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الداوي رئي�سا لوكالة 

الت�سغيل بورقلة 

حي"�شطيبو" 

 تفا�سيل اأغرب جرمية
 قتل بوهران

فتح  نفقي �سيدي
 مدين-احلمدانية قريبا

منهم  51 حراقا  مغربي ب�شواحل مر�شى بن مهيدي 

حجز 03 زوارق
 و توقيف 63 حراقا 

رغم خطاب رئي�س الدولة  

احلراك يرف�س ا�ستمرار بدوي و بن �سالح

املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية
  بوكليخة فاروق لـ"الو�شط"

قدمنا خدمات نوعية 
للطلبة يف رم�سان

�شباب بلوزداد / �شبيبة بجاية اليوم ابتداء من 17:00

اأبناء العقيبة وميا قورايا يف نهائي مفتوح على كل االحتماالت
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اخلبري يف ال�شوؤون الأمنية
 علي الزاوي لـ "الو�شط"

ما يجري يف 
ال�سودان له تاأثري 
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 بعد ترويج معلومات عن فر�س 
اإطار من خارج الولية 

املدية

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
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قام بتعنيفها باملطرقة و اأوهم اأقاربها باالختفاء

يقتل ربيبته و يدفنها طيلة �سنة 
بغرفة نومه بحي »�سطيبو« بوهران

متكنت اأول اأم�س، م�صالح ال�رشطة 
لأمن ولية وهران ممثلة يف الأمن 
لغز  فك  من   ، الأول  احل�رشي 
جرمية قتل راحت �صحيتها طفلة 
قا�رشة، تبلغ من العمر 08�صنوات 
، بعد التدخل يف حل نزاع عائلي 
بني الزوج وزوجته الذي كان يقوم 
بتعنيفها داخل م�صكنها باإ�صتعمال 
املطرقة ، التي مت اإبالغ عنه من 

طرف والدته.
�صنة  منذ  وقعت  القتل  جرمية 
�صهر  خالل  بالتحديد  تقريبا  
قام  اأين   ، الفارط  رم�صان 

35�صنة  العمر  من  البالغ  املتورط 
البالغ  القا�رش  الطفلة  بقتل   ،
لفظت  التي  08�صنوات  العمر  من 
تعر�صها  بعد  الأخرية  اأنفا�صها 
لل�رشب املتكرر واملربح بوا�صطة 
القيام  و  الهوائي،  املقعر  راأ�س 
بدفنها يف فناء م�صكن امل�صتاأجر 
م�صتوي  على  فيه  يقطن  الذي 
حي النجمة »�صطيبو » ، من اأجل 
طم�س مالمح جرميته ال�صنعاء - 
زوجته  اإبنة  ال�صحية  اأن  العلم  مع 
هذه  ويف   ،- �صلبه  من  لي�صت  و 
ويربر  املقربني  يوهم  كان  الفرتة 

اأحد  اإىل  بتوجهها  الطفلة   غياب 
من  طرده  وبعد  والداتها.  اأقارب 
موؤخرا  بالتنقل  قام  امل�صكن  هذا 
اأين  الكميل  بحي  م�صكن  اإىل 
ك�صف  من  خوفا    ، فيه  ا�صتقر 
جثمان  بقايا  بنقل   قام  جرميته 
ال�صحية« الهيكل العظمي » بكي�س 
ظهر  حقيبة  داخل  بال�صتيكي 
كان  كما  اجلديد،   امل�صكن  اإىل 
من  وتعنيفها  زوجته  بقمع  يقوم 
وخالل   ، عنه  الإبالغ  عدم  اأجل 
عملية التدخل من طرف عنا�رش 
ال�رشطة يف ق�صية �رشب الزوجة 

وبعد اإخ�صاع م�صكنه للتفتي�س عرث 
على جثمان ال�صحية بحقيبة ظهر 
تزال  فيما ل   ، نومه  داخل غرفة 

ق�صية  يف  متوا�صلة  التحقيقات 
الإ�رشار  �صبق  مع  العمدي  القتل 
والرت�صد ، طم�س معامل اجلرمية 

التي  جناية  عن  التبليغ  وعدم 
راحت �صحيتها طفلة قا�رش.

 اأ.ب

منهم  51 حراق  مغربي ب�شواحل مر�شى بن مهيدي 

حجز 03 زوارق وتوقيف 63 حراقا 

خبر في 
صورة

لعبو اخل�سر يظهرون لأول 
مرة بالقمي�ص اجلديد

املنتخب  لعبو  ظهر 
مرة  لأول  الوطني 
للخ�رش  اجلديد  بالقمي�س 
الذي �صممته �رشكة العتاد 
الريا�صي وممول املنتخب 
من  »اأديدا�س«  الألب�صة 
اإفريقيا  كاأ�س  خو�س  اأجل 
التقط رفقاء  لالأمم، حيث 
عطال  يو�صف  الالعب 

�صورا فوتوغرافية ومت ن�رشها عرب
يظهرون  وهم  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  يف  احل�صابات  خمتلف 

بارتداء القمي�س اجلديد الذي �صوف يلعبون به املناف�صة القارية.

�سوداين يزور اخل�سر وي�سجع 
الالعبني

قام الالعب الدويل اجلزائري العربي �صوداين بزيارة اإىل زمالئه لعبي 
املنتخبات  حت�صري  مبركز  ترب�س  يف  املتواجدين  الوطني  املنتخب 
الوطنية، حيث ف�صل ت�صجيع العنا�رش الوطنية وحتفيزهم قبل ال�رشوع 
يف خو�س نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة هذه ال�صائفة يف م�رش 
من  التعايف  عدم  ب�صبب  ال�صلف  مدينة  ابن  عنها  يغيب  �صوف  والتي 

الإ�صابة التي يعاين منها.

املديرية العامة للجمارك

تراجع فاتورة ا�سترياد
 املواد الغذائية 

اأفادت املديرية العامة للجمارك اجلزائرية، اأن فاتورة ا�صترياد املواد 
الغذائية بلغت حوايل 82. 2مليار دولر خالل الأ�صهر الأربعة الأوىل 
من ال�صنة اجلارية مقابل حوايل 18. 3 مليار دولر خالل نف�س الفرتة 
 .35( مليون دولر  بلغ حوايل 361  اأي برتاجع  ال�صنة املن�رشمة  من 
اإليه مديرية الدرا�صات وال�صت�رشاف  اأ�صارت  11- باملائة(، ح�صبما 
للجمارك واأو�صحت اأن الرتاجع يعود اإىل انخفا�س ا�صترياد احلبوب 
و احلليب وم�صتقاته وال�صكر وال�صويا واخل�رش اجلافة ومن جهتها، 
بلغت فاتورة ا�صترياد احلبوب و الدقيق و الطحني التي متثل قرابة 
33 باملائة من فاتورة ا�صترياد املواد الغذائية، 33. 921 مليون دولر 
 20 بـ81.  قدر  بانخفا�س  اأي   2018 يف  دولر  مليار   1  .163 مقابل 

باملائة. 

اأ�شحابها حاولو ا�شتغالل العيد 
لتهريب �شمومهم

حجز 490 كلغ كيف
 باحلدود الغربية

متكنت م�صالح الأمن امل�صرتكة املراب�صة  باحلدود الغربية من الت�صدي 
ملخطط اإغراق اجلزائر باملخدرات  برا وبحر ، حيث يعتمد املهربون 
تهريب  يف  والأ�صحى  الفطر  عيد  غرار  على  الدينية  املواعيد  على 
كميات اكرب من املخدرات بغية الق�صاء على املخزون الكبري للمملكة 
املغربية التي تعد ثاين منتج للمخدرات والتي تعرف ح�صارا منذ  غلق 
اتفاقية ال�صيد البحري  مع الحتاد الأوربي والتي تبني اأن  �صفنا لل�صيد 
ا�صتغلت لتهريب الكيف فلم يبقى لها اإل الواجهة ال�رشقية عرب اجلزائر 

وليبيا  ودول امل�رشق .
من  احلدود  حلر�س  الأوىل   املجموعة  عنا�رش  متكنت   مغنية  ففي 
الإطاحة بعن�رشين من �صبكة دولية خمت�صة يف ترويج املخدرات وحجز  
 ، ال�صبكة  هذه  من  عن�رشان  توقيف   كع  املعالج  الكيف  من  كلغ   490
العملية جاءت على اثر دورية  لعنا�رش املجموعة الأوىل حلر�س احلدود 
عادية   اأين مت  مالحظة حركة غري  احلدودي  ال�رشيط  باإقليم  مبغنية 
على م�صتوى ال�رشيط احلدودي  ليتم تطويق املكان وتوقيف عن�رشان 
ب�صدد تهريب 490 كلغ من الكيف املعالج  كانت مو�صوعة  يف  انتظار 

التحميل  ، موزعة على 17 حقيبة.

ال�صواحل  حرا�س  عنا�رش  جنحت 
من  تلم�صان  ولية  باإقليم  العاملة 
ل03  �رشعية  الغري  الهجرة  اإحباط 
مو�صم  ا�صتغلوا  احلراقة  من  اأفواج  
العيد لالإقالع نحو ال�صواحل ال�صبانية 
هيجان  بفعل  املوج   ارتفاع  اأن  اإل 
البحر قطع  اأمامهم الطريق على بعد 
اميال من �صواحل ولية تلم�صان على 

يد فرق خفر ال�صواحل .
م�صتوى  على  متت  الأوىل  العملية 
باإقليم  للولية  الغربية  ال�صواحل 
مر�صى بن مهيدي اأين متكنت عنا�رش 
خالل  بالغزوات   ال�صواحل    خفر 

دورية لها   من اإحباط حماولة الهجرة 
الغري �رشعية ل51 حراقا  مغربيا مت 
تقليدين   زورقني  على منت   توقيفها  
الهجرة  ومعدات  مبحركني  مزودين 
املا�صي   الأربعاء  م�صاء  ال�رشعية  غر 
مر�صى  �صمال  اأميال   05 بعد  على 
عائمة  دورية  اثر  وذلك   ، مهيدي  بن 
انتباههم   لفت  اأين  ال�صواحل  حلر�س 
حركة الزورقني الذين مت توقيفهما  ، 
اأنهم يقيلون �صبابا مغاربة   حيث تبني 
�صنة  و30  ال19  بني  اأعمارهم  ترتاوح 
والذين مت حتويلهم اإىل  �صاطئ مر�صى 
للتحقيقات  لإخ�صاعهم  مهيدي  بن 

اجلمهورية  وكيل  على  اإحالتهم  قبل 
، هذا وقد  الع�صة  باب  لدى حمكمة  
من  انطلقوا  ال�صباب  هوؤلء  اأن  تبني 
ال�صمايل  الإقليم  �صواطئ  اإحدى 
الغربي للمملكة املغربية يف طريقهم 
اجلوية  الأحوال  لكن   ا�صبانيا  نحو 
وارتفاع املوج حولهم نحو ال�رشق ليتم 
مهيدي  بن  مر�صى  باإقليم  توقيفهم  
نحو  ترحيلهم  اإجراءات  انتظار  يف 
للولية    ال�رشقية  وباجلهة   ، بلدانهم 
ال�صواحل  حرا�س  عنا�رش  متكنت 
احلراقة  من  فوج  توقيف  من  بهنني 
ي�صم 12  �صابا مر�صحا للهجرة الغري  

فقط  اأميال   03 بغد  على  �رشعية 
دقائق  بعد   وذلك   ، هنني  ميناء  عن 
بني  �صواطئ  احد  من  اإقالعهم  من 
حتولت  والتي  حمرو�صة  الغري  خالد  
الهجرة  رحالت  انطالق  قاعدة  اإىل 
توقيف  مت  حيث   ، �رشعية   الغري 
احلراقة  واإحالتهم على التحقيق  قبل 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اإىل   تقدميهم 
لتزال  جهتها  من  الرم�صي،  حمكمة 
م�صالح الأمن حتقق يف عودة �صبكات 
توقفت   بعدما  الن�صاط  اإىل  احلراقة 

بفعل احلراك ال�صعبي  .
م. ب

املقبل  جويلية   5 من  بداية  �صيتم 
القارة  يف  جتاري  مركز  اأكرب  اإفتتاح 
بن  اأحمد  مطار  قرب  الإفريقية 
ا�صم  �صيحمل   ، بوهران  الدويل  بلة 

م�صاحة  على  يرتبع  وهو  ّ»ال�صانية« 
مبنية تتجاوز 117.000 م2

املركز التجاري اجلديد الذي ينتظر 
للن�صاط  نوعية  اإ�صافة  يكون  اأن 

 4000 �صيفتح  والتجاري،  ال�صياحي 
من�صب �صغل مبا�رش زيادة على 8000 
�صي�صمن  كما   ، مبا�رش  غري  عمال 
املطار  من  باملجان  النقل  لزبائنه 

اإىل املركز التجاري ومن املركز اإىل 
املطار ، فيما يوفر ل�صائقي ال�صيارات 

موقفا يت�صع لـ2400 �صيارة. 
اأ ب

افتتاح اأكرب مركز جتاري باإفريقيا 

م.ب



رغم خطاب رئي�س الدولة  

احلراك يرف�ض ا�ستمرار
 بدوي و بن �سالح

.       الطبقة ال�شيا�شية تتخندق مع ال�شعب
.       بن خالف: الع�شابة ت�شارع وتقاوم بوا�شطة جميع اأذرعها 

.        عظيمي: ال�شلطة متم�شكة بالبقاء بهدف التحكم يف العملية االنتخابية

توا�شل اأم�س احلراك ال�شعبي يف طبعته ال�شاد�شة ع�شر بو�شط العا�شمة على غرار 
مدن البالد االأخرى حيث �شجل عودة الزخم ال�شعبي ل�شابق عهده متاما مثل 

اجلمعات التي �شبقت �شهر ال�شيام .

اإميان لوا�س 

مت�سكهم  جددوا  املتظاهرون 
انخراطهم  راف�سني  مبطالبهم 
الرئا�سيات  تنظيم  م�سعى  يف 
بدوي  و  �سالح  بن  حكم  ظل  يف 
دعمهم  املتظاهرون   جدد  ،و 
للحراك راف�سني  ال�سلمي  للطابع 
لتاأليب  ا�ستغالله  حماوالت  كل 
خ�سو�سا  و  اأخرى  �سد  جهة 
ا�ستهدفت  التي  الدوائر  بع�ض 
اجلي�ض من خالل ن�رش االإ�ساعات 

املغر�سة
ال�سيا�سية  الطبقة  عربت  كما 
عن رف�سها من مت�سك بن �سالح 
رئي�ض  انتخاب  حتى  مبن�سبه 
يتعار�ض  ذلك  بان  موؤكدة  جديد، 
رحيل  ال�سعب، وميثل  مع مطالب 
رئي�ض الدولة عبد القادر بن �سالح 
من من�سبه مطلبا رئي�سيا للحراك 
الرئي�ض  ا�ستقالة  منذ  ال�سعبي 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 

بداية �سهر اأفريل املا�سي.

بن �شالح 
 الرئا�شيات هي احلل

القادر  عبد  الدولة  رئي�ض  مت�سك 
له  خطاب  يف  االأم�ض  �سالح  بن 
مبن�سب الدولة اإىل غاية انتخاب 
بقرار  مرحبا  اجلمهورية،  رئي�ض 
بتمديد  الد�ستوري  املجل�ض 
عهدته وا�ستدعاءه الهيئة الناخبة 
امل�سار  وا�ستكمال  جديد  من 
انتخاب  حني  اإىل  االنتخابي 
اليمني  واأدائه  اجلمهورية  رئي�ض 
الد�ستورية، جمددا تعهده ب�سمان 
الظروف  كل  الرئا�سي  لالقرتاع 
املالئمة الإجراء انتخابات نزيهة، 
حرة و�سفافة، كما يطلبها ال�سعب 

على حد قوله.
القادر بن  الدولة عبد  اأكد رئي�ض 
تعي�سها  التي  الو�سعية  باأن  �سالح 
البالد تلزمه اال�ستمرار يف حتمل 
غاية  اإىل  الدولة  رئي�ض  م�سوؤولية 
انتخاب رئي�ض اجلمهورية، م�سيفا 
حتتم  اال�ستثنائية  الو�سعية  »هذه 
بذكائنا  ن�ستلهم  اأن  كلنا  علينا 
التي  احِلكَمَة  لرتجيح  اجلماعي 
على  ت�ساعدنا  اأن  �ساأنها  من 
يف  ت�سببت  التي  العقبات  تخطي 
مًعا  نَبْني  واأن  احلايل،  الو�سع 
م�ستح�رشين  القادمة  املرحلة 
وكذا  توفريها  الالزم  الظروف 
و�سُعها  الواجب  امليكانزمات 
الرئا�سية كل  لالنتخابات  لن�سمن 

اأ�سباب النجاح«.
املجل�ض  بيان  املتحدث  وثمن 
اإلغاء  بخ�سو�ض  الد�ستوري 
الرئا�سية  اإعادة  االنتخابات 
متديد  و  جديد  من  تنظيمها 
رئي�ض  انتخاب  غاية  اإىل  عهدته 
الد�ستور  دام  »وما  قائال  جديد، 
ملن  االأ�سا�سية  املهمة  باأن  يقّر 
هي  الدولة  رئي�ض  وظيفة  يتوىل 
انتخاب رئي�ض اجلمهورية  تنظيم 
الظروف  تهيئة  عليه  يتعني  فاإنه 
واإحاطتها  لتنظيمها  املالئمة 
املطلوبني،  واحلياد  بال�سفافية 
من اأجل احلفاظ على املوؤ�س�سات 
الد�ستورية التي متكن من حتقيق 
تطلعات ال�سعب ال�سّيد”. كما اأقر 

املجل�ض اأي�سا باأنه “”.
دعوته  الدولة  رئي�ض  وجدد 
واملجتمع  ال�سيا�سية  الطبقة 
الوطنية  وال�سخ�سيات  املدين 
لر�سم  والت�ساور  احلوار  تبني  اإىل 
الذي  التوافقي  امل�سار  طريق 
يف  تنظيمه  على  الدولة  �ستعكف 

الأن  اأدعوهم  اأقول  االآجال  اأقرب 
يناق�سوا كل االن�سغاالت املتعلقة 
القادمة  الرئا�سية  باالنتخابات 
و�سع معامل  اإىل  ثم  والتو�سل من 
خارطة طريق مهمتها امل�ساعدة 
الرئا�سي  االقرتاع  تنظيم  على 
التوافق  من  جو  يف  املقبل 
للخروج  واالن�سجام،  وال�سكينة 
متر  التي  ال�سيا�سية  االأزمة  من 

بها البالد.
واعترب بن �سالح باأن الذهاب اإىل 
انتخابات رئا�سية يف اآجال مقبولة 
ال�سبيل  يعد  الوقت  اإ�ساعة  دون 
باأن  الفتا  العقالين،  و  االأجنع 
املنتخب  اجلمهورية  رئي�ض  اأن 
دميقراطيا هو وحده الذي يتمتع 
الالزمتني  وال�رشعية  بالثقة 
االإ�سالحات  هذه  الإطالق 
التحديات  رفع  يف  وامل�ساهمة 
يف  م�سددا  اأمتنا،  تواجه  التي 
اإىل  الذهاب  ان  على  الوقت  ذات 
تنظيم انتخابات رئا�سية يف اآجال 
مقبولة، دومنا اإ�ساعة للوقت، هي 
�سيا�سًيا  واالأوحُد  االأجنع  ال�سبيل 

واالأكرث عقالنية دميقراطيا”.
اإىل  نداءه  االإطار  هذا  يف  وجدد 
باملو�سوع  املعنية  االأطراف  كل 
امل�سار  هذا  يف  للم�ساركة 
احلكمة  وتغليب  التوافقي 
يف  �سواًء  ال�سعب،  وم�سلحة 
داعيا  مطالبهم،  اأو يف  نقا�ساتهم 
هذه  “اغتنام  اإىل  اأي�سا  اإياهم 
بقوة  للم�ساركة  الفر�سة اجلديدة 
يف الت�ساور الذي ندعو اإليه اليوم 

اأكرث من اأّي وقت م�سى”.
�سالح باجلميع  بن  اأهاب  كما 
واالن�رشاف  ت�سييعه  يتفادوا  اأن 
�ساأنه  من  الذي  اجلاد  العمل  اإىل 
اإىل  التو�سل  على  امل�ساعدة 

التوافقية  احللول  �سيغ  اإيجاد 
الكفيلة بتنظيم انتخابات رئا�سية 
تناف�سية  اأجواء  ويف  نزيهة 
“كل  اإىل  ندائه  موجها  �سفافة، 
اأولئك  احل�سنة،  النوايا  اأ�سحاب 
ويتفانون  وطنهم  يحبون  الذين 
بالهبة  واملوؤمنون  خدمته  يف 
ال�ساحة  تعرفها  التي  اجلماعية 
يرف�سون  الذين  اأولئك  الوطنية، 
واملغامرة  االإق�ساء  اأ�سكال  كافة 
خا�سة ملا يتعلق االأمر مب�ستقبل 

الوطن”

بن خالف
 الع�شابة ت�شارع وتقاوم 

العدالة  جبهة  عن  النائب  فتح 
على  النار  خالف  بن  والتنمية 
خطاب بن �سالح، معتربا باأن بن 
ال�سعب اجلزائري  �سالح يخاطب 
من كوكب اأخر، الفتا بان الع�سابة 
جميع  بوا�سطة  وتقاوم  ت�سارع 
نف�سها  ر�سكلة  اأجل  من  اأذرعها 

وبقائها يف ال�سلطة.
بن  خطاب  باأن  خالف  بن  اأ�سح 
�سالح مل ياأت باجلديد، م�ستغربا 
من مت�سكه مبن�سبه رغم الرف�ض 
هو  ح�سل  بان  الفتا  له،  ال�سعبي 
اأنه حت�سل بف�سل فتوى املجل�ض 
الد�ستوري على عقد غري حمدد 
بعدما  الدولة،  رئا�سة  يف  باأجل 
فرتته  تنتهي  اأن  يفرت�ض  كان 

الد�ستورية يوم 9 جويلية. 

 اأحمد عظيمي
ال�شلطة متم�شكة بالبقاء 

طالئع  حزب  يف  القيادي  اأعاب 
على  عظيمي  اأحمد  احلريات 
باأنه كان  خطاب بن �سالح، الفتا 
بن  القادر  عبد  من  املنتظر  من 

االإعالن عن عربون ح�سن  �سالح 
وتعيني  بدوي  با�ستقالة  النية 
مكانه  مقبولة  وطنية  �سخ�سية 
وتبا�رش  كفاءات  حكومة  ت�سكل 
واملجتمع  االأحزاب  مع  الت�ساور 
املدين والنقابات وممثلي احلراك 
وتن�رش م�رشوع قانون الهيئة التي 
من  االنتخابية  العملية  تتوىل 

بدايتها اإىل نهايتها.
باأن  عظيمي  اأحمد  واعترب 
ال�سلطة لها ح�سابات تختلف كلياً 
االإرادة  حتقيقه  اإىل  تهدف  عما 
متم�سكة  بان  الفتا  ال�سعبية، 
بالبقاء بهدف التحكم يف العملية 
يريدونه  من  واختيار  االنتخابية 

رئي�سا للبلد. 

 حم�شن بلعبا�س
مل يذكر جديدا

اأجل  من  التجمع  رئي�ض  اعترب 
بلعبا�ض  والدميقراطية  الثقافة 
بن �سالح هي  ورد يف خطاب  ما 
خطاب  يف  ورد  ما  قراءة  اإعادة 
الوطني  اجلي�ض  اأركان  قائد 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعب 

�سالح.
رد حم�سن بلعبا�ض، رئي�ض التجمع 
والدميقراطية،  الثقافة  اأجل  من 
عبد  الدولة  رئي�ض  خطاب  على 
من  اأكد  الذي  �سالح  بن  القادر 
ب�سبب  من�سبه  يف  بقائه  خالله 
الو�سعية اال�ستثنائية التي تعي�سها 
البالد ، اأين اأكد بلعبا�ض بدوره اأن 
ذات الو�سعية اأي�سا جتربهم على 
و  الدائمة  التعبئة  على  احلفاظ 
التواجد و الهائل يف ال�سارع حتى 

بناء نظام �سيا�سي جديد.
له  من�سور  يف  بلعبا�ض   وقال 
الو�سع  اأن  الفاي�سبوك،  على 

يجربهم  البالد  يف  اال�ستثنائي 
حتمل  موا�سلة  على  ا  اأي�سً
من  كمواطنني  م�سوؤولياتهم 
والوجود  الدائمة  التعبئة  خالل 
رحيل  حتى  ال�سوارع  يف  املكثف 
نظام  وظهور  النظام  وجوه  بقايا 
على  ردا  وهذا   ، جديد  �سيا�سي 
اأكد  الذي  الدولة  رئي�ض  ت�رشيح 
اإىل  الدولة  رئا�سة  يف  ا�ستمراره 
ب�سبب  جويلية  الرابع  بعد  ما 
للبالد  اال�ستثنائية  الو�سعية 
الد�ستوري  املجل�ض  واإعالن 
الرئا�سيات  اإجراء  ا�ستحالة 

واإعادة تنظيمها
 حركة البناء 

ال�شعب راف�س لوجوه 
النظام

دعوتها  البناء  حركة  جددت 
ب�سعارات  التكفل  ب�رشورة 
احلراك ال�سعبي املطالبة برحيل 
لل�رشعية  الفاقدة  احلكومة 
ثقة  حتوز  ال  التي  والوجوه 
املواطن واإتاحة الفر�سة الإجناح 

احلل بغري عنا�رش االأزمة.
ثمنت حركة البناء من خالل بيان 
اخلروج  عدم  على  احلر�ض  لها 
 ، روحه  و  الد�ستور  ن�ض  عن 
ال�رشوع  �رشورة  على  موؤكدة 
ال�سعب  تطمئن  اإجراءات  يف 
امل�سار  �سالمة  �سمانات  حول 
اآلية  باعتباره  ونزاهته  االنتخابي 
املن�سود  الدميقراطي  التحول 
يف  البالد  بزج  املجازفة  وعدم 

املراحل االنتقالية.
حلوار  دعوتها  احلركة  جددت 
�سخ�سية  تقوده  وم�سوؤول  جاد 
لي�ض  توافقية  �سخ�سيات  اأو عدة 
متحفظ عليها من احلراك بعيدا 
عن �سيا�سات فر�ض االأمر الواقع، 

اأو  التعومي  اأو  بعيدا عن االإق�ساء 
االلتفاف مع القوى التمثيلية وفق 
�رشوط مو�سوعية وواقعية حر�سا 
على توفري املناخ ال�سالح لل�رشوع 

يف م�سار اإ�سالحي عميق. 
ورحب ذات امل�سدر بكل اجلهود 
املبذولة من اجل تتويج احلراك 
تلبي مطالب  ال�سعبي مبخرجات 
يف  االأمة  ثوابت  وحتمي  ال�سعب 
اإطار التنازل امل�سرتك من اجلميع 
الوا�سحة  امل�سلحة  اجل  من 
للبالد،  العليا  عليها  واملتفق 
م�سيدة بالتجاوب االيجابي للقوى 
وملوؤ�س�سة  ال�سيا�سية  الوطنية 
مع  ال�سليل  الوطني  اجلي�ض 
للم�ساهمة  وا�ستعدادها  ال�سعب 
يبلور  حقيقي  وطني  حوار  يف 
اإجراءات  يف  ال�سعب  مطالب 

عملية للخروج من االن�سداد.
و اأ�ساف البيان » قد جاء احلراك 
كحالة  اجلزائر  يف  ال�سعبي 
تاريخية مميزة لن�سال اجلزائريني 
من   ، وامل�سوؤول  الهادف  الواعي 
اجل اأن ي�سرتد ال�سعب اجلزائري 
دولة  بناء  من  ويتمكن  �سيادته 
املواطنة  و  واحلرية  العدل 
االيجابية والفاعلة ، ومع اإ�سقاط 
الف�ساد  ال�سعب م�ساريع منظومة 
ال  فانه  املف�سدين  وع�سابة 
مربرة  غري  عراقيل  اأمامه  تزال 
 ، امل�رشوعة  طموحاته  تعيق 
القوى الوطنية بكل  وبذلك تكون 
ج�سيمة  م�سوؤولية  اأمام  مكوناتها 
الروؤى  من  اخلروج  تتطلب 
نحو  واجلهوية  والفئوية  احلزبية 
للتحول  توؤ�س�ض  وطنية  مقاربات 
االآمن باأيدي جميع اجلزائريني.«
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اأغلب ال�شعارات نادت بالوحدة ، و�شاندت اجلي�س

احلراك يطالب ب�سمانات حقيقية 
·         �شعارات راف�شة لكرمي طابو وبو�شا�شي

يف  ال�سعبي  احلراك  ا�ستمر 
جمعته ال16و التي اأتت مبا�رشة 
بعيد عيد الفطر يف ظل تناق�ض 
املتظاهرين  لعدد  ملحوظ 
اجلزائرية،  الواليات  مبختلف 

وعلى غرار العا�سمة كذلك .
احلراك ال�سعبي الذي انطلق يوم 
22فيفري املا�سي و الذي حقق 
الكثري من النتائج اجلبارة ، على 
غرار اإبطال العهدة اخلام�سة ، و 
�سجن العديد من رموز الع�سابة 
ال�سعبي  اجلي�ض  قوف  و  بف�سل 
تطلعات  مع  بقيادته  الوطني 
العديد  حماولة  رغم   ، ال�سعب 

من املند�سني ك�رش هذه الرابطة 
ال�سعب  و  اجلي�ض  بني  والتالحم 
نتائج  حتققت  بف�سله  الذي  و 

باهرة .
كان  الذي  و  االأم�ض  حراك 
امل�ساركني  عدد  تراجع  وا�سحا 
من  الكثري  رفع  يف  ا�ستمر  فيها 
ال�سعارات و التي اأبرزها املطالبة 
برحيل الباءات قا�سدين بو�سارب 
رئي�ض الربملان ، بدوي نورالدين 
عبد  �سالح  وبن   ، االأول  الوزير 

القادر رئي�ض الدولة املوؤقت .

ال�سعارات  من  الكثري  رفعت  كما 

غرار  ،على  بالوحدة  املنادية 
هي   ،  " وحدتنا  يف  قوتنا   "
اثر  على  اأتت  التي  ال�سعارات 
اإليها  الرتويج  يتم  �سموم  وجود 
للتفريق بني ال�سعب الواحد على 

اأ�سا�ض زرع �سموم جهوية .
و اختلفت ال�سعارات بني الواليات 
، مثلما وقع يف وهران التي رفعت 
طابو  كرمي  �سد  �سعارات  فيها 
داعني   ، بو�سا�سي  املحامي  و   ،
االبتعاد  اإىل  ال�سخ�سني  هذين 
عن حماولة ركوب احلراك ،كما 
كانت اأبرز ال�سعارات من عا�سمة 
�سعار  بوعريريج  برج  احلراك 

"قوتنا يف وحدتنا "و هو ال�سعار 
ال�سعب  وعي  على  يدل  الذي 
التي  املخططات  لبع�ض  وفهمه 
و  وتر اجلهوية  اللعب على  تريد 
وحدة  �رشب  اأجل  من  العرقية 

اجلزائريني .
وهذه  النوايا  هذه  متثلت  وطبعا 
الفئة يف رفع العديد م ال�سعارات 
طرف  كاأنه  و  للجي�ض  املعادية 
�سلبي يف ال�رشاع ، بالرغم من اأن 
ال�سواد من اجلزائريون ينظرون 
يف  ايجابي  كطرف  اجلي�ض  اإىل 
هذه  اأ�سحاب  ،فراحت  املعادلة 
�سعارات  ترفعه  اخلبيثة  النوايا 

ومدنية   ،  " الدولة  لع�سكرة  ال   "
هذه  اأن  اإال   ،  " ع�سكرية  ال 
اإال  تكون  اأن  تعدو  ال  ال�سعارات 
مناورات من البع�ض للتاأثري على 
حلمة اجلي�ض مع مطالب ال�سعب 

احلقيقية ، ولي�ض التي تخدم فئة 
حمركة من طرف اأيادي جمهولة 
وتريد  بالبالد  اخلري  تريد  ال 

اإطالة االأزمة .
ع�شام بوربيع  

�شقيقة ال�شهيد العربي بن مهيدي

اال�ستمرار يف احلراك واجب
،ال�سباب  مهيدي  بن  العربي  ال�سهيد  �سقيقة   ، ظريفة  املجاهدة  دعت   
ال�سعبية    للم�سريات  ال�سلمي   نظام  يف  املوا�سلة  �رشورة  اإىل  اجلزائري 
موؤكدة  يف ت�رشيحها لـ  “TSA عربي”  اأن  اال�ستمرار هو الطريق الوحيد 
كل   م�ساركتها يف  هو  الالفت  وال�سيء  ومطالبه  حقوقه  كل  ال�سعب  ليفتك 

امل�سريات منذ انطالق احلراك  يف 22 فيفري2019. 
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الأمنية  ال�ش�ؤون  يف  اخلبري  اأكد 
�شحفي  ت�رصيح  يف  الزاوي  علي 
اأن  »ال��شط«،  ي�مية  به  خ�ص 
الال  حالة  من  الأول  املق�ش�د 
بكل  امل�شلح  والنزاع  ا�شتقرار 
وال�شاحل  اجل�ار  من  دول 
، مايل  الإفريقي على غرار  ليبيا 
اأقل  وبدرجة  ت�شاد،  ال�ش�دان   ،
وذلك   ، اجلزائر  م�ريطانيا  ه� 
العمق  الإ�رصائيلي يف  الت�غل  بعد 
علمنا  اإذا  خا�شة   ، الإفريقي 
رئي�ص  زيارة  اأن  الزاوي  ي�شيف 
بنيامني  »ال�رصائيلي«  ال�زراء 
متخ�ص   ، ت�شاد  لدولة  نتنياه� 
 ، بال�ش�دان  النظام  اإ�شقاط  عنها 
لتت�شارع الأحداث بذلك يف كل من 
اأجندة  لتنفيذ  ليبيا وال�ش�دان  دول 
ا�شتهداف  منها  الغاية  �رصقية 

م�ؤ�ش�شة اجلي�ص اجلزائري .
اأو�شح  فقد  مت�شل  م��ش�ع  ويف 
هي  ما  املاك  حركة  اأن  حمدثنا 
ال��شاطة  على  للت�ش�ي�ص  اأداة  اإل 
بعد  خا�شة   ، –املالية  اجلزائرية 
»الك�نغر�ص  ي�شمى  ما  ت�شكيل 
مل  كما   ، باملغرب  الأمازيغي« 

ال�عي  ينكر ذات املتحدث درجة 
التي  واحلذر  واحليطة  واليقظة 
تتمتع بها م�شالح الأمن اجلزائرية 
قيا�شي  ظرف  يف  متكنت  التي 
م�اقع  عرب  ب�شفحة  الإطاحة  من 
ا�شم  حتمل  الجتماعي  الت�ا�شل 
لتجنيد  ا�رصائيلية«  »م�اطنة 
اجلزائريات »يف �شف�ف امل��شاد 
ملكاملة  الرت�شد  بعد  ذلك  و   ،

عن�رص  بني  ال�شكايب  عرب  هاتفية 
من  وعن�رص  ببجاية  املاك  من 
امل��شاد هذه الأخرية التي ح�لت 
لتجنيد  ت�ن�ص  لدولة  ن�شاطها 
امل��شاد  �شبكة  يف  ت�ن�شيات 

ل�شتهداف اجلزائر مرة ثانية  .
اأكد  علي  فقد  ثانية  جهة  من 
حديثه  اأن  معر�ص  يف  الزاوي 
ل�رصب  ال�شهي�نية  امل�ؤامرات 

لي�شت  وال�شتقرار  الأمن 
وليدة  الأمن بدليل اأن التحقيقات 
الأمنية اأثبتت اأن حادثة  العتداء 
الهمجي الذي تعر�شت له املن�شاأة 
تيقنت�رين  مبنطقة  النفطية 
والتدبري  التخطيط  خلف  يقف 
دولتي  من  غالبيتهم  اإرهابي�ن  له 
لأربع  اإ�شافة  وت�ن�ص  املغرب 

جزائريني فقط ح�شب ق�له .

اخلبري يف ال�سوؤون الأمنية علي الزاوي لـ »الو�سط«

اأحمد باحلاج 

م� يجري يف ال�سودان له ت�أثري على اجلزائر
.      املغرب وراء اإجها�ض الو�ساطة اجلزائرية –املالية

اخلبري القت�سادي عبد الرحمن عية:

» علين� اإع�دة هيكلة االقت�س�د الوطني 
لتف�دي ته�وي احتي�طي ال�سرف »

عبد  القت�شادي  اخلبري  قال   
احتياطات  اأن   ، عية  الرحمن 
دون  ما  اإىل  ال�رصف  من  اجلزائر 
دي�شمرب  بنهاية  دولر  مليار   80
املا�شي مقابل اأزيد من 97 مليار 
برتاجع  اأي   2017 نهاية  يف  دولر 
فاق الـ 17 مليار دولر ، ويرى هذا 
الدكت�ر » اأنه ل ت�جد اآلية لتغطية 
ال�رصف،  احتياطي  �ش�ى  العجز 
م�شريا اأنه  يف ال�شابق كان  هناك 
وكنا  امليزانية  م�شت�ى  على  عجز 
ن�شتخدم �شندوق �شبط الإيرادات 
ال�شندوق  نفذ  وعندما  لتغطيته  
لطبع  ال�شابقة  احلك�مة  جلاأت 
النق�د،  م�ؤكدا اأننا حاليا   من�شي 
حالة  ففي  وعليه  امل�شار  بنف�ص 
ما اإذا نفذ كليا احتياطي ال�رصف 
اأخرى،  اآلية  احلك�مة  جتد  فلن 
لأن الحتياطي مك�ن من عمالت 
حمليا،   طبعها  يكمن  ول  �شعبة 
لك�نه ي�شكل خطرا على القت�شاد 
اإعادة  من  فالبد  لذا  اجلزائري، 
لتحا�شي  ال�طني  القت�شاد  هيكلة 
لحتياطي  امل�شتمر  التهاوي 

ال�رصف .
اأن  على  املتحدث  اأكد   كما 
النخفا�ص املزدوج للبرتول والغاز 
القت�شاد  عليهما  يعتمد  الذي 
الدولة  حاجة  اإىل  اأدى  ال�طني 
دولر.«   مليار  خم�شني  اأو  لأربعني 
اإىل  القت�شادية  التحاليل  وت�شري 

اأن هذه الختاللت راجعة للعجز 
الذي �شجلته املالية العم�مية ومن 
هنا ينبغي و�شع اإ�شالحات هيكلية 
 ، العادية  اجلباية  حت�شني  بهدف 
خرباء  رجح  الأ�شا�ص  هذا  وعلى 
احتياطي  يف  الرتاجع  القت�شاد  
يف  مهمتني  ثنائيتني  اإىل  ال�رصف 
تتعلق  الأوىل  القت�شاد  معادلة 
والثانية  للبرتول  ال�طني  بالإنتاج 
عليهما  خلل  واأي  اأ�شعاره  تخ�ص 
ميزان  كفة  على  ذلك  يظهر  قد 

القت�شاد ال�طني .
الظرفية  املذكرة  وح�شب  
   2018 �شنة  من  الثاين  لل�شدا�شي 
اجلزائري�التي  بالبنك  اخلا�شة 
الرتاجع  هذا  اأن  ت��شيح   فيه  مت 
الر�شيد  عجز  عن  قليال  مرتفع 
ب�شبب  املدف�عات  مليزان  الكلي 
تاأثري التثمني ال�شلبي بح�ايل 1.73 
بانخفا�ص  املرتبط  دولر  مليار 
يف  الدولر  اأمام  الأورو  قيمة 
الفرتة املمتدة بني دي�شمرب 2017 
راجع   وهذا   ،   2018 دي�شمرب  و 
لالنخفا�شات ال�شن�ية لحتياطات 
الر�شيد  بعجز  املرتبطة  ال�رصف 
ارتفاع  تعك�ص  للمدف�عات  الكلي 
ملجم�ع  اخلام  الداخلية  النفقات 
العنا�رص الفعالة القت�شادية ح�ل 
الدخل ال�طني اأي ارتفاع ال�اردات 

مقارنة بال�شادرات.
ح.م 

ك�سف اخلبري الأمني علي الزاوي ، اأن الأحداث تت�سارع بدول اجلوار وال�ساحل الإفريقي مقابل 
ت�ساعد احلراك ال�سلمي باجلزائر وهو الأمر الذي مل ياأت �سدفة ح�سبه يف ظل امل�ساعي »الإ�سرائيلية« 

للتوغل يف العمق اجلزائري ب�ستى الطرق .
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كلفت املاليري  وبع�سها مل ينته بعد

مط�لب ب�لتحقيق يف بع�ض م�س�ريع ال�سقي  الفالحي
اجلمعيات  من  العديد  طالبت 
الفالحية من وزيري الري وامل�ارد 
العاجل  التدخل  والفالحة   املائية 
ق�شية  يف  معمقة  حتقيقات  لفتح 
التي  امل�شقية  املحيطات  م�شاريع 
الغرب  وليات  منها  ا�شتفادت 
م�شتغامن   ، تلم�شان  وخا�شة  
الدولة  كلفت  والتي  ومع�شكر  
نتائج  جت�شيد  دون  كبرية   خ�شائر 
امل�شاريع  اأفل�شت  واأنها  خا�شة 
للحقبة  ترجع  التي  القدمية  
ت�شقى  كانت  والتي  ال�شتعمارية 
جت�شيد  يتم  ومل  املنطقة   منها 
مت  التي  اجلديدة  امل�شاريع 
وبطرق  فا�شلة  ملقاولت  اإ�شنادها 
منابع  ما اأدى اإىل جفاف  ملت�ية 
مب�شاحات  احلياة  وت�قف  املياه 

كرب ى .
نا�شد   تلم�شان  م�شت�ى   فعلى 
مبغنية   الأحرار  الفالحني  احتاد 
العاجل  بالتدخل  الفالحة  وزير 
م�شت  التي  اجلفاف   اأزمة  ل�قف 
امل�شقي  للمحيط  ال�شمالية  اجلهة 
الزريقة  مناطق  من  بكل  خا�شة 
قن�ات  تخريب  بفعل  وال�شبيكية  
ال�شقي التي كانت تربط الفالحني 
بني  �شد  من  القادم  املياه  مب�رد 
قبل  املنطقة  من  جن�ب  بحدل  
ال�رصكات  املكلفة باإجناز  م�رصوع 
اأ�شار ممثل  ، حيث  امل�شقي  ال�شد 
احلميد  عبد  ب�ح�ش�ن  الحتاد 
اأن اجلفاف الذي �رصب قرابة ال20 

األف  هكتار منها باملنطقة واأ�شبح 
ع�ي�شة   بخ�شائر  الفالحني  يهدد 
الذريع  مل�رصوع  الف�شل  بعد 
يهدد   الذي  امل�شقي  ال�شهل 
حت�شني  ع��ص  باجلفاف  املنطقة 
عليها  علق  التي  ال�شقي  عملية 
�ش�ء  لكن   ، كبرية  اأمال  الفالحني 
القدمي  الأ�شغال حطمت امل�رصوع 
ي�شمن  ل  بدله   م�رصوعا  واأقامت 
هكتار وبطريقة  األف  �ش�ى  �شقي  
القليلة  للكمية  نظرا  متذبذبة 
من  انطالقا  للعملية  ت�جه  التي 
تاأخر  بهدل  يف ظل  بني  �شد  مياه 
مب�رصوع  املنطقة  ربط  م�رصوع 
الفالح�ن  عليه  يعلق  الذي  ال�شقي 
بخطى  ي�شري  ه�  لكن  كبرية   اأمال 
امل��شم  معه  ال�شلحفاة  ويحطم 
تدخل  ي�شت�جب  ما  الزراعي 
امل�رصوع  اأم�ال  للحماية  ال�زارة 
الثاين  عامه  بلغ  الذي  وخمططه  
امل�رصوع  منح  بفعل  جدوى  دون 

مل�ؤ�ش�شات فا�شلة مالية.
احلميد  عبد  واأكد  هذا 
ب�ح�ش�ن اأنه تلقى عدة �شكاوي من 
ميلك�ن  ل  الذين  مئات  الفالحني 
و  مزروعاتهم  لإنقاذ  بديلة  اآليات 
طالب�ا باإ�شافة ح�ش�ص من مياه �شد 
ب�غرارة ،و اإعادة النظر يف الت�زيع 
الذي اعتربه الفالح�ن �شحا كبريا 
الغربية  باحلدود  الفالحة  حق  يف 
طرحها  التي  الن�شغالت  ومن 
الفالحني  املزارع�ن على الحتاد 

املحيط  ترميم  اأ�شغال  تاأخر 
ي�شري  ه�  و  عامني  امل�شقي  منذ 
�رصكات  تكليف  ب�شبب  ال  بخطى 
الإمكانيات  متتلك  ل  �شغرى 
وزارة  من  مطالبني  الالزمة 
النظر  الريفية  التنمية  و  الفالحة 
كانت  جلنة  و  التقاع�ص.  هذا  يف 
الري و الفالحة باملجل�ص ال�شعبي 
ت��شيات  رفعت  اأنها  ال�لئي 
امل�شاحات  �شقي  ن�شبة  مب�شاعفة 
 4580 تتجاوز  ل  التي  و  املنتجة 
�شنة  اإح�شاوؤها  التي  مت  هكتار 
امل�شاريع  مبنح  وطالبت   ،  2017
حلد  لكن  ماديا  قادرة  مل�ؤ�ش�شان 
الآن مل يتم  الأخذ بهذه الت��شيات 
خانة   يف  الفالحني  جعلت  والتي 
منهم  الكثري  ان  حيث   ، الإفال�ص 
والبطيخ  البطاطا   زراعة  قاطع 
ي�شاحبه  ومات  اجلفاف  من  خ�فا 
الفالح  يتكبدها  التي  خ�شائر  من 

وحده بال�شهل امل�شقي مبغنبة .
اأما مب�شتغامن ليزال م�رصوع �شقي 
06 اآلف هكتار  انطالقا من  نظام 
 ، »اأرزي�  باملياه  املاو  التزود 
وهران » بعد اإمتام امل�رصوع الذي 
املا�شي  ج�يلية  �شهر  اإطالقه  مت 
ب7.5ملياردج   يقدر  مايل  بغالف 
لكن  �شهرا   12 بعد  ينتهي  اأن  على 
اإمتام املدة ليزال  قبل �شهر على 
نتح  بفعل  مكانه  يراوح   امل�رصوع 
ال�رصوع اإىل مقاولت فا�شلة والتي  
من  باملائة   15 �ش�ى  تنجز  مل 

امل�رصوع والتي �شبق ل�زير امل�ارد 
املائية اأن وقف عليها خالل ال�شهر 
على   غ�شبه  جام  و�شب  املا�شي  
خربت  التي  املكلفة  املقاولت 
م�شاريع الفالحني القدمية  وق�شت 
على امل��شم الفالحي بدون نتيجة  
خا�شة وان املنطقة معروفة باإنتاج 
راأ�شها  على  والف�اكه  اخل�رص  

البطاطا .
مع�شكر   مبنطقة  اآخر  جانب  من 
على  احلديدة  امل�شاريع  ق�شت 
مناطق  من  بكل  ال�شقي   قناة 
اأدى  حيث  �شيق  واملحمدية   
ع�رصات  اإتالف  اإىل  اجلفاف 
الهكتارات من الربتقال باملحمدية 
اأ�شجار  من  والعيد  ون�احيها 
م�رصوع  ف�شا  بعد  ب�شيق  الزيت�ن  
وزارتي  اأعدته  الذي  ال�شقي 
مل  التي  ال�شابقة  والري  الفالحة 
على  فق�شت  الفالحني  ت�شت�رص 
ال�ش�داء  الع�رصية  من  بقي  ما 
املعروفة  املحمدية  واأ�شبحت 
باحل�ام�ص منذ العهد ال�شتعماري 
فاأنها  �شيق  اأما   ، جرداء  ار�ص 
للزيت�ن  اأ�شجار  من  بقي  ما  تكابد 
يف ظل تراجع املنتج ما  ي�شت�جب 
تدخل ال�شلطات العليا ل�شتدراك  
الفالحني   تهدد  التي  اخل�شائر 
منها  ا�شتفاد  فا�شلة  م�شاريع  بفعل 
مقاول�ن  ل �شمري لهم فق�ش�ا على 

غذاء اجلزائريني .
حممد بن ترار

املدير العام لديوان اخلدمات اجلامعية
  بوكليخة فاروق لـ«الو�سط«

قدمن� خدم�ت نوعية
 للطلبة يف رم�س�ن

للخدمات  العام  املدير  ثمن 
 ، ب�كخيلة  فاروق  اجلامعية 
به  قامت  الذي  الكبري  الدور 
اجلامعية  اخلدمات  مديريات 
عرب خمتلف وليات ال�طن ، من 
خالل حر�شهم الكبري على اإجناح 
املقيمني  بالطلبة  التكفل  عملية 
خالل  من  اجلامعية  بالأحياء 
�شهر  ثري خالل  برنامج  ت�شطري 

رم�شان املبارك.
للخدمات  العام  املدير  اأكد 
يف   ، ب�كخيلة  فاروق  اجلامعية 
ي�مية  به  خ�ص  �شحفي  ت�رصيح 
عرب  مديرياته  اأن  »ال��شط«، 
غرار  ال�طني  على   القطر 
وليات ال��شط ، ال�رصق ، الغرب 
املت�اجدة  تلك  اأكرب  وبدرجة 
الكبري  البالد  جن�ب  ب�ليات 
من  كبري  جناح  حققت  قد   ،
لل�جبات  اجليدة  الن�عية  خالل 
�شهر  خالل  للطلبة  املقدمة 
حت�شن  وكذلك  املبارك  رم�شان 

 ، واي�اء  النقل  من  اخلدمات 
الف�شيل  ال�شهر  خالل  مت  كما 
الن�شاطات  من  جملة  املا�شي 
م�جهة  والريا�شية  الثقافية 
اجلامعية  الأحياء  مقيمي  لفائدة 
الذين ق�ش�ا ال�شهر الف�شيل بعيد 
ارتباطاتهم  ب�شبب  عائالتهم  عن 
 ، اجلامعي  احلرم  مع  الدرا�شية 
ذات  اأكد  فقد  مت�شل  �شياق  ويف 
و  الإطعام  اأن خدمات  املتحدث 
الإي�اء عرفت حت�شن كبري مقارنة 

بال�شن�ات الفارطة .
جميع  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
من  الجتماعيني  ال�رصكاء 
يف  وطلبة  تنظيمات  و  نقابات 
لهم  هذا  متفرقة  ت�رصيحات 
التميز يف اخلدمات املقدمة من 
طرف الدي�ان ال�طني للخدمات 
العني  كانت  التي  اجلامعية 
ال�شاهرة بجميع طاقمها الإداري 

على اإجناح امل��شم اجلامعي.
اأحمد باحلاج 



24 �ساعةاجلمعة 7 - ال�شبت 8   جوان 2019  املوافـق  ل5 �شوال  1440هـ 5

�أحمد باحلاج 

عمال  من  الع�رشات  نا�شد 
للأ�شغال  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
البرتولية الكربى بحا�شي م�شعود 
80 كلم عن مقر والية ورقلة يف 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط«، 
نائب  �شالح  قايد  اأحمد  الفريق 
وزير الدفاع وقائد هيئة االأركان 
 ، ال�شعبي  الوطني  للجي�ش 
ب�رشورة التدخل ال�شخ�شي لدى 
كل من وزارة الطاقة و املديرية 
العامة للمجمع النفطي العملق 
التجاوب  اأجل  ، من  �شوناطراك 
مبطالبهم  و�شفوه  ما  جملة  مع 
يف  تاأتي  والتي  امل�رشوعة 
من  كل  رحيل  �رشورة  مقدمتها 
للموؤ�ش�شة  العام  املدير  الرئي�ش 
العام  االأمني  و  واملدير اجلهوي 
للنقابة ، حيث حملوهم م�شوؤولية 
التي  الوخيمة  العواقب  تبعات 
�شيا�شة  انتهاج  عن  تنجر  قد 
الرواتب  �شب  يف  املفا�شلة 
عن  ناهيك   ، االأرباح  وعلوة 
على  االأخرى  مطالبهم  جملة 
  4/4 بنظام  العمل   ، غرار 
اإ�شافة    ، االأجور  يف  والزيادة 
والتعوي�شات  ملنحة  التقاعد 
قرارات  يف  عليها  املن�شو�ش 
منحة  بتطبيق  البرتويل  املجمع 
للعامل  احلق  مع   ، �شهرا   60
pri-»منح من  اال�شتفادة  يف 

وحمرتمة  جيدة  prc«بن�شب 
واإ�شافة منحة اخلطر .

ذات  طرح  فقد  ثانية  جهة  من 
املتحدثني اأكرث من ت�شاءل حول 
�شمت ممثلي ال�شعب املح�شوبني 
باملجل�ش  �شواء  الوالية  على 
جمل�ش  اأو  الوطني  ال�شعبي 
االأمة ، حول جتاهل مطلب تبني 
واالجتماعية  املهنية  مطالبهم 
بالتجاوزات  التنديد  كذا  و 
عنها  امل�شكوت  واخلروقات 
العام  الرئي�ش املدير  من طرف 

و  اجلهوي  املدير  لـ GTP و 
 ، املوؤ�ش�شة  لنقابة  العام  االأمني 
النائب  اأخذت  فقد  ذلك  مقابل 
الربملاين عن والية ال�شلف فوزية 
مرا�شلة   عاتقها  على  طهراوي 
الدفاعو  وزير  نائب  من  كل 
االأركان  هيئة  وقائد  الوطني 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  العامة 
الفريق اأحمد قايد �شالح ووزير 
الطاقة حممد عرقاب ، من اأجل 
الإنقاذ املوؤ�ش�شة وو�شع  التدخل 
حد للحقرة والتهمي�ش التي بات 

املتم�شكني  العمال  لها  يتعر�ش 
لهجة  من  الت�شعيد  بخيار 
خطابهم اإىل غاية ت�شجيل تدخل 
التي  بان�شغاالتهم  للتكفل  جاد 
جتاوزها الزمن حلد كتابة هاته 
االأ�شطر، ويف �شياق مت�شل فقد 
التحق الربملاين �شعداوي بركب 
اأين  خمالفة  بلغة  لكن  طهراوي 
للتحكم  املحتقنني  العمال  دعا 
االأخذ  مع  النف�ش  و�شبط  للعقل 
الع�شري  املخا�ش  االعتبار  بعني 

الذي متر به البلد   .

قاطع يوم االإثنني املن�رشم قرابة 
منتخبا   43 اأ�شل  من  منتخبا   32
باملجل�ش ال�شعبي البلدي لوهران، 
نور  البلدية  رئي�ش  من  طالبوا  و 
اإتهموه  و  بالرحيل  بوخامت  الدين 
بتعمد تقلي�ش غالبية ال�شلحيات 
ل�شخ�شه،  اختزالها  و  للمنتخبني 
االأمر الذي فجر غ�شب و ا�شتياء 
مندوبي  و  نوابه  و  املنتخبني 
املندوبيات البلدية، و تزعم حركة 
من  كل  »املري«  برحيل  املطالبة 
عمر  و  حممد  واعد  االأول  نائبه 
الفاروق و عبد الرحمان بلعبا�ش، 
خ�شم  يف  التطورات  هذه  تاأتي  و 
اإ�شتقالة 3 من نواب الرئي�ش تباعا 
يف  بتوريطهم  و�شفوه  ملا  رف�شا 
م�شبوهة  �شفقات  على  التوقيع 
بالدينار  التنازل  و  قانونية  و غري 
الرمزي عن ممتلكات تابعة للدولة 

على غرار �شينما »الليك�ش« .
و توعد املنتخبون الذين قاطعوا 
بوخامت  الدين  نور  البلدية  رئي�ش 
على  للتوقيع  ا�شتدعائهم  خلل 
هام�ش  على  امل�شاريع،  بع�ش 
التنفيذي،  للمجل�ش  عادية  دورة 
املنتخبني  غالبية  رف�ش  اأين 
التحاور معه اأو امل�شادقة على اأي 
لغاية  عمومية  �شفقة  اأو  م�رشوع 
دار  يرتاأ�ش  الذي  الرئي�ش  رحيل 
االأ�شدين خلام�ش عهدة انتخابية، 
م�شوؤولية  املقاطعون  فيها  حمله 
و  للت�شيري  �شوء  من  يجري  ما 
تعي�شها  التي  االإفل�ش  �شبه  حالة 
بلدية وهران من تغا�شي الطرف 
عن حت�شيل املليري من موؤجري 
املحلت  و  الباري�شية  االأ�شواق 
تواجه  حيث  غريها،  و  التجارية 
بالكاد  رهيبا  ماليا  عجزا  البلدية 
توفر  املالية  م�شاحلها  تعرف 
املو�شميني  �شواء  العمال  اأجور 
و  املنتخبني  و  املتعاقدين  اأو 

االإداريني.
توعدوا  الذين  املحتجون  دعا  و 
البلدية  رئي�ش  ديوان  مقر  ب�شل 
املقبلة،  القليلة  االأيام  خلل 
بتدخل عاجل لوايل الوالية مولود 

ملا  حد  و�شع  اأجل  من  �رشيفي 
و�شفوه متادي »املري« يف اإهانتهم 
غالبية  من  حرمانهم  خلل  من 
ال�شعب  من  كمنتخبني  مهامهم 
ال  حيث  وهران،  بلدية  �شكان  و 
ي�شتطيعون �شوى التوقيع و اخلتم 
مراقبة  و  امليلد  �شهادات  على 

م�شالح احلالة املدنية .
و  ال�رشاع  حالة  تتوقف  ومل 
اأكرب  اإحدى  ت�رشب  التي  الت�شنج 
الوطني  امل�شتوى  على  البلديات 
عند هذا احلد، بل زادت م�شكلة 
لرواتبهم  املنتخبني  تقا�شي  عدم 
بلة، ناهيك  الطني  منتظم  ب�شكل 
املنتخبون  و�شوفه  ما  عن 
االإق�شاء  و  التهمي�ش  ب�شيا�شة 
و  غالبيتهم،  �شد  متار�ش  التي 
التي  لل�شلحيات  تفوي�شهم  عدم 
للمنتخب  البلدية  قانون  يخولها 
االأمر  يتعلق  و  و املندوب  البلدي 
�شنة  ال�شادر يف   134 باملادة  هنا 
من  اأنه  على  تن�ش  التي  و   2011
اأن  املندوب  و  املنتخب  حق 
من  التي  و  �شلحياته  بكل  يتمتع 
�شمنها �شلحيات رئي�ش البلدية، 
احلالة  وثائق  على  االإم�شاء  و 
املدنية و غريها من الوثائق التي 
من  العام  املرفق  ت�شيري  تخ�ش 
اأو  البلدية  لرئي�ش  الرجوع  دون 
من  املعينني  املندوبيات  مدراء 
املندوب  اأن  بحكم  االإدارة،  قبل 
له  و  ال�شعب  قبل  من  منتخب  هو 

ال�رشعية القانونية.
امل�شتائني  املنتخبني  ح�شب  لكن 
وهران  بلدية  رئي�ش  �شيا�شة  من 
اخلام�شة  العهدة  هذه  تعد  الذي 
له يف ت�شيري دار االأ�شدين، و الذي 
اإ�شتنادا الأقوالهم فهو ال يثق فيهم 
و خولهم فقط �شلحية اإ�شتخراج 
�شهادات امليلد و االإم�شاء عليها 
لهم،  اإهانة  اإعتربوه  ما  غري  ال 
من  املنتخبني  غالبية  اأن  �شيما 
الكفاءات  ال�شباب و ذوي  �رشيحة 
العلمية و اخلربة العملية يف جمال 

االإدارة و اجلماعات املحلية.
اأحمد بن عطية

يف ظل �سمت �لو�يل ، �سوناطر�ك ووز�رة �لطاقة عن جتاوزته و خروقاته

 العمال يطالبون  براأ�س املدير العام 
ل�شركة الأ�شغال البرتولية الكربى

.       الربملاين �شليمان �شعداوي يلتحق بطهراوي لكن بدعوة تغليب امل�شلحة العامة

�سدد عمال �ملوؤ�س�سة �لوطنية للأ�سغال �لبرتولية باإقليم د�ئرة حا�سي م�سعود بورقلة ، على �سرورة 
تدخل جاد من �سناع �لقر�ر بالبلد من �أجل تنحية �لرئي�س �ملدير �لعام ل�سركة �لذي حملوه 
م�سوؤولية تبعات �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجر عن جتاهل ما �أ�سموه مبطالبهم �مل�سروعة .

اجلهوية  املديرية  ك�شفت 
لها  بيان  يف  بالغرب  للتجارة 
من   بكل  العاملة  م�شاحلها  اأن 
وهران  ،   ، م�شتغامن   ، تلم�شان 
متو�شنت اأن  بلعبا�ش، عني  �شيدي 
حجز  من  متكنت  قد  م�شاحلها 
ما يزيد عن 06  اأطنان  من املواد 
الغذائية الفا�شدة واإحالة 61 تاجرا 
رم�شان  �شهر  خلل  الق�شاء  على 
الواليات  م�شتوى  على  املعظم  
اخلم�ش ،واقتطاع 55 عينة للتحليل  
من  مليري   3.8 ت�شجيل  مت  كما 

الب�شائع الغري مفوترة  .
بداية  ومنذ  انه  البيان   واأ�شار 
 3960 اجناز  مت   فقد  رم�شان 
قبل  من  ميدانية  مراقبة  عملية 
 ، بالواليات  اخلا�شة   الفرق 
مراقبة  عملية   1257 على  توّزعت 
اإىل  اأف�شت  النوعية،  بخ�شو�ش 
اأمام  خمالفا  تاجرا   39 متابعة 
وحجزمايزيد  الق�شائية  اجلهات 
الغذائية  املواد  من  اأطنان  عن  6 

دون   ال�شلحية  املخزنة  منتهية 
والتربيد  احلفظ  احرتام  �رشوط 
واأخرى ينعدم فيها الو�شم التجاري 
وجمهولة امل�شدر، وقد مت حتويل 
كما  للإتلف  املحجوزة  ال�شلع 
منتجا  ل28  اقتطاع  عينات  مت 
للتحاليل  اأخ�شعت  غذائيا، 
عينة  و27  امليكروبيولوجية 
الفيزيوكيمائية  للتحاليل  اأخ�شعت 
احرتامها  مدى  عن  للك�شف 
للمعايري و�رشوط ال�شحة والنوعية 
ومطابقة  ال�رشوط التجارية . من 
 3703 ب  القيام  اأخرى  مّت  جهة 
يف  ميدانية  مراقبة  عمليات 
ط  الن�شا  احرتام  مراقبة  جمال 
التجاري  حيث مت اإحالة 22 تاجرا 
 ، الق�شائية  اجلهات  على  خمالفا 
وانعدام  بامل�شاربة  قيامهم  بفعل 
اخل�شو�ش  يف  مّت  حيث  الفوترة، 
مفوترة  غري  اأعمال  رقم  ت�شجيل 

يقّدر بنحو 3.8 مليري �شنتيم.
حممد  بن ترار

واليات �لغرب �جلز�ئري

اإحالة 61 تاجرا على الق�شاء 
حمطات وقود خاوية و خمابز و حملت مغلقة

تطمينات مديرية التجارة ت�شقط يف املاء بوهران

وزير  تطمينات  من  بالرغم 
التجارة حممد جلب و اجلهات 
من  وهران،  بوالية  الو�شية 
التجار  مداومة  �شمان  اأجل 
الوقود  حمطات  اأ�شحاب  و 
اإال  املعدنية،  املياه  توزيع  و 
�شيناريو  يتكرر  �شنة  ككل  اأنها 
عر�ش  للتعليمات  التجار  �رشب 

اخلبازون  مقدمتهم  يف  احلائط 
و اأ�شحاب حمطات توزيع الوقود 
التي اأغلقت غالبيتها يف حني مل 
خلل  النا�شطة  تلك  ت�شتطيع 
من  ال�شعيد  الفطر  عيد  اأيام 
توفري كميات تكفي زبائنها �شيما 
املمتاز  البنزين  مادة  يخ�ش  ما 
حمطات  بغالبية  اإفتقر  الذي 

الواقعة  تلك  �شيما  الوقود 
على  للوالية  ال�رشقية  باجلهة 
و  بقديل  الوقود  حمطات  غرار 

�شهايرية ببطيوة و غريها .
اأعوان  اإ�رشاب  �شاهم  و  هذا 
املتوا�شل  التجارة  مفت�شي  و 
  ، املراقبة  عملية  اإنخفا�ش  يف 
ن�شبة  تتجاوز  مل  االأرقام  وبلغة 
ال�شنة  هذه  للمناوبة  االإ�شتجابة 
عتبة 84.34 يف املائة، وهو ما 
اخلدمات  م�شتوى  تدين  يف�رش 
الرئي�شية  الوجبات  تقدمي  و 
اخلبز  مقدمتها  يف  للوهرانني 
مواد  من  غريها  و  احلليب  و 
ووا�شعة  ال�رشورية  املوؤونة 

االإ�شتهلك .
من  التجارة  مديرية  تتمكن  ومل 
على  �شاعتها  عقارب  �شبط 
من  بالرغم  التجار  جتاوب 
تهديدتها بفر�ش غرامات مالية 
املخالفني،  التجار  على  معتربة 

ت�شل  قا�شية  عقوبات  اإ�شدار  و 
املتابعة  و  بالغلق  االإقرتاح  حد 
يردع  مل  ذلك  اأن  اإىل  الق�شائية، 
�شل  �شاهموا يف  الذين  املعنيني 
اأيام  طيلة  مظاهرها  و  احلياة 

عيد الفطر املبارك.
جدير بالذكر اأن م�شالح مديرية 
التجارة كانت قد اأعلنت يف بيان 
خمبزة   174 �شيتم فتح  اأنه  لها، 
مادة  لتوفري  الوالية  تراب  عرب 
اخلبز، 1680 حمل˝ا لبيع املواد 
باالإ�شافة  العامة،  الغذائية 
مادة  الإنتاج  وحدتني  دوام  اإىل 
ل�شمان  مطاحن   09 احلليب، 
التموين مبادتي ال�شميد والدقيق 
املياه  لتوفري  اأخرى  وحمطة 
 58 ت�شخري  �شيتم  كما  املعدنية، 
للعمل  حمطة متعددة اخلدمات 
هذه  خلل  متوا�شلة  ب�شفة 

العطلة. 
اأحمد بن عطية

حملوه م�سوؤولية تعفن �الأو�ساع 

32 منتخبا من اأ�شل 43 
يقاطعون رئي�س بلدية وهران 



املحلية  اجلمعيات  ممثلو  اأكد 
و  العاملة  اليد  مبلف  املهتمة 
فيهم  العمل مبا  عدد من طالبي 
واملعاهد  اجلامعات  خريجي 
العليا  املدار�س  و  الكربى 
ومرتب�صي مراكز التكوين املهني 
والتمهني وحتى عدميي امل�صتوى 
مع  لهم  ت�رصيح  ورقلة يف  بوالية 
مت�صكهم  عن  »الو�صط«،  يومية 
االإبقاء  يف  املتمثل  مبطلبهم 
كرئي�س  الداوي  فار�س  على 
على  الوالئية،باعتباره  للوكالة 
امللف  هذا  بخبايا  تامة  دراية 
ال�صلطات  اأدخل  الذي  ال�صائك 
وايل  راأ�صها  وعلى  املحلية 
 ، الزجاجة  عنق  يف  الوالية 
برهن  االأخري  هذا  اأن  موؤكدين 
املرفق  ت�صيري  يف  كفاءته  على 
 ، احلا�صلة  االختالالت  �صبط  و 
وقال نف�س املتحدثني اأن دعمهم 
بعد   ياأتي  املذكور  للم�صوؤول 
رواج  معلومات  مفادها م�صاعي 
حماولة  يف  الو�صية  ال�صلطات 
خارج  من  االإطارات  اأحد  فر�س 

الوالية .
اأكدت  فقد  ثانية  جهة  من 
الداوي  اأن فار�س  م�صادر عليمة 
رئي�صا  من�صب  ي�صغل  الذي 
بالنيابة قد جنح  الوالئية  للوكالة 
جملة  جتاوز  يف  كبري  بن�صبة 
كاهل  اأثقلت  التي  امل�صاكل  من 
�صبيل  وعلى   ، العمل  طالبي 
على  �صغطه  احل�رص  ال  املثال 
يف  العاملة  الوطنية  ال�رصكات 
النفطية«موؤ�ص�صتي  ال�صناعة 

  ،« االآبار  يف  االأ�صغال  و  التنقيب 
القوائم  على  االإفراج  اأجل  من 
باإجراء  للمعنيني  اال�صمية 
االأمر  ،وهو  املهنية  الفحو�صات 
الذي حتقق خا�صة على م�صتوى 
واالأ�صغال  التنقيب  موؤ�ص�صتي 
على  لالإفراج  اإ�صافة   ، االأبار  يف 
بفئة  املتعلقة   العمل  عرو�س 
التي  اخلا�صة  االحتياجات  ذوي 
اأجل  من  اأ�صواتها  تعالت  لطاملا 
منا�صب  من  بح�صتها  املطالبة 

العمل يف بع�س امل�صتويات .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد اأكرث من 
اأن  على  املو�صوع  يف  متحدث 
االأول  امل�صوؤول  الداوي  فار�س 
على الوكالة الوالئية للت�صغيل عليه 
املو�صوعة  الثقة  حمل  يكون  اأن 
اأو  للبطالني  �صواء  �صخ�صه   يف 
اأحقية  على  املحلية  ال�صلطات 
هذا  ت�صيري  يف  املحلي  االإطار 
من  وذلك   ، احل�صا�س  املرفق 
خالل التكفل بان�صغاالت البطالني 
االأولويات  ح�صب  مبداأ  بتطبيق 

واالإمكانات املتاحة .
ال�صالف  امل�صوؤول  اأن  ومعلوم 
الذكر  قد اأكد يف ت�رصيح �صابق 
اأن  »الو�صط«،  يومية  مع  له 
الت�صهيالت املقدمة اإليه كرئي�صا 
بوالية  للت�صغيل  الوالئية  للوكالة 
ورقلة مكنته من قطع �صوط كبري 
النفطية  الوطنية  ال�رصكات  مع 
اإطار  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات  و 
و  النفطي  املجمع  بني  ال�رصاكة 
عن  االإفراج  اأجل  من  االأجانب 
بال�صنة  اخلا�صة  العمل  عرو�س 
القليلة  االأ�صابيع  يف  اجلارية 

القادمة .

الوقود  توزيع  حمطة   �صهدت 
تيمياوين  بلدية  م�صتوى  على 
االخريين ،  اليومني  باأدرارخالل 
عرب  البنزين  مادة  حادة يف  ندرة 
بالوقود  التزود  خدمات  حمطة 
مما ت�صبب يف خلق طوابري كبرية 
والتي   ، وال�صيارات  للمركبات 
ا�صتياءهم  و  اأبدى  م�صتعمليها 
ت�صييع  من  ال�صديدين  تذمرهم 
طويلة  الأوقات  البقاء  يف  وقتهم 
ثالث  من  الأكرث  اأحيانا  تقارب 
ر�صدته  يومية  ما  وهو  �صاعات 

يومية »الو�صط » .
اأبدى عدد من اأ�صحاب املركبات 
احلدودية  تيمياوين  ببلدية 
وان  خا�صة  الكبري  ، ا�صتيائهم 
مرة  كل  يف  الوقود  تعود  اأزمة 
ينظمون  جعلهم  جديد  مما  من 
طوابري طويلة امتدت على مئات 
خزانات  تعبئة  اجل  من  االأمتار 
الكثري  يرى  حيث   ، �صياراتهم 
ببلدية  الوقود   زبائن حمطة  من 
تيمياوين ، اأن فقدان هذه املادة 
لهم  بالن�صبة  حمريا  لغزا  اأ�صبح 

املعنية    اجلهات  على  يجب  و 
�رصورة التدخل العاجل من اأجل 
االأزمة  الأنه  لهده  حل  اإيجاد 
يف  حتدث  اأن  املعقول  من  لي�س 
رئي�صي  منبع  على  تتوفر  دولة 

للمحروقات.
متكنت  �صلة   ذي  �صياق  ويف   
خالل  الوطني  الدرك  م�صالح 
معاجلة   من  اجلارية   ال�صنة 
بالتهريب  تتعلق  12ق�صية 
 ، الوطني  باالقت�صاد  واالإ�رصار 
االأمنية  العمليات  مكنت  حيث 
الناجحة من ا�صرتجاع  1790 لرت 
من الوقود كانت يف طريقها لدولة 
ليتم م�صادرة املحجوزات  مايل  
 ، رونو  نوع  من  �صاحنات    03 و  
كما مت توقيف  09 مهربني وبعد 
ا�صتكمال االإجراءات القانونية مت 
تقدميهم اأمام العدالة التي اأمرت 
احلب�س  رهن  اجلميع  باإيداع 
حماكمتهم  انتظار  يف  املوؤقت 
االإ�رصار  و  التهريب  بتهمة 

باالقت�صاد الوطني  .
�أحمد باحلاج 

 �أعلنت عديد �جلمعيات �ملحلية وعدد  من �لبطالني عن دعمهم �ملطلق ملطلبهم �ملتمثل يف بقاء 
فار�س �لد�وي رئي�سا للوكالة �لوالئية للت�سغيل ، وذلك على خلفية ترويج معلومات حول م�ساعي 

جهات نافذة لفر�س �إطار من خارج �لوالية على ر�أ�س �لوكالة �لوالئية للت�سغيل .

بعد ترويج معلومات عن فر�س �إطار من خارج �لوالية 

�أحمد باحلاج 

م�ساندة لبقاء فار�س الداوي رئي�سا 
لوكالة الت�سغيل بورقلة 

.       »�مل�سوؤول �حلايل �أثبت كفاءته يف ت�سيري �ملرفق و�سبط �الختالالت »

�سعار ج�سدته �سرطة تندوف مبر�فقتها ملو�طني �لوالية

معا من اأجل رم�سان بدون حوادث مرور

مو�ز�ة مع تطبيق خمطط جتفيف منابع �لتهريب 

 نق�س حاد يف الوقود
 بتيمياوين باأدرار 

اأخبار اجلنوب�جلمعة 7 - �ل�سبت 8   جو�ن 2019  �ملو�فـق  ل5 �سو�ل  1440هـ 6

يف وقت تلعب فيه �ل�سلطات دور �ملتفرج 

�سكان قرية اأم الرانب
 بورقلة يعانون 

ا�صتكى القاطنني بقرية اأم الرانب 
ببلدية �صيدي خويلد التابعة لوالية 
احل�رصات  تكاثر  من   ، ورقلة  
الباعو�س  غرار  على  ال�صامة 
اأ�صبح يغزو التجمع ال�صكني  الذي 
تفاقم  يف  �صاهم  وقد   ، املذكور 
الكبري  النق�س  املطروح  امل�صكل 
ال�صحي  ال�رصف  قنوات  يف  
االآبار  حفر  اإىل  املواطنني  وجلوء 

لت�رصيف املياه امل�صتعملة .
ال�صكان  من  جمموعة  طالب 
ال�صلطات  من  ذاتها  بالقرية 
والعمل  العاجل  التدخل  املعنية 
ملكافحة  املبيدات  توفري  على 
احل�رصة ال�صامة املذكورة ، والتي 
اأدت اإىل اإ�صابة عدد منهم خا�صة 
حكة  لهم  �صببت  بحبوب  االأطفال 
الذي  االأمر   ، اجللد  يف  واحمرار 
خا�صة  ال�صكان  �صحة  يهدد  بات 
نقل  يف  يت�صبب  الباعو�س  واأن 
غرار  على  واالأوبئة  االأمرا�س 
من  بعدد  فتكت  التي  املالريا 

ال�صحايا .
من  جمموعة  ت�رصيح  وح�صب 
فاإنهم   « الو�صط    « لـ  املواطنني 
غرفهم  خارج  النوم  من  حرموا 
الباعو�س  ح�رصة  لغزو  نظرا 

مما   ، الرانب   اأم  لقرية  ال�صامة 
واأرق  �صمت  يف  يعانون  جعلهم 
حياتهم ، م�صريين اإىل اأن امل�صكل 
بيوتهم  تواجد  نتيجة  تفاقم 
وهي  النخيل  غابات  مبحاذاة 
ب�صكل  بها  يتكاثر  التي  االأماكن 
ا�صتنجادهم  عن  ف�صال   ، ف�صيع 
املياه  لت�رصيف  االآبار  بحفر 
الفادح  النق�س  جراء   امل�صتعملة 
يف  قنوات ال�رصف ال�صحي ، ياأتي 
التي  ال�صكاوي  عديد  رغم  هذا 
لربط  املعنية  للجهات  اأبرقوها 
ال�صحي  ال�رصف  ب�صبكة  قريتهم 
التي  �رصفت عليه احلكومة مبالغ 
اإىل  باالإ�صافة   ، �صخمة  مالية 
بالتكفل  املعنية  ال�صلطات  تعهد 
اأن الو�صع  اإال   ، باملع�صلة القائمة 
مكانه  يراوح  يزال  ال  املتعفن 
املواطن  ليبقى    ، ال�صاعة  حلد 
ال�صحية   الفاتورة  يدفع  الب�صيط 
يف ظل التزام امل�صوؤولني املحليني 

ال�صمت حيال املو�صوع .
وعليه طالب املواطنني من اجلهات 
املعنية التدخل العاجل حلمايتهم 
من غزو ح�رصة الباعو�س لتجمعهم 

ال�صكني خا�صة فلذات اأكبادهم .
�أحمد باحلاج 

 مع اإطالق املديرية العامة لالأمن 
وطنية  حت�صي�صية   حملة  الوطني 
بدون  لرم�صان  )معا  �صعار  حتت 
�صهر  مبنا�صبة  مرور(  حوادث 
رم�صان الف�صيل ل�صنة 2019، فقد 
�صطرت م�صالح اأمن والية تندوف 
اإىل  يهدف  ات�صاليا  خمططا 
املواطنني  �صالمة  و  اأمن  �صمان 

خالل ال�صهر الف�صيل.
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�صال 
والية  باأمن  اخلارجية  والعالقات 
يومية  ت�صلمت  قد  كانت  تيندوف 
»الو�صط » ن�صخة منه فقد  ت�صمن 
�صهر  خالل  امل�صطر  الربنامج 
توعوية  بعمليات  القيام  رم�صان  
من  االأربعة  االأ�صابيع  مدار  على 
ال�صاكنة،  لفائدة  رم�صان،  �صهر 
حول االأ�صبوع االأول ل�صهر رم�صان 
التعب  تاأثري  حول  خ�ص�س   الذي 
على ال�صياقة، فيما حمل االأ�صبوع 
التوقف  و  الوقوف  الثاين خماطر 
على  ال�صري  خماطر   ، الع�صوائي 
االأ�صبوع  االإ�صتعجايل،اأما  اخلط 
فقد  الف�صيل  ال�صهر  من  الثالث 

ال�رصطية  الت�صكيالت  فيه   مت 
ال�صاحات  لتامني  امل�صخرة 
ويف  العمومية،  الف�صاءات  و 
االأ�صبوع االأخري من �صهر رم�صان 
قوات  دور  خ�ص�س  فقد  املبارك 
نقل  حمطات  تاأمني  يف  ال�رصطة 

امل�صافرين. 
الدوريات  تكثيف  جانب  اإىل   
الراجلة و الراكبة بهدف الت�صدي 
توفري  و  االإجرام  اأ�صكال  لكل 
�رصوط ال�صكينة واالأمن للمواطن،  
تندوف   �رصطة  اتخذت  فقد 

االأمنية  االإجراءات  من  جمموعة 
وراحة  ال�صكينة  و  االأمن  ل�صمان 
املواطنني باالإ�صافة اإىل حمايتهم 
من  ممتلكاتهم،  و  اأرواحهم  يف 
يف  تواجدها  تعزيز  خالل  
خمتلف االأماكن و الف�صاءات التي 
و  للعائالت  كبريا  توافدا  تعرف 
اأمني  املواطنني، بت�صخري ت�صكيل 
ي�صهر على �صمان تاأمني الف�صاءات 
الكربى و ال�صاحات العمومية، التي 
املواطنني  و  للعائالت  قبلة  تعد 
بعد االإفطار، كمحطة امل�صافرين 

و االأ�صواق و امل�صاجد و احلدائق 
ال�صالم عليكم و  الرتفيهية ك�صارع 

اأماكن اإفطار عابري ال�صبيل 
اخلارجية  املبادرات  عن  ناهيك 
احل�رص  ال  املثال  �صبيل  على 
الثقافية  اجلمعية  مع  التن�صيق 
جمعية  و  نبي  بن  مالك  العلمية 
و  االأرملة  لرعاية  اخلري  قوافل 
اليتيم من تنظيم ن�صاطات توعوية 
�صاحة  م�صتوى  على  حت�صي�صية 
ال�صلة  ذات  بتندوف  ال�صهداء 
�صوء  خماطر  من  بالتح�صي�س 
خماطر  و  رم�صان  يف  ال�صياقة 
ا�صتهالك املخدرات و املوؤثرات 
مرورية  حظائر  تنظيم  و  العقلية 

لفائدة االأطفال.
�صكان  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  احلدودية  تيندوف  والية 
»الو�صط«،   يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
ال�صهر  مثل هكذا مبادرات خالل 
مطالبني   ، الفارط  الف�صيل 
املنا�صبات  جميع  يف  بتعميمها 

الدينية والوطنية .
�أحمد باحلاج 
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املنظمة العربية حلقوق الإن�شان يف بريطانيا

تفا�سيل "اختطاف" العامل الفل�سطيني 
الأ�سقر وت�سليمه ل"اإ�سرائيل"

ك�شفت املنظمة العربية حلقوق الإن�شان يف بريطانيا، تفا�شيل اختطاف عنا�شر مكتب التحقيقات 
الفدرايل الأمريكي "اأف بي اآي" العامل الفل�شطيني الربوفي�شور، عبد احلليم الأ�شقر، وت�شليمه 

لإ�شرائيل دون اإجراءات قانونية اأو علم حماميه.

اإنه وبعد الإفراج  وقالت املنظمة 
�سنة  من  اأكرث  منذ  الأ�سقر  عن 
اجلربية  الإقامة  حتت  و�سع 
ت�سمح  دولة  اإىل  ترحيله  بانتظار 
با�ستقباله بعد اإجباره على التخلي 
ب�سكل  الأمريكية  جن�سيته  عن 
توافر  من  الرغم  وعلى  تع�سفي 
هذه الدولة اإل اأن �سلطات الهجرة 
يف  له  الإذن  مبنح  ت�سوف  كانت 

ال�سفر.
واأعلنت حركة املقاومة الإ�سالمية 
الوليات  اأن  اخلمي�س،  "حما�س"، 
املتحدة �سلمت اإ�رسائيل، الأربعاء، 
بعد  الأ�سقر،  الفل�سطيني  العامل 

اعتقاله يف �سجونها 11 عاما.

من هو العامل "الأ�شقر" ؟

الربوفي�سور عبد احلليم الأ�سقر ؛ 
ولد يف طولكرم عام 1958م، وهو 
انتخابات  يف  الرئا�سي  املر�سح 
ولد   .2005 الفل�سطينية  الرئا�سة 
طولكرم  يف  "الأ�سقر"  الدكتور 

الثانوية  درا�سته  واأنهى   1958 عام 
يف مدار�سها، ثم التحق يف جامعة 
عام  منها  تخرج  اأن  اإىل  بريزيت 
على  حا�سل  الدكتور   .1982
ال�سهادات اجلامعية التالية: درجة 
البكالوري�س يف اإدارة الأعمال ، من 
درجة   .1982 عام  بريزيت  جامعة 
 ، الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري 
من جامعة لفرين يف اليونان عام 

اإدارة  يف  الدكتوراة  درجة   .1989
الأعمال ، من جامعة امل�سي�سيبي 
الهند�سة  كلية  يف  مدر�سا  عمل   .
بغزة،  الإ�سالمية  اجلامعة  يف 
من  هناك  وجوده  خالل  وتزوج 
يف  ويقيم  مهنا.  عائلة  من  �سيدة 
�سنة   15 منذ  املتحدة  الوليات 
فريجينيا  ب�سمال  اليك�ساندريا  يف 
ال�سلطات  قبل  من  اعتقاله  قبل 

الأمريكية . كما عمل بروفي�سوراً يف 
الأمريكية،  اجلامعات  من  العديد 
هاورد  جامعة  اآخرها  كانت 
"الأ�سقر"  تر�سح  وا�سنطن.  يف 
حمافظة  يف  �سيدا  قرية  من 
الرئا�سية  لالنتخابات  طولكرم، 
عام  م�ستقل  ب�سكل  الفل�سطينية 
2005 اعتقلته ال�سلطات الأمريكية 
ال�سهادة �سد  ثالث مرات لرف�سه 
الفل�سطينيني  النا�سطني  بع�س 
الإقامة  حتت  ليبقى  وامل�سلمني، 
بانتظار  منزله  يف  اجلربية 
املحاكمة لرف�سه الإدلء بال�سهادة، 
وامل�ساعدة  النتماء  وبتهمة 
اعتقلته  "حما�س".  حركة  بتمويل 
 11 ملدة  الأمريكية  ال�سلطات 
وامل�ساعدة  النتماء  بتهمة  عاماً 
م�ساء   . "حما�س"  حركة  بتمويل 
 2019-6-5 املوافق  الأربعاء  يوم 
�سلمت الوليات املتحدة "الأ�سقر" 
لإ�رسائيل على منت طائرة هبطت 
عقب  غوريون"،  "بن  مطار  يف 
انتهاء فرتة حمكوميته يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.

�سوؤون  هيئة  رئي�س  ا�ستنكر 
قدري  اللواء  واملحررين  الأ�رسى 
التي  املتتالية  اجلرائم  بكر،  اأبو 
الإ�رسائيلي  الحتالل  يرتكبها 
الفل�سطينيني،  املعتقلني  بحق 
جدا  خطريا  منحنى  تاأخذ  والتي 
تفريغهم  بهدف  م�سبوق،  وغري 
والإن�ساين،  الوطني  حمتواهم  من 
غاية  يف  لهم  يومية  حياة  وخلق 

التعقيد.
وك�سف اللواء اأبو بكر يف بيان �سدر 
الحتالل  اأن  اجلمعة  اليوم  عنه 
الإ�رسائيلي يجند كل طاقاته خللق 
واقع جديد يف �سجون ومعتقالت 

الحتالل.
كل  ي�ستغل  الحتالل  اأن  واأكد 

الظروف للتفرد بالأ�رسى والنتقام 
اأن  حتى  عائالتهم،  ومن  منهم 
تناف�سية  م�ساحة  اأ�سبح  ذلك 
والع�سكريني  ال�سيا�سيني  بني 
الإ�رسائيليني واأ�ساف "يوميا هناك 
واملعتقالت،  لل�سجون  اقتحامات 
من  كبري  عدد  نقل  يتم  اأنه  كما 

املعتقلني من �سجن لآخر".
يرغب  ل  الحتالل  اأن  اإىل  ولفت 
يف م�ساهدة اأي نوع من ال�ستقرار 
وما  الأ�سرية،  احلركة  �سفوف  يف 
ليلة  ع�سقالن  �سجن  يف  حدث 
العيد من تعليمات الإدارة و�رسطة 
الفطر  عيد  اإحياء  بعدم  ال�سجن 
حكومة  وفا�سية  عن�رسية  يوؤكد 

الحتالل".

الوليات  من  اإ�رسائيل  تلقت 
معلومات  الأمريكية،  املتحدة 
على  �ستُ�سّن  و�سيكة  �رسبة  حول 
اإيران، بح�سب ما جاء على موقع 

�سحيفة )اندبندنت( الربيطانية.
فقد  ذاتها،  ال�سحيفة  وبح�سب 
اإ�رسائيلي،  ع�سكري  م�سدر  ذكر 
اأن اجلانب الأمريكي طلب من تل 
اأبيب اأن تكون على اأهبة ال�ستعداد 
ل�ستيعاب اأي هجوم �ساروخي من 
لبنان اأو �سوريا اأو قطاع غزة خالل 
نية  ب�سبب  وذلك  املقبلة،  الفرتة 
“�رسبة  توجيه  املتحدة  الوليات 
ا�ستهدافها  بعد  لإيران  عقابية” 
�سفناً يف ميناء الفجرية الإماراتي 
م�سايف  على  الهجوم  وتدبريها 

نفط �سعودية.
ومل يف�سح امل�سدر ذاته، عما اإذا 

كانت اإ�رسائيل �سرتد على الهجوم 
للوليات  الأمر  اأم ترتك  املحتمل 
توجيه  �ستتوىل  التي  املتحدة 
يف  واأذرعها  اإيران  اإىل  ال�رسبات 
حما�س،  اهلل،  )حزب  املنطقة 
اجلهاد الإ�سالمي( يف حال ن�سوب 

مواجهة.
اأن  عربية(،  )اندبندنت  وعلمت 
اإىل  ت�سعى  املتحدة  الوليات 
اأمريكي   – خليجي  حتالف  اإن�ساء 
ملواجهة اإيران �سيا�سياً وع�سكرياً، 
)اخلليجية،  الثالث  مكة  قمم  واأن 
بنتائج  اأتت  والإ�سالمية(  العربية 
اإيجابية يف نظر اجلانب الأمريكي 
يُذكر اأن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترمب الذي يزور بريطانيا حالياً، 
�رسبة  توجيه  احتمال  اأن  �رسح 

ع�سكرية اإىل اإيران ل يزال وارداً.

هيئة �شوؤون الأ�شرى

 اجلرائم بحق اأ�سرانا تاأخذ 
منحنى خطريا غري م�سبوق

طالبتها بال�شتعداد لأي هجوم �شاروخي

معلومات اأمريكية لإ�سرائيل 
ب�سربة و�سيكة �سد اإيران 

فل�سطني  اأ�رسى  مركز  قال 
اأبناء  من   73 اإن   ، للدرا�سات، 
الحتالل  �سجون  يف  الأ�سريات 
اأطفال  بينهم  الإ�رسائيلي، 
دون  الفطر  عيد  اأم�سوا  ُر�سع 
اأمهاتهم مما حرمهم من الفرحة 
املتحدث  واأو�سح  وال�سعادة. 
الإعالمي للمركز الباحث ريا�س 
اأ�سرية يف �سجون  اأن 42  الأ�سقر 
اأماً،   )20( بينهن  من  الحتالل، 
حنان  افتقدوا  اأبناً   )73( لديهن 
يوم  يف  بهم  واللتقاء  اأمهاتهم 
عليهم  اليوم  هذا  ومر  العيد، 
من  يجدوا  مل  حيث  حزيناً 
لهم  ويعد  العيد  مالب�س  يلب�سهم 
نف�سياتهم،  على  اأثر  الطعام مما 
ينتظرون هذا  الأطفال  اأن  مبيناً 

اأمهاتهم  ملرافقة  ال�سعيد  اليوم 
لالأ�سواق و�رساء اأجمل املالب�س، 
واقتناء الألعاب للعب مع اأقرانهم، 
يفتقدون  الأ�سريات  اأبناء  بينما 
لغيابهن  اليوم  هذا  يف  اأمهاتهم 
يفقدهم  مما  الق�سبان  خلف 
وي�سعرون  وبهجته،  العيد  فرحة 
منا�سبة  عليه  مر  كلما  باملرارة 
�سعيدة. واأ�ساف اأن الأ�سريات يف 
ي�سعرن  اي�ساً  الحتالل  �سجون 
باحلزن واملرارة لفتقادهن اإىل 
املنا�سبات  تلك  خالل  اأبنائهن 
فيها  يحتاج  التي  وخا�سة 
الأطفال اىل وجود الم بجانبهم، 
وحرمان اأبنائهن من حنان ومودة 
اأمهاتهن، وكيف يق�سون اأوقاتهم 
عنهم، حمرومني من هذه  بعيداً 

الأ�سريات  وتعي�س  ال�سعادة. 
�سعبة  نف�سية  حالة  الأمهات 
والتوتر  ال�سديد،  القلق  نتيجة 
باأحوال  امل�ستمر  التفكري  و 
حياتهم  �سري  وكيفية  اأبنائهن 
ان  وخا�سة   ، اأمهاتهم  بدون 
ال�سن  �سغري  يزال  ل  بع�سهم 
الثالثة  ال�سنوات  يتجاوز  ومل 
الأوىل من عمره، كحالة الأ�سرية 
من  ابوكميل"  ح�سن  "ن�رسين 
والتي تركت خلفها   ، قطاع غزة 
ر�سيع عمره ثمانية �سهور فقط، 
اعتقالها  منذ  ابنائها  ترى  ومل 
 " الأ�سرية  �سنوات، كذلك  قبل 3 
القد�س  من  نزيه حمادة"  فدوى 
، وحمكومة بال�سجن 10 �سنوات، 
وهي اأم خلم�سة اأطفال، اأ�سغرهم 

�سهور  اأربعة  العمر  من  يبلغ  كان 
واأو�سح  اعتقالها.  عند  فقط 
الأ�سريات  اأو�ساع  اأن  الأ�سقر 
اإدارة  تتعمد  حيث  للغاية  �سعبة 
ال�سجن الت�سييق عليهن واإذللهن 
و منع عدد منهن من زيارة ذويهم 
اإدارة  زالت  ول  واهية،  بحج 
ال�سجون متار�س �سيا�سة اقتحام 
متاأخرة  �ساعات  يف  الغرف 
وحرمان  اإىل  اإ�سافة  الليل،  من 
والتعليم،  الزيارة  من  الأ�سريات 
ونقل ال�سريات يف �سيارة البو�سة 
كما  �سعبة،  ظروف  يف  ال�سيئة 
خ�سو�سيتهن  الحتالل  ينتهك 
يف  مراقبة  كامريات  بو�سع 
�ساحات ال�سجن، و�سع احلمامات 

خارج غرف العتقال.

فل�شطني املحتلة

42 اأ�سرية بينهم 20 اأًما اأم�سوا عيد الفطر بعيًدا عن عائالتهم

“احلرية  اإعالن  قوى  اأكدت 
والتغيري” يف ال�سودان، على رف�سها 
املفاو�سات  اإىل  “اإطالقا”  للعودة 
النتقايل،  الع�سكري  املجل�س  مع 
ال�سلطة  ت�سليم  بطلب  متم�سكة 
جاء  ما  وفق  للمدنيني،  كاملة 
قوى  وقالت  عنها  �سدر  بيان  يف 
تقود  التي  ال�سودانية  املعار�سة 
“تتابع  اإنها  الحتجاجية،  احلركة 

الدعوات امل�سمومة للعودة لطاولة 
املفاو�سات والتي يبّثها املجل�س”. 
“ا�ستهانة  الدعوات  تلك  واعتربت 
اأُزهقت،  التي  بالأرواح  �رسيحة 

والدماء التي مل جتف”.
عودة  “ل  اأنه  على  القوى  و�سددت 
اإطالقا للمفاو�سات مع املجل�س”. 
وا�سحة،  مطالبها  اإن  وقالت 
النقالبي  املجل�س  “حما�سبة 

يف  توّرط  من  وكل  )الع�سكري( 
جرائمه منذ 11 اأفريل )تاريخ عزل 

الب�سري(”.
ال�سلطة  “ت�سليم  بـ  طالبت  كما 
كما  للمدنيني،  كاملة  النتقالية 
ن�ّس اإعالن احلرية والتغيري، واحلل 
الفوري مللي�سيا اجلنجويد )موالية 
للجي�س،  �سالحها  وت�سليم  للنظام( 
واإنهاء ا�ستباحتها ل�سوارع املدن”، 

بح�سب البيان.
واأن  م�ستمرة،  “الثورة  اأن  واأكدت 

الع�سيان املدين �سالحها”.
والتغيري”  “احلرية  قوى  وتتم�سك 
بالع�سيان املدين، معتربة اأن رئي�س 
عبد  النتقايل  الع�سكري  املجل�س 
حممد  ونائبه  الربهان،  الفتاح 
ميثالن  )حميدتي(،  دقلو  حمدان 
“عائقا اأمام بناء الدولة املدنية”.

املعار�شة ال�شودانية تقطع الطريق على “الع�شكري”

 ل عودة للمفاو�سات

الأوروبي  الحتاد  جمل�س  تبنى 
قانون  على  جديدة  تعديالت 
منطقة  بدول  اخلا�سة  التاأ�سريات 
اإجراءات  اأجل حت�سني  �سنغن، من 
ال�رسعيني،  املهاجرين  �سفر 

ومواجهة الهجرة غري ال�رسعية.
واأفاد بيان �سادر عن املجل�س باأن 
الأحكام اجلديدة �ستوفر اإجراءات 
دائمي  للم�سافرين  واأو�سح  اأ�رسع 

الرتدد على البلدان املعنية.
واأ�ساف اأن هذه التعديالت �ست�سمح 
للراغبني يف ال�سفر بتقدمي طلبات 
تاأ�سرية "ت�سل مدتها اإىل 6 اأ�سهر، 
من  يوما   15 يتعدى  ل  موعد  ويف 
لها"وتابع  الرحلة املخطط  تاريخ 
اأن الأحكام اجلديدة �ستمنح طالبي 
التاأ�سرية اإمكانية ملء ال�ستمارات 
اإىل  الإنرتنت،  على  وتوقيعها 
اإ�سدار  اإجراءات  ت�سهيل  جانب 

الدخول  متعددة  التاأ�سريات 
بالن�سبة لالأ�سخا�س "الذين لديهم 

�سجل تاأ�سرية اإيجابي".
كما ت�سمنت هذه التعديالت زيادة 
الإقامة  تاأ�سرية  �سعر  يف  يورو   20
يورو   80 كلفتها  لت�سبح  الق�سرية، 
هذه  و�ستن�رس   60 كانت  اأن  بعد 
الر�سمية  اجلريدة  يف  التعديالت 
�سارية  لت�سبح  الأوروبي،  لالحتاد 
ن�رسها  تاريخ  اأ�سهر من  �ستة  بعد 
تبنى  قد  الأوروبي  الربملان  وكان 
هذه التعديالت يف اأبريل املن�رسم 
ر�سمي  ب�سكل غري  دعمها  اأن  بعد 
اأن منطقة �سنغن  يف فرباير يذكر 
األغت  اأوروبية  دولة   26 ت�سم 
واأزالت  ال�سفر،  اإبراز جواز  �رسط 
الدول  ملواطني  الهجرة  �سوابط 
امل�سرتكة  احلدود  على  الأع�ساء 

الداخلية بينها.

الحتاد الأوروبي ي�سيف 
تعديالت على تاأ�سرية �سنغن
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ت�أجري طرطو�س:

هل ت�سعى رو�سيا اإىل بقاء دائم 
يف ال�سرق الأو�سط؟

حت�ول رو�شي� تكري�س نفوذه� البحري يف �شرق البحر املتو�شط من 
خالل اال�شتحواذ على مين�ء طرطو�س ال�شوري، يف اإط�ر تواجد 

ر�شمى دائم عرب اإبرام اتف�ق قد يتم توقيعه مع النظ�م يف الفرتة 
الق�دمة، ملدة ت�شل اإىل نحو ن�شف قرن، وفًق� مل� اأعلنه ن�ئب رئي�س 

الوزراء الرو�شي يوري بوري�شوف عقب زي�رة اإىل دم�شق يف 20 
اأفريل 2019، وال تبدو تلك اخلطوة مف�جئة يف اإط�ر م�ش�ر العالق�ت 

الرو�شية – ال�شورية وب�لنظر لدور رو�شي� يف منع �شقوط نظ�م 
االأ�شد، فثمة كثري من املوؤ�شرات التي تك�شف عنه� الت�شريح�ت 

واالإجراءات الرو�شية التي بداأت نه�ية الع�م قبل امل��شي مع اإبرام 
اتف�ق تو�شيع مركز اإمداد االأ�شطول الرو�شى يف ق�عدة طرطو�س.

مركز امل�شتقبل لالأبح�ث 
والدرا�ش�ت املتقدمة

التطور، يف  يرتب هذا  اأن  ومن املتوقع 
تتجاوز  عديدة  تداعيات  حدوثه،  حالة 
الثنائية  العالقات  تعزيز  طبيعة  م�ستوى 
تواجد  يح�سب  فتاريخًيا  الدولتني.  بني 
معادالت  يف  الدافئة  املياه  يف  رو�سيا 
واملتغريات  الدولية  القوى  ميزان 
وهى  الدويل،  النظام  الهيكلية يف حركة 
مع  نف�سها  تطرح  التي  ذاتها  احل�سابات 
عودة رو�سيا اإىل الرتكيز على طرطو�س، 
القرن  �سبعينيات  خالل  كانت،  التي 
ل�سفن  البحرية  القاعدة  املا�سي، 
املتو�سط  البحر  على  اخلام�س  ال�رسب 

لالحتاد ال�سوفيتي. 

خطوات حم�شوبة: 

الرئي�س  قال   ،2017 دي�سمرب   28 يف 
لقائه  خالل  بوتني،  فالدميري  الرو�سي 
ال�سباط امل�ساركني يف العملية الرو�سية 
يف �سوريا: »تبقى على االأرا�سي ال�سورية 
رو�سيتان  نقطتان  دائم،  ب�سكل  للعمل 
حميميم  طريان  مدرج  اإنهما  للتمركز، 
وميناء طرطو�س، هذا عامل مهم حلماية 
رو�سيا  اأمن  وتوفري  القومية،  م�ساحلنا 
االإ�سرتاتيجية  االجتاهات  اإحدى  يف 

الرئي�سية«.
بداأته  الذي  �سوريا  تواجدها يف  وخالل 
منذ �سبتمرب 2015، ركزت رو�سيا بالفعل 
قامت  حيث  االإ�سرتاتيجية،  تلك  على 
يف  الع�سكرية  القيادة  مركز  بتاأ�سي�س 
عززته  التوايل  وعلى  حميميم،  قاعدة 
من  متنوعة  جوي  دفاع  مبنظومات 
والتي  حملًيا  املنتجة  الطرازات  اأحدث 

اجلوي  الدفاع  منظومات  بها  تناف�س 
عاملًيا.

وبالتزامن مع ذلك، اأعادت رو�سيا ترميم 
اإطار  يف  البحرية،  طرطو�س  قاعدة 
النظام.  مع  املربم  الع�سكري  االتفاق 
ويف هذا ال�سياق، بداأت خطوات تر�سيخ 
ففي  متدرج.  ب�سكل  الع�سكري  التواجد 
باأعمال  تقوم  اأنها  اأعلنت   ،2016 اأكتوبر 
القاعدة بهدف تقدمي اخلدمات  ترميم 
التي  الع�سكرية  للعمليات  اللوج�ستية 
 18 ويف  االإرهاب.  مكافحة  ت�ستهدف 
االتفاق  الدولتان  وقعت   ،2017 جانفي 
االإمداد  مركز  م�ساحة  بتو�سيع  اخلا�س 
لالأ�سطول  التابع  والتقني  املادي 
ودخول  طرطو�س  يف  الرو�سي  احلربي 
ال�سفن احلربية الرو�سية للمياه االإقليمية 
واملياه الداخلية واملوانئ ل�سوريا، وبناًء 
عليه وفى 17 دي�سمرب 2018، �رسح نائب 
اإيفانوف  تيمور  الرو�سي  الدفاع  وزير 
»كومري�سانت«  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 
والتجارة  وال�سناعة  الدفاع  وزارات  اأن 
لبناء  م�رسوع  على  تعمل  الرو�سية 
على  موؤ�رس  يف  االتفاق،  وفق  اأحوا�س 
اأن رو�سيا بالفعل كانت قد بداأت تكتيكًيا 
وفًقا  طرطو�س  يف  التحتية  البنية  تهيئة 

خلطتها.

دالالت عديدة: 

وجودها  بتكري�س  رو�سيا  اهتمام  يطرح 
يتمثل  عديدة  دالالت  طرطو�س  يف 

اأبرزها يف:

موؤ�شر الفوز يف معركة 
�شوري�: 

وهو ما ر�سدته و�سائل االإعالم الرو�سية، 
جناح  يعني  االتفاق  اأن  اعتربت  التي 
االنخراط  من  اال�سرتاتيجي  الهدف 
خا�سة  �سوريا،  يف  الرو�سي  الع�سكري 
الذي �سعت  النظام  �سيتم مع  اإبرامه  اأن 

رو�سيا اإىل احليلولة دون �سقوطه.
تواجد دائم:

الدفاع  وزير  اأعلن   ،2017 دي�سمرب  يف   
»القائد  اأن  �سويغو  �سريجى  الرو�سي 
�سدق  الرو�سية  امل�سلحة  للقوات  العام 
القاعدتني  كوادر  وقوام  هيكل  على 
وحميميم،  طرطو�س  يف  االأ�سا�سيتني 
دائمة  قوات  جمموعة  بت�سكيل  وبداأنا 
اإ�رسار  عن  يك�سف  نحو  على  هناك«، 
يف  الدائم  البقاء  على  مبكًرا  رو�سيا 
طرطو�س، وهو ما تاأكد مع االإعالن عن 
بـ49  تقدر  توقيعه ملدة  املزمع  االتفاق 

عاًما.

تعزيز احل�شور الرو�شي يف 
ميزان القوى الدولية: 

االتفاق  بنود  تعك�سه  اآخر  موؤ�رس  وهو 
ال�سابق لتاأجري امليناء واخلا�سة بتو�سيع 
والتقني،  االإمداد املادي  م�ساحة مركز 
لرو�سيا،  ن�سبية  مزايا  عن  ك�سفت  والتي 
بقطعه  الرو�سي  لالأ�سطول  تتيح  حيث 
امليناء  يف  التواجد  ال�سخمة  البحرية 
قطع  منها  بحرية  قطعة   11 بحدود 
ي�سري  ما  وهو  نووية،  مبولدات  تعمل 
تتجاوز  ذلك  من  رو�سيا  غاية  اأن  اإىل 
اإىل  �سوريا  يف  الطبيعية  املهام  حدود 
الطموح التاريخي يف الر�سو البحري فى 
البحر  يف  دولية  كقوة  املتو�سط  �رسق 
االأ�سطول  نفوذ  ومنطقة  املتو�سط 

ال�ساد�س االأمريكي. 

مزاي� �ش�ملة: 

ال تتوقف االمتيازات التي حت�سل عليها 
رو�سيا من خالل تاأجري ميناء طرطو�س 
اال�سرتاتيجي،  اأو  الع�سكري  البعد  على 
اجلغرايف  االحتبا�س  من  اخلروج  عرب 
حيث نافذة ميناء �سان بطر�سربج ال�سيقة 
البلطيق  عرب  اأوروبا  على  تطل  التي 
على  الوا�سعة  االإطاللة  اإىل  وفنلندا، 
املياه الدافئة، اإ�سافة اإىل ما ي�سمله من 
الوا�سعة  والتجارية  االقت�سادية  املزايا 
االأو�سط،  ال�رسق  يف  رو�سيا  حلفاء  مع 
الباب  يفتح  التواجد  اأن هذا  ف�ساًل عن 
للفوز بن�سيب كبري من م�رسوعات اإعادة 

اإعمار �سوريا. 
 اأما بالن�سبة ل�سوريا، فيبدو اأن ح�سابات 
هذا  رو�سيا  منح  اإىل  اجتهت  النظام 
امل�سالح  تبادل  اإطار  يف  االمتياز 
عدًدا  بدوره  يطرح  ما  وهو  امل�سرتكة، 

من الدالالت منها على �سبيل املثال:

انت�ش�ر مواٍز: 

ا اأنه حقق انت�ساًرا يف  يعترب النظام اأي�سً
معركته الع�سكرية وال�سيا�سية يف مواجهة 
خ�سومه، على نحو يوؤهله، وفًقا له، اإىل 

توقيع مثل هذه االتفاقيات.

مك�ف�أة رو�شي�: 

وذلك لكونها القوة الدولية التي خا�ست 
الأجله  وحاربت  النظام،  م�سري  معركة 
وانخرطت ع�سكرًيَا و�سيا�سًيا واقت�سادًيا 
كنظام  بقائه  م�ستقبل  وترتيب  حلمايته 

حكم بال منازع اأو مناف�س. 
قوة �سامنة: 

ال�سوري  امل�سهد  يف  ا  اأي�سً رو�سيا  متثل 
انتهاء  بعد  النظام  حلماية  �سمان  قوة 
تقوي�س  اأن  اإذ  الع�سكرية،  العمليات 
قد  الرو�سي  الدور  بفعل  النظام  خ�سوم 
ال ي�سكل يف حال انتهاء املهمة الرو�سية 

�سمانة ال�ستقراره ب�سكل عام.
عوائد اقت�سادية: 

على  حم�سوبون  �سا�سة  حاول  ما  وهو 
االتفاق.  الإبرام  كمربر  اإبرازه  النظام 
ففى هذا ال�سياق، علق وزير االت�ساالت 
»قمنا  بقوله:  �سامل  عمرو  االأ�سبق 
ولديها  خربٍة  ذات  دولة  مع  بالتعاقد 
ب�سكل  واإدارته  بتجهيزه  لتقوم  املال 
هذا  وحاجاتنا..  حاجاتها  مع  يتنا�سب 
كل ما يف االأمر«، م�سيًفا: »بغ�س النظر 
عن تفا�سيل العقد الذي �سيتم توقيعه مع 
رو�سيا، فهو بكل تاأكيد ي�سب يف م�سلحة 
يف  ي�سب  اأن  الطبيعي  ومن  �سوريا 
اأن يكون  ا«. واقرتح  اأي�سً م�سلحة رو�سيا 
هناك عقود خ�سخ�سة اأو تاأجري جلميع 

امل�سانع و�رسكات القطاع العام املتعرثة 
يف  �سعوبات  جتد  التي  اأو  اخلا�رسة  اأو 

العمل يف ظل الظروف احلالية. 

تداعي�ت حمتملة: 

تداعيات  اخلطوة  هذه  تفر�س  رمبا 
عديدة ميكن تناولها على النحو التايل:

تن�ف�س احللف�ء:

ميناء  على  اال�ستحواذ  ز  يُحِفّ قد   
احلليفة  االأطراف  باقي  طرطو�س 
تبني  على  ال�سوري  للنظام  والداعمة 
خطوة مماثلة، ال �سيما اإيران التي يعتقد 
اأنها �ستكون الطرف الثاين الذي قد يربم 
ميناء  ت�سمل  اأن  يحتمل  مماثلة  �سفقة 
اإىل  عديدة  تقارير  وت�سري  الالذقية. 
بني  مناف�سة  �ستفر�س  اخلطوة  تلك  اأن 
اأن  يرجح  منها  البع�س  لكن  الطرفني، 
البع�س  يرى  فيما  تن�سيق،  هناك  يكون 
االآخر اأن التحرك على االأر�س قد يكون 
خا�سة  النظام،  على  الت�سابق  اإطار  يف 
بعد  ما  مكافاآت«  »اأوىل  تكون  لن  واأنها 

احلرب.

ا�شتي�ء دويل:

تبدي  لن  عديدة  دولية  قوى  اأن  يبدو   
ال  التواجد،  هذا  اإزاء  اإيجابية  مواقف 
�سيما الواليات املتحدة االأمريكية، التي 
لها  البحر املتو�سط منطقة نفوذ  تعترب 
اإ�رسائيل  وكذلك  اأوروبا،  يف  وحللفائها 
�سوف  التواجد  هذا  اأن  �ستعترب  التي 
ا  يقيد م�ساحلها يف �رسق املتو�سط اأي�سً
مع  �سيما  ال  رو�سيا،  حتالفات  ل�سالح 

تركيا. 

تن�شيق م�شتمر:

 �سوف يفر�س هذا االتفاق على رو�سيا 
تركيا،  مع  قوية  عالقات  على  احلفاظ 
ميناء  فعرب  الناتو.  حلف  يف  الع�سو 
االأ�سطول  �سيمر  الرتكي  البو�سفور 
�سيفا�ستبول  ميناء  من  البحرى  الرو�سي 
املطل على البحر االأ�سود اإىل طرطو�س، 
اخلالفات  نطاق  يو�سع  قد  متغري  وهو 

بني تركيا والناتو.
 ويف االأخري، ت�سكل خطوة تاأجري ميناء 
رو�سيا  بها  ت�رس  رمزية  داللة  طرطو�س 
العودة  يف  البدء  نقطة  تكون  اأن  على 
ما  وهو  املتو�سط،  �رسق  اإىل  جمدًدا 
ا�سرتاتيجية على  تداعيات  يرتب  �سوف 
حتوالت  �سياق  يف  االأو�سط،  ال�رسق 
موازين  هيكلة  واإعادة  الدويل  النظام 

القوى يف االإقليم.   



�إ�شهاراجلمعة 7 - ال�شبت 8   جوان 2019  املوافـق  ل5 �شوال  1440هـ 9

  INVESTPLUS

اإلدارة و املوارد البشرية

 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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الأ�شرى الفل�شطينيون يف العيد:

 احلياة وامل�شاعر خمتلفة

بقلم / عبد النا�شر
 عوين فروانة

يف  الفل�سطينيني  الأ�رسى  اأما 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون 
باأ�سكال  العيد  ي�ستقبلون  فاإنهم 
للعيد  ونظرتهم  متعددة،  و�سور 
تنطلق من بعدين؛ الأول العقائدي 
الأ�سري  يجعل  وهذا  والديني 
ويتعامل  العيد  مكانة  ي�ست�سعر 
انه  خا�سة  املنطلق  هذا  من  معه 
يف  دللة  ذات  اإ�سالمية  منا�سبة 

ال�رسيعة.
يف  املتمثل  فهو  الآخر  البعد  اأما 
اللحظات  تلك  يف  الأ�سري  نف�سية 
�رسيط  بتقليب  معها  يبداأ  التي 
بني  نف�سه  ويتخيل  الذكريات، 
يكون  اأن  ويتمنى  وعائلته،  اأهله 
املنا�سبة  هذه  ي�ساطرهم  بينهم 

وي�ساركهم الفرحة.
باجلدار  املحاطة  ال�سجون  يف 
املغلقة  الغرف  وداخل  ال�ساهقة 
الأ�رسى  يعي�ش  ال�سجان  بحرا�سة 
من  وم�ساعر  �سعبة،  ظروفاً 
بالأمل  ممزوجة  وال�سعادة  الفرحة 

واحلزن لفراق الأحبة.
العيد يف ال�سجون منا�سبة اإ�سالمية 
وموؤملة،  ثقيلة  لكنها  �سعيدة، 
واأيامها  املعدودة  �ساعاتها  ومتر 

واحلياة  �سديد،  ببطء  املحدودة 
في�سطر  خمتلفة،  فيها  وامل�ساعر 
الأ�رسى لإحياء املنا�سبة بطقو�ش 
املبكر  ال�ستيقاظ  حيث  خا�سة، 
وال�ستحمام  العيد،  �سبيحة 
وارتداء اأجمل املالب�ش، واخلروج 
اإىل الفورة )ال�ساحة( ل�سالة العيد، 
دائري  ب�سكل  ي�سطفون  ثم  ومن 
بع�سهم  على  وي�سِلّمون  الفورة،  يف 
بع�ساً، ويتبادلون التهاين، ويوِزّعون 
القهوة،  وفنجان  والتمر  احللوى 
وتُلقى  بع�ساً،  بع�سهم  ويوا�سون 

الكلمات واخلطب الق�سرية. 
متنع  الأحيان  من  كثري  ويف 
ب�سكل  العيد  �سالة  ال�سجن  اإدارة 
جماعي يف �ساحة الق�سم، وترف�ش 
تخ�سي�ش زيارة لالأهل، اأو الت�سال 
بهم هاتفياً. ويف اأحيان اأخرى تعمد 
خالل  من  الأ�رسى  ا�ستفزاز  اإىل 
التنقالت اأو التفتي�سات خالل اأيام 

العيد.
بالن�سبة  موؤملة  منا�سبة  والعيد هو 
لالأ�رسى، قا�سية على قلوبهم، ثقيلة 
على روؤو�سهم، ي�سطر فيها الأ�سري 
الذكريات،  �رسيط  ل�ستح�سار 
وحمطات  م�ساهد  من  حمله  مبا 
ينطوون  الأ�رسى  فبع�ش  خمتلفة. 
الغرف  زوايا  يف  طويلة  ل�ساعات 
ال�سغرية، والبع�ش الآخر ي�رسع يف 

على  م�ساعر  من  لديه  ما  ترجمة 
بع�ش  ليخّط  الورق،  من  �سفحات 
اأن  اأمل  على  والر�سائل  الق�سائد 
ت�سل لحقاً اإىل اأ�سحابها، اأو قد ل 
وقد  ورق،  على  وتبقى حرباً  ت�سل 
بع�سهم  عيون  من  الدموع  تنهمر 

حزناً واأملاً. 
ويف ال�سنوات املا�سية كانت اإدارة 
الأ�رسى  لوزارة  ت�سمح  ال�سجون 
العيد  مبنا�سبة  احللويات  باإدخال 
ما  وهذا  الأ�رسى،  على  وتوزع 
كان يجعلهم ي�ست�سعرون بع�سا من 
ومنذ  لكن  املنا�سبة،  هذه  مذاق 
ال�سجن  اإدارة  عدة �سنوات ترف�ش 

اإدخال احللويات.
باآلمها  يح�ّش  ل  منا�سبة  العيد 

مرارة  ذاق  من  �سوى  وق�ساوتها 
بني  من  املئات  وهناك  ال�سجن، 
قد  الفل�سطينيني  الأ�رسى  اآلف 
ا�ستقبلوا ع�رسات الأعياد وهم يف 
بالعيد  احتفل  من  ومنهم  ال�سجن، 
مع اأبنائه داخل ال�سجن، ومنهم من 
اإحياء  يف  الأبد  واإىل  الأمل  فقدوا 
الأعياد مع اآبائهم واأمهاتهم، لأنهم 
وكثري  ال�سجن،  يف  وهم  فقدوهم 
عليهم  ياأتي  ل  اأن  يتمنون  منهم 
العيد يف مثل هكذا ظروف، خا�سة 
اأحد  فقدوا  الذين  الأ�رسى  اأولئك 
اأعزائهم واأفراد اأ�رسهم، اأو اأبويهم 

وهم بداخل ال�سجن.
بالن�سبة  اأملاً  تقل  ل  منا�سبة  وهي 
تعي�ش  اإذ  الأ�رسى،  لأهايل 

من  حلظات  واأطفالهم  عائالتهم 
احلزن على فراقهم حيث ي�ستذكر 
الأطفال اآبائهم، وي�ستح�رس الأهل 
ي�سعرون  يجعلهم  ما  وهو  �سريتهم 
عائالت  فراقهم.  على  باحلزن 
بات ُحلمهم يف العيد لي�ش التوّجه 
واملتنزهات  العامة  لالأماكن 
اأبنائهم  وق�ساء �ساعات جميله مع 
كان  -وان  واأحفادهم،  واأحبتهم 
واإمنا انح�رس  هذا حلم اجلميع-؛ 
الأ�رسى  اأبنائهم  عودة  يف  حلمهم 
لهم  يُ�سمح  اأن  اأو  اأح�سانهم،  اإىل 
�سجون  بوابات  اإىل  بالتوافد 
لزيارتها  الحتالل  ومعتقالت 
وروؤية اأبنائهم واأحّبتهم املحتجزين 
هناك ولو لدقائق معدودة، يف ظل 
وات�ساع  ال�رس�سة  الهجمة  ت�ساعد 
بحق  واجلرائم  النتهاكات  حجم 
الحتالل  �سجون  يف  اأ�رسانا 

الإ�رسائيلي.
جديد  ول  العام  هذا  العيد  ويحل 
حياتهم،  وظروف  اأو�ساعهم  على 
والتنكيل  القمع  من  مزيد  �سوى 
والقتحامات  النفرادي  والعزل 
والعتداءات  واأق�سامهم  لغرفهم 
اأب�سط  من  وحرمانهم  عليهم 

حقوقهم الإن�سانية.
ويف غمرة فرحتنا با�ستقبال العيد 
باأن  يتذكر  اأن  اجلميع  وعلى  علينا 

هناك يف �سجون الحتالل ل يزال 
اأطفال  بينهم  اأ�سري،   )5800( نحو 
ومعاقني،  ومر�سى  و�سيوخ  ون�ساء 
وقيادات  واأكادمييني  نواب  وبينهم 
معتقلني  هم  من  وبينهم  �سيا�سية. 
بل  عاماً،  ع�رسين  من  اأكرث  منذ 
وما  عاما  وع�رسين  خم�سة  ومنذ 
يون�ش  وماهر  كرمي  وبينهم  يزيد، 
�ستة  من  اأكرث  منذ  املعتقالن 
هم  جميعا  وهوؤلء  عاماً،  وثالثني 
ون�رستنا  وجهدنا  لفعلنا  بحاجة 
منقو�سة  تبقى  ففرحتنا  دوما. 
لطاملا بقى اأ�سري واحد يف �سجون 

الحتالل الإ�رسائيلي.
يعود  اأن  يوم  احلقيقي  فعيدنا 
وللن�سيج  لعائالتهم،  الأ�رسى 
تتج�سد  واأن  متانته  الجتماعي 
احلقيقية  الوطنية  الوحدة  فيه 
عودتنا  يوم  وعيدنا  وفعال،  قول 
فيه  يرفع  ويوم  واأر�سنا  لديارنا 
فوق  خفاقاً  الفل�سطيني  العلم 
ال�رسيف.  القد�ش  وكنائ�ش  ماآذن 
اأينما  الأحبة  اأيها  واأنتم  عام  وكل 
اهلل  اأعاده  خري،  باألف  تواجدمت 

علينا وعليكم باخلري والربكة 
وادعوا لأ�رسانا اأينما كنتم :

واأ�سرياتنا  اأ�رسانا  اأ�رس  فك  اللهم 
جميعاً واأعيدهم اإىل ذويهم " اآمني 

يارب العاملني"

موقع  مدير  اأ�سدره  تقرير  يف 
الق�سبان"،  خلف  "فل�سطني 
عبد  الأ�رسى  ب�سوؤون  املخت�ش 
النا�رس فروانة مبنا�سبة عيد الفطر 
املبارك قال فيه: اأن حوايل )5800( 
اأ�سري فل�سطيني واأ�سرية فل�سطينية 
الحتالل  �سجون  يف  يقبعون 
قرابة  على  موزعني  ال�رسائيلي 
22 �سجنا ومعتقال ومركز توقيف. 
عربيا،  اأ�سريا   )21( بينهم  من  واأن 
اأحكاما  يق�سون  ا�سريا  واأن)540( 
بال�سجن املوؤبد )مدى احلياة( ملرة 

واحدة اأو ملرات عدة.
اأ�سرية،   )46( ويوجد  كما  واأ�ساف: 
و)500(  قا�رسا  طفال  و)250( 

معتقل اإداري دون تهمة اأو حماكمة، 
يعانون  اأ�سري   )1500( من  واأكرث 
�سيخ  بينهم  خمتلفة،  اأمرا�ش  من 
الذي  ال�سوبكي"  "فوؤاد  املعتقلني 
العمر  من  عاما  الثمانني  جتاوز 
ويعترب اأكرب الأ�رسى �سنا ويعاين من 
اأمرا�ش عدة، وبينهم مئات اآخرين 
لإنقاذ  عاجل  تدخل  اإىل  بحاجة 
ال�رسطان  مر�سى  خا�سة  حياتهم، 
احلركة  على  القدرة  فقدوا  وممن 
ملن  وبحاجة  طبيعي،  ب�سكل 
حاجاتهم  ق�ساء  على  ي�ساعدهم 

الأ�سا�سية.
اأ�سرياً   )47( باأن  فروانة  واأو�سح 
اعتقالهم  على  م�سى  فل�سطينياً 

اأ�سرياً  بينهم )26(  اأكرث من 20 من 
معتقلني منذ ما قبل "اأو�سلو"، واأن 
م�سى  اأ�سريا   )13( هوؤلء  بني  من 
عاما   30 من  اأكرث  اعتقالهم  على 
ب�سكل متوا�سل، اأقدمهم الأ�سريان 

كرمي يون�ش وماهر يون�ش.
واأ�سار فروانة اإىل وجود نحو )54( 
اأ�سريا ممن حترروا يف �سفقة وفاء 
واأعيد اعتقالهم  الأحرار )�ساليط( 
بل  �سنة،   20 اأم�سوا  معظمهم  واأن 
فرتتني،  على  �سنة   30 من  واأكرث 
الربغوثي  نائل  الأ�سري  ويعترب 
حيث  لل�سنوات  ق�ساء  اأكرثهم 
اأم�سى قرابة 39 �سنة على فرتتني.

�سهداء  عدد  اإىل  فروانة  وذكر 

�سهيدا   )219( بلغ  الأ�سرية  احلركة 
جراء  �سقطوا   1967 عام  منذ 
التعذيب والإهمال الطبي او ب�سبب 
الر�سا�ش   واإطالق  العمد  القتل 
اآخرهم  كان  ال�سجن،  يف  وهم 
قلقيلية.  من  يون�ش  عمر  ال�سهيد 
الحتالل  �سلطات  لتزال  فيما 
الأ�سري  ال�سهيد  جثمان  حتتجز 
ا�ست�سهد  والذي  بارود"  "فار�ش 
الإهمال  نتيجة  ال�سجن  داخل 

الطبي يف فرباير املا�سي.
�سلطات  اأن  اإىل  فروانة  وبنّي 
توا�سل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
يف  عربًيا  اأ�سرًيا   )21( اعتقال 
الأ�رسى  هوؤلء  واأن  �سجونها. 

م�سريا  و�سوريا،  الأردن  من  هم 
يحملون  منهم  اأ�سريا   )19( اأن  اإىل 
اجلن�سية الأردنية اأو اأرقاما وطنية 
اأ�سريين  اإىل  بالإ�سافة  اأردنية، 
�سوريني من ه�سبة اجلولن  اثنني 
اليوم  ويعترب  املحتلة،  ال�سورية 
الأ�سري ال�سوري �سدقي املقت )51 
عاما( من قرية جمدل �سم�ش يف 
ال�سورية املحتلة،  ه�سبة اجلولن 
ملدة  الفعلي  بال�سجن  واملحكوم 
11 �سنة، هو عميد الأ�رسى العرب 
واأكرثهم ق�ساء لل�سنوات يف �سجون 
الحتالل الإ�رسائيلي، حيث اأم�سى 
اأكرث من واحد و ثالثني �سنة على 

فرتتني.

فروانة  نا�سد  تقريره  ختام  ويف 
احلقوقية  املنظمات  كافة 
م�سوؤولياتها  اىل حتمل  والإن�سانية 
الحتالل  �سلطات  على  وال�سغط 
الأ�رسى  لذوي  ال�سماح  اجل  من 
معيقات  دون  اأبنائهم  بزيارة 

وعراقيل، وحجج وذرائع.
العائالت  غالبية  اأن  يذكر 
من  الأ�رسى  واأقارب  الفل�سطينية 
وكبارا،  �سغارا  الأوىل،  الدرجة 
زيارة  من  ون�ساء، ممنوعني  رجال 
الحتالل  �سجون  يف  ابنائهم 
،وهذا  الأمني".  "املنع  بذريعة 
لكافة  و�سافر  فا�سح  انتهاك 

الأعراف والقوانني الدولية

العيد منا�شبة �شعيدة يحتفل بها العامل الإ�شالمي يف كل اأنحاء الأر�ض، بل هي منا�شبة عظيمة بعظمة قيمتها ومكانتها. ففي العيد تتزين ال�شوارع واملدن، وتوزع 
احللوى، وُتكرث فيه ال�شلوات وذكر اهلل والدعاء، وتنت�شر الأفراح وامل�شرات وتبادل الزيارات، فيما الأطفال يتميزون عن غريهم بارتداء الأثواب اجلديدة.

ع�شية عيد الفطر املبارك:

 )5800( اأ�شري يف �شجون االحتالل، بينهم )46( اأ�شرية و)250( طفال
.       من بينهم )21( اأ�شريا عربيا
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وقالت الهيئة، يف بيان �صادر 
عنها، اإن نتائج الت�رشيح تفيد 
للإ�صابة  ال�صهيد  بتعر�ض 
بع�صها  نارية،  طلقات  بعدة 
منطقتي  يف  ومتفتت  نافذ 
اأحدثت  والبطن،  ال�صدر 
نزيفا داخليا �صديدا لل�صهيد، 
واأ�صابته باأكرث من 20 متزقا 
والأمعاء  والكلى،  الكبد،  يف 

الدقيقة، والغليظة.
نتائج  العلي  الدكتور  وف�صل 
ال�صهيد:  اإ�صابات  الت�رشيح 
لعيار ناري نفذ اىل  بتعر�صه 
داخل جتويف ال�صدر الأمين 
الناحية  اأعلى  منطقة  من 
للكتف  الن�صية  العلوية 
الأمين مبحاذاة العنق ب�صكل 
عمودي للكتف، ت�صبب بتفتت 
لعظم  العلوي  اجلزء  يف 
وك�رش  الأمين،  الكتف  لوح 
الثانية  العنقية  الفقرة  يف 
ك�رش  مع  والرابعة،  والثالثة 
الثاين  ال�صدرية  الإ�صلع  يف 
والرابع عند منطقة  والثالث 
العنقية  بالفقرات  التحامها 
للعيار  ان�صطار  امل�صابة، مع 
الناري واأحداث اإ�صابة بقمة 
اليمنى،  للرئة  العلوي  الف�ض 
داخل  �صديدا  نزيفا  حمدثا 

جتويف ال�صدر الأمين.
كما تعر�ض ال�صهيد لعيار ناري 
نفذ اإىل داخل جتويف البطن 

من منت�صف الناحية الي�رشى 
 20 من  اكرث  حمدثا  للبطن 
الدقيقة،  الأمعاء  يف  متزقا 
ا�صابة  وكذلك  والغليظة، 
الداخلي  احلرقفي  للوريد 
الأمين، نتيجة تفتت جزء من 
املقذوف، وانت�صار ال�صظايا، 
القطنية  الفقرة  يف  وك�رش 
ا�صابة  مع  والرابعة،  الثالثة 
للكبد،  الأمين  الف�ض  يف 
ما  اليمنى،  الكلية  وتهتك يف 
اأدى اإىل حدوت نزيف �صديد 
ال�صفاقي  خلف  منطقة  يف 
وداخل  والبطني،  احلو�صي، 
يف  وا�صابة  البطن،  جتويف 
ومتزق  احلاجز،  احلجاب 

ال�صفلي، واجلانبي  الوجه  يف 
الوح�صي للف�ض الأ�صفل للرئة 
ال�صلع  يف  وك�رش  اليمنى، 
حيث  الأمين،  ع�رش  احلادي 
اأ�صفل  الناري  العيار  ا�صتقر 
للجانب  ال�صدرية  الع�صلت 
ال�صدر، حيث مت  الأمين من 
مطبقا،  وكان  ا�صتخراجه، 
الذخرية  ونف�ض  وم�صوها، 
التي ت�صتخدم من قبل جي�ض 

الحتلل ال�رشائيلي .
ناري  عيار  عن  ك�صف  كما 
الناحية  يف  ا�صابة  اأحدث 
للع�صو  الأمامية  العلوية 
الذكري مع متزق يف اجليوب 
اآخر اخرتق  الكهفية ، وعيار 

الناحية  من  الي�رشى  ال�صاق 
ملنت�صف  الوح�صية  المامية 
الناحية  من  وخرج  ال�صاق 
بعيار  اأ�صيب  كما  اخللفية، 
ناري اخرتق الطبقة اجللدية 
لأعلى الظهر وخرج مبا�رشة، 
حمدثا جرحا وا�صعا وممزق 
احلواف دون اخرتاق لتجويف 

ال�صدر.
اىل  الت�رشيح  نتائج  وخل�صت 
عمر  ال�صهيد  وفاة  �صبب  اأن 
النزفية  ال�صدمة  »هو  يون�ض 
عمل  يف  وف�صل  ال�صديدة، 
الداخلية،  الأع�صاء  كافة 
التي  النارية  الأعرية  ب�صبب 
جنود  قبل  من  عليه  اأطلقت 

الحتلل«.
 20( يون�ض  ال�صهيد  وكان 
�صنرييا  بلدة  من  عاما(، 
قلقيلية،  �رشق  جنوب 
بر�صا�ض  اأ�صيب  قد  كان 
عند  الإ�رشائيلي  الحتلل 
الع�رشين  يف  زعرتة،  حاجز 
املا�صي،  ابريل  ني�صان/  من 
م�صت�صفى  اإىل  نقله  وجرى 
»بيلن�صون« داخل اأرا�صي عام 
ل�صبعة  هناك  وبقي   ،1948
التنف�ض  اأجهزة  حتت  اأيام 
والتخدير  ال�صطناعي 
قبل  حرج،  �صحي  بو�صع 
متاأثرا  �صهيدا  يرتقي  اأن 
باإ�صابته بتاريخ 2019/4/27

نتائج ت�شريح جثمان ال�شهيد الأ�شري عمر يون�س

اأكرث من 20 متزقا يف اأح�شاء ال�شهيد
ن�شرت هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين، نتائج ت�شريح جثمان ال�شهيد الأ�شري عمر يون�س، 

التي جرت يوم اأم�س الثنني يف معهد الطب العديل »اأبو كبري«، مب�شاركة مدير معهد الطب 
ال�شرعي الفل�شطيني الطبيب الفل�شطيني ريان العلي، وبح�شور حمامي الهيئة كرمي عجوة.

هذا ما كتبته بهية النت�شة 
زوجة الأ�شري ماهر اله�شلمون 

م�صاعر  اأتخيل  مرة  كل  يف 
للم�صجد  عبادة عند ذهابه 
اجلمعة،  �صلة  يف  وحيداً 
اأح�صان  يف  الأبناء  يطالع 

اآبائهم!!
للعزائم  دخوله  يف 
واملنا�صبات وحده، اأ�صجعه 
عند الباب واأب�صط له الأمر 
الن�صاء،  عند  اأدخل  ثم 
ميكن  ل  بقلب  فيَدُخل 

لكلمات اأن ت�صفه...
فيها  بكى  التي  املرات  يف 
ي�صف- �صوت-كما  بل 
�صوقاً لأبيه فريى وجهه يف 

الغيوم يبت�صم له...
يكرث  ل  الذي  عباده 
التعبري  يتقن  ول  احلديث 
براءة  الربيء  عن م�صاعره، 

ي�صهدها اجلميع...

مل  الذي  ال�صامت  عبادة 
يعرب عن حزنه لغياب والده 
ال بعد �صهرين كاملني حيث 
يا  اأمتنى  ما  اأتعرفني  قال: 

اأمي؟ 
»للمول«  اأعود  لو  اأمتنى 
ل  له:  واأقول  والدي  فاأ�صم 

ترتكنا!!!
اأمتنى  مل  التي  هذه  كلماته 

�صماعها يوماً...
كلما تذكرت هذه امل�صاهد 
امل�صاعر  هذه  وا�صت�صعرت 

اأكاد اأجن
اأذّكر  ما  �رشعان  ولكنني 
نف�صي اأين اأمام حتٍد جديد 

بعد اأيام..
اأختار  اأن  العيد قادم وعلي 
ليجد  اأقاربي  فيه  م�صجداً 
من ي�صتت تفكري عباده عن 

الغائب »رغم  الأب  مو�صوع 
�صبه  حماولة  اأنها  يقيني 

فا�صلة كالعادة«
لعمه يف  بت�صليمه  وتفكريي 
والده  رحم  لي�صل  ال�صباح 
ليخربه  ويعايدهم ككل عام 
ال�صغري  ماهر  اأنه  اجلميع 
كوالده  القهوه  وي�رشب 

ويتحلى مبعمول العيد..
كما  اأتقوى  اأن  علي  اإذن 
جمال  فل  دائما  اأفعل 

لل�صعف الآن
اأين  نف�صي  اأخربت  اإين  ثم 

ل�صت اأرحم من اهلل به!!
كذلك؟!طالعت  األي�ض 
ماهر  اأعد  وقلت  ال�صماء 
عما  عبادة  ليعو�ض  قريباً 
عوده  ي�صتد  اأن  قبل  فاته 

وي�صتغني بنف�صه يا رب.

تقرير : اأنني القيد 

وانتقلنا  اجلنة  يف  »كنا 
ت�صف  هكذا   .. للجحيم« 
اإ�رشار  الأ�صري  والدة 
كوبر  بلدة  من  الربغوثي، 
الذي  اهلل، احلال  رام  ق�صاء 
ظل  يف  العائلة  تعي�صه 
الحتلل  قوات  اعتقال 
لنجلها، والتنكيل املتوا�صل 
اأكرث  منذ  له  يتعر�ض  الذي 

من 11 عاماً.
يف  اعتقل  الذي  اإ�رشار 
الثاين  كانون  �صهر  من   26
اإ�صابته  بعد   ،2008 بالعام 
الحتلل  جي�ض  بر�صا�ض 
املحتلة،  القد�ض  �صمال 
يق�صي حكماً بال�صجن ملدة 

15 عاماً.
العذاب  من  طويلة  رحلة 
عا�صها اإ�رشار منذ اعتقالها، 
القيد«،  والدته »لأنني  تقول 
ففي بداية العتقال احتجز 
»هدا�صا«  م�صت�صفى  يف 
بالقد�ض املحتلة، لأكرث من 
يعي�ض  كان  حيث  يوماً،   57
خطرية  �صحية  ظروفاً 
الإ�صابة  بفعل  للغاية 
الحتلل،  قوات  بر�صا�ض 
يقطعوا  اأن  الأطباء  وكاد 
اكت�صافهم  لول  �صاقه،  له 

من  كبرية  كميات  وجود 
الدم داخلها حيث اأجروا له 
وجلد  عظام  زراعة  عملية 

ملنع ت�رشب الدماء.
حمققي  اأن  والدته  وتبني 
اإ�صابة  ا�صتغلوا  الحتلل 
عليه  و�صغطوا  اإ�رشار، 
وهو جريح ومقيد بال�رشير، 
بعد  له  زيارتها  وخلل 
�صهور من العتقال، وجدت 
اأجزاًء من �صعره قد نزعها 
مكانها  من  املحققون 

خلل التعذيب.
بعد خروجه من امل�صت�صفى، 
عزل  اإىل  الحتلل  حوله 
 7 ملدة  الرملة  معتقل 
اكت�صف  وهناك  �صهور، 

اإ�صابته بت�صمم يف الدم.
الإهمال  مع  اإ�رشار  معاناة 
تقول  تتوقف،  مل  الطبي 
الوالدة »لأنني القيد«، حيث 
ح�صا�صية  من  حالياً  يعاين 
بالعيون يزيد منها احتجازه 
مبعتقل  اخليام  ق�صم  يف 
بارتفاع  يتميز  الذي  النقب 
الأتربة  وانت�صار  حرارته 

والغبار فيه.
اإ�رشار  كان  عامني  قبل 
وبعد  »الفتاك«  من  ي�صتكي 
ون�صف،  عامني  مماطلة 
عملية  الحتلل  له  اأجرى 

وبعد  الرملة،  م�صت�صفى  يف 
خروجه من غرفة العمليات، 
بال�رشخ  م�صتوطنون  بداأ 
وخلل  عربي«،   .. »عربي 
جنود  اأحد  هاجمه  ذلك 
الحتلل وو�صع قدمه فوق 
رغم  خنقه،  وحاول  �صدره 
العملية  من  كان خارجاً  اأنه 

ول يقوى على احلركة.
اثار الإ�صابة ل تزال تلزم 
اإ�رشار، حيث ل يتمكن من 
يلب�ض  عندما  اإل  امل�صي 
من  قدمه  على  م�صداً 
ي�صعر  لزال  الذي  الأ�صفل، 

اأنه يتحرك.
ي�صاعف  املعاناة  هذه  كل 
خمابرات  حرمان  منها 
اإ�رشار،  لعائلة  الحتلل، 
ب�صكل  الزيارة  ت�صاريح  من 
تزره  مل  حيث  م�صتمر، 
وهي  �صهور   4 منذ  والدته 
اأن  لها  يُ�صمح  اأن  بانتظار 
تزوره على العيد كي تدخل 

له امللب�ض.
عائلة  ُحرمت  عيداً   22
معها،  وجوده  من  اإ�رشار 
و�صفاً  والدته جتداً  تكاد  ل 
يُعرب عن مرارة هذه الأعياد، 
وكيف تعي�ض يوماً بيوم وهي 
واأن  عنه  الإفراج  تنتظر  

تعود الأفراح للعائلة.

الأ�شري اإ�شرار الربغوثي .. 
عائلته تنتظر عيد حريته

الأ�رشى  مركز  مدير  اأكد 
راأفت  الدكتور  للدرا�صات 
م�صلحة  اإدارة  اأن  حمدونة 
بغطاء  ال�رشائيلية  ال�صجون 
ال�رشائيلية  احلكومة  من 
الأ�رشى  بحق  متار�ض 
الكثري  العيد  يف  والأ�صريات 
عن  اخلارجة  النتهاكات  من 
التفاقيات واملواثيق الدولية 

والقانون الدويل الن�صاين.
العيد  اأن  حمدونة  د.  وقال 
للأ�رشى  القلوب  مذبحة 
ال�صجون  يف  والأ�صريات 
ال�رشائيلية ، حيث اأن هنالك 
مئات الأ�رشى والأ�صريات من 
اأطفالهم  على  قلوبهم  تتقطع 

ال�صعور  ، حيث  العيد  يوم  يف 
وال�صوق  واحلرمان  بالقلق 
مللقاة الأبناء ملا لهذا اليوم 
اأن  واأ�صاف   ، خ�صو�صية  من 
تلك  تتفهم  ال�صجون مل  اإدارة 
اخل�صو�صية ، بتجاهلها حتى 
واللقاء  الزيارات  ملو�صوع 
بالأهاىل ، واإدخال احللويات ، 
وامللب�ض واجتماع الأ�صريات 

الأمهات باأبنائهن .
وقال د. حمدونة اأن هناك ما 
يقاب من )5700( اأ�صري واأ�صرية 
من  �صيحرمون  فل�صطينية 
ال�صجون  داخل  العيد  اأجواء 
ال�رشائيلية  واملعتقلت 
بينهم )250( طفل ، �صيحرمن 

 ، واأمهاتهم  اآبائهم  روؤية  من 
ول يتعاملون كباقى معاملت 
واأ�صكال  باحلقوق  الأطفال 
الرفاه يف مثل هذه املنا�صبات 

املهمة.
وحذر من خطورة الإجراءات 
على  القا�صية  »الإ�رشائيلية« 
يف  الفل�صطينني،  الأ�رشى 
العيد  اأن  اإىل  م�صرياً   ، العيد 
واإدارة  الأ�رشى  على  ياأتى 
ت�صاعف  ال�صجون  م�صلحة 
 ، بحقهم  انتهاكاتها  من 
خلًفا  بق�صوة  ويعاملونهم 
والتفاقيات  الإن�صان  حلقوق 

الدولية«.
وطالب د. حمدونة املوؤ�ص�صات 

بال�صغط  والدولية  احلقوقية 
ال�رشائيلى  الحتلل  على 
لللتزام مبواد وبنود اتفاقيات 
جنيف التى توؤكد على حقوق 
العبادات  تاأدية  يف  الأ�رشى 
و�صائل  وطالب   ، والأعياد 
العلم امل�صاهدة واملقروءة 
على  بالرتكيز  وامل�صموعة 
وف�صحها  النتهاكات  تلك 
قبل  من  �صكاوى  وتقدمي 
العربية  احلقوقية  املنظمات 
من  مرتكبيها  بحق  والدولية 
�صباط اإدارة م�صلحة ال�صجون 
واجلهات الأمنية الإ�رشائيلية 
يف جتاوز التفاقيات الدولية 

اخلا�صة بحقوق الأ�رشى .

مدير مركز الأ�شرى للدرا�شات الدكتور راأفت حمدونة

250 طفال يف ال�شجون �شيحرمون من مالب�س العيد



�شتفتح اأبواب ملعب م�شطفى ت�شاكر 
بالبليدة الذي �شيحت�شن نهائي كاأ�س 
و�شبيبة  بلوزداد  �شباب  بني  اجلزائر 
الفريقني  اأن�شار  اأمام  اأبوابه  بجاية 
�شباحا  التا�شعة  ال�شاعة  من  ابتداء 
مدير  اأم�س  اأول  به  اأفاد  ما  ح�شب 
ال�شباب و الريا�شة للوالية جعفر نعار، 
اأبواب  فتح  تقرر  اأنه  نعار  اأو�شح  و 
املنتظر  املنا�رصين  اأمام  امللعب 
ملوؤازرة  املقبل  بقوة  توافدهم 
التا�شعة  ال�شاعة  ابتداء من  فريقيهم 
املباراة مربمج  اأن  العلم  مع  �شباحا 
اخلام�شة  ال�شاعة  على  انطالقها 
مدير  اأكد  ال�شياق  هذا  يف  و  م�شاء، 
اإدارة املركب  ال�شباب و الريا�شة اأن 
األف تذكرة منا�شفة بني  طرحت 22 
بيع  عملية  اأن  اإىل  م�شريا  الفريقني 
من  كل  م�شتوى  على  متت  التذاكر 
العا�شمة  باجلزائر  اأوت   20 ملعب 

وملعب الوحدة املغاربية ببجاية.

و يف �شياق ذي �شلة و بهدف �شمان 
التي  ال�رصورية  اخلدمات  خمتلف 
اأن  و  خا�شة  املنا�رصون  يحتاجها 
امللعب  �شيدخلون  منهم  كبريا  عددا 
اأفاد  النهائي،  انطالق  قبل  �شاعات 
مرة  الأول  و  تقرر  اأنه  امل�شوؤول  ذات 
فتح، على م�شتوى امللعب نقاطا لبيع 
املاأكوالت اخلفيفة وكذا امل�رصوبات 
درجات  ارتفاع  ظل  يف  خا�شة 

احلرارة.
نعار  ال�شيد  اأكد  اأخرى  جهة  من 
التي تخ�شع  اأر�شية امللعب  جاهزية 
هذا  دوري  ب�شكل  �شيانة  لعمليات 
من  كل  تهيئة  اإعادة  اإىل  باالإ�شافة 
خمتلف  و  املالب�س  تغيري  غرف 
هذا  عليها  يتوفر  التي  املرافق 
اأي�شا  جتهيزه  مت  الذي  امللعب 
ترقى  التي  و  اجلودة  عالية  باإ�شاءة 

للمعايري الدولية.
ق.ر.

لطفي عمرو�ش م�شاعد مدرب �شباب 
بلوزداد

لن نفر�ش ال�شغط على العبينا واأرغب 
يف الكاأ�ش الثانية

بلوزداد  �شباب  لفريق  امل�شاعد  املدرب  �شّدد 
على  يعمل  الفريق  حميط  اأن  عمرو�س  لطفي 
وو�شعهم يف  الفريق  العبي  عن  ال�شغط  اإبعاد 
خلو�س  حت�شبا  التح�شريية  الظروف  اأف�شل 
اأ�شار يف  مباراة نهائي كاأ�س اجلمهورية، حيث 
موؤخرا  اأنهى  الفريق  اأن  اإعالمية  ت�رصيحات 
حتقيق  يف  خالله  جنح  و�شاق  طويل  مو�شم 
البقاء بعد فرتى �شعبة �شهدت �شغوطات كبرية 
النادي  مو�شم  اإنقاذ  اجل  من  الالعبني  على 
ملزمون  يجعلهم  ما  وهو  ال�شقوط،  وتفادي 
بو�شع الالعبني بعيدا عن ال�شغط خا�شة واأن 
بحظوظ  املقابلة  يدخالن  �شوف  الفريقني 
واالأجدر  بالكاأ�س  التتويج  اأجل  من  مت�شاوية 
يف  رغبته  عن  املتحدث  وعرب  يرفعها،  �شوف 
كمدرب  م�شواره  يف  الثانية  بالكاأ�س  التتويج 

وهو الذي �شبق له اإحرازها مع فريقه ال�شابق 
مولودية اجلزائر العام 2016.

ت�شتحق  بجاية  �شبيبة  اأن  عمرو�س  واأو�شح 
التتويج  على  والتناف�س  انلهائي  يف  التواجد 
بالكاأ�س وهي التي �شبق لها اإق�شاء اأندية كبرية 
من �شباق التتويج، واأ�شاف اأن الطاقم الفني قام 
بدرا�شة طريقة لعب املناف�س وجميع الالعبني 
اأن�شارهم  واإهداء  التحدي  لرفع  جاهزون 

الكاأ�س الثامنة يف م�شوار النادي.

بلقا�شم حوا�شي رئي�ش �شبيبة بجاية
اأمنيتي التتويج وتاأكيد قوتنا اأمام 

االأندية الكبرية

عرّب رئي�س فريق �شبيبة بجاية بلقا�شم حوا�شي 
عن اأمنيته يف تتويج ناديه بلقب الكاأ�س الثانية 
اأن�شار  غلى  واإهدائها  الفريق  م�شوار  يف 
اأو�شح  القبائل، حيث  ال�شبيبة وجميع منطقة 
اأن العبيه حمفزين على القيام بدورهم على 

اكمل وجه فوق اأر�شية امليدان من اجل اإفراح 
اأن�شارهم املنتظر اأن يتنقلوا بقوة اإىل امللعب 
واأ�شار  البجاوي،  النادي  ت�شجيع  اأجل  من 
حوا�شي اأن تاأهل ال�شبيبة اإىل الدور النهائي من 
مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س مل ياأت وليد ال�شدفة 
كبرية  اأندية  واإق�شاء  بتظافر اجلهود  بل جاء 
�شطيف  وفاق  �شورة  يف  ال�شابقة  االأدوار  يف 
ال  النهائي  لقاءات  اأن  م�شيفا  بارادو،  ونادي 
الدرجة  يف  النا�شطة  لالأندية  اهتماما  تعط 
ت�شنع  من  الالعبني  اإرادة  بل  والثانية  االأوىل 
الفارق لتحديد هوية املتوج بلقب الكاأ�س يف 

نهاية اللقاء.
اأم�س  اإذاعية  ت�رصيحات  يف  املتحدث  وقال 
وقام  اليوم  ملوعد  بجدية  ح�رص  فريقه  اأن 
برتب�س حت�شريي يف العا�شمة ويتواجد حاليا 
يف البليدة يف ترب�س ثان ي�شمح للطاقم الفني 
بو�شع اآخر الروتو�شات على ا�شتعداد الالعبني 

من اأجل خو�س مباراة كبرية. 
وانتقد حوا�شي برجمة مباراة النهائي عندما 
اأو�شح اأن تاريخ اللقاء اأخلط ح�شابات فريقه 
الذي يتواجد بعيدا عن املناف�شة منذ اأكرث من 
والالعبون  الوطنية  البطولة  توقف  بعد  �شهر 
اإىل التدريبات لتح�شري  عادوا يف اآخر حلظة 
الربجمة  هذه  اأن  م�شريا  النهائي،  موعد 
�شباب  املناف�س  اأن  ظل  يف  ناديه  ت�شاعد  ال 
مقارنة  معنوية  اأف�شلية  يف  يتواجد  بلوزداد 

بناديه.

تعداد �شباب بلوزداد مكتمل 
والالعبون حمفزون

اأ�شبال عمراين ي�شعون اإىل 
الكاأ�ش الثامنة

اإىل  بلوزداد  �شباب  فريق  ي�شعى 
تاريخه  يف  الثامنة  الكاأ�س  اإحراز 
يف  بجاية  �شبيبة  يلتقي  عندما 
والتي  اجلمهورية  كاأ�س  نهائي 
القوية  الرغبة  بالكثري يف ظل  تعد 
لالعبي النادي البلوزدادي يف اإنهاء 

املو�شم بامتياز وهم الذين �شجلوا 
م�شوارا رائعا يف الن�شف الثاين من 
قلب  يف  وجنحوا  الوطنية  البطولة 
الطاولة باأ�شفل جدول الرتتيب اأين 
البقاء يف اجلوالت االأخرية  حققوا 

من املو�شم.
املدرب  اأ�شبال  يتواجد  حيث 
مبعنويات  عمراين  القادر  عبد 
املقابلة  اأطوار  ويدخلون  مرتفعة 
املو�شم  اختتام  على  يعولون  وهم 
باأف�شل طريقة واإعالن االأفراح يف 

معاقل االأن�شار والنادي البلوزدادي 
الثامن  اللقب  اإحراز  خالل  من 
ومعادلة  الكاأ�س  ال�شيدة  ملناف�شة 
االأكرث  لالأندية  القيا�شي  الرقم 
تتويجا باللقب، ولهذا الغر�س فقد 
و�شع الطاقم الفني بقيادة املدرب 
خا�س  حت�شريات  برنامج  عمراين 
اأ�شباله  يكون  النهائي حتى  ملوقعة 
من  وجاهزية  حتفيز  اأف�شل  يف 
التواجد  اأجل  من  النواحي  كافة 
لقب  الأحراز  املعنويات  اأف�شل  يف 

�شبق  الذي  وهو  للفريق  جديد 
قبل  ما  الطبعة  يف  الكاأ�س  رفع  له 
 2017 العام  اأطاح  عندما  ال�شابقة 
ونال  النهائي  يف  �شطيف  بوفاق 
يتجدد  اأن  قبل  ال�شابعة  كاأ�شه 
عن  بحثا  عامني  بعد  املوعد 
بلقب جديد،  ال�شباب  ر�شيد  اإثراء 
دخول  الفريق  يعرف  اأن  وينتظر 
ما  وبدون غيابات  التعداد مكتمال 
عدا الالعب �شتال الذي قد يكون 

خارج ح�شابات املدرب عمراين

اأبناء العقيبة وميا قورايا يف نهائي مفتوح على كافة االحتماالت�شباب بلوزداد / �شبيبة بجاية اليوم ابتداء من 17:00
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ت�شريحات :

ي�شرب فريقا �شباب بلوزداد و�شبيبة بجاية م�شاء اليوم موعدا مع خو�ش نهائي كاأ�ش اجلمهورية يف طبعتها 55 من تاريخ املناف�شة والتي �شوف ت�شهد مناف�شة قوية بني ت�شكيلتي 
الفريقني بحثا عن �شعود من�شة التتويجات وخالفة فريق احتاد بلعبا�ش الذي اأحرز الكاأ�ش يف العام الفارط، حيث يدخل النادي العا�شمي بعاملي اخلربة والتجربة يف مثل 

هذه املناف�شات وهو الذي اأحرز �شبعة كوؤو�ش يف العوام ال�شابقة ويهدف اإىل التتويج بالكاأ�ش الثامنة يف تاريخه ومعادلة الرقم القيا�شي الأكرث االأندية تتويجا باللقب اإىل جانب 
اأندية احتاد العا�شمة، مولودية اجلزائر ووفاق �شطيف التي متلك ثمانية األقاب لكل منها، يف املقابل، فاإن �شبيبة بجاية اأمام فر�شة العودة جمددا اإىل �شاحة التتويجات واإحراز 

الكاأ�ش الثانية يف تاريخها، يف �شباق مفتوح على كافة االحتماالت بني الفريقني واللذين يدخالن بحظوظ مت�شاوية 
عي�شة ق.

�شعر التذكرة الواحدة بلغ يف ال�شوق ال�شوداء 3000 دينار

فو�ضى عارمة ت�ضود بيع 
التذاكر مبلعب 20 اأوت

جرت عملية بيع ح�شة تذاكر اأن�شار 
�شباب بلوزداد لنهائي كاأ�س اجلزائر 
املربمج اليوم يف فو�شى عارمة اأول 
ملعب  �شبابيك  م�شتوى  على  اأم�س 
اأن�شار  وتوافد  بالعا�شمة،  اأوت   20
ال�شاعات  من  بداية  بلوزداد  �شباب 
مبكان  للظفر  اخلمي�س  ليوم  االأوىل 
الطوابري، وهناك من  متقدم �شمن 
اأمام جدران  العراء  الليلة يف  ق�شى 
تذكرة  اقتناء  يف  اأمال  امللعب 
مع   11 النهائي  املوعد  حل�شور 
ال�شباب  تاريخ  يف  اجلزائر  كاأ�س 
حفيظة  اأثار  ما  وهو  البلوزدادي، 
القدم  بكرة  »املهو�شني«  هوؤالء 

وباألوان فريق »اأبناء لعقيبة«. 
ورغم اجلمهور الغفري الذي اكتظت 
به الطوابري الطويلة انتظر القائمون 

امللعب  اأعوان  مبعية  العملية  على 
اإىل حدود ال�شاعة التا�شعة والن�شف 
�شباحا بدء عملية البيع التي طرحت 
األف تذكرة على م�شتوى 3  فيها 11 
وهو  دج   500 ب�شعر  فقط  �شبابيك 
االأن�شار  بني  تدافع  يف  ت�شبب  ما 
املح�شورين يف �شل�شلة �شيقة طويلة 
االإغماء  حاالت  بع�س  عنه  لتنجر 
يف  ال�شباب  اأن�شار  �شفوف  �شمن 
ظل الزحام وارتفاع درجة احلرارة.

ونفذت جميع التذاكر من ال�شبابيك 
والن�شف،  النهار  يف حدود منت�شف 
امللعب،  حميط  عن  ببعيد  ولي�س 
التذاكر  بيع  اإعادة  عملية  انطلقت 
يف ال�شوق ال�شوداء بداية من �شعف 
دينار جزائري  اأي من 1000  ال�شعر 

اإىل غاية 3000 دينار.

موعدا  بجاية  �شبيبة  فريق  ي�رصب 
للمرة  اجلمهورية  كاأ�س  نهائي  مع 
الثانية يف تاريخه ويعود اإىل تن�شط 
مناف�شة  من  االأخرية  املحّطة 
 11 دام  غياب  بعد  الكاأ�س  ال�شيدة 
لقبه  الفريق  نال  اأين  كاملة  �شنة 

لقب  واأحرز  تاريخه  يف  الوحيد 
كاأ�س اجلمهورية يف العام 2008 على 
ح�شاب وداد تلم�شان، وميلك فر�شة 
ثمينة لل�رصب جمددا ومعانقة لقب 
جديد من خالل االإطاحة مبناف�شه 
يجري  لقاء  يف  بلوزداد  �شباب 

من  الفريقني  بني  مت�شاوية  بفر�س 
التتويجات،  من�شة  �شعود  اجل 
»ميا  ت�شكيلة  اأبناء  يرغب  حيث 
الكاأ�س  اإحراز  ال�شعي خلف  قورايا« 
خالل  من  قوية  مفاجاأة  وحتقيق 
الرابطة  يف  ين�شط  والنادي  التتويج 

املحرتفة الثانية.
التون�شي  املدرب  اأ�شبال  ويعول 
واالإرادة  العزمية  على  بوعكاز  معز 
العودة  اأجل  من  القتالية  والروح 
حمملون  وهم  بجاية  مدينة  اإىل 
اأمام  املهمة  �شعوبة  رغم  بالكاأ�س 
باللقب،  تتويجا  االأندية  اأبرز  اأحد 
كبرية  فر�شة  امام  الالعبون  ويبقى 
الإعادة �شيناريو الدوار ال�شابقة وهم 
اأندية كبرية  اإق�شاء  لهم  الذين �شبق 

من �شباق الكاأ�س على غرار �شاحب 
الرقم القيا�شي يف التتويجات وفاق 
وجمعية عني  بارادو  نادي  �شطيف، 
ي�شمح  الذي  االأمر  وهو  مليلة، 
نف�س  تكرار  على  بالعمل  للفريق 
اللقاء  ويعرف  جمددا،  ال�شيناريو 
الذي  يو�شف  معمر  الالعب  غياب 
من  التخوف  ويبقى  االإ�شابة،  يعاين 
طرف الطاقم الفني نق�س املناف�شة 
مقارنة  بجاية  العبو  يعانيه  الذي 
عن  توقفوا  الذين  وهم  باملناف�س 
بعد  �شهر  من  اكرث  منذ  اللعب 
يعمل  الوطنية، حيث  البطولة  نهاية 
االأمر  جتاوز  على  بوعكاز  املدرب 
الظروف  اأف�شل  يف  اأ�شباله  وو�شع 

التح�شريية. 

الالعبون اأمام فر�شة تكرار �شيناريو وفاق �شطيف وبارادو

�ضبيبة بجاية ت�ضتهدف اللقب الثاين يف تاريخ النادي

تخ�شي�ش حمالت لبيع املاأكوالت وامل�شروبات

فتح اأبواب ت�ضاكر ابتداء 
من التا�ضعة �ضباحا

ع.ق.

الطبعة 55 لنهائي كاأ�ش اجلمهورية
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عي�شة ق.

ه�شام  الالعب  رفقاء  وي�شد 
عرب  قطر  نحو  الرحال  بوداوي 
مقر  اإىل  للتوجه  خا�شة  طائرة 
ح�شة  اآخر  خو�ض  بعد  الإقامة 
اأر�ض  يف  البارحة  اأم�شية  تدريبية 
تربهم  يخو�شوا  اأن  قبل  الوطن، 
الأخري خارج الوطن والذي �شوف 
وديتني  مباراتني  برجمة  يعرف 

املقررتني  ومايل  بورندي  اأمام 
احلايل  ال�شهر  من  و15   11 بتاريخ 
ابتداء  م�رص  اإىل  النتقال  قبل 
مبا�رصة  للدخول  جوان   18 من 
اأين  القارية،  املناف�شة  اأجواء  يف 
�شبق للناخب الوطني اأن ك�شف اأن 
قدم  القدم  لكرة  القطري  الحتاد 
الت�شهيالت لبعثة اخل�رص من اأجل 
خو�ض ترب�ض ناجح ي�شمح بخو�ض 
وت�رصيف  ناجحة  قارية  دورة 

يهدف  اأين  الوطنية،  الألوان 
بلما�شي واأ�شباله اإىل العودة لأر�ض 
القاري من  بالتاج  الوطن حمملني 

اأرا�شي الفراعنة.
يف  الوطني  املنتخب  ويتواجد 
مرحة  وروح  كبرية  عائلية  اجواء 
فيما بينهم يف �شورة توؤكد اأوا�شل 
العالقة الوطيدة بني لعبي اخل�رص 
والذين ي�رصون على تقدمي اأف�شل 
�شورة عن اخل�رصورفع املعنويات 

كاأ�ض  يف  بقوة  الدخول  اأجل  من 
قتالية  بروح  واللعب  غفريقيا 
واأن  خا�شة  امليدان  اأر�شية  على 
اإىل  اجلزائر  بعودة  يحلم  اجلميع 
من�شة التتويجات ومعانقة الكاأ�ض 
بها من  والعودة  الإفريقية جمددا 
تاريخ  يف  مرة  لأول  الوطن  خارج 
امل�شاركة اجلزائرية يف املناف�شة 
بعد  التاريخ  يف  والثانية  القارية 

التتويج يف اجلزائر العام 1990.

خ��شوا م�ش�ء الب�رحة اآخر ح�شة تدريبية ب�أر�ض الوطن

اخل�شر ي�شدون الرحال نحو قطر 
لتح�شري املنعرج الأخري قبل الكان

ي�شرع املنتخب الوطني ابتداء من اليوم يف الرتب�ض التح�شريي املزمع برجمته يف الع��شمة القطرية الدوحة 
ويدوم ع�شرة اأي�م، حيث ت�ش�فر العن��شر الوطنية اليوم نحو قطر من اجل موا�شلة الربن�مج التح�شريي الذي 

و�شعه الط�قم الفني الوطني بقي�دة املدرب جم�ل بلم��شي من اأجل التواجد يف اأف�شل ج�هزية قبل انطالق 
من�ف�شة ك�أ�ض اإفريقي� لالأمم املقررة يف م�شر ابتداء من 21 جوان املقبل، وذلك بهدف خو�ض تدريب�ت املنعرج 

الأخري من التح�شريات خلو�ض العر�ض الكروي الق�ري

اأكد اأن غي�ب غولم لن يوؤثر وبلم��شي يعرف م�شلحة اخل�شر

فيغويل: اأ�شعى اإىل التتويج 
بالكاأ�س واإفراح اجلزائريني

اجلزائري  الدويل  الالعب  عربرّ 
كبرية  اإرادة  عن  فيغويل  �شفيان 
من اأجل ت�شجيل م�شاركة قوية يف 
م�رص  من  والعودة  اإفريقيا  كاأ�ض 
وقال  القاري،  باللقب  حمملني 
الوطني  املنتخب  األعاب  �شانع 
"فوت  موقع  مع  ت�رصيحات  يف 
الت�شكيلة  اأن  الفرن�شي  مريكاتو" 
الوطنية �شوف تلعب كاأ�ض اإفريقيا 
الذهاب  اأجل  من  مبباراة  مباراة 
هدفهم  لكن  املناف�شة،  يف  بعيدا 
يف  بعيدا  الذهاب  املقابل  يف 
من  القاري  اللقب  واإحراز  الكاأ�ض 
اجل اإفراح اجلزائريني، وا�شتطرد 
يف  �شوى  يفكر  ل  له  بالن�شبة  اأنه 
لرغبته  بالكاأ�ض  اجلزائر  تتويج 

الفوز يف كل مناف�شة يلعب فيها.
غالتا�رصاي  ةنادي  لعب  وتطرق 
فوزي  الالعب  ق�شية  اإىل  الرتكي 
عن  غيابه  اأن  اأ�شار  اأين  غولم 
على  يوؤثر  لن  القارية  املناف�شة 

املجموعة، واأو�شح يف ها ال�شياق 
قراره  اتخذ  الوطني  الناخب  اأن 
ا�شتدعائه  وعدم  غولم  بغياب 
وقراراته ل نقا�ض فيها لأنه يعرف 
اأن  م�شيفا  املنتخب،  م�شلحة 
لعبني  متلك  الوطنية  الت�شكيلة 
اأي�رص  مدافع  من�شب  يف  ممتازان 
ويتعلق الأمر بنب �شبعيني وفار�ض 
قوية  تكون  �شوف  واملناف�شة 

بينهما.
عي�شة ق.
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اإدارة اأهلي برج بوعريريج لن 
جتدد عقد دزيري

بوعريريج  برج  اأهلي  اإدارة  قررت 
بالل  مدربها  عقد  جتديد  عدم 
رئي�ض  اأكده  ما  ح�شب  دزيري 
بن  اأني�ض  النادي  اإدارة  جمل�ض 
ل  امل�شدر  ذات  واأو�شح  حمادي، 
اأنه بعد ت�شاور بني اأع�شاء جمل�ض 
جتديد  عدم  قرار  اتخذ  الإدارة 
الذي  دزيري  بالل  املدرب  عقد 
انتهى مع اآخر مباراة للمو�شم اأمام 
هدف  حتقيق  رغم  �شطيف  وفاق 
قد  و  م�شطرا،  كان  الذي  البقاء 
اأثنى ذات املتحدث على املدرب 
الكبري  العمل  نظري  دزيري  بالل 
الذي قام به منذ التحاقه بالعار�شة 
قبل  بوعريريج  برج  لأهلي  الفنية 

مرحلة العودة للمو�شم املن�رصم.
و تطمح اإدارة اأهلي برج بوعريريج 

لعبني  مع  نوعية  تعاقدات  اإىل 
ال�شيفية  النتقالت  فرتة  خالل 
اأجنبي  مدرب  مع  التعاقد  كذا  و 
املقبل  املو�شم  الفريق  لقيادة 
ر�شيد  ا�شم املغربي  حيث و�شعت 
القائمة  راأ�ض  على  الطاو�شي 
اإليه،  الإ�شارة  متت  ما  ح�شب 
ونا�شد رئي�ض جمل�ض الإدارة اأني�ض 
العمومية  ال�شلطات  حمادي  بن 
و�شع  و  النادي  م�شاعدة  اأجل  من 
التي ت�شمح  كل الظروف املالئمة 
املقبل  للمو�شم  اجليد  بالتح�شري 
عملية  يف  الإ�رصاع  خالل  من 
جتديد ب�شاط ملعب 20 اأوت 1955 
و كذلك منح قطعة اأر�شية مبنطقة 
غابة بومرقد لإن�شاء مركز تدريب 

للفريق .

املجمع البرتويل احت�د البليدة كرة ال�شلة

النهائي �شيعاد يف تاريخ لحق
لكا�ض   50 الطبعة  نهائي  �شيعاد 
جال  ر  اأكابر  ال�شلة  لكرة  اجلزائر 
اللقب  حامل  البرتويل  املجمع  بني 
لحق  تاريخ  يف  البليدة  واحتاد 
اندلعت  التي  ال�شغب  اأعمال  عقب 
الفريقني  اأن�شار  يف املدرجات بني 
املا�شيني  الثنني  اإىل  الحد  ليلة 
اعلنته  ح�شبما  العا�شمة  باجلزائر 
وقرر  للعبة،  اجلزائرية  الحتادية 
اع�شاء اللجنة الوطنية للمناف�شات ، 
يف اجتماعهم  اأول اأم�ض اإعادة لعب 
غدا  جمددا  و�شيجتمعون  النهائي 
اللقاء  اإجراء  ومكان  تاريخ  لتحديد 

مثلما او�شحه حممد بوفنيك  ع�شو 
يف اللجنة . 

وتوقف املباراة قبل اأربع دقائق عن 
نهاية الربع الأول، حيث كان الحتاد 
 11-15 بواقع  النتيجة  يف  متقدما 
اندلعت  التي  ال�شغب  اأعمال  ب�شبب 
يف املدرجات بني ان�شار الفريقني.
ان�شار  بني  املناو�شات  واندلعت 
م�شتقطع،  وقت  خالل  الفريقني 
حيث بداأ م�شجعو املجمع يف رمي 
اجلهة  اىل  التوجه  قبل  املقذوفات 
التي كان يجل�ض فيها جمهور الفريق 
اخل�شم والدخول معهم يف �شجارات 

عنيفة ا�شتمرت حلوايل ع�رص دقائق، 
الأمر الذي اأثار الذعر �شيما و�شط 
للعائالت،  املخ�ش�شة  املدرجات 
مل�شالح  املتاأخر  التدخل  وبعد 
اللقاء يف  اإنهاء  احلكام  قرر  الأمن، 
مبا  املتعلقة  التقارير  رفع  انتظار 
التابعة  التحكيم  جلنة  لدى  حدث 
ال�شلة،  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
الالزمة  القرارات  �شتتخذ  والتي 
اإجراء  اإعادة  تاريخ  يخ�ض  فيما 

النهائي.
ن�شيم  اللقاء  حمافظ  و�رصح 
موا�شلة  ميكن  ل  اأنه  م�شاويدي 

الظروف  هذه  مثل  يف  النهائي 
"بعد  انه  اىل  م�شريا  الأمنية، 
توقف املباراة لكرث من 30 دقيقة 
فاإنه  ال�شيام،  �شهر  مع  وتزامنها 
ي�شتحيل موا�شلتها اىل غاية �شالة 
ظرف  يف  مرة  ثاين  الفجر".وهذه 
ال�شلة  كرة  مباراة  فيه  تتوقف  �شهر 
ب�شبب اعمال �شغب يف املدرجات.
ويتعلق المر بن�شف نهائي البطولة 
جمع  والذي  الول  للق�شم  الوطنية 
بني وداد بوفاريك ونادي �شطاوايل، 

حيث توقف لنف�ض ال�شباب.
ق.ر.

مالل يك�شف رحيل دوم� ر�شمي� ومف�و�ش�ت متقدمة مع فيلود

بانوح يوقع مو�شمني رفقة �شبيبة القبائل

اأكد ج�هزيته من اأجل قي�دة اخل�شر اإىل الألق�ب

عطال: اجلمع بني الروح 
القتالية والإمكانيات الفردية 

�شر التتويج
اجلزائري  الدويل  الالعب  اأ�شار 
بني  اجلمع  اأن  عطال  يو�شف 
جانب  اإىل  القتالية  والروح  الإرادة 
وراء  ال�رص  الفردية  الإمكانيات 
القارية،  املناف�شة  يف  التاألق 
الوطني  املنتخب  ان  مو�شحا 
التي  الأجيال  اأف�شل  اأحد  ميلك 
الفرديات  متلك  والتي  عليه  مرت 
يف  بعيدا  للذهاب  القالية  والروح 
الظهري  وقال  القارية،  املناف�شة 
يف  الوطنية  للت�شكيلة  الأمين 
"اأوزنز  جملة  مع  ت�رصيحات 
يبحثون  اأنهم  الفرن�شية  مونديال" 
منها  يعانون  التي  النقائ�ض  عن 
التي  ال�شعوبات  جتاوز  اأجل  من 
املباريات  بجميع  للفوز  تواجههم 

اللعب  واأن  خا�شة  يلعبونها،  التي 
تقدمي  عرب  القمي�ض  وتبليل  بقوة 
كل ما لديهم ال�شالح اأي�شا من اأجل 

تقدمي دورة قارية قوية.
و�شدد عطال اأن املنتخب الوطني 
ميثل القلب بالن�شبة له وفخر كبري اأن 
يتقم�ض األوانه خا�شة واأنه اأ�شحى 
وهو  امليدان  اأر�شية  على  يتواجد 
كان  الذي  اولطني  الن�شيد  ي�شمع 
ي�شمعه وخلف �شا�شة التلفاز، وهو 
املر الذي ويحفز من اأجل تقجيم 
كل ما لديه حتى يقوده اإىل الأف�شل 
خا�شة واأنه جاهز ب�شفة تامة من 
باللقب  العودة  يف  امل�شاهمة  اأجل 

القاري من م�رص ح�شبه.
ع.ق.

القبائل  �شبيبة  فريق  اإدارة  تعاقدت 
مع الالعب حمزة بانوح والذي وقع 
على العقد الذي ميتد مو�شمني مع 
النادي قادما من فريقه ال�شابق وفاق 
�شطيف، حيث قررت اإدارة ال�شبيبة 
الت�شكيلة  �شفوف  تدعيم  موا�شلة 
على م�شتوى ال�شق الهجومي والذي 
املا�شي،  املو�شم  يف  كثريا  عانى 
حتفظ  الإدارة  جعل  ما  وهو 
لعبني  جلب  اإىل  وت�شعى  الدر�ض 

ين�شطون يف الهجوم من اأجل تدعيم 
اإىل  مالل  ل  تو�شرّ حيث  املن�شب، 
التفاق رفقة الالعب الذي قدم اإىل 
اأم�ض  اأول  م�شاء  وزو  تيزي  مدينة 
من اأجل موا�شلة املفاو�شات رفقة 
امل�شريين يف غياب الرئي�ض �رصيف 
واأنهى  اأملانيا  يف  املتواجد  مالل 
املفاو�شات بنجاح قبل توقيع العقد 
امل�شتقدمني  ثاين  لي�شبح  ر�شميا 
اجلدد يف �شفوف ت�شكيلة "الكناري" 

خالل املركاتو ال�شيفي احلايل بعد 
الالعب توفيق عدادي والذي ين�شط 

بدوره يف من�شب الهجوم.
مالل  الرئي�ض  اأعلن  املقابل،  يف 
فرانك  الفرن�شي  املدرب  رحيل 
الت�شكيلة،  دوما ر�شميا عن �شفوف 
بها  اأدىل  ت�رصيحات  خالل  وذلك 
على  القبائل  �شبيبة  فريق  قناة  اإىل 
يكون  لن  دوما  اأن  وقال  "اليوتوب" 
املو�شم اجلديد، حيث  املدرب يف 

�شبق اأن ربط املعني ات�شالت رفقة 
املدرب الفرن�شي هيربت فيلود من 
اأجل الإ�رصاف على العار�شة الفنية 
املو�شم  خالل  القبائلي  للنادي 
املقبل، وهو العر�ض الذي مل يخفه 
�شطيف  لوفاق  ال�شابق  املدرب 
واحتاد العا�شمة وعرب عن اهتمامه 
البطولة  يف  للعمل  بالعودة  الكبري 

الوطنية وتدريب �شبيبة القبائل.
عي�شة ق.

ق.ر.



هاز�رد مدريدي مقابل 100 مليون �أورو
يبدو اأن املفاو�صات انتهت بني النادي امللكي ونظريه اللندين من اأجل احل�صول على النجم 
البلجيكي اإيدين هازارد بعد قول اأكرث من �صبكة اإعالمية اإن الناديني اتفقا على قيمة ال�صفقة، 
وقالت �صبكة �صكاي �صبورت�س وكذلك قناة »بني �صبورت« اإن ريال مدريد اتفق على �رشاء عقد 
هازارد من ت�صيل�صي مقابل 88 مليون جنيه اإ�صرتليني ما يعادل 100 مليون يورو، ومنتظر خالل 

ال�صاعات املقبلة اأن يعلن ريال مدريد عن ال�صفقة.
العمل  يرغب يف  اأنه  مرارا  الذي �رشح  بلجيكا  قائد  ال�صحافة مب�صتقبل  وتتكهن  اأ�صهر  منذ 
مع زين الدين زيدان املدير الفني احلايل لريال مدريد.ومع اقرتاب املو�صم من نهايته قالت 
تقارير عدة اإن هازارد �صينتقل اإىل ريال مدريد، ويبدو املوعد قد حان.ووا�صل هازارد تاألقه 
الأوروبي  بالدوري  للفوز  الفريق  التوايل، وقاد  لت�صيل�صي ملو�صم �صابع على  بالقمي�س الأزرق 
منذ اأيام على ح�صاب اأر�صنال.و�صارك الالعب البالغ عمره 28 عاما يف 52 مباراة مع ت�صيل�صي 

يف املو�صم املن�رشم و�صجل 21 هدفا واأر�صل 17 متريرة حا�صمة.

ا 200 مليون  �ضالح يرف�ض عر�ضً
يورو من �لريال

اإىل نحو  ا و�صل  ليفربول عر�صً رف�س حممد �صالح لعب 
النتقالت  �صوق  خالل  مدريد  ريال  من  يورو  مليون   200
ال�صيفية اجلارية، حممد �صالح �صجل هدًفا يف ليلة انت�صار 
اأبطال  بثنائية نظيفة والفوز بدوري  ليفربول على توتنهام 
اأوروبا للمرة ال�صاد�صة عرب تاريخه، وقالت �صحيفة »اآ�س« 
الإ�صبانية اإّن ريال مدريد عر�س 180 مليون جنيه اإ�صرتليني 
اأو ما يعادل 203 مليون يورو للتعاقد مع �صالح من ليفربول، 

اإل اأّن الالعب امل�رشي رف�س الرحيل عن الريدز.
واأو�صحت اأّن النادي امللكي يرغب يف ال�صتعانة باإمكانيات 
�صالح بعد ح�صم �صفقة اإيدين هازارد من ت�صيل�صي والإعالن 

الر�صمي عن �صم لوكا يوفيت�س من فرانكفورت لت�صكيل ثالثي 
هجومي قوي، واأ�صارت ال�صحيفة اإىل وجود مناف�صة من جانب مان�ص�صرت يونايتد وبايرن ميونخ 
للح�صول على خدمات الالعب. جدير بالذكر اأّن حممد �صالح حقق احلذاء الذهبي هداًفا 

للدوري الإجنليزي يف اآخر مو�صمني.

بن عطية يدخل ح�ضابات �ليويف جمدد�
ك�صفت تقارير �صحفية اإيطالية اأن نادي جوفنتو�س يف مفاو�صات من اأجل اإعادة لعبه ال�صابق 
ومدافع الدحيل مهدي بن عطية جمدداً ل�صفوفه، بن عطية رحل يف جانفي املا�صي اإىل قطر 
بعد م�صاكله مع مدرب جوفنتو�س ال�صابق ما�صيمليانو األيغري الذي كان ل يعتمد على املغربي 
الالعب وحت�صل  الت�صالت مع وكالء  بالفعل  بداأ  اإن جوفنتو�س  اأ�صا�صياً، وقالت »ل�صتامبا« 
على موافقته من اأجل العودة لتورينو من جديد، وكان بن عطية قد انتقل اإىل الدحيل مقابل 
ما يقارب ثمانية ماليني يورو، ولكن ال�صحيفة اأو�صحت اأن رحيل األيغري يفتح الباب لعودته 

جمدداً.
عن�رش  وميثل  عنه  يبحث  الذي  املدافع  عطية  بن  يرى يف  جوفنتو�س  اأن  ال�صحيفة  وذكرت 
اأودينيزي وروما  بال�صابق مع  اإيطاليا  بارزايل، ولعب بن عطية يف  اأندريا  اخلربة بعد اعتزال 

بالإ�صافة جلوفنتو�س، ويتواجد حالياً مع املنتخب املغربي ا�صتعداداً لأمم اأفريقيا 2019.

فرن�ضا تخلي �ضبيل �أحمد �حمد 
وت�ضحب جو�ز �ضفره

ذكرت تقارير �صحفية عاملية اأن ال�صلطات الفرن�صية قررت اإخالء �صبيل اأحمد اأحمد رئي�س 
الحتاد الإفريقي لكرة القدم من الإبقاء عليه يف البالد، و�صحب جواز ال�صفر اخلا�س به، وقال 
اتهامات،  من  اأحمد  اأحمد  له  تعر�س  له عما  مو�صع  تقرير  فوتبول« يف  ورلد  »ان�صايد  موقع 
اأن ال�صلطات قررت الإبقاء عليه داخل البالد حتت الإقامة اجلربية، مع �صحب جواز ال�صفر 
اخلا�س به ل�صمان ا�صتمرار عملية التحقيق معه دون اأن يرحل ويرف�س العودة، واأو�صح املوقع 
اأن اأحمد هو ال�صخ�س الوحيد غري الفرن�صي من 3 اأفراد حمل التهام، وهو ال�صبب الذي يدفع 

ال�صلطات الفرن�صية اإىل بقاء الرجل الأول يف الحتاد الإفريقي حتت الإقامة اجلربية.
اأن ال�صلطات  اأفريك« املهتم ب�صاأن كرة القدم الإفريقية  ويف �صياق مت�صل، قال موقع »فوت 
الق�صائية الفرن�صية �صتطلب من م�رش تفتي�س مقر الحتاد الإفريقي لكرة القدم من اأجل جمع 
للمحليني  اإفريقيا  اأمم  لبطولة  الريا�صية  باملالب�س  اخلا�صة  الق�صية  الالزمة يف  امل�صتندات 
2018، وتعر�س اأحمد اأحمد اأول اأم�س لتهامات متعلقة بعدد من الأمر اخلا�صة ب�صوء الت�رشف 

مالًيا يف اإدارة الحتاد األإفريقي لكرة القدم.

دوري الأمم الأوروبية

هولند� تتجاوز �جنلرت� وتالقي �لربتغال بالنهائي
التحقت هولندا بالربتغال امل�صيفة اإىل نهائي 
دوري الأمم الأوروبية عقب فوزها املثري اأول 
مواجهة  يف   1-3 بنتيجة  اجنلرتا  على  اأم�س 
غيماري�س،  يف  اأقيمت  التي  النهائي  ن�صف 
عرب  التهديف  باب  بافتتاح  الجنليز  وبادر 
من   32 الدقيقة  را�صفورد يف  ماركو�س  النجم 
ركلة جزاء قبل اأن ينجح الهولنديون يف تعديل 
النتيجة بف�صل راأ�صية املدافع الواعد ماتيا�س 
»الطواحني«  منتخب  وعاد   ،73 ليخت  دي 
ليتقدم يف النتيجة يف احل�صة الإ�صافية الأوىل 
مرمى  يف  باخلطاأ  والكر  كايل  وقعه  بهدف 
فريقه بعد كرة م�صرتكة مع كوين�صي برومي�س 
هذا الأخري الذي اأّمن الفوز الهولندي وبطاقة 
التاأهل بالهدف الثالث، وهذه املرة الوىل منذ 
الوقت  يف  هدفني  هولندا  ت�صجل   1907 عام 

الإ�صايف، وللمرة الأوىل حمل رحيم �صرتلينغ �صارة القائد يف مباراته الدولية اخلم�صني مع اجنلرتا/ واأ�صبح جنم »�صيتي« 24 
عاما ثالث اأ�صغر اجنليزي ي�صل اإىل 50 مباراة دولية بعد واين روين 23 عاماً يف 2009 ومايكل اأوين 23 عاما يف 2003.

وكان لفتاً جلو�س لعبي ليفربول وتوتنهام على مقاعد البدلء، بعد اأقل من اأ�صبوع على خو�صهم نهائي دوري اأبطال اأوروبا 
الذي ابت�صم لالأول بهدفني، فاأراح �صاوثغيت لعبيه داين روز، اإريك داير، هاري كاين وديلي اآيل )توتنهام وترنت األك�صندر اأرنولد، 
جو غوميز وجوران هندر�صون ليفربول، وعلى نقي�س ذلك، دفع رونالد كومان من البداية بقلب دفاع ليفربول فريجيل فان دايك 

ولعب الو�صط جورجينيو فينالدوم.
و�صهدت املباراة حالتان دقيقتان تدخلت فيهما تقنية الفيديو امل�صاعد »VAR« حيث األغت هدفاً م�صبوقاً بت�صلل لالإجنليزي 
الجنليز،  املدافعني  اأحد  على  يد  مل�صة  وجود  ل�صتباه  لهولندا  جزاء  ركلة  وجود  �رشعية  عدم  اأكدت  كما  لينغارد،  جي�صي 
و�صتتواجه هولندا يف املباراة اخلتامية مع الربتغال، م�صت�صيفة دوري ن�صف النهائي والنهائي، والتي تاأهلت بدورها بجدارة 

وبذات النتيجة على ح�صاب �صوي�رشا 1-3.

�صكواه  ت�صيل�صي  نادي  نقل 
الدويل  الحتاد  عقوبة  �صد 
مبنعه  »فيفا«  القدم  لكرة 
اإىل  التعاقدات  اإبرام  من 
 ”TAS“ املحكمة الريا�صية
املحكمة  وك�صفت  ر�صميا، 
�صادر  بيان  يف  الريا�صية 
عن  اأم�س،  �صباح  عنها 
با�صتئناف  ت�صيل�صي  تقدم 
منع  عقوبة  �صد  ر�صمي 
تعاقدات  اإبرام  من  النادي 
نهاية  حتى  انتقالت  لفرتتي 
ت�صيل�صي  نادي  جانفي2020، 
كان قد تقدم با�صتئناف �صد 
العقوبة لالحتاد الدويل لكرة 
القدم »فيفا« خالل �صهر ماي 
املا�صي لكنه قوبل بالرف�س، 
اإىل  الإجنليزي  النادي  ليلجاأ 
وتنتهي  الريا�صية،  املحكمة 
فرتة القيد يف اإجنلرتا يوم 8 

املحكمة  لكن  املقبل،  اأوت 
موعدا  حتدد  مل  الريا�صية 
ا�صتئناف  يف  للف�صل  حمددا 
العقوبة،  لرفع  ت�صيل�صي 
با�صتئناف  ت�صيل�صي  وتقدم 
�صد الغرامة املالية املوقعة 
عليه اأي�صا، والبالغة 460 األف 

اإ�صرتليني.
لكرة  الدويل  الحتاد  كان 
ت�صيل�صي  عاقب  قد  القدم 
خالل �صهر فيفري املا�صي، 
اأي �صفقات  اإبرام  مبنعه من 
انتقالت  لفرتتي  جديدة 
خمالفة  ب�صبب  قادمتني 
قوانني الفيفا يف التعاقد مع 
لعبي ٌق�رش حتت 18 عاما، 
تعاقد  قد  ت�صيل�صي  وكان 
بولي�صيت�س  كري�صتيان  مع 
خالل  الأمريكي  اجلناح 
ال�صتوية  النتقالت  فرتة 

قادما  املا�صي  جانفي  يف 
دورمتوند،  برو�صيا  من 
ليكون  معاقبتهم  قرار  وقبل 
الن�صمام  الالعب  حق  من 
يف  طبيعي  ب�صكل  للفريق 
وميلك  املقبل،  املو�صم 
من  كبريا  عددا  ت�صيل�صي 
للخارج  املعارين  الالعبني 
اأبراهام  تامي  اأمثال  اأي�صا، 
وميت�صي  فيال،  اأ�صتون  اإىل 
كري�صتال  اإىل  بات�صواي 
اإىل  موراتا  واألفارو  بال�س، 
وفيكتور  مدريد،  اأتليتكو 
فرنبات�صي،  اإىل  موزي�س 
نيوكا�صل،  اإىل  وكينيدي 
وتيموي باكايوكو اإىل ميالن، 
اإيفرتون،  اإىل  زوما  وكورت 
ا�صتعادتهم  لهم  يحق  والذين 
فرتة  خالل  طبيعي  ب�صكل 

الإيقاف.

موقف  ت�صيل�صي  يحدد  ومل 
مدربه خالل املو�صم املقبل 
با�صتمرار  �صواء  الآن،  حتى 
املدرب  �صاري  ماوري�صيو 
للفريق،  احلايل  الإيطايل 
جديد،  مدرب  با�صتقدام  اأو 
ال�صاعات  ت�صهد  ورمبا 
القليلة املقبلة اإعالن انتقال 
الفريق  جنم  هازارد  اإيدين 
ب�صكل  مدريد  ريال  اإىل 
عديدة  تقارير  بعد  ر�صمي 
وكان  ال�صفقة،  بح�صم  تفيد 
الفريق اللندين اأنهى املو�صم 
الثالث  املركز  يف  املنق�صي 
يف الدوري، مع الظفر بلقب 
وخ�صارة  الأوروبي،  الدوري 
الرابطة  كاأ�س  نهائي 
مان�ص�صرت  اأمام  الإجنليزية 

�صيتي بركالت الرتجيح.

ت�ضيل�ضي ي�ضتاأنف �ضد عقوبة �ملنع من �لتعاقد�ت يف "�لتا�ض"
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الربازيلي �صيبداأ بالبحث عن بديل لنيمار ل�صمه اإىل قائمة البطولة، وغادر نيمار امللعب بعد اأقل من ربع �صاعة، وهو يعاين من اأربطة الكاحل، واأنه لن يكون اأمامه الوقت الكايف للتعايف وامل�صاركة يف »كوبا اأمريكا«، واأكد البيان اأن اجلهاز الفني للمنتخب التي اأقيمت فجر اأم�س، واأ�صار الحتاد الربازيلي لكرة القدم يف بيان له، اإىل اأن الفحو�س الطبية اأثبتت تعر�س نيمار لتمزق يف اأعلن الحتاد الربازيلي لكرة القدم اأول ام�س غياب جنمه نيمار دا �صيلفا عن بطولة »كوبا اأمريكا« بعد اإ�صابته يف ودية قطر نيمار يغيب عن »كوبا �أمريكا«
الباري�صي من جهوده يف مراحل حا�صمة، كما يعي�س الذي انتهى بفوز ال�صامبا بهدفني لريت�صارلي�صون وغابرييل جي�صو�س، و�صبق اأن تعر�س نيمار لالإ�صابة يف نف�س املنطقة مرتني واأ�صار رودريغو ل�صمار طبيب منتخب الربازيل، اإىل اأن نيمار تعر�س للتواء �صديد يف الكاحل، وهو ما منعه من ا�صتكمال اللقاء اإ�صابة يف كاحل القدم اليمنى. الفريق  اأ�صهر، وحرم  اأبعده عن املالعب عدة  العامني الأخريين ما  مهاجم بر�صلونة ال�صابق فرتة �صوداء لتهامه باغت�صاب فتاة برازيلية يف باري�س، ويخ�صع لتحقيقات مكثفة اأمام الق�صاء.يف 
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طوفان الوباء.. �شناعة الكراهية وال�شقاء
ك�شناعة ال�شيارات والطائرات واملالب�س والعطور، يتم ت�شنيع الراأي العام والذوق العام. مثلما الثقافة �شناعة وال�شياحة والرفاهية واالزدهار 

�شناعة. كذلك هي الكراهية.

ح�شن العا�شي كاتب 
وباحث فل�شطيني 
مقيم يف الدامنرك

تتقنها  التي  الكراهية  �صناعة 
طغمة من الديكتاتوريات والأنظمة 
الفكرية  والنخب  الفا�صدة 
والدينية  والثقافية  وال�صيا�صية 
ال�صموم  بن�رش  يقومون  الكا�صدة. 
ب�صورة  الأحقاد  وبث  والأكاذيب، 
منظومة  وبناء  التحري�ض  فيها  يتم 
على  الجتماعية  والعداء  الكراهية 
وطائفي  وعرقي  قومي  اأ�صا�ض 
اأو قبلي اأو مناطقي. هذه  ومذهبي 
ترّوجها  اأ�صواقاً  لها  جتد  ال�صناعة 
يف  وخا�صة  البلدان،  من  الكثري  يف 
بالأزمات  املثقل  العربي  العامل 
حتظى  �صناعة  وهي  املركبة. 
الأنظمة  بع�ض  من  وغطاء  برعاية 
العربية امل�صتبدة، ومن دول اإقليمية 
جيو�صرتاتيجية  م�صاريعاً  متتلك 
تقوم على مبداأ النق�صام يف ال�صف 
العربي، وبث الكراهية والتفرقة بني 
ال�صعوب العربية واإحداث �رشاعات 
وتناحر بينها، كي تتمكن تلك الدول 
حالة  ظل  يف  اأهدافها.  حتقيق  من 
واقع  حتكم  زالت  ما  التي  اجلهل 
العربية،  املجتمعات  من  كثري 
حترق  ت�صتعر  ناراً  الكراهية  ت�صبح 
وتثري  ترابطه  وتفكك  املجتمع 
النعرات واحلروب الأهلية، تنهي اأي 
وحتدث  جمتمعي،  وتناغم  تفاهم 
ثقافة  وتن�رش  النتقام  يف  الرغبة 
والعتداء  والعنف  العدائية  تربير 

على الآخرين.

الكراهية يف املعنى 
واال�شطالح

القبُح  هي  الكراهية  اإن  اللغة  يف 
حول  والبُغ�ض  ال�صمئزاز  واأثارة 
�صيء ما. اأن يكره الإن�صان �صيئاً هذا 
واأبغ�صه ونَفر  يعني مقتَه ومل يحّبه 
احلقد  اأي�صاً  هي  الكراهية  منه. 
جتاد  بال�صغينة  وال�صعور  والغ�صب 
القولية  الأفعال  ويف  ما.  �صخ�ض 
اأو  اأو جماعة  دولة  ت�صدر عن  التي 
اأفراداً وتدعو �رشاحة اإىل الكراهية 
يطلق عليها »خطاب الكراهية«. يف 
اأن كافة اجلرائم التي حتركها  حني 
لفعل  مرتكبيها  وتدفع  الكراهية 
كانت،  اأياً  الكراهية  ب�صبب  جرمي 
هذه  الكراهية«.  »جرائم  ت�صمى 
اأفراد  �صد  ترتكب  قد  اجلرائم 
الكراهية  لأ�صباب  جماعات،  اأو 
اللغة  اأو  العرق  اأو  بالدين  املتعلقة 
اأو  العقلية  الإعاقة  اأو  اجلن�ض  اأو 

البدنية.
بني  ما  الكراهية  جرائم  تتنوع 
الآخر،  �صد  العنف  ممار�صة 
امل�صايقات  �صورة  يف  وظهورها 
املدر�صة  والت�صلط يف  والتهديدات 
اأو اأماكن العمل. كما ميكن اأن تاأخذ 
اأو  كتاب  اأو  لوحة  �صكل  الكراهية 
ن�ض اأو مل�صق اأو اأغنية اأو فيلم، اأو 
ينطوي على عنا�رش  اآخر  اإنتاج  اأي 
الكراهية  جرائم  وتهديدية.  مهينة 
اأو  الأفراد  فقط  ت�صتهدف  ل 

العامة  املباين  اإمنا  اجلماعات، 
واخلا�صة اأي�صاً، وكذلك دور العبادة 

وممتلكات الأقليات.

اأ�صبحت  الدول  من  عدداً  اأن  رغم 
د�صاتريها وقوانينها العامة تت�صمن 
وجرائمها،  للكراهية  تعريفات 
على  تفر�ض  التي  والعقوبات 
الدول  من  الكثري  اأن  اإل  مرتكبيها، 
تزال  ل  العربية،  خا�صة  الأخرى، 
اأكرث  اأحد  فيها  الكراهية  جرائم 
للجدل  اإثارة  القانونية  املواد 
املجتمع.  مكونات  بني  والجتهاد 
الذي  والختالط  للتقاطع  ونظراً 
التعبري  حرية  بني  البع�ض  فيه  يقع 
كاأحد اأهم احلقوق ال�صخ�صية للفرد 
حتافظ  الكراهية،  خطاب  وبني 
توازن  على  الدميقراطية  الدول 

يحمي جميع �رشائح املجتمع.
ت�صافر  الكراهية  جرائم  اأن  كما 
خارج احلدود، من خالل منع الفرد 
اأو اجلماعة امل�صتهدفة من ال�صفر، 
ي�صري  ذلك  كل  للوطن.  العودة  اأو 
بني  بالكراهية  ال�صعور  اأن  بو�صوح 
على  خطري  تهديد  يعترب  النا�ض 

املجتمع برمته.

�شناعة الكراهية
امل�صتخدمة  الأ�صلحة  اأهم  اأهد 
اأدوات  واأهم  النف�صية،  احلروب  يف 
والتما�صك  البنى  تفكيك  نظام 
الع�صكرية  احلروب  اإن  الجتماعي. 
وممتلكاتهم  الب�رش  حياة  ت�صتهدف 
النف�صية  احلروب  فيما  املادية، 
من  الجتماعي،  ال�صلوك  ت�صتهدف 
خالل التاأثري على اأفكارهم وحالتهم 
املعنوية. وت�صنع الكراهية عرب ن�رش 
الأكاذيب وتزوير احلقائق، واختالق 
بالعقول،  والتالعب  الأحداث، 
وتزيني  الآخرين،  على  والفرتاء 
الباطل. وهذا يوؤدي اإىل توفري البيئة 
واملعاداة  الكراهية  ترعى  التي 
تتحول  ثم  ال�صغائن،  عود  لي�صتد 
قبل  وعقائد  اأفكار  اإىل  الكراهية 
متطرفاً.  عدوانياً  �صلوكاً  ت�صبح  اأن 
ت�صكل احلا�صنة  الكراهية وتغذيتها 
والإرهاب.  للعنف  املالئمة 
ما  منها  متعددة،  اأوجه  وللكراهية 
كراهية  اأو  ثقايف  اأو  اجتماعي  هو 
دينية وهي الأخطر لأن اأثرها يظهر 
بينما  املجتمعات،  ويفتت  �رشيعاً 
تت�صبب الأزمات ال�صيا�صية بكراهية 
اجتماعية. تظهر هذه الكراهية يف 
واخلطابات  واملواقف  ال�صعارات 
التي  املت�صددة  والدينية  ال�صيا�صية 
تكون غالباً امل�صدر الرئي�صي لن�رش 

ثقافة الكراهية.
مناذج  جند  الكراهية  �صناعة  يف 
يتعلق  منها  خمتلفة،  وم�صتويات 
واحلروب  ال�رشاعات  باإ�صعال 
بينها،  فيما  وال�صعوب  الدول  بني 
الكراهية  ب�صناعة  يرتبط  ومنها ما 
بع�ض  بيد  الواحدة  الأمة  داخل 
اأو  الواحد،  البلد  داخل  اأو  الأبناء، 
الواحد.  الدين  اأو  الواحد،  العرق 
الغربية  الدول  بع�ض  عمدت  فقد 
�صورة  تلطيخ  على  ال�صتعمارية 
الإن�صان العربي عرب و�صائل الإعالم 

يعرف  ما  اأحدث  �صعوبها مما  لدى 
بعد  ثم  الإ�صالموفوبيا.  بظاهرة 
التي  املرعبة  الدامية  الأحداث 
خالل  العربية  املنطقة  �صهدتها 
الواحد  القرن  من  الثاين  العقد 
العربي  �صورة  تعززت  والع�رشين، 
املتطرف القاتل يف و�صائل الإعالم 
الكراهية  �صناعة  وهناك  الغربية. 
الواحد  والدين  الواحد  البلد  داخل 
املذهبية  الع�صبيات  اإثارة  بهدف 
والقبلية، لإ�صعال الفنت وال�رشاعات 

التي قد ت�صل اإىل حروب اأهلية.
هي  الكراهية  �صناعة  اأدوات  اأبرز 
ن�رش الكذب والفرتاءات، والتالعب 
وتزييف  احلقائق،  تزوير  بالعقول، 
ببنية  يفتك  �صالح  وهي  البيانات. 
الرابع،  للجيل  ينتمي  املجتمعات 

ول يكلف الدول مالَ وجهداً كثرياً
ل تنمو الكراهية اإل يف املجتمعات 
تعاين  والتي  امل�صتقرة،  غري 
وطائفية  عرقية  انق�صامات  من 
ثقافة  عنها  وتغيب  ومذهبية، 
فيها  ويقا�صي  الآخر،  وقبول  التنوع 
وال�صوابط  الأطر  النا�ض من غياب 
املنظمة.  والقانونية  ال�صيا�صية 
العرقية  الأقليات  لق�صية  وميكن 
والدينية اأن ت�صكل مدخاًل للتوظيف 
ال�صيا�صي لدى بع�ض الدول، واأن يثري 
كراهية كيانات �صد كيانات اأخرى. 
واملنفعة  للمح�صوبيات  اأن  كما 
اخلا�صة، والتهمي�ض والإق�صاء الذي 
الكراهية  يولد  اأن  البطانة  متار�صه 

والعنف.

خطاب الكراهية
الأعوام املا�صية خطاب  انت�رش يف 
من  كثري  يف  والبغ�ض  الكراهية 
يف  خا�صة  العامل،  حول  الأماكن 
املنطقة العربية التي �صاع يف كثري 
املجتمعات  م�صطلح  بلدانها  من 
اجلمعية،  الأنا  على  املنغلقة 
والطوائف  املناطق  بامتداد 
واملذاهب  والأعراق  والقبائل 
التطور  اإن  والأيديولوجيات. 
الإعالم  و�صائل  ويف  التكنولوجي 
يف  كبرية  ب�صورة  اأ�صهم  املتنوعة 
الكراهية  وخطاب  ظاهرة  تف�صي 
الجتماعي،  التوا�صل  من�صات  يف 
حيث يتم ا�صتقطاب �رشائح واأعداد 
جيو�ض  اإىل  لالن�صمام  متزايدة 
مت�صلحني  الع�رشية،  الكراهية 
باحلقد والأفكار العن�رشية والألفاظ 
ال�صوفينية، خلو�ض معارك القتتال 
يف  والعرقي  واملذهبي  الجتماعي 
ت�صتغل  الوا�صع.  اللكرتوين  الف�صاء 
التي  التعبري  حرية  الأطراف  هذه 
لالعتداء  الدولية  القوانني  ت�صونها 
على كل �صيء، حتى الأديان واخلالق 

مل ي�صلم من �رش هوؤلء.
تتحمل  الإعالم  و�صائل  جميع 
خطاب  بث  يف  رئي�صية  م�صوؤولية 
الكراهية ب�صورة متوا�صلة على مدار 
وامل�صتمعني  للم�صاهدين  ال�صاعة 
والقّراء. تزايد الإعالم املتخ�ص�ض 
غياب  ظل  يف  والكراهية،  بالبغ�ض 
الذي  املهني  لالإعالم  تام  �صبه 
للمكونات  الوطنية  الروابط  يقوي 
الإعالميني  ويواجه  ال�صعبية، 

الن�صيج  يهتكون  الذين  الرثثارين 
التحري�ض الأعمى  الجتماعي عرب 
البلدان  يف  والإق�صاء.  العنف  على 
املعايري  تت�صابك  حيث  العربية 
وتفتقد  امل�صطلحات  ومتتزج 
بال�صتم،  النقد  اختلط  ال�صوابط، 
والقذف  ال�صباب  وترية  وت�صاعدت 
يف اخلطابات التي جتد ا�صتح�صاناً 
وا�صعة،  اجتماعية  �رشائح  لدى 
ال�صوفينية  اخلطابات  تلهب  حيث 
وحما�صهم.  م�صاعرهم  املت�صددة 
اأ�صبابها  اأحد  يف  تعود  احلدة  هذه 
ال�صيا�صي  وال�رشاع  التناحر  اإىل 
والأيديولوجي والديني بني خمتلف 
ي�صبح  والدول،  والأحزاب  القوى 
معه اإعالم الكراهية �صالحاً لك�صب 
التي تدعم  الأطراف  كافة  احلرب. 
الإعالم  و�صائل  وتغذي  ومتول 
القائمة على ن�رش الكراهية، غايتهم 
هي تخدير ال�صعوب وتغييب وعيها، 
ال�صقاء والبوؤ�ض  واإ�صغالها عن حالة 
الراهن.  العربي  الو�صع  تو�صم  التي 
ال�صعوب  اإبقاء  هو  هنا  الهدف 
وبيادق  �صطرجن  اأحجار  العربية 
تتقاتل دون اأن تغادر الرقعة، ويظل 
متحكمني  الرئي�صيني  الالعبني 

مب�صري املنطقة.

حروب الكراهية
على  تقوم  التي  هي  احلروب  اأقبح 
هي  وح�صية  واأكرثها  الكراهية، 
وقد  الدين،  با�صم  ترتكب  التي 
�صهدت الب�رشية عدد منها. لعل ما 
واملذابح  املجازر  هي  هنا  يعنيني 
واإ�رشائيل  ال�صهيونية  ارتكبتها  التي 
بدًءا من  الإرهابية،  الع�صابات  عرب 
تاأ�ص�صت  التي  »ها�صومري«  ع�صابة 
الهاغاناه  بع�صابة  عام 1909 مروراً 
عام  »املالباخ«  وفرق   1921 عام 
و�صواها،  والأرغون  و�صترين   1936
ويوؤكد  الفل�صطيني.  ال�صعب  بحق 
يف  ارتكبوا  اليهود  اأن  التاريخ 
فل�صطني حمالت مكثفة وخمططة 
والكراهية،  والإرهاب  العنف  من 
الأبرياء  من  الآلف  �صحيتها  ذهب 
الن�صاء والأطفال، وما زالت م�صتمرة 

حتى اللحظة.
و�صلها  التي  الأمريكية  القارة  يف 
»كري�صتوفر  الإ�صباين  امل�صتك�صف 
امل�صيحيون  ارتكب  كولومب�ض« 
اإبادة  جرائم  البي�ض  الأوروبيون 
الأ�صليني،  ال�صكان  بحق  وح�صية 
الأوروبية  القوى  اعتربت  حيث 
عبارة  البالد  �صكان  اأن  امل�صتعمرة 
واأقل  بالوراثة،  كائنات منحطة  عن 
منزلة من الإجنليز والإ�صبان وبقية 
امل�صبعة  النظرة  هذه  الأوروبيني. 
وال�صتعالء  والعن�رشية  بالكراهية 
الإبادة  حروب  بداية  �صكلت 
الأ�صليني  ال�صكان  جردت  التي 
املذابح  وارتكاب  اإن�صانيتهم  من 
الوح�صية �صدهم. هنا متاماً يُك�صف 
العدالة  اأمريكا على قيم  زيف قيام 
وامل�صاواة واحلرية، فهي دولة بنيت 
عن  الإرهاب،  اأنواع  اأب�صع  بوا�صطة 
من  ماليني  ع�رشات  اإبادة  طريق 
الإرهاب  زال  ول  احلمر،  الهنود 
اأماكن  يف  ويجول  ي�صول  الأمريكي 

متعددة من العامل يبحث عن هنوداَ 
جدد. هنا تلتقي الوليات املتحدة 
اإبادة  قامت على  التي  اإ�رشائيل  مع 
وتوا�صل  الفل�صطيني،  ال�صعب 
اأرا�صي  و�رشقة  املذابح  ارتكاب 
الكيان  قادة  ويذكر  الفل�صطينيني. 
والذرائع  املربرات  ذات  ال�صهيوين 
الجنليز  املهاجرون  �صاقها  التي 
ال�صكان  اأرا�صي  �رشقوا  الذين 
وا�صتباحوا  لأمريكا  الأ�صليني 

خرياتهم واأبادوهم.
�صجلها  �صهادة  ت�صمنت  وثيقة  يف 
الإ�صباين  املطران  عيان  ك�صاهد 
»بارتولومي دي ل�ض كازا�ض« تتعلق 
امل�صيحيون  ارتكبها  اإبادة  بجرائم 
الهنود احلمر جاء  الأوروبيون بحق 
فيها »كانوا يدخلون على القرى فال 
امراأة  ول  حامال  ول  يرتكون طفال 
ويقطعون  ويبقرون بطونهم  اإل  تلد 
يف  اخلراف  يقطعون  كما  اأو�صالهم 
يراهنون على من  وكانوا  احلظرية، 
اأو يقطع  ي�صق رجال بطعنة �صكني، 
راأ�صه اأو يدلق اأح�صاءه ب�رشبة �صيف، 
اأمهاتهم  من  الر�صع  ينزعون  كانوا 
اأقدامهم ويربطون  ومي�صكونهم من 
بهم  يلقون  اأو  بال�صخور،  روؤو�صهم 
�صاخرين«.  �صاحكني  الأنهار  يف 
هذه  ال�صهيونية  اإ�رشائيل  تكرر  اأمل 
نعم  الفل�صطينيني؟  بحق  اجلرائم 

لقد فعلت.
ارتكبت  والهر�صك  البو�صنة  يف 
دينية  لأ�صباب  ال�رشبية  القوات 
جمزرة  بالكراهية،  تتعلق  وعرقية 
ثمانية  من  اأكرث  �صحيتها  ذهب 
العام  يف  مدين  بو�صني  م�صلم  اآلف 
من  املذبحة  هذه  تعترب   .1995
يف  ارتكبت  التي  املجازر  اأفظع 
اأوروبا بعد احلرب العاملية الثانية. 
جنود  من  مراأى  على  ح�صلت  وقد 
لقوات  التابعة  الهولندية  الفرقة 
احلروب  الأممية.  ال�صالم  حفظ 
ال�صليبية يف القرون الو�صطى، التي 
خا�صتها الدول الأوروبية امل�صيحية 

لدوافع  الإ�صالمي،  امل�رشق  �صد 
اآخر  منوذج  هي  الدينية،  الكراهية 
اإذ  الكراهية.  خطاب  خطورة  على 
البابا  نا�صد  اأن  بعد  قامت احلروب 
يف  الدين  رجال  الثاين«  »اأوربان 
اأوروبا  واأمراء  الأوروبية  الكنائ�ض 
بهدف  امل�صلمني،  على  حرب  ب�صن 
من  املقد�صة  الأر�ض  تخلي�ض 
�صيطرتهم حتى ير�صى امل�صيح لأن 

يوم القيامة قد اقرتب.
ب�صبب  الدينية  احلروب  اأكرث 
احلرب  هي  �رشا�صة،  الكراهية 
الكاثوليك  بني  نارها  ا�صتعرت  التي 
خالل  اأملانيا  يف  والربوت�صتانت 
القرن ال�صابع ع�رش وا�صتمرت ملدة 
احلرب  هذه  يف  اأبيد  عاماً.  ثالثني 
الكاثوليكية  الكني�صة  اأعلنتها  التي 
حوايل  املقد�صة،  احلرب  واأ�صمتها 
الربوت�صتانت  من  باملائة  اأربعون 
احلرب  هذه  وانتهت  الأوروبيون. 
�صامل،  وتدمري  وجماعات  باأوبئة 
اأوروبا  خارطة  معها  وتغريت 

ال�صيا�صية والدينية.
اإعدام  واقعة  �صيوع  من  بالرغم 
قبل  من  اإ�صطنبول  يف  الأرمن 
 ،1915 العام  يف  الرتكية  ال�صلطات 
فاإن  الأرمن،  مبذابح  يعرف  فيما 
عن  �صيئاً  يعلمون  ل  الكثريين 
لقد  الأتراك.  �صد  الأرمن  مذابح 
ذكر الدكتور »اأحمد ال�رشقاوي« يف 
كتابه الذي �صدر العام 2016 ويحمل 
عنوان »مذابح الأرمن �صد الأتراك« 
وت�صمن العديد من الوثائق العثمانية 
عدد  اأن  والأمريكية  والرو�صية 
�صحايا املذابح التي ارتكبها الأرمن 
بلغ حوايل ن�صف مليون �صحية من 
الأتراك. حيث  املدنيني  امل�صلمني 
والأرمن  الأتراك  بني  ال�رشاع  كان 
قد بلغ ذروته خالل احلرب العاملية 
�صعيفة  تركيا  وكانت  الأوىل، 
ومن  الأوروبي  التدخل  من  وتعاين 
الحتالل الرو�صي يف مناطق ال�رشق 

العثماين.

روؤى



لل�ساعر اأحمد يو�سف داود

اآالم احلرب يف املجموعة ال�شعرية 
اأن” بعد  “رمبا 

اإىل  الوطن  فيها  يتحول  داود  يو�سف  اأحمد  لل�ساعر  �سعرية  جمموعة  اأن” عنوان  بعد  “رمبا 
ق�سيدة وترتقي فيها الق�سيدة اإىل وطن كما تتماهى فيها العالقات وتتداخل لت�سبح 

احلبيبة �سورة لالأر�ض والأم �سورة للمدينة.

وكالت 

جمموعته  داود  ال�شاعر  ويق�شم 
العامة  الهيئة  عن  ال�شادرة 
ال�شورية للكتاب اإىل اأربعة اأق�شام: 
الأول )�شور بال �شياق( تبدو فيها 
الكون  �شيدة  اليا�شمني  دم�شق 
ما  “لل�شام  حيث  الق�شائد  وكل 
كاأمنا  عرب..  من  التاريخ  ابتدع 
والثاين  العرب”  م�شتودع  خلقت 
اأن تكتمل( وهي  لها  لي�س  )�شرية 
على  احلب  يف  وجدانية  ق�شائد 
يف  احلبيبة  فحب  م�شتوياته  كل 
من  العمر  يف  ملا  “�شكراً  قوله: 
القلب  ماء  وردن  الظباء..  اأثر 
وحب  ظماأ”  من  يذوب  وهو 
اأن�شام  “تاأتيك  حيث  الطفولة 
الطفولة .. حني يو�شك اأن ي�شيد 
الوطن  وحب  قلبك”  املوت 
“هنا  قوله:  والطبيعة يف  والبحر 
وطن ال�شائعني.. وين�شى فري�شم 

بحراً بلوؤلئه..”.
)ن�شو�س الغ�شب(

اأما الق�شم الثالث من املجموعة 
ن�شو�س  فهي  الغ�شب(  )ن�شو�س 
الهم  داود عن  ال�شاعر  فيها  عرب 
حيث  والوطني  الجتماعي 
و2013   2007 عامي  بني  كتبت 
على  الإرهابية  احلرب  بدايات 

الغ�شب  بن�شو�س  فتبداأ  وطننا 
ملا  ا�شت�رشافاً  فيها  يبدو  التي 
الوطن  لهذا  الإرهاب  يخبئه 
يا  “نحن  يقول:  حيث  اجلميل 
�شاحبي.. نتقلب يف ما اأرادت لنا 
الق�شم  ويختم  اخلراب”  كائنات 
بق�شيدة “حذاء �شبي النفايات” 
من  �شخطه  عن  فيها  يعرب  التي 
يحدث  ما  جتاه  العرب  مواقف 

يف �شورية.
بغري  ملع  املقطعات..  كتاب 

قيود

الق�شم الأخري من الكتاب بعنوان 
بغري  ملع  املقطعات..  )كتاب 
عن  ال�شاعر  فيه  يعرب  قيود( 
احلرب  هذه  ظل  يف  مواجعه 
من  تعبنا  اإلهي  “يا  الإرهابية: 
هذه  على  �شالماً  اأنزل  النار.. 
ق�شائد  اإىل  اإ�شافة  الأر�س” 
عاطفية وجدانية ومناجاة روحية 
عميقة يختتمها بقوله: “واأعجب 
اأين قبلت حياة.. موؤرجحة دائماً.. 

بني موت وموت”.

وتقع املجموعة يف 335 �شفحة 
ويذكر  املتو�شط  القطع  من 
�شعراء  من  داود  ال�شاعر  اأن 
اأعماله  ومن  ال�شبعينيات  جيل 
و”اأربعون  ثلج”  “اأغنية  ال�شعرية 
الروائية  اأعماله  ومن  الرماد” 
“اخليول”  اجلميلة”و  “دم�شق 
و”الأوبا�س” وح�شل على جائزة 
الدولة التقديرية يف جمال الرواية 
عام 2013 كما �شدرت له روايات 
امل�رشح  يف  واأعمال  للفتيان 

والنقد والبحوث الأدبية.
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�شدر عن مركز اجلزيرة للدرا�شات 
العدد الثاين من جملة »لباب« التي 
ال�شرتاتيجية  بالدرا�شات  تعنى 
اجلديد  العدد  ي�شم  والإعالمية. 
ذات  املو�شوعات  من  طائفة 
بالواقع  باملبا�رشة  العالقة 
يف  والجتماعي  ال�شيا�شي 
يف  وكذلك  العربية،  املنطقة 
وجهود  العربي  الفكري  امل�رشوع 
العامل  يف  العلمي  الفكر  تر�شيخ 
العربي )لالطالع على العدد الثاين 

كاماًل، ا�شغط هنا(.
وم�شتقبل  العائلية  »اأخالق 

الدميقراطية يف العامل العربي«
ومن بني مو�شوعات العدد، درا�شة 
وم�شتقبل  العائلية  »اأخالق  حول 
العربي«،  العامل  يف  الدميقراطية 
يتناول  اأكادميي،  بحث  وهي 
يف  وقوة  بعمق  موؤثًرا  مو�شوًعا 
والإداري  ال�شيا�شي  امل�شهد 
البحث  اأ�شماه  مبا  يتمثل  العربي، 
حماباة  متالزمة  »جينيالوجيا 
ال�شيا�شية«،  وانعكا�شاتها  الأقارب 
لالأمناط  مرافقة  متالزمة  وهي 

ال�شائدة  وال�شيا�شية  الجتماعية 
وتقوم  العربية،  املجتمعات  يف 
على اأ�شا�س املفا�شلة بني الأفراد 
بناء  واخلا�شة  العامة  احلياة  يف 

على متغري درجة القرابة.
لالإ�شالم  الناعمة  الأيديولوجيا 
الربيع  بعد  وم�شتقبله  ال�شيا�شي 

العربي
ويت�شمن العدد كذلك درا�شة حول 
لالإ�شالم  الناعمة  »الأيديولوجيا 
الربيع  بعد  وم�شتقبله  ال�شيا�شي 
تكت�شب  درا�شة  وهي  العربي«، 
هو  الأول:  بعدين:  من  اأهميتها 
ال�شياق  يف  املو�شوع  اأهمية 
الفكري  وال�شتقطاب  ال�شيا�شي 
الراهنني يف املنطقة، والثاين: هو 
الأكادميي  واملنهج  التناول  جدية 
يف  الدرا�شة  اإليه  ا�شتندت  الذي 
تناول الظاهرة والو�شول اإىل نتائج 

ب�شاأنها.
فتتعلق  الثالثة،  الدرا�شة  اأما 
امل�رشية  الع�شكرية  باملوؤ�ش�شة 
يف  امل�شبوق  غري  املوؤثر  ودورها 
بعد  امل�رشي،  ال�شيا�شي  امل�شهد 

هيمنتها  وطبيعة   ،2013 العام 
املفرت�شة على الدولة وموؤ�ش�شاتها 
املو�شوع  ولهذا  ال�شيادية. 
العلمي  الختبار  يف  كبرية  اأهمية 
هذا  بتعاظم  املتعلقة  للفر�شيات 
التعديالت  بعد  ل�شيما  الدور، 
الد�شتورية الأخرية، وتاأثرياته على 
العالقة مع املوؤ�ش�شات املدنية يف 
احلكم  موؤ�ش�شات  ومنها  الدولة، 

والإدارة.
ت�شفية  وم�شاريع  العودة  »حق 

الق�شية الفل�شطينية«
حول  درا�شة  العدد  هذا  ويت�شمن 
وم�شاريع  العودة  »حق  مو�شوع 
الفل�شطينية«،  الق�شية  ت�شفية 
الذكرى  مع  تزامنت  درا�شة  وهو 
احلادية وال�شبعني لنكبة فل�شطني، 
وتبحث يف اأ�شول ق�شية الالجئني 
مكانتها  وجوهرية  الفل�شطينيني، 
العربي- ال�رشاع  قلب  يف 
ت�شفيتها  وحماولة  الإ�رشائيلي، 
الت�شوية  م�شاريع  يف  متاًما 

ال�شيا�شية املطروحة اأمريكًيّا. 
التاأ�شي�س  واأ�شئلة  العربية  النه�شة 

بني املرجعية ال�شلفية والليربالية
كما ت�شمن العدد الدرا�شات الآتية: 
الحتجاجي  اخلطاب  »متثُّالت 
وتاأثرياته  املغرب  يف  لالألرتا�س 
العربية  و«النه�شة  ال�شيا�شية«، 
املرجعية  بني  التاأ�شي�س  واأ�شئلة 
يف  قراءة  والليربالية:  ال�شلفية 
واملغربي«،  امل�رشقي  النموذجني 
اإىل  النحياز  ثقافة  تبني  و«نحو 
امل�شتقبالت  ودرا�شات  امل�شتقبل 
يف الوطن العربي«. ويف باب »قراءة 
كتاب  املجلة  تراجع  كتاب«،  يف 
الدميقراطيات«.  متوت  »كيف 
كما احتوى العدد على تقرير حول 
املتغريات  ظل  يف  »العراق  ندوة 
التي  واخلارجية«،  الداخلية 
للدرا�شات،  نظمها مركز اجلزيرة 
باإ�شطنبول،   ،2019 جانفي  يف 
»التحولت  ندوة  عن  اآخر  وتقرير 
العربي:  املغرب  يف  ال�شيا�شية 
عقدها  التي  والآفاق«،  احل�شيلة 
فيفري   17-16 يف  ا  اأي�شً املركز 

2019، بالعا�شمة التون�شية.

ال�سادر عن مركز اجلزيرة للدرا�سات

الواقع ال�شيا�شي واالجتماعي يف املنطقة العربية 
يف العدد الثاين من جملة »لباب«

تنتمي رواية الغرفة املن�شية للكاتب 
الأمريكي لينكولن ت�شايلد اإىل الأدب 
اإىل  انتمائها  اإىل  اإ�شافة  البولي�شي 
العلمي فهي حتقق يف  اأدب اخليال 
مقتل عامل من جهة كونها بولي�شية 
وت�شتخدم مبتكرات العلم املفرت�شة 
كونها  التحقيق من جهة  يف جمرى 

خيال علميا.
التي  الرواية  اأحداث  وجتري 
عزام  �شو�شن  العربية  اإىل  ترجمتها 
باإحدى  للعلوم  غال�شكو  معهد  يف 
املتحدة  الوليات  مقاطعات 
يدعى  عامل  يقدم  حيث  الأمريكية 
�شرتات�شي على النتحار يف ظروف 
غام�شة وهو يجري اأبحاثه للتحقق 
متوح�س  خرايف  كائن  وجود  من 
ينتمي اإىل نوع من الزواحف البحرية 
“البيزو�شورات”  تدعى  املنقر�شة 

عا�شت خالل الع�رش اجلورا�شي.
يريد  الرواية  موؤلف  اأن  ويبدو 
مدفوعا  كان  الرجل  باأن  الإيحاء 

يف  يت�شح  ما  وهذا  النتحار  اإىل 
ال�شادرة  الرواية  من  الأول  اجلزء 
للكتاب  ال�شورية  العامة  الهيئة  عن 
من  �شفحة   202 يف  يقع  والذي 
اجلزء  بانتظار  املتو�شط  القطع 

الثاين من الرواية.
ا�شتهر  ت�شايلد  املوؤلف  اأن  يذكر 
امل�شهور  الكاتب  مع  بتعاونه 
اأعمال  يف  بري�شتون  دوغال�س 
نتاج  كانت  باأنها  متيزت  روائية 
اإىل  اإ�شافة  �شاملة  علمية  اأبحاث 
كما  �شينمائية  اأعمال  اإىل  حتولها 
الإعالم  بداياته يف جمال  عمل يف 
الأدبني  كتاب  اأهم  من  لي�شبح 
اإ�شافة  العلمي  واخليال  البولي�شي 

اإىل الق�ش�س الق�شرية.
اإجازة  فتحمل  عزام  املرتجمة  اأما 
ترجمات  ولها  الجنليزية  باللغة 
وكتب  ومقالت  لق�ش�س  عدة 

وروايات و�شواها.
 وكالت 

للكاتب الأمريكي لينكولن ت�سايلد

الغرفة املن�شية.. رواية بولي�شية 
مرتجمة تنتمي اإىل اأدب اخليال العلمي

اأطلق رواق الفن، املتحف الأكادميي 
اأول  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
الفنان  اأعمال  يتناول  كتابي  م�رشوع 

ال�شوي�رشي ال�شهري زميون.
ويت�شمن الكتاب مقالت بقلم خم�شة 
باللغتني  قيمني فنيني وكتّاب عامليني 
العربية والإجنليزية، ويتاألف من 175 
�شفحة مع ق�شم خا�س لل�شور امللونة 
الرتكيبية  الأعمال  ت�شتعر�س  التي 

ال�شاملة للفنان.
زميون  ال�شوي�رشي  الفنان  وينحدر 
بابتكار  وينفرد  برين،  العا�شمة  من 
اأعمال  اأو  �شوتية  فنية  منحوتات 
اإبداعاته  وحازت  �شوتية،  هند�شية 
و�شاركت  اجلوائز  من  العديد  على 
من  كل  يف  كربى  فردية  معار�س  يف 
والوليات  والربازيل  وكوريا  باري�س 

املتحدة و�شائر اأنحاء العامل.
بالتزامن  الكتاب  هذا  ن�رش  وياأتي 
للفنان  الأول  املعر�س  ا�شت�شافة  مع 
اأول  الكتاب  يُعترب  كما  املنطقة،  يف 
زميون  ممار�شات  تتناول  درا�شة 
لفتة  يحظى مبتابعة  كونه  املبتكرة، 
يف  الفنيني  والنقاد  القيمني  قبل  من 
والأعمال  ال�شوتي  التاأليف  جمال 

الرتكيبية.
م�شاركات  اأوىل  املعر�س  هذا  وميثل 
العربي،  اخلليج  منطقة  يف  الفنان 

�شمعية  فنية  اأعمال  خم�شة  وي�شم 
وب�رشية مبتكرة مت اختيارها باإ�رشاف 
مايا األي�شون، مبا يف ذلك عمل تركيبي 
به  الفنان  تكليف  مت  غرفة  بحجم 
الأربعة  الأعمال  اأما  الأوىل،  للمرة 
الأخرى فهي اأعمال �شابقة مت اإجراء 
تعديالت خا�شة عليها لتالئم املوقع، 
وينطوي كل عمل على ت�شجيل �شوتي 

ومنحوتة فريدة من نوعها.
يف  الفنيني  القّيمني  رئي�شة  وتولت 
واملدير  اأبوظبي  نيويورك  جامعة 
األي�شون،  مايا  الفن،  لرواق  التنفيذي 
من  نخبة  وكلّفت  الكتاب،  حترير 
بكتابة  الدوليني  والقّيمني  الأ�شاتذة 
الفني  القّيم  فيهم  مبن  املقالت، 
األيك�شاندر  والكاتب  كومي�س  غويدو 
ال�شوي�رشية  الفنون  وموؤرخة  �شولتز، 
األي�شاندرا  وال�شحفية  تي�شو،  كارين 
اأما  باتي،  مونيكا  والفنانة  بوروتو 
فتوىل  والت�شميم،  للغالف  بالن�شبة 
اإعداده الثنائي ال�شوي�رشي »بينينالند« 
خ�شي�شاً  جديداً  خطاً  طورا  اللذين 

لهذا الكتاب.
بن�رش  للن�رش«  »اأكادية  دار  وقامت 
خالل  اإطالقه  مت  حيث  الكتاب، 
الأ�شبوع  مبنا�شبة  خا�شة  اأم�شية 
يُقام  الذي  زميون  ملعر�س  اخلتامي 

حالياً يف رواق الفن.ذ

»نيويورك اأبوظبي« تطلق اأول م�شروع 
كتابي يتناول اأعمال زميون

يف  الغربي  الفكر  مركز  عن  �شدر 
الأمريكي«  »الفردو�س  الريا�س كتاب 

للكاتب جون هيور.
يقول الكاتب »اإن الطريقة التي نحيا 
ومع  وحدنا،  بها،  ومنوت  ونعمل 
من  كثرياً  حتوي  اآخرين،  اأمريكيني 
يدفعنا  ما  وهو  اخلفية،  اجلوانب 
اثنتني،  اأمريكيتني  ثمة  اإن  القول  اإىل 
والأخرى  نعرفها،  اأننا  نظن  واحدة 
مثل هذه  لنا.  بالن�شبة  فعاًل  جمهولة 
علم  دار�س  لتحفيز  كافية  الفكرة 
الجتماع كي يبداأ يف تدوين ما يدور 
لتن�شاأ  اخلفية،  اأمريكا  عن  خلده  يف 
�شورة  الفكري  الت�شاوؤل  هذا  عن 
واأجنبية  جداً،  ماألوفة  تبدو  لأمريكا 

عنا للغاية.
هذا الوجه الأجنبي امل�شتور لأمريكا 
اإىل  ويدفعنا  ويخيفنا  يوؤرقنا  ما  هو 
اأ�شد  متوهمة  حقيقة  نحو  الهرب 
وكلما  وبهجة.  حيوية  واأكرث  �شخباً، 
يوم،  بعد  يوماً  حدة  هروبنا  ازداد 
على  وا�شحة  �شهادة  هذا  �شار  كلما 
ال�شعور الأجوف والوحدة التي يت�شم 

بهما اأ�شلوب حياتنا النعزايل«.
اأمريكي  وكاتب  باحث  هيور:  جون 
علم  يف  الدكتوراه  درجة  يحمل 
كاليفورنيا،  جامعة  من  الجتماع 
ويعمل اأ�شتاذاً لعلم الجتماع يف الكلية 

اجلامعية يف جامعة مرييالند.

عن مركز الفكر الغربي يف الريا�ض

�شدور ترجمة »الفردو�س االأمريكي« 
جلون هيور

وكالت 

 وكالت 

وكالت
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�شيتم تكرمي الفائزين بن�شر كتاب جامع

فتح م�صابقة الق�صة الق�صرية للكتاب 
املبدعني ال�صباب

حكيم مالك 

امل�سابقة  هذه  منظمو  اأكد  ولقد 
مع  جامع،  كتاب  ن�رش  �سيتم  اأنه 
اإقامة حفل خا�ص يف مقر اجلمعية 
�سدور  بعد  اجلاحظية  الثقافية 
الكتاب اجلامع لتكرمي الُكتاب والذي 
و�سيكون  الحقاً  عنه  االإعالن  �سيتم 
هذا بح�سور االأطراف امُل�ساهمة يف 
دروملني،  ن�رش  كدار  امل�سابقة  هذه 
النادي  »هذا  الغد  �سفراء  »نادي 
الراأي   « �سعار  يحمل  الذي  الثقايف 
ومتجر   ،  « الواحد  واملبداأ  االأ�سلم 
ليربو، ومن �سيوف ال�رشف مل�سابقة 
تقراأ،  ت�سم�سيلت  الق�سرية   الق�سة 
جملة  تقراأ،  ميلة  تقراأ،  ب�سكرة 

الكاتب اجلديد، الطارف تقراأ.

اختيار »القراءة« مو�شوعا 
للم�شابقة

للم�سابقة  وو�سعت اجلهة املنظمة  
اأبرزها   ال�رشوط  من   جمموعة 
الق�سرية، مع  الق�سة  احرتام معايري 
 : هو  احلدث  اأو  املو�سوع  اأن  العلم 
التي  الرئي�سية  الفكرة  وهو  القراءة  

للمتلقي  اإي�سالها  الكاتب  يحاول 
حول  الكاتب  اأفكار  تدور  اأن  وميكن 
اأكدته  ما  ح�سب  وهذا  معني  حدث 
الق�سة  مل�سابقة  املنظمة  اجلهة 
الق�سرية  ،  وبالتايل فالبد اأن ترتاوح 
الق�سة بني 500 كلمة واأن ال تتجاوز 
اأنه   كما   ، اأق�سى  كحٍد  كلمة   1500
من  من�سوًرا  الن�ّص  يكون  اأال  ينبغي 
وامل�ساركة  الكرتونًيّا،  اأو  ورقًيا  قبل 
الّن�ّص  ويُعر�ص  اجلزائر،  داخل  من 
املر�َسل على جلنة القراءة املختلطة 
ودار  الغد،  �سفراء  نادي  طرف  من 
libro ؛  ن�رش دروملني، وكذا متجر 
حيث تتكفل الدار والنادي بالتدقيق 
�سيكون  االأعمال  وت�ستقبل   اللغوي 
ملدة ع�رشين  يوًما من تاريخ بدايٌة 
الفئة  اأن  التنويه  الن�رش؛ حيث وجب 
العمرية امل�ساركة بني 13 و 35 �سنة 
ولقد مت حتديد10 جوان 2019 اآخر 

اأجل ال�ستالم االأعمال  .
وبالن�سبة للجوائز  اخلا�سة  مب�سابقة 
الق�سة الق�سرية �سيتوج الفائز االأول 
 + دج   10000 بقيمة  �رشاء  بق�سيمة 
 ) ) 3 كتب  اأعمال دروملني  باقة من 
+  بطاقة متميز ) تخفي�ص 15% على 
 / دروملني  ياأخذها   من  كل طلبية 
ن�سخ   10+) اأ�سهر  �ستة  ملدة  ليربو  

من الكتاب اجلامع، اأما الفائز الثاين  
�سيتح�سل على  ق�سيمة �رشاء بقيمة 
5000 دج + باقة من اأعمال دروملني 
) 3 كتب ( + ) تخفي�ص 15% على كل 
ليربو   ياأخذها من دروملني /  طلبية 
الكتاب  ملدة  �سهرين (+5 ن�سخ من 
ف�ستقدم  الثالث  الفائز  اأما  جامع  
كتب   + دروملني  اأعمال  من  باقة  له 
)تخفي�ص   + الغد   �سفراء  نادي  من 
ياأخذها  طلبية  كل  على   %15 اي�سا 
ملدة �سهر من دار ن�رش دروملني( / 

ليربو+3ن�سخ من الكتاب اجلامع .

تكرمي اأ�شغر فائز من الفئة 
العمرية

الفئة  من  فائز  اأ�سغر  و�سيح�سل   
كتب  جمموعة  على  كذلك  العمرية 
تقراأ  ت�سم�سيلت  طرف  من  مهداة 
كت�سجيٍع له، و �سوف يح�سل كل فائز 
جمانية  ن�سخة  على  امل�سابقة  يف 
من الكتاب، و�سهادة تكرميية له من 
خمتلف النوادي املنظمة وامل�ساهمة 
ما  ح�سب  وهذا  ال�رشف  و�سيوف 
االأدبية  امل�سابقة  هذه  منظمو  اأكده 

اخلا�سة بالق�سة الق�سرية.

بادرة خري يف املجال الأدبي

الق�سرية  الق�سة  م�سابقة  اأن  كما   
ال�سباب  للكتاب  الفر�سة  متنح 
االإبداعية  طاقتهم  لتفجري  الفر�سة 
الف�ساء  هذا  يف  امل�ساركة  عرب 
االإبداعي الذي ميكنهم  من عر�ص 
مع  والتناف�ص  اأعمالهم   خمتلف  
خمتلف امل�ساركني من اأجل التتويج 
يخ�س�سها  التي  امل�سابقة  هذه  يف 
تتحلى   والتي    « الغد  �سفراء  »نادي 
بامل�سداقية  ،مما جعلها بادرة خري 
عرفت  التي  االأدبي    املجال  يف 
امل�ساركني  طرف  من  وا�سعا  اإقباال 
الوطن   واليات  خمتلف  من  فيها 

وهذا راجع لب�سمتها اخلا�سة  التي 
نوعها  من  فريدة  ميزة   منحتها 
االأدبية  امل�سابقات  مع  باملقارنة 

املنظمة يف اجلزائر.

ا�شتعادة الق�شة الق�شرية 
ملكانتها املرموقة

اأن  ال�سيء املالحظ يف االآونة  كما 
االأخرية هو ا�ستعادة الق�سة الق�سرية 
ال�ساحة  يف  املرموقة  ملكانتها 
املناف�سة  رغم  اجلزائرية   االأدبية 
االأدبية   االأنواع  لباقي  ال�رش�سة 
االأخرى كالرواية وال�سعر واخلاطرة 
متيزت  الق�سرية  الق�سة  اأن  اإال   ،

مبالم�ستها الواقع وبتناولها   جلانب 
من جوانب احلياة  وبالتايل فالق�سة 
نرثي  حكائي  ل�رشد  تلجاأ  الق�سرية  
اأق�رش من الرواية  وذلك باالعتماد 
جمال  و  والزمان  املكان  على 
االأ�سلوب  وال�رشد والو�سف واحلوار 
وجود  مع  وال�رشاع    واملو�سوع 
الفر�ص  مربط  وهي  ال�سخ�سيات  
والقارئ  القا�ص  بني  يربط  الذي 
االآخر  يكمل  منهما  واحد  فكل   ،
عالقة تكاملية قوية خلقت ان�سجاما 
منقطع النظري  والتي �سكلت وحدة 
مرتا�سة مع بع�سها البع�ص �ساهمت 
وهجها  وا�ستعادة  جناحها  يف 
املفقود يف اجلزائر والوطن العربي 

.

يعلن »نادي �شفراء الغد« بال�شراكة  مع دروملني للّن�شر والتوزيع و متجر« 
،تكون  الق�شرية  الق�شة  يف  الإلكرتوين،عن فتح م�شابقة  للكتاب    »libro

الق�ش�ص الق�شرية الناجحة يف كتاب جامع ين�شر جمانا  على عاتق دار ن�شر 
دروملني ،وياأتي هذا نزول عند طلب الكتاب ال�شباب املبدعني. 

�سيتم تكرمي املمثل اجلزائري 
�سيد احمد اقومي يف الطبعة 
الدويل  للمهرجان   االوىل 
الذي  مبكنا�ص  العربي  للفيلم 
تعقد فعالياته  يف هذه املدينة 
املغربية  من 14 اإىل 21  جوان 

اجلاري، وفقا للمنظمني.
ويعترب تكرمي  اأقومي و ا�سمه 
اأحمد مزيان-  �سيد  احلقيقي 
التفاتة عرفان من املن�سمني 
م�سريته   و  لـ«عطائه  تقديرا 
الرثية« يف ال�سينما والتلفزيون 

و امل�رشح.
باجلزائر   1940 مواليد  من 
يف  اقومي  مثل  العا�سمة، 
منها  فيلما   50 من  اكرث 
و  لكو�ستاغافرا�ص    »Z«
»موريتريي« لعكا�سة تويتة  اىل 
جانب  م�سل�سالت  تليفزيونية 
عا�سور  ال�سلطان   « ا�سهرها 
10« جلعفر قا�سم  و »الراي�ص 

قور�سو« لعادل اديب.
الطبعة-  هذه  �ست�سهد  كما 
م�رش  عليها  حتل  التي 

فنانني  تكرمي  �رشف-  �سيفة 
كنبيلة  معروفني   م�رشيني 
وعمرو  قابيل  وحممود  عبيد 
املمثل   جانب   اىل  ال�سعد  

املغربي حممد مفتاح.
جوائز  على  و�ستتناف�ص 
اأفالم  ع�رشة  املهرجان  
بلدان  ثمانية  من  طويلة  
التي  اجلزائر  منها  عربية 
الذئاب«  »دم  بفيلم  ت�سارك  
ف�سيل   �سي  عمار  ملخرجه 
عبد  الأحمد  خارجي«  و«ليل 
اهلل )م�رش( و«�سيطان القايلة«  
)تون�ص(  �سالح  فوزي  الأحمد 
و«اأمينة« الأمين زيدان )�سوريا( 

لرم�سان  احلمام«  »�رشب  و 
خ�رشوه )الكويت(.

ور�سات  املنظمون  برمج  كما 
احلايل  الو�سع  حول  تكوينية 

لالإنتاج ال�سينمائي العربي.
مكنا�ص  مهرجان  وي�سعى 
العربي  للفيلم  الدويل 
ال�سينمائية  الثقافة  لرت�سيخ 
وامل�ساهمة  املدينة   داخل 
التظاهرات  ت�سجيع  يف 
الرامية  والثقافية  الفنية 
امل�ستوى  من  الرفع  اإىل 
االإبداعي وال�سينمائي، ح�سب 

املنظمني.
 وكالت 

من 14 اإىل 21 جوان اجلاري

تكرمي �صيد اأحمد اأقومي يف مهرجان الفيلم 
العربي مبكنا�س يف املغرب

رواية  حديثاً  �سدرت 
للروائي  النيل«  »تعرجات 
روبري  الفرن�سي  والكاتب 
يف  ا�ستهر  الذي  �سوليه، 
باإ�سدارات  العربي  العامل 

عديدة تناول فيها م�رش.
وتتناول الرواية اأ�رشار البعثة 
باإر�سال  املكلفة  الفرن�سية 
من  االأق�رش  معبد  م�سلة 
كونكورد  �ساحة  اإىل  م�رش 
اأهداها  اأن  بعد  بباري�ص، 
اإىل  حاكم م�رش حممد على 

امللك ت�سارلز العا�رش.

حول  الرواية  اأحداث  وتدور 
جيلو،  لو  جو�سنت  ق�سة 
الذى  العدل،  كاتب  ابن 
يعمل  مهند�ص  باأنه  يتظاهر 
باري�ص،  يف  النقل  بعثة  مع 
م�سلة  بالقرب  للعي�ص  �سعياً 
بالقرب  والعي�ص  االأق�رش، 
لكن  امل�رشي،  ال�سعب  من 
يلتقى  باري�ص،  مغادرته  قبل 
التطريز،  عاملة  كالري�ص 
التي  وهي  فيقع يف غرامها، 
اإىل  كانت تخطط لالن�سمام 
جمموعة القدي�ص �سيمونيان، 

بحًثاً  اإىل م�رش  الذين ذهبوا 
مع  امل�سيا«،  »املراأة  عن 
الخرتاق  اجلريء  امل�رشوع 
مغامرة  يف  ال�سوي�ص،  برزخ 

غريبة.
ال�سهرية  �سوليه  كتب  ومن 
ولع  »م�رش  االأخرى، 
و«الطربو�ص  فرن�سي«، 
واململوكة« و«مزاج« و«عمود 
اال�سكندرية«،   اإ�سارات 
»علماء بونابرت«، و«احلجرة 
امل�سلة  و«رحلة  الوردية«، 
باري�ص«،  اإىل  امل�رشية 

و«�سفر اإىل م�رش«. 
وولد �سوليه مب�رش يف 1946، 
الأ�رشة �سامية االأ�سل هاجرت 
باللي�سيه  ودر�ص  م�رش،  اإىل 
يف  تعليمه  واأنهى  الفرن�سية 
القاهرة يف املرحلة الثانوية 
اإىل  هاجر  ثم   ،1962 عام 
ال�سحافة  در�ص  اأين  فرن�سا، 
يف  وعمل  الفرن�سي،  واالأدب 
مرا�ساًل  »لوموند«  �سحيفة 
ثم  ووا�سنطن،  روما،  منن 

راأ�ص ق�سمها الثقايف.
وكالت 

»تعرجات النيل«.. رواية جديدة لروبري �صوليه

اجلوائز  �سل�سلة  عن  �سدرت 
العامة  امل�رشية  الهيئة 
رواية  ترجمة  القاهرة،  يف 
للروائي  �سناعي«  »تنف�ص 
بيجليا،  ريكاردو  االأرجنتيني 
عبد  العربية  اإىل  نقلها 

ال�سالم با�سا.
الرواية:  غالف  على  جاء 
االأوىل  الرواية  كانت  »قد 
ولي�ست الكتاب االأول للروائي 
عام  �سدرت  فقد  »ريكارد« 

العديد  �سبقها  وقد   1980
الق�س�سية،  املجموعات  من 
االأحداث  من  الرغم  وعلى 
الطويلة  الزمنية  والفرتة 
بدءاً  الرواية  تتناولها  التي 
القرن  االأول من  الن�سف  من 
التا�سع ع�رش وحتى �سبعينيات 
القرن الع�رشين وعلى الرغم 
فاإنها  ال�سخو�ص  تعدد  من 
اأو  هذا  على  �سواء  تقوم  ال 

ذاك.

�سناعي«  »تنف�ص  تناولت 
واالأفكار  الكتابة  فكرة 
وتطور  الرواية  واأ�سكال 
اأنها  كما  االأدبية،  االأ�ساليب 
تتناول اللغة وما يحدث للغة 
اأو »اللغات« عندما ينطق بها 

املرء اأو يكتبها.
اإىل  الرواية  هذه  وتنق�سم  
من  يتكون  ق�سم  ق�سمني، 
يف  �سخ�ص  كتبها  مذكرات 
وق�سم  ع�رش،  التا�سع  القرن 

املرا�سالت  علي  قائم 
اأبطال  بني  واخلطابات 
�سواء  الرواية،  و�سخو�ص 

ال�سفهية اأوالكتابية.
�سبق لريكاردو بيجليا اأن ن�رش 
ق�س�سية،  جمموعات  اأربع 
 ،1967 عام  »الغزو«  هي: 
 ،1975 عام  م�ستعار«  »ا�سم 
عام  احلياة«  مدي  »ال�سجن 
اأخالقية«  و«حكايات   ،1988

عام 1995.

عن �شل�شلة اجلوائز الهيئة امل�شرية العامة يف القاهرة

�صدور ترجمة "تنف�س �صناعي" لـ"ريكاردو بيجليا"

 وكالت 
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احلم�صيات حتمي من ال�صمنة

�سان  جامعة  علماء  �أثبت 
تناول  �أن  �لرب�زيلية  باولو 
من  يحمي  �حلم�سيات 
م�ساعفات خطرة ناجتة عن 
على  حتتوي  لأنها  �ل�سمنة، 
�لتي  فالفونويد  مركبات 
ب�سبب  �خلاليا  تلف  متنع 
�لتجارب  وخالل  �ل�سمنة. 
مت  �لباحثون،  �أجر�ها  �لتي 

تق�سيم �لفئر�ن �ملخربية �إىل 
تناولت  �لأوىل  جمموعات، 
�أطعمة دهنية فقط، و�لثانية 
�لثالثة  �أما  تقليدية.  �أطعمة 
مع  دهنية  �أطعمة  فاأكلت 
مركبات  على  حمتوية  مو�د 
ه�سبرييدين  �حلم�سيات: 

و�إريو�سرتين و�إيروديكتيول.
يف  �أنه  �لباحثون  و�كت�سف 

ج�سم �لفئر�ن �لتي تغذت على 
خطر  يزد�د  دهنية،  �أطعمة 
زيادة  ب�سبب  �خلاليا  تلف 
ثيوباربيتوريك  تركيز حم�ض 
زيادة  مع  بالتز�من  �لدم،  يف 
�لوزن. ومل يالحظ �لباحثون 
هذ� �لأمر يف �ملجموعة �لتي 

تغذت على �أطعمة تقليدية.
�لتي  �ملجموعة  يف  �أما 

مع  دهنية  �أطعمة  تناولت 
فقد  �حلم�سيات،  مركبات 
�نخفا�سا  �لباحثون  لحظ 
حم�ض  تركيز  يف  ملمو�سا 
وجد  كما  ثيوباربيتوريك 
فريق �لبحث �أن تناول مركبي 
و�إيروديكتيول  �إريو�سرتين 
�لدهون  تر�كم  عملية  يبطئ 

يف �جل�سم.

النظام الغذائي النباتي يفيد يف عالج ال�صكري

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر

�أثبت علماء �ملركز �لطبي بجامعة 
�تباع  �أن  �لأمريكية،  لند�  لوما 
مفعول  له  نباتي  غذ�ئي  نظام 
و�أجرى  �ل�سكري  ملر�ض  عالجي 
�لباحثون يف �ملركز �لطبي جتارب 
مب�ساركة  �أ�سبوعا،   16 ��ستمرت 
ملر�ض  �لثاين  بالنوع  م�سابني 
�إفر�ز هرمون  �أن  �ل�سكري و�ت�سح 
�لإن�سولني �زد�د بن�سبة عالية عند 
�لذين �تبعو� حمية نباتية و��ستناد� 
�لباحثون:  �لنتيجة، يقول  �إىل هذه 
�ل�سيء  هو  �لنباتي  »�لنظام 

�مل�ساب  يجربه  �أن  يجب  �لذي 
�لنظام  �أن  �لعلماء  بال�سكري«ويرى 
بيتا  خاليا  ن�ساط  يزيد  �لنباتي 
يف  ويوؤثر  �لإن�سولني،  تفرز  �لتي 
�إنكرتني  هرمون  م�ستوى  زيادة 
�لغلوكوز  تخفي�ض  عن  �مل�سوؤول 

يف �جل�سم.
و�أكد �لباحثون على �أن �لنتائج �لتي 
نتائج  مع  تتطابق  عليها  ح�سلو� 
در��سات �أخرى توؤكد قدرة �لتغذية 
مقاومة  حت�سني  على  �لنباتية 
�لإن�سولني ووظيفة خاليا بيتا.                                        

ك�سفت نتائج در��سة جديدة ن�رشت يف �ملجلة 
 Diabetology and Metabolic( لعلمية�
Syndrome( �أن تدخني �لأرجيلة من �ساأنه 

�أن يرفع من خطر �لإ�سابة مبر�ض �ل�سكري 
و�ل�سمنة ب�سكل �أكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة 

من �ل�سجائر.
و�أ�سار �لباحثون �لقائمون على �لدر��سة �أن 

تدخني �لأرجيلة �رتبط مب�ساكل �سحية ل ت�سيب 
�ملدخن، مثل �ل�سمنة و��سطر�بات �لأي�سية 

و�ل�سكري، مبعنى �أن �لأرجيلة قد تكون �أ�سوء من 
تدخني �ل�سجائر ب�سكل ملحوظ.

هذ� و�سملت �لتجربة يف هذه �لدر��سة على 
9،840 م�سرتًكا من �إير�ن، ما بني مدخنني 

وم�ستخدمي لالأرجيلة ومقلعني عن �لتدخني، 
وطلب منهم �لإجابة عن بع�ض �لأ�سئلة من ثم 

�خل�سوع لفحو�سات معينة.
بعد حتليل هذه �ملعلومات وجد �لباحثون ما 

يلي: �رتفع خطر �لإ�سابة بال�سكري ومتالزمة 
�لأي�ض و�ل�سمنة لدى م�ستخدمي �لأرجيلة

�ل�رشر �لناجت عن �لأرجيلة قد يكون �أعظم من 
تدخني �ل�سجائر

�جلل�سة �لو�حدة من ��ستخد�م �لأرجيلة قد 
يعادل تدخني علبة كاملة من �ل�سجائر.

و�أو�سح �لباحثون �أن ��ستخد�م �لأرجيلة من �ساأنه 
�أن يحفز �إ�سابة �لأن�سجة باللتهاب، بالتايل 

ت�سبح �أكرث مقاومة لتاأثري �لأن�سولني، �لذي يعمل 
على تنظيم م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
�بتكر باحثون عالجاً جديد�ً يقلل عبور �جللوكوز من 

�لأمعاء �لدقيقة �إىل �لدم، و�أظهرت �لنتائج �لأولية 
لتجارب ��ستخد�مه على �حليو�نات جناحه يف تقليل 
��ستجابة �جل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه �لطريقة من �لعالجات �لتي ل تتطلب حقن مري�ض 
�ل�سكري، ويف �لوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

�لدو�ء �جلديدة تقلل ��ستجالل�سكر �إىل �لن�سف ويقوم 
�لعالج بطالء جد�ر �لأمعاء لإعاقة �مت�سا�ض �ل�سكر 

من �جلهاز �له�سمي �إىل �لدم، وي�سار �إىل �لعالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر �لدو�ء على �سكل حبوب، وتقوم �لأمعاء 
بامت�سا�ض مادة �لطالء لتغطي جد�رها بعد �بتالع 

�لدو�ء بفرتة وجيزة، ثم يذوب �لطالء بعد ب�سع �ساعات 
من �بتالعه.

وبح�سب �لتقرير �لذي ن�رشته دورية »نات�سيور�ل 
ماتريال« عن �لدو�ء �جلديد ميكن ملري�ض �ل�سكري 

تناول حبة �لدو�ء قبل �لأكل لطالء جد�ر معدته ومنع 
عبور ن�سف �ل�سكريات �لتي تناولها �إىل �لدم وت�ساعد 

هذه �لطريقة �لتي �بتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت �إ�رش�ف �لربوفي�سور علي تر�فكويل مر�سى 

�ل�سكري �لذين يعانون من �سعف ��ستجابة �لإن�سولني، 
وحتميهم من �رتفاع م�ستوى �ل�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب �لدو�ء �جلديد بدياًل جلر�حات ت�سغري 
�ملعدة �لتي يتم �للجوء �إليها كعالج حلالت �لبد�نة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
�أ�ساد خرب�ء بدر��سة حديثة �أجر�ها �لعديد من �لعلماء 

�لربيطانيني موؤخر�ً، و�لتي خل�ست �إىل �أن عدد�ً كبري�ً 
من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعالج �لكيماوي. وبح�سب �لدر��سة فاإن ما ي�سل �إىل 
5000 مري�سة ب�رشطان �لثدي، �سيتجننب �لتعر�ض للعالج 

�لكيماوي �لقا�سي �سنوياً. كما ك�سفت �لأبحاث �لتي �سملت 
�ختبار�ً جينياً ملجموعة من �لن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي ميكن �أن يتجننب 
�خل�سوع للعالجات �لكيماوية وقال �لدكتور �ألي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور �لربيطانية، �إن �لدر��سة تعترب �أكرب �إجناز 
طبي يف جمال �رشطان �لثدي منذ 20 عاماً، �إذ �ستتفادى 

�ملري�سات �لتعر�ض للعالجات �لكيماوية �لتي ل تفيد 
كثري�ً يف عالج �ملر�ض.

من جهتها �أ�سادت �لرئي�سة �لتنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان �لثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ساف 
�جلديد وقالت �أنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه �لنتائج على 

حت�سني ��ستخد�م �لأطباء للعالج �لكيماوي يف عالج 
مر�سى �ل�رشطان، و�أن تتحرر �لآلف من �لن�ساء �سنوياً 

من عذ�ب �لعالج �لكيميائي وقد �أجرت �جلمعية 
�لأمريكية لأطباء �لأور�م يف �سيكاغو، جمموعة من 

�لختبار�ت على عدد كبري من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان 
�لثدي با�ستخد�م �لعالجات �لبديلة و�لبتعاد عن �لعالج 

�لكيماوي. و��ستخدمت �جلمعية �لختبار�ت �لور�ثية 
لتحديد نوع �ل�رشطان وتقدمي �لعالج �ملنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من �ملري�سات ل ي�ستفدن من �لعالج 
�لكيماوي.

وذكر �لأخ�سائي بالأور�م �لدكتور جوزيف �سبار�نو، من 
مركز مونتيفيوري �لطبي يف نيويورك: » يجب على �أي 

�مر�أة تعاين من �رشطان �لثدي يف �سن مبكرة، �جر�ء 
�لختبار �جليني ومناق�سة نتائج �لتعر�ض للعالج �لكيماوي 

�لذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط �ل�سعر 
و�لتقيوؤ وخطر �لإ�سابة بالتهابات تهدد �حلياة.«
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ف�سل �إخفاء �لأعمال �ل�ساحلة
و�أعماٌل  �سلوٌك  �حلياة  هذه  يف  �إن�سان  لكل 
و�سلوك  �لنا�س،  �أمام  �لظاهر  يف  بها  يقوم 
و�أعمال يقوم بها يف �لباطن وبينه وبني نف�سه، 
�أعماُل خرٍي  �لأعمال، هل هي  تلك  وتختلف 
يحثُّنا  �لإ�سالمي �حلنيف  ديننا  �رٍشّ؟ ويف  �أو 
�ل�ساحلة  و�لأعمال  �خلري  فعل  على  �ل�سارع 
يف �لظاهر ويف �ل�رِشّ، وقد رتَّب على �أعمال 
ب فيها؛ قال تعاىل:  �خلري يف �ل�رِشّ �أجوًر�، ورَغّ
َمْغِفَرةٌ  لَُهْم  ِبالَْغيِْب  َربَُّهْم  يَْخ�َسْوَن  �لَِّذيَن  �إَِنّ 
]�مللك: 12[، وذلك يف جميع  َكِبرٌي  َو�أَْجٌر 
�أمور �لعبادة، ويف كل �لأوقات و�لأماكن، ويف 

خلوة �لإن�سان �لتي ل يعلم بها �إل �هلل.
ف�سل  يف  تعاىل  قوله  �لقر�آن  يف  جاء  ولقد 
�جلليلة  �لأعمال  من  وهي  َدقة؛  �ل�سَّ �إخفاء 
َدَقاِت  �ملتعدي نفُعها لالآخرين �إِْن تُبُْدو� �ل�سَّ
�لُْفَقَر�َء  َوتُوؤْتُوَها  تُْخُفوَها  َو�إِْن  ِهَي  ا  َفِنِعَمّ
�َسِيّئَاِتُكْم  ِمْن  َعنُْكْم  ُر  َويَُكِفّ لَُكْم  َخرْيٌ  َفُهَو 
271[؛  ]�لبقرة:  َخِبرٌي  تَْعَملُوَن  ا  ِبَ  ُ َو�هلَلّ
جعل  �لآية:  هذه  تف�سري  يف  عبا�س  �بن  قال 
ع تف�سل عالنيتها،  َدَقة �ل�رِشّ يف �لتطُوّ �هلل �سَ
َدقة �لفري�سة  يُقال: ب�سبعني �سعًفا، وجعل �سَ
ا  عالنيتها �أف�سل من �رِشّها، ويف �ل�سنة �أي�سً
ويف   ، �لرِبّ غ�سب  تطفئ  �ل�رِشّ  َدقة  �سَ �أن 
ظِلّه  يف  �هلل  يُظلُّهم  �لذين  �ل�سبعة  حديث 

�أعماُل خرٍي خفيَّة عن �أعني �لنا�س؛ وهي رجل 
قلبه ُمعلَّق بامل�ساجد؛ حيث ل يعلم تعلُّق قلبه 
َق حتى ل  بامل�سجد �إل �هلل، كذلك �لذي ت�سَدّ
بعمله  يعلم  ول  ميينُه،  تنفق  ما  �سمالُه  تعلم 
�هلل،  �إل  �لنا�س  على  َدقة  �ل�سَّ توزيع  يف  هذ� 
ْت عيناه، فهو مل  ورجل ذكر �هلل خالًيا ففا�سَ
يت�سنَّع �لبكاء �أمام �أحد ومل يُر؛ بل يف مكان 

خاٍل ل ير�ه �إل �هلل �سبحانه وتعاىل.
ا  �أي�سً �ل�ساحلة  �لأعمال  �إخفاء  ف�سل  ويف 
ع تكون يف منزل �لإن�سان بحيث  �سالة �لتطُوّ
قال  �هلل؛  �إل  �ل�سالة  لتلك  بتطُوّعه  يعلم  ل 
�لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: ))خري �سالة 

�ملرء يف بيته، �إل �ملكتوبة((.
لتطبيق  مثاٍل  �ل�سالح خرُي  ل�سلفنا  كان  ولقد 
تلك �لف�سائل، فقد جاء عن طلحة بن عبيد�هلل 
�أنه قال خرج عمر مرة يف �سو�د �لليل، فدخل 
�لبيت،  ذلك  �إىل  ذهبت  �أ�سبحت  فلما  بيًتا، 
فاإذ� عجوٌز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال 
هذ� �لرجل ياأتيك، فقالت: �إنه يتعاهدين مدة 
كذ� وكذ�، ياأتيني با يُ�سلحني، ويخرج عني 
َك يا طلحة،  �أُمّ �لأذى، فقلت لنف�سي: ثكلتك 
بهذ�  يقوم  عمر  فكان  تتبَع؟!  ُعَمر  �أعرث�ت 
�هلل  �إل  به  يعلم  ل  بنف�سه،  �لفا�سل  �لعمل 

تطبيًقا للف�سل �ملرتِتّب على ذلك.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�س ويف نتيَجِتها و�لأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر، ويف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم �هللِ كبرية، �إلَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكَبُ منُه، فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رش�ر، و�أمثُل �لأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد يف �لآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

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

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُُّكُم �ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َو�إَِذ� �َساأَلََك 
�أُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُو�ْ  َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل 
�لدعاء   {  : وقال  ]�لبقرة:186[، 
َربُُّكُم  َوَقاَل  قر�أ:  ثم   ،} �لعبادة  هو 
�ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } �لدعاء  �لعبادة  �أف�سل   {  : وقال 

على  �أكرم  �سئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } �لدعاء  من  تعاىل  �هلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  �إن 
ي�ستحي من عبده �إذ� رفع يد�ه �إليه �أن 
يردهما �سفر�ً خائبني { ،وقال : } ل 
يزيد يف  ول  �لدعاء،  �إل  �لق�ساء  يرد 

�لعمر �إل �لب {. 
�هلل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها �إثم ول قطيعة رحم 

�إما  ثالث:  �إحدى  بها  �هلل  �أعطاه  �إل 
�أن تعجل له دعوته، و�إما �أن يدخرها 
عنه  ي�رشف  �أن  و�إما  �لآخرة،  يف  له 
نكرث  �إذ�ً  قالو�:   ،} مثلها  �ل�سوء  من 
 : {وقال  �أكرث  �هلل   { قال:  �لدعاء، 
�إنه من مل ي�ساأل �هلل تعاىل يغ�سب   {
من  �لنا�س  �أعجز   {  : وقال   } عليه 
من  �لنا�س  و�أبخل  �لدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

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

 �أيها �لأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون ، 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها ، ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �لإخال�س، َمرُدّ  قال �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�س، و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�س، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد �إَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت �إَلّ �سيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل �هلل  نزول �سورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�سارى �ساألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تعاىل �سورة �لإخال�س. ، فُرِوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم، فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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بطلة م�شل�شل »م�شاعر »، املمثلة التون�شية مرمي بن �شعبان: 

الرائع" ل�شعبها  جميل  رد  للجزائر  الأوىل  "زيارتي 
.      اأحيي ال�شعب اجلزائري الرائع 

.     البد من خلق تالقح فني  م�شرتك مغاربيا وعربيا 

حلت املمثلة التون�شية مرمي بن �شعبان بطلة امل�شل�شل الرم�شاين  »م�شاعر« يف مو�شمه االأول  �شيفة يف ح�شة  » العيد زابينغ » على قناة النهار، 
وياأتي هذا  بعد تاألقها يف هذا العمل الدرامي امل�شرتك بني اجلزائر وتون�س   فلقد �شطع جنمها يف دورها الذي ج�شدته مما جعلها تك�شب �شعبية 

وجماهريية  كبرية من طرف امل�شاهدين  اجلزائريني الذين �شحرتهم باأدائها الراقي.
حكيم مالك 

اأول ظهور اإعالمي

ويف ذ�ت �ل�سياق  �أكدت مرمي 
�أول  هي   هذه  �أن  �سعبان  بن 
�أر�ض �جلز�ئر  زيارة لها  على 
وهذه �حل�سة على قناة �لنهار 
�أظهر  �إعالمية  �أول ح�سة  هي 
فيها بعد م�ساركتي يف م�سل�سل 
» م�ساعر » م�ؤكدة �أنها  كانت يف  
�إعالمية منذ 4�سن��ت  قطيعة 
ال�ستهالكها  يع�د  و�ل�سبب 
يف  مكثفة  بطريقة  �إعالميا  
فاأنا   م�سريتي  من  معني  وقت 
قدمت  و�لدر�ما  �مل�رسح  �بنة 
يل �لكثري يف م�س��ري �ملهني.

اأحيي ال�شعب اجلزائري 
الرائع

 ولقد و�سلتني كمية �حلب من 
�جلز�ئرية  �جلماهري   طرف 
�لت���سل  م��قع  عرب 
�أكدته   ما  ح�سب  �الجتماعي 
بن  مرمي  �لت�ن�سية  �لفنانة 
ح�س�رها  �أن  ،مربزة  �سعبان  
للجز�ئر ه� رد جميل  لل�سعب 
ع�سق   �لذي  �لر�ئع  �جلز�ئري 
»م�ساعر   م�سل�سل   يف  متثيلها 
»  �لذي جمعها   رفقة  نخبة 

�جلز�ئريني   �ملمثلني   من 
و�ملتمثلني يف كل من  ح�سان 
ونبيل  لعالمة  و�سارة  ك�سا�ض 

ع�سلي وعادل �سيخ .

فريق »م�شاعر »  قدم 
جمهودا جبارا

�مل�رسوع  بهذ�  م�سيدة   
�لبلدين  بني  �مل�سرتك 
�لفني  وبالطاقم  �ل�سقيقني 
و�لرتكي   و�جلز�ئري  �لت�ن�سي 
خرب�ت  على  باالعتماد  وذلك 
جمع  مغاربي  و�إبد�ع  تركّية 
بني جن�م ت�ن�سيني وجز�ئريني 
ت�س�ير  ت�ن�ض  يف  �نطلق 
هناك  كان  و  �الأول  �مل��سم 
�مل�ست�يني  على  جبار  جمه�د 

�لفردي و�جلماعي.   

ح�شان ك�شا�س من اأرقى 
الزمالء الذين تعاملت 

معهم فنيا  

للممثل  حتية  وجهت  كما 
ك�سا�ض  ح�سان  �جلز�ئري 
�أرقى  من  كان  �أنه  معتربة 
معهم  تعاملت  �لذين  �لزمالء 
م�سريتي  يف  �الآن  حد  �إىل 
�لفنان  قبل  �الإن�سان  �ملهنية 
�لذي يت�سم بالب�ساطة و�لت���سع 

�مل�سحكة  �لنكت  و�ساحب 
�أثناء  �لفرحة  فيها  زرع  و�لتي 
ت�س�يرنا مل�سل�سل« م�ساعر ». 

االإ�شادة باأداء �شارة 
لعالمة ويو�شف �شحريي

ر�سالة  �سعبان  بن  ووجهت 
للممثلة �جلز�ئرية �سارة لعالمة 
�إن �ساء �هلل تك�ن د�ئما متاألقة 
ومن  �الأح�سن  �إىل  ح�سن  ومن 
جهتها �أ�سادت باملمثل ي��سف 
”�أوالد  م�سل�سل  بطل  �سحريي 
�حلالل » م�ؤكدة �أنه ممثل جيد 

فيلم«  م�ساهدة  لها  �سبق  وقد 
لطفي« للمخرج �أحمد ر��سدي 
�ملمثل  فيه   �سارك  و�لذي 

ح�سان ك�سا�ض .

وعكة �شحية ت�شببت 
يف  غيابي  عن م�شل�شل » 

م�شاعر«

و�أز�لت  �ملمثلة  �لت�ن�سية مرمي 
بقي  �لذي  �للب�ض  �سعبان  بن 
غام�سا يف �مل�سل�سل �لدر�مي 
» م�ساعر » ح�ل �سبب �ختفائها 
�ملفاجئ م�ؤكدة ب�رس�حة  �أنه 
�أن يتم بث  كان من �ملفرو�ض 
وكان  �ل�سنة  ط�ل  �لعمل  هذ� 
يت�سمن 104 حلقة ولقد �أ�سبت 
�لطق�ض  ب�سبب  �سحية  ب�عكة 
�لع�دة يف  �لبارد جد�، متمنية 
 « م�سل�سل  من  �لثاين  �مل��سم 

م�ساعر« .
 

علينا تقريب امل�شافات 
الفنية بني الدول 
املغاربية والعربية

�لت�ن�سية   جنمة   ودعت 
�لعالقات  فتح  �رسورة  �إىل 
فتح  مع  قيمة  فنية  مب�ساريع 
�س�ق مغاربية لالأفالم لتقريب 
�مل�سافات مع �لدول �لعربية لذ� 

�لرتكيز يف �ملغرب  فالبد من 
�لفن و�مل�سم�ن  �لعربي  على 
يف  ون�ساهم  �لفنان  وم�س��ر 
فعلينا  وبالتايل  �لفنانني  دعم 
�أن  ن�ساهم يف خلق �س�ق كبرية 
�أكرب   �إمكانيات  فيها  تت�فر 
هذه  ب���سطة  لنا  ت�سمح  �لتي 
تناف�سية  باإظهار  �مل�ساريع  
ونعمل  �لدويل  �مل�ست�ى  على  
�أ�سقائنا  مع    م�سرتكة  و�جهة 
�مل�سكلة  معتربة  �لعرب 
عاملنا  يف  �لي�م  �مل�ج�دة 
�إنتاجية  م�سكلة  هي  �لعربي 
باالقتبا�ض  مرحبة   ، بحتة 
ال  فلما  عاملية  ل�سيناري�هات 
طاقات  منتلك  �أننا  مربزة     ،
�سبانية  ذ�ت م�ست�ى عايل يف 
ت�ساء  ولكنها ال  �لعربي  عاملنا 
�الإعالم   و�سائل  عرب  �لظه�ر 
معهم  فتح ح��ر  �إىل   د�عية   ،
خللق �لتالقح �لفني �مل�سرتك  
�سامية   مبادر�ت  وج�د  رغم 
م�ساعر  م�سل�سل  �أبرزها 
حممد  �لرتكي  �ملخرج  ،مع 

�جل�ك.

زيارة اأطفال املر�شى 
مب�شت�شفى« بارين  لفتة 
اإن�شانية طيبة ملرمي بن 

�شعبان 

�لت�ن�سية  �ملمثلة  ز�رت  لقد  و 
�الأطفال  �سعبان  بن  مرمي 
نفي�سة  مب�ست�سفى  �ملر�سى 
د�ي  ح�سني  »بارين«   حم�د  
�جلز�ئر �لعا�سمة  �لذين عربو� 
عن فرحتهم �لكبرية بروؤية بطلة 
م�سل�سل »م�ساعر« �أمامهم  يف 
�لطيبة  �الإن�سانية  �للفتة  هذه 
�لتي  �ملبدعة  �ملمثلة  لهذه 
وج�ه  على  �لب�سمة  زرعت 
يف  �لفرحة  و�ساركتهم  �لرب�ءة 

عيد �لفطر �ملبارك.

املمثلة التون�شية مرمي بن 
�شعبان  يف �شطور...

ممثلة  �سعبان  بن  مرمي 
يف   �مل�رسح  در�ست  ت�ن�سية 
يف  �جلامعات  و�أرقى  �أعرق 
�ل�س�رب�ن  جامعة  وهي  �لعامل 
م�سل�سل  من  �نطلقت  باري�ض، 
يف   .2010 �سنة  يف  »كا�ستينغ« 
يف  مهما  دور�  قدمت   2012
م�سل�سل »مكت�ب« جزء 3 ،و يف 
ومديرة  كممثلة  �ساركت   2013
ليام«  م�سل�سل«  يف  �لكا�ستينغ 
�أف�سل  جائزة  على  وحازت 
ممثلة من ��ستفتاء كبري ملجلة 
 2014 يف  و  �لعربية  �سيدتي 
�لق�سري  �لفيلم  يف  �ساركت 
ولعبت   ،»face a la mer«
�لثاين  �جلزء  يف  ح�سناء  دور 
من  �مل�سل�سل �لت�ن�سي » �أوالد 
مفيدة« �سنة 2016  ويف نف�ض 
�ل�سنة ج�سدت دور«فريديريكا« 
�لت�ن�سي  �لك�ميدي  �لفيلم  يف 
�جلزء  و�ساركت يف   ،«   ! وه   «
يف  و�لثاين2017   �الأول2016 
م�سل�سل »Flash back« على 
قناة �لتا�سعة �أين  قامت باأد�ء 
دور �لبط�لة مع �ملمثل لطفي 
�لعبديل ،  ويف رم�سان  2019 
�ساركت يف  م�سل�سل » م�ساعر » 
وه� عمل م�سرتك بني �جلز�ئر 
�ملخرج  �إخر�ج  ومن  وت�ن�ض 
�لرتكي �الأملاين حممد �جل�ك 

 ي�مية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رسكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�ض ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان ف�ر��سييه �ملر�دية �جلز�ئر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
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"كيا" من  القادمة  "Niro" الكهربائية  على  تعّرف 

"كيا"  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
منوذجها  اجلنوبية  الكورية 
 "Niro" اجلديد من �ضيارات
اأوفر  الكرو�س  الكهربائية 
هذه  وجاءت  املتطورة 
املركبات بت�ضميم جديد كليا 
 "Niro" ب�ضيارات  مقارنة 
اأكرث  اأ�ضبح  فالهيكل  ال�ضابقة، 

الأمامية  والواجهة  ان�ضيابية، 
واأنيق  ع�رشي  مبظهر  باتت 
ال�ضباب  م�ضابيح  بف�ضل 
ب�ضكل حرف "x"، كما اأك�ضبت 
الأمامية  ال�ضدمات  ممت�ضات 
طابع  ال�ضيارة  هذه  واخللفية 
اأما مق�ضورة  والقوة.  احلداثة 
فتبدو  الداخل،  من  ال�ضيارة 

اأفالم  من  مركبة  كمق�ضورة 
وتتميز  العاملي،  اخليال 
املتطورة  واملواد  بالب�ضاطة 
يتداخل  والتي  تك�ضوها،  التي 
البال�ضتيك  مع  املعدن  فيها 
ب�ضورة  الكربون  واألياف 
وجود  اإىل  بالإ�ضافة  مميزة، 
و10   7 مبقا�س  �ضا�ضتني 

اأمام  اإحداهما  بو�ضات، 
ال�ضائق مبا�رشة و�ضتطرح هذه 
كهربائي  مبحرك  املركبة 
وبطارية  ح�ضانا،   170 بعزم 
تكفيها  كيلوواط،   1.56 ب�ضعة 
على  كلم   150 من  اأكرث  لقطع 
طرق ال�ضفر ال�رشيع، ونحو 70 

كلم داخل املدن.

�سيارة  "المبورغيني" تطلق 
كوبيه ريا�سية جبارة

"لمبورغيني"  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
"Spyder" بن�ضخة كوبيه، يجعل 
منها واحدة من اأجمل ال�ضيارات 
ما  واأكرث  الأ�ضواق  يف  الريا�ضية 
الت�ضميم  هو  ال�ضيارة  هذه  مييز 
يف  الهوائية  للفتحات  الفريد 
ميكن  الذي  وال�ضقف  هيكلها، 
طيه واإخفاوؤه داخل الهيكل خالل 
17 ثانية، حتى عند �ضري املركبة 
و�ضتاأتي  عالية  �رشعات  على 

كبرية  مبحركات  ال�ضيارة  هذه 
 5.2 و�ضعة  اأ�ضطوانات،  بع�رش 
�ضيارات  املوجودة يف  كتلك  لرت، 
 Lamborghini Huracan"
Evo"، بعزم 640 ح�ضانا، قادرة 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  زيادة  على 
ثانية   2.9 يف  كلم/�ضاعة   100
تطرح  اأن  املفرت�س  ومن  فقط 
اأواخر  الأ�ضواق  يف  املركبة  هذه 
ربيع هذا العام، ب�ضعر يرتاوح ما 

بني 184 و220 األف دولر.

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

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب،  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�ضها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �ضيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�ضابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�ضيل، 
لكن و�ضائل الإعالم ال�ضينية تتوقع 
باأن ال�ضيارة �ضت�ضمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�س  يتم 
�ضينطلق  والذي   2018 لل�ضيارات 

يف 7 �ضبتمرب.

موديالت  ح�ضول  املرتقب  من 
حتديثات  على  وت�ضالنجر  ت�ضارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�ضب  قريبا 
موؤخرا.. وقد ظهرت �ضور جت�ض�ضية 
القادم  ت�ضارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيريات  عن  تك�ضف 

لل�ضيارة الع�ضلية.
“�ضكات”  لن�ضخة  هي  ال�ضور 
بنف�س  ت�ضارجر،  لدودج  الأ�ضا�ضية 
الأمامية  وامل�ضابيح  املقدمة 
ال�ضابق،  للموديل  املحرك  وغطاء 
رئي�ضي،  واحد  باختالف  ولكن 
فتحات الهواء، والتي مت و�ضع اثنتني 
�ضبكة  من  العلوي  اجلزء  يف  منها 

الأمامية  امل�ضابيح  بجوار  التهوية 
لإعطاء ت�ضارجر مظهرا اأكرث جراءة 

ولو ب�ضكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�ضدار 
حمدودة  تغيريت  مع  املوديل،  من 
وبع�س  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �ضارة  على  التعديالت 
اأ�ضفل  تقع  التحديثات مع ذلك  اأهم 
غطاء املحرك لأداء ال�ضيارة، لرفع 
قوتها من امل�ضتوى احلايل عند 485 
ح�ضان، ويُذكر اأن دودج تنوي اإجراء 
حتديثات �ضاملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�ضريون  بوجاتي  ا�ضتبدال  رغم 
فريون،  لطراز  �رشع  والأ حدث  الأ
من  واحدة  تعترب  مازالت  اأنها  اإل 
اأف�ضل ال�ضوبركارز التي مت �ضنعها 
طالق، ولهذا ال�ضبب تعترب  على الإ
ن�ضخة  �ضنع  يتم  كي  منا�ضبة  الآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  ال�ضعب  من  بالطبع، 
فريون  لطراز  مطابقة  ن�ضخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�ضعر 
ن�ضخة  بطرح  اأفيتو  با�ضم  رو�ضي 
والتي  فريون،  من  مكتملة  ن�ضف 
 6 �ضعة  حمرك  حتمل  اأنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�ضان  بقوة  لرت 
هذه  اأن  اإل  فقط،  كلم   100 �ضري 
التفا�ضيل م�ضكوك يف م�ضداقيتها 

بن�ضبة كبرية جداً بالطبع.
كبري  مبلغ  اأفيتو،  اإعالن  ح�ضب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�ضخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  الأ يف  مثبت 
توجد  فال  ح�ضان،   1،000 بقوة 
اأية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

اختبارات معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  اختالفاً  �ضوبر�ضبورت 
تاأتي  فهي  املقلدة،  الن�ضخة  هذه 
التريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�ضان و 1،500 نيوتن.

معدل  مع  الدوران،  عزم  من  مرت 
كلم/�ضاعة   100 اإىل   0 من  ت�ضارع 
ق�ضوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�ضل اإىل 415 كلم/�ضاعة.

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�ضنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�ضي الرو�ضية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�ضية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ضتحدث �رشكة بي 
الأملانية م�ضنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�ضيا، ومن املرجح 
و�ضيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�ضيارات"اأما 
�ضينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�ضنع، 
�ضيدان من  �ضيارات  ت�ضنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�ضال عن �ضيارات كرو�س اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني

النتهاء  يتم  اأن  املفرت�س  ومن 
من بناء امل�ضنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�ضف، 
من  الثاين  الن�ضف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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براءات االخرتاع ت�ضع 
»اآبل« اأمام املحاكم جمددا

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

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

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

�إياها بالدفع مر�ت عدة«.

 اأبرز موا�ضفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»في�ضبوك« ت�ضعى للتنبوؤ بتحركات 
امل�ضتخدمني امل�ضتقبلية

يبدو �أن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة 
خطو�تك �مل�ستقبلية، وفقا ملا ك�سفته 
لرب�ء�ت  �الأمريكية  �لهيئة  لدى  وثائق 
وتك�سف  �لتجارية  و�لعلمات  �الخرت�ع 
وثائق بر�ء�ت �الخرت�ع كيف �سي�ستخدم 
بيانات  �الجتماعية  �ل�سبكات  عملق 
باملكان  للتنبوؤ  �مل�ستخدمني  موقع 
�لذي �سيذهبون �إليه يف �مل�ستقبل، حتى 
عندما يكونون غري مت�سلني باالإنرتنت.

ت�ستخدم  �أن  �أي�سا  �ملحتمل  ومن 
�مل�ستخدم  �أ�سدقاء  بيانات  في�سبوك 
حتركاته  لتوقع  مو�قعهم  وبيانات 
�الخرت�ع،  بر�ءة  �إيد�ع  ومت  �مل�ستقبلية 
�الأمريكية  �لهيئة  لدى   ،2017 مايو  يف 
�لتجارية،  و�لعلمات  لرب�ء�ت �الخرت�ع 
�إال �أنه مت �الإبلغ عنها موؤخر� بو��سطة 
»BuzzFeed News«وعنونت  موقع 
وردت  �لتي  �جلديدة  تقنيتها  في�سبوك 
 Offline« �الخرت�ع  بر�ءة  وثائق  يف 
Trajectories«، وقد عر�ست �ل�رشكة 
�سمن �لوثائق بالتف�سيل كيفية ��ستخد�م 
�لذي  باملكان  للتنبوؤ  �ملو�قع  بيانات 

�سيذهب �إليه �مل�ستخدم م�ستقبل.
وتقوم تقنية في�سبوك �جلديدة بدر��سة 
ت�سجيلها  مت  �لتي  �ل�سابقة  �الأماكن 
�مل�ستخدم  بزيار�ت  و�ملرتبطة  م�سبقا 
بيانات  لقائمة  �لدخول  يتيح  مبا  لها، 
�لدخول  و�أي�سا  به،  �خلا�سة  �ملوقع 
من  �أخرين  الأ�سخا�س  �ملوقع  لبيانات 

�أجل �لقيام بالتنبوؤ، �لذي يقوم على توقع 
للم�ستخدم  �لزيار�ت �مل�ستقبلية  �أماكن 
�جلغر�فية  �ملو�قع  عدد  طريق  عن 
كمبيوتر  منوذج  با�ستخد�م  �ملر�سحة 

وبيانات و�سفية مرتبطة بامل�ستخدم.
�إن�ساء  »يتم  �أنه  �إىل  �لوثائق  وت�سري 
�لتعلم  با�ستخد�م  �لكمبيوتر  منوذج 
�ملرتبطة  �لو�سفية  و�لبيانات  �الآيل 
�ملوقع  يف  كانو�  �لذين  بامل�ستخدمني 
في�سبوك  تقوم  �ملر�سح«ولن  �جلغر�يف 
لبناء  فقط  موقعك  بيانات  بجمع 
�أي�سا  �ستبحث  بل  �لزيار�ت،  خارطة 
عن �أ�سدقائك، ويف بع�س �حلاالت، عن 
�ملو�قع  �إىل  �أي�سا  ذهبو�  �لذين  �لغرباء 
�لتي زرتها لتحديد �ملكان �لتايل �لذي 

�ستذهب �إليه.
تقنية  �الخرت�ع  بر�ءة  تت�سمن  كما 
�ملوقع  »توقع  عنو�ن  حتمل  �أخرى 
على  �لل�سلكية  �الإ�سار�ت  با�ستخد�م 
�الإنرتنت«  عرب  �الجتماعية  �ل�سبكات 
 Location Predicting Using(
 Wireless Signals on Online
�ستحلل  و�لتي   ،)Social Networks
مدى قوة �ت�ساالت �لو�ي فاي و�لبلوتوث 
لتحديد  �خللوية  �الت�ساالت  و�إ�سار�ت 
�لقيام  وعند  �حلايل.  �مل�ستخدم  موقع 
�أي�سا  في�سبوك  تطبيق  يكون  بذلك، 
قادر� على �لتنبوؤ مبكانك �مل�ستقبلي يف 

حال عدم �الت�سال باالإنرتنت.

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

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

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

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

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

.»ACE« ال تدعم ملفات

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

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

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

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

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

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

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

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

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

�لذكية.

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

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

 X اآبل تعود الإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�أحمد بن عطية

م�ستوى  على  مهول  حريق  �أم�س،  �أول  �سب 
بحي  »�لطحطاحة«  ب�ساحة  يقع  مطعم 
عنه  �إجنر  وهر�ن،  بو�سط  �جلديدة  �ملدينة 
�خلطورة  متفاوتة  بحروق  �أ�سخا�س   4 �إ�سابة 
من �سمنهم �سابني و �سيدتني ترت�وح معدالت 
�أعمارهن ما بني 40 و 60 �سنة، و �للو�تي �أ�سنب 
بحروق من �لدرجة �لثانية على م�ستوى �ليدين 
�ل�رسعة  �أين مت نقلهما على جناح  �لرجلني  و 
�الإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  �حلروق  مل�سلحة 
�لفاحت نوفمرب 1954 باإي�سطو لتلقي �الإ�سعافات 

�الأولية .
و قد قام عون �حلماية �ملدنية �سحنون عبد 
�أل�سنة  و�سط  علقتا  �سيدتني  باإنقاذ  �لقادر 
�ملنا�سب  �لوقت  تدخله يف  لوال  �للهب، حيث 
قام  �أين  �ملوتى،  عد�د  يف  �ل�سحيتني  لكانت 
�الإحتكاك  و  �جلد�ر  بت�سلق  بطويل  بعمل 
قام  �أين  �الأول  بالطابق  معهما  مبا�رسة 
تو�جده  من  بالرغم  �رسيع،  ب�سكل  باإنقاذهما 
جر�ء  فرب�ير  �سهر  منذ  مر�سية  عطلة  يف 

�سلت  و  يديه  باإحدى  الإ�سابة خطرية  تعر�سه 
�لعمل  هذ�  �أمام  و  كلي،  �سبه  ب�سكل  قدرتها 
للحماية  �لعام  �ملدير  �أم�س،  �أ�سدر  �ملبهر 
برقية  باإ�ست�سد�ر  بوعالم  بوغالف  �ملدنية 
و  �ملدنية  �حلماية  عون  عمل  يثمن  عاجلة، 
قرر ترقيته �إىل رتبة عريف مع �إدر�جه �سمن 
مفرزة �حلماية �ملدنية �لتي تعمل �سمن بعثة 

�حلج .

من جهته و�يل والية مولود �رسيفي قام بتكرمي 
عمله  عن  �إياه  �ساكر�  �ملدنية  �حلماية  لعون 

�ملتفاين و ح�سه �الإن�ساين و مهنيته �لعالية .
جدير بالذكر �أن عون �حلماية �ملدنية �أ�سبح 
حديث �لعام و �خلا�س على �سبكات �لتو��سل 
�الإجتماعي، و ين�سط بوحدة �حلماية �ملدنية 

�ملتنقلة ببلدية بئر �جلري �رسقي �لوالية .

بالرغم من �إ�ضابته ب�ضلل بيده و تو�جده يف عطلة مر�ضية

عون حماية مدنية ينقذ �سيدتني من حريق 
مهول مبطعم ب«الطحطاحة« بوهران

.          ترقيته لرتبة عريف و �جلز�ئريون ي�ضفونه بالبطل

اأ�سرار خطرية عن 
حادث احتالل احلرم 

املكي عام 1979

ك�سف حممد بن زويد �لنفيعي �للو�ء ركن 

�أد�ر عملية تطهري  مظلي �ملتقاعد �لذي 

»حادثة  بـ  يعرف  ما  �أثناء  �ملكي  �حلرم 

�الأ�رس�ر  من  �لكثري   ،1979 عام  جيمان« 

�جللل  �حلدث  ذلك  قلب  من  و�لتفا�سيل 

�أمن  قوة  يقود  كان  �لذي  �لنفيعي  وذكر 

و�سع  �أنه  �لد�خلية  لوز�رة  تابعة  خا�سة 

�ملكي،  �حلرم  لتطهري  �الأولية  »�خلطة 

�أهد�فها على �ملحافظة  و�لتي ركزت يف 

�مل�سلمني،  و�أرو�ح  �حلر�م  �مل�سجد  على 

�ملنفذة  �لقو�ت  �سالمة  و�ملحافظة على 

�ملجموعة  على  �لقب�س  و�إلقاء  للعمليات، 
�مل�سلحة �أحياء«.

 20 يف  دخلو�  م�سلح   200 من  �أكرث  وكان 

نوفمرب 1979 �إىل �حلرم �ملكي و�سيطرو� 
عليه بدعوى »ظهور �ملهدي �ملنتظر«.

بني  جرى  مثري�  حو�ر�  �لنفيعي  ونقل 

�الأمري  �ساأله  �إذ  وجهيمان،  �لفي�سل  �سعود 

فاأجاب  لتلك �جلرمية،  �رتكابه  �سبب  عن 

�أكد �سعود  قائال: »ق�ساء وقدر«، يف حني 

وقدر�،  ق�ساء  لي�س  جرى  ما  �أن  �لفي�سل 

عليه  رد  �لذي  �الأمر  �ل�سيطان،  من  و�إمنا 

جهيمان بقوله: »ميكن من �ل�سيطان«،ويف 

�لفي�سل  �سعود  �الأمري  �ساأل  �حلو�ر،  ذلك 

ماء،  فطلب  حلظتها،  يريد  عما  جهيمان 

فخرج �سعود �لفي�سل وقال للو�ء �لنفيعي: 
»�أعطه ماء«.
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تيزي وزو
جمهولون ي�ستولون على 

قطيع من الأغنام 
�أفر�د ع�سابة جمهولة  قام نهاية �الأ�سبوع �ملا�سي 
من  �ملا�سية  من  قطيع  �رسقة  و�لهوية،على  �لعدد 
من  مقربة  على  �لو�قع  �لفالحني  �أحد  م�ستودع 
�لطريق �لر�بط بني بلدية �آيت يحي مو�سى و ذر�ع 
�مليز�ن باجلهة �ل�سمالية لوالية تيزي وزو حيث مت 

فتح حتقيق مف�سل يف �لعملية
ح-كرمي

م�ضتغامن 
العثور على جثة

 بعر�ض البحر 
�لبحر  بعر�س  �لهوية  جثة جمهولة  على  �لعثور  مت 
�أ�ستفيد  لوالية م�ستغامن، ح�سبما  �لغربي  بال�ساحل 

من �ملجموعة �الإقليمية حلر��س �ل�سو�حل.
حلر��س  �لعائمة  �لوحد�ت  �أن  �مل�سدر  �أو�سح  و 
�ل�سو�حل عرثت على جثة جمهولة �لهوية على بعد 
 20( �إ�ستيدية  بلدية  �سمال  كلم(   4( بحريني  ميلني 
كلم غرب م�ستغامن( وقامت ذ�ت �لوحد�ت بانت�سال 
�جلثة وهي من جن�س ذكر يف �لثالثني من �لعمر ومت 

نقلها مليناء م�ستغامن، ي�سيف �مل�سدر نف�سه.

�ملدية
فتح  نفقي �سيدي مدين-

احلمدانية قريبا
�سيدي  نفقي  فتح  �ملقبل«  �الأ�سبوع  »خالل  �سيتم 
حركة  �أمام  )�ملدية(  �حلمد�نية   - )�لبليدة(  مدين 

�ملرور و ذلك بعد رفع كافة �لتحفظات 
�لتي مت ت�سجيلها خالل �ملرحلة �لتجريبية، ح�سبما 
وقال  �لعمومية  لالأ�سغال  �ملحلي  �ملدير  �أو�سحه 
�الأخرية  �لتجريبية  »�ملرحلة  �أن  مزيان  يحيى 
تتقدم  �لنفقني  د�خل  و�سعها  مت  �لتي  للتجهيز�ت 
بوترية جيدة و �سيتم �النتهاء منها فور �سمان جميع 
�ل�رسوط �الأمنية �لالزمة«، م�سري� �إىل �أن ��ستغالل 

هذ� �جلزء �سيتم »قريبا«.

مع�ضكر 
ن�سوب 39 حريقا

 يومي العيد 
مع�سكر  بوالية  �ملدنية  �حلماية  م�سالح  �سجلت 
ن�سوب 39 حريقا خالل يومي عيد �لفطر، ح�سبما 
علم لدى رئي�س خلية �العالم بذ�ت �لهيئة و �أ�سار 
�لتي  �حلر�ئق  �أن  مهني،  �لطاهر  �الأول،  �ملالزم 
من  عدد�  م�ست  �لوالية  بلديات  من  بعدد  �سجلت 
�لطرقات  حو�ف  و  �لزر�عية  و�ملحا�سيل  �ملقابر 
�لن�سيج  د�خل  �إىل حر�ئق  �إ�سافة  ياب�سة  �أع�ساب  و 

�لعمر�ين.

فائدة غري متوقعة
 لع�سري الطماطم 

ك�سفت در��سة جديدة �أجرتها جامعة طوكيو للطب 
�أن  ميكن  �لطماطم  ع�سري  �رسب  �أن  و�الأ�سنان 
ي�ساعد يف تقليل خطر �الإ�سابة باأمر��س �لقلب ويف 
�لدر��سة، قدم �لباحثون للم�ساركني �ليابانيني �لبالغ 
عددهم 481 م�ساركا، ع�سري �لطماطم غري �ململح، 

طو�ل عام كامل.
للع�سري  ��ستهالكهم  مقد�ر  �مل�ساركون  و�سجل 
�لتي  �ل�سحية  �لتغيري�ت  �إىل  باالإ�سافة  يوميا، 
 Food الحظوها وبينت �لنتائج �ملن�سورة يف جملة
�لدم  �سغط  �أن   ،Science and Nutrition
�نخف�س بن�سبة 3% يف �ملتو�سط لدى 94 م�ساركا، 
يعانون من �رتفاع �سغط �لدم غري �ملعالج ومن بني 
�مل�سابني بارتفاع �لكولي�سرتول يف �لدم، �سهد 125 
�ملادة  يف   %3.3 بن�سبة  متو�سطا  �نخفا�سا  منهم 
�لدموية  �الأوعية  ت�سد  �أن  ميكن  �لتي  �لدهنية، 

وت�سبب �لنوبات �لقلبية و�ل�سكتات �لدماغية.
و�سوهدت �الآثار �ملفيدة ب�سكل متماثل لدى �لرجال 

و�لن�ساء من �لفئات �لعمرية �ملختلفة.

بافل دوروف

بال�سيام طّورت تطبيق  الـ »تلغرام«

غليز�ن

اأكرث من 12 األف مرت�سح معني 
بامتحانات »البيام«

�أعلن موؤ�س�س تطبيق »تلغر�م« �ل�سهري، بافل 
�أيام،   6 لـ  �لطعام  عن  �متنع  �أنه  دوروف، 
بهدف تطوير تطبيقه، وقال دوروف: »�أردت 
هذ� �ل�سهر جتربة �سيء جديد يف حياتي، 
لقد �متنعت عن تناول �لطعام متاما ملدة 
6 �أيام، و�كتفيت ب�رسب �ملاء، و�أ�سعر �أنني 
ي�سفي  �لطعام  عن  �ل�سوم  جيدة،  بحالة 
��ستطعت  هذه  �ل�سيام  فرتة  ويف  �لذهن، 
خطط  تطوير  يف  مهمة  خطو�ت  حتقيق 

�إد�رة �ملنتجات �خلا�سة بتلغر�م«.
�أنه وعلى  و�أو�سح �ملربمج ورجل �الأعمال 
نظاما  يتبع  كان  خلت،  عاما   15 �لـ  مد�ر 
�مل�رسوبات  من  خال  �سارما  غذ�ئيا 
�أو  �للحوم  ياأكل  ومل  و�لقهوة،  �لكحولية 
�أو  و�الألبان  �الأجبان  م�ستقات  �أو  �لبي�س 
�لفروكتوز، ومل يتعاطى �أي �أدوية، وهذ� ما 
لتطوير  �أفكار جديدة  تطوير  على  �ساعده 

»تلغر�م«.

�لتعليم  �سهادة  �متحانات  غد�  تنطلق 
 2019/2018 �لدر��سية  لل�سنة  �ملتو�سط 
�ألف  و�لتي يتقدم  من �أجلها �أكرث من 12 
مرت�سح ومرت�سحة يتوزعون على 50 مركز 
م�سالح  قدمتها  �لتي  �الأرقام  وفق  �إجر�ء 
مديرية �لرتبية �لوطنية لوالية غليز�ن ومن 
مرت�سحا   61 ن�سجل  �ملرت�سحني  �إجمايل 
مت  �أين  �لعقابية  �ملوؤ�س�سات  نزالء  من 
ت�سخري مركز باملوؤ�س�سة �لعقابية ببالع�سل 
ال�ستقبال �ملرت�سحني فيما مت جتنيد �أكرث 

�المتحانات  لتاأمني  �رسطة  عون   300 من 
 2600 نحو  تاأطريها  على  ي�رسف  �لتي 
ومالحظني  �أ�ساتذة  �إد�ريني  من  موؤطر� 
فيما مت تخ�سي�س مركزين للت�سحيح بكل 
�رهيو  وو�دي  �لوالية غليز�ن  من عا�سمة 
ويكون تاريخ �الإعالن عن نتائج �لناجحني 
يف �المتحانات �حلالية دورة جو�ن 2019 
�لوطني  �لديو�ن  يوم 22 جو�ن عرب موقع 

لالمتحانات.
ق  م

ن�ضطها جنوم �لأغنية �لقبائلية

جناح باهر لتظاهرة »ليايل 
رم�سان » بالبويرة 

�ختتمت �الثنني �لفارط تظاهرة »ليايل رم�سان 
�لثقافة  د�ر  �إد�رة  �لتي ��رسفت على تنظيمها   «
�لف�سيل  �ل�سهر  طيلة  بالبويرة   « زعموم  علي   «
�الإقبال  خالل  من  باهر�  جناحا  و�سهدت 
�ملعترب للعائالت �لبويرية �لتي ف�سلت معظمها 
�ال�ستمتاع  يف  �لرم�سانية  �سهر�تها  ق�ساء 
 21 فاقت  و�لتي  �ملربجمة  �حلفالت  بباقة 
حمليا  فنانا   76 من  �أزيد  ن�سطها  �ساهر�  حفال 
وجنوم �الأغنية �لقبائلية على غر�ر جنم �الأغنية 
و�ل�سوت   « ع�سمة  »ر�بح  و�لعاطفية  �ل�سبابية 
�لن�سوي �ملميز » يا�سمينة » �إىل جانب �ملطربة 
و�لنجمة �ل�ساعدة يف �لتمثيل » ن�سرية بن يو�سف 
» �إىل جانب �مل�ساركة �ملتميزة خلريجة برنامج 
» �أحلان و�سباب » �ل�سابة �ملوهوبة » فلة باليل 
» �بنة تيزي وزو �لتي ��ستقبلها �جلمهور �لبويري 

بحفاوة كبرية . 
�أح�ضن مرزوق

�لبويرة

انتحار تلميذة مقبلة على 
امتحان »البيام«

�هتزت �أم�س منطقة م�سد�لة باجلهة �ل�رسقية 
و�سع  فاجعة  وقع  على  �لبويرة  والية  لعا�سمة 
حيث   ، تر�جيدية  بطريقة  حلياتها  حد�  فتاة 
�لعثور عليها جثة هامدة معلقة على جذع  مت 
و�أوردت   ، �لعائلي  �ملنزل  من  بالقرب  �سجرة 
�ل�سحية  �أن   « �لو�سط   « ليومية  م�سادر مقربة 
ومقبلة  باملتو�سطة  تدر�س  �سنة   19 �لبالغة 
�لتعليم  يوم �الأحد على �جتياز �متحان �سهادة 
�ملتو�سط ، وهي تعاين من م�ساكل و�سغوطات 
�ملاأ�ساوية  �لنهاية  هذه  �إىل  بها  �أدت  نف�سية 
خا�سة  باملنطقة  و�أ�سى  حزنا  خلفت  �لتي 
�لفطر  عيد  نفحات  مع  تز�منت  �حلادثة  و�ن 
�مل�ست�سفى  �إىل  جثتها  ونقلت  هذ�   ، �ملبارك 
م�سالح  فتحت  فيما  �لت�رسيح  على  لعر�سها 
مالب�سات  لك�سف  حتقيقاتها  �لوطني  �لدرك 

�حلادثة �الأليمة .
�أح�ضن مرزوق

خالل �أيام �لعيد
270 حالة ت�سمم  
بالوليات الغربية 

 07 �لعيد   نهار  �لغربية   �لواليات  �سهدت 
 270 من  �أكرث  �أرغمت  للت�سمم   حاالت 
�أكدته  ح�سبما   �مل�ست�سفى    �سخ�سا 
 ، تلم�سان  لواليات  �ل�سحة   مديريات 
 ، �سلف   ، غليز�ن   ، مع�سكر   ، م�ستغامن 

تيارت ، و�سعيدة .

حتت �ضعار �لت�ضامن و�لتاآزر 

حتتفل   Ooredoo
بعيد الفطر املبارك 

اىل جانب امُل�سنني
دد   متمُ �ملمُو�طن،  اللتز�مها  فاء  و 
�لرم�سانية  �لت�سامنية  Ooredooهبتها 

خالل عيد �لفطر �ملبارك. 
هذه   Ooredoo ت�سع  �سنة،  ككل 
�لت�سامن  �سعار  حتت  �لدينية  �ملنا�سبة 
بعث �لفرحة وروح �لتاآزر يف دور �مل�سنني 
ووهر�ن  �لعا�سمة  �جلز�ئر  من  بكل 

وق�سنطينة.
ويف �ليوم �لثاين من عيد �لفطر �ملبارك، 
�لوطني  �لت�سامن  وز�رة  مع  وبال�رس�كة 
عمال  قام  �ملر�أة،  وق�سايا  و�الأ�رسة 
كذ�  و  �لوز�رة  ممثلي  رفقة   Ooredoo
و  وطنية  وفنية  وريا�سية  �إعالمية  وجوه 
زكية  و  عرو�س  بن  زهية  �ل�سيد�ت  هي: 
�سالح  و�ل�سادة  �سو�كري  و�سليمة  حممد  
�أوڤروت و حميد عا�سوري و �إبر�هيم �إربن 
و رمزي زنقة كريزي و �ل�سيخ فرحات و 
بزيارة  �لثالثة(،  �الإذ�عية  )�لقناة  مهدي 
�لزو�ر  لباب  �الإيو�ء  مر�كز  يف  �مل�سنني 
باجلز�ئر  مو�سى  و�سيدي  بر�هيم  ود�يل 
�سنني  للممُ هد�يا  قدمو�  �أين  �لعا�سمة، 
�لتي  �لطيبة  �ملبادرة  بهذه  رحبو�  �لذين 

�أدخلت �لب�سمة و�لفرحة يف نفو�سهم. 
بزيارة   Ooredoo عمال  قام  كما 
)مركز  وهر�ن  يف  �لعجزة  بدور  �مل�سنني 
)مركز  وق�سنطينة  وم�رسغني(  �حلمري 

جبل ومركز حامة بوزيان(. 
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حمرو�س  غري  ب�ساطئ  غرقا  �ساب  هلك 
�لقالة  بد�ئرة  �لعوينات  من  بالقرب 
)�لطارف( و ذلك بعد �نت�ساله من طرف 
عنا�رس �حلماية �ملدنية، ح�سب ما علم 
�لنظامي  �ل�سلك  هذ�  م�سالح  طرف  من 
هذه  فاإن  �مل�سدر  لذ�ت  و��ستناد� 

�لعمر 17 �سنة  �لبالغ من  �لثانية  �ل�سحية 
�نت�ساله  بعد  �الأخرية  �أنفا�سه  لفظ  قد 
�أم�س �الأربعاء من طرف عنا�رس �حلماية 
�بن عمه  �ملدنية و ذلك تز�منا مع وفاة 
غرقا و هو �ساب يبلغ من �لعمر 15 �سنة 

يف نف�س �ليوم.

�لطارف 

هالك �سخ�ض ثان غرقا ب�ساطئ  
غري حمرو�ض 
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