العاجلة 
يعود،  ما  وهو  جديدة،  اإرهابية 
قلًقا  ثمة  اأن  اإىل  منه،  ق�سم  يف 
التنظيمات  اأن  من  وا�سنطن  لدى 
ا�ستغالل  حتاول  قد  االإرهابية 
الظروف احلالية لتكرار ما حدث 
يف 14 �سبتمرب 2012، عندما اقتحم 
"اأن�سار  تنظيم  عنا�رش  بع�ش 
ال�رشيعة" ال�سفارة احتجاًجا على 

"بر�سيبولي�ش"، حيث  عر�ش فيلم 
�ش ق�سم من املبنى لالحرتاق  تعَرّ

والتخريب.
اأن ذلك ال ينف�سل بدوره عن  كما 
ت�ساعد حدة املواجهات امل�سلحة 
بني التنظيمات االإرهابية والقوات 
املوجودة  والدولية  املحلية 
ال�ساحل  منطقة  دول  بع�ش  يف 
وال�سحراء، خا�سة بعد اأن حاولت 
ن�ساطها  نطاق  تو�سيع  االأوىل 
ونقله اإىل دول ومناطق اأخرى يف 
الفرتة االأخرية، وهو ما ردت عليه 
بتوجيه  والدولية  املحلية  القوات 
ما  نحو  على  لها،  قوية  �رشبات 
"غرب  قوة  قامت  عندما  حدث 
من  عن�رًشا   42 بقتل  اإفريقيا" 
"داع�ش" يف منطقة بحرية ت�ساد، 

يف 21 يونيو الفائت.
3- ق�سية مزمنة: األقى الهجومان 
ق�سية  على  ال�سوء  االأخريان 
حتاول  التي  املتطرفة  العنا�رش 
لالن�سمام  �سوريا  اإىل  االنتقال 
اإىل التنظيمات االإرهابية التي ما 
زالت تن�سط هناك، وهى الق�سية 
ب�ساأنها، بعد  التي ت�ساعد اجلدل 
اأن حتولت تون�ش اإىل اإحدى الدول 
اإىل  مواطنوها  بع�ش  ينتقل  التي 
�سوريا على مدى االأعوام الثمانية 
ال�سياق،  هذا  ففي  املا�سية. 
اأن  التون�سية  ال�سلطات  اأعلنت 
منفذ الهجوم على وحدة مكافحة 
بتوجهاته  معروف  االإرهاب 
اإىل  ال�سفر  حاول  وقد  املتطرفة 
التنظيمات  اإىل  لالن�سمام  �سوريا 
اأجهزة  اأن  اإال  هناك،  االإرهابية 
وقامت  عليه  القب�ش  األقت  االأمن 
�سبيله  اإخالء  مت  حتى  باإيقافه، 
اأدلة  كفاية  لعدم  الق�ساء  قبل  من 

االإدانة التي قدمت �سده.    
الدولة:  ا�ستهداف موؤ�س�سات   -4
االأول  الهجوم  اأن  الفًتا  كان 
ا�ستهدف �سيارة �رشطة بلدية بني 
وفرن�سا  ديجول  �سارل  �سارعى 
مت  فيما  العا�سمة،  بو�سط 
دقائق  بعد  الثاين  الهجوم  تنفيذ 
مكافحة  فرقة  مقر  حميط  يف 
االإرهاب مبنطقة القرجاين، وهى 

من املراكز ال�سيادية االأمنية.
يعني  ذلك  فاإن  �سك،  دون  ومن 
"داع�ش"  اأن  االأول  املقام  يف 
احلايل  الوقت  يف  االأولوية  مينح 
ال�ستهداف املوؤ�س�سات الرئي�سية 

يف الدولة، خا�سة املكلفة بالعمل 
وهنا،  ن�ساطه.  مكافحة  على 
ذلك  عرب  يحاول  التنظيم  فاإن 
والرتويج  اإمكانياته  ا�ستعرا�ش 
القدرة  لديه  اأن  تفيد  ملزاعم 

على ا�ستهداف "هيبة" الدولة. 
بداأ  اخليارات:  تو�سيع   -5
الفروع  على  يعتمد  "داع�ش" 
واملجموعات االإرهابية املوالية 
له، ومنها تنظيم "جند اخلالفة" 
ق�سًما  ي�ستمد  الذي  تون�ش،  يف 
الفرتة  خالل  ن�ساطه  من  كبرًيا 
التي  العمليات  من  االأخرية 
يف  "داع�ش  تنظيم  بها  يقوم 
الذي  وال�سحراء"  ال�ساحل 
ال�سحراوي.  الوليد  اأبو  يقوده 
تون�ش  ملف  اأن  الفًتا  كان  وقد 
ظهرت  التي  امللفات  اأحد  كان 
لزعيم  امل�سور  الت�سجيل  يف 
يف  البغدادي،  بكر  اأبو  التنظيم 
29 اأفريل 2019، على نحو ي�سري 
اإىل االأهمية التي يبديها التنظيم 
بع�ش  يف  ن�ساطه  نطاق  لتو�سيع 

دول �سمال اإفريقيا.
املعطيات،  هذه  �سوء  وعلى 
اإطالق  عديدة  جهات  توا�سل 
�ش  تعُرّ اإمكانية  من  حتذيراتها 
تون�ش لعمليات اإرهابية م�سابهة 
القادمة، خا�سة  خالل املرحلة 
االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
و�سعى  والرئا�سية،  الت�رشيعية 
يف  ن�ساطه  تعزيز  اإىل  التنظيم 
مناطق بديلة عن تلك التي منى 
فيها بخ�سائر ب�رشية ومادية غري 

هينة.

خماطر حمتملة:

ال�سوداين  الع�سكري  تو�سل املجل�ش 
اإىل  والتغيري،  احلرية  اإعالن  وقوى 
لفرتة  ال�سيادة  جمل�ش  على  اتفاق 
اجلمعة،  االأقل،  على  �سنوات  ثالثة 
من  مدنية  حكومة  ت�سكيل  وكذلك 
على  االتفاق  اأرجاأ  فيما  الكفاءات 
ويتكون  الت�رشيعي،  ت�سكيل املجل�ش 
ع�سكريني   5 من  ال�سيادي  املجل�ش 
مدين  لع�سو  باالإ�سافة  مدنيني  و5 
لي�سبح  الطرفان  عليه  يتوافق 

املجموع 11 ع�سوا.
ا�ستمرت  مفاو�سات  بعد  ذلك  جاء 
واأفريقية،  اإثيوبية  برعاية  يومني 
اإليه  ماتو�سل  حتقيق  يف  �ساهمت 
الطرفني وبدا اأن االتفاق هو اأق�سى 
الطرفني  بني  حتقيقه  ميكن  ما 
منهم  طرف  كل  مترت�ش  باعتبار 
راأى  بينما  مبواقفه، بح�سب حمللني 
الع�سكري  بني  االتفاق  اأن  اآخرون 
مرحلي  اتفاق  هو  التغيري  وقوى 
الطرفني  من  اآخر  جمهودا  يتطلب 

للتو�سل اإىل اتفاق كامل.
التي  ال�سائكه  بامللفات  رهني  وهذا 

التحقيق  جلنة  ال�سيما  تنتظرهما، 
القتلى  و�سقوط  بالبالد  لالأحداث 
االعت�سام  راأ�سها حادثة ف�ش  وعلى 
جوان   3 باخلرطوم،  القيادة  اأمام 
املعار�سة  قوى  وتتهم  املا�سي، 
بامل�سوؤولية عنه  الع�سكري  املجل�ش 
هذه الق�سية لن تكون الوحيدة القابلة 
لتفجري اخلالف بني الطرفني، فهناك 
ملفات اأخرى قد ت�سع االتفاق على 
املجل�ش  اإ�رشار  منها  املحك 
الع�سكري على اإ�رشاك قوى �سيا�سية 
ال�سابق،  النظام  مب�ساركتها  عرفت 
و"  ال�سعبي"  "املوؤمتر  اأحزاب  منها 
االإ�سالح االآن" االإ�سالميني، واحلزب 

االحتادي الدميقراطي.
واأي�سا تبقى احلركات امل�سلحة التى 
ال�سابق  النظام  مع  اتفاقات  وقعت 
يف  م�ساركتها  جاءت  �سوئه  وعلى 
التي  ال�رشق  جبهة  منها،  احلكم 
 ،2007 ال�رشق"  "�سالم  اتفاق  وقعت 
وحركة التحرير والعدالة التي وقعت 
العا�سمة  دارفور"يف  �سالم  اتفاق" 

القطرية الدوحة يف 2011.

رئي�ش  بنائب  ماحدا  ذلك  ولعل 
دقلو  حمدان  حممد  الع�سكري، 
يف  ذلك  تاأكيد  اإىل  "حميدتي"، 
عقب  ال�سحفية  الت�رشيحات 
احلركات  طماأن  حيث  االتفاق، 
االأخرى  ال�سيا�سية  والقوى  امل�سلحة 
الفرتة  يف  اأحد  اإق�ساء  يتم  لن  باأنه 
ت�سكيل  تاأجيل  اأن  كما  االنتقالية 
بو�سوح  ي�سري  الت�رشبعي"  املجل�ش 
اإىل اخلالف الذي ن�سب موؤخرا على 
ن�سبة 67٪، التي منحت لقوى التغيري، 
ووافق عليها املجل�ش الع�سكري قبل 
حادثة ف�ش االعت�سام، ولكنه تراجع 
عن ذلك يف حديث �سابق للمتحدث 
الر�سمي با�سم املجل�ش �سم�ش الدين 
اأمور  "هناك  قال  عندما  الكبا�سي 
كثرية تغريت منذ االتفاق ال�سابق مع 

قوى احلرية والتغيري".
ال�سغوطات  فاإن  حمللني  وح�سب 
يف  �ساهمت  والدولية،  االإقليمية 
اإىل  يوؤدي  قد  اتفاق  اإىل  الو�سول 
�سقف  ظل  الذي  ال�سارع  تهدئة 
يعود  باأن  ال�سعبية  للثورة  توقعاته 

ال�سيا�سية  ويرتك  لثكناته  اجلي�ش 
حلراكه  ال�سارع  موا�سلة  للمدنيني 
والتعب  املا�سي،  دي�سمرب   19 منذ 
االحتجاج،  فرتة  لطول  اعرتاه  الذي 
يتعامل  اأن  رئي�سا يف  �سببا  كان  رمبا 
احلرية  قوى  يف  املتعنتني  اأ�سد 
اتفاق  من  ماحتقق  على  والتغيري 
يف  التفكري  وعليهم  واقع  اأمر  باأنه 
ال�ساأن  يف  خرباء  ويرى  االأيام  قادم 
لالتفاق  مهدد  اأكرب  اأن  ال�سوداين 
يكمن  التغيري  وقوى  الع�سكري  بني 
النظام  بفلول  مايعرف  حتركات  يف 
على  بقوة  �سيعملون  الذين  ال�سابق، 
لو  حتى  ال�سبل  بكل  االتفاق  اإف�سال 
وقوى  بالع�سكري  يطيح  بانقالب 
املجل�ش  اأعلن  اأن  و�سبق  التغيري 
مع  تفاو�سه  تعرث  اإبان  الع�سكري 
احلرية والتغيري ال�سهر املا�سي على 

اف�سال انقالبني اثنني.
نهائي  اتفاق  اإىل  التو�سل  حني  واإىل 
االنتقالية  الفرتة  تفا�سيل  كل  على 
لكل  قابل  ال�سودان  يف  الو�سع  يظل 

االحتماالت.

ال�سودان

اتفاق "الع�صكري" و"قوى التغيري".. هل ي�صمد اأمام قوى "ال�صد العك�صي"؟ 

قررت النيابة امل�رشية، اخلمي�ش، 
يو�سف  ال�سيخ  جنلة  "عال"  حب�ش 
ال�سابق  الرئي�ش  القر�ساوي، 
لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني، 
15 يوًما، على ذمة ق�سية جديدة، 
قرار  من  �ساعات  بعد  وذلك 

باإخالء �سبيلها يف ق�سية اأخرى.
ع�سو  ما�سي،  اأحمد  واأو�سح 
يف  القر�ساوي  عال  عن  الدفاع 
نيابة  اأن  �سحفية  ت�رشيحات 
العليا )خمت�سة بنظر  الدولة  اأمن 
قررت  القومي(  االأمن  ق�سايا 
اليوم، حب�ش عال على ذمة ق�سية 
اأن  اإىل  واأ�سار  يوما   15 جديدة 
تهمة  ملوكلته  وجهت  النيابة 
اإرهابية"،  جلماعة  "االن�سمام 
ما�سي،  وذكر  ت�سميتها  دون 
يف  الدخول  "قررت  موكلته  اأن 
الطعام"،  عن  مفتوح  اإ�رشاب 

ا على القرار اجلديد. اعرتا�سً
من  �ساعات  عقب  القرار  وياأتي 

اال�ستئناف  بعدم  النيابة  قرار 
على قرار اإخالء �سبيلها بالق�سية 
جتديد  جل�سة  وتاأجيل  االأوىل، 
حب�ش زوجها ح�سام خلف لـ"تعذر 
املا�سي،  اأمنيا"واالأحد  ح�سوره 
باإطالق  "عال"،  اأ�رشة  طالبت 
�رشاحها و�رشاح زوجها ال�سيا�سي 
ح�سام خلف بعد اأن اأكمال عامني 

من احلب�ش االحتياطي.
اأوقفت   ،2017 جوان   30 ويف 
عال  امل�رشية،  ال�سلطات 
بـ"االنتماء  اتهامهما  اإثر  وح�سام، 
للقانون  خمالفة  اأُ�س�ست  جلماعة 
االإخوان  جلماعة  اإ�سارة  )يف 
لتنفيذ  والتخطيط  امل�سلمني(، 
االأمن  ت�ستهدف  اإرهابية  عمليات 
تلك  ومتويل  الدولة  وموؤ�س�سات 
احلني  ذلك  ومنذ  اجلماعة"، 
يُجدد حب�سهما ب�سكل دوري وتلك 
التهم �سبق اأن نفاها االثنان وهيئة 

الدفاع عنهما.

م�سر

حب�س عال القر�صاوي 15 يوما على 
ذمة ق�صية جديدة
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�سباق الردع:

كيف تغري الأ�ضلحة فرط-�ضوتية حروب القوى الكربى؟

جمموعة موؤلفني
عر�ض: حممد حممود ال�سيد 
/مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

احلروب  الدول  تخو�ُض  ما  فغالبًا 
وهي ترغب يف حتقيق انت�سار حا�سم 
حرمان  يعني  هنا  واحل�سم  و�رسيع، 
العدو من القدرة على الرد والت�سعيد 
تكنولوجيا  تطور  ومع  جديد.  من 
بات  الدفاع،  ومنظومات  الت�سليح 
الأ�سلحة  طريق  عن  احل�سم  حتقيق 
مواجهات  يف  -خا�سًة  التقليدية 
كربى-  ع�سكرية  قوى  بني  جتمع 
القوة  باتت  لذا  م�ستحيل.  �سبه  اأمًرا 
على  القدرة  �ساحبة  هي  النووية 
ح�سم احلروب الكربى، كما كان الأمر 
الثانية.  العاملية  احلرب  نهاية  يف 
للأ�سلحة  التكنولوجي  التطور  اأن  اإل 
ب�رسعة  تتحرك  )التي  فرط-�سوتية 
ال�سوء(  �رسعة  اأ�سعاف   5 تتجاوز 
يف طريقه لتغيري هذه احلقائق وتلك 

الفر�سيات.
»معهد  اأ�سدر  ال�ساأن،  هذا  ويف 
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية« درا�سة 
 Hypersonicيف مايو 2019، بعنوان
فرط- »الأ�سلحة   Weapons
�سوتية«، التي حتوي على ثلث اأوراق 
�سيا�سات تر�سم امللمح العامة لهذه 
وتطبيقاتها  احلديثة  التكنولوجيا 
عن  الناجمة  والتهديدات  العملية، 
لهذا  وال�سني  رو�سيا  من  كٍلّ  تطوير 
دخول  واإمكانية  الأ�سلحة،  من  النوع 

العامل يف �سباق ت�سلح جديد.

احلروب التقليدية اجلديدة

الدفاع الأمريكية  ترتكز جهود وزارة 
يُ�سمى  ما  على  حالًيّا  )البنتاغون( 
 conventional prompt“ بـ 
اأي   ،)global strike“ )CPGS
»ال�رسبة العاملية الفورية التقليدية«، 
وهي املهمة الع�سكرية الأكرث اأهمية 
تهدف  والتي  احلايل،  الوقت  يف 
بب�ساطة اإىل �سمان القدرة على �رسب 
اأي هدف يف اأي وقت يف اأي مكان يف 
�رسيطة  �ساعة،  من  اأقل  يف  العامل 
التقليدية  النارية  القوة  ا�ستخدام 
القدرات  بني  ومن  النووية.  ولي�ست 
هذا  خلدمة  تُوجه  التي  املتعددة 
فرط-�سوتية  الأ�سلحة  هي  الهدف 
 Hypersonic ال�رسعة«  »فائقة  اأو 
Weapons، التي �سارت حالًيّا اأكرث 
الأ�سلحة حيوية على م�ستوى العامل، 

ا. والأكرث اإثارة للجدل اأي�سً
اأ�سلحة  هي  فرط-�سوتية  والأ�سلحة 
عن  تزيد  ب�رسعة  التحرك  ميكنها 
اأ�سعاف،  بخم�سة  ال�سوت  �رسعة 
 1.6( ميل  اإىل  ي�سل  ما  تقطع  اأي 
نوعان  وهناك  الثانية.  يف  كيلومرت( 
�سواريخ  الأول  النوع  الأ�سلحة؛  لهذه 
التي حتملها  ال�رسعة،  »كروز« فائقة 
خلل  اأخرى  طائرات  اأو  �سواريخ 
ن�سخة  بب�ساطة  اإنها  اأي  رحلتها، 
احلالية.  كروز  �سواريخ  من  اأ�رسع 
فائقة  الأ�سلحة  فهو  الثاين  النوع  اأما 
ال�رسعة املعتمدة على تقنية »تعزيز 
الأوىل.  النزلق«، وهذه تختلف عن 
حيث تُطلق هذه الأ�سلحة اإىل الغلف 
التي  الطريقة  بنف�ض  العلوي  اجلوي 
تُطلق بها ال�سواريخ الأخرى، بحملها 

بعد  لكن  بالي�ستية،  �سواريخ  على 
انزلقية  مركبة  منها  تنف�سل  ذلك 
ارتفاع  على  حُتلق  ال�رسعة،  فائقة 
الهدف؛  باجتاه  اأكرب  وب�رسعة  اأقل 
ما يجعل من ال�سعب ر�سدها. وهذا 
يعني اأن هناك متغريين قادرين على 
التقليدية  ال�سواريخ  قدرات  حتويل 
اإىل هذه الفئة اجلديدة من الأ�سلحة: 

ال�رسعة والقدرة على املناورة .

الأ�سلحة  ظهور  و�سف  مّت  وقد 
فرط-�سوتية باأنها »نه�سة« يف جمال 
من  العديد  متتلك  فهي  القذائف. 
بزيادة  تتعلق  وكلها  الفريدة،  املزايا 
درجة عدم اليقني لدى اخل�سوم حال 
مت ا�ستخدامها يف نزاع ع�سكري ما، 
حيث اإن ال�رسعة التي ميكن اأن ت�سل 
تُقلل  اأهدافها  اإىل  الأ�سلحة  لها هذه 
من قدرة اخل�سم على تفادي ال�رسبة 
الوقت  ويف  وقوعها.  قبل  الرد  اأو 
نف�سه، فاإن قدرة هذه الأ�سلحة على 
يف  بالنطلق  لها  ت�سمح  املناورة 
مما  بها،  التنبوؤ  ميكن  ل  م�سارات 
وتدمريها  تعقبها  ال�سعب  من  يجعل 
قبل اأن تخرتق الدفاعات ال�ساروخية 
قدرة  اأن  كما  للخ�سم.  اجلوية 
على  الطريان  على  الأ�سلحة  هذه 
ارتفاعات منخف�سة تُ�سِعّب من مهمة 
الرادارات والدفاعات ال�ساروخية يف 

العثور عليها اأو اعرتا�سها.
يف  اأهمية  الأكرث  النقطة  وتتمثل 
)الفرط- املركبات  هذه  قدرة  اأن 
الروؤو�ض احلربية  �سوتية( على حمل 
التقليدية  الروؤو�ض  بجانب  النووية 
اليقني  اآخر من عدم  تُ�سيف عن�رًسا 
اإىل تهديد ل ميكن التنبوؤ به بالن�سبة 
قدرة  على  يوؤثر  مما  للخ�سوم، 
على  -حينئذ-  الع�سكرية  القيادات 
ب�رسعة  املنا�ِسبة  القرارات  اتخاذ 

وفاعلية.
»مايك  مقولة  اإىل  نُ�سري  وهنا 
الدفاع  وزارة  وكيل  غريفني«، 
اإن  والهند�سة،  للأبحاث  الأمريكية 
على  تعمل  الفرط-�سوتية  التقنيات 
وهي  باأكملها،  اللعبة  قواعد  تغيري 
للوليات  ميكن  التي  بامليزة  لي�ست 
خل�سومها  عنها  تتنازل  اأن  املتحدة 

املحتملني )اأي رو�سيا وال�سني(.

�سباق ت�سلح جديد

الع�سكريون  اخلرباء  ي�سري 
اأن  اإىل  بو�سوح  وال�سرتاتيجيون 
التهديد  �سارتا  ورو�سيا  ال�سني 
القومي  الأمن  على  الأخطر 
�سعيهما  اإطار  يف  خا�سة  الأمريكي، 
وكذلك  بينهما،  فيما  التعاون  لتعزيز 
وكاأنهما  الع�سكرية،  قدرتهما  تطوير 

يف �سباق مع الزمن.
وحتتل فكرة تطوير الأ�سلحة النووية 
ال�سرتاتيجيات  يف  الأكرب  امل�ساحة 
مّثلت  وقد  للبلدين،  الع�سكرية 
الفريدة للأنظمة فرط- اخل�سائ�ض 
على  قدرتها  ذلك  يف  )مبا  �سوتية 
ال�ساروخية  الدفاعات  جميع  جعل 
الفائدة(  عدمية  احلالية  الأمريكية 
مو�سكو  من  لكل  مثالية  فر�سة 
وبكني لأخذ زمام املبادرة يف جمال 
حيث  املخاطر،  عالية  التكنولوجيا 
اأجرى كل البلدين اختبارات متعددة 
يف  ال�ستمرار  مع  الأنظمة،  لهذه 

توجيه متويل هائل للبحث والتطوير 
يف هذا املجال.

ومع ذلك، تبدو الوليات اأكرث هدوًءا 
يف التعامل مع هذا التهديد، حيث ترى 
باحل�سول  ورو�سيا  ال�سني  اهتمام  اأن 
حتمل  فرط-�سوتية  اأ�سلحة  على 
املعادلة  من  يُغرّي  لن  نووية  روؤو�ًسا 
فال�رسبات  احلالية،  الع�سكرية 
�سواء  النتائج،  نف�ض  �ستحمل  النووية 
اأو  تقليدية  اأ�سلحة  نُّفذت عن طريق 

اأ�سلحة فائقة ال�رسعة.
ولكن يرى امل�سئولون الأمريكيون اأن 
تطوير  يف  تكمن  احلقيقية  اخلطورة 
الأ�سلحة التقليدية -ولي�ست النووية- 
فائقة ال�رسعة، لأنها �ستُعطي رو�سيا 
وال�سني وغريهما من خ�سوم الوليات 
مواجهة  يف  وفعالة  جديدة  خيارات 
ال�رساعات  بوؤر  يف  الأمريكي  النفوذ 
العتبة  جتاوز  دون  وذلك  الإقليمية، 

النووية.
ناهيك عن اأنه يف امل�ستقبل القريب، 
لن تكون دول اأوروبا وكذلك الوليات 
املتحدة -بكامل م�ساحتها- ُم�سنة 
فرط- ال�سواريخ  �رسبات  �سد 
اأو  بكني  ت�سنها  قد  التي  �سوتية، 
املزايا  �سوء  يف  خا�سة  مو�سكو، 
التي  ال�سواريخ  لهذه  الت�سغيلية 

حتدثنا عنها �سابًقا.

ا تطور ال�سني ع�سكرًيّ

تعتمد ا�سرتاتيجية الردع النووي التي 
تنتهجها ال�سني منذ عقود على عدد 
�سغري اأو مدود من الأ�سلحة النووية 
التي ميكن اأن تُلحق اأ�رساًرا ج�سيمة 
للهجوم.  تعر�ست  ما  اإذا  بالعدو 
ال�سواريخ  عدد  زاد  فقد  ذلك،  ومع 
الأ�سلحة  القادرة على حمل  ال�سينية 
املا�سية،  ال�سنوات  مر  على  النووية 
الروؤو�ض  من  خمزونها  جانب  اإىل 
دفاعات  حت�سن  ومع  احلربية. 
ال�سواريخ البالي�ستية وتطوير البلدان 
لأ�سلحة  الهند-  -مثل  املجاورة 
نووية، بداأ اجلي�ض ال�سيني يف تطوير 
تقنيات واأنظمة اأخرى ل�سمان قدرته 

على احلفاظ على و�سعية الردع.
قدرة  تاأمني  اأ�ساليب  بني  ومن 
تطوير  ال�سني:  اتبعتها  التي  الردع 
وتطوير  نووية،  �ساروخية  غوا�سات 
ال�سواريخ  اأنظمة  من  جديدة  اأنواع 
الروؤو�ض  ذات  املتنقلة  البالي�ستية 
على  وامُل�ساِعدة  املتعددة  احلربية 
هذه  جوانب  تتغري  واليوم  الخرتاق. 
بتطوير  بكني  قيام  مع  ال�سرتاتيجية 
روؤو�ض حربية فرط-�سوتية لل�سواريخ 

البالي�ستية و�سواريخ كروز.
الع�سكرية  ال�سرتاتيجيات  وترتكز 

املناف�سة  على  بالأ�سا�ض  ال�سينية 
اجلارية بينها وبني الوليات املتحدة، 
وقدرة كل طرف على القيام بعمليات 
الهادئ،  املحيط  غرب  يف  ع�سكرية 
لبكني  حتمل  التي  املناف�سة  وهي 

عدًدا من املخاوف:
يف  املتحدة  الوليات  حرية   .1
املياه  مناطق  يف  امللحة  عمليات 
اأنها  ال�سني  تدعي  التي  الدولية 

خا�سة بها.
تتدخل  اأن  من  ال�سني  خماوف   .2
ماولة  اأي  �سد  املتحدة  الوليات 
�سينية لل�ستيلء على تايوان بالقوة، 
هجمات  �سن  اأو  اجلزيرة،  ح�سار  اأو 

�ساروخية اأو مدفعية على اجلزيرة.
لليابان  املتحدة  الوليات  دعم   .3
كدولة حليفة، اإذا ما دخلت ال�سني يف 
�رساع مع اليابان ب�ساأن جزر �سينكاكو 

يف بحر ال�سني ال�رسقي.
الوليات املتحدة جتاه  التزامات   .4
ال�سني  وخلفات  الفلبني،  جمهورية 
معها ب�ساأن عدد من جزر بحر ال�سني 

اجلنوبي.
الوليات  تتحدى  اأن  من  خماوف   .5
بال�سيادة  ال�سني  ُمطالبات  املتحدة 
وبحر  اجلنوبي  ال�سني  بحر  على 

ال�سني ال�رسقي باأكمله.
اجلي�ض  راأى  �سبق،  ما  على  وبناًء 
ال�سيني اأنه يف حاجة لإبقاء القوات 
الأمريكية بعيًدا عن �سواطئه، وذلك 
التقنية  املزايا  اإ�سعاف  طريق  عن 
من  الأمريكي،  للجي�ض  الت�سليحية 
امل�سادة  اأنظمته  تعطيل  خلل 
تطوير  مقابل  يف  لل�سواريخ، 
لل�سيطرة  ع�سكرية  ا�سرتاتيجيات 
ال�سيني،  البحري  املجال  على 
وحرمان القوات الأمريكية من حرية 
احلركة والت�رسف داخله، من خلل 
ال�سينية  الع�سكرية  الأ�سول  تو�سيع 

البحرية واجلوية.
بكني  حاولت  اأخرى،  ناحية  ومن 
العتماد على ما يُ�سمى بـ«الهجمات 
مفهوم  طورت  حيث  اللينة«؛ 
املتكاملة«،  الإلكرتونية  »احلرب 
والخرتاق  الت�سوي�ض  تت�سمن  والتي 
الف�سائية  واحلرب  الإلكرتوين 
على  والهجوم  ال�سناعية  والأقمار 
طورت  كما  الكمبيوتر.  �سبكات 
الطاقة  اأ�سلحة  من  جمموعة 
عايل  امليكروويف  مثل:  املوجهة؛ 
القدرة، واأ�سعة الليزر عالية الطاقة.

احتكار رو�سي 

اخلرباء  بني  اإجماع  �سبه  هناك 
حالًيّا  رو�سيا  اأن  على  الع�سكريني 
فرط- ال�سواريخ  �سناعة  حتتكر 

�سوتية، ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذه 
الحتكار حتى عام 2020 على الأقل، 
اإذا مل  ذلك  اأبعد من  اإىل  وقد ميتد 
خطوات  املتحدة  الوليات  حُترز 

متقدمة يف هذا ال�سدد.
ومل ينجم هذا الحتكار ب�سبب تفوق 
التكنولوجيا الع�سكرية الرو�سية على 
نظريتها الأمريكية، ولكن لأن مو�سكو 
ت�ستعد حلربها القادمة �سد الوليات 
الزمن،  من  عقود  منذ  املتحدة 
تقدير  -وفق  وا�سنطن  كانت  بينما 
الإنكار،  من  حالة  تعي�ض  الدرا�سة- 
وترى يف رو�سيا جمرد مناف�ض، حتى 
 .2014 عام  لأوكرانيا  غزوها  جاء 
لإنتاج  الرو�سية  الع�سكرية  فالربامج 
ما  اإىل  تعود  الأ�سلحة فرط-�سوتية 

يقارب الـ16 عاًما.
األقاه  الذي  الأمة  حالة  خطاب  ويف 
اأمام جمل�ض الدوما يف فرباير 2019، 
»فلدميري  الرو�سي  الرئي�ض  قام 
بوتني« بالرتويج ل�ساروخ »ت�سريكون«، 
فائقة  الأ�سلحة  فئة  �سمن  وهو 
�سيُ�ستخدم  اأنه  اإىل  ُملمًحا  ال�رسعة، 
مقرات  �سد  مفاجئة  �رسبات  ل�سن 
القيادة الوطنية الأمريكية. وقد ذكر 
اأدمريال رو�سي متقاعد اأن ال�ساروخ 
�رسب  على  قادًرا  �سيكون  اجلديد 
الوليات املتحدة  القيادة يف  مواقع 
يف غ�سون خم�ض دقائق من مو�سع 
ن�رست  وقد  الرو�سية،  الغوا�سات 
 Vesti Nedeli تليفزيون  مطة 
احلكومية الرو�سية قائمة بالأهداف 
ا�ستهدافها  يتم  قد  التي  الأمريكية 
يف  فرط-�سوتية  نووية  ب�سواريخ 
اندلع  حال  دقائق  خم�ض  غ�سون 

احلرب.
يف  التوتر  درجة  ارتفعت  وقد 
يف  الرو�سية  الأمريكية  العلقات 
عندما  العام،  هذا  من  مبكر  وقت 
تعليق  املتحدة  الوليات  اأعلنت 
القوى  »معاهدة  ب�ساأن  التزاماتها 
وهو  املدى«،  متو�سطة  النووية 
الأمر الذي بررته وا�سنطن مبخالفة 
والعمل  املعاهدة،  ل�رسوط  مو�سكو 
فرط-�سوتية  �سواريخ  اإنتاج  على 

لأغرا�ض نووية.
ما  غالبًا  التي  التعتيم  حالة  ورغم 
لإنتاج  الرو�سية  بالربامج  حُتيط 
اأن  اإل  فرط-�سوتية؛  الأ�سلحة 
»اأفانغارد«  منظومة  عن  الإعلن 
ال�ساروخية اجلديدة فائقة ال�رسعة 
قد  املا�سي  العام  من  مار�ض  يف 
وقد  امل�سهد.  اأركان  على  �سيطر 
»بوتني«  الرو�سي  الرئي�ض  و�سف 
اأول  لإطلق  مماثلة  باأنها  اأهميتها 
 ،1957 عام  العامل  يف  �سناعي  قمر 
ومن املنتظر اأن تدخل اإىل اخلدمة 

هذا العام 2019.
»اأفانغارد«  منظومة  الرو�ض  وي�سف 
نظام  اأي  هزمية  على  قادرة  باأنها 
دفاع �ساروخي. ولكن ترتكز مهمتها 
الأ�سا�سية يف توجيه ال�رسبة النووية 
الأهداف  �سد  املفاجئة  الأوىل 
اإذا ما  امللحة يف الوليات املتحدة 
بعد  وذلك  م�ستقبلية،  حرب  ن�سبت 
للهدف  و�سولها  وقت  من  التقليل 

بن�سبة %50.

املواجهة الأمريكية

توؤكد الدرا�سة اأن الوليات املتحدة 

ت�ساعد  مع  حقيقًيّا  حتدًيا  تواجه 
فيما  وال�سينية  الرو�سية  الإمكانات 
لأنه  بالأ�سلحة فرط-�سوتية،  يتعلق 
يف حال ا�ستخدمت بكني اأو مو�سكو 
هذه الأ�سلحة يف توجيه �رسبات �سد 
على حلفائها،  اأو  املتحدة  الوليات 
ال�ساروخية  الدفاعية  القدرات  فاإن 

احلالية �ست�سبح عدمية الفائدة.
لأنظمة  ميكن  الفنية،  الناحية  من 
الأمريكية  ال�ساروخي  الدفاع 
اأن  وثاد  باتريوت  مثل  احلالية 
فائقة  البالي�ستية  ال�سواريخ  تعرت�ض 
ال�رسعة، ولكن فاعلية هذه الأنظمة 
مدودة،  جغرافية  م�ساحة  تغطي 
املتحدة  الوليات  اأرادت  اإذا  لذلك 
ال�سواريخ  �سد  نف�سها  حت�سني 
اأنظمة  ن�رس  فعليها  ال�رسعة،  فائقة 
م�ساحتها  كامل  لتغطي  دفاعاتها 
من  م�ستحيل  اإجناز  وهو  القارية، 

منظور التكلفة واجلدوى.
الدفاع  وزارة  تعرتف  هذا،  وعلى 
املوقف،  بخطورة  الأمريكية 
وتعك�ض اجتاهات امليزانية احلديثة 
حتوًل كبرًيا يف فكر كل من ال�سلطة 
حيث  من  والتنفيذية،  الت�رسيعية 
الع�سكرية  الربامج  اأهمية  اإدراك 
للأ�سلحة فرط-�سوتية. فقد خطط 
البنتاجون لإنفاق 10 مليارات دولر 
املقبلة  اخلم�ض  الأعوام  خلل 
لتطوير قدراته الهجومية والدفاعية 
عام  ميزانية  ويف  �سواء.  حد  على 
خم�س�سات  زيادة  طلب  مت   ،2019
فرط- الأ�سلحة  اأبحاث  �سناديق 
العام  عن   %136 بن�سبة  �سوتية 
»جون  اجلرنال  اأكد  وقد  ال�سابق. 
ال�سرتاتيجية  القيادة  قائد  هاينت«، 
تتابع  الدفاع  وزارة  اأن  الأمريكية، 
ا خمتلًفا من  يقل عن 16 خًطّ ما ل 
اجلهود يف تطوير منظومات ت�سليح 

فرط-�سوتية.
الدفاعية،  اجلهود  تعزيز  اإطار  ويف 
الدفاع  وزارة  من  الكوجنر�ض  طلب 
يف  ا�ست�سعار  اأجهزة  ون�رس  اإن�ساء 
اكت�ساف  ميكنها  والتي  الف�ساء، 
بعد  ال�رسعة  فائقة  املركبات  وتتبع 
»هاينت«  اجلرنال  ولكن  اإطلقها. 
قد ذكر ذات مرة اأمام جلنة القوات 
امل�سلحة مبجل�ض ال�سيوخ يف مار�ض 
اأي  لديها  لي�ض  وا�سنطن  اأن   ،2018
دفاع ميكنه مواجهة املركبات فائقة 
ال�رسعة، واأن الرد يجب اأن يتمثل يف 

قوة الردع.
الوليات  على  �سيتعني  اأخرًيا، 
وال�سني  رو�سيا  وكذلك  املتحدة 
مواجهة حتدي النت�سار التكنولوجي 
اإن  حيث  ال�رسعة،  فائقة  للأ�سلحة 
ما  الأ�سلحة  من  النوع  هذا  اإنتاج 
زال يقت�رس على هذه الدول الثلث 
فقط، وذلك ب�سبب التحديات الفنية 
والتكاليف املرتفعة لعمليات البحث 

والإنتاج.
الت�سدير  �سوابط  اأن  اإىل  وبالنظر 
الدولية التي حتد من انت�سار الأجهزة 
والتقنيات فائقة ال�رسعة مل تُناق�ض 
قبل  فقط  وقت  م�ساألة  فاإنها  بعد، 
ال�سعي  يف  الأخرى  البلدان  تبداأ  اأن 
ورمبا  الأ�سلحة،  هذه  امتلك  اإىل 
من  اأكرث  الدويل  املجتمع  ميتلك  ل 
�ستنت�رس  وبعدها  فقط  اأعوام   10

الأ�سلحة فائقة ال�رسعة.

ا هائًل من الأ�سلحة النووية القادرة على تدمري حياة الب�سر؛ �سيطرت فر�سية  بعد دخول العامل الع�سر النووي، وامتلك القوى الكربى كًمّ
اأ�سا�سية على كافة اأدبيات العلوم ال�سيا�سية والع�سكرية، وهي اأن احلرب العاملية القادمة، اأو اأي حرب �ستندلع بني القوى الكربى؛ �ستكون 

حرًبا نووية، حمدودة اأو �ساملة. ولكن، يبدو اأن هذه الفر�سية يف طريقها اإىل التغري.



�إ�شهاراجلمعة 05 - ال�سبت 06   جويلية  2019  املوافـق  ل03 ذو القعدة   1440هـ 9

الو�سط:2019/07/06

الو�سط:2019/07/06الو�سط:2019/07/06 الو�سط:2019/07/06

الو�سط:2019/07/06

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

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

تاريخ   19/02107 الفهر�س:  رقم   19/01292 اجلدول:  رقم 
احلكم: 19/05/27 

علنيا  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
اإعادة ال�سري يف الدعوى  اإبتدائيا ح�سوريا: يف ال�سكل: قبول 
اإفراغا للحكم ال�سادر عن حمكمة احلال  �سكال. يف املو�سوع: 
اعتماد   19/310 فهر�س:  رقم  حتت   2019/01/21 بتاريخ: 
�سبط  اأمانة  لدى  املودع  حممود  خليفي  اخلبري  خربة  تقرير 
 19/130 الفهر�س:  رقم  حتت   2019/04/01 بتاريخ:  املحكمة 
وبالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �سدها بوقرين م�سعودة 
املولودة بتاريخ 1999/09/29 باجللفة ابنة العيد و�سواعدية 
عليها  مقدما  العيد  بوقرين  والدها  املرجع  وتعيني  فاطنة. 
الهيئات  جميع  اأمام  ومتثيلها  �سوؤونها  وتويل  لرعايتها 
والأ�سخا�س وذلك اإىل غاية �سقوط التقدمي اأو �سدور حكم اأو 
اأمر خمالف. مع الأمر بالتاأ�سري به على هام�س عقد ميالدها 
ودلك ب�سعي من االنيابة العامة. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح 
اأ�سل  واأم�سي  املذكورين  وال�سنة  وال�سهر  اليوم  يف  جهارا  به 

هذا احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�سبط. 

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

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

تاريخ   19/02454 الفهر�س:  رقم   19/01429 اجلدول:  رقم 
احلكم: 19/06/25 

علنيا  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  ال�سري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�سكل:  يف  ح�سوريا:  اإبتدائيا 
حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  اإفراغا  املو�سوع:  يف  الق�سية. 
احلال بتاريخ: 02 اأفريل 2019 حتت رقم فهر�س: 19/01437 
من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�سادقة  املحكمة  ق�ست 
طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �سبط املحكمة بتاريخ: 17 
اأفريل 2019 رقم ايداع: 19/152 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: 
احلجر على املرجع �سدها طيباوي رقية املولودة بتاريخ 11 
اأكتوبر 2000 ببلدية اجللفة لأبيها بن يو�سف واأمها بلخريي 
يو�سف  بن  طيباوي  )والدها(  املرجع  تعيني  ثانيا:  فاطنة. 
تلتزم  اأن  على  �سوؤونها  وت�سيري  لرعايتها  عليها  كمقدم 
الواردة  الت�سرفات  باأحد  با�ستئذان املحكمة يف حالة قيامه 
يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�سرة. بذا �سدر احلكم واأف�سح 
اأم�سيناه  وبح�سبه  اأعاله.  املذكور  بالتاريخ  وعلنيا  جهرا  به 

مع اأمني ال�سبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

دائرة : انقو�سة 
بلدية : انقو�سة 

الرقم:...04..../2019 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية فالحية 

 1433 18�سفر  يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق ل:12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
اجلمعية  بتاأ�سي�س  ت�سريح  و�سل  ت�سليم   2019/07/03

املحلية ذات الطابع الفالحي  امل�سماة:
اجلمعية: جمعية فالحية حا�سي ال�سقة اأفران اأنقو�سة

كائن مقرها: حي مبكتبة البلدية باأفران بلدية انقو�سة 
رئي�س اجلمعية ال�سيد: بن قطاية عمر

تاريخ و مكان امليالد:1977/04/17 باأفران 
العنوان: حي القد�س افران 

القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  التاأ�سي�س  مالحظة: 
يف  اجلمعية  نفقة  على  ال�سهار  ب�سكليات  الجباري 
وفقا  وطني  توزيع  ذات  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة 

لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�سالف ذكره

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة

دائرة : �سيدي خويلد
بلدية عني البي�ساء

مكتب اجلمعيات 
الرقم:...04..../2019 

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية 
 1433 18�سفر  يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق ل:12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 
اجلمعية  بتاأ�سي�س  ت�سريح  و�سل  ت�سليم   2019/07/02

املحلية ذات الطابع الإجتماعي  امل�سماة:
اجلمعية: جمعية اأجيال امل�ستقبل

كائن مقرها: ملك ال�سيد قندوز ر�سيد عني البي�ساء
رئي�س اجلمعية ال�سيد: بن من�سوري علي

تاريخ و مكان امليالد:1967/05/03 بورقلة
العنوان: عني البي�ساء – ورقلة 

القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  التاأ�سي�س  مالحظة: 
يف  اجلمعية  نفقة  على  ال�سهار  ب�سكليات  الجباري 
وفقا  وطني  توزيع  ذات  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة 

لأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�سالف ذكره
 

�سكر على تعاز
يومني  قبل 
دناينا  عن  رحل 
واجلد  الأب 
حمد  اأ ( مي لكر ا
عمريرّ  بن  خبال( 
عمر  عن  وذلك 
الـ91�سنة  يناهز 
امل�ساب  هذا  واإثر 

وعبد  ابراهيم  واأحفاده  ابنه  يتقدم  اجلل 
عني  واأهل  �سكان  كل  اإىل  وحمزة  الرزاق 
العائلة  ا  عزورّ والذين  بامل�سيلة  احلجل 
يدعوا  اأن  اجلميع  من  الكرمية.راجني 
للفقيد بالرحمة واملغفرة واأن ي�سكنه املوىل 
واإنا  هلل  اإنا  اجِلنان....ـ  ف�سيح  وجلذ  عزرّ

اإليه راجعون ـ

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

 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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اأ�سري فى ال�سجون ال�سهيونية .. �سرية .. وم�سرية 

جتربة �لأ�شري نا�شر حممود �أحمد �أبو �شمط
يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى، حيث ين�سر هذا 

الأ�سبوع جتربة الأ�سري املحرر نا�سر اأبو �سمط من طولكرم.

الأ�سري: نا�سر حممود اأحمد 
اأبو �سمط ، �سرية وم�سرية

�شمط،  �أبو  �أحمد  حممود  نا�رص 
مو�ليد �حلادي ع�رص من ت�رصين �لأول 
عام 1968، من �شويكة ق�شاء طولكرم، 
تعليمه  �أنهى  ولدين،  ولديه  متزوج 
فتح  �إقليم  يف  ع�شو  وحاليا  �لثانوي، 
جتربته  يروي  طولكرم،  حمافظة  يف 

�لن�شالية ملركز �أبو جهاد .
الندماج يف العمل الوطني

�ل�شبيبة  بد�يات عام 1982 من خالل 
بد�ياته،  يف  �لجتماعي   �لعمل  كان 
منف�شلة  كاأفر�د  فتح  حركة  غطاءها 
ثم مت �لن�شمام �إىل جمموعة يف عام 

1987ببد�ية �لنتفا�شة. 
مرحلة العتقال

�شبع مر�ت مت �عتقايل، يف عام1987 
�شهر  يف  �لأوىل  �لنتفا�شة  بد�ية  مع 
�شهرين  ملده  �حرت�زي  10)�عتقال 
عام  بد�ية  يف  �لفارعة(،  �شجن  يف 
يف  �لإد�ري  �لعتقال  تطبيق   1988
�شهور  �شت  1988/3،�أم�شيت  �شهر 
�إد�ري بدون تهمة، ويف عام 1989 مت 
�شجن  يف  و�حرت�زي  �إد�ري  �عتقايل 
و�عتقايل  �ملنزل  باقتحام  �لنقب. 
يف  �ملقاومة.  ن�شاطات  بد�ية  يف 
�شت  ق�شاء  1989وبعد  عام  �أو�خر 
�شهور �إد�ري ومع بد�ية عام 1990 مت 
مطاردتي و�عتقلت يف �شهر 1990/6. 
وحكمت  حتقيق  70يوم  �إنز�يل   مت 
خالل  �ملعاملة  �شوء  مع  عام،  ملدة 
�لعنف و�ل�رصب وتقييد  �لعتقال من 
�لنقب  �شجن  من  خرجت  و�لهانة. 
يف 1991/4/11 وبعد خم�س �أيام  من 
مبا�رصة  مطاردتي  مت  عني  �لإفر�ج 

حتى تاريخ 1992/3/18..
ظرف �لعتقال

مت و�شع كمني يف طريق ملعب �شويكة 
حيث وقفت �شيارة  فيها �شت ركاب مت 
�إطالق �لنارعلي وكل �لر�شا�س �أ�شاب 
حتريك  مت  �لت�شفية.  بهدف  ظهري 
�إىل  وحتويلي  و�لوحد�ت  �لدوريات 

�جلي�س، حيث  �إ�شعاف  �شومري يف  تل 
قدمو�  �إ�شعافات �أولية لوقف �لنزيف 
بوجود �شابط، ��شتيقظت بالطو�رئ،  
بعد ت�شع �أيام ��شتيقظت من �لغيبوبة، 
م�شت�شفى  �إىل  �نتقلت  يوما   13 وبعد 
و�لدرزي  م�شددة،  حر��شة  مع  �لرملة 
كوين  �لدكتور  برفقه  كان  عز�م 
�لكر�شي  يف  و�شعوين   ، �عترب خمرب 
ر�أ�شي  على  �شو�ل  مع  �ملتحرك 
)عالج  بال�شيارة  ورموين  وكلب�شات 
�شحرور  عمار  خالل  ومن  فتايل(. 
علمت �أن جمال غامن قد ��شت�شهد بعد 
�عتقايل باأربع �أيام. مكثت  مب�شت�شفى 
�لرملة حو�يل �شهرين، وبخطاأ عندهم 
كانت �لزيار�ت متوفرة، حيث �أن عمار 
زلت على  ما  �إين  �أهلي  �خرب  �شحرور 
ثم  �أ�شبوعيا،  زيارتي  ومت  �حلياة  قيد 
نقلوين �ىل �شجن طولكرم ومت عر�شي 
للطبيب، ورغم جرحي �إل �نه �خربهم 
للتخل�س  ير�م   ما  على  �شيء  كل  �أن 
حمققني  �شبع  �ىل  �لعودة  ثم  مني، 
�أنني ما زلت  نف�شهم جمدد� وبالرغم 
ت�شييع خرب  �نه مت  �ل  �حلياة،  قيد  ع 

مقتلي عند �ملعتقلني �لآخرين.
مرحله التحقيق

 مت �إجر�ء �لتحقيق يف �شجن طولكرم 
�ملحققني  �أ�شماء  �أتذكر  �ملركزي، 
�أبو  عوز،  جيمي،  وقتها)�شالوم، 
�لتحقيق  عملية  ��شتمرت  مو�شى(، 
باأين  �لإ�شعار  �لرهبة،  من  يوما   70
عايل  �شقف  قاتل،  �أين  �أو  �إرهابي 
من  �لقيود  وجود  مع  �لتهامات.  من 
و�لكي�س  و�لأرجل  �لأيدي  كلف�شات 
ذ�ت ر�ئحة  كريهة على �لر�أ�س بدون 
مكان  حمام،  بدون  حتى  و�رصب  �أكل 
و�ل�شبح  �لزنازين،  د�خل  للغاية  عفن 
�حلمام  �أو  �خلز�نة  يف  �شاعات  لعدة 
ر�أ�س  وعلى  �خلز�نة  د�خل  مربوط 
�أ�شابعي معلق باأنابيب �ملياه، �إ�شافة 
على عدم  للمحافظة  ماء  تنقيط  �ىل 
�لقلق  ن�شبة  وزيادة  �لو�شع  ��شتقر�ر 
و�ل�شغط علي لالعرت�ف. �إ�شافة �ىل 
�لتعر�س جلهاز ك�شف �لكذب  يف )بيت 

حتكفا( �أكرث من �شبع مر�ت مع حمقق 
خمت�س. بعد 22يوم  �خربوين �نه �شيتم 
�ملركزي  نابل�س  �شجن  �إيل  �ر�شايل 
�شجن  يف  ليلة  زنز�نة  يف  وو�شعوين 
من  30و�حد  فيها  غرفه  دخلت  �آخر، 
�شمنهم �شخ�س �أعرفه ليله كاملة مع 
توفري �لحتياجات من ر�حة وغيار�ت 
�ل�رص�خ  نوم حيث  لكن بدون  وحمام، 
�مل�شتمر، جو رعب من خالل حتقيق 
�إغر�ء�ت  وتقدمي  جا�شو�س،   كاأنني 
مقاومتهم،  عن  و�حلديث  للم�شاعدة، 
�حلجارة،  ب�رصب  �إل  �عرتف  ومل 
جو  وخلق  جا�شو�س  باأنني  و�لإ�شعار 
كامل  ق�شم  30عميل،  من  �أكرث  رعب. 
�ملدين  �ل�شجن  يف  �لع�شافري  غرفه 
و24�شاعه كاملة من �ل�شغط �لنف�شي.

حايل  حت�شري  عن  �خربوين  ثم 
وهي  �أل  �أخرى  غرفه  �إىل  لالنتقال 
�أخرى. كنت  �لتحقيق مرة  �لعودة �ىل 
مدرك �لظرف بالع�شافري ومل �عرتف 
ب�شيء عدت �ىل �لتحقيق فقط تهمة 
�لتحقيق  خالل   ، حجارة  �رصب 
جمال  �ل�شهيد  �شوره  و�شع  مت 
وحماوله  مقتله  عن  و�إخباري  غامن 
��شتفز�زي فاأخربتهم �أن و�لدة �ل�شهيد 
ز�رتني �شبع مر�ت هنا خالل مكوثي 
معايري  تغريت  �لرملة،   بامل�شت�شفى 
و  �لزيارة  كيف متت  لديهم،  �لتحقيق 
علي.  م�شددة  حر��شة  و  حما�رص  �نا 
�أ�شبح عفن يف ظهري من كرث �ل�شغط 
خالل �لتحقيق و�لعودة للدكتور لإعادة 
�لعالج وو�شعوين يف زنز�نة �شغرية ل 
ماء)�رصب،  �أنبوبتني  على  �إل  حتتوي 
قرب  عن  عبارة  �لزنز�نة  و�إخر�ج( 
ومن خالل �لتحقيق ع كر�شي �شغرية 
�حلجم كعلب �للنب  جل�شت عليه �أكرث 
�ل�شبح  �إىل  �إ�شافة   ، 14�شاعة  من 
�لإهانات  �ىل  بالإ�شافة  باحلمام. 
لالأهل و�جلري�ن و�عتقال �لأخوة عدة 
لأفر�د  �لليلية  و�لقتحامات  مر�ت 
�لأ�رصة. نقلوين �إيل زنز�نة بعد �إم�شاء 
وجود  مع  �أو�شع  زنز�نة  �ىل  يوم   18
�إحد�ث م�شكلة من  �لهدف  �شخ�س و 

خالله �أما ب�رصب بع�شنا �أو جا�شو�س، 
فيها  ��شتثمرتها  �أ�شبوع  فيها  مكثت 
للر�حة من �شغط �لتحقيق ثم �لتعرف 
�حلديث  وحماولة  فقط  �ل�شم  �ىل 
و�أنا  و�شعه،  عن  بالكالم  و�ل�شتدر�ج 
مل �أظهر �أي عالمة �شعف ع ج�شدي 

�إين م�شاب.
كنا ن�شمع فقط رنه هاتف �ملخابر�ت 
مطلوب  هناك  �أن  على  دلله  وهذ� 
مل  �أنا  و  �أع�شاب(.  )حرقه  للتحقيق 
�نه  وعرفت  عنده  �شيء  باأي  �عرتف 
ع�شفور من خالل �نه طلب مني كاأ�س 
و  ب�شعوبة  �لقيام  فحاولت  �ملاء  من 
�أنت  يل  فقال  له،  �ظهر  �أن  دون  لكن 
م�شاب يف ظهرك �شعب عليك ، ومن 
هنا تاأكدت  �نه ع�شفور كوين مل �خربه 
�لتحقيق  �ىل  و�لعودة  عني.  �شيء  �أي 
�نه  عرفت  كيف   ( و�حلديث  جمدد� 
عميل ومن خالل حديث حول �إ�شابتي 
و�إنا مل �خربه كوين م�شاب حتى(، فتم 
94يوم  �شذ�جته.  على  �لعميل  معاقبة 
يف �لزنازين مت نقلي ل�شجن جمدو يف 
 5 ق�شم  �ىل  ثم  �شهرين  �لقطار، ملدة 

�أ�شهر يف خيم جمدو.
مرحلة املحاكمة

نزلت  جمدو،  معتقل  يف  وقتها  كنت   
بوجود  نابل�س،  يف  ع�شكريه  حمكمة 
��شتغرقت �شت جل�شات  ثالث ق�شاه، 
�حلكم  كان  حيث  �حلكم،  لإ�شد�ر 
�شفقة مع �لنيابة ب�شبب �لإ�شابة �لتي 
ن�شتكفي  لالإ�شابة  منها،نظر�  �أعاين 
هيئه  من  موكل  �ملحامي  15�شنه.  ب 
�ملوجهة  و�لتهم   ،1948 من  �لأ�رصى 
نار،  �إطالق  �أ�شلحة،  )حيازة  �إيل 
حتقيق مع عمالء، عبو�ت مولوتوف، 
�لأ�شود  �لفهد  جمموعة  مع  عالقة 
�حلكم  ومت  ر�عي(  وكفر  جنني 
حكم  �شهر1992/8  ،بتاريخ  15�شنه 
تنفيذ،  وقف  �شنو�ت  وع�رص  فعلي، 

ومل ير�فقه �أي �إجر�ء �آخر
مكان �إم�شاء فرتة �حلكم:

تعددت �ملعتقالت �لتي تنقلت فيها 
طولكرم/  منها:  تكر�ر�  و  مر�ر� 

جمدو/  �لفارعة/  عتليت/ 
نابل�س  حتكفا/  بيت  �لظاهرية/ 
ونابل�س/  جنني  جنيد/  �ملركزي/ 

�لرملة /�لنقب.
ظروف �حلياة

للغاية  �شيء  �ملعتقالت  يف  �لطعام 
ومع  مدتها(   منتهية  )معلبات 
و�خلبز  بي�س  �شلق  يتم  �لفا�شوليا 

معفن )دود(.
يف �ل�شجون �ملركزية حت�شن �لطعام 
كال�شمك  عام1992  �إ�رص�ب  بعد 
)�لدخان،  �لأهل  وزيار�ت  و�لدجاج 
�لزعرت(  دخول �لأطفال �ىل �لأ�شري 
�ملعتقالت  �أما  �لأكل.  ونوعية 
تكن  1991مل  عام  يف  �لنقب  وخيام 
هناك زيار�ت وننتظر �ل�شليب على 
�لفارعة  معتقالت  �ما  �ملنا�شبات، 
�مل�شكن   و  �أ�شبوعني،  كل  وجمدو 
)م�شاتيح  باخليمة  حو�يل 18�شخ�س 
�أ�رصة طابقني.  خ�شب(، ويف �شجون 
و�لرعاية �ل�شحية حبه �كامول جلميع 
�ملر�س، وحتويل �مل�شت�شفى للموتى 
كانت  �لأهل  لزيارة  بالن�شبة  فقط، 
�أما  زيار�ت،  تكن  مل  بالنقب  جيدة، 
�أ�شبحت   45 دقيقة  �لإ�رص�ب  بعد 
بدل ن�شف �شاعة. كانت لدي حرية 
�لق�شم وهناك  حركة بحكم م�شوؤول 
حرية بني �لأق�شام)�ملطبخ، �لغ�شيل، 
�حلالقة، كلها حتت متابعة �لتنظيم. 
على  ت�شييق  �ملعتقل  �إد�رة  معامله 
�لأ�رصى  �شعف  حاله   ويف  �لأ�رصى 
�ل�شالحيات  بع�س  �شحب  يتم 

�ملتوفرة لديهم.
اخلطوات الن�سالية

16يوما  1992وملدة  عام  �إ�رص�ب 
لتح�شني  �إ�رص�ب  �أطول  �لطعام  عن 
م�شتوى �لأ�رصى يف �ملعي�شة)حت�شني 
من  و�لعديد  �ل�شجون(،  و�قع 
و�إعادة  و�لحتجاجات  �لإ�رص�بات 
�أ�رصى  وجود  مع  �لتعاون  �لوجبات، 

نقل   ، قمع  حاله  ويف  �لزنازين  يف 
�شجن،  �إيل  �شجن  من  �لأ�رصى  
�لرملة.  م�شت�شفى  ل�شوء  �إ�رص�بات 
�أما عالقتي مع �لتنظيم فهي ممتازة 
وطني  وهدف  و�لتز�م  وفاق   وعلى 
لئحة  كانت  بالتاأكيد  م�شرتك. 
و�شيا�شية  وثقافية  �أمنية  وجلان 
وجل�شات  و�جتماعية،  وتثقيفية 
يومية لكل �لتنظيم، حيث يتم �إفر�ز 
�لقيادة من خالل �لنتخابات مدتها 
و�ن�شباط  �لتز�م  مع  دوريه،  �شنتني 
�أن  كما  �لتنظيم.  �أع�شاء  جلميع 

هناك �للجنة �لأمنية �رصيه للغاية. 
العالقات بني الف�سائل

متفق  �لف�شائل  بني  �لعالقات  �إن 
يف  )ح�شة  د�خلية  بالئحة  عليها 
�ملطبخ، �لكانتني( و �إثبات وجودهم 
وطنيا  معنا.  م�شاركتهم  خالل  من 
ممتازة  و�لعالقة  معنا،  �شملهم  يتم 
قيود  يوجد  ل  و�حد،  وطني  هدف 
�ل�شيا�شية  �ملو�قف  بع�س  يف  �إل 
ولكنه مل توؤثر على �حلياة بال�شجن. 
يوجد موؤ�ش�شات م�شرتكة من خالل 

تو�جدهم يف �ملطبخ و�لكانتني.
�إد�رة  و  �لأ�رصى  بني  �لعالقة 

�ملعتقل
ممثل  خالل  من  منظمة  كانت   
معرتف به من قبل �إد�رة �ملعتقل، و 
يتم �ختياره من قبل �للجنة �لوطنية 
من جميع �لف�شائل �لتي كانت تر�شح 

�ملمثل �لعام لالأ�رصى.
املنا�سب التنظيمية

د�خل  �ملهام  من  �لعديد  ��شتلمت 
�لثقافية  �للجنة  منها  �ملعتقالت 
جنني،  يف  ق�شم  وم�شوؤول  و�لعلمية 
ب  حتررت  و�شاوي�س)بردو�ن(. 
من   �أو�شلو،  باتفاقية   1994/4/15
معتقل نابل�س، وح�شلت على خدمة 
وهي  �أل  �لأ�رصى  �شوؤون  هيئة  من 

دوره رخ�شه قيادة مركبة. 

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

هناك جرمية طبية منظمة وممنهجة لقتل �لأ�شرى طبيا يف �شجون �لحتالل
�لأ�رصى  �شوؤون  هيئة  رئي�س  قال 
بكر،  �أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين 
�لإ�رص�ئيلية  �لحتالل  �شلطات  �أن 
منظمة  طبية  جرمية  متار�س 
د�خل  �لأ�رصى  لقتل  وممنهجة 
�أعد�د  تز�يد  بدليل  �ل�شجون، 
�ملئات  لتطال  �ملر�شى  �ملعتقلني 

من بينهم ع�رص�ت �حلالت �لتي متر 
كال�رصطانات  وخطري  حرج  بو�شع 

و�أمر��س �لقلب و�ل�شلل وغريها.
و�أكد �أن �لعياد�ت �لطبية يف �ل�شجون 
و�ملعتقالت �لإ�رص�ئيلية، تفتقر �إىل 
�حلد �لأدنى من �خلدمات �ل�شحية، 
�لالزمة  �لطبية  و�لأدوية  و�ملعد�ت 

ملعاينة  �لأخ�شائيني  و�لأطباء 
�ملر�شية  �حلالت  ومعاجلة 
�ل�شحري  �لدو�ء  و�أن  �ملتعددة، 
حبة  هو  فيها  �ملتوفر  �لوحيد 
لكل  عالًجا  تقدم  �لتي  )�لأكامول( 

مر�س ود�ء.
خالل  بكر،  �بو  �أقو�ل  وجاءت 

رجائي  �ملري�س  �ل�شري  زيارته 
خميم  من  عاما(   36( �لقادر  عبد 
دير عمار ق�شاء ر�م �هلل بعد �عتقال 
�شحايا  �أحد  وهو  �شنو�ت،   4 د�م 
�لهمال �لطبي �ملتعمد ويعاين من 
و�لغده  �لكبد  يف  �ل�رصطان  مر�س 
�لعام  ��شتاأ�شل  قد  �لحتالل  وكان 

�ملا�شي خ�شيته �ليمنى.
مر�فق،  ووفد  بكر  �بو  ز�ر  كما 
 )40( �ملن�شي  لوؤي  �ملحرر  �لأ�شري 
و�لذي  �هلل،  ر�م  مدينة  من  عاما 
�أفرج عنه قبل �يام بعد �عتقال د�م 
كان  حيث  �ل�شجون،   يف  عاما   15
من  )�أقل  �لأ�شبال  لالأ�رصى  ممّثال 

وقد  "عوفر"،  معتقل  يف  عاماً(   18
على  �لأخريين  �لعامني  يف  عمل 
�أمام  ومتثيلهم  وتوجيههم  رعايتهم 
�لعديد  يف  و�شارك  �ملعتقل،  �إد�رة 
من �لإ�رص�بات يف �شجون �لحتالل 
و�لكر�مة  �إ�رص�ب �حلرية  بينها  من 

عام 2017. 



ع.ل

االحتالل  بان  “االأ�شقر”  واأو�شح 
االأ�رسى  اإرادة  مواجهة  عن  يعجز 
على خو�ض  وت�شميمهم  الفوالذية 
االإ�رساب رغم خطورته على حياة 
مطالبهم  حتقيق  حتى  اال�شري 
�شيا�شة  اإىل  يلجاأ  لذلك   ، العادلة 
من  املختلفة  العقوبات  فر�ض 
اأجل ال�شغط عليهم وفى مقدمتها 
زنازين  يف  امل�رسب  االأ�شري  نقل 
العاملي  عن  وعزله  انفرادية 

اخلارجي متاماً .
االحتالل  بان  “االأ�شقر”  واأ�شاف 
مينع االأ�رسى امل�رسبني من زيارة 
االإ�رساب حتى  ذويهم طوال فرتة 
مل مت نقلهم اإىل امل�شت�شفيات بعد 
كذلك  ال�شحية،  اأو�شاعهم  تدهور 
بهم  االلتقاء  من  حماميهم  متنع 
اأو  خاللهم  من  ر�شائل  ن�رس  لعدم 
خالل  �شحتهم  على  االطمئنان 
الت�شييق  اإىل  اإ�شافة  االإ�رساب، 
بعمليات  الزنازين  يف  عليهم 
التفتي�ض اليومية، وتوجيه ال�شتائم 

واالهانة لهم .
“االأ�شقر” باأن عدد االأ�رسى  وبني 
االمعاء  معركة  يخو�شون  الذين 

االإداري  االعتقال  �شد  اخلاوية 
اأ�شري   )13( اإىل  ارتفع  التع�شفي 
وهما  جدد  اأ�شريين  ان�شمام  بعد 
احلروب”  يو�شف  فادي   ” االأ�شري 
املا�شي،  االثنني  يوم  اخلليل  من 
خمابرات  حولته  اأن  بعد  وذلك 
االإداري  االعتقال  اإىل  االحتالل 
الفعلية  حمكوميته  انتهاء  بعد 
اأ�شري  وهو  اأ�شهر،  ع�رسة  البالغة 
حمرر كان اأم�شى 4 �شنوات ويعاين 
من عدة ت�شنجات م�شتمرة ويحتاج 

اإىل متابعة .
“ح�شن  االأ�شري  اليوم  اأعلن  بينما 
حممد الزغاري” 23 عاماً، من بيت 
مفتوح  اإ�رساب  يف  الدخول  حلم 
االإداري  جتديد  بعد  الطعام  عن 

التوايل،  على  الثانية  للمرة  له 
اأ�شدرت  االحتالل  وكانت حمكمة 
انتهت  اأن  بعد  اإداري  قرار  بحقه 
حمكوميته الفعلية البالغة 6 �شهر، 
وهو معتقل منذ االأول من جويلية 
العام املا�شي، بعد اختطافه على 
يد الوحدات اخلا�شة من بلدة بيت 
جاال ، وكان اأم�شى اأربع �شنوات يف 

اعتقاالت �شابقة .
 )11( اأن  اإىل  “االأ�شقر”  واأ�شار 
اإ�رسابات  يخو�شون  اآخرين  اأ�شري 
االعتقال  ا�شتمرار  على  احتجاجاً 
واأقدمهم  بحقهم  االإداري 
حركة  يف  القيادي  االأ�شريين 
اجلهاد االإ�شالمي “جعفر اإبراهيم 
جنني،  من  عام،   48 الدين”  عز 

من  ع�رس  ال�شاد�ض  منذ  وذلك 
�شابق  اأ�شري  وهو  املا�شي  ال�شهر 
 5 االحتالل  �شجون  يف  اأم�شى 
االعتقال  يف  معظمها  �شنوات 
االإداري، وكان اأعيد اعتقاله بتاريخ 
“اإح�شان  واالأ�شري   ،  2019/1/30
رام  من  عام   21 عثمان”  حممود 
اهلل، وهو معتقل منذ 2018/9/13، 
مت حتويله لالعتقال االإداري ملدة 

6 اأ�شهر، وجدد له ملرة ثانية .
من  اأ�رسى  خم�شة  اإىل  اإ�شافة 
مفتوحاً  اإ�رسابا  يخو�شون  اخلليل 
عن الطعام منذ الثالث والع�رسين 
ال�شقيقني  من يونيو املا�شي وهم 
 29( “حممود   ( املحررين 
“حممد  وكايد)30عاما(  عاما( 
الف�شفو�ض( وكانت قوات االحتالل 
بتاريخ  اعتقالهما  اأعادت  قد 
ثالثة  حواىل  وبعد   ،2018/8/3
قرار  بحقهما  ا�شدر  اأ�شابيع 
 6 ملدة  تهمه  دون  اإدارى  اعتقال 
ثانية  لهما ملرة  ثم جددت  �شهور 

ثم لثالثة .
املعاد  املحرر  االأ�شري  كذلك 
ابو  مو�شى  “غ�شنفر  اعتقاله 
ا�شري  وهو  )26عاماً(،  عطوان” 
�شهر  يف  اعتقاله  اأعيد  حمرر 

و�شدر  املا�شي،  العام  من  اأوت 
ادارى،  اعتقال  قرار  بحقه 
اأ�شري  وهو  ثانية،  ملرة  له  وجدد 
ال�شابق  يف  مرتني  اعتقل  حمرر 
�شجون  يف  �شنوات   4 واأم�شى 
العزيز  “عبد  واالأ�شري  االحتالل، 
وهو  عاماً(   30(  ” ال�شويطي  وليد 
وجدد   ، جويلية2018  منذ  معتقل 

له االإداري مرتني.
خالد  “�شائد  االأ�شري  اإىل  اإ�شافة 
اأعيد  وكان  عاماً(،   27( النمورة 
اعتقاله بتاريخ 2018/8/3، و�شدر 
دون  اإدارى  اعتقال  قرار  بحقه 
له  ثم جددت  �شهور   6 تهمه ملدة 
اأخرى،  �شهور   6 ملدة  ثانية  ملرة 
عدة  اأم�شى  �شابق  اأ�شري  وهو 

�شنوات يف �شجون االحتالل.
كذلك يخو�ض االأ�شري “اأحمد عمر 
ابوم�شعل  دير  قرية  من  زهران” 
اإ�رساب مفتوح عن  ق�شاء رام اهلل 
الثالث والع�رسين من  الطعام منذ 
مفتوحاً  اإ�رسابا  املا�شي  ال�شهر 
ان  بعد   ، االإداري  اعتقاله  �شد 

جدد له ملرتني دون تهمه .
ال�شهر  من  االأول  يف  ان�شم  وكان 
�شجن  يف  اأ�رسى  ثالثة  اجلاري 
االأ�رسى  لقافلة  ان�شموا  النقب 

الطالب  االأ�شري  وهم  امل�رسبني 
يف جامعة بيت حلم “حممد ن�شال 
حلم  بيت  من  )22عاماً(  ابوعكر” 
 2018/11/1 بتاريخ  اعتقل  وكان 
اعتقال  قرار  بحقه  و�شدر 
واالأ�شري  مرتني،  له  وجدد  اإدارى 
بيت  من  احل�شنات”  “م�شطفى 
اعيد  �شابق  اأ�شري  وهو  حلم، 
و�شدر   ،  2018/6/5 يف  اعتقاله 
بحقه قرار اعتقال ادارى ملدة 6 
�شهور، وجدد له 3 مرات متتالية، 
بدر  “حذيفة  املقد�شي  االأ�شري 
حلبية ” 33 عام من ابودي�ض �رسق 
القد�ض، عن خو�ض معركة االأمعاء 
اخلاوية، وكان اعيد اعتقاله بتاريخ 
قرار  بحقه  و�شدر   2018/5/18

اعتقال اإدارى وجدد له مرتني.
املوؤ�ش�شات  “االأ�شقر”  وطالب 
احلقوقية الدولية ب�رسورة التدخل 
العاجل الإنقاذ االأ�رسى امل�رسبني 
قبل فوات االأوان حيث اأن اأو�شاعهم 
�رسيع،  ب�شكل  ترتاجع  ال�شحية 
عالمات  عليهم  وا�شحة  وبدت 
العام و�شعوبة يف  الهزل وال�شعف 
الوجه،  احلركة وامل�شي وا�شفرار 
واأوجاع  الدوخة  من  يعانون  كما 

بالراأ�ض واملفا�شل.

اأكد الباحث “ريا�ض الأ�سقر الناطق الإعالمي ملركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات بان ادارة ال�سجون ومن خلفها ا�ستخبارات الحتالل حتارب اإ�سراب الأ�سرى بفر�ض 
املزيد من العقوبات بحقهم يف حماولة لردعهم عن ال�ستمرار يف الإ�سراب .

ارتفاع اعداد امل�سربني اإىل 13 اأ�سريا 

الحتالل يحارب الأ�ضرى امل�ضربني بالعقوبات
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ا�ستقالل اجلزائر ل يكتمل اإل با�ستقالل فل�سطني

وحترير فل�ضطني لن يكتمل اإل بتحرير اأخر اأ�ضري يف �ضجون الحتالل.
اإبراهيم مطر:  م�سوؤول ق�سم 
الإعالم الإلكرتوين واملرئي 

الدائرة الإعالمية
مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى 

واجلرحى
 

يف  الفل�شطينيني  االأ�رسى  ق�شية 
اإحدى  تعترب  الدولية   املحافل 
العامل  اأحرار  تهم  التي  الق�شايا 
عمليات  عن  الك�شف  خالل  من 
التي  والقتل  والتعذيب  القمع 
اال�رسائيلي  االحتالل  ميار�شها 
،والتي  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد 
توؤكد على ان االحتالل اال�رسائيلي 
خالل  من  االإن�شان  حقوق  يخرتق 
الرتابط  ان  املمار�شات.  هذه 
بالتحرر  اجلزائرية  التجربة  بني 
والق�شية  الفرن�شي  اال�شتعمار  من 
بنف�ض  متر  والتي  الفل�شطينية 
حركة  بها  مرت  التي  الظروف 
التحرر الوطني اجلزائري ب�شقوط 
التعذيب  وممار�شات  ال�شهداء 

ت�شهد  كما  مثيل   هو  ال�شجون  يف 
 . االأيام  هذه  الفل�شطينية  ال�شاحة 
االأ�رسى  اال ق�شية  فالعامل مل يرى 
ال�شهاينة لدى املقاومة  ، متنا�شيا 
يف  الفل�شطينيني  االأ�رسى  اأالف 
�شجون االحتالل . و بتفعيل ق�شية 
االأ�رسى الفل�شطينيني لدى اجلزائر 
الفل�شطينية  ال�شفارة  ال�شقيق ودور 
اجلهود    وتكثيف  الهمم  ح�شد  يف 
لتوؤكد االقتداء بالثورة اجلزائرية يف 
مقارعة اال�شتعمار. و هذه اخلطوة 
نه�شوي  م�رسوع  لبناء  لبنة  �شتكون 
العربية  االأر�ض  لتحرير  حترري 
واأ�رسانا �شد اال�شتعمار والعن�رسية 
يف كل البقاع التي تتعر�ض لالحتالل 
و  الرجعية  القوى  من  والعدوان 
ب�شمته  العربي  الر�شمي  املوقف 
االأ�رسى  و  فل�شطني  ق�شية  عن 
االمة  لعربية  اأعداء  يدفع  ما 
الظروف  واالإ�شالمية  ال�شتغالل 
واالجتماعية  ال�شيا�شية 
واالقت�شادية لتنفيذ جرائمهم على 

امتداد الوطن العربي واالإ�شالمي . 
الق�شية  لت�شفية  موؤمتراتهم  بعقد 
الفل�شطينية .كان اآخرها يف منامة 
البحرين . وبهذه اخلطوات العملية  
الفل�شطينية  ال�شفارة  اأجنزتها  التى 
ال�شنوات  �شعيد  علي  اأجنز  ومبا 
اإثبات  يف  وا�شتمراريته  ال�شابقة 
الروؤية احلقيقية لل�شعب اجلزائري 
والن�شط  الفعال  والدور  وحكومته 
وم�شوؤول  الفل�شطينية  لل�شفارة 
االأ�شري  بال�شفارة  االأ�رسى   ملف 
قفزة  لهو  الدين  عز  املحرر خالد 
نوعية حتمل البو�شلة لت�شكيل لوبي 
التي  الدول  �شاغط على �شيا�شات 
من  اال�رسائيلي  االحتالل  ت�شاند 
خالل اإظهار الق�شية االإن�شانية التي 
�شواء   . االأ�رسى  اأهايل  منها  يعاين 
والالن�شاين  الوح�شي  بالتعذيب 
�شجون  يف  الفل�شطينيني  لالأ�رسى 
االحتالل ، انعدام القيم واالأعراف 
بتج�شيد  االحتالل   كيان  لدى 
من  والوطني   االإن�شاين  املوقف 

االأ�رسى  ق�شية  تفعيل  خالل 
وخ�شو�شا  االأر�ض  بقاع  كل  يف 
مواقف  تدعم  التي  الدول  يف 
القيم  بكل  ت�شتهني  والتي  الكيان 
الق�شية  ان   " االإن�شانية  واملواثيق 
الفل�شطينية جت�شد قانون القوة وال 
بد من العمل الإطالق �رساحهم من 
يتعر�شون  حيث  االحتالل  �شجون 
توقف  لكي  االأوان  ـواآن  للتعذيب 
الكيل  لالحتالل  امل�شاندة  الدول 
مبجمل  يتعلق  فيما  مبكيالني 
فيها  مبا  الفل�شطينية  الق�شية 
ق�شية االأ�رسى، ان الدور اجلزائري 
فل�شطني  تقدمت  حني  الوا�شح 
يا�رس  اخلالد  الزعيم  ورئ�شيها 
با�شم  مرة  والأول  متحدثا  عرفات 
رافعا  املتحدة  االأمم  يف  فل�شطني 
البندقية وغ�شن الزيتون قادما من 
اجلزائر على منت طائرة جزائرية 
الدعم  يف  االأول  البلد  باعتبارها 
"التي  "فتح  حلركة  االأول  والتمثيل 
�شقت طريق العزة والرفعة ومثلت 

احلياة  يف  النوعي  االنتقال  حالة 
وا�شحة  ر�شالة  هو  الفل�شطينية. 
لوحدة ال�شعبني فاجلزائر ال�شقيق   
عامي  الفل�شطيني  احلوار  احت�شن 
83 و84 ومبا عرف بحوار اجلزائر 
االنق�شام،  اأنهى  الذي  عدن   –
املجل�ض  عقد  املكان  هذا  ويف 
الوطني الفل�شطيني اأربع دورات له 
ا�شتمرار  �شمان  خمرجاتها  كانت 
عمق  رغم  الفل�شطيني  الن�شال 
كادت  التي  والعوا�شف  االأزمات 
من  اكرث  ن�رس  وان   جترفها".  اأن 
ترتجم  جزائرية   �شحف  ع�رس  
اال�رسى   ر�شالة   للعامل  وتوزع 
واإ�شدار ملحقات تخ�ض االأ�شريات 
 ، املوؤبدات   واالأ�رسى  واالأطفال 
للرئي�ض  والوفاء  للعهد  جتديد  هو 
ال�شهيد ابو عمار الدي �شدح �شوته  
يف 15 نوفمرب 1988 معلنا من جبال 
وتكون  اال�شتقالل  وثيقة  االورا�ض 
اجلزائر الدولة االأوىل التي اعرتفت 
ل�شان  وعلى  الفل�شطينية  بالدولة 

وزير اإعالمها فور انتهاء االحتفال 
، واليوم تعلن انطالقة حملة تدويل 
لهم  نوجه  الذين  اال�رسى  ق�شية 
نوؤكد  الدولة  فل�شطني  من  ر�شالة 
ومل  معنا  اجلزائر  اإن   " فيها  لهم 
خرية  من  وحتت�شن  يوما  تتخلي 
اخلرية عربا واأجانب من اأجل �شماء 
مفتوحة غري م�شيجة و من اجلزائر 
العامل  ايل  اليوم  االأ�شئلة  تثار 
العربي والدويل اجمع  اأين اأنتم من 
الفل�شطينيني واأ�رساهم يف غياهب 
يحتفل  والعامل  والزنازين  ال�شجون 
،اأين  االإن�شان  حقوق  باالإعالن 
ومن  الفل�شطينية  الق�شية  من  انتم 
ال�شعب الفل�شطيني واالأمم املتحدة 
حمتفلة باليوم العاملي للت�شامن مع 
غري  وحقوقه  الفل�شطيني  ال�شعب 
الوقت  وبنف�ض  للت�رسف؟   القابلة 
ت�شفية  وور�شات  موؤمترات  تعقد 
الق�شية والق�شاء علي حلم احلرية 
من االحتالل  وتبديل العوا�شم ملن 

الي�شتحقونها. 



روهر  جرينوت  الأملاين  اأكد 
النيجريي  للمنتخب  الفني  املدير 
اأن منتخب الن�سور مازال يُعاين من 
اأمام  بالفريق  التي حلقت  الهزمية 
ن�سور  وخ�رس  مدغ�سقر،  منتخب 
بنتيجة  مدغ�سقر  اأمام  نيجرييا 
2-0 يف اجلولة الثالثة من مباريات 
كاأ�س  ببطولة  الثانية  املجموعة 
ت�ست�سيفها  التي  الإفريقية  الأمم 
املقبل،  جويلية   19 حتى  م�رس 
غري  الأ�سود  مع  الن�سور  ويلتقي 

ملعب  على  اليوم  م�ساء  املرو�سة 
الإ�سكندري، �سمن مناف�سات ثمن 
نهائي كان 2019.و قال روهر، خالل 
املوؤمتر ال�سحفي التقدميي للقاء: 
كانت  مدغ�سقر  اأمام  "الهزمية 
الفريق،  على  قا�سًيا  در�ًسا  مبثابة 
لالعبني  نف�سية  معاناة  �سبب  لكنه 
اكت�ساب  اإىل  بالإ�سافة  الآن  حتى 
واأهم  الإيجابيات  من  العديد 
كامل  يف  دائًما  نكون  اأن  هو  ذلك 
ا�ستعدادنا لأي �سيء"، وعن مباراة 

الكامريوين  املنتخب  اأمام  فريقه 
مباراة  هي  "بالتاأكيد  قائاًل:  اليوم 
كما  الطرفني،  على  �سهلة  لي�ست 
اأن املنتخب الكامريوين لديه خط 
غياب  وعن  جًدا"،  قوي  هجوم 
"ميكيل  قال:  اللقاء،  عن  ميكيل 
قائد لالعبني ولعب كبري، وغيابه 
ا  واأي�سً الفريق  على  موؤثًرا  �سيكون 
لكن  امل�ساكل،  بع�س  لدينا  كانت 
جتاوزناها ب�رسعة ونحن يف كامل 

ال�ستعداد للمباراة".

بداعي  لنتقادات  التعر�س  رغم 
اأجريي  الأداء قال خافيري  توا�سع 
ل  اإنه  م�رس،  منتخب  مدرب 
هجومية  م�سكالت  اأي  من  يعاين 
تركيزه  اأن  اأجريي  واأكد  بدنية،  اأو 
من  لعبيه  جتهيز  على  ين�سب 
جنوب  ملواجهة  الذهنية  الناحية 
اأفريقيا يف ثمن نهائي اأمم اأفريقيا 
موؤمتر  يف  اأجريي  واأ�ساف  اليوم، 
م�سكالت  اأرى  "ل  اأم�س:  �سحفي 
هجومية، فريق واحد فقط �سجل 
اأهدافا اأكرث من م�رس يف البطولة"، 
وتابع: "خ�ست حتى الآن مع م�رس 
ع�رس  يف  و�سجلنا  مباراة   11
نفوز 4  اأن  يريد  البع�س  مباريات، 
و5-0 وهذا غري �سهل، خا�سة مع 
تطور كرة القدم الأفريقية"، وبعد 
اعرتاف اأجريي برتاجع اأداء م�رس 
يف ال�سوط الثاين يف اأول مباراتني 
يعتقد  البدين،  اجلانب  ب�سبب 
املدرب اأنه جنح يف حل امل�سكلة، 
تعد  مل  لالإجهاد  "بالن�سبة  وقال: 
امل�سكلة موجودة ويف اآخر مباراة 
 ،90 الدقيقة  حتى  بقوة  نلعب  كنا 

وكان املجهود كبريا من الالعبني 
وهذا يعك�س حل امل�سكلة".

اأغلب  اأن  اأجريي  ويعتقد 
ولي�س  م�رس  تواجه  املنتخبات 
مع  خا�سة  تخ�رسه،  ما  لديها 
اأ�سحاب  مواجهة  يف  التفكري 
تقدم  يجعلها  ما  وهو  الأر�س، 
يدرك  لكنه  ممكن،  اأداء  اأف�سل 
كيفية التعامل مع ال�سغوط، وقال 
املدرب املك�سيكي: "يف راأيي كل 
لديها  ولي�س  اأمامنا  تلعب  الفرق 
اأهم نقطة وكل  ما تخ�رسه، وهذه 
اأمام  نلعب  نحن  يقول  مناف�س 
وكل  �سالح  حممد  ونواجه  م�رس 
هذه الأمور"، ونوه: "نلعب 11 �سد 

فريق،  لأي  اأف�سلية  يوجد  ول   11
فهي  املباراة  تبداأ  اأن  مبجرد 
بالتعامل  متكافئة ونكون مطالبني 
مع ال�سغوط حتى ننجح"، واأ�ساف: 
"بالن�سبة لل�سغوطات فهي موجودة 
دائما  وموجودة  مباراة،  اأول  منذ 
على  القاهرة  يف  نلعب  لأننا 
نا�سجة  جمموعة  هذه  اأر�سنا، 
حتت  وتلعب  الالعبني  من  جدا 
واأو�سح  م�سكالت"،  دون  �سغوط 
خياراته،  �سمن  ي�سع  اأنه  املدرب 
اإىل  واللجوء  التعادل  اإمكانية 
"بالطبع  قائال:  الرتجيح  ركالت 
كل  يف  مهم  جزء  الرتجيح  ركالت 
التدريبات ونحن جاهزون متاًما".

تدريبه  مايل  منتخب  خا�س 
عودته  عقب  اأم�س  اأول  الأول 
من  قادما  ال�سوي�س  مدينة  اإىل 
ال�ستعداد  اأجل  من  الإ�سماعيلية، 
ديفوار  كوت  منتخب  ملواجهة 
الأفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة  يف 
يف  حاليا  املقامة  القدم  لكرة 
املايل  املنتخب  ويلتقي  م�رس، 
على  غدا  الإيفواري  نظريه  مع 
دور  يف  اجلديد  ال�سوي�س  ملعب 
القارية،  للم�سابقة  النهائي  ثمن 
جما�سوبا  حممد  املحلي  وقام 
املدير الفني ملنتخب مايل بعقد 

التدريبات  قبل  لعبيه،  مع  جل�سة 
عن  معهم  احلديث  اأجل  من 
يف  الأفيال  منتخب  مواجهة  قوة 
جميع  و�سارك  املقبلة،  املرحلة 
املران  يف  مايل  منتخب  لعبي 
�ساعة  من  يقرب  ما  ا�ستمر  الذي 

ون�سف.
بالرتكيز  الفني  اجلهاز  وقام 
نهاية  يف  الرتجيح  ركالت  على 
اإليها  للجوء  حت�سبا  التدريبات 
الأ�سلي  الوقتني  انتهاء  حال 
و�سعد  بالتعادل،  والإ�سايف 
املنتخب املايل الذي يحلم بالفوز 

تاريخه  يف  الأوىل  للمرة  بالبطولة 
ت�سدره  عقب  النهائي  ثمن  للدور 
التي  اخلام�سة،  املجموعة  ترتيب 
واأنغول  تون�س  منتخبات  �سمت 
وموريتانيا بر�سيد 7 نقاط، عقب 
تعادل  مقابل  انت�سارين  حتقيق 
منتخب  تاأهل  املقابل  يف  وحيد. 
بعدما  ذاته،  للدور  ديفوار  كوت 
يف  الثاين  املركز  على  ح�سل 
التي  الرابعة  املجموعة  ترتيب 
وجنوب  املغرب  منتخبات  �سمت 
اأفريقيا وناميبيا بر�سيد 6 نقاط، 

من فوزين وخ�سارة وحيدة.

مباريات  و�سعت  املقابل،  يف 
جنوب  منتخب  الأول  الدور 
نظرا  �سديد  اأفريقيا حتت �سغط 
قدمه  الذي  املتوا�سع  للم�ستوى 
"البافانا  بلقب  امل�سهور  الفريق 
بافانا" اأو "الأولد" وهو ما يجعله 
يف  اأف�سل  ب�سكل  بالظهور  مطالبا 
النتقادات  و�سط  اليوم  مباراة 
جماهريه  من  لها  تعر�س  التي 
التوا�سل  و�سائل  على  خا�سة 
كان  ما  عك�س  وعلى  الجتماعي، 

عليه احلال قبل ن�سخة 1998 التي 
التقى خاللها الفريقان يف املباراة 
الرت�سيحات  معظم  تبدو  النهائية، 
امل�رسي  املنتخب  ل�سالح  حاليا 
لكون  فقط  لي�س  الغد  مباراة  يف 
البطولة على اأر�سه ولكن للم�ستوى 
حاليا  الفريق  به  يتمتع  الذي 
يف  الآن  حتى  به  يظهر  مل  والذي 
بجدارة  عرب  واإن  احلالية  البطولة 
ت�سب  البطولة.  نهائي  ثمن  اإىل 
�سالح  يف  الرت�سيحات  معظم 

الرت�سيحات  هذه  لكن  الفراعنة 
نف�سها هي ما ت�سكل �سغطا كبريا 
الفوز  بعد  ل�سيما  الفريق  على 
التي  الثالث  املباريات  جميع  يف 
مل  واإن  الأول  الدور  يف  خا�سها 
املتوقع  بامل�ستوى  الفريق  يظهر 
منتخب  حقق  املقابل،  يف  منه، 
فقط  واحدا  فوزا  بافانا  البافانا 
يف املباريات الثالث التي خا�سها 
بالدور الأول حيث فاز على ناميبيا 
اأمام كل من   1 1 / 0 وخ�رس 0 / 

ويلعب  ديفوار،  وكوت  املغرب 
يختلف  باأ�سلوب  الفريقني  من  كل 
املنتخب  يقدم  حيث  الآخر  عن 
اأداء هجوميا يف جممله  امل�رسي 
الحرتافية  اخلربة  من  م�ستفيدا 
النجم  بقيادة  لعبيه  من  لعدد 
لعب  �سالح  حممد  ال�سهري 
اجلانب  على  الإجنليزي،  ليفربول 
جنوب  منتخب  يقدم  الآخر 
بالتحفظ  يت�سم  اأداء  اأفريقيا 
الدفاعية  للناحية  وامليل  ال�سديد 

والعتماد على الهجمات املرتدة 
يف  لل�رسعة  حتى  يفتقد  لكنه 
هذا  ورغم  الهجمات،  هذه  تنفيذ 
اأو  الفريقني  من  اأي  يظهر  قد 
كليهما ب�سكل مغاير ملا كان عليه 
لختالف  نظرا  الأول  الدور  يف 
عن  الإق�سائية  الأدوار  طبيعة 
الفارق  ومع  املجموعات.  دور 
الفريقني،  م�ستوى  بني  الوا�سح 
التي  الأ�سلحة  منهما  كل  ميتلك 
توؤهله لجتياز هذه املباراة حيث 

يحظى الفراعنة مب�ساندة الأر�س 
واجلمهور اإ�سافة للتفوق من حيث 
"الأولد"  يعتمد  حني  يف  اخلربة، 
وت�سهد  ال�سباب،  عن�رس  على 
املواجهات ال�سابقة بني الفريقني 
على تفوق ن�سبي ملنتخب البافانا 
بافانا حيث التقى الفريقان 11 مرة 
�سابقة وكان الفوز حليفا لالأولد يف 
�ست منها ومن ن�سيب الفراعنة يف 
مباراة  انتهت  فيما  مباريات  اأربع 

واحدة فقط بالتعادل.

ال�صيناريو املعكو�س ي�صيطر على �صدام الفراعنة والبافانا بافانام�صر / جنوب �إفريقيا

ريا�صة�جلمعة 05 - �ل�صبت 06   جويلية  2019  �ملو�فـق  ل03 ذو �لقعدة   1440هـ 12

بعد 21 عاما من �ملو�جهة �ملثرية بينهما يف نهائي ن�صخة 1998 يخو�ض منتخبا م�صر وجنوب �أفريقيا 
ثاين �أقوى مبار�ة بينهما يف تاريخ بطولت كاأ�ض �لأمم �لأفريقية، عندما يلتقيان �ليوم يف �لدور 

ثمن �لنهائي للبطولة �ملقامة حاليا يف م�صر، وي�صطدم �لفريقان على ملعب �لقاهرة بحثا عن 
مقعد يف دور �لثمانية للن�صخة 32 من �لبطولة �لتي ت�صت�صيفها م�صر حاليا، ورغم �لفارق �لكبري 

بني �لفريقني حاليا يف �لإمكانيات و�خلربة و�لرت�صيحات، �صتكون مبار�ة �لغد حتت �صعار "�صد 
�ل�صغوط" بالن�صبة لكليهما يف ظل �لأجو�ء �ملحيطة بهما قبل هذه �ملبار�ة، �ملنتخب �مل�صري يخو�ض 

�لبطولة �حلالية على �أر�صه ويتطلع ل�صتعادة �للقب �لقاري �لغائب عنه منذ �أن توج به يف 2010 
للمرة �ل�صابعة، ونظر� لإقامة �لبطولة على ملعبه وو�صط جماهريه، يعاين �ملنتخب �مل�صري من 
�صغوط �صديدة يف ظل �لرت�صيحات �لقوية �لتي تر�فق �لفريق يف هذه �لن�صخة ل�صيما و�أنه بلغ 

نهائي �لن�صخة �ملا�صية عام 2017 بالغابون قبل �أن يخ�صر ب�صعوبة �أمام �لكامريون.

مايل تتدرب على ركالت الرتجيح قبل كوت ديفوار

�إعد�د: عي�صة ق.

اأجريي: ال نعاين هجومًيا اأو بدنًيا

قال �ستيوارت باك�سرت املدير الفني 
ملنتخب جنوب افريقيا اأن لعبيه 
ل يخ�سون مواجهة م�رس يف ملعب 
القاهرة، خا�سة اأنه مت حت�سريهم 
املنتخب  ويلتقي  للمباراة،  جيًدا 
املجموعة  مت�سدر  امل�رسي 
ثالث  اأفريقيا  جنوب  مع  الأوىل، 
اليوم  م�ساء  الرابعة  املجموعة 

ثمن  �سمن  القاهرة  ملعب  على 
نهائي اأمم اأفريقيا، واأ�سار باك�سرت 
عقد  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف 
اأم�س اأن البطولة م�سغوطة، حيث 
خالل  مباريات   3 فريقه  خا�س 
الدولة  ومواجهة  ق�سري،  وقت 
للتفاوؤل،  يدعو  �سيء  امل�سيفة 
حيث �سيكون ال�سغط الأكرب عليهم 

ولي�س علي جنوب اأفريقيا.
اأفريقيا  جنوب  مدرب  واأ�ساد 
اأن  موؤكًدا  امل�رسية،  باجلماهري 
وت�ساند  القدم  بكرة  �سغف  لديها 
هي  مهمته  لكن  بالدها،  منتخب 
الالعبني  على  ال�سغط  و�سع 
امل�رسيني اأمام جماهريهم، ونفى 
باك�سرت نيته يف الدفاع اأمام م�رس 
موؤكًدا اأن لعبيه يهاجمون اأف�سل 
الفراعنة  و�سيهاجم  الدفاع،  من 
واإختتم  جماهريهم،  و�سط 
م�رس  "منتخب  قائاًل:  ت�رسيحاته 
فقط،  وتريزيغيه  �سالح  لي�س 
وقلبي  مميز  ارتكاز  لعب  لديهم 
ن�سبب  اأن  وعلينا  كذلك،  دفاع 
بنتيجة  للخروج  للجميع  امل�ساكل 

اإيجابية".

باك�صرت: �صن�صتثمر ال�صغط اجلماهريي على منتخب م�صر

روهر: تعلمنا در�س مدغ�صقر وندرك قوة هجوم الكامريون

اأكد الهولندى كالرن�س �سيدروف 
للمنتخب  الفنى  املدير 
الأ�سود  منتخب  باأن  الكامريونى 

ملواجهة  جاهزيته  كامل  يف 
على  اليوم  نيجرييا  منتخب 
املباراة  يف  الإ�سكندرية،  ملعب 
التي تقام بينهما �سمن مباريات 
بطولة  من  النهائي  ثمن  دور 
تقام  التي  الإفريقية  الأمم  كاأ�س 
ال�سهر  من   19 حتي  م�رس  يف 
�سيدروف:  وقال  اجلاري، 
الرغبة  لديه  بالكامل  املنتخب 
هذا  و  الفوز،  حتقيق  يف  دائماً 
طوال  الالعبون  عليه  اأعتاد  ما 
واأ�ساف:  املا�سية"،  الفرتة 
وذلك  العامل  يتابعها  "املباراة 
و�سمعة  املنتخبني  قوة  ب�سبب 

الالعبني املتواجدين بهما، وهم 
موؤثرون يف الكرة العاملية، لذلك 

نحن يف كامل جاهزيتنا لها".
قال  النيجريي  املنتخب  وعن 
"اإنه منتخب  الهولندي:  املدرب 
الوقت،  نف�س  يف  وخطر  رائع 
كيفية  على  نتدرب  ولكننا 
ت�سجيل  اأجل  من  فر�س  خلق 
اأن  اأمتنى  ما  ذلك  و  الأهداف، 
امللعب"  داخل  الالعبون  يطبقه 
الكامريوين  املنتخب  اأن  .يذكر 
يف  الثاين  املركز  احتل  قد 
 5 بر�سيد  ال�ساد�سة  املجموعة 

نقاط.

�صيدورف: العامل �صيتابع مواجهة الكامريون ونيجرييا

17:00 نيجرييا / الكامريون
20:00 م�رس / جنوب اإفريقيا



عي�شة ق.

ي�سجلها  التي  امل�رّشفة  البداية 
بوجناح  بغداد  الالعب  رفقاء 
لهم  جلبت  القارية  امل�سابقة  يف 
الأعني واملتابعة عن قرب مقارنة 
الو�سع قبل  الذي كان عليه  بالأمر 
انطالق كاأ�س اإفريقيان حيث حتول 
اخل�رش من منتخب عادي بعيد عن 
بلقب  التتويج  حول  الرت�سيحات 
اأف�سل  �سمن  ت�سنيفه  اإىل  »الكان« 
املنتخبات الإفريقية امل�ساركة يف 
بداية الدورة، والتي جاءت مبا�رشة 

بعد ظهوره الطيب يف اأول مبارياته 
باملناف�سة القارية اأمام كينيان قبل 
الفوز الثاين على اإحدى املنتخبات 
املر�سحة للتتويج ال�سنغال، ليتكرر 
الأمر مع الفوز الثالث على التوايل 
اآخر  تنزانيا يف  اأمام  �سجلوه  الذي 
مواجهات اجلولة الثالثة من الدور 

الأول.
يطلقها  التي  الت�رشيحات  اأجمعت 
كتيبة  قوة  حول  التقنيني  خمتلف 
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب 
مقدمة  �سمن  اخل�رش  و�سع  حول 
املنتخبات القادرة على نيل اللقب 

�سعود  مع  العهد  وجتديد  القاري 
التتويج بعد 29 عاما، وهي  من�سة 
التقني  لها  يح�سب  التي  الو�سية 
لإدراكه  ح�ساب  األف  الوطني 
الالعب  يعانيه  الذي  ال�سعف 
اجلانب  م�ستوى  على  اجلزائري 
املعنوي وعدم حتمله ال�سغط الذي 
وت�سييع  الت�رشع  خانة  يف  ي�سعه 
ت�رشيحات  واأن  خا�سة  الأهداف، 
يف  مناف�سني  ولعبني  تقنيني 
الدورة القارية، اإىل جانب املحللني 
الأجانب يف �سورة التقني الفرن�سي 
اأر�سني فينغر يجعلهم حتت �سغط 

بلما�سي  يدفع  الأمر  هذا  رهيب، 
اإىل القيام بعمل كبري على امل�ستوى 
واحلديث  لعبيه  مع  النف�سي 
جتاوز  اجل  من  با�ستمرار  معهم 
موا�سلة  و�سمان  املرحلة  هذه 
وحتقيق  الريتم  نف�س  على  اللعب 
اأجل  من  لهم  املن�سود  الهدف 
اإعادة املنتخب الوطني اإىل املجد 
الرتكيز  عدم  عرب  وذلك  جمددا، 
على الت�رشيحات التي يتم اإطالقها 
التح�سري  نحو  الأذهان  وتوجيه 
بجدية والعمل بجد يف التدريبات.

يتواجدون يف قلب الت�شريحات والرت�شيحات للتناف�س على اللقب القاري

بلما�ضي يواجه اإبعاد اخل�ضر عن 
ال�ضغوطات النف�ضية

يواجه العبو املنتخب الوطني �شغوطات نف�شية كبرية من طرف املحللني ومدربي املنتخبات امل�شاركة يف كاأ�س 
اإفريقيا للأمم اجلارية يف م�شر، حيث جتتمع اأغلب الت�شريحات حول خانة قوة الت�شكيلة الوطنية وتر�شيحها 
اإىل التناف�س بقوة حلو التتويج باللقب القاري رفقة املنتخبات الكبرية املر�شحة بدورها لنف�س االأمر على غرار 
منتخبات م�شر البلد املنظم والذي يخو�س الدورة القارية على اأر�شه، اإىل جانب كل من غانا، ال�شنغال واملغرب
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بلقروي خام�س امل�شتقدمني اجلدد الحتاد العا�شمة

�ضركة حداد تبيع الأ�ضهم ر�ضميا اإىل �ضركة 
جزائرية خا�ضة

  »ETRHB« �رشكة  اأقدمت 
علي  الأعمال  رجل  اإىل  اململوكة 
الأ�سهم  من  ح�ستها  ببيع  حداد 
اأين ك�سفت  لنادي احتاد العا�سمة، 
غدارة النادي العا�سمي م�ساء اأول 
نقل  من  النتهاء  عن  ر�سميا  اأم�س 
الأ�سهم من عائلة حداد اإىل �رشكة 
خا�سة مل تك�سف هويتها والتي تبلغ 
البيان  يف  جاء  72%، حيث  جمموع 
اأن عائلة حداد ممثلة يف ربوح الذي 

ميثل �سقيقه علي حداد املتواجد 
اأنهت  ال�سجن  اأ�سوار  خلف 
املفاو�سات رفقة ال�رشكة اجلديدة 
على  التفاق  مت  بعدما  بنجاح 
جانب  اإىل  الإجمايل  الأ�سهم  �سعر 
التكفل بالديون التي تركتها �رشكة 
هويتها  ك�سف  ودون   »ETRHB«
جزائرية  �رشكة  اأنها  اأكدت  والتي 
عن  الإعالن  انتظار  يف  خا�سة، 
انعقاد  ر�سمية عرب  ب�سفة  ال�سفقة 

ندوة �سحافية ت�سهد عملية توقيع 
بني  الأ�سهم  عن  ر�سميا  التنازل 

الطرفني.
م�سادر  ك�سفت  خمتلف،  �سياق  يف 
من داخل بيت النادي العا�سمي اأن 
الالعب ه�سام بلقروي اتفق ر�سميا 
اللتحاق  اجل  من  الإدارة  مع 
بالت�سكيلة والن�سمام اإىل �سفوفها 
لي�سبح  ال�سيفي،  املركاتو  هذا 
ال�ستقدامات  خام�س  بالتايل 
املو�سم  بطل  اجلديدة يف �سفوف 
كل  رفقة  التعاقد  بعد  املنق�سي، 
من اأني�س خماي�سية، اإليا�س لوكال، 
حدو�س،  وزكريا  خليفة  بن  طاهر 
بلقروي  قدوم  �سيكون  حيث 
يعاين  الذي  الحتاد  اإىل  اإ�سافة 
خا�سة  الدفاع  م�ستوى حمور  على 
عليه  برزت  التي  النقائ�س  ظل  يف 
رحيل   وقرار  املا�سي،  املو�سم 
فاروق �سافعي عن �سفوفه يتطلب 
ميلك  بالعب  املن�سب  تدعيم 
التجربة حت�سبا للم�ساركة يف دوري 
اأبطال اإفريقيا املو�سم القادم، اإىل 
نحو  املعطيات  تتوجه  ذلك  جانب 
بقاء احلار�س ملني زمامو�س رفقة 

الأ�سود والأحمر بعدما  الزي  اأبناء 
وقت  يف  رحيله  عن  احلديث  كان 
�سابق وهو الذي لزال متعاقدا مع 

الحتاد اإىل غاية جانفي 2020.
عي�شة ق.

اخل�شر يوا�شلون التح�شري ملقابلة غينيا 

براهيمي يوا�ضل الغياب عن 
التدريبات واأوكيدجا يعاين على 

م�ضتوى الظهر
املنتخب  حت�سريات  تتوا�سل 
التي  للمباراة  حت�سبا  الوطني 
غينيا  منتخب  اأمام  غدا  تنتظره 
من  النهائي  �سمن  الدور  �سمن 
يف  اجلارية  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
�سهدت  فقد  الغر�س  ولهذا  م�رش، 
خا�سها  التي  التدريبية  احل�سة 
ميدان  على  اأول  اخل�رش  لعبو 
القاهرة  يف  »بيرتو�سبورت«  ملعب 
�ساركوا  الذين  لعبا   21 ح�سور 
من  عادية  ب�سفة  التدريبات  يف 
بينهم يو�سف باليلي الذي تبني اأن 
قبل  منها  يعاين  كان  التي  الإ�سابة 
والالعب  خفيفة  تنزانيا  مقابلة 
لعب  اأجل  من  متاما  جاهزا 
عرفت  املقابل،  يف  الغد،  مباراة 
غياب  توا�سل  التدريبية  احل�سة 
جمددا  براهيمي  يا�سني  الالعب 
اإ�سابة  من  يعاين  لزال  والذي 

الذي  وهو  الكاحل  م�ستوى  على 
التي  التدريبية  احل�سة  يف  تلقاها 
اأحد  ويعترب  كينيا،  مقابلة  تلت 
الالعبني الثالثة الذين مل يخو�سوا 
اأي دقيقة منذ انطالق »الكان« اإىل 
الدين  عز  املرمى  حار�سي  جانب 
ويبدو  اأوكيدجا،  واألك�سندر  دوخة 
اأن اإ�سابة براهيمي مقلقة ومعقدة 
امل�سابقة  عن  يغيب  جتعله  وقد 
من  متكنه  عدم  ظل  يف  القارية 
خو�س اأي ح�سة تدريبية وهو الذي 
يكتفي بالعالج فقط رفقة الطاقم 
ابن  جانب  اإىل  للخ�رش،  الطبي 
املنيعة فاإن احل�سة التي جرت اأول 
اأم�س �سهدت اأي�سا غياب احلار�س 
على  اإ�سابة  يعاين  والذي  اأوكيدجا 
الظهر ومل تتاأكد جاهزيته للتواجد 
بلعب  تعداد اخل�رش املعني  �سمن 

مقابلة غينيا.

ينتظر اأن ير�شم االلتحاق
 بالنرياتزوري بعد »الكان«

اإمبويل على و�ضك اللحاق بامليالن 
بقيمة 17 مليون اأورو

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
اللتحاق  نحو  بنا�رش  اإ�سماعيل 
الإيطايل،  الدوري  عمالقة  باأحد 
نادي  األوان  حمل  عرب  وذلك 
عنه  ك�سف  ح�سبما  اأ�سي  ميالن 
الإيطايل،  �سبورت«  »�سكاي  موقع 
فريقي  اإدارة  اأن  اأو�سح  والذي 
الثانية  الدرجة  اإىل  النازل  اإمبويل 
من  واحد  مو�سم  بعد  الإيطالية 
وامليالن  »الكلت�سيو«  اإىل  ال�سعود 
حتويل  ب�ساأن  املفاو�سات  انهيا 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�سط 
اإىل �سفوف ت�سكيلة »النرياتزوري« 
امل�سدر  نف�س  اأو�سح  اأين  بنجاح، 
نحو  بنا�رش  حتويل  قيمة  اأن 
مليون   17 قيمتها  بلغت  امليالن 
مليون   16 مبلغ  متثل  والتي  اأورو 
الذي  والعر�س  ال�سفقة  قيمة 
قدمته اإدارة امليالن والذي وافقت 
على جانب  غمبويل  نظريتها  عليه 
املتغريات  ميثل  اأورو  مليون  مبلغ 
اإنهاء  يتم  اأن  وينتظر  واحلوافز، 

عن  ر�سميا  والإعالن  ال�سفقة 
اأ�سي  ميالن  اإىل  بنا�رش  انتقال 
عقب نهاية م�ساركته مع املنتخب 
اإفريقيا  كاأ�س  مناف�سة  يف  الوطني 
اإىل  يخ�سع  �سوف  حيث  لالأمم، 
العقد  توقيع  قبل  الطبي  الفح�س 
واإدارة امليالن ح�سب  بني الالعب 

نف�س امل�سدر.
واأثار الالعب ال�سابق لنادي اأر�سنال 
الإجنليزي النتباه اإىل الأداء الرائع 
الذي يقدمه رفقة الت�سكيلة الوطنية 
املعنية بخو�س املناف�سة القارية، 
اأف�سل  اختياره  مت  واأنه  خا�سة 
لعب يف الدور الأول من »الكان«، 
مرتني  لعب  اف�سل  جائزة  وت�سلم 
وال�سنغال،  كينيا  مباراتي  وذلك يف 
اإيجابية  امتيازات  منحه  املر  هذا 
طرف  من  املعاينة  حمط  وجعله 
من  ويقرتب  العاملية  الأندية  اأكرب 
عرب  العايل  امل�ستوى  يف  اللعب 

الن�سمام اإىل امليالن.
عي�شة ق.

دينغ ح�شر اأم�س اإىل التدريبات وي�شر على الرحيل اإىل االأهلي امل�شري

اإدارة العميد تقدم الالعبني اجلدد على الطريقة الأوروبية
قامت اإدارة فريق مولودية اجلزائر 
اأم�س  اأول  الفريق  تعداد  بتقدمي 
على م�ستوى ملعب 5 جويلية وذلك 
على الطريقة الأوروبية، اأين تواجد 
الطاقم  اأع�ساء  الالعبون وخمتلف 
الفني اجلديد الذي �سيقود الفريق 
اإىل  العائد  بقيادة  املقبل  املو�سم 
الفرن�سي  املدرب  املولودية  بيت 
اأر�سية امللعب  برنارد كازوين على 
من  الأن�سار  ح�سور  يف  الرئي�سي 
املدرجات، ومت خالل ذلك تقدمي 
الالعبني اجلدد بح�سور �ستة منهم 
ويتعلق الأمر بكل من عبد املوؤمن 
بن  اإبراهيمي، بالل  بلقا�سم  جابو، 
النور بلخري، احلار�س  �ساحة، عبد 

احمد بوطاقة وعالتي، يف املقابل 
غاب امل�ستقدم اجلديد الكامروين 
روين الذي عاد اإىل اليونان من اأجل 
حيث  ال�سخ�سية،  اأغرا�سه  جلب 
الالعبني  تقدمي  عملية  �سهدت 
اجلدد اأجواء ا�ستثنائية والتي جرت 

حتت الألعاب النارية.
واأجرى الالعبون ح�ستني تدريبيتني 
الأوىل  حجوط  ملعب  اأر�سية  على 
اأن  قبل  اأم�س،  اأول  م�ساء  كانت 
البارحة  ح�ستني  كازوين  يربمج 
الأوىل �سباحا والثانية يف الأم�سية، 
البني  املح�رش  رفقة  يركز  اين 
اللياقة  على  توما�س  الفرن�سي 
البدنية لالعبني، فيما يقوم كازوين 

حرا�س  حت�سري  على  بالإ�رشاف 
مدرب  تعيني  انتظار  يف  املرمى 
جديد خلفا لطارق نويوة، و�سهدت 
جرت  التي  التدريبية  احل�سة 
الالعب  ح�سور  اأم�س  �سبيحة 
املايل األيو دينغ اإىل ملعب 5 جويلية 
اأ�رش  حيث  وغادر،  املدين  بالزي 
»العميد«  ت�سكيلة  الرحيل عن  على 
يف ظل العر�س املغري الذي تلقاه 
والتي  امل�رشي  الأهلي  اإدارة  من 
اإىل اجلزائر  اأر�سلت مبعوثني عنها 
النادي  م�سريي  رفقة  للتفاو�س 
العا�سمي، اأين ل ي�ستبعد اأن ت�سمح 

برحيله بن�سبة كبرية عن النادي.
عي�شة ق. 

عي�شة ق.



جنم  روبن  �آريني  �لهولندي  �أعلن 
�عتز�له  �لأملاين  ميونيخ  بايرن 
لعب كرة �لقدم نهائياً بعد م�سرية 
و�لأرقام  بالتتويجات  حافلة 
�جلناح  �علن  حيث  �لقيا�سية، 
�عتز�له  �أم�س  �أول  �لهولندي 
بعد  عاما،   35 عن  �لقدم  كرة 
ع�رشة مو��سم �أم�ساها مع بايرن 
روبن  وقال  �لأملاين،  ميونيخ 
»هذ�  هولندية:  �إعالم  لو�سائل 
قر�ر  �أ�سعب  �سك  �أي  دون  من 
�تخذته يف م�سريتي، قلبي يقول 
و�نتهى  ل«،  يقول  وج�سدي  نعم 
عقد روبن مع بايرن يف 30 جو�ن 

�ملا�سي.

�ألو�ن  حمل  �لذي  روبن  كان 
خرونينغن و�آيندهوفن وت�سيل�سي 
مدريد  وريال  �لإجنليزي 

�ملا�سي  ماي  يف  �أقّر  �لإ�سباين، 
�أن فكرة �لعتز�ل تر�وده، وغاب 
نوفمرب  بني  �ملالعب  عن  روبن 
ومطلع ماي ب�سبب �لإ�سابة: »يف 
حال قررت �أن تتابع �للعب، عليك 
�أن جتد مكانا حيث كل �سيء على 
يتعلق  مبا  فقط  لي�س  ير�م،  ما 
�أجل  من  �أي�سا  بل  �لقدم،  بكرة 

عائلتي« ي�سيف �لالعب.
للفوز  بايرن  روبن  قاد  وبعدما 
عام  �أوروبا  �أبطال  دوري  بلقب 
يف  �لفوز  هدف  بت�سجيل   2013
دورمتوند  بورو�سيا  �جلار  مرمى 
�لعمالق  مع  م�سريته  ختم   1-2
يف  تو�ليا  �سابع  بلقب  �لبافاري 

�لدوري، وخا�س روبن 96 مبار�ة 
 37 فيها  �سجل  هولند�  مع  دولية 
مونديال  يف  و�سيفا  وحل  هدفا 
و�أعلن   ،2014 يف  وثالثا   2010
�عتز�له دوليا بعد ف�سل �ملنتخب 
�لربتقايل يف بلوغ مونديال 2018، 
�لإجنليزي  �لدوري  بلقب  وتّوج 
 2005 يف  ت�سيل�سي  مع  مرتني 
�لربتغايل  �إ�رش�ف  حتت  و2006 
جوزيه مورينيو، قبل �إحر�ز �لليغا 
معظم  لكن   ،2008 يف  ريال  مع 
�جناز�ته حققها مع بايرن حمليا 
�أبطال  بدوري  تتويجه  خ�سو�ساً 
حتت  و�سجل   ،2013 يف  �أوروبا 

�ألو�نه 144 هدفا.

تعاقد باري�س �سان جريمان 
مع  ر�سمياً  �لفرن�سي 
�لإ�سباين  �مليد�ن  متو�سط 
قادماً  هريير�  �أندير 
يونايتد  مان�س�سرت  من 
مدته  بعقد  �لإجنليزي 
ما  بح�سب  �سنو�ت  خم�س 
�أعلن �لنادي �لباري�سي على 
�أم�س،  �أول  �لر�سمي  موقعه 
ويعّد هذ� ثاين �نتقال ل�سان 
بعد  �ل�سيف  هذ�  جريمان 
�لو�سط  لعب  ��ستقد�م 
بابلو  �لآخر  �ل�سباين 
�إ�سبيلية مقابل  �سار�بيا من 

و20   18 بني  مقدرة  �سفقة 
مليون يورو، و�أو�سح �لنادي 
�لبالغ  هريير�  �أّن  �لباري�سي 
خا�س  �لذي  عاماً   29
مع  دوليتني  مبار�تني 
�سريتبط  بالده  منتخب 
معه حتى 30 جو�ن 2024«، 
حقاً  »�أردت  هريير�:  وقال 
�لنتقال �إىل باري�س و�رتد�ء 
�ألو�نه، للنادي تاريخ جميل 
و�أنا �سعيد لكتابة �سفحات 
جديدة، �لن�سمام �إىل هذ� 
�سعور�ً  مينحني  �لنادي 
»�أعدكم  وتابع:  ر�ئعاً«، 

�لعمل،  �أ�سياء  بثالثة 
�لحرت�فية و�ل�سغف«.

ريال  �ألو�ن  هريير�  وحمل 
 2009 بني  �رشق�سطة 
بني  بيلباو  و�أتلتيك  و2011 
�نتقاله  2011 و2014 تاريخ 
�أحرز  �لذي  يونايتد  �إىل 
 2016 يف  �لكاأ�س  لقب  معه 
و�لدوري �لأوروبي يف 2017، 
ليونايتد  هدفاً   20 و�سجل 
يف 189 مبار�ة خالل خم�س 
�أولد  ملعب  يف  �سنو�ت 
مدربه  وو�سفه  تر�فورد، 
غونار  �أويل  �لرنويجي 

»يرك�س كثري�ً،  �سول�سكاير: 
ي�سرتجع �لكرة جيد�ً ويلعب 
�ملدرب  وعمل  بب�ساطة«، 
جريمان  ل�سان  �لأملاين 
تعزيز  على  توخيل  توما�س 
�أدريان  رحيل  بعد  و�سطه 
جوفنتو�س  �إىل  ر�بيو 
عن  تخلى  كما  �لإيطايل، 
كريت�سوفياك  �لبولندي 
مو�سكو  لوكومتيف  �إىل 

�لرو�سي.
غاب  �لتي  �ملباريات  ويف 
ماركو  �لإيطايل  عنها 
توخيل  ��سطر  فري�تي، 

يف  لعبني  ل�ستخد�م 
غر�ر  على  مركزهم  غري 
ماركينيو�س  �لرب�زيليني 
ود�ين �ألفي�س، فيما مل يقنع 
لياندرو  �لأرجنتيني  بعد 
�ل�ستاء  �لقادم  باريدي�س 
مليون   47 مقابل  �ملا�سي 
�لرو�سي،  زينيت  من  يورو 
وبرغم �إحر�ز لقب �لدوري 
توخيل  تعر�س  �ملحلي، 
كبرية  لنتقاد�ت  وفريقه 
بعد �خلروج من ثمن نهائي 
�أمام  �أوروبا  �أبطال  دوري 

مان�س�سرت يونايتد.

�شكوك حول جاهزية فيدال
 ملوقعة الأرجنتني

�لبدنية  باولو و�سط �سكوك حول �حلالة  �ساو  �إىل  ت�سيلي  و�سل منتخب 
لالعب �لو�سط �أرتورو فيد�ل قبيل مو�جهة �لأرجنتني يف مبار�ة حتديد 
�ملركز �لثالث ببطولة كوبا �أمريكا، وو�سل »لروخا« و�سط �أمطار غزيرة 
�أول  م�ساء  باولو  �ساو  بجنوب  فندق  �إىل  �مل�سجعني  بع�س  ح�سور  ويف 
�أم�س، ومل يدل �جلهاز �لفني �أو �لالعبون بت�رشيحات لل�سحفيني، �لذين 
كانو� ينتظرون خارج �لفندق، وخ�سع �أم�س فيد�ل لتقييم من قبل �جلهاز 
�لطبي للمنتخب �لفائز بلقب �آخر ن�سختني من كوبا �أمريكا، و�لذي خ�رش 
0-3 �أمام بريو يف مبار�ة ن�سف �لنهائي، ومن �ملقرر �أن يتدرب �لفريق 

�م�س يف مركز تدريب نادي �ساو باولو.

برجمة ذهاب الكال�شيك
و الإ�شباين يف اأكتوبر

�لكال�سيكو �لأول بني بر�سلونة وريال مدريد �ملو�سم �ملقبل �سيكون يف 
�سهر �أكتوبر �ملقبل على ملعب كامب نو، و�ستكون مو�جهة »�لكال�سيكو« 
�لأوىل ملو�سم 2019-2020 بني بر�سلونة وغرميه �لتقليدي ريال مدريد 
يف �آخر عطلة نهاية �أ�سبوع من �سهر �أكتوبر �سمن �ملرحلة �لعا�رشة من 
�لدوري �لإ�سباين، وذلك بح�سب قرعة �ملو�سم �ملقبل �لتي �أجريت �أول 
�أم�س، وعلى غر�ر ما ح�سل �ملو�سم �ملا�سي حني فاز بر�سلونة ذهاباً 
على  �مللكي  وغرميه  �لدوري  بطل  بني  �لأوىل  �ملو�جهة  �ستكون   ،1-5
ملعب �لأول »كامب نو« على �أن تكون مبار�ة �لإياب يف �أول عطلة نهاية 
�أ�سبوع من �سهر مار�س 2020 على ملعب »�سانتياغو برنابيو« حيث فاز 

�أي�ساً �لنادي �لكتالوين �ملو�سم �ملا�سي 0-1.
ويفتتح بر�سلونة حملة �لدفاع عن �للقب يف عطلة نهاية �أ�سبوع 18 �أوت 
ملعب  على  �لأوىل  مبار�ته  ريال  يلعب  فيما  بلباو،  �أتلتيك  ملعب  على 
و�سيفاً  �ملا�سي  �ملو�سم  �أنهى  �لذي  مدريد  �أتلتيكو  �أما  فيغو،  �سلتا 
خيتايف،  �ملدريدي  جاره  ملعبه مبو�جهة  من  �ملو�سم  فيبد�أ  لرب�سلونة، 
حيث  ماي،  من  �لأخري  قبل  �لأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف  �ملو�سم  ويختتم 
ليغاني�س  م�سيفه  مع  مدريد  ريال  �ألفي�س،  م�سيفه  مع  بر�سلونة  يلتقي 
و�أتلتيكو مع ريال �سو�سييد�د، ولن يفتتح �ملو�سم كما جرت �لعادة بالكاأ�س 
�مل�سابقة  �سيغة  تغريت  �إذ  و�لكاأ�س،  �لدوري  بطلي  �لتي جتمع  �ل�سوبر 
للمو�سم �ملقبل حيث ي�سارك فيها �أربعة فرق، هي بر�سلونة وريال مدريد 
و�أتلتيكو مدريد وفالن�سيا ب�سيغة مبار�تي ن�سف نهائي ومبار�ة نهائية يف 

جانفي 2020.

بوفون يعود اإىل جوفنتو�س
جانلويجي  �ملخ�رشم  �حلار�س  عاد 
بوفون �إىل �سفوف ناديه جوفنتو�س بطل 
�إيطاليا يف �آخر ثماين �سنو�ت، بح�سب ما 
�أعلن فريق »�ل�سيدة �لعجوز« �أول �م�س، 
�لذي  عاماً   41 �لبالغ  بوفون  و�سيكون 
بدياًل  جوفنتو�س  مع  عاماً   17 �أم�سى 
للبولندي فويت�سي ت�سي�سني، وتوج بوفون 
مع �ليوفني بلقب �لدوري �لإيطايل ت�سع 

مر�ت وخا�س نهائي دوري �أبطال �أوروبا 
يف كرة �لقدم ثالث مر�ت دون �ن يحرز لقبه.

�خلام�س جو�ن  بوفون يف  رحيل  �أعلن  فرن�سا  بطل  �سان جريمان  وكان 
�ملا�سي م�سيد�ً ببطل مونديال 2006: »رجل نبيل د�خل وخارج �مللعب، 
وزميل ��ستثنائي، نتمنى لك �لتوفيق للم�ستقبل«، وكان �لعقد �لذي وقعه 
بوفون مع بطل �لدوري �لفرن�سي لعام و�حد مع خيار متديده لعام �إ�سايف، 
لكن �لطرفني مل يفعال هذ� �لبند، وخا�س �حلار�س �لإيطايل 25 مبار�ة 
مع �سان جريمان يف جميع �مل�سابقات بعدما تناوب مع �ألفون�س �أريول 
على حر��سة عرين �لنادي �لباري�سي �لذي �كتفى بلقب �لدوري �ملحلي 
فقط، فيما خرج خايل �لوفا�س من �مل�سابقتني �ملحليتني ووّدع م�سابقة 
دوري �لأبطال من ثمن �لنهائي للمو�سم �لثالث تو�لياً بخ�سارته �إياباً على 
�أر�سه 1-3 �مام مان�س�سرت يونايتد �لجنليزي بعد �أن فاز ذهاباً يف »�أولد 

تر�فورد« بهدفني نظيفني.

�لثقيل،  �لعيار  من  مفاجاأة  يف 
عبوره  بريو  منتخب  ح�سم 
�أمريكا،  كوبا  بطولة  لنهائي 
�لأر�س  �ساحبة  ملو�جهة 
يف  �لرب�زيل،  و�جلمهور 
غد�،  �ستقام  �لتي  �ملبار�ة 
بت�سيلي  بريو  منتخب  و�أطاح 
�لنهائي  ن�سف  �لدور  من 
نظيفة،  بثالثية  بالنت�سار 
عقبة  �ل�سيلي�ساو  تخطي  بينما 
بهدفني  �لأرجنتني  منتخب 

دون رد.

مغامرة مميزة
يقدم منتخب بريو يف �لبطولة 
جد�،  مميز  م�ستوى  �حلالية 
لأول  للنهائي  ي�سل  جعله 
ورغم   ،1975 ن�سخة  منذ  مرة 
لبريو  �جليدة  غري  �لبد�ية 
يف  �سقط  حيث  �لبطولة،  يف 
�إ  فنزويال،  �سد  �لتعادل  فخ 
بوليفيا  على  �نت�رشت  ل�أنها 
تتعر�س  �أن  قبل   ،1-3 بنتيجة 
�لرب�زيل  �سد  ُمذلة  لهزمية 

باجلولة  نظيفة  بخما�سية 
دور  من  و�لأخرية  �لثالثة 
�ملجموعات، وتاأهلت بريو يف 
�لرب�زيل  خلف  �لثالث  �ملركز 
لتبد�أ مرحلة خروج  وفنزويال، 
�ملغلوب و�لتي تاألق فيها رجال 
جاريكا،  ريكاردو  �ملدرب 
وجنحت بريو يف تخطي عقبة 
�لنهائي  ربع  يف  �لأوروغو�ي 
 4-5 بنتيجة  �لرتجيح  بركالت 

�لأ�سلي  �لوقتني  �نتهاء  بعد 
�ل�سلبي،  بالتعادل  و�لإ�سايف 
�آخر  �للقب  حامل  �سحقت  ثم 
ن�سختني ت�سيلي بثالثية نظيفة 

يف ن�سف �لنهائي.

�سيناريو �أملاين
تكر�ر  بريو  منتخب  يتمنى 
نهائيات  يف  �أملانيا  �سيناريو 
حيث   ،1954 عام  �لعامل  كاأ�س 

�ملجر  منتخب  �لأملان  و�جه 
�ملجموعات وحتديد�  دور  يف 
�لتي  �لثانية  �ملجموعة  �سمن 
وكوريا  تركيا  ا  �أي�سً �سمت 
�ملاكينات  وتلقت  �جلنوبية، 
�ملجر  �سد  ُمذلة  خ�سارة 
بو�سكا�س  �لأ�سطورة  بقيادة 
�لأملان  لكن   ،3-8 بنتيجة 
�لبطولة  يف  رحلتهم  و��سلو� 
بعد هذه �خل�سارة ب�سكل مميز، 

ربع  يف  يوغو�سالفيا  وتخطو� 
ثم  نظيفني،  بهدفني  �لنهائي 
�نت�رشو� على �لنم�سا يف ن�سف 

�لنهائي بنتيجة 1-6.
كاأ�س  نهائي  �أملانيا  وبلغت 
�ملجر  �أمامها  لتجد  �لعامل 
تخطت  و�لتي  �أخرى،  مرة 
خالل  كبرية  منتخبات 
�لرب�زيل  للنهائي مثل  طريقها 
ون�سف  ربع  يف  و�أوروغو�ي 
وجنح  �لرتتيب،  على  �لنهائي 
لقب  �قتنا�س  يف  �لأملان 
بالفوز  �ملجر  من  �ملونديال 
�لرغم من  بنتيجة 3-2، فعلى 
تقدم �ملجر يف بد�ية �ملبار�ة 
بهدفني لبو�سكا�س وت�سيبور يف 
�لدقيقتني 6 و8 على �لرتتيب، 
جنحت  �ملاكينات  لكن 
بهدف  �رشيًعا  �لعودة  يف 
 ،10 �لدقيقة  يف  ملورلوك 
هدفني  ر�ن  هيلموت  و�سجل 
ليقود  و84،   18 �لدقيقتني  يف 
�أملانيا لأول لقب يف تاريخ يف 

كاأ�س �لعامل.
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البي اأ�س جي يعلن التعاقد مع اأندير هرييرا

كوبا �مريكا

بريو ت�شعى لالنتقام من الربازيل على الطريقة الأملانية

روبن ي�شع حدًا مل�شريته الكروية
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اجلزائر تتذكر ال�سهداء:

الأئمة يتحركون .. واملف�سدون حما�سرون يف ال�سجون
تالحقت م�ساهد احلب الوطني اخلالد عند اجلزائريني مبنا�سبة ذكر اال�ستقالل 

وال�سباب، وعاد �سهداءهم يف م�سريات الكرامة والتحرر من اال�ستبداد، حيث 
جاء كل �سهيد لرياقب احلراك ال�سلمي احل�ساري، ووا�سلت العدالة فتح ملفات 

الف�ساد، كما حترك االأئمة ليقولوا كلمتهم.

د-وليد بوعديلة

يانا�س..لقد عّم الف�ساد 
وع�س�س؟؟

القادر  عبد  الدولة  رئي�س  اأعلن 
يوم  خطابه  يف   – �صالح  بن 
�صامل  حوار  جويلية-عن  الثالث 
وطنية،ول�صنا  �صخ�صيات  بقيادة 
رغم  ال�صخ�صيات  هذه  من  نري 
اأنه قد و�صح باأنها م�صتقلة وذات 
حزبي  انتماء  وبال  م�صداقية 
 ، �صخ�صي  انتخابي  طموح  اأو 
موؤكدة  معنوية  �صلطة  ذات  وهي 
نادى  التي  من  تكون  اأن  ونتمنى 
وذكرها  ال�صعبي  احلراك  بها 
طالب  الدكتور  مثل  باال�صم 
رجال  اأو  بيتور  وبن  االبراهي 

جمعية العلماء امل�صلمني...
كما بني خطاب رئي�س الدولة بان 
الدولة  تكون  لن  ال�صامل  احلوار 
بو�صع  و�صتكتفي  فيهن  طرفا 
واللوج�صتية  املادية  الو�صائل 
تخوف  لكن  احلوار،  يدير  ملن 
يف  الدولة  ح�صور  من  احلراك 
يف  ال�صلطة  وح�صور  الدعم 
تطبيق  ثم عدم  والتوجيه  التاأثري 
يطالب  �صعبي  حوار  خمرجات 
بان هذا  التغيري اجلذري؟؟ عما 
حول  ال�صلطة  تريده  احلوار 
ومل  فقط  الرئا�صي  اال�صتحقاق 
احلومة  لرحيل  اخلطاب  ي�رش 

وقائدها؟؟
االأركان   قائد  األح  هذا  قبل  و 
جوان   26 ليوم  خطابه  يف 
من  ينتظر  اجلي�س  اأن  على 

الثقة  اإىل  يرتقي  تفهما  ال�صعب 
احلمالت  جمعهما،رغم  التي 
قيادة  لها  تتعر�س  التي  الدنيئة 
بانه  �صالح  القايد  اجلي�س،وقال 
تواجه  »العراقيل  بع�س  توجد 
اأ�صخا�س  وراءها  يقف  اجلي�س، 
يرون يف كل عمل جدي م�صا�صا 
مب�صاحلهم وم�صالح اأ�صيادهم....
لقيادة  �صيا�صية  طموحات  ال 
اجلي�س... وطموحنا بلوغ اأعتاب 

ال�رشعية الد�صتورية«.
ت�صهد  حممد  �صيدي  وحمكمة 
عليها  مروا  جمرمني  عن 
الرئي�س  ملزي  حميد  ،ومنهم 
للموؤ�ص�صة  االأ�صبق  العام  املدير 
العمومية لال�صتثمارات الفندقية 
بتهم   ، الدولة  اأقامة  ومدير 
بامل�صا�س  اخلا�س  الف�صاد 
اجلو�ص�صة  و  الوطني  باالقت�صاد 

االقت�صادية.
و كل املحاكم اجلزائرية مفتوحة 
موؤخرا ملحاربة الف�صاد، وجمال  
القطاع  يف  الف�صاد  عن  البحث 
متوا�صل؟؟  و  مفتوح  ال�صياحي 
اأ�صباب  من  �صببا  نعرف  وهنا 
وتراجع  القطاع  هذا  تخلف 
مداخيله، وهجرة اجلزائريني كل 
�صيف وربيع للجارة تون�س ولدول 
ملاذا  لل�صياحة؟؟ونعرف  اأخرى 
االأ�صعار يف التهاب على الزوالية، 
ة  الأن-بب�صاطة- االإطارات امل�صريرّ
وخمتل�صة...  و�صارقة  فا�صدة 

حا�صا القليل القليل....
اأبناء  الف�صاد  قوائم  ويف   
هذا  حكموا  الذين  امل�صوؤولني 

الوطن بالف�صاد والتزوير،  ومعهم 
البلديات  وروؤ�صاء  الوالة  بع�س 
اأع�صاء  من  الكثري  جانبهم  ،واإىل 
ال�صعب  يطالب  الذين  الربملان 
احل�صانة  ورفع  و  بف�صحهم 
متنوعة،  كثرية   عنهم،والتهم 
على  اواحل�صول  منح  مثل:-  
–  منح  امتيازات غري م�رشوعة 
خارج  �صخمة  قرو�س  اأخذ  اأو 
االأطر القانونية- وحتويل رووؤ�س 
العقارات  نهب  للخارج-  املال 
عمومية،ا�صتغالل  اأموال  وتبديد 

النفوذ ...
غ�صري  بوجمعة  املحامي  يقول  
اخلرب:«  جريدة  مع  حوار  يف 
بوتفليقة  الرئي�س  اأن  يعلم  الكل 
الف�صاد  على  حكمه  طريقة  بنى 
واإبعاد  منه  الفا�صدين  وتقريب 
ي�صري  كان  اأي  ال�رشفاء،  كل 
الوطن مبجموعة اأ�رشار، ما اأدى 
وتوقف  االقت�صاد  تخريب  اإىل 
املنظومة  وف�صاد  التنمية  م�صار 
 ،2019 جوان  ال�صيا�صية«)26 

�صفحة 2(
و  االقت�صدية  احللول  و�صارت 
املالية لرجال النظام البوتفليقي 
توؤرخ  املا�صي،  من  الفا�صد 
بتواطوؤ  وال�صلبية،  للف�صل 
الربملان ورجال االقت�صاد الذين 
يبيعون �صمائرهم وعلمهم ل�رشاء 
وقد  الف�صاد،  واملال  املنا�صب 
اأعلنت حكومة بدوي توقيف طبع 
النقود، ليبقى م�صري املطبوع من 
مليارات الدوالرات جمهوال، ومل 
ت�صخ 3 اأالف مليار دينار) تعادل 

25 مليار دوالر( بعد يف االقت�صاد 
حتذيرات  رغم  اجلزائري؟؟ 
من  الوطنيني  اخلرباء  بع�س 

الت�صخم وانقرا�س الدينار؟؟
الهوية مهددة واالأئمة 

يحتجون
املوظفون  و  االأئمة  خرج  وقد 
لالحتجاج  الدينية  ال�صوؤون  يف 
التهديدات  بعد  ال�صارع،  يف 
�صاأنهم  هو  كما  واالعتداءات، 
حيث  البواقي،  اأم  والية  يف 
الديني  التيار  �صباب  يالحقهم 
املت�صدد، وبع�س امل�صلني الذين 
الدينية  اللجان  مع  يتفاهمون  ال 
امل�صجدية ،ويتدخلون يف عملها 

كل مرة بحق اأوبغري حق.
و و�صل التهديد لدرجة ال�رشب، 
اأمام  والتجريح  ال�صتم  وكذلك 
للو�صايا،ثم  غياب موقف ر�صمي 
مت منع االإمام جلول حجيمي من 
اإمامة امل�صلني يف �صالة اجلمعة 

الورتالين  الف�صيل  مب�صجد 
بالعا�صمة يوم 19 جوان، كل هذا 
يف ظل م�صاكل مهنية و اجتماعية 
يف  العاملني  للموظفني  ة  كثري 

امل�صاجد.
لتحذير  اجلزائريون  ينتبه  مل  و 
وموظفي  االأئمة  تن�صيقية 
ال�صوؤون الدينية لبع�س املخاطر 
التي  يف امل�صاجد، واالعتداءات 
يتعر�س لها اأبناء هذا القطاع من 
فئات خمتلفة، ومنها املت�صددون 
ميار�صون  الذين  ودينيا،  فكريا 
الدينية  للمرجعية  وحتديا  تغوال 
يهدد  خطر  وهذا  اجلزائرية، 
والتما�صك  الوطنية  الوحدة 
التاأثري  ميتد  وقد  املجتمعي، 
عديدة  وقطاعات  ملجاالت 
وندخل يف فو�صى  جمتعية وفتنة 

دينية.
لطغيان  التن�صقية«  اأ�صارت  كما 
م�صتقوية  مت�صددة  جماعات 

ومدعومة  اأجنبية  مبرجعيات 
من لوبيات نافذة«، وهذا خطاب 
حتذيري هام، وعلى اأجهزة االأمن 
التحرك،  العدالة  وعلى  التدخل 
الهوية  ب�صوؤون  اللعب  ميكن  فال 
الدينية  الوطنية  املرجعية  و 

..يانا�س.
يف االخري..

كتابة  اجلزائريون  �صيوا�صل 
احلوار  ظل  يف  الوطني  جمدهم 
التنازالت  ظل  ويف  ال�رشيح 
الوطن  م�صلحة  الأجل  املتبادلة، 
قبل كل �صئ، ولكي بكون لنووذج 
ال�صيا�صي  التحول  يف  اجلزائري 
خارطتنا  يف  القدوة  هو  ال�صلمي 
اخلراب  لتجنب  العربية، 
الوطن  احفظ  اللهم  والفنت...و 
ملحطة  للو�صول  اأهله  ووفق 
واجعله  ال�صامل  الوطني  النجاح 
ال�صلمي  العربي  للحراك  بداية 

احل�صاري.

ك�سف اأثري يف منطقة 
البجراوية بال�سودان

القطرية  البعثة  من  فريق  تو�صل 
هيئة  من  تت�صكل  -التي  لالآثار 
االآثار  وهيئة  قطر  متاحف 
واملعهد  ال�صودانية  واملتاحف 
االأملاين لالآثار- اإىل اكت�صاف اأثري 
ي�صيف معلومات  اأن  يتوقع  جديد 

جديدة عن تاريخ مملكة مروي.
من  �صنوات  ثالث  واأف�صت 
على  العثور  اإىل  املتوا�صل  العمل 
اأحد  اأ�صفل  ملكية  ملدافن  غرف 
البجراوية  منطقة  اأهرامات 
االأثرية �صمايل البالد. وحتوي هذه 
الغرف ر�صوما ملونة ومكانا لو�صع 
مرت�صى  وبح�صب  امللك،  تابوت 
لالآثار  القومية  الهيئة  من  ب�صارة 
هذا  فاإن  ال�صودانية،  واملتاحف 
االكت�صاف يعترب اأحد اأهم االأعمال 

التي قامت بها البعثة القطرية.

ب�رشية  لعظام  بقايا  على  وعرث 
اإىل  اإ�صافة  حيوانية  واأخرى 
واأدوات  الفخارية  االأواين  بع�س 
امللكية  املدافن  داخل  الزينة 
وو�صف  حديثا.  املكت�صفة 
ومهتمون  �صودانيون  م�صوؤولون 
ال�صودان  يف  ال�صياحة  برتويج 
فتح  باأنها  اجلديدة  االكت�صافات 
للعامل  �صتوؤكد  واأنها  مهم،  اأثري 
مل  االأثرية  املعامل  من  كثريا  اأن 
ويف  البلد.  يف  بعد  اكت�صافها  يتم 
ال�رشاكة  من  الثالث  العام  نهاية 
االآثار  مبجال  القطرية  ال�صودانية 
اآالف  �صتة  من  اأكرث  اكت�صاف  مت 
البالد،  يف  جديد  اأثري  موقع 
القطع  اآالف  ع�رشات  عن  ف�صال 

االأثرية املهمة .
وكاالت

      اأول ق�سة اأطفال عن البتكوين والبلوك ت�سني
لق�ص�س  جديد  عهد  بداية 
الع�رش  تواكب  اأطفال  وكتب 
احلديثة.  وتقنياته  الرقمي 
ق�صة  اأول  اإ�صدار  فمع 
البلوك  تقنية  عن  اأطفال 
الرقمية  والعمالت  ت�صني 
نقول  »بيتكوين«،  امل�صفرة 
اخليالية  للحكايات  وداعاً 
اأو  الفرا�صات  عن  النوم  قبل 
تلك  حتى  اأو  الدينا�صورات 
اأخالقيات  االأطفال  تُعلم 

و�صلوكيات مفيدة.
 A Place in the« ق�صة
تف�رش   »B l o c k c h a i n
مفردات  وتعلمهم  لالأطفال 
تعنيه  وماذا  احلديث  الع�رش 
»تقنية  اأو  »بيتكوين«  عملة 

ب�صيط  باأ�صلوب  ت�صني«  بلوك 
الكاتب  تاأليف  من  و�صل�س، 
يف  املطور  بريي«  »بريت 
والعا�صق  التكنولوجيا  قطاع 
طفولته،  منذ  للتقنيات 
كمهند�س  حالياً  والعامل 
بي  اآي  �رشكة  يف  برجميات 
اإم. وتدور فكرة الق�صة حول 
املحورية  »بلوكي«  �صخ�صية 
ليجد  وي�صعى  يكافح  الذي 
مكاناً له داخل البلوك ت�صني، 
و�صط مغامرة مثرية، يكت�صف 
البلوك  معنى  الطفل  خاللها 

ت�صني.
فيها جمموعة  �صورة  وتظهر 
جملة  مع  البلوكات،  من 
ولي�س  قوية  ت�صني  »البلوك 

بها،  امل�صا�س  ال�صهل  من 
يف  اأيدينا  تالحم  فبمجرد 
ميكنهم  ال  البع�س،  بع�صها 

اأبداً تقييدنا اأو جتاوزنا«.
عن  الق�صة  اأن  وحيث 
احلديثة،  التكنولوجيا 
فقط  متوفرة  فن�صختها 
حتميلها  ميكن  اإذ  اإلكرتونياً، 
عرب متجر اأمازون االإلكرتوين 
على اأجهزة كيندل لعمر حتى 
موقع  بح�صب  �صنوات،   9
باالأخبار  املعني  نت«  �صي 

التكنولوجية.
وقال بريي يف من�صور له على 
االجتماعية،  ريديت  �صبكة 
اإن الق�صة ت�صتهدف االأطفال 
ع�رش  يف  يرتعرعون  الذين 

هي  فيه  امل�صتخدمة  اللغة 
اأنه  اإىل  م�صرياً  التكنولوجيا، 
ي�صتطيع  كلمات  ا�صتخدم 

االأطفال فهمها ب�صهولة.
ت�صني  البلوك  تقنية  وتُعرف 
مركزي  غري  نظام  باأنها 
�صحة  من  والتحقق  للتخزين 
وترخي�س التعامالت الرقمية 
اأمان  بدرجة  االإنرتنت  على 
عالية ودرجة ت�صفري ي�صتحيل 
ك�رشها اأو اخرتاقها، نظراً الأن 
تكون خمزنة  بياناتها  قواعد 
التي  االأجهزة  جميع  على 
البع�س،  بع�صها  مع  تتعامل 
من  للمعاجلة  احلاجة  دون 

اأطراف و�صيطة متعددة.
وكاالت
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الروائية اأ�سمى الزهار »للو�سط«

حقيقية  الدموع" ...خلفية  "حرب 
ملا نراه يف الو�ضع الراهن

اأ�سمى الزهار، من مواليد 30 جانفي 1983، طالبة جامعية بجامعة يحي فار�س باملدية، تقطن حاليا 
بولية البليدة، در�ست الأدب الفرن�سي وحت�سر للمو�سم القادم لرتتاد تخ�س�س الأدب العربي، 

تع�سق اللغة العربية حد النخاع، �سدر لها رواية �سادرة عن دار املثقف اجلزائرية للن�سر والتوزيع 
مو�سومة بـ » حرب الدموع ».

بقلم / اأ. خل�سر. بن يو�سف

مرحلة الطفولة من املراحل 
حياة  يف  الأهمية  ذات 
حدثينا  هنا  ومن  الإن�سان 

عن مرحلة طفولتك؟

جدا..  عادية  كانت  طفولتي 
حّبي  هو  ميّيزها  كان  ما 
قراأت  وال�شعر..  للأدب  العميق 
م�شطفى  امل�رصي  للكاتب 
بعمر  واأنا  املنفلوطي..  لطفي 
در�شت  عمري  من  ع�رص  الثالثة 
واحلياة  الطبيعة  علوم  �شعبة 
تلك  تغادرنا  ومل  الثانوي..  يف 
لكل ماله علقة  الوفية  العا�شقة 
ا�شتاذي  تنباأ  والأخلق..  بالأدب 
للغة العربية بكوين �شاأ�شبح كاتبة 
من خلل تعبريي املدّجج باألوان 
الكبري  اعتمادي  وخا�شة  ال�شعر 

على اخليال.

التي  الق�سايا  اأهم  ماهي 
اأ�سمى  الروائية  بال  ت�سغل 

الزهار يف الوقت احلا�سر؟
اأهم الق�شايا التي ت�شغل بايل يف 
يف  الثقافة  هي  الراهن..  الوقت 
ن�شاهم  اأن  دائما  اأمتنى  وطني.. 
نحو  بها  لل�شري  بلدنا  ازدهار  يف 
الرقي.. �شواء يف املجال الأدبي 
اأخرى..  جمالت  اأو  العلمي  اأو 
ومن  باأعماقي  ت�شكن  اجلزائر 

اأجلها اأموت كي تعي�ش.

يف  تكتبني  اأنك  اأعرف 
هو  ما  عديدة،  جمالت 

املجال الأقرب لوجدانك؟
 بالفعل.. اأكتب يف عدة جمالت.. 
واحلزن  واحلرب  احلب  يف 

الفقر  عن  اأكتب  واحلرية.. 
والتقهقر..  التطور  والرثاء.. عن 
اأكتب  والنذالة..  الكرامة  عن 
ت�شتهويني..  ل  ال�شمت  لعبة  لأن 
املف�شلة..  لعبتي  لي�شت  هي 
قلبي  اإىل  املوا�شيع  اأقرب  لكن 
وقلمي.. هي تلك التي تنك�ش يف 
الوجدان.. تريد اأن متحي بع�شا 
من الأحزان.. وجتعلنا نعي�ش كلنا 

.... ب�شعادة واأمن واطمئنان.

تطورت  الأخرية  الفرتة  يف 
الن�سائي  البداع  حركة 
هي  فمن  العربي    عاملنا  يف 
اأثر  لها  كان  التي  الأ�سماء 
الأ�سمى    حبك  يف  كبري 

للكتابة؟
واهلل.. اأحب الرواية منذ �شغري، 
اأحدثوا  مما  بالكثريين  تاأثرت 
الأدب..  بدولة  جميل  انقلبا 
وع�شقت  قباين..  نزار  اأحببت 
بني  وع�شت  دروي�ش..  حممود 
اأ�شطر �شيدة الأدب العربي اأحلم 
وفية  دائما  وكنت  م�شتغامني..  
ال�شمان..  غادة  ال�شورية  للكاتبة 
مكتبة  مبنزيل  الكثري  والكثري.. 
ل اأ�شتطيع اأن اأفارقها.. هي اأهم 

واأغلى ثرواتي.

يف  املبدعات  تهتم  غالبا 
الوطن العربي بق�سية املراأة، 
املراأة  عن  اأ�سمى  عربت  هل 
بع�س  ذكر  مع  اأعمالها،  يف 

الن�سو�س من اأعمالك؟
املبدعات  تهتم  اأن  الطبيعي  من 
تعبري  لأن  باملراأة..  العربيات 
اأ�شهل  �شخ�شه  عن  الن�شان 
�شيء  و�شف  من  اإليه  بالن�شبة 
عملي  يف  املراأة  ذكرت  اآخر.. 

وبراءتها  وطيبتها  بلطفها  الأول 
بحقائق  وا�شطدامها  الطاغية.. 
مدينة  منها  �شنعت  حولها..  من 
للحزن كبرية.. اأما كتابي الثاين.. 
على  متمردة  فيه  املراأة  كانت 
الرثي  والدها  وعلى  واقعها.. 
املاريونات..  لعبة  جعلها  الذي 

وهذا من اأجل م�شاحله.

اأثارت  التي  الروايات  من 
املو�سومة  روايتك  جدل 
»حرب الدموع » لأنها جاءت 
مراآة عاك�سة لت�سريح اأزمات 
خلفية  فما  العربي،  الواقع 

الق�سة يا ترى؟
ت�رصيح  م�شطلح  يكون  لرمبا 
كبريا على  العربي  الواقع  اأزمات 
روايتي املتوا�شعة »حرب الدموع 
» لكن لدي اإميان كبري اأن اأزماتنا 
ال�شغرية  مب�شاكلنا  تبداأ  الكبرية 
احلياة،  يف  معادلتنا  واأب�شط 
جدل  لحقاً  �شت�شبح  لرمبا 
وا�شعاً لق�شية ل تنتهي لكن الأمل 
موجود  دائماً  يبقى  احلياة  يف 
 « لروايتي  احلقيقية  اخللفية 
يف  نراه  ما  هي  الدموع«  حرب 
م�شاألة عادية..  الراهن..  الو�شع 
لرمبا ل يختلف عليها الكثريون.. 
حولها  يدور  ل  م�شلّمة..  وت�شبح 
التي  الكذب  كق�شية  اجلدل.. 
ولكنها  منا..  الكثري  بها  ي�شتهني 
وخيمة..  نتائج  اإىل  دائما  توؤدي 
روايتي  لبطلة  حدث  ما  وهذا 
اليتيمة« عائدة« التي اكت�شفت يف 
الأخري اأن اأمها على قيد احلياة.

رواية  اأي  يف  البطل  يثري 
يبحث  كونه  املتلقي  اهتمام 
واحلب  احلقيقة  عن 

من  بالرغم  الغربة  و�سط 
وق�سوتها،  احلياة  تناق�سات 
الزهار  ت�ستوحي  اأين  فمن 
لر�سم  ال�سجن  هذا  كل 
الرواية  �سخ�سيات  مالمح 

وخ�سو�سا البطل؟

هو  ن�شتوحيه  ل  �شعور  ال�شجن 
كوجبة  مبوائدنا  حا�رص  دائما 
الأحزان  تعرف  ل  ومن  رئي�شية 
ل  قلب  بداخله  قلبه  اإىل  طريقا 

يزال مل ينب�ش بعد.

الكتابة  يف  يغريك  الذي  ما 
البداعية عموما؟

جميل  �شيء  الإبداعية  الكتابة 
نعرف  فقط  خلله  من  جدا 
تطور الدّول والرقي الأدبي الذي 
املقيا�ش  كذلك هي  اإليه  و�شلت 
احلقيقي ملعرفة املنهج الفكري 
التي  ال�شامية  واأهدافه  للكاتب 

يريد اأن يرقى بقارئه اإليها.

»حرب  م�سمون  عن  ماذا 
الدموع« باخت�سار؟

الدموع«..  حرب   « كتابي  عن 
اأن  للقارئ  اأو�شل  اأن  اأريد 
واآلمه  اأحزانه  برغم  الإن�شان 
�شي�شيئ  نور  �شعاع  دائما  هناك 
طريقه و�شيكون له ال�شند عا�شت 
بقلب  روايتي  بطلة  »عائدة« 
كانت  والدتها،  ملوت  جريح 
والأخت  ال�شديقة  نعم  لها  �شارة 
يا�شني  اخللوق  والدها  اأحبت 
احلياة  لكنها  عميق..  باإح�شا�ش 
بنهاية  فاجاأتها  مباغتة  دائماً 
وهنا  �شعيد  لكت�شاف  تعي�شة 
التي  التناق�ش  جماليات  تظهر 
متحّم�شا  وجتعله  القارئ  تُلهم 

اإىل  والو�شول  احلقائق  ملعرفة 
نهاية الرواية فقط اإلقائه لنظرة 
وهذا  الأوىل  بال�شفحة  خاطفة 
ما يحدث غالباً يف الروايات التي 
حازت على �شدى وا�شتطاعت اأن 

تدخل التاريخ من بابه الوا�شع.

حركة  اإىل  تنظرين  كيف 
والوطن  اجلزائر  يف  النقد 

العربي اليوم؟
حت�ّشن  التي  الأ�شياء  اأجمل  من 
من م�شتوى الكتابة والفكر ب�شفة 
البناء  النقد  هي  و�شاملة  عامة 
اإبداعي  عمل  باأي  القبول  لأن 
دون اأن تكون هناك اآراء خمتلفة 
حيث  من  وانتقاده  حوله  تدور 
منطلقاته ومقا�شده �شي�شاهم يف 
انحطاط الإبداع وال�شري به نحو 
اأن نن�شى باأن  منحى خاطئ دون 
النقد ي�شبه الكتابة اإىل حد بعيد، 
اجليد  للكتاب  يكون  اأن  نتمنى 

ناقد جّيد كذلك.

النا�سر  عالقة  عن  ماذا 
يف  باخت�سار  حاليا  واملبدع 

راأيك؟
بلد  كانت  القدم  ومنذ  اجلزائر 
واحلمد  واملبدعني  الروائيني 
من  العديد  لدينا  اأ�شبحت  هلل 
الإبداع  التي حتت�شن  الن�رص  دور 

ناأمل  اجلديدة،  املواهب  وتتبنى 
اجلميل  �شعبنا  تطور  يف  دائما 
نحو  قدما  وامل�شي  وازدهاره 

الأح�شن بكافة املجالت.

للقارئ  جديدك  هو  ما 
العربي؟

احلمد هلل اأتلقى ترحيبا وت�شجيعا 
العربية  الدول  كافة  من  كبريا 
طرف  من  وا�شعا  واإعجابا 
اأ�شكرهم  ب�شفحتي  امل�شاركني 
عن  فيها  اأبدو  كلمة  كل  على 
روايتي  اقتناء  يف  رغبتهم 
اأح�رص  باجلديد،  دائما  واأعدهم 
الآن لطبع روايتي » اأحا�شي�ش يف 
دويل  عقد  ام�شاء  بعد  املنفى« 
والتوزيع  للن�رص  املثقف  دار  مع 
 « الدموع  حرب  روايتي«  لتوزيع 

على م�شتوى الدول العربية.

ر�سالتك  هي  ما  اخلتام،  يف 
من  اجلديد  الرواية  جليل 

ال�سباب؟
كل اأملي من جيل الرواية اجلديد 
اأن يكون هدفهم الأول والأ�شمى 
اأن  اأجل  من  وبجد  العمل  هو 
الدول  اأوىل  من  اجلزائر  تكون 
الأدبي  امليدان  يف  املتقدمة 
بالأفكار  اإل  يتحقق  لن  وهذا 

الراقية والبناءة

من�شورات  عن  حديثا  �شدرت 
الطبعة  اإيطاليا،   - املتو�شط 
اجلديدة  للرواية  العربية 
للجزائري �شمري ق�شيمي، »�شلمل 
ترولر«، بعد اأن كانت �شدرت يف 
بني  بال�رصاكة  اجلزائرية  طبعتها 
من�شورات املتو�شط ودار الربزخ.

جريئة،  روايٌة  ترولر«  و«�شلمل 
يحدُث  ُم�شتقبًل  وتقراأ  �شادمة، 
تعيُد  تنبُّوؤية،  رواية  هي  الآن، 
ال�شيا�شي  اجلزائر  تاريخ  �شياغة 
باأ�شلوب  العربي  التاريخ  ومنه 
عوامل  من  مادته  ي�شتمد  �شاخر، 

بحيث  الواقع،  حتاكي  فانتازية 
فيه  تختفي  وطن  عن  حتكي 
الأبواب لتنمحي احلدود الفا�شلة 
ما  بح�شب  واخلارج،  الداخل  بني 

كتب على موقع الدار.

ملحمة �ساخرة

ر�شد  يف  الرواية  ومت�شي 
ح�شب  وتتنا�شخ  تتقاطع  حيواٍت 
ال�شيناريوهات املحتملة للم�شيئة 
اأو »املدينة  يف عا�شمة اجلزائر، 
تَها يف ق�شة  الدولة« التي نقراأ ق�شَّ
ال�شابقة  وزوجته  حميدي،  جمال 

واإبراهيم  بوخنونة،  وموح  اأولغا، 
تتقاطع  ن  َّ مممِ وغريهم  بافولولو، 
النفجار  م�شري  مع  حكاياتهم 
ع�رصين  رت  تاأَخّ لقيامٍة  الأعظم 

�شنة.
يتجاوز  الذي  الواقعمِ  رواية  وهي 
الذي  الكاتب  وخيالمِ  امُلخيمِّلة، 
فيه  ُق  يتفَوّ موازياً  واقعاً  ي�شنُع 
يف  العربية  ال�شعوب  ملهاة  على 
ملحمًة  في�شنع  ق،  املمَزّ ربيعها 
الأدب  ملحم  تُ�شبه  �شاخرة، 
مع  لوجه  وجهاً  تقع  التي  الكربى 

ال�شيا�شة.

م�شوخ
فريدة  متعة  تبعث  رواية  وهي 
يف  ولكنها  القارئ،  نف�ش  يف 
الوطن  باأملمِ  ت�شعرهُ  الوقت  نف�ش 
الكاتب  اأح�شن  الذي  املغت�شب 
و�شفه يف �شخو�ٍش ت�شبه امل�شوخ، 
بعد  ما  اً  ن�شّ خللها  من  ن�شج 

حداثّي ي�شت�رصف الثورة.
روايته  »اإن  ق�شيمي:  وقال 
اجلديدة تظهر عمق الهاوية التي 
فيها  و�شقطت  باجلميع  ترتب�ش 
له  »الن�ش  وي�شيف:  اجلزائر«، 
طابع فانتازي تخيلي، حيث ي�شور 

البيوت  من  الأبواب  تختفي  كيف 
احلكومية  واملقرات  واملباين 
بني  احلواجز  وتنتفي  وال�شجون، 
الآلهة  لت�شقط  واخلارج،  الداخل 
لدى  الروؤية  و�شوح  ماأزق  يف 
الرواية  فكرة  عن  اأما  ال�شعب«، 
ومقاربتها ملا يحدث يف اجلزائر 
الفكرة  كانت   « الكاتب  قال  اليوم 
منذ �رصعت يف كتابة هذه الرواية 
هو  ما  اأنتقد  اأن   ،2014 مطلع 
اجتماعًيا  اجلزائر  يف  حا�شل 
واقع  وهو  دينياً،  وحتى  و�شيا�شًيا 
من  فانتازية  اأكرث  اأبينا،  اأم  �شئنا 

اأي  اأي عامل خيايل قد يفكر فيه 
روائي«.

جزائري  كاتب  ق�شيمي،  و�شمري 
من مواليد 1974، يف ر�شيده ت�شُع 
»يوم  »احلامل«،  منها:  روايات، 
رائع للموت«، »هلبيل«، و«حب يف 
خريف مائل«، ح�شد بها اعرتافاً 
جتاوز العامل العربي، ويعُدّ واحداً 
من اأبرز الأ�شوات العربية ح�شوراً 
اإىل  اأعمالُه  وتُرجمت  جيله،  يف 
على  ل  وحت�شَّ الفرن�شية،  اللُّغة 

عدٍد مهٍمّ من اجلوائز.
وكالت 

�سدرت حديثا عن من�سورات املتو�سط - اإيطاليا

»�ضالمل تروالر« للروائي اجلزائري �ضمري ق�ضيمي.. بالعربي
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الكاتبة والر�سامة رمي�ساء زنتوت، »للو�سط«

الفن الت�ضكيلي ...م�ضدر للإبداع والرقي احل�ضاري للمجتمعات 
تعد رمي�ساء زنتوت كاتبة موهوبة وفنانة ت�سكيلية مبدعة  زاوجت بني الر�سم والكتابة لتن�سج لوحة رائعة ت�سر الناظر اإليها ملا تت�سمنه  من ر�سائل �سامية مما 
�سكل وحدة مرتا�سة مع بع�سها البع�ض  والتي ال جندها عند اأغلب الر�سامني ،  وعليه  فلقد ك�سفت لنا يف هذا اللقاء  احل�سري الذي انفردت به يومية الو�سط »  

عن دعوتها لتمثيل  اجلزائر وامل�ساركة يف فعاليات املهرجان الدويل »الوجه االآخر لفو�سى منتظمة » باإ�سطنبول تركيا  من 16  اإىل 23 اأوت  املقبل  بوا�سطة عر�ض 
ر�سوماتها  االإبداعية التي تربز امل�ستوى احلقيقي لهذه الفنانة الت�سكيلية اجلزائرية التي �سافرت بري�ستها اإىل دروب متعددة  من خالل ر�سوماتها النابعة من 

وجدانها ومن ذائقتها الفنية العالية .
حاورها: حكيم مالك 

ب�إرادة  تتحلى  متميزة  امراأة  فهي   
زمني  ظرف  يف  ا�ستط�عت  قوية  
ب�سمة  لنف�سه�  تخلق   واأن  وجيز 
خ��سة به�  يف ع�مل الفن الت�سكيلي 
الر�س�مني  مع  ف�حتك�كه�  ككل  
االطالع  من   مكنه�   ، العرب 
واالنفت�ح على ثق�ف�ت املجتمع�ت 
،وعليه فلقد وجهت رمي�س�ء يف هذا 
احلوار  نداء لل�سلط�ت املعنية  يف 
اجلزائر  من اأجل رد االعتب�ر  للفن 
يف  اليوم   يع�ين   الذي  الت�سكيلي  
�سمت ف�أغلب فن�نيه مهم�سون  مع 
غي�ب  الك�مل للدعم  الذي يحت�جه  
�سخروا  الذين  املبدعني  هوؤالء 
الفني،   لالإبداع  خدمة  ري�ستهم 
وب�لت�يل فلقد �سلطت  رئي�سة  ن�دي 
على   ال�سوء  املبدعة«  »الري�سة 
العراقيل وال�سعوب�ت امل�دية  التي  
الت�سكيليني  الفن�نني  تواجههم  التي 
حتدثت  اأنه�  كم�   ، اجلزائريني  
مل  التي  اجلديدة  روايته�  عن 
»الطفلة  بـ  واملو�سومة  بعد  ت�سدر 
والرجل الغريب«   حيث �سيكت�سف 
هذا  خالل  من  عوامله�  الق�رئ  
اللق�ء ال�سيق ، موؤكدة هذه  الروائية 
ال�س�عدة   اأنه� تع�سق الكت�بة  فهي 
ال�سوت اجلريء لكل من يخجل من 

قول م�س�عره«.

.         بداية، كيف تقدم رمي�ساء 
زنتوت نف�سها للقارئ؟

زنتوت رمي�س�ء من مواليد4 ج�نفي 
ت�سكيلية  فن�نة   ، بق�سنطينة   1993
املوارد  ت�سيري  يف  �س�مي  وتقني 
الكف�ءة  �سه�دة  ح��سلة  الب�رشية، 
مهنية يف نظم املعلوم�تية  ولقد مت 
تعييني يف 01 دي�سمرب 2018 رئي�سة 
جلمعية  املبدعة«  »الري�سة  لن�دي 
وال�سب�ين  الثق�يف  للتب�دل  الع�بدين 
بق�سنطينة، واأن� ك�تبة الزلت اأبحث 
واالأ�سلوب  والفكرة  املو�سوع  عن 
جملة  لتحقيق  اأ�سعى  ف�أن�  ،وعليه 

من الطموح�ت واالآم�ل.

.        كيف كانت بدايتك االأوىل 
مع الفن الت�سكيلي؟

اأنك  تعرف  واأنت  ال�سغر  منذ 
ط�قة  بداخلك  اأن  فتعلم  خمتلف 
وقد  م�  �سورة  يف  تخرج  اأن  يجب 
وجدت الر�سم والكت�بة هم� التعبري 
ت�سكنني  ك�نت  ف�ملوهبة  االأمثل، 
االألوان  مع  اإال  ذاتي  اأجد  وال 
مب�دئ  مينحني  كونه  والر�سم 
م�  واحلر�ص على  والتفكري  التدبر 
اأريد بحيث ك�نت يل تلك العني التي 
ال�سم�ء  يف  وحتدق  الرتبة  تالم�ص 
ومط�لعة  اجلم�لية،  القيم  متطلعة 
والفنية  االأدبية  الكتب  من  العديد 
الت�ريخية والرتاثية، ال�سعرية وحتى 
الفل�سفية، ب�لرغم من اأن تخ�س�سي 

الث�نوي علوم.

.        مبن تاأثرت من الفنانني 
املحليني والعامليني؟

على امل�ستوى املحلي ت�أثرت ب�الأب 
اجلزائري  الت�سكيلي  للفن  الروحي 
الفن�ن وم�سمم اجلرافيك والر�س�م 
)حممد ا�سي�خم( الذي يعد اأيقونة 
وكذلك  املع�ن�ة،  قلب  من  اإبداع 
اأحد  االآخر  هو  يعترب  بفن�ن 
اجلزائري  الر�سم  فن  موؤ�س�سي 
الفن يف  كب�ر  املع��رش وواحد من 
ترك  الذي  خدة(  )حممد  الع�مل 
ويف  الت�سكيل  يف  كبرية  ب�سمة 
اأنه  من  ب�لرغم  االأخرى  الفنون 
يوؤهله  اأك�دميي  تعليم  اأي  يتلق  مل 
ك�ن  الت�سكيلي  الفن  ملم�ر�سة 
بح�سه  امليدان  واقتحم  ع�س�مي� 
الع�ملي  امل�ستوى  على  اأم�  الفني. 
املك�سيكية  ب�لفن�نة  كثريا  ت�أثرت 
ا�ستخدمت  التي  ك�هلو(  )فريدا 
ال�ستك�س�ف  ال�سعبي  الفن  �سذاجة 
اال�ستعم�ر  بعد  م�  الهوية  اأ�سئلة 
املجتمع  يف  والعرق  والطبقية 
فنه�  كثريا  اإليه�  �سدين  وم�   ،  ....
ب�الأمل  الن�ب�ص  ب�الأ�سلوب  املتفرد 
وموجع معرب �س�رخ للغ�ية ، فريدا 
اأك�دميية  درا�سة  الر�سم  تدر�ص  مل 
ق��سية  فر�س�ته�  من  جعلت  لكنه� 
بني  املزيج  قوة  تعك�ص  واألوانه� 
يف  الب�طن  واملعنى  والقدر  الواقع 
اخل�سب  اخلي�ل  بروعة  الداخل 
ب�لفن�ن  ب�لواقعية.وكذلك  امل�سوب 
الذي  موندري�ن(  )بيت  الهولندي 
الوحيد  ال�سبيل  التجريد  من  جعل 
لالقرتاب من احلقيقة والعودة اإىل 

االأ�سول والبداي�ت.

.        ما هي املدار�ض واالجتاهات 
الفنية التي تاأثرت بها؟ 

عن  البحث  امللحة يف  الرغبة  اإن   
اأ�سلوبي  وتطوير  الفن  يف  ذاتيتي 
تالءم  �سيغة  عن  والبحث  اأوال 
وجدت   ، ث�ني�  ومع�ريف  ثق�فتي 
نف�سي مت�أثرة ب�لعديد من املدار�ص 
ك�لواقعية  الفنية  واالجت�ه�ت 
املدر�سة  وخ�سو�س�  والت�أثريية 
وب�لفن   ، وال�رشي�لية  التجريدية 
قليلة  اأين  من  ب�لرغم   ، املع��رش 
ب�لتنظري  االهتم�م  كثرية  االإنت�ج 
ت�س�عد  التي  املف�هيم  والبحث يف 
يف  االنخراط  على  الت�سكيلي  الفن 
واأ�سعى   ، والتقنية  الفكرية  التنمية 
بطريقة  املراأة  عن  التعبري  اإىل 
تكون  البداية  يف  اللحظة  جت�سد 
رمز  اإىل  اأحوله�  ثم  واقعي  ب�سكل 
اآن  والتعبري يف  التجريد  يقوم على 
اأغواراملراأة  ق�سة  يعك�ص  واحد 
وعمقه� من خالل عالقته� ب�حلي�ة 
بني  اأمزج  اإذ  والروؤية  واحلركة 
املراأة  روؤية  يف  والرتاث  الطبيعة 
فهي منزوية خجولة متطلعة جريئة 
واحد  اآن  يف  وواعية  ومتح�رشة 
اجل�سد  ور�سم   ، روؤى جديدة  تفتح 
املوجود  اجلميل  الوهمي  الغ�ئب 
الأن  الواقع  يف  ولي�ص  الالوعي  يف 
الواقع ي�سفي الكثري من الت�سوه�ت 
على ج�سد املراأة بينم� نراه �س�في� 
نقي� منحوت� ومرتاق�س� يف اللوح�ت 
ب�الألوان ال�س�خنة والب�ردة وب�الأ�سود 

واالأبي�ص.

.        كيف ترين الفن الت�سكيلي 
توا�سلي  مل  وملاذا  اليوم؟ 
الفنون  مبدر�سة  درا�ستك 

اجلميلة بق�سنطينة!؟
 اأرى الفن الت�سكيلي اأ�س��ص التعبري 
عن الذات وتنفي�ص عن روؤية خ��سة 
للفن�ن اجت�ه ع�مله الداخلي الذاتي 
واخل�رجي املحيط به ، وهن� تلعب 
ه�م�  دورا  الهوية  يل  ب�لن�سبة 
الهوية  كون  العمل  نت�ج  يف  وب�رزا 
الت�سكيلية تولد من كي�نه الوجداين 
به من تراث  ثم كل م� يحيط  اأوال 
وتق�ليد  وع�دات  وطقو�ص  وثق�فة 
وح�س�رة وت�ريخ وحتى من اجل�سد 
الب�رشي نف�سه ، وبلدي اجلزائر من 
ال�رشق  ومن  اجلنوب  اإىل  ال�سم�ل 
اإىل الغرب اأعتربه ق�رة وع�مل� يتيح 
خ�سبة  اأر�سية  ومفكر  فن�ن  لكل 
م�  كل  واإخراج  والتدبر  للتعبري 
الإكم�ل  ب�لن�سبة  .اأم�  مكنون�ته  يف 
درا�ستي ب�ملدر�سة الفنون اجلميلة 
وفنه  ح�سه  �سجن  من  يل  ب�لن�سبة 
قهرا  قتله  فقد  واحدة  يف مدر�سة 
�سقية  م�س�ك�سة  ك�لطفل  ف�للوحة 
لعوب متمردة تقتله� مق�عد الدر�ص 
للمحيط  لتتوجه  املنفرة  اململة 

اخل�رجي ومالم�سة الواقع.

.         حدثينا عن م�ساركاتك 
        . الفن  معار�ض  خمتلف  يف 

الت�سكيلي؟ 
فلقد  الفنية،  مل�س�رك�تي  ب�لن�سبة   
ال�س�لون  فع�لي�ت  يف  �س�ركت 
حتت  الت�سكيلية  للفنون  االأم�زيغي 
ب�ألوان  اجلم�ل  نخلق  »مع�  �سع�ر 
ال�سالم » من 8 اإىل 12 جويلية 2017  
املنظمة من طرف جمعية مل�س�ت 
للفن الت�سكيلي خن�سلة ، وال�س�لون 
الوطني للفنون الت�سكيلية بخن�سلة ، 
حتت �سع�ر »مظ�هرات 11 دي�سمرب 
و12،   11 اأي�م  وذلك  الفن�ن  بري�سة 
و�س�لون   ،  2016 دي�سمرب   13
و�سمبوزيوم  املغ�ربي  نوميدي� 

اأع�يل �سيلي� .

واأنت  �سعورك  هو  ما           .
املهرجان  فعاليات  يف  م�ساركة 
الدويل »الوجه االآخر لفو�سى 
منتظمة » باإ�سطنبول تركيا؟   

بلدي  لتمثيل  دعوة  موؤخرا  تلقيت 
فع�لي�ت  يف  للم�س�ركة  اجلزائر 
االآخر  »الوجه  الدويل  املهرج�ن 
ب�إ�سطنبول   « منتظمة  لفو�سى 
املقبل،  اأوت   23 اإىل   16 تركي� من 
الدولية  امل�س�رك�ت  فهذه  وعليه 
خلق  على  الت�سكيلي  للفن�ن  ت�سمح 
بلدان  بني  م�  والتق�رب  التوا�سل 
يف  املختلفة  و�سعوبه�  الع�مل 
والثق�ف�ت  التم�زج بني احل�س�رات 
كون الفن لغة ق�درة على التخ�طب 
دون كالم ال يحت�ج الأن يرتجم حتى 

يفهم املتلقي م� ي�سبو اإليه.

توا�سل  على  اأنت  هل          .
عرب  ت�سكيليني  فنانني  مع 

واأجانب؟

 ب�لن�سبة للفن�نني من الوطن العربي 
اأن� على توا�سل دائم معهم، من دولة 
تون�ص ف�أن� على توا�سل مع رئي�سة 
جمعية الفن�ن�ت املغ�ربي�ت » �س�رة 
بن عي�سى » والفن�ن الن�قد بن �سنة، 
ومن  ال�سيب�ين،  خ�لد  العراق  ومن 
وغريهم   .... ر�س�  الدكتور  م�رش 

من الفن�نني.

الكتابة  لك  تعني  ماذا          .
واحلياة يف نظرك؟

لكل  اجلريء  ال�سوت  هي  الكت�بة 
هي  م�س�عره،  قول  من  يخجل  من 
من  اأي�دين�  عن  ننطقه�  اأ�سوات 
القلم  هي  ف�لكت�بة  قلوبن�  اأعم�ق 
تعني  واملو�سيقى  والكتب  والورق 
ال�سوارع  اأر�سفة  القدمية،  البيوت 
اليوم  العتيق،  الغيم  تعني  اخل�وية 
�سوتن�  تعني  وغدا،  والب�رحة 
و�سوت كل الف�سول، فهي الي��سمني 
جميل،  �سيء  وكل  الزيتون  و�سجر 
والقرية  ال�سجر  القهوة،  تعني 
والبحر  واجلبل  ال�سهر  واملطر 
احلي�ة  مقوم�ت  كل  ب�خت�س�ر 
واالأهم الع�ئلة واحلب )حب االإخوة 

واالأم واالأب (.
وق�سرية،  ه�س��سة  فيه�  احلي�ة  اأم� 
الع�مل  ف�حلي�ة قر�ص موؤقت وهذا 
للحقيقة،  ت�فه  تقليد  �سوى  لي�ص 
بنب�ت�ت  فهي كب�ست�ن بري يحت�سد 
الدب�س��سية واالأع�س�ب وال�سجريات 
ذات ال�سيق�ن املتعددة ولكن الزائر 
هو الذي يقرر م�ذا يريد اأن يقطف 
من بني كل هذه االأنواع واإذا ك�نت 
من  دوم�  جتد  اجلميلة  الزهور 
من  قليال  ف�إن  الفور  على  يقطفه� 
ذات  النب�ت�ت  اإىل  ينجذبون  الن��ص 
هي  احلقيقة  اأن  غري  االأ�سواك 

اأعظم االأدوية ت�سنع منه�.

قوله  تريدين  الذي  ما          .
الطفلة  روايتك«  خالل  من 

والرجل الغريب«؟ 
»الطفلة  رواية  خالل  من  اأهدف 
عن  التعبري  اإىل  الغريب«  والرجل 
يعوزه�  ب�سورة  الب�طن  العقل 
اآلية  وتكون  واملنطق  النظ�م 
  ، خ�ل�سة  نف�سية  ب�سيطة  وتلق�ئية 
عن  الرواية  هذه  يف  عربت   ولقد 
وا�ستخدام  الفكر  ا�ستغ�ل  واقع 

الرموز واحلوار الداخلي الن�جت عن 
 ، واملو�سوعية  الذاتية  بني  �رشاع 
بحيث ر�سمته� طفلة �سبية وامراأة 
الطفولة  مين�ء  يف  مبت�سم�  ثغرا   ،
ال�سم�ء   يف  حتدق  �سبية  وكتبته� 
تالم�ص الرتبة وتنتظر �سكون الليل 
امراأة  القهوة  مدمنة  منطوية   ،
والر�سم  والكت�بة  خي�له�  ع�سقت 
 ، تتنف�سه  الذي  الهواء  فهم� مبث�بة 
وهي  كربت  امراأة  �سبية  طفلة  هي 
الذي  اخلي�ل  رفقة  ع�مله�  تعي�ص 
اأ�سمته الوهم اأو الغريب الذي اأ�سبح 
هزمه�  رجال   ، بعمق  حتبه  رجال 
على  حتقد  وهي  كربت  حك�ية  يف 
، لتن�سئ  جمتمعه� الب�يل وامل�سلول 

بيت� لي�ص ك�س�ئر البيوت.

.      كيف يواجه الفنان ف�ساعة 
الواقع املر املحيط به؟

وذلك  ويوؤثر  حوله  يت�أثر مبن  الفنن 
راجع لره�فة ح�سه ودقة مالحظ�ته 
اآخر  ب�أ�سلوب  لالأ�سي�ء  وقراءته 
واأعتقد  واأعم�له،  فنه  يف  يت�سح 
ف�سيع  واقع  هن�ك  يكن  مل  اإذا  اأنه 
مرتبط  كونه  فن  هن�لك  يكون  فلن 
ي�ستمد قوته وتع�بريه  ب�لواقع ومنه 
واأذوبه  الواقع  هذا  اأت�بع  و�سخ�سي� 
لكي  طحنه  على  واأعمل  داخلي  يف 
اأحوله اإىل عمل فني �سواء ب�لري�سة 
الكت�بة  اأع�سق  كوين  ب�لقلم  اأو 
كبرية  لوحة  ف�حلي�ة  وعليه  اأي�س� 
ونخرج حمملني  برباءة  اإليه�  ندخل 
القراءات  متعددة  كثرية  ب�أ�سي�ء 

والت�أويالت.

.        هل ا�ستطعت خلق ب�سمة 
لوحاتك  خالل  من  بك  خا�سة 

الفنية ؟
خ��سة،  ب�سمة  خلق  ا�ستطعت  نعم 
اإليه كل فن�ن مبدع  وهذا م� يطمح 
م�ستوى  اإىل  بعد  اأ�سل  مل  لكنني 
الر�س� عن اأعم�يل وجتربتي واأمتنى 
اإىل تلك احلقيقة الأنني  اأ�سل  اأن ال 
قد  �س�أكون  و�سلت  اإذا  وبب�س�طة 
انتهيت، اأ�سعى اإىل التعبري والتجريد 

يف اآن واحد.
  

.        ما هي اأهم العراقيل التي 
تواجه الفنان الت�سكيلي؟

يواجهن�  الت�سكيل  اأن  من  ب�لرغم 

جزء  نحن  ،بل  وحني  حلظة  كل  يف 
بني  الف�سل  ميكن  وال   منه  كبري 
ي�ستقيم  ال  بدونه  والت�سكيل  احلي�ة 
يف  جنده  اإذ  يتنف�ص  وال  مك�ن  اأي 
 ، الق�سة  ويف  وامل�رشح  الرواية 
والفكرية  االأدبية  االأجن��ص  كل  يف 
العراقيل  من  العديد  جند  بينم� 
وال�سعوب�ت امل�دية تواجه الفن�ن ، 
االقت�س�ديني  الف�علني  اعتق�دي  يف 
الفنية  االأعم�ل  على  انفتحوا  اإذا 
�سوق  بخلق  واال�ستثم�ر  ب�القتن�ء 
للفن ي�سمح ب�النفت�ح والتعريف اأكرث 
اأو غربة  به فلن تكون هن�لك عزلة 
 ، الفن�ن  لوح�ت  تراكمت  اإذا  اأم�   ،
دون اأن يجد من يقتنيه� فتلك اأزمة 
نعي�سه� ب��ستمرار وقد تنعك�ص �سلب� 
على حي�ته ال�سخ�سية، فهو يتنف�ص 
من خالل اأعم�له التي تكتمل حي�ته� 

عندم� تبتعد عن منتجه� . 

.        كيف يتم خلق التوا�سل 
الفن  بني  نظرك  وجهة  من 
خا�سة  الت�سكيلي  والفن  عامة 

واجلمهور؟
 ملد جذور التوا�سل بني هذا الفن 
انت�س�ره  رقعة  وتو�سعة  واجلمهور 
النقد  طرح  من  البد  ووجوده 
واأ�س�ليب  متجددة  بطرق  الفني 
االإعالم  و�س�ئل  من  ايج�بية  اأكرث 
الت�سكيلية  للفنون  تقدميه�  يف 
واالهتم�م بتدري�سه� وخلق ور�س�ت 
بقيمة  الوعي  لن�رش  وثق�فية  فنية 
املجتمع،  يف  واأهميته  الفن  هذا 
االإعالم  وو�س�ئل  الفني  )ف�لنقد 
والنظ�م التعليمي( اعتربه� منظومة 
ال غنى عنه� لتحديث الوعي الفني 
مبختلف اأ�سك�له �سواء: »ر�سم، نحت 

اأو زخرفة. 

كلمتك االأخرية؟ 
جريدة  واأ�سكر  اأ�سكرك  اأوال 
ال�سيق  احلوار  هذا  »على  »الو�سط 
والذي اعتربه حتفيز لل�سب�ب املبدع 
وعلى ه�ته الفر�سة التي اأتيحت يل 
الإي�س�ل اأفك�ري والتطرق والتحدث 
عن الفن الت�سكيلي والفن�ن، واأ�سكر 
للفن  مل�س�ت  الوالئية  اجلمعية 
فوؤاد  االأ�ست�ذ:  ورئي�سه�  الت�سكيلي 
التي  املجهودات  كل  على  بالع 
اإىل  الفن  �سوت  الإي�س�ل  به�  يقوم 

الوطن العربي واإىل الع�مل ككل. 
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اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين 
جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 

للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رشت نتائج الدرا�شة، 

باأن العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا 
اأن ن�شبة الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل تتجاوز بني الآخرين 
.%11

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف البحث، 
اإن اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب 

�شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم للإ�شابات. وقد يكون 
ال�شبب يف عامل فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 

تاأثري نقل الدم الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة كيفية 
من الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�س الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�س الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل هناك 

اختلف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رشورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج امل�شابني.

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
اجلديد يف علج مر�س امللريا، 

يف 25 اأفريل 2018، اليوم العاملي 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 

اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  امللريا  لعلج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
تعد من النباتات القيمة يف علج 
جمموعة من الأمرا�س لحتوائها 
على مادة الأرتيمي�شينني، املكون 

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

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  واأو�شح م�رشف 

�شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 
�شكان  ن�شف  اأن  تونغ  جياو 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل 
بامللريا حيث يتم ت�شجيل حوايل 
ميوت  عام،  كل  حالة  مليون   216

منهم 445 األف �شخ�س.
ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
جينات  وعزل  ومعرفة  بتحديد 
على  وح�شلوا  بالكامل  ال�شيح 
مورثات  جلميع  جينية  خريطة 
 ،63226 عددها  يبلغ  التي  النبتة 
الربوتينات  ترميز  عن  وامل�شوؤولة 

فيها.
اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
ال�شينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل 
اأكرب  لإنتاج كميات  وراثيا  املعدل 
املعالج  الدوائي  املركب  من 
املادية  تكلفته  ولت�شبح  للملريا، 

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

فاكهة حتمي الأ�صنان من 
خطر الت�صو�س!

فاكهة حتمي الأ�سنان 
من خطر الت�سو�س!

ال�رشكات  الأ�شنان  اأطباء  يحث 
امل�شنعة لغ�شول الفم ومعاجني 
الأ�شنان على البدء يف ا�شتخدام 
التوت  واأنواع  الربي  العنب 
وزعمت  منتجاتها  يف  الأخرى 
 Oral( الفم  �شحة  موؤ�ش�شة 
والتوت  الفاكهة،  اأن   )Health
»جيدة  تبدو  خا�شة،  الربي 

ب�شكل خا�س ل�شحة الفم«.
اأن  بعد  الت�رشيح  هذا  وياأتي 
ميكن  التوت  اأن  الباحثون  وجد 
ت�شو�س  خطر  من  يقلل  اأن 
خف�س  طريق  عن  الأ�شنان، 
الفم  يف  البكترييا  ن�شاط 
الفاكهة  من  الأنواع  هذه  وتعد 
البوليفينول  ملادة  غنيا  م�شدرا 
ويدعو  الأك�شدة(.  )م�شادات 
الرئي�س  كارتر،  نايجل  الدكتور، 
ال�شحة  ملكتب  التنفيذي 
التوت  اأن ي�شبح  اإىل  وال�شلمة، 
منتجات  يف  مكونا  الأ�شود 

الأ�شنان، مثل غ�شول الفم.
»البوليفينول  اإن  مو�شحا  وقال 
فمنا  ويحمي  لعابنا  يف  يلت�شق 
من امللوثات، حتى بعد ابتلعه. 
اأن  هو  خا�س،  ب�شكل  يثري  وما 
الطبيعية  امل�شتخل�شات  هذه 
وهذا  ال�شكر،  من  متاما  خالية 
اإىل  اإ�شافتها  ميكن  اأنه  يعني 

بعدة  بالفم  العناية  منتجات 
طرق«.

واخترب باحثو جامعة كوينزلند، 
الربي  التوت  من  عينات 
الفم،  بكترييا  على  والفراولة 
يف  ملحوظا  انخفا�شا  ووجدوا 
تعدادها، وفقا ملا ورد يف جملة 
»Oral Sciences«ويقول 

الأف�شل  من  اإنه  كارتر  الدكتور 
تناول التوت يف اأوقات الوجبات، 
لأنه  خفيفة،  كوجبات  ولي�س 

يحتوي على ال�شكر الطبيعي.
مادة  اأن  بالذكر  اجلدير 
البوليفينول املوجودة يف التوت 
من  للحماية  جيدة  الربي، 

اأمرا�س القلب وال�رشطان.

 بع�س فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رشورية 
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�رش 

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

ع�سري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�سبغة 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�س ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�س القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

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

يقللن من ال�رشر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعلت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكلت 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�س.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقل 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�رشت 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�س  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�شل، 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�شل.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!
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من �سمائل �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سَلّم حفظه للود و�حتفاظه بالعهد

ُ َعنَْها َقالَْت :  َي الَلهّ َعْن َعاِئ�َضَة َر�ضِ
 ُ لَهّى الَلهّ َما ِغْرُت َعلَى اْمَراأٍَة ِللنَهِّبِيهّ �ضَ

َعلَيِْه َو�َضلَهَّم َما ِغْرُت َعلَى َخِديَجَة 
َجِني  َهلََكْت – ماتت – َقبَْل اأَْن يَتََزَوهّ
ِلَا ُكنُْت اأَ�ْضَمُعُه يَْذُكُرَها – اأي يثني 
ََها  ُ اأَْن يُبَ�ِشهّ عليها خرياً – َواأََمَرهُ الَلهّ

اَة  ٍب َواإِْن َكاَن لَيَْذبَُح ال�َضهّ ِببَيٍْت ِمْن َق�ضَ
َفيُْهِدي ِف َخَلِئِلَها ِمنَْها َما يَ�َضُعُهَنهّ 

واأي�ضاً عن عائ�ضة ر�ضي الل عنها 
قالت:

جاءت عجوٌز اإىل النبي �ضلى الل عليه 
و�ضلم قال : كيف اأنت ؟ كيف حالكم 

؟ كيف اأ�ضبحتم ؟ قالت : بخري ، 
باأبي اأنت واأمي يا ر�ضول الل ، فلما 

خرجت قلت : يا ر�ضول الل تُْقِبُل على 
هذه العجوز هذا الإقبال ؟ فقال : يا 
عائ�ضة اإنها كانت تاأتينا اأيام خديجة 
، اإكراماً خلديجة ، واأن ح�ضن العهد 

من الإميان
عن اأبي الطفيل قال : راأيت النبي 
�ضلى الل عليه و�ضلم يق�ضم حلماً 

باجلعرانة ، واأنا يومئذ غلٌم فاأتته 
امراأةٌ فب�ضط لها رداءه، قلت : من 

هذه ؟ قيل : هذه اأمه التي اأر�ضعته 
اأي هي حليمة ال�ضعدية ر�ضي الل 

عنها ، مد لها رداءه وروى اأبو داود 
اِئِب اأَنَهُّه بَلََغُه َعْن ُعَمَر بِْن ال�َضهّ

ُ َعلَيِْه َو�َضلَهَّم  لَهّى الَلهّ ِ �ضَ اأََنهّ َر�ُضوَل الَلهّ

اَعِة  �ضَ بُوهُ ِمْن الَرهّ ْقبََل اأَ َكاَن َجاِل�ًضا َفاأَ
– اأي زوج حليمة ال�ضعدية ، اأبوه 
َع لَُه بَْع�َض  من الر�ضاعة – َفَو�ضَ

ُه ِمْن  ثَْوِبِه َفَقَعَد َعلَيِْه ثَُمهّ اأَْقبَلَْت اأُُمهّ
َع لََها �ِضَقهّ ثَْوِبِه ِمْن  اَعِة َفَو�ضَ �ضَ الَرهّ

َجاِنِبِه اْلآَخِر َفَجلَ�َضْت َعلَيِْه ثَُمهّ اأَْقبََل 
اَعِة َفَقاَم لَُه َر�ُضوُل  �ضَ اأَُخوهُ ِمْن الَرهّ

ُ َعلَيِْه َو�َضلَهَّم َفاأَْجلَ�َضُه بَْيَ  لَهّى الَلهّ ِ �ضَ الَلهّ
يََديِْه. فاأ�ضبح ل فراغ عنده ، اأمه ، 

واأبوه ، واأخوه ، وكان يُجلهّهم ر�ضول الل 
بعد اأن جاءه الوحي و حمل الر�ضالة.

ومن �ضمائل النبي �ضلى الل عليه 
و�ضلم اأنه كان يزور اأ�ضحابه ، وقد 

يتوهم التوهم اأن زيارة الكبري 

لن هو دونه مما يقلل �ضاأنه ؛ ل ، 
بل العك�ض هو ال�ضحيح ، كان عليه 

ال�ضلة وال�ضلم يكرث زيارة الأن�ضار 
خا�ضًة وعامًة ، كان اإذا زار خا�ضًة 

اأتى الرجل ف منزله ، واإذا زار عامًة 
اأتى ال�ضجد . عن اأن�ٍض ر�ضي الل 

عنه قال : كان عليه ال�ضلة وال�ضلم 
يزور الأن�ضار ، وي�ضلم على �ضبيانهم 
ومي�ضح روؤو�ضهم عن اأن�ض بن مالك 
قال:  اأن ر�ضول الل �ضلى الل عليه 

و�ضلم زار اأهل بيٍت من الأن�ضار 
فطعم عندهم طعاماً ، فلما خرج 

اأمر مبكاٍن من البيت ، فن�ضح له على 
ب�ضاط ف�ضلى عليه ودعا لهم . 

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة ال�ضلمي ف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�ضل الأ�ضول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ضتدل بن�ضه، وبظاهره ويعترب 
ال�ضنة تبيانا له. ال�ضنة النبوية: اأما ال�ضنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�ضري ف فهمها على ما �ضار عليه 

ال�ضلف وعامة الحدثي الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
ف ال�ضنة لت�ضمل ما يعرف عند علماء 
احلديث بالاأثور. وهو بهذا العنى 
يعطي لعمل اأهل الدينة واإجماعهم 
مكانة خا�ضة، ويجعل من قبيل ال�ضنة 
كذلك فتاوى ال�ضحابة، وفتاوى كبار 
التابعي الآخذين عنهم، ك�ضعيد بن 

ال�ضيب، وحممد بن �ضهاب الزهري، 
ونافع، ومن ف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�ضبعة.عمل 
اأهل الدينة: من الأ�ضول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�ضادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�ضم الإمام الباجي 
عمل الدينة اإىل ق�ضمي: ق�ضم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ضاألة 

الأذان، وم�ضاألة ال�ضاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�شوات، وغري ذلك من 
ال�ضائل التي طريقها النقل وات�ضل 
العمل بها ف الدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقل يحج ويقطع 
العذر. وق�ضم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ضتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بي علماء الدينة، 

وعلماء غريهم من اأن ال�ضري منه اإىل 
ما ع�ضده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك ف م�ضائل عدة اأقوال 

اأهل الدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا 
به، والوطاأ خري �ضاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر الجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�ضي الل عنه- 
الل  -�ضلى  الل  ر�ضول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقوللل  و�ضلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �ضفتاه  بي 
لذلك ما ع�ضانا اإل اأن نقول باأن 
الأذكار.  اأعظم  من  ال�ضتغفار 
كان   ، ال�ضتغفار  ف�ضل  ولعظم 
النبي �ضلى الل عليه و�ضلم يكرث 
منه ول يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�ضلة وال�ضلم : اإنه ليُغان 
الل  لأ�ضتغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�ضلم 
اللغة : ) الغي ( بالغي العجمة 
، والغيم مبعنى ، والراد هنا ما 
 : القا�ضي  قال   ، القلب  يتغ�ضى 
قيل : الراد الفرتات والغفلت 
عن الذكر الذي كان �ضاأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�ضب الإن�ضان اأن ال�ضفر اإىل البقاع القد�ضة الذي كلف بها ال�ضتطيع واعترب من فرائ�ض الإ�ضلم على 

بع�ض اأتباعه يح�ضبه الإن�ضان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجهّ اأَ�ْضُهٌر َمهّ عن العاين اخللقية، ومثل لا قد حتتويه الأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنهّ َخرْيَ  ُ َوتََزَوهّ ِجهّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اللهّ َجهّ َفَل َرَفَث َولَ ُف�ُضوَق َولَ ِجَداَل ِف احْلَ َفَمن َفَر�َض ِفيِهَنهّ احْلَ
اِد التَهّْقَوى َواتَهُّقوِن يَا اأُْوِل الأَلْبَاِب{ الَزهّ

هذا العر�ض الجمل لبع�ض العبادات التي هي اأركان الإ�ضلم، ن�ضتبي منه متانة الأوا�ش التي تربط الدين 
بالقا�ضد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة ف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف والق�ضد. 

فال�ضلة وال�ضيام والزكاة واحلج، وما �ضابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�ضلم، هي مدارج الكمال الن�ضود، 
وروافد التطهر الذي ي�ضون احلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه ال�ضجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ضاأ عنها- 

ى لبه! ويهذب بالل وبالنا�ض �ضلته  اأعطيت منزلة كبرية ف دين الل. فاإذا مل ي�ضتفد الرء منها ما يزِكهّى قلبه، وينِقهّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�ضلة وترديد كلماتها.. رمبا متكن المثل من اإظهار اخل�ضوع وت�ضنع 
اأهم النا�ضك.. لكن هذا وذاك ل يغنيان �ضيئا عن �ضلمة اليقي، ونبالة الق�ضد.

واحلكم على مقدار الف�ضل وروعة ال�ضلوك يرجع اإىل م�ضار ل يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية الأمر، وجماع اخلري، وو�ضية الل للأولي والآخرين، وال�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَهُّكْم تَتَهُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�ضي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�ضفهاء.
فعندما ي�ضبح هُمهّ ال�ضلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �ضكلية دون اللتفات اإل مقا�ضدها ودون اإحداث تغيري 
ف اأخلقه فل يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حلوة الإميان، وجتد انف�ضاما ف �ضخ�ضية بع�ض ال�ضلمي، فقد 

ى ال�ضدق،  ا كثري ال�ضلة وال�ضيام واحلج والعتمار، وف الوقت نف�ضه ل يُوؤمَتَن علي �ضيء، ول يتَحَرهّ جتده �ضخ�ضً
ويُ�ضيء معاملة الآخرين، وجتده قليل ال�ضرب عند البلء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ضتفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيُهَّها الَهِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَهِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَهُّكْم  هّ ال�ضِ

تَتَهُّقوَن{ ]البقرة:183[  اأي ليعدكم به 
»للتقوى« التي هي امتثال الأوامر واجتناب 

النواهي، لا ف ال�ضيام من مراقبة الل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون ف زمرة التقي، لأنهّ 

ال�ضوم �ضعارهم. 

والتقوى ال�شعية هي اتقاء العا�ضي، واإمنا 
كان ال�ضيام موجبا لتقاء العا�ضي، لأن 

العا�ضي ق�ضمان: ق�ضم ينجع ف تركه التفكر 
كاخلمر والي�ش وال�شقة والغ�ضب، فرتكه 

يح�ضل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
والوعظة باأحوال الغري، وق�ضم ين�ضاأ من 
دواع طبيعية كالأمور النا�ضئة عن الغ�ضب 

وعن ال�ضهوة الطبيعية التي قد ي�ضعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�ضيام و�ضيلة لتقائها، 
لأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

العا�ضي، لريتقي ال�ضلم به عن ح�ضي�ض 
النغما�ض ف الادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�ضيلة للرتيا�ض بال�ضفات اللكية 
والنتفا�ض من غبار الكدرات احليوانية. وف 

احلديث ال�ضحيح: »ال�ضوم جنة«  اأي وقاية، 
ولا ترك ذكر متعلق جنة تعي حمله على ما 
ي�ضلح له من اأ�ضناف الوقاية الرغوبة، ففي 

ال�ضوم وقاية من الوقوع ف الاآثم، ووقاية 
من الوقوع ف عذاب الآخرة، ووقاية من 

العلل والأدواء النا�ضئة عن الإفراط ف تناول 
اللذات. 
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النقال  :0661.41.25.76  

ن�شرين طاف�س حت�شد
 جناح األبومها الأّول

»احللوة«  اأغنية  اأطلقت  اأن  بعد 
»اأهال  اأغنية  و  امل�رشية  باللهجة 
و�شهال باالأحباب« باللهجة ال�شامية، 
و  اإعجاباً  طاف�ش  ن�رشين  حت�شد 
 ، اأغنية  اأّن  خا�شة  وا�شعاً  تفاعاًل 
اأهدتها  باالأحباب«  و�شهال  »اأهال 
و  طروب  القديرة  الفنانة  لتاريخ 

حتمل طابع ال�شيف واملرح.
 وتثبت ن�رشين من جديد تنوعها بنجاح اأغنية »مو �شدق حبك« باللهجة 
لطرح  ن�رشين  وت�شتعد  العربي  اخلليج  يف  رواجاً  تلقى  التي  العراقية 
اأغنية »جنمة قطبية« باللهجة اجلزائرية للفنان اجلزائري القدير رابح 
دريا�شة. برهنت ن�رشين من خالل اأغانيها اجلديدة ن�شجاً فنًيّا وموهبة 
متميزة و اأداًء متمكناً يحمل البهجة باألوان اأغاين االألبوم املتنوعة. وال 
قناتها  على  تباعاً  �شيتم طرحها  اأغاين  ن�رشين خم�ش  يزال يف جعبة 

الر�شمية على اليوتيوب و املتاجر الرقمية.

دي كابريو يك�شف عن تعاون جديد 
مع اأرملة موؤ�ش�س »اآبل«    

ك�شف جنم هوليوود والنا�شط البيئي، ليوناردو دي كابريو، متمثاًل يف 
موؤ�ش�شته اخلريية عن تعاونه مع 
اأبل و�شيدة  اأرملة موؤ�ش�ش �رشكة 
االأعمال االأمريكية، لورين �شتيف 
غري  منظمة  الإطالق  جوبز، 
الق�شايا  لدعم  تهدف  ربحية، 

البيئة والتغري املناخي.
الرئي�ش  اأعلن دي كابريو ب�شفته 
موؤ�ش�شته  دمج  عن  املوؤ�ش�ش، 
ا�شمه  حتمل  التي  اخلريية 
املناخ  ق�شايا  بدعم  واملعنية 
ورفع الوعي البيئي، الإن�شاء منظمة »Earth Alliance« غري الربحية، 
بال�رشاكة مع موؤ�ش�شة »اإمير�شون كولكتيف«، التي تراأ�شها باول جوبز، 

وتقدم دعمها وبع�ش م�شاريعها يف جمال حماية احلياة الربية.
اخلطوة  اأن  موؤكداً   ، ال�رشاكة  بتلك  �شعادته  عن  كابريو  دي  وك�شف 
امللحة  احلاجة  تلبية  يف  ت�شاهم  موؤ�ش�شته،  تتخذها  التي  القادمة 
ملواجهة حتديات البيئة والتغري املناخي، بهدف حماية كوكب االأر�ش 

من املخاطر املتزايدة التي تواجهه.

نادر الأتات يطلق »حالة فو�شى«
اللبناين  الفنان   اأطلق 
اأحدث  االأتات  نادر 
الغنائية  الفنية  اأعماله 
عنوان  حتمل  التي 
عرب  فو�شى”  “حالة 
ل�رشكة  الر�شمية  القناة 
لل�شوتيات  “روتانا” 
موقع  على  واملرئيات 
ال�شهري  الفيديوهات 

“يوتيوب”.
“حالة فو�شى” كلمات على املوىل، اأحلان �شالح الكردي، توزيع عمر 

�شّباغ، واإخراج �شعيد املاروق.
على  الر�شمي  ح�شابه  عرب  اأعماله  الأحدث  جمهوره  “االأتات”  و�شّوق 
موقع التدوينات الق�شرية “تويرت” لالأغنية وعلق عليها قائال: “�شار 
بتمنى  يوتيوب..  روتانا  على  فو�شى«  »حالة  كليب   حت�رشوا  فيكن 

يعجبكن  ...نادر االأتات”.
كان املطرب اللبناين نادر االأتات طرح موؤخًرا اأحدث اأعماله امل�شورة 
املتاجر  عرب  عيوين”  “برتق�ش  بعنوان  كليب  الفيديو  طريقة  على 
من  واالأغنية  “يوتيوب”،  موقع  على  الر�شمية  وقناته  االإلكرتونية، 

كلمات واأحلان فار�ش اإ�شكندر، وتوزيع عمر �شباغ.

مهرجان »منارات« يف تون�س ينطلق على �شاطئ املتو�شط

نان�شي عجرم توجه ر�شالة قا�شية اإىل امل�شوؤولني يف لبنان

اأطلق مهرجان ال�سينما املتو�سطية بتون�س »منارات« دورته الثانية من �ساطئ اأحد فنادق منطقة قمرت الراقية �سمايل تون�س 
العا�سمة، يف تاأكيد على اختالفه عن املهرجانات التقليدية.

وقالت املنتجة مديرة املهرجان، 
مهرجان  »منارات  بو�شو�شة  درة 
ومهرجان  املتو�شطية  ال�شينما 
يقاوم   .. ال�شواطئ  على  ال�شينما 
عندما  الت�شامح،  وعدم  العنف 

نحب احلياة نذهب اإىل ال�شينما«.
يف  اأقيم   الذي  احلفل  وجذب 
من  ال�شينما  �شناع  �شاحرة  اأجواء 
اأنحاء املتو�شط، كما ح�رشه وزير 
حممد  التون�شي  الثقافة  ال�شوؤون 
بو�شو�شة  واأ�شافت  العابدين.  زين 
اإىل  بنزرت  من  ال�شواطئ  »على 
جربة �شنذهب مل�شاهدة اأفالم من 
وقرب�ش  واإيطاليا  وفرن�شا  األبانيا 
وتون�ش  وم�رش  واليونان  ولبنان 
اأو  املمثلون  �شيقدمها  جماناً 
املخرجون«. وتابعت قائلة »اخرتنا 
اأفالماً قيمة مل تتح للجمهور فر�شة 
اجتماعية  اأفالماً  م�شاهدتها، 
ملتزمة ومتنوعة«. وي�شمل برنامج 
روائي  بني  فيلماً   54 املهرجان 
فيلما   13 اإىل  اإ�شافة  ووثائقي 
االأفالم  عرو�ش  وبجانب  ق�شرياً، 

�شناع  مع  نقا�ش  جل�شات  تقام 
ال�شينما وور�ش تدريب اإ�شافة اإىل 
التون�شية..  »ال�شينما  كتاب  توقيع 
التون�شي  للكاتب  واليوم«  االأم�ش 
جلنة  وتت�شكل  �شعبان.  بن  طارق 
اجلزائري  الكاتب  من  التحكيم 
امل�رشية  واملمثلة  داود،  كمال 
واملخرج  علي،  حممد  �شلوى 

واملمثلة  لوكلري،  مي�شال  الفرن�شي 
التون�شية �شهري بن عمارة واملمثلة 

الرتكية دامال �شومنز.
الذي  املهرجان  ويحتفي 
جويلية  من   ال�شابع  حتى  ي�شتمر 
من  كل  يف  املعا�رشة  بال�شينما 
قالت  حيث  واإيطاليا،  م�رش 
الدورة  هذه  يف  »نكرم  بو�شو�شة 

وااليطالية  امل�رشية  ال�شينما 
وكرم  املعا�رشة«.  �شبغتهما  يف 
حفل  يف  املهرجان  منظمو 
اهلل  ن�رش  ي�رشي  املخرج  االفتتاح 
ونيللي  �شاهني  اإلهام  واملمثلتني 
حميدة  حممود  واملمثل  كرمي، 
من  العدل  مدحت  ،وال�شيناري�شت 

م�رش.

�شابر الرباعي يطرح اأحدث األبوماته

اللبنانية  الفنانة  ن�رشت 
مقطع  عجرم  نان�شي 
على  ح�شابها  عرب  فيديو 
مع  فيه  تظهر  »تويرت«، 
يف  ليا  ال�شغرى  ابنتها 
الدويل،  بريوت  مطار 
حيث بدت �شالة الو�شول 
فو�شى  و�شط  مكتظة 

عارمة.
االأمر،  على  وتعليقا   
�رشخة  نان�شي  اأطلقت 
يف  يح�شل  ما  بوجه 
احلريري  رفيق  مطار 
�شل�شلة  عرب  الدويل، 
تغريدات دعت فيها اأهل 
اإىل  لبنان  يف  ال�شلطة 

جتاه  م�شوؤولياتهم  حتمل 
يعاين  التي  ال�شعوبات 

منها ال�شعب يوميا.
من  »هل  نان�شي  و�شاألت 
هناك  يكون  اأن  املقبول 
بحق  القدر  بهذا  اإهمال 
يف  اللبنانيني  املواطنني 

مطار بلدهم؟.

تتكلم  اأنها  اإىل  لفتت  واإذ 
لبنانية  مواطنة  ب�شفتها 
ولي�ش كفنانة، قالت »اإننا 
را�شون بكل اأزماتنا وبكل 
االأو�شاع التي فر�شتموها 
اأن  نقبل  لن  لكننا  علينا، 

ي�شل االأمر اإىل اأوالدنا«.

كل  يف  اأنه  اإىل  واأ�شارت 
بلدان العامل تكون هناك 
ا�شتثناءات للمراأة احلامل 
يف  اإال  الر�شيع  والطفل 
»كيف  مت�شائلة  لبنان، 
ن�شجع ال�شياح على زيارة 
الفو�شى  ظل  يف  لبنان 

وروائح النفايات«.
ومن املعروف اأن نان�شي 
دائما  تتجنب  عجرم 
ال�شيا�شة،  يف  احلديث 
ويعد هذا املوقف االأول 
التوا�شل  مواقع  عرب  لها 
تنتقد  الذي  االجتماعي 

فيه الو�شع يف لبنان.

طرحت �رشكة “روتانا” لل�شوتيات 
واملرئيات، عرب قناتها الر�شمية 
اأحدث  “يوتيوب”،  موقع  على 
الرباعي،  �شابر  الفنان  األبومات 

بعنوان “�شابر 2019”.
وي�شم االألبوم 10 اأغنيات، تعاون 
وملحني  �شعراء  اأبرز  مع  فيها 

وهي:  العربي،  الوطن  وموزعي 
واأحلان  كلمات  من  باي”  “باي 
�شامي  وتوزيع  اهلل  عبد  �شليم 
العمر”،  من  و”ليلة  املعتوقي، 
ع�شاف،  �شليم  واأحلان  كلمات 
و”طول  �شباغ،  عمر  وتوزيع 
عبد  هاين  كلمات  حياتي”، 

الكرمي، اأحلان وليد �شعد، توزيع 
حممد م�شطفى.

اأغنيات:  كذلك  االألبوم  و�شم 
اأحمد  كلمات  يومي”،  “ع�شى 
ال�شامي،  وليد  واأحلان  العلوي، 
و”مغيار”،  مهند خ�رش،  وتوزيع 
عبد  �شليم  واأحلان  كلمات 
الزواغي،  �شابر  وتوزيع  اهلل، 
حازم  كلمات  و”تذكروين”، 
ح�شام  وتوزيع  اأحلان  جابر، 
كامل، و”غ�شا�ش”، كلمات تركي 
ال�شعيد،  فايز  اأحلان  ال�رشيف، 
و”كتاب  فايد،  وليد  توزيع 
�شمري  كلمات  املجروحني” 
كاريكا،  ع�شام  اأحلان  زكي، 

و”عمري  منري،  با�شم  توزيع 
عبد  هاين  كلمات  اجلديد” 
الرباعي،  �شابر  اأحلان  الكرمي، 
و”اأين  م�شطفى،  حممد  توزيع 
نزار  ال�شاعر  وكلمات  اأذهب”، 
املو�شيقار طالل،  اأحلان  قباين، 

توزيع يحيى املوجي.
قد  الرباعي،  النجم �شابر  وكان 
طرح يف وقت �شابق، اأغنية “اأين 
قناة  عرب  االألبوم،  من  اأذهب؟” 
واملرئيات  لل�شوتيات  “روتانا” 
“يوتيوب”،  موقع  على  الر�شمية 
التي �شّورها على طريقة فيديو 
االحتفاالت  مع  تزامنا  كليب، 

بيوم احلب 2019.
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امل�سي على  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  ت�ساعد  مقاعد  ت�ستعر�ض  تويوتا 

للتنقل  تويوتا  موؤ�س�سة  قامت 
مناذج   5 عن  بالك�سف  اليوم 
املتحركة  للمقاعد  اختبارية 
النهائية  الت�سفيات  �سمن 
مل�سابقتها التي عقدتها مبعر�ض 
 2019 امل�ستهلك  اإلكرتونيات 
دجمها  ميكن  اأجهزة  عن  بحثاً 
ب�سال�سة بحياة الأ�سخا�ض الذين 
مر�سية  م�سكالت  من  يعانون 
بالن�سف ال�سفلي من اأج�سادهم، 
ا�ستخدامها �سهل ومريح  ليكون 
ا�ستقاللية  مدى  زيادة  مع 
الأفراد وقدرتهم على امل�ساركة 

يف احلياة اليومية.
ا�سم  منوذج  اأول  يحمل 
تقدميه  مت  والذي   Evowalk

 Evolution �رشكة  قبل  من 
حيث  الأمريكية،   Devices
يتم  �سوار  هيئة  على  ياأتي 
تركيبه حول اأرجل امل�ستخدمني  
ملراقبة  م�ست�سعرات  وي�ستخدم 
الع�سالت  وحتفيز  امل�سي 
مل�ساعدة ال�سخ�ض على امل�سي 

دون تعب.
بت�سميم  الثاين  اجلهاز  اأما 
من   Quix فهو  اأي�ساً،  اأمريكي 
 ،IHMC & Myolyn رشكة�
هيئة هيكل خارجي ميكن  على 
�رشيعاً  امل�سي  من  امل�ستخدم 

ب�سكل ثابت وو�سع راأ�سي.
�ساركت اأي�ساً �رشكة ايتالديزاين 
ال�سيارات  لت�سميمات  ال�سهرية 

 Moby جهاز  عرب  الإيطالية 
من�سة  هيئة  على  ياأتي  الذي 
تدور  حيث  عجالت،  ذات 
فكرتها على اأن تكون متوفرة يف 
الأماكن العامة وميكن تاأجريها 
لفرتة  الهاتف  على  تطبيق  عرب 

حمددة.
 Ultralight مقعد  عن  اأما 
من  املتحرك   Wheelchair
حتديث  فهو   Phoenix Ai
ا�ستخدام  احلالية عرب  للمقاعد 
األياف الكربون خفيفة الوزن مع 
متيزه بذكاء ا�سطناعي يغري من 
كي  با�ستمرار  اجلاذبية  مركز 
به  يقوم  الذي  الن�ساط  ينا�سب 
ال�سعور  من  للتخل�ض  ال�سخ�ض 

ال�سيء بالهتزازات.
واأخرياً نرى Qolo الذي طوره 
ت�سوكوبا  جامعة  من  فريق 
هيكل  هيئة  على  اليابانية 
عجالت،  على  يرتكز  خارجي 
مبا ي�سمح للم�ستخدم باجللو�ض 

اأو الوقوف.
الذين  امل�ساركني  كافة  ح�سل 
النهائية  املرحلة  لهذه  و�سلوا 
 1.87( دولر  األف   500 على 
تطوير  ل�ستكمال  ريال(  مليون 
الإعالن  �سيتم  بينما  مناذجهم، 
كي   2020 عام  يف  الفائز  عن 
قدرها  جائزة  على  يح�سل 
مليون دولر )3.75 مليون ريال( 

حينها.

الند روفر تعلن اإلغاء رجن 
روفر اإيفوك كوبيه

اأعلنت لند روفر عن وقف اإنتاج 
الثالثة  اإ�سدار  اإيفوك  روفر  رجن 
من  اأ�سهر  عقب  عامليا  اأبواب 
وقفه يف الوليات املتحدة، معللة 
ويُذكر  عليها،  الطلب  ب�سعف 
واخلم�سة  الك�سف  اإ�سداري  ان 
و�سعهما  على  �سي�ستمران  اأبواب 

احلايل.
اأننا  القرار  من  وا�سحا  ويبدو 
يف  اأبواب  الثالثة  ن�سخة  نرى  لن 
والتي  اإيفوك،  من  القادم  اجليل 
يف  بالفعل  روفر  لند  بداأت 
تطويره جديا، مع احتمال تد�سينه 
يف  لل�سيارات  باري�ض  معر�ض  يف 

�سرتتكز  القادمة  اإيفوك  اأكتوبر. 
للموديل   D8 من�سة  نف�ض  على 
عجالت  بقاعدة  ولكن  احلايل، 
اأو�سع  م�ساحة  لتوفري  اأطول 
للمق�سورة، ومن املتوقع ا�ستلهام 
الت�سميم اخلارجي من رجن روفر 
فيالر، خا�سة يف املقدمة ح�سبما 

راأيناه يف ال�سور التج�س�سية.
الدفع الأمامي �سيكون قيا�سيا يف 
توفري  مع  الأ�سا�سية،  املوديالت 
الدفع الرباعي لالإ�سدارات الأكرث 
قوة للت�ساري�ض الوعرة، مع قدوم 
ن�سخة هجينة بالقاب�ض الكهربائي 

لحقا يف عمر املوديل.

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

بوغاتي فريون مقلدة غري مكتملة معرو�سة للبيع 

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 

تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

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

�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 
الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
جاكوار وبور�ض، يف حني تقع كتابة 
Hanteng بني امل�سابيح اخللفية 

النحيلة.
من 

املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، لكن 
و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع باأن 
بني  وتقع   X6 �ست�سمى  ال�سيارة 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 

يتم تد�سينها.

حدث  الأ �سريون  بوجاتي  ا�ستبدال  رغم 
�رشع لطراز فريون، اإل اأنها مازالت تعترب  والأ
واحدة من اأف�سل ال�سوبركارز التي مت �سنعها 
الآن  تعترب  ال�سبب  ولهذا  طالق،  الإ على 

منا�سبة كي يتم �سنع ن�سخة مقلدة 
منها.

ن�سخة  بناء  للغاية  ال�سعب  من  بالطبع، 
مطابقة لطراز فريون ب�سعر معقول، ولكن، 
ن�سخة  بطرح  اأفيتو  با�سم  رو�سي  رجل  قام 
اأنها  يقول  والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
بقوة  لرت   6 �سعة  حمرك  حتمل 
مع  ح�سان   1،000
ل  معد

التفا�سيل  هذه  اأن  اإل  فقط،  كلم   100 �سري 
جداً  كبرية  بن�سبة  م�سداقيتها  يف  م�سكوك 

بالطبع.
ح�سب اإعالن اأفيتو، مبلغ كبري مقابل ن�سخة 
مام، حتى لو  مقلدة مع حمرك مثبت يف الأ
كانت بقوة 1،000 ح�سان، فال توجد طريقة 

للتاأكد من ذلك دون اأية اختبارات معتمدة.
بالطبع، تختلف فريون �سوبر�سبورت اختالفاً 
جذرياً عن هذه الن�سخة املقلدة، 
 W16 فهي تاأتي مع حمرك
بقوة  التريبو  رباعي 
1،180 ح�سان و 1،500 
عزم  من  نيوتن.مرت 
معدل  مع  الدوران، 
اإىل   0 من  ت�سارع 
100 كلم/�ساعة خالل 
و�رشعة  ثانية   2.5
 415 اإىل  ت�سل  ق�سوى 

كلم/�ساعة.

دودج ت�سارجر تظهر الأول مرة 
اأثناء االختبار

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
تلميح  ح�سب  قريبا  حتديثات 
وقد  موؤخرا..  لذلك  دودج 
جديدة  جت�س�سية  �سور  ظهرت 
تك�سف  القادم  ت�سارجر  ملوديل 
لل�سيارة  حمدودة  تغيريات  عن 

الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
الأ�سا�سية لدودج ت�سارجر، بنف�ض 
الأمامية  وامل�سابيح  املقدمة 
وغطاء املحرك للموديل ال�سابق، 
رئي�سي،  واحد  باختالف  ولكن 
و�سع  مت  والتي  الهواء،  فتحات 
اثنتني منها يف اجلزء العلوي من 

امل�سابيح  بجوار  التهوية  �سبكة 
الأمامية لإعطاء ت�سارجر مظهرا 
حمدود  ب�سكل  ولو  جراءة  اأكرث 

لعام 2019.
لهذا  كليا  جديدة  العجالت 
الإ�سدار من املوديل، مع تغيريت 
حمدودة للجناح اخللفي الكربوين 
�سارة  على  التعديالت  وبع�ض 
املوديل اأهم التحديثات مع ذلك 
لأداء  املحرك  غطاء  اأ�سفل  تقع 
ال�سيارة، لرفع قوتها من امل�ستوى 
ويُذكر  ح�سان،   485 عند  احلايل 
حتديثات  اإجراء  تنوي  دودج  اأن 
يف  واملحركات  لالأداء  �ساملة 

موديل 2020.

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رشكة بي 
الأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 
�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�ض اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني

النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ض  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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معر�ض  فعاليات  �ضمن 
امل�ضتهلك  الكرتونيات 
ال�ض  يف   2019  CES
فيغا�ض، قالت تويرت باأنها 
برنامج  اختبار  �ضتبداأ 
والتفاعل  املحادثات 
تويرت  م�ضتخدمي  بني 
كانت  حيث  عام،  ب�ضكل 
تلك  تخترب  ال�رشكة 
انفرادي  ب�ضكل  املزايا 
لعدد  �ضتطلقها  اأنها  اإال 
من امل�ضتخدمني الإبداء 

اآرائهم.
با�ضم  متحدث  واأجرى 
موقع  مع  لقاء  تويرت 
Engadget يف معر�ض 
امل�ضتهلك،  الكرتونيات 
من  الفكرة  اأن  وقال 
الربنامج اجلديد تهدف 
املحتوى  تنظيم  اإىل 
وجعل  ال�ضبكة  على 
يتفاعلون  امل�ضتخدمني 
من متابعيهم، مثل ميزة 
جديدة  ميزة  اختبار 

عالمة  واإ�ضافة  للردود 
لالأ�ضخا�ض  مت�ضل 
على  املتواجدين 

ال�ضبكة.
اجلدير بالذكر اأن عملية 
اختبار التحديث اجلديد 
االأ�ضابيع  خالل  �ضتبداأ 
بح�ضب  القادمة  القليلة 
و�ضيكون  ال�رشكة،  تعبري 
اأي م�ضتخدم قادًرا على 
لهذا  االن�ضمام  طلب 
�ضيتم  لكن  االختبار، 

يف  اآالف  ب�ضعة  اختيار 
النهاية للمهمة، وبالطبع، 
فاإن امل�ضتخدمني الذين 
�ضيتوجب  اختيارهم  مت 
راأيهم  اإ�ضفاء  عليهم 
التعليقات  وار�ضال 
املزايا  حول  لل�رشكة 
اجلديدة يف حال اأحبوها 
اأم ال، اأو حتى ابداء راأيهم 

حول حت�ضينها.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

مت�ضّفحات  اأحدث   Jio تطبيق 
قوقل  متجر  على  من  الويب 
القائمة  اأن  يعلم  واجلميع  بالي، 
تطول يف هذا املجال، حيث يف 
االآونة االأخرية مل�ضنا عدد ال باأ�ض 
املت�ضفحات  تطبيقات  من  به 
منها  للغاية،  قليلة  باأحجام  تاأتي 
لك  يُقّدم  الذي  املت�ضّفح،  هذا 
�رشيًعا  حاًل  اأندرويد  كم�ضتخدم 

ونظيًفا لت�ضّفح االنرتنت.
اأنه  ومن مميزات هذا املت�ضّفح 
ياأتي بحجم 4.8 ميغابايت فقط، 
التي  الرئي�ضية  الواجهة  وهناك 
تعر�ض لك اأحدث االأخبار بكافة 
تعديل  خيارات  مع  اأ�ضكالها، 

 Jio حجم الن�ض ح�ضب الطلب، وحماذاة باالأخبار يّقدم لك مت�ضّفح
عن  الغني  للمت�ضّفح  م�ضابهة  بطريقة  الذوق،  ح�ضب  فيديو  مقاطع 

.UC التعريف
ومن على الواجهة الرئي�ضية للمت�ضّفح �ضتاُلحظ وجود عالمات تبويب 
افرتا�ضية لبع�ض مواقع الويب ال�ضهرية، ف�ضاًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم البحث الن�ضي والبحث ال�ضوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�ضّفح  وو�ضع  متعددة، 
 Jio Browser مت�ضّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�ضك،  لتكت�ضفها 
يدعم  اأن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�ضكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.

للمحادثات والتفاعل بني امل�ستخدمني

تويرت �صتبداأ اختبار مزايا جديدة 
 »8K« اآبل تطلق خوذا بتقنيات

للواقع االفرتا�صي
مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  اأنها 
االفرتا�ضي  للواقع  خوذ 
م�ضادر  لكن  واملعزز، 
اأن  موؤخرا  اأكدت  مطلعة 
خوذ  �ضتطلق  ال�رشكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
اأن  اآبل  يف  م�ضدر  عن 
الإطالق  تتح�رش  ال�رشكة 
 ،2020 عام  اخلوذ  هذه 
اأن  املفرت�ض  من  حيث 
التعامل  على  قادرة  تكون 
االأجهزة  من  العديد  مع 
بنظام  العاملة  الذكية 

.Ios
هذه  ميزات  اأهم  ومن 
للم�ضدر،  وفقا  اخلوذ 
ب�ضا�ضتني  �ضتزود  اأنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�ضلتني 
ر�ضوميات  ومعالج 
قدر  اأكرب  �ضيوفر  متطور 
ال�ضور  يف  الواقعية  من 

ثالثية  والفيديوهات 
االأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
االفرتا�ضياأ�ضهر  للواقع 
االفرتا�ضي  الواقع  خوذ 

لعام 2018
كما من املفرت�ض اأن تخلو 
االأ�ضالك  من  اخلوذ  هذه 

احلال  هو  كما  اخلارجية 
يف اخلوذ احلالية، لتت�ضل 
�ضغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على اخل�رش ال�ضلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini اأو

 �صناب �صات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

اأعلن القائمون على تطبيق �ضناب 
�ضات ال�ضهري اإطالق اجليل الثاين 
 »Spectacles« نظارات  من 

الذكية.
 »Spectacles V2« و�ضممت 
�ضم�ضية  نظارات  �ضكل  على 
عادية بهيكل اأنيق وع�رشي مقاوم 
�ضغرية  بكامريات  ومزود  للماء، 

ت�ضاعد  اجلانبني  على 
التقاط  على  امل�ضتخدم 
والفيديوهات  ال�ضور 
عالية الدقة، باالإ�ضافة اإىل 
للم�ضتخدم  توفر  داخلية  بطارية 
اأو  للت�ضوير  النظارة  ا�ضتعمال 
لعدة  الفيديوهات  م�ضاهدة 
�ضاعات. اأما ما تبدو اأنها عد�ضات 
الواقع  يف  فهي  النظارة،  هذه 
عر�ض  ميكنها  متطورة  �ضا�ضات 

اأو  ما ت�ضوره الكامريات مبا�رشة، 
املوجودة يف  الفيديوهات  عر�ض 
الهاتف اأو اجلهاز الذكي بعد و�ضله 

بالنظارة عرب �ضبكة البلوتوث.
يف  حاليا  النظارة  هذه  وتتوفر 
الواليات  يف   »Snap« متاجر 
املتحدة وبريطانيا وكندا وفرن�ضا 
ومن  دوالر،   129.99 ب�ضعر 
دولة   13 يف  تظهر  اأن  املنتظر 

اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�ضاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
االأجزاء  وا�ضرتجاع  ال�ضور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�ضلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل االأخرى، فخوارزمياتها ال ت�ضعى 

ال�ضورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  االألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء اال�ضطناعي لتعاين 
ال�ضورة ب�ضكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�ضور 
اأ�ضكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �ضكل 
مبا  االأ�ضلية  وا�ضتبدال  منها  قريبة 
الذي  االأمر  الوجه،  �ضكل  مع  يتنا�ضب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�ضورين، 
وللذين يعدلون ال�ضور للمجالت واملواقع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�ضفح Brave ب�ضكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�ضفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �ضهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�ضف،  �ضهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ض.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�ضة  احلديث  املت�ضفح 
وفايرفوك�ض، حيث اأن الن�ضخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�ضكل مميز و�ضبيه مبت�ضفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�ضفح 
للربجمة  مفتوح  م�ضدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�ضفحها 
واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�ضابق واأ�ضبح باإمكان امل�ضتخدمني 
االأعلى  يف  ظاهر  ب�ضكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�ضفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�ضبح اأ�رشع من ال�ضابق، ومن املفرت�ض اأن يكون 
حممي ب�ضكل اأكرب وذلك ب�ضبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�ضفح بريف ياأتي مع اإ�ضافة حلجب االإعالنات 
�ضببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�ضيا يف �ضهرة املت�ضفح يف وقت ق�ضري. يُذكر 
اأن مت�ضفح بريف هو اأحد م�ضاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ض،  بريندان 
موؤ�ض�ضي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”ضكربت�
موزيال  مت�ضفح  تطوير  عن  امل�ضئولة  موزيال 

فايرفوك�ض ال�ضهري.



م.�س

واأو�صح ذات امل�صدر اأن العمليات 
مفارز  خمتلف  بها  قامت  التي 
مكنت  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش 
»الق�صاء  من  الفرتة  ذات  خالل 
القب�ش  واإلقاء  اإرهابيني   6 على 
 31 وا�صت�صالم  اآخرين   11 على 
جثث  على  العثور  مع  اإرهابيا 
وتوقيف   )1( واحد  اإرهابي 
للجماعات  دعم  عن�رص   96
اإىل  بالإ�صافة  الإرهابية«, 
ور�صات  و06  خمباأ   136« ك�صف 
املتفجرات«.ومتكنت  لإعداد 
»ا�صرتجاع  من  القوات  ذات 
 17 يف  تتمثل  �صالح  قطعة   370
�صاروخية,  قواذف   05 ر�صا�ش, 

بندقية   256 كال�صينكوف,   71
و21 م�صد�صا«.

قذيفة,   1228« ا�صرتجعت  كما 
170خمزن  ذخرية,  ا�رصطة   22
ذخرية,  �صناديق   05 ذخرية, 

خمتلف  من  طلقات   82297
قواعد   6 �صاروخ,   32 العيارات, 
اإطالق �صواريخ, 49 مفجر, 353 
بالإ�صافة  م�صعل«,   13 �صمام, 
مواد  من  قنطار   5.52« اإىل 

املتفجرات,  �صناعة  يف  تدخل 
يف  تدخل  مواد  من   )02( كي�صان 
قنبلة,   548 املتفجرات,  �صناعة 
من  كيلوغرام   311.8 لغم,   80
من  كيلوغرام   8.221 البارود, 
حماربة  اإطار  الديناميت«.ويف 
وحماية  املنظمة  اجلرمية 
احلدود, متكنت وحدات اجلي�ش 
الوطني ال�صعبي خالل ال�صدا�صي 
من  اجلارية,  ال�صنة  من  الأول 
خمدرات  جتار   436« توقيف 
 )02( تاجري  على  والق�صاء 
 181.52 حجز  مع  خمدرات, 
قنطار من الكيف املعالج, 3.74 
 195816 الكوكايني,  من  قنطار 
 390« وتوقيف  مهلو�ش«,  قر�ش 
مهرب و2295 منقب عن الذهب 

و05 غطا�صني بدون رخ�صة«.

اجلي�س خالل ال�سدا�سي الأول من �سنة 2019 

حتييد 49 اإرهابيا وا�سرتجاع 
370 قطعة �سالح 

اعتربوا احتفال 4 
جويلية »م�سّي�سا«

قادة اجلي�ش الأمريكي 
»يزدرون« ترامب 

الأمريكية  اجليو�ش  قادة  كبار  رف�ش 
الع�صكري  ال�صتعرا�ش  يف  امل�صاركة 
الذي اأقيم اأم�ش مبنا�صبة عيد ا�صتقالل 
اعتربت  خطوة  يف  املتحدة,  الوليات 
دونالد  الأمريكي  بالرئي�ش  »ازدراء« 
قادة  غياب  »البنتاغون«  وبرر  ترامب, 
اجلوية  والقوات  والبحرية  اجلي�ش 
ترامب,  خطاب  عن  املارينز  و�صالح 

بحجة »الت�صارب يف اجلدول الزمني«.
بالوكالة  الدفاع  وزير  الحتفال  وح�رص 
الأركان  هيئة  ورئي�ش  اإ�صرب,  مايك 
عنه  غاب  فيما  دانفورد,  جوزيف 
الع�صكري  املجل�ش  يف  الكبار  الأع�صاء 
الأعلى الأمريكي, واحتل النواب واأع�صاء 
الحتفال  يف  امل�صاركون  الكونغر�ش 

اأماكن قادة اجليو�ش على املن�صة.
 5000 الأمريكية  الدفاع  وزارة  ووزعت 
على  ال�صتعرا�ش  دعوة حل�صور  بطاقة 
لكن  البنتاغون,  يف  العاملني  الع�صكريني 
الـ800  يتجاوز  مل  منهم  احل�صور  عدد 

فقط.
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�سيدي بلعبا�س 
تخرج 187 طالب من املعهد 

الوطني لل�سبه الطبي 
تخرج من املعهد الوطني للتكوين ال�صبه طبي 
ب�صيدي 187 طالب يف خمتلف التخ�ص�صات 
املعهد  ذات  احت�صنه  حفل  خالل  ذلك  و 
مدير  اأو�صح  و  املحلية,  ال�صلطات  بح�صور 
الدفعة  هذه  اأن  بوكليخة,  حممد  املعهد, 
على  ال�صعب  خمتلف  يف  طالب   187 ت�صم 
غرار ممر�صني و خمت�صني يف اأجهزة الأ�صعة 

و املخرب و التدليك و طب العمل.
كما تخرجت اليوم كذلك دفعة من القابالت 
و  نظريا  تكوينا  تلقت  قابلة   37 ت�صم 
ما  ح�صب  �صنوات,   5 مدار  على  تطبيقيا 
هذه  اأن  اإىل  م�صريا  امل�صدر  ذات  اأو�صح 
يف  كبري  ب�صكل  �صت�صهم  املتخرجة  الدفعة 
على  القابالت  يف  امل�صجل  العجز  تخفيف 
الن�صاء  لطب  العمومية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى 

و التوليد.

جامعة وهران 2 
تخ�س�سات مهنية جديدة يف 

ما�سرت اللغات الأجنبية
اأحمد«  بن  »حممد    2 وهران  جامعة  توفر 
تخ�ص�صان مهنيان جديدة يف ما�صرت اللغات 
الأجنبية تتعلق ب اللغة و الثقافة و املوؤ�ص�صة, 
املوؤ�ص�صة  هذه  لدى  ا�صتفيد  ح�صبما 
التي  التخ�ص�صات  هذه  وتتعلق  اجلامعية, 
توفرها املوؤ�ص�صة اجلامعية املذكورة بكيفية 
اللغة و تطبيقها يف املوؤ�ص�صات و  ا�صتعمال 
امل�رصف  اأو�صحه  ح�صبما  تدري�صها,  لي�ش 
يف  امل�صاركة  وهران2«  »جامعة  جناح  على 
الطالب  ل�صالون  العا�رصة  الطبعة  فعاليات 
العليا  باملدر�صة  اليوم  املنظم  التلميذ  و 

للفندقة و الإطعام بوهران.

املر�سح خلالفة موغرييني 
يثري قلق ال�سهاينة

وزير  تر�صيح  نباأ  ال�صهيوين  الكيان  تلق 
اخلارجية الإ�صباين جوزيب بوريل فونيلي�ش 
خلفا  الأوروبية  للدبلوما�صية  جديدا  رئي�صا 
والرتقب, وذلك  باحلذر  لفدريكا موغرييني 

ملواقفه املوؤيدة للفل�صطينيني واإيران.
فاإنه  اإ�رصائيل«,  اأوف  »تاميز  موقع  وح�صب 
ي�صادق  مل  الأوروبي  الربملان  اأن  اإىل  نظرا 
بعد على هذا الرت�صيح ال�صادر عن املجل�ش 
الأوروبي يوم الثالثاء, فاإن الكيان ال�صهيوين 
مل يعلق عالنية بعد, لكن دبلوما�صيا �صهيونيا 
ا�صمه,  عن  الك�صف  عدم  �رصيطة  حتدث 

قائال: »الأمور لن تكون �صهلة معه«.
يف  ع�صو  وهو  بوريل,  تعيني  مت  وعندما 
الي�صاري احلاكم  العمال ال�صرتاكي«  »حزب 
املا�صي,  العام  للخارجية  وزيرا  اإ�صبانيا  يف 
�رصعان ما اأ�صبح �صوتا بارزا يف الدعوة اإىل 

العرتاف بدولة فل�صطني.

الديوان الوطني للحج والعمرة 

دعوة احلجاج اإىل حجز الغرف 
عرب موقعه اللكرتوين 

اليوم  والعمرة  للحج  الوطني  الديوان  دعا 
الديوان  مع  امل�صافرين  احلجاج  اخلمي�ش 
املختارة  بالفنادق  غرفهم  حجز  اىل 
www. املوقع   �صمن  احلج  بوابة  عرب 
جويلية   07 من  ابتداء  وذلك    onpo.dz
اجلاري  جدير بالذكر اأن اأول دفعة للحجاج 
هواري  مطار  من  �صتنطلق  اجلزائريني 
بومدين الدويل نحو البقاع املقد�صة يوم 15 

جويلية اجلاري.

من�سوبة لالأمن الوطني

توقيف امل�ستبه تورطه يف
 ن�سر بيانات مغلوطة 

متكنت فرقة مكافحة اجلرائم املعلوماتية 
التابعة للم�صلحة الولئية لل�رصطة الق�صائية 
مكان  حتديد  من  الطارف  ولية  لأمن 
ن�رص  يف  تورطه  ي�صتبه  �صخ�ش  وتوقيف 
العامة  للمديرية  من�صوبة  مغلوطة  بيانات 
الوحدة  ب�صالمة  امل�صا�ش  الوطني,  لالأمن 
الوطنية عر�ش لأنظار اجلمهور من�صورات 
دعائية لغر�ش الإ�رصار بامل�صلحة الوطنية 

اإهانة هيئة نظامية.
العمر  من  الثالث  العقد  يف  فيه  امل�صتبه 
تنقالته  رغم  الطارف,  ولية  من  ينحدر 
بني عدة وليات مت �صبطه واإيقافه بحا�صي 
م�صعود ولية ورقلة, و�صبط بحوزته معدات 
تطبيقات   على  حتتوي  متطورة  اإلكرتونية 
املغلوطة,  الأخبار  ن�رص  يف  ت�صتعمل 

اأي�صا عدة �صفحات عرب  امل�صتبه �صاحب 
الفاي�صبوك  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  

ي�صتعملها لن�رص املعلومات املغلوطة.
بتاريخ  ر�صد  اإىل  الق�صية  وقائع  وتعود 
املركزية  امل�صلحة   2019/06/20
املت�صلة  اجلرائم  مكافحة  يف  املخت�صة 
لعدة  والت�صال  الإعالم  بتكنولوجيا 
نطاق  على  ن�رصت  حتري�صية  من�صورات 
الجتماعي  التوا�صل  �صبكة  على  وا�صع 
وبيانات  معلومات  تت�صمن  فاي�صبوك, 
وتت�صمن  الوطني,  لالأمن  من�صوبة  مغلوطة 
فيديوهات  �صور  اأخرى,  منا�صري  اأي�صا 
امل�صا�ش  �صانها  من  م�صيئة  وتعليقات 
معنويات  على  والتاأثري  الوطنية,  بالوحدة 

الأفراد.

تيزي وزو 

توقيف �سبكة خمت�سة 
يف �سرقة املنازل

من  وزو  بتيزي  الأمن  قوات  متكنت 
ال�صطو  يف  خمت�صة  ع�صابة  توقيف 
تقدم  �صكوى  عن  بناءا  املنازل  على 
تعر�ش  اإثر  الع�صابة  اأحد �صحايا  بها 
تعود  الق�صية  حيثيات  لل�رصقة  منزله 
قبل  من  �صكوى  امل�صلحة  تلقي  اإىل 
�صحيتني يف فرتات خمتلفة بخ�صو�ش 
تعر�ش منزليهما لفعل ال�رصقة بالك�رص 
من قبل جمهول حيث ا�صتهدف الفعل 
يف املنزل الأول ح�صب اأقوال ال�صحية 
املعدن  من  م�صوغات  على  الأوىل 
الأ�صفر ومبلغ مايل و ح�صب ال�صحية 
ال�رصقة  فعل  ا�صتهدف  فقد  الثانية 
وعليه  الوطنية  العملة  من  مايل  مبلغ 
قبل  من  املقدمة  لل�صكوى  وا�صتغالل 
بفتح  امل�صلحة  با�رصت  ال�صحيتني 
هوية  بتحديد  كلل  معمق  حتقيق 
امل�صتبه فيه الرئي�صي وذلك ا�صتغالل 
اإىل  اأف�صت  التي  احلديثة  للتقنيات 
املعني  تدين  علمية  لقرائن  الو�صول 
التحقيقات  مبا�رصة  توقيفه  ليتم 
من  مكنت  الق�صية  يف  املعمقة 
الآخرين  معرفة هوية امل�صتبه فيهما 
اإجراءات  ملف  اإجناز  ليتم  وتوقيفهما 
املعنيني  تقدمي  اأم�ش  مت  جزائية 

مبوجبه اأمام النيابة املحلي
ح-كرمي

24

�سطيف
ت�سليم مفاتيح 513 

وحدة �سكنية 
مت م�صاء ب�صطيف يف اأجواء بهيجة ت�صليم مفاتيح 
و قرارات ا�صتفادة من 513 وحدة �صكنية مبختلف 
ال�صيغ و ذلك بح�صور ال�صلطات املحلية املدنية 
لوحظ   ما  ح�صب  امل�صتفيدين  و  الع�صكرية  و 
بدار  جرت  التي  العملية  هذه  هام�ش  على  و 
الثقافة »هواري بومدين« مبنا�صبة اإحياء الذكرى 
ال�صباب  و  ال�صتقالل  لعيدي  الـ57  املزدوجة 
�رصح مدير ال�صكن بالولية التلي لبوخ يف ت�رصيح 
اأن احل�صة املوزعة  اليوم تتوزع على 123 وحدة 
�صكنية ب�صيغة العمومي الإيجاري خا�صة ببلدية 
الأوري�صيا )43 وحدة( و بلدية البالعة )40 وحدة( 
و بلديتي الر�صفة و اأولد �صي اأحمد ب)20 وحدة 

�صكنية لكل منهما( .
عملية  اأن  املتحدث  ذات  اأفاد  ال�صياق  هذا  يف 
اأي�صا  �صملت  اليوم  جرت  التي  ال�صكنات  توزيع 
 200 ب  املدعم  الرتقوي  و  الت�صاهمي  �صيغتي 
مدينة  بو�صط  اله�صاب  بحي  �صكنية  وحدة 
باي/187  �صالح  ببلدية  وحدة   100 و  �صطيف 
  90 الريفي  ال�صكن  اإعانات  ن�صيب  كان  فيما 

ا�صتفادة .

متكنت وحدات اجلي�س الوطني ال�سعبي خالل ال�سدا�سي الأول من �سنة 2019 من حتييد 
370 قطعة �سالح بالإ�سافة اإىل كمية معتربة من الذخرية, ح�سب  49 اإرهابيا وا�سرتجاع 

ما ك�سفت عنه اليوم اخلمي�س احل�سيلة العملياتية للجي�س.

و.ل

هلك يف حادث مرور باجللفة مع زوجته و اأبنائه

مفت�ش التعليم الثانوي  حمايد رابح يف ذمة اهلل
اأول  م�صاء  الوطنية  الرتبية  اأ�رصة  فقدت 
الثانوي حمايد رابح  التعليم  ام�ش مفت�ش 
اإىل  روحه  ارتقت  الذي  امل�صيلة  بولية 
بارئها رفقة اثنني من ابنائه وزوجته,الفقيد 
من مواليد ليلة الفاحت نوفمرب 1977 ببلدية 
عني دزاريت بولية تيارت مار�ش تدري�ش 
لثانوية  مديرا  ثم  الطبيعية  العلوم  ملادة 
بعدة اأماكن كان اآخرها يف عا�صمة احل�صنة 
,ثم متت ترقيته اإىل مفت�ش التعليم الثانوي 
وعرف املرحوم باأخالقه و تفوقه العلمي 
و متكن خالل حياته العلمية من ك�صب ود 
التالميذ و رفقاء مهنته  و اأولياء التالميذ 
و كان بيان للحماية املدنية بولية اجللفة 
ال�صيوخ  لدار  الثانوية  الوحدة  اأن  ذكر  قد 

من  تدخلت  الرئي�صية  بالوحدة  مدعمة 
اأجل حادث مرور مروع يف حدود ال�صاعة 
اجتاه   46 رقم  الوطني  بالطريق   14:37
بو�صعادة بالقرب من النقطة احلدودية مع 
يف  احلادث  يتمثل  حيث   . امل�صيلة  ولية 
ISUZI ترقيم  ا�صطدام �صاحنة من نوع 
ولية م�صيلة ب�صيارة من نوع »دا�صيا لوغان 
» ترقيم ولية تيارت ؛ اأين اأ�صفر احلادث 
عائلة  من  �صحايا   04 وفاة  عن  لالأ�صف 
العمر  من  يبلغ  الأب  من  متكونة  واحدة 
42 �صنة , وزوجته تبلغ من العمر 37 �صنة 
حوايل  العمر  من  يبلغان  اآخرين  وطفلني 
مل�صلحة  نقلهم  ومت   , �صنوات   09 و   12
الولية  عا�صمة  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 

ال�صاحنة  �صائق  اإ�صابة  مت  كما  باجللفة. 
اإ�صابات خطرية يبلغ من العمر 59 �صنة , 
اأين مت اإ�صعافه يف عني املكان ونقله لذات 

امل�صت�صفى.

تون�س
العثور على �ساحنة 

مفخخة باأريانة
لراديو  تون�صي   اأمني  م�صدر  اأكد 
الأمن  قوات  اأن  اأم  اأف  لإك�صربا�ش 
جويلية   5 اجلمعة  اأم�ش  فجر  متكنت, 
خفيفة  �صاحنة  على  العثور  من   ,2019
من  لوزير  برج  م�صتوى  على  مفخخة 
الأمن  قوات  وطوقت  اأريانة  ولية 
ومت  �صباحا  ال�صاد�صة  منذ  املنطقة 
من  معلومات  ح�صب  و  ال�صاحنة  رفع 
حتتوي  كانت  فال�صاحنة  املكان   عني 
ال�صنع وعدد من  على متفجرات يدوية 

قوارير الغاز.
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