
مطالب بالإفراج عن 
اأ�سماء الناجحني يف 
ال�سركات النفطية 

ملف اللغات الأجنبية يعيد 
بعث ق�سية التعريب 

اإ�سابة برملاين و حار�سني 
يف اعتداء على  الوايل

ال�سعب رد ب�سكل قوي 
على الع�سابة و اأذنابها

النائب عن حركة حم�ش نا�سر حمدا دو�ش يف حوار "للو�سط":

قوى البديل الدميقراطي اأقلية �سيا�سية 

دعوات لتطبيق القانون و حتكيم العقل

البارود من احلتمية يف 
الأفراح اإىل مال يحمد عقباه

جملة رو�سية متخ�س�سة

القوات اجلوية اجلزائرية تتزود مبقاتالت �سارية
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ورقلة

تعزيز الإجنليزية يدخل نطاق التطبيق

 تيزي �ز�

الفريق قايد �سالح
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FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

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

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

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

  .       ندوة عني بنيان م�ؤهلة حلل الأزمة 

  .       اجلي�ش لعب دورا اإيجابيا يف التعاطي مع الأزمة



عني الو�سطالثالثاء 23   جويلية  2019  املوافـق  ل20 ذو القعدة   1440هـ 2

وزارة التعليم العايل تتخلى على الفرن�سية 
العايل  التعليم  وزارة  با�رشت 
نهار  منذ  العلمي  والبحث 
اأم�س باإ�صدار وثائقها الإدارية 
بالغتني  الداخلية  ومعامالتها 
والجنليزية  عو�س  العربية 
الفرن�صية  وذلك  وفقا  اللغة 
التعليم  من  وزير  للتعليمة 
الطيب  العلمي  والبحث  العايل 
م�صدر  واأ�صار  بوزيد.هذا 
موثوق   اأن تعليمة الوزير كانت 
اإىل ا�صتعمال  تدعو  وا�صعة 
والجنليزية  اللغتني  العربية 
الإدارية  الوثائق  اأعلى  يف 

للجامعات وروؤو�س املرا�صالت 
داخلية  كانت  �صواء  الر�صمية 
يعني  ما  خارجية  وهو  اأو 
الفرن�صية  اللغة  عن  التخلي 
يف  ا�صتعمال  كانت  اأكرث  التي 
بها  وتدر�س  الوطن  جامعات 
العديد من التخ�ص�صات وتبعث 
وتقارير  ر�صمية  مرا�صالت  بها 
الوزارة  واأكدت  ،هذا  علمية 
اللغة  على  العتماد  عملية  ان 
الفرن�صية  عو�س  الإجنليزية 
لأمرين  اأ�صا�صيني  وفقا  جاء 
ت�صارك  يتعلق  بعملية  ،  الأول 

على  الراأي  والجتماع  الأفكار 
اإقامته  مت  الذي  بال�صتفتاء 
والذي  اجلزائرية  باجلامعات 
باملائة  ب91  ن�صبته  كانت 
اللغة  ا�صتعمال  ل�صالح 
اللغة  عن  عو�صا  الإجنليزية 
والثاين  مرتبط   ، الفرن�صية 
ت�صجيع  وتعزيز  بقرار 
اللغة الإجنليزية  من  ا�صتخدام 
للن�صاطات  اح�صن  مرئية  اجل 
التعليمية والعلمية على م�صتوى 

وزارة التعليم العايل .
م.ب

خبر في 
صورة

تلم�سان

توقيف �سخ�ص بتهمة التخابر 
متكنت عنا�رش الأمن  بولية تلم�صان من توقيف �صخ�س كان يعمل 
اأمنية رفيعة ،  جا�صو�صا جلهات فرن�صية  ح�صب ما علم من م�صادر 
املتهم الذي تبني اأنه كان يت�صل مع جهات فرن�صية لنقل اأخبار احلراك  
وتطوره ، بالإ�صافة اإىل اإعطاء معلومات  حول موؤ�ص�صات وطنية حيث 
كان ي�صتعمل جملة من ال�رشائح الهاتفية من اجل الت�صال بالفرن�صيني 
ق�صية  نفى   لكنه  فرن�صية  �صخ�صيات  مع  بعالقته  اعرتف  املتهم    ،
التخابر معها موؤكدا  اأنها عالقة علمية حمطة بينهما ، هذا وقد مت 
تقدمي املتهم اأمام  وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تلم�صان الذي اأحال 
امللف اإىل قا�صي التحقيق  الذي اأمر بو�صعه رهن احلب�س املوؤقت يف 
انتظار ا�صتكمال التحقيقات وحماكمته بتهمة التخابر مع جهة اأجنبية 

م.ب�صد م�صلحة الوطن خ�صو�صا وهو ع�صكري �صابق .

واد ارهيو بغليزان

�سكان حي بن علة ي�ستنجدون 
بامل�سالح االمنية

احلي  �صكان  �صيما  ل  املواطنني  من  الع�رشات  ام�س  اول  ا�صتنجد 
اجلديد بن علة احلاج ببلدية وادي ارهيو بامل�صالح الأمنية من اجل 
التدخل لو�صع حد للتجاوزات اخلطرية التي ت�صهدها املنطقة نتيجة 
اقدام ا�صحاب �صيارات الكلوند�صتان على رفع ت�صعرية النقل من 30 دج 
اإىل 50 دج وهو ما اعتربه ال�صكان احتيال عليهم وهذا يف ظل انعدام 
ارهيو   البلدية وادي  النقل تربط احلي اجلديد بن عة مبركز  و�صائل 
فتح  اجل  من  املحلية  لل�صلطات  عاجال  بتدخل  طالبوا  املحتجون 
الفو�صى  من  للحد  املدينة  ومركز  اجلديد  احلي  بني  خطوط جديد 
املتزايد  النت�صار  على  والق�صاء  املنطقة  ت�صهدها  التي  العارمة 
ل�صيارات الكلوند�صتان التي غزت املدينة وانقلبت �صلبا على ال�صكان 
من خالل تنقالتهم  من واىل احلي ال�صالف الذكر اإىل جانب هذا طالب 
ال�صكان ب�صق طريق لت�صهيل مهمة تنقالتهم وهذا يف ظل وجود طرق 
مرور  حوادث  عدة  وقوع  يف  ت�صببت  والتي  باملنعرجات  تتميز  وعرة 

ق  مخطرية اأو كما جاء على ل�صان العديد من ال�صكان.

�سلبية حمجوبي يف ذمة اهلل 
انتقلت اإىل رحمة اهلل ام�س الثنني باجلزائر العا�صمة ، رئي�صة حركة 
ال�صبيبة والدميقراطية �صلبية حمجوبي، عن عمر يناهز 71 �صنة بعد 
معاناة من  مر�س ع�صال ، ح�صبما علم لدى احلزب ،و�صيوارى جثمان 
عن  عربت  امراأة  اأول  الفقيدة  وتعد  بتلم�صان  الثالثاء  غدا  الفقيدة 
رغبتها يف الرت�صح لالنتخابات الرئا�صية التي جرت �صنة 1995 ، غري 

اأنها مل تتمكن من جمع التوقيعات.

تي�سم�سيلت

اأبواب مفتوحة حول حقوق الطفل
نظمت اأم�س الثنني مبدينة تي�صم�صيلت اأبواب مفتوحة حول حقوق 
الطفل التي تت�صمن عديد الأن�صطة اجلوارية و التح�صي�صية مببادرة 
من مديرية اأمن الولية يف اإطار اإحياء اليوم الوطني للطفل و ت�صمل 
على  ال�صوء  ت�صلط  الأطفال  لفائدة  جوارية  لقاءات  التظاهرة  هذه 
موا�صيع ذات �صلة بقانون حقوق الطفل و ال�صالمة املرورية و البيئة 
و التعريف مبهام م�صالح ال�رشطة، ح�صبما اأو�صحه مكتب الت�صال و 

العالقات العامة بهذه الهيئة الأمنية.

ال�صكن  با�رشت  وزارة 
مع  والعمران  بالتعاون 
حتقيقات  م�صالح  المن 
عمليات  ربط  يف  معمقة 
بالكهرباء  اجلديدة  ال�صكنات 
يف العديد من الوليات الغربية 
بلعبا�س  غرار  �صيدي  على 
 ، �صعيدة   ، متو�صنت  عني   ،
خلفية  على   ، ووهران  تلم�صان 
احلرائق  من  العديد  ن�صوب 

�رشارات  �صببها  كانت  التي 
توؤدي  ما  غالبا  كهربائية  والتي 
اىل حالة من  الهلع وال�صابات 
جتاوزات  ك�صف  الذي  الأمر   ،
يف  خمت�صة  كبرية  ملوؤ�ص�صات 
مواد  ا�صتعملت  والتي  الكهرباء 
غري مطابقة  الأمر الذي يجعل 
احلرارة  بفعل  يندلع  احلريق 

ونق�س املقاومة .
ماأذون  وح�صب  م�صدر  هذا 

جاءت  التحقيق  فاأن  عملية 
التي  التقارير  خلفية  على 
حول  م�صالح  الأمن  اأقامتها 
احلرائق  من  العديد  ن�صوب 
الكهربائية  ،  العدادات  يف 
ت�صتهر  التي  بالوليات  خا�صة 
واأكدت  هذا  مرتفعة  بحرارة 
م�صالح  اأن  الأولية  التحقيقات 
�صوء  على  وقفت  قد  الأمن 
بعمارات  الكهرباء  اأ�صغال 

و�صعيدة  ببلعبا�س  خا�صة  كثرية 
متو�صنت  وعني  وتلم�صان 
اأن  حيث   ... ووهران  وغليزان 
يقومون  با�صتعمال  املقاولني 
مقاومة  ذات  كهربائية  اأ�صالك 
كهربائية  �صعيفة ، وجتهيزات 
عنها  ينجم  مطابقة ما  غري 
وقوة  احلرارة  بفعل  الن�صهار 

ال�صغط 
م.ب

احلرائق املتكررة يف العمارات و امل�ساريع ال�سكنية

عمليات غ�ص يف تركيب االأ�سالك و املعدات

فرن�سا

اعتداءات عن�سرية �سد اجلزائريني 
يف مدينة ليون

اأن قرابة ثالثني �صخ�صا كانوا  اإىل  اإعالم فرن�صية اليوم الثنني  اأ�صارت و�صائل 
اأ�صودا و مقنعني اعتدوا مبدينة ليون على جزائريني كانوا على  يرتدون لبا�صا 
باألفاظ عن�رشية ،و ح�صب �صحيفة لوباريزيان فان  اإياهم  منت �صيارة وا�صفني 
هذا العتداء وقع ليلة اجلمعة اإىل ال�صبت خالل احتفال املنا�رشين اجلزائريني 
ذات  اإىل  ا�صتنادا  و  افريقيا   اأمم   كاأ�س  القدم  لكرة  الوطن  منتخبهم  بتتويج 
امل�صدر، قام ال�صحايا باإيداع  �صكوى موؤكدين للمحققني اأن املعتدين �صتموهم 
لرب  خفيفة  جروح  بذلك  م�صببني  ال�صيارة  زجاجة  ك�رشوا  و  عن�رشية  باألفاظ 
اأيام  و متت  الأ�رشة الذي قدمت له �صهادة عجزا كامال عن العمل ملدة �صتة 

الإ�صارة اإىل فتح حتقيق من طرف النيابة .

 تيزي وزو
اإ�سابة برملاين و حار�سني

 يف اعتداء على الوايل
يف �صابقة تعد الوىل من نوعها تعر�س اأم�س وايل ولية تيزي وزو حممود جامع 
رفقة الوفد املرافق اىل اعتداء عنيف حيث مت ر�صق موكبه من قبل �صكان بلدية 
اىل  تفقد  و  عمل  زيارة  يف  كان  الدجي  الوفد  على  غ�صبا  ثاروا  الدين  تادميت 
اأ�صفر  قد  و  غا�صبني  �صباب  طرف  من  باحلجارة  بر�صقه  قاموا  حيث  املنطقة 
الوفد  اأفراد  واأحد  للوايل  �صخ�صيني  وحار�صني  برملاين  نائب  اإ�صابة  العتداء 
الزجاج  تك�صري  يف  ت�صببت  احلادثة  اخلطورة  متفاوفة  بجروح  للوايل  املرافق 
الولية  مل�صالح  تابعة  اأخرى  �صيارة  يف  معتربة  واأ�رشار  الوايل  ل�صيارة  اخللفي 
الوايل والوفد املرافق له ا�صطروا اإىل قطع الزيارة والعودة اإىل مقر الولية الوايل 

اُ�صطر اإىل العودة على منت �صيارة للدرك الوطني اإىل غاية مدينة تيزي وزو
ح- كرمي

للبحوث  القومي  املعهد  اأعلن 
م�رش  يف  واجليوفيزيقية  الفلكية 
احلجة  ذي  �صهر  هالل  ميالد  اأن 
يف  القرتان  حدوث  بعد  �صيكون 
فجًرا  دقيقة  و12  اخلام�صة  متام 
يوم اخلمي�س 29  القاهرة  بتوقيت 
من ذي القعدة 1440هـ، الأول من 

اأوت املقبل.

ووفق املعهد، يبقى الهالل اجلديد 
 30 ملدة  املكرمة  مكة  �صماء  يف 
 32 ملدة  القاهرة  ويف  دقيقة، 
دقيقة بعد غروب �صم�س يوم الـ29 
من �صهر ذو القعدة، ويبقى الهالل 
اجلديد يف �صماء العوا�صم واملدن 
غروب  بعد  والإ�صالمية  العربية 
ال�صم�س ملدد ترتاوح بني )39-17 

اأ�صتاذ  قال  ال�صياق،  ويف  دقيقة( 
ال�صم�س يف معهد البحوث الفلكية 
حممد غريب، اإنه وفقاً للح�صابات 
احلجة  ذو  �صهر  غرة  فاإن  الفلكية 
اأوت   2 يوم اجلمعة  فلكياً  1440هـ 
عيد  وقفة  اأن  واأ�صاف  املقبل 
توافق  1440هـ  لعام  الأ�صحى 
املقبل  اأغ�صط�س   10 ال�صبت  يوم 

املبارك  الأ�صحى  عيد  ليكون 
اأوت،   11 الأحد  يوم  1440هـ  لعام 
واأ�صار  الفلكية  للح�صابات  وفًقا 
غريب اإىل اأن هذه التوقيتات وفقا 
الفلكية،  البحوث  ملا حدده معهد 
عرفات  وقفة  حتديد  اأن  موؤكدا 
وعيد الـ�صحى املبارك يكون وفًقا 

لروؤية دار الإفتاء بال�صعودية.

ا فلكًيّ

عيد االأ�سحى يوم االأحد 11 اأوت

مطالب م�سرية مبنع حمرز من 
الدخول اإىل ارا�سيها
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النائب عن حركة حم�ش نا�سر حمدا دو�ش يف حوار »للو�سط«:

قوى �لبديل �لدميقر�طي �أقلية �سيا�سية 
.          ندوة عني بنيان موؤهلة حلل الأزمة 

.          نرف�ش اإدارة احلوار من �سخ�سيات تورطت يف الف�ساد والتزوير النتخابي  
.          اجلي�ش لعب دورا اإيجابيا يف التعاطي مع الأزمة

 حاورته: اإميان لوا�ش 

الدميقراطي  البديل  قوى 
عني  ندوة  على  النار  فتحت 

بنيان ما ردكم على ذلك؟
 

يف  معنا  االختالف  حقهم   من 
بامتالك  الزعم  دون  لكن  الراأي، 
اأنهم  واأعتقد  ال�صواب،  واحتكار 
ميثلون اأقلية �صيا�صية واإيديولوجية 
كانوا يحرتمون  لو  ولذلك  اأمامها، 
يّدعونها  التي  الدميقراطية 
يف  لي�صت  االأغلبية  اأن  الأدركوا 
�صاحلهم، اإذ اأن اأر�صية عني البنيان 
ال�صيا�صية  االأطياف  خمتلف  متثل 
اجلزائري،  لل�صعب  واالإيديولوجي 
فقد ح�رضها كل مكونات ال�صاحة 
ال�صيا�صية، من وطنيني واإ�صالميني 
ودميقراطيني، وح�رضها االأحزاب 
وال�صخ�صيات  املدين  واملجتمع 

الف�صاءات  وخمتلف  الوطنية 
احلراك  اأفرزها  التي  واملبادرات 
ال�صعبي، واأعتقد اأن م�صكلتهم هي 
امل�صبقة،  االإيديولوجية  االأحكام 
الوثيقة،  يقراأوا  مل  اأنهم  فالظاهر 
عن  �صوح  بكل  تتحدث  والتي 
ال�صيا�صي،  النظام  رموز  ذهاب 
حتت  انتخابات  وال  حوار  ال  واأنه 
اجلزائري  ال�صعب  واأن  اإ�رضافهم، 
ر�صكلة  باإعادة  ي�صمح  ال  من  هو 
االأحزاب  هذه  ولي�صت  النظام، 

املجهرية.
كيف تردون على القائلني اأن ندوة 

عني بنيان "الحدث" ؟
ووثيقته  الوطني  احلوار  منتدى 
�صيا�صي  اأهم حدث  هي  التوافقية 
والتنوع  الرمزية  هذه  بكل  كبري، 
واملجتمعي،  ال�صيا�صي  والرثاء 
كبري،  �صيا�صي  اإجناز  اأنه  واالأ�صل 
ولي�س من ال�صهل اأن جتتمع كل هذه 

والنقابات  واجلمعيات  االأحزاب 
على  وال�صخ�صيات  والف�صاءات 
اختالفهم ال�صيا�صي واالإيديولوجي، 
نف�س  تقع يف  دائما  ال�صلطة  ولكن 
التعاطي  يف  ال�صاذجة  االأخطاء 
يف  متاح  هو  ما  مع  االإيجابي 
اأن  يعقل  ال�صيا�صية.. وال  ال�صاحة 
يكون ردها على الفرع ولي�س على 
االأ�صل، وهو ما يوؤكد على اأهليتها 

ال�صيا�صية حلل االأزمة.
 

األ تظن باأن ندوة عني بنيان 
�ستلحق باأر�سية مزفران، بعد 

امل�ساكل التي عرفتها؟

الطبقة ال�صيا�صية واملجتمع املدين 
الوطنية واملنتديات  وال�صخ�صيات 
ال�صعبي  احلراك  اأفرزها  التي 
االآن  والكرة  عليها،  ما  قدمت  قد 
من  وقع  وما  ال�صلطة،  مرمى  يف 

خالف بعدها هو يف ال�صكل ولي�س 
لي�س  فهو  وبالتايل  امل�صمون،  يف 

حجة يف التخلي عنها.

التي  ال�سخ�سيات  بخ�سو�ش 
طرحتها ندوة التغيري لإدارة 
وباركتها  الوطني  احلوار 
حركة  موقف  ما  ال�سلطة، 

حم�ش منها؟

 لقد و�صعنا موا�صفات عامة ملن 
الوطني،  ي�رضف على هذا احلوار 
الوطنية  ال�صخ�صيات  وهي 
امل�صتقلة وذات امل�صداقية والتي 
تتلوث  ومل  الف�صاد  يف  تتورط  مل 
االنتخابي،  بالتزوير  تاريخها  يف 
ولي�س لدينا اأي اعرتا�س على من 

تتوفر فيه هذه ال�رضوط.
تفر�ش  اأن  من  تتخوفون  هل 

ال�سلطة �سخ�سيات للحوار ؟

اأن اأي خيار   ال�صلطة تدرك جيدا 
له  يُكتب  لن  �صوف  وفوقي  اآحادي 
النجاح، ولها ح�صا�صية مفرطة من 
احلوار،  مل�صار  جديد  ف�صل  اأي 
ال�صابقة،  التجربة  تكرر  ولن 
مع  التجاوب  اإال  عليها  ما  ولذلك 
مطالب احلراك ال�صعبي ال�صيا�صية 
احرتام  اإال  عليها  وما  واالأ�صا�صية، 
خمرجات ال�صاحة ال�صيا�صية وعلى 

راأ�صها وثيقة عني البنيان.
موقف    تقيمون  كيف 

خا�سة  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 
دعم  على  تاأكيدها  اإثر 
اخلا�ش  �سالح  بن  خطاب 

احلوار؟

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  دور  يزال  ال 
هذه  مع  التعاطي  يف  اإيجابيا 
�صالح  يف  تزال  وال  املتغريات، 

اأن  ونتمنى  اجلزائري،  ال�صعب 
اجلي�س  بني  التناغم  هذا  ي�صتمر 
ال�صيا�صية  املطالب  يف  وال�صعب 
االأ�صا�صية، مع تقديرنا لالختالف 

يف بع�س االجتهادات.
موقفها  حم�ش  �ستغري  هل 
على  �سنني  �سليم  تزكية  بعد 

راأ�ش املجل�ش؟

برئي�س  مرتبطة  لي�صت   امل�صاألة 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
اجلديد، ونحن مقاطعون الأ�صغال 
منه،  م�صتقيلني  ول�صنا  املجل�س 
موقف  هو  ذلك  يف  وموقفنا 
الربملانية  الكتل  مع  جماعي 
�صتكون  وامل�صاألة  للمعار�صة، 
املجل�س،  باأجندات  مرتبطة 
فاإذا كانت �صمن التوافق الوطني 
والد�صتوري  ال�صيا�صي  واحلل 
يحقق  مبا  للبالد،  واملوؤ�ص�صاتي 

االأ�صا�صية  ال�صيا�صية  املطالب 
راأ�صها  وعلى  اجلزائري،  لل�صعب 
والهيئة  االنتخابات  قانون  تعديل 
تنظيم  على  لالإ�رضاف  امل�صتقلة 
اإعادة  يتطلب  فهذا  االنتخابات، 
ال�صابق، ونحن  القرار  يف  النظر 
يتوافق  عما  ن�صّذ  اأن  ميكننا  ال 
باأننا  ويجدر  اجلزائريون،  عليه 
رئي�س  انتخاب  جل�صة  قاطعنا 
مدة  منذ  قررنا   وقد  املجل�س 
املجل�س،  اأ�صغال  مقاطعة 
مهازل  من  اأخرى  مهزلة  وهذه 
�صعبيا،  املرفو�صة  املواالة، 
ا�صتفزازية  اأخرى  خطوة  وهي 
وال  اجلزائري،  ال�صعب  مل�صاعر 
اإحدى  ذهاب  بني  الو�صع  يختلف 
ياأتي  وقد  بو�صارب،  الباءات وهو 
فنحن  ولذلك  منه،  اأ�صواأ  هو  من 
مقاطعون لهذه اجلل�صة ناهيك اأن 

يكون لنا مر�صح فيها.

رد النائب الربملاين عن حركة حم�ش نا�سر حمدا دو�ش على النتقادات التي وجهت لندوة عني بنيان على غرار و�سفها »بالال حدث« 
و »لف�سل يف التعاطي مع الأزمة«، موؤكدا باأن منتدى احلوار الوطني ووثيقته التوافقية هي اأهم حدث �سيا�سي موؤهل حلل الأزمة، 

منتقدا ال�سخ�سيات التي طرحها منتدى التغيري لإدارة احلوار، مو�سحا بان حم�ش ترف�ش اإدارة احلوار من �سخ�سيات تورطت يف الف�ساد 
والتزوير النتخابي، يف حني ثمن دور املوؤ�س�سة الع�سكرية خالل الأزمة احلالية.

جميعي يجتمع باملحافظني وروؤ�ساء اللجان 

��ستعد�د�  �أور�قه  يرتب  �لأفالن 
�ملقبلة للفرتة 

.    اجتماع حموري للجنة املركزية
االأمني  االأربعاء  غد  يوم  يجتمع 
جميعي  حممد  لالأفالن  العام 
روؤ�صاء  و  املحافظات  باأمناء 
بفندق  ذلك  و  االنتقالية  اللجان 
بالعا�صمة  الريا�س ب�صيدي فرج 

.
لالأمني  االجتماع  هذا  ياأتي  كما 
جميع  حممد  لالأفالن  العام 
ع�صية  املحافظات  باأمناء 
العادية  الدورة  اأ�صغال  انعقاد 
ذلك  و  للحزب  املركزية  للجنة 
بقاعة املوؤمترات »عبد اللطيف 
باجلزائر  ب�صطاويل   « رحال 

العا�صمة .
يتمخ�س  اأن  املفرت�س  ومن 
العديد  االجتماعات  هذه  عن 
تعلق  ما  ال�صيما  التو�صيات  من 
نظرة  ،و  ال�صيا�صي  باجلانب 
االأو�صاع  خمتلف  اىل  احلزب 
وحماولة   ، للبالد  العامة 
امل�صاهمة الإيجاد حلول �رضيعة 

لالأزمة التي تعي�صها البالد .
كما من  �صاأن هذه االجتماعات 
من  العديد  تن�صيب  و  اإفراز 
اإىل  اإ�صافة   ، الوطنية  اللجان 
ت�صكيلة  عن  االإعالن  احتمال 

املكتب ال�صيا�صي اجلديد .
االآفالن  اجتماعات  تاأتي  و 
بقيادة اأمينها حممد جميعي يف 
ظل وجود للعديد من املبادرات 
اإطالقها  مت  التي  ال�صيا�صية 
 ، ال�صيا�صية  ال�صاحة  يف  موؤخرا 
بداية من مبادرة عني بنيان ، اإىل 
اأدرجت  التي  االأخرى  املبادرة 
الثقيلة  االأ�صماء  من  العديد 

للتحاور .
يقدم  اأن  جدا  املتوقع  ومن 
للبدائل  نظرته  االآفالن 
حلول  الإيجاد  امل�صتلزمة 
يف  ال�صيا�صية  لالأزمة  �رضيعة 
اال�صتعداد  كذلك  و   ، اجلزائر 
للرهان ال�صيا�صي القادم املتعلق 

باالنتخابات الرئا�صية.
عقد  على  االآفالن  يعكف  كما 
اأجل  من  الندوات  من  العديد 
بعد   ، لهذا احلزب  الروح  اإعادة 
اأدت  التي  الكارثية  احل�صيلة 
ولد  جمال  االأمني  مرحلة  اإليها 
عبا�س و ت�صببت يف تراجع مكانة 
االآفالن  �صيعقد  حيث   ، احلزب 
�صمي  ما  القادم  ال�صهر  بداية 
تتطرق  والتي  االإطارات،  بندوة 

التي من  اإىل خمتلف امللفات و 
بينها امللف االقت�صادي .

التي  ال�صباب  ندوة  �صتليها  كمال 
وهي   ، ال�صهر  نف�س  يف  �صتعقد 
قيادة  طرف  من  املبادرات 
احلزب من اأجل حماولة بعث روح 
قالب  يف  احلزب  داخل  جديدة 
العمل  على  اإ�صافة   ، جتديدي 
م�صداقية  على  احلفاظ  على 
احلزب يف ال�صاحة ال�صيا�صية ، و 
انت�صاره و حمافظته على الريادة 

ال�صيا�صية .
بداأ  االآفالن  اأن  �صك  ال  ومما 
للرئا�صيات  التاأهب  مرحلة 
يتم  مل  مازال  التي  و  القادمة 
من  وذلك   ، موعدها  حتديد 
خالل تفعيل اليقظة و التجنيد و 

الوعي يف قواعد احلزب .
وي�صعى االأمني العام لالأفالن منذ 
اإىل  احلزب  راأ�س  على  قدومه 
و  تقدمي خطاب �صادق  حماولة 
ر�صني ، يقرتب اإىل روح االآفالن 
بعيدا عن التهريج الذي و�صفت 
و  عبا�س  ولد  جمال  مرحلة  به 

التي ال تلقي ب�صمعة احلزب .
ع�سام بوربيع

تعزيز الإجنليزية يدخل نطاق التطبيق

�لتعريب  ق�سية  بعث  يعيد  �لأجنبية  �للغات  ملف 
التعليم  لوزارة  تعليمة  اأبرزت 
حتمل  العلمي  والبحث  العايل 
وموجهة  القطاع  وزير  ختم 
التعليم  موؤ�ص�صات  لروؤ�صاء 
العلمي  والبحث  العايل 
�صفحات  روؤو�س  بخ�صو�س 
ترفق  باأن  الر�صمية  الوثائق 
جانب  اإىل  العربية  باللغة 
ي�صمل  وذلك  االإجنليزية،  اللغة 
االإدارية  الوثائق  روؤو�س  كل 
اأرجعت  حيث  والر�صمية، 
تعزيز  اإىل  اخلطوة  التعليمة 

ا�صتخدام اللغة االإجنليزية.
وزارة  اإطالق  بعد  هذا  وياأتي 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ا�صتطالعا للراأي خا�س بتعزيز 
اللغة االإجنليزية يف  ا�صتعمال 
ميتد  حيث  اجلامعي،  الو�صط 
كامل  �صهر  طيلة  اال�صتطالع 
بداية من 5 جويلية اإىل 5 اأوت، 
يف عدة ر�صائل بداية من تاريخ 
وعيدي  املتزامن  اإطالقه 
ر�صالة  يف  وال�صباب  اال�صتقالل 
عن  التخلي  نحو  بالتوجه  تفيد 

اللغة الفرن�صية.
 

وزير التعليم العايل
تعزيز الإجنليزية حتمية

 
قال وزير التعليم العايل و البحث 
العلمي، الطيب بوزيد اأن تعزيز 
كلغة بحث يف  االجنليزية  اللغة 
و  �رضورة  اجلزائرية  اجلامعة 
حيث  اعتبارات،  لعدة  حتمية 
اأو�صح بوزيد خالل نزوله �صيفا 
غايته  اأن  االإذاعة،  منتدى  على 
ب�صفته الرجل االأول يف القطاع 
فاعلني  متكاملني  طلبة  تكوين 
ولي�س  م�صتقبال  املجتمع  يف 
><من  اأنه  م�صيفا  ال�صهادة«، 
اأولوياتنا اإعادة النظر يف حركية 

االأ�صاتذة اجلامعيني«.
كما اأو�صح اأن م�صاحله �صتعمل 
الطالب  ظروف  حت�صني  على 
باقرتاح ا�صتحداث منح االمتياز 

واإيجاد اآليات الإعادة بعث جهود 
الطلبة واالأ�صاتذة.

بالت�صجيالت  يتعلق  وفيما 
بوزيد  الطيب  اأكد  اجلامعية، 
اجلامعية  التخ�ص�صات  »كل  اأن 
الطلبة  على  و  للمجتمع  مهمة 
التي  الفروع  اختيار  اجلدد 
اأ�صار  م�صتوياتهم«. كما  تنا�صب 
اجلامعية  املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل 
با�صتطاعتها ا�صتيعاب مليون و 
الدخول  األف طالب خالل   800
اجلامعي املقبل 2020-2019.

وعن تاأثري احلراك ال�صعبي على 
باأنه  الوزير  اأكد  الدرو�س،  �صري 
الإ�صتدراك  كفيلة  اآليات  »لدينا 
ما ي�صتدرك ب�صبب احتجاجات 
الطلبة«. كما �صدد وزير التعليم 
بيئة  »خلق  على �رضورة  العايل 
للبحث العلمي و تثمني درا�صات 
من  البحث  ومراكز  املخابر 
طرف املوؤ�ص�صات االقت�صادية.
النا�صط  اأكد  جهته  من 
يف  �صدارة،  �صعد  ال�صيا�صي 
ت�رضيح لـ«الو�صط«، على اأهمية 
االأجنبية  اللجنة  على  االعتماد 
يف  التطوير،  اأجل  من  االأوىل 
حني حدد �رضوطا لذلك، حيث 
اعترب اأنه من احلكمة يف خمتلف 
وخ�صو�صا  الوطنية  الق�صايا 
اللغة  اعتماد  بق�صية  تعلق  ما 
االأجنبية االأوىل لتطوير خمتلف 
جمال  يف  وخ�صو�صا  النظم 
البحث العلمي من اأجل مواكبة 
التقدم احلا�صل يف عامل اليوم، 
من  االأمر  ذلك  اأن  مو�صحا 
باأن  خالف  ال  املبداأ  حيث 
االأولوية �صتكون للغة االجنليزية 
اأهمها  حدد  عدة  العتبارات 
من  دوليا  االأوىل  اعتمادها  يف: 
العلمي  واالإنتاج  التوا�صل  حيث 
والثقايف ويف خمتلف املجاالت، 
التخل�س من  يف حني جعل من 
خا�صة  االأهم،  الفرن�صة  هيمنة 
فقط  لغة  تكن  مل  بح�صبه  اأنها 
اأثرت  اأيديولوجية  كانت  واإمنا 

اجلزائري،  ال�صعب  هوية  على 
منظوماتنا  خمتلف  وجعلت 
واالت�صال  والتعليم  االإدارة  يف 
وغريها  والبحث  وال�صناعة 
عقيمة، وتفر�س تبعية دائمة.

 
دعوات لفتح ملف التعريب

 
ا�صتمرار  �صدارة  ا�صتغرب  كما 
مل  الفرن�صية  اأن  خا�صة  ذلك، 
تعد لها مكانة يف عامل اليوم ال 
اأن  مو�صحا  توا�صال،  وال  علما 
الفرن�صيني اأنف�صهم يتجهون نحو 
والعاملية  للتطوير  االجنليزية 
باملقابل  امليادين،  كل  يف 
اللغة  اعتماد  تثمني  اأن  تدارك 
االجنليزية وزحزحت الفرن�صية 
ح�صاب  على  يكون  اأن  يجب  ال 
اللغة  هي  التي  العربية  اللغة 
للدولة،  والر�صمية  الوطنية 
بها  االعتناء   ل�رضورة  داعيا 
االإدارة  يف  تعميمها  طريق  عن 
واالت�صال واالإعالم ويف �صياغة 
والربامج  القوانني  خمتلف 
القطاعات،  ولكل  وامل�صاريع 
ويف اخلطاب الر�صمي من اأعلى 
هرم ال�صلطة اإىل اأ�صغر موؤ�ص�صة 

اإدارية واقت�صادية.
االأولوية  من  اأنه  اأ�صاف  كما 
يف  العربية  اللغة  اعتماد 
ويف  اأطواره،  بكامل  التعليم 
االأدبية  و�صعبه  مواده  كل 
بال�صكل  والتقنية،  والطبيعية 
الذي مَيّكن التلميذ من التحكم 
وبحثا،  وتفكريا  توا�صال  فيها 
اجلامعة  اإىل  هذا  وي�صتمر 
االإن�صانية  تخ�ص�صاتها  كل  ويف 
واالجتماعية والطبيعية والطبية 
وبالتايل  وغريها،  والتقنية 
اعتمادها كلغة علم قادرة على 
االأبحاث،  وتطوير  العلوم  اإنتاج 
للرتجمة  �صيكون  اأنه  م�صيفا 
اأولوية  واإليها  العربية  من 
ق�صوى الأنه مظهر من مظاهر 
وترقيتها  باللغة  االهتمام 

كمظهر  االآخر  على  وفر�صها 
من مظاهر ال�صيادة وال�صخ�صية 
الوطنية كما قال اأنه بدون هذا 
�صعبا  �صنظل  فاإننا  امل�صعى 
اأف�صل  اعتمد  مهما  م�صتلبا 
»و�صنفر�س  الع�رض،  لغات 
واأجيالنا هوية غري  على �صعبنا 
الرافد  هي  اللغة  الأن  هويتنا 
ال�صخ�صية،  ل�صياغة  االأ�صا�صي 
من  ومظهر  بها،  واالعتزاز 

مظاهر االنتماء احل�صاري«.
»الو�صط«  حمدث  ودعا 
ت�رضك  اأن  الر�صمية  اجلهات 
خمتلف  يف  الفاعلني  خمتلف 
ترقية  خيار  لتبني  القطاعات 
ا�صتعمالها،  وتعميم  العربية 
لذلك  الكايف  الوقت  واإعطاء 
ترقيعية  العملية  ت�صبح  حتى ال 
اأو ظرفية اأو ارجتالية تهدم اأكرث 
مما تبني، وتعطي االنطباع على 
�صلبية العربية و�صعف مواكبتها، 
ليكون التخلي عنها حل�صاب لغة 
لها  حدث  كما  اأخرى  اأجنبية 
يفر�س  ». وهذا  الفرن�صية  مع 
علينا اال�صتفادة من جهود كثري 
العربية  الدول  يف  اأ�صقائنا  من 
العربية يف  اللغة  اعتمدت  التي 
خمتلف قطاعاتها وتخ�ص�صات 
واالأردن  ك�صوريا  جامعاتها 
اأي�صا  الوقت  ولرنبح  وغريها. 

وجتاوز خمتلف التحديات«.
العلوم  اأ�صتاذ  ا�صرتط  بدوره 
ال�صيا�صية حاج ب�صري جيدور، يف 
»الو�صط«  مع  �صابق  له  ت�رضيح 
3 عوامل يجب املراهنة عليها 
من  االنتقال  اإجناح  اأجل  من 
اللغة الفرن�صية للغة االإجنليزية، 
وتعزيزها  النية  من  بداية 
توفري  مع  القانوين  باالإطار 
تخوفا  وذلك  التطبيق،  اآليات 
فردانيا  القرار  يكون  اأن  من 
عو�س القرار املوؤ�ص�صاتي الذي 
من �صاأنه اأن يكفل اال�صتمرارية 

والتطبيق الفعلي.
�سارة بومعزة 

الفريق قايد �سالح

�أذنابها و  �لع�سابة  على  قوي  ب�سكل  رد  �ل�سعب 
اأحمد قايد �صالح،  الفريق  اأ�صاد 
الوطني  الدفاع  وزير  نائب 
بعملية  اجلي�س،  اأركان  ورئي�س 
عرب  اجلزائريني  االأن�صار  نقل 
ت�صع طائرات ع�صكرية، للعا�صمة 
لت�صجيع  القاهرة  امل�رضية 
القدم  لكرة  الوطني  املنتخب 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائي  مبنا�صبة 
اأن  اإىل  م�صريا   ،2019 لالأمم 
و�رضيح  قوي  “رد  جناحها 
للع�صابة واأذنابها ولكل من ت�صول 
له نف�صه الت�صكيك يف وحدة هذا 
على  الكبرية  وغريته  ال�صعب 

وطنه”.
ر�صالة  يف  �صالح  القايد  وقال 
الأطقم  اأم�س  وجهها  تهنئة 
“يطيب  الع�صكرية  الطائرات 
يل، عقب االأداء الباهر واملتميز 
مهمة  خالل  اجلوية،  لقواتنا 
اجلزائريني  املنا�رضين  نقل 
م�رض  بجمهورية  القاهرة  اإىل 
ملوؤازرة  ال�صقيقة،  العربية 
لكرة  الوطني  الفريق  وت�صجيع 
كاأ�س  نهائي  مبنا�صبة  القدم 
اإفريقيا لالأمم 2019، الذي �صهد 
الوطني  لفريقنا  موؤزًرا  فوًزا 

وا�صتحقاق  وانتزاعه عن جدارة 
يف  الثانية  للمرة  االإفريقي  للتاج 
اأن  امل�صتقلة،  اجلزائر  تاريخ 
اأتوجه اإىل كافة اأطقم الطائرات 
الع�صكرية الت�صع، التابعة للقوات 
اأداء  يف  جنحوا  الذين  اجلوية، 
هذه املهمة الع�صكرية اخلا�صة، 
باأخل�س التهاين واأ�صدق عبارات 
العمل  على  واالمتنان  ال�صكر 
املتميز املوؤدى واجلهود املثابرة 
اجلزائر  �رضفت  التي  املبذولة، 

واجلي�س الوطني ال�صعبي .
ف.ن�سرين 
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 ف.ن�سرين

و ��صتدل �خلبري �القت�صادي �إىل ق�رص 
مدة حجز �لناقلة �لنفطية،مو�صحا �أن 
�صاعة  بعد  عنها  �الإفر�ج  مت  �لناقلة 
با�رصته  �لذي  �حلظر  من  دقيقة  و15 
�جلمعة  يوم  عليها  �الإير�نية  �لبحرية 
على �ل�صاعة �ل�صابعة و�لن�صف �إ�صافة 
�ىل �الإفر�ج عنها مبا�رصة بعد �ت�صال 
بال�صلطات  �جلز�ئرية  �ل�صلطات 
علم  كانت حتمل  �أنها  رغم  �الإير�نية، 
»�تفاقية  �أن  مهماه  وقال  ليبرييا، 
مادتها  يف  و��صحة  �لبحار«  قانون 
�لدولة  جن�صية  لل�صفن  »وتكون   91
ويجب  علمها.  رفع  لها  يحق  �لتي 
�لدولة  بني  حقيقية  ر�بطة  تقوم  �أن 
�أية  هناك  كانت  فلو   .. و�ل�صفينة« 
لتم�صكت  �جلز�ئر،  �صد  ُمبيتة  نية 
�لقانون، وقال  ن�ص  بحرفية  �إير�ن 
�لنفط  �أن ناقلة  �القت�صادي  �خلبري 
طاقة  )MESDAR( تبلغ  »م�صد�ر« 
برميل،  مليون   2 �خلام  من  حمولتها 
مت  وقد  ل�صوناطر�ك،  مملوكة  هي 
مليون   120 بكلفة   2007 �صنة  بناوؤها 
دوالر، يبلغ طولها 333 مرت� وعر�صها 
بـ  يقدر  لها  �ملائي  و�لعمق  مرت�،   60
21،15 مرت� لذلك فهي تنحى للإبحار 
مبتعدة عن �ملنطقة �ل�صحلة للم�صيق 
نحو �ملنطقة �الأعمق �لتي تتد�خل مع 
�الإير�نية،  لل�صو�حل  �الإقليمية  �ملياه 
وهذ� من بني مميز�ت م�صيق هرمز، 
�لنفطية  �لناقلت  كل  يجعل  ما  وهو 
وحتت  �لرقابة  حتت  �لعملقة 
حتذير�ت �لبحرية �الإير�نية ومتابعتها
ويف ذ�ت �ل�صاأن نوه �خلبري �القت�صادي 
فريق  به  قام  �لكبري �لذي  �لعمل  �إىل 

�صوناطر�ك  و�إطار�ت  م�صووؤيل  من 
�لذين دخلو� يف نف�ص توقيت �ملبار�ة 
�لنهائية لكاأ�ص �أفريقيا  يف مفاو�صات 
�لقناة  عرب  مار�طونية  و�ت�صاالت 
توجت  للخارجية،  �لدبلوما�صية 
�لناقلة  عن  �الإفر�ج  لقر�ر  بالتو�صل 
�نتهاء  مع  تقريبا  �جلز�ئرية  �لنفطية 

�ملبار�ة بالفوز �لتاريخي للجز�ئر.
مهماه  قال  �حلادثة  �أ�صباب  عن  و 
�لنفط  ناقلة  باأن  �إير�ن  �صكوك  �أن 
بريطانية يعد �أحد �الأ�صباب �ملبا�رصة 
�لنفط  ناقلة  �أن  �أو�صح  و  للحادثة 
�صوناطر�ك  لفرع  تابعة  �لعملقة 
»�أ�ص.بي.�صي/  �مل�صمى  بلندن 
كوربور�ي�صن«،  بيرتوليوم  �صوناطر�ك 
و�ملكثفات  �لنفط  ت�صويق  بهدف 
 �أثار  �خلارج  يف  �جلز�ئري  و�لغاز 
�لفعلية  �جلن�صية  حول  �إير�نية  �صكوكا 
نفط  ناقلة  تكون  قد  باأنها  لل�صفينة 
�ل�صبب  هو  �أنه  و�أ�صاف  بريطانية، 
�إرغامها  خلف  يكمن  �لذي  �لفعلي 
من قبل قو�ت خفر �ل�صو�حل للبحرية 
�الإير�نية على حتويل م�صارها و�لتوجه 

لل�صو�حل  للإبحار يف �ملياه �الإقليمية 
�لتوتر  حالة  �إىل  �الإير�نية،م�صري� 
خلفية  على  ولندن  بني طهر�ن  �لكبري 
�إير�نية  نفط  لناقلة  بريطانيا  �حتجاز 
طهر�ن  لرتد  طارق،  جبل  م�صيق  يف 
بريطانية  ناقلة  بحجز  وتقوم  باملثل 

يف م�صيق هرمز.
�جلز�ئرية،  رفع �ل�صفينة  عن   و 
�القت�صادي  �خلبري  قال  ليبرييا  لعلم 
�لتي  �لتجارية  من �ل�صفن  �أن �لكثري 
و�ملحيطات  �لبحار  عباب  متخر 
�صيادة  ذ�ت  دول  �أعلم  ترفع  �لدولية 
يُعرف  فيما  مالكها  لدولة  خلفاً 
��صطلحاً بـ »�أعلم �مللءمة« وقد ظل 
م�صطلح »�أعلم �مللءمة« م�صتخدماً 
منذ خم�صينيات �لقرن �لع�رصين، وهو 
ترفعها  �لتي  �لر�ية �ملدنّية  �إىل  ي�صري 
�لتي  �لدولة  على  للداللة  ما  �صفينة 
�أو�صح  و  �لعلَم.  دولة  �أو  فيها  لت  �ُصِجّ
�مللءمة«  »علم  ��صتخد�م  يتم  �أنه 
حتت  �لتجارية  �ل�صفينة  ت�صجيل  بعد 
توفري  يف  تتخ�ص�ص  �لتي  دولة  علم 
ب�رصوٍط  و�خلدمات  �لعاملة  �لقوى 

�ملنخف�صة  �لر�صوم  وخا�صة  منا�صبة، 
�ملرتتبة عن ن�صاطها ولتقليل تكاليف 
�ملتحدث  ذ�ت  �أ�صاف  و  �لت�صغيل 
�أن  ليبرييا وبنما تعد�ن حالًيا �لدولتني 
�للتني يف�صلهما �أ�صحاب �ل�صفن لرفع 

علميهما على �صو�ريها.
 3 �أعلم  ترفع  �لتي  �ل�صفن  وحتمل   
دول حمددة وهي بنما وليبرييا وجزر 
�لكلية  �حلمولة  من   %40 مار�صال 
برمته،  �لعاملي  �لتجاري  للأ�صطول 
كما لوحظ بدًء من عام 2009 �أن �أكرث 
�لعامل  يف  �لتجارية  �ل�صفن  ن�صف  من 
ت�صمح  مفتوحة  �صجلت  يف  مقيدة 
�أجنبية وتخ�صع  دول  �أعلم  برفع  لها 
�ل�صفة  بهذه  ل  تُ�َصَغّ �لتي  �ل�صفينة 
لقو�نني دولة �لعلم حيث ت�رصي عليها 
�ل�صفينة  تورطت  �إذ�  �لقو�نني  تلك 
�لقانون  طائلة  حتت  تقع  ق�صية  يف 
�ل�صفينة  فحمل  قال �إن  �لبحري. و 
�لليبريي  للعلم  »م�صد�ر«  �جلز�ئرية 
�لت�رصف  من  بدعا  �أو  غريبا  لي�ص 
على  �أو  �ل�صفينة  على  يُعاب  مما  �أو 
م�رصوع  �إجر�ء  هو  بل  �صوناطر�ك، 
به عامليا تهدف من ور�ئه  ومعمول 
من  �لتخفيف  �إىل  �ملالكة  �ل�رصكة 
ثمن  �أخرى  جهة  من  �ل�رصيبة  عبئ 
�ل�رصكة  قيام  �القت�صادي  �خلبري 
“�صوناطر�ك”  للمحروقات  �لوطنية 
باإ�صد�ر بيان تو�صيحي حول �حلادثة 
�أنه  ت�رصف مهني  وتطور�تها، وقال 
و�عتباره  تثمينه،  ينبغي  م�صوؤول 
به،  �لعمل  ��صتمر�ر  ينبغي  مما 
وعلى  �لقطاعات  كل  يف  وتعميمه 
�الأهمية  �مل�صتويات موؤكد�  جميع 
�ل�صفافة و  للعملية �الت�صالية  �لبالغة 

�ل�رصيعة .

اخلبري االقت�سادي مزيان مهماه

اجلزائر مل تكن م�ستهدفة من 
طرف ال�سلطات الإيرانية

اأكد اخلبري االقت�سادي مزيان مهماه اأن اجلزائر كدولة و �سوناطراك كموؤ�س�سة  مل تكونا م�ستهدفتني من طرف اإيران 
و هذا بعد ت�سيريها ناقلة النفط اجلزائرية »م�سدرا« نحو �سواحلها اأثناء عبورها  م�سيق هرمز يف رحلتها التجارية 

متجهة اإىل راأ�س تنورة )م�سفاة راأ�س تنورة الواقعة بال�سعودية( ل�سحن النفط اخلام حل�ساب ال�سركة ال�سينية 
اأونيباك )UNIPEC( و اأبرز ذات املتحدث اأن العديد من الدالئل توؤكد عدم نيتها ا�ستهداف اجلزائر

ورقلة

مطالب بالإفراج عن اأ�سماء الناجحني يف ال�سركات النفطية 
م�صري  يكتنف  �لغمو�ص  يز�ل  ال 
يف  للناجحني  �الأ�صمية  �لقو�ئم 
م�صتوى  على    ،  �ملهنية  �لفحو�صات 
�ل�رصكات �لوطنية �لعاملة يف �ل�صناعة 
�لنفطية باقليم د�ئرة حا�صي م�صعود 
�أثار حفيظة طالبي  بورقلة ، وهو ما 
لل�صارع  �لعمل �لذين هددو� باخلروج 
و�لت�صعيد من لهجة خطابهم الإ�صماع 
�ليد  ملف  على  للم�صوؤولني  �صوتهم 

�لعاملة بالوالية .
طالبي  من  �لع�رص�ت  طالب 
 ، تقرت   ، ورقلة  ببلديات  �لعمل 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف  �حلجرية 
»�لو�صط«�ل�صلطات �ملركزية ب�رصورة 
�لغمو�ص  لك�صف  �ل�صخ�صي  �لتدخل 
�لناجحني  قو�ئم  يكتنف م�صري  �لذي 

�لفحو�صات  �إجر�ء  لهم  �صبق  �لذين 
�ل�رصكات  م�صتوى  على  �ملهنية 
�لنفطية على غر�ر خدمات  �لوطنية 
للتنقيب  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة   ، �الآبار 
 ، �لكربى  �لبرتولية  �الأ�صغال  �رصكة  و 
حيث حذر نف�ص �ملتحدثني من مغبة 
�لتي قد تنجر عن  �لوخيمة  �لعو�قب 
باجلملة  وخروق  جتاوز�ت  ت�صجيل 

�أثناء �صبط قو�ئم �لناجحني .
�ملهتمني  حمل  فقد  ثانية  جهة  من 
بورقلة  �ملحلية  �لعاملة  �ليد  مبلف 
�ل�صلطات  معنا  حديثهم  معر�ص  يف 
�ل�رصكات  وم�صوؤويل   ، �لتنفيذية 
�نتهاج  تبعات  م�صوؤولية  �لنفطية 
�اللتفاف  و  للأمام  �لهروب  �صيا�صة 
�ملتمثلة  �مل�رصوعة  مطالبهم  على  

يف �لتطبيق �ل�صارم لتعليمة �حلكومة 
�لر�مية ملنح �أولوية �لتوظيف لفائدة 
�أبناء �ملنطقة الحتو�ء �حتقان طالبي 
�جلامعات  خريجي  فيهم  مبا  �لعمل 
�لعليا  �ملد�ر�ص   ، �لكربى  �ملعاهد   ،
�ملهني  �لتكوين  مر�كز  ومرتب�صي 
و�لتمهني وحتى عدميي �مل�صتوى .

تقارير  طالبت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
وعر�ئ�ص  �صكاوى  عن  عبارة 
قادر  والية  و�يل   تعيني  �حتجاجية 
مدر�ء  �أخطبوط  تروي�ص  على 
على  �لب�رصية  و�ملو�رد  �لت�صيري 
م�صتوى �ل�رصكات �لنفطية �ملتمردين 
�خلا�صة  �حلكومة  تعليمة  على 
مبخطط �لتوظيف بذ�ت �ملوؤ�ص�صات 
�لذي يخيم عليه �لكثري من �ل�صو�ئب 

بدليل �إح�صاء 1333 �رصكة نفطية من 
�ل�رص�كة  �إطار  يف  �رصكة   333 بينها 
�رتفاع  �إح�صاء  مقابل  �الأجانب،  مع 
مقلق ملعدالت �لبطالة ب�صبب �نتهاج 
دون  و�ملحاباة  �ملفا�صلة  �صيا�صة 
�ملبا�رص  �لتوظيف  خروق  ن�صيان 
بال�رصكات  �لوالية  خارج  من  لعمال 
�لوكاالت  على  �ملرور  دون  �ملذكورة 

�ملحلية للت�صغيل .
 ومعلوم �أن دو�ئر �الخت�صا�ص �ملعنية 
�ل�صد��صي  خلل  �صجلت  قد  كانت 
حركة   35 �جلارية  �ل�صنة  من  �الأول 
�حتجاجية لطالبي �لعمل �ملتم�صكني 
بخيار �لتوظيف باملوؤ�ص�صات �لنفطية 

دون �صو�ها .
اأحمد باحلاج 

�أكد وزير �لطاقة، حممد عرقاب، من 
�ل�صلف على �أن “حادثة �عرت��ص ناقلة 
�لنفط �جلز�ئرية قبالة م�صيق هرمز 
من طرف قو�ت �لبحرية �الإير�نية، مل 
�لتجاري ملوؤ�ص�صة  �لن�صاط  توؤثر على 
نقل  جمال  يف  �صيما  �صوناطر�ك 

�ملنتجات �لبرتولية”.
و �أو�صح وزير �لطاقة يف رد على �صوؤ�ل 
�حلادثة  هذه  تاأثري  حول  لل�صحافة 
ملوؤ�ص�صة  �لتجاري  �لن�صاط  على 
زيارة عمل  �صوناطر�ك، على هام�ص 
تاأثري  “ال  �أنه  للوالية  قادته  وتفقد 
�جلز�ئرية  �لنفط  ناقلة  العرت��ص 
ملوؤ�ص�صة  �لتجاري  �لن�صاط  على 
�صوناطر�ك �مللتزمة بعقود دولية يف 
جمال نقل �ملنتجات �لبرتولية و �أبرز 
عرقاب �أن “هذه �حلادثة ال تعدو �أن 
قامت  عادي  �إجر�ء  جمرد  �إال  تكون 
للتاأكد  �الإير�نية  �لبحرية  قو�ت  به 
من حمتوياتها” الفتا �إىل �أن “وز�رتي 
وقوع  فور  قامتا  و�خلارجية  �لطاقة 
بالتن�صيق  �لفارط  �جلمعة  �حلادثة 
ناقلة  و��صلت  �ل�رصيع حيث  و�لتدخل 
يف  �ل�صعودية  نحو  م�صارها  �لنفط 

حدود �ل�صاعة �لثامنة وخم�ص و�أربعني 
�أن  �لوزير  م�صاء�”. و�أردف  دقيقة 
�لعديد  لديها  “�صوناطر�ك  موؤ�ص�صة 
�ملنتجات  لنقل  �لدولية  �لعقود  من 
“جمال  �أنه  �عترب  حيث  �لبرتولية” 
�إىل  �ل�صعبة  �لعملة  بدر  ي�صمح  مربح 
جانب �إنتاج وتكرير �لبرتول و�لغاز”. و 
كانت �رصكة �صوناطر�ك �أعلنت �أم�ص 
�لبرتول  ناقلة  “�إرغام  مت  �نه  �الأول 
“م�صدر” �لتابعة لها، يوم �جلمعة �إىل 
�لتوجه نحو �ملياه �الإقليمية �الإير�نية 
من طرف خفر �حلدود �الإير�نية، عند 

عبورها م�صيق هرمز”.
وزير  �ليوم  �صبيحة  حل  وللإ�صارة 
�لطاقة يف زيارة عمل وتفقد لقطاعه 
بد�ية  يف  ��صتمع  �أين  �ل�صلف  بوالية 
�لربنامج لعر�ص حال �لقطاع، ليد�صن 
نفطال  �رصكة  مقر  من  كل  بعدها 
لل�صغط  �لكهربائي  �ملحول  وم�رصوع 
ببلدية  كيلوفولط   220/400 �لعايل 
�الأخري  يف  يعاين  ثم  عبا�ص،  �أوالد 
غاز  قارور�ت  الإنتاج  نورغاز  موؤ�ص�صة 

�لبوتان ببلدية �ل�صطية.
ف.ن�سرين

وزير الطاقة حممد عرقاب

اعرتا�ض الناقلة مب�سيق هرمز مل 
يوؤثر على ن�ساط �سوناطراك”

 New Defence« جملة  ن�رصت 
�لع�صكرية   «  Order Strategy
جويلية   ل�صهر  عددها  يف  �لرو�صية، 
�حلايل، معلومات عن عقود �لت�صليح 
يف  �لزبائن  مع  �ملوقعة  �لرو�صية 
منطقة �ل�رصق �الأو�صط خلل 2015 

.2018 -
�أظهرت �ملجلة تعاقد �جلز�ئر على 
-MiG« �ملهام  متعددة  مقاتلة   16
29M/M2 » عام 2018، بقيمة 800 

على  �أي�صا  وتعاقدت  دوالر،  مليون 
-Su« 14 مقاتلة تفوق جوي �صاربة
عام   «  30MKA Flanker-C
2015 بقيمة مليار دوالر كما �أ�صارت 
�جلز�ئر  تعاقد  �حتمال  �إىل  �ملجلة 
 «  32-Su  « �ملقاتلة  �لقاذفة  على 
-Su« �لت�صديرية من  �لن�صخة  وهي 
زبون  �أول  لتكون   «  Fullback  34

�أجنبي لها.
م.�س

جملة رو�سية متخ�س�سة

القوات اجلوية اجلزائرية تتزود 
مبقاتالت �سارية

وزارة ال�سناعة 

جلنة حتقيق مب�سنع
 الزنك بالغزوات

�أول  �أم�ص  جلنة  حتقيق  نزلت 
من  مفت�صني  من  وز�رية   تتكون 
�لزنك  مبوؤ�ص�صة  �ل�صناعة  وز�رة 
من  تلم�صان  غرب  بالغزو�ت  �صمال 
�جل �لوقوف  عن قرب على �لو�صعية 
�ملوؤ�ص�صة  لتوقف  هذه  �حلقيقية 
�لزنك  �خلام  �نتاج  يف  �لر�ئدة 
�ملفرغة  �لكربيت  و�حللقة  وحام�ص 
ع�رصية  منذ  �ملوؤ�ص�صة  بها  متر  �لتي 
تغيري  يف  ت�صببت  �لتي  و  �لزمن  من 
مدير  �آخرها  مر�ت  عدة  �مل�صريين 
�لعمال  رف�ص  �لذي  �جلديد  �الإد�رة 
�ملحققون  �لتحقيق  وبا�رص  دخوله 
�ىل  �لعمال  دفعت  �لتي  يف   و�أ�صباب 
قام  �حتجاجية  �لتي  وقفات  تنظيم 
رئي�ص  برحيل  للمطالبة  �لعمال  بها 
جمل�ص �الإد�رة للم�صنع ورف�ص دخوله 
رفقة مدير �ملوؤ�ص�صة �ملعني حديثا .
 �للجنة �لتي �أوفدتها  وز�رة �ل�صناعة 
�لتي  �لتقارير  خلفية  على  جاءت 
رفعها و�يل والية تلم�صان  حول ق�صية 
و  �لعمل  عن  �لزنك  موؤ�ص�صة  توقف 
م�صاكل �لديون �لتي تتخبط فيها منذ 
تتوقف  جعلها  ما  �لزمن  من  ع�رصية 
�حتجاج  �ملر�ت  �أخرها  من  للعديد 
عمالها بعدما عقدو� �جتماعا عمليا 
ت�صاوريا مع �ملدير و جلنة �مل�صاركة 
جمل�ص  �جتماعات  كل  قاطعت  �لتي 
به  �لتي  تعتربوه  غري معرتفة  �الإد�رة 
والقانوين ،  هذ� و قد  ��صتمع مفت�صو 
�لوز�رة �إىل  �أع�صاء جلنة �مل�صاركة و 
ممثلي �لعمال حول �لعو�ئق و �مل�صاكل 

يطاق  يف حماولة  ال  حد�  بلغت  �لتي 
بني  للتفاهم  �أر�صية  �إىل  للو�صول 
�لعمال و رئي�ص جمل�ص �الإد�رة،  حيث 
�الإد�رة  رئي�ص جمل�ص  �أن  �لعمال  �أكد 
م�صكلة  و  �حللول  الإيجاد  يبادر  مل 
يف  �صبح  حتولت  �إىل  �لديون  �لتي 
�لتي  �ملوؤ�ص�صة  توقف  �مد  طول  ظل 
ول�رص�ء  ديونها  جدولة  عن  عجزت 
�رصيك  وجود  ظل  يف  �الأولية  �ملادة 
فعلي للم�صاهمة يف �نطلق �ملوؤ�ص�صة 
و  �لعالقة  ديونها  من  تخلي�صها  و 
�لتي  قام  بها و�يل �لوالية  بدال عنه، 
هذ� و قد وعدت �للجنة برفع حتقيق 
�مل�صكل  يف  للنظر  للوز�رة  معمق 
تتخبط  �لتي  �الجتماعي  �القت�صادي 
�لتي  بالغزو�ت  �لزنك  فيه  موؤ�ص�صة 
حتتل  و�لتي  عاملية  موؤ�ص�صة  تعد 
�إحدى  �إفريقيا  وهي  �لثانية  �ملرحلة 
�لوطنية  �القت�صادية  �ملوؤ�ص�صات  �أهم 
�آخر  جانب  من  و  �لغربية   ،  باجلهة 
تخوفهم  و  ��صتياءهم  �لعمال  �أبدى 
�ملوؤ�ص�صة  مدير  من�صب  �صغور  من 
على  �الأ�صحى  عيد  �أن  و  خا�صة 
تز�ل  ال  �ل�صهرية  �الأجرة  و  �الأبو�ب 
جمل�ص  رئي�ص  فاإن  للعلم  و   ، عالقة 
مهام  باإنهاء  قام  �ملرفو�ص  �الإد�رة 
مكانه  �آخر  عني  و  �ملوؤ�ص�صة  مدير 
لكن �لعمال رف�صوه و منعوه من ولوج 
�الإد�رة  جمل�ص  �ن  بحكم  �ملوؤ�ص�صة 
مرفو�ص  وال ميكن �آن ي�صدر قر�ر�ت 

يف موؤ�ص�صة ترف�ص دخوله.
حممد بن ترار

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين بورقلة يك�سف 

دور اجلي�ض يف نقل املنا�سرين ل ينكره اإل جاحد
للمجتمع  �جلهوي  �ملن�صق  قال 
بن  علي  �ل�رصقي  باجلنوب  �ملدين 
�أذناب  فيهم  مبا  �جلميع  �أن  عيوة 
�لتلحم  قوة  على  �صهدو�   �لع�صابة 
هذ�  �جلي�ص  وموؤ�ص�صة  �ل�صعب  بني 
طائر�ت   09 �صخر  �لذي  �الأخري 
�ل�صهر  و  مل�رص  �ملنا�رصين  لنقل 
�لوطن �صاملني  على عودتهم الأر�ص 

غامنني .
لفعاليات  �جلهوي  �ملن�صق  �أكد 
�ل�رصقي  باجلنوب  �ملدين  �ملجتمع 
�ملوؤ�ص�صة  �أن   ، عيوة  بن  علي 
مدى  عن  وبقوة  �أثبتت  �لع�صكرية 
�ل�صعب  لتطلعات  مر�فقتها 
�جلز�ئري من خلل نقل �ملنا�رصين 
�لنو�حي  خمتلف   من  �ملدنيني 

�لبليدة  غر�ر  على  �ل�صتة  �لع�صكرية 
مترن��صت   ، ق�صنطينة   ، وهر�ن   ،
بوالية  �لثالثة  �لع�صكرية  و�لناحية 
�لقاهرة  م�رص  عا�صمة  �إىل    ، ب�صار 
�لتقني  كتيبة  ت�صجيع  من  لتمكينهم 
يف  بلما�صي  جمال  �ل�صاب  �لكروي 
نف�ص   ، �إفريقيا  �أمم  كاأ�ص  نهائي 
�الإجر�ء�ت مت �تخاذها خلل عودة 

مطار  من  �خل�رص  وع�صاق  حمبي 
�لقاهرة نحو خمتلف واليات �لوطن 
، يف �إ�صارة و��صحة من حمدثنا على 
ما مدى �لتلحم �لكبري بني �ملوؤ�ص�صة 
عن   �لناجم  �ل�صعب  و  �لع�صكرية 
لل�صهر  �ل�صعبي  �ل�صلمي  �حلر�ك 

�ل�صاد�ص تو�ليا .
�سالح ، ب
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يف  الت�سلّح  نحو  الإجتاه   زاد 
اجلزائر خالل الع�رشية  ال�سوداء 
املعزلة  املناطق   يف  �سيما 
ويالت   من  �سكانها  عانى   التي 
احلل   وكان  الهمجي   الإرهاب  
الوحيد  رخ�سة   لبندقية  علّها 
تنفع  يف الدفاع  عن النف�س  كما 
طلبات  الفرتة  تلك  يف   زادت 
قبل   من  �سالح  حمل  رخ�س  

موظفني  يف اأجهزة ح�سا�سة  .
الو�سع  متتبعي   وح�سب  ولكن   
�رشورة  بات  ال�سالح  حمل   فاإن 
املال  رجال   من  لعدد  حتمية 
حرا�س   حتى  بل  والأعمال 

املالهي الليلية.

كرثة الطلب يت�سبب يف 
الت�سابق على العر�ض

مل�سالح    تقارير  ت�سري  ولكن 
اأغلب  اأن  اأمني  اجلي�س والدرك  
الأ�سلحة  التي يتم حجزها  خالل  
الأمنية   والدوريات  احلواجز 
تفتي�س  مذكرات  على  بناءا  اأو 
الأ�سخا�س  ملنازل  قانونية 
يف  عادة   تتمثل  فيهم  امل�ستبه 
عليها  ل  حت�سّ �سيد  بنادق  
مالكوها خالل  الع�رشية ال�سوداء 
الداخلية  املناطق  يف  �سيما  ل 
اآخرون   ورثها  فيما   ، املعزولة 
دون احل�سول على رخ�سة  ت�سمح 
املوؤهلة  ال�سلطات  من  مبلكيتها 
قانونا ،وعادة ما يتم حجز  تلك  
البنادق  بعد تورط  مالكيها  يف 
قتل  اأو  اعتداء ج�سدي   جرائم  
ن�ساط  �سّل  خالل  اأو   ، عمدي 

ع�سابات اإجرامية .

ور�سات �سرية ت�سدر 
لالأ�سواق ال�سوداء اأ�سلحتها

يف  املنت�رشة  البنادق  واأغلب 
يتم  تقليدية  ال�سوداء  ال�سوق 
�رشّية  ور�سات  يف  ت�سنيعها  
يف  اأخرى  بن�ساطات  مموهة 
بع�س وليات  الوطن على غرار 
ولية تب�سة ، اأين اأح�ست م�سالح  
ا�ستهدفت  مداهمات  الأمن 
عديد ور�سات  ت�سنيع  الأ�سلحة 
معتربة  كميات  حجز   مت  اأين  
واملواد  احلّية  الذخرية  من 
كما  الت�سنيع،   يف  امل�ستعملة  
الأ�سلحة   �سناعة  ور�سات  تنت�رش 
على  �سطيف  ولية  يف  التقليدية 
وامل�سد�سات  البنادق  غرار 
اخلفيفة  امل�ستعملة يف ال�سيد اأو 

يف اطالق بارود  خالل اأفراح..

م�سالح الدرك ت�سرتجع 
�سنويا مئات قطع الأ�سلحة 

والذخرية
لدى  املتوفرة  الأرقام   وت�سري    
اأنها  �سنة  كل  يف  الأمن  م�سالح  
اأكرث  يقارب  ا  �سنة  كل  ت�سرتجع 
ال�سالح  من  قطعة   900 من 
اأنواع خمتلفة، خا�سة  �سنويا من 
ال�رشقية  الوليات  م�ستوى  على 
من  طلقة  اآلف    10 من  واأكرث 
عن  ،ناهيك  خمتلفة  عيارات  
ماد كيلوغرام  من مادة  ة البارود 
 100 من  اأكرث  حجز  يتم  التي 
األف كيلوغرام �سنويا منها  فيما 
بنادق  يف  الأ�سلحة  باقي  تتمّثل  
كال�سنكوف  ر�سا�سات  حربية  
عادة   �سبطهما  يتم  ما  والتي 
تابعة   لالأ�سلحة  خمابئ  يف 
وح�سب  الإرهابية   للجماعات  
م�سدر اأمني  فاإن الأ�سلحة التي  
يتم ا�سرتجاعها  عادة  ما تر�سل  
التابع  اجلنائية  الأدلة  معهد  اإىل 
للدرك الوطني  اأين يتم فح�سها 
من�ساأها  حول  تقارير  واإعداد 
م�سدر  وحّذر  تهريبها  وطريقة 

التي  الأ�سلحة  بع�س  اأن  اأمني 
يتم بيعها  �سبق اأن مت الإ�ستيالء 
طالب   اعتداءات   اإثر  عليها 

عنا�رش الأمن  قبل  �سنوات.
فرقة   قّدمت   ، ال�سياق  ويف    
بولية  للقنطرة  الوطني  الدرك 
الرابع   العقد  يف  �سخ�سا  ب�سكرة 
من العمر اأمام وكيل  اجلمهورية 
،ويتعلق  ب�سكرة  حمكمة  لدى 
يعمل  اأ.ب«    « باملدعو  الأمر 
كناقل  ، الأخري �سدر �سده اأمر 
املوؤقت  احلب�س   رهن  باإيداع 
بتهمة حيازة �سالح ناري والتزوير 

وا�ستعمال مزور .
مقر  اإىل  تقّدم   قد  كان  املتهم 
ت�سوية  وطلب  الوطني  الدرك  
عن  ورثها  �سالح  قطعة  و�سعية 

والده
قطعة  اأن  التحقيق  من  وتبني  
رقمها   تغيري  مّت  قد  ال�سالح 
حتقيق   حمل  وهي  الت�سل�سلي  
الوطني   الدرك  م�سالح  قبل  من 
بولية تلم�سان  بعدما �رشقت من 
مبدينة  �سيفا  دوار  من  �ساحبها 
جمموعة  قبل   من  ميمون  اأولد 

ارهابية �سنة 1993
  وتعرف ق�سايا  حيازة الأ�سلحة 
املعرو�سة   احلية  والذخرية  
عدد  يف  ارتفاعا  العدالة  على  
الداخلية  �سيما  الوليات  من 
يف  تقل   فيما  منها  واجلنوبية 
الإجتار  ي�سكل   ،حيث  العا�سمة 
  18.  16 معدله  ما  بالأ�سلحة 
اجلرمية  معدل  من  باملئة   

املنظمة  يف اجلزائر

عقوبات  ت�سل اإىل ال�سجن 
املوؤبد لتجار الأ�سلحة

املوؤرخ   06 - 97 رقم  الأمر  �سّن 
 1417 عام  رم�سان   12 يف 
  ،1997 �سنة  يناير   21 املوافق 
القوانني املتعلقة بالعتاد احلربي 

والأ�سلحة والذخرية  احلية ،حيث 
و  احلربي  العتاد  �سناعة  يحظر 
يحظر  كما  الذخرية  و  الأ�سلحة 
املتاجرة  و  ت�سديره  و  ا�سترياده 
به واقتناوؤه و حيازته و حمله، و 
العتاد  بني  القانون  ويفّرق  نقله  
احلربي من ال�سنف الأول والثاين 

والثالث
حيث حتتكر ح�سب القانون وزارة 
الدفاع الوطني مراقبة �سناعة و 
و  الأ�سلحة  ت�سدير  و  ا�سترياد 
لالأ�سناف  املنتمية  الذخرية 

الأول  والثاين والثالث.
عنا�رشها  و  الأ�سلحة  ت�سنف  و 
التي ل تعترب عتادا حربيا  ح�سب 
الرابع   ال�سنف  يف  القانون  ذات 
احلربية  الأ�سلحة  يف  املتمثل 
الدفاعية و ذخريتها و كذا العتاد 
و جتهيزات احلماية من الر�سا�س 
،اأما ال�سنف اخلام�س فيتمثل يف  
اأ�سلحة ال�سيد و ذخريتها،ال�سنف 
ال�ساد�س يتعلق بال�سالح الأبي�س، 
اأ�سلحة  ي�سم  ال�سابع   ال�سنف 
املعار�س  و  الأ�سواق  و  الرماية 
الثامن  ال�سنف  ،اأما  ذخريتها  و 
الذخرية  و  الأ�سلحة  يف  فيتمثل 
الأ�سلحة امل�ستعملة  التاريخية و 

يف جمموعة »مناذج«
والعتاد   الأ�سلحة  قانون  حّدد 
املوؤبد  ال�سجن  عقوبة  احلربي 
العتاد احلربي  �سد كل من �سنع 
تاجر  اأو  �سدره  اأو  ا�ستورده  اأو 
ال�سلطة  من  رخ�سة  بدون  به 
تن�س  ،حيث  قانونا  املوؤهلة 
اأو  �سنع  من  كل   « اأنه   27 املادة 
بدون  تاجر  اأو  �سدر  اأو  ا�ستورد 
املوؤهلة  ال�سلطة  من  رخ�سة 
و  والذخرية  الأ�سلحة  قانونا، 
كذا العتاد و التجهيزات املنتمية 
بال�سجن  يعاقب   ،4 لل�سنف 
 20 اإىل  �سنوات   10 من  املوؤقت 
 1.000.000 من  بغرامة  و  �سنة 

دينار  اإىل5.000.000  دينار 
»،فيما  تن�س املادة 28  اأنه »كل 
اأو  �سدر  اأو  ا�ستورد  اأو  �سنع  من 
ال�سلطة  بدون رخ�سة من  تاجر، 
و  الأ�سلحة  قانونا،  املوؤهلة 
 5 لل�سنف  املنتمية  الذخرية 
من  املوؤقت  بال�سجن  يعاقب 
و  �سنوات   10 اإىل  �سنوات  خم�س 
اإىل  دينار   500.000 من  بغرامة 

3.000.000 دينار«.
نف�س   من    29 املادة  واأ�سارت   
ب�سنع  قام  من  كل   « اأنه  القانون 
 5 ال�سنف  من  ذخرية  اأو  �سالح 
بدون  ال�سخ�سي،  لالإ�ستعمال 
املوؤهلة  ال�سلطة  من  رخ�سة 
قانونا، يعاقب باحلب�س من �ستة  
اأ�سهر اىل �سنتني  و بغرامة مالية 
 200.000 اىل  50.000دينار  من 

دينار.
 فيما  جاء يف املادة 30 اأنه » كل 
اأو  �سدر  اأو  اإ�ستورد  اأو  �سنع  من 
ال�سلطة  بدون رخ�سة من  تاجر، 

املوؤهلة قانونا، الأ�سلحة و
الذخرية املنتمية لالأ�سناف 6 و 
7 و 8، يعاقب باحلب�س من �سنتني 
اإىل خم�س �سنوات و بغرامة مالية 
من 200.000دينار اىل 500.000 

دينار »

...هوؤلء امل�سموح لهم 
بحيازة �سالح

اأن  ميكن   13 املادة  وح�سب 
التي  العمومية  يرّخ�س لالإدارات 
اأخطار  اإىل  اأعوانها  يتعر�س 
ممار�سة  اأثناء  العتداءات 
حيازة  و  اقتناء   ، وظائفهم  و 
الذخرية،فيما  و  الأ�سلحة  بع�س 
نف�س  من    14 املادة   ح�رشت 
الذين  الأ�سخا�س  القانون  
�سالح  على  احل�سول  باإمكانهم  
ل�رشكات احلرا�سة  املخت�سة يف 
نقل الأموال و املواد احل�سا�سة، 

املوؤ�س�سات  على  ف�سال 
اخلا�سة  و  العمومية  وال�رشكات 
حماية  �سمان  واجبها  من  التي 
الأ�سخا�س  اأمن  و  ممتلكات 
التابعني لها، كما  ترخ�س املادة 
للرماية  الريا�سية  لل�رشكات   15
املعتمدة،  و  قانونا  املوؤ�س�سة 
الأ�سلحة  بع�س  حيازة  و  اقتناء 
الأول  الأ�سناف  من  الذخرية  و 
، الرابع، ال�ساد�س وال�سابع �سمن 

ال�رشوط املحّددة.
ميكن   16 املادة  وح�سب    
الطبيعيني،  لالأ�سخا�س  اأنرخ�س 
اإما بقوة القانون ب�سبب و�سعيتهم 
اإما  و  اأواملهنية،  الجتماعية 
ب�سبب الظروف اخلا�سة، اقتناء و 
حيازة بع�س الأ�سلحة و الذخرية 
،الرابع،  اأول   الأ�سناف  من 

اخلام�س ،ال�ساد�س وال�سابع .
الق�رش  ذلك  من  وي�ستثنى  
 18 عن  اأعمارهم  تّقل  الذين 
التابعة  لالأ�سلحة  بالن�سبة  �سنة 
لالأ�سناف 1 و 4 و 5،والأ�سخا�س 
الت�رشف،ف�سال   من  املمنوعني 
متت  الذين  الأ�سخا�س  على 
م�ست�سفى  يف  معاجلتهم 
الأ�سخا�س  و  العقلية  الأمرا�س 
جناية  ب�سبب  عليهم  املحكوم 
العمومي  ال�سيء  �سد  جنحة  اأو 
اأو  العامة  بالأدب  امل�سا�س  و 
الجتار اأو التعاطي غري ال�رشعي 
للمخدرات اأو التهريب اأو ال�رشقة 
اأو العتداء اأو التهديدات الكتابية 
اأو الحتيال و خيانة  ال�سفهية  اأو 
التمرد  اأو  العنف  اأو  الأمانة، 
جتاه اأعوان ال�سلطة العمومية اأو 
ممثليها ،اإ�سافة  اإىل الأ�سخا�س 
تكوين  بجنحة  عليهم  املحكوم 
جمعية غري �رشعية والأ�سخا�س 
الذين �سيعوا باإهمالهم �سالحهم 

الذي حازوه ب�سفة قانونية..

دعوات لتطبيق القانون و حتكيم العقل

البارود من احلتمية يف الأفراح 
اإىل مال يحمد عقباه

الناري ال�سالح  لهم بحيازة  امل�سموح  هم   ·          هوؤلء 

باتت جتارة  الأ�صلحة  ن�صاطا  يّدر املاليري مبجّرد عبور قطع ال�صالح  احلدود اإىل اجلزائر خا�صة اأن الت�صّلح مل يعد حاجة تقت�صر على م�صالح الأمن 
وامل�صوؤولني وباتت بنادق ال�صيد ، والذخرية حّية يف متناول اجلميع، خا�صة يف الأفراح ال�صعبية التي ل تخلو ف�صولها من اإطالق البارود، حتى باتت هذه 

العادة �صرورة حتمية يف الأعرا�س خا�صة يف وليات ال�صرق اجلزائري..



الهي�شة  بور  قرية  �شكان  ا�شتكى 
مع�شلة  من   ، ورقلة  ببلدية 
التنموية  امل�شاريع  اإق�شائهم من 
هوؤالء من عديد  ي�شتكي  ، حيث 
�شبكة  اهرتاء  منها   النقائ�ص 
التذبذب   ، واالأر�شفة  الطرقات 
املياه  �شبكة  يف  احلا�شل 
الكبري  ،ال�شح  لل�رشب  ال�شاحلة 
يف  اال�شتفادة من برنامج  الدعم 
الريفي وغريها من امل�شاكل التي 

نغ�شت حياتهم و اأرقتهم .
الهي�شة  بور  قرية  �شكان  يعاين 
ورقلة  لبلدية  اداريا  التابعة 
التي  النقائ�ص   من  جملة    ،
على  حياتهم  نغ�شت  و  اأرقتهم 
كبرية  جمموعة  حرمان  غرار 
منهم  من برنامج الدعم الريفي 
�شكنات  هوؤالء يف  يقطن  ، حيث 
املحلية  باملواد  مبنية  ه�شة 
روؤو�ص  على  بال�شقوط  مهددة 
خا�شة  حلظة  اأي  يف  اأ�شحابها 
حيث   ، االأمطار  هطول  مع 
على  �شطوحها  تقوى  تعد  مل 

تت�شاقط  التي  االأمطار  مقاومة 
على املنطقة خ�شو�شا يف ف�شل 
اهرتاء  اإىل  باالإ�شافة   ، ال�شتاء 
االأر�شفة  و  الطرقات  �شبكة 
يوؤرق  هاج�شا  اأ�شبحت  والتي 
ذات  من  املارين  ال�شائقني 
ي�شكل  اأ�شبح  كما   ، املنطقة 
خطرا على �شحتهم خا�شة على 
يلعبون  الذين  اأكبادهم  فلذات 
واالأوبئة  باالأمرا�ص  ال�شارع  يف 
منها احل�شا�شية واأمرا�ص العيون 

نتيجة تطاير الغبار واالأتربة .

و ما زاد من معاناة ال�شكان بذات 
املنطقة ، التذبذب احلا�شل يف 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  �شبكة 
على  اأجربهم  الذي  االأمر    ،
�شهاريج  ب�شاحنات  اال�شتعانة 
املادة  بهذه  للتزود  املياه 
كاهلهم  اأثقل  ما  وهو   ، احليوية 
ف�شل  يف  خا�شة  بامل�شاريف 
اأين يكرث الطلب على    ، ال�شيف 
الهامة  و  احليوية  املادة  هذه 
و�شائل  انعدام  اإىل  باالإ�شافة   ،
 ، للمنطقة  املتوجهة  النقل 

ال�شكان  هوؤالء  اأجرب  الذي  االأمر 
طويلة  م�شافات  قطع  على 
متر  طريق  اأقرب  اإىل  للو�شول 
امل�شافرين  نقل  حافالت  منه 
و    ، ورقلة   ملنطقة  املتوجهة 
التي  املرا�شالت  عديد  رغم 
املعنية  لل�شلطات  وجهوها 
اإيجاد  و  بان�شغاالتهم  للتكفل 
التي  للمعاناة  ا�شتعجالية  حلول 
يعي�شونها منذ عقد من الزمن .  
ال�شلطات  هوؤالء  نا�شد  وعليه 
املحلية  بالتدخل العاجل لو�شع 
التي  اليومية  ملعاناتهم  حد 
 ، �شنوات  منذ  فيها  يتخبطون 
منحهم  على  العمل  خالل  من 
ر�شيدهم من امل�شاريع االإمنائية 
احلرمان  �شبح  من  الإخراجهم 
والتهمي�ص الذي ظل يطاردهم ، 
تلتزم  الذي  الوقت  ياأتي هذا يف 
ال�شمت  املحلية  اجلهات  فيه 
التي  املعاناة  حيال  املطبق 

يعي�شونها  .
�أحمد باحلاج 

طالب الع�رشات من اأولياء التالميذ 
بثانويات بلديات ورقلة ، اأنقو�شة ، 
 ، م�شعود  حا�شي   ، خويلد  �شيدي 
الربمة ، املقارين ، تقرت والطيبات 
يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط 
ب�رشورة  الوطنية  الرتبية  وزير   ،«
اإيفاد جلنة حتقيق عالية امل�شتوى 
التذبذب  تداعيات  على  للوقوف  
للرتتيب  الوالية  تذيل  احلا�شل يف 
�شهادة  امتحانات  يف  الوطني 
اخلام�شة  لل�شنة   2019 البكالوريا 
على التوايل ، مقابل ذلك فقد مت 
الدرا�شي  املو�شم  خالل  ت�شخري 
اإمكانيات  املنق�شي 2019/2018  
الثانويات  بتدعيم  وب�رشية  مادية 
باأ�شاتذة وعتاد ثقيل ، ناهيك عن 
النهائية  االأطوار  تالميذ  تكثيف 
للدرو�ص اخل�شو�شية خالل الفرتة 

امل�شائية .
البع�ص  األقى  فقد  ثانية  جهة  من 
م�شالح  على  باللوم  حمدثينا  من 
حملوها  التي  بالوالية  الرتبية 
تفعيل  يف  الكبري  العجز  م�شوؤولية 
ال�شريورة  ل�شمان  املراقبة  نظام 
الرتبوية  للموؤ�ش�شات  اجليدة 

خا�شة  منها  البع�ص  عا�ص  التي 
الربمة  و  الوالية  ببلديات عا�شمة 
من  حالة  وقع  على  والطيبات 
الت�شيري  �شوء  واالهمال  الت�شيب 
الت�رشب  مع�شلة  ن�شيان  دون   ،
املدر�شي اأين دق املتابعون لذات 
حمذرين  اخلطر  ناقو�ص  ال�شاأن 
املطبق  بال�شمت  اأ�شموه  مما 
حيال هذه الظاهرة  اخلطرية يف 
من  احل�شا�شة  املرحلة  هذه  مثل 

قطاع التعليم والرتبية .
طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل   

اأولياء  فيهم  مبا  املتحدثني  ذات 
هذا  يف  الرا�شبني  التالميذ 
م�شار  يف  امل�شريي  االمتحان 
الفتكاك  طريقه  نحو  التلميذ 
ال�شلطات  من   ، باجلامعة  مقعد 
العليا بالبالد وعلى راأ�شها الوزارة 
الوطنية  الرتبية  ووزارة  االأوىل 
لالمتحانات  الوطني  الديوان  و 
اإعادة  ب�رشورة  وامل�شابقات 
اإجراء  مواعيد  تاريخ  يف  النظر 
يف  البكالوريا  �شهادة  امتحانات 
اأن  على  منهم  وا�شحة  اإ�شارة 

احلار  ال�شيف  ف�شل  يف  اإجرائها 
الذي عادة ما تتجاوز فيه درجات 
 ، مئوية  درجة   55 عتبة  احلرارة 
املزرية  الو�شعية  هذه  اأن  حيث 
التاأثري  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت 
اذا  ، خا�شة  التالميذ  تركيز  على 
اأن بع�ص املمتحنني خالل  علمنا 
ابدى  للبكالوريا  االخرية  الدورة 
االعطاب  من  الكبري  امتعا�شهم 
الهوائية  باملكيفات  احلقت  التي 
مما  االمتحان  مراكز  ببع�ص 

حولها تلقائيا الأفران .

طالب �ملتتبعون لل�ضاأن �لرتبوي بوالية ورقلة �ملعروفة بالعا�ضمة �ملركزية للجنوب �ل�ضرقي ب�ضرورة تقدمي 
�لقائمني على قطاع �لرتبية �أمام �مل�ضاءالت �لقانونية لتقدمي تو�ضيحات حول تذيل �لوالية للرتتيب �لوطني 

يف �متحانات �ضهادة �لبكالوريا ل�ضنة 2019.

ورقلة تتذيل �لرتتيب �لوطني يف نتائج �لباك

�أحمد باحلاج 

املرتبة الـ47 وطنيا و�صمة عار 
على جبني  م�ص�ؤويل الرتبية 

رغم تعليمات �ل�ضلطات بالتكفل �لفوري بان�ضغاالت �ل�ضاكنة 

قرية ب�ر الهي�صة �صحية �صيا�صة املفا�صلة
 يف ت�زيع امل�صاريع ب�رقلة 

حي �لن�ضر بورقلة 

 �أمن والية مترن��ضت 

�صكاوى من تاأخر الربط
 بغاز املدينة 

الإطاحة بع�صريني  يف ق�صية 
ال�صرقة بالعنف يف حالة تلب�س 
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العمومي  االأمن  م�شالح  عاجلت 
جوان  �شهر  خالل  ورقلة  بوالية 
مرورية  خمالفة   287  ، املن�رشم 
رخ�شة   287 �شحب  عن  اأ�شفرت 
 45 من  اأكرث  ت�شجيل  مع   ، �شياقة 
البيئة  مبجاالت  تتعلق  ق�شية 
التجارة  ومكافحة  والعمران 

الفو�شوية .
اأفاد بيان خللية االإعالم واالت�شال 
والعالقات اخلارجية مبديرية اأمن 
ت�شلمت  قد  كانت   ، ورقلة  والية 
يومية »الو�شط«اأنه يف اإطار �شمان 
املنافذ  عرب  االأمني  التواجد 
والطرقات من اأجل تاأمني املدينة، 
مت القيام بـ:15353  دورية راجلة و 
مراقبة  خاللها  من  مت   ، متنقلة 
ت�شجيل   ، حيث مت  �شيارة   17735
اإقليم  عرب  مرورية  خمالفة   287
خمالفات   06 منها   ، االخت�شا�ص 

تن�شيق ، 36 جنحة مرورية  كما مت 
�شحب 287 رخ�شة �شياقة ملدة 03 

ا�شهر و 06 ا�شهر .
املبذولة  اجلهود  من  بالرغم  و 
الوالية  امل�شلحة  طرف  من 
حماية  ق�شد   ، العمومي  لالأمن 
حوادث  من  الراجلني  و  ال�شواق 
املرور من خالل التطبيق ال�شارم 
ال�شري  حركة  تنظم  التي  للقوانني 
اأن م�شاحلي �شجلت يف جمال  اإال 
مرور  املرور 26 حادث  حوادث 

نتج عنه 30 جريحا.     
عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
و  العمران  �رشطة  فرقة 
متعلقة  حماية  البيئة 17 ق�شية 
باجناز بناء بدون رخ�شة ، اإ�شافة 
غري  بالتجارة  تتعلق  38 ق�شية  لـ 

ال�رشعية.
�أحمد باحلاج 

�صحب 287 رخ�صة �صياقة خالل 
�صهر ج�ان املن�صرم 

معاجلة 45 ق�ضية تتعلق بالعمر�ن و�لتجارة �لفو�ضوية 

�أمن ورقلة  

حي  �شكان  من  جمموعة  يعاين 
الن�رش املعروف باخلفجي ببلدية 
ربط  عدم  مع�شلة  من   ، ورقلة 
املدينة  بغاز  ال�شكنية  جتمعاتهم 
من  املذكور  امل�رشوع  مرور  رغم 
يف  جعلهم  الذي  االأمر   ، اأحيائهم 
قارورات  عن  دائمة  بحث  رحلة 

غاز البوتان .
حي  �شكان  من  الع�رشات  قال 
يف  الواحات  بعا�شمة  الن�رش 
ت�رشيح  لهم مع يومية  » الو�شط« 
و  اأرقهم  املطروح  امل�شكل  اأن 
نغ�ص حياتهم ، االأمر الذي جعلهم 
للمناطق  طويلة  م�شافات  يتنقلون 
دائمة  بحث  رحلة  يف  املجاورة 
عن قارورة غاز البوتان ، و ما زاد 
نق�ص  القائم  امل�شكل  حدة  من 
نقاط بيع ذات القارورات ، كما اأن 
مرور  ب�شبب  امتع�شوا  املواطنني 
املجاورة  املناطق  ربط  م�رشوع 
اأحيائهم  اإق�شاء  و  املدينة  بغاز 

بات  و�شعا   ، امل�رشوع  ذات  من 
املعنية  اجلهات  على  ي�شتوجب  
التدخل العاجل للحد من معاناتهم 
مع  خ�شو�شا   ، اأمدها  طال  التي 
و�شائل  يف  احلا�شل  التذبذب 
املتاخمة  للمناطق  للتوجه  النقل 
قارورة  ال�شكنية جللب  لتجمعاتهم 

غاز للطهي ل�شد رمق العي�ص .
ال�شكان  هوؤالء  نا�شد  عليه  و 
و  بالتدخل  املعنية  ال�شلطات 
بغاز  �شكناتهم  ربط  على  العمل 
املدينة للخروج من دائرة املعاناة 
�شنوات  منذ  عليهم  املفرو�شة 
امل�شاريع  من  حقهم  منحهم  و    ،
امل�شوؤولني  اأعني  ر�شد  و  التنموية 
بني  من  تعد  التي  منطقتهم  على 
املناطق النائية واملحرومة و التي 
املنتخبني  اأعني  عن  بعيدة  ظلت 
املحليني الذين يجدون لغة الوعود 

دون العمل على تطبيقها .
�أحمد باحلاج 

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
واالآفات االجتماعية بكل اأنواعها 
لوالية  احل�رشي  االإقليم  داخل 
االأمن  ، قامت م�شالح  مترنا�شت 
بالوالية ممثلة يف االأمن احل�رشي 
من  يبلغ  �شخ�ص  بتوقيف  الثاين 
ق�شية  يف  متورط   )19( العمر 
يف  بالعنف  نقال  هاتف  �رشقة 

حالة تلب�ص .
 حيثيات الق�شية تعود اإىل �شكوى 
طرف  من  تقييدها  مت  ر�شمية 
االمن  م�شتوى  على  �شخ�ص 
احل�رشي الثاين ، مفادها تعر�شه 
لل�رشقة بالعنف على م�شتوى حي 

للمعلومات  ا�شتغالال  و  �رش�شوف 
قدمها  التي  املوا�شفات  كذا  و 
ال�شحية متكنت م�شالح ال�رشطة 
امل�شتبه  هوية  حتديد  من 
ا�شرتجاع  و  توقيفه  ليتم   ، فيه 
املقر  اإىل  و حتويله  امل�رشوقات 

.
اإ�شتكمال االإجراءات  بعد 
تقدمي  مت  الالزمة  القانونية 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�شتبه 
الق�شائية والتي اأ�شدرت يف حقه 
نافذة،  �شنوات )03( حب�ص  ثالثة 
وغرامة مالية بقيمة 100000 دج.
�أحمد باحلاج 
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هدم ع�شرات الوحدات بواد 
احلم�ص والعملية م�شتمرة

هدمت قوات الحتالل، يف عملية م�ستمرة منذ فجر اأم�س الإثنني، 8 مباٍن ت�سم ع�سرات ال�سقق ال�سكنية يف 
منطقة واد احلم�س يف بلدة �سور باهر جنوب �سرقي مدينة القد�س املحتلة.

م.�س

واأفادت امل�صادر املحلية، 
باأن قوات االحتالل هدمت 
8 بنايات �صكنية يف احلي، 
�صقة،   72 الـ  قرابة  ت�صم 
لعائالت  بع�صها  يعود 
واأبو  واالأطر�ش،  عمرية، 
وقالت  والك�صواين  حامد 
م�صادر حملية، اإن املئات 
االحتالل  جنود  من 
كبرية  جرافات  ترافقهم 
احلم�ش،  واد  اقتحموا 
ع�صكرًيّا  طوًقا  وفر�صوا 
املواطنني  ومنعوا  م�صدًدا 
و�صولها،  من  وال�صحفيني 
جنود  اأن  واأ�صافت 
ال�صكان  اأجربوا  االحتالل 
اإخالء  على  الفل�صطينيني 
بالهدم،  املهددة  املباين 
باإخراج  لهم  ال�صماح  دون 
مع  بالتزامن  �صيء،  اأي 
العتداء  بع�صهم  تعر�ش 
�صلطات  وتدعي  ج�صدي 

اأن هذه املنازل  االحتالل 
ت�صكل  �صكنية(  �صقة   100(
ب�صبب  عليها  اأمنًيّا  خطًرا 
الف�صل  جدار  من  قربها 

العن�رصي.
احلم�ش  واد  حي  ويعّد 
باهر  �صور  لبلدة  امتداًدا 
وتبلغ م�صاحة اأرا�صيه نحو 
حرم  وقد  دومن،  اآالف   3
ال�صكان  االحتالل  جي�ش 
ن�صف  على  البناء  من  فيه 
بدعوى  تقريبًا،  امل�صاحة 
قرب االأرا�صي من اجلدار 
يف�صل  الذي  العازل 
تتبع  قرى  عدة  عن  احلي 

حمافظة بيت حلم.
عام  احلي  اأهايل  وتقدم 
�صد  بالتما�ش   2003
مير  الذي  اجلدار  م�صار 
باهر،  �صور  قرية  و�صط 
اجلانب  يف  احلي  ووقع 
اجلدار  من  "االإ�رصائيلي" 
نفوذ  خارج  بقي  لكنه 
بلدية االحتالل من جهته، 

�رّصح رئي�ش هيئة مقاومة 
اجلدار واال�صتيطان، وليد 
منذ  مت  باأنه  ع�صاف، 
هدم  ال�صاعتني  قرابة 
مبنى من طابقني، واإخالء 
عدة  من  يتكون  اآخر 
لهدمه  متهيًدا  طوابق، 
وعَدّ ع�صاف اأعمال الهدم 
"جرمية حرب". منبًها اإىل 
اأنها االأكرب منذ عام 1967، 
وتطال اأكرث من 100 �صقة 

كمرحلة اأوىل.

ذلك  مت  ما  "اإذا  واأردف: 
اإىل  �صي�صار  فاإنه  )الهدم( 
املنطقة  يف  اآخر  هدم 
�صقة   225 �صي�صمل حوايل 
اأخرى، ولكن حتى االآن مل 
بذلك"وتابع:  قرار  ي�صدر 
الع�صكري  االأمر  "هذا 
املنازل  بهدم  اجلائر 
لالتفاقيات  انتهاك 
املوقعة مع الفل�صطينيني، 
جنيف  التفاقية  وكذلك 
الداعية حلماية املواطنني 

ونظام  االحتالل  حتت 
روما"واأ�صار اإىل اأن اأعمال 
الهدم وما يرافقها تهدف 
عازلة  منطقة  اإيجاد  اإىل 
بيت  عن  القد�ش  لف�صل 
مع  توا�صلها  وعدم  حلم 
ال�صفة الغربية ولفت النظر 
اإىل اأن الفل�صطينيني هربوا 
القد�ش  مدينة  داخل  من 
وجاءوا  و�صواحيها، 
ملنطقة واد احلم�ش التي 
هي اأ�صاًل وح�صب اتفاقية 
اأو�صلو منطقة م�صنفة "اأ" 
وحتت ال�صيادة الفل�صطينية 
عدم  ظل  "يف  وا�صتطرد: 
لهم  االحتالل  �صماح 
على  ح�صلوا  بالبناء، 
تراخي�ش من وزارة احلكم 
املحلي الفل�صطينية"واأكد: 
انتهاك  يجري  "ما 
الدولية  املعايري  لكل 
املوقعة  واالتفاقيات 
ومنظمة  االحتالل  بني 

التحرير الفل�صطينية".

جرمية حرب يف القد�س

هدمت اآليات تابعة ل�صلطات 
االإ�رصائيلي،  االحتالل 
قرية  االإثنني،  اأم�ش  �صباح 
الفل�صطينية  "العراقيب" 
يف النقب )جنوبي فل�صطني 
 147 الـ  للمرة  املحتلة(، 
اأهايل  وقال  التوايل  على 
جرافات  اإن  القرية، 
االحتالل  ل�صلطات  تابعة 
ترافقها قوات من ال�رصطة 
دهمت  االإ�رصائيلية، 
اخليام  وهدمت  العراقيب 
امل�صنوعة  وامل�صاكن 
و�رصدت  ال�صفيح،  من 
دون  وتركتهم  عائالتها 
امل�صادر  واأ�صافت  ماأوى 
اأن قوات االحتالل اعتقلت 
قرية  �صكان  من  عدًدا 
العراقيب؛ خالل حماولتهم 
االحتجاج على عملية الهدم 
وبلغ عدد مرات الهدم التي 
قبل  من  العراقيب،  طالت 
 147 االحتالل،  �صلطات 
يوليو  مرة؛ منذ 27 متوز/ 
ملكية  اأن  بحجة   ،2010
اأقيمت  التي  االأرا�صي 
للدولة  تتبع  القرية  عليها 
عملية  اآخر  وكانت  العربية 
هدم )املرة الـ 146( بتاريخ 

27 جوان املا�صي.
االحتالل  �صلطات  وتهدف 
من خالل ا�صتمرارها بهدم 
دفع  اإىل  العراقيب  م�صاكن 
م�صعى  يف  للياأ�ش،  اأهلها 

اأرا�صيهم،  عن  لتهجريهم 
ل�صالح التو�صع اال�صتيطاين 
اأهايل  وي�رص  النقب  يف 
يف  البقاء  على  العراقيب 
قريتهم واإعادة بناء اخليام 
والت�صدي  وامل�صاكن 

ملخططات تهجريهم.
"اإ�رصائيل"  احتلت  وحني 
التي  النقب،  منطقة 
م�صاحة  ن�صف  نحو  متثل 
فل�صطني التاريخية، يف عام 
العراقيب  اأ�صبحت   ،1949
واحدة من 45 قرية عربية 
اأبيب،  تل  بها  تعرتف  ال 
اخلدمات  من  وحترمها 
باعتبارها  االأ�صا�صية، 

"قرى غري قانونية".
ويعمل االحتالل على هدم 
تلك القرى وجتميع �صكانها 
يف 8 جتمعات اأقامتها لهذا 
قرار  على  بناء  الغر�ش، 
االحتالل  حماكم  اتخذته 
ملكية  "ال  باأنه   1948 عام 
للبدو يف اأر�صهم"، رغم اأن 
القرى  �صكان هذه  اإجمايل 
ن�صمة،  األف   120 نحو 
قيام  قبل  قائم  ومعظمها 
يف  ويعي�ش  العربية  الدولة 
 240 نحو  النقب  �صحراء 
األف عربي فل�صطيني، يقيم 
ن�صفهم يف قرى وجتمعات 
مئات  منذ  مقام  بع�صها 

ال�صنني.

العراقيب  قرية  "اإ�شرائيل" تهدم 
يف النقب للمرة الـ 147

تقدير حالة

ليبيا بني فكي احلرب والهجرة غري النظامية 
.         الدول الأوروبية توا�سل منذ 2014 جمع املهاجرين يف ليبيا بالرغم من الفو�سى الأمنية

.          90 باملائة من اأعداد املهاجرين الوا�سلني اإىل ال�سواحل الإيطالية يف 2016 جاءوا عرب الأرا�سي الليبية
.          اأمن ال�سواحل الليبي اأوقف نحو 15 األف مهاجر مبياه املتو�سط يف 2018

.          اأكرث من 18 األف مهاجر غرقوا يف البحر املتو�سط منذ بدء موجة اللجوء يف 2014
الفو�صى  من  حالة  ليبيا  تعي�ش 
ثورة  اندالع  منذ  ا�صتقرار  وعدم 
17 فرباير 2011 من جهة، وموجة 
من  النظامية  غري  الهجرة  من 

جهة اأخرى.
وعقب مقتل 53 مهاجرا واإ�صابة 
130 على االأقل، يف ق�صف لقوات 
حفرت،  خليفة  املتقاعد  اللواء 
الليبي،  ال�رصق  يف  القوات  قائد 
على مركز الإيواء الالجئني، ي�صم 
منطقة  يف  مهاجرا   600 حوايل 
العا�صمة  �رصقي  تاجوراء، 
طرابل�ش، مطلع جويلية اجلاري، 
توجهت االأنظار اإىل اأزمة الهجرة 
تواجهها  التي  النظامية  غري 
املا�صي،  اأفريل   4 ومنذ  البالد 
هجوما  حفرت،  قوات  ت�صن 
تتخذها  التي  طرابل�ش،  على 
بها  املعرتف  الوفاق،  حكومة 
عمق  مما  لها،  مركزا  دوليا، 
الفو�صى االأمنية، التي ا�صتفحلت 
 2014 منذ  خا�صة  البالد  يف 
املنظمات  اإح�صائيات  وح�صب 
من  باملئة   90 فاإن  املدنية، 

اإىل  الوا�صلني  املهاجرين  اأعداد 
 ،2016 يف  االإيطالية،  ال�صواحل 
الليبية  االأرا�صي  عرب  جاوؤوا 
منذ  االأوروبي  االحتاد  واأطلق 
وجتهيز  لتدريب  برناجما   ،2014
الليبية،  ال�صواحل  خفر  قوات 
املهاجرين  و�صول  اإعاقة  بهدف 
اإىل ال�صواحل االأوروبية ومنذ ذلك 
التاريخ، بداأ خفر ال�صواحل الليبي 
األقوا  الذين  املهاجرين،  بجلب 
القب�ش عليهم يف مياه املتو�صط 
مراكز  يف  وجمعهم  بالدهم،  اإىل 
غري  املهاجرين  باإيواء  خا�صة 

النظاميني.
بعد  االأخبار  من  الكثري  ونُ�رصت 
التي  ال�صيئة  املعاملة  اإزاء  ذلك 
هذه  يف  املهاجرون  لها  يتعر�ش 
ذلك،  من  وبالرغم  املراكز، 
جمع  االأوروبية  الدول  وا�صلت 
من  بالرغم  ليبيا  يف  املهاجرين 
امل�صتمرة  واحلرب  الفو�صى 

فيها.
وافقت  ذلك،  جانب  واإىل 
يونيو/ يف  االإيطالية  احلكومة 

قرار  على  املا�صي،  حزيران 
يحظر مبوجبه اإنقاذ املهاجرين 
غري النظاميني يف مياه املتو�صط 
اأنه  االإيطالية  احلكومة  واأعلنت 
االأ�صخا�ش  �صفن  توقيف  ميكن 
الذين يقومون باإنقاذ املهاجرين 

يف عر�ش املتو�صط.
وا�صعة  انتقادات  القرار  ولقي 
منع  بهدف  �صدر  باأنه  مفادها 
املنظمات  لبع�ش  التابعة  ال�صفن 
املدنية النا�صطة يف جمال اإنقاذ 

املهاجرين.
منظمة  اإح�صائيات  وح�صب 
اأمن  اأوقف  الدولية،  الهجرة 
األف   15 حوايل  الليبي  ال�صواحل 
مياه  يف  نظامي  غري  مهاجر 
وو�صل هذا  املتو�صط يف 2018، 
العدد اإىل 3 اآالف و750 مهاجرا، 
بينما  اجلاري،  العام  مطلع  منذ 
لقي 343 مهاجرا م�رصعه، حتى 

اأوا�صط يونيو املا�صي.

هذه  ت�صهد  اأن  املنتظر  من  لكن 
االأرقام زيادة وا�صحة، مع ارتفاع 

ف�صل  يف  الب�رص  تهريب  عمليات 
ال�صيف، اإذ مت االإعالن عن غرق 
التون�صية،  ال�صواحل  قبالة  �صفينة 
انطلقت من �صواحل مدينة زوارة 
متنها  على  وكان  )غرب(،  الليبية 

86 مهاجرا.
بلغ  االإح�صائيات،  نف�ش  ووفق 
حوايل  الغرقى  املهاجرين  عدد 
بدء  مع  �صخ�صا،  و500  األف   18
اإ�صافة   ،2014 يف  اللجوء  موجة 
اإىل اآالف االأ�صخا�ش الذين ُقتلوا 
اإىل  الو�صول  قبيل  ال�صحاري  يف 
باأنه  التوقعات  وت�صري  ال�صواحل 
يتم اإنفاق حوايل 300 مليون دوالر 
ملهربي الب�رص يف اإفريقيا، واآ�صيا، 
�صنويا، لقاء رحلة االأمل اإىل القارة 
االأوروبية ويف لقاء مع االأنا�صول، 
قالت املتحدثة با�صم املفو�صية 
ل�صوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�صامية 
اإن  باريجي،  باوال  الالجئني، 
امل�صاعدات  تقدم  "املفو�صية 
مراكز  يف  للمهاجرين  االإن�صانية 
االإيواء، اإال اأن اإدارة هذه املراكز 

بيد ال�صلطات الليبية".

املفو�صية  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الإيواء  مراكز  وجود  تعار�ش 
املهاجرين يف عموم ليبيا، واأنها 
 20 من  الأكرث  امل�صاعدات  تقدم 
يف  يقع  منها  مركزا   11 مركزا، 

مناطق اال�صتباكات.
اأعداد املهاجرين  اأن  اإىل  ولفتت 
يبلغ  االإيواء  مراكز  جميع  يف 
�صخ�صا،  و800  اآالف   5 حوايل 
�صخ�ش  و800  اآالف   3 حوايل 
منهم يف املراكز الواقعة مبناطق 

اال�صتباك.
اأعلنتها  التي  االأرقام  وح�صب 
فاإن  الدولية،  املنظمات  بع�ش 
النظاميني  غري  املهاجرين  عدد 
اللجوء  وطالبي  امل�صجلني 
يبلغ حوايل  ليبيا  املتواجدين يف 
جانب  اإىل  �صخ�ش،  األف   50
غري  مهاجر  األف   800 حوايل 
عموم  يف  م�صجل  غري  نظامي، 

البالد.

العودة  برنامج  اإطار  و�صمن 
املهاجرين  عدد  بلغ  الطوعية، 
العائدين اإىل بلدانهم يف اإفريقيا 
اجلاري،  العام  خالل  اآ�صيا،  اأو 
من  �صخ�ش،  اآالف   5 حوايل 
عدد  يبلغ  حني  يف  جن�صية،   30
 ،2015 من  اعتبارا  العائدين 
حوايل 40 األف �صخ�ش واأ�صدرت 
لالجئني،  ال�صامية  املفو�صية 
بيانا  الدولية،  الهجرة  ومنظمة 
يف  املهاجرين  مقتل  عقب 
تاجوراء اإثر ق�صف لقوات حفرت، 
االحتاد  دعتا من خالله كال من 
االإفريقي  واالحتاد  االأوروبي، 
هذه  مثل  تكرار  اأمام  للوقوف 
املنظمتان  دعت  كما  املاآ�صي 
املجتمع الدويل العتبار ليبيا بلدا 
غري اآمن، ال يجب اإعادة الالجئني 
اإليه، مطالبة املنظمات االأوروبية 
املهاجرين  اإنقاذ  م�صاعي  بدعم 

بدال من حظرها. 
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مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

مواقف مت�سددة:
�لالفت يف هذ� �ل�سياق، هو �أن 
ردود �لفعل �لتي �أبدتها �إير�ن 
�لربيطانية  �خلطوة  جتاه 
�ل�سوء  �إلقاء  تعيد  �لأخرية 
على �لتد�عيات �لتي تفر�سها 
�لأن�سطة و�ل�سيا�سات �لإير�نية 
يف �ملنطقة، �لتي باتت تهدد 
خا�سة  و��ستقر�رها،  �أمنها 
�ملالحة  باأمن  يتعلق  فيما 
و�لذي  �خلليج،  يف  �لبحرية 
يف  جدية  لتحديات  �ض  تعَرّ
�لفرتة �لأخرية ب�سبب �لعمليات 
��ستهدفت  �لتي  �لتخريبية 
�سفن �سحن وناقالت عديدة. 
توجيه  �إىل  �إير�ن  �سعت  فقد 
�أن  ميكن  باأنها  حتذير�ت 
تقدم على خطوة مماثلة، يف 
حالة ما �إذ� مل تفرج بريطانيا 

عن حاملة �لنفط �لإير�نية. 
�أن �لنظام �لإير�ين  وبد� جلًيا 
حاول �لإيعاز باأنه من �ملمكن 
عرب  �خلطوة  تلك  يتخذ  �أن 
لأمني  من�سوبة  »تغريدة« 
م�سلحة  ت�سخي�ض  جمل�ض 
ر�سائي،  حم�سن  �لنظام 
�سيا�سة  يخدم  ذلك  �أن  حيث 
»تق�سيم �لأدو�ر« �لتي يتبناها 
بع�ض  تكليف  على  وتقوم 
منه  �لقريبة  �ل�سخ�سيات 
بالإدلء بت�رصيحات �أو توجيه 
نف�سه  �لوقت  ويف  تهديد�ت، 
يعرب عن  ل  ذلك  باأن  �لإيحاء 

�ل�سيا�سة �لر�سمية للدولة. 

اعتبارات عديدة:
بريطانيا  �إقد�م  تف�سري  ميكن 
يف  �خلطوة  تلك  �تخاذ  على 
�إطار �عتبار�ت رئي�سية ثالثة، 

تتمثل يف:
�أن  يبدو  قوية:  ر�سائل   -1
تلك  عرب  �سعت  بريطانيا 
ر�سائل  توجيه  �إىل  �خلطوة 
�أن  مفادها  لإير�ن  حتذير 
�لدول  تبذلها  �لتي  �جلهود 
تعزيز  �أجل  من  �لأوروبية 
�لعمل  ��ستمر�ر  فر�ض 
بالتفاق �لنووي، عرب مو��سلة 
�لتعامالت �لتجارية مع �إير�ن 
بـ«�آلية  ي�سمى  ما  �إطار  يف 
تلك  �أن  يعني  ل  �ن�ستك�ض«، 
عن  تتغا�سى  �سوف  �لدول 
�لأن�سطة �لتخريبية �لتي تقوم 
بها �إير�ن يف �ملنطقة، وت�سعى 
من خاللها �إىل �للتفاف على 
و�لدولية  �لأمريكية  �لعقوبات 
وعلى  عليها  �ملفرو�سة 

�أطر�ف �أخرى حليفة لها. 
�لأوروبية  �لدول  �أن  يبدو  �إذ 
�إىل  �سعيها  �أن  تدرك  باتت 
�ملطالب  لبع�ض  �ل�ستجابة 
مبو��سلة  �خلا�سة  �لإير�نية 
�أن  ميكن  �لثنائية  �لعالقات 
لإير�ن،  خاطئة  ر�سائل  يوجه 
على نحو يدفعها �إىل حماولة 
من  قدر  �أق�سى  ممار�سة 
�لدول  تلك  على  �ل�سغوط 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  عرب مو��سلة 
�لتز�ماتها  م�ستوى  لتخفي�ض 
يف �لتفاق �لنووي، ل �سيما ما 
يتعلق بتجاوز كمية �ليور�نيوم 
بن�سبة  �لتخ�سيب  منخف�ض 
عليها  ن�ض  �لتي   %  3.67

�إىل  وت�سل  �لنووي  �لتفاق 
300 كيلو جر�م، �أو ما يرتبط 
ذ�ته  �لتخ�سيب  م�ستوى  برفع 
وهى   ،%  3.67 من  �أكرث  �إىل 
�خلطوة �لتي �تخذتها طهر�ن 
�جلاري،  يوليو   7 يف  بالفعل 
ح�سب ما جاء يف ت�رصيحات 
�ملتحدث با�سم وكالة �لطاقة 

�لذرية بهروز كمالوندي.

�لفرتة  خالل  �إير�ن،  وكانت 
بالفعل  حاولت  قد  �لأخرية، 
عديدة  تهديد�ت  توجيه 
�أن  من  �لأوروبية  �لدول  �إىل 
عو�ئد  على  ح�سولها  عدم 
�قت�سادية من �لتفاق �لنووي 
�إعادة  �إىل  يدفعها  �أن  ميكن 
تن�سيط برناجمها �لنووي من 
من  يزيد  قد  ب�سكل  جديد، 
مو�جهة  ن�سوب  �حتمالت 
ع�سكرية يف �ملنطقة. وتو�زى 
�أن  من  حتذير�تها  مع  ذلك 
ورفع  �لنووي  �لتفاق  �نهيار 
�ملفرو�سة  �لعقوبات  م�ستوى 
عليها، ورمبا ��ستخد�م �خليار 
ميكن  �لنهاية،  يف  �لع�سكري 
�لأوروبية  �لدول  �ض  يُعِرّ �أن 
ملوجات جديدة من �لالجئني 
كميات  تهريب  عن  ف�ساًل 

كبرية من �ملخدر�ت.
مكافحة  �رصطة  قائد  وكان 
�إير�ن  يف  �ملخدر�ت  تهريب 
قد  ز�هديان  م�سعود  حممد 
�لفائت،  يونيو   10 يف  لوح، 
باملخدر�ت،  �أوروبا  بـ«�إغر�ق 
�لعقوبات  ت�سديد  �أدى  ما  �إذ� 
�إىل منع ��ستمر�ر �مل�ساعد�ت 
مكافحة  جمال  يف  لإير�ن 

تهريب �ملخدر�ت«.
ولذ�، كانت بريطانيا حري�سة 
على  �ملا�سية  �لفرتة  يف 
ب�رصورة  �هتمامها  تاأكيد 
للتعامل  �إجر�ء�ت  �تخاذ 
�ملوجهة  �لتهديد�ت  مع 
�ملنطقة،  يف  �ملالحة  لأمن 
�لأن�سطة  بني  �لربط  وعلى 
وتلك  �إير�ن  بها  تقوم  �لتي 
وزير  قال  حيث  �لتهديد�ت، 
يف  هانت،  جريمي  �خلارجية 
»�إير�ن  �أن  �لفائت،  يونيو   16
�لتي  �لهجمات  ور�ء  تقف 
�لنفط يف  ناقلتا  لها  تعر�ست 

خليج عمان«.

2- ا�ستمرار اخلالف: 
�لربيطانيون  �مل�سئولون  ركز 
�لأخرية  ت�رصيحاتهم  يف 
يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  �أن  على 
�لتي  �لنفط،  ناقلة  �حتجاز 
كميات  حتمل  �أنها  يف  يُ�ستبه 
يكمن  �سوريا،  �إىل  �لنفط  من 
�ل�سوري  �لنظام  »حرمان  يف 
لقمع  �لنفط  مو�رد  من 
في  خا�سة  �ل�سوريني«، 
�سوء �لعقوبات �لتي يفر�سها 
عام  منذ  �لأوروبي  �لحتاد 
2011 على مبيعات �لنفط �إىل 

�سوريا.
�إىل  ت�سعى  لندن  فاإن  وهنا، 
تاأكيد �أن تغري تو�زنات �لقوى 
�لنظام  ل�سالح  �سوريا  د�خل 
�لدعم  ب�سبب  �ل�سوري، 
قدمته  �لذي  �لع�سكري 
و�إير�ن  رو�سيا  من  كل  له 
لها،  �ملو�لية  و�مليلي�سيات 
�لأوروبية  �لدول  �أن  يعني  ل 
تغيري  باإجر�ء  تقوم  �أن  ميكن 

بارز يف �سيا�ستها �إز�ءه.
وبالطبع، فاإن ذلك ل ينف�سل 
�حلايل  �لت�سعيد  عن  بدوره 
بالتفاق  �خلا�ض  �إير�ن،  مع 
�لدول  �أن  �سيما  ل  �لنووي، 
�إثبات  �إىل  ت�سعى  �لأوروبية 
��ستمر�ر  دعم  �إىل  �سعيها  �أن 
ل  �لنووي  بالتفاق  �لعمل 
يعني �أنها �ستو��سل �لتغا�سي 
بها  تقوم  �لتي  �لأدو�ر  عن 

�إير�ن على �ل�ساحة �لإقليمية، 
و�ليمن،  �سوريا  يف  خا�سة 
�خلالفية  �مللفات  عن  ول 
مقدمتها  ويف  �لأخرى، 
برنامج �ل�سو�ريخ �لبالي�ستية، 
على  ردها  �إطار  يف  وذلك 
�سعى �إير�ن �إىل تبني �سيا�سة 
ما ي�سمى بـ«ف�سل �مل�سار�ت« 
�إجر�ء  �لتي تقوم على رف�ض 
�مللفات  حول  مفاو�سات 
�لإقليمي  كالدور  �لأخرى، 
مع  �ل�ساروخي،  و�لربنامج 
�لنووي  �لتفاق  على  �لرتكيز 

و�لعالقات �لثنائية.

3- ملفات مفتوحة: 
من  كانت  بريطانيا  �أن  رغم 
�لرئي�سية  �لأوروبية  �لدول 
ت�سعيد  منع  �إىل  �سعت  �لتي 
حدة �لتوتر مع طهر�ن خالل 
مر�حل ما�سية، �إل �أن ذلك ل 
ثمة ق�سايا خالفية  �أن  ينفي 
تفر�ض  ز�لت  ما  عديدة 
�ل�سيا�سة  على  قوية  تاأثري�ت 
�لعالقات  جتاه  �لربيطانية 
وعلى  عام،  ب�سكل  �إير�ن  مع 
ر�أ�سها ملف �لرعايا �لأجانب 
ويف  طهر�ن،  لدى  �ملعتقلني 
من  �لربيطانية  مقدمتهم 
زغاري  ناز�نني  �إير�ين  �أ�سل 
يف  �عتقلت  �لتي  ر�تكليف 
عليها  وحكم   ،2016 �إبريل 
بتهمة  �أعو�م   5 بال�سجن 
لقلب  حماولة  يف  �مل�ساركة 
و�لتج�س�ض  �حلكم  نظام 

و�لتظاهر.
�مل�سئولون  حاول  وقد 
ت�سوية  مر�ًر�  �لربيطانيون 

�ل�سلطات  مع  �لق�سية  تلك 
وزير  �إن  بل  �لإير�نية، 
بوري�ض  �لأ�سبق  �خلارجية 
�إير�ن  بزيارة  قام  جون�سون 
يف  حتديًد�  �لهدف  لهذ� 
كل  �أن  �إل   ،2017 دي�سمرب 
هذ�  يف  بذلت  �لتي  �جلهود 
حتقيق  يف  ف�سلت  �ل�سياق 
�إن  بل  �إيجابية،  نتائج  �أية 
جلون�سون  ن�سبت  ت�رصيحات 
�أن  فيها  قال  �لوقت  ذلك  يف 
»ر�تكليف كانت تقوم بتدريب 
�ض  تُعِرّ �أن  كادت  �سحفيني« 
جديدة  مل�سكالت  �ل�أخرية 
مع �ل�سلطات �لإير�نية، على 
�خلارجية  وزير  دفع  نحو 
مار�ض   8 يف  هانت،  جريمي 
ر�تكليف  منح  �إىل   ،2019
�لدبلوما�سية،  �حلماية 
نز�ع  �إىل  �لق�سية  لتتحول 

دويل بني طهر�ن ولندن.

ميكن  ذلك،  �سوء  وعلى 
�لقول يف �لنهاية �إن �لت�سعيد 
�سوف يكون �لعنو�ن �لرئي�سي 
و�لدول  �إير�ن  بني  للعالقات 
حاولت  �أن  بعد  �لأوروبية، 
�لتوتر  حتييد  بدورها  �إير�ن 
�ملتحدة  �لوليات  مع 
�لأمريكية عن تلك �لعالقات 
�ملا�سية،  �لفرتة  خالل 
�مللفات  تر�كم  ب�سبب  وذلك 
بني  �لعالقة  �خلالفية 
�لطرفني، �سو�ء حول �لتفاق 
�لإقليمي  �لدور  �أو  �لنووي 
�ل�ساروخي  �لربنامج  �أو 
�أو  �جلن�سية  مزدوجي  �أو 

غريها.

ت�ساعدت حدة التوتر جمدًدا بني اإيران وبريطانيا، بعد قيام القوات 
البحرية الربيطانية، بالتعاون مع �سلطات جبل طارق، باحتجاز ناقلة 

النفط االإيرانية »غري�س 1«، يف 4 يوليو 2019، ال �سيما بعد اأن ا�ستدعت 
وزارة اخلارجية االإيرانية ال�سفري الربيطاين الإبالغه احتجاجها الر�سمي 
على هذا االإجراء، بالتوازي مع التهديدات التي اأطلقها اأكرث من م�سئول 

اإيراين بالرد باملثل عرب احتجاز ناقلة بريطانية يف اخلليج. ومن دون 
�سك، فاإن هذه اخلطوة التي اأقدمت عليها لندن ال تنف�سل عن جممل 

التطورات التي ت�سهدها امللفات االإقليمية التي حتظى باهتمام خا�س من 
جانبها خالل املرحلة احلالية، وخا�سة امللفني ال�سوري والنووي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

مديرية  التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

الرقم :43/2019

و�سل ا�سعار بتجديد املكتب
طبقا الأحكام املادة 18  من القانون رقم 12/06 املوؤرخ 
املتعلق   2012 يناير   12 لـ  املوافق   1433 �سفر   18 يف 
يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة  على  وردا  باجلمعيات 
بتغيري  املتعلقة   045/2019 رقم  حتت    09/01/2019

ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية امل�سماة :
جمعية البارود لل�سباب ورقلة

امل�سجلة حتت رقم :72 بتاريخ :22/09/2005
الكائن مقرها بـ:حي القارة ال�سمالية بني ثور ورقلة

اليوم  هذا  مبوافقتنا  علما  اأحيطكم  اأن  ي�سرفني 
التي  اجلمعية  مكتب  جتديد  على   09/07/2019:

يرتاأ�سها ال�سيد : حممد �سعبان قاقي
تاريخ ومكان االزدياد : 27/08/1973 ورقلة

ثور  بني  ال�سمالية  القارة  بحي   : ال�سخ�سي  العنوان 
ورقلة 

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

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون االأ�سرة

حكم باحلجر
تاريخ   02606/19 الفهر�س:  رقم   01660/19 اجلدول:  رقم 

احلكم: 04/07/19 
علنيا  االأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
اإبتدائيا ح�سوريا: يف ال�سكل: قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى. 
يف املو�سوع: اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن 
حمكمة اجللفة ق�سم �سوؤون االأ�سرة واملوؤرخ يف:07/02/2019 
املنجزة  اخلربة  واعتماد   00629/19 الفهر�س:  رقم  حتت 
اأمانة  لدى  املودعة  حممود  خليفي  الطبي  اخلبري  طرف  من 
 196/19 رقم:  حتت   12/05/2019 بتاريخ:  املحكمة  �سبط 
وبالنتيجة احلكم مبا يلي: احلجر على املدعى عليها بن عبد 
اجللفة  ببلدية    01/06/1999 يف  املولودة  فريحة  احلفيظ 
واأمر  زهية.  العطري  والأمها  بلقا�سم  الأبيها  اجللفة  والية 
�سابط احلالة املدنية لبلدية اجللفة والية اجللفة بالتاأ�سري 
عليها  املدعى  ميالد  عقد  هام�س  على  احلكم  هذا  مبنطوق 
يف ال�سجالت االأ�سلية للحالة املدنية. رف�س مازاد عن ذلك 
من طلبات لعدم التاأ�سي�س. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به 
اأعاله،  املذكور  التاريخ  يف  املنعقدة  العلنية  باجلل�سة  جهارا 

ول�سحته وقع على اأ�سله كل من الرئي�س واأمني ال�سبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
با�سم ال�سعب اجلزائري 

حكم
باجلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�سراقة 

بتاريخ:احلادي ع�سر مار�س �سنة الفني و ت�سعة ع�سر 

برئا�سة ال�سيدة :بن زروق �سربينة                    قا�سي
و مب�ساعدة ال�سيدة:بن مو�سى مرمي              امني �سبط 

و بح�سور ال�سيد:لواين حممد                       وكيل اجلمهورية 

�سدر احلكم االتي بيانه

بني ال�سيدة:
حا�سر تواتي ذهبية                                  مرجع                    )1

العنوان:49حي مي�سال عا�سور اوالدج طارفة 
املبا�سر للخ�سومة بنف�سه

�سد:
حا�سر  �سده             اعمر                                                          مرجع  حاج ربيع   )  1

العنوان:49 حي مي�سال عا�سور اوالدج طارفة
املبا�سر للخ�سومة بنف�سه

حا�سر  حا�سر              اجلمهورية                وكيل  ال�سيد   )  2

و لهذه االأ�سباب 
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون اال�سرة علنيا ابتدائيا ح�سوريا 

يف ال�سكل:قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى بعد اجناز اخلربة 
يف املو�سوع:بافراغ احلكم ال�سادر عن ق�سم �سوؤون اال�سرة ملحكمة احلال بتاريخ08/11/2018 حتت رقم فهر�س:07646/18 و بالنتيجة توقيع احلجر على امل�سمى :حاج ربيع 

اعمر املولود بتاريخ07/05/1926 ببلدية عزازقة و الية تيزي وزو احلامل ل�سهادة ميالد ا�سلية رقم:00009 البيه حاج ربيع لعربي بن حممد و امه برجان جوهر
وتعيني زوجته تواتي ذهبية املولودة بتاريخ24/04/1947 ببلدية عزازقة -والية تيزي وزو 

البيها تواتي حمند بن احمد و اأمها بوزقزي فاطمة .مقدما عليه لرعاية �سوؤونه و احللول حمله امام الهيئات االإدارية و املالية و الق�سائية 
مع االمر بن�سر هذا احلكم لالعالم و التا�سري به على هام�س �سهادة ميالده اال�سلية

حتميل املدعية بامل�ساريف الق�سائية املقدر باربعمائة و خم�سني )450(دج دينار جزائري 
بذا �سدر هذا احلكم و اف�سح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله و ل�سحته ام�سي ا�سله من طرف الرئي�س و امني ال�سبط 

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
االأ�ستاذة/ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي100 م�سكن عمارة E 05 رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق ا م و ا 

نحن االأ�ستاذة/ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور 
اأعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة:بنك اجلزائر اخلارجي �سركة ذات ا�سهم املاخوذة يف �سخ�س رئي�س مديرها العام 
العنوان:11 نهج العقيد عمريو�س اجلزائر 

 EURL ROAD MASTER سد:ال�سركة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة رود ما�سرت�
ممثلة مب�سريها مازري حميد 

العنوان:حي 100م�سكن عي�سات ايدير ال�سراقة 
.فهر�س   2018  /01 بتاريخ:22/  ق�سم:التجاري/البحري  حممد  �سيدي   حمكمة  عن  ال�سادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  لل�سند  تنفيذا 

رقم:00512 /2018 جدول رقم:06800 /2017 و املمهور بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ :17/ 02 /2019 حتت رقم:370 /2019 
بناءا على االذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة يومية وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ30 /06/ 2019 رقم 

الرتتيب:02878 /2019 .فهر�س رقم :2326 /19 
وعليه نقوم بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي املتمثل يف التكليف بالوفاء .مبوجب ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله 

لفائدة:بنك اجلزائر اخلارجي �سركة ذات ا�سهم املاخوذة  يف �سخ�س رئي�س مديرها العام 
EURL ROAD MASTER  سد:ال�سركة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة رود ما�سرت�

ممثلة مب�سريها مازري حميد 
و الزامها بدفع مبلغ اجمايل قدره:5.627.982.00دج 

الدي ميثل مبلغ الدين+م�ساريف اخلربة+م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�سر الق�سائي 
ونبهناه:بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�سري من تاريخ الن�سر و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

اثباتا ملا تقدم .حررنا هذا املح�سر لن�سر ن�سخة منه يف جريدة يومية وطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
والية غرداية 
مديرية البيئة

قرار رقم:1763 بتاريخ 19ماي 2019 يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول مدى التاثري على البيئة مل�سروع ان�ساء مع�سرة زيتون يف اطار اال�ستثمار 
الوطني اخلا�س لفائدة ال�سيد/احلاج م�سعود بكري بن م�سعود الكائنة باملكان امل�سمى جانب الطريق الوزن الثقيل بحي05جويلية بالق�سم 06 مج 

امللكية 393 برتاب بلدية زلفانة والية غرداية 
للمن�سات  العمومية  التحقيقات  اطار  يف  املحققني  املحافظني  تعيني  املت�سمن   2019 بتاريخ27جانفي   279 رقم  القرار  على  بناءا  غرداية  وايل  ان 

امل�سنفة ل�سنة 2019 
2017 يت�سمن الرتخي�س مبنح امتياز عن قطعة ار�س ملك لدولة غري قابل للتحويل اىل تنازل  15 اأكتوبر  بناءا على قرار رقم:1847 موؤرخ يف 
لفائدة ال�سيد/احلاج م�سعود بكري باملكان امل�سمى جانب الطريق الوزن الثقيل بحي 05 جويلية بالق�سم 06 مج 393 ببلدية زلفانة بوالية غرداية
بناءا على طلب �ساحب الوحدة ال�سيد احلاج م�سعود بكري بتاريخ :12/12/2018 املت�سمن رخ�سة ا�ستغالل مع�سرة زيتون باقرتاح من ال�سيد /

مدير البيئة 
يقرر

املادة01:يفتح حتقيق عمومي حول مدى التاثري على البيئة مل�سروع ان�ساء مع�سرة زيتون لفائدة ال�سيد/احلاج م�سعود بكري باملكان امل�سمى جانب 
الطريق الوزن الثقيل بحي 05 جويلية بالق�سم 06مج 393 ببلدية زلفانة بوالية غرداية 

املادة02:ح�سب البطاقة التقنية و املخطط فان حدود املع�سرة هي وفق االحداثيات التالية:

ANEP N°:  1916016489

Coordonnées  UTMWGS
B4B3B2B1

YXYXYXYX

358433.64615557.683584277.76615530.423584258.80615567.903584312.69615595.16

الو�سط:2019/07/23
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ال�صهيد الأ�صري ن�صار طقاطقه

�لند�ء �لأخري من �لنفو�س �حلية �إىل 
�لنفو�س �مليتة!!

ا�صتنكرنا و�صجبنا وغ�صبنا وتاأملنا وتوجعنا وطالبنا و�صرخنا عندما جاء خرب ا�صت�صهاد الأ�صري ن�صار طقاقطة - 31 
- عامًا �صكان بلدة بيت فجار ق�صاء بيت حلم يوم 2019-7-16. الأ�صري تعر�ض للتعذيب والهمال الطبي والعزل 

على يد �صلطات �صجون الحتالل ال�صرائيلي، كانت امل�صافة الزمنية ق�صرية بني اعتقاله واإعدامه.

بقلم: عي�صى قراقع
ع�صو املجل�ض الت�صريعي، 

رئي�ض هيئة �صوؤون الأ�صرى 
واملحررين ال�صابق

ما ا�رسع املوت يف دولة االحتالل! 
كان  قبلنا،  ويتاأمل  ي�رسخ  كان 
ي�رسب  كان  قبلنا،  وي�ستغيث  ينادي 
الزنزانه  حيطان  على  بقب�ستيه 
قبلنا،  وجمدو  اجللمة  �سجن  يف 
املتاأججة  روحه  عن  يدافع  كان 
املحققني  اأمام  وحيدا  كان  قبلنا، 
املوت،  قبالة  كان  املتوح�سني، 

ي�ستبك مع املوت قبلنا.
من  نحذر  ونحن   2014 عام  منذ 
االأ�رسى  �سهداء يف �سفوف  �سقوط 
اجلنائية  املحكمة  هيئة  ونطالب 
حتقيقات  فتح  يف  االإ�رساع  الدولية 
جنائية حول جرائم احلرب املتعمدة 
بحق  االحتالل  دولة  ترتكبها  التي 
املعتقلني وذلك من اجل وقف هذا 
على  ميار�س  الذي  املنظم  العنف 
مع  قدمنا  اال�رسى.  وارواح  اج�ساد 
املوؤ�س�سات  اىل  املوثقة  التقارير 
ابنائنا  جثث  واالن�سانية  احلقوقية 
جنيف  باتفاقيات  مكفنة  املقتولني 
التعذيب،  مناه�سة  واتفاقية  االأربع 
للحقوق  العهدالدويل  واتفاقية 
وباالعالن  وال�سيا�سية،  املدنية 
وباتفاقية  االن�سان،  العاملي حلقوق 

من  وغريها  روما  ومبثاق  الهاي 
واالن�سانية  احلقوقية  املواثيق 
اىل  ت�سل  مل  اجلثث  واالخالقية. 
ال�سجن  من  خرجت  اجلثث  هناك، 
القرب،  وو�سلت  امل�رسحة  اىل 
بال�سجب  املتنائي  العامل  واكتفى 
والتهديد والوعيد واالدانة، واكتفينا 
عاد  بع�سهم  جدد  �سهداء  بانتظار 
املقابر  يف  احتجز  وبع�سهم  الينا 
على  دماء  ال�رسية،  الع�سكرية 
ايادينا، دماء على االر�س ودماء يف 

ال�سماء.
كل �سنة ي�ستقبل ال�سعب الفل�سطيني 
�سجون  من  �سهيدين  او  �سهيداً 
باملر�س  يقتلون  ا�رسى  االحتالل، 
بالقهر  االعتداء،  او  التعذيب  او 
الغياب  يف  يقتلون  اليومي،  والقمع 
دولة  يف  ا�رسى  البعيد،  امل�سيج 
تطوق  دينية  عن�رسية  ع�سكرتارية 
والبنادق  بالهراوات  حياتهم 
ال�سائكة  واال�سالك  والب�ساطري 
والت�رسيعات  القوانني  وبع�رسات 
العدائية احلاقدة الكفيلة ان ت�سلبهم 

احلرية واحلياة.
طقاطقة  ن�سار  االأ�سري  ال�سهيد 
ت�سمى  ما  تعيد  لن  عمداً،  قتل 
ونتائج  اال�رسائيلية  التحقيق  جلان 
املزهوقة،  روحه  الطبي  الت�رسيح 
لن يعود ن�سار اىل بلدته بيت فجار، 
اىل البلدة اجلبلية ال�سخرية العنيدة، 

وبيته  وامه  ا�رسته  اىل  يعود  لن 
وا�سدقاءه، لن يحتفل مع الناجحني 
لن  العامة،  الثانوية  امتحانات  يف 
لقد  اال�سحى،  عيد  يف  معنا  يكون 
اختفى ن�سار من الدنيا و�سافر اىل 

االخرة.
ال�سهيد االأ�سري ن�سار طقاطقة مل يبق 
له �سوى هذه اجلنازة التي لن يراها، 
ثالثة ايام حزينات يف العزاء، �سرناه 
م�سدوماً  مدهو�ساً  العينني  مفتوح 
اىل  بيديه  ي�سري  حمتقناً  م�رسوباً 
ال�سجون،  من  القادمني  ال�سهداء 
حياة  تطحن  الزالت  املوت  اآليات 
يوجه  يرجتف،  ج�سده  اال�رسى، 
احلية  النفو�س  نداء  االخري،  نداءه 
من  العامل،  يف  امليته  النفو�س  اىل 
اال�رسى  مئات  ينقذ  من  ي�سمع؟ 
وامل�سابني؟  وامل�سلولني  املر�سى 
يف  واملهانني  والن�ساء  االطفال 
مراكز واقبية التحقيق؟ من ي�سمع؟ 
هل العامل مات قبله؟ دخل التابوت 

وذهبت �رسخته �سدى؟
ال�سجن  املق�سلة،  هو  �سار  ال�سجن 
ا�سكال  لكل  االعلى  التجلي  هو 
والفا�سية  والتطرف  الكراهية 
وع�ساكر  �سجون  دولة  اال�رسائيلية، 
ميدان  هو  ال�سجن  وخمابرات.. 
واالمني  الع�سكري  التدريب 
متار�سه  الذي  والطبي  والنف�سي 
املعتقلني،  على  االحتالل  دولة 

االيديولوجية  هذه  هو  ال�سجن 
موؤ�س�سة  �سارت  التي  ال�سهيونية 
اعتقال  ومع�سكرات  حتقيق  وغرف 
وزنازين وانظمة بولي�سية وعقوبية ، 
ال�سجن هو دولة ا�رسائيل باحزابها 
وبرملانها  اركانها  وهيئة  وجي�سها 
وم�ستوطنيها  وحمققيها  ووزرائها 
وجامعاتها،  وحماكمها  وق�ساتها 
وتربيتها  وثقافتها  افكارها  وهو 
ال�سجن  و�سيا�ساتها،  ومدار�سها 
يحمل  الذي  ال�سجان  هذا  هو 
املفاتيح وذلك املحقق الذي يعذب 
املعتقلني، هذا اجلندي الذي يطلق 
الوزير  وذلك  االطفال  على  النار 
املعتقلني  خنق  اىل  يدعو  الذي 
�سفقة  هو  ال�سجن  ال�سام،  بالغاز 
القرن القادمة بجي�س من اجلالدين 
واملتاآمرين لتدمري و�سطب وت�سفية 
الهوية الوطنية لل�سعب الفل�سطيني، 
ال�سجن هو قتل رموز حركة التحرر 
احلرية  �سوت  وخنق  الفل�سطيني 

والكرامة والعدالة االن�سانية.
طقاطقة  ن�سار  االأ�سري  ال�سهيد 
النفو�س  من  االخري  نداءه  يوجه 
احلية اىل النفو�س امليته، يحذر ان 
اكرب  ال�سجن  ويكرب،  يت�سع  ال�سجن 
من جثته املمدة يف القيامه، الوطن 
كله �سار جثة، هذا الوطن املعزول 
املجزاأ  املقطع  املذل  املهان 
امل�ستعمر امل�ساب املفجوع اليتيم، 

انا املقتول ظلماً، انا تاريخ االن�سان 
هذه  على  الب�رس  كل  انا   ، املقموع 
ال�سعب  هذا  انا  الكنعانية،  االر�س 
الذي او�سله اال�رسائيليون اىل حالة 
والقيمة  الكربياء  من  خالية  �سعبة 

واالحرتام.
ال�سهيد االأ�سري ن�سار طقاطقة يوجه 
نداءه االأخري من النفو�س احلية اىل 
لي�س  ال�سجن  يقول  امليتة،  النفو�س 
فقط م�سادرة حرية االن�سان، لي�س 
او  حياً  كان  �سواء  ج�سد  احتجاز 
ت�ستهدف  دولة  نظام  ال�سجن  ميتاً، 
جعل حياة ال�سعب الفل�سطيني حياة 
ال  حياة  النا�س،  عن  خمتلفة  اخرى 
ا�سا�س لها وال غد، حياة تبداأ بحاجز 
ع�سكري،  بحاجز  وتنتهي  ع�سكري 
عن  دفاع  هو  االأ�رسى  عن  فالدفاع 
عن  دفاع  هو  واال�ستقالل،  احلرية 
هو  واالأحالم،  والتاريخ  الذكريات 
دفاع عن وطن كي ال ي�سمحل ويفقد 
واحلا�رس  املا�سي  بالزمن  عالقته 

وامل�ستقبل ويتحول اىل جثة مثلي.
لقد  يقول:  ن�سار  االأ�سري  ال�سهيد 
القادم،  املقتول  انت  ولكن  قتلوين 
جريانك،  ابن  اختك،  امك،  ابنك، 
ار�سك، بيتك، اأحالمك وا�سجارك، 
�سالتك.. انت املطرود من احلياة 
الهوية،  اأبجدية  ومن  واملعنى 

اىل  ت�سل  كثرية  زنازين  له  ال�سجن 
حتت  اجلنود  ومن�سبك،  موقعك 
يفت�سونك  اجلنود  منزلك،  �سباك 
يطلقون  اجلنود  احلاجز،  على 
يحمون  اجلنود  الر�سا�س،  عليك 
على  يعتدون  وهم  امل�ستوطنني 
عبادتك..  واماكن  وابارك  حقولك 
تارة  كل مكان  ال�سجانون حولك يف 
يلب�سون لبا�سا ع�سكريا، تارة يجل�سون 
على مكتب يف االدارة املدنية، تارة 
يحملون االغالل والقيود، يتحدثون 
وتارة  واملعركة،  احلرب  بلغة 
يبت�سمون ويتحدثون بلغة احلوار مع 

امليتني.
ال�سهيد اال�سري ن�سار طقاطقة يوجه 
نداءه االخري من النفو�س احلية اىل 
املعذبني  نداء  امليتة،  النفو�س 
عاماً   37 من  اكرث  منذ  وال�سامدين 
فل�سطني  ابناء  نداء  بال�سجون، 
الوريد  من  املوؤمنني  ال�سامدين 
واالأطفال  الن�ساء  نداء،  الوريد،  اىل 
يف  القابعني  والقدامى  واملر�سى 
املتبلدة  النفو�س  كل  اىل  ال�سجون، 
متوتوا  ال  الكون،  هذا  على  امليتة 
ويف  ال�سم�س  خ�سوف  حتت  مثلي 
العتمة  يف  مثلي  متوتوا  ال  الظالل، 

ويف �سكون ال�سهقة وال�سوؤال.

اأكد مركز اأ�رسى فل�سطني للدرا�سات 
ن�سبة  يف  وا�سح  ت�ساعد  ر�سد  باأنه 
االحتالل  ينفذها  التي  االعتقاالت 
بحق اأبناء �سعبنا من مدينة القد�س 
اجلاري  العام  بداية  منذ  املحتلة 
حيث ر�سد ما يزيد عن )900( حالة 
اعتقال من بلدات ومناطق املدينة 
“ريا�س  الباحث  واأو�سح  املقد�سة. 
للمركز  االإعالمي  الناطق  االأ�سقر” 
القد�س  مدينة  يف  االعتقاالت  بان 
لوحدها ت�سكل ثلث ن�سبة االعتقاالت 
االأرا�سي  انحاء  كل  يف  جرت  التي 
املحتلة خالل ال�ستة ال�سهور االوىل 
حالة   )2600( وبلغت  العام،  من 
ا�ستهداف  على  يدلل  مما  اعتقال، 
ردعهم  بهدف  للمقد�سيني  وا�سح 
عن حماية املقد�سات والدفاع عن 
هر  باأن  “االأ�سقر”  وبني  االق�سى. 
اعتقاالت  او�سع حملة  �سهد  فرباير 
العام بحق  خالل الن�سف االول من 

املقد�سيني، وذلك تزامناً مع اأحداث 
امل�سلني،  اأمام  الرحمة  باب  فتح 
حيث اعتقل الع�رسات بينهم قيادات 
ال�سيخ  منهم  دين،  ورجال  وطنية 
“عبد العظيم �سلهب” رئي�س جمل�س 
بكريات”  “ناجح  وال�سيخ  االأوقاف، 
القد�س،  اأوقاف  عام  مدير  نائب 
دعنا”،  رائد  ال�سيخ”  �سلم  كما 
ملدة  االأق�سى  عن  باإبعاده  قراراً 
قو�س”  “نا�رس  واعتقل  اأ�سهر،   6
القد�س.  يف  االأ�سري  نادي  مدير 
االعتقاالت  بان  “االأ�سقر”  واأ�ساف 
املقد�سيني،  �رسائح  كافة  طالت 
وبلدات  قرى  كافة  على  وتوزعت 
بينما  القد�س،  مدينة  ومناحي 
االكرب  الن�سيب  العي�سوية  احتلت 
اىل  وو�سلت  االعتقال  عمليات  من 
)295( حالة اعتقال، وتالها منطقة 
االعتقال  حاالت  وو�سلت  �سعفاط 
منها )130( حالة ، ثم �سلوان )120( 

حالة ، ومن القد�س القدمية )105( 
حالة ، ومن امل�سجد االق�سى )65( 

حالة اعتقال .

اعتقال الأطفال

واأ�سار “االأ�سقر” اىل ان االعتقاالت 
من القد�س تركزت على فئة االأطفال 
والتي و�سلت اىل حواىل  القا�رسين 
ي�سكل  ما  وهو  اعتقال  حالة   )300(
ثلث حاالت االعتقاالت من القد�س 
منذ بداية العام بينهم اكرث من )17( 
طفل مل تتجاوز اأعمارهم 12 عام . 
ومن بني االأطفال عدد من اجلرحى 
عام   16  ” طه  علي   ” الفتى  منهم 
االحتالل  بر�سا�س  اأ�سيب  والذى 
ومت  �سعفاط،  خميم  حاجز  عند 
تقدمي  ومنع  اأر�سا  و�سحله  اعتقاله 
ع�سام  “حممد  والفتى  له،  العالج 
يف  وا�سيب  عاما،   15 القوا�سمي” 
يف  امل�ستعربني  بر�سا�س  ظهره 

القد�س  مبدينة  �سعفاط  خميم 
ورغم  باخلطرية،  اإ�سابته  وو�سفت 
امل�ست�سفى  ب�رسير  تقييده  مت  ذلك 
يكتفى  ومل   . العالج  قيد  وهو 
الأطفال  االعتقال  باأوامر  االحتالل 
بقرارات  ي�ستهدفهم  امنا  القد�س 
تق�سي  والتي  املنزيّل  احلب�س 
مبكوث الّطفل فرتات حمّددة داخل 
البيت، ومينع من اخلروج من البيت 
وكذلك   ، الّدرا�س  اأو  للعالج  حّتى 
املنازل،  عن  االبعاد  عقوبة  فر�س 
على  الباهظة  املالية  والغرامات 
عر�سهم  مت  الذين  االأطفال  معظم 
على املحاكم �سواء �سدرت بحقهم 
م�ساحبة  الفعلي  بال�سجن  اأحكام 
فقط  مالية  غرامة  ام  للغرامة، 

مقابل اطالق �رساحهم.

اعتقال املقد�صيات
االحتالل  باأن  “االأ�سقر”  واأفاد 

وا�سل ا�ستهداف الن�ساء املقد�سيات 
امل�سجد  يف  املرابطات  وخا�سة 
االق�سى فقام باعتقال العديد منهن 
خالل العام اجلاري وو�سلت حاالت 
من  والفتيات  الن�ساء  بني  االعتقال 
قا�رسات  بينهن  حالة   )43( القد�س 
غالبيتهن،  عن  االفراج  مت  وقد 
االإبعاد  اأو  املنزيل،  مقابل احلب�س 
خمتلفة.  لفرتات  االق�سى  عن 
االحتالل  اعتقل  الن�ساء  بني  ومن 
موظفة  وهى  العموري”  “غدير 
عنها  واأفرجت  االأ�رسى،  هيئة  يف 
ب�رسط حب�سها منزلياً ملدة خم�سة 
وكذلك  كبرية،  مالية  وغرامة  اأيام، 
�سليمان”  “فاطمة  الفتاة  اعتقال 
منزل  مداهمة  بعد  وذلك  19عام، 
بعد  �رساحها  واطلقت  عائلتها، 
“للحب�س  حتويلها  ب�رسط  �ساعات 
املنزيل، كما اعتقل الفتاة القا�رس 
عاماً   17 ع�سكر”  اأحمد  ماجدة   ”

كما  عائلتها.  منزل  اقتحام  بعد 
امل�سجد  يف  املرابطات  ا�ستهدف 
واال�ستدعاء  باالعتقال  االق�سى 
ناب”  اأبو  “اآية  الفتاة  ابرزهن 
احللواين”  “هنادي  واملرابطة 
نظمية  و”  خوي�س”  و”خديجة 
ق�سم  يف  موظفة  وهي  بكريات” 
كما  باالأق�سى،  املخطوطات 
ال�رسيف  هالة  ال�سيدة  اعتقل 
رفعها  بحجة  العمود،  باب  من 
م�سرية  خالل  الفل�سطيني  العلم 
اعالم  فيها  رفعوا  للم�ستوطنني 
من  ثالثة  اعتقل  كما   . االحتالل 
اأمهات االأ�رسى” فور خروجهن من 
امل�سجد االأق�سى وحولهن للتحقيق 
بالقد�س  الق�سلة  �رسطة  مركز  يف 
القدمية وهن: خلود االعور “والدة 
اميان  و  االعور”،  �سهيب  اال�سري 
حممد  اال�سري  “والدة  االعور 

االأعور “، وجناح عودة. 

900 حالة �عتقال من �لقد�س خالل �لن�صف �لول من �لعام �جلاري
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ار ال�شهيد ات... ربحي الأ�شري ون�شّ غ�شّ

جواد بول�س

كنت مت�أكًدا من النتيجة ؛ لكنني 
مواجهة  على  اأكرث  م�رّصاً  كنت 
م�  لهم  اأقول  لكي  الق�ض�ة 
منذ  �ضبقوهم  ملن  وقلته  �ضبق 
�ض�هًدا  فيه�  كنت  اأربعة عقود، 
غ�بة  يف  الفل�ضطيني  تيه  على 
ك�نوا  بينم�  املتوح�ش،  الزمن 
و�ضّي�دي  الأمل  قّن��ضة  هم 

الفرائ�ش الع�جزة.
ح�مية  دانة،  جل�ضت  بج�نبي 
امل�ضتهى  الهّم  ووريثة  الوعد 
مل  لكنه�  كع�دته�  ه�دئة  ،ك�نت 
املك�ن  ازاء  م�ض�عره�  تخِف 
اأن  ترف�ش  فهي  ؛  واأ�ضح�به 
مع�ضوبة  وهي  جيلن�  اأثر  تقفو 
كم�  فيه،  قيل  لو  حتى  الأعني 
اأفهمتُه� ذات مرة ، ب�أنه "اأ�ضرب 

على الذل من وتد" .
الق�عة  اإىل  ربحي  اأدخلوا 
فبدا  �ضّج�نني  بثالثة  حم�ًط� 
بينهم كحم�مة يف قف�ش حتر�ضه 
ووجهه  نحيل  ج�ضمه  ؛  وعول 
الرمل  �ضفرة  اإىل  مييل  اأبي�ش 
مق�ضود  ب�إهم�ل  منثور  و�ضعره 
للق�ء  م�رصًع�  بيته  ترك  كمن 
جيله،  اأبن�ء  مثل  راأيته  حبيبة. 
اأولئك الذين يحبون م�ضل�ضالت 
مب�ري�ت  ويت�بعون  "النتفلك�ش" 
التن�ش ومن�ف�ض�ت "جوكوفيت�ش 

وفيدرر ".
منه  وتلقيت  بحرارة  �ض�فحته 
اأ�ضئلتي.  على  وا�ضحة  اأج�ب�ت 
و�ض�دًق� وجنحت  واثًق�  �ضمعته 
ابت�ض�مته  اأرى  اأن  اأكرث  اأو  مّرة 
ل  الذي  الطفويل  وجهه  تعلو 

ي�ضي ب�ضنّي عمره الع�رصين.
اأخربته اأن ني�بة الدولة اقرتحت 
علّي اأن اأ�ضحب التم��ضي مق�بل 
تعهده� ب�لفراج عنه بعد اأربعة 
عر�ضه�  رف�ضت  لكنني  �ضهور 
من  "اأق�تلهم"  كي  اليوم  وجئت 
اأجل حتريره الفوري. اأح�ض�ضت 
اأنه مل ي�ضتوعب امل�ضهد ب�ضكل 
دقيق ، ف�ض�ألني عن والديه وعن 
ع�مله ال�ضغري لأنه مقطوع عن 
جن�ح  يف  اأي�مه  ويق�ضي  الدني� 
�ضجن  يف  الفتح�وّيني  الأ�رصى 

النقب ال�ضحراوي .
حلّظي،  رمب�  الق�ض�ة،  قرر 
مبن�ق�ضة  نه�رهم  يفتتحوا  اأن 
اأرادوا  لأنهم  ورمب�  ملفي، 
يعودوا  كي  ب�رصعة  "غربلتي" 
وي�ضعرهم  اأكرث  يهّمهم  م�  اإىل 
�ضّي�يف  جمرد  ل  ق�ض�ة  بكونهم 

ورود وحف�ري وجع .

�ضم�ع  يحبون  ل  اأنهم  اأعرف 
يعرفون،  لكنهم  �ض�أقول،  م� 
عّم�  اتن�زل  لن  اأنني  ب�ملق�بل، 
جئت من اأجله ؛ فلقد تخّطيت، 
التي  املرحلة  تلك  زمن،  من 
على  فيه�  ي�ضتقوون  ك�نوا 
بع�ض�  وي�ضكتوين  كي��ضتي 

"حكمتهم" املّدع�ة.
الردهة  تلك  يف  اأم�مهم  وقفت 
حق  من  اأر�ضه�  التي  ال�ضيقة 
؛  املقموعني  وجع  ومن  �ضلب 
نحوهم  مدفوًع�  �ضدري  ك�ن 
كرام�ت  عطر  ي�ضوع  ومنه 
املظلموين وي�رصخ من حنجرتي 
�ضمري الت�ريخ الذي يئدونه على 
مذابح عدلهم الأكتع. كنت اأرى 
الظلم ينث�ل من م�آقيهم واأ�ضعر 
وجوههم  من  ت�ضيل  ب�لربودة 
هن�ك  وقفت  لكنني  �ضوبي؛ 
"رم�ه  كمن  ال�ضوء  ح�فة  على 
الدهر ب�لأرزاء" طوًدا ل ي�ضريه 
" تك�رص الن�ض�ل على الن�ض�ل"، 

وبداأت مرافعتي.
"هل قراأَت م� كتبت ني�بة الدولة 
�ضّيد  التم��ضك  على  رده�  يف 
بول�ش ؟ فلم�ذا ل تقبله وننتهي 
ق�طعني   - الق�ضية"  هذه  من 
الق��ضي  ب�ضوت خفي�ش ورزين 
عميت رئي�ش الهيئة، متوقع� اأن 

اأقبل "ن�ضيحته" املوؤّدبة.
ملوكلي  ب�لن�ضبة  لأنه�  رف�ضته� 
لي�ضت اإل كرًم� اأ�ضود؛ فربحي، 
الذي جئت اليوم م�ضتن�رًصا له، 
قد دفع من حي�ته �ضنة ون�ضف 
من دون اأن يعرف تهمته وبدون 
عن  ليدافع  فر�ضة  يعطى  اأن 
نف�ضه. لقد اعتقل قبل اأن يكمل 
يف   � غ�ضً به  وزج  الث�ين،  عقده 
والغب�ر  الرمل  �ض�دته�  �ضحراء 
معنى  حتًم�  �ضيُن�ضي�نه  اللذين 
ل  فهن�ك  والنق�ء؛  ال�ضذاجة 
اخل�ضونة  يتخذ  من  ال  ينجو 
و�ضيلة  وال�رصاوة  مهجع� 

للحي�ة.
اجل�ل�ضة  الق��ضية  حت�ول 
اأن  اجلل�ضه،  رئي�ش  ميني  على 
ت�ضكتني وتقرتح علّي اأن ينتقلوا 
ي�ضمونه  م�  ملع�ينة  مب��رصة 
"امللف ال�رصي" كي ي�ضتطيعوا 

ا�ضدار قرارهم ب�رصعة.
وا�ضح،  بغ�ضب  اأق�طعه�، 
لطريقتهم  رف�ضي  موؤّكًدا 
الق�ض�ي�؛  هذه  مع�جلة  يف 
ذلك  اىل  الروبوتي  فلجوئهم 
يعني  ل  ال�ضحري"  "امللف 
�ضطوة  اأم�م  ا�ضت�ضالمهم  اإل 
دورهم  واإلغ�ء  املغلق  "الأمن" 

طلب�  الن��ش  ت�أتيهم  كق�ض�ة 
للعدل ولالإن�ض�ف.

واأ�ض�أل  مرافعتي  يف  اأم�ضي 
الأ�ضري مب�  مع  يحقق  مل�ذا مل 
وكيف  �ضبه�ت؟  من  اإليه  ين�ضب 
يثبتوا  ب�أن  واأمث�له  هو  ي�ضتطيع 
كمح�م  يل  وكيف  اأبري�ء؟  اأنهم 
ان اأقنعكم ب�أن العتق�ل الدراي 
مل يُعّد اأ�ضاًل ملثل هذه احل�لت 
وهو يف عرف الن�ض�نية و�ضيلة 
اليه�  يلج�أ  ل  مرفو�ضة  قمعية 
ن�درة  ح�لت  يف  ال  النظ�م 

وا�ضتثن�ئية ق�ضوى؟
تدخل  اأن  اإىل  م�ضرت�ضال  كنت 
حم�وهاًل  مزوز  الق��ضي 
ب�أن  براأيه  واقن�عي  ا�ضك�تي 
داعي  ل  احل�لت  بع�ش  يف 
تكون  فقد  الأ�ضري  مع  للتحقيق 
اإىل  حتت�ج  ل  وا�ضحة  الأمور 
والتدقيق.  الفح�ش  من  مزيد 
�ض�خبة  بتنهيدة  اأق�طعة 
وم�ضتهجنة مت�ض�ئاًل ب��ضمئزاز: 
كيف لق��ش اأن يتفوه مبثل هذا 
الدولة  ني�بة  املوقف؟فحتى 
فكيف   ، ذلك  تدعي  اأن  تخجل 
اأكرث  ني�بًي�  تتبنى موقًف�  اأن  لك 

من الني�بة" ؟
اأن  متوقًع�  للحظة،  انتظرت، 
يفعل  مل  لكنه  "وق�حتي"  ينتهر 
اجلل�ضة  رئي�ش  عليه  م�ل  اذ 
نه�ية  حتى  ف�ضمت  وو�ضو�ضه 

اجلل�ضة.
يف�جئني  مل  اجلل�ضة.  ورفعت 
قرارهم الذي �ضدر اآخر النه�ر، 
الأخ�رص،  لل�ضجر  ج�هز  ف�أن� 
ك�بن ال�ض�قية، ولأنه "م� مّر يوم 
اإّل  ف�أَخربه  اأرجتي فيه راحة / 

بكيت فيه على اأم�ضي" .
قراأوا  اأن  بعد  التم��ضي  رف�ضوا 
ال�رصي  الأ�ضري  ملف  بدقيقتني 
ي�ضكل  ربحي  ب�أن  فوجدوا 

و�ضالمة  اأمن  على  خطًرا 
وجدوا،  لكنهم  ؛  اجلمهور 
ال  ميتلكه�  ل  بقدرة  كذلك، 
اأن   ، املب�رصون  اأو  املالئكة 
ذلك اخلطر �ضينقطع بعد اأربعة 
يحرر  �ضوف  وعنده�  �ضهور، 
�ضه�دة  ح�ماًل  اأهله  اإىل  ليعود 
الدروي�ش  مع  ولريدد  ال�ضحراء 
املعلق�ت  قوايف  علمته  م� 
 ، حتملني  اأر�ش  "ل  ويقول 
فيحملني كالمي ط�ئًرا متفرع� 
مني، ويبني ع�ش رحلته اأم�مي 

يف حط�مي ..".
مي�متي  ق�لت   ! اأقرفهم  م� 
غ�ضة  تداري  وك�نت  ال�ضغرية 
على  رّبّت  عينه�.  من  نفرت 
ب�لنجوم  امل�ض�ءة  عب�ءته� 
غ�ضتي،  اإخف�ء  حم�وًل  وقلت، 
حتت  اإل  العز  "م�   : بنيتي  ي� 
يف  زلت  م�  واأنت  الكد"  اأثواب 
اجلبلي  الطريق  هذا  بداية 
للفرح  عرباتك  ف�ضوين  الوعر، 
جذوة  ال�ضلوع  "بني  واجعليه� 
ن�ر وخالل الأجف�ن مزنة م�ء" 
ول تهني بل اأرق�ضي معه� دائًم� 

عند حف�ف القمر.

ار ن�صّ
حزيران  من  ع�رص  الت��ضع  يف 
املن�رصم اقتحموا منزل الع�ئلة 
يف بلدة بيت فج�ر يف حم�فظة 
اأن  بعد  واعتقلوه  حلم  بيت 
البيت  وزرعوا  الأث�ث  حطموا 
خراًب� ورعبً�. و�ضعوه يف زنزانة 
اجللمة.  معتقل  يف  منفردة 
مددوا توقيفه ل�ضبعة اأي�م تلته� 
من  ممنوع  وهو  اأخرى  �ضبعة 

لق�ء حم�م.
اجل�ري  متوز  من  الع��رص  يف 
لثني  توقيفه  متديد  طلبوا 
�ض�مل  حمكمة  يف  يوم�  ع�رص 

يح�رصوه  مل  لكنهم  الع�ضكرية، 
ي�ضمح  مل  ال�ضحي  و�ضعه  لأن 
جمّدو"؛  "�ضجن  من  بنقله 
اجراء  املحكمة  فقررت 
داخل  الطلب  و�ضم�ع  اجلل�ضة 

ال�ضجن.
حم�رص  يف  الق��ضي  يكتب 
الأ�ضري،  وجد  ب�أنه  اجلل�ضة، 
على  "ملقى  طق�طقة،  �ر  ن�ضّ
على  معهم  يتف�عل  ول  حم�لة 
ك�ن  انه  وي�ضيف  الطالق 
متديد  الق��ضي  قرر  واعًي�". 
توقيفه لثم�نية اأي�م على اأن يتم 
فح�ضه طبًي� وذلك حتى موعد 
من  ع�رص  ال�ض�د�ش  اأق�ض�ه 
لنظمة  وفًق�  اجل�ري  ال�ضهر 

م�ضلحة ال�ضجون.
يف فجر ال�ض�د�ش ع�رص ا�ضت�ضهد 
�ضجون  داخل  طق�طقة  �ر  ن�ضّ
من  الثالثني  يف  وهو  الحتالل 

عمره.
توا�ضلن�  النب�أ  انت�ض�ر  مع 
وط�لبن�  اجله�ت  جميع  مع 
تزويدن� بكل التف��ضيل منذ يوم 
حلظة  وحتى  الأول  احتج�زه 
ب�رصورة  وط�لبن�  كم�  مم�ته، 
طبيب  بح�ضور  جثم�نه  ت�رصيح 

فل�ضطيني.
�ر اأول �ضهيد ي�ضقط  مل يكن ن�ضّ
وهو حمتجز وراء ق�ضب�ن القمع 
اآخرهم  يكون  ولن  الحتاللية 
املق�لة  هذه  �ض�أن  من  ولي�ش  ؛ 
الدموي  الت�ريخ  لهذا  التوثيق 
م�ضوؤولية  عن  احلديث  ول 
مل  الذي  ال�رصائيلي  ال�ضج�ن 
ومل  جرائمه  ب�ضبب  يالحق 
م�   . الآن  لغ�ية  عليه�  يع�قب 
عن  لأكتب  ودفعني  اأث�رين 
غ�ضتي احل�رقة يف هذه املق�لة 
هي دمعة اأمه الث�كلة التي بكت 
يف  ينعم  حًي�  تُبِق  مل  بحرقة 

�ضكينته.
هذه  �ضتنتهي  كيف  اأعرف  ل 
الق�ضية ومن �ضيدفع الثمن عن 
جرمية راح �ضحيته� من اأم�ضى 
تعد  كم�  �ضيذهب،  �ضهيًدا 
الرواية، مع رف�قه ال�ضهداء اإىل 
النوم ونحن نقول لهم "ت�ضبحون 
على وطن من �ضح�ب ومن �ضجر 
، من �رصاب ومن م�ء .. فن�موا 
خن�جر  من  اأحالمكم  لأحر�ش 
حرا�ضكم وانقالب الكت�ب على 

النبي�ء..."
اق�ض�ه�  م�  غ�ضة،  اأ�ضعبه�  م� 
�رصاًب�  اأحاله�  م�  ت�ضحية، 

واأمنية.
مل تنته الغ�ض�ت....

ا�صت�صهاد املعتقل الفل�صطيني "ن�صار"
 يفتح عدة ملفات

التوجه اإىل حمكمة اجلنايات 
الدولية بات �شرورة ملحة 
توفري احلماية لالأ�صرى اأ�صحى هدفًا رئي�صيا

"فل�ضطني  موقع  مدير  ق�ل 
املخت�ش  الق�ضب�ن"  خلف 
عبد  الأ�رصى،  ب�ضوؤون 
الن��رص فروانة، اأن ا�ضت�ضه�د 
طق�طقة"  "م�جد  الأ�ضري 
منه�:  ملف�ت  عدة  يفتح 
املميت  "التعذيب"  ملفي 
وامل�رّصع  الأ�رصى  �ضد 
التحقيق،  اأقبية  يف  ق�نون� 
و"الهم�ل الطبي" املتعمد 
�ضجون  يف  الأ�رصى  بحق 
الإ�رصائيلي.  الحتالل 
الأفع�ل  ردود  وملف 
املطلوب  واخلطوات 

اتخ�ذه�.
هن�ك  ق�ئال:  وا�ضتطرد 
وا�ضب�ب  عديدة،  عوامل 
ومو�ضوعية،  ذاتية  كثرية، 
"اجلرمية"  هذه  من  جعلت 
الأمر  م�ضتمرة.  ظ�هرة 
الآداء  تطوير  يتطلب  الذي 
اأ�ضك�ل جديدة  والبحث عن 
واللجوء اإىل ادوات �ض�غطة 
الحتالل  على  وموؤثرة، 
واملوؤ�ض�ض�ت  ج�نب،  من 
من  الدولية  احلقوقية 
تتحمل  كي  اآخر.  ج�نب 
الأخالقية  م�ضوؤولي�ته� 

والإن�ض�نية والق�نونية.
اإىل  التوجه  ان  وا�ض�ف: 
الدولية  اجلن�ي�ت  حمكمة 
ب�ت �رصورة ملحة، يف ظل 
لرت�ضيخ  الإ�رصائيلي  ال�ضعي 
ثق�فة "الفالت من العق�ب" 
واأن  الإ�رصائيليني.  كل  لدى 
الدويل  املجتمع  مط�لبة 
الإن�ض�نية  احلم�ية  بتوفري 
هدف�ً  اأ�ضحى  لالأ�رصى 
ا�ضتمرار  مع  رئي�ضي�، 
الإ�رصائيلي  ال�ضتهت�ر 
وت�ض�عد  الأ�رصى  بحي�ة 
والتنكيل  التعذيب  عملي�ت 
النته�ك�ت  وات�ض�ع  والقمع 
عرب  "اجلرائم"  وت�رصيع 
اقرار جمموعة من القوانني 
من قبل الكني�ضت )الربمل�ن( 
فروانة  واأ�ض�ر  الإ�رصائيلي. 
التي  املرة  احلقيقة  اأن  اىل 
يجب اأن يدركه� اجلميع، اأن 
تعد  مل  الحتالل  �ضلط�ت 
الأفع�ل  ردود  اإىل  تلتفت 
ال�ضجب  وبي�ن�ت  التقليدية، 
"امل�ضتن�ضخة".  وال�ضتنك�ر 
مبفردات  تكرتث  ومل  كم� 
الحتالل  حتميل 

واملط�لب�ت  امل�ضوؤولية، 
جلنة  بت�ضكيل  احلقوقية 
مالب�ض�ت  ومعرفة  حتقيق 
اجلرمية. واأكد فروانة على 
توؤكد  ال�ضه�دات  ك�فة  ان 
 " الأ�ضري  ال�ضهيد  اأن  على 
تعر�ش  طق�طقة"  ن�ض�ر 
والتنكيل  املربح  لل�رصب 
الق��ضي  والتعذيب  الوح�ضي 
 19 يف  اعتق�له  حلظة  منذ 
امل��ضي.  حزيران/يونيو 
الأمر الذي اأدى اىل تدهور 
و�ضعه ال�ضحي دون ان يتلقى 
الرع�ية الطبية الالزمة. مم� 
 16 يف  ا�ضت�ضه�ده  اىل  اأدى 
متوز/يوليو اجل�ري. واعترب 
فروانة ان ا�ضت�ضه�د "ن�ض�ر" 
ال�ضتهت�ر  حجم  يعك�ش 
الأ�رصى،  الإ�رصائيلي بحي�ة 
ال�ضجون  ادارة  وا�رصار 
جرائمه�،  يف  التم�دي  على 
حجم  ات�ض�ع  اىل  اأدى  مم� 
اأعداد  وارتف�ع  اجلرمية 
�ضجون  داخل  ال�ضهداء 
 )٢٢٠( اىل  الحتالل 
اىل  ب�لإ�ض�فة  هذا  �ضهيدا. 
ا�ضت�ضهدوا  اآخرين  ع�رصات 
ال�ضجن  من  خروجهم  بعد 
مت�أثرين  وجيزة  بفرتات 
عن  ورثوه�  ب�أمرا�ش 
ال�ضجن والتعذيب والهم�ل 
اىل  فروانة  ودع�  الطبي. 
اجلهود  توحيد  �رصورة 
فيم�  والتع�ون  الفل�ضطينية 
املحلية،  املوؤ�ض�ض�ت  بني 
والإن�ض�نية،  احلقوقية 
على  اجل�د،  والتحرك 
وامل�ضتوي�ت،  ال�ضعد  ك�فة 
ج�دة  خطوات  واتخ�ذ 
اجلرمية  حجم  توازي 
لال�ضتهت�ر  حدا  وت�ضع 
الأ�رصى  بحي�ة  الإ�رصائيلي 
اجلرائم  وقف  يف  وت�ض�هم 
ف�مل�ضوؤولية  الأ�رصى.  بحق 
يداهم  واخلطر  جم�عية 
اأن  فروانة  وراأى  اجلميع. 
م�  على  الو�ضع  ا�ضتمرار 
الأداء  وابق�ء  عليه،  هو 
دون تطوير، يعني ا�ضتمرار 
الإ�رصائيلي  ال�ضتهت�ر 
وارتف�ع  اجلرمية،  وات�ض�ع 
وق�ئمة  املر�ضى  اأعداد 

�ضهداء احلركة الأ�ضرية.

و�صلت القاعة رقم اأربعة يف مبنى حمكمة العدل العليا ال�صرائيلية وجل�صت يف مقعدي اأنتظر اح�صار الأ�صري ربحي 
ودخول الق�صاة لتبداأ مناق�صة التما�صي بالفراج عنه، بعد اأن اأم�صى يف ال�صجن الداري مدة عام ون�صف من دون اأن 

يحقق معه ومن دون اأن تقدم بحقه لئحة اتهام؛ وذلك على الرغم من اأن املخابرات اأّدعت، حني اأ�صدرت بحّقه بتاريخ 
القرية. م�صجد  يف  ن�صطت  كانت  داع�س،  لتنظيم  تابعة  خلية  من  مقّرب  اأنه  على   ، الأول  العتقال  اأمر   25/1/2018
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الدويل الكولومبي عاد لتوه من 
�ضمن  عامني  امتدت  اإعارة 
الأملاين،  ميونخ  بايرن  �ضفوف 
النادي  اإدارة  مع  اتفق  بعدما 
بند  تفعيل  عدم  على  البافاري 
ارتبط  وبعدما  ال�رشاء  خيار 
اإىل  بالنتقال  �ضابق  وقت  يف 
نادي يوفنتو�س الإيطايل، اإل اأن 
م�ضري رودريجيز يبدو بعيًدا يف 
الوقت الراهن عن ملعب األيانز 
ودخل نابويل الإيطايل واأتلتيكو 
حمادثات  يف  الإ�ضباين  مدريد 
النادي  اإدارة  مع  ر�ضمية 
امللكي، من اأجل الظفر بتوقيع 
ظل  يف  ال�ضيف،  هذا  الالعب 
يف  املريينجي  م�ضوؤويل  رغبة 
التخل�س منه ب�ضكل نهائي دون 
جمدًدا  الإعارة  خليار  الذهاب 
ال�ضفقة،  عن  نابويل  وتراجع 
ا�ضتعارة  يف  رغبته  ب�ضبب 
الطريق  لي�ضبح  فقط،  الالعب 
ممهًدا اأمام اأتلتيكو نحو �ضمه.

املحيط  الغمو�س  ظل  ويف 
تظهر  رودريجيز،  مب�ضتقبل 
بع�س  يف  لالعب  احلاجة 
راأ�ضها  على  الأوروبية،  الفرق 
ي�ضتعر�ضه   ما  وهو  يوفنتو�س، 

يف هذا التقرير:

احللقة املفقودة
�ضفوفه  بني  اليويف  ي�ضم  مل 
لعبًا مبوا�ضفات �ضانع الألعاب 
احلقيقي يف ال�ضنوات الأخرية، 
اأثر ب�ضورة �ضلبية على  وهو ما 
مردود لعبي الثلث الهجومي، 
املا�ضي  املو�ضم  يف  ل�ضيما 
اعتماد اليويف كلًيا على البو�ضني 
مرياليم بيانيت�س مل يُجِد نفًعا، 
م�ضتوى  تراجع  مع  خا�ضة 
مركز  يف  وتواجده  الالعب 
حتول  دفاعية،  مبهام  يقيده 
الهجومية  مهمته  اإمتام  دون 

على النحو املطلوب.
حاجة  بو�ضوح  وظهرت 
ي�ضاعد  األعاب،  ل�ضانع  الفريق 
اإمدادهم  عرب  الهجوم  لعبي 
احلا�ضمة،  بالتمريرات 
الربتغايل  و�ضول  مع  ل�ضيما 
ال�ضيف  رونالدو،  كري�ضتيانو 
املا�ضي وبالنظر اإىل اخليارات 
حاليا،  املريكاتو  يف  املتاحة 
احلل  رودريجيز  ي�ضبح 
الدائمة  املع�ضلة  لهذه  الأمثل 

للبيانكونريي.
وميلك يوفنتو�س فر�ضة ذهبية 
رودريجيز،  نحو  للتحرك 
اأكرث  النادي  يكلف  لن  الذي 
اإ�ضافة  يورو،  مليون   50 من 

عالقته  ا�ضتغالل  اإمكانية  اإىل 
وان�ضجامهما  برونالدو  القوية 
مًعا داخل اأر�س امللعب وعانى 
املن�رشم  املو�ضم  يف  رونالدو 
من �ضعوبة اإمداده بالتمريرات 
ما  الأخري،  الثلث  املطلوبة يف 
للعودة  الأحيان  بع�س  دفعه يف 
للخلف ملحاولة احل�ضول على 

الكرة.

خ�صائ�ص متعددة
الكولومبي  النجم  وميتلك 
ت�ضاعده  هائلة،  فنية  مقومات 
على النجاح مع اليويف، خا�ضة 
يوفنتو�س  م�رشوع  �ضمن 
املدرب  قيادة  حتت  اجلديد، 
�ضاري  ماوري�ضيو  الإيطايل 
الالعبني  ويف�ضل �ضاري نوعية 
خط  يف  العالية  اجلودة  ذوي 
ميتلكه  ما  وهو  الو�ضط، 
رودريجيز، ول يتواجد يف كافة 
لعبي الت�ضكيلة احلالية لل�ضيدة 
العجوز ول يعد رودريغيز �ضانع 
الكال�ضيكي،  باملفهوم  األعاب 
فنية  لقدرات  امتالكه  ظل  يف 
راأ�ضها متيزه يف  على  متعددة، 

اجلانب التهديفي.
ي�ضارية  قدم  خامي�س  وميلك 
الو�ضول  من  متكنه  قوية، 
بعيدة  بت�ضديدات  لل�ضباك 

متيزه  عن  ف�ضاًل  املدى، 
ما  وهو  الثابتة،  الركالت  يف 
جتعله  اأخرى،  ميزات  ي�ضيف 
ي�ضنع  اأن  ميكن  مثاليا  خياًرا 
رونالدو،  جانب  اإىل  الفارق، 

بيانيت�س وباولو ديبال.
اإىل جانب ذلك، يتميز رودريجيز 
ميزة  وهي  املتقنة،  بعر�ضياته 
اليويف  مهاجمو  اإليها  يحتاج 
رونالدو،  راأ�ضهم  على  ب�ضدة، 
الذي يعد اأبرز لعبي العامل يف 
ال�رشبات الراأ�ضية وبالنظر اإىل 
)�ضانع  رودريجيز  مركز  اأ�ضل 
مييز  ما  اأهم  فاإن  الألعاب( 
دقة  هو  الكولومبي  الالعب 
متريراته وح�ضن روؤيته لزمالئه 
ما  وهو  امللعب،  اأر�س  داخل 
قدميه  من  تخرج  الكرة  يجعل 

يف الوقت واملكان املنا�ضبني.
كل اإمكانيات رودريجيز امل�ضار 
متاحا  عالجا  منه  جتعل  اإليها 
ملع�ضلة يوفنتو�س يف ال�ضنوات 
تعاقد  �ضيكون  لذلك  الأخرية، 
اإدارة اليويف معه -اإن مت- قرارا 
تطلعات  اأن  ل�ضيما  �ضائبا، 
يوفنتو�س خا�ضة للتتويج بدوري 
اأبطال اأوروبا، حتتاج ملزيد من 
قائمة  يف  املميزين  الالعبني 
على  �ضاري  وت�ضكيلة  الفريق 

غرار النجم الكولومبي.

خامي�س رودريغيز.. الدواء ال�ضايف لهجوم يوفنتو�س
مرت االأيام وبداأ العد التنازيل لنهاية فرتة االنتقاالت ال�صيفية، ومل ُيح�صم م�صري عدد من الالعبني البارزين 

يف املالعب االأوروبية، على راأ�صهم الكولومبي خامي�ص رودريجيز، �صانع األعاب ريال مدريد االإ�صباين.

كني

 هديف يف يوفنتو�س اأحد اأف�ضل 
الأهداف مب�ضريتي

كني  هاري  الإجنليزي  قال 
هوت�ضبري،  توتنهام  مهاجم 
يف  اأحرزه  الذي  الهدف  اإن 
الإيطايل،  يوفنتو�س  �ضباك 
الكاأ�س  ببطولة  الأحد،  اأم�س 
اأحد  هو  لالأبطال،  الدولية 
�ضجلها  التي  الأهداف  اأف�ضل 
واأحرز  الكروية  م�ضريته  خالل 
�ضباك  يف  رائًعا  هدًفا  كني 
يوفنتو�س، من منت�ضف امللعب، 
منح به توتنهام الفوز يف الوقت 
يف   ،)2-3( بنتيجة  القاتل، 
لبداية  الفريقني  حت�ضريات 
كني  واأ�ضاف  اجلديد  املو�ضم 
اأبرزتها �ضحيفة  يف ت�رشيحات 
حار�س  "راأيت  �ضبورت":  "توتو 
مرماه  خارج  يقف  يوفنتو�س 
وقلت اأنه اإذا اأتيحت يل الفر�ضة 
ملفاجاأته ف�ضاأفعل ذلك، وحدث 
الهدف"وتابع:  و�ضجلت  بالفعل 
اأحد  هو  الهدف  هذا  "رمبا 

اأف�ضل الأهداف يف م�ضريتي".
ملواجهة  توتنهام  وي�ضتعد 
اخلمي�س  يونايتد،  مان�ض�ضرت 
املقبل، يف ثاين مباريات الفريق 
بالكاأ�س الدولية لالأبطال، فيما 
اإنرت  بغرميه  يوفنتو�س  �ضيلتقي 

ميالن يوم الأربعاء.

و�ضط  لعب  رابيو  اأدريان  اأكد 
الإيطايل  فريقه  اأن  يوفنتو�س، 
خالل  كبرية  �ضعوبات  واجه 
الإجنليزي،  توتنهام  مواجهة 
ال�ضيدة  بخ�ضارة  انتهت  والتي 
الدولية  الكاأ�س  يف  العجوز 
للمرة  رابيو  و�ضارك  لالأبطال 
منذ  يوفنتو�س،  بقمي�س  الأوىل 
لل�ضيدة  ال�ضيف  هذا  ان�ضمامه 
حر،  انتقال  �ضفقة  يف  العجوز، 
باري�س  مع  عقده  نهاية  عقب 

�ضان جريمان الفرن�ضي.
وقال رابيو يف ت�رشيحات اأبرزتها 
"ب�ضكل  �ضبورت  توتو  �ضحيفة 
واجهنا  جيدة،  مباراة  كانت  عام 
ال�ضوط  يف  ال�ضعوبات  بع�س 

الأول، كنا نلعب اأمام خ�ضم رائع 
"لكن  علينا"واأ�ضاف  بدنًيا  تفوق 
على  �ضيطرنا  الثاين،  ال�ضوط  يف 
هناك  الأداء،  وحت�ضن  الأمور 
الكثري من العمل الذي يتعني علّي 
القيام به"واأمت "اأنا بحاجة للنمو 
البدين،  امل�ضتوى  على  والتطور 
لكن كونها املباراة الأوىل، اأ�ضعر 
اأنني بخري، وجدت نف�ضي ب�ضكل 
جيد مع زمالئي ويف مركزي على 
اأر�س امللعب" و�ضقط يوفنتو�س 
توتنهام،  اأمام  الهزمية  فخ  يف 
قاتل  هدف  بعد   ،)3-2( بنتيجة 
منت�ضف  من  كني  هاري  �ضجله 
اأدريان  من  خطاأ  بعد  امللعب، 

رابيو.

رابيو يعرتف باملعاناة اأمام توتنهام

ليفربول  نادي  جنوم  اأحد  يتطلع 
الإجنليزي حامل لقب دوري اأبطال 
اإدارة  مع  املفاو�ضات  لبدء  اأوروبا، 
النادي من اأجل متديد عقده الذي 
لعب  وقال  املقبل  ال�ضيف  ينتهي 
اإن  ميلرن،  جيم�س  الريدز،  و�ضط 
النادي  وم�ضوؤويل  بينه  املحادثات 
بعد،  تبداأ  مل  العقد  متديد  حول 
كان  اإذا  عما  يعرف  ل  اأنه  موؤكًدا 
لديه م�ضتقبل يف ليفربول بعد نهاية 
املو�ضم اجلديد من عدمه واأو�ضح 
بح�ضب  ت�رشيحات  يف  ميلرن 
الربيطانية:  "اإندبندنت"  �ضحيفة 
النادي  مع  املا�ضي  العام  "حتدثنا 
يريدون  كانوا  اإذا  عما  و�ضاألناهم 

فعل �ضيء فيما يخ�س العقد وقالوا 
اإنه لي�س الوقت املنا�ضب".

واأ�ضاف: "منذ ذلك احلني مل ن�ضمع 
ميكنني  ما  كل  منهم،  �ضيء  اأي 
التي  الكرة  على  الرتكيز  هو  فعله 
اأقدمها، لكن بالن�ضبة لعقدي فنحن 

مل نتوا�ضل حتى الآن".
عن  يحكم  "الكل  ميلرن:  وتابع 
اأنها  اأعرف  اأ�ضياء  وعن  عمري 
�ضتحدث، لكن هناك 3 اأ�ضياء اأمتنى 
م�ضتوى  اللياقة،  وهي  اأقدمها  اأن 
الأداء واأن اأكون متاًحا، �ضاأ�ضتمر يف 
الرتكيز على كرة القدم التي األعبها، 
ليفربول،  يف  امل�ضاهمة  وموا�ضلة 
لأطول  لعب  اأف�ضل  اأكون  واأن 

اأنه  "اأتذكر  ممكنة"ووا�ضل:  فرتة 
عند بداية ظهوري مع الفريق كنت 
حمظوظا باللعب اإىل جانب لعبني 
مع  اأ�ضاهم  اأن  ا�ضتطعت  اإذا  كبار، 
هذه املجموعة مثلما كان الالعبون 
ليدز  يف  ي�ضاعدونني  �ضًنا  الأكرب 

ف�ضاأعدهم بقدر الإمكان".

ح�صد البطوالت
اإنني  �ضنوات   4 قبل  "قلت  وتابع: 
اإذا غادرت ليفربول من دون الفوز 
اأن  للدمار،  ف�ضاأتعر�س  �ضيء  باأي 
يف  امل�ضاعدة  على  قادًرا  تكون 
لقد  رائع،  اأمر  هو  ليفربول  تاريخ 
فزت بكاأ�س كبري لهذا النادي، واأنا 

وبداية  الأول  �ضيكون  اأنه  متاأكد 
نفز  مل  "نحن  الكثري"واأردف: 
تاريخنا  يف  البطولت  من  بالعديد 
نفعل،  اأن  ينبغي  كان  كما  احلديث 
مان�ض�ضرت  يف  كنت  عندما  لكن 
الحتاد  كاأ�س  بلقب  فزنا  �ضيتي، 
ومن   2011 يف  الأول  الإجنليزي 
ليفربول  "ميتلك  بداأنا"وختم:  هنا 
املميزين.  الالعبني  من  جمموعة 
بدوري  تفوز  اأن  ال�ضهل  من  لي�س 
من  متكنا  لكننا  اأوروبا،  اأبطال 
الفوز به، ناأمل اأن ي�ضاعدنا الإميان 
منه  اأخذه  ميكننا  ما  وكل  والثقة 
للمرحلة  النتقال  على  مل�ضاعدتنا 

التالية".

جنم ليفربول ي�ضكو التجاهل.. وغمو�س حول م�ضتقبله
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القاهرة  مطار  �سلطات  اأعلنت 
جزائري  اآالف   7 نحو  اأزمة  اإنهاء 
كانوا و�سلوا اإىل القاهرة مل�ساندة 
بطولة  نهائي  يف  بالدهم  منتخب 
عالقني  وظلوا  اإفريقيا،  كاأ�س 
االأزمة  وانتهت  �ساعة  لـ36  هناك 
التي  اجلزائرية  احلكومة  بتدخل 
نظمت ج�رسا جويا من 33 طائرة 
منها 9 طائرات حربية، و24 تابعة 

مدار  على  اجلزائرية  للخطوط 
حتى  االأحد،  ع�رس  �ساعة   36
غادر كافة امل�سجعني اجلزائريني 

العالقني اإىل بالدهم. 
مبطار  �ساعة   36 مكثوا  اأن  بعد 
االأمن  مع  وا�ستبكوا  القاهرة 
تكد�س  اأزمة  انتهاء  امل�رسي.. 
اأكرث من 7 اآالف م�سجع جزائري، 
حيث تدخلت احلكومة اجلزائرية 

واأمدت #م�رس بج�رس جوي ت�سمن 
اجلزائر  اإىل  لنقلهم  طائرة   33
لقب  اجلزائري  املنتخب  وحقق 
كاأ�س االأمم االإفريقية للمرة الثانية 
على  انت�ساره  بعد  تاريخه  يف 
ال�سنغال 1-0 يف املباراة اخلتامية 
م�ساء اجلمعة املا�سي على اإ�ستاد 

كوت القاهرة الدويل. جنم  دروجبا  ديديه  اأعرب 
ديفوار ال�سابق، عن �سعادته بتجربة 
اإحدى  على  خا�سها  التي  التحليل 
القنوات امل�رسية خالل كاأ�س االأمم 
م�رس.  ا�ست�سافتها  التي  االأفريقية 
عن  ل،  حوار  يف  دروجبا  وحتدث 
خالل  والكوالي�س  االأحداث  اأبرز 
التي  االأفريقية،  االأمم  كاأ�س  بطولة 
وتوقع  بها املنتخب اجلزائري،  توج 
اأن يح�سد منتخب بالده لقب بطولة 
اجليل  على  احلفاظ  ب�رسط   2021
احلايل، والعمل على تطويره.  يقول 
على  التحليل  جتربة  دروغباخ�ست 
امل�رسية،  الف�سائية  القنوات  اإحدى 
التجربة،  بهذه  للغاية  و�سعيد 
اال�ستوديوهات  يف  فالتواجد 
التحليلية مبثابة تعوي�س عن اعتزال 
العب  لها  ي�ستاق  التي  القدم،  كرة 

يبتعد عن امل�ستطيل االأخ�رس.
يف  للعمل  ان�سمامه  حقيقة  وعن 
القارة  خلدمة  م�ستعد  الكاف؟ 
ال�سمراء يف اأي من�سب، وكان هناك 
بع�س االت�ساالت من جانب عدد من 

ال�سخ�سيات البارزة يف الكاف ب�ساأن 
ولكن  املقبلة،  باملرحلة  االن�سمام 
مل اأح�سم موقفي حتى هذه اللحظة، 
على  للتعرف  م�ستمرة  فامل�ساورات 
اإعالن  قبل  وظروفه  العمل  طبيعة 
�سوؤال  وهن  الرف�س  اأو  املوافقة 
اجلزائر ح�سد  منتخب  ي�ستحق  هل 

اللقب؟
قدمت  اجلزائر  ي�ستحق،  بالفعل 
القوية  املباريات  من  جمموعة 
العالمة  وح�سدت  البطولة،  يف 
هو  املباريات،  جميع  يف  الكاملة 
جتان�س  فهناك  متكامل  منتخب 
يف  العنا�رس  جميع  بني  وان�سجام 
فراغ  لي�س من  وذلك  امللعب،  اأر�س 
من  وحنكة  وخربة  بتكتيك  ولكن 
خلق  ا�ستطاع  الذي  بلما�سي  جمال 
قبل  الالعبني  بني  والروح  الطموح 
البطولة،  وخالل م�سوار اجلزائر يف 
وعمل على حتدي جميع املواجهات 

واالختبارات ال�سعبة.
القارة  اأف�سل العب يف  و بخ�سو�س 
قال  احلايل؟  بالوقت  االأفريقية 

تفوق  حمرز  ريا�س  اأن  دروغبااأرى 
وماين،  �سالح  على  كبري  ب�سكل 
التزم  اأنه  وهو  وحيد  ل�سبب  وذلك 
باللعب ل�سالح املجموعة وابتعد عن 
الفردية، كما اأنه وجد العنا�رس التي 
مميز  ب�سكل  الظهور  على  ت�ساعده 
يف امل�ستطيل االأخ�رس، االأمر الذي 
جمال  الثنائي  وماين.  �سالح  افتده 
بلما�سي واأليو �سي�سيه هما االأف�سل، 
و�سعدت للغاية مبا حققه هذا الثنائي 
فهم بالن�سبة يل زمالء ملعب ولعبت 
واأمتنى  كثرية،  مباريات  �سدهم 
املقبلة،  الفرتة  يف  ل�سي�سيه  النجاح 
يف  ال�رس  كلمة  هو  بلما�سي  اأن  كما 
لعالقته  باللقب،  اجلزائر  تتويج 
اجليدة مع الالعبني وتاأثريه النف�سي 
و  الالعبني.  على  الرائع  واملعنوي 
مفاجاأة يف  راآه   الذي  الالعب  عن  
جنم  نا�رس  بن  اإ�سماعيل  الكان؟ 
منتخب اجلزائر، كان مبثابة دينامو 
ولديه  امللعب،  و�سط  منطقة  يف 
اأن يكون له  اإمكانيات كبرية، واأتوقع 

�ساأن كبري يف اأوروبا يف اأقرب وقت.

من هو العرو�سي؟

ولد يف فرن�سا عام 2001، وتخرج 
الفرن�سية  لوهافر  مدر�سة  من 
تقدمي  يف  اأ�سهمت  التي  ال�سهرية، 
غرار  على  مميزين،  العبني  عدة 
جنم  حمرز  ريا�س  اجلزائري 
االإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 
العب  بوغبا  بول  والفرن�سي 

يونايتد  مان�س�سرت  و�سط  خط 
االإجنليزي.

وان�سم �ساحب الـ18 عاما اإىل فئة 
 ،2017 عام  ليفربول  يف  ال�سباب 
عاما   18 حتت  فريق  مع  وتاألق 
ب�سكل الفت يف املو�سم املن�رسم، 
يورغن  االأملاين  دفع  ما  وهو 
لت�سعيد  »الريدز«،   مدرب  كلوب 
انطالقا  االأول  للفريق  العرو�سي  

من املو�سم اجلديد.
وي�ستطيع العرو�سي اللعب يف اأكرث 
والو�سط  اجلناح  مثل  مركز،  من 
كظهري  متميز  ولكنه  املدافع، 
رائعة  فر�سة  يعد  ما  وهو  اأي�رس، 
عن  يبحث  الذي  لكلوب،  بالن�سبة 
مورينو،  األبريتو  لالإ�سباين  بديل 
يونيو  ليفربول يف  رحل عن  الذي 

املا�سي عقب انتهاء عقده.

كان  اإن  االآن  حتى  يت�سح  ومل 
م�ستقبال  �سيمثل  العرو�سي 
منتخب البلد الذي ولد فيه ون�ساأ 
اأو منتخب البلد  فيه وهو فرن�سا، 
وهو  جذوره،  منه  تنحدر  الذي 

اجلزائر.
العبني   3 اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
قمي�س  حمل  لهم  �سبق  عرب 
وهم  لليفربول،  االأول  الفريق 
واأ�سامة  الزهر،  نبيل  املغربيان 

حممد  وامل�رسي  ال�سعيدي، 
�سالح، الذي تاألق مع الفريق ب�سكل 
املا�سيني،  املو�سمني  يف  الفت 
»الريدز«  ركائز  اأهم  من  و�سيكون 

يف املو�سم اجلديد اأي�سا.

يا�ضر العرو�ضي جنم ليفربول يخطف الأ�ضواء من اجلميع�ساحب الأ�سول اجلزائرية
يبدو اأن تاألق الالعبني العرب اأو الالعبني من اأ�سول عربية يف نادي ليفربول �سيتوا�سل 

على الأقل خالل املو�سم اجلديد، بعد ت�سعيد النجم يا�سر العرو�سي اإىل الفريق الأول 
لنادي »الريدز« ويف ظهوره الأول مع ليفربول، خطف الفرن�سي العرو�سي، �ساحب 
الأ�سول اجلزائرية الأ�سواء من اجلميع، وقدم اأداء رائعا يف املباريات التي خا�سها 

»الريدز« موؤخرا ا�ستعدادا لنطالق املو�سم اجلديد، اآخرها مواجهة اإ�سبيلية اأم�س، التي 
ظهر فيها �ساحب القدم الي�سرى ال�ساحرة مب�ستوى متميز.

ديديه دروغبا جنم كوت ديفوار ال�سابق

 ريا�ض حمرز تفوق على  حممد �ضالح 
جمال بلما�سي واأليو �سي�سيه الأف�سل يف التدريب

ق.ر

“ماركا”  �سحيفة  اأ�سادت 
اجلزائري  باملنتخب  االإ�سبانية، 
اإفريقيا،  اأمم  بكاأ�س  التتويج  بعد 
ن�سيب  من  كان  االأكرب  الثناء  لكن 
مدرب  بلما�سي”  “جمال 
بقيادته  احلدث  �سنع  “اخل�رس” 

بكاأ�س  للفوز  اجلزائر  منتخب 
 29 دام  غياب  بعد  اإفريقيا 
�سحيفة  اأكدت  كما  كاملة  �سنة 
هو  “بلما�سي”  اأن  “ماركا”، 
الكان،  يف  اخل�رس  تاألق  مفتاح 
االإجناز  لهذا  االأول  الرجل  فكان 

اإىل  باالإ�سافة  و�سخ�سيته  الكبري 
فل�سفته قادت اجلزائر للتتويج كما 
“املحاربني”  بـ  الالعبني  و�سفت 
و”الرجال” فوق اأر�سية امليدان، 
كان  “بلما�سي”  كالم  اأن  حيث 

ي�سل الالعبني مبا�رسة.

اإ�سبانيا

�ضحيفة “ماركا”  “ت�ضيد باملدرب بلما�ضي 

مطار القاهرة

33 طائرة تنهي اأزمة امل�ضجعني اجلزائريني 

�ضاب م�ضري يودع امل�ضجعني 
اجلزائريني بالدموع

اأخرى،  مرة  م�رسي  م�سجع  اأثبت 
لعبة،  جمرد  لي�ست  القدم  كرة  اأن 
فيه  تفي�س  قد  جمال  هي  بل 
االإن�سانية وامل�ساعر النبيلة وتداول 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  رواد 
موؤثرا  فيديو  وا�سع،  نطاق  على 
بالدموع  يودع  وهو  م�رسي،  ل�ساب 
منتخب  م�سجعي  من  اأ�سدقاءه 
م�رس  مغادرتهم  خالل  اجلزائر، 
بطولة  مناف�سات  احت�سنت  التي 

كاأ�س اأمم اإفريقيا 2019.
وظهر ال�ساب امل�رسي يف الفيديو، 
على  �سالمه  اأثناء  يبكي  وهو 
كانوا  الذين  اجلزائريني،  اأ�سدقائه 
القاهرة،  مطار  ملغادرة  ي�ستعدون 
بكاأ�س  اجلزائر  منتخب  تتويج  بعد 
ال�سنغال  ح�ساب  على  اإفريقيا  اأمم 

.)0-1(
الرواد،  بع�س  وح�سب  اأنه  واملثري، 
تعرف  امل�رسي  ال�ساب  فاإن 

اأثناء  اجلزائريني  اأ�سدقائه  على 
لت�سجيع  القاهرة  يف  تواجدهم 
منتخب اجلزائر، وتوطدت عالقته 
بهم خالل مرافقته لهم اإىل املالعب 
بعد  ال�سحراء«،  »حماربو  مل�ساندة 
الدور  من  م�رس  منتخب  اإق�ساء 
القارية  للبطولة  النهائي  ثمن 
التوا�سل  مواقع  الفيديو  واجتاح 
م�ساعر  من  يثريه  ملا  االجتماعي، 

اإيجابية بني ال�سعوب.

براهيمي يجتاز الفح�ض الطبي متهيدًا 
لن�ضمامه اإىل الريان

لكرة  القطري  الريان  نادي  اأعلن 
الدويل  الو�سط  العب  اأن  القدم 
براهيمي  يا�سني  اجلزائري 
يل  اجلنوبي  الكوري  واملدافع 
يف  الطبي  الفح�س  اجتازا  جايك 
ل�سفوف  االن�سمام  اإىل  طريقهما 
ح�سابه  يف  الريان  وكتب  الفريق، 
الدويل  »اأجرى  بتويرت  الر�سمي 
العب  اإبراهيمي  يا�سني  اجلزائري 
الطبي  الفح�س  )الربتغايل(  بورتو 
متهيداً  وذلك  اإ�سبيتار،  مب�ست�سفى 

للتوقيع للرهيب )لقب الريان(«.
احلا�سل  »اإبراهيمي  واأ�ساف 
االأمم  كا�س  لقب  على  موؤخراً 
�سيلتحق  اجلزائر  رفقة  االأفريقية 

بكتيبة الفريق يف مع�سكره االإ�سباين 
يف  النادي  كتب  التوقيع«كما  عقب 
ح�سابه »اأجرى الالعب الكوري يل 
مب�ست�سفى  الطبي  الفح�س  جايك 
للتوقيع  متهيدا  وذلك  اإ�سبيتار، 

للريان«.
وا�ساف اأن »يل جايك احد املواهب 
 20 العمر  من  يبلغ  ال�سابة  الكورية 
الكوري  للمنتخب  ويلعب  عاما، 
بقدمه  ويلعب  دفاع  كقلب  لل�سباب 
الي�رسى«و�سارك جايك مع منتخب 
بالده يف بطولة العامل لل�سباب التي 
اأقيمت يف بولندا يف الفرتة بني 23 
حيث  املا�سيني،  جوان  و15  ماي 
ويلعب   ،3-1 الأوكرانيا  و�سيفاً  حل 

يف �سفوف فريق غانغوون الكوري 
اجلنوبي.

مع  تعاقد  اأن  للريان  و�سبق 
من  مركادو  غابريال  االرجنتيني 
الو�سط  والعب  االإ�سباين،  ا�سبيلية 
الكامريوين فرانك كوم من الرتجي 

التون�سي.
وبداأ براهيمي )29 �سنة( م�سواره مع 
اأعري   )2013-2008( الفرن�سي  رين 
خاللها مرتني، االوىل اإىل كلريمون 
والثانية   ،)2010-2009( الفرن�سي 
-2012( االإ�سباين  غرناطة  اإىل 
2013(، قبل اأن ين�سم ب�سفة نهائية 
 ،)2014-2013( االأخري  ل�سفوف 

ومنه اإىل بورتو منذ 2014.

اأنظاره  نابويل  وّجه 
�سوب املهاجم الفرن�سي 
اأوملبيك  فقري جنم  نبيل 
واجه  بعدما  ليون، 

�سّم  يف  كبرية  �سعوبة 
�سانع االألعاب الكولومبي 
خامي�س رودريغيز ووفقا 
فاإن  اإعالمية  لتقارير 

�سّم  بقوة  يدر�س  نابويل 
بعد  عاماً(،   25( فقري 
مدريد  ريال  ت�سميم 
على احل�سول على قيمة 

ال�رسط اجلزائي يف عقد 
خامي�س، والتي ت�سل اإىل 

مبلغ 42 مليون يورو.

تقارير توؤكد نية نابويل التعاقد
 مع فقري



تعددت اهتمامات �صحف 
�صباح  ال�صادرة  اأملانيا، 
والتي جاء  الإثنني،  اأم�س 
على راأ�صها انت�صار بايرن 
ريال  نظريه  على  ميونخ 
بنتيجة  الإ�صباين  مدريد 
مناف�صات  �صمن   ،1-3
للأبطال  الدولية  الكاأ�س 
كيكر  �صحيفة  وخرجت 
بعنوان "�صديد النفجار"، 
وذلك يف اإ�صارة اإىل مات�س 
بورو�صيا  مدافع  هوميلز 
العائد  دورمتوند، 
اأ�صود  ل�صفوف  حديًثا 
اأبرزت  كما  الفي�صتيفال 

ت�رصيحات  ال�صحيفة، 
كرمي  الرتكي  اللعب 
دميريباي، املن�صم حديًثا 
ليفركوزن،  باير  ل�صفوف 
اأننا  اأظن  "ل  قال  والذي 
ميونخ  بايرن  من  اأ�صعف 

وبورو�صيا دورمتوند".
�صحيفة  وخرجت 
 A b e n d z e i t u n g
اأمام  "حفلة  بعنوان 
و�صان�صيز  الريال.. 
�صلطت  حيث  م�صتمر"، 
ال�صوء على انت�صار بايرن 
مدريد  ريال  اأمام  ميونخ 
اأم�س الأحد  ودًيا )1-3(، 

ال�صحيفة  اأ�صارت  كما 
النادي  ا�صتقرار  اإىل 
بقاء  على  البافاري، 
الربتغايل،  الو�صط  لعب 
بعد  �صان�صيز،  ريناتو 
مدربه  مع  حديثه 
كوفات�س،  نيكو  الكرواتي 
ووعده له باحل�صول على 
فر�صة اللعب بانتظام يف 

املو�صم املقبل.
غلف  حمل  بينما 
�صحيفة WAZ، عنوان 
دورمتوند  "بورو�صيا 
على  وذلك  رائع"،  فريق 
اجلديد،  الوافد  ل�صان 

ثورجان هازارد، املن�صم 
قادًما  ال�صيف  هذا 
بورو�صيا  �صفوف  من 

مون�صنجلدباخ.
األقت  بيلد  �صحيفة  اأما 
موقف  على  ال�صوء 

بايرن ميونخ يف املو�صم 
جناح  بعد  املقبل، 
تعزيز  يف  فرق  عدة 
جودتها  ورفع  �صفوفها 
ال�صيفي  املريكاتو  يف 

اجلاري.

وكيل بيل يك�شف حقيقة 
املقاي�شة مع نيمار

ريال مدريد، حقيقة  بيل جنم  وكيل غاريث  بارنيت،  ك�صف جوناثان 
خلل  الفرن�صي،  جريمان  �صان  باري�س  �صفوف  اإىل  الويلزي  انتقال 
املريكاتو ال�صيفي اجلاري وخرجت تقارير �صحفية ت�صري اإىل �صفقة 
نيمار  مبقت�صاها  ينتقل  وباري�س،  مدريد  ريال  بني  حمتملة  تبادلية 
للنادي امللكي، مقابل ان�صمام بيل اإىل �صان جريمان وذكرت �صحيفة 
"�صبورت" الإ�صبانية، اأن بارنيت مل يكن على علم بالأنباء التي اأفادت 
مبقاي�صة حمتملة بني ريال مدريد وباري�س �صان جريمان، م�صريا اإىل 

اأنه مل يظهر اهتماًما جتاه تلك الأنباء.
وقال بارنيت: "لي�س لدي خطة للإ�رصاع برحيل بيل من ريال مدريد، 
الآن اأنا جال�س على الأريكة اأ�صاهد بطولة بريطانية املفتوحة للغولف" 
وكان زيدان، قال عقب املباراة الودية بني املريجني وبايرن ميونخ ، 
اإَنّ م�صوؤويل الريال يعملون على انتقال بيل خارج "�صانتياجو برنابيو"، 

ومن الأف�صل للجميع اأن يرحل النجم الويلزي، يف اأقرب وقت.

م�شتقبل بيل واإغراء نيمار يف 
�شدر �شحف اإ�شبانيا

�صلطت ال�صحف الإ�صبانية ال�صادرة �صباح اأم�س الإثنني، ال�صوء على 
ال�صيني،  الدوري  م�صري جاريث بيل جنم ريال مدريد، واقرتابه من 
بجانب عر�س املريجني امُلغري ل�صم نيمار وخرجت �صحيفة ماركا 
بعنوان "يتجه اإىل ال�صني"واأ�صافت "بيع جاريث بيل بات و�صيًكا بعدما 
اأ�صبح و�صعه مع املدرب زيدان غري قابل للحل"وتابعت "زيدان �رصح: 
غًدا  الرحيل  على  قادًرا  بيل  كان  واإذا  �صخ�صي،  �صيء  اأي  يوجد  ل 
�صيكون اأف�صل"ونوهت ال�صحيفة "كوبو ظاهرة، وم�صتواه �صد بايرن 
ميونخ يجعل ريال مدريد يُفكر يف و�صعية اللعب"وخرجت �صحيفة 
موندو ديبورتيفو بعنوان "عر�س ريال مدريد لنيمار"واأ�صافت "يوا�صل 
بيل  التخل�س من جاريث  ويريد  الربازيلي  النجم  اإغراء  ريال مدريد 
يورو"وتابعت:  مليون   90 اإىل  بالإ�صافة  بيل  بعر�س  الوقت،  نف�س  يف 
"مت تقدمي هذا العر�س لوكيل نيمار، بيني زاهايف، للحديث مع اإدارة 

باري�س �صان جريمان".
"بر�صلونة  العنوان  جاء  �صبورت،  ل�صحيفة  الرئي�صية  ال�صفحة  وعلى 
بر�صلونة،  بفريق  "اجلماهري يف طوكيو جمنونة  اليابان"واأ�صافت  يف 
واملدرب فالفريدي اأر�صل ر�صالة مهمة وقال: �صنُظهر اأ�صلوبنا"وتابعت 
انتهت  والتي  القطري،  لل�صد  له كمدرب  مباراة  اأول  "ت�صايف يخو�س 

بالتعادل الإيجابي 1-1".

بايرن ميونخ يزاحم اآر�شنال على 
�شفقة اإفريقية

ميونخ  بايرن  من  �رص�صة  مناف�صة  الإجنليزي  اآر�صنال  نادي  يواجه 
ال�صيف.  هذا  النتقالت  �صوق  يف  الرئي�صي  هدفه  على  الأملاين 
وك�صفت تقارير �صحفية موؤخًرا عن �صعي النادي اللندين نحو التعاقد 
مع الإيفواري ويلفريد زاها، جناح كري�صتال بال�س الإجنليزي، لتعزيز 
قوته الهجومية واأفادت �صحيفة "مريور" الربيطانية باأن البايرن ان�صم 
مع  التعاقد  يف  ف�صله  بعد  الإيفواري،  الدويل  مع  التعاقد  �صباق  اإىل 
لريوي �صاين، جناح مان�ص�صرت �صيتي وحّول م�صوؤولو البايرن اأنظارهم 
�صوب زاها، لعدم قدرتهم على �صم عدد من اللعبني، الذين و�صعوا 
النادي  و�رصف  ال�صيفي  املريكاتو  يف  النادي  اأولويات  قائمة  �صمن 
البافاري نظره عن التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، لعب ريال مدريد 
الإ�صباين، ب�صبب راتبه املرتفع، بالإ�صافة لف�صله يف التعاقد مع عثمان 

دميبيلي، مهاجم بر�صلونة الإ�صباين، نظًرا للتكلفة الباهظة لل�صفقة.
ال�صابق،  يونايتد  مان�ص�صرت  لعب  �صيد  حماولة  ميونخ  بايرن  وقرر 
يبلغ 40 مليون جنيه  اآر�صنال بعر�س  اأكدت تقدم  التي  التقارير  رغم 
�صعيه  ظل  يف  البايرن  من  املحاولة  هذه  ل�صمه.وتاأتي  اإ�صرتليني 
لتعوي�س رحيل الثنائي املخ�رصم، اآريني روبن وفرانك ريبريي، بنهاية 

املو�صم املا�صي.

توخيل  توما�س  دخل 
لباري�س  الفني  املدير 
يف  جريمان،  �صان 
وخفية  علنية  �صدامات 
الريا�صي  املدير  مع 
اأنتريو  للنادي،  ال�صابق 
باإقالة  انتهت  هرنيكي، 
من�صبه،  من  الأخري 
الربازيلي  واإعادة 

ليوناردو للمن�صب ذاته.
كثرًيا  توخيل  و�رصخ 
الفريق  حاجة  ب�صاأن 
للدعم خا�صة يف مركزي 
وقلب  الو�صط  لعب 
العملق  ليكون  الدفاع، 
على  قادًرا  الباري�صي 
حمليا،  هيبته  ا�صتعادة 
لتحقيق  واملناف�صة 
بالفوز  الأكرب  احللم 
الأبطال  دوري  بلقب 
اإىل  جريمان  �صان  وجلاأ 
�صبق  الذي  ليوناردو، 
يف  الفريق  تدعيم  له 
بنف�س  الأوىل  وليته 
من  ب�صفقات  املن�صب، 
العيار الثقيل مثل تياجو 
وماركينيو�س  �صيلفا 
وماركو فرياتي واإيزيكيل 
وخافيري  لفيتزي 
واإدين�صون  با�صتوري 
الولية  لكن  كافاين 
الريا�صي  للمدير  الثانية 
بداأت  جريمان  ل�صان 

للغاية،  عا�صفة  باأزمات 
ملف  يف  ف�صل  حيث 
اأدريان  الو�صط  لعب 
عن  رحل  الذي  رابيو 
جمانا  النادي  �صفوف 
يوفنتو�س،  اإىل  لين�صم 
لعدة  بعد جتميده  وذلك 

اأ�صهر.
جريمان  �صان  وارتبط 
اللعبني  من  بالعديد 
رابيو،  مركز  نف�س  يف 
املا�صية  الأ�صهر  طوال 
كانتي لعب  مثل جنولو 
بوجبا  وبول  ت�صيل�صي 
يونايتد،  مان�ص�صرت  جنم 
وثنائي بر�صلونة �صريجيو 
واإيفان  بو�صكيت�س 
وجوليان  راكيتيت�س، 

بورو�صيا  لعب  فايجل 
ولعبه  دورمتوند، 

ال�صابق بليز ماتويدي.
ينجح  مل  ليوناردو  لكن 
هذه  من  اأي  �صم  يف 
�رصح  بل  الأ�صماء، 
موؤخًرا اأن التفاو�س ل�صم 
جاييه  اإدري�س  ال�صنغايل 
اإيفرتون  و�صط  لعب 
يبقى خياًرا متاًحا وعلى 
الدفاع،  خط  م�صتوى 
تقارير  ربطت  فقد 
النادي  عديدة،  �صحفية 
�صفقات  ب�صم  الباري�صي 
مثل  الثقيل  العيار  من 
كليمنت  بر�صلونة  ثنائي 
و�صامويل  لينجليت 
اأخرى  وتارة  اأومتيتي، 

مدافع  فاران  رافائيل 
ريال مدريد.

ليوناردو  �رصح  كما 
باريزيان،  لو  ل�صحيفة 
النادي  ميزانية  اأن 
الباري�صي ل ت�صمح ب�صم 
على  الدفاع،  اأبرز جنوم 
كاليدو  ال�صنغايل  غرار 
والهولندي  كوليبايل 
دي  ماتيا�س  ال�صاب 
نهاية  ويف  ليخت 
النادي  باغت  املطاف، 
الكثريين  الباري�صي، 
قائد  ديالو  عبده  ب�صم 
لل�صباب  فرن�صا  منتخب 
بورو�صيا  ومدافع 
يف  الأملاين،  دورمتوند 
من  قريبا  يبدو  �صيناريو 

كريير  تيلو  مع  التعاقد 
�صالكة  �صفوف  من 

�صيف العام املا�صي.
جنم  نيمار  اأزمة  وتبقى 
امللفات  من  الفريق، 
فيها  تظهر  مل  التي 
بعد،  ليوناردو  ب�صمات 
الأخري  اكتفى  حيث 
رغبة  باأن  بالت�رصيح 
مواطنه يف الرحيل تبدو 
واأن  للجميع،  وا�صحة 
ميثل  ل  اللعب  رحيل 

عارا بالن�صبة له.
عن  نيمار  تاأخر  ورغم 
الن�صمام لفرتة الإعداد، 
النادي  اكتفى  فقد 
بيان  باإ�صدار  الباري�صي 
يبد  مل  بينما  له،  تهديد 
ليوناردو اأي ملمح لقوة 
�صخ�صيته بفر�س عقوبة 
معلنة على نيمار، بل لوح 
يف الوقت ذاته باأن الباب 
ا�صتمراره  اأمام  مفتوح 
طاملا مل يتلق النادي اأي 

عر�س ر�صمي.
ومل يكن ليوناردو بنف�س 
النادي،  رئي�س  جراأة 
الذي  اخلليفي،  نا�رص 
�صحفي  حوار  يف  قال 
نيمار  اأحد  يجرب  "مل 
ولن  لنا،  الن�صمام  على 
نقبل اأن ي�صعر اأي لعب 

باأنه اأهم من النادي".
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توما�س توخيل املدير الفني لباري�س �سان جريمان

�شدامات علنية وخفية مع املدير الريا�شي 
ال�شابق للنادي، اأنتريو هرنيكي

حفلة بايرن ميونخ ت�شيطر على �شحف اأملانيا
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
اأن نحو ربع املتهمني بالعنف اجلن�سي هم من �سباط »رفيعي امل�ستوى«، والربع الآخر من رتبة 

»نقيب« اأو كابنت، بالإ�سافة اإىل �سباط ال�سف و�سباط املهنيني، الذين بلغت ن�سبة اتهامهم 22%، 
وهو ما يعني اأن اأغلبية املتهمني ب�سكاوى العتداءات اجلن�سية، ترتاوح رتبهم من »�سابط ال�سف« 

اإىل الرتب »رفيعة امل�ستوى«.
ا.د. عبد الكاظم العبودي

هكذا حولت اإ�سرائيل  
الأ�سرى الفل�سطينيني 

كفئران  ب�سرية للتجارب 
فل�سطينية،  �سهادات  بح�سب 
عربية،  اإ�رسائيلية  واعرتافات 
االحتالل  قوات  تتعامل   (
االإ�رسائيلي مع اجل�سد الفل�سطيني 
باعتباره »فاأًرا« لتجاربها الطبية، 
فهي  الفل�سطينية  االأرا�سي  اأما 
بالن�سبة الإ�رسائيل حقاًل لتجارب 
له  والرتويج  الع�سكرية  اأ�سلحتها 
على اأج�ساد الفل�سطينيني، خا�سة 

يف العقود الثالثة املا�سية(!.
»كولومبيا«  بجامعة  يف حما�رسة 
الباحثة  اأّقرت  االأمريكية، 
�سلهوب  »نادرة  االإ�رسائيلية 
علوم  اأ�ستاذة   ، كيفوركيان« 
االجتماعّي  والعمل  اجلرمية 
ب�سماح  العربية،  اجلامعة  يف 
لكربى  االإ�رسائيلية  احلكومة 
االإ�رسائيلية  االأدوية  �رسكات 
لالأدوية  طبية  جتارب  باإجراء 
الفل�سطينيني  ال�سجناء  على 
حتويل  اإىل  باالإ�سافة  والعرب، 
ي�سكنها  التي  املحتلة  االأرا�سي 
جتارب  حقول  اإىل  الفل�سطينيون 
والنتائج  الع�سكرية.  لالأ�سلحة 
اخلطرية التي تو�سلت اإليها نادرة 
كيفوركيان مل تكن جمرد اتهامات، 
واإمنا جاءت ح�سيلة بحث علمي 
واأكدت  ال�سدد،  هذا  يف  اأجرته 
للفل�سطينيني  اإ�رسائيل  ا�ستخدام 
الطبية  لتجاربها  اأداة  باعتبارهم 

والع�سكرية.
الربوفي�سورة  ك�سفت  كما 
�سلهوب  »نادرة  الفل�سطينية 
يف  ة  املحا�رسرِ كيڤوركيان«، 
القانون يف اجلامعة العربّية، اأثناء 
كولومبيا  جامعة  يف  حما�رستها 
اأن   ( اأ�سهر  قبل  نيويورك،  يف 
االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات 
ل�رسكات  ت�ساريح  باإ�سدار  تقوم 
جتارب  الإجراء  كربى  دوائية 
اأ�رسى  على  �رسيرية  واختبارات 
متكنت  وعرب(.  فل�سطينيني 
ما  بح�سب  كيڤوركيان،  �سلهوب 
تلك،  به يف حما�رستها  �رسحت 
يف  لها  حما�رسة  يف  و�سابقاً 
املا�سي،  جانفي  يف  اأم�سرتدام 
اأثناء  من جمع بيانات توؤكد ذلك 

البحثية  امل�ساريع  باأحد  قيامها 
يف اجلامعة العربية. فما كان من 
اأ�سدرت  اأن  اإال  العربية  اجلامعة 
به  اأتت  ما  اأن  فيه  تعلن  بياناً 
ميّثل  ال  �سلهوب  الربوفي�سورة 

اجلامعة وال تتبّنى اأياً منه.
الربوفي�سورة  ت�رسيح  يُعّد  ال 
هذا،  كيڤوركيان،  �سلهوب  نادرة 
ال�سياق،  نوعه يف هذا  االأول من 
اإذ �سبق اأن ك�سف وزير العلوم يف 
القرن  ت�سعينيات  العدو، يف  دولة 
األف  اأكرث من  َمنْح  املا�سي، عن 
الإجراء  دوائية  ل�رسكات  ت�رسيح 
التجريب  قيد  الأدوية  اختبارات 
ذلك  تلى  »ال�سجناء«.  على 
»يديعوت  �سحيفة  ن�رسته  كالٌم 
اأحرونوت« يف جويلية عام 1997 
» داليا  اآنذاك،  الكني�ست  لرئي�سة 
هذه  على  فيه  تثني   ، ايتزيك« 
اخلطوة، م�سريًة اإىل اأن ما يعادل 
حتى  اأُجري  قد  اختبار   5000

تاريخ ت�رسيحها. 
االأ�سري  به  جاء  ما  وبح�سب 
االأ�رسى  �سوؤون  وخبري  ال�سابق 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  لدى 
العام  يف  فروانة،  النا�رس  عبد 
زيادة  الكني�ست  اأقّر  فقد  نف�سه، 
ال�سحة  وزارة  �سات  خم�سّ يف 
التجريبي،  للطّب  االإ�رسائيلية 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك ميار�س  واأن 
وّثق  واملعتقالت.  ال�سجون  يف 
اإذ  باالأرقام،  ت�رسيحه  فروانة 
فل�سطيني،  اأ�سري  اآالف  ثالثة  اإّن 
الكلّي  العدد  من   %45 حوايل  اأي 
و  »نفحة«  معتقالت  لالأ�رسى يف 
يتعر�سون  و«النقب«،  »رميون«  
ف�ساًل  جماعية،  دوائية  لتجارب 
على  النقب  معتقلي  تعر�س  عن 
نتيجة  لل�سموم  اخل�سو�س  وجه 
وجودهم على مقربة من مفاعل 
دميونا. كذلك �رّسح فراونة ) باأن 
هذه املمار�سات تتم بغطاء قانوين 
االإ�رسائيلية  ال�سحة  وزارة  من 
واملتابعة  باالإ�رساف  تقوم  التي 
حول  العلمية  الدرا�سات  واإعداد 
مدى ا�ستجابة املعتقلني لالأدوية 
التي  الكيميائية  واملواد  واحلقن 
فروانة  ودعا  لها(،  يتعر�سون 
اإىل  العاملّية  ال�سحة  منظمة 
هذا  يف  اإ�رسائيل  على  ال�سغط 
الو�سع  ومتابعة  اخل�سو�س 
من  املحررين  لالأ�رسى  ال�سحي 

طبّية  فحو�سات  اإجراء  خالل 
املحتملة  االآثار  ي  لتق�سّ دورّية 
و�رسيرّية  دوائّية  جتارب  الأّي 

جرى تطبيقها عليهم. 
التي  الت�رسيحات  تلك  اأثارت 
االحتالل  جي�س  اإذاعة  بّثتها 
غ�سب  موجة  االإ�رسائيلي 
وزير  اعتربت  اإذ  اإ�رسائيلية؛ 
نفتايل  االإ�رسائيلي،  التعليم 
و�سمة   ( نادرة  قالته  ما  بينيت، 
فيما  لل�سامية(،  ومعاداة  عار 
التن�سل  العربية  اجلامعة  حاولت 
من  والتقليل  اأ�ستاذتها  نتائج  من 
�سخ�سًيا  )راأًيا  باعتبارها  �ساأنها، 

ال ميثل نهج اجلامعة(.
اإن ما اأ�سارت اإليه الباحثة » نادرة 
اأكدتها   ، كيفوركيان«   �سلهوب 
ا �سهادات ر�سمية من اجلانب  اأي�سً
الفل�سطيني؛ اإذ قال جميل �سعادة، 
م�سئول الدائرة القانونية يف هيئة 
ت�رسيحات  يف  االأ�رسى«  »�سوؤون 
�سحافية: ) من خالل تعاطينا مع 
االأ�رسى واطالعنا على الظروف 
ومن  يعي�سونها  التي  املعي�سية 
تبني  الر�سمية  ال�سهادات  خالل 
اأدوية  تعطيهم  اإ�رسائيل  اأن  لنا 
بع�س  يوؤدي يف  ما  منا�سبة؛  غري 
حالتهم  تدهور  اإىل  االأحيان 
مع  حدث  مع  وهذا  ال�سحية، 
اأن  اإىل  الفًتا  االأ�رسى(.  بع�س 
ذلك ما حدث مع االأ�سري �سامي 
بارود  فار�س  واالأ�سري  دياك،  اأبو 
الذي توفى يف 6 فرباير )�سباط( 
اإ�رسائيل،  �سجون  داخل   ،2019
بعدما ق�سى 28 عاًما يف االأ�رس،  
جثته  ت�سليم  ال�سلطات  ورف�ست 
خماوف  اأثار  مما  مبا�رسة؛ 
بارود يف  جثة  با�ستخدام  عائلته 

االختبارات الطبية االإ�رسائيلية.

جثث اأطفال فل�سطني بال 
قرنيات وناق�سة األأع�ساء!

ومتتد االنتهاكات االإ�رسائيلية يف 
الفل�سطينيني  باأج�ساد  التالعب 
وجثثهم، لدرجة تُظهر وجًها قبيًحا 
لقوات االحتالل االإ�رسائيلي، ومل 
ي�سلم الفل�سطينيون يف »م�سريات 
املوؤكدة  واحتجاجاتهم  العودة« 
والراف�سة  القد�س،  لعربية 
الرئي�س  وقرار  للح�سار 
االأمريكي دونالد ترامب، باعتبار 

ونقل  اإ�رسائيل،  عا�سمة  القد�س 
اأبيب  تل  من  االأمريكية  ال�سفارة 
يف  تزايدت  والتي  القد�س،  اإىل 
اأغ�سط�س )اآب( 2018، من �رسقة 

اأع�سائهم.
 ، فاندربيكني«  روبري�ست   « قال 
والرئي�س  البلجيكي،  االأكادميي 
 »ACOD« لنقابة  الثقايف 
قوات  اإن   ( البلجيكية:  العمالية 
ت�سمم  االإ�رسائيلية  االحتالل 
الفل�سطينيني، وتختطف االأطفال 
اأع�سائهم  ل�رسقة  وتقتلهم 
اآب/  احتجاجات  خلفية  على 
تلك  جاءت  وقد  اأغ�سط�س(، 
حتذيرات  لتوؤكد  الت�رسيحات 
ال�سفري  من�سور،  ريا�س 
الفل�سطيني لدى االأمم املتحدة، 
جثث  اإن    ( فيها:  قال  والتي 
على  قتلوا  الذين  الفل�سطينيني 
االإ�رسائيلية  االحتالل  قوات  يد 
»عادت بال قرنيات، وغريها من 
مما  واأجهزته؛  اجل�سم  اأع�ساء 
يوؤكد ب�سكل اأكرب التقارير ال�سابقة 
حول ح�ساد اأع�ساء الفل�سطينيني 

من قوات االحتالل(.

الأ�سلحة الغريبة التي 
ت�ستخدمها اإ�سرائيل لقمع 

املتظاهرين

اأفاد موقع » جلوبال ري�سري�س« : 
) باأن قوات االحتالل االإ�رسائيلي 
وغري  جديدة  اأ�سلحة  اختربت  
معروفة على املدنيني الذين كانوا 
يحتجون على احل�سار املفرو�س 
على غزة عام 2018، وا�ست�سهدت 
تُظهر  فيديو  ومقاطع  ب�سور 
اأ�سلحة  بدت غريبة وغري ماألوفة 
املتظاهرين،  لقمع  ا�ستخدمت 
غازات  ا�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة 
اأطفال  اأ�سابت  ت�سنجات،  ت�سبب 
عماد  هاين  حممد  الطفل  منهم 
تداهمه  كانت  الذي  �سنة(   15(
الت�سنجات والغيبوبات بني احلني 
كميات  ا�ستن�ساقه  بعد  واالآخر 

كبرية من الغاز االإ�رسائيلي(.
واملعتقالت  ال�سجون 
بحثية  خمتربات  االإ�رسائيلية: 

طبية ودوائية 
بق�سايا  املخت�س  فروانة  دعا 
الر�سمية  اجلهات  كافة  االأ�رسى 
اأخذ  اإىل  احلكومية،  غري  و 

واأن  جدية  بكل  امللف  هذا 
خالل  من  عليه  البناء  يتم 
وتوثيق  املوجود،  ال�سهادات 
ال�سجون  واكبت  التي  االأحداث 
من  لالأمام،  خطوة  والتقدم 
وح�رس  املمنهج،  التوثيق  حيث 
للموؤ�س�سات  والتوجه  ال�سهادات 
حمكمة  اإىل  واإحالتها  الدولة، 
العديد  وذكر  الدولية.  اجلنيات 
الذين  املحررين  االأ�رسى  من 
املعتقالت  يف  �سنوات  اأم�سوا 
ال�رسية االإ�رسائيلية مثل )معتقل 
 1391 رقم  ومعتقل   1091 رقم 
و�رسفند  باراك  ومعتقلي 
تكفا،  وبتاح  وعتليت، و�رسفند، 
اأ�سماء  �ساهدوا  باأنهم  واجللمة( 
املفقودين  االأ�رسى  بع�س 
الزنازين،  جدران  على  حمفورًة 
وتبادل بع�س االأ�رسى املحررين 
االأ�رسى  اأولئك  مع  احلديَث 
اأ�سماء  لهم  تظهر  مل  الذين 
االأحمر  ال�سليب  �سجالت  يف 
املعتقالت  م�سلحة  و�سجالت 
وبياناترِ  العامَة  االإ�رسائيلية 

اجلي�س االإ�رسائيلي.
باأنهم  املحررين  االأ�رسى  واأفاد 
فل�سطينيني  اأ�رسى  مع  حتدثوا 
لُبنانيني  واأ�رسى  الـ48  من عرب 
من  هوؤالء  وطلب  وم�رسيني، 
باأن  العامَل  يُبلرِغوا  اأْن  حمدثيهم 
وهم  وجودهم  تنكر  اإ�رسائيل 
فئران  وت�ستخدمهم  اأحياء، 
الع�سكرية  االأدوية  على  جتارب 

وخالف ذلك.
الدويّل  القانون  اإىل  بالرجوع 
اأقّرته  الذي  االإن�سان  حلقوق 
اجلمعّية العاّمة لالأمم املتحدة، 
تن�ّس املادة 13 منه على اأّنه ال 
حرب  اأ�سري  اأي  تعري�س  يجوز 
التجارب  اأو  البدين  للت�سويه 

الطبّية اأو العلمّية اأو غري ذلك. 
ال�سهاينة يف ا�رسائيل  الباحثون 

جرائم  يف  النازيني  خطى  على 
االبادة:

�سل�سلة  احلديث  التاريخ  عرف 
اإذ  املوثقة،  االنتهاكات  من 
يف  نيوغيت  �سجن  يف  انت�رست 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
قبل  من  املقاي�سة   1721 عام 
مدة  تخفي�س  على  ال�سجناء 
دخولهم  مقابل  عقوباتهم 
تلقيحهم  تت�سمن  جتارب  يف 
هذه  تكررت  ممر�سة.  بجراثيم 
يف  عديدة  مرات  االنتهاكات 
اأمريكا  يف  ع�رس،  التا�سع  القرن 
اإىل  اإ�سافة  اأ�سا�سي،  ب�سكل 
حوادث �ُسّجلت يف بريطانيا عام 
 ،1899 عام  النم�سا  ويف   ،1875

وكان �سحيتها اأطفال. 
�سهرة  االأكرث  االنتهاكات  اأما 
ارتبطت  فقد  ال�سياق  هذا  يف 
باإجراء  قامت  اإذ  بالنازّية، 
االأ�رسى  على  اختبارات 
امل�سابني  خ�سو�ساً  وال�سحايا، 
منهم باإعاقات ذهنية العتبارها 
اأدنى درجة من املواطنني  اأنهم 
اإجراء  ت�سمنت  كما  االأ�سحاء. 
يقومون  التي  لالأدوية  جتارب 
واأ�سهر  اليهود،  على  بتطويرها 
النازي  الطبيب  بذلك  قام  من 
جوزيف مينغل يف خميم اعتقال 
 Auschwitz( اليهود  وجتميع 
 )Concentration Camp
 )Dachau( خميم  يف  وغريه 
املا�سي،  القرن  اأربعينيات  يف 
ممار�ساتهم  ك�سف  مّت  وقد 
�سل�سلة  يف  وحماكمتهم 
املعروفة  ال�سهرية  املحاكمات 
 Nuremberg« با�سم 
املدينة  اإىل  )ن�سبًة   »Trials
اأواخر  جرت  والتي  االأملانية( 

عام 1946 حتى عام1947  .

الق�سم ال�ساد�ض اجلزء الثاين من 



وكاالت 

بالقطع  �صفحة   295( الكتاب  يتاألف 
الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( من مدخل 
وتوطئة وثمانية ف�صول وخامتة عامة 
الزمني  التاريخي  للت�صل�صل  ومالحق 
يف  �صوريا  يف  والوقائع  لالأحداث 

القرن الع�رشين.

احلياة احلزبية يف �سوريا يف 

العهد العثماين
كتابه  مقدمة  يف  فرزات  تناول 
�صوريا  تاريخ  اإىل  »مدخل  املو�صومة 
حتت  �صوريا  الع�رشين«،  القرن  يف 
ويف   ،)1918–1516( العثماين  احلكم 
يف   .)1920–1918( اال�صتقالل  عهد 
باإ�صهاب،  »التوطئة«،  يف  تطرق  حني 
اإىل مو�صوع درا�صته، ومفهوم احلزب 
ال�صيا�صية  واملذاهب  ال�صيا�صي، 
احلزبية،  وطرائقها  الرئي�صة 
يف  احلزبية  للحياة  العامة  وال�صفات 

�صوريا.

االأول  الف�صل  يف  فرزات  يتكلم 
�صوريا  يف  احلزبية  »احلياة  بعنوان 
ن�صاط  عن  العثماين«،  العهد  يف 
اإعالن  بني  واالأحزاب  اجلمعيات 
االأوىل،  العاملية  واحلرب  الد�صتور 
االإخاء  جمعية  على  ال�صوء  م�صلًّطا 
االأدبي،  واملنتدى  العثماين،  العربي 
وحزب الالمركزية االإدارية العثماين، 
 )1913( العربي  باري�س  وموؤمتر 
واأهدافه، والن�صاط ال�صيا�صي ال�رشي 
يف �صوريا، متحدًثا عن جمعية العهد 
وموقف  الفتاة،  العربية  وجمعية 
العاملية  احلرب  يف  العربية  الهيئات 
احلياة احلزبية يف  االأوىل، ومميزات 
تكن  مل  وبح�صبه،  العثماين.  العهد 
االأحزاب التي تناولها اأحزاًبا برملانية 
لكنها  املعروفة،  كاالأحزاب  علنية 

يف  عملت  ومنظمات  حركات  كانت 
�صبيل التحرر القومي، وا�صطرت اإىل 
اتباع طريقة العمل ال�رشي، والت�صرت 
وراء اأهداف علنية ظاهرية، حتى اإنه 

مل يكن لبع�صها برامج مكتوبة.

الن�ساط احلزبي داخل �سوريا 
وخارجها

احلزبية  »احلياة  الثاين،  الف�صل  اأما 
–1918( االأول  اال�صتقالل  عهد  يف 
1920(«، فريوي فرزات اأهم االأحداث 
للجمعيات  تراجم  ويورد  ال�صيا�صية، 
مميزات  عن  متحّدًثا  واالأحزاب، 
وكان  الفي�صلي،  العهد  يف  االأحزاب 
اأهمها: جمعية العربية الفتاة، وحزب 
وحزب  العهد،  وحزب  اال�صتقالل، 
الوطني  واحلزب  ال�صوري،  االحتاد 
االأحزاب  روؤى  اختلفت  ال�صوري. 
فيما بينها، فبينما كان بع�صها ينادي 
بها،  ويوؤمن  القومية  العربية  بالفكرة 
على  برناجمه  االآخر  البع�س  ق�رش 
كلها  لكنها  ال�صوري،  والوطن  �صوريا 
اخلارجية  الدولية  للظروف  خ�صعت 
ُقطرية  �صيا�صة  عليها  فر�صت  التي 
الق�صية  جتزئتها  نتيجة  معّينة 
املفاهيم  وكانت  العامة.  القومية 
فاحلزب  ومبهمة،  خمتلطة  احلزبية 
ال يعني عند اأكرثهم اأكرث من كتلة اأو 

جمموعة.
»الن�صاط احلزبي  الثالث،  الف�صل  يف 
خارج �صوريا )1920–1925(«، يتطرق 
تلك  الن�صاط احلزبي يف  اإىل  فرزات 
ومقرراته،  جنيف  وموؤمتر  االأعوام، 
وطنية.  تظاهرة  واأول  كراين  وزيارة 
مل  �صوريا  فاإن  فرزات،  وبح�صب 
خالل  منظمة  حزبية  حياة  متار�س 
تكن  ومل  الداخل،  يف  الفرتة  هذه 
م�رش  يف  با�صمها  الناطقة  االأحزاب 
لها  ولي�س  ال�صلطة،  من  لها  ا  مرخ�صً
اأي ن�صاط حزبي يف البالد التي كانت 

واقعة حتت حكم االحتالل الفرن�صي 
با�صم االنتداب.

احلياة احلزبية يف دور الثورة 

الوطنية وفرتة الن�سال 

الد�ستور
الرابع، »االأحزاب يف دور  الف�صل  يف 
 ،»)1928–1925( الوطنية  الثورة 
يبحث فرزات يف التطورات ال�صيا�صية 
يف هذا الدور، واأثر االأحزاب يف عهد 
الثورة. وهذه االأحزاب التي قامت يف 
هذا الدور هي: حزب ال�صعب، وحزب 
بينما  الوطنية،  والكتلة  الوحدة، 
للموؤمتر  التنفيذية  اللجنة  ا�صتمرت 
توا�صل  الفل�صطيني   - ال�صوري 
م�صاعيها يف القاهرة واأوروبا. اأُ�ّص�س 
�صيا�صي  حزب  اأول  الدور  هذا  يف 
الفرن�صي،  االنتداب  عهد  يف  �صوري 
داخل  اإىل  الن�صاط  مركز  وانتقل 
ثم  الوطنية،  الثورة  وقامت  البالد، 
العالقات  يف  جديدة  مرحلة  تلتها 
اإىل  رمت  الفرن�صية   - ال�صورية 
على  االحتالل  اأزمة  حلل  التعاون 
با�صتقالل  تعرتف  معاهدة  اأ�صا�س 

البالد.
يف الف�صل اخلام�س، »احلياة احلزبية 
-1928( الد�صتوري  الن�صال  فرتة  يف 
الكتلة  ن�صوء  فرزات  يتناول   ،»)1932
التفاهم  �صيا�صة  وتبّنيها  الوطنية، 
ظهرت  التي  الفرن�صي  االنتداب  مع 
دخول  ويف  التاأ�صي�صي،  املجل�س  يف 
اأ�صا�س  على  جرت  التي  االنتخابات 
ن�رشه  الذي  املعدل  الد�صتور 
ال�صيا�صة  واإخفاق  ال�صامي،  املفو�س 
�صيا�صة  قطع  اإىل  اأدى  ما  االإيجابية، 
الوطنية  الكتلة  �صلوك  واإىل  التعاون، 
�صيا�صًة �صلبية �صد نظام االنتداب يف 
املرحلة التالية، ا�صتمرت حتى عقد 

املعاهدة يف عام 1936.

احلياة احلزبية يف دور 

املعاهدة
احلزبية  »احلياة  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
اجلمهوري  الدور  املعاهدة:  دور  يف 
فرزات  يقول   ،»)1939–1932( االأول 
 1932 عامي  بني  احلزبية  احلياة  اإن 
و1939 كان الن�صاط مبذواًل فيها لعقد 
فيها  و�صيطرت  فرن�صا.  مع  معاهدة 
على   1935 عام  منذ  الوطنية  الكتلة 
اأكرثية ال�صعب، وا�صتفادت من تاأييدها 
 ،1936 عام  معاهدة  لعقد  املطلق 
لكنها مل حترتم الراأي العام بل اتخذته 
وا�صطة فقط، ومل ت�صارحه باحلقائق، 
ت�صاهلها  وا�صتغل  االأجنبي  فخدعها 
كان  اإ�صافية  اتفاقات  لعقد  وتنازلها 
االإ�صافية  ال�صكوك  فيها  يكت�صب 

فقدت  البالد.  يف  المتيازاته  امللحقة 
التجربة  هذه  بعد  الوطنية  الكتلة 
باحلكم  ُكها  مت�ُصّ واأفقدها  قوتها، 
والتهدئة  الت�صكني  �صيا�صة  واّتباُعها 
ال�صعبية.  ومكانتها  الن�صايل  طابَعها 
ق  وتفَرّ القومي  العمل  ع�صبة  وانتهت 
اأحزاب  يف  بع�صهم  واندمج  اأع�صاوؤها 
القومي  ال�صوري  احلزب  اأما  اأخرى. 
الفرتات  يف  بفتور  ن�صاطه  فا�صتمر 
التالية. وا�صتطاع احلزب ال�صيوعي اأن 

ميار�س ن�صاًطا فاعاًل.

جممل الن�ساط احلزبي
احلزبية  »احلياة  ال�صابع،  الف�صل  يف 
اأن  فرزات  يرى   ،»)1949–1939(
عامي  بني  �صوريا  يف  االأحزاب 
م�صايرة  اأكرث  اأ�صبحت  و1949   1939
حلاجات  تفهًما  واأكرث  الع�رش،  لروح 

حلل  �صالحية  واأكرث  املجتمع، 
على  ظهرت  كما  القائمة.  امل�صكالت 
امل�رشح ال�صيا�صي، اإىل جانب االأحزاب 
جديدة  اأحزاب  املتطورة،  التقليدية 
انقالبية النزعة، قومية العقيدة. لكنها 
جند  فبينما  االأهداف،  متباينة  بقيت 
جند  املحلية،  لل�صيا�صة  تعمل  اأحزاًبا 
اأخرى يعمل اأحدها لوطن �صوري واآخر 
للوطن العربي وثالث للعامل االإ�صالمي 
خمتلفة  وكانت  اأممية.  حلركة  ورابع 
بع�صها  فكان  الو�صائل،  يف  ا  اأي�صً
بع�صها  واتخذ  و�صعبًيا،  دميقراطًيا 
زعيم  ل�صلطة  تخ�صع  اأنظمة  لنف�صه 
عنا�رش  من  كثري  وجود  ومع  واحد. 
هذه  بني  املرحلي  والتوافق  التالقي 
فاإن  الوطني،  العمل  خلدمة  االأحزاب 
االختالف يف املنطلقات الفكرية كان 

من اأ�صد عوامل التنافر والت�صادم.
»جممل  واالأخري،  الثامن  الف�صل  يف 
 ،»)1955–1949( احلزبي  الن�صاط 
االأحزاب  موقف  اإىل  فرزات  يتطرق 
البعث  حزب  امل�صلمون،  )االإخوان 
ال�صوري  احلزب  اال�صرتاكي،  العربي 
القومي االجتماعي، احلزب ال�صيوعي، 
االأحداث  من  العربي(  التحرير  حركة 
وميثاق  حينه،  يف  احلا�صلة  ال�صيا�صية 

حم�س واالئتالف احلزبي.
�صوري  موؤرخ  فرزات  حرب  حممد 
واأحد رواد درا�صة االأحزاب واحلركات 
ال�صيا�صية يف �صورية. اخت�س اأكادميًيا 
وباللغة  القدمي  احل�صاري  بالتاريخ 
االآرامية، وطبعت له جامعة ال�صوربون 
اأطروحته باللغة الفرن�صية عن اململكة 
دّر�س  )اأرفاد( يف عام 1972.  االآرامية 
ومعهد  وقطر  دم�صق  جامعات  يف 
الدرا�صات ال�رشقية بجامعة �صيكاغو. 
املو�صوعة  يف  التاريخ  �صعبة  تراأ�س 
الكتب  من  الكثري  له  بدم�صق.  العربية 
بالعربية  والدرا�صات  والرتجمات 

والفرن�صية.
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للموؤرخ ال�سوري حممد حرب فرزات

احلياة احلزبية يف �شوريا: درا�شة تاريخية لن�شوء 
الأحزاب ال�شيا�شية وتطورها 1955-1908

�سدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات الطبعة الثانية من كتاب حممد حرب فرزات احلياة احلزبية يف �سوريا: درا�سة تاريخية لن�سوء 
االأحزاب ال�سيا�سية وتطورها 1955-1908. هذا الكتاب الذي قّدمه فرزات، يف االأ�سل، كر�سالة جامعية للتخرج يف اجلامعة ال�سورية، ن�سرها يف 

عام 1955 بدم�سق، لكن جتاوزت اأهميتها حدود املراحل االأولية لر�سالة االإجازة اجلامعية، لتمّثل م�سدًرا اأ�سا�سًيا الأي باحث تاريخي اأو موؤرخ للحياة 
احلزبية ال�سيا�سية يف تاريخ �سوريا احلديث، منذ االنقالب الد�ستوري العثماين يف عام 1908 حتى عام 1954، فطبعها يف كتاب مّثل م�سدًرا اأ�سا�سًيا 

للتعرف اإىل تلك احلياة وخ�سائ�سها العامة ومنظومتها احلزبية واجلمعياتية للباحثني يف التاريخ ال�سيا�سي ال�سوري احلديث.

�شدور ترجمة رواية »يف املرفاأ« للكاتب الفرن�شّي وي�شمان�س
املرفاأ«  »يف  رواية  ترجمة  �صدرت 
عن  وي�صمان�س،  الفرن�صّي  للكاتب 
دائرة  يف  للرتجمة  »كلمة«  م�رشوع 
اأبوظبي،  وال�صياحة-  الثقافة 
الكاتب  الفرن�صية  عن  وترجمها 
بنعبود،  حمّمد  املغربّي  واملرتجم 
ال�صاعر  لها  وقّدم  الرتجمة  وراجع 
يف  املقيم  العراقّي  واالأكادميّي 

باري�س كاظم جهاد.
جوري�س  يبدو  هذه  روايته  ويف 
 Joris-Karl وي�صمان�س  كارل 
Huysmans وهو يجّرب العثور يف 
الّريف على مهرب ممكن لبطليها من 
وعالقاتها  اال�صتالبّي  املدينة  عامل 
االرتباط  العدمية  غري  املرتّهلة 
والّت�صنيع  الّراأ�صمالّية  ب�صعود 
�صحفي  بيان  بح�صب  الطاغي، 

للدائرة.
وجعل الكاتب �صخ�صّيتَيها املحورّيتني 
جاك مارل وزوجته لويزا يلجاآن اإىل 

الّريف بعد انهياٍر مايّل مبعثه انعدام 
وا�صتغراقه  الّزوج،  لدى  الّتدبري  روح 
بعيداً  والفنّية  احللمّية  عوامله  يف 
عن كّل ح�ٍسّ عملّي، فجاءا ليقيما يف 
ق�رٍش مهجور و�صعه حتت ت�رّشفهما 
ال�ّصيخ  الفاّلح  لويزا،  عّمة  زوج 

اأنطوان، املوؤمَتن على الق�رش.
الإقامة  امُلحبَط  املاآل  اأّن  بيد 
الّريفّي  الق�رش  يف  الّزوجني 
املتداعي، املتعّذر على البيع وعلى 
يطاآ  اإن  ما  لهما  يتبّدى  ال�ّصكنى، 
باأقدامهما اأر�س الّريف، و�رشعان ما 
باملكان،  ذلك عالقتَهما  اآثار  ت�صمل 
الفاّلَحني،  وبالقريبنَي  ب�صّكانه، 
اجل�صَعني.  العجوَزين  م�صيَفيهما 
وي�صمان�س  ي�صّطر  �صفحًة  �صفحًة 
�صديدة  بلغة  املتدّرج  االنحدار  هذا 
ير�صد  الت�صخي�س  وعالية  الّتحديث 
فيها اأدّق دقائق املكان، واإ�صقاطات 
دوافع الب�رش عليه، واأدنى االنتحاءات 

والّتخّبطات  لالأفراد،  الّنف�صّية 
امتة لدواخلهم املكتّظة. ال�صّ

تعاي�ش ا�سطراري.. 
اإىل رحابة  وبالّرغم من حاجة جاك 
الف�صاء، �رشعان ما ي�صّكل له الق�رش 
من  نوعاً  الّريفّي  وحميطه  املتاآكل 
منط  مع  باملقارنة  واإذا  املعتقل، 
العي�س ومعانقة املكان يف العا�صمة 
تفر�س نف�صها على نحٍو األيم، فيدور 
وغرفه  الق�رش  اأروقة  يف  جاك 
على  يلوي  ال  املتداعية  العديدة 
�صيء، ويتعّر�س هو وزوجته لل�صعات 
ويخو�صان  ال�صارية،  اخلريف  بّق 
�صّدها ن�صاالً مريراً ال طائل فيه، ثّم 
يُلفيان نف�صيهما جمربين على اقت�صام 
الّتعاي�س  من  نوٍع  يف  واحدة  غرفة 
�صّقتهما  �صعة  كانت  اال�صطرارّي 

بباري�س حتميهما من اأ�رشاره.
والّنف�صّي  اجل�صدّي  الّتال�صق  هذا 

الّزوجني  تباعد  من  ي�رّشع  الّدائم 
�صيقهما  من  يفاقم  ومّما  الّذهنّي، 
واأورام  وت�صّنجاتها  لويزا  مر�س 
وتغيب  تظهر  التي  الغريبة  �صاقيها 
قبيل  من  يكون  ال  وقد  منطق،  بال 
مع  هذا  مر�صها  تفاقَم  اأْن  دفة  ال�صّ

و�صولهما اإىل الّريف.
الّزوجان  ي�صتعيد  اثنني،  اأو  ليوٍم 
الباري�صّيان تقاربهما عندما يتعاونان 
الغرفة  ليُحت�رش يف  الإنقاذ قّط جاء 
الق�رش  يف  ي�صغالنها  كانا  التي 
القّط  حال  تدهور  ومع  املهجور، 
يفر�س نداء العودة اإىل باري�س نف�صه، 

وما عاد يف مقدورهما اأن يقاوماه.
 1848 فيفري    5 يف  وي�صمان�س  ُولد 
يف باري�س الأّم فرن�صّية واأب هولندّي، 
اإداريَاً،  موّظفاً  حياته  طيلة  ا�صتغل 
االأدبّي  لعمله  وقته  بقّية  �صاً  مكِرّ
وتويّف عن مر�س  وُمتعة،  �صغٍف  عن 

ُع�صال يف 12 مايو 1907.

مّتاأّثرة  و�رشدّية  �صعرّية  بدايات  بعد 
اأعمال  يف  انخرط  بالرومنطيقّية، 
االأدب،  يف  الطبيعّية  املدر�صة 
زوال.  اإميل  راأ�صها  على  كان  التي 
من  اعتباراً  اأعماله  متّيزت  ثّم 
من  وب�رشب  �صلبّيني  باأبطال   1881
الت�صاوؤم ورثه من قراءاته للفيل�صوف 
االأملاين �صوبنهاور، اإّنه حتّول متدّرج 
الّتّيار  جمالّيات  مع  لقطيعته  مّهد 

الّطبيعّي.
كما برز ناقداً لالأدب والفّن، �صاهمت 
االأدب  جتديد  يف  النقدّية  درا�صاته 
الفرن�صي، وكتاباته يف الفّن الّت�صكيلّي 
يف  اجلاّدة  بامل�صاهمة  لها  م�صهوٌد 
فرن�صا  االنطباعّي يف  الّر�صم  فر�س 
الفّن  روائع  اكت�صاف  اإعادة  ويف 
الفطرّي، كما و�صع كتاباٍت مهّمة يف 

الّر�صم واملعمار الدينّيني.
بنعبود،  حمّمد  الكتاب،  مرتجم  اأّما 
تطوان  اإقليم  مواليد  من  فهو 

على  حا�صل   .1957 �صنة  باملغرب، 
كلّية  من  العربية  اللّغة  يف  االإجازة 
علوم  كلّية  دبلوم  وعلى  فا�س،  اآداب 

الرّتبية بالّرباط.
)احّتاد  الذئب«  »ق�صبة  رواية  له 
ق�ص�صية  وجمموعة  املغرب(  كّتاب 
الّثقافة  »جتاويف« )من�صورات وزارة 
اأفالم  و�صنياريوهات  املغربية( 

تلفزيونّية.
»امل�رشّية«  روايتا  ترجماته  من 
�صينويه  جليلربت  النيل«  و«ابنة 
)من�صورات اجلمل(، وروايتا »اغتيال 
الف�صيلة« و«خمالب املوت« مليلودي 
عكاظ(،  )من�صورات  حمدو�صي 
»لقاء« مليالن كونديرا و�صّت  وكتاب 
)املركز  زفايغ،  ل�صتيفان  روايات 
وثالث  و«طردّيات«  العربّي(  الّثقايف 
دوما  الألك�صاندر  للنا�صئة  روايات 

)م�رشوع »كلمة« للرتجمة(.
وكاالت
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امل�سرح الوطني يجمع اأجود املخرجني 
يف خم�سة اأعمال ركحية جديدة

  يعتزم  امل�سرح الوطني اجلزائري باإنتاج خم�سة اأعمال ركحية  حت�سريا للمو�سم امل�سرحي القادم 2019 – 2020 والتي �ستعر�ض باجلزائر العا�سمة، 
ولقد اعتمد بيت ب�سطارزي على  اأجود  املخرجني امل�سرحيني  يف اجلزائر  الذي لهم اإملام كبري بعامل امل�سرح  وهم حميدة اآيت احلاج مب�سرحية 

»ال�سهداء يعودون هذا االأ�سبوع » التي اأعادت لها الربيق بالّلغة االأمازيغية وذلك باالعتماد على  ن�ض الروائي اجلزائري الراحل الطاهر وطار ،   مع 
م�ساركة املخرج املبدع حممد �سر�سال  بـ » جي بي اأ�ض GPS، وكمال يعي�ض بـ »  الزاو�ض« ،  يف حني �سجل املخرج املتاألق ربيع ق�سي  ح�سوره بعر�ض م�سرح 

ال�سارع  املو�سوم بـ » جحا«.
حكيم مالك  

اأعمال م�سرحية جادة جللب 
ع�ساق الفن الرابع 

�أن   ويف ذ�ت �ل�سياق من �ملرتقب 
�مل�رسحية  �لأعمال  هذه  جتذب 
�جلز�ئري   �جلمهور  �جلديدة  
وهذ�  �مل�رسحي   للفن  �لعا�سق  
نظر� ملا حتتويه هذه �مل�رسحيات  
ومو��سيع  هادفة  ر�سائل  من 
و�ملجتمع  للفرد  موجهة  متنوعة  
على حد �سو�ء ، فلقد مت توظيفها 
كبرية   فائدة  فيه  فني    قالب  يف 
�جلمهور   عط�ش   �سرتوي  و�لتي 
�أين �سيجد  �سالته  �لقر�ر  �ساحب 
�مل�رسحية  �لعرو�ش  هذه  عرب 
�مل�رسحي  بالإبد�ع  �ملليئة 
�لأحد�ث  عن  �لبعيد  �مل�سوق  
و�ملعتادة  �ملاألوفة  و�لق�س�ش 
فهنا  وبالتايل  دوما   و�ملتكررة  
�مل�رسحي  �ملخرج  نظرة  تتدخل 
ويظهر م�ستو�ه �حلقيقي عرب هذه 
�لنادرة  و�مل�رسحية  �لفنية  �لتحف 
�لتي تبقى خالدة يف ذ�كرة �لأجيال 
حققه  ملا  ر�جع  وهذ�  �ل�ساعدة  
من  �ملبدعني    �ملخرجني  هوؤلء 
�لتظاهر�ت  خمتلف  يف  جناحات 
�مل�ستويني   على  �مل�رسحية 
فر�سو�  فلقد  و�خلارجي  �لد�خلي 
عاجلو�  �لتي  باأعمالهم  �أنف�سهم 
من خاللها مو��سيع جادة  حتاكي 

�لو�قع    .   

حميدة اآيت احلاج تعيد 
الربيق لـ« ال�سهداء يعودون 
هذا االأ�سبوع »باالأمازيغية

�ل�سهد�ء  م�رسحية«  يخ�ش  وفيما   
»)باللّغة  �لأ�سبوع  هذ�  يعودون 
�لأمازيغية(  و�لتي كتب ن�سها �سيخ 
�لرو�ية �جلز�ئرية �لر�حل  �لطاهر 
وطار ،ك�سفت �ملخرجة �مل�رسحية 
حميدة �آيت �حلاج  �أن هذ� �لعر�ش 
بعودة  �لتنبوؤ  فكرة  من  ينطلق  
�ل�سهد�ء هذ� �لأ�سبوع، في�سيع �لنباأ 
�ملخ�رسمني  �لقرية  �أهايل  بني 
ومعار�ش  موؤيد  بني  �خلرب  ليتو�ىل 
�لأخري  ويف  �ل�سهد�ء،  لقدوم 
�لفكاك  �ختيار  �إىل  �حلل  ي�ستطرد 
�إىل  و�لفو�سى،  �لزيف  د�ئرة  من 
عامل �ل�سهد�ء عامل �لأمو�ت، وبقاء 
لو  �سيحدث  ماذ�  مطلقا:  �ل�سوؤ�ل 

عاد �ل�سهد�ء؟
 

حممد �سر�سال يعود
 لع�ساق الفن الرابع من بوابة 

»جي بي اأ�ض »

 وحتدث �ملخرج �مل�رسحي حممد 
�جلديدة  م�رسحيته  عن   �رس�سال 
بي  جي   « ��سم  لها  �ختار  �لتي 
ت�سميمه  من  وهي    »GPS �أ�ش 
�أحد�ثها عن  �إخر�جه  وتدور  ومن 
�إجناز منحوتاته  نحات ينتهي  من 
�ملعا�رسة، غري �أنه لي�ش ر��ش عن 
�إجنازه، لذ� يهم بتحطيم ما جادت 
تقاوم  �ملنحوتات  ولكن  �أنامله،  به 
�لنحات  مانعة  نف�سها  عن  وتد�فع 
�جلر�أة  بها  لت�سل  حتطيمها،  من 
�إىل تقييده ومغادرة �ملكان موؤكد� 
تدريجيا  �كت�ساف  يتم  بعدها  �أنه 
يف  �لتحكم  تقرر  �ملنحوتات  �أن 
م�سريها بذ�تها، ور�حت تبحث على 

�حلركة،  �إىل  �جلماد  من  �لنتقال 
�لإن�سان  �إىل  �جلامد  �ل�سيء  من 
�حلر �ملتحرك، لتبد�أ رحلتها نحو 
مر�حل  تتبع  خالل  من  �لأنا�سة 
�لجتماعي  �لندماج  �أ�سكال 
�لثقايف ويف نهاية �لرحلة و�لتحول 
�لإن�سان  �أن  يكت�سفون  �لإن�ساين 
من  لعله  فيه،  ومتحكم  مر�قب 
على  �ملفطورة  �لكائنات  �أكرث 

قابلية �لتحكم !؟.

كمال يعي�ض يعرب عن النف�ض 
االأمارة بال�سوء بـ »الزاو�ض«

�لز�و�ش  مل�رسحية«  وبالن�سبة 
يعي�ش  كمال  و�إخر�ج  �قتبا�ش   «
عنو�ن  �أن   �لأخري  هذ�  موؤكد� 
�لنف�ش  عن  يعرب  »�لز�و�ش«  
�لذي  و�ل�رّسر  بال�سوء  �لأمارة 
�لرئي�سية  �ل�سخ�سية  به  تت�سف 
جد  مالمح  وهناك   �لعمل  لهذ� 
�لإدر�ك طاملا  بارزة ولكن �سعبة 
على  ت�ستحوذ  �ل�سخ�سية  �أن 
�لكبري  مبرحها  �جلمهور  عاطفة 
جتاوز  من  ليتمكن  �خل�سبة،  على 
فنان  ليتحول من  وحدته وعزلته، 
�إن�سان  �إىل  �لإح�سا�ش  مرهف 
من  قادر  �ل�سمري  وعدمي  ماكر 
يجعل  �أن  �خلا�سة  متعته  �أجل 
من �مر�أة عجوز وحيدة وم�سكينة 
م�سيفا   ، �لعذ�ب  �أ�سد  تعي�ش 
وذو  موهوب  �لز�و�ش  �أن  يعي�ش 
�ملمثل  هذ�  �أبدع  و��سعة  خميلة 
ومكائد  خطط  و�سع  يف  �لبارع 
عجوز  �مر�أة  ل�ستغفال  مذهلة 
خالل  من  نيتها  ح�سن  و��ستغالل 
مل  متناهية،  ل  هاتفية  مكاملة 

ول  خوف  ول  ذعر  ل  مينعه 
من  �مل�سكينة  �لعجوز  حزن  حتى 
وخمادعة  �لدينء  م�رسوعه  تنفيذ 
�لوحيد هو  �أرملة وحيدة خطوؤها 
�إعالنها عن رقم هاتفها على �أحد 
�ل�سحف ق�سد بيع �آلة بيانو عزيزة 

على قلبها.

املخرجة اجلزائرية ن�سال 
وعالقة املتحف الفني بـ 

ولة »  »اأجنحة مُنّ

�ملخرجة  قامت  ولقد      
�جلز�ئرية ن�سال  مبعاجلة در�مية  
ولة  مُنّ »�أجنحة  �إخر�ج م�رسحية  و 
مبعاجلة  لالأطفال  »�ملوجهة 
تاأليف  من  وهي  لها    در�مية 
بعلوج    يو�سف  �مل�رسحي  �ملوؤلف 
�ملتحدثة   ذ�ت  ك�سفت   ولقد 
تدور  �مل�رسحي   �لعمل  هذ�  �أن  

ق�سته  د�خل رو�ق فني  و�ملتمثل 
تالميذ  يزوره   ، فني  متحف  يف 
�ملعلم  بهم  فينتقل  �ملد�ر�ش 
�ل�سغرية  �لنملة  ة  ق�سّ لهم  لريوي 
�لتالميذ  يتلقى  �أين  و�أجنحتها، 
�لجتهاد  من  جو  يف  درو�سهم 
�ل�سادرة  بامل�ساغبات  �ملمزوج 
و  ذبذوب  وزميله  �رس�سور  عن 
مهتم  غري  د�ئما  �رس�سور  يبدو 
�لوقت  عن  يتاأخر  بالدرو�ش، 
وغري  باللّعب  وين�سغل  �ملحّدد 
مبال بالتعلم، �إ�سافة �إىل �سجار�ته 
وزمالئه  �ملعلمة  مع  �لد�ئمة 
�ملجتهدين، تبدي مّنولة �هتماما 
�سديد� بالتح�سيل من �أجل حتقيق 
لكن   ، �لطري�ن  در��سة  يف  حلمها 
�متالكه  عدم  م�سكلة  تقابله 
وذبذوب...  فر��سة  مثل  �لأجنحة 
حتقق  فهل  �لأحد�ث  فتت�سارع 

منولة حلمها �أم ل؟.

ربيع ق�سي يجذب حمبي 
م�سرح ال�سارع بال�سخ�سية 

الطريفة »جحا«

ويف �لأخري قدم  �ملخرج �مل�رسحي 
�لإخر�جية   روؤيته   ق�سي  ربيع 
»و�لتي  »جحا  �ملتعلقة  مب�رسحية 
تدخل  ح�سب ذ�ت �ملتحدث �سمن 
�ل�سارع   مل�رسح  خم�س�ش  عر�ش 
يتّم  للتكوين  ور�سة  �سكل  وهي  يف 
�ل�سارع  �إعد�د عر�ش م�رسحي يف 
حول �سخ�سية جحا، تلك �ل�سخ�سية 
و�لأخبار  بالنو�در  �ملليئة  �لطريفة 
هنا  من  عنه،  ت�سدر  كانت  �لتي 
خالل  من  �ل�سخ�سية  بناء  �سيكون 
ح�سب  �ستو�جهه  �لتي  �مل�سكالت 
�ملوقف فيقوم بحلها بذكاٍء مبّطن 
�أ�سلوب  يف  تتج�سد  خارجي  بغباء 
حل�سور  توظيفه  وطريقة  �أد�ئه 

�ل�سارع من �ملتفرجني.

فنانني   10 م�ساركة  تاأكيد  مت 
يف  جز�ئريني  ت�سكيليني 
�لبحر  عيد  »�سامبوزيوم« 
�لدويل للفن �لت�سكيلي �ملزمع 
�ملهدية  مبدينة  تنظيمه 
)تون�ش( بد�ية من  يوم �أم�ش 
�جلاري،  يوليو   25 �إىل  ليدوم 
رئي�ش  به  �أفاد  ما  ح�سب 
للفنون  »مل�سات«  جمعية 

�لت�سكيلة �جلز�ئرية.
من�سق  بالع  فوؤ�د  و�أو�سح  
�لفنانني �جلز�ئريني مع جلنة 
عيد  »�سامبوزيوم«  تنظيم 
�لت�سكيلي   للفن  �لدويل  �لبحر 
مب�ساركته  يتعلق  �لأمر  �أن 
رمزي  �لفنانني  »رفقة 
ب�سو�ش  وعمارة  حمز�وي 

وح�سام  منري  بن  و�إبر�هيم 
�لدين  وبدر  عرعار  �لدين 
حربو�ش و وحيد دردوخ ونبيلة 
ونادية  قا�سي  وزهية  برجان 
يف  للجز�ئر  كممثلني  �رس�ق 

هذ� �مللتقى �لدويل«.
�أن �لوفد  �أ�ساف �ملتحدث  و 
يف  �سي�سارك  �جلز�ئري 
�لتي  �لدولية  �لتظاهرة  هذه 
�سيح�رسها 100 فنان ت�سكيلي 
ميثلون بلد�ن تون�ش و�جلز�ئر 
�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة 
وليبيا ولبنان وم�رس و�سلطنة 
و�لعر�ق  و�ملغرب  عمان 
�ملتحدة  و�لوليات  وفرن�سا 
وتركيا  و�أملانيا  �لأمريكية 
�ملزمع  �لور�سات  يف خمتلف 

�ملنا�سبة  بهذه  �إقامتها 
وز�رتي  من  كل  ترعاها  �لتي 
�لثقافية  و�ل�سوؤون  �ل�سياحة 

�لتون�سية.
جمعية  �أن  بالع  و�أردف 
�لت�سكيلة  للفنون  »مل�سات« 
�جلز�ئرية �لتي يوجد مقرها 
على  �ستكون  خن�سلة  بولية 
موعد خالل �ليوم �لفتتاحي 
�لبحر  عيد  ل�سامبوزيوم 
تعاون  �تفاقية  توقيع  مع 
�ملجال  يف  خرب�ت  وتبادل 
»�لفن  �سعار  حتت  �لثقايف 
وتبادل �لثقافات« مع جمعية 
�لبحر«  باب  »مهرجان 
على  �مل�رسفة  �لتون�سية 

تنظيم �لتظاهرة .

�ملحلية  �جلمعية  كانت  و 
�لت�سكيلة  للفنون  »مل�سات« 
ما  �لفرتة  يف  �أ�رسفت  قد 
�جلاري  جويلية  و5    2 بني 
�لثالثة  �لطبعة  تنظيم  على 
�سيليا«  »�أعايل  ل�سامبوزيوم 
�لدويل بخن�سلة بح�سور �أزيد 
من 60 فنانا ت�سكيليا ميثلون 
�أجنبية تد�ولو� على  13 دولة 
خالل  فنية  لوحات  �إجناز 
�لتي  �لور�سات  خمتلف 
علي  �لثقافة  د�ر  �حت�سنتها 
�لعائلي  و�لف�ساء  �سو�يعي 
بوزيدي  �ل�سياحي  و�ملركب 
كلثوم  ر�أ�ش  قمة  و�أعايل 

بجبال �سيليا.
وكاالت 

يف  دفعة  �أول  تخرجت 
�لدر�مية  �لفنون  تخ�س�ش 
)�حلاج   1 باتنة  بجامعة 
�ليوم  �أكده  ح�سبما  خل�رس( 
�لفنون  ق�سم  رئي�ش  �لأحد 
و�لأدب  �للغة  لكلية  �لتابع 
بهذه  و�لفنون  �لعربي 
�لعليا  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة 

�لدكتور طارق ثابت.
 31 من  �لدفعة  وتتكون هذه 
طالبا ينحدرون من 7 وليات 
�إىل  بالإ�سافة  �لبالد  ب�رسق 
�آخرين من مترن��ست ح�سبما 
�مل�سوؤول  نف�ش  �أو�سحه 
�لق�سم  هذ�  باأن  مذكر� 
�جلامعية  �ل�سنة  يف  تاأ�س�ش 
2016- 2017 جت�سيد� حللم 

باجلز�ئر  �لر�بع  �لفن  فقيد 
 2015 �أبريل  يف  تويف  �لذي 
�سالح  �لدكتور  �مل�رسحي 
�جلامعي  �لأ�ستاذ  ملباركية 
�مل�رسحي  و�لناقد  و�لكاتب 
�لذي كان �أول مدير مل�رسح 

باتنة �جلهوي .
�لق�سم  طلبة  عدد  �أما 
فيقارب 100 طالب يف �جلذع 
ويف  �أوىل(  )�سنة  �مل�سرتك 
�ل�سنة  �لعر�ش  فنون  �سعبة 
�لثانية وكذ� تخ�س�ش �لفنون 
�لثالثة وفقا  �ل�سنة  �لدر�مية 

لنف�ش �مل�سدر .
�أن  �ملتحدث  نف�ش  و�أعلن 
مع  �سي�سهد  �لق�سم  هذ� 
�جلامعي  �ملو�سم  بد�ية 

ما�سرت  �أول  فتح  �ملقبل 
تخ�س�ش  يف  للطلبة 

�لإخر�ج �مل�رسحي .
�لفنون  ق�سم  يز�ل  ول 
�إذ  فتيا،   1 باتنة  بجامعة 
يتوفر حاليا على  8 �أ�ساتذة 
تخ�س�سات  يف  د�ئمني 
�مل�رسح و�ل�سينما و6 �أ�ساتذة 
تخ�س�سات  يف  م�ساركني 
�لطلبة  يدر�سون  خمتلفة 
مقايي�ش لها عالقة بالفنون 
�جلمال  علم  مقدمتها  ويف 
وكذ�  و�ملو�سيقى  و�لر�سم 
و  كالإعالم  �أخرى  مو�د 
�لت�سيري  وقو�نني  �لت�سال 

�لثقايف و�لرتجمة.
وكاالت 

مب�ساركة 31 طالبا من 7 واليات �سرق البالد 

تخرج اأول دفعة يف الفنون الدرامية 
بجامعة باتنة 1

من 22 اإىل 25 جويلية 2019

م�ساركة 10 فنانني ت�سكيليني جزائريني يف 
»�سامبوزيوم« عيد البحر الدويل بتون�س
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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.

الفيتامينات

اأنواعها وم�صادرها واأهم الأمرا�س 
الناجتة عن نق�صانها

اأثر احلديث يف ال�شنوات الأخرية 
الغذاء  علقة  على  كبري  ب�شكل 
اجل�شم،  ب�شحة  نتناوله  الذي 
من  العديد  �شدور  بعد  وخا�شة 
الدرا�شات التي تربط بني التغذية 
اأ�شبحت  بل  الأمرا�ص،   وبع�ص 
بعلقتها  متهمة  الأطعمة  بع�ص 
يف  اخلطرية،  الأمرا�ص  ببع�ص 
ال�شحة  جملتكم  من  العدد  هذا 
رمي  ال�شيدة  مع  نتطرق  »اأول« 
عند  باملنتوج  املكلفة  القادري 
بالتف�شيل  »�شانويف«،   جمموعة 
لأهم اأنواع الفيتامينات ووظائفها 
لأهم  الإ�شارة  مع  وم�شادرها، 
نق�شانها  عن  الناجمة  الأمرا�ص 

يف ج�شم الإن�شان.

ما عالقة التغذية 
بال�صحة؟

بدرا�شة  يخت�ص  علم  التغذية  اأن 
تعامل  وكيفية  املغذية  املواد 
قوية  علقة  وثمة  معها،  اجل�شم 
فالغذاء  وال�شحة،  الغذاء  بني 
الذي  واملتوازن  املتكامل 
العنا�رس  جميع  على  يحتوي 
اجل�شم  يحتاجها  التي  الغذائية 
والفيتامينات  الربوتينات  مثل 
يوؤثر  وال�شكريات،  والدهنيات 
اإيجابا يف عمليات النمو الطبيعي 
من  وميكن  الإن�شان،  جل�شم 
وامل�شاعدة  الأمرا�ص  مقاومة 
يف �شفائها، ويف املقابل اأي خلل 
يتبعه  الذي  الغذائي  النظام  يف 
اإن�شان ما، يوؤثر �شلبا على حياته 
من  بالعديد  اإثره  على  وي�شاب 
وللإ�شارة  اخلطرية،  الأمرا�ص 
بني  الوثيق  الرتباط  فهذا 

التغذية وال�شحة لي�ص وليد اليوم، 
اأعظم  واأحد  الطب  اأبو  فاأبقراط 
اأول  »الغذاء  قال  ع�رسه،  اأطباء 

خطوة للتطبيب«.

ما هي الفيتامينات، 
واأهم اأنواعها؟

عن  عبارة  الفيتامينات  اأن 
مركبات كيميائية يحتاجها ج�شم 
واإذا  موزونة،  مبقادير  الإن�شان 
�شارة  ت�شبح  مقاديرها  زادت 
وتعمل  الإن�شان،  �شحة  على 
تنظيم  على  اأي�شا  الفيتامينات 
يحول  هامة  كيميائية  تفاعلت 
طاقة  اإىل  الطعام  اجل�شم  فيها 

واأن�شجة حية.
هامة  وحدة  الفيتامينات  وتعترب 
من املجموعات الرئي�شية للمواد 
ج�شم  يحتاجها  التي  الغذائية 

ع�رس  ثلثة  وتوجد  الإن�شان، 
م�شنفون  وهم  معروفا،  فيتامينا 
الفيتامينات  جمموعتني:  اإىل 
)ب1(  كفيتامني  املاء  يف  الذائبة 
)9 و)ب  و)ب6(  و)ب3(  و)ب2( 
يف  الذائبة  والفيتامينات  و)ج(، 
)اأ( و)د( و)ه ( الدهون، كفيتامني 

و)ك(.

هل جميع هذه 
الفيتامينات �صرورية 

لل�صحة الإن�صان؟

�رسورية  الفيتامينات  جميع 
فهي  ا�شتثناء،  بدون  لل�شحة 
والتي  مهمة،  غذائية  عنا�رس 
الأ�شا�شية  العنا�رس  عن  تتميز 
الأخرى كالكربوهيدرات والدهون 
دورا  تلعب  باأنها  والربوتينات، 

وحتويله  الطعام  متثيل  يف  هاما 
اأن  اجل�شم  ي�شتطيع  عنا�رس  اإىل 

ي�شتوعبها وي�شتفيد منها . 

ما هي وظائف 
الفيتامينات؟

به  خا�شة  وظيفة  فيتامني  لكل 
دون غريه، لدرجة اأن اأي فيتامني 
اأن  ميكن  ل  الفيتامينات  من 
اأو يعمل  اآخر  يحل حمل فيتامني 
اجل�شم  افتقار  اأن  بيد  عمله، 
يعرقل  الفيتامينات  من  لواحد 
اأو  النق�ص  ويوؤدي  الآخر،  وظيفة 
فيتامني  اإىل  امل�شتمر  الفتقار 
معني اإىل حدوث مر�ص نق�ص اأو 
الفيتامينات، وت�شمل هذه  �شعف 
النوعية من الأمرا�ص، الربي بري 
و�شداع  الليلي  والعمى  والك�شاح 

الراأ�ص.

ما هي فوائد واأ�صرار نق�س كل فيتامني؟
نق�ص  واأ�رسار  فوائد  تختلف 
فيتامني معني يف اجل�شم ح�شب 
»اأ«  ففيتامني  الفيتامني،  نوع 
م�شاعدا  فيتامينا  يعترب  مثل، 
اإن�شان،  ج�شم  منو  على 
الأرجوان  لتقوية  و�رسوري 
العني  �شبكة  يف  الب�رسي 
و�شلمة الأ�شنان واجللد، ومن 
الليمون  النباتية،  م�شادره  اأهم 
واملوز،  وامل�شم�ص  واجلزر 
فتبقى  احليوانية،  م�شادره  اأما 
واحلليب  البي�ص  ومح  الكبد 
واجلني واللنب من اأهمها. ومن 
اأعرا�ص نق�شه يف اجل�شم، هي 
الإ�شابة بالعديد من الأمرا�ص 
تاأخر  اخل�شو�ص  على  منها 
وجفاف  الأطفال  عند  النمو 
املخاطية  والأغ�شية  اجللد 
فيتامني  اأما  الليلي.  والعمى 
بفيتامني  عليه  في�شطلح  »ب« 
الأع�شاب، وتزداد احلاجة اإليه 
وتعرق  �شاق  عمل  مزاولة  عند 
عاملة يف  مادة  اأنه  كما  غزير، 
الأرز  ويعترب  الع�شبي،  اجلهاز 
واجلزر  وامل�شم�ص  والقمح 

من  الزيتية  والفواكه  والتني 
اأهم  من  وبندق  وجوز  لوز 
اأن  كما  الطبيعية،  م�شادره 
اأهم  من  واللحوم  الأ�شماك 
اأما  احليوانية.   م�شادره 
يف  فتتجلى  نق�شانه،  اأعرا�ص 
ك�شداع  ع�شبية،  ا�شطرابات 

وتعب والأرق وتعرق .
مهم  فهو   « »ب2  فيتامني  اأما 
وي�شاعد  اخلليا  منو  يف 
احلديد  مادة  امت�شا�ص  على 
داخل  وا�شتقلبها  ومتثيلها 
اأنه  املعروف  ومن  اجل�شم، 
وال�شباب،  احليوية  فيتامني 
الطبيعية،  م�شادره  اأهم  ومن 
اللون  ذات  اخل�رساوات 
الأخ�رس كال�شبانخ واخل�ص، اأما 
على  فتظهر  نق�شانه،  اأعرا�ص 
�شكل توقف يف النمو وانخفا�ص 
الوزن، والتهابات الل�شان واللثة 

والتقرحات اجللدية.
فيتامني  ي�شاعد  حني  يف 
كريات  تكوين  على  »ب3« 
النمو  وعلى  احلمراء،  الدم 
ول  والأولد،  الأطفال  عند 

ي�شتغنى عنه يف العمل الطبيعي 
للجهاز الع�شبي واجللد وجهاز 
م�شادره  اأهم  ومن  اله�شم، 
وخا�شة  اجلافة،  القطاين  هي 
والكبد  والفا�شولياء  احلم�ص 
 . واللحوم  البي�ص  و�شفار 
حالة  يف  ال�شخ�ص  وي�شاب 
و�شعف  عقلي  بتخلف  نق�شه، 
فكري،  وبت�شوي�ص  الذاكرة  يف 
وغثيان  بالإم�شاك  وكذالك 
م�شادره  اأهم  من  وقيء. 
على  الفواكه  هي  الطبيعية، 
بالإ�شافة  اأنواعها،  اختلف 
والفول  والذرة  القمح  اإىل 

وق�شب  وال�شبانخ  والفا�شوليا 
ال�شكر، اأما م�شادره احليوانية، 
واللنب  واللحوم  الكبد  فتعترب 
اأهمها.اأما  من  البي�ص  ومح 
يف  فتتمثل  نق�شانه،  اأعرا�ص 
اجللدية  باللتهابات  الإ�شابة 
النف�شية  وال�شطراب  والقلق 
و�شمورها  الع�شلت  و�شعف 

و�شعف كريات الدم البي�شاء.
حام�ص  اأو  »ب9«  فيتامني  اأما 
لتكوين  �رسوري  فهو  الفوليك، 
وتاأمني  احلمراء  الكريات 
فيتامينا  ويعترب  ن�شوجها، 

�رسوريا للن�شاء احلوامل.
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اال�ستجابة  هي  الطاعة: 
منك،  تطلب  التي  للأوامر 
اأما الرُبّ فهو اأعُمّ من الطاعة، 
الوالدين  رغبات  تلبية  وهو 

دون اأمرهم بذلك.
• اإىل من يقدم طلب الزوجة 
اأذنك  يف  اأهم�س  االأم  على 
واأقول: الزوجة قد يكون بدالاً 
االأم،  لكن  اأُخرى؛  زوجة  منها 
اأخرى؟  اأٌُمّ  لك  �سيكون  هل 
يف  واجب  واالإن�ساف  فالعدل 
يقدم  ال  لكن  االأمرين؛  كل 
االأم  طلب  على  الزوجة  طلب 

اإذا توافقا يف وقٍت واحد.

الرب: �صور  • من 

1- عن عمر بن اخلطاب ر�سي 
ر�سول  �سِمعُت  قال:  عنه،  اهلل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 
يُقال  التابعني رجٌل  ))اإن خري 
وكان  والدة،  ولُه  اأوي�س،  له: 
فلي�ستغفر  فمُروهُ  بيا�س،  به 

لكم((
بن  عمر  اأتى  رجلاً  اأن   -2

اخلطاب ر�سي اهلل عنه، فقال: 
الكرب،  بها  بلغ  ا  اأماًّ يل  »اإن 
اإال  حاجتها  تق�سـي  ال  واإنها 
ئها،  واأو�سِّ لها  مطية  وظهري 
اأي:   - عنها  وجهي  واأ�سـرف 
يُْت  اأَدّ فهل   - و�سوئها  عند 
ها؟ قال: ال، قال: األي�س قد  حَقّ
حملتها على ظهري، وحب�سُت 
نف�سـي عليها؟ قال: اإنها كانت 
تتمنَّى  وهي  بك،  ذلك  ت�سنع 

بقاءك؛ واأنت تتمنَّى فراقها«
3- قال رجٌل لعبداهلل بن عمر 
ي  اأُِمّ »حملت  عنه:  اهلل  ر�سي 
على رقبتي من خرا�سان حتى 
اأتراين  املنا�سك،  بها  ق�سيت 
طلقة  وال  ال،  قال:  جزيتها؟ 
بندار  عن   -4 طلقاتها«.  من 
»اأردت اخلروج - يعني:  قال: 
احلديث،  طلب  يف  ال�سفر- 
ومل  فاأطعتُها،  ي،  اأُِمّ فمنعتني 
اأخرج فبُورك يل فيه« 5- عن 
هريرة  اأبا  »اأن  حازم:  اأبي 
حتى  يحَجّ  مل  عنه  اهلل  ر�سي 

ه«. ماتَْت اأُُمّ
املنكدر:  بن  حممد  قال   -6

وبات  ي،  اأُِمّ ِرْجَل  اأغمز  »بُتّ 
ين  اأخي عمر يُ�سِلّي، وما ي�سـُرّ

يف ليلتي بليلته«
7- عن علي بن احل�سني: 
من  اأنت  له:  قيل  »اأنه 
نراك  وال  النا�س،  اأبِرّ 

قال:  ك؟!  ِمّ
اأُ مع  تاأكل 

يدي  ت�سبق  اأن  اأخاف 
اإليه  �سبق  قد  ما  اإىل 
عَقْقتُها«   قد  فاأكون  عينُها، 
عيا�س  بن  بكر  اأبي  عن   -8
من�سور  مع  كنت  »رمبا  قال: 

به  فت�سيح  ا  جال�ساً منزله  يف 
فتقول:  غليظة،  وكانت  ه،  اأُُمّ
يا من�سور، يريدك ابن هبرية 
وهو  فتاأبَى؟!  الق�ساء  على 
وا�سع حليته على �سدره 

ما يرفع طرفه اإليها«.

�لفرق بني �لطاعة و�لرب يف حق �لو�لدين

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

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

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

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

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

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على  ُمْدَخلاً َكِرمياً

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

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

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رضار، واأمثُل االأقواِل 

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

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

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

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

نن �ل�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  لة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�رّض 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  االآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُترب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمدااً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواءاً  ال�سهو، 
ال  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهوااً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُترَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

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

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

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

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

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

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لة وال�ّسلم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لة وال�ّسلم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة االإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

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

ا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفواً اهلَلّ
لة وال�ّسلم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

لبنان باأ�شره .. يف حفل
 زياد الرحباين !

املو�شيقي  مع  بريوت  اأعياد  مهرجان  �شهدها  باهرة  مو�شيقية  ليلة 
التا�شعة  قرابة  البحرية.  بريوت  واجهة  يف  الرحباين  زياد  العبقري 
والن�شف اجتاحت احلفل موجة عارمة من الت�شفيق الكثيف وال�رشاخ 
فرقة  برفقة  زياد  قّدم  املنتظر.  بالرحباين  الرتحيبية  والتعابري 
كوراال جمموعة من  وثالثة ع�رش  عازفا  اربعني  موؤلفة من  مو�شيقية 

اأجمل اإبداعاته املو�شيقية والغنائية الرائعة حتت عنوان »بريوت«.
واأجملها، فقّدم  الذكريات  اأعمق  اإىل  اأعياد بريوت  اأعاد زياد جمهور 
روائع اأر�شيفه الفني بتوليفة �شاحرة جمعت القدمي واجلديد، وكانت 
البيانو. زياد غّنى بريوت بعزفه ومبوؤلفاته  اآلة  الوفّية خاللها  رفيقته 
البريوتي  امل�رشح  على  جلّيا  ح�رش  الذي  ال�شامل  وبفنه  املو�شيقية، 
املو�شيقى  وع�ّشاق  ع�ّشاقه  قلوب  اإىل  الفرح  فاأدخل  متوز،   19 م�شاء 
على اأنواعها.»االأمل«، »بال وال �شيء«، »بعدك على بايل«، »عينطورة«، 
»بكتب  �شو؟«،  لبكرا  »بالن�شبة  هاالأيام«،  »�شو  اإنو«،  »مبا  »عالنظام«، 
ا�شمك«، »البنت ال�شلبية«، »امرك �شيدنا«، »ا�شتقتلك«، »تلفن عيا�ش« 
بريوت  اأعياد  م�رشح  على  ح�رشوا  زياد  روائع  من  الكثري  وغريهم 
�شوت  فريوز،  ال�شيدة  طيف  �شقر،  جوزيف  ذكرى  معهم  وح�رشت 
املغنية ليزا �شيمون ابنة الفنانة العاملية نينا �شيمون ، �شوت الفنان 
ال�شباعي. دعاء  امل�رشية  الفنانة  و�شوت  �شاهني،  حازم  امل�رشي 
املناطق  خمتلف  ومن  العمرية  الفئات  كافة  جمعت  التي  االأم�شية 
اللبنانية ح�رشتها بع�ش الوجوه االجتماعية والفنية واالإعالمية. فرح 
عامر على الوجوه، �شوق اإىل وطن مغبون، حنني اإىل حبيب غائب، دموع 
هاربة من املاآقي، �رشخات، ابت�شامات، تنهدات، وكثري من التعابري 
رحبانية. معزوفة  كل  بداية  مع  احلا�رشين  وجوه  على  ر�شمت  التي 
انت�شار جديد حتققه بريوت ويحققه ال�شعب اللبناين مع زياد الرحباين 

وال�شكر االأكرب لل�رشكات املنتجة .

وفاة املمثل الهندي ماجنوناث 
نايد ب�شكتة قلبية على امل�شرح

   

تويف املمثل ال�شاب، ماجنوناث نايد، اأول من اأم�ش اجلمعة، اإثر اإ�شابته 
ب�شكته قلبية مفاجئة اأثناء م�شاركته يف �شتاند اأب كوميدي يف دبي.

نايد  ماجنوناث  ال�شاب  الهندي  املمثل  ب�شقوط  احل�شور  وتفاجاأ 
)36عاما( ب�شكل مفاجئ، اأثناء اأدائه ل�شتاند اأب كوميدي، على م�رشح 

فندق �شيجنت�رش الرب�شاء يف دبي.
وبح�شب ما اأفاد عدد من احل�شور نقاًل عن �شحيفة حملية، جاء ذلك 
خالل حديثه عن القلق وتاأثريه، حيث توقف فجاأة لي�شتجمع اأنفا�شه 
اإىل اأن �شقط اأر�شاً مغ�شياً عليه، وهو ما ظن جميع احل�شور اأنه جزء 

من العر�ش.
لفح�شه  املنظمون  اأ�رشع  حتركه،  وعدم  �شقوطه  من  دقائق  وبعد 
واإ�شعافه، حيث مت نقله اإىل امل�شت�شفى على الفور، ليتبني وفاته بعد 

ا�شابته ب�شكتة قلبية.

 »The witcher»نتفليك�س ترّوج لـ
باملقارنة مع »�شراع العرو�س«

اأزاحت نتفليك�س ال�ستار عن الفيديو الدعائي الأول ل�سل�سلة الفانتازيا واخليال العلمي 
املقبلة بعنوان »The Witcher«، وامل�ستوحاة من �سل�سلة روايات »ذا ويت�سر« امللحمية والأكرث 
مبيعًا، والتي ت�سعى من خاللها ملناف�سة واحد من اأقوى واأجنح اإ�سدارات �سبكة »ات�س او بي« 

التلفزيونية »�سراع العرو�س«.
التلفزيونية  ال�شل�شلة  �شناع  �رشح 
ع�شاق  اأن   ،»The Witcher«
امللحمة البطولية �رشاع العرو�ش 
ملو�شم  جمدداً  بحاجة  يكونوا  لن 
بعد  العرو�ش،  �رشاع  من  جديد 
الذي  العمل،  هذا  م�شاهدة 
�شيجدون من خالل حلقاته كل ما 

يتطلعون اإليه«.
لورين  الكاتبة  اأو�شحت  كما 
االختالف  اأن  هي�رشي�ش،  �شميت 
�شعوبة  هو  العمل  �شيحمله  الذي 
واحد  حلكم  امل�شاهد  اإطالق 
التي  اأبطاله،  �شخ�شيات  على 
غام�شة  خملوقات  باأنها  و�شفتها 
فاأحياناً  االأخالقية،  الناحية  من 
متعاطفاً  نف�شه  امل�شاهد  يجد 
عليها  ناقماً  اأخرى  واأحياناً  معها 
وراف�شاً الأفعالها، موؤكدة اأن هناك 
ال�رشيرة  ال�شخ�شيات  من  العديد 
التي تقوم باأدوار حمورية يف العمل 

الذي �شيتجاوز جميع التوقعات.
واأ�شارت الكاتبة �شميث هي�رشي�ش، 
تونايت«،  »انرتتينمت  عن  نقاًل 
العمل  كتابة  على  �شجعها  ما  اأن 
اإحياء  اإعادة  هو  فيه  وامل�شاركة 
ويت�رش«،  »ذا  الروائية  ال�شل�شلة 

و م�شل�شل  فيلم  اإىل  حتولت  التي 
بني  األعاب  و �شل�شلة  تلفزيوين 
من  ولكن  للجوائز،  ح�شداً  االأكرث 
على  ال�شوء  وت�شليط  اإبراز  خالل 
يف  املحكية  غري  النقاط  بع�ش 
احلياتية  اجلوانب  مثل  الروايات 
والتي  ينيفر،  بال�شاحرة  املتعلقة 

مل يتم التطرق اإليها يف الرواية اإال 
اإيجازاً.

على  طرحه  بعد  االإعالن  ح�شد 
على  الر�شمية  نتفليك�ش  قناة 
ماليني   9 من  اأكرث  اليوتيوب، 
من  االآالف  و�شط  م�شاهدة 
بت�شوير  اأ�شادت  التي  التعليقات 

مل�شاهدته،  وحتم�شهم  الفيلم 
ومن املقرر عر�ش املو�شم االأول 
اجلاري،  العام  من  وقت الحق  يف 
النجم هرني  البطولة  وي�شارك يف 
هارل�شون،  هلينور  وبيورن  كافيل، 
األيك  اإخراج  ومن  بورجن،  ميانا 

�شاخاروف.

الفنانة ال�سورية رباب كنعان:

 لدي م�شاريع فنية تنتظر اخلروج للنا�س
يف  كنعان  رباب  الفنانة  ت�شارك 
�شباب  اليومي  االإذاعي  الربنامج 
اإذاعة  اأثري  عرب  يبث  الذي  دوز 
دقيقة   15 عرب  ويقدم  دم�شق 
خمتلفة  بطريقة  اإن�شانية  مواقف 
لفئة  اأ�شا�شي  ب�شكل  ويتوجه 

ال�شباب.
يتناوب على كتابته  الذي  الربنامج 
وعلى  اهلل  عبد  ووليم  خليل  نادين 
اإخراجه فرا�ش عبا�ش ومهند ديب 
قالت عنه الفنانة كنعان يف حديث 
باأنه  الربنامج  “قيمة   : اأكدت  لها 
لتلفزيون  مماثل  م�رشوع  �شمن 
من  امل�شتمع  يتمكن  بحيث  الواقع 
ميكنه  خا�ش  تطبيق  عرب  متابعته 
يف  و�شماعها  احللقات  من حتميل 
بع�ش  ت�شوير  مع  الفراغ  اأوقات 
ما  وهذا  ت�شجيلها  اأثناء  امل�شامع 
التنفيذ  يف  عالية  حرفية  ي�شتلزم 
جهات  عدة  بني  ما  والتعاون 

الإنتاجه وت�شويقه”.
العمل  اأن  كنعان  الفنانة  واأو�شحت 

اخلا�ش  �شحره  له  االإذاعة  يف 
بحالة  تت�شم  �شغف  حالة  وي�شكل 
لنب�شات  بياين  كمخطط  تواتر 
ال�شاحرة  اللحظات  ففيها  القلب 
“اأغلب  اأن  معتربة  واملخيبة 
االأعمال االإذاعية ال تروي ال�شغف 
الفني لدى املمثلني رغم اأن جميع 
يبذلون جهداً  االإذاعة  العاملني يف 
يتحدى  مهم  اإجناز  لتحقيق  كبرياً 
واملعوقات  ال�شعبة  الظروف 

االإنتاجية”.

الفنانة التي انقطعت عن العمل يف 
الدراما التلفزيونية الأ�شباب خا�شة 
بها لعدة �شنوات عادت موؤخراً للعمل 
من خالل م�شاركتها يف م�شل�شل اأثر 
الفرا�شة وحول الدراما التلفزيونية 
احلالية  الدرامية  “االأعمال  قالت: 
متفاوتة يف م�شتواها الفني وهناك 
االإنتاجية  اجلهات  قبل  من  حتكم 
مبا يقدم من نوعية فنية للجمهور 
الكتاب  من  عدد  اجتاه  جانب  اإىل 
�شلباً  اأثر  ما  اخلارج  يف  للعمل 

اأن  مبينة  املحلية”  الدراما  على 
الدراما ال�شورية بحاجة اإىل جهود 
الفني  م�شتواها  اإىل  الإعادتها  اأكرث 
ال�شحيح  مكانها  لتاأخذ  ال�شابق 
العربية  الدراما  خارطة  على 

والعاملية.
بالعودة  رغبتها  كنعان  تخفي  وال 
للعمل يف الدراما التلفزيونية ولكن 
بح�شب  وحدها  تكفي  ال  الرغبة 
نف�شه  يفر�ش  فالواقع  تعبريها 
وال  املحيطة  الظروف  خالل  من 
فنية  مب�شاريع  حتتفظ  اأنها  �شيما 
توافر  تنتظر  فكرية  ر�شالة  حتمل 
ال�شحيحة  االإنتاجية  الظروف 

للخروج اإىل النا�ش.
تفاوؤلها  عن  كنعان  الفنانة  وعربت 
لكنه  ال�شوري  الفن  مب�شتقبل 
متوا�شاًل من  براأيها جهداً  يتطلب 
يكون  والعاملني  اجلهات  كل  قبل 
واملوهبة  من احلب واخلربة  نابعاً 
اجلميع  بني  اجلهود  ت�شافر  مع 

للو�شول اإىل اأعلى درجات الرقي.
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جديدة كهربائية  �سيارة  تطلق  "ت�سال" 

ت�سال،  �رشكة  م�ؤ�س�س  �أعلن 
�رشكته  �أن  م��سك،  �إيل�ن 
 Model" ستك�سف عن �سيارة�
Y" �لكهربائية �جلديدة، يف 14 
مار�س �جلاري و�ستاأتي �ل�سيارة 
 ،"SUV" بهيكل  �جلديدة 
وحجم �أكرب من �أحجام �سيار�ت 

"MODEL 3"، و�سعر �سيقل 
بهدف  دوالر،  �ألف   40 عن 
�إعادة "ت�سال" �إىل �ل�سد�رة يف 
�س�ق �ل�سيار�ت �لكهربائية كما 
�ستاأتي "Model Y" بنظامي 
�أما  وخلفي،  �أمامي  دفع 
�الأعلى  نح�  ف�ستفتح  �أب��بها 

 MODEL" �سيار�ت  يف  كما 
�ستاأتي  �أنها  عن  ف�سال   ،"X
ببطاريات جديدة تعمل بنمط 
خمتلف عن تلك �مل�ج�دة يف 

باقي �سيار�ت "ت�سال".
طرح  خالل  من  ت�سال  وتاأمل 
هذه  من  ن�سخة  ملي�ن  نح� 

جزء�  تع��س  �أن  يف  �ل�سيارة، 
تكبدتها  �لتي  خ�سائرها  من 
ب�سبب  �ملا�سيني  �لعامني  يف 
يف  ظهرت  �لتي  �مل�ساكل 
 ،"3  MODEL" مركبات 
خمتلف  يف  بع�سها  و�حرت�ق 

بلد�ن �لعامل.

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات على مر 115 عامًا!
�أعلنت رولز روي�س عن متكنها من بيع 4،107 �سيارة خالل 2018، وه� ما يُعد �أعلى معدل مبيعات �سهدته �ل�رشكة خالل تاريخها على 

مدى 115 عام، متغلبة بذلك على رقمها �لقيا�سي �ل�سابق يف 2014 عندما باعت 4،063 ن�سخة.
متثل مبيعات �ل�رشكة يف 2018 زيادة ن�سبتها 22% مقارنة بعام 2017 عندما متكنت من بيع 3،362 �سيارة فقط، حيث يعزي ت�ر�سنت 

م�لر �وتف��س، مدير رولز روي�س �لتنفيذي، �أغلب هذ� �لنم� �إىل تد�سني و�إنتاج �جليل �لثامن من فانت�م �لر�ئدة.
تظل �أمريكا �ل�سمالية حالياً هي �أكرب �أ�س��ق رولز روي�س، حيث �أنها م�س�ؤولة عن ثلث مبيعات �ل�رشكة عاملياً، بينما ت�سكل �أوروبا و�آ�سيا 
20% فقط، رغم �أن �ل�سني حتديد�ً منت مبيعاتها يف 2018 بن�سبة 40% خا�سة لطر�ز�ت فانت�م وج��ست، كما منت مبيعات �ململكة 

�ملتحدة �أي�ساً بن�سبة 10% رغم �لتحديات �ل�سيا�سية و�القت�سادية �لتي متر بها �لبالد.
هذ� ويت�قع م�لر �أن حتظى رولز روي�س بعام ر�ئع �أي�ساً يف 2019 

مع بدء �الإنتاج �مل��سع لـSUV ك�لينان �جلديدة، حيث �أن 
يغطي  عليها  �مل�سبق  �لفرتة حتى �لطلب 

من  �لثالث  �لربع 
�جلاري،  �لعام 
لك�نها  ي�سري  ما 
�لطر�ز  �ستك�ن 
مبيعاً  �الأعلى 
�لعالمة  من 
نية  يطا لرب �
هذ�  �لفاخرة 

�لعام.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
�ل�ستار  دبلي�  �إم  بي  �أز�حت 
ك�بيه  �لثامنة  �لفئة  عن  �أخري� 
من  �أ�سهر  عقب  �جلديدة 
و�لت�رشيبات  �لتج�س�سية  �ل�س�ر 
فيما  لكم  ونعر�س  �ملختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  �أهم  يلي 
دبلي�  �إم  بي  �لفاخرة،  �ل�سيارة 
يف  �لرتكيز  �أن  على  �أكدت 
ت�فري  ه�  �جلديدة  �لك�بيه 
جتربة قيادة مثرية وديناميكية، 
�ل�سا�سيه  �سبط  مت  حيث 
وم�لد�ت �لطاقة ونظام �لتعليق 
على  ترتقى  “ر�ساقة  لعر�س 

�ملناف�سني ودقة المتناهية كما 
ه� مت�قع من �سيارة ريا�سية يف 

قمة جمالها”.

الت�صميم اخلارجي 

ك�بيه  �لثامنة  �لفئة  خارجية 
بني  وجتمع  �أنيقة  �جلديدة 
حزمة  يف  �لع�سلية  �ل�سط�ح 
عالمة  بر�ئحة  تف�ح  م�حدة 
مبالمح  وتلتزم  دبلي�  �إم  بي 
�الأبرز  و�ملثال  ت�سميمها، 
�لته�ية  �سبكة  ه�  ذلك  على 

�لكليتني  �سكل  على  �ل�سخمة 
�إىل 4،843  �لك�بيه  وي�سل ط�ل 
مليمرت وعر�سها 1،902 مليمرت 
مليمرت   1،341 و�رتفاعها 
 2،822 عجالتها  وقاعدة 

مليمرت.

املحركات 

�ستت�فر  ك�بيه  �لثامنة  �لفئة 
ديزل  تريي�  �الأول  مبحركني، 
�سلندر�ت  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   315 بق�ة 

من  بت�سارع  ني�تن.مرت،   680
يف  كلم\�س   100 �إىل  �ل�سفر 
4.9 ثانية �ملحرك �لثاين تريب� 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بق�ة  �سلندر�ت 
ني�تن.مرت،   750 دور�ن  وعزم 
يف  كلم\�س   100 �إىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
�أوت�ماتيكي  بجري  �ملحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  �لك�بيه  وتاأتي 
ب�سكل  �ملتكيف   M طر�ز  من 
ن��ب�س  ي�سمل  و�لذي  قيا�سي، 
باالإ�سافة  متط�رة،  �إلكرتونية 
�لت�جيه  نظم  �أحدث  �إىل 
�إم دبلي�، ونظام  �لفعال من بي 
و�أنظمة  �لدحرجة،  ملنع  فعال 
�لتحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
�ل�سري  �رشعة  يف  �الأوت�ماتيكي 
يف  للبقاء  �مل�ساعدة  ونظام 
من  و�حلماية  �لطريق  حارة 
�ال�سطد�م �جلانبي و�مل�ساعدة 

على �لركن.

�سا�سة  جند  �ملق�س�رة  د�خل 
�إن�س   10.25 بط�ل  مل�سية 
�أخرى  و�سا�سة  �لقيادة،  لل�حة 

12.3 �إن�س لل�حة �لعد�د�ت.
مر�سيد�س  ع��مل  بني  �جلمع 
 911 وب�ر�س  ك�بيه   S-Class
ي�جد  �أنه  تعتقد  دبلي�  �إم  بي 
 S-Class فر�غ بني مر�سيد�س
مل�ؤه  ليتم   911 وب�ر�س  ك�بيه 
و�لتي  �جلديدة،  �لثامنة  بالفئة 
جتمع بني �أهم ميز�ت �مل�ديلني، 
جتربة �لقيادة �لريا�سية �ملثرية 

و�ملق�س�رة �لفاخرة.

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

ت�ستعد مر�سيد�س AMG لت��سيع 
عرب   GT م�ديالت  جمم�عة 
جديدة،  رود�سرت  ن�سخة  �إ�سافة 
من  �الأعلى  �لفئة  �ستك�ن  و�لتي 

�لك�بيه �لريا�سية.
رود�سرت   GT R مر�سيد�س  تاأتي 
ثالثي  للطي  قابل  �سقف  مع 
�لطبقات، هيكل خفيف �ل�زن من 
�الأل�مني�م و�ملاغن�سي�م و�لف�الذ، 
�أغطية مر�يا جانبية �س�د�ء المعة، 
وعجالت  �سفر�ء  مكابح  مكاب�س 

19 �أو 20 �إن�س.
باالنتقال للمق�س�رة، �سنجد �سا�سة 
عد�د�ت رقمية 12.3 �إن�س، �سا�سة 
مل�سية 10.25 �إن�س، زخرفات من 
�الأ�س�د،  و�خل�سب  �لكرب�ن  �ألياف 
 AMG مقاعد  وج�د  بجانب 
�الأ�س�د  نابا  �الأد�ء من جلد  عالية 
تربيد  �أنظمة  �إ�سافة  خيار�ت  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح �ل�سقف.
ن�سخة  فتحمل  �ملحرك،  عن  �أما 
 GT R م�لد  نف�س  �لرود�سرت 
�سعة   V8 هيئة  على  �لقيا�سية 
 585 بق�ة  �لتريب�  مزدوج  لرت   4
ني�تن.مرت،  و700  �أوروبي  ح�سان 

 7 �أوت�ماتيكي  بناقل  يت�سل  حيث 
�رشعات مزدوج �لقاب�س مع قدرة 
ت�سارع من 0 �إىل 100 كم/�س خالل 
3.6 ثانية قبل بل�غ �رشعة 317 كم 

�لق�س�ى.
�لك�سف  �سيار�ت  �أغلب  �أن  ورغم 
�الن�سيابية،  �لقيادة  على  تركز 
تاأتي  رود�سرت   GT R �أن  �إال 
ومثبتات  ديناميكي  ت�سميم  مع 
من  عادم  �أنابيب  �حلركة،  لتاقل 
�ألياف  من  عزم  �أنب�ب  �لتيتاني�م، 
خم�س�س  تعليق  نظام  �لكرب�ن، 
للعجالت  ن�سط  ت�جيه  للحلبات، 
خلفي  �إغالق  ومعامل  �خللفية، 
�إلكرتوين حمدود الأجل �أد�ء عايل.

 AMG GT هذ� وتاأتي مر�سيد�س
ديناميكية  حزمة  مع  رود�سرت   R
من  ل�ح  �إطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�سفل  �لكرب�ن  �ألياف 
�ل�سيارة  تثبيت  ملم، مما يزيد من 
على �لطريق من �ملح�ر �الأمامي 
عرب ت�ليد طاقة جاذبة قدرها 40 
كم/�س،   250 �رشعة  على  كجم 
ن�سخة   750 �إنتاج  يتم  �أن  على 
�الإعالن  دون  منها  حمدودة فقط 

عن �الأ�سعار بعد.

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

نتائج   "autostat" م�قع  ن�رش 
�لتي  �ل�سيار�ت  تظهر  �إح�سائيات 
�أعلى ن�سب مبيعات يف رو�سيا  حققت 

خالل �سهر يناير 2019.
وجاءت يف �ملرتبة �الأوىل من �لت�سنيف 
منها  بيع  �لتي   "Lada Granta"
 "Lada Vesta" 7630 �سيارة، وتلتها

بـ 7078 �سيارة.
 Hyundai" وحلّت يف �ملرتبة �لثالثة

Creta" �لتي بيعت منها 4187 ن�سخة، 
بـ   "HyundaSolaris" وبعدها 

.3805
�أما بالن�سبة لل�رشكات �لتي باعت �أكرب 
عدد من �ل�سيار�ت يف رو�سيا، يف يناير 
�لتي  "�أوت�فاز"  فكانت  �لعام،  هذ� 
بـ  "كيا"  وتلتها  �سيارة،   21531 باعت 
بـ 10843  و"هي�ند�ي"  �سيارة،   15691

�سيارة. 
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 »mobile-review« موقع  ك�شفت 
�أبرز  عن  �لتقنية  ب�شوؤون  �ملتخ�ش�ص 
�أحدث   ،»20  Honor« مو��شفات 
و�أقوى هو�تف �رشكة »Huawei« �لذي 

�شيطرح يف �لأ�شو�ق قريبا.
�لهاتف  لهذ�  �لأد�ء  �رشعة  و�شي�شمن 
 ،»980  HiSilicon Kirin« معالج 
 6 ع�شو�ئي  و�شول  وذ�كرة  �لنوى،  ثماين 
و256   128 د�خلية  وذكرة  غيغابايت،  و8 

ميللي   3650 ب�شعة  وبطارية  جيغابايت، 
تعمل مع  �ل�رشيع،  �ل�شحن  �أمبري، مبيزة 
هذ�  �شيزود  كما  و�ط.   22.5 �شاحن 
مبقا�ص   ،»OLED« ب�شا�شة  �لهاتف 
وهيكل   ،FullHD+ ودقة  بو�شة،   6.1
حممي  و�لغبار،  للماء  مقاوم  زجاجي 
و�خلدو�ص،  لل�شدمات  م�شاد  بزجاج 
ومنفذي  �لت�شال،  لبطاقات  ومنفذين 
ملم«  و«3.5   »USB Type-C«

لل�شماعات.
�أما �لكامري� �لأ�شا�شية له ف�شتكون ثالثية 
بدقة )48+20+8( ميغابيك�شل، و�لكامري� 
و�شيبلغ  ميغابيك�شل.   32 بدقة  �لأمامية 
 128/6 بذ�كرة  �ملزودة  �لن�شخة  �شعر 
�لن�شخة  �أما  دولر�،   447 غيغابايت 
ف�شعرها  غيغابايت   128/8 بذ�كرة 
�لن�شخة  �أما  دولر�ت،    507 �شيكون 

بذ�كرة 256/8 فبـ 556 دولر�.

»Huawei« تتحدى �شركات 
الهواتف بجهاز متطور

»AGM X3«.. هاتف ع�شكري 
من اأكرث الأجهزة متانة يف العامل

ا�شتعر�ص موقع »mobile-review« املتخ�ش�ص ب�شوؤون 
التقنية هاتف »AGM X3« اجلديد، الذي يعد من 

اأمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�شي�شا للجيو�ص 
وقوات الأمن واأبرز ما مييز هذا الهاتف، قدرته على 
حتمل ال�شدمات بف�شل اإطارات هيكله امل�شنوعة من 

الألومينيوم، واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص، 
.»gorilla class-5« و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار، 

وميكنه اأن يعمل حتت املاء، ويف خمتلف الظروف 
املناخية، و�شمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30 

درجة مئوية حتت ال�شف، و60 درجة.
ومن اأبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:

- �شا�شة مبقا�ص 6 بو�شات، ودقة عر�ص 2160/1080 
 »Qualcomm snapdragon 845« بيك�شل. - معالج

ثماين النوى.
- ذاكرة و�شول ع�شوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطارية ب�شعة 4100 ميللي اأمبري.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 12+24 ميغابيك�شل.
- كامريا اأمامية بدقة 20 ميغابيك�شل.

- منفذان لبطاقات الت�شال.
.»USB-C« منفذ -

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

اأوبو تعلن عن العالمة التجارية 
Oppo Reno اجلديدة

به  ماقامت  غر�ر  على 
 Honor مع  هو�وي 
 Poco مع  �شاومي  و 
هي  �أوبو  �رشكة  �علنت 
عالمة  عن  �لأخرى 
للهو�تف  جديدة  جتارية 
�إ�شم  حتمل  �ملتو�شطة 
�أوبو   Oppo Reno
هو�تف  �شتقدم  رينو 
رمبا  معقولة  باأ�شعار 
عالية  مبو��شفات  تكون 
يف  مان�شاهد  مثل 

هاتف  و  �ونور  هو�تف 
�أكدت  لذلك  بوكوفون 
�ل�رشكة �أن �لهاتف �لول 
�شيتم   Reno فئة  من 
 10 يوم  عنه  �لك�شف 

�أفريل �لقادم.
وبح�شب عدة م�شادر فاإن 
�شيكون  �جلديد  �لهاتف 
�ول هاتف من �أوبو يقدم 
�لتكبري  ميزة  مع  كامري� 
�جلديدة حتى 10 مر�ت 
�جلودة  خ�شارة  دون 

�أوبو  عنها  �علنت  و�لتي 
�ملوؤمتر  يف  �أيام  قبل 
للهو�تف  �لعاملي 
حتى   2019  MWC
مو��شفات  ليوجد  �لآن 
�جلديد  للهاتف  م�رشبة 
ولكن بثت �ل�رشكة فيديو 
�لهاتف  �ن  يوؤكد  دعائي 
من  كامري�ت   3 �شيحمل 
�أن  يوؤكد  وهذ�  �خللف 
�برز  �شتكون  �لكامري� 
عو�مل ت�شويق �لهاتف. 

يكت�شحها اللون الأبي�ص من على تطبيقها

في�شبوك تاأتي بواجهة 
م�شتخدم جديدة 

مارك  �أعلن  �لآن  من  �أيام  قبل 
�شبكة  ورئي�ص  موؤ�ش�ص  زوكربريغ، 
من�شة  لإن�شاء  خطط  عن  في�شبوك، 
ويف  �خل�شو�شية،  على  تُرّكز  جديدة 
�ل�رشكة  �أن  ا  �أي�شً يبدو  ذلك  مو�ز�ة 
جديدة  م�شتخدم  و�جهة  على  تعمل 
وعلى  �أندرويد،  يف  تطبيقها  على  من 
�أنهما  يبدو  ل  �لثنني  �أن  من  �لرغم 
�أن  لالهتمام  �ملثري  فمن  مرتبطان، 

و�شط  جديدة  و�جهة  ت�شمم  �ل�رشكة 
خماوف متعلقة باخل�شو�شية.

�لت�شميم  هذ�  يخ�ص  فيما  عموًما 
و�جهة  مع  تتو�فق  فهي  �جلديد، 
تبدو  �آخر  مبعنى  �لأخرية،  ما�شنجر 
ا من ذي قبل، ومن �للقطات  �أكرث بيا�شً
مت  باأنه  ناُلحظ  �أدناه،  حة  �مُلو�شّ
�لإ�شتغناء على �للون �لأزرق �لرئي�شي، 
�لتبويب  عالمات  عر�ص  عن  ف�شاًل 
وهناك  كما  �لرمادي،  باللون  �لن�شطة 

�لتي  لالخت�شار�ت،  �إ�شافية  م�شاحة 
بناًء  للتخ�شي�ص  قابلة  تظل  �أن  يجب 

على ما ير�ه �مل�شتخدم منا�شب له.
�لو�جهة  هذه  يخ�ص  فيما  �أخرًي� 
كتحديث  تتوّفر  ل  فهي  �جلديدة، 
منف�شل، ويبدو �أنها من جانب �خلادم، 
ول  للجميع،  متاحة  غري  فهي  بالتايل 
للجميع  باإطالقها  �ل�رشكة  نية  تُعرف 
�أم ل، ونحن بدورنا �شنو�كب �لتطور�ت 

ُكم بكل ما هو جديد. وَنَدّ

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�شبوقة لتعديل ال�شور

 »NVIDIA« طور �ملربجمون يف �رشكة
ت�شاعد  فريدة  رقمية  خو�رزميات 
�لأجز�ء  و��شرتجاع  �ل�شور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  �ملفقودة 
بر�مج  عمل  �أ�شلوب  عن  �لتقنية  هذه 
�لتعديل �لأخرى، فخو�رزمياتها ل ت�شعى 

�ل�شورة  من  �ملفقود  �ملكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  �لقريبة  �لألو�ن  وحتديد 
بل تعتمد على �لذكاء �ل�شطناعي لتعاين 
�ل�شورة ب�شكل كامل وتخمن ما ميكن �أن 
كما  ومتلوؤه.  �ملفقود  �جلزء  مكان  يكون 
مع  �لتعامل  �خلو�رزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  �لوجوه  على  حتتوي  �لتي  �ل�شور 
�أ�شكال عيون  و�نتقاء  �لعيون مثال،  �شكل 
مبا  �لأ�شلية  و��شتبد�ل  منها  قريبة 
�لذي  �لأمر  �لوجه،  �شكل  مع  يتنا�شب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�شورين، 
وللذين يعدلون �ل�شور للمجالت و�ملو�قع 

مت�شفح Brave ياأتي ب�شكل �شبيه 
بكروم مع عدة اإ�شافات

تطور مت�شفح Brave ب�شكل كبري موؤخر�، حيث 
�أن م�رشوع �لعمل جاء �رشيعا ومت تطوير �ملت�شفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �شهور، ثم �آندرويد قبل 
�لكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�شف،  �شهر 
�أن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
�لقائمني على �مل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  بر�مج  ملناف�شة  �حلديث  �ملت�شفح 
وفايرفوك�ص، حيث �أن �لن�شخة �جلديدة منه تاأتي 
ب�شكل مميز و�شبيه مبت�شفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نو�ة  على  بريف  �أو   Brave مت�شفح 
للربجمة  مفتوح  م�شدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذ�ته �لذي بنت عليه مت�شفحها 
و�جهة  على  �لأخري  �لتحديث  و�حتوى  كروم. 
مطورة عن �ل�شابق و�أ�شبح باإمكان �مل�شتخدمني 
�لأعلى  يف  ظاهر  ب�شكل  �لتبويب  عالمات  روؤية 
�ملت�شفح  �أن  كما  كروم،  قوقل  �حلال  هو  كما 
�أ�شبح �أ�رشع من �ل�شابق، ومن �ملفرت�ص �أن يكون 
حممي ب�شكل �أكرب وذلك ب�شبب تر�بطه �ملبا�رش 

مع نو�ة كروميوم �ملطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�شفح بريف ياأتي مع �إ�شافة حلجب �لإعالنات 
�شببا  كانت  و�لتي  بها،  �لتحكم  �ملزعجة- ميكن 
رئي�شيا يف �شهرة �ملت�شفح يف وقت ق�شري. يُذكر 
�أن مت�شفح بريف هو �أحد م�شاريع �ملطور �لكبري 
“جافا  �لربجمة  لغة  مبتكر  وهو  �يت�ص،  بريند�ن 
موؤ�ش�شي  �أحد  �أنه  كما   ،JavaScript ”شكربت�
موزيال  مت�شفح  تطوير  عن  �مل�شئولة  موزيال 

فايرفوك�ص �ل�شهري.



م.�س

و�صوالت  �أن  للوز�رة  بيان  و�أفاد 
من  لكل  �صلمت  هذه  �لت�صجيل 
�لنقابة �لوطنية للعمال �ملهنيني 
لقطاع �لرتبية �لوطنية, و�لنقابة 
للمحرتفني  �جلز�ئرية  �لوطنية 

�ملعتمدين يف �لب�رص �لعيني. 
--ح�صب  �لعملية  هذه  وتندرج 
�إطار تنفيذ  ذ�ت �مل�صدر--«يف 

�لقر�ر�ت �ملنبثقة عن 
�جتماع �حلكومة �ملنعقد يوم 03 
در��صة  ,بخ�صو�ص   2019 �أفريل 
�لوز�رة,  لدى  �ملودعة  �مللفات 
منظمات  بتاأ�صي�ص  و�ملتعلقة 

نقابية و�لبت يفھ�, وفقا الأحكام 
�لقانون رقم 90-14 �ملوؤرخ يف 2 
بكيفيات  ,و�ملتعلق   1990 جو�ن 

�ملعدل  �لنقابي,  �حلق  ممار�صة 
باأن  �لوز�رة  وذكرت  و�ملتمم«, 
�أمام  مفتوحة  »تبقى  م�صاحلها 

�لنقابية  �ملنظمات  ممثلي 
�لعمل,  والأ�صحاب  للعمال 
للإجابة عن �ن�صغاالتهم يف هذ� 

�ل�صدد«.
للإ�صارة فقد مت �ىل غاية نهاية 
 17 ت�صجيل  �لفارط  جو�ن  �صهر 

منظمة نقابية جديدة 
للعمال و�أرباب �لعمل من خمتلف 
عدد  لي�صبح  �لن�صاط,  قطاعات 
منها  منظمة,   121 �لنقابات 
و43  للعمال  نقابية  منظمة   78
�لعمل,  نقابية الأ�صحاب  منظمة 
وقطاعات  فروع  خمتلف  متثل 
�لفئات  وخمتلف  �لن�صاط 

�ملهنية«.

وزارة العمل 

ت�سجيل منظمتني نقابيتني جديدتني

ات�صاالت اجلزائر

عر�ض  جديد اجليل الرابع 

بعد غلق حمله لـ 03 اأ�صهر دون وجه حق  

التاجر  �سليم بلكرم بورقلة 
يطالب برد االعتبار له  

بعد فوز املنتخب 
الوطني بكاأ�س اأمم اإفريقيا

االأ�سرى الفل�سطينيون 
يكرمون "الو�سط"

 على طريقتهم

�صجون  يف  �لفل�صطينيون  �الأ�رصى  قام 
�جلز�ئر  بتهنئة  �ل�صهيوين  �الحتلل 
على  �لقاري  �للقب  على  ح�صولهم  بعد 
�أم�ص  �أر�صلو�  حيث  �خلا�صة,  طريقتهم 
مزينة  �لو�صط  جلريدة  حلوى  قالب 
حتمل  و�لفل�صطيني  �جلز�ئري  بالعلمني 
�جلز�ئري,  لل�صعب  تهنئة وحب  عبار�ت 
تعبري� منهم عن مدى �عتز�زهم وفخرهم 
ببلد �ملليون ون�صف �ملليون �صهيد �لذي 
.وتكفل  �لفل�صطينية  للق�صية  وفيا  ظل 
�الأخ / خالد �صالح )عز�لدين(  م�صوؤول 
�لفل�صطينية  بال�صفارة  �الأ�رصى  ملف 
حيث  �حللوى,  قالب  باإي�صال  باجلز�ئر 
�أكد �أن �الأ�رصى حري�صني على �أن يقومو� 
�جلز�ئريني  مل�صاركة  �ملبادرة  بهذه 
فرحتهم بعد ح�صولهم على �لتاج �لقاري 
غابت عن  �لتي  �لثانية  �لنجمة  وحملهم 
خز�ئن �الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم 

الأكرث من 29 �صنة.
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ترافق   Ooredoo
احلجاج اإىل البقاع املقد�سة 

  
�إىل  �مل�صافرين  �حلجاج   Ooredoo تُر�فق 
�لبقاع �ملقد�صة وتُطلق مبنا�صبة مو�صم �حلج 
2019, �أر�صدة جز�فية جديدة خلدمة �لتجو�ل 
وكذ�  �ملكاملات,  و��صتقبال  �جر�ء  من  ت�صمح 
تناف�صية خلل هذ� �ملو�صم  باأ�صعار  �النرتنت 
�الختيار  لزبائنها   Ooredoo تقرتح  للحج, 
الحتياجاتهم:  �ملكيفتني  �ل�صيغتني  بني 
دقائق  مينح  لل�صوت:  �جلز�يف  •لر�صيد 
�لر�صائل  وكذ�  �ملكاملات  و�إجر�ء  ال�صتقبال 
�أوكتي  ميغا   400 غاية  و�إىل  �لق�صرية  �لن�صية 
للنرتنت:  �جلز�يف  �لر�صيد   • �النرتنت.  من 
مينح �أر�صدة جز�فية �بتد�ء من 1000 دج فقط    
و�إىل غاية 15 جيغا �أوكتي من �النرتنت مع مدة 

�صلحية ت�صل �إىل غاية 20 يوما.

بريطانيا 
اإر�سال غوا�سة ذرية

 اإىل اخلليج
�لطو�رئ  جلنة  �أن  �صن«  »ذ�  �صحيفة  ك�صفت 
غو��صة  �إر�صال  تدر�ص  »كوبر�«,  �لربيطانية 
ذرية وقو�ت بحرية �إىل �خلليج لتعزيز ح�صور 
لندن �لع�صكري هناك, بعد �حتجاز �إير�ن ناقلة 
نفط بريطانية, وقالت �ل�صحيفة �إن »�لغو��صة 
�لربيطانية �ملزمع �إر�صالها من فئة »�آ�صتيوت«, 
وهي تبحر حاليا يف �ملياه �لدولية, وميكن �أن 

يتم توجيهها �إىل منطقة �خلليج خلل �أيام«.

هجوم وا�سع القتحام 
العا�سمة الليبية

»للجي�ص  �لتابعة  �حلربي  �الإعلم  �صعبة  بثت 
بدء  �أعلنت فيه عن  �لليبي« ت�صجيل م�صموعا 
�لعا�صمة  �قتحام  �إن هدفه  و��صع, قيل  هجوم 
غرفة  رئي�ص  �عبودة  �صالح  �للو�ء  و�ألقى 
جميع  �إىل  موجها  بيانا  �ملتقدمة  �لعمليات 
�لوحد�ت �لع�صكرية �لتابعة »للجي�ص �لوطني«, 
النطلق  �ل�صفر  �صاعة  �لتا�صعة  فيه  حدد 
�ملدة  يف  عنه  �حلديث  تردد  كبري  هجوم 
»�جلي�ص  �أن  يذكر  حا�صم  باأنه  و�صف  �الأخري, 
�لليبي« يخو�ص منذ 4 �أفريل �ملا�صي عمليات 
ع�صكرية على تخوم طر�بل�ص بهدف �ل�صيطرة 
حكومة  قو�ت  ت�صده  فيما  �لعا�صمة,  على 
�لوفاق �لوطني وحتاول ��صتعادة �ملو�قع �لتي 

�صيطر عليها وخا�صة مطار طر�بل�ص �لدويل.

فايرفوك�ض يوفر حماية 
اأف�سل للم�ستخدمني

طّورت �رصكة »موزيل« مت�صفح Firefox يف 
��صتخد�ما,  �أ�صهل  لي�صبح  �الأخرية  �ل�صنو�ت 
بيانات  على  �حلفاظ  ناحية  من  �أمانا  و�أكرث 
»موزيل«  يف  للخرب�ء  ,وتبعا  �مل�صتخدمني 
فاإن �لن�صخ �جلديدة من Firefox باتت توفر 
و�أجهزتهم,  لبيانات �مل�صتخدمني  �أكرب  حماية 
يف  ��صتغللها  خطر  من  �حلو��صب  وحتمي 
�مل�صفرة   للعمليات  �الإلكرتوين«  »�لتنقيب 
�صاحب  يعلم  �أن  دون   ,cryptominers

�حلا�صب بذلك.
Firefox 68 بات  �إ�صد�ر  �أن  �إىل  �أ�صارو�  كما 
جتمع  �لتي  �ملو�قع  من  �أكرب  حماية  يوفر 
مو�فقتهم,  دون  �مل�صتخدمني  عن  �لبيانات 
يت�صفحونها,  �لتي  �ملو�قع  حول  كمعلومات 
يبحثون  �أو  ب�رص�ئها  يرغبون  �لتي  و�الأ�صياء 
�لتي  �ملو�صيقى  �أو  �الإنرتنت,  عرب  عنها 
عرب  باإزعاجهم  بعدها  وتبد�أ  �إليها,  ي�صتمعون 

�إعلنات تتعلق بتلك �ملو��صيع.
على  يعتمد  بات    Firefox �أن  و�أو�صحو� 
للم�صتخدم  �الإلكرتونية  بالب�صمة  ي�صمى  ما 
و�لتي تعتمد  �الإنرتنت,  �إىل  �آمن  لتامني دخول 
و�حلو��صب  باالأجهزة  خا�صة  رموز  على 
�الإنرتنت  �صبكة  و�إعد�د�ت  ي�صتخدمها,  �لتي 

�لل�صلكية �لتي ي�صتعملها.

تطبيق »فاي�س اأب«

املطورون  يردون على 
ال�سائعات املنت�سرة �سده

�ملطورة   Wireless Lab �رصكة  �أ�صدرت 
�أو�صحت  بيانا  �ل�صهري   FaceApp لتطبيق 
فيه �صيا�صة عمل تطبيقها للرد على �ل�صائعات 
�لتي �نت�رصت �صده موؤخر� ويف �لبيان �أوردت 
�آلية عمل  �ل�رصكة ب�صعة بنود �أو�صحت فيها 
�رصية  على  �حلفاظ  يف  و�صيا�صتها  تطبيقها 
بيانات �مل�صتخدمني, حيث قالت �أن �لتطبيق  
يعالج معظم �ل�صور يف �ل�صحابة �الإلكرتونية, 
يختارها  �لتي  �ل�صور  حتمل  وهناك 
�مل�صتخدم فقط و�لتي يرغب بتعديلها, وال 
�مل�صتخدم  هاتف  من  �أخرى  �صور  �أي  ننقل 

�إىل تلك �ل�صحابة.
�مل�صتخدم  يرغب  �لتي  �ل�صورة  تخزين   -
لفرتة  �الإلكرتونية  �صحابتنا  يف  بتعديلها 
�مل�صتخدم  ي�صطر  ال  كي  فقط,  حمددة 
تعديلها  �أر�د  حال  يف  �أخرى  مرة  لتحميلها 
من  �أوتوماتيكيا  حتذف  �ل�صور  وتلك  ثانية, 
حتميلها  تاريخ  من  �صاعة   48 بعد  �ل�صحابة 
�لتي يتقدم بها  فيه. - نقبل جميع �لطلبات 
خو�دمنا  من  �صورهم  حلذف  �مل�صتخدمون 
لدينا  �الإلكرتوين  �لدعم  خدمة  �الإلكرتونية, 
�لطلبات  هذه  لكن  حاليا,  قليل  مثقلة 
ب�رصعة  �لطلب  وملعاجلة  �أولوياتنا,  من 
�الإلكرتوين  تطبيقنا  م�صتخدمي  نو�صي 
حقل  �إىل  �لتوجه  �لتالية:  �خلطو�ت  باتباع 
�الإعد�د�ت يف �لتطبيق, ومن ثم �ل�صغط على 
خيار �لدعم �الإلكرتوين, ومن ثم �إر�صال طلب 

ملعاينة �لطلب مرفق بعبارة )�خل�صو�صية(.
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�صلمت م�صالح وزارة العمل والت�صغيل وال�صمان االجتماعي اأم�س االثنني و�صوالت ت�صجيل الت�صريح 
بتاأ�صي�س منظمتني نقابيتني جديدتني للعمال, وذلك  يف اإطار متابعة عملية معاجلة وحتيني ملفات 

طلبات الت�صجيل للمنظمات النقابية للعمال وامل�صتخدمني.

�جلديد  عر�صها  �جلز�ئر  �ت�صاالت  تطلق 
 »4G LTE DATA + VoLTE Idoom«
�لذي ي�صمح للزبائن �خلو��ص �جلدد يف خدمة 
حجم  جيغا   30 من  باال�صتفادة  �لر�بع  �جليل 
نحو  حمدودة  غري  جمانية  مكاملات  �أنرتنت, 
�لهاتف �لثابت وخدمة Volte, باالإ�صافة �إىل 
جهاز مودم مهدى, �لكل �صالح ملدة 30 يوما 

ب�صعر 4500 دج فقط !
�جلز�ئر  �ت�صاالت  تعلمكم  ذلك,  على  علوة 
ي�صتفيد  �الأويل,  �حلجم  ��صتهلك  بعد  �أنه 
خمف�ص  بتدفق  باالأنرتنت  �ت�صال  من  �لزبون 
هذ�  من  لل�صتفادة  كيلوبيت   512 �إىل  ي�صل 
�لتقرب من وكالتكم  �لعر�ص, ما عليكم �صوى 
�جليل  �إيدوم  خدمة  يف  و�ال�صرت�ك  �لتجارية 

هذ�  �إطلق  4G«من خلل   Idoom« �لر�بع 
�لتز�مها  �جلز�ئر  �ت�صاالت  توؤكد  �لعر�ص, 
وتلبية  لتطلعاتهم  و�ال�صتجابة  زبائنها  بخدمة 
�الأنرتنت  باأحجام  يتعلق  فيما  �حتياجاتهم 
�ملعلومات,  من  ملزيد  �لتدفق  و�رصعة 
موقعها  زيارة  �إىل  �جلز�ئر  �ت�صاالت  تدعوكم 
www.algerietelecom.  : �اللكرتوين 
�لويب  م�صت�صاري  مع  �لتو��صل  �أو   ,dz
�جلز�ئر  الت�صاالت  �لر�صمية  �ل�صفحة  عرب 
 HYPERLINK   : �لفاي�صبوك  على 
»http://www.facebook.com/
 a l g e r i e t e l e c o m g r o u p e / «
w w w . f a c e b o o k . c o m /

/algerietelecomgroupe

�لقاطن  بلكرم  �صليم  �لتاجر  ق�صية  تز�ل  ال 
بحي �لن�رص ببلدية ورقلة تلقي بظللها على 
�ل�صلطات �ملحلية يف ظل مت�صك �ملعني بحق 
رد �العتبار له وحتديد �جلهات �ملعنية  �لتي 
كاملة  �أ�صهر  لثلثة  حمله  غلق  خلف  تقف 

ح�صب قوله .
�لن�رص  بحي  بلكرم  �صليم  �لتاجر  نا�صد 
�ملركزية  �ل�صلطات   , باخلفجي  �ملعروف 
فيما  حتقيق  لفتح  �لعاجل  �لتدخل  ب�رصورة 
خلفية  على  وذلك  �خلطري  بالتجاوز  �أ�صماه 
تعر�ص حمله للغلق �لتع�صفي ملدة �صهر , قبل 

�ملعنية  �جلهات  برف�ص  �الأحد�ث  تتطور  �أن 
�الإم�صاء  بعد  �لفتح  �إعادة  لقر�ر  لت�صليمه 
عليه ملا يزيد عن �صهرين و 22 يوما , حيث 
من  �لكبري  تذمره  �ملتحدث  نف�ص  يخفي  مل 
يحز  ومما   , فادحة  مادية  خل�صائر  تعر�صه 
يف نف�صية �ملعني �أن �ل�صلطات �ملحلية وعلى 
�جلهوية  �لتجارة  مديرية  و  �لو�يل  ر�أ�صها 
و�لوالئية رف�صت �لرد على �صكاويه وعر�ئ�صه 
�لكتابية , رغم تاأكيده على  تعر�صه للإهانة يف 

�أكرث من منا�صبة .
اأحمد باحلاج 

عن عمر ناهز 73 عاما
وفاة مدير عام الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية

�أعلنت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية, �الإثنني, 
وفاة مديرها �لعام يوكيا �أمانو, عن عمر ناهز 
»�أمانة  �أن  بيان  �لوكالة يف  ,و�أفادت  عاما   73
�لوكالة تعلن بكل �أ�صف وحزن عن وفاة يوكيا 
�أمانو«, ح�صب وكالة �أنباء �أ�صو�صيتد بر�ص ,ومل 
�أنها  غري  �أمانو,  وفاة  �صبب  �إىل  �لوكالة  ت�رص 
قالت �إنه كان يعتزم �ال�صتقالة من من�صبه قبل 
�أنه �صيتم تنكي�ص علم �لوكالة  وفاته. و�أعلنت 
»�أمانو«,  ,وتوىل  �أمانو  على  حد�د�  �لدولية 
وهو دبلوما�صي ياباين, رئا�صة �لوكالة �لدولية 
للطاقة �لذرية يف دي�صمرب 2009, وكان ي�صغل 
من�صب �ملندوب �لد�ئم لبلده يف �لوكالة حتى 

مت �نتخابه مدير� عاما لها.

امل�صيلة 

امل�سافرون يطالبون بتهيئة 
حمطة النقل القدمية 

�لنقل  مبحطة  �ملو�طنني  من  �لعديد  ي�صكو 
�لتي  �لعارمة  �لفو�صى  من  بامل�صيلة  �لقدمية 
يف  �لتنظيم  �نعد�م  ب�صبب  متيزها  �أ�صبحت 
و�صائل �لنقل �ملوؤدية �إىل �جتاهات عدة, ناهيك 
�لتي  و�قيات  على  �الأخرية  هذه  توفر  عدم  عن 
�لذين  �ملو�طنني  ع�رص�ت  �أن حتمي  �صاأنها  من 
�حلارقة  �ل�صم�ص  �أ�صعة  من  عليها  يتو�فدون 
ما  �ل�صتاء,  ف�صل  خلل  �الأمطار  وغز�رة  �صيفا 
طويلة  ولفرت�ت  يومي  ب�صكل  ينتظرون  يجعلهم 
على م�صتوى �ملحطة عر�صة ملختلف �لظروف 
قوى  �لو�صع  هذ�  �أنهك  وقد  �ل�صعبة,  �ملناخية 
�لذي  �لطويل  �النتظار  عناء  ب�صبب  �مل�صافرين 
يتجاوز يف غالب �الأحيان ن�صف �صاعة من �لزمن, 
عليها  تظهر  �لتي  �لكبرية  �لفو�صى  عن  ناهيك 
�ملحطة ب�صفة عامة ب�صبب �النتظار �لع�صو�ئي 
للمو�طنني لعدم توفر �الأماكن �ملخ�ص�صة لذلك, 
على  حتى  تتوفر  ال  فاإنها  ذلك  على  وعلوة 
الفتات لتحديد �الجتاهات �خلا�صة باحلافلت 
�ل�صلطات  �مل�صافرون  طالب  �لغر�ص  ولهذ� 
غر�ر  على  وتنظيمها  �ملحطة  بتهيئة  �ملعنية 
�نتظار  لهم  يت�صنى  لكي  �جلديدة  �ملحطة 
�الجتاهات  خمتلف  عرب  �ملوؤدية  �حلافلت 
معاناة  حدة  من  و�لتخفيف  مريحة  ظروف  يف 

�ملو�طنني طو�ل تو�جدهم بها .
عبدالبا�صط بديار 

البويرة

اإختتام ال�سالون 
الوطني للرتاث 

�الأوىل  �لطبعة  فعاليات  �أم�ص  �أول  �ختتمت 
�ل�صعبية  و�لثقافة  للرت�ث  �لوطني  لل�صالون 
�أيام   4 مد�ر  على  �لبويرة  والية  �حت�صنتها  �لتي 
مب�صاركة مميزة الأزيد من 20 والية قدمت فيها 
�لثقافية  و�لرب�مج  �لن�صاطات  من  ثرية  باقة 
و�لفنية �لتي �صاهمت يف حتريك و�إنعا�ص �لركود 
�لثقايف �لذي ترزح حتته �لوالية , حيث ��صتمتعت 
�جلماهري �لكبرية �لتي غزت د�ر �لثقافة » علي 
زعموم » ب�صتى �لفنون �ل�صعبية �لتي �أبدعت فيها 
وفود �لواليات �مل�صاركة و�لتي تربز عمق �لرت�ث 
معار�ص  خلل  من  للوطن  �لعريقة  و�لتقاليد 
�لرق�ص  جانب  �إىل  و�الأو�ين  و�الأكلت  للألب�صة 

�لفلكلوري و�ل�صحر�وي و�حلكايات �ل�صعبية 
اأح�صن مرزوق

لقي �أم�صية �أول �أم�ص  طفل يف 11 من �لعمر 
حتفه  نهار �أمي غرقا مبجمع مائي ��صطناعي 
�لتابع  زيادي   مبزرعة  يقع  �لفلحي  لل�صقي 

لبلدية تنرية ب�صيدي بلعبا�ص .
�الأمر يتعلق بالطفل »غ ع »11�صنة  �لذي ق�صد 
غياب  ظل  يف  لل�صباحة  �ملائي  �ملجمع  هذه 

�صيدي  لوالية  �لتابعة  �ملنطقة  بهذه  �ملر�فق 
بلعبا�ص , وفور �إبلغها تدخلت  فرقة �لغط�ص 
�لتي  بلعبا�ص   �صيدي  لوالية  �ملدنية  للحماية 
�إىل م�صلحة  �ل�صحية ومت نقلها  �نت�صلت جثة 
ح�صاين  �لقادر  عبد  مب�صت�صفى  �جلثث  حفظ 

ب�صيدي بلعبا�ص

تنرية  يف �صيدي بلعبا�س

غرق طفل يف حو�ض
 ا�سطناعي لل�سقي 

حممد بن ترار
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