
الالعب حممد راحم 
يعاين يف �صمت

الأيام املقبلة �صتكون 
مرحلة التنازلت

املعار�صة تنظم الندوة 
اجلامعة يف 6 جويلية

�صديق �صهاب يحذر من 
اختطاف الأرندي

خرباء اقت�ساديون ل"لو�سط"

بدائل ملواجهة تركة اأويحي امل�صمومة

و�سط معارك هام�سية ا�ستنزفت طاقته 

م�صتقبل احلراك على املحك
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تعهد بنبذ العمل ال�سيا�سي و 
التفرغ ملقت�سيات من�سبه

انتخاب ال�صناعي 
حممد �صامي عقلي 

�ش4رئي�صا لالأف�صيو
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احتاد احلرا�ش

الوزير ال�سابق عبد العزيز رحابي

بعد تاأجيل موعدها  

دورة ا�ستثنائية للأرندي يوم 6 جويلية املقبل

اإعــــــــــــــــــــالن
تعلن  �سركة" ارت اوف ادفرتيزينغ   " اإىل اجلمهور الكرمي اأنها �ست�سرع قريبا 
يف البث التجريبي لقناة  "  الو�سط TV " و حتمل القناة �سعار الو�سطية بكامل 

املوا�سفات التقنية الوا�سحة يف الت�سميم   كما تنهي اإىل علم اجلميع اأنها 
حتتفظ بكامل حقوق امللكية الفكرية ل�سعار و ا�سم القناة . 

TV
قناة فضائية جزائرية شاملة
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مع توقيف ال�شارقني باملدينة اجلديدة بوهران

ا�سرتجاع نحو 1 كلغ من 
الذهب اخلال�ص 

ال�رشطة  م�صالح  اأم�س،  متكنت 
للأمن احل�رشي الأول بالتن�صيق 
بامل�صلحة  اجلنائية  الفرقة  مع 
الولئية لل�رشطة الق�صائية  باأمن 
عمليتني  يف  وهران،  ولية 
جمعية  تفكيك  من  متفرقتني 
ال�رشقة  يف  تخت�س  اأ�رشار 
�صبط  بحوزتهم  اأين   ، بالك�رش 
النفي�س  املعدن  من  جموهرات 
وزنها  ،يقدر  ال�رشقة  حمل 
الإجمايل  بـقرابة 931.05 غرام 
من املعدن الأ�صفر«الذهب« يف 

بيعها  اإعادة  ب�صدد  تلب�س،  حالة 
ب�صوق  املجوهرات  بائعي  لأحد 

املدينة اجلديدة.
على  بناء  متت  الق�صية  حيثيات 
طرف  من  م�صتغلة  معلومات 
الذكر  ال�صالفة  ال�رشطة  م�صالح 
اإجرامية  �صبكة  وجود  مفادها 
حمل  جموهرات  بيع  ب�صدد 
�رشقة على م�صتوى حي املدينة 
الفرتة  يف  بالأخ�س   ، اجلديدة 
امل�صائية بعد اإغلق املحلت ، 
اأين مت و�صع خطة حمكمة التنفيذ 

توقيف  متورطني  عن  اأ�صفرت 
40�صنة  مابني  اأعمارهما  ترتاوح 
على  تلب�س  حالة  يف   ، و45�صنة 
»�صيفرويل«  نوع  من  مركبة  منت 
التي مت اإخ�صاعها لعملية تفتي�س 
من  حجز:879.7غرام  مت  اأين 
جموهرات  �صكل  على  الذهب 
امل�صلحة  نحو  حتويلهما  بعد   ،
ملوا�صلة التحقيق معهم ، اإت�صح 
اأن املحجوزات هي حمل �رشقة 
بحي  امل�صاكن  اأحد  داخل  من 
املعلمني )العقيد( ،و التي كانت 

التحقيق من طرف م�صالح  قيد 
ال�رشطة �صاحبة الخت�صا�س،بعد 
على  تعرفوا  بال�صحايا  الإت�صال 

ممتلكاتهم من الوهلة الأوىل.
توا�صل  ال�صياق  ذات  ويف      
لذات  امليدانية   للتحريات 
امل�صالح مفادها  وجود �صخ�س 
يبلغ من العمر 20�صنة ، م�صبوق 
اأ�صلوب  نف�س  يحرتف  ق�صائي 
املجوهرات  بيع  الإجرامي، 
متاأخرة  �صاعات  يف  امل�رشوقة 
بعد غلق املحلت  امل�صاء،  من 

، متكنت م�صالح ال�رشطة �صالفة 
فيه  امل�صتبه  توقيف  من  الذكر 
خمتلفة  بحوزته  05�صل�صل 
51.35غراما  بوزن  الأحجام، 

�صد  حترير  مت  الذهب،  من 
الثلثة  اإجراء  املتورطني 
مبوجبه  �صيحال  ق�صائي 

على  العدالة . 

خبر في 
صورة

معاناة الالعب حممد رحيم
اأبناء  �صفحة  ك�صفت 
لغليا�صيارعلى  حي 
معاناة  عن  الفاي�صبوك  
رحيم  حممد  اللعب 
يف  يعاين  من  »هناك 
�صمت يتاأمل مثل اللعب 
احلرا�س  لحتاد  ال�صابق 
لإفريقيا  بطل  كاأ�صغر  و 
يف  الوطني  املنتخب  مع 
و  فقط(  )18�صنة   1990
يف  اجلماهري  حمبوب 
جيله اآنذاك حممد راحم 
الآن  هو  بوبوي  املدعو 
الفرا�س  و طريح  مري�س 
و ل اأحد اأكرمه و لو بذكر 
و  له  بالدعاء  اأو  اإ�صمه 
للأ�صف  ،لكن  �صقيم  و  مري�س  كل  ي�صفى  بيده  الذي  هلل  احلمد 

التكرمي و الدعوات تاأتي بعد فوات الأوان يف هذا البلد اللعني.
ربي ي�صفيك رحيم

داخل حاجز مائي مب�شتغامن

العثور على جثة طفل يبلغ 
8 �سنوات 

الطفل  جثة  على  مب�صتغامن  الأمن  م�صالح  اأم�س،  اأول  م�صاء  عرثت 
�صنوات   8 العمر  من  البالغ  و  املا�صي،  ال�صبت  يوم  منذ  املختفي 
وبداأت   ، الغام�س  اإختفائه  بعد  ال�صفراء  عني  بوادي  وجد  الذي  و 
للبلغ يف  تلقيها  فور  الطفل املفقود  بالبحث عن  الأمنية  امل�صالح 
كان  التي  امللب�س  على  العثور  مت   ، م�صاء  ال�صابعة  ال�صاعة  حدود 

يرتديها بالقرب من حي الدرب بوادي عني ال�صفراء.
ووجد الطفل جثة هامدة داخل حاجز مائي باإحدى الور�صات التابعة 
مل�رشوع تهيئة وادي عني ال�صفراء بحي »ح�صنة ح�صني« بالقرب من 

مدخل ميناء م�صتغامن، ي�صيف نف�س امل�صدر.
ال�صاعة  حدود  يف  ال�صحية  جثة  باإنت�صال  املدنية  احلماية  وقامت 
الثالثة ظهرا وحتويله مل�صلحة حفظ اجلثث باملوؤ�ص�صة الإ�صت�صفائية 

» اأرن�صتو �صي غيفارا« بعا�صمة الولية م�صتغامن .
اأ.ب

 املان �سيتي ي�سيد مبحرز
تلقى اللعب الدويل اجلزائري 
من  الإ�صادة  حمرز  ريا�س 
�صيتي  مان�ص�صرت  فريقه  طرف 
الإجنليزي، حيث ن�رش احل�صاب 
تويرت:  على  للفريق  الر�صمي 
اأمريكا  من  ي�صجل  »اأغويرو 
من  عليه  يرد  اجلنوبية وحمرز 
يتاألقون  الفريق  اإفريقيا، جنوم 
تاألق يف  الذي  اخل�رش  ميدان  دعما ملتو�صط  وذلك  مكان«،  كل  من 

مباراة كينيا و�صجل الهدف الثاين للقاء.

عني الدفلى

توقيف مروجة خمدرات
الدرك  وعنا�رش  ال�صعبي  الوطني  للجي�س  اأخرى  مفرزة  اأوقفت 
الوطني، بعني الدفلى/ن.ع.1، مروجة خمدرات بحوزتها )51،8( كغ 
من الكيف املعالج، يف حني اأوقفت مفرزة اأخرى بالبويرة، ثلثة )03( 
من  وحدة   )2166( بـ  حمملتني  ومركبة  �صاحنة  و�صبطت  اأ�صخا�س 

خمتلف امل�رشوبات .

مترنا�شت وجانت وتيزي وزو وتيارت

توقيف87 مهاجرا
 غري �سرعي

مهاجرا   )87( ال�صعبي  الوطني  للجي�س  م�صرتكة  مفارز  متكنت 
وجانت  مترنا�صت  من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رشعي  غري 

وتيزي وزو وتيارت.

املواطنني  ع�رشات  اأم�س  اأقدم 
على  غليزان  بولية  الوجلة  ببلدية 
غلق مقر البلدية احتجاجا منهم على 
مواطنو  منها  يعاين  التي  امل�صاكل 
هذه البلدية النائية والفقرية، بداية 
والعلج  وال�صكن  البطالة  مب�صكل 
والغاز  والنقل  الريا�صية  واملرافق 

بالعامل  الذي يربطهم  والطريق 
املحتجون  اخلارجي وغريها 
اليها  الدخول  من  العمال  منعوا 
الباب  اأمام  جتمهروا  بعدما 
امل�صوؤولية  حمملني  الرئي�صي 
احلايل  البلدي  ال�صعبي  للمجل�س 
الذي و�صعوا الثقة يف اأع�صائه على 

انت�صالهم من و�صعهم املزري  اأمل 
الذي يحيونه يف هذه البلدية،يقول 
اأن  للنهار،م�رشحني  املحتجون 
من  مل يغريوا  املنتخبني  هوؤلء 
توا�صل البطالة  بعد  حالهم �صيئا، 
املرافق  كل  وانعدام  والتهمي�س 
التي  ال�صورة  ببلديتهم  ال�صبانية 

قاعة  فل  عقود  منذ  تلزمهم 
ول  ولمكتبة  ملعب  ول  ريا�صية 
ولدة،  قاعة  ول  اإ�صعاف  �صيارة 
للمدينة  ول منا�صب �صغل ول غاز 
توقفت  الذي  احللم  امل�رشوع 

درا�صته لأ�صباب تبقى جمهولة.
ق  م

غليزان

غلق مقر بلدية الوجلة

الثانية  ال�صاعة  حدود  يف  لقي 
الأثنني  اأم�س  يوم  �صباح  من 
م�رشعهم  يف  اأ�صخا�س   05  ،
بالطريق  وقع  اليم  مرور  حادث 
املنيعة  بني  الرابط  رقم  الوطني 
يف  �صالح  وبالتحديد  عني  و 

النقطة الكيلومرتية 60 وذلك اثر 
نوع  من  نفعية  �صيارة  ا�صطدام 
فرود رباعية الدفع ب�صاحنة ذات 
باحلادث  اإبلغها  وفور  �صهريج 
الثانوية  الوحدة  م�صالح  �صارعت 
لعني  باملنيعة  املدنية  للحماية 
ال�صحايا  باإجلء  وقامت  املكان 

اجلثث  حفظ  مل�صلحة  ونقلهم 
العقيد  ال�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة 
فتحت  فيما   ، �صعباين  حممد 
الطرقات  اأمن  �رشايا  م�صالح 
املنيعة  الإدارية  باملقاطعة 
لك�صف  معمقا  اأمنيا  حتقيقا 
تبقى  التي  احلادث  ملب�صات 

جمهولة حلد كتابة هاته الأ�صطر 
الأولية  املعلومات  كانت  اإن  و   ،
الأليم  احلادث  �صلة  ت�صتبعد  مل 
والتجاوز  املفرطة  بال�رشعة 
اخلطري ح�صب املعلومات الأولية 

املتوفرة .
اأ.ب

جمزرة بطريق املنيعة بغرداية 

م�سرع 05 اأ�سخا�ص يف حادث مرور

اأ.ب

اجلزائريون ي�سنعون احلدث يف م�سر  
�صنعت اجلماهري اجلزائرية التي كانت حا�رشة بقوة يف ملعب الدفاع اجلوي ملتابعة مباراة املنتخب الوطني ونظريه الكيني �صمن كاأ�س اإفريقيا 
للأمم اجلارية يف م�رش احلدث، وذلك من خلل اإقدامها على تنظيف املدرجات اخلا�صة اأين كانت جال�صة من اجل م�صاهدة اللقاء وت�صجيع العنا�رش 

الوطنية على حتقيق الفوز يف اأول خرجاتها بالعر�س الكروي القاري.
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و�شط معارك هام�شية ا�شتنزفت طاقته 

م�ستقبل احلراك على املحك
تزايدت العوامل التي اأ�شبحت توؤدي اإىل تراجع حمتوم للحراك ال�شعبي الذي كان قد انطلق يوم 

اأن  املتوقع  من  احلراك  فاإن   ، الراية  م�شاألة  خلقتها  التي  ال�شحنات  بع�ض  با�شتثناء  و  حيث   ، 22فيفري 
ي�شهد تراجعا ملحوظا الأيام املقبلة .

ع�شام بوربيع

احلراك الذي يف احلقيقة اجلمعة 
تراجعا  ي�شهد  بداأ   ، الأخرية  قبل 
تناق�ص  بداية  بعد   ، خا�شة  كبريا 
بعد  ل�شيما   ، املطالب  حدة 
الع�شابة  رموز  من  الكثري  اإدخال 
اأبرز  من  وكان   ، ال�شجن  اإىل 
�شاهمت  التي  الهامة  القرارات 
هو  املتظاهرين  �شدر  اإثالج  يف 
اإدخال الوزير الأول احمد اأويحيى 
املالك  عبد  الأ�شبق  الوزير  و   ،
ال�شيء   ، الوزراء  وبع�ص  �شالل 
الكثري  اقتناع  على  عمل  الذي 
القيادة  مب�شار  املتظاهرين  من 
،وبداية  البالد  تقود  التي  احلالية 

عودة الثقة اإىل ال�شاحة ، خا�شة اأن 
�شحب  يف  جنحت  احلالية  القيادة 
 « اخلالطني   « بع�ص  من  الب�شاط 
وجنحت يف �شحب بع�ص الأدوات 
بع�ص  ي�شتعملها  كانت  التي 

ال�شاعني اإىل الفتنة و التعنت .
كل الأمور ت�شري اإىل تراجع مبدئي 
التع�شب  بع�ص  ماعدا   ، للحراك 
املوجود فيما يخ�ص م�شاألة الراية 
اأخذوها  الكثري  اأن  يبدو  التي  و   ،
نظام  عن  بعيدا   ، �شلبية  بقراءة 
اأن  يحدد  الذي  الد�شتور  و  الدولة 
راية  واحدة هي  راية  لها  اجلزائر 
ال�شهداء ، ول جمال لرايات اأخرى 
حاولوا  املغالني  بع�ص  اأن  اإل   ،
النفث  و  النقطة  هذه  ا�شتغالل 

ال�شحن  ا�شتمرار  و وحماولة  فيها 
�شالح  قايد  اأحمد  الفريق  �شد 
هي  ،وما  اجلي�ص  اأركان  قائد 
ل�شيما  الفئة  هذه  لذا  حجة  اإل 
من  يوجد  والتي   ، املاأجورة  منها 
وماأجورين  مدفوعني  من  بينهم 
الع�شابة  رموز  بقايا  طرف  من 
الراية  ا�شتغالل ق�شة  التي حتاول 
�شد  التاأليب  ل�شتمرار  كالق�شة 
حماية  هو  الذي  اجلي�ص  م�شار 
البالد ،واإعطاء ال�شمانات للعدالة 
الف�شاد  يف  املتورطني  ملحا�شبة 

من النظام ال�شابق .
تناولها  التي كان قد  الراية  ق�شية 
ولو   ، �شالح  قايد  اأحمد  الفريق 
ق�شية  و  مبدئية  ق�شية  اأنها 

لكن   ، د�شتورية  ،وكذلك  تنظيمية 
قبة  احلبة  من  جعل  يريد  البع�ص 
ل�شحن  الراية  م�شاألة  يف  النفخ  و 
العداء اأو احل�شاب املوجود اأ�شلبا 
 ، �شالح  قايد  احمد  الفريق  �شد 
لدرجة اأن البع�ص تنا�شى احلراك 
هذه  عن  يدافع  واأ�شبح  ومطالبه 

الراية .
ويرى البع�ص اأن م�شاألة الراية لي�شت 
الكثريين  وماكان على  الآن  اأولوية 
�شمانا  حملها  وعدم  المتثال  اإل 
لنجاح احلراك ومطالبه ، معتربين 
احلراك  يخدم  ل  التعنت  هذا  اأن 
عن  بعيدا  احلقيقية  املطالب  ول 
اأو   ، الهوية  متاهات  يف  الدخول 
اأن  فيما   ، اجلهوية  فخ  الوقوع يف 

الأمر متعلق فقط باأمور تنظيمية 
لدولة وحفظا للوحدة الوطنية ، يف 
خ�شم كل الحتمالت و الإفرازات 
ومن منظور ا�شرتاتيجي ، ويف ظل 
الكثري من املخططات التي ت�شتغل 
من عفوية الكثريين ملحاولة �رضب 

ا�شتقرار اجلزائر .
وبالرغم م وجود الكثري من العقالء 
الذي اعتربوا اأنه ليجب الن�شياق 
وراء م�شاألة الراية ، و الرتكيز اأكرث 
على مطالب احلراك التي اأ�شا�شها 
التطهري من رموز النظام الأ�شبق ، 
اللتفاف  ،وكذلك  الع�شابة  ورموز 
وقف  كونه   ، وقيادته  اجلي�ص  مع 
و  ال�شعب  مطالب  جانب  اإىل 
اإىل  اإ�شافة   ، احلراك  مطالب 

مهامه يف اأمن البالد، و التحديات 
اأن  اأحيانا  ل ميكن  التي  اخلطرية 
اأي  يف  الب�شيط  املواطن  يفهمها 

منطقة من الرتاب اجلزائري .
يبدو   ، الراية  م�شاألة  عن  وبعيدا 
اأن احلراك �شي�شهد تراجعا الأيام 
حر  مع  ا�شتداد  ل�شيما  املقبلة، 
يف  الدخول  اإىل  اإ�شافة   ، ال�شيف 
وبالأ�شا�ص   ، مرحلة  ال�شطياف 
من  املطالب  من  الكثري  حتقيق 
ا�شرتجاع  وبداية  الع�شابة  �شجن 
ممتلكاتها ، ليبقى الرهان ال�شعب 
انتخابات  اإىل  التح�شري  بداية  هو 
رئا�شية و اإفراز رئي�ص مقبول يقود 

البالد اإىل التطور و بر الأمان .

ال�شابق  الر�شمي  الناطق  اتهم 
الوطني  التجمع  حلزب 
�شهاب،  �شديق  الدميقراطي، 
النار على ع�شو املكتب الوطني 
ميهوبي،  الدين  عز  للحزب 
القياديني  من  وجمموعة 
ي�شتغلون  اأنهم  قائال  باحلزب، 
النفوذ وبا�شم  »ال�شلطة الفعلية« 
ال�شيطرة  موا�شلة  اأجل  من   «
على احلزب يف ظل الأزمة التي 
مير بها احلزب منذ مدة لي�شت 

بالق�شرية.
ت�رضيح  يف  �شديق  �شهاب  قال 
�شحفي، اأم�ص، اأن 6 اأع�شاء من 
املكتب الوطني والذين �شماهم 

اإىل  ي�شعون  اأويحيى«  بـ«جماعة 
ب�شتى  احلزب  على  ال�شيطرة 
الطرق، مو�شحا يف هذا ال�شياق 
جويلية   6 تاريخ  حددوا  لقد   «
كموعد لعقد املجل�ص الوطني، 
طرف  لأي  الدعوة  توجيه  دون 
كارثة  وهذه  التوجه،  يخالفهم 
نحو  احلزب  �شتجر  حقيقية 

الهاوية«.
اأع�شاء  باأن  املتحدث   وقال 
مع  يتحدثون  الوطني  املكتب 
الوطن،  وليات  عرب  املنا�شلني 
بحجة اإمتالكهم لل�شوء الأخ�رض 
الدولة،  يف  نافذة  جهات  من 
مل  الوطني  املكتب  اأن  م�شريا 

و�شفها  ومن  اإطالقا  يلتقي 
خطة  لديها  اأويحيى«  »جماعة 
تطبيقها  على  تعمل  وا�شحة 

ب�شتى الطرق«.
وفيما يتعلق بو�شعية احلزب يف 
الناطق  اأفاد  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
الأرندي  يف  ال�شابق  الر�شمي 
هذا  يف  م�شيفا  كارثية،  باأنها 
واقع  اأمام  الآن  نحن  ال�شياق« 
�شيا�شي  جهد  بذل  ي�شتلزم  مر 
تغيريه،  اأجل  من  م�شاعف 
اأن  ي�شتطيع  ل  الآن  الأرندي 
لأنه  للجزائر  اإ�شافة  اأي  يُقدم 

مري�ص«.
�ض.ب

دورة ا�شتثنائية لالأرندي يوم 6 جويلية املقبل

�سديق �سهاب يحذر من اختطاف الأرندي

العدالة  جبهة  رئي�ص  �شاند 
والتنمية عبد اهلل جاب اهلل، قرار 
رئي�ص هيئة الأركان اأحمد قايد 
�شالح اخلا�ص مبنع رفع رايات 
اأخرى غري الراية الوطنية اأثناء 
ال�شعبي،  احلراك  م�شريات 
باأن هذا  له  معتربا يف ت�رضيح 

الأمر عادي.
خالل  اأم�ص  اهلل  جاب  واأفاد 
منتدى  على  �شيفا  نزوله 
ل  باأنه  »املحور«،  جريدة 
كل  يف  مطلقة  حرية  توجد 
يف  تكون  فلماذا  عامل  دول 

من  بكل  م�شت�شهدا  اجلزائر؟، 
قال  اللتني  وبريطانيا  فرن�شا 
اأنهما متنعان بع�ص الأمور التي 
حد  على  عندهم  مقد�شة  هي 
تعبريه، مطالبا يف ذات ال�شياق 
ب�رضورة اإطالق �رضاح ال�شباب 
ق�شية  خلفية  على  املعتقلني 

الراية الوطنية يف امل�شريات.
باأن  املحتدث  نف�ص  واأ�شاف 
من  مع  يكون  اأن  يجب  احلوار 
ميلك �شلطة القرار يف البالد، 
اأو  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  وهي 
اأحد املدنيني الذين  يكون مع 

تفو�شهم ذات اجلهة ويكون له 
اأن  على  موؤكدا  �شعبي،  قبول 
الندوة الوطنية التي دعت اإليها 
لن�رضة  التغيري  قوى  فعاليات 
خيار ال�شعب، �شتكون مفتوحة 
ا�شتثناء، �رضيطة  دون  للجميع 
اأن يكون تخندقهم مع مطالب 
على  ت�شديده  جمددا  ال�شعب، 
غري  ال�شابق  النظام  اأولياء  اأن 

معنيني بهذه الندوة الوطنية.
باأن  امل�شدر  نف�ص  واأبرز 
هو  للنجاح  الأكرب  ال�شامن 
ثورته  يف  ال�شعب  ا�شتمرار 
نخب  اأن  على  موؤكدا  وبقوة، 
الأمة هي على ب�شرية من اأمر 
باأن  وواثقة  ومطالبه،  ال�شعب 
اإىل  داعيا  مقد�شة،  حقوقه 
مرحلة  اإىل  الذهاب  �رضورة 
اأطراف  من  تدار  موؤقتة 
ال�شعب،  مبطالب  موؤمنني 
الت�شيري  يف  دورهم  وينح�رض 

فقط.
�ض.ب

التنظيمية  اللجنة  ك�شفت 
املكلفة بتح�شري الندوة الوطنية 
للمعار�شة، عن حتديد تاريخ 6 
اأويل  كموعد  املقبل  جويلية 
ملوعد الندوة الوطنية اجلامعة 
للمعار�شة، بعد تاأجيل تاريخ 29 

جوان اجلاري.
باأن   « بر�ص  »�شبق  موقع  قال 
لندوة  اجلديد  الأويل  املوعد 
 06 يف  �شيعقد  املعار�شة 
يتم  مل  اأنه  مو�شحا  جويلية، 
مت  اأنه  اإل  بعد  فيه  الف�شل 
من  اأويل  كتاريخ  عليه  التفاق 

التي  الوطنية  الندوة  عقد  اأجل 
يف  الرهانات  من  الكثري  حتمل 

ظل الأزمة احلالية.
اأما بخ�شو�ص جمعيات املجتمع 
 29 موعد  رف�شت  التي  املدين 
�شيتم  باأنه  التو�شيح  فتم  جوان 
 06 تاريخ  حول  معها  الت�شاور 
جويلية، على اعتبار اأنه منا�شب 
جدا يف ظل الظروف ال�شيا�شية 
بها اجلزائر، يف حني  التي متر 
اأن  امل�شادر  نف�ص  اأو�شحت 
من  التوافق  هو  الآن  الهدف 
الأزمة  من  البلد  اإخراج  اأجل 

ال�شيا�شية التي متر بها منذ 22 
فيفري املن�رضم. من جهة ثانية 
التقني  الت�شال  جلنة  جنحت 
اللجنة  مظلة  حتت  املن�شوية 
بتح�شري  املكلفة  التنظيمية 
يف  للمعار�شة،  الوطنية  الندوة 
اأجل  من  التجمع  حزب  اإقناع  
خالل  والدميقراطية  الثقافة 
الأربعاء  يوم  الأخري  اللقاء 
املا�شي، يف حني حماولة اإقناع 
ال�شرتاكية  القوى  جبهة  حزب 
اأن  ويُذكر  م�شتمرة.  لزالت 
املكلفة  التنظيمية  اللجنة 

الوطنية  الندوة  بتح�شري 
وقت  ا�شتحدثت يف  للمعار�شة، 
�شابق ثالث جلان، “اأولها جلنة 
تهتم  التي  ال�شيا�شية  الروؤى 
باملبادرات والقراءات ال�شيا�شية 
حني  يف  ال�شاحة،  يف  املتداولة 
على  التنظيم  جلنة  �شتعمل 
وتوقيتها  الندوة  مكان  حتديد 
ال�شياق  بدقة”، م�شيفا يف هذا 
التقني  الت�شال  جلنة  اأما   «
ف�شتعمل على الت�شاور مع القوى 

ال�شيا�شية املوجودة«.
�شارة بومعزة

بعد تاأجيل موعدها  

املعار�سة تنظم الندوة اجلامعة يف 6 جويلية

فيما طالب باطالق �شراح املعتقلني

جاب اهلل ي�ساند قرار منع حمل 
الرايات »غري الوطنية«

ا�شرتط اأن يتم احلوار دون من تورطوا يف الف�شاد

رحابي: الأيام املقبلة �ستكون مرحلة التنازلت
ال�شابق  الوزير  ا�شرتط 
�رضورة  رحابي  العزيز  عبد 
من  قيادات  اأي  ا�شتبعاد 
املرحلة  يف  بوتفليقة  نظام 
احلراك  �رضط  كونه  املقبلة 
باأن  متوقعا  القائم،  ال�شعبي 
عدة  املقبلة  املرحلة  ت�شهد 

تنازلت.
طرح  بعدما  رحابي  وحدد 
كت�رضيبات  موؤخرا  ا�شمه 
نور  الأول  الوزير  ل�شتخالف 
ت�رضيحات  يف  بدوي  الدين 
الرو�شي،  لـ«�شبوتنيك«  خا�شة 
الدميقراطي  »النتقال  اأن 

الذي ينتظره ال�شارع يجب اأن 
يكون دون القيادات املت�شدرة 
للم�شهد الآن، وكذلك دون من 
ف�شاد،  عمليات  يف  تورطوا 
حكومة  ت�شكيل  اإىل  و�شول 
من  عليها  متوافق  كفاءات 

ال�شارع اجلزائري«.
احلايل  احلوار  اأن  اأو�شح  كما 
حول خارطة الطريق، يت�شمن 
الذهاب  �شيناريو  بحث 
حال  الرئا�شية  لالنتخابات 
على  الإبقاء  على  التوافق 
انتخاب  اأو  الرئا�شي،  النظام 
اأجل  من  تاأ�شي�شي  جمل�ص 

ومن  اجلديد،  الد�شتور  و�شع 
ثم العمل على املوؤ�ش�شات التي 
والد�شتور  التوافق  عن  تنتج 
ت�شهد  باأن  متوقعا  اجلديد، 
الأيام املقبلة بع�ص التنازلت 
ح�شب ما يتداول، واأنه يحتمل 
تعيني �شخ�شية متوافق عليها 
�شالح  بن  غري  احلوار  لقيادة 
حاليا،  املعني  الدولة  رئي�ص 
نظرا لرف�شه من ال�شارع، كما 
متوافق  حكومة  ت�شكيل  يتم 
عليها من الأطراف ال�شيا�شية 

وال�شارع.
فقال  الد�شتور  بخ�شو�ص  اأما 

احلل  اأن  يوؤكد  »ال�شارع  اأن 
يكون  اأن  يجب  اجلزائر  يف 
واأن  الد�شتور،  روح  اإطار  يف 
احلديث عن اأن احلوار �شيكون 
امل�شتقلة  ال�شلطة  حول 
مقبول«،  لي�ص  لالنتخابات 
يف  الأهم  اجلانب  اأن  معتربا 
اجلزائر الآن هو التوافق حول 
الأ�شخا�ص،  قبل  املعايري 
الكفاءة  �رضوط  مراعاة  مع 
والنزاهة يف احلكومة التي يتم 
اختيارها، واأل يكونوا ينتمون 

لأحزاب �شيا�شية«.
�ض.ب

الأمة  جمل�ص  مكتب  عقد 
اجتماعا خ�ش�شه  الثنني  اأم�ص 
العدل  وزير  طلب  لدرا�شة 
املت�شمن  الأختام  حافظ 
احل�شانة  رفع  اإجراءات  تفعيل 
املجل�ص  ع�شو  عن  الربملانية 

عمار غول.
اأن  الأمة  ملجل�ص  بيان  واأو�شح 

رئي�ص  تراأ�شه  الذي  الجتماع  
املجل�ص بالنيابة، �شالح قوجيل، 
ياأتي »طبقا لأحكام املادة 127 
من الد�شتور وذلك حتى يتمكن 
مهامه  ممار�شة  من  الق�شاء 
اأحكام  وتفعيل  الد�شتورية 
املادة 573 وما يليها من قانون 

الإجراءات اجلزائية«.

باأحكام  »عمال  انه  البيان  وذكر 
املادة 125 من النظام الداخلي 
اأحال  فقد  الأمة،   ملجل�ص 
العدل  وزير  طلب  املكتب 
املتعلق  الأختام  حافظ 
احل�شانة  رفع  اإجراءات  بتفعيل 
املجل�ص  ع�شو  عن  الربملانية 
ال�شوؤون  جلنة  على  غول  عمار 

وحقوق  والإدارية  القانونية 
املحلي  والتنظيم  الإن�شان 
والتق�شيم  الإقليم  وتهيئة 
يف  تقرير  لإعداد  الإقليمي 
املكتب،  اإىل  ورفعه  املو�شوع 
اللجنة  تقرير  يعر�ص  اأن  على 
فيما بعد على الأع�شاء للف�شل 

فيه يف جل�شة مغلقة«.

جمل�ض الأمة

اجتماع لتفعيل رفع احل�سانة عن عمار غول
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اخلبري االقت�شادي فرحات 
اآيت على

احلل االأمثل هو حكومة 
�شرعية تقرر

االقت�صادي  اخلبري  ا�صتغرب  
فرحات اآيت علي خطوة طي �صفحة 
التمويل الغري تقليدي وقال القانون 
اأقره املجل�س ال�صعبي الوطني يف 
ال  اأعمال   ت�صيري  2017وحكومة 
متتلك ال�صالحيات الإلغائه  و حول 
اإليها  تلجاأ  اأن  ميكن  التي  احللول 
الغري  التمويل  لتعوي�س  احلكومة 
التقليدي قال فرحات اأن احلكومة 
اجلزائر  بنك  من  طلبت  ال�صابقة 
كميات هائلة من االأموال مت �صخ 
اجلزائري  االقت�صاد  يف  ن�صفها 
يتم  مل  و  طبعت  البقية  بينما 
يغطي  ما  وهذا  بعد   ا�صتعمالها 
عجز ال�صنة اجلارية 2019 اإ�صافة 
اإىل احتياطي اخلزينة العمومية و 
ي�صمن �صريورة موؤ�ص�صاتها و ابتداء 
اخلبري  فريى  القادمة  ال�صنة  من 
�صتتجه  احلكومة  اأن  االقت�صادي 
اإىل احلل هو تقلي�س ميزانية  اإما 
البنوك  من  ا�صتدانة  اأو  الدولة  
تتطلب  عيوبها  لكن  التجارية 
من  اال�صتدانة  اإما  و  كبرية  فوائد 
اآيت  فرحات  اعترب  و  املجتمع 
يف  املجتمع  من  اال�صتدانة  علي 
الظروف احلالية غري ممكنة و اأن 
يذهب املواطن اجلزائري و ي�صع 
اأمواله يف البنوك اأمر م�صتبعد  و 
اأرجع ذلك اإىل الظروف التي متر 
ال�صعب يف  ثقة  و عدم  البالد  بها 
و  الف�صاد  ق�صايا  بعد  ال�صلطة 
امل�صتقبلية  الروؤية  و�صوح  عدم 
اآيت  قال  ال�صاأن  ذات  ويف  للبالد 
�صعر عملة  تقلي�س  اأن احلل  على 
على  كارثية  تبعاته  لكن  الدينار 
اخلبري  �صدد  و  البالد  اقت�صاد 
االقت�صادي على  اأن احلل االأمثل 
هو وجوب امل�صارعة اإىل انتخاب 

�صلطة �صيا�صية بانتخابات �رشعية 
تقرراإ�صالحات لالقت�صاد الوطني  
هيكلة  اإعادة  اإىل  يحتاج  الذي 

�صاملة

اخلبري االقت�شادي 
حميدو�ش اأحممد

احلل طرح اأذونات اخلزينة 
اأو �شندات للبور�شة

اخلبري  اعترب  جانبه  من 
اأن  اأحممد حميدو�س  االقت�صادي 
كان  تقليدي  الغري  التمويل  قرار 
من اقرتاح �صالل و طبقه اأويحيى 
ح�صب  و  القرار  ان  اأ�صاف  و 
امل�صتوى  على  فاحلل  حميدو�س 
نحو  الذهاب  يف  يتمثل  الق�صري 
يتحكم  الذي  النقدي  ال�صوق 
اأن  اأو�صح  و  املركزي  البنك  فيه 
اأذنات  ي�صمى  مبا  تطرح  اخلزينة 
اخلزينة ،و الذي ي�صرتى من طرف 
التي متتلك �صيولة ،و هنا  البنوك 
فائ�س  من  متويل  لديها  ي�صبح 
النقدي  ال�صوق  يتميز  ،و  البنوك 
التي يتطلبها ال تفوق  باأن االآجال 
عامني و اإذا اأرادت احلكومة اآليات 
فتذهب  البعيد  امل�صتوى  على 
على  تطرح  التي  ال�صندات  اإىل 
تتوفر  اأنها  وقال  البو�صة  م�صتوى 
قال  و   ، املتعاملني  جميع  على 

كبري  حديث  هناك  اأن  حميدو�س 
حول املبلغ و اأكد ان امل�صكل لي�س 
ذكر  و  ا�صتعماله  بل يف  املبلغ  يف 
اخلبري االقت�صادي ، باأن طول مدة 
ال  الدميقراطي  االنتقال  مرحلة 
الوطني  االقت�صاد  م�صتقبل  تخدم 
الذي يحتاج اإىل موؤ�ص�صات �رشعية 
اال�صتثمار  لتطوير  ،وم�صتقرة 
على  التنمية  عجلة  وحتريك 

خمتلف امل�صتويات

رابحي ي�شتبعد اال�شتدانة 
اخلارجية و يراهن على 

اإمكانيات البالد

وقال رابحي، اإن احلكومة اتخذت 
من  البالد  ما ميكن  التدابري،  من 
ت�رش  قد  التي  املخاطر  تفادي 
تاآكل  ظل  يف  الوطني،  باالقت�صاد 
احتياطات البالد من النقد االأجنبي 
دون ذكر تفا�صيلها وا�صتبعد جلوء 
اخلارجية،  لال�صتدانة  احلكومة 
على الرغم من وقف طبع الدينار 
لتمويل  ي�صتخدم  كان  الذي 
لها  "اجلزائر  واأ�صاف  االقت�صاد 
من املدخرات )احتياطات الذهب 
والنقد االأجنبي( مبا قد يقيها من 
ما  اإذا  لكن  اخلارجي،  االقرتا�س 
واالإملام  العمل اجلاد  عكفنا على 
من  البالد  عليه  تتوفر  ما  بكل 

اإىل مرحلة  قدرات، �صنمر ب�صالم 
نوعية جديدة".

�شخ 3.114.4 من جمموع 
6.556.2 مليار دينار

بنك  اأ�صدرها  مذكرة  اأ�صارت 
اجلزائر اإىل اأنه مت �صخ 3.114.4 
مليار دينار من جمموع 6.556.2 
االقت�صاد  الإنعا�س   دينار  مليار 
الوطني ح�صدتها اخلزينة لدى بنك 
التمويل  تنفيذ  اإطار  يف  اجلزائر 
منت�صف  بني  التقليدي  غري  
جانفي  ونهاية   2017 نوفمرب 
كما  الن�صف  يقارب  ما  اأي   ،2019
�رشح اأنه �صاهم مبلغ 1.813 مليار 
العمومية  الديون  دينار يف ت�صديد 
�صوناطراك  الوطنية  للموؤ�ص�صات  
عملية  متويل  يف  وكذا  و�صونلغاز، 
للنموكما  ال�صندي  القر�س  ت�صديد 
لل�صندوق  دينار  ُوّجهت 500 مليار 
اإعادة  اأجل  من  للتقاعد  الوطني 
ال�صندوق  جتاه  دينه   متويل 
و  االجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
هذا  فاإن  البنك  مذكرة  اأو�صحت 
بتمويل  كذلك  �صمح  قد  التمويل 
ال�صندوق الوطني  لال�صتثمار مببلغ 
وجهت  دينار،  مليار   1.773.2
�صكنات  برامج  متويل  لعمليات 
الوطني  ال�صندوق  وعجز  "عدل"  

للتقاعد وم�صاريع مهيكلة.

خرباء اقت�شاديون 

ف.ن�شرين

بدائل احلكومة ملواجهة الرتكة امل�سمومة لأويحي
خلف قرار تخلي احلكومة عن التمويل الغري تقليدي الكثري من اجلدل حول االآليات التي من املقرر 
اأن تلجاأ لها احلكومة يف خطتها لتعوي�ش االأموال املوجهة لت�شديد النفقات و اأكد خرباء اقت�شاديون  

لدى حديثهم للو�شط �شعوبة الو�شع خ�شو�شا و االأو�شاع املالية التي متر بها البالد كما ك�شفوا عن 
اخليارات املتاحة لها.

تخ�ش  كل جممع حداد، خربو�ش ، وواليني وخليدة تومي

النيابة تفتح 08 ملفات ف�ساد كربى بتلم�سان
ال�صلطات  با�رشت 
الق�صائية لوالية متك�صان 
ف�صاد  ملفات   08 بفتح 
الوالية   �صهدتها  كربى  
خالل الع�رشية  املا�صية   
اأعمال  رجال  بطلها 
�صابقني  وم�صوؤولني 
�صابقان  واليان  يتقدمهم 
والعديد  تلم�صان   بوالية 
التنفيذيني  املدراء  من 
القطاعات  ملختلف 
وكيل  كمن  علم  ح�صبما 
حمكمة  لدى  اجلمهورية 
قوبعي  ال�صيد  تلم�صان 
بلحول الذي ي�رشف على 

�صري التحقيقات بدقة .

العقار  ملف  ويعد  هذا 
التي  امللفات  اكرب  احد 
مت  والتي  الوالية  هزت 
الت�صرت عليها  منذ 2013  
الغابي  العقار  منها  
املوجهة  واملناطق 
بكل   ، ال�صياحي  للتو�صع 
من هنني و�صيدي يو�صع ، 
ومر�صى بن مهيدي و�صوق 
حيث  وم�صريدة   الثالثة 
يزيد عن 28  مت نهب ما 
هكتار  من الغابات بهنني 
لوحدها اأين مت اال�صتماع 
اإىل مدير الغابات كطرف 
مدين زيادة على ع�رشات 
العقار  نهب  ق�صايا 

الفالحي ، هذا باالإ�صافة 
اىل ملف يخ�س عا�صمة 
التي  االإ�صالمية   الثقافة 
الوايل  ا�صتدعاء   تطلبت 
عبد  نوري  ال�صابق  
الوهاب  والوزيرة خليدة  
بعدما  خا�صة    ، تومي 
الع�رشات  ت�صخيم  تبني 
من الفواتري باالإ�صافة اىل 
العمالقة  اخليمة  ملف 
ي�صكل  اآخر  ، من  جانب 
ملف 200 فال على ار�س 
التوفري  ل�صندوق  تابعة  
واالحتياط  والتي بطلها  
االأ�صبق  الوالية  وايل 
احلايل  بلعبا�س  ووايل 

عبد  احمد   �صا�صي 
مت�س  كما   ، احلفيظ 
ملف  اأي�صا  التحقيقات 
اين  اجلزائر  ات�صاالت 
الرئي�س  ا�صتدعاء  مت 
 ، للتحقيق  العام  املدير 
اإىل  ي�صاف  امللف  هذا 
الوطني  الديوان  ملفات  
الذي  ال�صياحي  للت�صيري 
ف�صاد  ملف  على  ينام 
يف  مليار   11 عن  يزيد 
 ، م�صبوهة   �صفقات 
�صكلت  اأخرى  جهة  من 
التي  حماجر  االأربعة 
على  حداد  منها  ا�صتفاد 
احد   احلدود  ال�رشيط 

تعد  التي  امللفات  اكرب 
الف�صاد  حدود   اأق�صى 
ملف  عن  ناهيك   ،
والوالية  نفطال  �رشكة 
البزن�صة يف   والذي اظهر 
التي  الوقود   و�صوالت 
ماليري  ال04  جتاوزت 
على  زيادة   ، �صنتيم 
العديد من امللفات التي 
تخ�س البزن�صة يف العقار 
عن  والتنازل  ال�صناعي  
ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  
خربو�س  جممع  لفائدة 
التحقيقات  التزال  التي 

جارية بها.
حممد بن ترار

عقلي  �صامي  انتخاب حممد  مت 
روؤ�صاء  ملنتدى  جديدا  رئي�صا 
املوؤ�ص�صات، اأم�س االثنني، خالل 
انتخابية  عادية  عامة  جمعية 
حي  يف  التنظيم  مقر  احت�صنها 
هذه  من  باملرادية   ليف  علي 
كبريا  عددا  ت�صم  التي  املنظمة 

من املوؤ�ص�صات اخلا�صة. 
حداد  علي  خليفة  انتخاب 
املحبو�س احتياطيا  ي�صع نقطة 
�صابقه  فيه  �صيطر  مل�صار  نهاية 
علي حداد و ر�صحت خالل االأيام 
�صامي  عقلي  املا�صية  القليلة 
الزيبان  عا�صمة  من  املنحدر 

�صتعرف  عهدته  اأن  قال  ب�صكرة 
حال  يف  ال�صيا�صي  العمل  تطليق 
التفاف  �صمن  الذي  وهو  فوزه 
حول  الواليات  ممثلي  من  عدد 

تر�صيحه فاق عددها 15 والية.
لالأف�صيو  املفرت�س  الرئي�س 
العائلية  ال�رشكة  ،وم�صري 
الغذائية  للمواد  “عقلي” 
من  ينحدر  والذي  والب�صكويت 
العامة  اجلمعية  و  ب�صكرة  والية 
اأع�صاء  ح�رشها  اإليها  امل�صار 
جيل  وروؤ�صاء  التنفيذي  املكتب 
االأ�صماء  وكذا  بالواليات  اأف�صيو 

املختارة �صمن قوائم الواليات.

تعهد بنبذ العمل ال�شيا�شي و التفرغ ملقت�شيات من�شبه

انتخاب ال�سناعي حممد �سامي 
عقلي رئي�سا للأف�سيوم

املديرية  م�صالح  حجزت 
اجلهوية للجمارك ب�صطيف اأكرث 
من 33 األف وحدة لهواتف نقالة 
علم  ما  رقمية، ح�صب  لوحات  و 
الهيئة  ذات  من  االثنني  اأم�س 
اأو�صح ذات امل�صدر  و  النظامية 
تفتي�س  عملية  اإطار  يف  و  اأنه 
املتنقلة  الفرقة  متكنت  دورية، 
اجلمارك  اأق�صام  ملفت�صية 
للمديرية  التابعة  ب�صطيف 
الوالية  لذات  للجمارك  اجلهوية 
مهربة  اأجنبية  ب�صاعة  من حجز 
كانت حمملة على منت �صاحنة و 

يتعلق االأمر بـ32713 هاتفا نقاال 
لوحة  و 749  االأنواع  من خمتلف 

رقمية.
و باالإ�صافة اإىل الهواتف النقالة و 
م�صالح  متكنت  الرقمية،  االألواح 
من  العملية  نف�س  يف  اجلمارك 
اإلكرتونية،  �صاعة   3401 حجز 
لت�صل قيمة جمموع املحجوزات 
 46 امل�صتحقة  الغرامة  قيمة  مع 
مليون و 703 األف و 400 د.ج دون 
احت�صاب قيمة و�صيلة النقل التي 
وفقا  د.ج  األف   600 ب  قدرت 

لنف�س امل�صدر. 

�شطيف

حجز 33 األف وحدة لهواتف 
نقالة و لوحات رقمية 

عني  والية  اأمن  م�صالح  با�رشت 
مع  معمقة  حتقيقات  متو�صنت 
لوالية  املائية  املوارد  مدير 
ف�صاد  ق�صية  يف  متو�صنت   عني 
مرتبطة بنهب االأمالك العمومية 
واإبرام  وا�صتعماله  والتزوير 
الذي  وهو  م�صبوهة   �صفقات 
ك�صاهد  �صماعه  مت  وان  �صبق 
تخ�س  اأخرى  ف�صاد  ق�صية  يف 
عني  لوالية  الدولة  اأمالك  مدير 
متو�صنت  والتي و�صلت اإىل اأروقة 

املحكمة.
من  مقربة  م�صادر  وح�صب  هذا 
املوارد  مدير   فاأن  التحقيق 
متو�صنت  عني  لوالية  املائية 
يواجه تهم اإبرام �صفقات م�صبوهة  
لال�صتفادة  النفوذ  وا�صتغالل 
من مزايا غري م�رشوعة   وذلك 
حمو  ال�صابق  الوايل  عهد  يف 

التهامي املعني اأي�صا بتحقيقات 
واأكدت  هذا   ، بالوالية  الف�صاد 
املوارد  مدير  اأن  التحقيقات 
ال�صابق  املقر  منح  قد  املائية  
لدائرة  مل�صالح املوارد املائية  
عني متو�صنت  لفائدة اأحد اأفراد 
االمتياز  غطاء  حتت  عائلته  
من  ا�صتفاد  كما    ، اال�صتثماري 
العديد من اال�صتثمارات باأ�صماء  
من  العديد  وابرم  عائلته  اأفراد 
حاز  التي  امل�صبوهة  ال�صفقات 
خا�صة  امتيازات   على   فيها 
دون اللجوء اإىل قانون ال�صفقات 
اىل  الرجوع   ودون  العمومية 
وهي   ، العمومية  امل�صلحة 
امللفات التي �صوف يقدم ب�صاأنها 
اأمام النيابة خالل االأيام املقبلة 

كمتهم .
حممد بن ترار

عني متو�شنت

التحقيق مع مدير املوارد 
املائية يف ق�سايا ف�ساد 

 مت اال�شتماع اليه ك�شاهد يف ملف مدير اأمالك الدولة
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 �أحمد بن عطية

يف حني اأو�ضح عدد من املنتخبني 
يف ت�رصيح ل«الو�ضط« اأنهم ذاقوا 
ت�رصفات  و  قرارات  من  ذرعا 
دفعت  التي  و  البلدية،  رئي�س 
املحلية  التنمية  عجلة  بتعطيل 
بالوطن،  البلديات  كربى  باإحدى 
الدورة  �ضيقاطعون  اأنهم  اأفادوا  و 
�ضريف�ضون  و  املرتقبة  العادية 
اأو  �ضفقة  اأية  على  امل�ضادقة 
اإتفاقية و �ضيلجئون يف حال تعنت 
الو�ضاية  تدخل  عدم  و  »املري« 
اإىل �ضل م�ضالح البلدية مبختلفها 
املندوبني  دخول  مقدمتها  يف 
مفتوح  اإ�رصاب  يف   12 البلديني 
اللجان  عمل  تعطيل  و  العمل  عن 

و الهيئة التنفيذية للبلدية .
و يحمل املنتخبون رئي�س البلدية 
التحرير  جبهة  حلزب  املنتمي 
بوخامت،  الدين  نور  الوطني 

احلا�ضل  الت�ضيري  �ضوء  م�ضوؤولية 
خ�ضو�ضا  البلدية  اأروقة  داخل 
مقدمتها  يف  الفرعية  املديريات 
التطهري  و  النظافة  مديرية 
الغارقة ح�ضبهم يف �ضوء الت�ضيري و 
هو ما يف�رصه الإحتجاج املتوا�ضل 
لأ�ضحاب �ضاحنات القمامة الذين 

للمطالبة  اإحتجاجات  عدة  �ضنوا 
و�ضط  املندوبية  مبدير  برحيل 
اإ�رصار رئي�س البلدية الإبقاء على 

املدير احلايل .
فيه  تعي�س  الذي  الوقت  يف  هذا 
وهران  لبلدية  املالية  اخلزينة 
حالة من ال�ضبع العجز، جراء �ضح 

توفر  من  بالرغم  املالية  املوارد 
من  ممتلكات  من  معتربة  م�ضادر 
التي  و  باري�ضية  اأ�ضواق  و  حمالت 
الإيجار  تكاليف  حت�ضيل  يتم  مل 
اخلا�ضة بها منذ ع�رصات ال�ضنوات 
يف ظل طرح العديد من عالمات 
الإ�ضتفهام عن اجلهة املتورطة اأو 
ممتلكات  م�ضتغلي  مع  املتواطئة 
البلدية التي تواجه �ضعوبات مالية 
خالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية .

اأن حلقات م�ضل�ضل  بالذكر  جدير 
الإن�ضداد و ال�رصاع بني املنتخبني 
اإنتقلت   ، البلديات  روؤ�ضاء  و 
دار  اإىل  بلدية  جمال�س  عدة  من 
عدة  �ضهدت  حيث  الأ�ضدين، 
حامية  حادة  خالفات  جمال�س 
جرى  ما  غرار  على  الوطي�س 
و  الكرمة  و  الرتك  عني  ببلدية 
بئر اجلري مرورا ببلديتي الربية و 
�ضيدي بن يبقى التي اإ�ضطر وايل 
من  كل  مهام  جتميد  اإىل  الولية 

رئي�ضي البلديتني .

املوؤ�ض�ضة  عمال  اأم�س،  �رصع 
و�ضبه  احل�رصي  للنقل  العمومية 
اإ�رصاب  يف  احل�رصي«اإيطو«بوهران 
وزارة  ملطالبة  العمل  عن  مفتوح 
جت�ضيد  املوؤ�ض�ضة  اإدارة  و  النقل 
التي  مطالبهم املهنية و الإجتماعية 
امل�رصوعة  و  بالب�ضيطة  و�ضفوها 
اجلماعية  الإتفاقية  يف  املتمثلة  و 
مراجعة  على  و  الت�ضديد  املوحدة 
الوقت  يف  هذا  و  القاعدي  الأجر 
حافالت  ناقلي  فيه  �ضيوا�ضل  الذي 
دون  الثاين  لليوم  اإ�رصابا  »اإيطو« 
اخلدمات  من  الأدنى  احلد  �ضمان 
النقل  خدمات  �ضل  يف  ت�ضبب  الذي 
و  اخلطوط  خمتلف  م�ضتوى  على 

حول يوميات الزبائن جلحيم .
ايطو«  ناقلي حافالت«  اإ�رصاب  عاد 
احل�رصية  اخلطوط  حركة  لي�ضل 
باخلطوط  �ضيما  احل�رصية  �ضبه  و 
و   »51 خط«  غرار  على  احليوية 
اأجل  »�س«  من  و   »11« و  ب«   3
بعد  الو�ضية  الوزارة  على  ال�ضغط 
اإىل  التو�ضل  حماولت  كل  باءت  اأن 
حيث  بالف�ضل  لإن�ضغالتهم  حلول 
وطنية  فيدرالية  تن�ضيب  موؤخرا  مت 
لنقل  العمومية  املوؤ�ض�ضة  لعمال 

لها  اأوكلت  التي  احل�رصي«اإيطو«و 
مهمة املطالبة بحقوق العمال ح�ضب 
اأن  اأكدوا  الذين  امل�رصبني  الناقلني 
النقل  وزارة  لكون  جاء  الإ�رصاب 
بخ�ضو�س  اإهتمام  اأي  تعرهم  مل 
طالب  حيث  املرفوعة  مطالبهم 
املهنية  اأو�ضاعهم  بتح�ضني  العمال 
ذكر  حيث  النقابية  احلقوق  و�ضمان 
ل«الو�ضط«  ت�رصيح  يف  املحتجون 
اأو�ضاعهم  اأن  راأوا  بعدما  اأنه 
اإىل  جلئوا  م�ضتقرة  غري  الإجتماعية 
و  العمل ل�ضيما  الإ�رصاب عن  خيار 
اأن موؤ�ض�ضة »اإيطو« هي الوحيدة من 
بني العديد من املوؤ�ض�ضات العمومية 
مالية  اإعانات  على  تتح�ضل  مل  التي 
العمل  و�ضائل  حت�ضني  �ضاأنها  من 
اأنهم  كا�ضفني  املهنية  ظروفهم  و 
لغاية  اإ�رصابهم  يف  �ضي�ضتمرون 
حتقيق مطالبهم املرفوعة لل�ضلطات 

الو�ضية .
من جهته �رصح مدير املوؤ�ض�ضة  اأنهم 
قدموا طلبا بخ�ضو�س تزويدهم ب50 
حافلة و ذلك منذ �ضنة 2015 غري اأن 
مل ي�ضتلموا �ضوى 8 حافالت 3 منها 

تعر�ضت لعطب .
 �أحمد بن عطية

�أبلغو� جلنة �لوالية رف�ضهم �ملطلق �لتعامل مع نور �لدين بوخامت

39 منتخبا ي�سعدون لهجتهم مع"مري" وهران 
. �ملحتجون يلوحون بتعطيل عمل �للجان و �ملندوبيات 12

�ضعد �أم�س، �ملنتخبون �لبلديون باملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي بوهر�ن، لغتهم جتاه رئي�س �لبلدية نور �لدين بوخامت 
ب�ضكل و��ضح، حيث رف�س 39 منتخب من �أ�ضل 43 ي�ضكلون �ملجل�س �لبلدي �لتعاون و �لعمل �ضويا مع »�ملري« �لذي 

عمر طويال عرب 4 عهد�ت �إنتخابية، �أين �أجمع �ملنتخبون �ملنتف�ضون يف �إجتماع مغلق لهم مع كل من �الأمني 
�لعام للوالية �ضي مد�ح و مدير �الإد�رة �ملحلية و �ملفت�س �لعام للوالية و مدير �لتنظيم و �ل�ضوؤون �لقانونية 
حممودي �أحمد بتكليف من �مل�ضوؤول �لتنفيذي �الأول عن ت�ضيري �ضوؤون عا�ضمة �لغرب مولود �ضريفي،حيث 

مل ي�ضتطع �مل�ضوؤولون �ل�ضالف ذكرهم من �إقناع �ملنتخبني و نو�ب »�ملري« �ل�ضتة و �ملندوبني و روؤ�ضاء �للجان عن 
�لرت�جع عن موقفهم جتاه رئي�س �لبلدية �لذي و�ضف �ملنتخبني باجلاحدين و �أنهم يتحركون باإيعاز ال غري .

م�شروع القرن لل�شرف ال�شحي بور قلة

�سركة فرن�سية حتتال على اجلزائريني
.        قدمت رقما جبائيا و�شجال جتاريا وهميني بورقلة 

.       �شركة كو�شيدار تنجز م�شروع تاأهيل �شبكة ال�شرف ال�شحي بدون درا�شة تقنية 
اأفادت املعطيات الأولية املتوفرة 
ل�رصكة  القت�ضادي  املجمع  اأن 
الفرن�ضية فان�ضي لالأ�ضغال الكربى 
القرن  م�رصوع  باجناز  املكلف 
 ، ورقلة  بولية  ال�ضحي  لل�رصف 
اجلزائرية  الدولة  على  احتال  قد 
وكذا �ضكان ورقلة املت�رصرين من 
خملفاته حلد كتابة هاته الأ�ضطر 

.
 2009 ل�ضنة  تعود  الق�ضية  حيثيات 
املواطنني  من  عدد  تقدم  حينما 
ال�رصكة  خملفات  من  املت�رصرين 
القرن  مل�رصوع  فان�ضي  الفرن�ضية 
لل�رصف ال�ضحي بورقلة، للمطالبة 
اأحكام  �ضدرت  اأين   ، بالتعوي�س 
التي  ال�رصكة  هاته  �ضد  ق�ضائية 

اأروقة املحاكم  اأخذت مدة داخل 
و بتواطئ من امل�ضوؤولني املحليني 
ترك  دون  حالوا  الذين  بورقلة 
امل�ضفي لأمالك ال�رصكة لتعوي�س 
دون  حال  ما  وهو   ، املت�رصرين 
،الأمر  الق�ضائية  الأحكام  تنفيذ 
لتحويل  باملت�رصرين  دفع  الذي 
الق�ضائية  للجهات  الق�ضية 
حم�رص  لدى  العا�ضمة  باجلزائر 
ق�ضائي هذا الأخري بدوره تفاجئ 
على  املوؤ�ض�ضة  هذه  وجود  بعدم 
ت�رصيحات  ح�ضب  الواقع  اأر�س 
التجاري  و�ضجلها  اجلبائي  رقمها 

باجلزائر العا�ضمة  .
من جهة ثانية فقد ت�ضاءلت �ضكوى 
حتوز يومية » الو�ضط« على ن�ضخة 

نف�س  اإعادة فتح  اأ�ضباب  منها عن 
ل�رصكة  ا�ضند  الذي  امل�رصوع 
مايل  بغالف  جديد  من  كو�ضيدر 
�ضخم الذي مل يدر�س على م�ضتوى 
حيث   ، التقنية  الدرا�ضات  مكتب 
اأمام  متواجد  �ضوداء  نقاط  توجد 
الرئي�ضية  والطرق  الطرق  مفرتق 
معبدة تربط بني الأحياء ال�ضكنية 
و  بوعامر   ، املخادمة  غرار  على 
النقاط  هذه  اأن  اخلفجي  ، حيث 
خمطط  �ضمن  املدرجة  ال�ضوداء 
ال�رصف  �ضبكة  تاأهيل  اإعادة 
املياه  باأنبوب  ربط  بها  ال�ضحي 
بقربها  ودفن  كبري  وحجم  ب�ضغط 
ال�ضبكة الكهربائية حتمل 30.000 
مرتبة  وكذلك  الرتاب  حتت  واط 

يحمل  الكهربائي  بالعمود  اأي�ضا 
30.000ميل فولط و اأنبوب الغاز ، 
ناهيك عن �ضبكة ات�ضالت اجلزائر 
، الأمر الذي بات ي�ضتدعي تدخل 
لتوقيف  املعنية  اجلهات  من  جاد 
تفاديا  كو�ضيدرا  �رصكة  مهازل 
الفرن�ضية  ال�رصكة  �ضيناريو  لتكرار 
لل�رصف  القرن  مل�رصوع  فان�ضي 

ال�ضحي بورقلة.
املتبعني  اأ�ضوات  اأن   ومعلوم 
لل�ضاأن املحلي بالعا�ضمة املركزية 
العدالة  بتحرك  للجنوب املطالبة 
الفا�ضدين   امل�ضوؤولني  لتقدمي 
بقطاع الري واملوارد املائية اأمام 

امل�ضاءلت القانونية .
اأحمد باحلاج  

موؤ�ض�ضة �لنقل �حل�ضري و �ضبه �حل�ضري«�إيطو«

العمال ي�سلون القطاع بوهران
مطالب بتح�ضني �أو�ضاعهم �ملهنية و �لنقابية

يف ال�سميم 
الكبري  وطموحه  �ضعبنا  اأماين  اإن 
الياأ�س  منه  ينال  اأن  من  اأعظم 
على  مقدمون  والقنوط،فنحن 
واأكرث  واقعية  اأكرث  مراحل 
الوطني  ال�ضعيدين  على  و�ضوحا 
مهما  مواطن  كل  والدويل،وعلى 
يوؤدي  اأن  وم�ضوؤوليته  موقعه  كان 
واإخال�س،كما  تفان  بكل  واجبه 
ملحمة  �ضانعو  بالأم�س  وفى 
الأحداث  اإن  الأغر.  نوفمرب 
وما  بالدنا  تعرفها  التي  التاريخية 
ونتائج  تفاعالت  من  عنها  ترتب 
اجلزائر  م�ضري  مبهرة،�ضتوؤمن 
م�ضتب�رص  اأجيالها،والكل  وم�ضتقبل 
باملنحى واملنعطف الذي �ضت�ضلكه 
م�ضري  يعرف  الأحداث،والكل  هاته 
له  من  اإل  ذاهبة  هي   اأين  الأمور 

غايات غري وطنية. 
لإدراك  الوطني  الوعي  اأدعو  لذلك 
املناورات  بع�س  وخلفيات  اأبعاد 
اأعدائنا  ذمة  تربئة  اإىل  ترمي  التي 
التقليدين، من كل ما تعرفه بالدنا 
معلومة  وحتر�ضات  د�ضائ�س  من 
الأهداف واملرامي والتي تهدف اإىل 
عرقلة م�ضار التغيري الطموح،وجعل 
ل�ضهامهم  هدفا  الدولة  موؤ�ض�ضات 
لثني  العمل  عن  امل�ضمومة،ناهيك 
الدميقراطي  امل�ضار  عن  بالدنا  
الرئا�ضية(  النتخابي)النتخابات 
من  خروجنا  حتما  �ضيعجل  والذي 
الأزمة احلالية واإعطاء نف�س جديد 
اإطار  يف  الد�ضتورية  للموؤ�ض�ضات 
التقومي  �ضيا�ضة  جت�ضيد  موا�ضلة 

الوطني. 
ال�ضعب  لدى  والأمل  الثقة  عودة  اإن 
و�ضواعد  باإرادة  �ضيتعزز  اجلزائري 
نزيهة  حرة  انتخابات  وفق  اأبناءه 
عن  جمهورية  رئي�س  وانتخاب 
على حتقيق  يعمل  ال�ضندوق  طريق 
اإقالع اإقت�ضادي قوي ونه�ضة تنموية 
�ضاملة، وفق م�رصوع كامل متكامل. 
ميقتون  الذين  اأولئك  دفع  ما  هذا 
حبك  اإىل  الروؤية  وو�ضوح  ال�ضفافية 
تتخبط  اإبقاء بالدنا  ت�ضتهدف  لعبة 
م�ضاحلهم  على  ،حفاظا  اأزمتها  يف 
اإرادة  بفعل  مهددة  اأ�ضحت  التي 
ال�ضعب ومرافقة جي�ضه،هذا اجلي�س 
الذي حمى هبة اأبناء جلدته وعاهد 
لأيادي  اجلزائر  ي�ضلم  اأن  على 
التهمي�س  على  للق�ضاء  تعمل  اأمينة 

والفوارق  الإجتماعي  والإق�ضاء 
بني  الفر�س  تكافوؤ  وخلق  اجلهوية 
غرابة  فال  وطننا،لذا  مناطق  كافة 
الإعالم  و�ضائل  بع�س  نرى  اأن 
لأو�ضاط  الدعاية  الأجنبية،واأبواق 
،تتحرك  جلي�ضنا  بعدائها  معروفة 
هنا وهناك ،يف حماولة لإثنائه عن 
،بالنظر  التغيري  متابعة  يف  امل�ضي 
وا�ضتجابة  بتجند  قناعته  اإىل 
ا�ضتجابة  وكذلك  اجلزائري  لل�ضعب 

لهذا التوجه احليوي.
اإن ما تعي�ضه اجلزائر اليوم هو نتاج 
وعالت  بل  ومقدمات  خللفيات 
وبع�ضها  حديث  بع�ضها  كثرية 
خا�ضة  ال�ضنني  عرب  تاريخي  تراكم 
�ضنوات  بب�ضع  املجيدة  الثورة  قبل 
مبا�رصة،واليوم  وبعدها  واأثناءها 
هي مدركة اأكرث من اأي وقت م�ضى 
العالت  هذه  اأثر  مدى  رفيع  بوعي 
تعمل  الوقت  نف�س  يف  عليها،وهي 
معاجلة  على  وت�ضميم  بحكمة 
اجلوانب  املتعددة  تر�ضباتها 
الأغرا�س،فاملواجهة  واملت�ضابكة 
تتعدى  فهي  تعتقدون  كما  لي�س 
وال�ضتجابة  ال�ضطحي  التفكري 
لالأفعال،وتتجاوز  الظرفية 
اإننا  ال�ضف�ضطائية،بل  املعاجلات 
لإرتباطها  ذهنيات  تاأزم  اأمام 
باديولوجيات ل تتوافق وايديوجلية 
املجتمع اجلزائري،وتعقد تراكمات 
جلها  يتجاوز  م�ضالح  وتداخل 
املحلي اإىل الدويل وخا�ضة اإرتباط 
القرن  ماغول  باأجندات  البع�س 

التا�ضع ع�رص.  
فاليوم متاأكد وجازم اأن هذا ال�ضعب 
�ضيعرف كيف يحبط هذه املخاطر 
واملناورات ل حمالة،والتي يريدها 
كجزاء  التقليديون  اأعداوؤنا  لنا 
للتاريخ  ليثاأروا  امل�ضوؤولة  ملواقفنا 
ال�ضعب  وعي  ،لأن  رجعي  باأثر 
نوعية  وثبة  بتحقيق  كفيل  العظيم 
توؤمن له الن�رص املبني اإن �ضاء اهلل.  

اأن  الأخري  يف  اأقول  دعوين  لذلك 
العالقات بني ال�ضعوب ديدنها املادة 
وال�ضتمرارية  الوجود  ومو�ضوع 
بالوطن  �ضيظل مرتبط حتميا  فيها 

والوطن وحده.
بقلم:بوعزيز �شمري
رئي�س اأكادميية ال�شباب 
اجلزائري

الرامية  امل�ضاعي  اإطار  يف 
البنايات  انت�ضار  من  احلد  اإىل 
يتم  التي  خا�ضة  الفو�ضوية، 
قانونية  غري  بطريقة  ت�ضييدها 
وغابية،  فالحية  اأرا�ضي  فوق 
و�ضعيا من ال�ضلطات العمومية يف 
الذين  العقار،  �ضما�رصة  حماربة 
الإجتماعية  الظروف  ي�ضتغلون 

املواطنني،  لبع�س  ال�ضعبة 
الولية،  لتعليمات  وايل  وتنفيذا 
القيام   2019 �ضنة  مطلع  منذ  مت 
بالعديد من عمليات هدم البنيات 
دوائر  مبختلف  والتو�ضعات 
الولية، وذلك موا�ضلة للمجهودات 

املبذولة بهذا اخل�ضو�س.
اإطار   ويف  ال�ضياق،  هذا  يف 

العمليات التي مت تنفيذها من اجل 
الت�ضدي لهذه الظاهرة التي ت�ضوه 
وت�ضكل  للمدينة  اجلمايل  املنظر 
الأرا�ضي  على  �ضارخا  تعديا 
الفالحية و الغابية، قدرت ح�ضيلة 
خمتلف عمليات الهدم التي قامت 
مبختلف  املذكورة  امل�ضالح  بها 
 401 هدم  بعملية  الولية  بلديات 

بناية، منها 32ا�ضا�س بناء وجدار.
بلدية  م�ضتوى  على  مت  حيث 
وهران هدم 145 بناية و10 اأ�ض�س 
 62 بـ  بوتليلي�س  دائرة  تليها  بناء، 
و19  بناية   58 ب  قديل  ثم  بناية، 
اإىل  بالإ�ضافة  وجدارا،  اأ�ضا�ضا 

باقي الدوائر. 
اأحمد بن عطية

دائرة بوتليلي�س تت�شدر عدد املخالفني

هدم 401 بناية فو�سوية بوهران



لل�ش�أن  ت�ش�ءل عدد من املتتبعني 
املحلي بقط�ع�ت الرتبية ،املركز 
والتعليم  املهني  للتكوين  الوطني 
عن بعد ، اإ�ش�فة لقط�ع اخلدم�ت 
و  الرتقية  ديوان   ، اجل�معية 
التى�شيري العق�ري  وبدرجة اأكرب 
الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك 
دون ن�شي�ن قط�ع الت�شغيل بوالية 
ورقلة ، يف ت�رصيح لهم مع يومية 
الن�فذة  اجله�ت  عن   « »الو�شط 
خمتلف  حولت  التي  ب�لدولة 
املركزية  ب�لع��شمة  االدارات 
ملوؤ�ش�شة  ال�رصقي  للجنوب 
تعيني  خلفية  على  وذلك  عق�بية 
م�شوؤولني به�ته الوالية ، رغم علم 
املركزية  وال�شلط�ت  الو�ش�ي� 
بتهمة  ق�ش�ئي�  م�شبوقني  ب�أنهم 
تبديد امل�ل الع�م و �شوء ا�شتغالل 
�شبق  التي  ب�لوالية  الوظيفية 
املعطي�ت  ح�شب  به�  العمل  لهم 

االأولية املتوفرة  .

من جهة ث�نية  فقد ذهب البع�ض 
اأبعد من  اإىل  االأخر من حمدثين� 
ذلك عندم� اأكدوا ب�ن والية  بحجم 
االقت�ش�د  رئة  تعترب  التي  ورقلة 
اجلزائري نظرا مل� تتمتع به من 
وفالحية  م�ئية  و  نفطية  ثروات 
نظ�م  اأن  بدليل  مق�شودة  تعترب  

العزيز   عبد  امل�شتقيل  الرئي�ض 
بوتفليقة على مدار الع�رصين �شنة 
مل ي�شمح برتقية اأبن�ئه� وكف�ءاته� 
يف من��شب علي� ب�لدولة �شواء يف 
الط�قم  اأو  الدبلوم��شي  �شلك 
الوالة  ل�شلك  اإ�ش�فة  احلكومي 
حتى  و  والوالة  الدوائر  اأمن�ء  و 

كروؤ�ش�ء دوائر ، ويف �شي�ق مت�شل 
ب�الإ�رصاع  هوؤالء  ط�لب  فقد 
احل�ليني  الوزراء  حم��شبة  يف 
وجهت  الذين  وال�ش�بقني  
بتهمي�ض  االته�م  اأ�ش�بع  لهم 
التعدي  مق�بل  الوالية  اإط�رات 
بتعيني  اجلمهورية  قوانني  على 
م�شبوقني  ف��شدين  م�شوؤولني 
اأ�شبحت  التي  ق�ش�ئي� بقط�ع�ت 
لقنبلة  الك�رثي  ت�شيريهم  ب�شبب 
اأي  ب�النفج�ر يف  موقوتة مهددة 

حلظة .
ورقلة  والية  �شك�ن  اأم�ل  لتبقى 
معلقة على حلم جت�شيد جمهورية 
ملط�لب  ا�شتج�بة  جديدة 
الذي  ال�شعبي  ال�شلمي  احلراك 
تعي�شه اجلزائر ، من اأجل حتقيق 
خالل  من  االجتم�عية  العدالة 
املحلية  للكف�ءات  فر�شة  منح 
املحلية  االدارة  قط�ع�ت  يف 
وال�شلك  النفطية  ال�رصك�ت   ،
قدرته�  الإثب�ت  الدبلوم��شي 

الع�لية يف الت�شيري .

 طالب ن�سطاء حقوقيون و جمعويون بتقدمي وزراء حاليني و�سابقني خالل فرتة حكم الرئي�س امل�ستقيل 
عبد العزيز بوتفليقة ، اأمام امل�ساءالت القانونية بتعيني مدراء جهويني ووالئيني وتنفيذيني فا�سلني 

بوالية ورقلة ، ناهيك عن وجود عدد منهم حمل متابعات ق�سائية .

الوالية مق�سودة مبخطط لتهمي�س اإطاراتها على مدار 20 �سنة  

اأحمد باحلاج 

تعيني مديرين جهويني وتنفيذيني 
بورقلة م�ضبوقني ق�ضائيا 

بواليتي  املحلي  ال�ش�رع   يعي�ض 
مترنا�شت و اأدرار على وقع �شفيح 
الواليني  عر�ض  مم�   ، �ش�خن 
دون  ح�ل  وت�شوي�ض  مل�ش�يق�ت 
متكينهم� من مت�بعة وترية التنمية 
، ب�شبب احتج�ج�ت البط�لة ، نهب 

العق�ر وتبديد امل�ل الع�م 
�شك�ن  من  الع�رصات  ن��شد 
 ، احلدوديتني  اأدرار  و  مترنا�شت 
»الو�شط«،  يومية  مع  حديثهم  يف 
ميدانية  زي�رة  برجمة  ب�رصورة 
امل�ش�كل  اأمه�ت  على  للوقوف  
ب�شبب  ال�شك�ن  يك�بده�  التي 
العق�ري  النهب  مظ�هر  تف�شي 
ح�ل  م�  وهو  واخل��ض  العمومي 
امل�ش�ريع  جملة  جت�شيد  دون 
�شلة  له�  التي  اله�دفة  التنموية 

غرار  على  املواطنني  بيومي�ت 
ال�شحة ، الرتبية ، ال�شكن ، ال�شب�ب 
التقل�ض  عن  ن�هيك   ، والري��شة 
دون  اخل�رصاء  للم�ش�ح�ت  الكبري 
الرتفيه  ملرافق  االفتق�ر  ن�شي�ن 

والت�شلية .
اإىل ج�نب ذلك فقد ت�ش�ءل نف�ض 
ب�لواليتني املذكورتني  املتحدثني 
حقيقية  ارادة  غي�ب  اأ�شب�ب  عن 
من الواليني لتج�شيد تعليمة وزارة 
املحلية  واجلم�ع�ت  الداخلية 
لالإ�رصاع  الرامية  االإقليم  وتهيئة 
تنفيذية  جم�ل�ض  ت�شكيل  يف 
م�شغرة ، من اأجل االإ�رصاف على 
قرارات  من  املئ�ت  تنفيذ  عملية 
وامل�شتودع�ت  البن�ي�ت  هدم 
�شيدت  التي  الع�شوائية  واحلظ�ئر 

فوق اأوعية عق�رية عمومية ت�بعة 
للدولة بدون رخ�شة بن�ء .

اجلهتني  بط�لو  �شدد  جهتهم   من 
على   ، املحتجني  املذكورتني 
ه�تني  واليي  تدخل  �رصورة  
الواليتني  لفتح حتقيق يف من��شب 
الوطنية،  ب�ل�رصك�ت  ال�شغل 
حمملني يف ال�شي�ق نف�شه ال�شلط�ت 
الت�شغيل،  واأجهزة   املحلية 
مبن��شب  التالعب  م�شوؤولية 
ال�شغل املوجهة ل�شب�ب املنطقة، 
املح�شوبية  مظ�هر  تف�شي  لكن 
واملح�ب�ة، جعل املن��شب تذهب 
لغرب�ء عن املنطقة، ويف �شي�ق ذي 
الوالئية  اللجنة  رئي�ض  اتهم  �شلة، 
اجلزائرية  ب�لرابطة  للت�شغيل، 
االإن�ش�ن  حقوق  عن  للدف�ع 

احلقوقي   الن��شط  بتمرنا�شت، 
على  الق�در، الق�ئمني  عبد  تق�ر 
االحتق�ن  بت�أجيج  ال�شغل  �شوق 

املحلي  .
�شك�ن  ق�ل  اأخر  �شعيد  وعلى 
مر�شى  اأن    ، ومترنا�شت  اأدرار 
حتولوا  املذكورتني   الواليتني 
اإىل فئران جت�رب ب�شبب االفتق�ر 
كجه�ز  الطبية،  لالأجهزة  الت�م 
والراديو،  ب�الأ�شعة  الك�شف 
جعل  م�  وهو  ال�شك�نري،  وجه�ز 
تنقل  املر�شية احلرجة   احل�الت 
املج�ورة  الوالي�ت  مل�شت�شفي�ت 
على م�ش�ف�ت ترتاوح م� بني 1200 

و 1400  كلم  .
اأحمد باحلاج 

البطالة ، نهب العقار وتبديد املال العام ف�سائح من العيار الثقيل 

الكنا�س باأدرار ال�ضارع ي�ضدد اخلناق على واليي مترنا�ضت و اأدرار  

يف وقت تتنامى فيه االعتداءات و ال�سرقة و ل�سعات العقارب 

دورة تكوينية لفائدة 
اأعوان الوقاية و الأمن 

�ضكان حي العرقوب بتقرت يعي�ضون يف ظالم دام�س 
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ينظم ال�شندوق الوطني للت�أمين�ت 
االجتم�عية للعم�ل االأجراء وك�لة 
مديرية  مع  وب�لتن�شيق  اأدرار 
اأدرار  لوالية  املدنية  احلم�ية 
اأعوان  لف�ئدة  تكوينية  دورة 
الوق�ية واالأمن يف جم�ل احلرائق 

واال�شع�ف�ت االأولية. 
وح�شبم� اأف�د به بي�ن خللية االعالم 
للت�أمين�ت  ب�ل�شندوق  واالت�ش�ل 
االجراء  للعم�ل  االجتم�عية 
حت�شلت  قد  ك�نت   ، اأدرار  وك�لة 
يومية »الو�شط« على  ن�شخة منه 
ف�إن  هذا الن�ش�ط يندرج يف اإط�ر 
املتوا�شلة  االإعالمية  احلملة 
وامل�شطرة من طرف ال�شندوق يف 
العمل  حوادث  من  الوق�ية  جم�ل 
الدورة  هذه  املهنية،  واالأمرا�ض 

ت�شمح لالعوان ب�لت�طري املب��رص 
يف  الوا�شع  واالإطالع  وامليداين 
واال�شع�ف�ت  احلرائق  جم�ل 
بني  اخلربات  وتب�دل  االأولية 
واأعوان  املدنية  احلم�ية  اأفراد 
الفرتة  خالل  وهذا  ال�شندوق. 
املمتدة من 19جوان اإىل غ�ية 20 

جوان 2019 مبقر الوك�لة. 
فر�شة  الدورة  هذه  �شتكون  كم� 
اأجل  من  واالأمن  الوق�ية  العوان 
من  الوق�ية  على  اأكرث  التعرف 
ت�شتهدف  املهنية.  االأخط�ر 
الوق�ية  اأعوان  الدورة جميع  هذه 
لل�شندوق  الت�بعني  واالأمن 
ك�مل  م�شتوى  على  واملتواجدين 

تراب الوالية.
اأحمد باحلاج 

بحي  ب�ب�  الط�لب  �ش�رع  يع�ين 
االأمري عبد الق�در و املعروف بحي 
�شهر  من  اأكرث  من  بتقرت  العرقوب 
يف ظالم دام�ض على م�شتوى اأرج�ء 
احلي  مم� اأدخلهم يف جّو من اخلوف 
العق�رب  ل�شع�ت  على �شالمتهم من 
الفرتة  هذه  يف  الظالم  حتبذ  التي 

التي تتميز ب�لربودة الق�ر�شة .
ات�ش�لهم  خالل  احلي  �شك�ن  اأبدى   

تذمرهم  عن   « »الو�شط  بيومية  
و  البلدية  م�ش�لح  تق�ع�ض  من 
 ، اخللل  اإ�شالح  يف  �شونلغ�ز  �رصكة 
ال�شعبي  احلي  هذا  اأ�شبح  وقت  يف 
ال�شب�ب  من  للعديد  مق�شدا  ليال 
الن�رية  الدرج�ت  اأ�شح�ب  خ��شة 
اأبن�ء  اأ�شبح ي�شكل خطرا على  مم� 
ترفيه  اإنعدام مرافق  احلي يف ظل 
من  تخوفهم  اأبدوا  كم�   ، ب�ملدينة 

ال�رصقة  و  االعتداءات  ظ�هرة 
�شك�ن  اإعترب  و   ، اجلريان   ملن�زل 
احلي اأن هذه الظروف ت�شجع هوؤالء 
على ال�شطو ملن�زل و حمالت احلي 
، كم� اأ�شبح احلي معّر�ض لل�شع�ت 
معظم  اأن  مب�  ال�ش�مة  العقرب 

البني�ت �شبه قدمية.
ل�شك�ن  اإ�شتف�ش�رن�   خالل  و  هذا 
ب�أن  اأج�بوا   ، اخللل  عن  احلي 

م�ش�لح البلدية عجزت عن اإ�شالح 
تغيري  يف  يكمن  ال  الذي  اخللل 
على  خلط  بوجود  بل   ، امل�ش�بيح 
و   ، الكهرب�ئية  الكوابل  م�شتوى 
يف  جمددا  ب�لعودة  هوؤالء  وعدوا 
للحي  االإن�رة  الإع�دة  وقت  اأقرب 
بقي  لكن   ، �شونلغ�ز   مع  ب�لتن�شيق 

تلك الوعد حربا على ورق.
اأحمد باحلاج 

عني  قرية  ي�شتكي  �شك�ن  زال  ال 
ال�شيخ ببلدية �شيدي خليل الواقعة 
غرب الوادي   من نق�ئ�ض تنموية 
ظروف�  يعي�شون  جعلتهم  عديدة 
ه�ج�ض  ت�شكل  ب�تت  �شعبة،  جد 

يق�شي م�ش�جعهم.
ت�رصيح�تهم  يف   اأكدوا   بحيث 
حرم�نهم  »الو�شط«  عن  ليومية 
واملرافق  احل�جي�ت  خمتلف  من 
م�شكلة  مقدمته�  ويف  احليوية 
الطبيعي وهو  ب�لغ�ز  التزود  نق�ض 
م�شكل قدمي يع�د طرحه يف كل مرة 
ومل يجد له امل�شوؤولون  املحليون 
حال ملمو�ش� ، بحيث يعي�ض �شك�ن 
انعدام  مع  كبرية  مع�ن�ة  القرية  
ت�شمن  التي  احلي�ة  �رصوري�ت 
لط�مل�  لع�ئالت  الكرمي  العي�ض 
ط�لبت بحقه� التنموي، ولكن عدم 
ال�شلط�ت  من  اعتب�ر  اأي  اإع�رتهم 
يبقى  املط�لب  هذه  على  الق�ئمة 
يت�شدر  اأين  املوقف،  �شيد  دائم� 
الغ�ز  انعدام  املط�لب  هذه 
اله�ج�ض  يبقى  الذي  الطبيعي 

االأكرب لهوؤالء يف �شل مع�ن�تهم مع 
اأرهقت  التي  البوت�ن  غ�ز  ق�رورة 
وهذا  واملعنوي،  امل�دي  ك�هلهم 
مقر  اإىل  التنقل  هوؤالء  ي�شطر  م� 
بق�رورة  الظفر  اأجل  من  البلدية 
ت�شد ح�جي�تهم اليومية ،ا�ش�فة اىل 
هدا غي�ب ت�م للمرافق ال�رصورية 
والرتفيهية كملعب ري��شي او �شبه 
اوق�ت  فيه  يق�شون  لل�شب�ب  ن�دي 
ظل  يف  خ��شة  اليومي  فراغهم 
املغري  بلدية  عن  امل�ش�فة  بعد 
حوايل 15كم وهو م� يحتم عليهم 
�شيدي  بلدية  اىل  التنقل  يومي� 
اليومي    امللل  لتخفيف  خليل 
من  ال�شك�ن  يط�لب  ال�شدد  بهذا 
يف  التعجيل  املحلية  ال�شلط�ت 
ربط بيوتهم بغ�ز املدينة بغية رفع 
اأو�ش�عهم  وحت�شني  عنهم  الغنب 
و�شعهم  املعي�شية  وحت�شنني 
املرافق  بع�ض  بتوفري  التنموي 
�شب�ب  عن  لرتفيه  ال�رصورية 

القرية .
�سالح ، ب

�ضكان قرية عني ال�ضيخ بالوادي 
يطالبون بالتفاتة تنموية 

من اأمهات املطالب توفري الغاز الطبيعي



اأثارت م�ساركة بع�ض الأ�سماء ممن 
اأطلقوا على اأنف�سهم رجال اأعمال 
البحرين  موؤمتر  يف  فل�سطينيني 
الفل�سطيني  املجتمع  �سخرية 
الذي مل ي�سمع بهم �سوى يف هذه 
الأيام ما يدلل على حالة الإفال�ض 
جلب  من  والإ�رسائيلي  الأمريكي 

م�ساركة جادة ملوؤمتر البحرين.
التحالف  منظمة  رئي�ض  وقال 
ال�رسق  يف  ال�سالم  اأجل  من 
ليندون  جوين  الأمريكية  الأو�سط 
"اأ�رسف  اإن  �سحفي  ت�رسيح  يف 
ماليني  خم�سة  �سيمثل  اجلعربي 
البحرين"  موؤمتر  يف  فل�سطيني 
وا�سعة حول  �سخرية  اأثار  ما  وهو 
خرج  الذي  اجلعربي  هذا  هو  من 
ويلبي  ي�سارك  �سوف  باأنه  و�رسح 
الدعوة الأمريكية منتقدا املوقف 

الفل�سطيني الراف�ض للم�ساركة.
ويعّد اجلعربي اأحد رجال الأعمال 
�سخ�سية هام�سية  وهو  اخلليل  يف 

مع  م�سبوهة  عالقات  وله  للغاية، 
الإجماع  امل�ستوطنني خارجة عن 
غرفة  يف  ع�سو  فهو  الوطني، 
وهي  وال�سامرة"  "يهودا  التجارة 
�سهيونية  حكومية  غري  منظمة 
اإ�رسائيلية  جتارية  ل�رساكة  تروج 
اأمن  �سابط  وهو  فل�سطينية، 
موؤخرا  اأ�س�ض  �سابق  فل�سطيني 
حزبا جديدا �سماه حزب الإ�سالح 
اإدارة  من  مقرب  وهو  والتنمية، 
ديفيد  الأمريكي  وال�سفري  ترمب 
فريدمان، وهو من الداعمني ل�سم 

ال�سفة الغربية للكيان ال�سهيوين.

�شخ�شيات هام�شية 
وم�شبوهة

يف مقابل اجلعربي، اأعلن �سخ�ض 
اأي�سا  معروف  غري  هام�سي 
البحرين  موؤمتر  يف  م�ساركته 
والذي  م�ساد،  عارف  حممد  وهو 

ينحدر من بلدة برقني غرب جنني 
�سمال ال�سفة الغربية، وهو مطرود 
من البلدة منذ ع�رسين عاما على 
التعامل مع  به يف  ال�ستباه  خلفية 

الحتالل.
�سحفي  ت�رسيح  يف  م�ساد  وخرج 
موؤمتر  يف  ي�سارك  �سوف  باأنه 
ال�ستثمار  قرر  وقد  البحرين، 
مببلغ مليون دولر، علما اأنه يقيم 
يف حيفا يف اأرا�سي ال48 ويحمل 
جن�سية الحتالل منذ طرده من 
بلدته، ولكنه خرج ليتحدث با�سم 

الفل�سطينيني.
ولكن عائلة م�ساد �سارعت بدعم 
من فعاليات بلدة برقني لإ�سدار 
التامة  الرباءة  باإعالن  �سارم  رد 
منه، وجاء يف بيانها "نحن عموم 
واخلارج  الوطن  يف  م�ساد  عائلة 
براءتنا  وقانونيا  ع�سائريا  نعلن 
حممد  املدعو  من  املطلقة 
الهارب  برقني  من  م�ساد  عارف 

عاما  ع�رسين  منذ  البلدة  من 
الوطني  ال�سف  عن  خلروجه 
واأخالق  واأعراف  وتقاليد 
م�رسف  تاريخ  لها  التي  العائلة 
والن�سال،  والعطاء  النتماء  يف 
ال�سهداء  من  الكثري  وقدمت 
واملنا�سلني عرب �سني الن�سال".

يربطها  ل  العائلة  اأن  واأكدت 
التوا�سل  اأو  العالقة  من  نوع  اأي 
معه منذ اأكرث من ع�رسين عاما؛ 
لكونه منبوذا ومطرودا من العائلة 
خلروجه عن ال�سف الوطني، واأن 
اأي ت�رسف اأو اأي فعل ي�سدر منه 
ل ميثل العائلة نهائيا، اإمنا ميثل 

نف�سه فقط.
من  ي�سدر  ما  اأن  على  و�سددت 
م�ساد  عارف  حممد  املدعو 
ول  ومرفو�ض،  مدان  عمل  هو 
العائلة  واأن  نف�سه،  اإل  ميثل 
بريئة منه اإىل يوم الدين ومن كل 
موؤمترات  يريدون ح�سور  الذين 

ال�سعب  متثل  ل  م�سبوهة 
الفل�سطيني.

الرفاعي  معروف  اأكد  بدوره 
لإ�سقاط  ال�سعبية  احلملة  من�سق 
لـ"املركز  البحرين  موؤمتر 
هذه  اأن  لالإعالم"  الفل�سطيني 
قيمة  ول  م�سبوهة  امل�ساركات 
�سخ�سيات  من  وتاأتي  لها، 
هام�سية، وهي دليل على اإفال�ض 

من  للموؤمتر  املنظمة  اجلهات 
فل�سطينية  م�ساركة  اإح�سار 

فعلية.
الإجماع  حالة  اأن  على  و�سدد 
موؤمتر  رف�ض  على  الفل�سطيني 
قبل  املوؤمتر  اأ�سقطت  البحرين 
احلراك  على  موؤكدا  حدوثه، 
يف  الفاعل  والر�سمي  ال�سعبي 

مواجهة �سفقة القرن.
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هل تغرق �ملجل�س �لع�سكري و�آخرين؟ 
منذ منت�شف الأ�شبوع املا�شي، تتوا�شل احتجاجات يف كثري من مدن وقرى ال�شودان، بالتزامن مع وقفات احتجاجية للعاملني يف موؤ�ش�شات 

حكومية وخا�شة وجامعات و�شركات، ا�شتجابة لدعوات من قوى "اإعالن احلرية والتغيري"، قائدة احلراك ال�شعبي.

تُعرف  باتت  ما  بداية  هي  تلك 
للثورة  الثالثة  بـ"املوجة 
ال�سغط  اإىل  وتهدف  ال�سودانية"، 
على املجل�ض الع�سكري النتقايل 
املدنيني،  اإىل  ال�سلطة  لت�سليم 
عن  امل�سوؤولني  حماكمة  وكذلك 
 3 يف  اخلرطوم،  اعت�سام  ف�ض 

جوان  اجلاري.
اإىل  الثالثة"  "املوجة  ت�سمية  تعود 
خالل  ال�سعبي،  احلراك  جناح 
يف  املا�سية،  ال�ست  الأ�سهر 
الب�سري  عمر  من  بكل  الإطاحة 
والفريق  اجلمهورية،  رئا�سة  من 
رئا�سة  من  عوف  بن  عو�ض  اأول 
يف  النتقايل،  الع�سكري  املجل�ض 
يف  وامل�ستهدف  املا�سي،  اأفريل 
املجل�ض  هو  الثالثة"  "املوجة 
اجلي�ض  �سكله  الذي  الع�سكري، 
لقيادة  بالب�سري،  الإطاحة  بعد 
عامني  ت�ستمر  انتقالية  مرحلة 
انهارت  اأن  ومنذ  اأق�سى،  كحد 
املا�سي،  ال�سهر  مفاو�ساتهما، 
وقوى  الع�سكري  املجل�ض  يتبادل 
يف  بالرغبة  اتهامات  التغيري 
ال�سلطة  اأجهزة  على  الهيمنة 

املقرتحة يف الفرتة النتقالية.
املا�سية،  الثالث  الأيام  وخالل 
كثرية  وقرى  مدن  �سهدت 
بت�سليم  طالبت  احتجاجات 
من  خماوف  ظل  يف  ال�سلطة، 
مطالب  على  اجلي�ض  التفاف 
لالحتفاظ  ال�سعبي  احلراك 
بال�سلطة، كما حدث يف دول عربية 
اأخرى، ورغم انت�سار اأمني مكثف، 
�سهدت اأحياء اخلرطوم مظاهرات 
ال�سلطة،  بت�سليم  طالبت  ليلية 
ونددت بف�ض العت�سام اأمام مقر 
قيادة اجلي�ض و�سقط 128 قتيال يف 
عملية الف�ض واأحداث عنف تلتها، 

لأطباء  املركزية  اللجنة  بح�سب 
ال�سودان )تابعة للمعار�سة(، الأحد 
املا�سي. بينما قدرت اأخر ح�سيلة 

لوزارة ال�سحة عدد القتلى بـ61.
وي�سهد ال�سودان تطورات مت�سارعة 
ومت�سابكة، �سمن اأزمة احلكم، منذ 
اأن عزلت قيادة اجلي�ض الب�سري من 
املا�سي،  اأفريل   11 يف  الرئا�سة، 
�سعبية  احتجاجات  وطاأة  حتت 
بداأت اأواخر العام املا�سي تنديدا 

برتدي الأو�ساع القت�سادية.
ويقول ن�سطاء يف احلراك ال�سعبي، 
على و�سائل التوا�سل، اإن "املوجة 
الثالثة" �ست�ستكمل اأهداف الثورة، 
وتفكك  املدنية،  ال�سلطة  وتقيم 

موؤ�س�سات النظام ال�سابق.
اأي  املحتجون  يرف�ض  ورمبا 
الع�سكري  املجل�ض  بني  اتفاق 
وقوى التغيري على متثيل ذي ن�سبة 
مت�ساوية بني الع�سكر واملدنيني يف 
للمرحلة  املقرتح  ال�سيادة  جمل�ض 
بح�سب  املرجح،  ومن  النتقالية، 
اتفاق،  اإىل  التو�سل  املراقبني، 
يف ظل ن�ساط الو�ساطة الإثيوبية، 
مع  اجتماعات  ال�سبت  بداأت  التي 
املجل�ض الع�سكري وقوى التغيري.

تكتيكات جديدة
اجلماهريي  احلراك  يف  الالفت 
اأ�ساليب  يتبع  اأنه  هو  الراهن 
الحتجاجات  عن  مغايرة 
املا�سية، باعتماده و�سائل جديدة 
الحتجاجية،  الفعاليات  لرتتيب 
الإنرتنت  خدمة  انقطاع  ظل  يف 
يف  املقاومة"  "جلان  وتلعب 
الرتتيب  يف  الأكرب  الدور  الأحياء 
و�سائل  با�ستخدام  للمظاهرات، 
الر�سائل  منها  عديدة،  ات�سال 
والت�سال  الق�سرية  الن�سية 

لتحديد  بني جمموعات،  املبا�رس 
وكان  التجمعات،  واأماكن  مواعيد 
خالل  من  يتم  ال�سابق  يف  ذلك 
مكونات  اأبرز  املهنيني،  جتمع 
احلراك، عرب ن�رس جدول مبواعيد 
على  امل�سريات،  انطالق  واأماكن 
مل  ما  وهو  و"توتري"،  "في�سبوك" 

يعد متاحا.
قطع  العت�سام،  ف�ض  وعقب 
خدمة  الع�سكري  املجل�ض 
الإنرتنت  اأن  معتربا  الإنرتنت، 
الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 
القومي"وجلان  لالأمن  "مهدد 
ن�سطاء  عن  عبارة  هي  املقاومة 
حدة  على  �سغري  حي  كل  يف 
بينما  بينهم،  فيما  يتوا�سلون 
اإىل  الكبرية  الأحياء  تق�سيم  يتم 
و�رسعة  ل�سهولة  جلنة  من  اأكرث 
�رسقي  يف  نا�سط  وقال  التوا�سل 
اخلرطوم، ف�سل عدم ن�رس ا�سمه، 
لالأنا�سول: "مل تتوقف اجتماعاتنا 
ولقاءاتنا منذ 11 اأفريل، كنا نعقد 
وبعد  العت�سام.  مبقر  بع�سها 
لقاءاتنا  توا�سلت  الف�ض،  جمزرة 
"جمزرة  اأكرب"واأ�ساف:  ب�سكل 

اإ�رسارنا  من  زادت  رم�سان   29
كي  الثورة،  ملوا�سلة  ومتا�سكنا 
�سهدائنا"،غري  قتل  من  نحا�سب 
املظاهرات  ي�سفون  حمللني  اأن 
ارتدادية"،  "هزات  باأنها  الراهنة 
الغ�سب واحلزن عقب  لمت�سا�ض 

ف�ض العت�سام.

م�شتقبل الحتجاجات 
ل يبدو املجل�ض الع�سكري مهتما 
بالت�سدي ملوجة الت�سعيد الراهنة، 
الآن  حتى  تعليق  عنه  ي�سدر  ومل 
اجلماهريية  التحركات  على 
يف  حاليا  املجل�ض  قادة  وينخرط 
قطاعات  مع  جماهريية  لقاءات 
اإل  وقبلية  اأهلية  واإدارات  فئوية 
اجلماهريي  احلراك  تزايد  اأن 
اإىل  املجل�ض  يدفع  اأن  ميكن 
ا�ستخدام قوته الع�سكرية والأمنية 
املجل�ض  جتاهل  اأن  خرباء  ويرى 
طبيعي،  اأمر  هو  لالحتجاجات 
من  ر�سالة  جمرد  باعتبارها 
التفاو�ض  ب�رسورة  التغيري  قوى 
ل�ستئناف  التغيري  قوى  وت�سرتط 
اأن  املجل�ض  مع  املفاو�سات 

ف�ض  جرمية  بارتكابه  يعرتف 
حتقيق  جلنة  وت�سكيل  العت�سام، 

دولية.
املجل�ض  رف�ض  ا�ستمرار  ومع 
قوى  قررت  ال�رسطني،  لهذين 
العودة  املا�سي،  الثالثاء  التغيري، 

اإىل الحتجاجات.
للت�سعيد  جدول  عن  واأعلنت 
للجان  اجتماعات  يت�سمن 
ومظاهرات  الأحياء  يف  املقاومة 
ومدن  اخلرطوم  اأحياء  يف  ليلية 
ندوات  تنظيم  اإىل  اإ�سافة  اأخرى، 
التى  الكيفية  فاإن  مراقبني،  وفق 
�سي�ستخدم بها املجل�ض الع�سكري 
املتظاهرين  مواجهة  يف  قواته 
الحتجاجات  م�سري  �ستحدد 

وقوتها.
بح�سب  مفرطة،  قوة  ا�ستخدام 
ا�ستعال  من  �سيزيد  املراقبني، 
الب�سري  اأيام  اإىل  والعودة  الو�سع، 
من مظاهرات �سخمة وم�ستمرة، 
الحتجاجات  جتاهل  اأن  كما 
و�سيو�سع  املتظاهرين  �سي�سجع 
"املوجة  تبقى  لذلك  دائرتها  من 
على  الأكرب  اخلطر  هي  الثالثة" 
حتركت  فاإن  الع�سكري،  املجل�ض 
جماهرييا،  واأو�سع  اأكرب  ب�سكل 
لحمالة  املجل�ض  ف�ستغرق 

ك�سابقيه، بح�سب حمللني.
ورمبا يلجاأ املجل�ض اإىل حلول غري 
اجلماهريي  املد  لإيقاف  متوقعة 
وذلك عرب حماولة  يت�سع،  اأن  قبل 
التقرب من ال�سعب بحلول لالأزمة 

ال�سيا�سية.

متغريات حمتملة
باعرتاف  التغيري  قوى  تتمتع 
واملجتمعني  الع�سكري  املجل�ض 
املمثل  باأنها  والدوىل  الإقليمي 

ال�رسعي للمحتجني ورغم اأنها ما 
يف  املبادرة  بزمام  مت�سك  زالت 
اأية  اأن  اإل  اجلماهريي،  احلراك 
اتفاقها  حال  يف  منها،  انتكا�سة 
مع املجل�ض الع�سكري، قد جتعل 
جمال  قال  يتجاوزها  ال�سارع 
اأي  اإن  �سوداين،  �سحفي  اإدري�ض، 
 +7" حاليا  املطروح  وفق  اتفاق 
7+1" )7 مدنيني و7 من املجل�ض 
�سخ�سية  والرئي�ض  الع�سكري 
يف  التغيري  قوى  �سي�سع  قومية(، 
لل�سهداء"واأ�ساف  اخليانة  خانة 
"ال�سهداء  اأن  لالأنا�سول  اإدري�ض 
قدموا حياتهم من اأجل قيام حكم 
ليكون  ولي�ض  دميقراطي،  مدين 
النظام  يف  كبريا  جزءا  للع�سكر 

القادم".
قبل  اتفاق  "حدوث  باأن  وزاد 
معرفة م�سري التحقيق ب�ساأن ف�ض 
ا�ستعال  اإىل  �سيوؤدي  العت�سام 
تربزها  اأخرى  بقيادة  احتجاجات 
قوى  من  تكون  ولن  املرحلة، 

التغيري".
اأنور �سليمان، كاتب  ا�ستبعد  بينما 
اأن  �سوداين،  ال�سيا�سي  وحملل 
الثورة  من  الثالثة  املوجة  ت�سيب 
الع�سكري وقوى  كال من املجل�ض 
"من  �سليمان:  واأردف  التغيري 
التغيري  قوى  تكون  اأن  ال�سعب 
هدفا  الع�سكري  واملجل�ض 
للجماهري ب�رسبة واحدة، ففر�ض 
امل�ستقبل تت�ساءل اأمام الع�سكري 

منذ ف�ض العت�سام".
مكونات  بع�ض  "لكن  وا�ستدرك: 
نداء  حتالف  مثل  التغيري،  قوى 
ال�سودان وحتالف الإجماع الوطني، 
اإن مل تغري طرق تفكريها واأدواتها 
القوة  عن  بعيدة  وتكون  ف�ستندثر 

الثورية وال�سعبية احلية".

ال�شودان الثالثة" يف  "املوجة 

يف ظل مقاطعة فل�سطينية لور�سة �لبحرين.. "نكر�ت" يحاولون ت�سدر �مل�سهد!
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اإبادة الروهنغيا يف ميامنار تروي 
ق�سة الف�سل الأممي 

ماونغ زارين/ من�شق العالقات 
اال�شرتاتيجية لدى منظمة 

»حتالف الروهنغيا احلر«

مثل  �أخرى،  عرقية  جمتمعات  توجد   
»ت�شني«  »كارين«،  »مون«،  »كا�شني«، 
مناطق  ا  �أي�شً ت�شكن  و«�شان«،  و«و�« 

حدودية �أو »هام�شية« يف ميامنار.
بينما حكام ميامنار م�شتعدون ال�شتيعاب 
عن  �لع�شكرية  �لقيادة  �رتدت  هوؤالء، 
و�أو�ئل  �خلم�شينيات  يف  �شيا�شاتها 
ر�شمًيا  قبلت  و�لتي  �ل�شتينيات، 
�لقومية،  �الأقليات  كاإحدى  »�لروهنغيا« 
�لتي كانت تعترب �آنذ�ك جزًء� ال يتجز�أ 

من »�حتاد بورما« )ميامنار حاليا(.
نيونت،  خني  �ل�شابق،  للجرن�ل  وفًقا 
�لهند�شة  �شيا�شة  يف  ميامنار  �رشعت 
عرقية  �أ�ش�س  على  �لدميوغر�فية 
وخ�شت   ،1966 عام  �أر�كان  يف  ودينية، 

م�شلمي �لروهنغيا بتلك �ل�شيا�شة.
�ل�شابق  �لرئي�س  نيونت،  كان 
 -1981( �لع�شكرية  لال�شتخبار�ت 
2004(، �أحد مهند�شي �الإبادة �جلماعية 
�لرئي�شي  �جلالد  كان  بل  للروهنغيا، 
ور�ء  و�ل�شبب  �أر�كان،  �أر�س  على 
�لعنيف يف  �لرتحيل  �الأوىل من  �ملوجة 
1978، حتى مت تطهري �ملنطقة عرقًيا 

يف 2004.
�لغربية  �لبو�بة  »م�شكلة  كتابه  يف 
باللغة   2017 عام  �ل�شادر  مليامنار«، 
نظر  وجهة  نيونت  �رشد  �لبورمية، 
يف  �لقوميون  وتناقلها  للتاريخ  َرفة  محُ
�أن  وهي  ميامنار،  وجرن�الت  �أر�كان 
�أر�كان كانت يف �الأ�شل »بوذية خال�شة« 
حتى و�شل �إليها �لربيطانيون يف 1824.

ق�شة  تروي  �لتاريخية  �الأدلة  لكن 
لغرب  �ل�شاحلية  فاملنطقة  خمتلفة، 
ميامنار يف خليج �لبنغال كانت متنوعة 
ثقافًيا ودينًيا، وت�شم �أطياًفا من جميع 
�أ�شبحت  �لتي  �جلغر�فية،  �ملناطق 
نيونت  وو�شف  �حلالية،  ميامنار  ت�شكل 
باأنه  �لرجعي  �لقومي  �مل�رشوع  ذلك 

»م�شكلة �لبو�بة �لغربية مليامنار«.
يف  �حلايل  �لع�شكري  �لقائد  وقال 
�إن  �أونغ هيلينغ،  ميامنار، �جلرن�ل مني 
�مل�رشوع، �لذي ي�شفه علًنا باأنه »عمل 
�مل�شاريع  مع  يتما�شى  مكتمل«،  غري 
�لتي  �الأخرى،  )�لعن�رشية(  �لع�شكرية 
تبناها �جلي�س يف �ل�شنو�ت �لتي تَ�شكل 

فيها �حلكم �لع�شكري يف �ل�شتينيات.
�لقطاع  �مل�شاريع:  تلك  بني  من  كان 
�شيطرة  يو�جه  كان  �لذي  �لتجاري، 
�أ�شخا�س ذوي �أ�شول �أجنبية، كال�شينيني 
و�لهنود و�الأوروبيني و�الآ�شيويني، وكلهم 
عن  �لنظر  بغ�س  »�شيوًفا«،  يحُعتربون 
ق�شوها  �لتي  �لعقود  �أو  �لقرون  عدد 
يف ميامنار �أو كيف دحُجمت جمتمعاتهم 

جيد� يف �ملجتمع �لبورمي ككل.

تاأميم اقت�شادي

يف عهد �لديكتاتور �لع�شكري مليامنار، 
مت   )1988  :1962( وين  ين  �جلرن�ل 
على  �القت�شاد  تاأميم  مهمة  �إجناز 
�أ�شا�س عرقي، عرب �شن »قانون �لتاأميم 

�القت�شادي«، عام 1964.
�لهجرة  �أمام  �ملجال  وين  ين  وفتح 
الآالف  و�ل�شلمية  »�لطوعية«  �لعك�شية 
من �لعائالت �الإثنية، من ذوي �الأ�شول 
�إىل  و�الأوروبية،  و�ل�شينية  �لهندية 
كونغ،  �أ�شرت�ليا، هونغ  باك�شتان،  �لهند، 

�ملتحدة،  �لواليات  تايو�ن،  �شنغافورة، 
بريطانيا وكند�.

�القت�شادية  �لهيمنة  �إنهاء  بعد 
�لع�شكريون  �لقادة  حّول  »�الأجنبية«، 
كانو�  �لذين  �لروهنغيا،  �إىل  �نتباههم 
يف نظر �جلرن�الت �لوكيل �لدميوغر�يف 
حينها  �ل�رشقية  لباك�شتان  �ملحتمل 

)1971- بنغالدي�س �مل�شتقلة حديثا(.
جمتمع  �أن  حقيقة  رغم  ذلك  كان 
ميامنار  غربي  موجود�  كان  �لروهنغيا 
حدودها  ظهور  قبل  حتى  قرون  منذ 

�لوطنية �حلالية كدولة قومية حديثة.

الهند�شة الدميوغرافية

عقدو�  قد  �لبورميون  �لقوميون  كان 
�لعزم على ��شتعادة �خل�شائ�س �لبوذية 
�ملزعومة يف �ملنطقة �ل�شاحلية �لغنية 

ثقافًيا و�إثنًيا يف �أر�كان.
و�أول و�شيلة ��شتخدمها �جلي�س لتنفيذ 
تلك �لهند�شة �لدميوغر�فية كانت عرب 
مدعومة  هجرة  �أي  �شلمي«،  »برنامج 
من �لدولة، عرب تقدمي مغريات لالأ�رش 
ميامنار  من  �أخرى  �أجز�ء  من  �لبوذية 
وقت  يف  �أر�كان،  �شمايل  �إىل  لالنتقال 
باملئة   70 فيه  ي�شكلون  �لروهنغيا  كان 
من �شكان �لوالية و�عرتف عقيد �شابق 
�أر�كان،  يف  �لع�شكرية  باملخابر�ت 
نيونت،  قيادة �جلرن�ل  يعمل حتت  كان 
باأن  �الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  عرب 
�آنذ�ك  �ل�شلمية  ميامنار  ماوالت 
»ف�شلت«؛ ب�شبب �أولويات �أخرى، ونق�س 

�لتمويل �لكايف.
كبرية  موجات  عرب  �لف�شل  ذلك  عولج 
�ملن�شقة  �لع�شكرية  �لعمليات  من 
�إ�شافة  �لدولة،  من  و�ملوجهة  مركزًيا 
�لعنف �جلماعي �ملحلية،  �إىل حمالت 

�ملدعومة من �لدولة �شد �لروهنغيا.

جتريد الهوية

�لدولة  �لت�رشف، ح�شدت  ولتربير ذلك 
�لهيئات  فيها  مبا  �أجهزتها،  جميع 
ووز�رة  و�لق�شاء  و�لقانون  �لت�رشيعية 
وتدريب  و�ملد�ر�س  �لدينية  �ل�شوؤون 
�ملوظفني �ملدنيني، لتجريد �لروهنغيا 
ومو�طنتهم  وحقوقهم  هويتهم  من 
�ملنظم  �لهجوم  عن  ونتج  وموها 
و�ل�شديد على جمتمع �لروهنغيا �إجالء 
�أغلبية �شكان �أر�كان من �مل�شلمني حتى 

�أ�شبحو� �أقلية.
»جرمية«  باتت  �حلني،  ذلك  منذ 
�لروهنغيا �لوحيدة هي �أنهم موجودون 
�لعرقية  هويتها  لها  قومية  كاأقلية 
�خلا�شة، على �متد�د �الأر�س �ل�شا�شعة 
�لع�شكريون  يعتربها  �لتي  �أر�كان،  يف 

�لقوميون »بوذية فقط«.

�شمت دويل

خالل �لعامني �ملا�شيني، �أ�شبح و��شحا 
جد� �أن �ملجتمع �لدويل، وخا�شة �الأمم 
فعالة  تد�بري  �أية  يتخذ  مل  �ملتحدة، 

للت�شدي مل�رشوع �الإبادة �جلماعية.

بقر�ر�ت  �لدويل  �ملجتمع  و�كتفى 
ودعو�ت  �إد�نة،  وبيانات  ملزمة،  غري 
وت�رشيحات  رمزية،  م�شاءلة  �إىل 
مثل  �ملحتوى،  من  خالية  متكررة 
و�لكرمية  و�الآمنة  �لطوعية  »�لعودة 

و�مل�شتد�مة« للروهنغيا.
ملجل�س  �لفعلية  �ل�شلل  حلالة  ونظر� 

ذ�ت  �لعاملية  �لق�شايا  حيال  �الأمن 
�الأهمية، ب�شبب �أن حق �لنق�س )�لفيتو( 
د�ئمني  �أع�شاء  خلم�شة  فقط  ممنوح 
�لتنكيل  �أعمال  جميع  فاإن  باملجل�س، 
ويتم  كاملعتاد،  م�شتمرة  بالروهنغيا 
غ�س �لطرف عن �لفظائع �لتي ترتكبها 

ميامنار، وت�شمل �الإبادة �جلماعية.

عجز اأممي

 29 يف  �ل�شادر  روزنتال،  تقرير  خل�س 
�ملتحدة  �الأمم  �أن  �إىل  �ملا�شي،  ماي 
يف  و��شح  ب�شكل  »عاجزة«  كانت 
ميامنار  يف  �جلر�ئم  »�أخطر  مو�جهة 

مبوجب �لقانون �لدويل«.
منذ 1992، كلفت �جلمعية �لعامة لالأمم 
حالة  بر�شد  خا�شا  مقرر�  �ملتحدة 
حقوق �الإن�شان يف ميامنار؛ ب�شبب وجود 
�لروهنغيا  �شد  خا�شة  جر�ئم خطرية، 
خالل  �رشيالنكا،  يف  �حلال  كان  وكما 
��شتمرت  �لتي  �لد�مية  �الأهلية  �حلرب 
10 �شنو�ت و�نتهت يف ماي 2009، ف�شلت 
�الأمم �ملتحدة كمنظومة مرة �أخرى يف 
ميامنار  يف  �جلماعية  �الإبادة  مو�جهة 
وباإلقاء نظرة خاطفة على �الإح�شاء�ت 
يتبني �أن ميامنار على و�شك �النتهاء من 

حملة ��شطهاد و�إبادة �لروهنغيا.
�ل�شائع  �خلاطئ  �العتقاد  عك�س  وعلى 
�شوى  تعني  ال  �جلماعية  �الإبادة  باأن 
�حلقيقة  يف  فهي  �جلماعي،  �لقتل 
متعمد  وترحيل  وتهجري  تدمري  عملية 
على  بناء  �الأ�شخا�س،  من  ملجموعة 
و�لعرقية  و�الإثنية  �لقومية  هويتهم 
تلك  حجم  عن  �لنظر  بغ�س  و�لدينية، 

�ملجموعة.
�لروهنغيا  من  �أكرب  عدد  �ليوم  ويوجد 
على  بعددهم  مقارنة  ميامنار  خارج 

�أر��شي �أجد�دهم يف �أر�كان.
وطاأة  حتت  �ل�شتات  �إىل  ترحيلهم  ومت 
�شكل  �لرتحيل  و�أخذ  عنف،  �أعمال 
 ،1978 منذ  جماعية  هجرة  موجات 
�أ�شعاف  �أربعة  �ملهجرين  و�أ�شبح عدد 
�الأجد�د  �أر��شي  على  يز�لون  ال  من 

غربي ميامنار.

ترحيل عنيف

ميامنار  قامت  و2018،   2017 يف 
برتحيل عنيف الأكرث من مليون روهنغي 
وح�رشت  �شخ�س  مليوين  �إجمايل  من 
�شخ�س  �ألف   100 حو�يل  �حلكومة 
 ،2012 منذ  �لد�خل«،  يف  كـ«نازحني 
تغا�شت  عنف  موجات  �ندلعت  عندما 
وغريهم  �لروهنغيا،  �شد  �لدولة  عنها 
�ألف   400 قر�بة  ويوجد  �مل�شلمني  من 
روهنغي يف بلدة بوثيد�وجن، وهي �جليب 
�لكبري �لوحيد �لذي تحُرك للروهنغيا يف 
بلدهم �الأ�شلي، حيث يعي�شون يف خوف 
د�ئم من �أن يكونو� �لهدف �لتايل ملوجة 

�لعنف و�الإبادة �جلماعية.
تتمتع  ال  �ل�شكان  من  �ملجموعة  تلك 
جن�شية،  وال  �أ�شا�شية  �إن�شان  بحقوق 
�أو  �شحية  خدمات  على  يح�شلون  وال 
تعليمية �أو �جتماعية حقيقية، وال حتى 

فر�س جمدية لك�شب �لعي�س.
دويل  موؤمتر  يف  �شنو�ت،  خم�س  قبل 
�شني،  �أمارتيا  توجه  هارفارد،  بجامعة 
�إىل  �ملجاعات،  جمال  يف  بارز  عامل 
»�أنتم  قائال:  ميامنار،  يف  �ل�شلطات 
�لتغذية  فر�س  من  �لنا�س  حترمون 
�لدخل،  لك�شب  �القت�شادية  و�لفر�س 
�الأ�شا�شية  �ل�شحية  �خلدمات  ومن 

قتل  وهذ�   .. �خلدمات  من  وغريها 
موؤ�ش�شي«.

الق�شاء على الروهنغيا

ميامنار  �شمحت  طويلة،  فرتة  منذ 
كـ«عمل  �لروهنغيا  على  بالق�شاء 

�شيا�شي«.
قبل عقد من هجمات �الإبادة �جلماعية، 
عام 2018، ��شتهدفت �لدولة �لروهنغيا 
وهي  �أر�كان،  �شمايل  قرية   400 يف 
منطقة ممتدة على م�شافة ترت�وح بني 

60 و70 كيلومرًت�. )37-43 مياًل(.
و�أطلقت ميامنار ��شم »عمليات �لتطهري 
�الأمني« �شد �لروهنغيا، �لذين و�شفتهم 
جي�س  قيادتهم  بزعم  بـ«�الإرهابيني«، 

�إنقاذ �لروهنغيا يف �أر�كان.

جرمية �شد االإن�شانية

�شبا�س،  ويليام  �لكندي  ن�رش   ،2018 يف 
ميدل  بجامعة  �لدويل  �لقانون  �أ�شتاذ 
�للجنة  تر�أ�س  �لذي  بلندن،  �شيك�س 
�الأممية حلقوق �الإن�شان، در��شة بحثية 
و�شف فيها ��شطهاد ميامنار للروهنغيا 

باأنه »جرمية �شد �الإن�شانية«.
در��شة  بينها  عديدة،  در��شات  وبد�أت 
�جلماعية  بـ«�الإبادة  �ملعنونة  �شبا�س 
ميامنار«،  يف  للروهنغيا  �لبطيئة 
�الإبادة  طبيعة  على  �ل�شوء  بت�شليط 
�ملتمثلة  ميامنار،  ل�شيا�شات  �جلماعية 

يف ��شطهاد �لروهنغيا.
�شفحة،   444 من  تتاألف  �لدر��شة  تلك 
�لدولية  �حلقائق  تق�شي  بعثة  ون�رشتها 
 18 يف  �أممي،  بتفوي�س  �مل�شتقلة 

�شبتمرب/�أيلول 2018.
�أكرب  م�شد�قية  �لدر��شة  و�أعطت 
على  �الآن  �ملقبول  �لعلمي  لال�شتنتاج 
نطاق و��شع باأن ميامنار �رتكبت جرمية 
�لروهنغيا،  �شعب  �شد  جماعية  �إبادة 
ممية  �ل�شكان  من  جمموعة  وهي 

مبوجب �لقانون �لدويل.
�لتدخل  مينع  �أن  �ملمكن  من  وكان 
�جلي�س  ذلك  يف  مبا  �حلازم،  �لد�خلي 
�أو مفو�س من �الأمم �ملتحدة، ميامنار 
من بلوغ ذروة عمليات �لقتل �جلماعي 
لها  تعر�س  �لتي  �جلماعية،  و�الإبادة 

�آالف من �لن�شاء يف خريف 2018.
عمليات  �ملتحدة  �الأمم  �أنهت  وبينما 
و�لبو�شنة،  رو�ند�  يف  �جلماعية  �الإبادة 
كبري  حد  �إىل  تبنت  فقد   ،1994 عام 
نهًجا مغايًر� مع ميامنار، حيث �أ�شاءت 
ميامنار،  جر�ئم  »تاأطري«  عمد  عن 
وح�رشت  �إن�شانية«،  »�أزمة  باعتبارها 
عنا�رش  من  قليل  عدد  يف  �مل�شكلة 

�جلي�س.
خ�شائ�س  تو�فر  متاًما  ذلك  ويتجاهل 
فاملعنى  �جلماعية.  �الإبادة  عمليات 
هي  �لعمليات  لتلك  �ال�شطالحي 
�لدولة،  من  موجهة  دولية  »جر�ئم 
وت�شارك فيها كل من موؤ�ش�شات �لدولة 
�أو  دينًيا  �أو  )عرقًيا  �ملدين  و�ملجتمع 

وطنًيا( ب�شكل عام«.
�ملتحدة  �الأمم  تو��شل  ذلك  ورغم 
�الحتفاظ بخطاب هزيل مفاده �أن �أون 
�لفعلية،  �لدولة  زعيمة  ت�شي،  �شو  �شان 
موقف  يف  »هم  �ملدنية  وحكومتها 
�لتحول  قيادة  ماولتهم  �أثناء  �شعب 

�لدميقر�طي �له�س يف ميامنار«.
يدعمون  �لذين  �لن�شطاء،  وي�شتمر 
على  ب�شالم  �لعي�س  يف  �لروهنغيا  حق 
مثل  باإجر�ء�ت  �ملطالبة  يف  �أر�شهم، 

و�مل�شاءلة  �الأ�شلحة  وحظر  �لعقوبات 
�لدولية.

�أكرث  من  �لدبلوما�شيني  كبار  وحتى 
�لعامل  يف  للروهنغيا  �لد�عمة  �لدول 
�حلكومات  عن  ناهيك  �الإ�شالمي، 
�إىل حد  �الإ�شالم  )بحربها �شد  �لغربية 
كبري(، يخفون المباالتهم عرب �لقول �إنه 
ال ميكن حتديد �أن ما يحدث هو �إبادة 

�إال عرب مكمة �أو �إجر�ء ق�شائي.
�لتفاهم  ومذكر�ت  �خلطابات  ورغم 
بنغالدي�س،  )�جلارة(  مع  �لثنائية 
نية  �أو  رغبة  ميامنار  لدى  فلي�س 
)الجىء(  مليون  ال�شتعادة  �إر�دة  �أو 
حقوق  ��شتعادة  عن  ناهيك  روهنغي، 
�لكاملة  و�ملو�طنة  �الأ�شا�شية  �الإن�شان 

و�مل�شاو�ة.
يف  ميامنار  �شفارة  �أ�شدرت  موؤخًر�، 
 500 �أن  فيه  جاء  بياًنا  بنغالدي�س، 
ميامنار،  من  فرو�  فقط  �شخ�س  �ألف 
ولي�س 730 �ألفا وفق �الأمم �ملتحدة، �أو 
مليون كما تقول بنغالدي�س، يف �أ�شخم 
 25 منذ  وترحيل  جماعي  جلوء  موجة 

�أغ�شط�س/�آب 2017 .

اإدعاءات ميامنار

يف  مبا  بورما«  »�حتاد  �عرتف  كدولة، 
�ل�شابق  يف  �مل�شلحة،  �لقو�ت  ذلك 
�أ�شا�شية  عرقية  �أقلية  �لروهنغيا  باأن 
�لكاملة  �ملو�طنة  بحقوق  تتمتع 
�حلاكم  �جلي�س  حتول  ثم  و�ملت�شاوية، 
�إىل �الإبادة �جلماعية �شدهم بد�ية من 

�ل�شبعينيات.
�شحايا  �أن  على  ميامنار  �إ�رش�ر  �إن 
�نتهاكاتها هم »بنغاليني« يعك�س رغبتها 
ميامنار  �إىل  �نتمائهم  �شفة  �نتز�ع  يف 

و�الإدعاء باأنهم ينتمون �إىل بنغالدي�س.
�شيحتاجون  �لناجني  �أن  �إىل  تدفع  كما 
يف  عا�شو�  �أجد�دهم  �أن  �إثبات  �إىل 
بورمية   - �الأجنلو  قبل �حلرب  ميامنار 
موؤهلني  ليكونو�   ،1824 يف  �الأوىل، 
تلك هي  وكل  �جلن�شية.  على  للح�شول 

�أعمال م�شتمرة لالإبادة �جلماعية.
ما  �لتي  �جلماعية  �الإبادة  تلك  �إز�ء 
�لقيادة  فاإن  ميامنار،  تتك�شف يف  تز�ل 
�ملدنية الأونغ �شان �شو ت�شي ونظريها 
هالينغ،  �أونغ  مني  �جلرن�ل  �لع�شكري 
�خلارجي،  �لعامل  �أمام  �لتعنت  متار�س 
ال�شطهاد  حد  و�شع  �إىل  ي�شعى  �لذي 

�لروهنغيا.

ا�شتثمارات فوق اجلثث

م�شتثمر   600 حو�يل  ت�شي  �شو  جمعت 
�إىل  ودعتهم  �أر�كان،  يف  �أجنبي 

�قت�شادية  م�شاريع  يف  �ال�شتثمار 
�لزر�عية  �ل�شناعات  بالوالية، مبا فيها 
�شمايل  �خلا�شة  �القت�شادية  و�ملنطقة 
بحق  قتل  �أعمال  �شهدت  �لتي  �لوالية، 

�لروهنغيا.
بالفعل، تطور �ل�شني منطقة �قت�شادية 
مدينة  يف  �لدوالر�ت  مبليار�ت  خا�شة 
�ملوقع  وهو  �ل�شاحلية،  هبيو  كايوك 
ذ�ته �لذي �رتكبت فيه �ل�شلطات جمزرة 
وغريهم  �لروهنغيا  من  �آالف  بحق 
وفًقا   ،2012 يف  �مل�شلمني  �ل�شكان  من 
ملقررة �الأمم �ملتحدة �خلا�شة �ملعنية 

بحقوق �الإن�شان، يانغي يل.
�أعلن  �إذ�  عاملية  �شجة  حتدث  لرمبا 
�العتقال  مع�شكر�ت  �أن  كيان  �أي 
خالل  ببولند�  »�أو�شفيتز«  يف  )�ليهود( 
�لنازي، �شتحُفتح ملمار�شة ن�شاط  �لعهد 
بال�شبط هو �ملعادل  جتاري لكن هذ� 
�الأخالقي ملا تفعله ميامنار يف مو�قع 
�جلرمية �جلديدة، �لتي مت فيها �إحر�ق 

400 قرية وتو�شيتها باالأر�س.
�حلائزة  ت�شي،  �شو  ت�شوق  ذلك،  رغم 
على جائزة نوبل لل�شالم، حقول �لقتل 
�أو  للبيع  �أ�شبحت معرو�شة  تلك، حيث 
�الإيجار الأعلى مز�يد ورغم م�شوؤوليتها 
ب�شفتها  �لدولة،  جر�ئم  يف  �جلنائية 
رئي�ًشا فعلًيا للدولة، ما تز�ل �شو ت�شي 
حتظى مبعاملة طبيعية يف �لبلد�ن غري 
لها  و�لتي  �جلماعية،  باالإبادة  �ملبالية 

م�شالح يف ميامنار.
مثل  دول  على  �ليوم  ت�شي  �شو  ترتدد 
فيتنام  �ل�شني،  �شنغافورة،  �ليابان، 
و�لت�شيك  �ملجر  وز�رت  وكمبوديا، 
�جلاري  �ل�شهر  من  �شابق  وقت  يف 
�أهمية  ذ�ت  منطقة  �أر�كان  وتعترب 
لل�رشكات  و��شرت�تيجية  �قت�شادية 
دول،  تد�فع  رمبا  لذ�  و�حلكومات، 
مثل �ل�شني ورو�شيا، عن قيادة ميامنار 
يكون  وقد  �جلماعية  لالإبادة  �ملرتكبة 
�لعنا�رش  �أهم  �الآ�شيويون  �مل�شتثمرون 
�خلا�شع  ميامنار،  �قت�شاد  يف  �لفاعلة 

لل�شيطرة �لع�شكرية.
فهناك  �لوحيدين،  لي�شو�  لكنهم 
كند�،  من  غربية  و�رشكات  حكومات 
�لرنويج  �أ�شرت�ليا،  �ملتحدة،  �لواليات 
�الحتاد  دول  �إىل  �إ�شافة  و�شوي�رش�، 
�إ�شبانيا،  هولند�،  مثل  �الأوروبي، 
متعددة  �رش�كة  يف  و�أملانيا،  فرن�شا 
مع �ملوؤ�ش�شات �ملدنية و�لع�شكرية يف 

ميامنار.
منح  موؤخر�  �لدويل  �لبنك  �قرت�ح  �إن 
ميامنار 100 مليون دوالر لتنمية �أر�كان 
عالمات  من  و�حدة  هو  �قت�شادًيا 
�الإبادة  نفذت  ميامنار  �أن  على  كثرية 

�جلماعية من دون عقاب.

يف ظل التقرير ال�شادم لوزير خارجية غواتيماال ال�شابق، غريت روزنتال، حول »ف�شل« قيادة االأمم املتحدة و�شيا�شتها ومنظومتها يف ميامنار، جنحت 
الدولة الواقعة جنوب �شرقي اآ�شيا يف حتقيق هدفها املتمثل يف »تطهري« املنطقة احلدودية اال�شرتاتيجية �شمايل والية اأراكان )راخني- غرب( من 

امل�شلمني، وحتديدا الروهنغيا.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

اال�شتاذة/ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي 100 م�شكن عمارة    E05   رقم 02 ال�شراقة 

حم�شر تبليغ  حكم ابتدائي غيابي عن طريق الن�شر 
املادة:329.336.412 من قانون االجراءات املدنية و االدارية 

نحن اال�شتاذة /ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية حملفة و معتمدة مبجل�س ق�شاء تيبازة حمكمة ال�شراقة القائمة بالتبليغ 
و التنفيذ  الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�شيد:�شمري مراد.العنوان:45 حي �شيدي امبارك واد الرمان العا�شور –اجلزائر
القائم يف حقه اال�شتاذ:جواهر خدمي ت�شعديت-حمامية-

بناءا على احكام املواد:416/412/407/406/405/336/313/329/322 من قانون االجراءات املدنية و االدارية 
بناءا على احلكم االبتدائي الغيابي ال�شادر عن حمكمة ال�شراقة الق�شم العقاري بتاريخ:18/11/18 رقم الفهر�س :18/07960 
رقم اجلدول:18/04618 املت�شمن الق�شاء بالزام املدعى عليهما معا�س �شالح و معا�س حممد بان يدفع للمدعي �شمري مراد 

مبلغ االيجار املقدر ب:1.080.000 دج مليون و ثمانون الف دينار جزائري ب�شفة مت�شامنة ل�شنة 2019/2018 
بتاريخ  ال�شراقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�شادر  وطنية  يومية  بجريدة  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�شر  االذن  على  بناءا 

2019/06/13 رقم الرتتيب 19/02575 فهر�س رقم 2019/2133 
بلغنا ال�شيد :معا�س حممد عنوان:45 حي �شيدي امبارك واد الرمان العا�شور-اجلزائر- 

و اعلمناه:بان اجل �شهر )01(للمعار�شة ي�شري من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 من )ق ا م ا(واال �شقط حقه يف ذلك كما 
اعلمناه انه بعد انق�شاء اجل املعار�شة له اجل �شهر واحد للطعن باال�شتئناف اذا مت تبليغ للحكم اىل ال�شخ�س ذاته

قانون  من   336 املادة  لن�س  طبقا  املختار  او  احلقيقي  موطنه  يف  التبليغ  مت  اذا   )02( �شهرين  اىل  اال�شتئناف  اجل  ميدد  و 
االجراءات املدنية و االدارية 

اثباتا ملا تقدم  .حررنا هذا املح�شر لن�شر ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

اال�شتاذة/ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ال�شراقة
حي 100 م�شكن عمارة    E05   رقم 02 ال�شراقة 

حم�شر تبليغ  حكم ابتدائي غيابي عن طريق الن�شر 
املادة:329.336.412 من قانون االجراءات املدنية و االدارية 

نحن اال�شتاذة /ق�شطويل نعيمة حم�شرة ق�شائية حملفة و معتمدة مبجل�س ق�شاء تيبازة حمكمة ال�شراقة القائمة بالتبليغ 
و التنفيذ  الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�شيد:�شمري مراد.العنوان:45 حي �شيدي امبارك واد الرمان العا�شور –اجلزائر
القائم يف حقه اال�شتاذ:جواهر خدمي ت�شعديت-حمامية-

بناءا على احكام املواد:416/412/407/406/405/336/313/329/322 من قانون االجراءات املدنية و االدارية 
بناءا على احلكم االبتدائي الغيابي ال�شادر عن حمكمة ال�شراقة الق�شم العقاري بتاريخ:18/11/18 رقم الفهر�س :18/07960 
رقم اجلدول:18/04618 املت�شمن الق�شاء بالزام املدعى عليهما معا�س �شالح و معا�س حممد بان يدفع للمدعي �شمري مراد 

مبلغ االيجار املقدر ب:1.080.000 دج مليون و ثمانون الف دينار جزائري ب�شفة مت�شامنة ل�شنة 2019/2018 
بتاريخ  ال�شراقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�شادر  وطنية  يومية  بجريدة  الر�شمي  التبليغ  عقد  م�شمون  بن�شر  االذن  على  بناءا 

2019/06/13 رقم الرتتيب 19/02575 فهر�س رقم 2019/2133 
بلغنا ال�شيد :معا�س حممد عنوان:45 حي �شيدي امبارك واد الرمان العا�شور-اجلزائر- 

و اعلمناه:بان اجل �شهر )01(للمعار�شة ي�شري من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 من )ق ا م ا(واال �شقط حقه يف ذلك كما 
اعلمناه انه بعد انق�شاء اجل املعار�شة له اجل �شهر واحد للطعن باال�شتئناف اذا مت تبليغ للحكم اىل ال�شخ�س ذاته

قانون  من   336 املادة  لن�س  طبقا  املختار  او  احلقيقي  موطنه  يف  التبليغ  مت  اذا   )02( �شهرين  اىل  اال�شتئناف  اجل  ميدد  و 
االجراءات املدنية و االدارية 

اثباتا ملا تقدم  .حررنا هذا املح�شر لن�شر ن�شخة منه يف جريدة يومية وطنية 

ال�شعبية الدميقراطية  اجلزائرية  dاجلمهورية 
مكتب االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�شراقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�شركة العربية لالإيجار املايل – �شركة ذات اأ�شهم – ممثلة من طرف مديرها العام   
ال�شاكن)ة( ب : �شارع اأحمد وكد ، دايل اإبراهيم ، اجلزائر

القائم يف حقه )ها( االأ�شتاذ)ة( : ال�شركة املدنية للمحاماة : فونا�س – بن �شعدي 
متخذة من مكتب االأ�شتاذ ح�شني العي�شي حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن ب 19 جتزئة الربتقال طريق فوكة -القليعة موطنا خمتار لها بدائرة اإخت�شا�س حمكمة القليعة حلني 

اإنتهاء  حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من ق اإ م اإ   
-�شد : اوكيل حممد 

العنوان : �شيدي عبد اهلل املعاملة – اجلزائر 
-مبقت�شى  ال�شند التنفيذي املتمثل يف : قرار �شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر الغرفة التجارية بتاريخ 18/12/05 رقم الق�شية 18/04255 رقم الفهر�س 18/06920 املمهور بال�شيغة التنفيذية رقم 

2018/2731 امل�شلمة بتاريخ 2018/12/25 
بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/28  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  
-بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي املوؤرخ يف  2019/01/28

-بناءا على حم�شر تبليغ تكليف بالوفاء املوؤرخ يف 2019/01/28 
بناءا على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة و�شل رقم 080 239 77 004

بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة املوؤرخ يف  2019/02/17
 بناءا على حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية  املوؤرخ يف  2019/02/17

بناء على املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �شادر  عن ال�شيد  رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2019/05/26 رقم الرتتيب 19/00643 ياأذن بن�شر 
م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف حم�شر تكليف بالوفاء املوؤرخ 2019/01/28  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة لل�شند التنفيذي املتمثل يف قرار �شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر الغرفة التجارية 
بتاريخ 18/12/05 رقم الق�شية 18/04255 رقم الفهر�س 18/06920 املمهور بال�شيغة التنفيذية رقم 2018/2731 امل�شلمة بتاريخ 2018/12/25 ، املت�شمن : )).... يف املو�شوع : الغاء احلكم امل�شتاأنف 
ال�شادر عن حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2017/05/17حتت رقم الفهر�س 17/04352 و الت�شدي للدعوى من جديد بقبولها �شكال و ف�شال يف مو�شوعها اإلزام املدعى يف املعار�شة اأن يدفع للمدعى عليها 
يف املعار�شة مبلغ 6.483.236.21 دج �شتة ماليني و اأربعمائة و ثالثة و ثمانني األف و مائتني و �شتة و ثالثني دينار جزائري و واحد و ع�شرين �شنتيما املتمثل يف م�شتحقات االإيجار مع رف�س ما زاد على 

عن ذلك من طلبات لعدم التاأ�شي�س .مع حتمبل املدعي يف املعار�شة امل�شاريف الق�شائية  .....(( بجريدة يومية وطنية 
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 يوما للوفاء ت�شري من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإال �شي�شرع يف تنفيذ  ال�شند املذكور اأعاله جربا و بكافة الطرق القانونية .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية مكتب االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ اإنذار ل�شداد الدين  عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق ا م ا (

-نحن املوقع اأدناه االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�شراقة-----
----------------------------------------------

بناءا على طلب: القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة االبيار105 
الكائن ب : االأبيار �شارع العقيد بوقرة رقم 103 و املمثل طرف مديره اأريج عبد احلميد 

القائم  يف حقه)ها( االأ�شتاذة :بلبنة فاطمة
�شد املدين : حوتي �شامية ابن عبد القادر 

ال�شاكن )ة( ب : حي عبدي مولود حمل رقم 01 "�س اأ " اخلري�شية اجلزائر 
-بناءا على اإنذار ل�شداد الدين موقع من طرف االأ�شتاذة بلبنة فاطمة 

-بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف :
-حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين  املوؤرخ يف 2019/03/19 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة 

بناء على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة رقم 004 086 452 77
-بناءا على حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2019/04/09
-بناءا على حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2019/04/09

بناءا على املادة 412 من قانون االجراءات املدنية و االدارية �شيما الفقرة الرابعة منها و بناءا على امر بن�شر م�شمون التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية 
�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2019/05/26 رقم الرتتيب 19/00646 ياأذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�شر ت�شليم 
اإنذار ل�شداد الدين املوؤرخ 2019/03/19 عن طريق ر�شالة بريدية ، املت�شمن ما يلي : ))......حيث اأنه و على هذا االأ�شا�س و مبوجب هذا االعذار نخربكم 
بوجوب االمتثال له و ذلك بت�شديد مبلغ 4.481.816.74 دج اأي اأربعة ماليني و واحد و ثمانون الف و ثمامنائة و �شتة ع�شر دينار و اأربعة و �شبعون �شنتيم 
، يف مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه – و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم – حيث اأنه بعد انق�شاء مهلة خم�شة ع�شر 15 يوما من تاريخ ا�شتالم 
هذا االإنذار �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا الأحكام املادة 124 من االمر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س .....(( 

يف جريدة يومية وطنية  
املح�شر الق�شائي

ANEP N°:  1916014102الو�شط:2019/06/25
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة 
م�شلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن املنظمة

اإن وايل والية اجللفة 
مبقت�شى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�شمن بالتنظيم االإقليمي للبالد و املتمم 

 : املواد  ال�شيما  امل�شتدامة  التنمية  اإطار  يف  البيئة  بحماية  املتعلق   2003/07/19 يف  املوؤرخ   10/03 رقم  القانون  مبقت�شى   -
73،72،45،44،25،18،03،02 ،107،74

- مبقت�شى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�شى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 02/21/ 2012املتعلق بالوالية 

- مبقت�شى املر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف 24 2013/10 املت�شمن تعيني ال�شيد عبد القادر جالوي ب�شفته واليا لوالية اجللفة 
- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�شمن �شبط اأجهزة االإدارة العامة للوالية و هياكلها .

- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 265/95 املوؤرخ يف 1995/09/06 املت�شمن �شالحيات م�شالح التنظيم و ال�شوؤون العامة و 
االإدارة املحلية و قواعد تنظيمها و عملها 

- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 198/06 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�شبط التنظيم املطبق على املن�شاأت امل�شنفة حلماية 
البيئة 

-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 144/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�شاأت امل�شنفة حلماية البيئة .
على  امل�شادقة  كيفيات  و  حمتوى  و  تطبيق  جمال  يحدد  الذي   2007/05/19 يف  املوؤرخ   145/07 التنفيذي  املر�شوم  مبقت�شى 

درا�شة و موجز التاأثري على البيئة  
- نظرا للقرار الوالئي رقم 174 بتاريخ 2019/01/13 املت�شمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة و عدم املالئمة 

عرب الوالية 
- نظرا الإر�شال ال�شيد مدير البيئة رقم 2492 بتاريخ 2015/10/13 املت�شمن اإحالة ملف ال�شيد قا�شم عدنان املت�شمن طلب 
 202 للق�شم  تنتمي   105 رقم  حتمل  ار�س  قطعة  ال�شناعية  باملنطقة   « امللحمة  ال�شبكات  �شناعة  »وحدة  لن�شاط  الرتخي�س 

مبجموعة ملكية رقم 046 ببلدية اجللفة 
تابع للقرار  الوالئي رقم : 5372 موؤرخ يف : 23 نوفمرب 2015

- نظرا لعقد منح حق امتياز بالرتا�شي رقم 184 من �شجل العقود االإدارية ل�شنة 2015 ال�شادر عن مديرية اأمالك الدولة 
لوالية اجللفة و امل�شهر باملحافظة العقارية ببلدية اجللفة حتت حجم 391 رقم 84 بتاريخ 2015/08/05 للعقار املراد ممار�شة 
الن�شاط على قاعدته الكائن باملنطقة ال�شناعية قطعة ار�س حتمل رقم 105 تنتمي للق�شم 202 جمموعة ملكية رقم 046 

ببلدية اجللفة 

باإقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة
يقرر

باملنطقة  امللحمة  ال�شبكات  �شناعة  وحدة  م�شنفة  موؤ�ش�شة  م�شروع  حول  عمومي  حتقيق  اجراء  يف  ي�شرع    : االأوىل  املادة 
قا�شم  ال�شيد  لفائدة  اجللفة  ببلدية   046 رقم  ملكية  جمموعة   202 للق�شم  تنتمي   105 رقم  حتمل  ار�س  قطعة  ال�شناعية 

عدنان 
املادة 02 : يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة و مدى املالئمة و عدم املالئمة لهذا امل�شروع .

املادة 03 : يعني ال�شيد بريهمات املختار رئي�س فرع املوارد املائية رئي�س فرع االأ�شغال العمومية بدائرة اجللفة حمافظا حمققا 
لهذا الغر�س و يف حالة ال�شرورة يخلفه ال�شيد زمرييل اأنور عبد العزيز رئي�س فرع االأ�شغال العمومية 

املادة 04 : ين�شر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�شاب �شاحب امل�شروع .
املادة 05 : يقوم املحافظ املحقق بفتح �شجل مرقم و موؤ�شر عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي يو�شع حتت ت�شرف 
يوما    )15( ع�شر  خم�شة  مدة  خالل  امل�شروع  هذا  حول  اأرائهم  و  مالحظاتهم  لت�شجيل  العمومي  بالتحقيق  املعنيني  املواطنني 

ابتداء من ن�شر االإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�شره يف ال�شحف اليومية 
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي ، يقوم رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي بقفل �شجل التحقيق و اإر�شاله اإىل ال�شيد 

وايل الوالية ) مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة ( مقرونا براية و تقرير املحافظ املحقق ال�شريح حول امل�شروع
املادة 07: يكلف ال�شادة : االأمني العام للوالية ، مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة ، مدير البيئة ، مدير الطاقة ، مدير ال�شناعة 
و املناجم ، مدير امل�شالح الفالحية ، مدير املوارد املائية ، مدير احلماية املدنية ، رئي�س دائرة اجللفة ، رئي�س املجل�س ال�شعبي 

البلدي لبلدية اجللفة  ، كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شين�شر يف م�شنف القرارات االإدارية للوالية .

قرار رقم : 5372 موؤرخ يف : 23 نوفمرب 2015
يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع ا�شتغالل 
موؤ�ش�شة م�شنفة »وحدة �شناعة ال�شبكات امللحمة »
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االأطفال الفل�سطينيون يف معتقالت االحتالل... مواجهة 
كثيفة يفر�سها االأ�سر

    مل تتوقف �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي عن �شيا�شة اعتقال الأطفال الفل�شطينيني، وذلك منذ اأن بداأت احتاللها لفل�شطني، فمنذ عام 1948م 
ُا�شتهدف الأطفال ب�شكل ممنهج عرب العديد من اأدوات العنف، بهدف �شرب البنية الجتماعية الفل�شطينية والتي يعترب فيها الطفل الأ�شا�س يف 

ت�شكلها، ولطاملا �شكل الطفل اأي�شًا جزءاً مهماً من احلالة الن�شالية الفل�شطينية وامتلك عرب �شنوات الن�شال، حالة رمزية خا�شة فر�شها واقع الحتالل.   

بقلم : قدورة فار�س 
رئي�س نادي ال�شري الفل�شطيني

ورغم حماولة العديد من بث الأ�سئلة 
حول الطفل والن�سال، اإل اأنه ل ميكن 
فر�سه  مبا  احلا�سل  الواقع  جتاوز 
وخيارات  م�سري  على  الحتالل 
اأن  ومبا  الفل�سطينيني،  الأطفال 
حتديداً  عنها  نتحدث  التي  الق�سية 
فيمكن  الأطفال،  اعتقال  ق�سية  هي 
العنف  اأدوات  من  جملة  تلخي�ص 
التي تفر�سها �سلطات الحتالل على 
الأوىل  العتقال  حلظة  منذ  الطفل 
الأ�سئلة  لدحر  طريقة  مبثابة  لتكون 
الراهنة حول الطفل وجتربة العتقالـ 
وم�سريه لحقاً، حيث يواجه الأطفال 
من  الليلي  العتقال  الفل�سطينيون 
التحقيق  مراكز  اإىل  ونقلهم  منازلهم 
والتوقيف التي تفتقر اإىل اأدنى �رشوط 
احلياة التي يجب توفريها لأي طفل، 
اأو  الطعام  من  ل�ساعات  وحرمانهم 
ال�ستائم  وتوجيه  عن  عدا  ال�رشاب، 
وتهديدهم  اإليهم،  البذيئة  والألفاظ 
وترهيبهم، وانتزاع العرتافات منهم 
ودفعهم  والتهديد،  ال�سغط  حتت 
للتوقيع على الإفادات املكتوبة باللغة 
وحرمانهم  ترجمتها،  دون  العربية 
ح�سور  ب�رشورة  القانوين  حقهم  من 

خالل  واملحامي  الوالدين  اأحد 
الأ�ساليب  من  ذلك  وغري  الّتحقيق، 

والنتهاكات.  
اإن جملة اأدوات العنف احلا�سلة والتي 
حقوقية  انتهاكات  اأنها  على  ت�سنف 
اإىل  نقلهم  حتى  متتد  الأطفال  بحق 
وطرق  جديدة  باأ�سكال  املعتقالت 
وتبني  ال�ّسجانني،  من  ابتكاراً  اأكرث 
كثافة الق�س�ص والتجارب التي عاي�سها 
الحتالل،  معتقالت  يف  الأطفال 
جتربة  تركتها  التي  الآثار  مدى 
اجتماعياً  م�سريهم،  على  العتقال 
القوانني  و�سكلت  ومعرفياً،  و�سحياً 
الع�سكرية  واملحاكم  العن�رشية 
يواجهها  اأخرى  الإ�رشائيلية منظومة 
�ُسجلت  1967م   عام  فمنذ  الأطفال، 
بحقهم  لأطفال �سدر  احلالت  اآلف 
اإىل  و�سلت  وبع�سها  ل�سنوات  اأحكام 
املوؤبد، لتُحدد تلك املنظومة م�سري 
لأي  اكرتاث  اأدنى  دون  منهم  املئات 
من تلك احلقوق التي حمتها القوانني 

والأعراف الدولية. 
التف�سيالت  من  الع�رشات  وهناك 
ق�سية  يف  عنها  احلديث  ميكن  التي 
املعتقالت،  داخل  الأ�رشى  الأطفال 
فالطفل فعلياً فقد العائلة التي يجب 
على  قدرته  وفقد  فيها،  يكون  اأن 
موا�سلة درا�سته وممار�سة حياته التي 

ميكن اأن تكون اأقرب اإىل الطبيعية، يف 
ظل ما يفر�سه الحتالل على الطفل 
الأ�رش،  وخارج  داخل  الفل�سطيني 
والجتماعية  النف�سية  فاحلاجات 
لنمو  تتوفر  اأن  املفرت�ص  من  التي 
حياته،  ا�ستكمال  على  قادر  طفل 
ت�سوهت منذ حلظة املواجهة الأوىل 
مع اجلندي املحتل، لتبداأ تف�سيالت 
الطفل،  حياة  تقتحم  وت�ساوؤلت 
طول  مع  تزداد  كبرية،  و�سعوبات 
فرتة العتقال، وتزداد �سعوبة احلياة 
العتقالية اإن كان هناك و�سعاً �سحياً 
خا�ساً لدى الطفل، اأو اإن كان جريحاً 
خالل  الحتالل  بر�سا�ص  اأ�سيب 

العتقال. 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  وخالل 
�سهدت   ،2015 عام  بعد  وحتديداً 
جتذرت  حتولً،  الأطفال  ق�سية 
و�سيا�ساته  الحتالل  عن�رشية  فيه 
اأي�ساً  وهذا  اأكرب  ب�سكل  النتقامية 
اأ�سابت  التي  التحولت  بكل  مرتبط 
تزداد  التي  الحتالل  توجهات 
عن�رشية مع مرور الوقت، فالع�رشات 
من الأطفال تعر�سوا لعمليات اإطالق 
نار خالل الهبة ال�سعبية اأو ما عرفت 
مكث  من  ومنهم  القد�ص،  بانتفا�سة 
لفرتات،  الحتالل  م�ست�سفيات  يف 
لهذه  الرمزية  احلالة  كانت  ولطاملا 

التي  الكثافة  ملدى  تتجدد  الق�سية 
الفتى  الأ�سري  ف�سكل  بها،  حتيط 
وت�ساوؤلً  حمطة  منا�رشة  اأحمد 
جديداً عن م�سري الطفل الفل�سطيني 
اعتقال  اأحمد،  اعتقال  وتال  الأ�سري، 
للمئات من الأطفال، جزء كبري منهم 
واأعادت  احلجارة.   رمي  بذريعة 
الطفل  ق�سية  منا�رشة  اأحمد  ق�سية 
فيما  خا�سة  الواجهة،  اإىل  الأ�سري 
الإ�رشائيلي،  ق�ساء  بدور  يتعلق 
اأثبتت  التي  القانونية،  واملنظومة 
الفل�سطيني،  اجتاه  دورها  جمدداً 
من  عدداً  الحتالل   اأقر  حيث 
م�ساريع  اأو  العن�رشية  القوانني 
اأحكام  اإ�سدار  ت�رّشع  التي  القوانني، 
بحق  �سدر  وفعلياً  بحقهم.  عالية 
املقد�سيني  الأطفال  من  الع�رشات 
اإىل 15 عاماً  و�سلت  اأحكاماً  حتديداً 

�سواء فتية اأو فتيات. 
التي  الهامة  الق�سايا  �سمن  ومن 
والتي  الأطفال،  باعتقال  حتيط 
من  لالنتقام  اأداة  اأي�ساً  �سكلت 
فما  العالج،  ق�سية  هي  الأطفال، 
يواجهه  البالغني  الأ�رشى  يواجهه 
بني طفل  فرق  ل  الأطفال،  الأ�رشى 
يفر�سها  التي  العنف  بنية  يف  وبالغ 
تلك  اأقرب  �رشد  وميكن  ال�ّسجن،  
العام  خالل  توبعت  التي  الق�س�ص 

الإهمال  بق�سية  يتعلق  فيما   2018
التميمي  ح�سان  الأ�سري  الطبي، 
قا�رش  فتى  وهو  اُعتقل  اهلل  رام  من 
خا�سة،  �سحية  م�سكلة  من  يعاين 
طاله  الذي  الطبي  الإهمال  ونتيجة 
ب�رشه،  فقد  اعتقاله،  فرتة  خالل 
ق�سة  حلم  بيت  من  �سالح  حممود 
الي�رشى  قدمه  ببرت  انتهت  جديدة 
بر�سا�ص  لها  تعر�ص  اإ�سابة  جراء 
وهو  اآخر  وفتى  الحتالل،  جي�ص 
يواجه  يزال  ما  ح�سنني  حممد 
م�ست�سفيات  يف  جمهولً  م�سرياً 
يف  لإ�سابة  تعر�ص  حيث  الحتالل 
الحتالل  يكتفي  فلم  اليمنى،  �ساقه 
اإعاقات  وترك  بالر�سا�ص  بقن�سهم 
حياتهم،  طوال  تالزمهم  ج�سدية 
وت�سكل م�سري م�ستقبلهم ب�سكل اآخر 
وتفر�ص  وت�ستمر يف حماكمتهم،  بل 

العالج  مواجهة  من  جديدة  رحلة 
داخل ال�ّسجن. 

الأ�رشى،  الأطفال  بقي  ذلك  ومع 
جزءاً مهماً من احلياة الن�سالية داخل 
املعتقالت، و�سكلوا حجراً اأ�سا�ص يف 
الأ�رشى  ومتكن  املواجهة،  عمليات 
اأن  الأ�رش  �سنوات جتربة  على مدار 
اأدواتهم اخلا�سة حلماية ما  ي�سنعوا 
تبقى لهوؤلء الأطفال داخل ال�سجن، 
عرب خلق نظام حتكمه طبيعة احلياة 
يتعلق  فيما  ل�سيما  العتقالية، 

بالتعليم، والتوجيه. 
وهذا عر�ص لعدد حلالت العتقال 

بني �سفوف الأطفال
عام 2015- 2000 طفل/ ة

عام 2016 – 1332
عام 2017 – 1467
عام 2018 – 1080

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  افتتحت 
واملحررين واجلمعية الفل�سطينية 
م�ساء  "باكا"،  املعا�رش  للفن 
اليوم اليوم ، وبالتعاون مع بلدية 
البرية، معر�سا فنيا يج�سد واقع 
والأ�سريات  الأ�رشى  ومعاناة 
الفل�سطينيات يف �سجون الحتالل 
الإ�رشائيلي حتت عنوان "اأج�ساد 
املعر�ص  افتتاح  مكبلة".وح�رش 
اأيام  الذي يقام على مدار ثالثة 
يف مركز بلدية البرية الثقايف، كل 
من رئي�ص الهيئة اللواء قدري ابو 
الفنان  باكا  ورئي�ص جمعية  بكر، 
مركز  ورئي�ص  نزال،  اأ�سامة 
حريات حلمي الأعرج، والأ�سرية 
ولفيف  جرار،  خالدة  املحررة 
اأ�رشى  وعائالت  الفنانني  من 

من  عدد  وممثلي  وحمررين 
جانب  اىل  الإعالمية،  الو�سائل 
ر�سومات  يف  امل�ساركني  الفنان 
 23 عددهم  والبالغ  املعر�ص 
خالل  بكر  اأبو  وقال  فنانا. 
الإفتتاح، اأن العمل الفني مبختلف 
واأ�سا�سي  مهم  جزء  اأ�سكاله 
الأ�رشى  اآلآم  عن  التعبري  يف 
الإ�رشائيلية،  الظلم  �سجون  يف 
من  اخلال�ص  يف  واآمالهم 
والأ�سوار". والأ�سالك  الزنازين 

واأ�ساف اأبو بكر، "اأن الفن بدوره 
ل يقل اأهمية عن العمل القانوين 
والدويل  والإن�ساين  واحلقوقي 
تلك  عن  الدفاع  يف  والإعالمي 
الفئة املنا�سلة من اأبناء �سعبنا، 
العادلة،  لق�سيتهم  والنت�سار 

للفنانني  ال�سكر  جزيل  موجها 
امل�ساركني يف املعر�ص ولبلدية 
التعاون". ح�سن  على  البرية 
هذا  "اأن  نزال،  قال  جانبه  من 
من  عدد  �سم  الذي  املعر�ص 
و23  يدوية  ومناذج  البو�سرتات 
متخ�س�سة  ت�سكيلية  لوحة 
الفنانيني  من  عدد  فيها  �سارك 
خمتلف  من  الفل�سطينيني 
واجب  هو  الوطن،  حمافظات 
حاولنا  ب�سيط  واأخالقي  وطني 
فيه ابراز جزء ي�سري من عذابات 
املرير  وواقعهم  الأ�رشى 
والتنكيل". بالوجع  واملحا�رش 
يلقى املعر�ص  اأن  نزال،  ومتنى 
على  الزوار  ا�ستح�سان  ولوحاته 

مدار اليومني املقبلني.

تقرير: اإعالم الأ�شرى

اأكد املحرر املري�ص عمار البدو 
حترره  بعد  �سويكة،  بلدة  من 
بعد  الرملة،  �سجن  من  اأم�ص 
الأ�رش،  يف  اأ�سهر  ت�سعة  ق�ساء 
لالأ�رشى  ال�سحي  الو�سع  باأن 
ي�سطلحون  ما  يف  املر�سى 
�سيء  الرملة  ب�سلخ  ت�سميته  على 
الإهمال  �سيا�سة  وباأن  للغاية، 

الطبي تقتلهم.
مكتب اإعالم الأ�رشى اأو�سح باأن 
املحرر البدو اأكد على اأنه خرج 
وهم  املر�سى  الأ�رشى  عند  من 
يح�سدون  ل  و�سٍع  من  يعانون 

كل  اإىل  ر�سالتهم  وقال"  عليه، 
يريدون  اأنهم  املعنية  اجلهات 
اأح�سان  بني  واملوت  التحرر 
اخلروج  يريدون  ول  عائالتهم، 
يف  اأ�سود،  كي�ص  يف  ال�سجن  من 

دللة على ا�ست�سهادهم".
واأ�ساف البدو" م�سلحة ال�سجون 
الأ�رشى  بو�سع  تكرتث  ل 
معاملة  وتعاملهم  املر�سى، 
الدواء  يتالئم  ول  عن�رشية 
املر�ص  طبيعة  مع  لهم  املقدم 
والأ�رشى  منه،  يعانون  الذي 
ال�سجن  على  يطلقون  املر�سى 
م�سطلح امل�سلخ، لأنهم ل يرون 
اأن كلمة م�سفى تنطبق عليه كما 

تدعي م�سلحة ال�سجون".
م�سلحة  اأن  بالذكر  اجلدير 
الطبية  امللفات  تخفي  ال�سجون 
جهة  اأي  عن  املر�سى  لالأ�رشى 
حترر  بعد  حتى  بها،  تطالب 
الأ�رشى املر�سى، وتعترب امللف 
الطبي لالأ�سري من الأ�رشار التي 
ذلك  ويعود  اأحد،  يطلع عليها  ل 
خوفاً من ك�سف اجلرائم الطبية 
الأ�رشى  بحق  ترتكب  التي 
املر�سى اللذين تتدهور حالتهم 
وبعد  الزمن  مرور  مع  ال�سحية 
حتررهم، والعديد منهم يفارقون 
من  ق�سرية  فرتة  بعد  احلياة 

حتررهم.

معر�ض فني يج�سد معاناة االأ�سرى 
حتت عنوان "اأج�ساد مكبلة"

املحرر املري�س عمار البدو

 اأ�سرى م�سلخ الرملة يطالبون 
بتحريرهم قبل ا�ست�سهادهم



جمد حممود الوادية
ق�سم العلوم �سيا�سية - 

جامعة االزهر بغزة

احلرب  ا�رسى  تعريف  كان  وقد 
للقوات  افراداً  ي�ضم  االن  حتى 
واالن�ضار  النظامية  امل�ضلحة 
اطراف  احد  اىل  ينتمون  الذين 
من  اال�ضخا�ص  جانب  اىل  النزاع 
القوات  يتبعون  الذين  االخرين 
امل�ضلحة ولكنهم ال ي�ضكلون جزءاً 
�ضيبل  على  مبا�رس  ب�ضكل  منها 
احلربيون  املرا�ضلون  املثال: 
اطقم  يف  املدنيون  واالفراد 
ومبوجب   ، الع�ضكرية  الطائرات 
تعريف  اأ�ضبح   ، االول  الربتوكول 
افراد  جميع  ي�ضمل  احلرب  اأ�ضري 
القوات امل�ضلحة التي تكون حتت 
هذه  من  يفيد  كما  م�ضوؤولة  قيادة 
الع�ضابات  حرب  افراد  االحكام 
حتى  خا�ص  زي  لهم  لي�ص  الذين 
ال  كيانات  يتبعون  كانوا  اذا 
وقد  اخل�ضم،  الطرف  بها  يعرتف 
جميع  ان  على  الربوتوكول  ن�ص 
ملتزمون  امل�ضلحة  القوات  افراد 
الدويل  القانون  قواعد  باحرتام 
االن�ضاين ، ولكن ال يعد �رسطاً ملنح 
احلرب  الأ�ضري  القانوين  الو�ضع 
العدو،  قب�ضة  يف  وقوعه  حالة  يف 
القوات  افراد  يلتزم  وباملقابل 
انف�ضهم  مييزوا  باأن  امل�ضلحة 
االقل  ال�ضكان املدنيني، على  عن 
القتال.  اثناء  علناً  ال�ضالح  بحمل 
وميكن ان يوؤدي عدم االلتزام بهذه 
الو�ضع  من  احلرمان  اىل  القاعدة 
ولقد  احلرب،  الأ�ضري  القانوين 
املوؤمترات  من  العديد  عقد  مت 
االأ�رسى  ظروف  ملناق�ضة  الدولية 
الفل�ضطينيني يف �ضجون االحتالل 
و  فينا  يف  املتحدة  االأمم  موؤمتر 
ق�ضية االأ�رسى الأول مرة ويف مقر 
)عا�ضمة  فينا  يف  املتحدة  االأمم 
 ،  2011/3/7 وبتاريخ  النم�ضا(، 
االأ�رسى  ق�ضية  حول  موؤمتر  عقد 
امللحة  ال�رسورة  عنوان  حتت 
ملعاجلة حمنة ال�ضجناء ال�ضيا�ضيني 
الفل�ضطينيني يف �ضجون االحتالل 
االإ�رسائيلي بح�ضور وم�ضاركة اأكرث 
من مائة دولة، وعدد من موؤ�ض�ضات 
بالقانون  وخرباء  االإن�ضان،  حقوق 

ملدة  املوؤمتر  وا�ضتمر  الدويل؛ 
عمل  اأوراق  خالله  قدمت  يومني 
املتعلقة  اجلوانب  بكافة  تتعلق 
الفل�ضطينيني  املعتقلني  بحقوق 
وزير  املتحدثني:  بني  من  وكان 
ال�ضابق  واملحررين  االأ�رسى 
مون  كي  بان  و  قراقع(،  )عي�ضى 
لالأمم  ال�ضابق  العام  )االأمني 
املتحدة(، وماكويل غيالرد )نائب 
لالأمم  ال�ضابق  اخلا�ص  املن�ضق 
املتحدة لعملية ال�ضالم يف ال�رسق 
البيان  يف  جاء  ما  اأهم  االأو�ضط(، 
اخلتامي االهتمام ال�ضديد باقرتاح 
عي�ضى  واملحررين   وزيراالأ�رسى 
امل�ضالة  باإثارة  القا�ضي  قراقع 
باالأ�رسى  املتعلقة  القانونية 
الهيئات  مع  الفل�ضطينيني، 
االأمم  يف  املخت�ضة  القانونية 
املتحدة، مبا فيها حمكمة العدل 
اإ�ضتنكار  البيان عن  الدولية، وعرب 
الدويل  للقانون  اإ�رسائيل  الإنتهاك 
لالأ�رسى  معاملتها  يف  االإن�ضاين 
الفل�ضطينيني ، كاالعتقال االإداري 
والنواب  االأطفال  واعتقال   ،
اأنواعه  بكافة  التعذيب  وممار�ضة 
اأبنائهم  زيارة  من  االأهايل  ومنع   ،
 ، االنفرادي  والعزل   ، االأ�رسى 
اأ�ضكال �ضوء املعاملة  وغريها من 
االأ�رسى  كرامة  على  واالعتداء 
واأ�ضار البيان اإىل انتهاك ا�رسائيل 
اإن  اإذ  الرابعة؛  جنيف  التفاقية 
يف  يحتجزون  املعتقلني  غالبية 
�ضجون تقع يف خارج ال�ضفة الغربية 
يف  ال�ضجناء  ويحرم  غزة.  وقطاع 
معظم احلاالت من احل�ضول على 

والقانونية.  االإن�ضانية  حقوقهم 
اإىل االإفراج عن كافة  البيان  ودعا 
االحتالل  �ضجون  من  االأ�رسى 
يكون  اأن  ميكن  ال  ال�ضالم  واأن   ،
�ضاماًل دون اإطالق �رساحهم، ويف 
احلرب  الئحة  من   )20( املادة 
الربية ن�ص �رسيح يدعو اىل اعادة 
ا�رسى احلرب اىل اوطانهم مبجرد 
الطرفني  بني  �ضلح  معاهدة  عقد 
املتنازعني، وهذا يذكرنا باالتفاق 
يف  اال�رسائيلي    - الفل�ضطيني 
عام  �ضبتمرب   13 يف  وا�ضنطن 
املوقعة  القاهرة  واتفاقية   1993
تلزم  التي   1994 عام  ماي   4 يف 
اجلانب اال�رسائيلي باطالق �رساح 
يف  الفل�ضطينيني  اال�رسى  جميع 
اىل  واعادتهم  االحتالل  �ضجون 
او �رسط حتى  قيد  بدون  ديارهم 
يف  موقعها  االتفاقية  هذه  تاأخذ 
ي�ضتطيع  بعد  وفيما  التنفيذ.  حيز 
امل�ضاكل  جميع  حل  اجلانبان 
نقراأ  وعندما  العالقة   االخرى 
الدولية املناه�ضة  القرارات  كافة 
للتعذيب جندها تدعوا جميعاً اإىل 
معاملة االأ�رسى ب�ضورة جيدة بعد 
كانوا  لو  حتى  باالأ�رس  يقعوا  اأن 
يعاملون  فاإنه  ال�ضالح  يحملون 
ي�ضتخدم  اأن  يجب  وال  كاإن�ضان 
يجب  بل  بحقه  والتعذيب  الق�ضوة 
الكرامة  اأن يعامل بطريقة حترتم 

وحقه كاإن�ضان .
اكرث  يزال  ال  احلايل  وقتنا  ويف 
من 6500 ا�ضري فل�ضطيني يقبعون 
خلف الق�ضبان يف ثالثة وع�رسين 
للتوقيف  ومركزاً  ومعتقاًل  �ضجناً 

قوات  تكون  وعليه  اال�رسائيلي،  
اعتقلت  قد  اال�رسائيلي  االحتالل 
منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا 
ا�ضري ومعتقل  مليون  يزيد عن  ما 
غالبية  زال  وما  فل�ضطيني، 
يتعر�ضون  الفل�ضطينيني  املعتقلني 
ال�ضاليب التعذيب املحرمة دولياً . 
ودائماً ترد معلومات توؤكد تعر�ص 
املعتقلني ال�ضكال خمتلفة  معظم 
من التعذيب من قبل اجهزة االمن 
انتهاكاً  ذلك  وي�ضكل  اال�رسائيلية، 
الرابعة،  جنيف  التفاقية  ج�ضيماً 
مبناه�ضة  اخلا�ضة  واالتفاقية 
ا�ضكال  من  وغريه  التعذيب 
والالان�ضانية  القا�ضية  املعاملة 
ا�رسائيل  ومتار�ص  1984م،  للعام 
حتظى  ر�ضمية  كو�ضيلة  التعذيب 
والتغطية  ال�ضيا�ضي  بالدعم 
املحكمة  و�ضعتها  التي  القانونية 
العليا لالجهزة االمنية اال�رسائيلية 
منحت  ان  بعد   ،1996 العام  يف 
جهاز ال�ضاباك احلق يف ا�ضتخدام 
ال�ضغط  وا�ضاليب  التعذيب 
اجل�ضدي واملعنوي �ضد املعتقلني 
واحتجاز  بنقل  ا�رسائيل  وتقوم 
اىل  الفل�ضطينيني  املعتقلني  اآالف 
داخل  وال�ضجون  االعتقال  مراكز 
حدود  وخارج  ا�رسائيل  ارا�ضي 
املحتلة  الفل�ضطينية  االرا�ضي 
للمادة  انتهاك  وهذا  1967م،  عام 
76 من اتفاقية جنيف الرابعة التي 
تن�ص على انه يحتجز اال�ضخا�ص 
البلد  يف  املتهمون  املحميون 
عقوبتهم  فيها  ويق�ضون  املحتل، 

اذا ادينوا.

لعل من اهم امل�سائل التي ت�ستحق الدرا�سة هي م�ساألة ا�سرى احلرب ، حيث �سغلت هذه امل�ساألة بال الكثريين من 
مفكري وجمتهدي القانون الدويل الذين �سعوا ومازالوا ي�سعون جاهدين لو�سع ار�سية قانونية حتمي حقوق اال�سرى 
مفهوم اال�سري من وجهة نظر القانون الدويل االن�ساين مت تو�سيع تعريف ا�سري احلرب يف الربوتوكول االول باملقارنة 

بالتعريف الوارد يف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.

املوقف الدويل من االنتهاكات 
االإ�سرائيلية من االأ�سرى الفل�سطينيني
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با�ضم  الناطق  الوحيدي  ن�ضاأت  كتب 
مفو�ضية ال�ضهداء واالأ�رسى واجلرحى 
العليا حلركة فتح يف  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
االأ�رسى للقوى الوطنية واالإ�ضالمية : 
ال�ضبت املوافق 21 / 6  اأم�ص  قدمنا 
العلم  طالب  الأ�رسة  التعازي   2019  /
الراحل نا�رس �ضمري زكي البحي�ضي – 
بو�ضط  البلح  دير  مع�ضكر  مواليد  من 
قطاع غزة يف 10 يناير 1998 - الذي 
�ضهداء  مب�ضت�ضفى  املنية  وافته 
االأق�ضى م�ضاء اأم�ص اجلمعة املوافق 
21 / 6 / 2019 بعد �رساع طويل مع 
املر�ص وعالج حتت العناية املركزة 
اأن  واأ�ضاف   . عاما   13 ملدة  دام 
البحي�ضي  نا�رس  الفل�ضطيني  الطالب 
وهو  درا�ضته  باإكمال  تعهد  قد  كان 
اإ�ضابته  منذ  املر�ص  �رسير  على 
الفقري  بالعمود  مروري  حادث  يف 
يف  اجل�ضد  اأنحاء  باقي  ويف  والرقبة 
ليع�ص على اجلرح  9 حزيران 2006  
االأزهر  بجامعة  الدرا�ضة  ويكمل 
الطالب  اأن  اإىل  الوحيدي  واأ�ضار   .
البحي�ضي  �ضمري  نا�رس  الراحل 
دير  مع�ضكر  مدار�ص  يف  العلم  تلقى 
االإبتدائية  غزة  قطاع  بو�ضط  البلح 
العامة  الثانوية  واأنهى  واالإعدادية 
املنفلوطي  مدر�ضة  من   ) �رسعي   (
 %  85  ،  3 بتقدير  للبنني  الثانوية 
ليلتحق بتخ�ض�ص ال�رسيعة يف جامعة 
حممود  الرئي�ص  من  مبنحة  االأزهر 
درجة  ويح�ضل على  مازن  اأبو  عبا�ص 
جدا  جيد  عام  بتقدير  البكالوريو�ص 
يف اخلمي�ص املوافق 19 / 6 / 2019 
. وقال ن�ضاأت الوحيدي الناطق با�ضم 
مفو�ضية ال�ضهداء واالأ�رسى واجلرحى 
العليا حلركة فتح يف  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
واالإ�ضالمية  الوطنية  للقوى  االأ�رسى 
الطالب  والعلم  املر�ص  �ضهيد  اإن 

نا�رس �ضمري البحي�ضي الذي رقد على 
وال�ضلل يف غرفة رقم  �رسير املر�ص 
�ضهداء  مل�ضت�ضفى  الثاين  بالطابق   1
 13 ملدة  غزة  قطاع  بو�ضط  االأق�ضى 
عاما يحلم كباقي االأجيال الفل�ضطينية 
ال�ضوافري  االأ�ضلية  بلدته  اإىل  بالعودة 
احلقيقي  ال�ضلل  اأن  موؤكدا  ال�رسقي 
يكمن  واإمنا  اجل�ضد  اأطراف  يف  لي�ص 
اأن  لالإن�ضان  ميكن  التي  االإرادة  يف 
�ضلبا  اإما  خاللها  من  م�ضريه  يحدد 
�ضبحانه  اهلل  اإرادة  بعد  اإيجابا  اأو 
اأن ق�ضة ال�ضاب  وتعاىل . و�ضدد على 
الذي  البحي�ضي  زكي  �ضمري  نا�رس 
اإىل  الفل�ضطينية  اجلماهري  �ضيعته 
البلح  دير  مدينة  يف  ال�ضهداء  مقربة 
ت�ضتحق اأن تكون رواية وفيلما كفاحيا 
ومنوذجا لكل املر�ضى واجلرحى من 
املر�ص  هزمية  طريق  على  ال�ضباب 
وال�ضلل والو�ضول اإىل املبتغى العلمي 
التي  التجهيل  �ضيا�ضة  ودحر  والثقايف 
بحق  االإ�رسائيلي  االحتالل  ميار�ضها 
واأو�ضح   . الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء 
با�ضم  الناطق  الوحيدي  ن�ضاأت 
مفو�ضية ال�ضهداء واالأ�رسى واجلرحى 
العليا حلركة فتح يف  القيادية  بالهيئة 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
واالإ�ضالمية    الوطنية  للقوى  االأ�رسى 
التي  ال�ضاخن  الرماد  طريق  باأنها 
املغفور  الطالب  وعليها  فيها  م�ضى 
�ضهيدا  نحت�ضبه  والذي  اهلل  باإذن  له 
عند اهلل تعاىل نا�رس �ضمري البحي�ضي 
واأن من تابع ق�ضته الكفاحية الفريدة 
�ضوف يرى ب�ضي�ضا من ال�ضوء يف هذا 
القادمة  لالأجيال  واأمال  املعتم  الليل 

وحياة تولد من بني اأنياب املوت .
�ضمري  نا�رس  الطالب  اهلل  رحم 
واملر�ص  العلم  �ضهيد  البحي�ضي 

واأ�ضكنه ف�ضيح جناته
واألهم ذويه ال�ضرب وال�ضلوان

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

طالب العلم الراحل نا�سر البحي�سي م�سى 
على طريق الرماد ال�ساخن

موؤكدا اأن ال�سلل لي�س يف اأطراف 
اجل�سد واإمنا يف االإرادة

اليوم  فجر  االحتالل  قوات  اعتقلت 
16 مواطنا من مدن ال�ضفة املحتلة 
مكتب  مرا�ضل  وقال  �ضيدة.  بينهم 
االحتالل  قوات  اإن  االأ�رسى  اإعالم 
مدينة  قرب  طمون  بلدة  داهمت 
و�رسعت  ال�ضفة  �ضمال  طوبا�ص 
اأن  قبل  املواطنني  منازل  بتفتي�ص 
ب�ضارات  اأحمد  كفاح  ال�ضيدة  تعتقل 
ال�ضهيدين  و�ضقيقة  لطفلني  اأم  وهي 
قرية  ويف  ب�ضارات.  ويو�ضف  حممد 
اعتقل  نابل�ص  مدينة  �رسق  �ضامل 
ا�ضتية  ماجد  عمر  ال�ضاب  اجلنود 
بعد تفتي�ص منزله، فيما مت اعتقال 
االأ�ضري املحرر يزن حم�ضن من بلدة 
املحتلة.  القد�ص  �رسق  دي�ص  اأبو 
اعتقل  جنوبا  حلم  بيت  مدينة  ويف 

يو�ضف  املحرر  االأ�ضري  اجلنود 
كوازبة وال�ضاب اإيهاب اأبو ياب�ص بعد 
الدهي�ضة.  منزله يف خميم  مداهمة 
اعتقل  اخلليل  جنوب  دورا  ويف 
عامر  ال�ضحفي  امل�ضور  اجلنود 
اأبو هليل بعد مداهمة منزله  توفيق 
ذاته  ال�ضياق  ويف  النامو�ص.  يف حي 
املحرر  االأ�ضري  منزل  اجلنود  داهم 
والقيادي ال�ضيخ عمر الربغوثي "اأبو 
عا�ضف" يف بلدة كوبر �ضمال رام اهلل 
زيد  بني  قراوة  بلدة  اقتحموا  كما 
حي  يف  مواجهات  واندلعت  غربا 
اجلنود  فت�ص  كما  باملدينة،  الطرية 
منازل املواطنني يف قرية كفر زيباد 
�ضامت  دير  وبلدة  طولكرم  قرب 

جنوب غرب اخلليل.

االحتالل ال�سهيونى يعتقل 16 
مواطنا من ال�سفة  بينهم �سيدة



�سيدورف  كالرين�س  الهولندي  اأكد 
اأن  الكامريوين  املنتخب  مدرب 
فريقه يبدو يف كامل الهدوء والرتكيز، 
اأن يفتتح حملة الدفاع عن لقب  قبل 
اليوم  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة 
اأمام غينيا بي�ساو يف ن�سخة امل�سابقة 
م�س،  يف  حاليا  املقامة  القارية 
ت�رصيحات  يف  �سيدورف  .واأ�سار 
اخلالف  اأن  اإىل  ام�س  اأول  اإعالمية 
اإىل  لعبيه  و�سول  لتاأخر  اأدى  الذي 
يوؤثر  مل  البطولة  يف  للم�ساركة  م�رص 
ا�ستعدادات  على  الإطالق  على 
غري  بالأ�سود  امللقب  املنتخب 
عدد  وقام  اأفريقيا،  لأمم  املرو�سة 
الكامريون  منتخب  لعبي  من 
ال�سفر  بعدم  وهددوا  باإ�رصاب 
على  احل�سول  بعد  اإل  م�رص،  اإىل 
قبل  املتاأخرة،  املالية  م�ستحقاتهم 
اأن يتدخل م�سوؤولو الريا�سة يف البالد 
�سيدورف:  وقال  امل�سكلة،  تلك  حلل 
"نحن مازلنا نحتفظ بهدوئنا وندرك 
ال�سبب يف وجودنا هنا، لدينا جمموعة 
هذا  ميثله  ما  يعرفون  الالعبني  من 
احلدث من اأهمية"، واأ�ساف املدرب 

الهولندي: "يف احلقيقة، عززت اأزمة 
وت�سميمه  الفريق  روح  امل�ستحقات 
على الحتفاظ بالبطولة، كان هناك 
ت�رصفوا  الالعبني  لكن  التوتر  بع�س 
هنا  التواجد  وقرروا  جيد  ب�سكل 
واأكد  الكامريون"،  اأجل  من  للقتال 
�سيدورف: "مثل تلك الأزمات حتدث 
يف جميع اأنحاء العامل، ولي�ست حكرا 
ل  لكننا  اأفريقيا،  اأو  الكامريون  على 

نريد اأن ندع ذلك ي�سوه طموحنا".
الكامريون  منتخب  احتفاظ  ورغم 
الفريق  من  فقط  لعبني  بع�رصة 
املا�سية  بالن�سخة  توج  الذي 
عام  مطلع  الغابون  يف  للبطولة 
اجلماهري  من  العديد  اأن  اإل   ،2017
الفريق  تواجد  يف  تاأمل  الكامريونية 
الذهبي  املربع  منتخبات  �سمن 
الذي  �سيدورف،  و�سدد  للبطولة، 
املا�سي  اأوت  يف  امل�سوؤولية  توىل 
الذي  برو�س  هوغو  للبلجيكي  خلفا 
ثاين  هو  "الكامريون  باللقب:  توج 
بالبطولة،  املتوجة  املنتخبات  اأكرث 
من  اللقب،  عن  مدافعون  وكاأبطال 
املتوقع اأن ترى اجلماهري �سيئا جيدا 

من الأ�سود"، وكان �سيدورف ا�ستبعد 
اأحرز  الذي  اأبوبكر،  فين�سنت  الثنائي 
بالبطولة  الكامريون  تتويج  هدف 
املا�سية يف مرمى املنتخب امل�رصي 
القائمة  من  ن�سامي  بيري  وجان 
الن�سخة  يف  للكامريون  النهائية 
الإ�سابة  ب�سبب  للم�سابقة  احلالية 
الذي  الكامريون  منتخب  اأن  .يذكر 
البطولة،  يف  األقاب  خم�سة  ميتلك 
التي  ال�ساد�سة  املجموعة  يف  يلعب 
باللقب  الفائزة  ت�سم منتخبات غانا، 
اأربع مرات وبنني بالإ�سافة اإىل غينيا 

بي�ساو.

نحو  حملته  الغاين  املنتخب  يبداأ 
الأمم  كاأ�س  بطولة  لقب  ا�ستعادة 
 37 منذ  عنه  الغائب  الأفريقية 
لقاءاته  ي�ستهل  عندما  عاما، 
للم�سابقة  احلالية  الن�سخة  يف 
م�رص  يف  حاليا  املقامة  القارية 
على  اليوم  بنني  منتخب  اأمام 
ملعب الإ�سماعيلية يف املجموعة 
ال�ساد�سة من مرحلة املجموعات، 
لتحقيق  غانا  منتخب  ويطمح 
البنيني،  نظريه  على  كبري  انت�سار 
يوجه من خالله ر�سالة اإىل جميع 
للفوز  بقوة  قادم  باأنه  مناف�سيه 
باحل�سول  يحلم  التي  بالبطولة، 
تاريخه  يف  اخلام�سة  للمرة  عليها 
و�سبق   ،1982 عام  منذ  والأوىل 
�ست  يف  التقيا  اأن  للمنتخبني 
كان  حيث  ر�سمية،  مواجهات 
الغاين  املنتخب  مل�سلحة  التفوق 
انت�سارات،  اأربعة  حقق  الذي 
خيم  فيما  لبنني  يتيم  فوز  مقابل 

التعادل بينهما على لقاء وحيد.
وي�سعى املنتخب الغاين مل�ساحلة 
بالإحباط  �سعرت  التي  جماهريه 
عقب اإخفاقه يف التاأهل لنهائيات 

كاأ�س العامل الأخرية التي اأقيمت يف 
رو�سيا العام املا�سي، حيث يتطلع 
مديره الفني املحلي كوي�سي اأبياه 
امللقب  للمنتخب  الربيق  لإعادة 
يف  فقده  الذي  ال�سوداء  بالنجوم 
اأبياه  .وياأمل  الأخري،  ال�سنوات 
الذي عاد لتدريب املنتخب الغاين 
يف اأفريل 2017، بعد ف�سل الفريق 
لأمم  املا�سية  بالن�سخة  الفوز  يف 
يف  بالغابون  جرت  التي  اأفريقيا 
نف�س العام، يف تكرار اإجنازاته مع 
الفريق خالل وليته الأوىل ما بني 
عامي 2012 و2014، والتي �سهدت 
تاأهل غانا ملونديال الربازيل قبل 

خم�سة اأعوام.
ويعتمد اأبياه على كتيبة هائلة من 
املحرتفني باخلارج، يف مقدمتهم 
املهاجم املخ�رصم اأ�سامواه جيان 
لعب فريق قي�رصي �سبور الرتكي، 
الذي تراجع عن قراره بالعتزال 
اأبياه  يعول  كما  موؤخرا،  الدويل 
الو�سط  لعب  تاألق  على  كثريا 
اأتلتيكو  فريق  بارتي جنم  توما�س 
مدريد الإ�سباين وكري�ستيان اأت�سو 
جناح نيوكا�سل يونايتد الإجنليزي، 

كري�ستال  لعب  اأيو  وجوردان 
بال�س الإجنليزي و�سقيقه اأندريه 
فيرنبات�سي  املحرتف يف �سفوف 
لعب  اأ�سامواه  وكوادو  الرتكي، 
اأن  اأبياه  يدرك  الإيطايل.،  اإنرت 
كبرية،  بنتيجة  بنني  على  الفوز 
دفع  قوة  الغاين  املنتخب  �سيمنح 
مع  املرتقب  لقائه  قبل  كبرية 

منتخب الكامريون.
بنني،  منتخب  يتطلع  املقابل،  يف 
يف  الرابعة  للمرة  ي�سارك  الذي 
املفاجاأة  حتقيق  اإىل  تاريخه، 
الفرن�سي  مدربه  قيادة  حتت 
ميتلك  الذي  دو�سييه،  مار�سيل 
خربة ل ي�ستهان بها يف املالعب 
تدريب  توىل  بعدما  الأفريقية، 
القارة  منتخبات  من  العديد 
املنتخب  يحلم  ال�سمراء.، 
اأمام  اخل�سارة  بتفادي  البنيني 
نظريه الغاين للمباراة الثالثة على 
على  فاز  اأن  �سبق  بعدما  التوايل، 
غانا يف اآخر مباراة ر�سمية جرت 
بينهما، عندما التقيا يف الت�سفيات 
الأفريقية املوؤهلة لكاأ�س العامل يف 

جنوب اأفريقيا عام 2010.

اأبرز  اأحد  ال�سنغال  ا�ستهلت 
الأفريقي  اللقب  لنيل  املر�سحني 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  يف  مغامرتها 
ومنتظر  منطقي  بفوز  اأم�س  اأول 
�سمن   0-2 تنزانيا  ح�ساب  على 
الثالثة،  املجموعة  مناف�سات 
بالقاهرة،  جوان   30 ملعب  على 
كا�سحة  ال�سنغالية  الأف�سلية  بدت 
منذ البداية وترجمت باإ�ساعة كم 
هائل من الفر�س وت�سجيل هدفني 
بالدي  كايتا  وقعهما كل من  فقط 
وكريبان دياتا، وغاب مانيه املتوج 

الإجنليزي  ليفربول  ناديه  مع 
بدوري اأبطال اأوروبا مطلع ال�سهر 
الفتتاحية  املباراة  عن  احلايل 
ملنتخب بالده بداعي الإيقاف بعد 
�سفراوين  بطاقتني  على  ح�سوله 
فوز  خالل  الأول  الت�سفيات،  يف 
فريقه على غينيا ال�ستوائية 0-1 
خالل  ثم   ،2018 نوفمرب   17 يف 
 23 يف   0-2 مدغ�سقر  على  الفوز 
ال�سنغال  وح�سدت   ،2019 مار�س 
بهذا الفوز اأول ثالث نقاط لها يف 

املجموعة.

وتفوق املنتخب ال�سنغايل امل�سنف 
بقيادة  اإفريقياً  والأول  عاملياً   22
مدربه ولعبه ال�سابق اليو �سي�سيه، 
التنزاين  نظريه  �سد  وبدنياً  فنياً 
كان  الذي  عاملياً   131 امل�سنف 
للمرة  القارية  البطولة  يف  ي�سارك 
اأّن  يذكر   .1980 عام  منذ  الأوىل 
ال�سنغال  �سجلتها  نتيجة  اأف�سل 
يف م�سوارها القاري كانت بلوغها 
عام  ن�سخة  يف  النهائية  املباراة 
بركالت  وخ�رصت  مبايل   2002

الرتجيح اأمام الكامريون.

الكامريوين  املنتخب  وكان   
ملثل  احلاجة  اأم�س  يف 
الهادئة،  املواجهة  هذه 
عن  الدفاع  رحلة  بداية  يف 
عام  اأحرزه  الذي  اللقب 
واأن  خا�سة  بالغابون،   2017
ارتباك  من  عانى  الفريق 
الإعداد  مع�سكر  يف  وا�سح 
احلالية  البطولة  بداية  قبل 
اخلا�سة  امل�ساكل  ب�سبب 
باملكافاآت، وقد متثل مباراة 
اليوم عن�رص تفاوؤل للمنتخب 
الكامريوين، نظًرا لأن الفريق 

يف  بي�ساو  غينيا  مع  تقابل 
بالبطولة  املجموعات  دور 
الفوز  عليه  وحقق  املا�سية 
خطوات  من  خطوة  يف   1-2
التتويج  من�سة  نحو  الأ�سود 
املا�سية  الن�سخة  يف  باللقب 

باجلابون.
الكامريوين  ويتطلع املنتخب 
البطولة  يف  قوية  بداية  اإىل 
ومطمئن  مقنع  فوز  وحتقيق 
اأكد  بي�ساو، حيث  غينيا  على 
مرة  من  اأكرث  الفريق  لعبو 
اللقب. انتزاع  على  حر�سهم 

ومع الفارق الهائل يف اخلربة 
والإمكانيات،  والتاريخ 
جيدة  الأ�سود  فر�سة  تبدو 
جيد  بفوز  البطولة  بدء  يف 
هائلة  معنوية  دفعة  ميثل 
يف  الدخول  قبل  لالعبني 
اأكرث �سعوبة �سواء  مواجهات 
اأو يف  نف�سها،  املجموعة  يف 
الإق�سائية.ويعتمد  الأدوار 
الهولندي كالرن�س �سيدورف 
على  للفريق،  الفني  املدير 
املحرتفني  لعبيه  خربة 
وخا�سة كري�ستيان با�سوجوج 

اأف�سل  بلقب  فاز  الذي 
املا�سية  الن�سخة  يف  لعب 
يعتمد  البطولة.كما  من 
على  كبري  ب�سكل  �سيدورف 
النجم ال�سهري اإيريك ماك�سيم 
ت�سوبو موتينج مهاجم باري�س 
الفرن�سي،  جريمان  �سان 
با�سوجوج،  مع  ميثل  حيث 
اإزعاج  ميكنها  �ساربة  قوة 
مناف�س.ويحلم  اأي  دفاع 
اإجناز  بتكرار  با�سوجوج 
للقب  فريقه  وقيادة   2017
اأف�سل  بلقب  للفوز  اإ�سافة 

لعب يف هذه الن�سخة اأي�سا. 
منتخب  يعتمد  املقابل،  يف 
الفني  ومديره  بي�ساو  غينيا 
عن�رص  على  كاندي،  با�سريو 
خربة  مواجهة  يف  املفاجاأة 
الكامريون.ويتطلع  اأ�سود 
نقطة  ح�سد  اإىل  الفريق 

التعادل على الأقل من مباراة 
الغد، لتكون و�سيلة للمناف�سة 
ال�ستة  دور  اأحد مقاعد  على 
ع�رص، حتى واإن كان هذا من 
منتخبات من   4 اأف�سل  بوابة 
يف  الثالث  املركز  اأ�سحاب 

املجموعات ال�ستة.
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ي�ستهل اليوم املنتخب الكامريوين رحلة الدفاع عن لقبه القاري باأف�سل مواجهة ممكنة عندما 
يلتقي مع غينيا بي�ساو، بعدما تخل�ص الفريق من اأزمة املكافاآت التي �سيطرت على مع�سكر الفريق 

يف الفرتة الأخرية، ويفتتح الفريقان فعاليات املجموعة ال�ساد�سة على ملعب الإ�سماعيلية 
بالدور الأول لبطولة كاأ�ص اأمم اأفريقيا املقامة حالًيا يف م�سر

غانا / البنني

�لنجوم �ل�سود�ء ت�ستهل حملة 
��ستعادة �للقب �أمام �ل�سناجب

جمهود باأقل  بتنز�نيا  �لتري�نغا" تطيح  "�أ�سود 

اإعداد: عي�سة ق.

�سيدورف: جاهزون للدفاع عن لقب �أمم �أفريقيا

القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد  اأعلن 
التون�سي يو�سف  اأم�س تعيني  اأول  م�ساء 
وبنني،  غانا  ملباراة  حكما  ال�رصايري 
مناف�سات  حل�ساب  اليوم  �ستدور  التي 
اأمم  كاأ�س  ببطولة  ال�ساد�سة  املجموعة 

اإفريقيا 2019 املقامة مب�رص، و�سيقوم 
بدور  املالول�سي  يامن  الآخر  التون�سي 
املواجهة،  هذه  يف  الأول  امل�ساعد 
الثاين  امل�ساعد  مبهمة  �سيتكفل  بينما 
وكان  الدين.  ح�سام  اأحمد  امل�رصي 

قد  ال�ساملي،  ال�سادق  التون�سي  احلكم 
اأم�س مباراة ال�سنغال وتنزانيا  اأول  اأدار 
مب�ساعدة مواطنه اأنور هميلة، فيما كان 
الذي  للقاء  رابعا  حكما  قرياط  هيثم 

ح�سمه اأ�سود التريانغا ل�ساحلهم 0-2

�لتون�سي �ل�سر�يري حكما ملبار�ة غانا وبنني

�سعباً  فوزاً  املغربي  املنتخب  حّقق 
بهدف نظيف اأمام منتخب ناميبيا اول 
املجموعة  مباريات  افتتاح  يف  اأم�س 
اأمم  كاأ�س  مناف�سات  �سمن  الرابعة 
اإفريقيا م�رص، وعلى وقع هتاف مئات 
ملعب  يف  ح�رصوا  الذين  امل�سجعني 
اأ�سود  يقدم  مل  القاهرة،  يف  ال�سالم 
التوقعات  قدر  على  اأداء  الأطل�س 
التحفيز  رغم  املعقودة،  والآمال 
مغرب"  يا  "اإلعب  بهتافات  املتوا�سل 

اأ�سود  وانتظر  املغرب:،  و"فيفا 
الأطل�س حتى الدقيقة 89 لتحقيق الفوز 
عرب الالعب البديل اإيتامونوا كيميوين 
مرماه  داخل  اإىل  الكرة  حول  الذي 
حكيم  نفذها  جانبية  حرة  ركلة  بعد 
املغربي  املنتخب  وافتقد  زيا�س. 
واحدة  مرة  الإفريقي  باللقب  املتوج 
النجاعة  توفري  يف   1976 تاريخه  يف 
الكايف،  وال�سغط  املطلوبة  الهجومية 
مواجهة  يف  الأجنحة  عرب  ل�سيما 

النهائيات  يخو�س  متوا�سع  منتخب 
اأي  حتقيق  يف  وف�سل  الثالثة،  للمرة 
فوز يف مبارياته ال�ست ال�سابقة �سمن 
باأن اإحدى  ن�سختي 1998 و2008 علماً 
بالذات  املغرب  اأمام  كانت  هزائمه 
اأي�ساً،  الأول  الدور  يف   5-1 بنتيجة 
غري  النتائج  املغربي  الأداء  وعك�س 
املباريات  يف  حققها  التي  امل�سجعة 
التح�سريية، حيث تلقى خ�سارتني اأمام 

زامبيا 2-3 وغامبيا 1-0.

�أ�سود �لأطل�س تتخطى ناميبيا بالنري�ن �ل�سديقة



عي�شة ق.

الذي  االنت�صار  اخل�رض  عانق 
املعنوية  الناحية  من  هاما  يعترب 
الدور  مباريات  من  تبقى  فيما 
والتي  الهامة  االأول وقبل املقابلة 
يواجهون خاللها اخلمي�س املقبل 
مباراة  يف  ال�صنغايل  نظريهم 
قدمت  حيث  احلقيقي،  االمتحان 
قويا  م�صتوى  الوطنية  العنا�رض 
يف ال�صوط االأول من اللقاء والذي 
دخلوه بقوة وجنحوا على اإثره من 
ت�صجيل هديف الفوز عرب الثنائي 
ركلة  طريقة  عن  بوجناح  بغداد 
حيث  حمرز،  وريا�س  جزاء 
اأف�صل مما كان عليه  االأداء  كان 
لعبهما  اللتني  الوديتني  خالل 
اخل�رض خالل ترب�س قطر اأمام 

منتخبي بورندي ومايل
اإ�صماعيل  الالعب  رفقاء  ظهر 
اللقاء  رجل  اختري  الذي  بنا�رض 
االأف�صل  امليدان  واالأف�صل على 
اللقاء  ت�صيري  يف  واأذكى  تكتيكيا 
خا�صة يف ال�صوط الثاين مقارنة 
كان  اأين  الكيني،  باملناف�س 
مقارنة  ذكاء  االأف�صل  بلما�صي 
الذي  وهو  كينيا،  بنظريه مدرب 
على  العتماده  الوفاء  يف  وا�صل 
املف�صلة  التكيتيكة  اخلطة 
على  ركز  اأين   3-3-4 لديه 
اأجل مباغتة  اللعب هجوميا من 
املناف�س باكرا االأمر الذي جنح 
ت�صجيل  عرب  ثماره  وقطف  فيه 
حيث  االأول،  ال�صوط  يف  ثنائية 
احلار�س  يف  الثقة  املعني  جدد 
رغم  مبوحلي  وهاب  راي�س 

عليه  ظهرت  التي  النقائ�س 
بورندي  امام  الوديتني  خالل 
م�صاكل  يجد  مل  والذي  ومايل، 
كبرية اأمام مهاجمي كينيا، بينما 
ظهريا  �صبعيني  بن  على  اعتمد 
فيما  فار�س،  اي�رض على ح�صاب 
عطال،  الثالثي  يف  الثقة  جدد 
و�صط  اأما  العمري،  وبن  ماندي 
عدالن  يف  الثقة  و�صع  امليدان 
قديورة على ح�صاب مهدي عبيد، 
على  اللعب  خطة  يف  ركز  بينما 
وبنا�رض  فيغويل  �صفيان  الثنائي 
ومن  املنتخب  رئة  كانا  اللذين 
امليدان  اأر�صية  على  االأف�صل 
اإىل جانب ثالثي الهجوم حمرز، 
وفقوا  الذين  وبوجناح  باليلي 
التن�صيق جيدا  وكان  يف مهمتهم 

بينهم. 

املحللون يختارون اخل�شر 
الأف�شل وير�شحونهم اإىل التتويج

نحو  للمخت�صني  االأنظار  وحتولت 
جمال  الوطني  الناخب  اأ�صبال 
على  اجلميع  اتفق  اأين  بلما�صي 
ت�صنيف املنتخب الوطني االأف�صل 
االأوىل  اجلولة  مباريات  يف  بروزا 
من الدور االأول واملقنع يف االأداء 
مقارنة ببقية املنتخبات امل�صاركة 
يف »الكان«، واتفق املحللون العرب 
واالأفارقة على تر�صيح اخل�رض من 
اجل التناف�س على التتويج بالكاأ�س 
القارية، وهم الذين كانوا االأف�صل 
قوية  مبنتخبات  مقارنة  اإقناعا 
التتويج  على  بدورها  مر�صحة 
م�رض  منتخبات  �صورة  يف  باللقب 

واملغرب.

اأ�شبال بلما�شي تفوقوا على نظريهم الكيني املتوا�شع

اخل�شر يك�شفون تعط�شهم للتتويج القاري
العنا�شر الوطنية فّكت عقدة امتدت 29 �شنة

�شجل املنتخب الوطني بداية موفقة يف كا�س فريقيا للأمم اجلارية يف م�شر بعد الفوز الذي �شجله اأمام منتخب 
كينيا خلل املباراة الفتتاحية للخ�شر عن املجموعة الثالثة من الدور الأول للمناف�شة القارية، حيث جاء هذا 

النت�شار ليزيح ال�شوؤم الذي كان يلحق اخل�شر خلل مباريات الفتتاح لكاأ�شي اإفريقيا، خا�شة واأن اجلزائر 
متّكنت من الفوز يف مباراة الفتتاح بعد اآخر مقابلة انت�شرت فيها وكان ذلك العام 1990، اأين جتدد العهد مع 

النت�شار يف لقاءات الفتتاح بعد مرور 29 عاما كامل على اآخر دورة جرت يف بلدنا

مدرب ال�شنغال: �شنواجه اجلزائر بحذر
الفني  املدير  �صي�صيه  األيو  قال 
من  كان  اإنه  ال�صنغال  ملنتخب 
املهم الفوز على تنزانيا يف اجلولة 
اأمم  كاأ�س  لدور جمموعات  االأوىل 
اإفريقيا 2019، خالل املباراة التي 
انتهت بانت�صار اأ�صود التريانغا 0-2 

حل�صاب املجموعة الثالثة، واأ�صاف 
ال�صحفي  املوؤمتر  يف  �صي�صيه 
على  املناف�صة  اأن  اللقاء،  عقب 
مبكًرا،  بداأت  اإفريقيا  اأمم  لقب 
 4 »منذ  ال�صنغال:  مدرب  وتابع 
فريق،  �صناعة  نحاول  اأعوام   5 اأو 

ال�صاحة،  على  كبرية  قوة  له  يكون 
واأنا واثق من قدرة املنتخب على 
على  و�صدد  قوية«.  نتائج  تقدمي 
اجلزائر  اأمام  بحذر  �صيلعب  اأنه 
متمنيا  �صعبة،  مباراة  باعتبارها 
موا�صلة العمل على ذات املنوال، 

لقاء  يف  جيد  ب�صكل  الظهور  بعد 
مع  ال�صنغال  و�صتلعب  ام�س،  اأول 
يف  املقبل،  اخلمي�س  اجلزائر 
الثالثة  املجموعة  مباريات  قمة 
ا  اأي�صً ت�صم  التي  القارية  بالبطولة 

كينيا وتنزانيا.
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طالب تخفي�س ال�شغط على حمرز والتوقف 

عن مقارنته ب�شلح

بلما�شي: كنا الأقوى وتنتظرنا 
مقابلة �شعبة اأمام ال�شنغال

يف انتظار الك�شف عن نتائج الفحو�شات الطبية

اأ�شود التريانغا مهددون بفقدان 3 لعبني اأمام اخل�شر

جمال  الوطني  الناخب  عربرّ 
عقب  ارتياحه  عن  بلما�صي 
يف  ا�صباله  حققه  الذي  الفوز 
قال  اأين  كينيا،  اأمام  مباراتهم 
االنت�صار  حتقيق  املهم  من  اأنه 
للمناف�صة  االفتتاحية  املباراة  يف 
القارية، خا�صة وان اجلزائر تعاين 
اللقاءات  يف  التعرث  مع�صلة  من 
االفتتاحية، واعترب اأن انت�صار اول 
من  لالعبيه  ر�صالة  مبثابة  ام�س 
اأبعد  اإىل  التاأهل  على  اللعب  اأجل 
دور ممكن، ورف�س القائد ال�صابق 
للمنتخب الوطني يف بداية االألفية 
مواجهة  عن  احلديث  اجلديدة 
د  اخل�رض ملنتخب �صعيف، اأين �صدرّ
االأقوى  كانت  اجلزائر  اأن  بالقول 
على اأر�صية امليدان خا�صة واأنهم 
الكيني  ملناف�صهم  جيدا  ح�رضوا 
ودخلوا اللقاء يعرفون جيدا نقاط 
بعدما  للمناف�س  وال�صعف  القوة 
جعلهم  جيدة،  بطريقة  در�صوه 

يكونون االأف�صل منه.

ت�رضيحاته  يف  بلما�صي  وطالب 
التي اأطلقها خالل الندوة ال�صحفية 
مواجهة  نهاية  عقب  عقدها  التي 
كينيا تفادي و�صع ال�صغوطات على 
ريا�س  الوطنية  الت�صكيلة  قائد 
اأين  القارية،  الدورة  خالل  حمرز 
منتخب  بالعب  مقارنته  رف�س 
اأنه  واأ�صار  �صالح  حممد  م�رض 
االأمر  التوقف عن مثل هذا  يجب 
بحثا  الالعبني،  بني  املقارنة  يف 
للرتكيز  الفر�صة  حمرز  منح  عن 
وم�صاعدته  اخل�رض  لقاءات  على 
من اأجل تقدمي دورة قارية كبرية، 
اخل�رض  اأن  بلما�صي  واعرتف 
عندما  �صعب  لقاء  ينتظرهم 
ال�صنغايل  املنتخب  يواجهون 
باللقب  التتويج  اأجل  من  املر�صح 
خدمات  ي�صتعيد  والذي  القاري 
اأنه  �صايدو ماين، حيث قال  جنمه 
يجب حتمل امل�صوؤولية والتح�صري 

كما ينبغي للمواجهة.
عي�شة ق.

مناف�س  ال�صنغايل  املنتخب  تلقى 
املقبلة  املواجهة  يف  اخل�رض 
املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  من 
موجعة  �رضبة  املقبل  اخلمي�س 
�صفوفه  من  العبني  ثالثة  بخروج 
املقابلة  خالل  باالإ�صابة  متاأثرين 
اأمام  اأم�س  اأول  خا�صوها  التي 
اجلولة  �صمن  تنزانيا  منتخب 
املجموعة  مباريات  من  االأوىل 
املناف�صة  من  االأول  للدور  الثالثة 
�صحيفة  ك�صفت  حيث  القارية، 
»اأ�صود  ت�صكيلة  اأن  اآرابيا«  »اأ�س 

ثالثة  اإ�صابة  من  تعاين  التريانغا« 
ويتعلق  واحدة  دفعة  العبني 
ندياي،  األفريد  من  بكل  االأمر 
الذين  �صاين  و�صاليف  بالدي  كيتا 
حيث  باالإ�صابة  متاأثرين  خرجوا 
على  اإ�صابة  �صاين  �صاليف  يعاين 
اإىل  ا�صطرته  الكاحل  م�صتوى 
اأر�صية امليدان بعد مرور  مغادرة 
انطالق  على  فقط  دقيقة   23
كبرية  ال�صكوك  وتبقى  املقابلة، 
ملواجهة  الالعب  جاهزية  حول 
االأمر  وهو  الوطني  املنتخب 

�صي�صي  األيو  مدربه  جعل  الذي 
من  والتعايف  ب�رضعة  عودته  ياأمل 
اأمام  جاهزا  يكون  حتى  االإ�صابة 
الثنائي  تعر�س  بينما  اخل�رض، 
ع�صلي،  متدد  من  يعاين  االآخر 
ال�صنغايل  املنتخب  �صيكون  حيث 
على موعد مع انتظار الفحو�صات 
اإ�صابة  طبيعة  من  للتاأكد  الطبية 
التي  والراحة  الثالثة  العبيه 

يحتاجونها للتعايف منها.
يكون  �صوف  االأمر  هذا  اأن  االأكيد 
الوطني  الناخب  م�صلحة  يف 

�صيكون  والذي  بلما�صي  جمال 
بجدية  التح�صري  مع  موعد  على 
املنتخب  ملالقاة  االأ�صبوع  هذا 
تاأكد  حال  ويف  حيث  ال�صنغايل، 
فاإن  ذكره  ال�صالف  الثالثي  غياب 
على  تختلط  �صوف  احل�صابات 
املدرب ال�صنغايل ويعمل امل�صوؤول 
االأول على العار�صة الفنية للخ�رض 
قوة  عامل  ا�صتغاللها  اأجل  من 
لالإطاحة بت�صكيلة »اأ�صود التريانغا« 
عنه  يف�صلنا  الذي  املوعد  خالل 

72 �صاعة.

اجلزائري  الدويل  الالعب  عربرّ 
ارتياحه  عن  العمري  بن  جمال 
امام  حققوه  الذي  الثمني  للفوز 
اأو�صح يف  الكيني، حيث  املنتخب 
ت�رضيحات مع قناة »بني �صبورت« 
حتقيق  من  متكنوا  اأنهم  القطرية 
خا�صوا  �صعبة  ظروف  يف  انت�صار 
حتت  املباراة  انطالقة  خاللها 
ال�صغط من اأجل الت�صجيل قبل اأن 
بال�صوط  ثنائية  توقيع  يف  ينجحوا 
الت�صكيلة  اأن  واأ�صاف  االأول، 
االأداء  يف  ترتاجع  مل  الوطنية 
عملت  بل  الثاين  ال�صوط  خالل 
بذكاء  املقابلة  اأطوار  ت�صيري  على 
وتفادي فر�س ال�صغط عليهم من 

طرف الكينيني وتلقي االأهداف.
رفقة  املحرتف  الالعب  ورف�س 
يف  الرتكيز  ال�صعودي  ال�صباب 
حمور  يف  زميله  عن  احلديث 
اأكد  حيث  ماندي،  عي�صى  الدفاع 
وين�صط يف  كبري  االأخري العب  اأن 
بطولة قوية لكن املنتخب الوطني 
باعتبار  الفرديات  على  يعتمد  ال 
انه جمموعة مكونة من 23 العبا، 
وعرب املتحدث عن �صعادته للدعم 
الكبري الذي وجده العبو املنتخب 
تنقل  الذي  اجلمهور  طرف  من 
اإىل م�رض من اأجل ت�صجيعهم، اأين 
اأو�صح اأن ذلك مينحهم دفعة قوية 
م�صابا  واللعب  عليهم  ما  لتقدمي 
يف ظل الظروف اخلا�صة التي متر 

عليها بالدنا.

بليلي: �شجلنا دخول قويا 
بالكان ونعد جمهورنا 

بالأف�شل

اجلزائري  الدويل  الالعب  اعترب 
الذي  الفوز  ان  باليلي  يو�صف 

دخوال  ميثل  كينيا  امام  �صجلوه 
القارية،  املناف�صة  يف  قويا 
اول  يف  الفوز  بت�صجيل  لهم  �صمح 
انطالقة للمناف�صة القارية، واأ�صار 
املوقع  مع  ت�رضيحات  يف  باليلي 
االإفريقي  لالحتاد  االلكرتوين 
�صيواجهون  اأنهم  القدم  لكرة 
يدركون  وهم  ال�صنغال  منتخب 
تنتظرهم  التي  املهمة  �صعوبة 
�صيعلمون  قوي،  مناف�س  اأمام 
اأجل  من  له  جيدا  التح�صري  على 
الفوز والتاأهل اإىل الدور الثاين يف 
باليلي  وجه  املجموعة،  �صدارة 
التنقل  على  االأن�صار  اإىل  ال�صكر 
امللعب  اإىل  �صجلوه  الذي  القوي 
من اأجل منا�رضتهم وت�صجيعهم يف 
االأف�صل  بتقدمي  ووعدهم  اللقاء، 

يف بقية املواجهات واإ�صعادهم.

بنا�شر: فوز كينيا يعود اإىل 
احرتام تعليمات املدرب

اأ�صار الالعب اإ�صماعيل بنا�رض اأن 
املدرب  فيهم  ي�صعها  التي  الثقة 
القوة مل�صاعفة  بلما�صي متنحهم 
اجلهود فوق امليدان، االأمر الذي 
يف  عليهم  ما  كل  يقدمون  جعلهم 
انتظار �صيناريو اللقاء املقبل امام 
ميدان  متو�صط  وعرب  ال�صنغال، 
اخل�رض والذي اختري اأف�صل العب 
ال�صحافية  الندوة  اللقاء خالل  يف 
التي اأجراها عقب نهاية اللقاء اإىل 
بالفوز  �صعيد  اأنه  بلما�صي  جانب 
واالأداء  املنتخب  حققه  الذي 
واأعاد  قدموه،  الذي  اجلماعي 
االنت�صار الثمني الذي �صجلوه اأمام 
كينيا اإىل احرتامهم للتعليمات التي 

قدمها الطاقم الفني الوطني.
عي�شة ق.

ت�شريحات اللعبني:

بن العمري: مل نرتاجع بال�شوط 
الثاين �شرينا اللقاء بذكاء

ق.ر.

عي�شة ق.



نتائجه  كولومبيا  منتخب  وا�صل 
املميزة مبرحلة دور املجموعات 
وحقق العالمة الكاملة ببطولة كوبا 
باراغواي  على  فاز  بعدما  اأمريكا 
والأخرية،  الثالثة  اجلولة  يف   )-1
لعب  كوييار  جو�صتافو  واأحرز 
املباراة  كولومبيا،هدف  و�صط 
الوحيد يف الدقيقة 31 من ال�صوط 
الكولومبي  املنتخب  ورفع  الأول، 
ر�صيده اإىل 9 نقاط ليحقق العالمة 
الثالث  مبارياته  من  الكاملة 
ويوا�صل ت�صدره للمجموعة الثانية، 
باراغواي  ر�صيد  يتجمد  فيما 
الثالث،  باملركز  نقطتني  عند 
كريو�ش  كارلو�ش  الربتغايل  ودخل 
مدرب كولومبيا، املباراة بطريقة 
اأريا�ش  ب�صانتياجو  فلعب   ،»-3-4
الظهريين  يف  بورخا  وكري�صتيان 

جون  بينهم  والأي�رس،  الأمين 
لوكومي وزاباتا كقلبي دفاع، ودفع 
كريو�ش بثالثي املنت�صف كاردونا، 
كوييار وجيفر�صون لريما، وتواجد 
باجلناحني  دياز  ولوي�ش  كوادرادو 
مهاجم  وفالكاو  والأي�رس  الأمين 

�رسيح.
اإدورادو  بداأ  الَخر،  اجلانب  على 
املباراة  باراغواي  مدرب  بريزو 
يف  برباعي   1-1-4-4 بطريقة 
بريي�ش،  من  مكون  اخللف  خط 
األون�صو  جوميز،  جو�صتافو 
رباعي  اأمامهم  واأرزامينديا، 
�صان�صيز،  جونزالي�ش،  املنت�صف 
وماتيا�ش  روجا�ش  رودريغو 
ميجيل  لعب  فيما  روخا�ش، 
ال�رسيح  املهاجم  حتت  اأملريون 

اأو�صكار كاردوزو.

اأوىل املحاولت يف املباراة جاءت 
 8 الدقيقة  يف  باراغواي  ل�صالح 
اأملريون  ميجيل  ا�صتلم  بعدما 
منطقة  دائرة  حدود  على  الكرة 
جزاء منتخب كولومبيا، لي�صدد كرة 
القائم  بجوار  مرت  قوية  ي�صارية 
.وحاول  بريايل،  للحار�ش  الأمين 
كولومبيا  مهاجم  دياز  لوي�ش 
مباغتة جونيور فرينانديز حار�ش 
ا�صتلم  بعدما  باراغواي،  مرمى 
كرة عر�صية طولية يف الدقيقة 11 
و�صدد بجوار القائم، وكاد دياز اأن 
ينفرد باملرمى يف الدقيقة 26، من 
تاألق مدافع  الي�رسى، لول  الناحية 
جوميز،  جو�صتافو  باراغواي 
ركنية.فيما  اإىل  الكرة  اأبعد  الذي 
مهاجم  فالكاو  رادميل  اقرتب 
كولومبيا من ت�صجيل اأوىل اأهداف 
املباراة، بعدما و�صلته الكرة على 
القائم البعيد من الركنية، ليحاول 
اأنها  اإل  ت�صديدها ب�رسبة مق�صية 

علت العار�صة.
من  الكولومبي  املنتخب  ومتكن 
بالدقيقة  الأول  الهدف  ت�صجيل 
طريق  عن  املباراة،  من   31
ا�صتلم  الذي  كوييار  جو�صتافو 
من  اأريا�ش  �صانتياجو  متريرة 
الناحية اليمنى، وتوغل و�صدد كرة 
اأر�صية مرت من بني اأقدام حار�ش 
املرمى،  داخل  اإىل  باراغواي 
ت�صديدة  فالكاو  القائد  وحاول 
الكرة من م�صافة بعيدة من خارج 
املنطقة اإل اأن ت�صديدته الأر�صية 

الأمين  القائم  بجوار  خرجت 
لباراغواي بالدقيقة 35.

حمققة  فر�صة  كوادرادو  اأهدر 
املنتخب  ل�صالح  للت�صجيل 
الكولومبي بعد عدة مل�صات مميزة 
و�صل بها كولومبيا ملرمى باراغواي 
يلم�ش  اأن  قبل   ،50 الدقيقة  يف 
وبالدقيقة  بيده،  الكرة  كوادرادو 
املنتخب  لعبو  اأهدر   ،59
اللقاء،  فر�ش  اأخطر  الكولومبي 
باراجواي  حار�ش  ت�صدى  بعدما 
لرتتد  الأر�صية،  كاردونا  لت�صديدة 
الذي  رودريجيز  خامي�ش  اإىل 
الكرة. على  ال�صيطرة  يف  ف�صل 
مهاجم  جونزالز،  ديرلي�ش  وكاد 
حار�ش  يباغت  اأن  باراجواي، 
ت�صويبة  �صدد  بعدما  كولومبيا، 
اجلزاء  منطقة  خارج  من  قوية 
القائم  بجوار  لتمر   ،64 بالدقيقة 
الثاين،  الهدف  اللقاء  حكم  واألغى 
الذي اأحرزه لوي�ش دياز، بالدقيقة 
العودة  بعد  املباراة،  عمر  من   69
عن  ك�صفت  التي  الفيديو،  لتقنية 
داخل منطقة  دياز  يد على  مل�صة 
ت�صديده  قبل  باراغواي،  جزاء 
حكم  قرر   ،91 الدقيقة  للكرة.ويف 
اللقاء احت�صاب ركلة جزاء ل�صالح 
املنتخب الكولومبي، وقرر العودة 
بعدم  اأقرت  التي  الفيديو،  لتقنية 
النتيجة  وت�صتمر  خمالفة،  وجود 

بتقدم كولومبيا بهدف نظيف.

مي�سي: ال جمال للأخطاء 
�أمام فنزويل

�صدد ليونيل مي�صي قائد منتخب الأرجنتني 
على �رسورة تفادي الأخطاء خالل املباراة 
بطولة  نهائي  ربع  يف  فنزويال  �صد  املقبلة 
املنتخب  وجنح   ،2019 اأمريكا  كوبا 
بعد  الثاين  للدور  التاأهل  يف  الأرجنتيني 
على  اأم�ش  البطولة  يف  له  فوز  اأول  حتقيق 
ح�صاب قطر 2-0، يف اجلولة اخلتامية لدور 
يف  و�صعته  نقاط   4 ليح�صد  املجموعات 
.واأبرزت  الثاين،  باملجموعة  الثاين  املركز 
ت�رسيحات  الأرجنتينية  »اأوليه«  �صحيفة 
مي�صي عقب املباراة، والتي اعرتف خاللها باأنه مل يعد هناك جمال للخطاأ وذلك 
قبل مواجهة فنزويال اجلمعة املقبل، واأ�صاف »لقد لعبنا ب�صكل جيد اأمام قطر 
والأهم اأننا حققنا الفوز يف النهاية، اأردنا مباراة مثلها، لك�صب الثقة والهدوء«، 
ويف ختام ت�رسيحاته، اأثنى الربغوث على الدعم الذي ح�صل عليه الالعبون من 

اجلماهري الأرجنتينية م�صيًدا مبوؤازرتهم الدائمة ملنتخب بالدهم.

نيمار ُيخرب �لبي ��س جي 
بقر�ره �لنهائي

ك�صف تقرير �صحفي فرن�صي، اأن الربازيلي نيمار دا �صيلفا اأخرب ناديه باري�ش 
�صان جريمان بقراره النهائي ب�صاأن اإمكانية عودته ل�صفوف بر�صلونة هذا ال�صي، 
.وذكرت قناة »تيليفوت« الفرن�صية اأن نيمار اأبلغ باري�ش �صان جريمان باإ�رساره 
ال�صيفية املقبلة.واأ�صافت  الأمراء خالل فرتة النتقالت  على مغادرة حديقة 
القناة اأن بر�صلونة يكثف من مفاو�صاته خالل الفرتة احلالية من اأجل التعاقد 
قبل مو�صمني مقابل 222  �صان جريمان  باري�ش  ل�صفوف  الذي رحل  نيمار  مع 
اإذا  اأن بر�صلونة ل ي�صتبعد عودة نيمار ل�صفوفه، حتى  اإىل  مليون يورو، ولفتت 
الثنائي عثمان دميبلي  باأن  اأنطوان غريزمان م�صيفة  الفرن�صي  التوقيع مع  مت 
وفيليب كوتينيو قد يدخالن �صمن �صفقة نيمار، وختمت باأن نيمار م�صمم على 
ويريد  بر�صلونة  مغادرة  يف  خمطًئا  كان  باأنه  يعتقد  لأنه  باري�ش،  عن  الرحيل 

احل�صول على فر�صة ثانية يف الكامب نو.

هوني�س يك�سف �سر رحيل هوميلز
املوافقة على  الأملاين عن �رس  بايرن ميونخ  نادي  رئي�ش  اأويل هوني�ش  ك�صف 
لعبًا  كونه  رغم  ال�صيف،  هذا  دورمتوند  بورو�صيا  اإىل  هوميلز  مات�ش  رحيل 
املدافع  خدمات  دورمتوند  وا�صتعاد  البافاري،  الفريق  �صفوف  يف  اأ�صا�صًيا 
الأملاين املخ�رسم البالغ من العمر 30 عاًما، بعدما رحل عنه عام 2016 ليق�صي 
�صكاي  ل�صبكة  ت�رسيحات  وخالل  اأرينا،  األيانز  ملعب  جدران  بني  �صنوات   3
�صبورت�ش، قال هوني�ش: »مات�ش ووالده تقدما بطلب �رسيح من اأجل الرحيل، 
كان  بيعه  على  املوافقة  فاإن  الدفاع،  قلب  يف  لعب  من  لأكرث  امتالكنا  ومع 
قراًرا �صائبًا، رغم اأنه قدم اأداء مميًزا يف الن�صف الثاين من املو�صم املا�صي«، 
ووافق البايرن على رحيل هوميلز �صوب دورمتوند مقابل 38 مليون يورو �صاملة 

احلوافز الإ�صافية.
اأجاب  ال�صيفي،  املريكاتو  نهاية  قبل  اإبرامها  املتوقع  ال�صفقات  عن  وب�صوؤاله 
هوني�ش »ميكنني التعهد لكم باأننا �صرنى فريًقا جيًدا داخل امللعب يوم 15 اأوت 
املقبل«. يذكر اأن النادي البافاري تعاقد مع الثنائي الفرن�صي لوكا�ش هرينانديز 
وبينيامني بافارد لتعزيز خط الدفاع، بينما ي�صعى جللب جناح هجومي لتعوي�ش 

رحيل اآريني روبن وفرانك ريبريي.

�إنرت ميلن ير�سد ميز�نية 
�سخمة ملناف�سة �ليويف

جديد  من  الإيطالية  الكرة  لواجهة  العودة  يف  ميالن  اإنرت  نادي  اإدارة  ترغب 
ومناف�صة جوفنتو�ش على الألقاب املحلية، وامل�صاركة با�صتمرار يف دوري اأبطال 
اأوروبا، وذكر موقع »كالت�صيو مريكاتو« الإيطايل اأن جمموعة �صونينج امل�صتحوذة 
على بع�ش اأ�صهم نادي اإنرت ميالن، قامت بالتعاقد مع بيبي ماروتا اأحد اأح�صن 
املديرين التنفيذيني بجانب اأنطونيو كونتي، والذي يعد من اأف�صل املدربني يف 
ال�صاحة الريا�صية يف اأقل من عام، واأ�صار اإىل اأن امللكية ال�صينية لالإنرت ترغب 
يف اإحداث ثورة يف �صوق النتقالت، من خالل التعاقد مع جمموعة من الالعبني 

القادرين على تنفيذ م�رسوع اإنرت اجلديد،

كوبا �أمريكا

�الأرجنتني تتجاوز قطر وتعرب �إىل ربع �لنهائي
حجز املنتخب الأرجنتيني مكانه يف ربع نهائي 
كوبا اأمريكا الربازيل 2019، بفوزه بثنائية نظيفة 
املرحلة  ام�ش يف  اأول  القطري  املنتخب  على 
�صجل  الثاين،  املجموعة  مناف�صات  من  الثالثة 
ثنائية  اأغويرو   و�صريجيو  مارتينيز  لوتارو 
املنتخب الأرجنتني، .رفع املنتخب الأرجنتيني 
 5 بفارق  الثاين  املركز  نقاط يف   4 اإىل  ر�صيده 
على  الفائز  الكولومبي  املنتخب  خلف  نقاط 
منتخب باراغواي الثالث بنقطتني، فيما جتّمد 
ر�صيد املنتخب القطري عند نقطة وحيدة يف 

املركز الرابع.
فوزها  كولومبيا  حّققت  الثانية،  املباراة  ويف 
بهدف  البارغواي  على  بتغلبها  توالياً  الثالث 
 ،31 الدقيقة  كويالر يف  �صجله غو�صتافو  وحيد 
و�صتلتقي الأرجنتني مع فنزويال اجلمعة املقبل 
على ملعب ماراكانا ال�صهري علماً باأن املنتخبني 
املا�صي  مار�ش  يف  ودية  مباراة  يف  التقيا 
وا�صفرت عن فوز فنزويال 3-1، وا�صتهلت كتيبة 

جنم بر�صلونة ليونيل مي�صي البطولة القارية باأ�صواأ طريقة ممكنة باخل�صارة اأمام كولومبيا بهدفني نظيفني، قبل اأن تتعادل مع البارغواي 1-1.
وكولومبيا  الربازيل وفنزويال وبريو  النهائي وهي  ربع  اإىل  تاأهلها  7 منتخبات  الثانية �صمنت  الأخرية من مناف�صات املجموعة  نهاية املرحلة  اإثر 
والأرجنتني وت�صيلي واأوروغواي، ويبقى معرفة هوية املنتخب الأخري الذي �صيبلغ ربع النهائي والذي �صيتحدد يف نهاية مباريات املجموعة الثالثة 
الثنني، وحتديداً يف املباراة بني اليابان والإكوادور، فاإذا انتهت هذه املباراة بفوز اأحد املنتخبني يكمل الفائز عقد املنتخبات املتاأهلة، اأما اإذا 

انتهت املباراة بالتعادل، �صتكون البطاقة الأخرية من ن�صيب البارغواي.
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غولدا مائري ...و�صايا �صهيونية 
بقتل اأطفال فل�صطني

كلما نظرت اإىل حرب الإبادة ال�شهيونية �شد اأطفال فل�شطني وقفت اأمامي �شاخ�شة �شورة تلك العجوز 
ال�شهيونية ال�شمطاء غولدا مائري، وهي واحدة من ثالثة �شقور �شمتهم ع�شابات الهاغاناه ال�شهيونية  

وكانت رئي�شة اإحدى احلكومات ال�شهيونية الثالث مثل بن غوريون وبيغن،  حكمت  للفرتة من 1969 اإىل 
عاما،  الثمانني  عمر جتاوز  عن  بال�شرطان  1973، وهلكت  اأكتوبر  حرب  الهزمية  �شم  جترعت  وقد   1973

�شماها ال�شهاينة اأنها  »اأم اإ�شرائيل احلديثة« و« املراأة الرجل« ، كما نعتها الكاتب الإ�شرائيلي » بوعز اأبل 
باوم« ،  فاأح�شن و�شفها باأنها )كانت منافقة، جتيد التلون كاحلرباء(.

قد  ال�صهيونية  املوؤ�ص�صات  كانت  اإذا 
اجتثاث  على  الو�صائل  بكل  عملت 
ما  ا�صد  كان  الفل�صطيني،  الوجود 
هوؤالء  من  املزيد  والدات  يوؤرقها 
ظروف  يف  وتربيتهم  االأطفال 
ومقاومة  باحلرية  بتعلقهم  احلرمان 
هوؤالء  مثل  اأن  ويكفي  االحتالل. 
با�صمهم  ت�صمى  اأن  البوا�صل  االأطفال 
مواجهة  يف  الن�صالية  املعارك  اأنبل 
القمع االإ�رسائيلي بعديد االنتفا�صات 
انتفا�صة  تت�صدرها  الفل�صطينية، 
�صعرت  حيث  احلجارة؛  اأطفال 
ال�صهيونية عجزها عن  القمع  اأدوات 
اأطفال  اأمام �صجاعة وب�صالة  الوقوف 
فل�صطني واإقدامهم يف كل املواجهات 
واأ�رس�صها، وعندما ي�صقط اأو يختطف 
هوؤالء االأطفال رهن االأ�رس واالعتقال 
االعتقال  زنازين  يواجهون  وظلوا 
لهم  الرهيب  واال�صتنطاق  والتعذيب 
املحاكم  اأمام  ب�صجاعة  ووقوفهم 

ال�صهيونية . 
العامل  اأ�صهدت  التالية  واالأرقام 
الغرب  دميقراطية  �صخف  مدى 
على  يتفرجون  وهم  وال�صهاينة 
تدين  التي  واالإح�صائيات  ال�صور 
ال�صهاينة، كما تدين ال�صمري العاملي 
النازية  اأمام نوازع  ال�صاكت واملتفرج 
الفر�صية  اجلديدة.اإن  ال�صهيونية 
ال�صهيونية االإجرامية ت�صتبيح ال�صمري 
رعناء  فر�صية  بو�صعها  االإن�صاين 
حاقدة؛ انطالقا من و�صايا املجرمة 
غولدا مائري  من ) اأَنّ اأطفال اليوم هم 
قنابل الغد، وال �صبيل الإف�صاد مفعول 
هذه القنابل اإال بواأد هوؤالء االأطفال(، 
كّل  واأد  على  ال�صهاينة  خطط  ولهذا 
حماوالت  وجرت  االأطفال  هوؤالء 
االأمهات  اأرحام  بتعقيم  اإجرامية 
ذلك  رغم  ولكنهن  الفل�صطينيات، 
تتوقف  ال  واأح�صان  م�صانع  اأ�صبحن 
االأبطال  هوؤالء  وتربية  الوالدات  عن 
، فخ�صوبة اإالم الفل�صطينية واأطفالها 
هو ال�صامن االأول على وقف ومواجهة 
حرب االإبادة التي مل تتوقف يوما �صد 

ال�صعب الفل�صطيني.

دروع ب�شرية 

 واملفارقة اأن هذا الطفل الفل�صطيني 
الرعونة  بوجه  الواقف  البا�صل 
واالإجرام ال�صهيوين، ا�صتغلته القوات 

ال�صهيونية يف كثري من احلاالت كدروع 
واالأحياء  املدن  القتحام  لها  ب�رسية 
الفل�صطينية املنتف�صة واأخذته رهينة 
مهزومة  ان�صحابها  عند  للم�صاومة 
اأمام بوا�صل انتفا�صات وثوار فل�صطني 

يف ال�صفة والقطاع. 
العفو  منظمة  اأوردت  مرة  من  كم 
تلك  عن  تقاريرها  يف  الدولية 
غزة  قطاع  على  ال�صهيونية  احلرب 
حاالت  اكت�صفت  واأنها   2008 عام  يف 
جي�ش   « ي�صمى  ما  فيها  عر�ش 
املدنيني  حياة  االإ�رسائيلي«   الدفاع 
ذلك  يف  مبا  للخطر،  الفل�صطينيني 
ا�صتخدامهم  خالل  من  االأطفال، 
منظمات  وناق�صت  ب�رسية.  كـدروع 
اجلرائم  تلك  ف�صاعة  عديدة  دولية 
الواردة يف تلك التقارير،  منها اأمثلة 
البقاء  على  اإجبارهم   ( مثل  مثبتة 
اأحكموا  التي  املنازل  قرب  اأو  داخل 
وا�صتخدموها  عليها  �صيطرتهم 
اإجبار بع�صهم  كمواقع ع�صكرية. ومت 
تفتي�ش  مثل  مهام خطرة  تنفيذ  على 
املمتلكات اأو االأ�صياء امل�صتبه يف اأن 

تكون مفخخة(. 
الع�صكرية  االإدارة  اعرتفت  وقد 
للجي�ش ال�صهيوين بذلك.  اأما القرائن 
منها  املمار�صات  لتلك  وال�صور 
اأدين   ( منها  فعديدة   2010 عام  يف 
»ال�صلطة  ا�صتخدام  بتهمتي  جنديان 
�صائن«  »�صلوك  وارتكاب  املفرطة« 
ال�صتخدامهما طفاًل فل�صطينًيا عمره 
طرود  لفتح  ب�رسي  كدرع  �صنوات   9
بريدية ا�صتبها يف كونها مفخخة اأثناء 
احلرب على قطاع غزة.(،  و) مت و�صع 
ملدة  املراقبة  حتت  اجلنديني  كال 

ثالثة اأ�صهر ومت خف�ش رتبتهما(.
النف�صي  اجلانب  ف�صاعة  ورغم   
نائب  تعليق  فان  ال�صحية  للطفل 
االإ�رسائيلي  الع�صكري  العام  املدعي 
االأمر  ذلك  على  العمليات  ل�صوؤون 
عليهما  املدعى  ي�صع  مل   ( وقوله 
الإهانة ال�صبي اأو اإذالله اأو االنتقا�ش 
باجلانب  ا�صتهانة  وهي  قدره(،  من 
والرتهيب  بالقوة  والتخويف  النف�صي 
املمار�صات  ب�صبب  الطفل  لذلك 
عليها  وتدرب  تعلمها  التي  املقننة 
ما ي�صمى بجنود املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
ال�صهيونية.وكذلك ممار�صات قطعان 
على  اعتداءاتها  خالل  امل�صتوطنني 

فيها  يرون  وال  الفل�صطيني،  ال�صعب 
اأخالقية  غري  حرب  ممار�صات  اأنها 
الوثائق،  اإحدى  يف  اعرتافهما  رغم 
االإ�رسائيلي هذه  اأنكر اجلي�ش  حينما 
اإياها  معتربا   ، املدانة  املمار�صات 
  ( قائاًل:  ف�صاعتها   رغم   ، م�رسوعة 
االإ�رسائيلي  الدفاع  جي�ش  عمل  لقد 
وبذل  احلرب،  قواعد  مع  يتفق  مبا 
اأق�صى ما يف و�صعه لتقليل االأذى الذي 
يلحق باملدنيني ، غري امل�صاركني يف 
جي�ش  ا�صتخدام  اأن  كما  القتال. 
يتوافق  لالأ�صلحة  االإ�رسائيلي  الدفاع 
مع القانون الدويل.( . ولكنه مل يتوان 

من اأن ) اتهم 
اال�صتخبارات  املعلومات حول  مركز 
ووزارة  االإ�رسائيلي  واالإرهاب 
االإ�رسائيلية حركة حما�ش  اخلارجية 
االأخرى  الع�صكرية  واجلماعات 
ب�رسية  كدروع  االأطفال  با�صتخدام 

اأثناء احلرب على قطاع غزة(.

جتاهل اإعالمي

جملة  ال�صهيوين  االإعالم  ويتجاهل   
بال�صور  املعززة  احلقائق  من 
اإىل  تقاريرها  وردت  التي  واالأفالم 
املنظمات االإن�صانية والدولية ك�صفت 
عن اأفعال ال�صهاينة التي متت ب�صورة 
مماثلة، مع ماحددته مدر�صة وو�صايا 
من  .وهناك  مائري  غولدا  املجرمة 
م�صبقا  روجته  ما  يدين  ما  ال�صواهد 
بدموع  متباكيا  وكذبا،  مائري  غولدا 
عربي  ا�صتهداف  »من  التما�صيح 
اجلنود  ولكن   ، اإ�رسائيل«  الأطفال 
وقطعان امل�صتوطنني املنفلتة من اأي 
عقاب فعلوا املطلوب، حيث )  تفيد 
البالغني  امل�صتوطنني  باأن  التقارير 
العائالت  ويهاجمون  ي�صايقون 
، ووفًقا  الفل�صطينية وحتى االأطفال( 
ملطالب دولية عديدة نا�صدت حكومة 
الكيان ال�صهيوين: )  اإىل وقف ا�صتغالل 
ي�صتخدم  ما  عادة،  كجنود  االأطفال 
االأطفال  االإ�رسائيليون  امل�صتوطنون 
الفل�صطينيني  املدنيني  مل�صايقة 
نهب  عمليات  ذلك  ويت�صمن  ب�صدة 

و�صلب امل�صاجد واملتاجر(. 
ال�صلطة  اتهمت  املرات  عديد  يف 
احلكومة  الفل�صطينية  الوطنية 
االإ�رسائيلية بالتغا�صي عن الهجمات، 
االإ�رسائيلي  اجلي�ش  اتهمت  كما 
يقع  الذين  امل�صتوطنني  بحماية 
عليهم اللوم وي�صتحقون العقاب. وقد 
احلكومة  االأجانب  املراقبون  دعا 
التخاذ  وتكراًرا،  مراًرا  االإ�رسائيلية، 
هوؤالء  �صد  االإجراءات  من  املزيد 

امل�صتوطنني
. اإن حماولة االإعالم ال�صهيوين ت�صويه 
الفل�صطينية،  االنتفا�صات  �صورة 
واعتقال  وخطف  قمع  ولتربير 
ما  يف  تتجلى  الفل�صطينيني  االأطفال 
املر�صودة  للحقائق  خالفا  ين�رس، 
على االأر�ش منها: )  اأثناء االنتفا�صة 

  )2005–2000( الثانية  الفل�صطينية 
 )Haaretz( ن�رست �صحيفة هاآرت�ش
تقريًرا مفربكا يفيد: ) اأن اجلماعات 
امل�صلحة  الع�صكرية  الفل�صطينية 
ا�صتخدمت املدنيني واالأطفال كـدروع 
اأنف�صهم  اإحاطة  خالل  من  ب�رسية 
على  النار  اإطالق  اأثناء  باالأطفال 
قوات جي�ش الدفاع االإ�رسائيلي(. يف 
حني ردت الف�صائل الفل�صطينية ومنها 
ا�صتخدامها  بنفي  حما�ش  حركة 
اأو  ب�رسية،  كدروع  والن�صاء  لالأطفال 
الع�صكرية،  االأن�صطة  يف  ا�صتخدامهم 
اإ�رسائيل) 2008- وخا�صة يف عدوان 
2009 (، حيث قال القيادي يف حما�ش 
�صالح الربدويل: ) اإن كل التحقيقات 
التي اأجرتها اللجان الدولية املحايدة 
الدويل  املحقق  راأ�صها  على 
حما�ش  ا�صتخدام  نفت  غولد�صتون 
تتطرق  ومل  ب�رسية  كدروع  للمدنيني 
>حما�ش<  ا�صتخدام  اإيل  اإطالقاً 
لالأطفال كدروع ب�رسية ، وال املدنني 
على  اأكدت  بالعك�ش  بل  وامل�صاجد؛ 
االإدعاء  واأن  املقولة  هذه  كذب 

ال�صهيوين كاذب متاما( .

الرتويج ال�شهيوين

االدعاء  حول  ال�صهيوين  الرتويج  اإن   
اليهود  اأطفال  من  �صحايا  ب�صقوط 
تعزز  ال�صهيونية  امل�صتوطنات  يف 
كانت  الذي  احلاقد  املبداأ  جوهر 
غولدا  املجرمة  وتتحجج  اإليه  تنوه 
اأطفال  على  املنافق  وتباكيها  مائري 
واالنتقام  احلقد  وترية  لدفع  اليهود، 
اأق�صاها،  اإىل  فل�صطني  اأطفال  �صد 
يف  االإ�رسائيلية  الت�رسيحات  توؤكده 
اأرقام  هناك  املت�صهني.   االإعالم 
وفيات  ن�صب  عن  موثوقة  وقرائن 
اإىل   1987 من  الفرتة  يف  االأطفال 
مراقبة  منظمة  من  واملقدمة   2012
بت�صيلم.  االإ�رسائيلية  االإن�صان  حقوق 
وتقدم مثل تلك اجلداول نظرة عامة 
على القتلى من االأطفال االإ�رسائيليني 
الع�صكرية  اجلماعات  يد  على 
االأطفال  من  والقتلى  الفل�صطينية، 
االأمن  قوات  يد  على  الفل�صطينيني 
يرد  وكما  باالأ�صا�ش.  االإ�رسائيلية 
احلكومة  ت�صكك  التقارير،  عديد  يف 
االأرقام،  هذه  بع�ش  يف  االإ�رسائيلية 
بـاحلرب على قطاع  املتعلقة  خا�صة 
)عملية  با�صم  ا  اأي�صً )املعروفة  غزة 

الر�صا�ش امل�صبوب(.
االأطفال  ا�صتهداف  عمليات  �صكلت   
ثابتة  �صيا�صة  وقتلهم  الفل�صطينيني 
والع�صكرية  ال�صيا�صية  القيادة  اتبعتها 
ثابت  كنهج  واعتُمدت  االإ�رسائيلية، 
على اأعلى امل�صتويات؛ ذلك ما يف�رس 
االأطفال؛ حيث  ال�صهداء  ارتفاع عدد 
للدفاع  احلقوقية  املوؤ�ص�صات  وثَّقت 
ا�صت�صهاد  فل�صطني  يف  االأطفال  عن 
2094 طفاًل على يد جي�ش االحتالل 
اأي  2000م؛  عام  منذ  االإ�رسائيلي 

وحتى  االأق�صى؛  انتفا�صة  بدء  مع 
 546 منهم   2019؛  اآذار  مار�ش/ 
2014م؛  عام  خالل  فل�صطينًيا  طفاًل 
العدوان  خالل  ا�صت�صهدوا  معظمهم 
ت�صاف  غزة،  قطاع  على  االإ�رسائيلي 
لهم حاالت منها جرمية اإحراق وقتل 
اأبو  ال�صهيد حممد  املقد�صي  الطفل 
خ�صري، بعد اأن اختطفه امل�صتوطنون؛ 
يف  دواب�صة  عائلة  اإحراق  وجرمية 
داخل منزلهم قرية دوما جنوب مدينة 
اإ�رسائيلية  طائرة  ق�صف  كما  نابل�ش؛ 
فل�صطينيني  اأطفال  ثالثة  طيار  دون 
)خالد ب�صام حممود �صعيد )13عاما(، 
اأبو  وعبد احلميد حممد عبد العزيز 
ظاهر)13عاما(، وحممد اإبراهيم عبد 
ب�صاروخ،  )13عاما(،  ال�صطري  اهلل 
ما  يون�ش،  خان  مدينة  �رسق  �صمال 
يعد  وهذا  ا�صت�صهادهم(.  اإىل  اأدى 
جرمية حرب، يجب اأن تعاقب عليها 

اإ�رسائيل.
باأ�صماء  الفل�صطينية  الذاكرة  وتعج 
قتلتهم  الذين  االأطفال  اآالف  واأعداد 
مثل:  االإ�رسائيلي،  االحتالل  قوات 
ق�صف  يف  حجو  اإميان  الر�صيعة 
يون�ش  خلان  االحتالل  دبابات 
الدرة  وحممد  2001؛  �صنة  ع�صوائيا 
الذي ا�صتهدفه جنود االحتالل وهو 
يحتمي بح�صن والده يف �صارع �صالح 
وب�صكل   .2000 �صنة  بالقطاع  الدين 
ا�صت�صهاد  حاالت  معظم  تعود  عام، 
ب�صكل  الفل�صطينيني،  االأطفال 
الع�صكرية  االأعمال  اإىل  اأ�صا�صي، 
احلروب  وخملفات  االإ�رسائيلية، 
قطاع  يف  ا  وخ�صو�صً واالألغام، 
جنود  وعنف  ممار�صات  واإىل  غزة؛ 
ال�صفة  يف  وامل�صتوطنني  االحتالل 

الغربية.

ا�شتهداف الأطفال

االحتالل  جي�ش  موا�صلة  اأن 
االأطفال  ا�صتهداف  االإ�رسائيلي 
متعمد،  ب�صكل  وقتلهم  الفل�صطينيني 
الدويل  للقانون  �صارًخا  انتهاًكا  يعد 
جرمية  ويعد  االإن�صاين،  والدويل 
حرب ينبغي اأن ال يفلتوا منها.  لندع 

هنا بع�ش االأرقام تتكلم عن احلاالت 
لدى  مثبتة  وهي  االأخرى  االف�صع 
املنظمات الدولية لتك�صف عن مدى 

ب�صاعة ال�صهاينة: 
االإ�رسائيلي  االحتالل  بداية  منذ   
اعتقال  كان   ،1948 عام  لفل�صطني 
االأطفال �صمًة من �صمات االإجراءات 
االأرا�صي  حكمت  التي  الع�صكرية 
الطوارئ  فقوانني  املحتلة، 
اأو  اأعمار  بني  تفرق  ال  الع�صكرية 
اأجنا�ش اأو ديانات ال�صكان االأ�صليني، 
حيث مت التعامل معهم جميعاً �صمن 
املتمثل  الع�صكري  القانون  نطاق 
اخلا�صعة  الع�صكرية  باملحاكم 
لقوانني الطوارئ، التي تنتهك حقوق 
خ�صو�صيات  واأ�صقطت  االإن�صان 
والن�صاء  كاالأطفال  الفئات  بع�ش 
االإ�رسائيلية  ال�صلطات  وعاملتهم 
�صواء  والفدائيني،  املقاتلني  معاملة 
اأو  اعتقالهم  ظروف  يف  ذلك  كان 
كمعتقلني  حياتهم  ظروف  يف  حتى 
فاملحاكم  نف�صها؛  ال�صجون  داخل 
مدنيني  باعتبارهم  اإليهم  تنظر  ال 
ع�صكريني،  كمقاتلني  تعاملهم  ولكن 
وبالتايل فاإن �رسوط احتجازهم اأكرث 

ق�صوة بكثري.
بالقتل واجلرح  اإن حالة اال�صتهداف 
الأطفال فل�صطينيني على اأيدي جي�ش 
خلفت  وامل�صتوطنني،  االحتالل 
قائمة طويلة من اجلرحى يف �صفوف 
معطيات  وت�صري  الفل�صطينيني. 
موؤ�ص�صة اجلريح الفل�صطيني اإىل ) اأن 
عدد جرحى االنتفا�صة االأوىل خالل 
 70 عن  يزيد   )1993  -1987( الفرتة 
االأطفال؛  من  معظمهم  جريح،  األف 
اإعاقات  من  منهم   %40 نحو  يعاين 
دائمة، 65% يعانون من �صلل دماغي 
اأحد  �صلل يف  اأو  علوي  اأو  ن�صفي  اأو 
قطع  اأو  برت  ذلك  يف  مبا  االأطراف، 
اأطراف مهمة؛ فيما بلغ عدد جرحى 
اأيلول   29 )من  االأق�صى  انتفا�صة 
االأول  كانون  نهاية  وحتى  2000م 
املركزي  ]اجلهاز  ح�صب  2007م( 
 31،873 الفل�صطيني[  لالإح�صاء 

جريحاً 

احللقة الثانية



خل�سر بن يو�سف    

اعتماد  علينا   وحقيق  بنا  حري   
ت�شنج  عن  واالبتعاد  االأولويات 
يف  وح�رصها  وتو�شعها  االأهداف 
فخرنا  من  انطالقا  واالأعم  االأهم 
املفدى   الوطن  هذا  اإىل  باالنتماء 
الوطن  اأبناء  من  املخل�شني  وكل 
ال�شلطة  يف   ، وحمكومني  حكاما   ،
عنه  الدفاع  بغية   واملعار�شة، 
للوطن  العليا  للم�شلحة  خدمة 
 ، ال�شعبية  للمطالب  وا�شتجابة 
�شد  جي�شنا  مع  نقف  اأن  يجب 
القليلة  والقلة  املح�شوبة  الع�شبة 
اأولئك الذين يريدون املراهنة  من 
واإعطاء   ، اجلزائر   متزيق  على 
وانهيار  راياتها  تعدد  على  �شورة 
عهد  جتديد  يجب  كما  وحدتها 
لوطن   .. والبيعة   ، والوالء  الفاء 
درعا  ونكون   ولثوابته  ول�شهدائه 
التحرير  �شليل جي�ش  لهذا اجلي�ش 
بركات   ، حتيده  تريدون  الذي 
ْ تنتِهي وت�شت�شلم  ف�شحكة ال�شعب لمَ
دام  �شبات  بعد  ال�شعب  واأنياب   ،
ع�رصين عاما حيث ا�شتيقظ ، وها 
اليوم يف تظاهرات مليونية يف  هو 
العالمَ  اأبـهرت  البالد،  اأنحاء  جميع 

ال  ويقول  وح�شارتها...  ب�شلميتها 
واألف ال ع�رصون �شنة من احلكم ما 
املوؤ�ش�شات  فيها  بيعت  خجل  بكم 
وال�رصكات الوطنية الكربى بالدينار 

الرمزي .
خم�بر فرن�سية ب�إ�سراف 

�سهيوين

طم�ش  حماولة  من  �شنة  ع�رصون   
لهذا  االإ�شالمية  العربية  الهوية 
ال�شعب وا�شتبدالها بهوية م�شنوعة 
فرن�شية  خمابر  يف  املقا�ش  على 
�شنة  ع�رصون   ، �شهيوين  باإ�رصاف 
وتع�شفا  وظلما  وجفافا  قحطا 
وترهيبا وتهديدا وقهرا وكل ما مير 
يوم تزيد حماوالتكم الإغراق البالد 
والت�رصيد  والتجهيل  الفقر  يف 
وغل   كره  .....اأي  والتحييد 
لنا  نحن  ؟   قلوبكم  يف  حتملونه 
احلق يف ت�شيري �شوؤون بلدنا وغربلة 
الع�شكرية  واملوؤ�ش�شة  املف�شدين 
تاأتنا  ول  اإلينا  وتنتمي  منا  اليوم 
من اخلارج ول تنتظر االأوامر من 
 .... ال�شعب  مع  للوقوف  اخلارج 
التعبري  على  والقدرة  القوة  لدينا 
راك  الـحمَ دّفة  واإدارة  والتوجيه 
عبّي دون امل�شا�ش باأمن ووحدة  ال�شمَّ

اأو  لتحييد  حماولة  اأي  لكن  البالد 
املوؤ�ش�شة  على  الق�شاء  اأو  ت�شويه 
الع�شكرية .. �شنقف لكم باملر�شاد 
مهما كان الثمن ولن يغنيكم غزوكم 
للعا�شمة ب�شعاراتكم �شد اجلي�ش ، 
اأجل جزائر  �شنوا�شل احلراك من 
احلق  دولة  اأجل  من   ، نوفمربية 
االجتماعية  والعدالة  والقانون 
الواحدة  الرايــــــــة  جزائر  اأجل  من 
من  �شحى  وحيــدة  و  الر�شمية  
اأجلها ال�شهداء االأبرار رحمهم اهلل ، 
هذا الكالم هــو عني ال�شــواب بدون 
مزايـــدة اأو نق�شــان ، لي�ش اإنتقا�شاً 
من  معّينــة  جهــة  ثقافـة  اأو جتاهل 
بال�رصورة  ولي�ش   ، العزيز  وطننا 
التعبري عــن الثقافة برفع الراية اإىل 
هي  التي  اجلزائرية  الراية  جانب 
اجلزائرّية  هويــتنا  رموز  من  رمز 
وبطوالتنا  املجيد  وتاريخنا 
وت�شحيات �شهدائنا اجل�شام ، واإذا 
كان لكل منطقة  من وطنتا اجلزائر 
ذاكرة ثقافّية فلي�ش من االأجدر اأن 
واإاّل   ، رايـــة  برفع  هذا  عن  يعرّب 
تعّددت الرايات اإىل جانب مناف�شة 
الرايــة اخلفاقة  اجلزائرّيــة حّقها 
بالتقادم اأن تُرفع يف �شماء اجلزائر 
ووحيدة  وواحدة  عالية   امُل�شتقلّة 

 ، الفريق  ال�شّيد  ذلك  كما عرب عن 
اأول  ثورة  قيام  �شاحبت  التي  وهي 
تعدد  الأن   ، املجيدة   54 نوفمبـــر 
الوطــن  �شوارع  يف  الرايات  رفع 
اإيجابي  بع�شه  قراءة  من  اأكرث  له 
جزائريــون  فنحن   ، �شلبي  واأكرثه 
التحرير  ثورة  النخاع �شنعتنا  حتى 
اختلطت  التي  الكربى  املظفرة 
فيها دماء اأجدادنا ، وهذا فخر لنا 

اأمام االأمم.  

منع الف��سدين من الو�سول 
اإىل ال�سلطة

من   اجلزائر  اأبناء  على   يجب 
اآليات  ا�شتحداث  املخل�شني 
اإىل  الو�شول  من  الفا�شدين  متنع 
على  الرتكيز  من  اأوىل  ال�شلطة 
ال�شامن  الأن   ، الفا�شدين  اأ�شماء 
نزيهة  انتخابات  لتنظيم  الوحيد 
و�شفافة ي�شان فيها �شوت الناخب 
اجلزائري ويحمى خياره ال�شيا�شي 
لتنظيم  م�شتقلة  جلنة  ت�شكيل  هو 
كل  على  واالإ�رصاف  االنتخابات 
مراحلها ، عملية اال�رصاف عليها ال 
حت�رص مهمتها –كما يدلّ�ش االإعالم 
يف  ال�شيا�شية-  واأبواقه  املوازي 
اإذ تعترب  املهمة الرقابية فقط ، ، 

م�شتقلّة  موؤ�ش�شة  اللجنة  هذه 
االنتخابية  العملية  بتنظيم  تتكّفل 
انطالقا   ، نهايتها  اإىل  بدايتها  من 
من مراجعة القوائم االنتخابية اإىل 
االإعالن عن نتائج االنتخابات وهي 
ب�شمان  الكفيلة  الوحيدة  االآلية 
لل�شعب  والنزيه  احلّر  االختيار 
يف  ومنتخبيه  مل�شوؤوليه  اجلزائري 
على  املجال�ش  باقي  اأو  الرئا�شة 
ال�شباب  �شواء، كما يجب على  حّد 
واملثقف  املتعلم  اجلزائري 
و�شتى  ال�شيا�شيني،  والفاعلني 
تقدمي  املدين،  املجتمع  منظمات 
هذه  لت�شكيلة  نا�شجة  ت�شّورات 
اللجنة وهيكلتها و�شالحياتها وكّل 
يف  بوظيفتها  املتعلّقة  التفا�شيل 

اجلزائري  الناخب  �شوت  حماية 
بنتائج  والتالعب  التزوير  ومنع 
حراكهم  ويكون   ، االنتخابات 
اأجل  من   « املوازي  الكيان   «
 ، �شنيعتهم  من  تاأ�شي�شي  جمل�ش 
جتربة  ا�شتن�شاخ  اأجل  من  حراكا 
اإىل  رفعتهم  التي  الت�شعينات 
وجميع  الدولة  يف  العليا  املنا�شب 
وال�شيا�شية  االقت�شادية  موؤ�ش�شاتها 
مقابل  يف  والثقافية  واالجتماعية 
ال�شعب  �شوت  وتغييب  جتهيل 
 .... وثقافيا  واإعالميا  تاريخيا 
اجلزائر  اأجل  من  حراكنا  ويبقى 
النوفمربي  بجي�شها  النوفمربية 

حتت علم ال�شهداء املقد�ش .
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احلراك ال�سعبي 

الإفال�س الثقايف والوفاء للعلم الوطني و�سبل حل الأزمة
نظًرا للّتطّورات الـُمت�س�رعة يف الـجزائر منذ الـَم�سريات ال�ّسعبّية ال�ّسلمّية اّلتي بداأت يوم 22 فرباير الـم��سي و ح�لة الو�سع ال�سي��سي الذي تعي�سه بالدن� 

اليوم مع ارتف�ع حجم املخ�طر الأمنية التي تتهدده� من اخل�رج ، و الآتية من الداخل من الذين داأبوا على تقلد  امل�سوؤولي�ت ب�لّتعيني واملح��س�سة اإذ اأن 
عب بكل فئ�ته يف  تراكم�ت اأخط�ء البريوقراطية املتمثلة بطبقة الـمنتفعني واأ�سح�ب القرار والت�سريع والتنفيذ عرب �سنوات الـُحكم اأ�سبحت وا�سحة لل�َسّ
حم�ولتهم  ب�إقن�ع ال�سعب اجلزائري ب�نعدام احللول الد�ستورية لالأزمة التي تعي�سه� بالده بغية جّر الدولة ب�أكمله� اإىل فّخ الفراغ ال�سي��سي واملوؤ�س�س�تي 

والق�نوين ليعي�سوا من جديد –كم� داأبوا- على التعيين�ت واملراحل النتق�لية طويلة املدى ،

ل ت�س�أل اأحداً بعد اليوم!

اأ�سمت واأدفن نف�سك ع "الليربا"
يف وادي ال�سيليكون الأمريكي

ن�سيم اخلوري
)ن�سر حرمون(

بداأت االإهتمام بالثورة الرقمية مع 
طالبي يف اجلامعة يف الت�شعينيات. 
الذي  الظاهر  الطريق  اأّن  وفهمت 
مزروع  الرقمي  الع�رص  نحو  يُعّبد 

باأكرث من  جواب و�رصاع على: 
من له احلق باالإّطالع على احلقائق 
حول  العال  هذا  يف  اجلديدة 

االأفراد؟
و�شلطة  بالقرار  احلق  له  ومن   

القرار؟
 ومن له احلق بفر�ش هذه ال�شلطة 

على العال ؟
األفت اإىل ظاهرتينقبل االإجابة: 

التوا�شل  عمالق  قب�ش   -1
زوكربريغ«  »مارك  االإجتماعي 
على  الفي�شبوك  وخمرتع 
على  اأعلن  اإذ  اإنتباهالدنيا 
 )2019/6/17( ة  �شفحتهاخلا�شّ
،عن اإطالق عملة رقمّية جديدة يف 
.Libraليربا اأ�شماها   2020 العام 
ترتكز الفكرة اإىل بنية مالّية عاملية 
الدفع  من  الب�رص  ملليارات  ت�شمح 
باإ�شتخدام العملة الرقمّية اجلديدة 
موؤ�ّش�شة   27 مب�شاركة  �شتبداأ  التي 

كربى حول العال.الهدف اأو الفكرة 
يف  هي  مارك،  ل�شديقي  االأّولية 
لديهم  لي�ش  ملن  الفر�شة  اإتاحة 
ويخ�شون  امل�شارف  يف  ح�شابات 
الأن   ، حتّركاتهم  يف  العمالت  نقل 
يتمّكنوا من �رصاء حاجياتهم بالنقر 
على تطبيقات الفاي�شبوك والوات�ش 
اخلليوي  اأجهزة  يف  واإن�شتغرام  اآب 
التي يحملونها، وقد �شارت بالن�شبة 
اإليهم حاجة خام�شة اليوم مثل االأكل 
وبهذا  واجلن�ش،  والنوم  وال�رصب 
يف  غريهم  مثل  ينخرطون  فهم 

حركة تي�شري االأ�شواق يف العال.  
ناحيتني  اإىل  بي  قفزتليربا  فوراً 
عنل�شان  بحثاً  لغوّية  اأّولهما 
كلمة  ن�شتعمل  اإذ  العامّي  العرب 
على  تدلياًل  »ليربا«اأو«ليربة« 
وامل�شاواة  قةال�شديدةوالعدالة  الٌدّ
وثانيهما  امليزان  كّفتي  بني 
اخلوارزميات  العراقمهد  نحو 
الع�رص  عنوان   Logarithmes
الرقمي احلايل الذي اأ�ّش�شه ودمغه 
اأبوعبداهلل  العربي  باإ�شمهالعال 
اجلغرافيا  يف  اخلوارزمي 
والريا�شيات والفلك واأجنز اأبحاثه 
بني 813 و833 م يف دار احلكمة التي 
بغداد.ر�شم  يف  املاأمون  اأ�ّش�شها 

لالأر�ش  خارطة  اأّول  اخلوارزمي 
مب�شاعدة  �شبعني جغرافّياً.

على  العاملي  االإنتباه  اإن�شّب   -2
الرئي�ش  �شّنها  التي  احلرب  اإعالن 
على  ترامب  دونالد  االإمريكي 
�رصكة هواوي و�رصكات االإت�شاالت 
اتخذها  التي  والعقوبات  ال�شينية 
لفر�شها  و�شعيه  امريكا  يف  بحقها 
ذلك  تبع  اوروبا.  يف  حلفائه  على 
�رصكات  قبل  من  قا�شية  اإجراءات 
غوغل  مثل  عمالقة  امريكية 
اإنكانوراء  العال  وفاي�شبوكليت�شاءل 
حلرب  بداية  العقوبات  هذه 
بني  علنية  و�شيا�شية  اإقت�شادية 
اأعقبها  املتحدة  والواليات  ال�شني 
خا�رصة  حرب  باأّنها  اإعرتافات 
الع�رص  قد خرجتنحو  ال�شني  اأواأّن 
العال  مبقدور  يمَُعد  ولن  الرقمي 
الذي  التكنولوجي  بالتقّدم  اللحاق 

حّققته.
3- يف حماوالت االإجابة:

املراقبة  راأ�شمالية  تفر�ش 
حتّدد  وتطبيقات  جديدة  معايري 
بل  الراأ�شمالية  الدولة  تاريخ 
احلّرة،  الدميقراطيات  تاريخ 
االأخالقي  االإطار  ت�شتخدم  وهي 
ال21  القرن  ملجتمع  وال�شيا�شي 

ة  ح�شار  تفرزها  التي  والقيم 
راأ�شمالية  اإخرتعت  االإعالم. 
الرقابة كرّد فعٍل على اإنفجار فّقاعة 
االإنرتنت يف ع�رص كان هّم جمتمع 
»غوغل« تنمية موارده عرب اإ�شتثمار 
حميطات املعلومات و«الداتا« غري 
امل�شتعملة. اأثالم وحقول مزروعة 
املكّد�شة  املعلومات  من  بالكثري 
جذب  مبا  حتليلها  زمن  حان  التي 

اإنتباه املبحرين واملعلنني.
بنت »غوغل« جناحها على مراآٍة من 
دون قعر ظهرت عربها الب�رصية يف 
واملراقبةيف  الرقابة  من  م�شتويني 
مطلقة  وب�رّصية  جديدة  تقنيات 
وال2004. ومع دخول  ال2000  بني 
البور�شة اىل »غوغل« يف ال2004، 
التطبيقات  هذه  اأّن  العال  اأدرك 
اإىل  اأرباحه  ي�شاعف  لهالأن  ت�شمح 
اإعتربت  التي  باملئة   3590 ن�شبة 
اإنقالباً تاريخّياً يف حتقيق االأرباح. 
الراأ�شماية  اأغرت  ما  و�رصعان 
فر�ش  الذي  »فاي�شبوك«  الرقابية 
تكدي�ش  يف  الرّباق  االأمنوذج  نف�شه 
يف  واإ�شقاطها  املعلومات  جبال 
هذا  تو�ّشع  ال�شيليكون.  وادي 
االإقت�شادية  مبعانيه  االأمنوذج 
التي  القطاعات  خمتلف  ليطاول 

جتميع  ع�رص  يف  اجلميع  تهّم 
ببطاقات  تبداأ  التي  املعلومات 
الهوية والتفا�شيل ال�شخ�شية مروراً 
وقطاعات  املال  واأ�شواق  بال�شحة 
التي  الراأ�شمالية  والرتبية  الت�شلية 
اأعيننا  حتت  ظهرت  ما  �رصعان 
عربهاحياتنا  �شهرٍةنرمي   لعبة 
غرينا   فيخ�شعها  وتواريخنا 
يبلغها  ل  التي  والتجارة  للتحليل 
الب�رص من قبل يف اإمكانية ال�شيطرة 
»فاي�شبوك«  االأرباح.يتطلّع  وك�شب 
من  للمعلنني  الفر�ش  اإتاحة  اإىل 
التي  الدقيقة  اللحظات  تدوين 
العال  يف  املراهقون  فيها  يظهر 
باأنف�شهم  الثقة  زمام  ملكوا  وقد 
ب�شائع  اأمامهم  ليزرع  وقدراتهم 
ت�شج  اإعالنّية  واأفكاراً  ومقتنيات 

باالإغراء احلا�شم.
الذكاء  الب�رصي فكرة  العقل  ت�شكن 
الذي  الطاغية  االإ�شطناعي 
الف�شيح  العال  هذا  اإخ�شاع  ميكنه 
فيهوحتريك  نعي�ش  ال�شغريالذي 
االإن�شان  رغباتناواإمتالكهاوكاأّن 
اأ�شبح منجماً�شامتاً عرب معلوماته 
لكّنها  الوا�شع  لالإ�شتثمار  القابلة 
من  اأ�شا�شاً  املقلوعة  املعلومات 

حياته اليومية.

نف�شك  ت�شّخر  الأن  بحاجٍة  ل�شت 
مات  اأحد.  على  �شوؤاآالً  وتطرح 
اأّن  مع  عليك  عيباُ  واأ�شبح  ال�شوؤاآل 
من  ت�شاأل  ال�شوؤاآل.ال  هم  االأطفال 
عن  املدر�شة  اأو  البيت  يف  حولك 
على  تنقر  اأن  يكفيك  �شيء.  اأّي 
لتعرف  املعارف  خّزان  »غوغل« 
كّل �شيء عن اأي �شيء. متّكنت تلك 
التحّكم  من  الرقابّية  الراأ�شمالية 
وثقافتنا  وحاجاتنا  ومبنازلنا  بنا 
وبال�شلوك الب�رصي العام اإىل درجة 
فوق  املو�شيقى  كتابة  تعلّمنا  اأّنها 
وتبيعنا  عليها  والرق�ش  ال�شالل 
املكان�ش/الروبوفت�شاعدنا  حّتى 
برخاء  والعي�ش  بيوتنا  تنظيف  يف 

النقر على اأزرار التطبيقات.
ويفعلون  �شيء  كّل  عّنا  يعرفون 
عن  �شيئاً  نعرف  ال  كي  �شيء  كّل 
ي�شيطرون  وبراجمهم.  اأفعالهم 
ب�شلوكنا  على م�شتقبلنا ويتحّكمون 
حل�شابات االآخرين الذين يحّولوننا 
حدود  ال  ماّدية  واأرباٍح  �شلٍع  اإىل 
املعرفّية  ال�شلطات  هي  تلك  لها. 
لل�شلوك  اجلديدة  والتغيريية 
التي ال �شوابق  الليربا  الب�رصي عل 

لها يف التاريخ.
اأ�شتاذ جامعي

راأي
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الكاتب ال�شاعد تامر عراب يفتح قلبه لـ »الو�شط »

ح�ضارة  تربط  اجتماعية  رواية  القدر" ...  "عذاب 
املا�ضي بامل�ضتقبل

  قامت يومية »الو�شط » باإجراء حوار مع   الكاتب ال�شاعد تامر عراب املنحدر من مدينة العلمة والية �شطيف .. فهو  �شاحب رواية »عذاب القدر » 
التي  ا�شتطاعت اأن جتذب عددا كبريا من املتابعني  يف العامل العربي  ولقد اأثارت �شجة قبل �شدورها  فاجلميع يت�شاءل عن باكورة اأعماله معربين 

عن �شوقهم لقراءتها  ، وهذا راجع الأن  هذا العمل الروائي فيه اأحداث هامة ن�شج هذا الروائي الواعد  خيوطها باأ�شلوب م�شوق و  كان هذا  اأحد االأ�شباب 
التي �شاهمت يف �شناعة ا�شم هذا املبدع اجلزائري والوجه االأدبي امل�شرق  الذي �شنع تاألقه  االأدبي من خالل تناوله اأ�شماء ثقيلة  كداح�س و الغرباء  

ولوجنة  و اجلرير ، كما اأن ال�شيء املالحظ هو تعدد املواهب االإبداعية لهذا ال�شاب الذي ال يتجاوز �شنه 17 �شنة ، فهو يكتب الرواية والق�شة  معا ، كما 
اأنه يطمح خلالفة الروائية اجلزائرية اأحالم م�شتغامني .

حاوره: حكيم مالك 

  القارئ مت�شوق ملعرفة من 
هو تامر عراب ؟ 

 
ربيعا     17 �صاحب  عراب  تامر   
 2002  /  12  /  03 مواليد  ةمن 
طالب  باجلزائر  ب�صطيف 
العلوم  �صعبة  عن  بكالوريا  
العلمة  ح�صني  جفال  جتريبية  
بوالية �صطيف ، روائي و قا�ص 
جزائري من مدينة العلمة والية 
فار�ص  ب«  لقبت   .. �صطيف 

ال�صباب االأدبي » .
متى اقتحمت عامل الكتابة 
اجلوائز  اأغلب  وماهي  ؟ 

التي ح�شدتها ؟  

ال�صن  منذ  احلرف  عانقت    
عبد  مب�صابقة  فزت   حيث   11
الثقافية  بادي�ص  ابن  احلميد 
عن ق�صة » دواة االأعمى اأحرف 
التعبري  يف  متيزت   ..  « اإعالن 
الكتابي يف اللغة العربية و كنت 
وحت�صلت   زمالئي   بني  متاألقا 
يف   « اأديب  اأف�صل   « لقب  على 

العلمة    – ح�صني  جفال  ثانوية 
تافتيكا  عني  مب�صابقة  فزت  و 
بريق   « ق�صة  عن   2019 لالأدب 

احللم عند قرب ال�صياع » ..

التي  الر�شائل  عن  حدثنا 
»عذاب  روايتك  ت�شمنتها  
به  حققت   التي   « القدر 

جناحا منقطع النظري ؟

»عذاب القدر«  رواية اجتماعية 
�صفحة   139: ال�صفحات  عدد 
حيث   �صنوات   5  : تاأليف  مدة 
اعتمدت فيها   على  �صخ�صيات 
و  )داح�ص  جاهلية  باأ�صماء 
  ) اجلرير   .. لوجنة   .. الغرباء 
نعي�صها  التي  الق�صايا  وعاجلت 
يف الوقت الراهن »عذاب القدر 
طالعها  على  ن�رصت  »رواية 
هي  االأنكد   الزمان  كدمات  
الذي  حياتي  من  اجلزء  ذلك 
كدماتي  ورو�ص  لعناين  اأقراأ 
تكتب  مل   باأالمي  و�رصخ 
االأحزان  قامت  بل  رغبة  عن 
واحلزين  احلزن   هي  بتلحينها 
 ، �صادة  يا  منكم   باحلزن  اأوىل 
على  حروفها  جلدت  اأ�صطر 
اأجزاء حزنت فيها ، بكيت فيها 

فيها  باحلب  وقعت  واأحيانا   ...
هي ح�صارة تربط  بني املا�صي 
بامل�صتقبل هي الواقع واالأحالم   
فقط   واالإعدام  احلقيقة  هي 
هي بقرة االأيتام . بالفعل رواية 
على  ن�صجت   « القدر  عذاب   «
و   « االأيتام  بقرة   « ق�صة  منوال 
هذا هو �صبب اجنذاب القارئني 
ملطالعتها  �صوقهم  و  لها 
الرواية  هذه  زمن  ويدور      ..
القدمي ويف  يف زمان  املمالك 
وهر�صتانا  اأرازنا  مملكتي« 
لهما  وجود  »وهما  مملكتني ال 
تبداأ  و  اخليال   ن�صج  من  اأي 
اأحداث هذا العمل الروائي  يف 
رجل  �صخر  مع  اأرازنا  مملكة 
»اخلن�صاء  االأمرية  يع�صق  عادي 
»و يقرر الزواج بها لكن والدها 
يرف�ص الأنه رجل عادي   وتهرب 
»اخلن�صاء« مع �صخر اإىل مملكة 
عمته  تقطن  اأين  »هر�صتانا« 
بعد  فيما  لتظهر   »لوران�ص«  
ابنة عمة �صخر  غرية »هونكة« 
من »اخلن�صاء« الأنها كانت حتب 
ال�صغر   منذ  ال�رص   يف  �صخر 
وهما  »ولدين  »اخلن�صاء  لتنجب 
تقتل  ثم  داح�ص«   »و«  لوجنة   «
فتتزوج  »هونكة   طرف  من 
تعذب  و  »�صخر«  »هونكة«،  
اأنواع   باأ�صد  داح�ص«  و  »لوجنة 
العذاب و تنجب »هونكة »ولدين  
 .« اجلرير  و«  »العمياء«  وهما 
وال�صيء املعروف عن »العمياء« 
اأنها  حقودة و ح�صودة تغار كثريا  
اجلرير«  بينما«   ..« لوجنة  من« 
مثل والده يحب اأخويه و ي�صفق 
عليهما .. فيتمرد »داح�ص »على 
من  فتطردهما  والده  زوجة 
البيت  ليقررا العي�ص يف اإ�صطبل 
كانت  التي  »زيرا«  بقرتهما  مع 
تطعمهما منذ ال�صغر .. فيكرب 
فيفي�صان  »لوجنة«  »و  »داح�ص 
زوجته    و  والدهما  على  حقدا 
الغرباء«  من«  »داح�ص«  فيتزوج 
ق�رصا  ي�صرتي  و  خاله  ابنة 
لوجنة«  وجدته«  الذي  بالذهب 
»داح�ص  ويعي�ص   .. �صغرها  يف 
الق�رص    يف  اأخته  و  زوجته  »مع 
مكيدة  بتح�صري  هونكة   وتقوم 
جعلت »داح�ص« يطرد »لوجنة« 
»لوجنة«  فتتزوج   .. البيت  من 

�صياد  رجل  وهو   « ديف  من« 
�صاعدها  الذي  الغابات  باأحد 
و  جانبها  اإىل  ووقف  مبحنتها  
ويعود   ..« يرحل معها »اجلرير 
»داح�ص« بحثا عن اأخته بعدما 
�صمل  ليتم  مل  احلقيقة   عرف 
العائلة جمددا .. اإال اأن »اجلرير 
»نيها  فتاة تدعى  »وقع يف حب 
والدها على  يوافق  الذي  مل   «
 « »نيها  فانتحرت  زواجهما 
على  ح�رصة  »اجلرير«  فينتحر 
حبيبته  وتقتل »هونكة » كل من 
ابنتيه  »و  »الغرباء  »و  »داح�ص 
و  لوجنة«  زوج«  »ديف«  تقتل  و 
»لوجنة  اإال  تبقى  و   .. ابنتيها 
تنتهي  و   .. احلياة  قيد  »على 
هذه  تركت   فلقد  احلكاية  
االأخالق  من  ب�صمة  الرواية 
احلكيمة. كاالأخالق مثل ال�صرب  
والثقة باهلل مهما حدث واحِللم 
و  احلب  و  واالأمل   العفة   و 
واأطمح  االحرتام   و  الت�صحية 
اإىل  الرواية  هذه  خالل   من 
الر�صائل  و  االأخالق  اإي�صال 
رواية  و�صلت  فلقد  للمجتمع  
من  عدد  اإىل   « القدر  »عذاب 
يف  ا�صتهرت  و  العربية  الدول 
وجهت  ولقد    ، خا�صة   م�رص 
من  جمموعة  خاللها    من 
الن�صائح   وبينت فيها  �رصورة 
اجلانب الديني يف حياة االإن�صان 
الذي يكون بالثقة باهلل و ال�صرب 
و الدعاء  ،  ولقد �صلطت ال�صوء 

على  معاناة اليتامى يف جمتمعنا 
،  وتتحدث  ق�صة روايتي   عن 
ب�صيغة  الرتاثية  االأيتام  بقرة 
طفولتنا  ع�صنا  فكلنا  جديدة  
�صوق  و  اجلدات  ق�ص�ص  على 
ال  منا  من  لكن   .. اأ�صاليبها 
 « االأيتام  بقرة   « ق�صة  يعرف 
و  رافقت طفولتنا  .. هي ق�صة 

ع�صنا اأحداثها قبل النوم ..

باكورة  جناح  �شر  ما    
اأعمالك  ياترى ؟ 

الرواية  هذه  جناح  �رص  اأن  كما 
تغيري  من  متكنت    اأنها  هو 
�صائدة   كانت   التي  الثقافة 
املال  و  التجارة  حمور  حول 
عرو�صا  تلقيت   ولقد    ..
اإىل   « القدر  »عذاب  لرتجمة  
كالفرن�صية  االأجنبية   اللغات 
اأجل  من  وهذا  االإجنليزية   و 
و  االأوروبية  الدول  يف  ن�رصها 

حتى االآ�صيوية .
ملن تقراأ؟  

املطالعة   كثيف  �صاب  اأنا   
بداأت القراءة يف �صن 9 .. و اأول 
» جرمية  هي  قراأتها   رواية   
» الأغاثا كري�صتي  عيد امليالد 
من  كهدية  عليها  ح�صلت  التي 
عيد  مبنا�صبة  الغالية   اأمي 
ال�صل�صلة  هذه  واأعترب  ميالدي 
اأي�صا  وقراأت   .. اإلهامي  
الذي  جربان  خليل  جلربان 

هما  وهاذان  قدوتي  اعتربه 
كاتباي املف�صلني   واأنا م�صتمر 
وقراأت  بالقراءة   االآن  اإىل حد 
الكتب  يربو 385 رواية غري  ما 

الثقافية االأخرى .. 
طموحاتك  تتمثل  فيم 
م�شاريعك  وماهي 

امل�شتقبلية ؟

اأدبيا  وجها  اأكون  الأن  اأطمح   
ككل  العامل   يف  اجلزائر  ميثل 
اأحالم  خلالفة  اأطمح   و 
عن  نزوتها  بعد  م�صتغامني 
للح�صول  واأطمح  االأدب   عامل 
كلية  يف  الدكتوراه  �صهادة  على 
كما    ، بيولوجيا   ( االأحياء  علم 
دار ن�رص جمانية   لفتح  اأخطط 
للطبع و الن�رص  وهذا من اأجل 
اأخذ  و  ال�صابة  املواهب  دعم 
و  االأدب  عامل  يف  مب�صريها 
بعد  اجلزائر  يف  االأدب  تو�صيع 

فرتة ركود دامت طويال .
بها  نختم  اأخرية  كلمة 

حوارنا؟ 

اأ�صكر االأ�صتاذ عمار �رصوة على 
للتميز يف  الفر�صة  منحي هذه 
حقا  اأقدر  و   « �صحو   « جملة 
جمهوداته يف �صبيل ت�صهري بي 
القارئني  كل  اإىل   .. بروايتي  و 
 .. العنان ملواهبكم  اأطلقوا   ..
و�صكرا جزيال ليومية »الو�صط« 

على هذا احلوار ال�صيق .
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متدد الأوعية الدموية يف الدماغ
متدد الأوعية الدموية يف الدماغ هو 
انتفاخ اأو تورم يف الأوعية الدموية يف 
الأوعية  ومتدد  تتمزق  قد  الدماغ. 
النزيف  ي�سبب  القفوية، مما  الدموية 
يف  النزفية(،  )ال�سكتة  الدماغ  يف 
كثري من الأحيان يحدث متزق متدد 
بني  الدماغ  يف  الدموية  الأوعية 
الدماغ والأن�سجة الرقيقة التي تغطي 
ال�سكتات  من  النوع  هذا  الدماغ. 
الدماغية النزفية ي�سمى: نزيف حتت 
الأوعية  متدد  متزق  اإن  العنكبوتية، 
ب�سكل  الفرد  حياة  يهدد  الدموية 
مبا�رش ويتطلب عالًجا طبًيا عاجاًل.

يف  الدموية  الأوعية  متدد  اأعرا�ض 
الدماغ

وال�سداع  الدموية  الأوعية  متزق 
هو  )ال�سداع(  واحلاد  املفاجئ 
العر�ض الرئي�سي لتمزق متدد الأوعية 
العديد من  ي�سف  ما  غالباً  الدموية. 
“اأ�سواأ  باأنه  ال�سداع  هذا  املر�سى 
�سداع لديهم على الإطالق”. وت�سمل 
الأعرا�ض الأكرث �سيوعا لتمزق متدد 

الأوعية الدموية:

�سداع مفاجئ و �سديد للغاية

الغثيان والقيء
انقبا�ض على الرقبة

عدم و�سوح الروؤية اأو �سعفها
ح�سا�سية لل�سوء

اأزمة �رشع
تعب عام

فقدان الوعي
الرتباك

الدماغ  يف  الدموية  الأوعية  متدد 
بع�ض  يف  ب�سيط.  نزيف  ي�سبب 
احلالت، ميكن اأن تبداأ متدد الأوعية 
كمية  ت�رشيب  يف  فقط  الدموية 
�سغرية من الدم. ميكن اأن ي�سبب هذا 

الت�رشب:
�سداع مفاجئ و �سديد للغاية

�سدة  الأكرث  التمزق  يتبع  ما  عادة 
الت�رشب الب�سيط

متدد الأوعية الدموية يف الدماغ التي 
مل تك�رش بعد

الدموية  الأوعية  متدد  ت�سبب  ل  قد 
خا�سة  اأعرا�ض،  اأي  املك�سورة  غري 
فاإن  ذلك،  ومع  �سغرية.  كانت  اإذا 
الكبرية ميكن  الدموية  الأوعية  متدد 
والأع�ساب  الدماغ  اأن�سجة  يجرب  اأن 

املجاورة، مما قد ي�سبب:
اأمل وراء عني واحدة

التغيريات يف الروؤية اأو ال�سفع )الروؤية 
املزدوجة(

خدر اأو �سعف اأو �سلل يف جانب واحد 
من الوجه التعب العام.

التغذية ال�صليمة
التغذية ال�شليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �شنف ُمف�شَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�شُّ

ي  �شارم، بل هي ت�شتهدف نظام حياة �شِحّ
ق التغذية ال�شليمة من خالل  و�شليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �شباح، على اأن ت�شَمّ الن�شويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�شمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�شحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�شتهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�شروي حتديد وقت يومّي للريا�شة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�شاطات ريا�شَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�شهر لوقت 
ر من الليل واال�شتيقاظ يف منت�شف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�صوؤولة عنه

يعرف عن �رشطان املعدة �سعوبة ت�سخي�سه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�سبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�سعيد الإح�سائي فاإن �سخ�ساً واحداً 
من كل 100 �سخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �سوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�سابة ب�رشطان املعدة.
ويتم ت�سخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �سخ�ض �سنوياً 
باأمرا�ض �رشطان املعدة،، يف فرن�سا وحدها على �سبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �سخ�ض ب�سبب �سعوبة 
ت�سخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رشطان �سببها ا�ستعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�ساب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�سخا�ض من اأ�سل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�سبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�سل 
100 حالة م�سابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رشطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�سببه جرثومة 

املعدة والإ�سابة مبر�ض ال�رشطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�سابة مبر�ض �رشطان الرئة«، 

قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك – بودنيك ، اأخ�سائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�سمي واأمرا�ض ال�رشطان يف 

م�ست�سفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �سانتيه«.

 امل�صادات احليوية
 تق�صي على اجلرثومة

حل�سن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�سمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�ساعدة العالج بامل�سادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�سادات 
احليوية يف الق�ساء على البكترييا عن طريق اختبار ب�سيط 

للتنف�ض. وت�سيف الربوف�سور متارا: »اإن الق�ساء على اللتهاب 
الذي ت�سببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�سطة 

امل�سادات احليوية يق�سي اأي�ساً على اللتهاب ال�سطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�سابة 

ب�رشطان املعدة«.
وين�سح يف حالت الإ�سابة بالقرحة اأو الثني ع�رش، وع�رش 

اله�سم املزمن دون �سبب وا�سح اأو يف حالت الأنيميا ب�سبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �سبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

 اأ�صباب عدم فقدان الوزن
الأ�سخا�ض  اأحد  يقرر  عندما 
اأول  فياأخذ  وزنه  اإنقا�ض 
باإتباع  يقوم  ايجابية،  خطوة 
نظام غذائي �سارم لفرتة من 
�سالة  اإىل  والذهاب  الوقت، 
واللتزام  الريا�سية،  الألعاب 
بالن�سائح التي تخ�ض الريجيم 
تناول   عن  يبتعد  والريا�سة. 
رمبا  احللويات  اأو  الن�سويات 
لأ�سهر. لكن ولالأ�سف يكت�سف 
امل�سهيات مل  من  اأن حرمانه 
وباأن  املرجوة  بالنتيجة  ياأت 
بالطبع  كثريا،  ينق�ض  وزنه مل 
مل  لأنه  فيه  ما  خطاأ  هناك 
اأثناء  وزنه  اإنقا�ض  ي�ستطع 
الواقع  يف  الكثري،  حماولته 
عدم  اأ�سباب  ع�رش  يوجد  
اأمور  وهي  الوزن،  فقدان 
تعرفها  للغاية مل تكن  ب�سيطة 

اأو تتوقعها.

اأ�شباب عدم فقدان 
الوزن

واجلوع  الإجهاد  من  القليل 
الوقت  من  قليل  العاطفي، 
ال�سحي  الطعام  لطهي 
ذلك  كل  الريا�سية،  والتمارين 
اإىل انقا�ض الوزن. ومع  يوؤدي 
ذلك، فاإنه يف كثري من الأحيان 
وخياراتنا  عاداتنا  فقط  لي�ض 
تزيد  اأو  وزننا  من  تزيد  التي 
الوزن.  فقدان  يف  امل�ساعب 
فال يرتفع موؤ�رش امليزان عن 
هناك   . فقط  الأكل  طريق 
تناول  غري  اأخرى  اأ�سباب 
الطعام الغري �سحي اأو بطريقة 
فيما  �سنناق�سها  �سحية  غري 
فقدان  عدم  اأ�سباب   10 يلي. 

الوزن هي :

عدم �شرب ما يكفي 
من املاء

لتك�سري  للماء  ج�سمنا  يحتاج 
اإنها عملية  الدهون املخزنة. 
بها  القيام  ميكن  ل  بيولوجية 
الدهون  لأن  ولكن  ماء.  بدون 
لي�ست عملية حيوية، فاإذا كان 
املاء،  لوجود  فقريا  ج�سمك 
الدهون.  ك�رش  من  يتمكن  لن 
رطبًا  ج�سمك  تبقى  اأن  حاول 
تبقى  ل  حتى  الإمكان  قدر 

الدهون يف ج�سمك.

عدم تناول مايكفي 
من الدهون

املنتجات  فقط  تتناول  ل 
�ستبقى  لأنك  الد�سم.  قليلة 
ولأنها قد حتتوي على  جائعا 
ن�سبة عالية من ال�سكر واملواد 
به  القيام  عليك  ما  احلافظة. 
�سحيح  ب�سكل  اختيارها  هو 
الغذائي،  وو�سعها يف نظامك 
الدهون  اأن  الأبحاث  تظهر 
اجليدة، مثل تلك املوجودة يف 
توؤثر  والأفوكادو،  املك�رشات 
فقدان  على  اإيجابي  ب�سكل 
الوزن فيما يتعلق بنظام غذائي 
منخف�ض الدهون، وال�سبب هو 
اأننا بحاجة اإىل الدهون لتنفيذ 

العمليات احليوية اليومية.

العمر

هناك  ال�سن،  تقدمنا   يف  مع 
يف  الهرمونية  التغريات  بع�ض 
اجل�سم، والتي تقلل من معدل 
الدهون  تراكم  وزيادة  الأي�ض 
داخل البطن. وقد وجد اأي�سا 
وكل  الثالثني  �سن  بعد  اأنه 
ن�سبة  ت�سل  الزمن،  من  عقد 

ال�ستقالب اإىل ٪10.

لي�س من ال�شروري 
اإفقاد الوزن

احلقيقة  لكنها  ب�سيطا،  يبدو 
الوزن  تفقد  ل  قد  ال�سعبة. 
لأنك ل�ست بحاجة اإىل فقدان 
الوزن  اأي وزن. ح�سولك على 
يكون  قد  ترغب  كما  املثايل 
غري مثايل جل�سمك و�سحتك. 
اأي اأن ج�سمك ليحتاج لنق�سان 

الوزن كما كنت تعتقد.

عدم وجود الوعي

تركيز انتباهنا على جتربة كل 
للتاأمل،  الوقت  اأخذ  حلظة. 
واحلا�رش  بالوجود  وال�سعور 
التوتر  تقليل  ميكننا  الآن،  يف 
وحت�سني ال�سحة العامة لدينا. 
لدينا  الهرمونات  م�ستويات 
وهناك  التوازن  اإىل  ت�سل 
هبوط يف الكورتيزول، هرمون 
الإجهاد الذي يوؤثر على الوزن 
اجل�سم  وي�سجع  ارتفاع،  يف 

على احلفاظ عليه.

الغدة الدرقية

تقلل  الدرقية  الغدة  عندما 
وبالتايل  الحرتاق،  معدل  من 
الوزن  اكت�ساب  على  تعمل 
ويكون احتبا�ض ال�سوائل حتى 
عند تناول نف�ض كمية الطعام 
من  يعاين  ل  �سخ�ض  مع 

ا�سطرابات الغدة الدرقية.

تناول بع�س االأدوية

بع�ض الأدوية )مثل حا�رشات 
بيتا، ال�ستريويدات، الأن�سولني( 
ال�سابة  نتيجة  توؤخذ  التي 
مثل  ال�سائعة،  بالأمرا�ض 
مر�ض ال�سكري وارتفاع �سغط 
ان  ممنكن  الكتئاب،  اأو  الدم 

توؤدي اإىل زيادة الوزن.

عدم احل�شول على 

النوم الكايف

�ساعات  ترتبط  للعلماء،  وفقا 
اأ�سا�ض  على  القليلة  النوم 
منتظم بزيادة خماطر الإ�سابة 
النوم  من  احلرمان  بالبدانة. 
الهرمونات  م�ستويات  يزعج 
ينخف�ض    بال�سهية.  املرتبطة 
ال�سهية  ينظم  الذي  الليبتني 
الذي  اجلريلني  يتزايد  بينما 

ي�سبب اجلوع.

 ا�شتهالك الكثري من 
الربوتني

عندما ي�ستهلك ج�سمنا الكثري 
يخزنه  فاإنه  الربوتني،  من 
اأن  جميعا  نعلم  نحن  كدهن. 
من  مهم  جزء  هو  الربوتني 
الأكل ال�سحي وبناء الع�سالت، 
ناحية  من  �سحيح.  وهذا 
الكثري  اإىل  نحتاج  ل  اأخرى، 
احلمراء  اللحوم  تناول  من 
من  اخلالية  الدجاج  و�سدور 
من  والكثري  والبي�ض  الدهون 
يف  الربوتني  وم�رشوب  الألبان 
حياتنا اليومية، حيث اأن كمية 
للغاية.  كبرية  هذه  الربوتني 
على �سبيل املثال، ربع دجاجة 
وجبة  يف  ا  وبي�سً الغداء  على 
الإفطار، ف�سيتم تغطيتك لهذا 

اليوم من الربوتني.

االإجهاد والتوتر

نحزن  عندما  نغ�سب  عندما 
من  نعاين  عندما  وعموما 
طويلة،  لفرتة  التوتر  حالت 
مييل اجل�سم لإنتاج كمية كبرية 
الكورتيزول،  من هرمون  جدا 
زيادة  يرتبط مع  وهو هرمون 
تراكم  مع  خ�سو�سا  الوزن، 
البطن  منطقة  يف  الدهون 

)الدهون احل�سوية(.
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وال  ال�صالح  الولد  تكون  ان  تريد 
بعد مماتهم  والديك  ينقطع عمل 

اأدعية للوالدين املتوفني
لقد اأو�صى اهلل �صبحانه وتعاىل برب 
ر�صى  من  ر�صاه  وقرن  الوالدين 
حرم  �صخ�ص  من  فكم  الوالدين 
من نعمة بر الوالدين ،يف حياتهما 
وان  مماتهم  بعد  نربهم  ال  فلما 
اأو موت احدهما ال يعني  موتهما 
ي�صتمر  ،بالعك�ص  لهم  برنا  توقف 
برنا لهم حتى بعد مماتهم فلتكن 

الولد ال�صالح الذي يدعو لوالديه

منزله الوالدين بعد 
عباده اهلل عز وجل

وقد اأو�صي اهلل عز وجل بالوالدين 
منزله  جعل  حيث  فيها  والرب 
وجل  عز  اهلل  عباده  بعد  الوالدين 
 (( وتعايل   �صبحانه  قال  عندما 
اإياه  اإال  تعبد  اإال  ربك  وق�صي 
وبالوالدين اإح�صانا (  وقد اأو�صي 
ال�صالة  اأف�صل  عليه  الر�صول 
وال�صالم بالرب بالوالدين يف احلياة 
واملماة عن اأبى هريرة قال: قال 
واله  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
اآدم انقطع  و�صلم :” اإذا مات ابن 
عمله اإال من ثالث : �صدقة جارية 

اأو علم ينتفع به اأو ولد �صالح يدعو 
له ” رواه م�صلم.

الدعاء  ثواب  �صتاأخذ  اأي�صا  واأنت 
منه  اهلل  علي  اأكرم  �صيء  فلي�ص 
حيهم  للم�صلمني  نافع  والدعاء 
يف  للحي  ا�صتجيب  �صواء  وميتهم 

الدنيا
اأم مل ي�صتجيب الأنه اإذا مل يجيبه اهلل 
�صبحانه  يعلمها  حلكمه  الدنيا  يف 
عو�صه مثوبة واأجر يف االآخرة اأاإال 
الدعاء  الوالدة  اأو  الوالد  ي�صتحق 
لهم اإذا كانو متوفني اهلل يرحمهم..
بال واهلل ي�صتحقون الكثري والكثري 
ال�صنة  من  االأدعية  بع�ص  وهذه 

ال�رشيفة يف االأدعية للمتوفني

ب�شم اهلل الرحمن 
الرحيم

وا�صع  يا  يامنان  ياحنان  اللهم 
وعافه  وارحمه  له  اغفر  الغفران 
وو�صع  نُُزله  واأكرم  عنه  واعف 
والثلج  باملاء  واغ�صله  ُمدخله 
والربد ونقه من الذنوب واخلطايا 
من  االأبي�ص  الثوب  يُنقي  كما 

الدن�ص.
داره  من  خريا  دارا  اأبدله  اللهم 
وادخله  اأهله  من  خريا  واأهال 

اجلنة واأعذه من عذاب القرب ومن 
عذاب النار .

وال  اأهله  اأنت  مبا  عاملة  اللهم 
تعامله مبا هو اأهله .

اللـهـم اأجزه عن االإح�صان اإح�صانا 
وعن االإ�صاءة عفواً وغفراناً.

من  فزد  حم�صناً  كان  اإن  اللهم 
ح�صناته ، واإن كان م�صيئاً فتجاوز 

عن �صيئاته .
اللهم ادخله اجلنة من غري مناق�صة 

ح�صاب وال �صابقة عذاب .
اللهم اّن�صه يف وحدته ويف وح�صته 

ويف غربته.
واأنت  مباركا  منزالً  انزله  اللهم 

خري املنزلني .
ال�صديقني  منازل  اأنزله  اللهم 
وح�صن  وال�صاحلني  وال�صهداء 

اأولئك رفيقا .
اللهم اجعل قربه رو�صة من ريا�ص 
،وال جتعله حفرة من حفر  اجلنة 

النار .
اللهم اأف�صح له يف قربه مد ب�رشه 

وافر�ص قربه من فرا�ص اجلنة .
القرب  عذاب  من  اأعذه  اللهم 

،وجاف االأر�ص عن جنبيها .
والنور  بالر�صا  قربه  اأمالأ  اللهم 

والف�صحة وال�رشور.
تق  ومن   { ال�صيئات  قه   : اللهم 

ال�صيئات يومئذ فقد رحمته { ـ

�أدعية للو�لدين �ملتوفني

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�صالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل االأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف االأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�ص 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : االأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : لوال اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�صك طاب..
و الثانية : لوال اأن �رشح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم االإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ولوالها لفَقَد االإن�صان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ال ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

دخل ل�ص ي�رشق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صماال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإال ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا االأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن 
العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�شاعي للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�شر موا�شع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل
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النقال  :0661.41.25.76  

مرييام فار�س تعتذر: »ل اأحد يزايد على حبي مل�شر«
قال نقيب املهن املو�شيقية امل�شري، الفنان هاين �شاكر، اإنه تلقى ات�شااًل هاتفيًا من املطربة اللبنانية مرييام فار�س، لالعتذار عما بدر منها يف 

املوؤمتر ال�شحايف الذي اأقيم لها يف املغرب، اأم�س ال�شبت، على هام�س م�شاركتها يف مهرجان »موازين« الغنائي.
مرييام  اأن  بيان،  �شاكر، يف  واأكد 
كلماتها  فهم  مت  اأنه  له  اأكدت 
ب�شكل خارج ال�شياق، م�شددة على 
اأنه ال ميكن الأحد املزايدة على 
و�شعبها،  مل�رش  وتقديرها  حبها 

بح�شب قولها.
املو�شيقية  املهن  نقيب  وك�شف 
جاء  بياناً  له  اأر�شلت  مرييام  اأن 

ن�شه كاالآتي:-
»اأتوجه بكالمي لل�شعب امل�رشي 
املوؤمتر  هام�ش  على  احلبيب، 
البارحة  اأجريته  الذي  ال�شحفي 
�شمن   2019-6-22 بتاريخ 
وعلى  موازين  مهرجان  فعاليات 
علّي  طرح  الذي  ال�شوؤال  هام�ش 
اليوم  وهو: »ملاذا قلَت حفالتك 
يف  كنت  اأنك  علماً  م�رش  يف 
بداياتك تقيمني حفلني لثالثة يف 
االأ�شبوع؟« كان جوابي وا�شحاً، اأن 

وتطورت  كربت  الوقت  مرور  مع 
اأكرب  متطلباتي  واأ�شبحت  فنياً 
م�رش  على  تقيلة  �شوي  و�شارت 
على  متطلباتي  كربت  معنى  مبا 
الذين  امل�رشيني  املتعهدين 
بداياتي.  يف  معهم  اأتعامل  كنت 
اأعيد واأكرر قلُت: »�شارت« يعني 
يعني  ُت«  »�رشرِ ولي�ش  »اأ�شبَحت« 

»اأ�شبحُت« والفرق �شا�شع«
 واأ�شافت مرييام يف بيانها »لهذا 
ال�شبب قلّت حفالتي يف م�رش اأي 
ثالثة  اأو  حفلتني  اأحيي  اأعد  »مل 
منطقي جداً  وهذا  االأ�شبوع«  يف 
حايل كحال جميع النجوم العرب 
الذين يحيون حفلتني اأو ثالثة يف 
الواحد  االأ�شبوع  ولي�ش يف  ال�شنة 
مل  اأنا  م�رش،  الثاين  بلدنا  يف 
اأتعاىل على زمالئي الفنانني كما 
كالمي  حتريف  البع�ش  حاول 

واالإ�شطياد يف املاء العكرة، ومل 
اأنا  ال�شعب امل�رشي  اأتعاىل على 
التي ويف كل مقابالتي ال�شحفية 
من  اإنطلقت  اأنني  واأعيد  اأقول 
منحتني  جنوميتي  ولكن  لبنان 

اإياها م�رش«.
اأحد  ال  »اأرجوكم  وتابعت 
حمبتي  على  يزايد  اأن  يحاول 
جلمهورية  وتقديري  واإحرتامي 
امل�رشي  وال�شعب  العربية  م�رش 
لهجتي  اأن  يوؤ�شفني  احلبيب، 
فتح  املخت�رش  ورّدي  اللبنانية 
تفاهم  و�شوء  كبري  جلدال  جمال 
اأكرب، اأعتذر من ال�شعب امل�رشي 
باللبناين  التعبري  خانني  فقد 
ال�شحفي  املوؤمتر  يف  قلت  وكما 
البارحة »حتيا م�رش« اأعيد واأكرر 

»حتيا م�رش«.

رامي عيا�س يتربع بجزء من اأجره لتعليم 
اأطفال مغاربة

من  ع�رش  الثامنة  الدورة  يف  عيا�ش  رامي  �شتار  البوب  ي�شارك 
مهرجان موازين يف املغرب ليلة 27 جوان. بحيث يقدم برناجما 
وفريدة  منّوعة  فنية  لوحات  يرافقه  باملهرجان  خا�شا  فنيا 

ح�رّشت خ�شي�شاً لهذه الليلة.
»عيا�ش  جمعية  خالل  من  االإن�شانية  مهمته  عيا�ش  وي�شتكمل   
الطفولة« التي تعلّم ع�رشات االأطفال يف املغرب، ويتربع بجزء 
من اأجره يف مهرجان موازين لتعليم عدد من االأطفال املغاربة 

الذين حرمتهم احلياة فر�شة التعليم.

نعومي وات�س: اجلزء املقبل من �شراع 
العرو�س لن يكون خميبًا لالآمال

حتدثت النجمة الربيطانية نعومي وات�ش، عن اجلزء القادم من �شل�شلة 
لن  اأحداثه  اأن  موؤكدة  العرو�ش«،  »�رشاع  التاريخية  والفانتازيا  الدراما 

ت�شيب جمهور ال�شل�شلة باخلذالن مثل املو�شم االأخري.
واعتربت نعومي وات�ش اأن م�شاركتها يف بطولة اجلزء القادم، الذي مل 
يتحدد ا�شمه بعد، يجعلها متحم�شة ولكنه ي�شيبها بالقلق اأي�شاً، ال�شيما 
ال�شابقة،  ال�شل�شلة خالل املوا�شم  التي ح�شدتها  الوا�شعة  ال�شهرة  بعد 
قائلة: »كان العامل باأكمله يتحدث عنه �شواء على املقاالت اأو الربامج 

التلفزيونية اأو ال�رشكات الدعائية«.
واأ�شافت نعومي »ناأمل اأن يجد املتابعون �شيئاً جديداً وممتعاً يف هذا اجلزء، اأعتقد اأنهم لن يخذلوا، فهناك 

فريق عمل رائع يقف خلف ذلك«.

   مدحت �شالح يت�شدر تويرت يف م�شر بـ«�شدق روحك«
طرح مدحت �شالح كليب »�شدق روحك«، لدعم منتخب »الفراعنة« يف بطولة كاأ�ش اأفريقيا لالأمم 2019، عرب 

القناة الر�شمية لل�رشكة املنتجة على يوتيوب.
و�شارك يف غناء »�شدق روحك« التي كتب كلماتها وليد جالل، ملحنها خالد عز.

وت�شدر كليب »�شدق روحك« قائمة االأكرث تداوالً على تويرت يف م�رش، بعد �شاعات من طرحه.
وبداأ كليب »�شدق روحك« بكلمة للرئي�ش امل�رشي عبد الفتاح ال�شي�شي، عند لقائه العبي منتخب م�رش، 
وقال فيه: »اأهم من اللعب، هو كيف �شنقدم نف�شنا للعامل، واالنطباع الطيب الذي �شنقدمه عن نف�شنا لكل 

ال�شباب يف اأعماركم، الأن انتم ك�شباب مثل وقدوة«.

رامي مالك يك�شف �شبب جت�شيده لدور 
ال�شرير يف فيلم جيم�س بوند

ك�شف النجم رامي مالك، 
عن االأ�شباب التي دفعته 
ال�رشير  بدور  للم�شاركة 
من  املقبل  اجلزء  يف 

جيم�ش  اأفالم  �شل�شلة 
خالل  وذلك  بوند، 
حديث �شحفي نقاًل عن 

جملة اندي واير.

مالك  رامي  واأو�شح 
الك�شف  رف�ش  الذي 
تتعلق  تفا�شيل  اأي  عن 
فيلم  يف  ب�شخ�شيته 
اأن   ،007 ال�رشي  العميل 
ال�شخ�شية التي يج�شدها 
الأي  تنتمي  ال  الفيلم  يف 
اأنها  كما  دينية،  طائفة 
تقوم  اأنها  من  بالرغم 
االأفعال  من  بالعديد 
ال  اأنها  اإال  ال�رشيرة، 
اإرهابية  اأعماالً  تقدم 
اأو  اأيديولوجيا  تعك�ش 

ما  وهو  معينة،  ديانة 
دفعه لقبول الدور.

رامي  نفى  املقابل،  يف 
املتداولة  االأخبار  مالك 
ت�شوير  تاأخر  ب�شاأن 
ان�شغاله  ب�شبب  الفيلم 
درامية  اأعمال  بت�شوير 
من  وغريها  اأخرى، 
تداولتها  التي  االأ�شباب 
بع�ش التقارير ال�شحفية 
املخرج  ان�شغال  عن 
الفيديو  األعاب  مبمار�شة 

اأثناء مواعيد الت�شوير.

احتفلت النجمة اللبنانية �شتيفاين 
اأحد  يف  ميالدها  بعيد  �شليبا 
نخبة  بح�شور  بريوت،  مطاعم 
من اأملع جنوم لبنان، �شمن �شهرة 
اكملت  التي  �شتيفاين  �شاخبة. 
على  حري�شة  كانت  الـ32  عامها 
احلفل  اأجواء  الفانز  م�شاركة 

امليالد،  عيد  �شهرة  من  ب�شور 
ف�شي  بف�شتان  فيه  تاألقت  والذي 
قالب  الفتاً  وكان  ق�شري،  براق 
والذي  ال�شخم،  الذهبي  الكيك 
اأول حرف من ا�شم الفنانة  حمل 
الفنانة  ا�شعلت  وقد   ،»S« ال�شابة 
احلفل بالرق�ش مع زميالتها من 

جنمات لبنان.
اأبرز ح�شور احلفل، �شريين  ومن 
ورد  خليل،  داليدا  عبدالنور، 
اخلال وزوجها با�شم رزق، ماجي 
�شابني،  عبدو،  جي�شي  بوغ�شن، 
حممد قي�ش، خبري التجميل ب�شام 
فتوح، طوين بارود، خالد القي�ش، 
باالإ�شافة الأقارب �شتيفاين وعدد 
الو�شط  من �شديقاتها من خارج 

الفني.
�شاركت  اأخرى،  ناحية  من 
�شتيفاين �شليبا يف مارثون دراما 
رم�شان املنتهي حديثاً  يف بطولة 
اأمام  �شمت«  »دقيقة  م�شل�شل 
خالد  ب�شار،  كاري�ش  فهد،  عابد 
القي�ش، وغريهم، وامل�شل�شل من 
واإخراج  ر�شوان،  �شامر  تاأليف  

�شوقي املاجري.

»�شتيفاين �شليبا« حتتفل بعيد ميالدها و�شط جنوم لبنان
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ال�سينية املوا�سفات  �سبورتاج  هي  اجلديدة   2019  KX5 كيا 

 KX5 �سيارة  كيا  طرحت 
وهي  اجلديدة،   2019
ل�سبورتاج  ال�سينية  الن�سخة 
مع بع�ض االختالفات، مثل 
املقدمة  ت�سميم  اإعادة 
عن  التخلي  مع  بالتكامل، 
ل�سالج  املنحني  الت�سميم 
منا�سب  تقليدي  ت�سميم 

مع  ال�سينية،  لالأذواق 
نحيفة  اأمامية  م�سابيح 

جديدة.
تبدو  ال�سيارة  �سك،  بال 
مع  باملقارنة  حمافظة 
االأخرى،  �سبورتاج  ن�سخ 
�سيعجب  البع�ض  ولكن 
اجلديد..  بالت�سميم  اأكرث 

نرى  ال  للخلفية،  وبالنظر 
من  تقريباً  اختالفات  اأي 

املوديل العاملي.
االأخرى  االختالفات  من 
 ،KX5 داخلية  يف  نراها 
ت�سميم  على  ح�سلت  والتي 
مع  القيادة  للوحة  جديد 
لوحة عدادات رقمية 7 اإن�ض 

ترفيهية  معلومات  و�سا�سة 
تخلت  وقد  اإن�ض..   10.25
ال�سيارة عن االأزرار للتحكم 
لوحة  لتف�سل  املكيف،  يف 

مل�سية.
 2019  KX5 وتتوفر 
 1.6 �سعة  توربو  مبحرك 
بقوة 174 ح�سان وعزم  لرت 
نيوتن.مرت،   265 دوران 
ب�سبع  مزدوج  بجري  مت�سل 
�رسعات، مع حمرك �سغط 
لرت   2.0 �سعة  اآخر  هواء 
 162 بقوة  �سلندرات  باأربع 
 203 دوران  وعزم  ح�سان 
بجري  مت�سل  نيوتن.مرت، 
اأوتوماتيكي ب�ست �رسعات.

ال�سيارة  مزايا  وت�سمل 
االأخرى نظام حتكم �سوتي 
ال�سلكي  و�سحن  جديد 
للهواتف وكامريا 360 درجة، 
مع ا�ستخدامها ملواد عازلة 
الطبقات،  ومتعددة  لل�سوت 
ما يجعلها اأهداأ من �سبورتاج 

العاملية.

هيونداي تو�سان N الين 
الريا�سية تك�سف نف�سها ر�سميًا

 اجلي�ش االأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

 N Line ن�سخ  طرح  عقب 
و   i30 ملوديالت  الريا�سية 
العام املا�سي،  i30 فا�ستباك 
الإعطاء  هيونداي  تتجهز 
من  املغرية  احلزمة  هذه 
 SUV ل�سيارة  التعديالت 
والتي  تو�سان،  االأوىل،  للمرة 
جراءة  اأكرث  مبظهر  �ستحظى 
يف  خفيفة  حتديثات  مع 

الداخلية كذلك.
وتتعدى التغيريات التي ح�سلت 
عليها تو�سان اجلانب ال�سكلي، 
حيث قامت هيونداي بتعديل 
التوجيه ونظام التعليق لتوفري 
حيث  اأمتع،  قيادة  جتربة 
اأ�سبحت النواب�ض اأكرث ثباتاً بـ 
8% يف االأمام و5% يف اخللف، 
جلعل  برجمية  تعديالت  مع 

التوجيه اأكرث ا�ستجابة.
وتاأتي هيونداي تو�سان N الين 
كبري،  اأ�سود  اإن�ض   19 بجنوط 
الغامق  ال�سواد  ا�ستمرار  مع 
اجلانبية  املرايا  اأغطية  يف 
اإعادة  مع  ال�سقف،  وجناح 
خ�سي�ساً  امل�سدات  ت�سميم 
ون�ستمر  الن�سخة.  لهذه 
ت�سمل  التي  التغيريات  يف 

م�سابيح LED نهارية خا�سة 
ريا�سية  مقاعد  مع  لل�سيارة 
اأف�سل  جانبي  بدعم  اأمامية 
وتخييط اأحمر هنا وهناك يف 
N على  و�سعارات  املق�سورة 
املقاعد لتمييزها عن تو�سان 

العادية.
موديالت  مع  احلال  هو  كما 
N الين االأخرى، ال توجد اأي 
املحركات،  لقوة  حتديثات 
برتولية  وحدة  ت�سمل  التي 
 174 بقوة  لرت   1.6 �سعة 
بقوة  لرت   1.6 وديزل  ح�سان 
 2.0 اآخر  وديزل  134 ح�سان 
اإما  ح�سان،   182 بقوة  لرت 
رباعي،  او  اأمامي  دفع  بنظام 
مع جري يدوي ب�ست �رسعات 
ب�سبع  مزدوج  اوتوماتيكي  اأو 

�رسعات.
املزيد  يف  الراغبني  لهوؤالء 
االنتظار  عليهم  القوة  من 
لتو�سان،  الكاملة   N لن�سخة 
والتي تناقلت االإ�ساعات عنها 
ح�سان،   340 بقوة  موؤخراً 
روؤية  املتوقع  من  لي�ض  ولكن 

ال�سيارة قبل عامني من االآن.

الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ال�سيارات  ت�ستخدم  التي 
اأو  املدنيني  لده�ض  ك�سالح 
الع�سكرية،  الثكنات  اقتحام 
االأمريكية  الدفاع  وزارة  بداأت 
بتطوير تقنية ثورية قادرة على 
قبل  امل�رسعة  ال�سيارات  وقف 
و�ستكون  الأهدافها،  و�سولها 
جهاز  عن  عبارة  التقنية  هذه 
ترددات  ي�ستخدم  خا�ض 
يف  للتحكم  الراديو  موجات 
واإيقافها  ال�سيارات  م�سارات 
عند اللزوم. ملنع هذه النوعيات 
من هجمات ال�سيارات، �سيقوم 
باإر�سال  البنتاجون  جهاز 
موجات ميكروويف عالية الرتدد 
�سيوؤدي  ما  ال�سيارات،  جتاه 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
واإجبار املحرك على التوقف، 

تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
للتقنية يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني 
مبجال  واحدة  التقنية،  من 
ما  مرت،  خلم�سني  ميتد  �سغري 
ي�سمح بو�سع اجلهاز يف �سندوق 
�سابه،  ما  او  اأب  بيك  �سيارة 
واأخرى مبجال 100 مرت وجهاز 
ثابت يف مكان واحد، و�سيكون 
هدف الن�سخة الثانية هو و�سع 
العامة  االأماكن  يف  االأجهزة 
الهجمات  خلطر  املتعر�سة 

االإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي  هجوم  ت�سبب  وقد 
بكندا  تورونتو  يف  ب�سيارة 
االأ�سبوع املا�سي مبقتل ع�رسة 
ويتبع  اآخرين،  واإ�سابة  مدنيني 
ذلك هجمات مماثلة يف فرن�سا 

واأملانيا وغريهما.

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

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

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ميكنها  ال  ال�سينية  ال�رسكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رسكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رسكة  باأن  ال�سينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رسي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  االأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتمام ملقاب�ض االأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رسين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رسي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دوالر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

�رسكة  ا�ستعر�ست 
�سيارة  موؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�سوف  بهيكل 
ال�سيارة  وجاءت  االأناقة 
يحمل  بت�سميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�سابيحها 
وواجهتها االأمامية العري�سة، 
ينطوي  ب�سقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا 
الهيكل، ف�سال عن مق�سورة 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�سوة 
من  وعنا�رس  واالأخ�ساب 

الكروم.
اجلبار  االأداء  وي�سمن 
 12 بـ  حمرك  ال�سيارة  لهذه 
اأ�سطوانة، و�سعة 6.0 لرتات، 
ي�ستهلك  ح�سانا،   635 بعزم 
14 لرتا من الوقود لكل 100 

ال�سيارة، وي�سل  كلم تقطعها 
بها ل�رسعة 333 كلم/�ساعة، 
اإىل   0 من  ت�سارعها  ويزيد 
غ�سون  يف  كلم/�ساعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
ف�سال عن اأقوى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �سيارات  �سهدته 

ريا�سية  وعجالت  اليوم، 
وتوفر  اإن�سا   21 مبقا�ض 
من  العديد  ال�سيارة  هذه 
و�سائل الرفاهية للم�ستخدم، 
املمتازة  ال�سوت  كاأنظمة 
املدعومة بـ 18 مكرب �سوت 
املزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للراكب. اأما �سعرها، 

فبلغ 173 األف يورو.
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الو�شط:2019/06/25الو�شط:2019/06/25

الو�شط:2019/06/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ اإنذار ل�شداد الدين  عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق ا م ا (

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 
01 ال�شراقة---------------------------------------------------

بناءا على طلب: القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة البيار105 
الكائن ب : الأبيار �شارع العقيد بوقرة رقم 103 و املمثلة طرف مديرتها  ال�شيدة ينات دائكة 

القائم  يف حقه)ها( الأ�شتاذة :بلبنة فاطمة
�شد : برادعي حممد ابن حممد 

ال�شاكن )ة( ب : حي عبدي مولود حمل رقم 04 "�س اأ " اخلري�شية اجلزائر 
-بناءا على اإنذار ل�شداد الدين موقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة 

-بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف :
-حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين  املوؤرخ يف 2019/03/12 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة 

بناء على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة رقم 003 764 965 77
-بناءا على حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2019/04/09
-بناءا على حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2019/04/09

بناءا على املادة 412 من قانون الجراءات املدنية و الدارية �شيما الفقرة الرابعة منها و بناءا على امر بن�شر م�شمون التبليغ الر�شمي بجريدة يومية 
وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2019/05/26 رقم الرتتيب 19/00645 ياأذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف 
: حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين املوؤرخ 2019/03/12 عن طريق ر�شالة بريدية ، املت�شمن ما يلي : ))......حيث اأنه و على هذا الأ�شا�س و مبوجب 
اأي ثالثة ماليني و مائتان و ثمانون الف و اربعمائة و ع�شرة  هذا العذار نخربكم بوجوب المتثال له و ذلك بت�شديد مبلغ 3.280.410.21 دج 
دينار و واحد و ع�شرون �شنتيم  ، يف مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه – و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم – حيث اأنه بعد انق�شاء مهلة 
خم�شة ع�شر 15 يوما من تاريخ ا�شتالم هذا الإنذار �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا لأحكام املادة 124 من المر 11/03 املوؤرخ 

يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س .....(( يف جريدة يومية وطنية  .
املح�شر الق�شائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ اإنذار ل�شداد الدين  عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق ا م ا (

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�شر ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�شراقة--
-------------------------------------------------

بناءا على طلب: القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة القليعة 164
الكائن ب : 05 طريق اجلزائر القليعة ولية تيبازة و املمثل يف �شخ�س مديره ال�شيد : بنيلة توفيق 

القائم  يف حقه)ها( الأ�شتاذة :بلبنة فاطمة
�شد املدين : نعمون حممد ال�شالح ابن عبد ال�شالم 

ال�شاكن )ة( ب : رقم 26 طريق اجلزائر القليعة ولية تيبازة 
و ال�شاكن )ة( ب : �شارع با�شتور القليعة ولية تيبازة 

-بناءا على اإنذار ل�شداد الدين موقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة 
-بناءا على حم�شر التبليغ الر�شمي املتمثل يف :

-حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين  املوؤرخ يف 2019/01/29 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة 
بناء على و�شل اإر�شال ر�شالة بريدية م�شمنة رقم 004 101 441 77

-بناءا على حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2019/02/12
-بناءا على حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2019/02/12

بناءا على املادة 412 من قانون الجراءات املدنية و الدارية �شيما الفقرة الرابعة منها و بناءا على امر بن�شر م�شمون التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية �شادر 
عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 2019/05/26 رقم الرتتيب 19/00644 ياأذن بن�شر م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�شر ت�شليم اإنذار ل�شداد 
الدين املوؤرخ 2019/01/29 عن طريق ر�شالة بريدية ، املت�شمن ما يلي : ))......حيث اأنه و على هذا الأ�شا�س و مبوجب هذا العذار نخربكم بوجوب المتثال 
له و ذلك بت�شديد مبلغ 3.648.537.59 دج اأي ثالثة ماليني و �شتمائة و ثمانية و اأربعون الف و خم�شمائة و �شبعة و ثالثون دينار و ت�شعة و خم�شون �شنتيم ، 
يف مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه – و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم – حيث اأنه بعد انق�شاء مهلة خم�شة ع�شر 15 يوما من تاريخ ا�شتالم هذا 
الإنذار �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا لأحكام املادة 124 من المر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س .....(( يف 

جريدة يومية وطنية  
املح�شر الق�شائي
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 iMac آبل تعلن عن حتديث �سل�سلة� 
مع معاجلات �إنتل �جليل �لتا�سع

�آبل عن طرح ن�سخ جديدة من �سل�سلة  �أعلنت 
حو��سيب iMac و�لتي تاأتي مب�ستو عاٍل جًد� 
�لتا�سع  �جليل  �إنتل  معاجلات  وجود  بف�سل 
و�لتي حتمل 8 نوى ولأول مرة يف �أجهزة ماك، 
 Radeon Pro ر�سومات  معالج  وكذلك 
Vega من AMD مع عدة خيار�ت تتنا�سب 

مع �لفئات �ملختلفة.
ت�سويق  لق�سم  �لأول  �ملدير  بوغر،  توم  وعلق 
ماك، بقوله: “�سيع�سق �لعمالء �لتح�سن �لكبري 
�إىل  ي�سل  مبا  معاجلات  مع   .iMac �أد�ء  يف 
ثمان نوى وخيار�ت قوية ملعاجلات ر�سومات 
 Mac منتجات  جمموعة  �أ�سبحت   ،Vega
هو   iMac �إن  �سابق.  وقت  �أي  من  �أقوى 
حيث  �لعامل،  يف  مكتب  �سطح  جهاز  �أف�سل 
يتميز ب�سا�سة Retina خالبة، وت�سميم ر�ئع، 
 macOS و�سعف قوة �لأد�ء، ونظام �لت�سغيل

”.Mojave
بن�سختني؛  �جلديدة   iMac �أجهزة  وتاأتي 
�لأوىل بقيا�س 21.5 بو�سة وتاأتي مع معاجلات 
�أد�ًء  وتقدم  �لنوى،  رباعية  �لثامن  �جليل  �إنتل 
وكذلك  �ل�سابق،  �جليل  من   %60 بنحو  �أ�رسع 
معالج ر�سومات Radeon Pro Vega باأد�ء 
�لن�سخة  �أما  �ل�سابق.  �جليل  عن   %80 �أف�سل 
�لثانية فتاأتي مع �سا�سة بقيا�س 27 بو�سة مع 
معاجلات �إنتل �جليل �لتا�سع رباعية �أو ثمانية 
�أ�رسع حتى 2.4 مرة،  �أد�ًء  �لنوى و�لتي تقدم 
 Radeon Pro Vega ر�سومات  ومعالج 

باأد�ء �أف�سل 50% عن �جليل �ل�سابق.
ويتمتع كال �جلهازين ب�سا�سة Retina حتتوي 
مما  لون،  ومليار  بك�سل  مليون   14.7 على 
على  و�لقدرة  �لروؤية  يف  �أعلى  و�سوح  يعطي 
تعديل وم�ساهدة فيديوهات 4K بدقة كاملة.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ تعمل على �سا�سة هاتف كاملة 
ال ُتظهر حو�ف كامري� �ل�سيلفي

�إظهار  طريقة  يف  �ملت�سارع  �لتطور 
�لذكية  �لهو�تف  يف  �لأمامية  �لكامري� 
خطوة  ماهية  حول  بالت�ساوؤل  يدفع 
مع  �ل�سيلفي  لكامري�  �لقادمة  �لدمج 
دون  تام  ب�سكل  كاملة  لإظهارها  �سا�سة 
�للجوء للكامري� �ملنبثقة كما فعلت فيفو 
�أو ل�سا�سة خلفية و�لعتماد على كامري� 

�لهاتف �لتقليدية.
لهذ�  �إجابة  حتمل  �سام�سونغ  �أن  يبدو 
 Yonhap لت�ساوؤل حيث �سلطت وكالة�
�ل�رسكة  �إعالن  على  �ل�سوء   News
�لأمامية  �لكامري�  لت�سمني  عملها  عن 
ترك  دون  �ل�سا�سة  حتت  و�مل�ست�سعر 
لتكون  �سطحها  على  ظاهرة  حو�ف 
كامل  �سا�سة  عر�س  حققت  قد  بذلك 
ب�سكل مثايل قد يتم ��ستخد�مه يف ن�سخ 

هو�تف �سام�سونغ �لقادمة.

 R&D جمموعة  رئي�س  نائب  وعلق 
هذ�  على  بيوجن-دوك  يانغ  �ل�رسكة  يف 
توفري  يكن ممكناً  ل  قد  باأنه  �ملو�سوع 
�سا�سات هو�تف كاملة باملعني �حلريف 
لكن  يليه،  �أو�لذي  �لقادم  �لعام  خالل 
ل  �لتكنولوجيا  عجلة  �أن  ينفي  ل  هذ� 
تز�ل م�ستمرة يف �لتقدم باجتاه �لنقطة 
�لتي �ستو�سلنا لفتحة كامري� غري مرئية 
�لكامري�  �أد�ء  كفاءة  على  �حلفاظ  مع 

بطريقة ما.
على  �ل�رسكة  تركيز  �إىل  يانغ  نوه  كما 
 Crystal Sound OLED �سا�سات 
بوظيفية  تعمل  �ل�سا�سة  جتعل  �لتي 
عن  و�ل�ستغناء  لل�سوت  كمرب  �أخرى 
وجود �سماعات خارجية منف�سلة ب�سكل 
�لتي   LG G8 هاتف  ل�سا�سة  م�سابه 

�أُعلن عنه موؤخر�ً.

ظهور �أغرب هاتف لهذ� �لعام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��ستعر�ست �رسكة 
مزود�  هاتفا  �لأخري   »MWC« معر�س 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�سعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �سعة  �لأكرب  هي 
باأن  �مل�سنعة  �ل�رسكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �لنتظار،  و�سع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �لأفالم  مل�ساهدة 
 %100 �إىل   0 من  �سحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �ساعات، وميكن ��ستخد�مها 
ك�ساحن حممول للهو�تف و�لأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ل�ستخد�مها، 

و�سا�سة مبقا�س 6.2 بو�سة، بدقة عر�س 
و�سول  وذ�كرة  بيك�سل،   )1080/2160(
ع�سو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�س  ومن 
 600 ب�سعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �لأ�سو�ق، 

دولر تقريبا. 

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من نظام 
»macOS«

�أعلنت �رسكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�س للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رسكة  و�أو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac« حو��سب 
نظام �لت�سغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 

��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.
ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 
ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ساد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�سبه �ل�سخ�سي.
�لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ستخدم.
رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب 
�لهو�تف �لذكية

رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رسكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

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

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رسكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رسكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

غوغل قد تتوقف عن 
تطوير حو��سب لوحية 

وحممولة جديدة
بد�أت غوغل بحّل فريق �ملهند�سني و�ملطورين 

�لعاملني على تطوير �لعتاد بالأخ�س �حلو��سب �للوحية 
و�ملحمولة ما قد ي�سري �إىل �أنها تخلت عن تطوير 

�أجهزة مماثلة جديدة. وبح�سب �مل�سادر فاإن غوغل 
�أبلغت ع�رس�ت �ملهند�سني ومدر�ء �لرب�مج باأنهم �سيتم 
تعيينهم يف �أق�سام و�أماكن جديدة �سمن �رسكة �ألفابت. 

وهذ� يعني �أن غوغل �إما �ستوقف م�ساريع تطوير �أجهزة 
جديدة، �أو على �لأقل لن يكون هناك تو�سع فيها.

ويقول �أحد �ملوظفني �لعاملني يف غوغل �أن �ل�رسكة كان 
لديها قطاع يدعى Create م�سوؤول عن تطوير حا�سبي 

.Pixel Slate بك�سل بوك �ملحمول و
وعندما �أطلقت غوغل حا�سبها بك�سل بوك كان متاأخر�ً 

عندما جاء عام 2017 وهناك �لكثري من �حلو��سب 
�مل�سابهة �ملتحولة يف �ل�سوق من �لعالمات �لتجارية 
�لر�ئدة مثل لينوفو و�أ�سو�س، حتى �أن �سعره �ملرتفع 

وعمله بنظام كروم جعله خيار�ً �أقل جاذبية من بد�ئل 
�أف�سل وتعمل بويندوز. وكانت غوغل تعمل على �إطالق 

�إ�سد�ر ثاين منه من �ملتوقع �أن نر�ه قريباً حتت ��سم 
Pixelbook 2 ياأتي بحو�ف �سا�سة �أنحف ودقة عر�س 

�أعلى ودعم �ل�سحن �ل�رسيع.
كما نعلم �أن عائد�ت غوغل ل تتحقق من بيع �لأجهزة 
بل �لإعالنات و�خلدمات �لأخرى، ومنذ �أيام هو�تف 

نك�سو�س �لأوىل كانت تهدف منها �إىل ن�رس نظام 
�لت�سغيل �أندرويد �أكرث لتحقيق �لدخل بالطرق �لأخرى، 

ونف�س �لأمر �تبعته مع حو��سبها �للوحية و�ملحمولة 
�سمن �لعالمة �لتجارية بك�سل.



�أحمد بن عطية
 

م�صدر  ح�صب  الأمر  يتعلق  و 
من  اإطارات  من  كل  اإىل  ق�صائي 
وهران  بوليتي  احلبوب  تعاونية 
متو�صنت،  بعني  بوحجر  حمام  و 
و  بوهران  التجارة  مديرية  و 
خوا�ص  ناقلني  و  متو�صنت،  عني 
م�صتودعات  و  مطاحن  مالك  و 
مت  فيما  اللني،  القمح  لتخزين 
�صمن  فيه  م�صتبها   18 اإ�صتدعاء 
املثول  و  الإ�صتدعاء  اإجراء 
املبا�رس فيما مت اإطالق �رساح 5 

اأخريني .

بتهم  املتهمني  متابعة  ومت 
خمتلفة منها امل�صاربة، اإ�صتغالل 

الفوترة  مزايا،  تلقي  الوظيفة، 
موؤ�ص�صة  رخ�صة  اإنعدام  الوهمية، 

م�صنفة، و اإ�صتعمال �صجل جتاري 
تفجريها  مت  التي  الق�صية  للغري، 
الدرك   م�صالح  متكن  بعد 
توقيف  من   بوهران  الوطني 
الطريق  م�صتوى  على  �صاحنتني 
الوطني رقم 4،الرابط بني بلديتي 
عني الكرمة ووادي تليالت باإجتاه 
ولية مع�صكر، تبني بعد املراقبة 
بكمية من  اأنها حمملة  والتفتي�ص 
مادة القمح اللني«الفرينة«،مقدرة 
بنحو 25 طن، كانت متجهة خارج 
اأنها  وتبني  لها،  الأ�صلية  الوجهة 
بهدف  الولية  خارج  موجهة 

الإ�صتهالك احليواين. 

ديو�ن �حلبوب بوهر�ن و عني متو�شنت

اإيداع 6 اإطارات احلب�س امل�ؤقت 
.        و�شع 20 حتت �لرقابة �لق�شائية 

.        �لتحقيق مع 49 م�شتبها فيه  بق�شية تهريب �لقمح �للني

�أمن ورقلة 
و�شع حدا لن�شاط اأ�شررا 
احرتف�ا اختال�س اأم�ال 

عم�مية 
 �شوء ��شتغالل �لوظيفة و منح 

�متياز�ت غري مربرة

اإطار مكافحة جرائم الف�صاد، جنح   يف 

والقت�صادية  املالية  الفرقة  عـنا�رس 
لل�رسطة  الولئية  للم�صلحة  التابعني 
اليومني  خالل  ورقلة  باأمن  الق�صائية 
لن�صاط جماعة  الأخريين من و�صع حد 
اأ�صخا�ص    اأربـ04ــعـة  من  تتكون  اأ�رسار 
اخلم�صني  مابني  اأعمارهم  ترتاوح 
اختال�ص  اإحرتفوا  العمر  يف  والثالثني 

اأموال عمومية .
والت�صال  الإعالم  خللية  بيان  اأفاد 
ولية  امن  مب�صالح  اخلارجية  والعالقات 
ورقلة ، كانت قد ت�صلمت يومية »الو�صط » 
ن�صخة منه اأن  تفا�صيل العملية تعود وقائعها 
عقب تلقي عنا�رس اأمن ولية ورقلة تعليمة 
من قبل النيابة العامة مفادها فتح حتقيق 
اإحدى  م�صتوى  عـلى  فـ�صـاد  ق�صايا  يف 
لتبا�رس فور ذلك  للدولة،  التابعة  الإدارات 
عنا�رس ال�رسطة عمليات البحث و التحري 
عن  لت�صفر  املعلومات  و  الأدلة  جمع  و 
�رسكائه،  رفقة  الرئي�صي  املتورط  توقيف 
بعد حتقيق  الق�صية  حيثيات  اأ�صفرت  اأين 
عنا�رس ال�رسطة يف جمال اإبرام ال�صفقات 
العمومية عن تورط املوقوفني الأربعة يف 
جرم تكوين جمعية اأ�رسار لغر�ص ارتكاب 
وجنحة  عمومية،  اأموال  اختال�ص  جنحة 
منح  وجنحتي  الوظيفة  ا�صتغالل  �صوء 
ال�صفقات  مربرة يف جمال  امتيازات غري 
يف  املزور  وا�صتعمال  التزوير  و  العمومية 

حمررات اإدارية .

�أحمد باحلاج 
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وا�شنطن تدر�س 
تقييد �شركات 

االت�شاالت العاملية 
عن  نقال  جورنال«  �صرتيت  »وول  ذكرت 
م�صادر مطلعة، اأن الإدارة الأمريكية تدر�ص 
ال�صني  يف  العاملية  الت�صالت  �رسكات  منع 
اخللوية   G5 معدات  وت�صنيع  ت�صميم  من 
ووفقا  املتحدة  الوليات  يف  امل�صتخدمة 
�صت�صاأل  الأميكية  الإدارة  فاإن  لل�صحيفة 
عما  الت�صالت  معدات  ت�صنيع  �رسكات 
اإلكرتونيات  اأجهزة  تطوير  باإمكانها  كان  اإذا 
الأبراج اخللوية لها عالقة بالوليات املتحدة 

خارج ال�صني.
واأ�صافت، اأن هذا التحول قد يدفع �رسكات 
نقل  اإىل  »نوكيا«  مثل  عمالقة  ات�صالت 
الإنتاج اإىل خارج ال�صني، من اأجل ال�صتمرار 
التي  املتحدة،  للوليات  املعدات  توفري  يف 
تعترب اأكرب �صوق يف العامل ملعدات وخدمات 

الت�صالت.
وياأتي ذلك قبل اأيام من لقاء من املتوقع اأن 
ال�صيني  نظريه  مع  الأمريكي  الرئي�ص  يجمع 
اليابان،  الع�رسين يف  قمة  بينغ يف  �صي جني 
بني  الدائرة  التجارية  احلرب  �صتلقي  حيث 
بكني ووا�صنطن بظاللها على اللقاء وتخو�ص 
مع  �رس�صة  جتارية  حربا  املتحدة  الوليات 
ال�صني، طالت �رسكة »هواوي«، التي تعد من 
اأبرز مطوري معدات �صبكات 5G يف العامل، 
حيث اأدرجتها وا�صنطن يف قائمتها ال�صوداء.

م�شاريع حماية مدن تب�شة 
من �لفي�شانات 

اإيداع 5 اأ�شخا�س 
احلب�س امل�ؤقت 

اأمر قا�صي التحقيق لدى حمكمة تب�صة م�صاء 
املوؤقت  احلب�ص  اأ�صخا�ص   5 باإيداع  الأحد 
للقوانني  خمالفة  �صفقات  اإبرام  ق�صية  يف 
تب�صة  مدن  حماية  م�صاريع  يف  بها  املعمول 
اأم�ص الثنني من  من الفي�صانات ح�صبما علم 

م�صدر ق�صائي.
اإبرام  على  عالوة  باأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
مت  بها  املعمول  للقوانني  خمالفة  �صفقات 
الأ�صخا�ص بعد  لهوؤلء  اأخرى  اتهامات  توجيه 
ال�صتماع لهم و املتمثلة يف منح امتيازات غري 
اإ�صافة  العمومية  ال�صفقات  جمال  يف  مربرة 
املال  وتبديد  عمومية  اأموال  اختال�ص  اإىل 
تخ�صي�ص  مت  اأنه  اإىل  الإ�صارة  جتدر  العام 
غالف مايل اإجمايل يفوق 3ر7 مليار دج لهذه 
ت�صمح  باأ�صغال  بالقيام  املتعلقة  امل�صاريع 

بحماية مدن ولية تب�صة من الفي�صانات.

�مل�شيلة 
وفاة طفل واإ�شابة 5 

اأ�شخا�س يف حادث مرور
�صنوات،   9 العمر  من  يبلغ  طفل،  لقي 
اآخرين  اأ�صخا�ص  خم�صة  واإ�صابة  م�رسعه، 
بجروح  �صنة  و26   14 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
اأم�ص  م�صاء  وقع  مرور  حادث  يف  متفاوتة، 
ولية  من�صور  اأولد  بلدية  لقمان  مبنطقة 
�صيارة  وانحراف  انقالب  اإثر   ، امل�صيلة 
�صياحية ، ما اأدى اإىل وفاة طفل بعني املكان 
متفاوتة  بجروح  اآخرين  خم�صة  واإ�صابة 
املكان  بعني  اإ�صعافهم  مت   ، اخلطورة، 
وحتويلهم على جناح ال�رسعة اإىل م�صت�صفى 
الزهراوي من قبل م�صالح احلماية املدنية 
من جهتها م�صالح الدرك فتحت حتقيقا يف 
احلادث للوقوف عند اأ�صبابه احلقيقية التي 

تبقى جمهولة .
 عبد�لبا�شط بديار

غليز�ن

اإ�شابة 12 �شخ�شا بت�شمم غذائي باأوالد 
�شيدي امليه�ب يف حفل عقيقة

�لر�بطة �الوىل

 بالل دزيري مدربا جديدا الحتاد اجلزائر

ا�صتقلت م�صلحة الت�صعجالت الطبية بالعيادة 
املتعددة اخلدمات باحلمادنة ام�صية اول ام�ص 
10 ا�صخا�ص ترتاوح اعمارهم ما بني 02 �صنة 
يف  غذائي  بت�صمم  ا�صابتهم  نتيجة  �صنة  و40 
حفل عقيقة بدوار اولد ال�صاديل ببلدية اولد 
مبا�رسة  اخرين   02 مت  فيما  امليهوب  �صيدي 
ارهيو  بوادي  على م�صت�صفى احمد فرن�صي�ص 
ال�صحايا  ان  عليمة  م�صادر  من  علم  وح�صبما 

بال�صهال  ا�صيبوا  بعدها  الك�صك�ص  تناولوا 
امل�صالح  احلرارة  لدرجة  ارتفاع  مع  والتقيوؤ 
املاأكولت  من  عيينة  باأخذ  قامت  املخت�صة 
من  للتحاليل  الولئي  املخرب  على  لعر�صها 
بلفرقة  الوطني  الدرك  جهتها فتحت م�صالح 
امليهوب حتقيبقا يف  �صيدي  باولد  القليمية 

احلادثة
ق  م

�صيكون الدويل اجلزائري الأ�صبق بالل دزيري 
حيث  اجلزائر  احتاد  لفريق  اجلديد  املدرب 
�صيم�صي معه على عقد اأم�ص الثنني، ح�صب

بلقب  املتوج  النادي  اإدارة  عنه  اأعلنت  ما 
البطولة، و اأو�صح النادي يف بيان له اأن »احتاد 
اجلزائر م�رسور بالإعالن على انه مت التو�صل 
»كما  دزيري  بالل  املدرب  مع  اتفاق  اإىل 
»قبل  الذي  ال�صابق  لعبها  الإدارة  �صكرت 
يتم  لكي  املايل«  ال�صق  يف  تنازلت  بتقدمي 

التو�صل اىل اتفاق بينه وبني النادي.
و اأ�صاف البيان: »الحتاد يت�رسف بقبول دزيري 
اأع�صاء  »�صيختار  انه  م�صيفا  التحدي«،  لهذا 
التي  التدريبات  على  �صي�رسف  كما  طاقمه 

الأحمر  اللونني  اإدارة  قريبا«وكانت  �صتنطلق 
الر�صمي  ح�صابها  على  اأعلنت  قد  والأ�صود 
مبوقع التوا�صل الجتماعي فاي�صبوك، بتاريخ 
يعقوبي  قي�ص  التون�صي  عينت  انها  يونيو،   13
املن�صق  بح�صور  الفريق،  لتدريب  �صنة(   52(
العام �صالح عال�ص واملدير الفني الريا�صي

ر�صيد اآيت حممد واملن�صق الريا�صي م�صطفى 
اك�صوح، قبل اأن ترتاجع دون ذكر الأ�صبا وبهذا 
يخلف دزيري، الذي �صبق له و ان ا�رسف على 
داي  ح�صني  ن�رس  من  لكل  الفنية  العار�صة 
الأوىل،  الرابطة  يف  بوعريريج  برج  اهلي  و 
الفريق  قاد  الذي  كبري  املوؤقت ملني  املدرب 

لنيل لقبه الثامن يف تاريخ البطولة الوطنية.

من 04 �إىل 09 جويلية �لقادم

الطبعة العا�شرة 
ل�شال�ن التلميذ 

والطالب اجلزائري 
 

يف  اجلزائري  والطالب  التلميذ  �صالون  �صيفتح 
جويلية   09 اإىل   04 من  اأبوابه  العا�رسة  طبعته 
العليا  املدر�صة  من  بكل  التوايل  على  القادم، 
بق�رس  بوهران،  باجلزائر  والإطعام  للفندقة 
العا�صمة،  باجلزائر  زكريا  مفدي  الثقافة 

وبفندق نوفوتيل بق�صنطينة. 
يعترب ال�صالون املنظم من طرف وكالة الت�صال 
 The الب�رسية  املوارد  ت�صويق  يف  املخت�صة 
لأنه  ا�صتثنائيا  موعدا   ،Graduate Fair
م�صاحة ودية ومهنية يف نف�ص الوقت، اإذ ي�صمح 
من  وا�صعة  جمموعة  بني  والتعارف  باللتقاء 
املوؤ�ص�صات الفاعلة يف جمال التكوين )املدار�ص 
والأجنبية،  اجلزائرية  اجلامعات  العليا، 
مدار�ص  املهني،  التكوين  واخلا�صة،  العمومية 
اللغات...( وعامة املتعلمني من خمتلف  تعليم 
)التالميذ،  التعليمية  وامل�صتويات  التخ�ص�صات 
�صواء  العاملني....(  الطلبة،  التالميذ،  اأولياء 
اأو  مهني  اأو  عايل  تكوين  فر�ص  عن  الباحثني 

طالبي ال�صت�صارة والتوجيه. 

منطقة قديل  وهر�ن 

اأول منتدى ح�ل 
ال�شياحة والرتاث 

�صينظم اأول منتدى حول ال�صياحة و الرتاث 
ال�صبت  يوم  وهران(  )�رسق  قديل  ملنطقة 
لدى  الثنني  اأم�ص  اأ�صتفيد  ح�صبما  القادم 
اللقاء  هذا  يف  ح�صور  ويرتقب  املنظمني 
الذي �صتحت�صنه قاعة املتعددة اخلدمات 
هذه  لتن�صيط  م�صاركا   70 زهاء  بقديل 
جمعية  بتنظيمها  بادرت  التي  التظاهرة 
بذور«، ح�صبما ذكره   « التنمية امل�صتدامة 
و�صين�صط  اكروم  حممد  اجلمعية،  رئي�ص 
املوؤهالت  اإبراز  اإىل  الرامي  املنتدى 
ملنطقة  وال�صياحية  الرتاثية  و  الثقافية 

قديل جامعيون خمت�صون يف الرتاث

مر�شيليا
�شربي ب�قدوم يلتقي 

نظريه الفرن�شي 
اخلارجية،  ال�صوؤون  وزير  حتادث 
الثنني  اأم�ص  بوقدوم،  �صابري 
 ، الفرن�صي    نظريه    مع  مبر�صيليا، 
اللقاء  جرى  قد    لودريانو  اأيف    جون 
على هام�ص اأ�صغال قمة ال�صفتني التي 
مر�صيليا حيث  فرن�صا مبدينة  تنظمها 
اجلزائري  الوفد  بوقدوم  ال�صيد  يقود 
الدبلوما�صية  رئي�ص  اأجرى  قد    و 
اجلزائرية، م�صاء الأحد، حمادثات مع 
و  اخلارجية  لل�صوؤون  اليطايل  الوزير 

التعاون، اأنزو موافريو ميالنيزي. 

ب�شبب ف�شيحة حتر�ش

طرد جنم منتخب 
»الفراعنة« من 
مباراة الك�نغ� 

مدرب  اأجريي  خافيري  املك�صيكي  قرر 
ا�صتبعاد  القدم،  لكرة  امل�رسي  املنتخب 
اليوناين،  اأتروميتو�ص  لعب  وردة  عمرو 
اأمام  للفراعنة  الأ�صا�صية  الت�صكيلة  من 
املقبل،  الأربعاء  الدميقراطية،  الكونغو 
امل�رسية،  ال�صحف  من  العديد  وح�صب 
الأزمة  بعد  جاء  وردة  ا�صتبعاد  قرار  فاإن 
الفراعنة،  مع�صكر  داخل  تفجرت  التي 
تدعى  م�رسية  اأزياء  عار�صة  قيام  عقب 
مريهان باتهام اأربعة من لعبي املنتخب 
اأ�رسف  واأمين  وردة  )عمرو  امل�رسي 
ح�صن  واأحمد  »الون�ص«  حمدي  وحممود 
خالل  من  لفظيا  بها  بالتحر�ص  »كوكا«( 

ح�صابها ال�صخ�صي على »اإن�صتغرام«.
حاليا  ي�صتعد  م�رس  منتخب  اأن  يذكر 
الأربعاء  يوم  الكونغويل  نظريه  ملواجهة 
الثانية  اجلولة  مناف�صات  �صمن  املقبل، 
اأن  بعد  الأوىل،  املجموعة  مباريات  من 
على  بفوز  البطولة  يف  م�صواره  ا�صتهل 
�صجله  نظيف  بهدف  زميبابوي  منتخب 

الالعب حممود تريزيغيه.

24

�أودعت �أول �أم�ش، و يف �شاعة متاأخرة حمكمة و�دي تليالت جنوبي وهر�ن 6 �إطار�ت من 
ديو�ن �حلبوب وو�شعت 20 �أخريني حتت رهن �لرقابة �لق�شائية يف ق�شية حماولة تهريب 
�أطنان من �لقمح �للني �مل�شتورد و �ملدعم من قبل �لدولة و ذلك عرب خمزن �مليناء �لتجاري 
�إىل مربني للمو��شي ووجها خمتلفة، و �إ�شتمع قا�شي �لتحقيق بذ�ت �ملحكمة �إىل ما يزيد عن 

49 م�شتبها فيه .

تهنئة
�أ�شرة �لو�شط تهنئ �لزميلة �شارة بومعزة

بومعزة  �شارة  �لزميلة  نيل  بعد  �لو�شط  �أ�شرة  �أم�ش  �الأفر�ح  عمت 
كلية  من  ممتاز  بدرجة  �إ�شرت�تيجية  در��شات  ما�شرت  �شهادة 
3،حتت  �جلز�ئر  جامعة  �لدولية  �لعالقات  و  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
�لتخرج  مذكرة  تناولت  و  قطو�ش  عز�لدين  �لدكتور  �إ�شر�ف 
�لرئي�ش  حكم  فرتة  خالل  �لع�شكرية  �ملدنية  �لعالقات  مو�شوع 

بوتفليقة1999-2019
يتقدم لها كل من  �ل�شيدة مديرة �لن�شر �شفيقة �لعرباوي و رئي�ش 
لها  متمنني  �لتهاين  باأحر  �لزمالء  جميع  و  �حلاج  ود�د  �لتحرير 

مزيد� من �لنجاحات �لعلمية.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

