
اإق�صاء مالل وعرامة 
عامني نافذين 

اعتداء خطري على اأ�صتاذ 
حار�س يف اختتام البكالوريا 

اإيداع مري عني البي�صاء 
بورقلة احلب�س املوؤقت

جواز �صفر اإ�صتعجايل للحراقة 
عرب القن�صليات 

احلراك يف جمعته ال18

ف�صل ذريع لدعاة اجلهوية 

اأعلن عدم تر�شحه لعهدة جديدة

احتاد العمال يتخل�س من
 �صيدي ال�صعيد

�شبهات الف�شاد بغرب البالد

10 والة و17 برملانيا و30 مديرا تنفيذيا اأمام الق�صاء
�ص3

�ص3
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اجلي�ص مي�شط غابات
 جنوب بلعبا�ص 

بحث عن جماعة 
اإرهابية يقودها 
�ص4م�صطفى �صوابي

�ص3

�ص24 �ص3 �ص3

�ص4

اإىل جانب اق�ساء �سويلح �سنتني

�سبط 15 حالة غ�ش بالبويرة

فيما مت و�سع رئي�سي احلظرية وال�سفقات حتت الرقابة الق�سائية

اإ�سرتاط عر�ش زواج اأو عقد عمل و تاأكيد من الدولة الأجنبية

اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �شركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �شت�شرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�شط TV " و حتمل القناة �شعار الو�شطية بكامل 

املوا�شفات التقنية الوا�شحة يف الت�شميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�شعار و ا�شم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة

.     الراية الوطنية ترفرف بقوة و�سط احلراك
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نتيجة ترتيبات وزارة الدفاع الوطني

بكالوريا 2019 دون ت�سريبات 
�أم�س  �أول  �ل�ستار  �أ�سدل 
�سهادة  �متحانات  �خلمي�س,على 
 ,2019 جو�ن  دورة  �لبكالوريا 
و�سط  �لوطني,  �لرت�ب  كامل  عرب 
وعدم  حمكمة  تنظيمية  �جر�ء�ت 
ملو��سيع  ت�رسيبات  �ية  ت�سجيل 
تعد  �لتي  �ل�سهادة  هذه  �متحانات 

تاأ�سرية �لدخول للجامعة. 
�لتنظيمية  �لإجر�ء�ت  بف�سل 
وز�رة  �تخذتها  �لتي  �ملحكمة 
مع  بالتن�سيق  �لوطنية  �لرتبية 
�أنهى  �لأمنية  �ل�سلطات  خمتلف 
مرت�سح  �ألف   674 من  �أزيد 

�لبكالوريا  �سهادة  �متحانات 
 2018/2019 �لدر��سي  للمو�سم 
�لرتياح  و  �لهدوء  �سادة  جو  يف 
�لذين  �لكبريين و�سط �ملرت�سحني 
�جتاز� �لعقبة �لأخرية من م�سارهم 

�لدر��سي قبل �للتحاق باجلامعة.
و �أعرب وزير �لرتبية �لوطنية, عبد 
�حلكيم بلعابد, بعد ظهر �ليوم, عن 
�سهادة  �متحان  �رتياحه ملجريات 
»بنجاح  متت  �لتي  و  �لبكالوريا 
تظافر  بف�سل  �ل�سنة  هذه  كبري« 
�لوز�رية  �لقطاعات  كل  جمهود�ت 

وكذ� �لأ�سالك �لأمنية. 

�سهر  �لذي  للفريق  زيارته  ولدى 
مو��سيع  وطبع  �إعد�د  على 
�لوطني  �لديو�ن  مبركز  �لبكالوريا 
بالقبة,  و�مل�سابقات  لالمتحانات 
»لل�سري  �رتياحه  عن  بلعابد  �أعرب 
موؤكد�  �لمتحانات«,  لهذه  �حل�سن 
وذلك  كبري«,  ب«جناح  متت  �أنها 
بف�سل �ملجهود�ت �لتي قام بها كل 
)�أ�ساتذة  �لرتبوية  �جلماعة  �أفر�د 
�لقطاعات  �إىل  �إ�سافة  وعمال( 
�لأمنية  �لأ�سالك  وكذ�  �لوز�رية 
مكتمال«.  »بو�جبها  قامت  �لتي 
وبخ�سو�س ت�رسيبات �ملو��سيع يف 

�لنرتنيت, �أكد �لوزير �أنه مل ي�سجل 
�أي ت�رسيب وذلك بف�سل »�ملجهود 
�لإ�سايف و�لعمل �جلبار �لتي قامت 
به �أجهزة �لدولة«. و كان �لوزير قد 
�علن منذ �يام عن ن�رس ل3 مو��سيع 
ww قبل   تد�ولها  مت  مغلوطة 

�سفحات  عرب  �لمتحان  �نطالق 
�أكد  حيث  �لجتماعي,  �لتو��سل 
�لأ�سخا�س  هوية  حتديد  مت  �نه 

�لذين يقفون ور�ء ذلك.
�لمتحان  ول�سمان م�سد�قية هذ� 
�لدفاع  وز�رة  ,�تخذت  �مل�سريي 

من  جملة   , جانبها  من  �لوطني 
و�لتقنية- �للوج�ستية  �لتد�بري 
�لتنظيمية, بهدف �سمان �ل�رسوط 
�ملالئمة لتح�سري و�إجر�ء ومتابعة 
كامل  عرب  �لبكالوريا  �متحانات 

�لرت�ب �لوطني.

خبر في 
صورة

»الكان« توّحد 
اجلزائريني واملغاربة  

تعتزم �جلماهري �جلز�ئرية و�ملغربية �حلا�رسة يف م�رس من �أجل 
متابعة مباريات كاأ�س �إفريقيا لالأمم �لتي �نطلقت �م�س �لدخول 
يف  �مل�ساركان  و�ملغربي  �لوطني  �ملنتخبني  مباريات  يف  معا 
�ملناف�سة �لقارية, حيث ينتظر ت�سهد مباريات �ملنتخبني دخول 
ت�سجيع  �أجل  من  و�ملغربية  �جلز�ئرية  �جلماهري  بني  م�سرتكا 

�ملنتخبني على �لتاأهل بعيد� يف �ملناف�سة �لقارية.

مالل يقع يف املحظور  
وقع رئي�س �سبيبة �لقبائل �رسيف مالل يف �ملحظور ودفع ثمن 
�ملدير  رفقة  �ق�سائه  بعد  خا�سة  غاليا  �لأخرية  ت�رسيحاته 
�ملنظومة  من  ق�سنطينة طارق عر�مة عامني  ل�سباب  �لريا�سي 
�لكروية, وذلك بعد ك�سفه �لقيام بتقدمي منحة مالية �إىل لعبي 
�لعا�سمة  �حتاد  �أمام  �لفوز  على  حتفيزهم  ق�سد  �ل�سيا�سي 
�إىل  �لوطنية,  �لبطولة  بلقب  �لتتويج  يف  �ل�سبيبة  مهمة  وت�سهيل 
توؤكد  �لتي  �لهاتفية  �ملكاملة  بك�سفه  �خلطاأ  يف  �سقوطه  جانب 

عملية حماولة ترتيب �ملبار�ة بني �لطرفني.

غليزان

الأمن يحرر قا�سر من خمتطفها
غليز�ن  ولية  باأمن  �لأحد�ث  وجنوح  �لطفولة  حماية  فرقة  متكنت 
وهذ�  �لأ�سبوع  قاربت  ملدة  �ختفائها  بعد  قا�رس  على  �لعثور  من 
باختفائها و خروجها  يفيد  �ل�سحية  و�لد  به  تقدم  �لذي  �لبالغ  بعد 
�مل�سالح  ذ�ت  با�رست  عليه  �لعائلي يف ظروف جمهولة,  �لبيت  من 
حترياتها و �إجر�ء�ت �لبحث عن �لقا�رس, و بعد �أيام من �لبحث مت 
�لعثور عليها يف منزل �أحد �لأ�سخا�س �لذي قام بتحويلها   و �إخفائها 
ليتم توقيفه و حترير �لقا�رس ,و �إرجاعها �إىل �أهلها مت �إجناز ملف 
تهمة  �لعد�لة, عن  �أمام  تقدميه  و  فيه  �مل�ستبه  ق�سائي �سد  �إجر�ء 

ق  م�إبعاد قا�رس و �إخفائها عن �ل�سلطة �لتي تخ�سع لها قانونا

�شيدي بلعبا�س

توقيف عن�سري دعم لالإرهابيني
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�س  مفرزة  �أوقفت  �لإرهاب,  مكافحة  �إطار  يف 
ب�سيدي   ,2019 19 جو�ن  يوم  �لوطني,  �لدرك  عنا�رس  مع  بالتن�سيق 

بلعبا�س/ن.ع.2, ثالثة )03( عنا�رس دعم للجماعات �لإرهابية.

مدخل دوار »عني غامل«  تي�شم�شيلت 

العثور على جثة �سخ�ص 
عليها اآثار طعنات 

نقل عنا�رس �حلماية �ملدنية لتي�سم�سيلت م�ساء �ليوم �خلمي�س جثة 
�ثار عدة طعنات وجدت عند مدخل دو�ر  �سخ�س )50 �سنة( عليها 
ببلدية �سيدي بوت�سنت ح�سبما علم لدى ذ�ت �مل�سالح  »عني غامل« 
�لتي عرث عليها ملقاة على  �ل�سحية  باأن جثة  و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر 
حافة �لطريق �لولئي رقم 5 �لر�بط بني بلديتي �سيدي بوت�سنت وثنية 
�حلد عليها �أثار عدة طعنات باأد�ة حادة على م�ستوى �ل�سدر و�لظهر 
و�لذر�ع �لي�رس حيث مت نقلها �إىل م�سلحة حفظ �جلثث باملوؤ�س�سة 
�لعمومية �ل�ست�سفائية لثنية �حلد ومن جهتها فتحت م�سالح �لدرك 

�لوطني حتقيقا ملعرفة �ملت�سبب يف قتل �ل�سحية.

من 13 اإىل 19 جوان اجلاري

احلرائق تتلف اأكرث من 
158 هكتار 

�لتهمت حر�ئق �لغابات �أكرث من 158 هكتار خالل �أ�سبوع من 13 �إىل 
19 جو�ن �جلاري, ح�سب ما �أفادت به �ملديرية  �لعامة للغابات.

و �سجلت �ملديرية 41 بوؤرة حريق و �لتي ق�ست على م�ساحة 14ر158 
)33ر26  �جلبال  هكتار(,  )15ر70  �لغابات  كالتايل:  مق�سمة  هكتار 
هكتار( و �لأحر��س )66ر61 هكتار( �أي مبعدل 85ر5 بوؤرة حريق يف 
�ليوم مب�ساحة 85ر3 هكتار للحريق �لو�حد. و ح�سب �ملديرية �لعامة 
للغابات فاإن �لوليات �لأكرث ت�رسر� من �حلر�ئق هي تلم�سان )60ر84 
هكتار/ 7 حر�ئق(, تليها برج بوعريريج )60 هكتار/ حريق و�حد( ثم 

ولية قاملة )37 هكتار/ 5 حر�ئق(.

باجلز�ئر  �خلمي�س  �أم�س  �أول  مت 
�لأوىل  �لطبعة  تقدمي  �لعا�سمة 
لأطل�س �ملو�رد �لطاقوية �ملتجددة 
�لطاقات  تطوير  مركز  طرف  من 
�لذي  �ملوؤلف  ي�سم  و  �ملتجددة 
�أعدته  �لذي  و  �سفحة   60 يف  يقع 
باملركز  �لباحثني  من  جمموعة 

�لوطنية  �لطاقات  حتدد  خر�ئط 
كل  عليها  تتوفر  �لتي  �ملتجددة 
و  هو�ئية  و  �سم�سية  من  منطقة 

حر�رية �ر�سية. 
بلغات  �لطل�س  هذ�  �إ�سد�ر  مت  و 
و  �لجنليزية  و  )�لعربية  ثالث 
�لفرن�سية( جممعة يف �ملوؤلف نف�سه 

�لوطنيني  للم�ستثمرين  موجه  هو  و 
بالطاقات  �ملهتمني  �لأجانب  و 
�سيتم  حيث  �جلز�ئر  يف  �ملتجددة 
�ملمثليات  ت�رسف  حتت  و�سعه 
فر�س  خمتلف  لإبر�ز  �لدبلوما�سية 
�لبالد  عليها  تتوفر  �لتي  �ل�ستثمار 

يف هذ� �ملجال.

�لأطل�س  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  يعترب  و 
ير�د  باجلز�ئر  �ملتجددة  �لطاقات 
له �أن يكون »مرجعا و �أد�ة للم�ساعدة 
عمل  و�سيلة  و  �لقر�ر  �تخاذ  على 
�لفاعلني  و  �لقر�ر  ل�سناع  موجهة 
�لعموميني و �خلو��س و �ل�سخا�س 

�لعاملني يف جمال �لبحث«.

موجه للم�شتثمرين الوطنيني و الأجانب

الطبعة الأوىل لأطل�ص املوارد الطاقوية املتجددة 

�أمر��س  لعو�مل خطر  تو�سع  ي�سجل 
�لبالد,  بجنوب  �ل�رس�يني  و  �لقلب 
�لدكتور  بق�سنطينة  �أكده  ما  ح�سب 
عبد �حلليم طالب من م�سلحة �لطب 
�ل�ست�سفائي  باملركز  �لد�خلي 

و  بالبليدة.   فانون  فر�نز  �جلامعي 
ثالث  ��ستغرقت  در��سة  خالل  من 
�ملمار�س  نف�س  طرف  من  �سنو�ت 
�ل�رس�ييني  �لدم  �نت�سار �سغط  حول 
و  �لقلب  �أمر��س  خطر  عو�مل  و 

�ل�ساريني ��ستهدفت 605 �أ�سخا�س و 
هم بدو رحل يقطنون باإحدى و�حات 
باملائة   21 فاإن  �جلز�ئر  جنوب 
�رتفاع  لها  �ملدرو�سة  �حلالت  من 
�سغط �لدم و 4 باملائة م�سابني بد�ء 

�ل�سكري, ح�سب ما �أو�سحه �لدكتور 
�لـ25  �ملوؤمتر  �أ�سغال  يف  طالب 
�لد�خلي  للطب  �جلز�ئرية  للجمعية 
�لذي �فتتح بعد ظهر �ليوم �خلمي�س 

بقاعة �أحمد باي بق�سنطينة.

ق�شنطينة

املوؤمتر الـ25 للجمعية اجلزائرية للطب الداخلي 

تيندوف

�سبط10 قناطري من الكيف املعالج
دورية  �إثر  �سبط حر��س �حلدود, 
��ستطالعية بتندوف/ن.ع.3, كمية 

تُقدر  �ملعالج  �لكيف  من  �سخمة 
بـع�رسة )10( قناطري, كانت حمملة 

�لعملية  جمال.   )11( �أظهر  على  
على  �لق�ساء  عن  �أي�سا  �أ�سفرت 

تاجر خمدر�ت وتوقيف �آخر.
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احلراك يف جمعته ال18

ف�سل ذريع لدعاة اجلهوية 
اأكد احلراك ال�شعبي يف جمعته 18 على الوحدة الوطنية وعلى مطالب احلراك يف تاأ�شي�س دولة القانون، 

هاتفني ب�شعار«ماكان�س جهوية خاوة خاوة«، و«يل زاجلرييان خاوة خاوة«، مع �شعار »حتيا اجلزائر« مع 
التاأكيد على االلتحاف بالعلم الوطني ورفعه عاليا.

�شارة بومعزة 

ال�شعبي  احلراك  اجلزائريون  جدد 
مت  العادة  غرار  وعلى   ،18 جمعته  يف 
م�شتوى  على  باكرا  احلراك  مبا�رشة 
وزخمه  حجمه  اأن  اإال  العا�شمة، 
اجلمعة،  �شالة  عقب  يربز  احلقيقي 
بعد توافد االآالف عقب �شالة اجلمعة. 
الربيد  ب�شاحة  املتظاهرون  وجتمع 
الكرمي  عبد  ل�شارع  و�شوال  املركزي 
مبطالب  التم�شك  موؤكدين  اخلطابي، 
رف�ض  على  التاأكيد  مع  احلراك 
هتاف  عاد  حيث  التفرقة،  اأو  اجلهوية 
مع  بقوة،  خاوة«  خاوة  زاجلرييان  »يل 
جهوية«  كان�ض  ما  خاوة  »خاوة  التاأكيد 

و«ماكان�ض الفتنة كاين خاوتنا«، »العربي 
والقايد �شالح مع  القبايلي خاوة خاوة 
اخلونة« و«خلونا الفتنة القبايل خاوتنا« 
و«اهلل اأكرب اميازيغن«، مرددين هتافات 
برف�ض  مت�شكهم  موؤكدين  الفتنة،  �شد 
على  الرتكيز  مع  احلراك،  وجهة  تغيري 
روؤو�ض الع�شابة التي يجب اأن يتم اإنقاذ 

املرحلة من نفوذهم ال�شابق.
عمدوا  االأمن  عنا�رش  جهتهم  من 
الراية  متثل  ال  التي  الرايات  مل�شادرة 
حتى  اأو  االمازيغية  �شواء  الوطنية 
االحتكاك  بع�ض  لت�شهد  الفل�شطينية، 
ومت  ال�شبيحة  خالل  واملناو�شات 
اجلمعة،  �شالة  عقب  الحقا  التدارك 
الرايات  �شحب  عن  الرتاجع  مت  حيث 

مع  باملحتجني  االحتكاك  وجتنب 
املركزي  الربيد  �شالمل  بغلق  االكتفاء 

التي تعرف اأ�شغاال حاليا.
ترديد  مت  الوحدة  اإطار  نف�ض  ويف 
اأحد  ترديد  اأبرزها  الوطنية  االأنا�شيد 
ال  »اإخواين  لن�شيد  ال�شوت  مكربات 
امل�شجل  بال�شوت  �شهداكم«،  تن�شوا 

خالل فيلم دورية نحو ال�رشق.
التم�شك  املتظاهرون  جّدد  كما 
ما�شي ع�شكرية«،  »دولة مدنية  بهتاف 
و«�شامدون �شامدون يا نظام ارحلوا«، 
ومع جتديد اخلطاب الراف�ض للوجوه 
القدمية للنظام من رئي�ض الدولة عبد 
االأول نور  الوزير  اإىل  القادر بن �شالح 
الدين بدوي، موؤكدين اأنه ينبغي التغيري 

عرب  عليه  يراهون  ما  وهو  الفعلي 
التم�شك باحلراك ال�شعبي فنجد الفتة 
» 7و8، نعم للحوار نعم لالنتخابات اإذا 

قطعت روؤو�ض الع�شابات«.
فجددت  الالفتات  بخ�شو�ض  اأما 
رف�ض  من  بداية  احلراك  مطالب 
ا�شتمرار وجوه فرتة حكم بوتفليقة، اإىل 
التي على  الف�شاد  التاأكيد على ملفات 
الف�شاد  وحجم  حاليا،  العدالة  م�شتوى 
التوايل،  على  عنه  الك�شف  يتم  الذي 
اأجل  من  »معا  حتقيق  على  مراهنني 
االجتماعية«،  والعدالة  الدميقراطية 
عن  تعرب  �شعارات  �شهدت  كما  و« 
الرتحم  بينها  من  املواقف  خمتلف 
ال�شابق حممد  الرئي�ض امل�رشي  على 

حماكمته،  عقب  تويف  بعدما  مر�شي 
واإقامة �شالة الغائب عليه.

ر�شما  فت�شمن  العا�شمة  تيفو  اأما 
�شلمية  الدولة:  بناء  حول  تو�شيحيا 
ال�شعب، العدالة والت�شامن، متو�شطني 
احلاكم  تاأمر  والية   48 بعبارة  ذلك 
الفعلي للبالد بت�شليم ال�شلطة لل�شعب، 
يلحفها التنوع الوطني: تارقي، عربي، 
املطالب  اأما  مزابي،  قبايلي،  �شاوي، 
حكم  يريد  ال  ال�شعب  فحددت: 
املوؤ�ش�شات  دولة  بناء  البد  الع�شكر، 
�رشاح  واطالق  الق�شاء  وا�شتقاللية 
رموز  مع  حوار  ال  مع:  الراأي،  �شجناء 
النظام وال�شعب ينتخب ممثليه مع فتح 

املجال ال�شيا�شي.

 بن مهيدي تراهن على 
الوحدة واأحريز على ا�شتمرار 

احلراك
 

 كما �شهدت اجلمعة 18 ح�شور كل من 
على  اأكدت  التي  مهيدي،  بن  ظريفة 
اأن  موؤكدة  والت�شامن،  الوحدة  �رشورة 
ما  هو  لل�شف  وت�شتيت  خالفات  اأي 
اأما  فقط،  ال�شعبي  احلراك  �شيك�رش 
فاأكدت  اأحريز،  اغيل  لويزة  املجاهدة 
ال  »اأطر�شا  يزال  ال  النظام  اأن  مبا  اأنه 
هنا  هنا،  زلنا  ال  بدورنا  فنحن  ي�شمع 
اإىل  منها  اإ�شارة  يف  قا�شي«،  ميوت 
احلراك  عرب  بال�شغط  التم�شك  تاأكيد 

ال�شعبي.

اأم�ض  ال�شعبي  احلراك  ا�شتمر 
االآالف  خرج  حيث  بالعا�شمة 
18منذ  اجلمعة  يف  املتظاهرين 
التناق�ض  ورغم  احلراك.  بداية 
مقارنة  امللحوظ  ال�شعبي 
باجلمعات ال�شابقة فقد خرج اأم�ض 
اىل خمتلف �شوارع العا�شمة االآالف 
من املتظاهرين. حراك االأم�ض و 
داخله  ال�شحناء  بع�ض  الذي ميزته 
كان خمتلفا ال�شيما بعد منع اإحدى 
الرايات من التواجد داخل احلراك 
كان  التي  للتعليمات  تطبيقا  وذلك 
الفريق  االأركان  قائد  قدمها  قد 

اأحمد قايد �شالح.
احلراك  على  �شيطرت  وفعال   
قامت  اأن  ،بعد  الوطنية  الراية 
راية  اأي  حمل  مبنع  االأمن  م�شالح 
الوطني،اإال  العلم  خارج  اأخرى 
بع�ض  وقوع  من  مينع  مل  ذلك  اأن 

و  االأمن.  م�شالح  مع  امل�شاداة 
باملقابل �شيطر على احلراك بع�ض 
تفهم  مل  اأنها  يبدو  التي  النزعات 
�شالح  قايد  اأحمد  الفريق  خطاب 
الوطنية  الراية  على  دافع  عندما 
اجلزائرية،بل  الدولة  متثل  التي 
وجد بع�ض اأعداء اجلي�ض و الفريق 
عليه  للتهجم  الفر�شة  �شالح  قايد 
اأن  �شده،ال�شيما  �شعارات  وحمل 
الكثري منهم حتركهم بقايا الع�شابة 
بطريقة اأو اأخرى. ورغم اأن الكثري 
من املتظاهرين اأ�شاوؤوا فهم ر�شالة 
املند�شني  بع�ض  بل  �شالح  القايد 
وت�شفية  ملهاجمته  االأمر  ا�شتغلوا 
اأول  كان  الذين  وهو  معه  ح�شابهم 
الع�شابة  �شد  احلرب  اأعلن  من 
ال�شعب،  اأموال  نهبوا  من  �شد  و 
فيها  وا�شحا  كان  اأم�ض  مظاهرة 
و  الزائدة  ال�شحنات  من  الكثري 

اأن  بعد  وا�شحة  الغري  الغوغاء 
العا�شمة عن  حادت املظاهرة يف 
عن  خرجت  و  احلقيقية  املطالب 
لر�شالة  �شلبية  قراءة  بعد  الن�ض 
الفريق قايد �شالح الذي دافع عن 
يتواجد  مبا  وذكر  الوطنية  الراية 
اأي  حمل  عدم  من  الد�شتور  يف 
ورغم  كانت،   مهما  اأخرى  راية 
�شعارات  من  العديد  رفعت  هذا 
العلم  ورفرف  الوطنية  الوحدة 
 ، بقوة  احلراك  و�شط  الوطني 
�شهد  اأم�ض  احلراك  اأن  رغم  و 
بع�ض  بني  املناو�شات  من  الكثري 
�شواء  االأمن  وم�شالح  املتظاهرين 
اأو  اجلامعي  النفق  م�شتوى  على 
اأن  املركزي،اإال  الربيد  �شاحة 
الكثري من املواطنني حر�شوا على 

توخي ال�شلمية.
ع�شام بوربيع

رغم دعاوى التخويف

الراية الوطنية ترفرف بقوة و�سط احلراك

عني  اأمنية  م�شالح  اأطلقت 
معمقة  حتقيقات  متو�شنت 
االإطارات  من  الع�رشات  مع 
اإىل  عددهم  و�شل  وامل�شوؤولني 
اأكرث من 50 �شخ�شا يف ق�شية نهب 
املاليري من الدينارات يف م�شاريع 
اجلزائر البي�شاء والتي تخ�ض نهب 
املال العام يف  م�شاريع وهمية مل 

جت�شد .
بالعديد  تع�شف  قد  التي  الق�شية 
والوالئية  املحلية  االإطارات  من 

حمو  ال�شابق  الوايل  يتقدمهم 
�شابقني  بلديات  وروؤ�شاء  التهامي 
راأ�شهم  ال�شابقة على  العهدات  يف 
بلديات بني �شاف ، �شنتوف ،حمام 
ناهيك   متو�شنت   وعني  بوحجر 
من  االأ�شخا�ض  اأحد  ا�شتفادة  عن 
م�رشوع  تطهري ال�شواطئ املنحدر 
من بني �شاف  والذي مت توقيفه 
موؤخرا يف ق�شايا نهب املال العام 
يف م�رشوع �شياحي بر�شقون ، كما 
تبني اأن هناك �شفقات اأبرمت مع 

اأ�شخا�ض وهمني  تخ�ض التنظيف 
والت�شجري  والتي اأبرمتها ما يزيد 
عن 50 �شخ�شية التي من املنتظر 
بداية اال�شتماع اإليها انطالقا من 
املال  تبديد  ق�شايا  يف  غد  يوم 
التي  الوالية  �شهدتها  التي  العام 
من  املئات  التحقيقات  عرت 
ت�شتني  التي قد ال  الف�شاد  ملفات 
امل�شادر  ح�شب  م�شوؤول  اأي 

املقربة من التحقيق .
م.ب

ال�شعيد«  »�شيدهم  اأم�ض  اأعلن 
العامة  االأمانة  من  ان�شحابه 
اجلزائريني،وهذا  العمال  الحتاد 
يف فعاليات اليوم االأول من اأ�شغال 
لالحتاد  ع�رش  الثالث  املوؤمتر 
وعلى  اجلزائريني  للعمال  العام 
اأ�شا�شية  نقطة  اأعماله  جدول 
جديدة  قيادة  انتخاب  يف  تتمثل 

للمركزية النقابية.
هذا  اأ�شغال  افتتاح  ح�رش  وقد 
املوؤمتر اأكرث من 500 مندوب اإىل 
جانب االأمني العام لالحتاد العام 
للعمال اجلزائريني، عبد املجيد 

�شيدي ال�شعيد الذي اأعلن اأنه لن 
يرت�شح ملن�شب االأمني العام. 

اأ�شغال هذا املوؤمتر  وي�شارك يف 
مندوب   522 يومني،  يدوم  الذي 
عرب  االحتاد  هياكل  ميثلون 
بينهم  من  الواليات،  خمتلف 
فدرالية   30 حوايل  م�شوؤويل 
املهنية،  القطاعات  ملختلف 
القيادة  انتخاب  �شيتم  حيث 
وتقييم ح�شيلة  اجلديدة لالحتاد 
النقابية  املركزية  ن�شاطات 

لل�شنوات املا�شية.
يجري  الذي  اللقاء  هذا  و�شيتوج 

اجتماعية  »عدالة  �شعار  حتت 
من  بجملة  ت�شامن«،  �شلم-   -
ورقة  تعترب  واللوائح  التو�شيات 
خالل  االحتاد  لن�شاطات  طريق 

العهدة املقبلة.  
على  املوؤمترون  �شيعكف  كما 
درا�شة اأهم الق�شايا التي �شجلت 
خالل الفرتة املمتدة من املوؤمتر 
بغية  ال13  املوؤمتر  اإىل   12 ال 
القوة  مواطن  على  الوقوف 
وتدعيمها  االحتاد  لن�شاطات 
نقاط  وحتديد  وتو�شيعها 
ال�شعف خالل هذه الفرتة، ق�شد 

معاجلتها. 
اإطار  يف  مت  فقد  ولالإ�شارة 
لالحتاد  ال13  للموؤمتر  التح�شري 
لواليات  جهوية  موؤمترات  عقد 
ال�رشق، اجلنوب، الغرب والو�شط  
التمهيدي  امل�رشوع  لدرا�شة 
القانونية  بالن�شو�ض  املتعلق 
القانون  �شيما  ال  لالحتاد، 
ليتم  الداخلي،  االأ�شا�شي والنظام 
ملناق�شته  املوؤمتر  على  عر�شه 

واإثراوؤه وامل�شادقة عليه.
م.�س

اأعلن عدم تر�شحه لعهدة جديدة

احتاد العمال يتخل�ص من �سيدي ال�سعيد

م�شروع اجلزائر البي�شاء بعني متو�شنت

حتقيقات مع 50 �سخ�سية متهمة 
بنهب املال العام 

�شيدي بلعبا�س

اإيداع �سيناتور  �سابق و04 اإطارات  
 حتت الرقابة الق�سائية

اأمر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
ع�شو  بايداع   بلعبا�ض  �شيدي 
ومديرة  و  �شابق   االمة  مبجل�ض 
درا�شات   مكتب  ومدير  ال�شكن  
نظام  حتت  اأخرى  اإطارات  و03 
الرقابة الق�شائية مع حرمان من 
حق ال�شفر اىل اخلارج  من خالل 
وذلك   �شفرهم   جوازات  �شحب 
ق�شايا  يف  تورطهم  تبني  بعدما 

وا�شتعمال  التزوير  تخ�ض   ف�شاد 
الوظيفة   ا�شتغالل  و�شوء  املزور  
ال�شفقات  امتياز  منح  خالل  من 
الحد  املقاوالت التي لها عالقة 
املوقوف  االمة  جمل�ض  بع�شو 
مت  التي  الق�شية  وهي   ، معهم  

التحقيق فيها .
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
التابعة  االأبحاث  ف�شلية  اطلقت  

الوطني حتقيقات معمقة   للدرك 
االإطارات  من  جمموعة  مع  
واالميار يتقدمهم  الوايل ال�شابق 
الطاهر ح�شاين بفعل تورطهم يف 
منحت  التي  امل�شاريع   ع�رشات 
بطريقة غري �شحيحة  ما جعلها 
م�شت�شفى  يتقدمها  مكتملة   غري 
اىل  باالإ�شافة  هذا   ، املاء  راأ�ض 
التي  امل�شاريع  من  الع�رشات 

املنطقة  بلديات  لها  اهتزت 
على  بعيدة  ظلت  التي  اجلنوبية 
البلديات  وبع�ض  الرقابة  اعني 
�شيدي  لوالية  الغربية  باجلهة 
بلعبا�ض  التي �شهدت ف�شادا ومن 
املنتظر اإحالة االميار املتعاقبني 
عليها  وجملة االإطارات مبختلف 
لها عالقة مبنح  التي  املديريات 

م.بال�شفقات .

اأم�ض  مطلعة  م�شادر  ك�شفت 
معمقة  حتقيقات  اأن  بوهران 
انطلقت مع العديد من  اإطارات 
اجلزائري  بالغرب  الدولة 
 10 حوايل  و  وزراء  يتقدمهم  
عن  يزيد  ما  برملانيا  و17  والة 
من  واأكرث  تنفيذي    مدير   30
رئي�ض  و100  دائرة  رئي�ض   50
واليات  بلديات  من  بلدية  
اإىل  باالإ�شافة  اجلزائري   الغرب 
م�شوؤولني اأمنني يف ق�شايا  ف�شاد 
ونهب للعقار  الفالحي وال�شياحي 
ومنح  م�شبوهة  �شفقات   واإبرام 
ال  الأ�شخا�ض  امتيازات        
اأ�شحاب املال  لهم فيها من  حق 

والنفوذ .

التي  امل�شادر  وح�شب  هذا 
الوالة  فاأن كل من   اأوردت اخلرب 
عبد   ، وهران  على  املتعاقبني 
الغاين  وعبد   ، بو�شياف  امللك 
من  كل  اإىل  باالإ�شافة  زعالن  
وايل عني متو�شنت ال�شابق  حمو 
التهامي  و�شابقته ميينة  زرهوين 
ووايل تلم�شان نوري عبد الوهاب 
عبد  اأحمد  �شا�شي  وخليفته 
طاهر  بلعبا�ض   وويل  احلفيظ 
�شيف  لوح  �شعيدة  ووايل  ح�شاين 
بوكاربيلة  و�شابقه جلول  االإ�شالم 
رفقة  غليزان  وايل  �شغل  الذي  و 
�شابقه  عبد القادر قا�شي ووزير 
ووايل  الغازي   حممد  �شلف  
البي�ض حممد جمال خنفار �شيتم 

ا�شتدعائهم للتحقيقات يف ق�شايا 
�شفقات  واإبرام   ، االأموال  نهب 
العقار  ونهب  والتزوير  م�شبوهة 
حوايل  عن   ناهيك   ، واملحاباة 
الواليات  هذه  من   برملانيا   17
االأمة  ملجل�ض  اأع�شاء    03 منهم 
بكل من تلم�شان وبلعبا�ض  الذين 
الف�شاد  ق�شايا  يف  ا�شمهم  ورد 
 30 عن   مايزيد  اإىل   باالإ�شافة 
جمال  يف  خا�شة  تنفيذيا  مديرا 
ال�شكن    ، العمومية  التجهيزات 
االأرا�شي  م�شح   ، التعمري   ،
الذين  وغريهم  الدولة   واأمالك 
النهب  العمليات  لهم يد يف  كانت 
عن  مايزيد  التحقيق  ي�شمل  كما 
الواليات  من  دائرة  رئي�ض   50

على  بلدية  رئي�ض  و100  الغربية  
اأ�شمائهم  وردت  والذين  االأقل 
الف�شاد  ملفات  على  الت�شرت  يف 
الوهمي  اال�شتثمار  وت�شهيل 
العمومية  االأمالك  عن  والتخلي 
مقابل  واجلاه  املال  لبارونات 
املال  ناهيك عن  امل�شاهمة يف 
التزوير وا�شتعمال املزور ، حيث 
النواب  ي�شتمع  اأن   املنتظر  من 
الق�شائية  باملجال�ض  العامون  
يحال   اأن  على  املتهمني  اإىل 
الوالة الذين �شغلوا منا�شب وزراء 
ل�شماعهم  العليا  املحكمة  على 

كمتهمني   يف ملفات الف�شاد .

حممد بن ترار

�شبهات الف�شاد بغرب البالد

10 والة و17 برملانيا و30 مديرا تنفيذيا اأمام الق�ساء
.       150 رئي�س دائرة معني باملتابعة

احلراك ال�شعبي يف جمعته ال18

 توابل ريا�سية  و�سيا�سية عاملية
ال18   ال�شعبية  امل�شرية   عرفت  
ح�شورا  اجلزائري  الغرب  بواليات 
متميزا للرئي�ض امل�رشي  املتوفى 
عليه  اأقيمت  اأين    ، مر�شي  حممد 
الغائب  عليه يف العديد من  �شالة 
الواليات على غرار �شلف ، غليزان 
وتلم�شان  م�شتغامن   ، بلعبا�ض   ،
تخلوا  مل  كما   ، متو�شنت  وعني 
باحلكم  التنديد  من  ال�شعارات  
الع�شكري  لل�شي�شي  الذي كان �شببا 
يف وفاة  الرئي�ض ال�شي�شي  كما مل 
تخلو ال�شعارات من  الدعاء للفريق 
يف  بالتوفيق  القدم  لكرة  الوطني 
املطالبة  ن�شيان  دون    2019 كان 

بن  والرئي�ض  احلكومة  ب�شقوط 
ال�شيا�شة  امتزجت  حيث  �شالح 

بالريا�شة  والعالقات الدولية ..
هذا ومل تختفي ال�شعارات املطالبة 
با�شتقالة بن �شالح وبدوي وحكومته   
 ، دميقراطية  انتخابات  واإقامة 
ففي تلم�شان مثال متن املواطنون 
التي  والعقاب  احل�شاب  عملية 
يف  اجلزائري  الق�شاء  با�رشها 
بتعميمها  مطالبا  الفا�شدين  حق 
للم�شوؤولية  للوافدين  عربة  ليكون 
ويعرفون قيمتها، ويف م�شتغامن ندد 
املحتجون ب�شا�شة ال�شي�شي مب�رش 
وجتاوز  احل�شاب  بت�رشيع  طالب 

اإ�شقاط  خالل  من  الفراغ  مرحلة 
�شالح  بن  والرئي�ض   بدوي  حكومة 
املحتجون   حمل  غليزان  ويف   ،
احل�شاب  بتعميم  تطالب  �شعارات 
والدوائر  البلديات   روؤ�شاء  على 
املواطن   مظامل  وا�شرتجاع 
االأجواء  نف�ض   ، العدالة  وحتقيق 
وتيارت  بلعبا�ض  �شيدي  عرفتها 
املطالبة  �شعارات  �شيطرت   حيث 
مبحا�شبة الفا�شدين وطرد بن �شالح  
وبدوي وحكومته ، وببلعبا�ض �شجل 
بالن�رش  تدعوا  هتافات  ح�شور 

للفريق الوطني يف الكان.
حممد بن ترار
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ت�رصيح  يف  بلمداح  اأ�ضاف  و 
رئي�ضا  كان  عندما  اأنه  ل«الو�ضط« 
للجنة ال�ضوؤون اخلارجية و اجلالية يف 
الوطني،  ال�ضعبي  باملجل�س  املهجر 
�ضنة 2016 تقدم مب�رصوع قانون لوزير 
الداخلية و اجلماعات املحلية اأنذاك 
متكني  اأجل  من  بدوي،  الدين  نور 
للخارج  هاجروا  الذين  اجلزائريني 
يف  املقيمني  و  �رصعية  غري  بطريقة 
اإقامة من ت�ضوية  تلك الدول من دول 
اأر�س  زيارة  و متكينهم من  و�ضعيتهم 
من حقهم  الإ�ضتفادة  كذلك  و  الوطن 
كونهم  الإ�ضتعجايل،  ال�ضفر  جواز  يف 
يرغبون يف الزواج و العالج و الدرا�ضة 
الراغبني  على  اأن  املتحدث  اأو�ضح  و 
ال�ضفر  جوزا  من  الإ�ضتفادة  يف 

مل�ضالح  يقدموا  اأن  الإ�ضتعجايل 
املهجر  يف  اجلزائرية  القن�ضليات 

ن�ضخا من عقد الزواج اأو عقد عمل.
الداخلية  وزير  اأن  بلمداح  اأ�ضاف  و 
بحرمان  علم  على  يكن  مل  اآنذاك 

اجلزائريني يف املهجر من حقهم هذا، 
و قام بطلب املدير املركزي للوزارة و 
دعاه اإىل و�ضع م�ضودة م�رصوع وزاري 
جمل�س  على  لعر�ضه  له  التح�ضري  و 
الوزارء و �ضدد على ت�ضجيل اجلالية و 

ح�ضولها على حقها و لكن بعد �ضدور 
الذي  و  امل�ضرتك  الوزاري  امل�رصوع 
و  العمر،  يف  واحدة  ملرة  منحه  يتم 
اأن  اإ�ضرتط  الإجتماع  اأن  امل�ضكلة 
الدولة  م�ضالح  قبول من  هناك  يكون 
اأن  بحجة  املهاجر  فيها  يوجد  التي 
تعاون  اإتفاقيات  جتمعها  اجلزائر 
من  الأوروبي  الإحتاد  غرار  على 
ال�رصعية،  الهجرة غري  مكافحة  اأجل 
الكثريين من احل�ضول  ما حرم  و هو 
ب�ضبب  الإ�ضتعجايل  ال�ضفر  على جواز 
بتطبيق  القنا�ضلة  غالبية  اإ�رصار 

القانون بحذافريه.
حديثه  معر�س  يف  بلمداح  اأو�ضح  و 
ال�ضوؤون  وزير  لدى  بعدها  تدخل  اأنه 
لكن  تعليمة  اأ�ضدر  الذي  اخلارجية 

غالبية القنا�ضلة مل يقوموا بتطبيقه.

ا�شرتاط عر�ض زواج اأو عقد عمل و ت�أكيد من الدولة الأجنبية

 اأحمد بن عطية

جواز �سفر ا�ستعجايل ل"احلراقة" عرب 
قن�سليات اجلزائر يف اخلارج

طمئن اأم�ض، الن�ئب الربمل�ين عن اجل�لية اجلزائرية يف املهجر ب�ملنطقة الرابعة و املتعلقة بكندا و اأمريك� و واأروب� عدا فرن�ش�، 
نور الدين بلمداح الرئي�ض ال�ش�بق للجنة ال�شوؤون اخل�رجية و اجل�لية يف اخل�رج امله�جرين غري ال�شرعيني »احلراقة« 

ب�لتدخل لدى م�ش�لح احلكومة احل�لية بقي�دة الوزير الأول نور الدين بدوي من اأجل متكينهم من ت�شوية و�شعيتهم عرب 
القن�شلي�ت اجلزائرية يف اخل�رج و ال�شتف�دة من جواز ال�شفر ال�شتعج�يل ال�ش�لح ملدة �شنة واحدة و ملرة واحدة يف العمر .

ق�شية "كي�" لل�شي�رات

 تقدمي 17 متورطا يف وقائع ذات طابع جزائي
 17 تقدمي  الأربعاء  اأم�س  مت 
يف  متورطني  فيهم  م�ضتبه 
وقائع ذات طابع جزائي اأمام 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اإطار  يف  اأحممد  �ضيدي 
ق�ضية رجل الأعمال عرباوي 
"كيا"  �ضاحب عالمة  ح�ضان 
لل�ضيارات، ح�ضب ما اأفاد به 

بيان لذات الهيئة.
"اإثر  و  اأنه  البيان  يف  جاء  و 
املفتوح  البتدائي  التحقيق 
الأبحاث  ف�ضيلة  لدن  من 
باجلزائر  الوطني  للدرك 
وكيل  من  وبتعليمات 
حمكمة  لدى  اجلمهورية 
بتاريخ  مت  اأحممد،  �ضيدي 
19 يونيو 2019 تقدمي اأمامه 
17 م�ضتبه فيهم متورطني يف 

وقائع ذات طابع جزائي".

اأنه  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  و 
ما  حول  ا�ضتجوابهم  بعد  و 
فتح  "مت  اإليهم،  من�ضوب  هو 
 14 �ضد  ق�ضائي  حتقيق 
اأجل  من  طبيعيا"  �ضخ�ضا 
تبيي�س  بـ"  تتعلق  جرائم 
املمتلكات  وحتويل  الأموال 
عائدات  عن  الناجتة 
"ال�ضتفادة  و  اإجرامية" 
اأعوان  وتاأثري  �ضلطة  من 
العقود  اإبرام  اأثناء  الدولة 
اأموال  "تبديد  وال�ضفقات" و 
هذه  ت�ضمل  كما  عمومية". 
"امل�ضاركة  اأي�ضا  اجلرائم 
اأموال  وا�ضتعمال  تبديد  يف 
البنك ب�ضفة منافية مل�ضالح 
ا�ضتغالل  "اإ�ضاءة  و  البنك" 
منح  بغر�س  عمدا  الوظيفة 
للغري"  م�ضتحقة  غري  منافع 

و كذا "ممار�ضة ن�ضاط مهني 
عمومي  موظف  قبل  من 
مراقبتها  توىل  مبوؤ�ض�ضة 
واإبرام �ضفقات معها يف اأجل 
ي�ضيف  �ضنتني"،  عن  يقل 
امل�ضدر ذاته اأما فيما يتعلق 
متت  الذين  بالأ�ضخا�س 
"رجل  فهم  جزائيا  متابعتهم 
ح�ضان  عرباوي  الأعمال 
موظفني  و5  له  واأخوين 
ال�ضناعة  لوزارة  تابعني 
العام  واملدير  واملناجم 
اجلزائري  الوطني  للبنك 
ملوؤ�ض�ضتني  اثنني  ومديرين 
ورئي�س  �ضابقا  عموميتني 
اإىل  عمومية  مبوؤ�ض�ضة  ق�ضم 
حاليا  بلدية  رئي�س  جانب 
توجيه  "مت  وتاجر"، يف حني 

التهام ل�ضخ�ضني

�رصيكتني  وهما  معنويني 
بن�ضاط  �ضلة  ذات  جتاريتني 
قرر  قد  الرئي�ضي"و  املتهم 
املخطر  التحقيق  قا�ضي 
�ضماعه  بعد  الق�ضية،  مبلف 
احل�ضور  عند  للمتهمني 
اأ�ضخا�س   7 و�ضع  الأول، 
حيث  املوؤقت،  احلب�س  رهن 
بـ"رجل الأعمال  يتعلق الأمر 
واإطارين  ح�ضان  عرباوي 
ال�ضناعة  لوزارة  تابعني 
وموظفني  حاليا  واملناجم 
واملدير  الوزارة  بذات 
الوطني  للبنك  احلايل  العام 
مدير  جانب  اإىل  اجلزائري 
اقت�ضادية  ملوؤ�ض�ضة  �ضابق 
اأخرى  جهة  من  عمومية"و 
 3 التحقيق  قا�ضي  "اأخ�ضع 
الرقابة  للتزامات  متهمني 

الق�ضائية، وهم املدير العام 
ال�ضتثمار  لرتقية  ال�ضابق 
واملناجم  ال�ضناعة  بوزارة 
الرئي�ضي  املتهم  اأخوي  وكذا 
قيد  متهمني   4 وترك 

الإفراج''.
لالأ�ضخا�س  بالن�ضبة  اأما 
وظائفهم  فبحكم  املتبقني، 
اإر�ضال  مت  الوقائع  بتاريخ 
ال�ضق من امللف اخلا�س بهم 
اإىل النائب العام لدى جمل�س 
ما  لتخاذ  اجلزائر  ق�ضاء 
�ضاأنهم  يف  منا�ضبا  يراه 
الأول  بـ"الوزير  الأمر  ويتعلق 
و  اأويحيى  اأحمد  ال�ضابق 
واملناجم  الطاقة  وزيري 
حمجوب  بدة  ال�ضابقني 
ما  ح�ضب  يو�ضفي"،  ويو�ضف 

ت�ضمنه البيان

يا�ضني  اجلزائري  الأعمال  رجل  قرر 
موؤ�ض�ضات  جممع  اقتناء  بوحارة 
و  بدبي  مقره  يوجد  الذي  »اأبراج« 
النا�ضط على م�ضتوى القارات ال�ضتة، 
لدى  اخلمي�س  اليوم  علم  ح�ضبما 
الغرفة اجلزائرية للتجارة و ال�ضناعة 
يعرف  الذي  »اأبراج«  جممع  لفرن�ضا 
حالة اإفال�س هو �رصكة اأ�ض�ضها رجل 
و  ناكفي  عريف  الباك�ضتاين  الأعمال 
يوجد مقرها بدبي )المارات العربية 

املتحدة(.
»تال  رئي�س  بوحارة  يا�ضني  كان  و 
م�ضاهمات  ت�ضيري  �رصكة  غروب« 
اجلزائرية  الغرفة  رئي�س  نائب  و 
قد  ال�ضناعة-فرن�ضا  و  للتجارة 
جممع  �ضناديق  �رصاء  عر�س  قدم 
 14 حوايل  ي�ضري  كان  الذي  »اأبراج« 
القرتاح  ر�ضالة  ح�ضب  دولر،  مليار 
هذه  من  مقربني  اأ�ضخا�س  ح�ضب  و 
هذا  اأن  اأكدوا  والذين  امل�ضاريع 
 UBS Group امل�رصيف ال�ضابق يف
AG عر�س 25 مليون دولر من اأجل 
اإىل  حتويل ت�ضيري 7 �ضناديق »اأبراج« 
اآخر ميلك منه جممع تال 20  جممع 
موؤمنني ملجمع  دائنني غري  و  باملئة 

اأبراج 80 باملائة.
فاإن  امل�ضادر،  نف�س  اإىل  وا�ضتنادا 
 Air ومنهم  املوؤمنني  غري  الدائنني 
منح  �ضندوق  و   Arabia PJSC
يف  م�ضاهمون  �ضي�ضبحون  كويتي 

تبديل  طريق  عن  اجلديدة  ال�رصكة 
ديون اإىل اأ�ضهم. واأ�ضاف ذات امل�ضدر 
اأن اإدارة »اأبراج« لن تكون م�ضاركة يف 
املوؤ�ض�ضة اجلديدة، ح�ضب القرتاح.

اأكرب  �ضعوباته  قبل  املجمع  وكان 
ال�رصق  يف  خا�ضة  اأ�ضهم  �ضندوق 
الأكرث  امل�ضتثمرين  واأخد  الأو�ضط 
نفوذا يف الأ�ضواق النا�ضئة عرب العامل 
من  كل  يف  ا�ضتمارات  خالل  من 
و  الالتينية  واأمريكا  اآ�ضيا  و  اإفريقيا 
بعد  الت�ضفية  ا�ضطر اىل  تركيا. وقد 
اأو�ضت جمموعة من امل�ضتثمرين  اأن 
غات�س  ميالندا  و  بيل  موؤ�ض�ضة  منهم 
يف  لتحقيق  ح�ضابات  تدقيق  باإجراء 
يف  الأموال  ت�ضيري«  »�ضوء  مزاعم 

�ضندوق ال�ضحة.
اأمريكيون  عامون  نواب  اأدان  قد  و 
»اأبراج«  يف  �ضابقني  م�ضريين  �ضت 
حني  يف  والتاآمر«  »الحتيال  بتهمة 
الباك�ضتاين  رئي�ضه  �رصاح  اإطالق  مت 
بعد  املا�ضي  ال�ضهر  ناكفي  عريف 
�ضهر من ا�ضتفادته من اإطالق �رصاح 
مليون   15 ب  تقدر  قيا�ضية  بكفالة 

لرية ا�ضرتليني  )19 مليون دولر(.
الذي  بوحارة  يا�ضني  فان  للعلم 
كان   2015 �ضنة  غروب  تال  اأ�ض�س 
لدى  ي�ضغل من�ضب م�ضحح عاملية 
UBS كما عمل لدى البنك الأملاين  
Deutsche Bank AG طيلة 13 

�ضنة

العملية تخ�ض تكتل »اأبراج » ال�شهري

جزائري ي�سرتي جممعا 
اإماراتيا ب14 مليار دوالر

فيم� مت و�شع رئي�شي احلظرية وال�شفق�ت حتت الرق�بة الق�ش�ئية

اإيداع مري بلدية عني البي�ساء بورقلة رهن احلب�س املوؤقت
حمكمة  لدى  التحقيق  قا�ضي  قرر  
عن  كلم   80 الواقعة  م�ضعود  حا�ضي 
رئي�س  اإيداع   ، ورقلة  ولية  مقر 
ببلدية  البلدي  ال�ضعبي  املجل�س 
املوؤقت،  احلب�س  رهن  البي�ضاء  عني 
احلظرية  رئي�ضي  و�ضع  تقرر  فيما 
الق�ضائية  الرقابة  حتت  وال�ضفقات 
و�ضوء  م�ضبوهة  �ضفقات  ابرام  بتهمة 

ا�ضتغالل الوظيفة .
قا�ضي  »اأن  »الو�ضط  يومية  علمت 
التحقيق لدى حمكمة حا�ضي م�ضعود 

املجل�س  اإيداع  رئي�س  قرر  قد 
البي�ضاء  عني  ببلدية  البلدي  ال�ضعبي 
بورقلة ، رهن احلب�س املوؤقت ،وذلك 
با�رصته  الذي  التحقيق  خلفية  على 
ال�رصطة  مل�ضالح  القت�ضادية  الفرقة 
،  فيما  ورقلة  ولية  باأمن  الق�ضائية 
رئي�س  من  كل  و�ضع  اي�ضا  تقرر 
حتت  واحلظرية  ال�ضفقات  م�ضلحة 
�ضوء  بتهمة  الق�ضائية  الرقابة  نظام 
�ضفقات  اإبرام  و  الوظيفة  ا�ضتغالل 
ما  وفق  للت�رصيع  خمالفة  م�ضبوهة 

اأوردته م�ضادرنا . ومعلوم اأن مواطني 
مقر  لغلق  جلاأوا  البي�ضاء  عني  بلدية 
للمطالبة  يوما   75 من  لأزيد  البلدية 
لفتح حتقيق  املعنية  اجلهات  بتدخل 
فيما اأ�ضموه بالتجاوزات و اخلروقات 
املطالبة  مع   ، م�ضكوت  ظل  التي 
م�ضوؤولية  حملوه  الذي  املري  بتنحية 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  تبعات 
و  بامل�ضاريع  عن  التالعب  تنجر 
عمومية  عقارية  اأوعية  على  التنازل 
الذي  الأمر  وهو   ، م�ضبوهة  بطرق 

بهم  ودفع  املواطنني  احتقان   اأجج 
لهجة  من  الت�ضعيد  بخيار  للتم�ضك 
خطابهم يف حالة ما مل جتد مطالبهم 
اأذانا �ضاغية . جدير بالذكر اأن دوائر 
الخت�ضا�س املعنية بولية ورقلة قد 
احتجاجية  وعرائ�س  �ضكاوى  تلقت 
املركزية  بالعا�ضمة  اأميار   08 تتهم 
�ضفقات  بابرام  ال�رصقي  للجنوب 
م�ضبوهة حتت الطاولة و�ضوء ا�ضتغالل 

الوظيفة وفق ما اأوردته م�ضادرنا .
اأحمد ب�حل�ج 

ابتداء من هذاالثنني 

قطار جديد من نوع »كوراديا« للخط اجلزائر- بجاية 
املقبل  الثنني  يوم  من  ابتداء  �ضيتم 
ا�ضتبدال  القطار الرابط بني اجلزائر 
»كوراديا«  نوع  من  بقطار  بجاية  و 
بهدف تلبية معايري اجلودة و الرفاهية 
اأح�ضن  يف  امل�ضافرين  نقل  ل�ضمان 

اخلمي�س  به  اأفاد  ح�ضبما  الظروف، 
بال�ضكك  للنقل  الوطنية  لل�رصكة  بيان 
احلديدية، و اأ�ضاف ذات امل�ضدر، اأنه 
�ضيتم  ا�ضتبدال القطار احلايل بقطار 
�ضتنطلق  حيث  »كوراديا«،  نوع  من 

القطار  هذا  منت  على  الأوىل  الرحلة 
على  املقبل  جوان   24 يوم  اجلديد 
ال�ضاعة الثالثة ع�رصا 15 �ضا انطالقا 
من حمطة بجاية ، و ذكرت ال�رصكة يف 
ذات ال�ضياق مبواقيت انطالق الرحلة 

ال�ضاعة  على  اجلزائر  حمطة  من 
بجاية  حمطة  من  العودة  و  7�ضا00 
اأن  م�ضيفة  15�ضا00  ال�ضاعة  على 
املحطات  نف�س  يف  �ضيتوقف  القطار 

املعتادة.

الوطني  الدرك  م�ضالح  با�رصت 
الوطني  اجلي�س  م�ضالح  مع  بالتعاون 
على  وا�ضعة  مت�ضيط  ال�ضعبي  حملة 
اإليها  التو�ضل  مت  خلفية معلومات 
بوجود حتركات اإرهابية جنوب الولية 
تاف�ضورالتي  غابات  منطقة  وخا�ضة 
املجموعات  اإحدى  لتزال 
يقودها  بها ،والتي  الإرهابية تن�ضط 
بو�ضعيد م�ضطفى  ابن  بني  الإرهابي 

�ضوابي .
توقيف  خلفية  على  جاءت  العملية 
اجلماعات  لدعم  عنا�رص   03
بهذه  الأ�ضبوع  الإرهابية  نهاية 
قدموا  قد  والذين  يكونوا  املنطقة 
دقيقة  حول  ن�ضاطات  معلومات 
هذه املجموعة الإرهابية التي قامت 
�ضخ�س  قتلت  التي  الألغام  بن�ضب 
وتعد  هذا   ، باملنطقة  اآخر  واأ�ضابت 
هذه ال�ضبكة اخلام�ضة للدعم التي يتم 
تفكيكها من بداية ال�ضنة واغلبهم من 

رعاة الغابات والفالحني الذي يلتقون 
حترك  وان  اجلماعة  ،  خا�ضة  هذه 
الإرهابية   ا�ضتقرت  ال�ضبكة  هذه 
فقط  وقل�ضت  بلعبا�س  جنوب  على 
عنا�رصها  اأن  حتركاتها  رغم  من 
خا�ضة   ، عنا�رص  ال10  تتجاوز  ل 
ال�ضهرين  خالل  زعيمها  مقتل  بعد 
اأقدم  يعتربا  والذي  املا�ضيني 
و�رصبت  هذا  باملنطقة،  الإرهابيني 
طوقا  الوطني  اجلي�س  م�ضالح 
هوؤلء  لتوقيف  كبريا  مت�ضيطيا 
الرعب  زرعوا  الذين  الدمويني 
بعدما  باملنطقة  خا�ضة  والدمار 
اأن  فككت  اجلي�س  امل�ضالح  �ضبق 
والعدة  كانت  للطعام  خمازن  عدة 
الإرهابية  ت�ضتعملها  املجموعة 
بتلغيم  املواطنني  انتقمت  من  التي 

الطرق  واملعابر الغابية .
حممد بن ترار

اجلي�ض مي�شط غ�ب�ت جنوب بلعب��ض 

بحثا عن جماعة اإرهابية 
يقودها م�سطفى �سوابي

 معلوم�ت قدمه� 03 عن��شر دعم 

قرب ال�شريط احلدودي بربج ب�جي خمت�ر

العثور على خمباأ اأ�سلحة
وبف�ضل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
مفرزة  ك�ضفت  املعلومات،  ا�ضتغالل 
 20 يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�س 
جوان 2019 اإثر دورية بحث وتفتي�س 
باجي  بربج  احلدودي  ال�رصيط  قرب 
ال�ضاد�ضة،  الع�ضكرية  بالناحية  خمتار 
يحتوي  والذخرية  لالأ�ضلحة  خمباأ 

على:
- بندقية ر�ضا�ضة من نوع FMDP ؛

نوع  من  ر�ضا�س  م�ضد�س   -
كال�ضنيكوف؛

نوع  من  اآلية  ن�ضف  بندقية    -
�ضيمونوف ؛

- قاعدتي )02( اإطالق �ضواريخ عيار 

107 ملم ؛
- )87( قذيفة هاون عيار 82 ملم ؛

- )06( قذائف RPG-2  ؛
- )11( �ضمامة من خمتلف العيارات 

؛
- )06( ح�ضوات دافعة، بالإ�ضافة اإىل 
الذخرية من خمتلف  من  كبرية  كمية 

العيارات تقدر بـ)2496( طلقة.
ودمرت  ك�ضفت  اأخرى،  جهة  من 
اإثر  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 
ببلدية لرباع،  عملية بحث ومت�ضيط 
ولية باتنة/ن.ع.5، ثالثة )03( خمابئ 
لالإرهابيني و�ضبع )07( قنابل تقليدية 

ال�ضنع واأغرا�س اأخرى.
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حممد بن ترار

فبعد حترر العدالة ومبا�رشتها يف 
حتريك ملفات الف�ساد مت  توجيه 
ال�سابق  الوايل  اىل   اال�ستدعاء 
لتلم�سان نوري عبد الوهاب ووزير 
والعديد  تومي  خليدة  الثقافة 
واملالية  املحا�سبة  اإطارات  من 
الثقافة  عا�سمة  اأموال  ق�سية  يف 
اخليمة  وتتقدمها  االإ�سالمية  
الكبرية التي جتاوزت قيمتها مليوين 
اأورو ،  ك�سفت م�سادر ق�سائية انه 
مت توجيه ا�ستدعاء للوايل االأ�سبق 
الذي  ال�سابق  التجارة  ووزير 
بلعبا�س  �سيدي  وايل  حاليا  ي�سغل 
ال�سيد �سا�سي اأحمد عبد احلفيظ  
اآخرا على خلفية  اإطارا   38 رفقة 
التزوير  ق�سية  يف  تورطهم 
ملفات  لت�سوية  املزور  وا�ستعمال 
ل�سندوق   تابعة  اأـكرث من200 فيال 
برتين   الواقعة  لالحتياط  الوطني 
اجتماعية   �سكنات  اإىل  وحتويلها 
والتي كلفت  بطريقة غري قانونية 

اخلزينة العمومية خ�سائر  كبرية
وكيل  مر  اأخرى  جهة  من 
الغزوات  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
نهاية االأ�سبوع  باإيداع  امللياردير 
�رشكة  �ساحب  خربو�س  كمال 
احلب�س  اأندو�سرتي«   »اأڤرو 
ق�سية   يف  �سماعه  بعد   املوؤقت 
با�سترياد  يف تخ�س  قيام املعني 
اآالت فالحية غري مطابقة  وبدون 
اإىل  باالإ�سافة  م�سبق   رخ�سة  
وحركة  ال�رشف  قانون  خمالفة 
عرب  اخلارج  اإىل   االأموال  روؤو�س 
ميناء الغزوات  والتي  قام خاللها 
مليار  ال1.5  يفوق  ما  بتهريب 
�ساحب �رشكة  وكان  ، هذا  اأورو  
�سدر  قد  اأندو�سرتي«  اأڤرو   «
من  باملنع  اأمر  موؤخرا  حقه  يف 
الوطني  الرتباطه  الرتاب  مغادرة 
وعدم  العقار  نهب  عمليات  يف 
والتهريب  االتفاقيات  احرتام 
خا�سة   ، االأموال  لروؤو�س  الدويل 

اال�ستفادة  له  �سبق  املعني  وان 
»�سوجيديا  م�سنع  خو�س�سة  من 
» ل�سناعة  الزيت مبغنية  وتوعد 
ون�ساطه  عماله  على   باحلفاظ 
مبجرد  ال�سنع  �ساحب  اإن  اإال   ،
بغلق  قام  ال�سفقة  من  ا�ستفادته 
العمال   اغلب  و�رشح  امل�سنع 
للجرارات   خمزن  اإىل  وحوله 
التابعة  واملعدات  واحلا�سدات 
لهما  التي مت ا�ستغلهم يف تهريب 
روؤو�س االأموال عرب ميناء الغزوات 
اأن �ساحب هذه  ، هذا  وقد تبني 
مئات  اىل  حت�سل  قد  ال�رشكة 
البنوك  من  كقرو�س  املاليري 
اإىل   تهريبها  ومت  اجلزائرية 
�ستك�سف  ما  انتظار   يف  اخلارج 
با�رشها  التي  التحقيقات  عنه 
ا�سارت  والتي  التحقيق  قا�سي 
البنوك  بنهب املاليري من  اأغلبها 
قرو�س  �سكل  على  اجلزائرية 
ان   تبني  كما  �سمانات  بدون 
املتهم  قام بنهب عدة  موؤ�س�سات 

مالية   وحتويلها اإىل خراب .
قا�سي   اأمر   اأخرى  جهة  من 
تلم�سان   حمكمة  لدى  التحقيق  
بايداع  14 �سخ�سا   من ا�سل 34 
نهب  ق�سية  يف  متورطا  متورطا 
الوقود  بتعبئة  خا�س  دفرت   3400
نفطال  موؤ�س�سة  م�ستوى  على 
وهو ما  اأدى اإىل  خروقات بلغت  
قيمتها ال05 ماليري �سنتيم ، هذا 

رئي�س  من  بكل  االأمر  تعلق  وقد 
الوالية   م�ستوى  على  احل�سرية 
املحلية  مبدرية  م�سلحة  ورئي�س 
تلم�سان   دائرة  رئي�س  و�سائق 
حمطات  عمال  اإىل  باالإ�سافة 
�رشكة  وممثل  البنزين  توزيع 
�سريور ، والذين وجهت لهم تقيلة 
متعلقة بالف�ساد تتمثل يف التزوير 
وا�ستعمال   ، جتارية  حمررات  يف 
املزور ،  وا�ستخدام اختام اإدارية 
منتهية ال�سالحية  خا�سة  مبدير 
موؤ�س�سة نفطال  ال�سابق باالإ�سافة 
ل�سمان  الفواتري   ت�سخيم  اإىل 
ميزانية  من  اأموال  اختال�س 
الوالية فاقت ال05 ماليري �سنتيم  
من  لرت  30الف  يفوق  ما  ونهب 
الوقود من حمطة الكدية لوحدها 
تفجريها  مت  التي  الق�سية  يف   ،
م�سادر  وح�سب  هذا   .2016 �سنة 
فاإن  الق�سية   هذه  فاأن  �سمية 
بالعديد  �ستع�سف  الق�سية  هذه 
والدوائر  البلديات   روؤ�ساء  من 
وكيل  اأر�سل  الذين  ال�سابقني 
بالتوقيف   اأوامر  اجلمهورية 
يتقدمهم   حقهم   يف  واالإح�سار 
الرم�سي   �سبدو،  بلديات  روؤ�ساء 
 ، احلناية  من�سورة،   ، مغنية   ،
تلم�سان، بن �سكران واأوالد ميمون 
دوائر  روؤ�ساء   05 اإىل  باالإ�سافة   ،
التحقيق  ف�سل  اإجراء  بعد  وذلك 
تهم  توجيه  مت  حيث   ، الق�سائي 

عدم االإبالغ عن اجلرمية والت�سرت 
وامل�ساركة فيها .

قا�سي   اأمر  اأخرى  ق�سية  ويف 
باب  حمكمة  لدى  التحقيق 
العقاري   املحافظ  باإيداع  الع�سة 
ونائب  حممد«   »�س  بالغزوات 
رئ�س بلدية مر�سى بن مهيدي »غ 
اأحمد » باالإ�سافة اىل كاتب بذات 
القادر  عبد  »م  امل�سمى  البلدية 
تزوير  ق�سية  يف  وامل�سبوق   «
املواطنني  واحد  �سفر  جواز 
ق�سية  يف  املوؤقت  احلب�س  رهن 
وال�سياحي   الفالحي  العقار  نهب 
هذا   ، مهيدي  بن  مر�سى  ببادية 
اخلا�س  االأول  يعد  الذي  امللف 
اأ�سل  من  العقار  نهب  بق�سية  
اأ�سار  التي  امللفات  الع�رشات 
عن  يزيد  ما  اأنه  ق�سائي  م�سدر 
العقار  ملف  يف  متهما   ال650 
�ستتم متابعتهم ، هذا وقد اأ�سدر 
املتهمني  باإيداع  التحقيق  قا�سي 
الذي  متهما   18 ا�سل  من  ال04 
الق�سائية  الرقابة  من  ا�ستفادوا 
وجهت  بعدما  املوؤقت  واالإفراج  
وا�ستعمال  التزوير  تهم  لهم  
كاذب   ب�سهادات  االدالء   ، املزور 
طابعها  عن  اأرا�سي  وحتويل 
الوقت  يف  هذا  يحدث   ، االأ�سلي 
الذي التزال الع�رشات من ملفات 
الق�ساء  طاولة  بني   العقار  نهب 
من  بكل  االقت�سادية  وال�رشطة 
اأربوز  مهيدي  بن  مر�سى  بلديات 
 ، يو�سع  �سيدي   ، الثالثة  �سوق   ،
�سبعة   ، والرم�سي  هنني   ، مغنية 
�سيوخ، تلم�سان ، بني خالد، اأوالد 
ا�ستمعت  والتي  و�ستوان  ميمون 
مايزيد  اإىل  االأمن  م�سالح  فيها 

عن 650 متهما.
اآخر  جتري حتقيقات  من جانب 
�سمني  م�سوؤولني  �سد  عميقة 
متورطني يف نهب العقار ال�سياحي 
مرتبطني   واآخرين  وال�سناعي 
�سفقات  يف  العام  املال  بتبديد 

م�سبوهة .

بوالية  املائية  املوارد  قطاع  يعاين   
ظهرت  نقائ�س  عدة  من   ، امل�سيلة 
االعتبار  واإعادة  اإجناز  خالل  من 
لعديد من امل�ساريع عرب كامل تراب 
امل�سيلة  وايل  اأبدى  ،وقد  الوالية 
»اإبراهيم او�سان »، امتعا�سه ال�سديد 
حيال ت�سيري هذا القطاع، بعدما اأمر 
م�سوؤول الهيئة التنفيذية على م�ستوى 
امل�ساريع  ملفات  ،بتفح�س  الوالية 
وجود  ات�سح  املائية  املوارد  بقطاع 
منها  بع�س  يف  قانونية  خروقات 
وخمالفتها لالجراءات القانونية التي 
ين�س عليها قانون ال�سفقات العمومية 
،وكذا تاأخر يف اإجناز بع�س امل�ساريع 
،حيث دعت ال�سلطات الوالئية النيابة 
العامة لدى جمل�س الق�ساء امل�سيلة، 

اإىل فتح حتقيق حول بع�س امل�ساريع 
م�ستوى  على  االإجناز  ومقاوالت 
لالإ�سارة،  املائية،  املوارد  قطاع 
التي  والتجاوزات  امل�ساريع  فاإن 
ت�سجيلها  تبقى حمل حتقيقات متت 
يف العام املا�سي تفيد بوجود بع�س 
من  ا�ستفادت  التي  املوؤ�س�سات 
قانون  احرتام  دون  وعملت  م�ساريع 
قامت  بعدما  العمومية،  ال�سفقات 
خمتلفة  م�ساريع  باإجناز  املوؤ�س�سات 
و�سعياتها  ت�سوية  دون   ، القطاع  مع 
املالية رغم اكتمال اأ�سغال امل�ساريع، 
ال�سبب  باأن  بعد  فيما  تبني  حيث 
ال�رشورية،  الوثائق  غياب  اإىل  يعود 

املتعلقة ب�سفقات االإجناز . 
 عبدالبا�سط بديار 

اإيداع 19 �شخ�شا رهن احلب�س 

ملفات  �سخمة لتبديد املال العام  بتلم�سان
 حتركت العدالة ب�لية تلم�سان نهاية الأ�سب�ع بق�ة من اأجل ت�قيف روؤ�ساء الف�ساد من  امل�س�ؤولني 

والإطارات املتهمة بتهريب الأم�ال والتزوير ونهب العقار وتبديد الأم�ال العم�مية عن طريق 
التزوير والتدلي�س ، حيث مت  اإطالق ع�سرات التحقيقات يف ملفات الف�ساد ، وو�سع 19 اإطارا رهن 
احلب�س امل�ؤقت والع�سرات الآخرين حتت الرقابة الق�سائية مع ت�جيه ا�ستدعاءات ل�لة �سابقني 

ووزراء  لت�رطهم يف نهب املال العام والتزوير وا�ستعمال املزور .

جمل�س ق�شاء امل�شيلة

النيابة العامة حتقق يف ملفات ف�ساد 
بقطاع املوارد املائية

اجلنوب ال�شرقي ورقلة

اال�ستيالء  على 60 حافلة  و التالعب 
بـ 15 م�سكنا وظيفيا

مطالب بالتحقيق يف املوؤ�ش�شة العمومية لنقل امل�شافرين 
حقوق  باملوؤ�س�سة  عامل   30
 08 من  الأزيد  عالقة  ت�رشيحهم 
املوؤ�س�سة  عمال  فتح  �سنوات  
يف  امل�سافرين  لنقل  العمومية 
املنحلة   ورقلة  ال�رشقي  اجلنوب 
التجاوزات  ق�سية  جديد  من   ،
عملية  �ساحبت  التي  واخلروقات 
النوع  من  حافلة   60 على  التنازل 
التالعب   ، الرمزي  بالدينار  الرفيع 
بـ 15 �سكنا وظيفيا ، اإ�سافة حلرمان 
30 باملوؤ�س�سة من حقوق ت�رشيحهم 

العالقة الأزيد من 08 �سنوات .
املوؤ�س�سة  عمال  من  عدد  طالب 
يف  امل�سافرين  لنقل  العمومية 
»املنحلة  »ورقلة  ال�رشقي  اجلنوب 
، يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�سط 
العليا  الق�سائية  ال�سلطات  من   ،«
حتقيق  فتح  ب�رشورة   ، بالبالد 
امللتوية  الت�سفية  عملية  يف  معمق 
التنازل  غرار  على  املوؤ�س�سة  لعتاد 
حافلة   60 على  الرمزي  بالدينار 
مت  الذين  باي�سي«  »مت�سي  »فولفو« 
من  ال�سعبة  بالعملة  ا�ستريادهم 
تون�س وزيادة على ذلك هناك حافلة 

بطرق  بيعهم  مت  �سوناكوم  نوع  من 
اخلراطة  ور�سة  عتاد  وبيع  ملتوية 
عن  ناهيك  مفهومة،  غري  بطرق 
التالعب بـ15 م�سكنا وظيفيا باعتبار 
ذات  من  امل�ستفيدين  غالبية  اأن 
النمط ، رغم تاأكيد نف�س املتحدثني 

على اأن غالبية امل�ستفيدين  .
من جهة ثانية فقد اأكد عبد احلميد 
املوؤ�س�سة  عمال  اأحد  ال�سيخ  بن 
�سادرة  ق�سائية  باأحكام  امل�رشحني 
�سد املوؤ�س�سة املنحلة ، يف معر�س 
حديثه معنا اأن ما يزيد عن 30عامل 
ت�رشيحهم  م�ستحقات  يتقا�سوا  مل 
�سنوات   08 عن  يزيد  ملا  العالقة 

كاملة .
اأمنية  و  ق�سائية  تقارير  اأن  ومعلوم 
يف   ورقلة  والية  اأدرجت   قد  كانت 
املرتبة الثانية بعد اجلزائر العا�سمة 
الف�ساد  ملفات  �سخامة  حيث  من 
للمال  ال�سارخ  والتبديد  االإداري 
باملوؤ�س�سات  تعلق  ما  خا�سة  العام 
وفق  التجاري  الطابع  ذات  الوطنية 

ما اأوردته م�سادرنا اخلا�سة .
اأحمد باحلاج

�رشعت اأم�س، معاول الهدم على 
م�ستوى �ساطئ االأندل�سيات ببلدية 
الوالية  وايل  من  باأمر  و  العن�رش 
حواجز  باإزالة   ، �رشيفي  مولود 
»نيوبيت�س«  جممع  مالك  قام 
ال�سياحي باملنطقة على و�سعها، 
من خالل فر�سه لقانونه اخلا�س 
و اال�ستيالء على م�ساحة معتربة 
من ال�ساطئ القريب من املر�سد 
اجلريدة  يف  امل�سنف  البونيقي 
من  جانفي   23 بتاريخ  الر�سمية 
�سنة 1968،و حول ال�ساطئ مللكية 
من  امل�سطافني  مانعا  خا�سة 
املرور عربه وا�سعا الفتة ي�سف 
اخلا�س  بال�ساطئ  املنطقة  فيها 
بالبالد  نادرة احلدوث  يف �سابقة 

يتم من خاللها ال�سطو على مبداأ 
ا�ستغاللها  و  ال�سواطئ  جمانية 

ل�سالح امل�سطافني .
امل�سوؤول  اتخذها  التي   اخلطوة 
التنفيذي االأول عن ت�سيري �سوؤون 
 ، �رشيفي  مولود  الغرب  عا�سمة 
ملالك  الرخ�سة  منح  قرار  �سد 
املجمع وايل وهران ال�سابق عبد 
الغاين زعالن، جاء عقب اإحتجاج 
عارم ل�سكان بلدية العن�رش ثارت 
التهيئة  اأ�سغال  ب�سبب  ثائرتهم 
اخلوا�س  اأحد  بها  يقوم  التي 
»نيوبت�س«،  منتجع  ميلك  الذي 
الذي اتهمه ال�سكان مبحاولة �سم 
جزء كبري من �ساطئ االأندل�سيات 
ملركبه ال�سياحي قيد االإجناز، و 

هو ما رف�سه ال�سكان و ال�سيادون 
كذلك، يف حني نفا مالك املنتجع 
على  لالإ�ستيالء  نية  له  تكون  اأن 
ال�ساطئ و اأنه حت�سل على رخ�س 
وهران  وايل  قبل  من  الت�سييد 

ال�سابق عبد الغاين زعالن.
�سكان  من  العديد  نا�سد  حيث 
بلدية العن�رش و ممثلي املجتمع 
لوايل  عاجل  بتدخل  املدين 
من  �رشيفي،  مولود  وهران 
اأحد  لتعدي  حد  و�سع  اأجل 
يف  املحليني  امل�ستثمرين 
�ساطئ  على  ال�سارخ  االإعتداء 
العن�رش،  ببلدية  االأندل�سيات 
ال  �ستت�سبب  اأ�سغال  خالل  من 
امل�سطافني  حرمان  يف  حمالة 

من اإ�ستغالل ال�ساطئ و جمانيته 
خالل مو�سم االإ�سطياف املقبل، 
االإذعان  امل�ستثمر  رف�س  حيث 
رئي�س  وجهها  التي  لالإعذارات 
بلدية العن�رش له، و رف�س توقيف 
االأمر  بنفوذه  مدعيا  االأ�سغال 
الذي اأثار موجة غ�سب و ا�ستياء 
من  طالبوا  الذين  ال�ساكنة  لدى 
امل�سوؤول التنفيذي االأول لت�سيري 
�سوؤون عا�سمة الغرب لو�سع حد 
على  الالم�سوؤول  الت�رشف  لهذا 
مبنطقة  ال�سواطئ  اأجمل  اأحد 
ما مت  و هو  الوهراين  الكورني�س 
اأين القى ا�ستجابة وا�سعة  اأخريا 

لدى �سكان املنطقة .
 اأحمد بن عطية

الوايل اأمر بهدم احلواجز التي ن�شبها اأحد امل�شتثمرين 

اأول �ساطئ خا�ص ببلدية العن�سر يفجر غ�سب ال�سكان بوهران

كانت تنقل 29 كلغ من الكيف مابني باب 
الع�شة ومغنية

االإطاحة بعن�سرين من �سبكة دولية 
لتهريب املخدرات مبغنية   

املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  جنحت 
بو�سعيد  بني  الق�سائية  لل�رشطة 
االإطاحة  من  تلم�سان  الأمن  التابعة 
دولية لتهريب  �سبكة  من  بعن�رشان 
املخدرات من احلدود الغربية نحو 
املناطق الداخلية ،وحجز كمية من 
على   كلغ  ب29  قدرت  املخدرات 

منت مركبة .
مت  حاجز  اأثر  على  العملية  متت 
ن�سبه على  م�ستوى الطريق الوطني 
رقم 07 يف جزئه الرابط ما بني  باب 
ا�ستغالل  ومغنية ،وذلك  اثر  الع�سة 
عنا�رش  اإىل  ردت  ملعلومات 
الفرقة  مفادها وجود ن�ساط م�سبوه 
لعملية نقل املخدرات  من منطقة  
لتقوم قوات  الع�سة نحو مغنية  باب 
على  �سخ�سني  بتوقيف  ال�رشطة 
 ،206 نوع بيجو  من  مركبته  منت 
م«  45  »ز  باملدعو  االأمر  يتعلق 
ز«  44  »م  املدعو  رفقة  �سنة، 

عرث  مركبته  تفتي�س  بعد  و  �سنة، 
حقيبتني  على  اخللفي  بال�سندوق 
املخدرات  من  بكمية  مملوءتني 
وزنها  قدر  حزم  اأربع  �سكل  على 
الكيف  من  بـ: 29كلغ،  االإجمايل 
املتهمني  توقيف   ليتم  املعالج 
مقر  اإىل  وحتويلهما واملحجوزات 
االإجراءات  ال�ستكمال  الفرقة 
القانونية يف حقه، ومت اإجناز اإجراء 
ق�سائي يف �ساأن الق�سية، بخ�سو�س 
منها  الغر�س  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
ال�سحن  االإ�سترياد،  جرمية  ارتكاب 
املخدرات  يف  االإجتار  النقل 
ا�ستعمال  و  م�رشوعة  غري  بطريقة 
فيهما  امل�ستبه  قدم  النقل  و�سيلة 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى  مبوجبه 
امللف  اأحال  الذي  مغنية،  حمكمة 
الذي  التحقيق  قا�سي  ال�سيد  اأمام 

اأ�سدر يف حقهما اأمر اإيداع.
حممد بن ترار



الوطنية  ال�رشكة  عمال  حمل 
الكربى  البرتولية  للأ�شغال 
املعروفة بـ  gtp املدير اجلهوي 
م�شوؤولية  م�شعود  حا�شي  باإقليم 
تبعات العواقب التي قد تنجر عن 
امل�شوؤول  غري  بالقرار  اأ�شموه  ما 
 61 توقيف  يف  اأ�شا�شا  املتمثل 
تعليق  قرار  رف�شهم  ب�شبب  عامل 
 ، فورا  للعمل  العودة  و  الإ�رشاب 
قواعد  بعديد  العمل  اأبدى  حيث 
موا�شلة  بخيار  مت�شكهم  ال�رشكة 
ال�شتجابة  غاية  اىل  الت�شعيد 
املهنية  لإن�شغالتهم  اجلادة 
والجتماعية التي جتاوزها الزمن 
حيث تاأتي يف مقدمة تلك املطالب 
امللحقات  اإ�شقاط  امل�رشوعة 
امل�رشبني  العمال  �شد  الق�شائية 
الأجور  يف  زيادة   ، العمل  عن 
والعمل بنظام العطل 4/4 ، ناهيك 
والعلوات  ت�شوية عادلة ملنح  عن 

الأ�شطر  هاته  كتابة  حلد  العالقة 
وفق ما اأوردته م�شادرنا .

العمال  نا�شد  فقد  ثانية  جهة  من 
من  كل  ال�رشكة  بهاته  املحتقنني 
وقائد  الوطني  الدفاع  وزير  نائب 
للجي�ش  العامة  الأركان  هيئة 
الوطني ال�شعبي الفريق اأحمد قايد 

�شالح ووزير الطاقة حممد عرقاب 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
النفطي  للمجمع  العامة  املديرية 
لتقدمي  �شوناطراك  العملق 
البرتولية  الأ�شغال  �رشكة  م�شوؤويل 
القانونية   امل�شاءلت  اأمام  الكربى 
اأ�شباب  حول  تو�شيحات  لتقدمي 

للعمال  املحلي  الحتقان  تاأجيج 
الدفع  ال�شغط عليهم من خلل  و 
بهم لت�شجيل انزلقات خطرية قد 
ذات  ندد  كما   ، عقباها  حتمد  ل 
بالقرار  و�شفوه  مبا  املتحدثني 
القا�شي  اجلهوي  للمدير  اجلائر 
بف�شل 61 عامل عن عملهم ، ليبقى 
العدد مر�شح للرتفاع يف حالة ما 
املركزية  ال�شلطات  تتحرك  مل 

لإحتواء الو�شع .
اأعلنت عديد  اإىل جانب ذلك فقد 
اجلمعيات املحلية الفاعلة ،مبعية 
واجلمعويني  احلقوقيني  الن�شطاء 
عن دعمهم املطلق واللم�رشوط 
والجتماعية  املهنية  للمطالب 
حمذرين   ، للعمال  امل�رشوعة  
من  ال�رشكة   ال�شياق  ذات  يف 
احلوار  قنوات  �شد  يف  التعنت 
وانتهاج  الت�شييق  خليار  واللجوء 
عن  البحث  عو�ش  التهديد  لغة 
بان�شغالت  للتكفل  جذرية  حلول 

العمال .

ندد العمال املحتجني بال�سركة الوطنية للأ�سغال البرتولية باقليم دائرة حا�سي م�سعود بورقلة ، مما 
و�سفوه بالقرار التع�سفي للمدير اجلهوي الرامي لتوقيف 61 عامل عن العمل ب�سبب مت�سكهم بخيار 

موا�سلة الت�سعيد من لهجة خطابهم اإىل غاية جت�سيد ما و�سفوه مبطالبهم امل�سروعة .

ب�سبب مت�سكهم بخيار الإ�سراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم 

اأحمد باحلاج 

املدير اجلهوي ل�شركة gtp يحيل 61 عامل على 
البطالة املقننة 

بولية  العمل  طالبي  اأم�ش  وا�شل 
ال�شلمي املفتوح  اأدرار اعت�شامهم 
توات  ملجمع  املوؤدي  بالطريق 
للمطالبة   ، باأدرار  الزين  بواد  غاز 
باحلق يف اأولوية توظيفهم ، موازاة 
الأ�شوات  تعالت  فقد  ذلك  مع 
املوارد  مديرية  براأ�ش  املطالبة 

الب�رشية باملجمع نف�شه .
خمتلف  من  العمل  طالبي  هدد 
بالطريق  املعت�شمني  امل�شتويات 
املوؤدي ملجمع توات غاز بواد الزين 
ت�رشيحات  يف  اأدرار  لولية  التابع 
احتجاجهم  مبوا�شلة  لهم  متفرقة 

تدخل  ت�شجيل  غاية  اإىل  ال�شلمي 
الولئية  ال�شلطات  طرف  من  جاد 
للتكفل  املجمع  مديرية  لدى 
التطبيق  يف  املتمثلة  بان�شغالتهم 
الرامية  احلكومة  لتعليمة  ال�شارم 
اأبناء  ملنح اولوية التوظيف لفائدة 
احتقان  احتواء  بهدف  املنطقة 
�شيناريو  تكرار  وتفادي  البطالني 
�شهر  خلل  امل�شجل  النزلق 
م�شتوى  على  املا�شي  رم�شان 
دائرة تيرنكوك باملقاطعة تيميمون 

بالولية نف�شها .
عديد  اأبدت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

اليد  مبلف  املهتمة  اجلمعيات 
ت�رشيح  يف   ، اأدرار  بولية  العاملة 
عن  »الو�شط«،  يومية  مع  لها 
ال�شديدين  وتذمرها  ا�شتيائها 
املح�شوبية  مظاهر  تف�شي  من 
توظيف  عن  ناهيك  واملحاباة 
من  العمل  عن  العاطلني  ع�رشات 
النفطي  باملجمع  الولية  خارج 
املذكور دون املرور على الوكالت 
املحلية للت�شغيل ، وهو ما اعتربه 
و  الت�شغيل  لقوانني  �شارخ  حتدي 
التعليمات اخلا�شة بالتوظيف على 
م�شتوى وليات جنوب البلد الكبري 

احلدودية  اأدرار  وولية  عموما 
والنفطية على وجه اخل�شو�ش . 

من جهة ثانية فقد اتهمت تقارير 
نور  الأول  للوزير  رفعت  �شوداء 
اأدرار  ولية  وايل   ، بدوي  الدين 
ب�شفته امل�شوؤول الأول على الهيئة 
خروقات  على  بالت�شرت  التنفيذية 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، الت�شغيل 
املحلية  اجلهات  عديد  طالبت 
ا�شتعمال  بتهمة  للتحقيق  بتقدميه 
ح�شب  البطالني  �شد  القوة 

املعطيات الأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج 

جممع توات غاز بواد الزين باأدرار

مديرة املوارد الب�شرية غري مرغوب فيها
.         مت�سك طالبي العمل مبوا�سلة اعت�سامهم 

.           الوايل متهم بالت�سرت على جتاوزات التوظيف املبا�سر بال�سركات    

يف وقت تلتزم فيه ال�سلطات املحلية ال�سمت 

اأزمة عط�ش حادة حتا�شر 
�شكان تيميمون باأدرار 
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بلديات   قاطني  يتخبط   
تيميمون   الإدارية  املقاطعة 
باأدرار ، يف اأزمة عط�ش خانقة 
يف  احلا�شل  التذبذب  جراء 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  توفري 
تزال  فل  ذلك  مع  موازاة   ،
دور  تلعب  املحلية  ال�شلطات 
عن  البحث  عو�ش  املتفرج 

حلول جذرية للم�شكل القائم .
املقاطعة  بلديات  �شكان  يعاين 
التابعة  تيميمون   الإدارية 
املياه  انقطاع  من  اأدرار  لولية 
�شكان  اأبدى  حيث    ، امل�شتمر 
الأحياء يف معر�ش حديثهم مع 
جريدة »الو�شط » عن ا�شتياءهم 
من هذه الو�شعية التي �شاحبتهم 
منذ �شنوات، وما يزال امل�شكل 
يف  خا�شة  م�شتمر  تفاقم  يف 
التي  ال�شكانية  الزيادة  ظل 
مطالبني   ، الأحياء  جل  تعرفها 
مبعاجلة  املحلية  ال�شلطات 
اجلذري  احلل  واإيجاد  الو�شع 
لهذا امل�شكل كما يطالب �شكان  
بلديات هاته املقاطعة الإدارية 
من ال�شلطات املحلية باللتفات 
التي  املواطنني  م�شاكل  اإىل 
غرار  على  مرة  كل  تتفاقم 
امل�شتمرة  النقطاعات  م�شكل 

عز  يف  لل�رشب  ال�شاحلة  للمياه 
فيه  تتجاوز  الذي  احلر  ف�شل 
 50 الـ  عتبة  احلرارة  درجات 
درجة مئوية حتت الظل ، الأمر 
اإىل  العائلت  بع�ش  دفع  الذي 
اللجوء ل�رشاء املياه تفاديا لهذا 
فقد  ذلك  جانب  اإىل  امل�شكل، 
الأول  الثلثي  خلل  تدعمت 
بلديات  اجلارية   ال�شنة  من 
يف  تيميمون  الإدارية  املقاطعة 
للولية  التكميلي  الربنامج  اإطار 
يف  موجه  �شخم  مايل  بغلف 
املياه  �شبكة  تاأهيل  اإعادة  اإطار 
الرئي�شية  لل�رشب  ال�شاحلة 
 ، الع�شوائية  الربط  قنوات  و 
املئات  انت�شال  بهدف  وذلك 
من العائلت  من اأزمة العط�ش 
ال�شيف  ف�شل  خلل  خا�شة 
احلار اأين تفوق درجات احلرارة 

50 باملائة حتت الظل .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
للتكفل  املعنية  ال�شلطات 
لزاما  يبقى   ، القائم  بامل�شكل 
تذبذب  من  املت�رشرين  على 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  توفري 
لأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 

غري م�شمى .
اأحمد باحلاج 

�سبط بحوزتهم 18.88 غ من الكيف املعالج 

م�شالح اأمن اأدرار ت�شع حدا لن�شاط مروجي املخدرات
املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
يف  ال�رشطة  قوات  طرف  من 
امل�رشوع  غري  الإجتار  حماربة 
باملخدرات، متكنت فرقة مكافحة 
للم�شلحة  التابعة  املخدرات 
باأمن  الق�شائية  لل�رشطة  الولئية 
اأدراربتاريخ 12/06/2019من  ولية 
من  كمية  لرتويج  حماولة  اإحباط 
املخدرات كانت موجهة لل�شتهلك 

ال�شباين،  الو�شط  يف  امل�رشوع  غري 
بـ 18.88من  الإجمايل  وزنها  قدر 

مادة الكيف املعالج.
دوريات  اإثر  على  العملية  جاءت 
اين  الغربي  باحلي  ال�رشطة  لقوات 
متواجد  �شخ�ش  انتباههم  لفت 
بال�شارع واأثناء حماولة التقرب منه 
قام برمي علبة �شجائر بعد تفتي�شها 
من  ثمانية )8( قطع  على  بها  عرث 

املخدرات قدر وزنها بـ18.08غرام 
بالإ�شافة اإىل مبلغ مايل كان بحوزته 
اإاىل  حتويله  ليتم  بـ3000دج  يقدر 
مقر اأمن الولية ل�شتكمال التحقيق 
اأين مت التعرف على ال�رشيك الثاين 
بتفتي�ش  اإذن  طلب  حيث مت حترير 
عن  العملية  اأ�شفرت  اأين  م�شكنه 
الكيف  من  �شغرية  قطعة  �شبط 
بـ 0.78غرام  وزنها  قدر  املعالج 

عليها  تقطيع  اأداة  اإىل  بالإ�شافة 
تقدميهما  ليتم  املخدرات  اآثار 
الذي  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد  اأمام 
احلب�ش  الأول  املتهم  باإيداع  اأمر 
املوؤقت يف حني املتهم الثاين حكم 
مع  نافد  حب�ش  اأ�شهر  ب�شتة  عليه 
تقدر  مالية  وغرامة  الإيداع  عدم 

بـ 50.000دج .
اأحمد باحلاج 

ببلدية  الواد  قطع  حي  ي�شهد 
للرعايا  كبريا  توافدا  مترنا�شت، 
الأفارقة من خمتلف اجلن�شيات، 
الوطني  بالرتاب  املقيمني 
وهو  �رشعية،  غري  بطريقة 
معدلت  ارتفاع  يف  �شاهم  ما 
من  كبري  قلق  و�شط  الإجرام 
ال�شكان املحليني، الذين توعدوا 
ما  حالة  اجلماعية، يف  بالهجرة 
مل تتدخل الأجهزة الأمنية لو�شع 

لن�شاط الع�شابات الإجرامية  .
الواد  قطع  حي  قاطني  نا�شد 
التابع لبلدية مترنا�شت، املديرية 
الولئية للأمن الوطني، ب�رشورة 
حد  لو�شع  تطهري  حملة  �شن 
الإجرامية  الع�شابات  لن�شاط 
املخدرات  ترويج  يف  املخت�شة 
الكحولية  وامل�رشوبات 
وهو  املهلو�شة،  والأقرا�ش  
معدلت  ارتفاع  يف  �شاهم  ما 
الأ�شخا�ش  �شد  الإجرام 
واملمتلكات العمومية واخلا�شة، 
وتف�شي ظاهرة ال�رشقة وال�شطو 
املركبات   على  وال�شتيلء 
هذه  اأن  حيث  الدفع،  الرباعية 
تدفع  باتت   املزرية   الو�شعية 
والت�شعيد  لل�شارع  للخروج  بهم  
من لهجة الحتجاجات، للمطالبة 
بالتدخل وتوفري التغطية الأمنية 

املطلوبة عرب جميع زاويا احلي، 
مطلعة  م�شادر  تاأكيد  رغم 
الولئية  امل�شلحة  ن�شاط  على 
بتمرنا�شت،  الق�شائية   لل�رشطة 
تبا�رش  الليلة،  الدوريات  اأن 
 06 ال�شاعة  من  بداية  مهامها 
م�شاء اإىل الثامنة من �شباح اليوم 

املوايل .
وت�شري قراءات حملية ملمثليات 
واحلركة  املدين  املجتمع 
اأن  بتمرنا�شت،  اجلمعوية  
رعية  األف   10 عن  يزيد  ما 
اجلن�شيات  خمتلف  من  اإفريقي 
ت�شاد،  النيجر،   ، مايل  لدول 
الغابون،  ال�شينغال،  الكامريون، 
والطوغو و�شاحل العاج، يقيمون 
 ، مترنا�شت  بولية  جميعا 
طقو�ش  ميار�شون  وغالبيتهم 
ي�شتهرون   و  وال�شعوذة  ال�شحر 
القروقور،  مل�رشوب  بتناولهم 
الذي يتوقف �شاربه عن التفكري، 
يف  الرغبة  و  الهلو�شة   وتنتابه 
ي�شادفه   كائن  كل  على  العتداء 

.
ال�شلطات  تدخل  انتظار  يف  و 
على  لزاما  يبقى  املعنية، 
الو�شع  معاي�شة  املواطنني، 

املزري اإىل اأجل غري م�شمى  .
اأحمد باحلاج 

مطالب بتوفري التغطية الأمنية 
بحي قطع الواد ببلدية مترنا�شت 

حتول مللجاأ للرعايا الأفارقة املقيمني 
بطريقة غري �سرعية
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عقب اإ�شقاط طائرة م�شرية اأمريكية 

وا�شنطن متنع طائراتها من التحليق 
فوق املجال اجلوي الإيراين

اأ�شدرت هيئة الطريان الحتادية الأمريكية، اأم�س، اأمرا طارئا مينع �شركات الطريان التابعة لها 
من التحليق يف املجال اجلوي الإيراين، فوق م�شيق هرمز وخليج عمان، واأرجعت الهيئة قرارها اإىل 
"احتمال حدوث �شوء تقدير اأو خطاأ يف حتديد الهوية )طبيعة الطائرة(" يف منطقة م�شيق هرمز 

وخليج عمان، ح�شب وكالة "اأ�شو�شيتيد بر�س" الأمريكية.
طهران  اإ�سقاط  عقب  ذلك  جاء 
م�سيق  فوق  اأمريكية  م�سرية  طائرة 
اخرتقت  اإنها  قالت  اأم�س،  هرمز، 

الأجواء الإيرانية.
الطائرة  اأن  وا�سنطن  اأكدت  فيما 
كيو  اأر  هوك  "غلوبال  طراز  من 
املجال  يف  حتلق  كانت  اآيه"   4 ـ 
الأجواء  تخرتق  ومل  الدويل،  اجلوي 
�رشكة  اأعلنت  بدورها  الإيرانية 
الأمريكية،  اإيرلينز"  "يونايتد 
اجلوية  الرحالت  علقت  اإنها  اليوم، 
الأمريكي  "نيوارك"  مطار  من 
بعد  بالهند،  مومباي  مدينة  اإىل 
اإ�سقاط  تلت  اأجرتها  اأمنية  مراجعة 
الأمريكية  ال�ستطالع  طائرة  اإيران 
،وقالت ال�رشكة يف بيان على موقعها 
الأحداث  اإىل  "بالنظر  الإلكرتوين: 

مراجعة  اأجرينا  اإيران،  يف  اجلارية 
اإىل  خلدمتنا  والأمن  لالأمان  �ساملة 

الإيراين  اجلوي  املجال  عرب  الهند 
وقررنا تعليق خدماتنا". 

وت�سهد املنطقة توترا مت�ساعدا من 
قبل الوليات املتحدة ودول خليجية 
من جهة واإيران من جهة اأخرى جراء 
التزاماتها  بع�س  عن  طهران  تخلي 
يف  )املربم  النووي  الربنامج  يف 
منه،  وا�سنطن  ان�سحاب  اإثر   )2015
وكذلك اتهام �سعودي لها با�ستهداف 
من�ساآت نفطية عرب جماعة احلوثي 

اليمنية. 
اأعلن  بعدما  موؤخرا،  التوتر،  وتزايد 
الطائرات  حاملة  اإر�سال  البنتاغون 
وطائرات  لنكولن"،  "اأبراهام 
بزعم  الأو�سط،  ال�رشق  اإىل  قاذفة 
حول  ا�ستخباراتية  معلومات  وجود 
اإيران  قبل  من  حمتملة  ا�ستعدادات 
اأو  القوات  �سد  هجمات  لتنفيذ 

امل�سالح الأمريكية.

البيوت  عن  الدفاع"  "جلنة  قالت 
باهر  �سور  يف  بالهدم  املهددة 
املحتلة(:  القد�س  �رشقي  )جنوب 
اليوم  اأمهلت  الحتالل،  �سلطات  اإن 
اخلمي�س، اأهايل حي وادي احلم�س 
جويلية   18 تاريخ  حتى  بالقرية 
القادم، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم 

"ذاتًيّا".
اليوم،  لها  بيان  يف  اللجنة،  ودعت 
امل�ساركة  �رشورة  اإىل  املواطنني 
احتجاًجا  اأم�س؛  اجلمعة  �سالة  يف 
اجلماعية  الهدم  قرارات  على 
�ستقام  ال�سالة  اأن  واأو�سحت  للحي، 
بالهدم،  البنايات املهددة  اإحدى  يف 
الأق�سى  امل�سجد  خطيب  و�سيلقي 
رئي�س الهيئة الإ�سالمية العليا ال�سيخ 
ال�سالة،  خطبة  �سربي  عكرمة 
من  لعدد  �سحفي  موؤمتر  يعقبها 
اأن  واأفادت  املقد�سية،  ال�سخ�سيات 
لالحتالل،  التابعة  العليا  املحكمة 
�سّدقت و�رشعنت اخلمي�س املا�سي، 
قرار اجلي�س القا�سي بهدم 16 بناية 
اأكرث من 100 منزل يف  �سكنية ت�سم 
احلي؛ بدعوى قربها من جدار ال�سم 

والتو�سع العن�رشي.
اأمهل  اجلي�س  اأن  اللجنة  واأ�سافت 
ال�سكان اليوم حتى الثامن ع�رش من 
ال�سهر القادم، لتنفيذ قرارات الهدم 
هذا  بعد  اجلي�س  يهدمها  اأو  يدوًيّا 
الحتالل  جي�س  اأن  وبّينت  التاريخ، 

حوايل  منذ  ال�سكان  مبالحقة  بداأ 
ثالثة اأعوام، بقرارات الهدم بدعوى 
وهو  الأمني"؛  اجلدار  من  "القرب 
ال�سائكة  بالأ�سالك  حماط  �سارع 
ونّبهت  الإلكرتونية،  واملج�سات 
على  البناء  مينع  الحتالل  اأن  اإىل 
لأ�سباب  اجلدار  من  مرًتا   250 بعد 
خطر  اأن  يعني  ما  اأمنية،  ودعاوى 
دومن   1500 حوايل  يهدد  الهدم 
ما  اأي  احلم�س؛  وادي  م�ساحة  من 

يقارب ن�سف احلي.
ولفتت اللجنة النظر اإىل اأن البنايات 
اجلزء  يقع  هدمها  على  ق  �سِدّ التي 
 ،"A" الأكرب منها يف منطقة م�سنفة
من  بناء  تراخي�س  على  وحا�سلة 

وزارة احلكم املحلي.
اأهايل حي  ومنعت �رشطة الحتالل 
من  املا�سي،  الأحد  احلم�س،  واد 
ن�سب خيمة على اأرا�سيهم احتجاًجا 
الإ�رشائيلية  املحكمة  قرار  على 
باحلي،  بناية   16 بهدم  العليا 
اأنه يف حال بقيت اخليمة  وهددتهم 

�سيتعر�سون للم�ساءلة القانونية.
توجهت  املت�رشرة  العائالت  وكانت 
احلكم  وزارة  اإىل  بيوتها  بناء  قبل 
حلم  بيت  يف  الفل�سطينية  املحلي 
وبعد  لها،  رخ�س  على  للح�سول 
الالزمة  الرخ�س  على  ح�سولها 
والآن  منازلهم،  بناء  يف  �رشعوا 

يتهددهم خطر التهجري منها.

هل 100 عائلة بالقد�س  الحتالل يمُ
ا" 21 يوًما لهدم منازلها "ذاتًيّ

يلتقي قادة الحتاد الأوروبي مرة اأخرى 
نهاية ال�سهر اجلاري بهدف التو�سل اإىل 
التكتل  العليا يف  املنا�سب  ب�ساأن  اتفاق 
ومن �سمنها رئي�س البنك املركزي بعد 
اأن اأخفقوا يف التو�سل اإىل اتفاق خالل 
املحادثات التي امتدت حتى ال�ساعات 

الأوىل من �سباح اأم�س اجلمعة.
وعددها  الحتاد  دول  قادة  واجتمع 
�رشية،  مداولت  يف  بروك�سل  يف   28
امل�ساعدين  بح�سور  فيها  ي�سمح  مل 
اإىل  يتو�سلوا  مل  اأنهم  غري  الهواتف،  اأو 
التكتل  يقود  اأن  يجب  من  ب�ساأن  اتفاق 

خالل ال�سنوات القادمة.
املجل�س  رئي�س  تو�سك  دونالد  وقال 

الأوروبي والذي تراأ�س القمة يف موؤمتر 
�سحفي ”مل يحظ اأي مر�سح بالأغلبية.. 
من  يونيو“ويقود   30 يوم  ثانية  �سنلتقي 
�سمنها  ومن  العليا  املنا�سب  ي�سغل 
الأوروبي  املركزي  البنك  رئا�سة 
�سيا�سات  الأوروبية،  واملفو�سية 
املالية  ال�سيا�سات  ق�سايا  يف  التكتل 
التكتل  من  بريطانيا  وخروج  والهجرة 
الأوروبية  املفو�سية  ورئا�سة  والتجارة 
الحتاد  يف  املحورية  الوظيفة  هي 
املناف�سة  على  رقابية  كجهة  تعمل  اإذ 
ميزانيات   فشر�توعلى 
تغيري  ب�ساأن  �سيا�سات  وتقرتح  الدول 
بالتكنولوجيا  والقواعد املتعلقة  املناخ 

الدول  تكافح  بينما  اأخرى  واأمور 
داخلية  حتديات  ملواجهة  الأع�ساء 
وخارجية وقال جان كلود يونكر رئي�س 
اآخر  يف  وليته  تنتهي  الذي  املفو�سية 
اأكتوبر”تغمرين �سعادة اأكيدة واأنا األحظ 
ا�ستبدايل“واملنا�سب  �سهال  لي�س  اأنه 
رئي�س  �سمنها  ومن  العليا  اخلم�س 
ال�سيا�سة  وم�سوؤول  الأوروبي  املجل�س 
احللول  �سياغة  بها  منوط  اخلارجية 
الذين  الأع�ساء  الدول  بني  الو�سط 
وحتتدم  اخلا�سة  م�ساحلهم  تتفاوت 
برلني  القوى  مركزي  بني  املناف�سة 
قيادة  تويل  له  يحق  من  ب�ساأن  وباري�س 
فيه  زكت  الذي  الوقت  ففي  املفو�سية 

مواطنها  مريكل  الأملانية  امل�ست�سارة 
مانفريد ويرب نائب رئي�س حزب الحتاد 
الرئي�س  قاد  امل�سيحي  الدميقراطي 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون حملة لعرقلة 
العمل  يف  للخربة  لفتقاره  ويرب  تر�سح 
احلكومي وقال ماكرون يوم اجلمعة اإنه 
لرئا�سة  املر�سحني  من  اأي  يح�سل  مل 
املفو�سية الأوروبية على التاأييد الكايف 
يف  املجتمعني  الأوروبيني  الزعماء  من 

بروك�سل.
وقال دبلوما�سيون اإنه قد يجرى تر�سية 
باأن  اأو  الأوروبي  الربملان  برئا�سة  ويرب 

يكون نائبا لرئي�س املفو�سية القادم.

يلتقون نهاية ال�شهر

قادة الحتاد الأوروبي يف�شلون يف التفاق ب�شاأن املنا�شب العليا 

ن�سف  اأن  من  ال�سحة  وزارة  حذرت 
دواء جراَء  بال  باتوا  غزة  قطاع  مر�سى 
 ،%52 اإىل  و�سل  الذي  الدوائي  العجز 
امل�ستمر  الإ�رشائيلي  احل�سار  بفعل 
با�سم  املتحدث  واأو�سح  عاًما   12 منذ 
ال�سحة اأ�رشف القدرة خالل لقاء نّظمته 
مدينة  فل�سطينيات مبقرها يف  موؤ�س�سة 
غزة بح�سور م�سوؤولني من وزارة ال�سحة 
وممثلني عن و�سائل الإعالم اأن نفاد %52 
هي  الطبية  وامل�ستهلكات  الأدوية  من 
م�سايف  اإليها  ت�سل  م�سبوقة  غري  ن�سبة 
طالت  الأزمة  هذه  "لذا  غزة؛  قطاع 

ع�سب اخلدمات ال�سحية".
نفاد 14 �سنًفا من احلليب  القدرة  واأكد 
العالجي واملكمالت الغذائية، يحتاجها 

اأكرث من 50 طفاًل مب�سايف غزة.
اأرقام  لي�س جمرد  الأمر  "هذا  واأ�ساف: 
فجزء  وت�رشد؛  حتكى  وحكايات  عابرة 
اأبنائنا  قا�سًيا من حياة  ثمًنا  يدفع  منهم 
ومل  للعالج  يتوجهون  حينما  وبناتنا 

يجدوا حبَة عالج".
 56 تويف   ،2018 عام  يف  اأنه  اإىل  ي�سار 
ا مل يجدوا عالًجا بغزة، ومل ي�سمح  مري�سً
لهم الحتالل مبغادرة القطاع؛ ل�ستكمال 
الرحالت العالجية، يف خمالفة لتفاقية 

جنيف الرابعة والقانون الدويل الإن�ساين، 
بالف�سل  ا  مري�سً  1150 اأن  القدرة  وذكر 
لهم  يتوفر  ل  الكلى  وزراعة  الكلوي 
"مثبطات الدم"، و39 طفال ل يتوفر لهم 
اأنابيب نقل الدم، "وبداأت بع�س الطواقم 
ما  للكبار،  يُعطى  نوع  با�ستخدام  الطبية 

يوؤثر كثرًيا على �سحتهم".
ا  مري�سً  125 هناك  اأن  اإىل  واأ�سار 
الأطفال  من  منهم   %50 بالهيموفيليا 
التجلط  عوامل  نق�س  من  يعانون 
نفاد  اأن  كما   ،"9 وفاكتور   8 "فاكتور 
الدم  يف  احلديد  تر�سيب  زيادة  عالج 
العديد  حياة  يهدد  التال�سيميا  ملر�سى 

من املر�سى.
الإ�رشائيلي على قطاع  وب�سبب احل�سار 
اإذ  كثرًيا؛  ال�سحي  الو�سع  تفاقم  غزة 
القوافل  من  املر�سى  مئات  حرم  اإنه 
الإغاثية والإن�سانية املقرر لها اأن تدخل 

غزة، واأن تعزز الأر�سدة الدوائية.
وزارة  و�سل  ما  اأن  اإىل  القدرة  ولفت 
بالأدوية  خا�سة  م�ساريف  من  ال�سحة 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خالل 
فقط 10 مليون دولر من اأ�سل 20 مليون 
يدرك حقيقة  اأن  اجلميع  "وعلى  دولر؛ 

هذا لأمر".

اأي  العام  بداية  منذ  ت�سل  "مل  واأ�ساف 
الر�سمي  امل�ستوى  على  دوائية  واردات 
ون�سف  ي�سري،  بال�سيء  اإّل  والغاثي 
ل  لذا  عالج؛  بال  باتوا  غزة  مر�سى 
طوياًل،  ننتظر  اأن  الإطالق  على  جمال 
ويجب على اجلميع العمل على حل هذه 
لل�سيدلة  العام  املدير  الأزمة"،واأكد 
بوزارة ال�سحة منري الرب�س اأنه "ل ميكن 
النتظار طوياًل لتدارك الأزمة الدوائية 
بغزة، فال يجوز باأي حال من الأحوال اأن 
تتوقف اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة يف 

الرعاية الأولية للمر�سى".
اخلدمات  توّفر  عدم  الرب�س  وو�سف 
اأدوية  وتقدمي  للمر�سى  الأ�سا�سية 
"اإذ  اخلطري؛  بالأمر  وال�سكري  ال�سغط 
اأي  يف  وزارة  اأي  عمل  يوقف  ذلك  اإن 

مكان بالعامل".
الأدوية  اأكرث من 60% من  اأن  اإىل  واأ�سار 
غري  ال�رشطان  ملر�سى  املطلوبة 
اأكرث من 80% منها  توقف  كما  موجودة، 
عالجية  برتوكولت  عن  عبارة  لأنها 

ولي�ست �سنفا دوائيا وحيدا.
واأو�سح اأن ذلك حرم 8 اآلف مري�س من 
تناول جرعاتهم العالجية، بالإ�سافة اإىل 
48 األف حالة من الأمرا�س املزمنة غري 

متوفر لهم اأدوية عالج ال�سغط وال�سكر.
اأين  حول:  ت�ساوؤلٍت  الرب�س  واأجاب 
الطبية يف  وامل�ستلزمات  الأدوية  تذهب 
و�سع  الدويل  املجتمع  اأن  موؤكًدا  غزة؟، 
القطاع  يف  الأدوية  على  �سديدة  رقابة 
تذهب"واأو�سح  اأين  واإىل  تدخل  "كيف 
الالجئني  وت�سغيل  غوث  وكالة  اأن 
تفاهمات  وعرب  )اأونروا(  الفل�سطينيني 
يف  املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املن�سق 
مالدينوف  نيكولي  الأو�سط  ال�رشق 
املراقبة"  بـ"وحدة  ي�سمى  ما  �سكلت 
الداخلة  وامل�ستلزمات  الأدوية  على 
"هذه الوحدة تراقب على  لغزة واأ�ساف 
بالوزارة  ونحن  غزة،  يف  دواء  حبة  كل 
ك�سوفات  يوجد  بامليدان،  وحدنا  ل�سنا 
وحدة  اأول  ت�ستلمها  املعابر  عرب  تاأتي 
الطبية  وامل�ستلزمات  الأدوية  مراقبة 
املعابر،  على  تطابق  ك�سوفات  وهي 
جردها  يتم  الوزارة  خمازن  تاأتي  وحني 

وحو�سبتها من جديد".
و54  م�ساٍف   10 غزة  قطاع  يف  ويوجد 
اخلدمة  يقدمون  الأولية  للرعاية  مركًزا 
ملعظم �سكان القطاع، تقدم الوزارة من 

خاللها 10 خدمات اأ�سا�سية للمر�سى.

ن�شف مر�شى غزة بال دواء

�شحة غزة: حياة مر�شى الكلى يف خطر

ور�شة البحرين

جدول اأعمال هزيل ول ذكر 
للفل�شطينيني!

اأظهرت مراجعات جلدول اأعمال 
عقدها  املزمع  البحرين  ور�سة 
العا�سمة  يف  جوان  و26   25 يف 
اخلطوات  ت�سكل  والتي  املنامة، 
القرن"  لـ"�سفقة  املبدئية 
لت�سفية  الهادفة  الأمريكية 
"هزيل  اأنه  الفل�سطينية  الق�سية 

و�سعيف وغري مرتابط".
الدولية  النزاعات  اأ�ستاذ  وقال 
للدرا�سات  الدوحة  معهد  يف 
حول  فريحات  اإبراهيم  العليا 
مهزلة  بحياتي  اأَر  "مل  اجلدول: 
كهذه، ول اأدري هل هو حقاً غباء 
خربة  وقلة  جهل  اأم  ا�ستغباء  اأم 
لدى )م�ست�سار الرئي�س الأمريكي 

وفريقه،  كو�سرن  جاريد(  و�سهره 
وفق  الأمة"،  بهذه  ا�ستهتار  اأم 

�سفا.
 19 يف  الأبي�س  البيت  وك�سف 
عن  �سيعلن  اأنه  املا�سي  ماي 
الق�سم الأول مما يعرف بـ"�سفقة 
القرن"، والتي �ستت�سمن ما يُطلق 
الأمريكيون  امل�سوؤولون  عليه 
جلذب  اقت�سادية  عمل"  "ور�سة 
الغربية  ال�سفة  اإىل  ال�ستثمارات 
وغزة واملنطقة وذكر فريحات يف 
من�سور على ح�سابه يف في�سبوك 
م�ستقبل  حول  عمل  ور�سة  اأن 
جدول  يف  ترد  مل  الفل�سطينيني 

اأعمالها كلمة فل�سطينيني!.

م�شوؤولن اإيرانيان

 ترامب حذر اإيران عرب 
مان من هجوم و�شيك عمُ

لوكالة  اإيرانيان  م�سوؤولن  قال 
طهران  اإن  اجلمعة  اأم�س  رويرتز 
تلقت ر�سالة من الرئي�س الأمريكي 
عمان  �سلطنة  عرب  ترامب  دونالد 
هجوم  من  للتحذير  اخلمي�س  ليل 

اأمريكي و�سيك على اإيران.
وذكر اأحد امل�سوؤولني لرويرتز طالبا 
عدم ذكر ا�سمه اأن ترامب قال يف 
ر�سالته اإنه �سد اأي حرب مع اإيران 
ويريد اإجراء حمادثات مع طهران 
حدد  الق�سايا...  من  عدد  ب�ساأن 

للح�سول على  فرتة زمنية ق�سرية 
اأن  الفوري هو  اإيران  ردنا لكن رد 
القرار بيد الزعيم الأعلى )اآية اهلل 

علي( خامنئي يف هذه امل�ساألة“.
”اأو�سحنا  الثاين  امل�سوؤول  وقال 
اأي  يعار�س  الأعلى  الزعيم  اأن 
حمادثات لكن الر�سالة �ستنقل اإليه 
اأبلغنا  ذلك  ومع  القرار...  ليتخذ 
هجوم  اأي  اأن  العماين  امل�سوؤول 
عواقب  له  �ستكون  اإيران  على 

اإقليمية ودولية“
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حتديات »ليربا«:

هل تنجح العملة الرقمية اجلديدة للفي�سبوك؟

اإيهاب خليفة/ مركز 
امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

وي�ضعى هذ� �لتحليل �إىل تو�ضيح 
�الفرت��ضية  �لعملة  خ�ضائ�ص 
وبني  بينها  و�لفرق  �جلديدة، 
�الأخرى  �الفرت��ضية  �لعمالت 
مثل �لبيتكوين، وتو�ضيح م�ضادر 
��ضتقر�رها  ودرجة  متويلها، 
لدى  قبولها  ومدى  �ملايل، 
�لتي  و�ل�رشكات  �مل�ضتهلكني 
��ضتخد�مها،  عن  �أعلنت 
�ملخاطر  تو�ضيح  عن  ف�ضالاً 
تنجم  قد  �لتي  و�لتهديد�ت 
تعوق  �لتي  و�لعقبات  عنها، 

عملية �نت�ضارها ولو موؤقتاًا.

ما هي ليربا؟

جديدة،  �فرت��ضية  عملة  هي 
�لعمالت  قائمة  �إىل  ت�ضاف 
�ملوجودة  �الأخرى  �الفرت��ضية 
جتاوز  و�لتي  �لعامل،  حول 
�فرت��ضية،  عملة   3000 عددها 
رئي�ضية  ب�ضورة  وت�ضتهدف 
م�ضتخدميها من موقع في�ضبوك 
ملياَرْي  من  يقرتبون  �لذين 
عن  ف�ضالاً  ن�ضط،  م�ضتخدم 
مئات �ملاليني من �لب�رش �لذين 
لي�ص لديهم ح�ضابات بنكية حول 
�لعمالت  عن  وتختلف  �لعامل. 
�ملوجودة  �الأخرى  �الفرت��ضية 
حول �لعامل يف كونها تعتمد على 
تقنية متطورة من »�لبلوك ت�ضني« 
 ،Libra Blockchain ت�ضمى
وت�ضتخدم هذ �لتقنية لغة برجمة 
�ملهند�ضون  طورها  جديدة 

Move لتاليف �مل�ضاكل  ت�ضمى 
�لتقليدية �لتي وقعت فيها خمتلف 
�لعمالت �مل�ضفرة �الأخرى �لتي 
ا من�ضات »�لبلوك  ت�ضتخدم �أي�ضاً
م�ضاكل  وب�ضورة خا�ضة  ت�ضني«، 

�الخرت�ق و�لقر�ضنة.
لها  يكون  �ضوف  �لعملة  �أن  كما 
بهدف  بالدوالر  نقدي  غطاء 
�حلفاظ على ��ضتقر�رها �ملايل، 
لتحديد  بالدوالر  ربطها  و�ضيتم 
قيمتها بدالاً من �أن تخ�ضع ل�ضوق 
�لعر�ص و�لطلب مبا يُحافظ يف 
حتى  ��ضتقر�رها،  على  �لنهاية 
�لتي  �مل�ضاكل  نف�ص  يف  تقع  ال 
�لبيتكوين  عملة  فيها  وقعت 
كبري.  مايل  لتذبذب  وعر�ضها 
�لغطاء  هذ�  متويل  يتم  و�ضوف 
�لنقدي من م�ضاهمات �الأع�ضاء 
�ملوؤ�ض�ضني للعملة، حيث تُ�ضاهم 
كل �رشكة منهم مببلغ 10 ماليني 
دوالر، ف�ضالاً عن ر�ضوم �لتحويل 
�الأفر�د  تد�ول  على  �ملفرو�ضة 
، حتى و�إن  لهذه �لعملة م�ضتقبالاً

ا �ضئيلة للغاية. كانت ر�ضوماً
 Libra �أو  ليرب�  جمعية  وتُعترب 
�جلهة  هي   Association
�لعملة  هذه  �إد�رة  بها  �ملنوط 
�رشكة  من  وتتكون  �جلديدة، 
 27 عن  ف�ضالاً  في�ضبوك، 
�أخرى  عاملية  و�رشكة  موؤ�ض�ضة 
لهذه  �ملوؤ�ض�ضني  �الأع�ضاء  مُتّثل 
�لعملة �جلديدة، ومنهم �رشكات 
وباي  كارد،  مثل: فيز�، وما�ضرت 
و�أوبر،  وبوكينج،  باي،  و�أي  بال، 
ووظيفتها  وغريهم،  وفود�فون، 
�لرئي�ضية هي �ضمان ��ضتقر�رها 
 ، م�ضتقبالاً وتطويرها  �ملايل 
�ملحفظة  �إد�رة  عن  ف�ضالاً 
�ضيقوم  �لتي  �الإلكرتونية 

ح�ضاباتهم  بفتح  �مل�ضتخدمون 
هذه  لتد�ول  عليها  �الإلكرتونية 

�لعملة عربها.
��ضتخد�م  �الأفر�د  وي�ضتطيع 
�إن�ضاء حمفظة  �لعملة عرب  هذه 
ثم  �الإنرتنت،  عرب  �إلكرتونية 
من  �جلديدة  �لعملة  �رش�ء 
بطرق  بها  �خلا�ص  �ملوقع 
��ضتخد�م  ثم  �لتقليدية،  �لدفع 
�لتد�ول  يف  �جلديدة  �لعملة 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  و�رش�ء 
من�ضاتها  عرب  في�ضبوك  �رشكة 
�الأخرى  �ل�رشكات  �أو  �ملختلفة 
�لتي �أعلنت قبول �لعملة �جلديد 
�ملوؤ�ض�ضني،  �الأع�ضاء  وميثلون 
م�ضتقبالاً  �لعملة  هذه  تد�ول  ثم 
مع كافة �ل�رشكات �الأخرى �لتي 

�ضوف تعلن قبولها.

حتدي قبول العملة:

�إن جناح �أي عملة مرتبط بدرجة 
قبول �الأفر�د و��ضتخد�مهم لها، 
عمالقة  �رشكات  وجود  ولعل 
�ملوؤ�ض�ضني  �الأع�ضاء  �ضمن 
في�ضبوك،  )مثل:  �لعملة  لهذه 
وبوكينج(  وفود�فون،  و�أوبر، 
لدى  قبوالاً  �لعملة  يُعطي  قد 
على  يُقِبلون  ويجعلهم  �الأفر�د، 

��ضتخد�مها. 
�أن هناك حتديات حقيقية  غري 
�لعملة،  هذه  �نت�ضار  تعوق  قد 
خا�ضة مع �ل�ضجل �ل�ضيئ ملوقع 
في�ضبوك يف �حلفاظ على بيانات 
وخ�ضو�ضيتهم  �مل�ضتخدمني 
�رشكة  ت�ضببت  فقد  �ل�ضخ�ضية. 
م�ضاكل  عدة  يف  في�ضبوك 
خالل �لفرتة �الأخرية، �ضو�ء مع 
وتورطها  �الأمريكية  �حلكومة 
كامبريدج  �رشكة  ف�ضيحة  يف 
�أناليتكا و�لتي ترتب عليها جمع 
معلومات �ضخ�ضية الأكرث من 87 
مليون �أمريكي �أثناء �النتخابات 
�لتي  �لف�ضيحة  تلك  �لرئا�ضية، 
�إىل  �الأوروبي  �الحتاد  دفعت 
�إ�ضد�ر »�لالئحة �لعامة حلماية 
 General Data �لبيانات« 
 Protection Regulation
 )GDPR(بـ � �ملعروفة �خت�ضاراً
وقد   ،2018 عام  مايو  نهاية  يف 
�الأوروبي  �لربملان  �أعدها 
وجمل�ص �الحتاد �الأوروبي لر�ضم 
�إطار عمل و��ضح وقيا�ضي الأجل 
�لتعامل مع بيانات �مل�ضتخدمني 
�لقانون  لي�ضمل  �الحتاد،  د�خل 
ترغب  �لتي  �ل�رشكات  جميع 

دول  مو�طني  مع  �لتعامل  يف 
تتو�جد  �أو  �الأوروبي  �الحتاد 
�مل�ضاكل  وتلك  �أر�ضها،  يف 
عند  بقوة  حا�رشة  تكون  �ضوف 
مناق�ضة م�ضتقبل هذه �لعملة يف 
يحتم على  ما  وهو  �لدول،  هذه 
معايري  ت�ضع  �أن  ليرب�  جمعية 
من  ت�ضمن  و�ضفافة  و��ضحة 
بيانات  على  �حلافظ  خاللها 
عدم  و�ضمان  �مل�ضتخدمني، 

�إ�ضاءة ��ضتخد�مها مرة �أخرى.

خماطر ال�شفافية 
والإرهاب:

�لفرن�ضي  �ملالية  وزير  �رشح 
�لتي  �لعملة  �أن  لو ماير«  »برونو 
في�ضبوك ال يجب  �أطلقها موقع 
بديالاً  باعتبارها  �إليها  ينظر  �أن 
و�أ�ضاف  �لتقليدية،  للعمالت 
حديث  خالل  ماير«  »لو  �لوزير 
 »1 »يورب  �إذ�عة  مع  �أجر�ه 
: »من غري �لو�رد �أن ت�ضبح  قائالاً
»ليرب�« عملة �ضيادية. ال ميكن �أن 
يحدث ويجب �أال يحدث«. ودعا 
�لوزير روؤ�ضاء �لبنوك �ملركزية 
الإعد�د  �ل�ضبع  مبجموعة 
»في�ضبوك«  م�رشوع  عن  تقرير 
يف  �ضيُعقد  �لذي  الجتماعهم 
 � �أموراً خماوفه  وت�ضمل  يوليو، 
وغ�ضل  باخل�ضو�ضية،  تتعلق 

�الأمو�ل، ومتويل �الإرهاب.
كارين«،  »مارك  ت�ضاءل  كما 
عما  �إجنلرت�،  بنك  حمافظ 
قادراً�  في�ضبوك  موقع  كان  �إذ� 
ت�ضمن  معايري  و�ضع  على 
�لعملة  هذه  ��ضتخد�م  عدم 

غ�ضيل  عمليات  يف  �جلديدة 
�الأمو�ل، و�ضمان �حلفاظ على 
خ�ضو�ضية �الأفر�د. وطالب باأن 
تخ�ضع �لعملة �جلديدة الأق�ضى 

معايري �لتقنني �لدولية.
�ضيفاناند�«،  »�رشي  وقال 
يف  �لتكنولوجيا  م�ضئويل  كبري 
ال  �مل�رشوع  �إن   ،PayPal
 .»� »�أيامه �ملبكرة جداًّ يز�ل يف 
قطاع  رئي�ص  نائب  و�رّشح 
ما�ضرت  يف  �لرقمية  �حللول 
المبريت«،  »جورن  كارد، 
ا  �ضغوطاً �مل�رشوع  قابل  �إذ� 
تنظيمية وقانونية كبرية فقد ال 
 we might« �مل�رشوع  نطلق 

.»not launch
ليرب�  عملة  فاإن  �لنهاية،  ويف 
عن  تختلف  جديدة  تقنية  هي 
غريها من �لعمالت �الفرت��ضية 
�الأخرى، ويعلق موؤ�ض�ضوها عليها 
يف  و�لتفاوؤل  �لطموح  من  كثرياً� 
�إال  �مل�ضتخدمني،  حياة  تغيري 
�أن هناك عقبات حقيقية تو�جه 
�أهمها:  لعل  �جلديدة،  �لعملة 
وم�ضاكل  �ل�ضفافية،  م�ضاكل 
عن  ف�ضالاً  �خل�ضو�ضية، 
�مل�ضاكل �الأمنية، و�لتخوف من 
�الإرهابية  �حلركات  ��ضتخد�م 
�لتي  �الإجر�ء�ت  ورغم  لها. 
زوكربريج«  »مارك  عنها  �أعلن 
جلعل �لعملة تبدو مهياأة للتد�ول 
و�ال�ضتثمار، �إال �أن �الأمر يحتاج 
ل�ضمان  وحت�ضني  تدقيق  �إىل 
هذه  ��ضتخد�م  �إ�ضاءة  عدم 
�ضيما  وال  �جلديدة،  �لعملة 
�الإجر�مية  �ملنظمات  من 

و�جلماعات �ملتطرفة.

اأعلن رئي�س وموؤ�ش�س موقع في�شبوك »مارك زوكربريج« عن تد�شني عملة افرتا�شية جديدة بداية من عام 2020 تدعى ليربا )Libra(. و�شرح »مارك« عرب 
ّكن مليارات من الب�شر حول العامل من حتويل وا�شتخدام الأموال  �شفحته على موقع في�شبوك باأن الهدف من العملة هو اإن�شاء بنية حتتية عاملية جديدة تمُ

ّكن مليارات الب�شر  ب�شهولة ك�شهولة اإر�شال ر�شالة ن�شية، معترًبا اأن الأموال املتحركة Mobile Money �شوف جتعل حياة الأفراد حول العامل اأف�شل، وتمُ
ممن لي�س لديهم ح�شابات بنكية من حتويل الأموال دون احلاجة اإىل حمل اأموال »كا�س« قد تكون غري موؤمنة، اأو دفع م�شاريف اإ�شافية عرب طرق حتويل 

الأموال التقليدية.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية امل�شيلة

دائرة بو�شعادة
بلدية بو�شعادة

 
املالئمة وعدم املالئمة

 
 2019/  04/  08  : يف  املوؤرخ   2328 رقم  الوالئي  القرار  على  بناء 
 : ت�شلية  موؤ�ش�شة  ا�شتغالل  حول  عمومي  حتقيق  فتح  واملت�شمن 
قاعة اأنرتنت لفائدة ال�شيدة : حامدي ليندة العنوان :حمل رقم 
01 الكائن بحي اله�شبة �شارع املجاهد رقم 03/70 بلدية بو�شعادة  
يعلن ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية بو�شعادة باأنه تقرر فتح 
موؤ�ش�شة  ا�شتغالل  حول  واالعرتا�شات  املالحظات  للبداء  �شجل 
قاعة لفائدة ال�شيدة :حامدي ليندة بالعنوان حمل رقم 01 الكائن 

بحي اله�شبة �شارع املجاهد رقم 03/70 اأ  بلدية بو�شعادة  
 وقد مت تعيني ال�شيدة عزوز ربيحة ب�شفتها مندوبا حمققا مبقر 
اليوم  من  ابتداءا   15 يوما  ع�شر  خم�شة  ملدة  بو�شعادة  البلدية 
وتعليق  القرار  هذا  لن�شر  ع�شر  اخلام�س  اليوم  من   2019/06/23
مكان  مرت   500 حميط  وعلى  البلدية  مبقر  للمواطنني  االعالن 
اقامة املوؤ�ش�شة على االقل 15 يوما قبل ال�شروع يف التحقيق وطيلة 

مدته .
الأي  االحوال  من  حال  باأي  يحق  ال  القانونية  املدة  انتهاء  وبعد 
مواطن الطعن اأو االعرتا�س حول ا�شتغالل م�شروع موؤ�ش�شة قاعة 

اإنرتنت . 

تهنئة جناح
والبهجة  الفرحة  عّمت 
بالعا�شمة  الهادي  عائلة 
العنقود  اآخر  جناح  بعد 

اآنيا يف
�شهادة التعليم االبتدائي 
جدا،  جيد  بتقدير 
اجلميلة  املنا�شبة  وبهذه 

يتقدم
اإىل  ووالدتها  والدها 
ناهدة  �شقيقتها  جانب 

و�شقيقها خري الدين والعمات
جريدتي  عمال  جميع  اإىل  باالإ�شافة  واخلاالت 

"le chiffre d’affaire"الو�شط" و"
لها  متمنني  اآنيا  اإىل  االأماين  واأجمل  التهاين  باأحر 

املزيد من التاألق
والنجاح واإفراح عائلتها بال�شهادات العليا م�شتقبال.

األف مربووووووك اآنيا
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بال�شال�شل "اأطفال" مقيدون 

اعتقال الأطفال الفل�سطينيني.. هدف لالحتالل الإ�سرائيلي
 لقد جلاأ االحتالل االإ�شرائيلي لالعتقاالت باأ�شكالها املتعددة، واأنواعها وم�شمياتها املختلفة، كاأداة للقمع والقهر والعقاب اجلماعي واالنتقام 
من ال�شعب الفل�شطيني، وبث الرعب واخلوف يف نفو�س املواطنني وترهيبهم وال�شيطرة عليهم. وا�شتخدم االعتقاالت و�شيلة الإحلاق االأذى 

)اجل�شدي والنف�شي واملعنوي( املتعمد باملعتقلني، بغ�س النظر عن جن�شهم وفئاتهم العمرية واالجتماعية. وجمع يف �شجونه ومعتقالته، 
جميع امل�شتويات والطبقات االجتماعية الفل�شطينية، وعانى من اعتقاالته كل �شرائح املجتمع الفل�شطيني، دون ا�شتثناء؛ بل اإن االأطفال 

ر اأنف�شهم، ظلوا عر�شة لالعتقال. الُق�شّ
بقلم/عبد النا�شر فروانة

ا�شري حمرر وباحث 
خمت�س ب�شوؤون االأ�شرى

لالتفاقيات  وفقاً  )طفل(  كلمة  �إن 
يتجاوز  مل  من  كل  ت�شمل  �لدولية 
لكن  عمره؛  من  ع�رشة  �لثامنة  �شن 
يف   - �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  ل�شلطات 
�خلا�ص:  قامو�شها   - �ل�شاأن  هذ� 
نظرها  يف  �لفل�شطينيون  فالأطفال 
هم  �أعمارهم-  عن  �لنظر  وبغ�ص   -
فئة م�شتهدفة بالعتقال، �شاأنهم �شاأن 
�لكبار، حتى و�ن كانو� �أقل من �لثانية 
فيهم  ترى  فهي  عمرهم.  من  ع�رش 
م�شاريع مقاومة وقنابل موقوتة موؤجلة 
�لنفجار حلني �لبلوغ. لذ� �شعدت من 
و�ناثا(،  )ذكور�  لالأطفال  �عتقالتها 
�أب�شع  و��شتخدمت  بق�شوة  وعاملتهم 
مر�عاة  دون  �شدهم،  �لإجر�ء�ت 
ل�شغر �شنهم وبر�ءة طفولتهم. وخالل 
و�أقر  ناق�ص  �لأخرية  �لأربع  �ل�شنو�ت 
�لكني�شت �لإ�رش�ئيلي )�لربملان( عدة 
وتهدف  �لأطفال،  ت�شتهدف  قو�نني 
�عتقالهم  �إجر�ء�ت  ت�شهيل  �إىل 
وت�شديد �لعقوبات بحقهم مثل: قانون 
�شن 14 عاماً،  دون  �لأطفال  حماكمة 
�لأدنى  �حلد  عقوبة  ت�شديد  قانون 
�لقد�ص،  يف  �حلجارة  ر��شقي  على 
�لأطفال  بحق  �لأحكام  رفع  قانون 

ر��شقي �حلجارة.
يوما  تخل  مل  �لإ�رش�ئيلية  و�ل�شجون 
�ملعطيات  كافة  وتفيد  متثيلهم،  من 
�لحتالل  �شلطات  باأن  �لإح�شائية 
من  �أكرث   1967 �لعام  منذ  �عتقلت 
تقل  قا�رش  طفل  �ألف  خم�شني 
�أن  بل  ع�رش،  �لثامنة  عن  �أعمارهم 

يتجاوزو�  ومل  �عتقلو�  من  هناك 
�لعا�رشة من �أعمارهم. ومن بني هوؤلء 
�عتقال  حالة   )16655( نحو  �ُشجل 
لأطفال فل�شطينيني منذ بدء "�نتفا�شة 
وحتى  28�شبتمرب2000،  يف  �لأق�شى" 
نهاية �لعام 2018. وقد و�شل �ملعدل 
�ل�شنوي خالل �لعقد �ملا�شي )2000-
2010( �إىل )700( حالة �عتقال �شنويا، 
 2018-2011 �لعام  منذ  �رتفع  فيما 
لي�شل �ىل معدل )1250( حالة �عتقال 
��شتمر�ر  �لأخطر  �شنوياً.. ولعل 
نحو  �عتقال  مت  �لعتقالت، حيث 
مطلع  منذ  فل�شطيني  طفل   )400(
�لعام �جلاري2019، وما ز�لت �شلطات 
طفل   )250( قر�بة  حتتجز  �لحتالل 

يف �شجونها ومعتقالتها.
تبدو  �لأطفال،  �عتقال  طريقة  �ن 
�أل  ذكرها هنا،  �ل�رشوري  لفتة ومن 
وهي �أن غالبية من تعر�شو� لالعتقال 
�شلطات  درجت  �إمنا  �لأطفال  من 
بيوتهم  من  �عتقالهم  على  �لحتالل 
يف منت�شف �لليل - كما هو �ل�شاأن يف 
�عتقالت �لبالغني - حيث يدخل عدد 
�أن  وبعد  �لبيت،  �إىل  �جلنود  من  كبري 
حمتويات  ويخربو�  �لأبو�ب  يك�رشو� 
و�أثاثه، يقومون بالعتد�ء على  �لبيت 
و�ل�شتم  بال�رشب  و�أ�رشته،  �ملعتقل 
با�شتخد�م �أ�شو�أ �لتعبري�ت و�أفح�شها، 
ثم بعد كل هذه �لنتهاكات �ملدرو�شة 
يدي  بتكبيل  �جلنود  يقوم  �ملتعمدة، 
�لطفل وع�شب عينيه، قبل �أن يجروه 
ذلك  كل  جمهول،  مكان  �إىل  بق�شوة 
دون �أن يكلفو� �أنف�شهم باإبر�ز �أي �أمر 
يُعلمو�  �أن  ودون  بالعتقال،  ق�شائي 
�شيقتاد  �لذي  باملكان  �لطفل  ذوي 
هذه  كل  �أن  �لذكر  عن  وغني  �إليه. 

 - فظ  ب�شكل   - تخالف  �ملمار�شات 
�لتي تقول: ل  �لطفل،  �تفاقية حقوق 
تع�شفي،  تعر�ص  �أي  يُجرى  �أن  يجوز 
حياته  يف  للطفل،  قانوين،  غري  �أو 
�أو  منزله،  �أو  �أ�رشته،  �أو  �خلا�شة، 
مر��شالته، ول �أي م�شا�ص غري قانوين 

ب�رشفه �أو �شمعته.
�لفل�شطينيون،  �لأطفال  ويعاين 
و�ملعتقالت  �ل�شجون  يف  �ملعتقلون 
�حتجاز  ظروف  من  �لإ�رش�ئيلية، 
قا�شية وغري �إن�شانية، تفتقر �إىل �حلد 
حلقوق  �لدولية  �ملعايري  من  �لأدنى 
نق�ص  من  يعانون  فهم  �لأطفال، 
�لنظافة،  و�نعد�م  ورد�ءته،  �لطعام 
و�لكتظاظ،  �حل�رش�ت،  و�نت�شار 
فيها  يتوفر  ل  غرف  يف  و�لحتجاز 
و�لإهمال  منا�شبتني،  و�إنارة  تهوية 
�ل�شحية،  �لرعاية  و�نعد�م  �لطبي 
توفر  وعدم  �ملالب�ص،  ونق�ص 
و�لت�شلية،  و�لرتفيه  �للعب  و�شائل 
�خلارجي،  �لعامل  عن  و�لنقطاع 
و�لعزل،  و�ل�رشب  �للفظية  و�لإ�شاءة 
و�أخ�شائيني  مر�شدين  توفر  وعدم 
يف  حقهم  من  وحرمانهم  نف�شيني، 
كافة  تعر�ص  �ىل  �لتعلم. بالإ�شافة 
مّرو�  �لذين  �لفل�شطينيني  �لأطفال 
بتجربة �لعتقال وبن�شبة 100%  ل�شكل 
�أو �أكرث من �أ�شكال �لتعذيب �جل�شدي 
�ملعنوي  �لإيذ�ء  و�لنف�شي، �أو 
منهم  �لبع�ص  و�أن  و�لتنكيل،  و�لإهانة 
تعر�ص لل�شغط و�لبتز�ز و�مل�شاومة، 
للتفتي�ص  تعر�ص  منهم  �آخر  وبع�ص 
و�لتهديد  �جلن�شي  و�لتحر�ص  �لعاري 
بالعتد�ء �جلن�شي، ويف �أحيان �أخرى 
حتولت �مل�شتوطنات ملر�كز لالعتقال 

و�لتحقيق و�لتعذيب.

�لع�شكرية  �ل�شلطات  تتوقف  ول 
�لإ�رش�ئيلية عند هذ� �حلد، يف تعاملها 
�لفل�شطينيني، فكثري� ما  �لأطفال  مع 

��شتخدمتهم دروعا ب�رشية.
فان  �أعاله  ذكر  ملا  وبالإ�شافة 
ل  �لإ�رش�ئيلية  �لع�شكرية  �ملحاكم 
�أو طبيعة  �لأطفال وحقوقهم،  تر�عي 
�لتي مرو� بها منذ حلظة  �لإجر�ء�ت 
و�كبت  �لتي  �لظروف  �أو  �لعتقال، 
وطاأة  حتت  منهم  �لعرت�فات  �نتز�ع 
�لتعذيب، حيث يعتربونها �أدلة قانونية 
و�لتي  ب�شاأنها،  �لأحكام  وي�شدرون 
�إىل  �لأطفال  بع�ص  بحق  و�شلت 
هذ�  �حلياة(.  )مدى  �ملوؤبد  �ل�شجن 
بالإ�شافة �إىل فر�ص �لغر�مات �ملالية 
�لأحكام  غالبية  �أن  حيث  �لباهظة، 
جميعها  نقل  مل  �أن  �لأطفال،  بحق 

تكون مقرونة بفر�ص غر�مة مالية.
�لحتالل  �شلطات  و��شتمرت  هذ� 

�ملنزيل"  "�حلب�ص  �أو�مر  باإ�شد�ر 
و�لتي  �لمقد�شيني،  �لأطفال  بحق 
ظاهرة،  �إىل  وحتولت  ت�شاعدت 
عن  بدياًل  تعترب  �لقر�ر�ت  هذه  و�أن 
�ملنزلية  �لإقامة  وتعني  �ل�شجن 
ويُعترب  �لأ�شخا�ص.  حرية  وتقييد 
"�حلب�ص �ملنزيل" �إجر�ًء تع�شفياً ول 
و�أحكام  لقو�عد  وخمالفًة  �أخالقياً 
و�لقانون  �لإن�شاين  �لدويل  �لقانون 
�لدويل حلقوق �لإن�شان. كما وي�شكل 
مبجموع  لالأ�رشة  جماعية  عقوبة 
يف  تَبقى  لأن  ت�شطر  �لتي  �أفر�دها 
على  حري�شة  د�ئم،  ��شتنفار  حالة 
حماية �بنهم من خطر تبعات جتاوزه 
حّول  مما  �ملفرو�شة.  لل�رشوط 
�إىل  و�لأهايل  �شجون  �إىل  �لبيوت 

�شجانني على �أبنائهم �لأطفال.
�لطفل  باإبعاد  �لقر�ر  يكون  و�أحيانا 
يف  �لإقامة  وفر�ص  ذويه،  منزل  عن 

منزل �أحد �لأقارب يف منطقة �شكنية 
�لنف�شية  �ملعاناة  لزيادة  خمتلة 
عائلة  على  �لقت�شادية  و�لأعباء 

�لطفل.
لقد دفع �لأطفال �لأ�رشى ثمناً باهظاً، 
�أثناء �عتقالهم وما بعده.  ومن يقر�أ 
بالذهول  يُ�شاب  �لأطفال  �شهاد�ت 
غرف  �أن  ويكت�شف  و�ل�شدمة، 
�شوى  لي�شت  و�لتعذيب،  �لتحقيق 
م�شلخ للطفولة �لفل�شطينية و�فرت��ص 
و�أن  فيها،  ور�ئع  جميل  هو  ما  لكل 
ومعتقالته،  �لحتالل  �شجون  كافة 
وت�شويه  و�قعهم  لتدمري  �أماكن  هي 
م�شتقبلهم، و�أن حقوق �لطفل �لدولية 
لي�ص لها مكان حينما يتم �لتعامل مع 

�لأطفال �لفل�شطينيني.
�أن �عتقال �لأطفال يرتك �آثار� �شلبية 
�إل  و�ملجتمع،  و�لأ�رشة  �لفرد  على 
ي�شاحبها  وما  �لعتقالت  تلك  �أن 
توجهات  على  �لتاأثري  يف  تنجح  مل 
كرها  فز�دتهم  ومو�قفهم،  �لأطفال 
يف  ورغبة  عليه  وغ�شبا  لالحتالل 
للتم�شك  ودفعتهم  منه.  �لنتقام 
و�مل�شي  و�آبائهم،  �أجد�دهم  بحقوق 
�شعبهم  �أهد�ف  حتقيق  نحو  قدما 

باحلرية و�ل�شتقالل.
�لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  دولة  وتخطئ 
�أن حتقيق  �إن ��شتمرت يف �عتقادها 
�أمنها و��شتقر�رها و�شالمة مو�طنيها 
�شوف يتاأتى عرب �عتقالها للمو�طنني 
لالأطفال  ��شتهد�فها  �أن  �أو  �لُعزل. 
�شوف  بحقهم  �لقمعية  و�جر�ء�تها 
لديهم  �ملقاومة  روح  ي�شتاأ�شل 
بلوغهم.  بعد  ما  خطر  من  ويحميها 
�إل  يتحقق  لن  و�ل�شتقر�ر  فالأمن 

باإنهاء �لحتالل.

�لحتالل  �شلطات  �أفرجت 
عن  �خلمي�ص،  �ليوم  �لإ�رش�ئيلي، 
هاين  �لأ�شري  جبع  �أ�رشى  عميد 
رفيق غنام، �لذي �أم�شى 18 عاما 
يف �شجون �لحتالل. وقال �ملحرر 
غنام حلظة �لإفر�ج عنه من �شجن 
و�حلركة  "فتح"  �أ�رشى  �إن  �لنقب، 
وكافة  "�لنقب"  �شجن  �لأ�شرية يف 
�شجون �لحتالل، ينا�شدون جميع 
و�حلقوقية  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات 

على  و�ل�شغط  للتدخل  و�لطبية، 
�شلطات �لحتالل لوقف �شيا�شتها 
تو��شل  ظل  يف  بحقهم،  �لقمعية 
�شلطات �لحتالل من �شيا�شة عزل 
�ل�شجن  يف  �ملعتقلني  وحرمان 
وفر�ص �لغر�مات �ملالية �لباهظة 
�لقمع  �شيا�شة  و�نتهاج  عليهم 
تدهور  من  حمذر�  و�لتنقالت، 
�حلالة �ل�شحية لالأ�رشى �ملر�شى 
معتقالت  يف  �لقابعني  و�جلرحى 

ي�شمى  ما  خا�شة  �لحتالل 
�لذي  �لرملة  �شجن  م�شت�شفى 
�أحياء  وهم  لهم  مقربة  مبثابة  هو 
و�شهد�ء مع وقف �لتنفيذ، يف ظل 
�لطبي  �لإهمال  �شيا�شة  ��شتمر�ر 
�لعالج  تقدمي  وعدم  �ملتعمد، 
"فرحتي  غنام:  و�أ�شاف   . �لناجع 
بالتحرر مل تكتمل وقد تركت �آلف 
�أ�رشى  يوجد  �أنه  خا�شة  �لأ�رشى 
طبيا  ملتابعتهم  �حلاجة  باأم�ص 

�ل�شحية،  �أو�شاعهم  تردي  ب�شبب 
يف  �لحتالل  �شلطات  ومماطلة 
يعانون  و�لذين  لهم  �لعالج  تقدمي 
منهم  خطرية  �شحية  �أو�شاع  من 
�ل�شوبكي،  فوؤ�د  �مل�شن  �لأ�شري 
و�شامي  �لبدن  حممد  و�لأ�شري 
�ل�شاوي�ص  وخالد  دياك،  �أبو 
م�شدد�  طويلة،  و�لقائمة  وغريهم 
جانب  �إىل  �لوقوف  �رشورة  على 
ماهر  �أمثال  �لقد�مى  �لأ�رشى 

وكرمي يون�ص و�لأ�رشى �لذين �أعيد 
�عتقالهم بعد �شفقة �شاليط �أمثال 
�لأ�شري �شامر �ملحروم. وتابع: �أن 
ر�شالة �لأ�رشى �لتي �أحملها، دعوة 
للخروج  �شعبنا  مكونات  كافة 
ي�شمى  ملا  رف�شا  �ل�شو�رع  �إىل 
�لأمريكي  �لقت�شادي  �مل�رشوع 
ور�شة  خالل  من  و�لإ�رش�ئيلي 
�لبحرين �لتي �شتعقد خالل �لأيام 
�ملقبلة، وبذل �ملزيد من �لوحدة 

�أ�رشى  با�شم  ونا�شد  و�لتالحم،. 
جميع  �لأ�شرية  و�حلركة  "فتح" 
مكونات �شعبنا للوقوف �إىل جانب 
�ل�شو�رع  �إىل  و�خلروج  �لقيادة 
و�مليادين ن�رشة لق�شيتهم �لوطنية 
�لعادلة، وتنديد� بال�شغوطات �لتي 
مت  �أن  بعد  �لقيادة،  على  متار�ص 
�لفل�شطيني  �شعبنا  �أمو�ل  قر�شنة 
�لأ�رشى  ملف  من  �لنيل  بهدف 

و�ل�شهد�ء وبثو�بتنا �لوطنية .

بعد 18 عاما يف �شجون االإحتالل

الأ�سري غنام من بلدة جبع جنوب جنني حرًا 



اللقاء  خالل  بكر،  اأبو  وا�ستعر�ض 
العا�سمة  يف  اليوم،  ظهر  عقد  الذي 
الأردنية عمان بعد اأن منعت �سلطات 
الحتالل اللجنة من دخول الأرا�سي 
ترتكب  التي  اجلرائم  الفل�سطينية، 
بحق املعتقلني كالعتقالت التع�سفية 
خالل  الأ�رسى  على  والعتداء 
وا�ستهداف  والتحقيق،  العتقال 
والنواب  الن�ساء  واعتقال  القا�رسين 
الأ�رسى  واإ�رسابات  وال�سحفيني، 
الإداري  العتقال  �سد  الطعام  عن 
الإهمال  �سيا�سة  وا�ستفحال  اجلائر، 
وازدياد  النفرادي  والعزل  الطبي 
والتنكيل  ال�سجون  اقتحام  حالت 

بالأ�رسى يف معظم ال�سجون.
كما �سدد ابو بكر، خالل اللقاء على 
العن�رسية  الإ�رسائيلية  الت�رسيعات 
الإن�سان  واملعادية حلقوق  التع�سفية 
وحقوق ال�سعب الفل�سطيني من خالل 
اأكرث من 15 قانونا �رسع �سد حقوق 
اآخرها  كان  الفل�سطينيني،  الأ�رسى 
املتعلق بخ�سم خم�س�سات ال�سهداء 
ال�رسائب  اأموال  من  والأ�رسى 
الو�سع املايل  اأو�سل  الفل�سطينية ما 
وقانون  النهيار،  حلافة  الفل�سطيني 

اعتقال  وقانون  الق�رسية،  التغذية 
والعتقال  القا�رسين،  الأطفال 
واقع  �رسح  كما  التع�سفي،  الإداري 
وال�سعبة  اخلبيثة  الأمرا�ض  انت�سار 
ال�سجون  اإدارة  قيام  وعدم  بينهم، 
والقانونية  الأخالقية  مب�سوؤولياتها 
العالج  وتقدمي  منهم  املر�سى  جتاه 

لهم.
الأمم  جلنة  بكر،  اأبو  اللواء  وطالب 
احلماية  لتوفري  بالتحرك  املتحدة 
والقانونية  الن�سانية  الدولية 
�سجون  يف  واملعتقلني  لالأ�رسى 
تفعيل  خالل  من  وذلك  الحتالل، 
جتاه  واملحا�سبة  امل�ساءلة  اأدوات 

و�رسورة  النتهاكات،  هذه  مقرتيف 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  ق�سية  طرح 
على  انتهاكات  من  له  يتعر�سون  وما 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
واإلزام "اإ�رسائيل" بتطبيق الأتفاقيات 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  على 

مبا فيهم الأ�رسى.
ب�رسورة  اللجنة،  بكر  ابو  دعا  كما 
الأمم  رعاية  حتت  جلنة  ت�سكيل 
التحقيق  باجتاه  وال�سغط  املتحدة 
واملعي�سية  الن�سانية  الظروف  يف 
واملعتقلون  ال�رسى  يعي�سها  التي 

داخل �سجون الحتالل .
اللذين  اللجنة  اأع�ساء  اأن  يذكر 
ال�سيد  من  كل  هم  باللقاء،  �ساركوا 
)�سيد حممد ح�رسين املمثل الدائم 
وال�سيد  املتحدة(  المم  يف  ملاليزيا 
)عبد احلي بارو نائب املمثل الدائم 
وال�سيد  املتحدة(  الأمم  لل�سنغال يف 
الدائم  النائب  ريجو  رود  )�ساتيا 
اإىل  املحتدة(،  الأمم  يف  ل�سرييالنكا 
رقية  الهيئة  حمامية  م�ساركة  جانب 

كراجة يف اجتماع اللجنة.

اطلع رئي�س هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين اللواء قدري اأبو بكر، جلنة الأمم املتحدة اخلا�صة 
بالتحقيق باملمار�صات "الإ�صرائيلية" يف الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، على خمتلف املمار�صات القمعية 
والتنكيلية التي يتعر�س لها الأ�صرى الفل�صطينيني والعرب داخل معتقالت الحتالل ومراكز توقيفها.

هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين 

جلنة اأممية تطلع على جرائم االحتالل 
بحق املعتقلني الفل�سطينيني
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مركز اأ�صرى فل�صطني للدرا�صات

ارتفاع عدد �سفراء احلرية اإىل 74 طفال
اأفاد مركز اأ�رسى فل�سطني للدرا�سات 
باأن الأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون 
الحتالل وا�سلوا حتديهم لالحتالل 
اإىل  النطف  تهريب  عمليات  عرب 
الأطفال وهم خلف  واإجناب  اخلارج 
“�سفراء  عليهم  اأطلق  ما  الق�سبان، 
عددهم  ارتفع  والذين  احلرية” 

موؤخراً اإىل )74( طفاًل .
الناطق  الأ�سقر”  “ريا�ض  الباحث 
ق�سية  بان  اأو�سح  للمركز  الإعالمي 
عرب  الق�سبان  خلف  من  الإجناب 
وحلماً  اأمال  ظلت  النطف  تهريب 
طويلة،  ل�سنوات  الأ�رسى  يراود 
واأ�سحاب  منهم،  القدامى  وخا�سة 
تنق�سي  حيث  العالية،  املحكوميات 
ويتال�سى  ال�سجون،  داخل  اأعمارهم 
تقدم  مع  رويدا  رويدا  الأبوة  حلم 

العمر.
قرروا  الأ�رسى  بان  “الأ�سقر”  وقال 
التي  املغامرة  خو�ض   2012 عام 
بداأها الأ�سري “عمار الزين” واأجنب 

من  اأوت  يف  النطف  عرب  مولود  اول 
نف�ض العام، اطلق عليه ا�سم “مهند”، 
من  الع�رسات  امام  الباب  فتح  مما 
بداية  ومع  حذوه،  حلذو  الأ�رسى 
العام 2015، كان عدد الأ�رسى الذين 
خا�سوا جترية الجناب عرب تهريب 
النطف )23( ا�سرياً اأجنبوا 30 طفاًل 

.
اإىل   2016 عام  العدد  ارتفع  بينما 
بنجاح  التجربة  خا�سوا  اأ�سريا   )28(
العام  وخالل  طفال،   )38( واأجنبوا 
2017 و�سل عددهم اإىل )44( اأ�سريا، 
واأجنبوا )56( طفاًل، ومع انتهاء العام 
احلرية  �سفراء  عدد  و�سل  املا�سي 
العدد  ارتفع  بينما  طفاًل،  اإىل)67( 
خالل العام اجلاري اإىل )74( طفاًل.

من  اأخر  اأن  اإىل  “الأ�سقر”  واأ�سار 
النطف  طريق  عن  النور  اأب�رس 
الأ�سري  ابنه  “ميان”  هي  املهربة 
من  عاماً(   43(  ” اأبو حميد  ن�رس   ”
اهلل،  برام  الأمعري  �سكان من خميم 

والذي ولدت اأم�ض بعد 17 عاماً من 
نطفة،  تهريب  طريق  عن  العتقال 
وهو معتقل منذ عام 2002، وحمكوم 
بتهمته  مرات،   5 املوؤبد  بال�سجن 

النتماء اإىل كتائب �سهداء الأق�سى.
حالت  اأن  اإىل  “الأ�سقر”  واأ�ساف 
النطف  عرب  لالأطفال  الإجناب 
اىل  و�سلت  ان  اىل  توالت  املهربة 
بينهم  التجربة  خا�سوا  اأ�سري   ”53“
منهم  اثنني  توائم”   ” اأجنبوا   )14(
رزقوا بثالثة توائم دفعة واحدة من 
“اياد  الأ�سري  وهم  املهربة  النطف 
والأ�سري”  القد�ض  من  مهلو�ض” 
بينما  نابل�ض،  من  القروى”  راأفت 
مرة  الزبن”  “عمار  الأ�سري  اأجنب 
عليه  اأطلق  بطفل  ورزق  اأخرى 
الأ�سري  وكذلك  الدين”  “�سالح 
اأخرى،  “يحي حمار�سه” اأجنب مرة 
رزق  م�ساهرة”  “فهمى  والأ�سري 

للمرة الثانية بطفل ذكر.
“الأ�سقر” بان الحتالل حاول  وبني 

تلك  تهريب  يكت�سف طرق  اأن  مراراً 
الإجراءات  رغم  ف�سل،  لكنه  النطف 
للحيلولة  الأ�رسى  �سد  والعقوبات 
يعك�ض  مما  الأمر،  من  متكينهم  من 
وارادة  لالأ�رسى  معنوياً  انت�ساراً 
يف  واأمل  بها  يتمتعون  فولذية 
وجتاوز  يخبو،  اأو  ينقطع  ل  احلياة 
ق�سوة  رغم  واحلدود  الق�سبان  لكل 
ال�سجان وظروفه القهرية وال�سنوات 
اأعمارهم  من  م�ست  التي  الطويلة 

حمرومني من حريتهم .
لهذه  وا�سعاً  دعما  الأ�رسى  وتلقى 
اجلهات  كافة  من  اجلريئة  اخلطوة 
اعتربت  التي  والدينية،  الوطنية 
الأمر حتدى لالحتالل، وحق ينتزعه 
ال�سجان  انياب  بني  من  الأ�رسى 
اخلارج  يف  لهم  �سفراء  باإجناب 
�سنوات  خالل  م�سريتهم  يكملون 
اخلروج  لهم  قدر  ولو  اعتقالهم، 
يكونوا قد وفروا على اأنف�سهم الكثري 

من ال�سنني .

تقرير: اإعالم الأ�صرى

تخذ الحتالل اإجراءات ومعايري قا�سية 
وانتقامية وذات بعد عن�رسي بامتياز 
يف حما�سبته للمحررين، املحرر علي 
ثلث،  كفر  بلدة  �سكان  من  �سواهنة 
 15 الأ�رس  يف  اأم�سى  قلقيلية،  �رسق 
وعند   ،2016 العام  يف  وحترر  عاماً 
دخوله القد�ض يف اجلمعة الرم�سانية 
عاماً،  الأربعني  �سن  لبلوغه  الأوىل 
عمره  من  اأيام  عدة  نق�سان  وب�سبب 
اعتقلته  الأربعني،  �سن  اكتمال  عن 
القوات اخلا�سة من احلافلة التي كان 
لل�سالة  للذهاب  زوجته  مع  ي�ستقلها 
املحرر  يقول  الأق�سى.  امل�سجد  يف 
اأياماً قليلة  علي �سواهنة" مل اأعلم اأن 
�ستكلفني  الأربعني،  �سن  عن  تف�سلني 
وغرامة  املفاجئ  والعتقال  ال�سجن 
خالل  من  القد�ض  دخلت  فاأنا  مالية، 
للفح�ض  خ�سوعي  وبعد  قلنديا  معرب 
جميع  حيث  قلنديا  معرب  يف  الأمني 
الوافدين  لعبور  املخ�س�سة  امل�سالك 
اللكرتوين، وعندما  بالفح�ض  جمهزة 
اجتزت املعرب نحو احلافلة، تفاجئت 
بقوات خا�سة ت�سعد للحافلة وتقتادين 
الوافدين  كل  اأمام  مرعب  ب�سكل 

وتنقلني اإىل �سجن عوفر".
ي�سيف �سواهنة" هناك مت توجيه تهمة 
دخول القد�ض ب�سورة غري �رسعية يل، 
يف  املخابرات  �سابط  اأخربت  وحني 
جل�سة التحقيق اأنني دخلت من املعرب 
اجلنود  ا�ستغفلت  لقد  �ساخراً:  رد 
القد�ض، واأنت حمظور عليك  ودخلت 
دخول القد�ض".املحرر �سواهنة �سعر 
اأن  له  املخابرات  �سابط  اإجابة  من 
مربر،  اأي  حتت  اعتقاله  هو  الهدف 
ويف ذلك ر�سالة مبطنة لكل املحررين 
اأن القيود التي فر�ست عليهم مازالت 

دائم  املخابرات  جهاز  واأن  قائمة، 
يقول  باملر�ساد،  لهم  وهو  املراقبة 
�سواهنة" عند عر�سي على املحكمة 
مت فر�ض حكم �ستة اأ�سهر ويوم بحقي، 
ثالثة  �رساء  مت  معهم  مداولت  وبعد 
وال�سجن  �سيقل،   3000 بقيمة  اأ�سهر 
الفعلي مدة 31 يوماً، وقد اأم�سيت �سهر 
رم�سان رهن العتقال لأن عمري اأقل 
القد�ض ح�سب معيار  باأيام من دخول 
�سواهنة  حددوه".يتابع  الذي  ال�سن 
اإجراءات  يعي�سون  املحررون  حديثه" 
�سامتة بحقهم، فهناك من يعتقل لأنه 
�سارك يف حفلة �سديٍق له اأو �سارك يف 
افتتاح معر�ض كتاب اأو ات�سل ب�سديق 
ل  فاملالحقة  اأخباره،  عن  ي�ستف�رس 
تتوقف ولو كانت الن�ساطات اجتماعية 
بامتياز، وقد التقيت باأ�رسى حمررين 
كانوا معي يف فرتة الأ�رس ال�سابقة، ومت 
لها  لي�ض  تافهة  ق�سايا  اعتقالهم على 
وهم  يزعمون،  كما  بالأمن  اأية عالقة 
معزولً  يبقى  اأن  املحرر  من  يريدون 
يف منزله وحميطه داخل مكان �سكناه، 
وهذا الأمر يعترب اعتقال بدون قرار، 
وحب�ض منزيل بدون قرار حمكمة، ول 
يتوقف الأمر عند هذا الأمر، بل يتم 
وتهديده  للمحرر،  الأمني  ال�ستدعاء 
عدة  معي  حدث  كما  بالعتقال 
�سواهنة  علي  املحرر  مرات".يطالب 
احلقوقية  الهيئات  تدخل  ب�رسورة 
والإن�سانية للجم الحتالل يف معاملته 
اأم�سوا  اللذين  وخا�سًة  للمحررين، 
ويحتاجون  الأ�رس  يف  طويلة  �سنوات 
لفر�سة لالندماج يف احلياة، ف�سنوات 
الأ�رس الطويلة توؤثر على كل تفا�سيل 
يتطلب  الأ�سري و�سحته، وهذا  نف�سية 
تدخل عاجل حلماية املحررين ورفع 

القيود الظاملة عنهم.

حني حاول دخول القد�س

املحرر علي �سواهنة: اأياٌم قليلة تف�سله 
عن �سن االأربعني دفع ثمنها �سجنًا وغرامة

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  حذرت 
من  اخلمي�ض،  �سباح  واملحررين، 
من  لعدد  ال�سحية  احلالة  تدهور 
القابعني  واجلرحى  املر�سى  الأ�رسى 
ظل  يف  الحتالل،  معتقالت  يف 
باإتباع  اإدارة �سجون الحتالل  ا�ستمرار 
واملق�سودة  العقاب املمنهجة  اأ�ساليب 
من خالل اإهمالهم طبياً، وعدم تقدمي 
مر�سه  ح�سب  كل  لهم  الناجع  العالج 
حياتهم  تعري�ض  وبالتايل  ومعاناته 
هذا  يف  الهيئة  ور�سدت  للخطر. 
يف  تقبعان  مر�سيتني  حالتني  ال�سياق 
معتقل "رميون"، اإحداهما حالة الأ�سري 
حممد البدن )27 عاماً( من بلدة تقوع 
و�سعاً  يواجه  والذي  حلم،  بيت  ق�ساء 
من  ي�ستكي  فهو  للغاية،  �سعب  �سحياً 
كما  البي�ساء،  الدم  كريات  التهابات يف 
املعدة  يف  حادة  اآلم  من  يعاين  اأنه 
دائم  ب�سكل  بالرهاق  وي�سعر  والأمعاء 
وقد  كغم،   12 من  اأكرث  وزنه  من  وفقد 

اأُجريت له فحو�سات طبية لكنه بانتظار 
لت�سخي�ض  خمت�ض  لطبيب  حتويله 
وتلقي  �سحيح  ب�سكل  ال�سحية  حالته 
حمارثة  حممد  الأ�سري  اأما  العالج. 
فهو  اخلليل،  حمافظة  من  عاماً(   29(
اأ�سيب  حيث  �سيء،  �سحي  بو�سع  مير 
ي�سمى  مبا  نقله  اأثناء  بحادث  الأ�سري 
بالكر�سي  ج�سده  وارتطم  "البو�سطة"، 
بخلع  ا�سابته  اإىل  اأدى  مما  احلديدي 
يف الكتف م�سبباً له اأوجاع حادة، ورغم 
ما يعانيه من اآلم ب�سبب ال�سابة اإل اأن 
تُ�رسف  كانت  التي  "النح�سون"  قوات 
تعاملت  "البو�سطة"  بعربة  نقله  على 
و�سوله  وبعد  به،  ونكلت  بعنف  معه 
الأطباء  اكتفوا  "رميون"  معتقل  لعيادة 
ملكان  اأ�سعة  ت�سوير  باإجراء  فقط 
بدون  مهدئة،  ابرة  واإعطاءه  ال�سابة 
اأي عالج حقيقي حلالته  اأن يُقدموا له 
ت�ستدعي  احلالة  باأن  علماً  املر�سية، 

اإجراء عملية جراحية له ب�سكل �رسيع.

للمرة الثانية خالل اأ�صبوع 

ذر من تدهور احلالة  هيئة االأ�سرى تحُ
ال�سحية لعدد من االأ�سرى املر�سى



لكرة  اجلزائري  املنتخب  انهزم 
يوم  منذ  املتواجد  اأكابر  ال�سلة 
ترب�ص  يف  املا�سي  الثالثاء 
نظريه  اأمام  باإ�سطنبول  حت�سريي 
لقاء  يف   80-65 بنتيجة  املغربي 
بالعا�سمة  بينهما  جمع  ودي 
وكانت  الرتكية،  االقت�سادية 
ي�رشف  التي  الوطنية  الت�سكيلة 
على تدربيها بالل فايد العائد من 
اأهداف  لتحقيق  للمنتخب  جديد 
ترب�سا  خا�ست  قد  جديدة 
قبل  ايام،  اأربعة  دام  باجلزائر 
�ستخو�ص  حيث  تركيا  اإىل  التنقل 
اأمام  اأخرى  ودية  مباريات  ثالث 

و  عاما   22 دون  تركيا  منتخب 
و  اإ�سطنبول  مدينة  من  ت�سكيلة 

مباراة ثانية اأمام املغرب.و
قائال:  الوطني  املدرب  �رشح 
يبلغ  عنا�رش  ا�ستدعينا  "لقد 
متو�سط اأعمارها 24 عاما، حيث 
انتقاء  يف  االأول  هدفنا  يتمثل 
الذين �سي�سكلون  الالعبني  اأح�سن 
بعدها  الوطني،  املنتخب  نواة 
غاية  اإىل  عمل  برنامج  �سن�سطر 
م�ساركتنا يف بطولة افريقيا 2021 
التي تبقى من اأهدافنا االأ�سا�سية"، 
"رغم  يقول:  فايد بالل  اأ�ساف  و 
عدة  منذ  مناف�سة  دون  بقائهم 

الالعبني  مبردود  اأعجبت  �سهور، 
وقفوا  حيث  لهم،  ظهور  اأول  يف 
املغربي  الفريق  اأمام  للند  الند 
املنتخبات  اأقوى  من  يعترب  الذي 
االإفريقية بحكم اأن العبيه يعملون 
�سويا منذ عدة �سنوات".و�سي�رشع 
مل  الذي  اجلزائري،  املنتخب 
ي�سارك يف البطولة االإفريقية منذ 
التح�سري  بتون�ص، يف  دورة-2015 
للمناف�سة القارية يف �سهر نوفمرب 
الظفر  يف  اأمل  وكله  املقبل 
لبطولة-2021  التاأهل  بتاأ�سرية 

املقررة بال�سنغال.

الوطني  للتجمع   11 الطبعة  عرفت 
الع�سكري الألعاب القوى، الذي جرى 
جتمع  مبركز  املن�رشم  االأربعاء 
الع�سكرية  الوطنية  الفرق  وحت�سري 
الناحية  عنا�رش  تاألق  عكنون  بنب 
على  بتح�سلهم  االوىل  الع�سكرية 
خالل  امليداليات  من  عدد  اأكرب 
عنا�رش  ح�سدت  املناف�سات،  هذه 
ميداليات  ثالث  االوىل  الناحية 
ذهبية وف�سيتني، وجاءت الذهبيتني 
رمزي  النور  عبد  من  كل  بف�سل 
الوثب  امني  حممد  وف�سيل  800م 
العايل،  القفز  زهري  ومزيان  العايل 
غري�سي  اىل  عادتا  الف�سيتني  اما 
حممد  زعارة  وبن  م   400 ي�سني 
عداوؤو  احتل  حني  يف  اجللة،  )رمي 
مركز جتمع وحت�سري الفرق الوطنية 
الع�سكرية لنب عكنون املركز الثاين 

ميداليات  ثالث   على  بتح�سلهم 
ف�سية  وواحدة  النفي�ص  املعدن  من 
واالخرى برونزية، وجاءت الذهبيات 
عن طريق الثنائي مولة �سليمان 400 
م وثابتي بالل 1500م وفريق التتابع 
4 مرات 400 م، اما الف�سية فتح�سل 
5000م  يو�سف  عدو�ص  عليها 
بكار  ن�سيب  من  كانت  والربونزية 
ا�سالم 400م، اأما فيما يتعلق مبمثلي 
فقد  الرابعة  الع�سكرية  الناحية 
وبرونزية  اثنتني  ذهبيتني  انتزعوا 
واحدة، وكانت الف�سيتني من ن�سيب 
م   100 لزهر  ميهاين حممد  الثنائي 
اجللة،  رمي  ر�سا  حممد  بوزيان  و 
عليها  فتح�سل  الربونزية  اما 
العايل  الوثب  يف  حممد  ميباركي 
الع�سكرية  الناحية  حت�سلت  .بينما 
الثالثة على ذهبية وف�سيتني وبرونية 

التوايل،  على   ، وجاءت  واحدة، 
حممد  مربوحي  من  كل  طريق  عن 
ادري�ص  ولعرج  موانع(  مرت   3000(
)الوثب  حممد  وكلفات  )100مرت( 
مرات   4 التتابع  فريق  وكذا  العايل( 
ح�سد  الذي  الوقت  مرت.يف   400
الوطني  الدرك  قيادة  عداوؤو  فيه 
ذهبية واحدة وبرونزية واحدة عرب 
الثنائي: قرين علي )5000مرت( عباد 
التوايل. على  مرت(   800( عبا�ص 
عمر  العميد  نوه  له،  كلمة  وخالل 
قري�ص، مدير الريا�سات الع�سكرية، 
"�سمحت  التي  املناف�سة  بهذه 
الوطنية  املنتخبات  ملختلف 
املناف�سات  من  عديد  اىل  بالتاأهل 
والعاملية  القاري  ال�سعيدين  على 
والتاألق فيها من خالل انتزاع األقاب 

وميداليات".

اأغلبية  مالكة  االآبار  �رشكة  تدر�ص 
ا�سهم فريق �سباب ق�سنطينة اإقالة 
املدير الريا�سي طارق عرامة من 
من�سبه وهو الذي كان اأمر تنحيته 
�سمن  ريا�سي  مدير  من�سب  من 
مفكرة املالكني للفريق، حيث جاء 
على  ت�سليطها  مت  التي  العقوبة 
املعني من طرف جلنة االن�سباط 
من  عامني  ملدة  با�ستبعاده 
ف�سيحة  ب�سبب  الكروي  املحيط 
املكاملة الهاتفية وحماولة ترتيب 
املباراة رفقة رئي�ص �سبيبة القبائل 
ال�سدد،  هذا  ويف  مالل،  �رشيف 
والالعب  الفريق  اين  يتواجد 
بزاز  يا�سني  �سفوفه  يف  ال�سابق 
تر�سيحها  مت  التي  االأ�سماء  �سمن 
من اجل خالفة عرامة يف من�سب 
على  واالإ�رشاف  ريا�سي  مدير 
وهو  املقبلة  الفرتة  الفريق خالل 
الذي كان اعتزل املو�سم املن�رشم 

الكرة امل�ستديرة.
فريق  افتتح  ذلك  جانب  اإىل 
التحويالت  �سوق  �سباب ق�سنطينة 
باأوىل  افقدام  عرب  ال�سيفية 
خالل  من  اجلديدة  التعاقدات 
التوقيع رفقة الالعب عبد الكرمي 
اأمقران الذي �سبق له اللعب رفقة 
بجاية،  ومولودية  �سطيف  وفاق 

على  ر�سميا  اأمقران  وقع  حيث 
من  اجلديد  بناديه  يربطه  العقد 
يف  ملو�سمني  االإم�ساء  خالل 
جدد  العبني  ا�ستقدام  انتظار 
االأيام املقبلة ق�سد تدعيم  خالل 
للمو�سم  حت�سبا  النادي  ت�سكيلة 

الكروي اجلديد.
عي�شة ق.

القبائل  �سبيبة  فريق  اإدارة  تتوجه 
م�ستوى  على  الطعن  رفع  نحو 
"التا�ص"  الريا�سية  املحكمة 
بخ�سو�ص العقوبة التي مت ت�سليطها 
االق�ساء  رئي�سها �رشيف مالل  �سد 
الكروية  املنظومة  من  عامني 
اإىل  احلياة،  مدى  االبعاد  واقرتاح 
القبائلي  الفريق  معاقبة  جانب 
الر�سيد  من  نقاط  ثالث  بخ�سم 
املو�سم  تطبيقها  �سيتم  والتي 
مالل  الرئي�ص  اأجرى  حيث  املقبل، 
اجتماعا عاجال رفقة اأع�ساء جمل�ص 
االإدارة مبا�رشة بعد اإعالن الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم عن العقوبات 
من اأجل البحث عن ال�سبل القانونية 
التي يتم اتباعها من اأجل الطعن يف 
داخل  من  م�سادر  وح�سب  العقوبة، 
امل�سوؤولني  فاإن  "الكناري"  بيت 
بالت�سعيد  يهددون  النادي  على 

خالل  من  امل�سلطة  العقوبة  مع 
القانونية  االإجراءات  كافة  اتخاذ 
الإعادة حق فريقهم ح�سبهم، والذي 
حق  يف  ظاملة  العقوبة  يعتربون 
التوجه  �سيتم  اأين  والنادي،  الرئي�ص 
اأجل  من  الريا�سية  املحكمة  نحو 
الطعن يف العقوبة، وال يتم ا�ستبعاد 
الت�سعيد باإي�سال الق�سية اإىل طاولة 
خالل  من  للعبة  الدويل  االحتاد 
�رشاع  وموا�سلة  الطعن  تقدمي 

البحث عن الطعن يف العقوبة.
القبائل  �سبيبة  اأن�سار  وا�ستنكر 
فريقهم  حق  يف  ال�سادرة  العقوبات 
عن  عبارة  اعتربوها  الذين  وهم 
الهيئة الكروية  ت�سفية ح�سابات من 
وامل�سوؤولني على الريا�سة يف بالدنا 
الفريق  ويدفع  النادي  رئي�ص  مع 
من  م�سادر  وح�سب  غاليا،  ثمنها 
االأن�سار  فاإن  ال�سبيبة  حميط 

مقر  اإىل  م�سرية  الإقامة  يح�رشون 
اجل  للعبة من  االحتادية اجلزائرية 
التنديد بالعقوبة واملطالبة برفعها.
بونوة رابع امل�شتقدمني اجلدد 

للكناري

اإدارة  تعاقدت  اأخرى،  جهة  من 
العب  رفقة  ر�سميا  "الكناري" 
بونوة  ال�سمد  عبد  بلعبا�ص  احتاد 
اأم�ص  اأول  العقد  على  وقع  والذي 
مو�سمني،  ويدوم  امل�سوؤولني  رفقة 
حيث �سار رابع امل�ستقدمني اجلدد 
بالت�سكيلة  التحق  اأن  �سبق  بعدما 
هذا املركاتو ال�سيفي كل من توفيق 
عدادي، حمزة بانوح ور�سا بن �سايح 
املدية،  اوملبي  اأندية  من  القادمني 
على  بجاية  و�سبيبة  �سطيف  وفاق 

التوايل.
عي�شة ق.

حتفيزية  منحة  مالل  عر�ص  اأين 
مبلغ  قيمتها  "ال�سيا�سي"  لالعبي 
20 مليون �سنتيم من اأجل ت�سجيعهم 
النادي  اأمام  االنت�سار  على 
العا�سمي �سمن اجلولة اخلتامية 
اإىل  احلايل،  الكروي  املو�سم  من 
النادي  م�سري  اعرتافات  جانب 
الق�سنطيني حممد اإليا�ص �سويلح 
تواجد  عن  فعال  اأعلن  والذي 
خالل  املواجهة  ترتيب  عملية 
عقدها  التي  ال�سحافية  الندوة 

اأن  واأو�سح  اجلاري،  االأ�سبوع  يف 
ميثل  ماليا  مبلغا  طالب  عرامة 
قيمتها  املواجهة  لرتتيب  ر�سوة 
الذي  االأمر  �سنتيم  مليار   2.5

رف�سه رئي�ص النادي القبائلي.
الكروية  الهيئة  موقف  وجاء 
�سارما مع الثالثي ال�سالف ذكره، 
االجتماع  خالل  اإقرارها  عقب 
ام�ص  اأول  اأع�سائها  جمع  الذي 
كاملني  عامني  ملدة  االإق�ساء 
وعدم  الكروي  املحيط  من 

عالقة  له  ن�ساط  اأي  ممار�سة 
كل  حل  يف  امل�ستديرة  بالكرة 
هذا  و�سويلح،  عرامة  مالل،  من 
الو�سيط  كان  اأنه  اعرتف  االأخري 
عملية  خالل  الرجلني  بني 
ق�سنطينة  �سباب  مباراة  ترتيب 
التي  واملنحة  العا�سمة  واحتاد 
حتويلها  يتم  مل  مالل  عر�سها 
الق�سنطيني  النادي  ح�ساب  اإىل 
القيمة  يف  الكبري  الفارق  ب�سبب 
والتي  التي عر�سها مالل  املالية 

بيان  واأو�سح  عرامة،  بها  طالب 
اأن عرامة ك�سف  جلنة االن�سباط 
مالل  مالحقة  على  اإقدامه 
يف  �سده  دعوى  ورفع  ق�سائيا 
على  اإقدامه  ب�سبب  العدالة 
التي  الهاتفية  املكاملة  ت�سجيل 
عرب  وت�رشيبها  بنيهما  جمعت 
دون  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
الذي يعاقب  االأمر  اإذن منه وهو 

عليه القانون اجلزائري.
االن�سباط  جلنة  اأع�ساء  وعر�ص 

والريا�سة  ال�سباب  وزارة  على 
العامل  من  احلياة  مدى  االإق�ساء 
مالل  �رشيف  من  لكل  الكروي 
الرد  انتظار  يف  عرامة  وطارق 
الو�ساية،  متنحه  �سوف  الذي 
فريقي  الهيئة  نف�ص  وعاقبت 
ق�سنطينة  و�سباب  القبائل  �سبيبة 
ر�سيد  من  نقاط  ثالث  بخ�سم 

يبداآن  �سوف  واللذان  فريق  كل 
ثالث  بناق�ص  اجلديد  املو�سم 
خ�سارة  اإىل  باالإ�سافة  نقاط، 
و�سباب  القبائل  �سبيبة  فريقي 
اآخر  يف  منهزمني  ق�سنطينة 
جوالت املو�سم الكروي املن�رشم 
وغرامة مالية قيمتها 100 مليون 

�سنتيم.

اإىل جانب اق�شاء �شويلح �شنتني

اإق�ساء مالل وعرامة عامني واقرتاح اال�ستبعاد مدى احلياة الكناري وال�شيا�شي  ر�شيد  من  نقاط   3 •     خ�شم 
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�شّلطت جلنة االن�شباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم عقوبات قا�شية على رئي�س فريق 
�شبيبة القبائل �شريف مالل واملدير الريا�شي لنادي �شباب ق�شنطينة طارق عرامة بعد ف�شيحة املكاملة 

الهاتفية التي قام رئي�س النادي القبائلي بت�شريبها عرب مواقع التوا�شل االجتماعي والتي اأحدثت 
�شجة كبرية ملا ت�شمن حمتواها االت�شال الهاتفي الذي جمع كل من مالل وعرامة حماولة ترتيب 

مباراة �شباب ق�شنطينة واحتاد العا�شمة �شمن اجلولة االأخرية

التجمع الوطني الع�شكري الألعاب القوى

تاألق عنا�سر الناحية الع�سكرية االأوىل
اأمقران اأول امل�شتقدمني ل�شباب ق�شنطينة ويوقع مو�شمني

�سركة االآبار تدر�س اإقالة عرامة وخالفته ببزاز

اأن�شار النادي القبائلي يح�شرون مل�شرية نحو مقر الفاف

اإدارة الكناري تقرر الطعن يف العقوبة بالتا�س والت�سعيد دوليا

عي�شة ق.

�شمن خو�شه ترب�شا حت�شرييا يف تركيا

انهزام املنتخب الوطني لكرة ال�سلة اأمام 
املغرب وديا

ق.ر.

ق.ر.



عي�شة ق.

جمال  الوطني  الناخب  واأجرى 
بلما�صي التدريبات التي خ�ص�صها 
بالدرجة الأوىل اإىل اجلانب الفني 
اأ�صباله  اإعداد  اأجل  والتكتيكي من 
من كافة النواحي من هذا ال�صدد، 
على  الأول  امل�صوؤول  واأن  خا�صة 
يوا�صل  الوطنية  الفنية  العار�صة 
اخ�صاع لعبيه للتجارب يف خمتلف 
املنا�صب من اأجل ح�صم الت�صكيلة 
الأ�صا�صية التي �صوف تلعب اللقاء 
كينيا  منتخب  اأمام  الفتتاحي 

املقررة غدا.

كبرية  بن�صبة  بلما�صي  وو�صع 
الت�صكيلة التي �صوف تبداأ املقابلة 
على  لزال  التي  الفتتاحية 
موعدها 48 �صاعة، حيث مل يتبق 
له �صوى الف�صل يف ثالث منا�صب 
على الأكرث، وذلك بعد وقوفه على 
اللقاءين  خالل  اأ�صباله  ا�صتعداد 
الوديني اللذان خا�صهما يف ترب�ص 
بورندي  منتخبي  اأمام  الدوحة 
ومايل، اأين ينتظر اأن يبدا اخل�رض 
حرا�صة  يف  مببوحلي  كينيا  لقاء 
ماندي  فار�ص،  عطال،  املرمى، 
حمرز،  الدفاع،  يف  العمري  وبن 
يف  وبوجناح  فيغويل  براهيمي، 

الالعبني  بقية  يف  احل�صم  انتظار 
الذي يدخلون اأ�صا�صيني رفقة بقية 

التعداد.
جرت  التي  التدريبات  و�صهدت 
اأول اأم�ص غياب الالعب اإ�صماعيل 
مل  والذي  التعداد  عن  بنا�رض 
يعاين  التي  الإ�صابة  ب�صبب  يتدرب 
منها حيث تواجد على امل�صتطيل 
انتظار  يف  لعبا   22 الأخ�رض 
ونوعية  بنا�رض  م�صري  يف  احل�صم 

الإ�صابة التي يعاين منها.

بلما�شي مينح �شارة 

�لقيادة �إىل حمرز خالل 
»�لكان«

لعبيه  بلما�صي  عني  املقابل،  يف 
للت�صكيلة  قائدا  حمرز  ريا�ص 
الوطنية خالل دورة كاأ�ص اإفريقيا 
احل�صم  خالل  من  وذلك  اجلارية، 
حمل  كان  الذي  وهو  الأمر  يف 
الودية  املباراة  يف  القيادة  �صارة 
الأوىل اأمام بورندي قبل اأن يتحول 
ومينح  مايل  اأمام  الحتياط  على 
يا�صني  زميله  اإىل  ال�صارة  بلما�صي 

براهيمي.

�حل�شة �لتدريبية لأول �أم�س جرت يف غياب بنا�شر �مل�شاب

بلما�سي يح�سم يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية �أمام كينيا
يو��شل �ملنتخب �لوطني �لتح�شري للدخول يف كاأ�س �إفريقيا لالأمم �لتي �أعطيت �م�س �إ�شارة �نطالقها 
بخو�س �ملبار�ة �لفتتاحية �لتي جمعت منتخبي م�شر �لبلد �ملنظم وزميبابوي عن �ملجموعة �لأوىل 

للدور �لأول، ويف هذ� �ل�شدد �أجرت �لعنا�شر �لوطنية �شهرة �ول �أم�س �حل�شة �لتدريبية �لثانية لها 
منذ �للتحاق مب�شر قادمة من قطر �أين �أجرت ترب�شا حت�شرييا من �أجل �لتح�شري للمناف�شة �لقارية 

و�لدخول جاهزة من كافة �لنو�حي

بر�هيمي: �لتتويج بالكان حلمنا لكن �ملهمة �سعبة
براهيمي عن  يا�صني  الالعب  عبرّ 
بلقب  التتويج  يف  الكبرية  رغبته 
يف  املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ص 
قال  حيث  امل�رضية،  الأرا�صي 
اأجراها  اإعالمية  ت�رضيحات  يف 
اأول  م�صاء  »فران�ص24«  قناة  مع 
ي�رضعون  �صوف  اخل�رض  اأن  اأم�ص 
اإفريقيا  كاأ�ص  مباريات  لعب  يف 
قدرتهم  ويدركون  كبرية  بثقة 

على التناف�ص مع منتخبات القارة 
اللقب  اإحراز  اأجل  من  ال�صمراء 
ميدان  متو�صط  واأو�صح  القاري، 
يوا�صلون  اأنهم  الوطنية  الت�صكيلة 
وطبيعية  عادية  ب�صورة  التدريبات 
مباراة  يف  جاهزين  يكونوا  حتى 
الغد اأمام كينيا، م�صيفا انه يدرك 
تنتظرهم يف  التي  املهمة  �صعوبة 
املناف�صة القارية، لكنهم متفائلون 

لو�صع  الفني  والطاقم  كالعبني 
امل�رضية  الأرا�صي  يف  الب�صمة 

وحتقيق دورة قارية كبرية.
الأجواء  اأن  براهيمي  واأ�صار 
م�رض  يف  وجدوها  التي  املناخية 
ترب�ص  على  حازوا  لكنهم  �صعبة 
متلك  والتي  قطر  يف  حت�صريي 
اأجواء مناخية م�صابهة، ول ميلكون 
والرتكيز  الأمر  على  التاأقلم  �صوى 

كينيا،  خلرجة  التح�صري  اجل  من 
م�صيفا اأن التتويج بالكان لن يكون 
جتاوز  �صوى  عليهم  وما  �صهال 
حلمهم،  اأجل حتقيق  من  العقبات 
مو�صحا اأن التحاقهم مب�رض �صهد 
الظروف  كافة  وتوفري  الت�صهيالت 
الكروي  للعر�ص  التح�صريية 

القاري.
ع.ق.
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جمل�س �مل�شاهمني يجتمع �ليوم للبث يف 

م�شري �لفريق

�أن�سار �حتاد �لعا�سمة 
يحتفلون باللقب بالثامن 

بكار�كاج عاملي

�خلطوة تقل�س من �شالحيات �أحمد �أحمد يف �لكاف

�لفيفا تعني �سامور� مفو�سة عامة لإفريقيا

احتاد  فريق  اأن�صار  احتفل 
للبطولة  الثامن  باللقب  العا�صمة 
بعد  عاملية،  بطريقة  الوطنية 
القيام باحلفلة الكبرية التي جرت 
�صو�صطارة  بحي  اأم�ص  اأول  �صهرة 
اأن�صاره  اأغلبية  ب�صم  املعروف 
والأحمر،  الأ�صود  الزي  لأ�صحاب 
ع�صاق  من  كبري  عدد  تنقل  حيث 
معقل  نحو  العا�صمي  النادي 
الأن�صار من اأجل الحتفال باللقب 
بو�صط  كبري  عدد  وجتمع  الثامن 
تنقال  �صهد  اأين  �صو�صطارة  حي 
دعوة  لبوا  والذين  لالأن�صار  قويا 
حيث  بقوة،  باللقب  الحتفال 
النادي  اأقم�صة  اأغلبهم  ارتدى 
الأ�صود  اللونني  حتمل  والتي 
والأحمر، وقاموا بحفل »كاراكاج«، 
الألعاب  باإ�صعال  خالله  قاموا 
حيث  كبرية  وباأعداد  بقوة  النارية 
الدخان  قوة  من  الروؤية  حجبت 
�صو�صطارة  حي  يف  انت�رض  الذي 
وكانت  العا�صمة،  بقلب  املتواجد 
الحتاد  ملحبي  كبرية  الفرحة 
الأغاين  برتديد  قاموا  والذين 
خا�صة  العا�صمي  لنادي  املمجدة 

اول  رائعة  اأجواء  عا�صوا  واأنهم 
املميز  الطعم  ظل  يف  اأم�ص 
والذي  املنق�صي  املو�صم  للقب 
عبد  الالعب  رفقاء  يح�صمه  مل 
الروؤوف بن غيث �صوى يف اجلولة 
بعد  الوطنية  البطولة  من  الأخرية 
�رضاع قوي مع �صبيبة القبائل حول 
التتويج الذي عاد يف نهاية املطاف 

لت�صكيلة اأبناء »�صو�صطارة«.
الأذهان  تتوجه  املقابل،  يف 
العا�صمة  احتاد  لع�صاق  والعقول 
حمادي  عمر  ملعب  نحو  اليوم 
يعرف  �صوف  والذي  ببولوغني 
اجتماع جديد يجمع اأع�صاء جمل�ص 
من  امل�صاهمني  وجمل�ص  الإدارة 
الفريق  م�صتقبل  يف  البث  اأجل 
الأزمة  ظل  يف  يعاين  والذي 
التي مير بها بعد  املالية اخلانقة 
ان�صحاب رجل الأعمال علي حداد 
ال�صجن،  من لفريق واملتواجد يف 
اأ�صهم  اأعلنت عائلة حداد بيع  اأين 
جممع حداد، يف انتظار البث حول 
هوية املالك اجلديد للفريق والتي 

قد تعرف اليوم.
عي�شة ق.

لكرة  الدويل  الحتاد  اأعلن 
اول  الإفريقي  والحتاد  القدم 
العامة  الأمينة  تعيني  ام�ص 
�صامورا  فاطمة  ال�صنغالية  للفيفا 
ل�صتة  لإفريقيا  عامة  مفو�صة 
ت�رضيحات  من  اأيام  بعد  اأ�صهر، 
لكرة  الدويل  الحتاد  لرئي�ص 
اإنفانتينو  جاين  ال�صوي�رضي  القدم 
امل�صوؤوليات  حتمل  وجوب  عن 
ملعاجلة م�صاكل الحتاد الإفريقي 
الأمينة  تعيني  الطرفان  اأعلن 
فاطمة  ال�صنغالية  لالأول  العامة 
لإفريقيا«  عامة  »مفو�صة  �صامورا 
يتوقع  خطوة  يف  اأ�صهر،  ل�صتة 

الكاف  رئي�ص  نفوذ  من  حتد  اأن 
الحتاد  وواجه  اأحمد،  اأحمد 
�صل�صلة  الأخرية  الآونة  يف  القاري 
للجدل،  مثرية  واأحداث  حتديات 
توجت با�صتجواب رئي�صه من قبل 
�صبهات  يف  الفرن�صية  ال�صلطات 
ف�صاد، قبل اأيام من انطالق بطولة 
كاأ�ص الأمم الإفريقية املقامة يف 

م�رض بني 20 جوان و19 جويلية.
لال�صتجواب  امللغا�صي  وخ�صع 
التابع  الف�صاد  مكافحة  مكتب  من 
لل�رضطة الق�صائية الفرن�صية يف 6 
جوان، خرج منه بعد �صاعات حراً 
من دون توجيه اأي اتهامات ر�صمية 

خلفية  على  ال�صتجواب  واأتى  له، 
ل�صيما  ف�صاد،  ب�صبهات  حتقيقات 
ف�صخ من طرف واحد لعقد جتاري 
مع �رضكة اأملانية، وا�صتبداله باآخر 
�رضكة  مع  اأكب  مالية  قيمة  ذات 
مقرها فرن�صا، اأعلن الفيفا والكاف 
على  اتفاقهما  م�صرتك  بيان  يف 
الإ�رضاف  مبهمة  �صامورا  توكيل 
اأ�صهر  ل�صتة  القاري  الحتاد  على 
بعد  اأي  املقبل  اأوت  مطلع  تبداأ 
البطولة  انتهاء  من  فقط  اأيام 
اأحمد  اأن  البيان  القارية. وجاء يف 
التنفيذية  اللجنة  على  اقرتح 
لتقييم  الفيفا  للكاف: »طلب خبة 

الو�صع الراهن يف الهيئة الإفريقية 
قاطع  ب�صكل  وامل�صاعدة  احلاكمة 
يف ت�رضيع تطبيق عملية الإ�صالح 
�صمان  اإىل  تهدف  والتي  اجلارية، 
وفعالية  ب�صفافية  يعمل  الكاف  اأن 
مع التزام اأعلى معايري احلوكمة«، 
»اتفق  بالجماع:  موافقة  وبعد 
الأمينة  تعيني  والفيفا على  الكاف 
�صامورا  فاطمة  للفيفا  العامة 
لإفريقيا  عامة  مفو�صة  ب�صفة 
الأول  من  بدءاً  اأ�صهر،  �صتة  لفرتة 
اأوت 2019 وحتى 31 جانفي 2020 

قابلة للتجديد باتفاق الطرفني«.
ق.ر.

الفريقي  الحتاد  رئي�ص  اأعلن 
لكرة القدم اأحمد اأحمد اأول ام�ص 
بالقاهرة ع�صية انطالق كاأ�ص اأمم 
اإفريقيا 2019، عن ا�صتخدام تقنية 
التحكيم   يف  بالفيديو  امل�صاعدة 
وقال  النهائي،  ربع  الدور  من  بدء 
»هذا  القاري:  الحتاد  رئي�ص 
عندما  احرتازي.  ت�رضف  جمرد 
التي  الدول  خمتلف  ت�صاهدون 
من  لي�ص  »الفار«،  تقنية  ت�صتخدم 
اعتمادها  يف  الت�رضع  ال�رضوري 
اإنها  الأوىل،  الأدوار  البداية  منذ 
من  الكثري  ي�صتخدمها  ل  تقنية 
النا�ص«، واأ�صاف: »يف البداية، كان 
من املخطط ا�صتخدام التقنية يف 
الدور ن�صف النهائي، ولكن اأ�رضينا 
اأن من�صي قدماً اأبعد من ذلك، لذا 
تكون  اأن  التنفيذية  اللجنة  قررت 
التقنية يف الدور ربع النهائي، لكي 

تكون ناجحة«.

بعد  الفار  اعتماد  قرار  وياأتي 
اجلدل الذي اأثري يف مباراة الإياب 
للدور النهائي لرابطة الأبطال بني 
اللقب  حامل  التون�صي  الرتجي 
يف  املغربي  البي�صاوي  والوداد 
31 ماي املا�صي، حيث مت اإعالن 
باللقب  فائزاً  التون�صي  النادي 
ان�صحاب  بعد  الكاأ�ص  وت�صلم 
لعبي الوداد احتجاجاً على تعطل 
التقنية خالل املباراة على امللعب 
والنتيجة  راد�ص،  يف  الأوملبي 
التون�صي 1-0 لكن  تقدم امل�صيف 
اجتماع  بعد  قرر  القاري  الحتاد 
على  الإياب  مباراة  اإعادة  طارئ، 
بطولة  نهاية  بعد  حمايدة  اأر�ص 
خطوة  يف  الفريقية،  الأمم  كاأ�ص 
املباراة  طريف  احتجاج  اأثارت 

ل�صيما اجلانب التون�صي.

كاأ�س �أمم �إفريقيا 2019

��ستخد�م تقنية »�لفار« 
بدء من �لدور ربع �لنهائي

ق.ر.



راوؤول  الإ�سباين  الهداف  عاد 
بدايته  كانت  اإىل حيث  غونزالي�س 
للفريق  مدرباً  بتعيينه  الحرتافية 
»كا�ستيا«،  مدريد  لريال  الرديف 
وذلك بعد اكت�سابه اخلربة الكافية 
يف فريقي اأكادميية النادي ودون 18 
راوؤول  فيه  بيان و�سف  عاماً، ويف 
مدريد:  ريال  ذكر  بالأ�سطورة 
كا�ستيا  فريق  �سيقود  »راوؤول 
كان  الذي  راوؤول  املقبل،  املو�سم 
ب،  وخوفينيل  بي  لكاديتي  مدرباً 
جديدة  احرتافية  مرحلة  �سيبداأ 
راوؤول  وبداأ  مدريد«،  ريال  يف 
مع  الحرتافية  م�سريته  عاماً   41
 1994 عام  لريال  الرديف  الفريق 
اأ�ساطريه  اأحد  لي�سبح  طريقه  يف 
دافعوا  الذين  الالعبني  واأكرث 
جميع  يف  مباراة   741 األوانه  عن 
الدوري،  يف  و550  امل�سابقات 
لالأهداف  ت�سجياًل  اأكرثهم  وكان 

الدوري  يف   228 بينها  هدفاً   323
قبل اأن يتنازل عن الرقم القيا�سي 
احلايل  الإيطايل  جوفنتو�س  لنجم 
كري�ستيانو رونالدو 450 بينها 311 

يف الدوري.
ريال  مع  الطويلة  م�سريته  وخالل 

 2010 عام  بانتقاله  انتهت  والتي 
 2012 عام  ثم  الأملاين  �سالكه  اإىل 
يختتم  اأن  قبل  القطري  ال�سد  اإىل 
مع   2015-2014 مو�سم  م�سريته 
الأمريكي،  كوزمو�س  نيويورك 
املحلي  الدوري  بلقب  راوؤول  تّوج 

اأوروبا  اأبطال  ودوري  مرات   6
ا�سم  وارتبط  مرات،  ثالث 
ال�رشاف  مهمة  با�ستالم  راوؤول 
مدريد  لريال  الأول  الفريق  على 
املو�سم املن�رشم بعد اإقالة جولن 
لوبيتيغي ثم الأرجنتيني �سانتياغو 
قررت  الإدارة  لكن  �سولري، 
زين  بالفرن�سي  جمدداً  ال�ستعانة 
مّر  اأن  �سبق  الذي  زيدان  الدين 
بدوره بالفريق الرديف قبل ترقيته 
 ،2016 عام  الأول  الفريق  اإىل 
دوري  لقب  اإىل  قيادته  يف  فنجح 
الأبطال لثالثة موا�سم متتالية قبل 
الرديف  الفريق  ال�ستقالة،واأنهى 
يف  املن�رشم  املو�سم  »كا�ستيا« 
الأوىل  للمجموعة  الرابع  املركز 
يف دوري الدرجة الثالثة، لكنه فوت 
عليه فر�سة ال�سعود باخل�سارة اأمام 

كارتاجنة يف امللحق الفا�سل.

�شبح اخليانة يدفع كوتينيو 
�شوب البي ا�س جي

جنم  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  موقف  اأم�س  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
بر�سلونة من حتديد وجهته املقبلة يف املريكاتو ال�سيفي، ووفًقا ل�سحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، فاإن كوتينيو لديه ثالثة عرو�س يف ال�سيف 
مان�س�سرت  اأو  ت�سيل�سي  اأو  جريمان  �سان  باري�س  اإىل  لالنتقال  احلايل 
يونايتد،واأ�سارت اإىل اأن �سان جريمان يعد احلل الأكرث واقعية اأمام كوتينيو، 
ل �سيما ب�سبب وجود العديد من الالعبني الربازيليني مثل داين األفي�س ونيمار 
اإىل من�سب  ليوناردو  اإىل عودة مواطنه  بالإ�سافة  وماركينيو�س،  �سيلفا  دا 
رف�س  اإىل  مييل  كوتينيو  اأن  الفرن�سي،واأو�سحت  للنادي  الريا�سي  املدير 
ليفربول،  التقليدي  الغرمي  مع  ال�سابق  لتاريخه  احرتاًما  اليونايتد،  عر�س 
بالإ�سافة اإىل عدم م�ساركة ال�سياطني احلمر يف دوري اأبطال اأوروبا خالل 
املو�سم املقب،.وكان يف�سل النجم الربازيلي النتقال اإىل ت�سيل�سي خلالفة 
من  البلوز  معاناة  ولكن  مدريد،  لريال  وقع  الذي  هازارد  اإيدين  البلجيكي 
عقوبة احلرمان من اإبرام تعاقدات خالل فرتتي النتقالت املقبلتني تعوق 
ال�سفقة. واأفادت ال�سحيفة باأن بر�سلونة قد ي�ستغل انتقال كوتينيو اإىل �سان 
جريمان كجزء من �سفقة عودة نيمار، على �ساكلة العر�س الذي تقدم به 
ريال مدريد ل�سم النجم الربازيلي مقابل 130 مليون يورو جنبًا اإىل جنب 
مع الويلزي عاريث بيل اأو الكولومبي خامي�س رودريغيز، ويدعم فكرة رحيل 
لليفربول،  يورو  بر�سلونة �سيتعني عليه دفع 20 مليون  اأن  الربازيلي  النجم 
اإذا و�سل الالعب للم�ساركة يف 100 مباراة مع البارثا.وارتبط ا�سم كوتينيو 
متوا�سعة،  م�ستويات  قدم  بعدما  ال�سيف  هذا  نو«  »كامب  عن  بالرحيل 

وتعر�س ل�سافرات ا�ستهجان من قبل جماهري البار�سا.

بر�شلونة ي�شطر اإىل تعوي�س رابيو مالًيا
ك�سف تقرير �سحفي اإيطايل عن اقرتاب نادي بر�سلونة من دفع تعو�س 
الفرتة  خالل  جريمان،  �سان  باري�س  لعب  رابيو  اأدريان  ل�سالح  مايل 
اإىل  �سي�سطر  بر�سلونة  فاإن  �سبورت�س«،  »�سكاي  �سبكة  املقبل،.وبح�سب 
التعاقد معه ب�سكل نهائي، على الرغم  تعوي�س رابيو مادًيا ب�سبب عدم 
من التفاق بني الطرفني منذ عدة اأ�سهر، مما ت�سبب يف اإيقاف الالعب 
اأن  ال�سبكة  عقده،واأ�سارت  جتديد  رف�سه  بعد  الفرن�سي  ناديه  قبل  من 
بات جمرًبا  ولذلك  الأمر  نهاية  رابيو يف  اتفاقه مع  بر�سلونة مل يحرتم 

على تعوي�سه مالًيا.
املدير  �رشح  حيث  جوفنتو�س،  ل�سفوف  النتقال  من  رابيو  واقرتب 
ت�سعى  الأندية  من  »العديد  باراتي�سي:  فابيو  العجوز  لل�سيدة  الريا�سي 
ل�سم رابيو، لكننا قدمنا عر�سنا ولن نتحدث بعد ذلك«،ومن املتوقع اأن 
يح�سل رابيو على مكافاأة تعاقد من اإدارة جوفنتو�س، نظًرا لن�سمامه يف 
�سفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع �سان جريمان، و�سيتقا�سى رابيو 7 
ماليني يورو كراتب �سنوي، كما اأن عقده مع ال�سيدة العجوز �سيمتد حتى 

�سيف عام 2024 وفًقا لعدة تقارير اإيطالية موؤخًرا.

�شاري يبداأ مهمته باليويف من بوابة 
كري�شتيانو

ك�سف تقرير �سحفي اإيطايل،  ام�س اخلطوات الأوىل ملاوري�سيو �ساري 
ال�سيدة العجوز ب�سكل  الفني جلوفنتو�س، بعد تويل مهمة قيادة  املدير 
ر�سمي، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو«، فاإن �ساري �سيلتقي مع النجم 
ورونالدو  �ساري  لقاء  اليونان،و�سيكون  يف  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل 
رئي�س  فيه  وقع  الذي  املكان  نف�س  وهو  باليونان،  نافارينو  كو�ستا  يف 
جوفنتو�س اأندريا اأنييلي، العقد مع الدون الربتغايل يف املو�سم املا�س،.
و�سيدور احلديث بني الطرفني عن املو�سم املقبل وال�سعور العام داخل 
ال�سيدة  يف  للقدرات  الأق�سى  احلد  لإظهار  املثالية  والطريقة  الفريق، 

العجوز.
وكان �ساري قد �رشح باأنه �سيتحدث مع فابيو باراتي�سي املدير الريا�سي 
لليويف، كما طلب التحدث مع اثنني اأو ثالثة من الالعبني لفهم الأجواء 
فيه  يفكر  الذي  ما  معرفة  يريد  اأنه  واأو�سح  العجوز،  ال�سيدة  داخل 
الالعبون، ولذلك �سيبداأ بالتحدث مع اأ�سحاب التاأثري الأكرب على الأداء 

والنتائج داخل الفريق الإيطايل.

الأوروغواي ينجو من فخ ال�شاموراي
اأوروغواي  مباراة  نتيجة   2-2 التعادل  ح�سم 
من  الأوىل  ال�ساعات  يف  اأقيمت  التي  واليابان 
اإطار  اأرينا، يف  اأم�س على ملعب جرمييو  �سباح 
الثالثة  املجموعة  مناف�سات  من  الثانية  اجلولة 
كوجي  الربازيل،وافتتح  يف   2019 اأمريكا  بكوبا 
 ،25 الدقيقة  اليابان يف  ل�سالح  النتيجة  ميو�سي 
وتعادل لوي�س �سواريز لأوروغواي يف الدقيقة 32 
الهدف  و�سّجل  ميو�سي  عاد  ثم  ركلة جزاء،  من 
الثاين لل�ساموراي يف الدقيقة 59، قبل اأن يحرز 
خو�سيه ماريا خيمينيز هدف التعادل يف الدقيقة 
66.، رفع منتخب اأوروغواي ر�سيده اإىل 4 نقاط 
اليابان  ر�سيد  اأ�سبح  الأول، يف حني  املركز  يف 

نقطة واحدة يف املركز الثالث. 
كال  من  للغاية  �رشيعة  ب�سورة  املباراة  بداأت 
املنتخبني، حيث فاجاأ �سواريز احلار�س الياباين 
كوا�سيما يف الدقيقة 2 بكرة �ساقطة لكنها علت 
العار�سة،ورد �سينجي اأوكازاكي �رشيًعا على كرة 
داخل  اأر�سية  متريرة  ا�ستقبل  بعدما  �سواريز، 
القائم،ويف  بجوار  �سدد  لكنه  اجلزاء،  منطقة 
الدقيقة 8 ت�سلم �سواريز كرة على حدود منطقة 

اجلزاء و�سوبها بقوة ا�سطدمت بالدفاع الياباين وخرجت اإىل ركلة ركنية، وبعدها بدقيقتني كاد اأوكازاكي اأن يحرز هدف التقدم لليابان ب�رشبة راأ�سية 
مرت بجوار القائم، وقاد بعدها اإدين�سون كافاين هجمة مرتدة �رشيعة من اجلانب الأمين بالدقيقة 13، واأر�سل كرة عر�سية على راأ�س �سواريز الذي 

و�سعها �سهلة يف يد احلار�س اإيجي كوا�سيما.
 و�سيطر منتخب اأوروغواي على الكرة بعد ذلك لكن دون فاعلية هجومية، رغم حتركات �سواريز وكافاين ل�رشب الدفاع الياباين الذي حافظ على 
ثباته،ويف الدقيقة 25 اأحرز كوجي ميو�سي الهدف الأول لل�ساموراي بعدما توغل من اجلانب الأمين و�سدد كرة قوية �سكنت �سباك احلار�س فرناندو 
اأوروغواي بعدما غادر امللعب لالإ�سابة يف الدقيقة 28 ليحل بدل منه جيوفاين جونزاليز،ويف الدقيقة 31  مو�سيلريا،وزاد دييجو لك�سالت معاناة 
حدث التحام بني كافاين وناوميت�سي اأويدا داخل منطقة جزاء اليابان، ليعود احلكم اإىل تقنية الفيديو ويقرر احت�ساب ركلة جزاء لل�سيل�ستي نفذها 

�سواريز بنجاح داخل ال�سباك.
ا مثل الأول، فبعد مرور دقيقتني فقط �سدد كافاين كرة قوية لكنها مرت اأعلى العار�سة، ثم �سنحت فر�سة اأخرى   بداأ ال�سوط الثاين باإيقاع �رشيع اأي�سً
ل�سواريز يف الدقيقة 50 كاد اأن يحرز منها هدف التقدم لكن ت�سديدته جاءت خارج ال�سباك، ويف الدقيقة 55 اأهدر ميو�سي فر�سة اإ�سافة الهدف 
الثاين لليابان بعدما حاول مراوغة دييغو جودين داخل منطقة اجلزاء، ليقطع منه الكرة ويبداأ هجمة مرتدة و�سلت اإىل كافاين يف و�سع انفراد، لكن 
كوا�سيما اأنقذ املوقف وت�سدى للكرة برباعة، بحث ال�ساموراي الياباين عن الهدف الثاين، حتى حتقق له ما اأراد يف الدقيقة 59 عن طريق ميو�سي 
اأر�سل زميله دايكي �سوجيوكا كرة عر�سية من اجلانب الأي�رش، قابلها مو�سيلريا بقب�سة يده  ا الذي منح منتخب بالده التقدم جمدًدا، بعدما  اأي�سً

لت�سقط اأمام ميو�سي الذي و�سعها يف ال�سباك ب�سهولة.
وبداأ طوفان اأوروغواي بعدها و�سط تراجع من اليابان للحفاظ على التقدم، هداأت املباراة نوًعا ما بعد ذلك وا�ستحوذ منتخب اأورغواي على الكرة 
لكن دون ت�سكيل خطورة حتى جاءت الدقيقة 80، عندما حرمت العار�سة جمدًدا �سواريز من اإ�سافة الهدف الثاين له والثالث لأوروغواي بعدما �سوب 

كرة راأ�سية رائعة.
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راوؤول يد�شن م�شواره التدريبي مع الكا�شتيا
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كتاب »داخل عقل فالدميري بوتني« لـ«مي�شيل الت�شانينوف«

تاأثري ال�سمات الفكرية لبوتني 
يف ا�ستعادة قوة رو�سيا

تزعم الرئي�س الرو�شي »فالدميري بوتني« خالل ال�شنوات املا�شية م�شروًعا ال�شتعادة املكانة 
القيادية لدولته يف النظام العاملي، ومواجهة التمدد الغربي يف مناطق النفوذ التقليدي التاريخي 
ملو�شكو. ولعل هذا ما دفع العديد من االأدبيات اإىل احلديث عن مقاربة جديدة لل�شيا�شة الرو�شية 

حتت ا�شم »البوتينية«. وت�شتند اإىل عدد من االأفكار الرئي�شية، على غرار الرغبة يف ا�شتعادة 
املجد التاريخي لرو�شيا، والتو�شع يف الف�شاء االأورا�شي، ومواجهة التدخل اخلارجي يف مناطق 

النفوذ الرو�شي عرب اأدوات متعددة تقليدية وغري تقليدية، مبا يف ذلك احلرب املعلوماتية، ف�شاًل 
عن الُبعد املحافظ يف فكر »بوتني«.

عر�س/ حممد ب�شيوين - 
باحث يف العلوم ال�شيا�شية

يتناول  ال�صدد،  هذا  ويف 
فالدميري  عقل  »داخل  كتاب 
الت�صانينوف«  لـ«مي�صيل  بوتني« 
للرئي�س  ال�صيا�صية  التوجهات 
املكونات  واأهم  الرو�صي، 
والتي  التوجهات،  لهذه  الفكرية 
الواقعية  بني  ما  بدرجة  جتمع 
املحافظة،  والأفكار  ال�صيا�صية 
للتاأكيد  توظيفه  يتم  وكالهما 
على املكانة الرو�صية يف العامل 
واإ�صعاف  ومواجهة  املعا�رص، 
القوى املناوئة ملو�صكو عاملًيّا.

التكوين الفكري والعملي

اأن  اإىل  »الت�صانينوف«  ي�صري 
»فالدميري  الرو�صي  الرئي�س 
املرجعيات  ي�صتخدم  بوتني« 
العامة،  خطاباته  يف  الفل�صفية 
كفيل�صوف،  ي�صنفه  ل  اأنه  اإل 
والثقايف  العلمي  تكوينه  اإن  اإذ 
اإطار  يف  ال�صائع  النمط  هو 
ال�صابقة؛  ال�صوفيتية  املنظومة 
القانون  در�س  الذي  فـ«بوتني« 
بطر�صربج  �صان  جامعة  يف 
اأن يتم تذكره  احلكومية، يف�صل 
جهاز  يف  تاريخه  خالل  من 
»الكي  ال�صوفيتية  ال�صتخبارات 
جي بي«، كما اأنه عادة ما يف�صل 
الكتب  على  اجل�صدية  الأن�صطة 
والفل�صفة. ويعترب ريا�صة اجلودو 
الفل�صفة  مبثابة  ميار�صها  التي 
احلقيقية، ول �صيما اأنها »تعلمنا 
اأن ن�صتخدم ما لدينا، ونُقّدر ما 
كافية  قوة  فهي  ثم  ومن  منلكه، 

لإ�صقاط اخل�صم«.
هناك  اأن  الكاتب  ويُ�صيف 
يف  �صاهمت  عديدة  عوامل 
والعملي  الفكري  التكوين 
مرحلته  منها  الرو�صي،  للرئي�س 
تعلم من خاللها  التي  الدرا�صية 
املفكرين  ومذاهب  اأ�صماء 
ذلك؛  على  عالوة  الرئي�صيني. 
جهاز  داخل  عمله  �صنوات  فاإن 
اأعطته  ال�صتخبارات ال�صوفيتية 
ثم،  ومن  اأكرب.  عملية  خربة 
يعتقد املوؤلف اأن »بوتني« يج�صد 
اإىل  للمنت�صب  املهنية  ال�صفات 
ا  جهاز »الكي جي بي«، خ�صو�صً
العمل  بـ«مهارات  املتعلقة  تلك 
كيفية  ومعرفة  النا�س،  مع 

وقد  الفهم«،  وكيفية  ال�صتماع، 
الكتاب،  بح�صب  ذلك،  انعك�س 
ك�صب  على  »بوتني«  قدرة  يف 
والتكيف  معه،  املتحاورين  ثقة 
معهم.  لال�صتجابة  املطلوب 
القيم  اأثرت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
»بوتني«  ن�صاأ  التي  املجتمعية 
الفكري  تكوينه  يف  كنفها  يف 
ولعل  ال�صيا�صية،  واجتاهاته 
النتماء  قيمة  القيم  هذه  اأهم 
الوطني، وكذا الثقافة الع�صكرية 
داخل  لعقود  �صائدة  ظلت  التي 
اإذ  ال�صابق،  ال�صوفيتي  الحتاد 
بالطابع  يت�صم  كان  التعليم  اإن 
الأطفال  وكان  الع�صكري، 
ي�صطرون لقراءة اأدبيات احلرب 
بالنف�س،  للت�صحية  كاإعداد 
الع�صكرية  اخلدمة  و�صكلت 
يف  اللحظات  اأهم  من  واحدة 

احلياة ال�صوفيتية.
اأن  »الت�صانينوف«  ويفرت�س 
وفكرية  �صيا�صية  جمموعة  ثمة 
ودينية حتيط بالرئي�س الرو�صي 
وتوؤثر ب�صكل اأو باآخر يف اأفكاره 
الأكرب  والن�صبة  وتوجهاته، 
يف  »بوتني«  عليهم  يعتمد  ممن 
هم  املعلومات  على  احل�صول 
الأ�صدقاء واحللفاء من املنتمني 
)كلمة  �صيلوفيكي  جمموعة  اإىل 
من  ال�صيا�صيون  تعني  �صوفيتية 
والأمنية(،  الع�صكرية  اخلدمات 
وغالبًا هم مثل »بوتني« من �صان 

بطر�صربج. 
يف  املوؤثرة  املجموعة  ت�صم 
من  اأ�صماء  »بوتني«  �صيا�صات 
�صوركوف«،  »فالدي�صالف  قبيل 
الذي يرجع له الف�صل يف �صياغة 
مفهوم »الدميقراطية ال�صيادية«، 
التقنيات  يف  خبرًيا  ويعد 
م�صت�صار  وهو  ال�صيا�صية، 
الأوكرانية،  ال�صئون  يف  لبوتني 
مدير  بورتنيكوف«  و«األك�صندر 
هيئة الأمن الفيدرالية منذ عام 
با�صرتيكني«  و«األك�صندر   ،2008
الرو�صية  التحقيق  جلنة  رئي�س 
اجلرمية،  علم  يف  واخلبري 
يرتاأ�س  الذي  �صيت�صني«  و«اإيغور 
واعتربته  نفط«  »رو�س  �رصكة 
»فاينن�صال تاميز« يف عام 2010 
بعد  ال�صلطة  يف  الثالث  الرجل 
ميدفيديف«  و«دميرتي  »بوتني« 
احلايل(،  الوزراء  )رئي�س 
نائب  روجوزين«  و«دميرتي 
و«فالدميري  الوزراء،  رئي�س 

يرتاأ�س  كان  الذي  ياكونني« 
حتى  احلديدية  ال�صكك  هيئة 
�صديق  وهو   ،2015 اأغ�صط�س 
�صنوات  منذ  الرو�صي  للرئي�س 

طويلة.
ا  اأ�صخا�صً املجموعة  ت�صم  كما 
ال�صيا�صيي  الإطار  خارج  من 
الأفالم  خمرج  مثل  التقليدي، 
ميخالكوف«  »نيكيتا  ال�صهري 
الذي �صعى عرب عقود من خالل 
ولدة  فكرة  جت�صيد  اإىل  اأعماله 
�صقوط  بعد  البي�صاء«  »رو�صيا 
الدين  رجل  وكذلك  ال�صيوعية، 
الأب »تيخون �صيفكونوف« الذي 
الرئي�س  على  ما  بتاأثرٍي  يحظى 

الرو�صي.

مع�شلة التاريخ ال�شوفيتي

اأحد  ال�صوفيتي  التاريخ  �صكل 
للرئي�س  الإ�صكالية  الق�صايا 
الوثيقة  ففي  الرو�صي، 
عقد  نهاية  يف  ن�رصها  التي 
املا�صي  القرن  من  الت�صعينيات 
منعطف  عند  »رو�صيا  بعنوان 
الناأي  »بوتني«  حاول  الألفية«، 
ال�صيوعي،  املا�صي  عن  بنف�صه 
وذكر اأنه �صد ترميم اأيديولوجيا 
من  �صكل  باأي  الر�صمية  الدولة 
يطرح  اأن  حاول  بل  الأ�صكال، 
ل  مغاير  ليربايل  كنموذج  نف�صه 
لدى  ال�صكوك  من  الكثري  يثري 

الدول الغربية الأخرى.
اأن  بدا  الوقت،  مبرور  ولكن 
التاريخ  من  »بوتني«  موقف 
فهو  تعقيًدا،  اأكرث  ال�صوفيتي 
يُبدي حما�صة كبرية  واإن كان ل 
الأيديولوجيا احلاكمة  ل�صتعادة 
ال�صابق؛  ال�صوفيتي  لالحتاد 
الإنكار  ل�صيا�صة  كر�س  اأنه  اإل 
ال�صلبي  للتاريخ  والتجاهل 
لتخفيف  ال�صوفيتي  لالحتاد 
التاريخ،  لهذا  النتقادات  حدة 
»جوزيف  حقبة  �صيما  ول 
ال�صلطة  فخطاب  �صتالني«. 
الأعمال  يتجنب و�صف  املراوغ 
»�صتالني«  نظام  ارتكبها  التي 
على  ويركز  جرائم،  باأنها 
و�صفها بالأخطاء، ويتم تربيرها 
و�صياقات  ال�صيا�صية  بالظروف 

احلرب اآنذاك.
للكتاب،  وفًقا  »بوتني«،  �صاغ 
اإطاًرا حلماية التاريخ ال�صوفيتي 
امل�صاحلة  فكرة  اإىل  ا�صتناًدا 

على  واحلفاظ  الوطنية، 
وبالتايل  املجتمعي.  ال�صتقرار 
م�صاريع  اأي  اإطالق  رف�س 
ت�صتهدف  الذاكرة،  لإحياء 
التاريخ  وحما�صبة  فح�س 
بوتني  جادل  حيث  ال�صوفيتي، 
»باأن البحث عن تاريخ ال�صيوعية 
ل يعني تنظيم عمليات للتطهري 
اأ�صا�س  على  النا�س  ومالحقة 
احلزب  يف  اأع�صاء  كانوا  اأنهم 
يف  عملوا  رمبا  اأو  ال�صيوعي 
مرتبطة  ع�صكرية  منظمات 
الأمر  هذا  مثل  لأن  باحلزب، 
اأنحاء  يف  الفتنة  يزرع  اأن  ميكن 

املجتمع«.

توجهات رئي�شية

اأن  اإىل  »الت�صانينوف«  يُ�صري 
يف  »بوتني«  خطابات  حتليل 
العقد الأول من الألفية اجلديدة 
ذاته  ال�صيء  يقل  مل  اأنه  يو�صح 
للجميع، حيث اختلفت مفرداته 
تعلق  فحينما  وجهته،  باختالف 
»بوتني«  كان  باأوروبا  الأمر 
اأن  ويوؤكد  »كانط«،  من  يقتب�س 
وعندما  اأوروبية،  دولة  رو�صيا 
الأمر  كان  اآ�صيا  اإىل  ذهب 
املثال،  �صبيل  فعلى  خمتلًفا. 
كان  ال�صني  يخاطب  كان  حينما 
الغرب،  يدين  خطاًبا  ي�صتدعي 
�صئون  يف  التدخل  و�صيا�صات 

الدول الأخرى.
القول  تاأ�صي�ًصا على ذلك، مُيكن 
تنطوي  البوتينية  ال�صيا�صة  اإن 
التوجهات  من  عدٍد  على 

الرئي�صية املتمثلة فيما يلي:

اأواًل- التوّجه املحافظ: 

يف  �صعى  »بوتني«  اأن  �صحيح 
نف�صه  تقدمي  اإىل  الأمر  بادئ 
يطمح  وليربايل  م�صلح  اأنه  على 
الغربية،  الدول  مع  التعاون  اإىل 
حتول  الوقت  مبرور  اأنه  بيد 
الأفكار  نحو  متزايدة  ب�صورة 
بداأ  ما  و�رصعان  املحافظة، 
التي  رو�صيا  فكرة  عن  يتحدث 
والقيم  التقاليد  على  تعتمد 
القيم  ا  وخ�صو�صً الأ�صا�صية، 
هذه  وتبلورت  امل�صيحية. 
الفل�صفة ب�صكل كبري خالل فرتته 
الرئا�صية الثانية )2008-2004(.

الإرهابية،  الهجمات  تزايد  ومع 

تتعر�س  التي  الكتاب،  بح�صب 
ا�صتدعاء  تنامى  رو�صيا  لها 
الدينية  للمفردات  »بوتني« 
ويف  التطرف.  ملواجهة  كاآلية 
الكني�صة  باتت  ال�صياق،  هذا 
حليفة  الرو�صية  الأرثوذك�صية 
�صيا�صته  يف  الرو�صي  للرئي�س 
كما  املحافظة.  املجتمعية 
املحافظ  الطابع  من  جزًءا  اأن 
احلذر  بتعامله  ارتبط  لـ«بوتني« 
احلديثة،  التكنولوجيا  مع 
ي�صتخدم  ل  اأنه  ذكر  اإنه  حيث 
ما  وكثرًيا  الإلكرتوين،  الربيد 
وامل�صكالت  الإنرتنت  انتقد 
 ،2013 عام  ويف  يطرحها.  التي 
اأعرب عن اأ�صفه لرتاجع م�صتوى 
التطور  ب�صبب  العامة  املعرفة 
ومل  التكنولوجيا.  يف  ال�رصيع 
يكتف بذلك، لكنه اعتمد ب�صورة 
هجومي  اأ�صلوب  على  متزايدة 
والراف�صني  املعار�صني  على 
وو�صفهم  انتخابه،  لإعادة 

بارتكاب »اخليانة القومية«.

ثانًيا- طموحات القيادة: 

رغبته  يُخِف  مل  »بوتني«  اإن  اإذ 
الرو�صية  املكانة  ا�صتعادة  يف 
وا�صتح�رص  الدويل،  النظام  يف 
ذلك  لتحقيق  عديدة  اأدوات 
ع�صكري  منها  البع�س  الأمر، 
على  ال�صيطرة  �صمان  عرب 
مناطق النفوذ احليوي ملو�صكو، 
ال�صلة  وثيق  الآخر  والبع�س 
الرو�صي،  بالنموذج  يعرف  مبا 
والذي ينطوي على قيم الوطنية 
وامل�صيحية الأرثوذك�صية؛ ليعطي 
للمواقع  اأهمية  »بوتني«  بذلك 
املقد�صة الأرثوذك�صية الرو�صية، 
الدور  تاأكيد  اأدوات  من  وعّدها 
�صاغ  ذلك،  ومبوازاة  الرو�صي. 
خمتلًفا  �صكاًل  الرو�صي  الرئي�س 
باتت  حيث  للدميقراطية، 
تعني  الرو�صية  الدميقراطية 
بتقاليده  الرو�صي  ال�صعب  »قوة 
ولي�س  الذاتي،  للحكم  اخلا�صة 
الوفاء باملعايري املفرو�صة على 

رو�صيا من اخلارج«.
تكت�صب  ال�صدد،  هذا  ويف 
اأهمية  الرو�صي«  »العامل  فكرة 
بناء  وت�صتهدف  متزايدة. 
ملو�صكو  داعمة  عاملية  �صبكة 
الفكرة  هذه  وتنطوي  ونفوذها. 

من  ال�صتفادة  �رصورة  على 
ال�صتات.  يف  الرو�س  املواطنني 
يف  هذا  عن  »بوتني«  عرّب  وقد 
اأهمية  اأكد  حينما   2000 عام 
»حماية املواطنني الرو�س داخل 
ما  و�رصعان  وخارجها«.  البالد 
�صعى اإىل تعزيز الروابط اللغوية 
الرو�صي.  ال�صتات  مع  والثقافية 
دور  ا�صتح�صاره  اإىل  بالإ�صافة 
الوحدة  اأن  اعترب  اإذ  الكني�صة، 
بني بطريركية مو�صكو والكني�صة 
التي  اخلارج،  يف  الأرثوذك�صية 
معار�صة  كموؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت 
للبال�صفة،  الكني�صة  خل�صوع 
الوحدة  لتعزيز  �رصوري  �رصط 

للعامل الرو�صي باأ�رصه.

ثالًثا- املجال االأورا�شي: 

يحظى  الذي  املجال  وهو 
»بوتني«  لدى  وا�صح  باهتمام 
اأهمها  عديدة،  لعتبارات 
رو�صيا  لدمج  الأوروبي  الرف�س 
عالوة  الأوروبية.  املنظومة  يف 
اأن  »بوتني«  يعتقد  ذلك،  على 
املحورية  الدولة  هي  بالده 
واأنها  ا  خ�صو�صً اأورا�صيا،  يف 
الأعراق،  متعددة  وا�صعة  دولة 
�صورة  متثل  فاإنها  وبالتايل 
هذا  ومن  لأورا�صيا.  م�صغرة 
يف  »بوتني«  �رصع  املنطلق، 
اأورا�صي  اقت�صادي  احتاد  بناء 
القوى  مع  التناف�س  اإىل  يهدف 
ويعزز  الكربى،  القت�صادية 
الوقت  يف  الرو�صي  النفوذ  من 
رو�صيا  م�صالح  ويخدم  ذاته، 
يف  امل�صاركة  نحو  وم�صاعيها 
رابًعا-  الدويل.  النظام  قيادة 
تتعاطى  اخل�صوم:  اإ�صعاف 
الأوروبي  الحتاد  مع  رو�صيا 
والوليات املتحدة وحلف الناتو 
اأنها قوة مناوئة لها ت�صعى  على 
ووفًقا  نفوذها.  تقوي�س  اإىل 
لالأبحاث  »بيو«  مركز  لدرا�صة 
من   %60 فاإن   ،2015 يونيو  يف 
ا�صتطالع  مت  )ممن  الرو�س 
اآرائهم( لديهم وجهة نظر �صلبية 
و%80  الأوروبي،  الحتاد  جتاه 
لديهم توجهات مثيلة جتاه حلف 
الرو�س  ثلث  يُرجع  كما  الناتو. 
القت�صادي  الو�صع  تدهور 
الغربية  العقوبات  اإىل  لبالدهم 

املفرو�صة على رو�صيا. 



وكاالت 

الدميقراطية الليربالية 
التعاقدية عند جون رولز

الأول،  الف�صل  ركح  يفتتح 
»الدميقراطية الليربالية التعاقدية 
بتقدمي نظرية  رولز«،  عند جون 
يعر�صها  ثم  رولز،  عند  العدالة 
يف  مبا�رشة  غري  باعتبارها 
مربًزا  الدميقراطي،  املجتمع 
ومو�صوعها  الفل�صفي  معناها 
اإجراء  يتناول  اأن  قبل  الرئي�س، 
ال�رشعية املتبع يف تلك النظرية 
فيها،  املعتمدة  التربير  واآلية 
التربير  اإجراء  نقد  من  منطلًقا 
املعتمد يف املذهب الرباغماتي، 
العقد  اإجراء  على  ومركًزا 
اإ�صرتاتيجية  بو�صفه  الجتماعي 
وتربيرها،  املبادئ  لختيار  اأوىل 
وحتت  اأ�صلية  و�صعية  يف  وذلك 
حجاب جهل ي�صمن حياد املبادئ 

وكونيتها.
العدالة  مبداأي  ركح  ويتناول 
الو�صعية،  تلك  من  املنبثقني 
الديونتولوجي  الطابع  يربز  ثم 
تركيزها  خالل  من  للنظرية 
اخلري،  على  العادل  اأولوية  على 
العقالين،  على  واملعقول 
ترن�صندنتالًيّا  طابًعا  لتكت�صي 
الفل�صفة  تيارات  �صمن  يدرجها 
يبحث  كما  اجلديدة.  الكانطية 
املوزونة  الأحكام  مفهوَمي  يف 
كمرحلة  التاأملي،  والتوازن 
التربير  اإ�صرتاتيجية  من  اأخرية 
ثانية  مرحلة  تتبعها  التي  الأوىل 
التي  للتعديالت  نتيجة  كانت 
ا�صتناًدا  بنظريته،  رولز  اأحلقها 
هذه  املتمثل يف عجز  وعيه  اإىل 
واقع  مع  التعامل  عن  الأخرية 
املجتمعات  املميزة  التعددية 
التربير  ينتقل  اإذ  الغربية؛ 

التفكري  م�صتوى  من  الأخالقي 
النقا�س  م�صتوى  اإىل  الأناين 
العمومي  ال�صتعمال  خالل  من 
اإجراء  على  والعتماد  للعقل، 
الإجماع بالتقاطع كاآلية تاأخذ يف 
الأيديولوجية  التعددية  احل�صبان 
املعا�رشة.  للمجتمعات 
انتقاٌل  النتقاَل  هذا  وي�صاحب 
بدايًة؛  امل�صطر  الهدف  يف  اآخر 
النظرية  هدف  ي�صبح  ل  اإذ 
العدالة  تطبيق  على  احل�َسّ 
بقدر ما هو احلر�س على اإمكان 
والعمل  الفعلي،  النظرية  تطبيق 
ال�صيا�صي.  ا�صتقرارها  على 
باإبراز  الف�صل  هذا  ركح  ويختم 
العمومي  الف�صاء  يف  الدين  دور 

و�رشعية الع�صيان املدين.

الدميقراطية التداولية 
عند يورغن هربما�س

الثاين،  الف�صل  يف  ركح  يعر�س 
عند  التداولية  »الدميقراطية 
حيثيات  هربما�س«،  يورغن 
الفعل  نظرية  من  النتقال 
ثم  احلق،  نظرية  اإىل  التوا�صلي 
احلق  نظرية  �صوغ  كيفية  يتناول 
وفق م�صطلحات الفعل التوا�صلي، 
من خالل الك�صف عن الزدواجية 
املحايثة للحق احلديث؛ باعتباره 
و�صيًطا، وباعتبار اأنه موؤ�ص�صة من 
الواقعية  بني  متاأرجح  واأنه  جهة، 

واملعيارية من جهة اأخرى.
املفاهيم  حتديد  اإىل  وبالنظر 
احلق  �صياغة  تُعاد  والوظائف، 
اإجرائي  عقالين  ت�صور  وفق 
اأمنوذج  يف  الأمثل  يجد جت�صيده 
كحل  التداولية؛  الدميقراطية 
اجلمهورية  املذاهب  بني  ثالٍث 
اإتيقا  اإىل  ي�صتند  والليربالية 
اإ�صرتاتيجية  بو�صفها  احلوار 
الأخالقية  القواعد  لتربير 

احلوار  اإتيقا  ولأن  والقانونية. 
احلوار  حتقيق  عن  عاجزة 
الأمثل، فاإنها تلجاأ اإىل مكت�صبات 
واإىل  املعا�رشة،  اللغة  فل�صفة 
ا الذي  مبحث التداولية، خ�صو�صً
التفاهم  جعل  بو�صاطته  ميكن 
ومنه  ممكًنا،  الذوات  بني  البيني 
قاباًل  املعي�س  العامل  م�صتوى 
الذي  املبحث  وهو  للعقلنة؛ 
الكالم،  اأفعال  نظرية  على  يقوم 
الذي  احلجاجي  احلوار  وعلى 
ميكن اأن حتققه الو�صعية املثلى 
للكالم التي يحددها مبداآ احلوار 
اإىل  التو�صل  بهدف  والكونية 

اإجماع فعلي بعيد من كل اإكراه.
باإتيقا احلوار يف  ولأن ال�صتعانة 
التاأ�صي�س  لي�صت  احلق  نظرية 
الأخالقية  للقواعد  الفل�صفي 
القانونية  للقواعد  بل  فح�صب، 
الواجب  فمن  ا،  اأي�صً امللزمة 
الأخالق  من  احلق  متييز 
بينهما،  الختالف  واإبراز 
الآخر  اإىل  منهما  كل  وحاجة 
املبداأ  متييز  الإمكان  يف  ليكون 
مبداأ  من  القانوين  الدميقراطي 
احلوار الأخالقي. ويحتاج احلوار 
يح�صل  ف�صاء  اإىل  احلجاجي 
عن�رش  يتناوله  ما  وهو  فيه، 
ال�صيا�صية  والإرادة  الراأي  ت�صكل 
العمومي  بالف�صاء  يُعنى  الذي 
دور  ويو�صح  املدين،  واملجتمع 

الدين يف هذا الف�صاء.
الليربالية التعاقدية 

والدميقراطية التداولية ما 
بني هربما�س ورولز

الثالث،  الف�صل  يف  ركح  يُدرج 
التعاقدية  الليربالية  »بني 
اأوجه  التداولية«،  والدميقراطية 
بني  الختالف  واأوجه  التفاق 
الليربالية التعاقدية والدميقراطية 
التداولية، حماوًل يف مبحث اأول 

بني  الدائر  النقا�س  اأن  اإظهار 
هو  وهربما�س  رولز  نظريتَي 
اختالفهما  واأن  عائلي،  نقا�س 
الظاهر يف بع�س الق�صايا ل يعدو 
كونه �صوَء تفاهٍم، ويدل على ذلك 
الالمعرفية  النزعات  رف�صهما 
العملية،  الفل�صفة  يف  ال�صكية  اأو 
املو�صوعي  الطابع  وتاأكيدهما 
واإمكان  الأخالقية  للق�صايا 
خالل  من  عقالنًيّا،  تاأ�صي�صها 
الإجرائي  اجلانب  على  الرتكيز 
النظرية  يف  الكوين  والطابع 
منهما  يجعل  ما  الأخالقية، 
البنائية  يف  رائدين  اأمنوذجني 
الت�صابه  هذا  ويف�رش  املعا�رشة. 
النظريتني  انتماء  كبرية  بدرجة 
العملية  الفل�صفية  املرجعية  اإىل 
نف�صها، املتمثلة يف الديونتولوجيا 
باملرجعية  وبتاأثرهما  الكانطية، 
املتمثلة  نف�صها  ال�صيكولوجية 
يف نظرية التطور الأخالقي عند 

لورن�س كوهلربغ.
يف مبحث ثاٍن، يتطرق املوؤلف اإىل 
النظريتني،  بني  الختالف  اأ�صل 
تباين  اإىل  راجًعا  باعتباره 
واخللفيات  املنهجية  الأدوات 
منهما  كل  ترجع  التي  الفل�صفية 
التي  النتقادات  ويعر�س  اإليها، 
من  العدالة  نظرية  اإىل  وجهت 
وردود  التداولية  الدميقراطية 
دور  ذلك، مركًزا على  رولز على 
الت�صور  بني  ال�صيا�صية  الفل�صفة 
الفل�صفي،  والتاأ�صي�س  ال�صيا�صي 
الأ�صلية  الو�صعية  ومونولوجية 
الأ�صا�صية على  واأ�صبقية احلقوق 

املقت�صى الدميقراطي.
اختالف غري جوهري

اإن  ركح  يقول  »خامتة«،  الـ  يف 
املواقف التي تطرحها الليربالية 
رولز  لدى  الد�صتورية  ال�صيا�صية 
الكانطية  اجلمهورية  والنزعة 

اإىل  اأقرب  هما  هربما�س  عند 
يف  يبدو  مما  اأكرث  بع�صهما 
متتبعون  كان  »واإذا  الظاهر: 
بينهما،  دار  الذي  للنقا�س  كرث 
يعك�س  نقا�س  اأنه  يعتقدون 
فعلًيّا  ا  وتعار�صً اختالًفا جوهرًيّا 
يف ت�صور ال�رشعية الدميقراطية، 
تنظر  الأوىل  النظرية  اإن  حيث 
اأعلى  كمثل  الدميقراطية  اإىل 
وت�صّيق  املن�صف  التعاون  من 
الفعلي  الدميقراطي  التداول 
التي  احلجج  اإق�صائها  من خالل 
من  معينة  وقاعدة  تتما�صى  ل 
املعقول حمددة بطريقة م�صتقلة 
للعدالة، يف حني  بت�صور �صيا�صي 
كمثل  الثانية  النظرية  تت�صورها 
من  الذاتي  احلكم  من  اأعلى 
طريق التداول العمومي وترف�س 
اأن تلحق التداول مببادئ م�صتقلة، 
لكل  الرئي�س  امل�صدر  جتعله  بل 
�رشعية، فاإننا منيل اإىل العتقاد، 
وفق ما بنّي ذلك �صتيفان كورتوا، 
بني  الظاهر  التعار�س  اأن 

�رشعية  م�صادر  حول  النظريتني 
الد�صتورية  واملبادئ  احلق 
ملجتمعاتنا الليربالية لي�س بذلك 
الإطالق مبعنى اأنه لي�س اختالًفا 
يف املبداأ بقدر ما هو تفاوت يف 
هذا  على  الرتكيز  يف  اأو  الدرجة 

الإجراء اأو ذاك«.
باحث جزائري  ركح  العزيز  عبد 
مهتم مبو�صوعات فل�صفة القانون 
الأخالق،  وق�صايا  وال�صيا�صة 
الدكتوراه  �صهادة  على  حا�صل 
جامعة  من  العامة  الفل�صفة  يف 
باتنة  يف  خل�رش  احلاج  العقيد 
للفل�صفة  اأ�صتاًذا  يعمل  باجلزائر. 
�صطيف  جامعة  يف  ال�صيا�صية 
يف  وع�صًوا  اجلزائر،  يف  الثانية 
خمرب حوار احل�صارات والعوملة 
العقيد احلاج خل�رش.  يف جامعة 
املقالت  من  العديد  ن�رش 
والبحوث الفل�صفية يف من�صورات 
عربية حمّكمة. �صدر له كتاب ما 
يورغن  عند  الأمة   - الدولة  بعد 

هابرما�س.
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تاأليف  الباحث اجلزائري عبد العزيز ركح

ال�صرعية الدميقراطية: من التعاقد اإىل التوا�صل، هربما�س يف مواجهة رولز
�شدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات كتاب ال�شرعية الدميقراطية: من التعاقد اإىل التوا�شل، هربما�س يف مواجهة رولز، وي�شلط فيه 
موؤلفه، عبد العزيز ركح، ال�شوء على اأمنوذجني من االإتيقا العمومية، هما النظرية الليربالية التعاقدية كما جت�شدت ح�شًرا يف اأعمال جون رولز، 
والنظرية التداولية القائمة على اأ�ش�س فل�شفة التوا�شل واإتيقا احلوار كما يعر�شها يورغن هربما�س، واملقرتحان م�شروَعا �شرعنة �شيا�شية للم�شار 

ا اأن اخلالف الظاهر بينهما ُيخفي يف العمق تداخاًل وت�شابًها كبريين؛ اإذ ميكن القول  الدميقراطي، مركًزا على اإبراز اأوجه اختالفهما وت�شابههما، مفرت�شً
عا فيهما، واختالف مرجعياتهما التاريخية والثقافية و يتاألف هذا  اإنهما اأمنوذج واحد �شيغ بطريقتني خمتلفتني، نتيجة تباين البيئتني اللتني ُو�شِ

الكتاب )327 �شفحة بالقطع الو�شط، موثًقا ومفهر�ًشا( من ثالثة ف�شول وخامتة.

»ال�صارقة عا�صمة للكتاب« 2019ي�صارك يف منتدى النا�صرين الدوليني بكينيا
العا�صمة  »ال�صارقة  مكتب  �صارك 
يف   ،»2019 للكتاب  العاملية 
الإقليمي  املنتدى  فعاليات 
الذي  الدوليني،  للنا�رشين  الثاين 
للنا�رشين،  الدويل  الحتاد  نّظمه 
يف  الكينيني  النا�رشين  وجمعية 
»نهو�س  �صعار  حتت  نريوبي، 
اإمكانات  حتقيق  نحو  اإفريقيا.. 
للن�رش يف  كقائدة عاملية  اإفريقيا 

القرن احلادي والع�رشين«.

خالل  املكتب  وا�صتعر�س 
يف  خا�س  بجناح  م�صاركته 
املوؤمتر، الروؤية التي تنطلق منها 
باختيارها  لالحتفاء  ال�صارقة 
للكتاب،  العاملية  العا�صمة 
لتعزيز  �صتقام  التي  والفعاليات 
القراءة يف داخل الدولة وخارجها، 
الرئي�صة  املحاور  ا�صتعر�س  كما 
التي ت�صتند عليها فعاليات اللقب، 
توزيع  على  الإمارة  حر�صت  اإذ 

�رشائح  خمتلف  لت�صمل  فعالياتها 
وفئات املجتمع الإماراتي، وعلى 
وك�صف  بالرتاث املحلي  الحتفاء 
بالرتاث  املرتبطة  جمالياته 
تخ�صي�س  جانب  اإىل  الإن�صاين، 
لالأطفال  الفعاليات  من  جمموعة 
الربامج  من  وغريها  واليافعني، 
التي جتمع خمتلف اأ�صكال الفنون 
والآداب والعلوم حتت �صعار »افتح 

كتاباً تفتح اأذهاناً«.

يتخلله  الذي  املوؤمتر  ويهدف 
وجل�صات  تفاعلي  منتدى  اإقامة 
من  نخبة  جتمع  ونقا�صية  حوارية 
خرباء الن�رش واملوؤلفني الإفريقيني 
ال�صوء  ت�صليط  اإىل  والعامليني، 
على اأ�ص�س التنمية امل�صتدامة يف 
مقوماتها  وا�صتعرا�س  اإفريقيا، 
والدور الذي يلعبه الن�رش يف تعزيز 
احلدث  وا�صتقطب  الواقع،  هذا 
ومتحدث  م�صارك   600 من  اأكرث 

ونا�رش وموؤلف من 50 دولة.
يُ�صار اإىل اأن اللجنة الدولية لعوا�صم 
اليون�صكو،  يف  العاملية  الكتاب 
اختارت »ال�صارقة عا�صمة عاملية 
تقديراً   ،»2019 لعام  للكتاب 
الكتاب،  دعم  يف  البارز  لدورها 
وتعزيز ثقافة القراءة، حيث تقام 
ال�صارقة عا�صمة عاملية  فعاليات 
اإىل   2019 اأفريل   23 من  للكتاب، 

22 اأفريل 2020.

ومنذ 2001، ت�صتقبل جلنة مبادرة 
للكتاب املوؤلفة  العاملية  العوا�صم 
من ممثلني عن اليون�صكو والحتاد 
الدويل للنا�رشين، والحتاد الدويل 
املكتبات،  وموؤ�ص�صات  جلمعيات 
�صنوياً  املدن  م�صاركة  طلبات 
ثم  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 
تقّيمها، لختيار العا�صمة العاملية 

للكتاب.
وكاالت 
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يوم 29 جوان بدار عبد اللطيف بالعا�شمة 

 حفل مو�صيقي للفنان مهدي لعيفاوي �صاحب 
النف�س املغاربي والإفريقي 

�شيحيي الفنان مهدي لعيفاوي حفال مو�شيقيا يوم 29 جوان 2019 بدار عبد اللطيف  بالعا�شمة والذي �شيقدم م�شروعه »تراب بروجكت« وينظم هذا احلفل من 
طرف الوكالة اجلزائرية لالإ�شعاع الثقايف مبنا�شبة اإ�شدار الألبوم اجلديد للفنان عند »دار اأ�شطوانة« وعليه فمن املنتظر اأن يقبل ع�شاق الإبداع الفني  على هذا 

احلفل الذي �شيجمع طبوعا مو�شيقية  خمتلفة يف مكان واحد  وهذا ما �شي�شفي  على هذه ال�شهرة جمالية فنية منقطعة النظري  

حكيم مالك 

خاللها  من  �سي�سافر  والتي 
على  ليكون  اجلمهوراجلزائري  
و�سحر  اللحن  روعة  مع  موعد 
والعربية  املغاربية  املو�سيقى 
والإفريقية وحتى الغربية  وهذا ما 
وتالقح   مو�سيقي  تنوع  وجود  يثبت 
الفنية   املدار�س  خمتلف  بني   فني 
متكن  فلقد  امل�سارب  كافة  من 
املو�سيقى  خالل   من  لعيفاوي 
توحيد  من  يقدمها   التي  الع�رصية 
بف�سل  البع�س  ببع�سها  ال�سعوب 
الر�سالة الفنية الهادفة   التي يقدمها  
هذا املبدع اجلزائري  الذي �سجل 
يف  نوعية  قفزة  حقق  و  ح�سوره 
يف  ودوليا  وطنيا  املو�سيقى  عامل 
التي  الفنية  التظاهرات  من  العديد 

احت�سنتها عوا�سم العامل .   

بناء عامل املو�شيقى الع�شرية 
بـ »تراب بروجكت«

من  لعيفاوي   مهدي  ويعترب   
والتي  باملو�سيقى   ال�سغوفني 
من  فاملالحظ  حياته   يعتربها 
ت�سليطه   الفنية  اأعماله  خالل  
ال�سعبية  الأ�سكال  على  ال�سوء  
والغناء  الوهراين  البدوي  لأغنية 
ن�سو�س  وكذلك   ، الثالثينيات  يف 
ال�ساعر ال�سوري نزار قباين ، ليقوم 
وترتيبات  غربية  طبوع  مع  مبزجها 
كاجلاز وغريها كاملو�سيقى القادمة 

وتتميز    ، ال�رصقية   اأوروبا  من 
اآلت  باختيار  لعيفاوي  مو�سيقى 
ع�رصية  كاآلة  البا�س الكهربائية  و 
لوحة املفاتيح  و الكمان الكهربائي  
لعيفاوي لأكرث من عامني  ولقد قام 
اخلا�س  املو�سيقي  عامله  ببناء   ،
بروجكت«  »تراب  خال�سته  كانت 
اأو تراب ، وطرب يغني  تراب كغبار 
بالفعل  له  الف�سحى:  العربية  باللغة 
جيًدا  ترتكز  الأر�س  على  جذور 
من  فيه  و  املغاربية  املنطقة  على 
الأحلان والرتتيبات اجلانبية اجلوية 

التي نتخيلها تتطاير كالأتربة« .

املوازنة بني الطبوع املو�شيقية 

ويعترب مهدي لعيفاوي ، موؤلف اأغاين 
الأ�سوات  بني  يوازن  اأن  ،ا�ستطاع 
مع  والأفريقية  املغاربية  والطبوع  
الفنان  �سجل هذا  البع�س    بع�سها 
اجلزائري  ح�سوره حيث لعب  دور 
م�ساركات  له   وكانت    ، الإيقاع 
مو�سيقية  فرق  مع  كعازف  عديدة  
عديدة  مثل« ديوان دزاير« ،« ن�سوة« 
م�رصوع   ، كرمي  كويف   ، يازمن«   »،
بروجكت«  »اإموكان   و  �سيكا  ر�سا 
بالإ�سافة   ) بروجكت  )تراب  اأو 
كعازف  زياد  كرمي  مع  التعاون  اإىل 
اإيقاعي ، وموؤخراً مع   اإذاعة  بابل 
اأغنيته  خالل  فمن  �سابا  وتريو 
اأحلان  اأنفا�ساً  يجلب   ، املتجددة 
املغرب العربي واإفريقيا فلقد  بداأ 
مهدي يف تعلم املو�سيقى يف احلي 

كانت   ، اجلزائر  يف  فيه  ن�ساأ  الذي 
فريق  مع  كمحرتف  خطواته  اأوىل 
يف   .1999 عام  يف   Harmonica
اإىل ديوان دزاير  ان�سم   ، عام 2001 
املو�سيقى  عامل  واخرتق  املرموق 
املذهل القناوة حتت قيادة معلم بن 
عي�سى باهاز ، وهو اأ�ستاذ ا�ستثنائي 
 ،  2003 قريبًا جًدا! يف عام  اختفى 
تابع  فلقد  باري�س  دعوة  يقاوم  مل 
املو�سيقى  مدر�سة  يف  الدورات 
الربي  امللهى  )مو�سيقى عطال( يف 
)Barbes )ONB ، هو عدة مرات 
الأورك�سرتا  من  الأول  اجلزء  يف 
و�سارك  يف(  ال�سهرية  الوطنية 
»بقيادة  »ن�سوة  م�رصوع   يف  بن�ساط 
 ، اأ�سامة �رصابي  الإيقاعي املمتاز  
مع هذه املجموعة نف�سها قام باأول 
واملغنية  اجليتار  عازف  من  جزء 
يف  جتربته  وتو�سعت  جونز   كيزيا 
 Yazmen جمموعة  مع  امل�رصح 
اإىل  عودته  عند  مر�سيليا.  من 
وا�سل    2007 عام  يف  اجلزائر 
عبداحلكيم  مع  املو�سيقية  رحلته 
ور�سا  املمتاز  الإيقاع   ، عيتي�سة 
م�رصوع  يف  بن�ساط  وتعاون   ، �سيكا 
وي�سارك  غنائي  ك�سوت   Imukan
الوطنية   املو�سيقية  الربامج  يف 
العودة  عام  هو   2011 عام  وكان 
ا�ستقر   حيث  )مر�سيليا(  فرن�سا  اإىل 
ب�رصعة  واندمج    Aniorte جيل 
اإذاعة  وال�رصد   التحرير  مربع  مع 
وقًتا  ي�ستغرق  ومل   مار�سيليا   بابل 
دولية  مكانة  على  للح�سول  طوياًل 

 Towards« األبوم  اأ�سدر  فلقد   ،
عام  يف   »docks and docks
الدولية  جلولته  بالن�سبة  و   2014
واأ�س�س  ا�ستك�سافاته  مهدي  وا�سل 
مالك  مع   2015 عام  يف  �سابا  تريو 
زياد ، العازف على الآلت املتعددة 
يف مكانه ال�سحيح ، وعازف البيانو 
اأجاث دي بيريو املمتاز ففي ر�سيد 
عي�سى  بن  معلم   - ديوان  لعيفاوي  
 2005 زياد  كرمي   - �سبيبة   2004
اأر�سفة  نحو   2006 يازمن   - يازمن 

مار�سيليا  بابل  اإذاعة    - ومر�سى 
اإىل   2016 تريو  �سابا  جودور   2014
  2018 مار�سيليا  بابل  اآخر  اإذاعة  
وطراب  لعيفاوي  مهدي  وم�رصوع 

.2018

دار عبد اللطيف ...جوهرة 
معمارية نادرة

دار عبد اللطيف مكان للتاريخ والفن  
والتي تعود  اإىل القرن الثامن ع�رص 

جوهرة الهند�سة املعمارية القدمية 
على  ت�سنف  العا�سمة.  اجلزائر  يف 
بطريق  تقع  و   ، وطني  تراث  اأنها 
باجلزائر   « باحلامة  ك�سكار  عمر 
الوكالة  مقر  اأنها  كما  العا�سمة  
ومكان  الثقايف  لالإ�سعاع  اجلزائرية 
واملعار�س.  الفنية  العرو�س  اإقامة 
يحتوي  فاإنه  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 
لإقامة  وا�ستوديوهات  ور�سات  على 
الفنانني ، كما ي�ست�سيف اجتماعات 

وفعاليات ثقافية اأخرى.

ملتقى  اأ�سغال  يف  م�ساركون  اأبرز 
وطني حول »عني ما�سي ...رمزية 
والعلماء«  العلم  وحا�رصة  التاريخ 
الذي نظم  اأول اأم�س بعني ما�سي 
) الأغواط ( الأهمية التي تكت�سيها 
يف  و  تاريخيا  التيجانية  الزاوية 

جمال ال�سياحة الدينية .
الدكتور  تطرق  ال�سدد  هذا  ويف 
تلم�سان  )جامعة  �سباب  معمر 
 « بعنوان  له  مداخلة  يف   )
تنظيمها  و�سبيل  الدينية  ال�سياحة 
ما�سي  عني   - اإ�سرتاتيجيا 
الزاوية  اأهمية  اإىل   « منوذجا- 
�سويف  اإ�سعاع  كمركز  التيجانية 
عددا  يح�سي  والذي   ، عاملي 
اإىل  داعيا  املريدين،  من  هائال 
الكفيلة  التنظيم  اآليات  التفكري يف 
بتطوير ال�سياحة الدينية باعتبارها 

ن�ساطا اقت�ساديا واعدا . 
عي�سى  الدكتور  رافع  جهته  ومن 
يف  الأغواط(  )جامعة  بوقرين 
مداخلته بعنوان »م�ساهمة الزاوية 
ال�سعبية  املقاومة  يف  التيجانية 
الدبداب  اأم  معركة   -  1869

الزاوية  اإ�سهامات  » عن  منوذجا- 
يف املقاومة ال�سعبية ويف ن�سالت 

احلركة الوطنية.
على  وبالتف�سيل  املحا�رص  وعرج 
التاريخية  املعركة  هذه  اأحداث 
التي وقعت بني منطقتي احلويطة 
فيها  و�سارك  ما�سي  وعني 
اأ�رصت  حيث   ، بقوة  التيجانيون 
وقتها  الفرن�سي  الإحتالل  قوات 
عددا كبريا من التيجانيني بع�سهم 
من عائلة موؤ�س�س الطريقة ال�سيخ 

اأحمد التجاين .
حم�سن  الدكتور  عدد  وبدوره 
يف   ) تون�س  )جامعة  الزرقي 
 « عنوان  حتمل  التي  م�ساهمته 
ال�رصيف �سيدي حممود بن �سيدي 
مولي التيجاين » خ�سال ومناقب 
للطريقة  ال�سابع  العام  اخلليفة 
كما   – ا�ستطاع  والذي  التيجانية 
من  �سنينت  ظرف  ويف   – قال 
 « اأبرزها  جمة  مكا�سب  حتقيق 
تاأ�سي�س امل�سجد الأعظم بباري�س 
الطريقة  هذه  ون�رص   ) فرن�سا   (

ال�سوفية.  

وقبل ذلك ا�ستعر�س اخلليفة العام 
علي  ال�سيخ  التيجانية  للطريقة 
احلفاظ  يف  الزاوية  دور  التجاين 
على الهوية الوطنية والدينية اإبان 
الرتابية  الوحدة  وعلى  ال�ستعمار 

وعلى متا�سك الأمة .
على  التظاهرة  هذه  وتتوا�سل 
مداخالت  باإلقاء  واحد  يوم  مدار 
اأخرى من بينها« مالمح من تاريخ 
عني ما�سي من خالل رحلة نا�رص 
ال�سيا�سية  احلياة   « و  الدرعي« 
و  ما�سي«  لعني  والقت�سادية 
تاريخية  درا�سة  ما�سي  »عني 

وح�سارية<<.
وي�سارك يف امللتقى الوطني حول 
التاريخ  ...رمزية  ما�سي  عني   «
الذي   « والعلماء  العلم  وحا�رصة 
ومقر  م�سجد  من  كال  يحت�سنه 
اخلالفة العامة للطريقة التيجانية 
لوفاة   14 األ  الذكرى  مع  تزامنا 
ال�سيخ عبد اجلبار التجاين اأ�ساتذة 
وباحثون من داخل وخارج الوطن 

.
 وكالت 

اأطلقت تون�س الدورة الثانية من 
للمونودراما  الدويل  املهرجان 
عر�ساً   27 مب�ساركة  بقرطاج 
نادر  احتفاء  يف  واأجنبياً،  عربياً 

بفن الأداء امل�رصحي الفردي .
وقدم املهرجان يف الفتتاح على 
»حممود  الثقايف  املركز  م�رصح 
تون�س  بو�سط  امل�سعدي« 
امل�رصي  العر�س  العا�سمة 
اأكرم  اإخراج  من  حلوة«  »واحدة 
فهمي  ليليت  وبطولة  م�سطفى 

واإنتاج البيت الفني للم�رصح.
املمتد  املهرجان  يف  وت�سارك 
من  عرو�س  جوان    21 حتى 

م�رص واملغرب واجلزائر وليبيا، 
وفل�سطني،  و�سوريا  وتون�س 

وموريتانيا وفرن�سا واإ�سبانيا.
اإكرام  املهرجان،  مدير  وقال 
»يهدف  الفتتاح  يف  عزوز 
العمل  تثمني  اإىل  املهرجان 
الفردي امل�رصحي ولي�س )املان 
الدول  به  تزخر  الذي  �سو(  وان 
باألق املهرجان  العربية، و�سعيد 

بعد جناح الدورة الأوىل«.
الكاتب  الثانية  الدورة  وتكرم 
فيا�س،  توفيق  الفل�سطيني، 
الغني  عبد  التون�سي،  واملمثل 
الفنانني  ونقيب  طارة،  بن 

اجلودي،  جبار  العراقيني، 
هارون  اجلزائري،  واملمثل 
الليبي  والأكادميي  الكيالين، 

ح�سن قرفال.
ال�سبعة  العرو�س  وبجانب 
منها  تتناف�س  التي  والع�رصين 
املهرجان  جوائز  على   11
عرو�س  ثمانية  الربنامج  ي�سمل 
ور�س  وخم�س  ال�سارع  مل�رصح 
»املونودراما  عن  وندوة  عمل، 
يف العامل العربي«، يتحدث فيها 
والعراق  تون�س  من  متخ�س�سون 

وال�سعودية وليبيا واجلزائر. 
 وكالت 

بالعا�شمة ووهران وق�شنطينة 

اأون�صيي تطلق » �صيف املو�صيقى« يف ح�صرة جنوم الفن اجلزائري 
الفنانني  من  نخبة  �سارك  
اجلزائر  من  بكل  اجلزائريني 
�سيف   « برنامج  يف  العا�سمة 
املو�سيقى« الذي ينظمه الديوان 
الوطني للثقافة و الإعالم وهذا 
بالتعاون مع ديوان ريا�س الفتح 
بالتعاون  ق�سنطينة  ،و  ،وهران 

مع املعهد الثقايف الفرن�سي.

الفعالية  هذه  انطلقت   ولقد 
اأم�س  اأول  الهادفة  الفنية 
الفتح  باجلزائر  ب�ساحة ريا�س 
فيها  �سارك  والتي  العا�سمة  
فرحات  مهدي  و  طارق   DJ
و  تارهانني  كادير  و  ن�سيمة  و 
  X Rem S’lam فرقة اإيوال و
و�سهدت   Les Jaristes و 

بوهران  احممد  �سيدي  �ساحة 
م�ساركة ال�ساب ح�سام  ومروان 

تارباعت.
مبدينة  ف�ستنظم  ولالإ�سارة 
ق�سنطينة  يوم  الأحد 23 جوان 
 les  « لفرقة  فني  حفل   2019

.» Hurlement d’Leo
حكيم مالك

م�صاركة اجلزائر يف املهرجان الدويل لـ«املونودراما« يف تون�س

الأغواط: اإبراز اأهمية الزاوية التيجانية تاريخيا 
ويف ال�صياحة الدينية
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب
جامعة  من  باحثون  اقرتح 
كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
ميكن  جديد  عامل  اإ�شافة 
املبكر  التنبوؤ  خلله  من 
القلب،  ف�شل  باحتمال 
�شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الكهربائية  املوجات  مرور 
دهون  اأن�شجة  يف  الب�شيطة 
ف�شل  حالة  وتو�شف  ال�شاق. 
القلب  ا�شتمرار  باأنها  القلب 
يقدر  اأن  دون  اخلفقان  يف 
على �شخ ما يكفي من الدم 

اإىل اأجزاء اجل�شم.
احلركة  وقلة  اجللو�ص  كرثة 
القلب  ف�شل  اكت�شاف  توؤخر 
الأبحاث  نتائج  ونُ�رست 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
ويتم  الأمريكية،  القلب 
قيا�ص مقاومة دهون اجل�شم 
عن  الكهربائية  للموجات 
طريق مترير موجات ب�شيطة 
املاء  زاد  وكلما  ال�شاق،  يف 
وال�شوائل يف ال�شاق كلما كان 

الكهربي �شهًل،  التيار  مرور 
الدهون ي�شعف  وعند زيادة 
الكهربائية،  املوجات  مرور 
ومن خلل ذلك ميكن التنبوؤ 
املبكر باحتمال ف�شل القلب 
وي�شاعد الك�شف املبكر عن 
اإىل  القلب  تعّر�ص  خماطر 
الف�شل على اتخاذ اإجراءات 

وقائية حلمايته.
الطبية  التقارير  وبح�شب 
القلب  اأعرا�ص ف�شل  ترتاكم 
يف كثري من الأحيان دون اأن 
نتيجة  بها،  امل�شاب  يعرف 
الذي  امل�شتقر  احلياة  منط 
معظم  الإن�شان  فيه  يجل�ص 
هذه  من  النهار.  اأوقات 

الأعرا�ص احتبا�ص ال�شوائل، 
والتعب  النف�ص،  وِق�رس 
الك�شف  طريقة  وت�شاعد 
ف�شل  احتمال  عن  املبكر 
ل  الذين  الأ�شخا�ص  القلب 
الكثري  حياتهم  يتطلب منط 
ويجل�شون  احلركة،  من 

لفرتات طويلة.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�س

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل 
اإىل دواء يعالج مر�ص ال�شلل الرعا�ص 
)باركن�شون( �شيتم اإنتاجه من توليفة 
دواء لعلج ال�شغط املرتفع ي�شّمى 
ا�رساديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل 
نوعية من العلجات تو�شف باأنها 
مثبطات قنوات الكال�شيوم، والتي 

تعمل على تو�شعة ال�رسايني وبالتايل 
خف�ص �شغط الدم.

وبح�شب الأبحاث التي اأجريت يف 
جامعة نورث و�شرتن ب�شيكاغو، 

تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
تنخف�ص لديهم خماطر الإ�شابة 

بال�شلل الرعا�ص، وقد �شعت الأبحاث 
لفهم �رس تاأثري هذا الدواء، ونُ�رست 

نتائج الدرا�شة يف دورية »كلينيكال 
اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن اخلليا 

الع�شبية بالدماغ امل�شوؤولة عن 

حركة الع�شلت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�شموم، ومع ارتفاع م�شتوى 

الكال�شيوم يف هذه اخلليا ت�شمر 
ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجها 
بنف�شها ما يوؤثر على احلركة ب�شكل 
ن�شميه ال�شلل الرعا�ص. وهنا ياأتي 

تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ص 
الكال�شيوم، وعدم ال�شماح برتاكم 

ال�شموم التي تقتل اخلليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �شمحت 

بنقل التجارب من احليوانات اإىل 
الب�رس، ونظراً لعدم وجود اآثار 

جانبية لدواء ا�رساديبني يتم اإجراء 
التجارب يف اأكرث من 50 موقع 

بالوليات املتحدة، وبلغت التجارب 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 

الإعلن عن التو�شل لعلج لل�شلل 
الرعا�ص.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�لزكاة �ملفرو�سة:

لي�ست �رضيبة توؤخذ من اجليوب، بل 
هي اأوال غر�س مل�ساعر احلنان والراأفة، 

وتوطيد لعالقات التعارف واالألفة بني 
�ستى الطبقات.

وقد ن�س القراآن على الغاية من اإخراج 
َدَقًة  الزكاة بقوله: }ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
ِلّ َعلَيِْهْم اإَِنّ  يِهم ِبَها َو�سَ ُرُهْم َوتَُزِكّ تَُطِهّ

اَلتََك �َسَكٌن لَُّهْم َوالّلُ �َسِميٌع َعِليٌم{ �سَ
)3( فتنظيف النف�س من اأدران النق�س، 

والت�سامي باملجتمع اإىل م�ستوى اأنبل هو 

احلكمة االأوىل.
ع النبي �سلى الل عليه  ولذلك و�َسّ

ُمَك  و�سلم يف داللة كلمة ال�سدقة » تَبَ�ُسّ
َدَقٌة َواأَْمُرَك  يِف َوْجِه اأَِخيَك لََك �سَ

َدَقٌة  ِبامْلَْعُروِف َونَْهيَُك َعِن امْلُنَْكِر �سَ
اَلِل لََك  ُجَل يف اأَْر�ِس ال�سَّ َواإِْر�َساُدَك الَرّ
ِدىِء الْبَ�رَضِ  ُجِل الَرّ َدَقٌة َوبَ�رَضَُك ِللَرّ �سَ
ْوَكَة  َجَر َوال�َسّ َدَقٌة َواإَِماَطتَُك احْلَ لََك �سَ

ْفَراُغَك  َدَقٌة َواإِ ِريِق لََك �سَ َوالَْعْظَم َعِن الَطّ
َدَقٌة « ِمْن َدلِْوَك ِفى َدلِْو اأَِخيَك لََك �سَ

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي الل عنه- 
الل  -�سلى  الل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقواللل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�ستغفار 
كان   ، اال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى الل عليه و�سلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
الل  الأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب من فرائ�س االإ�سالم على 

بع�س اأتباعه يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه الّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَ َفَمن َفَر�َس ِفيِهَنّ احْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا اأُْوِل االأَلْبَاِب{ الَزّ

هذا العر�س املجمل لبع�س العبادات التي هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة االأوا�رض التي تربط الدين 
باملقا�سد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�سد. 

فال�سالة وال�سيام والزكاة واحلج، وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، هي مدارج الكمال املن�سود، 
وروافد التطهر الذي ي�سون احلياة ويعلى �ساأنها، ولهذه ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ عنها- 

ى لبه! ويهذب بالل وبالنا�س �سلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين الل. فاإذا مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�سوع وت�سنع 
اأهم املنا�سك.. لكن هذا وذاك ال يغنيان �سيئا عن �سالمة اليقني، ونبالة املق�سد.

واحلكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�سية الل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�سفهاء.
فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإل مقا�سدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وجتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�س امل�سلمني، فقد 

ى ال�سدق،  ا كثري ال�سالة وال�سيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ جتده �سخ�سً
ويُ�سيء معاملة االآخرين، وجتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم  ّ ال�سِ

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

النواهي، ملا يف ال�سيام من مراقبة الل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، الأّن 

ال�سوم �سعارهم. 

والتقوى ال�رضعية هي اتقاء املعا�سي، واإمنا 
كان ال�سيام موجبا التقاء املعا�سي، الأن 

املعا�سي ق�سمان: ق�سم ينجع يف تركه التفكر 
كاخلمر واملي�رض وال�رضقة والغ�سب، فرتكه 

يح�سل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
واملوعظة باأحوال الغري، وق�سم ين�ساأ من 
دواع طبيعية كاالأمور النا�سئة عن الغ�سب 

وعن ال�سهوة الطبيعية التي قد ي�سعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�سيام و�سيلة التقائها، 
الأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

املعا�سي، لريتقي امل�سلم به عن ح�سي�س 
االنغما�س يف املادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�سيلة لالرتيا�س بال�سفات امللكية 
واالنتفا�س من غبار الكدرات احليوانية. ويف 

احلديث ال�سحيح: »ال�سوم جنة«  اأي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�سلح له من اأ�سناف الوقاية املرغوبة، ففي 

ال�سوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية 
من الوقوع يف عذاب االآخرة، ووقاية من 

العلل واالأدواء النا�سئة عن االإفراط يف تناول 
اللذات. 
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

�شلمى ر�شيد تطلق كليب "ماغازيل" 
مع اجلزائري موك �شايب

فاجاأت املطربة املغربية �شلمى ر�شيد 
اأحدث  باإطالق  العربي  جمهورها 
 "ma gazelle" امل�شورة  اأغانيها 
والتي تعني بالعربية "غزايل"، اأول ديو 

غنائي.
االأغنية تقدم و�شلة رومان�شية بلم�شات 
مو�شيقية جتمع بني البوب والراي، يف 
به  تدخل  ل�شلمى  ثنائي  تعاون  اأول 

ال�شوق اجلزائرية، ومت ت�شوير الكليب يف مدينة طنجة املغربية، من اإخراج 
يون�ش الراقي، الذي ا�شتعان مبدير ت�شوير قادم من هوليوود، واالأغنية من 
�شلمى  اإنتاج  ومن  �شايب،  وموك  دوكي  وتوزيع  رامي  يا�رش  واأحلان  كلمات 

ر�شيد.
باللهجة امل�رشية، بعد  اأغنية جديدة  وحت�رش �شلمى ر�شيد حاليا مل�رشوع 
ال�شيخ، كما  العامل يف �رشم  �شباب  بغنائها يف منتدى  االأنظار موؤخرا  لفتها 
"قلبي بغاه"،  اآخر كليباتها  التي القت  النجاح اجلماهريي  اأ�شداء  تاأتي بعد 
والتي مت اإ�شدارها ب�شكل فيلم تليفزيوين خا�شت به اأوىل جتاربها التمثيلية.

   اأحمد عز ينفي تعاقده  على فيلم اأمريكي
نفي الفنان اأحمد عز ما تردد اأخرياً ب�شاأن تعاقده على امل�شاركة يف بطولة 

فيلم اأمريكي.
وقال عز، اإنه م�شغول حالياً بت�شوير دوره يف "والد رزق 2"، متهيداً لعر�شه يف 
مو�شم عيد االأ�شحى املبارك، م�شيفاً اأنه ي�شتعد ال�شتكمال ت�شوير م�شاهده 
يف فيلم "العارف.. عودة يون�ش" خالل االأ�شابيع القليلة املقبلة، حيث �شيتم 

ت�شوير هذه امل�شاهد خارج م�رش، بح�شب قوله.
"املمر"، املعرو�ش حالياً يف دور  اأحمد عز هو فيلم  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
م�رش  على   1967 نك�شة  فرتة  ير�شد  وهو  امل�رشية،  ال�شينمائية  العر�ش 
وتاأثريها على ال�شعب واجلي�ش امل�رشي، وي�شاركه البطولة اإياد ن�شار، اأحمد 
ال�رشف  و�شيوف  �شالح ح�شني،  اأحمد  فراج،  فلوك�ش، حممد  اأحمد  رزق، 
هند �شربي و�رشيف منري وحجاج عبد العظيم، من تاأليف واإخراج �رشيف 

عرفة.

اأمري كرارة يدر�س تاأجيل "كلب�س 4"    
اأمري كرارة مع اجلهة  الفنان  يبحث 
"كلب�ش"  االأخري  مل�شل�شله  املنتجة 
منه  الرابع  اجلزء  تاأجيل  اإمكانية 
يقدم  بحيث  املقبل،  بعد  للعام 

م�شل�شال جديداً يف رم�شان 2020.
وراء  ميمي  بيرت  املخرج  اأن  وعلم  
اإقناع كرارة بعدم تقدمي "كلب�ش 4" 
خو�ش  يف  رغبة  املقبل،  العام  يف 
اإطار  عن  بعيدة  جديدة  جتربة 
االأخري  اأن  اإال  واالإثارة،  االأك�شن 
املقرر  من  حيث  نهائي،  ب�شكل  امل�شاألة  هذه  يح�شما  مل  املنتجة  واجلهة 

اتخاذ قرار ب�شاأنها بعد اإنهاء كرارة لعطلته ال�شيفية.
وهالة  واأحمد عبدالعزيز  اللوزي  وي�رشا  �شليم  بطولة ه�شام  من   "3 "كلب�ش 

فاخر وحممد علي رزق وكوكبة من النجوم، من تاأليف باهر دويدار.

دنيا �شمريغامن حتتفل بتجاوز 8 
ماليني متابع

احتفلت الفنانة دنيا �شمري غامن بو�شول متابعيها على اأحد مواقع التوا�شل 
، اإىل 8 ماليني، ووجهت لهم ر�شالة حب عرب ح�شابها: "�شكرا 8 مليون متابع 

اإحنا اأقوى ببع�ش".
و�شاركت دنيا يف رم�شان املن�رشم مب�شل�شل "بدل احلدوتة 3"، الذي قدم 3 
حكايات منف�شلة كل منها يحمل ق�شة تعر�ش خالل 10 حلقات مق�شمة على 
مدار �شهر رم�شان، و�شارك دنيا يف امل�شل�شل كل من �شمري غامن وحمدي 
املريغني وحممد ثروت و�شيماء �شيف وعمرو وهبة، وامل�شل�شل من اإخراج 
ب�شكل ح�رشي  وُعر�ش  وه�شام جمال،  "�شيرنجي"  واإنتاج  احللفاوي،  خالد 

.CBC على قنوات

كيانو ريفز بطل اأفالم مارفل املقبلة؟

هيوجاكمان ي�شتعيد اأحالم طفولته بف�شل نا�شا

ح�شد كي�نو ريفز، �شعبية وجم�هريية وا�شعة جعلته اأحد اأكرث جنوم ال�شينم� طلبً� يف الفرتة الآخرية، و�شط ت�أكيدات ر�شمية 
عن رغبة ا�شتديوه�ت م�رفل ل�شمه لأحد اأفالمه� املقبل، وفق ت�شريح الرئي�س التنفيذي ل�شركة م�رفل.

ل�رشكة  التنفيذي  املدير  وعلق 
االأخبار  على  فيغ  كيفن  مارفل، 
�شم  يف  مارفل  رغبة  عن  املتداولة 
قائاًل:  مارفل،  الأبطال  ريفز  كيانو 
ذلك، وحتدثنا  رغبة يف  "نعم هناك 
التي  االأفالم  عن جميع  معه  بالفعل 
الوقت  يف  اإ�شدارها  على  نعمل 
فقط  وقت  م�شاألة  ولكنها  احلايل، 

الختيار االأن�شب".
مارفل  ت�شعى  اأخرى  جهة  ومن 
 الإعادة طرح فيلم "اأفينجرز:اندغيم" 
مرة اأخرى يف نهاية االأ�شبوع املقبل، 
تكن يف  مل  لقطات جديدة  ليت�شمن 
فيلم  وملناف�شة  االأوىل،  الن�شخة 
حتقيقاً  االأفالم  اأكرث  "اأفتار"  على 

لالإيرادات يف تاريخ ال�شينما.
باملمثل  املعجبون  ت�شابق  ولقد 
موؤخرا   ريفز،  كيانو  االأمريكي 
 ،2019 �شخ�شية  باختياره  للمطالبة 
االأمريكية،  تامي  جملة  ت�شنيف  يف 
قبل  من  عري�شة  باإطالق  وذلك 
املوقع  على  املتابعني  اأحد 

."change.org"االلكرتوين
مواقع  حديث  ريفز  كيانو  اأ�شبح 
التوا�شل االجتماعي، بعد جناح فيلم 
 ،"3 ويك  "جون  والقتال  اجلرمية 

واالإ�شادة باأخالقه بعد انت�شار �شوره 
وم�شاهري،  ومعجبات  ن�شاء،  مع 
دون  خلفهن  يديه  ي�شع  فيها  ظهر 
مل�شهن، ما دفع رواد مواقع التوا�شل 

االجتماعي لو�شفة بالنبيل.
التي  العري�شة،  موقعي  عدد  وفاق 
حتاول جمع 15 األف توقيع، اأكرث من 

10 اآالف، بعد �شاعات من اإطالقه.

الفنان اأمري دندن من اأ�شرتاليا اإىل فل�شطني

لندون  مركز  ا�شت�شاف 
نا�شا  بوكالة  جون�شون  بي 
جنوم  بع�ش  الف�شائية، 
النجم  اأبرزهم  هوليوود، 
اإطار  يف  هيوجاكمان، 
االأخرية،  الدعائية  حملتها 
احتفاالً  اأطلقتها  التي 
الأول   51 ال�شنوية  بالذكرى 

هبوط على �شطح القمر.
عرب  هيوجاكمان  و�شكر 
اإن�شتغرام  على  ح�شابه 
بعد  للف�شاء،  نا�شا  وكالة 
ون�رش  االأخرية  زيارته 
رحلته  يف  التقطها  �شوراً 
معلقاً: "�شكراً نا�شا الإعادة 

اإحياء اأحالم طفولتي".

اجلديدة  احلملة  وتدعو 
التوا�شل مع كوكب  الإعادة 
حلظات  بتج�شيد  االأر�ش، 
رواد  يعي�شها  التي  الرهبة 
ينظرون  عندما  الف�شاء 

اإىل االأر�ش من الف�شاء.
لدعوة  احلملة  وتهدف 
ا�شتك�شاف  الإعادة  النجوم 
الف�شاء من خالل زيارتهم، 
التي ت�شمنت لقاًء مع رائد 
لريوي  ال�شابق  الف�شاء 
 299 ق�شى  الذي  ت�شياو، 
وكان  الف�شاء،  يف  يوماً 
يف  ي�شوت  اأمريكي  اأول 
من  االأمريكية  االنتخابات 

خارج االأر�ش.

اأ�شرتاليا  يف  ناجحتني  حفلتني  بعد 
ولقائه بال�شفري الفل�شطيني ال�شيد عزت 
تقديريا  درعا  له  وت�شليمه  عبدالهادي 
الفني  ال�شعيد  على  يقدمه  ما  على 
 ، العربية  باجلاليات  ولقائه  والوطني 
فل�شطني  اإىل  دندن  اأمري  الفنان  يعود 
الإحياء اأهم وا�شخم مهرجانات ال�شيف 
ال�ُشباط  �شدى  مهرجان  فل�شطني  يف 
اإذ  اخلام�ش.  بدورته  واملو�شيقى  للفن 
بعد  املهرجان،  حل�شور  جمهوره  دعا 
ال�شيف  الإحياء حفالت  �شي�شتكمل  ذلك 
العام ، حيث �شيحيي حفاًل يف  من هذا 
العا�شمة الربيطانية لندن يف ال�شابع من 
متوز ال�شهر املقبل، بعد ذلك اإىل �شل�شلة 
والواليات  مرة  الأول  كندا  يف  حفالت 

املتحدة االأمريكية.
بعنوان  اغنية  اطلق  قد  دندن  اأن  يذكر 
من  امل�رشية  باللهجة  تفتكريني"  "ملا 
كلمات واأحلان احمد الزعيم وتوزيع عادل 
يف  كليب  فيديو  ت�شويرها  ومت  عا�ش، 
اوكرانيا حتت اإدارة املخرج زياد خوري، 
حيث  الباهر  النجاح  القت  االأغنية  بينما 
من  عالية  م�شاهدة  ن�شبة  على  ح�شدت 
واال�شتماع  االنرتنت  على  انطالقها  اأول 
على تطبيق اأنغامي يف الدول العربية ومن 
"حتدي  بعنوان  اول حتديه  اإطالق  خالل 
فيديوهات  انت�شار  وهو   ، تفتكريني"  ملا 
�شفحات  على  اجلمهور  من  تفاعلية 
اأمري  للفنان  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

دندن.
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 M5 دبليو  اإم  بي  ن�سخ  اأغلب  ا�ستدعاء 

الوطنية  الهيئة  اإدارة  اأعلنت 
لل�سالمة على الطرق ال�رسيعة 
�ست�ستدعي  دبليو  اإم  بي  ب�أن 
غ�لبية ن�سخ M5 موديل 2018 
التي �سنعته� وامل�سمولة 846 
املتحدة  الوالي�ت  يف  وحدة 
لوجود  ذلك  ي�أتي  وحده�. 

الوقود  م�سخة  يف  م�سكلة 
على  جتربه�  قد  ب�ملحرك 
التوقف عن العمل اأثن�ء حركة 
ال�سي�رة، م� �سيوؤدي اإىل فقد 
مف�جئ  ب�سكل  ال�رسعة 
واحتم�لية الت�سبب يف ح�دث. 
امل�سكلة تتعلق ب�لنم�ذج التي 

 21 بني  الفرتة  يف  بن�ءه�  مت 
اأفريل   17 وحتى   2017 اأوت 
�سي�رات  اأغلب  اأي   ،2018
M5 التي �سنعته� بي اإم دبليو  
�ستبداأ حملة اال�ستدع�ء يف 6 
ب�سيط  امل�سكلة  وحل  يوليو 
حتديث  �سوى  يتطلب  ال 

حتكم  وحدة  برجمي�ت  يف 
اإىل  وب�الإ�س�فة  املحرك، 
�س�نعة  اأ�سدرت  فقد  ذلك 
اأمرا  االأمل�نية  ال�سي�رات 
بيع  ب�إيق�ف  الوك�الت  لكل 
حل  حتى   M5 دبليو  اإم  بي 

امل�سكلة. 

 Yandex  Taxi
تتحول اإىل خدمة عاملية

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

اأعلنت �رسكة ي�ندك�س الرو�سية 
اأن خدم�ته� للنقل عرب �سي�رات 
من  مزيدا  و�سلت  االأجرة 
واأو�سحت  الع�ملية  االأ�سواق 
جت�وزت  خدمته�  اأن  ال�رسكة 
الرو�سي  االحت�د  حدود 
يف  االآن  مت�حة  واأ�سبحت 
 "Yango" فنلندا حتت عالمة
يف  �ستظهر  وقريب�  التج�رية، 
العديد من بلدان اأوروب� الغربية 

واإفريقي�.
Yandex." خدمة  وتعترب 
حلجز  خدمة  اأكرب   "Taxi
االإنرتنت  عرب  االأجرة  �سي�رات 

الرو�سي  االحت�د  بلدان  يف 
اأ�سطوال  ال�رسكة  ومتلك  ح�لي�، 
اأن  حتى  ال�سي�رات،  من  كبريا 
خدمة اأوبر ال�سهرية ب�تت تعمل 

ب�لتع�ون معه� هن�ك.
اأم� �رسكة "ي�ندك�س" امل�رسفة 
ح�لي�  متلك  اخلدمة  هذه  على 
واحدا من اأكرب حمرك�ت البحث 
يف الع�مل، والذي يعترب من�ف�س� 
ف�سال  غوغل،  ملحرك  رئي�سي� 
عن اأنه� تو�سعت يف العديد من 
�رسكة  اأول  وب�تت  املج�الت، 
يف رو�سي� تخترب خدم�ت النقل 

عرب ال�سي�رات ذاتية القي�دة.

التي  الهجم�ت  عدد  ازدي�د  مع 
ك�سالح  ال�سي�رات  ت�ستخدم 
اقتح�م  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكن�ت 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدف�ع 
ال�سي�رات  وقف  على  ق�درة  ثورية 
امل�رسعة قبل و�سوله� الأهدافه�، 
عن  عب�رة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خ��س  جه�ز 
موج�ت الراديو للتحكم يف م�س�رات 
اللزوم.  عند  واإيق�فه�  ال�سي�رات 
هجم�ت  من  النوعي�ت  هذه  ملنع 
ال�سي�رات، �سيقوم جه�ز البنت�جون 
ب�إر�س�ل موج�ت ميكروويف ع�لية 
الرتدد جت�ه ال�سي�رات، م� �سيوؤدي 
الكهرب�ئية  مكون�ته�  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجب�ر 

للتقنية  تطبيق  م�س�هدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنت�غون يطور ح�لي� ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبج�ل �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  م�  مرت،  خلم�سني 
اجله�ز يف �سندوق �سي�رة بيك اأب 
 100 مبج�ل  واأخرى  �س�به،  م�  او 
واحد،  ث�بت يف مك�ن  مرت وجه�ز 
الث�نية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
االأم�كن  يف  االأجهزة  و�سع  هو 
الع�مة املتعر�سة خلطر الهجم�ت 

االإره�بية لده�س املدنيني.
اإره�بي ب�سي�رة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�سبوع امل��سي 
واإ�س�بة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجم�ت مم�ثلة 

يف فرن�س� واأمل�ني� وغريهم�.

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

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

مر�سيد�ش GLE 2019 تظهر بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

ميكنه�  ال  ال�سينية  ال�رسك�ت 
بب�س�طة اأن تكبح نف�سه� عن اإغراء 
الغرب،  �سي�رات  ت�س�ميم  تقليد 
ال�رسك�ت  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليده� بور�س م�ك�ن، 
تتبع  التي  ه�نتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سه�،  التج�رية  املجموعة 
اإحدى  يف  مم�ثل  ب�سيء  القي�م 
حتديداً،  الق�دمة،  منتج�ته� 

ج�كوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رسكة  ب�أن  ال�سينية 

االأم�مية  واجهته�  مقلدة  �سي�رة 
بني  جتمع  وخلفيته�   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  ج�كوار 
امل�س�بيح  بني   Hanteng كت�بة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التف��سيل، 
لكن و�س�ئل االإعالم ال�سينية تتوقع 
ب�أن ال�سي�رة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمه� 
�سينجدو  تد�سينه� يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سي�رات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة ك�ملة؛ ق�مت تويوت� 
�سن�رسي  ت�سميم  ب�إع�دة  اأخريا 
الرائدة للجيل الث�لث، مع احلف�ظ 
اله�دئ  االأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�س��س�ته�  وحتديث  لل�سي�رة 
وقتن�  ين��سب  مل�  ومن�سته� 

احل�يل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوت� 

�سهر،  كل  الف�خرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سي�رة  تف��سيل  جميع 
من اخل�رج والداخل اأثن�ء عر�سه� 

يف الي�ب�ن.
يف  واأن�قة  فخ�مة  ت�سع  ال�سي�رة 
الكال�سيكي،  اخل�رجي  ت�سميمه� 
ويف مق�سورته� الفريدة من نوعه�، 

خ�سبية  زخرف�ت  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتم�م ملق�ب�س االأبواب ونظ�م 
�سوت  مكرب  بع�رسين  ف�خر  اأوديو 
اخل�رجي  ال�سوت  لكتم  ونظ�م 
مت�م� عن اجل�ل�سني يف املق�سورة 
و�ست�ئر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رسي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �سعره� من 180،000 
دوالر )675،000 ري�ل �سعودي(، م� 
يجعله� اأغلى من مر�سيد�س م�يب�خ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلب�ت  كل  اأن  ويُذكر  ري�ل(، 
الع�م  ال�سي�رة حمجوزة حتى  على 

الق�دم.

االأ�سبوع امل��سي  دبليو  اإم  بي  ك�سفت 
واليوم ح�سلن�  الرابع،  اجليل   X5 عن
من�ف�سته�  على  نظرة  اأف�سل  على 
والتي   GLE مر�سيد�س  الرئي�سية 
منه�   كلي�  جديد  جيل  اأي�س�  �سيد�سن 
يف  لل�سي�رة  االإنت�جي  النموذج  ر�سد 
الف�خرة مل  ال�س�نعة  اأن  اأمل�ني�، ومب� 
تكبد نف�سه� عن�ء متويهه� فذلك يعني 
االأ�س�بيع  خالل  �سيتم  التد�سني  اأن 

املقبلة.
يك�سف  ال  الفيديو  مقطع  اأن  �سحيح 
واجهته� االأم�مية اإال اأن ذلك ك�ٍف حيث 
ظهرت GLE 2019 �س�بق� بتمويه�ت 
التج�س�سية  ال�سور  على  وبن�ًء  خفيفة 
اخللفية  افرتا�سي،  ت�سميم  اإن�س�ء  مت 
وامل�س�بيح  ال�س�بق  عن  ر�سيقة  تبدو 
�رسيط  بينه�  ي�سل  نحيلة  اخللفية 
فهي  االأم�مية  الواجهة  اأم�  معدين، 

م�ستوح�ة من CLS مب�س�بيح اأم�مية 
LED وفتح�ت تهوية �سفلية عدوانية 
مع خطوط قوية على غط�ء املحرك، 
جتعدات  اجلوانب  متتلك  حني  يف 
اأقوا�س  مع  مهيبة  اإليه� مل�سة  ت�سيف 

عجالت اأعر�س من ال�س�بق.
نظ�م  على  �ستح�سل  داخله�،  يف 
مع   MBUX الرتفيهي  املعلوم�ت 
اأحدث  مثل  ب�لك�مل  رقمية  �س��س�ت 

موديالت ال�رسكة، كم� اأن االنتق�ل اإىل 
داخلية  حجم  �سيزيد  جديدة  من�سة 

GLE ب�سكل كبري للرك�ب واالأمتعة.
من  �ست�أخذ  املحرك�ت  اأغلب 
E-Class، لذا هي لي�ست ب�رس خفي، 
واالآن لي�س اأم�من� �سوى انتظ�ر تقدمي 
مر�سيد�س GLE 2019 اجلديدة كلي� 
لتن�ف�س  ال�س�حة  على  وتنزل  ر�سمي� 

X5 اجليل الرابع.
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جانت املنكوبة...روبورتاج م�شور بعد�شة  ب�شري عالوة



�أح�سن مرزوق

�شهادة  �إمتحانات  �ختتمت 
 2019 جو�ن  دورة  �لبكالوريا 
حادثة  وقع  على  �لبويرة  بوالية 
لالأخالق  ب�شلة  متت  ال  موؤ�شفة 
�أ�شتاذ  بتعر�ض  و�لتعليم  و�لرتبية 
ز. �ض » يف متقنة عني   « حار�ض 
�لوالية  عا�شمة  غرب  ب�شام 
طرف  من  جد�  خطري  العتد�ء 
�لتالميذ �ملمتحنني بعد ت�شديده 
�ل�شماح  وعدم  �حلر��شة  عملية 
منه  �الإنتقام  فتم  بالغ�ض  لهم 
�شنيعة  بطريقة  �ملتقنة  خارج 
��شتدعت نقله يف حالة يرثى لها 
بو�شياف  »حممد  م�شت�شفى  �ىل 
هذه  ولقيت  �لبويرة  مبدينة   «
و��شعا  تنديد�  �مل�شينة  �حلادثة 
�لرتبوية  �ال�رسة  طرف  من 

عامة  ب�شفة  �لبويري  و�ل�شارع 
ر�أ�شها  �ل�شلطات على  قامت  كما 
�لوالئي  �ملجل�ض  ورئي�ض  �لو�يل 
حالته  على  و�الإطمئنان  بزيارته 
�رسح  �ل�شياق  ويف  �ل�شحية 
هذه  ب�شان  �ال�شاتذة  بع�ض  لنا 

من  مر�ر�  طالبو�  �نهم  �لق�شية 
�المن  توفري  �ملعنية  �جلهات 
يتلقون  �لذين  �حلر��ض  لالأ�شاتذة 
�ملمتحنني  طرف  من  تهديد�ت 
وتطبيق  مهامهم  �أد�ء  �أثناء 
�ل�شماح  وعدم  �ل�شارمة  �لقو�نني 

من  �ال�شتاذ  ليبقى  بالغ�ض  لهم 
حد  على  �الخري  يف  �لثمن  يدفع 
متيزت  هذ�  جانب  .و�ىل  قولهم 
هذه �لدورة ب�شبط 15 حالة غ�ض 
عرب 48 مركز� بو��شطة ��شتعمال 
�دخالها  �لتي مت  �لنقالة  �لهو�تف 
�جر�ء�ت  رغم  تامة  ب�شهولة 
و�إح�شاء  و�لرقابة   �لتفتي�ض 
يف  غياب  حالة   1880 من  �أزيد 
من  �أغلبهم  �ملرت�شحني  �شفوف 
فئة �الحر�ر الأ�شباب خمتلفة من 
عن  �الإجر�ء  مر�كز  بعد  �همها 
�لظاهرة  وهي  �شكناهم  مقر�ت 
�الإمتحان  هذ�  يف  تتكرر  �لتي 
و�لتي تع�شف مب�شري �الآالف من 
�لتالميذ دون �تخاذ �ي �جر�ء�ت 

�و حلول للحد منها 

�سبط 15 حالة غ�ش بالبويرة

اعتداء خطري على اأ�ستاذ حار�س يف اختتام البكالوريا 

»تويرت« يلغي ميزة 
مهمة من تطبيقه

»تويرت«  تطبيق  على  �لقائمون  �أعلن 
�أنهم عازمون على �إز�لة �إحدى �مليز�ت 
يف  �لتطبيق  م�شتخدمو  ي�شتعملها  �لتي 
عرب  »تويرت«  موقع  و�أعلن  �لتغريد�ت 
ح�شاب �لدعم �خلا�ض �أنه �شيلغي ميزة 
�الإ�شارة �إىل �ملوقع �جلغر�يف �أثناء كتابة 
�لتغريدة كون �لكثريين من �مل�شتخدمني 
��شتخد�م  �شيجعل  ما  ي�شتعملونها،  ال 

�لتطبيق �أكرث ب�شاطة.
باإمكان  �شيبقى  �أنه  �إىل  و�أ�شار 
موقعهم  �إىل  �الإ�شارة  �مل�شتخدمني 
�لتي  �لتغريد�ت  ن�رس  �أثناء  �جلغر�يف 
بو��شطة  �لتقاطها  ميكن  �شور�  حتوي 
�ملوجود  �ملحدث  �لكامري�  نظام 
للم�شتخدم  وميكن  �لتطبيق،  يف 
�أثناء  �ملوقع«  »م�شاركة  ميزة  تعطيل 
قائمة  �إىل  بالتوجه  �لتغريدة  كتابة 
ثم  من  و   Settings and privacy

وبعده   ،privacy and safty خيار 
ي�شغط  وهناك   Precise location

�أو  �ملوقع  م�شاركة  تفعيل  زر  على 
تعطيله.

حملة  �إطار  يف  �لتحديثات  تلك  وتاأتي 
منذ  »تويرت«  على  �لقائمون  بد�أها 
بني  �لتطبيق  �شعبية  ال�شتعادة  مدة 
�أن  الحظو�  ما  بعد  �مل�شتخدمني، 
�لعديد منهم بد�أو� يهجرونه ويتوجهون 
للتو��شل  �أخرى  من�شات  ال�شتخد�م 

�الجتماعي.
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 �ساطئ بع�سعا�سة 
مب�ستغامن 

م�سرع �سقيقني و 
ابن عمهما غرقا 

�لعائالت  تفجع  �لغرق  حو�دث  ز�لت  ال 
 3 غرق  عن  �أ�شبوع  مرور  فبعد  �جلز�ئرية 
�أ�شخا�ض ب�شاطئ كري�شتل بوهر�ن، لقي م�شاء 
�أول �أم�ض، �شقيقان و �إبن عمها حتفهما غرقا 
ع�شعا�شة  ببلدية  �لقادر  عبد  �شيدي  ب�شاطئ 

�رسق والية م�شتغامن.
بني  14و  �أعمارهم  ترت�وح  �لق�رس  �ل�شحايا 
�ملتو�شط  بالطور  در��شتهم  يز�ولون  �شنة   16
�إمتحان  نتائج  عن  �الإفر�ج  ينتظر  �أحدهم 

�شهادة �لتعليم �ملتو�شط.
�إىل م�شلحة حفظ �جلثث   حيث مت حتويلهم 

مب�شت�شفى مدينة ع�شعا�شة.
 �أحمد بن عطية

مدر�سة �سباط �ل�سف 
للدرك �لوطني 

مبد�ورو�ش/ن.ع.5.

تخرج دفعات 
جديدة 

رئي�ض  �لرحمان،  عبد  عرعار  �لعميد  �أ�رسف 
جو�ن   20 �ليوم  �لوطني،  �لدرك  قيادة  �أركان 
�الأوىل  �لدفعة  تخرج  مر��شم  على   ،2019
تدخل،   )02( رقم  �ملهنية  �لع�شكرية  لل�شهادة 
�لوطني  للدرك  �ل�شف  �شباط  مبدر�شة 

مبد�ورو�ض.
»دزيري  �ل�شهيد  ��شم  �لدفعة  هذه  حملت 
خلمي�شي«، و�لتي تتكون من طلبة �شباط �شف 
�شنتني  د�مت  تكوين  فرتة  ز�ولو�  متعاقدين، 
كامال  ومهنيا  ع�شكريا  تكوينا  خاللها  تلقو� 
�ملدر�شة  قائد  �ألقاها  كلمة  ويف  و�شامال، 
�إىل �الأهمية �لتي  �أ�شار من خاللها  باملنا�شبة 
�ل�شعبي  �لوطني  للجي�ض  �لعليا  �لقيادة  توليها 
�إىل �لتكوين ودعمها لكل �جلهود �ملبذولة يف 
�شبيل دفع عجلة �لتكوين �إىل �أعلى �لدرجات، 
ع�شكرية  وكفاء�ت  �إطار�ت  تكوين  �أجل  من 
�لتكيف مع كل �لظروف وجمابهة  قادرة على 
حفل  ملر��شم  �ملجال  ليُف�شح  �لتحديات،  كل 
�ل�شهيد  عائلة  بتكرمي  �ختتم  �لذي  �لتخرج 
�لدفعة  حملت  �لذي  خلمي�شي«  »دزيري 

�ملتخرجة ��شمه.

وهر�ن

تخرج الدفعات 
باملدر�سة التطبيقية 

للغوا�سني  
قائد  �لعزيز  عبد  �شعالل  �لعميد  �أ�رسف 
�لع�شكرية  بالناحية  �لغربية  �لبحرية  �لو�جهة 
لل�شنة  �لدفعات  تخرج  مر��شم  على  �لثانية 
 ،2019 جو�ن   20 يوم   ،2019-2018 �لتدريبية 
وهر�ن/ن.ع  للغو��شني  �لتطبيقية  باملدر�شة 

.2
بعد تقليد �لرتب للطلبة �ل�شباط �ملتخرجني 
قام  �ملتفوقني،  للطلبة  �ل�شهاد�ت  وتوزيع 
�لغربية  �لبحرية  �لو�جهة  قائد  �لعميد  �ل�شيد 
»�ل�شهيد  عائلة  بتكرمي  �ملدر�شة  قائد  رفقة 
بن حممد م�شطفى« �ملدعو »�لكبد�ين« �لذي 

�شميت به �لدفعات �ملتخرجة.
�لدفعات �ملتخرجة من �ملدر�شة:

درو�ض  ملرتب�شي   )05( �خلام�شة  �لدفعة   -
»�لتطبيق«.

�شهادة  ملرتب�شي   )04( �لر�بعة  �لدفعة   -
ع�شكرية مهنية درجة ثانية

�سيمان�س اجلزائر تد�سن
 "اأكادميية الرعاية ال�سحية"

يف  �حلا�رسة  »�شيمان�ض«،  �لتزمت  لطاملا 
�إطار  يف  �شنة،   55 من  �أزيد  منذ  �جلز�ئر 
م�شعاها �الجتماعي- �القت�شادي، خا�شة يف 
�الأ�شمى،  هدفها  بلوغ  على  �ل�شحي،  �ملجال 
وهو حت�شني نوعية ت�شخي�ض �الأمر��ض وعالج 
�ملر�شى، مع مو�جهة كل �شعوبات �الإنتاجية.

يلعب �لق�شم �لطبي لـ »�شيمان�شاجلز�ئر« دور� 
هاما يف �ملجال �ل�شحي من خالل �لتجهيز�ت 
و�حللول �ملقرتحة ملهنيي �ل�شحة، �لتي ت�شمح 
الأزيد من 8 ماليني �شخ�ض من �ال�شتفادة منها 

يف كل �لبالد.
من �أجل �حلفاظ على هذه �لقاعدة �ملوجودة، 
يعد �لتكوين عامال �أ�شا�شيا من �أجل �لتحكم يف 
�لتجهيز�ت، ولهذ� �لغر�ض، قامت »�شيمان�ض« 
»�شيرت�ين«،  �لتكوين  مركز  بتو�شيع  �جلز�ئر«، 
�ل�شحية«،  �لرعاية  �أبو�ب«�أكادميية  وفتحت 
�ملوجهة ل�شقل خرب�ت مهني �ل�شحةـ بهدف 
مبا�رس  �نعكا�ض  لها  �لتي  مهار�تهم،  حت�شني 

على �شحة �ملر�شى.
�كت�شاف �أحدث �البتكار�ت يف �لت�شوير �لطبي، 
تبقى يف طليعة �لتكنولوجيا، �إ�شافة �إىل تبادل 
�ملعارف، �لتي ال ميكن �أن يكون لها �شوى �أثر 
يف  و�مل�شاهمة  �ملري�ض،  ر�حة  على  �إيجابي 
حت�شني �لت�شخي�ض للح�شول على رعاية �أف�شل 

ملختلف �الأمر��ض.
�أ�شا�شيان،  عامالن  و�لتكوين  �لرتبية  تعد 
فاإتباع �لطرق �حلديثة يف �لت�شخي�ض ومو�كبة 
و�ملعارف  �ملهار�ت  ومقا�شمة  �لتكنولوجيا، 
نتائج  �إيجابي على  تاأثري  لهما  يكون  �أن  ميكن 

عالج �ملر�شى.
�عتماد عدة مقايي�ض  �ملنطلق، مت  ومن هذ� 
�خلا�شة  �لتطبيقية  و�لور�شات  �لدرو�ض،  يف 

�أ�شعة  �ل�شوئي«،  »�ملا�شح  �ل�شكانري  باأ�شعة 
و�أجهزة  �أم«،  �أر  »�إي  �ملغناطي�شي  �لرنني 
�قرت�حها  يتم  و�لتي  �ل�شوتية،  فوق  �ملوجات 
خالل  من  و�لتقنيني،  �الأ�شعة  �أطباء  لفائدة 
�إىل  يوم  ن�شف  بني  ما  ترت�وح  تكوينية  دور�ت 

ثالثة �أيام ح�شب �الحتياجات �ملطلوبة.
�لطبية،  �لرعاية  �أكادميية  تت�شمن 
 syngo»بـ كليا  جمهزة  تكوين  قاعة 
�لقر�ءة  viademonstrator«�أحد�أنظمة 
عرب �ل�شا�شة، �لتي �شت�شتخدم للتكوين و�لتحكم، 
جتهيز�ت  هناك  �شتكون  ذلك،  �إىل  باالإ�شافة 
على غر�ر �أجهزة �الأ�شعة فوق �ل�شوتية، حتت 

ت�رسف �أطباء �الأ�شعة و�لتقنيني.
لتطوير  بالغة  �أهمية  »�شيمان�ض«  �رسكة  تويل 
�حلال  هو  كما  �ملحلية،  ِفَرقها  خرب�ت 
رنني  ت�شوير  »جهاز  �أول  »�شكاير�«  لــ  بالن�شبة 
مغناطي�شي 3 ت�شال« عملية يف �لقطاع �لعام يف 
�جلز�ئر، و�لذي مت و�شعه يف �خلدمة من قبل 

فرق 100 باملئةجز�ئرية.

غليز�ن
اإ�سابة 04 اأ�سخا�س 

يف انفجارين للغاز 
بغليزان

يقع  م�شكن  د�خل  للغاز  �أنبوب  �نفجار  ت�شبب 
�أثناء  �الأ�شبوع  �أو�خر  بغليز�ن  ب�شارع �جلمهورية 
عملية �ل�شيانة يف �إ�شابة ثالثة �أ�شخا�ض ترت�وح 
بحروق من  �شنة  و52  �شنة   35 بني  ما  �أعمارهم 
يف  �النبوب  �نفجار  ت�شبب  كما  �الأوىل  �لدرجة 
كان  �شيارة  وحتطم  �ملنزل  �أثاث  بع�ض  �حرت�ق 
مركونة د�خل �ملنزل و كذ� حتطم زجاج خم�شة 
ت�شبب  كما  �خلارج  يف  مركونة  كانت  �شيار�ت 
م�شكن  د�خل  �لبوتان  غاز  لقارورة  �آخر  �نفجار 
يلل  د�ئرة  �لرحمة  عني  بلدية  نهار  �أوالد  بدو�ر 
 37 �لعمر  من  تبلغ  �إمر�أة  �إ�شابة  يف  ت�شبب  مما 
�شنة �ل�شحايا مت نقلهم على جناح �ل�رسعة على 
وغليز�ن  بيلل  �لطبية  �ال�شتعجاالت  م�شلحة 
لتلقي �لعالج من جهتها با�رست �مل�شالح �الأمنية 

حتقيقا يف �حلادثني �الأليمني.
ق  م

تيزي وزو
�سارق املركبات وراء 

الق�سبان
ق�شية  وزو  تيزي  والية  �أمن  م�شالح  عاجلت   
ر�ح  حيث  �ملركبات،  د�خل  �ملتعّددة  �ل�رسقة 
�شحيته موظف كما مّت توقيف �مل�شتبه فيه �لذي 
تبنّي �أّنه م�شبوق ق�شائيا ح�شبما �أورده �أم�ض بيان 
لذ�ت �مل�شالح �الأمنية و�أ�شاف �لبيان، �أن م�شالح 
�الأمن �شّجلت ق�شية �رسقة مركبة مبدينة ذر�ع بن 
خدة بعد �شكوى تقدم بها �حد �ل�شحايا �لذي �أكد 
�نه قام بركن مركبته �رسعان ما تفاجئ باختفائها 
�ل�رسطة  م�شالح  ذلك  �إثر  على  لتقوم  �لليل  يف 
�لق�شائية باإعد�د خّطة حمكمة لالإيقاع بامل�شتبه 
فيه تلتها عملية ميد�نية مو�ّشعة، متبوعة بتعزيز 
نقاط �ملر�قبة، ليتم على �إثر ذلك �حل�شول على 
يقود  فيه  �مل�شتبه  �أن  مفادها  موؤكدة،  معلومات 
�أين  هوّيته  حتديد  مت  حيث  �مل�رسوقة  �ملركبة 
�أوقفته وحّولته �إىل �مل�شلحة للتحقيق معه، حيث 
�عرتف باأّن �ل�شيارة �مل�شتعملة من قبله، قد قام 
ب�رسقتها من �حد �أحياء مدينة ذر�ع بن خدة يف 
وقت �عرتف باثنني من رفقائه �للذ�ن ال يز�ل يف 
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  ��شتكمال  وبعد  فر�ر  حالة 
�ملعمول بها، مّت عر�ض �مل�شتبه فيه على وكيل 
باإيد�عه  �أمر  �أين  �إقليميا،  �ملخت�ض  �جلمهورية 

�حلب�ض �ملوؤّقت.
ح-كرمي

عني �لرتك بوهر�ن
فرن�سيان يحاوالن 

ال�سطو امل�سلح
 على جموهراتي 

عا�شت م�شاء �أول �أم�ض، بلدية عني �لرتك 
غرب وهر�ن حالة من �خلوف و �لذعر بعد 
من  �لرتك  لعني  �الأمن  م�شالح  متكنت  �أن 
خالل عنا�رسها بالزي �ملدين من توقيف 
�أ�شول  من  ينحدر�ن  فرن�شيني  �شابني 
�شطو  بعملية  �لقيام  �شدد  يف  جز�ئرية 
وهم  �ملجوهر�ت  لبيع  حمل  على  م�شلح 

يرتديان زيا ن�شائيا »جلبابا« .
حالة  يف  توقيفهما  من  �لعنا�رس  متكن  و 
�شاحب  على  �لهجوم  �شدد  يف  تلب�ض 
من  خطرية  �أ�شلحة  بحوزتهما  و  �ملحل، 
�شمنها م�شد�ض قاذف و �شاعق كهربائي، 
�إحباط  يف  �لعنا�رس  فطنة  �شاهمت  و 
�ل�رسيك  الذ  فيحني  �الإجر�مية  �لعملية 

�لثاين لوجهة جمهولة عرب در�جة نارية . 
�أثناء  �ملوقوف  فيه  �مل�شتبه  �إعرتف  وقد 
باجلرم،  �البتد�ئي  �لتحقيق  على  �إحالة 
مدينة  �إىل  فرن�شا  من  قدم  �أنه  �أقر  حيث 
عملية  تنفيذ  ق�شد  بوهر�ن  �لرتك  عني 
و�أنه  �ملجوهر�ت  لبيع  حمل  على  �شطو 
��شتعمل �جللباب للتمويه .يف حني ال ز�لت 
عمليات �لبحث و �لتحري متو��شلة لتحديد 

هوية �لعن�رس �لفار . 
�أحمد بن عطية

�جلي�ش �لرو�سي 

ر�سد ن�ساط 15 طائرة 
ا�ستطالع اأجنبية

زفيزد�«  »كر��شنايا  �شحيفة  ذكرت 
نفذت  �أجنبية  طائرة   15 �أن  �لرو�شية، 
�حلدود  قرب  ��شتطالعية  ن�شاطات 
�لرو�شية خالل �الأ�شبوع �ملا�شي و�أ�شافت 
�مل�شلحة  �لقو�ت  ل�شان  وهي  �ل�شحيفة 
قامت  رو�شية  مقاتالت  �أن  �لرو�شية، 
ملنع  بطلعتني  �ملذكورة  �لفرتة  خالل 
�أي  و�أنه مل يحدث  �لبالد،  �أجو�ء  �نتهاك 
�خرت�ق للمجال �جلوي �لرو�شي ويف وقت 
�شابق، �أفادت مو�قع غربية خا�شة بر�شد 
طائر�ت  باأن  �حلربي،  �لطري�ن  حتليق 
�أمريكية نفذت ومنذ بد�ية �ل�شهر �حلايل 
عدة حتليقات ��شتطالعية قرب �ل�شو�حل 

�لرو�شية فوق �لبحر �الأ�شود.

24

�لتابعة  �لبيئة  فرقة  م�شالح  �أم�ض،  قامت 
عملية  �إحباط  من  بوهر�ن،  �لوطني  للدرك 
�لبي�شاء  �للحوم  من  معتربة  لكمية  ترويج 
و  �الآدمي،  لالإ�شتهالك  �ل�شاحلة  غري  �لنتنة 

�لتي قدرت ب18 طن من �لدجاج �لفا�شد .
لذ�ت  روتينية  دوريات  خالل  متت  �لعملية 
مت  �أين  �لكبري،  مر�شى  ،ببلدية  �مل�شالح 
�إخ�شاعها  بعد  تبني  �شاحنة  يف  �الإ�شتباه 
معتربة  كمية  حتمل  �أنها  و�ملر�قبة  للتوقيف 

�شاحبها  كان  �لفا�شدة  �لبي�شاء  �للحوم  من 
ب�شدد ت�شويقها مبختلف �ملحالت �لتجارية 
عدم  �أمام  �لنظافة  ل�رسوط  تام  غياب  يف 
�إىل جانب  و�لتخزين  �لتربيد  مر�عاة �رسوط 
عدم توفر �العتماد �ل�شحي حيث مت حترير 
مع  تربيد  �شاحنة  �شاحب  �شد  خمالفات 
حتويلها  ثمة  ومن  �مل�شبوطة  �لكمية  حجز 

�إىل حديقة �حليو�نات باملدينة �جلديدة . 
ب.�أ

مر�سى �لكبري بوهر�ن

حجز 18 طنا من الدجاج الفا�سد 
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