
اجلزائر ت�صعد 28 
مركزا بعد التتويج 

بكاأ�س اإفريقيا
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جثث  م�صوهة بوهران

قائمة �صوداء ت�صم 400 
مقاول بواليات جنوب البالد 

االإطاحة ب�صبكة للمتاجرة 
بالزئبق واالأملا�س 

التعزيزات الأمنية ترتاجع 

احلراك يحدد �صروط احلوار وقياداته 

دول تبذل امل�ضتحيل ل�ضتطالع الأو�ضاع

جزائريون يف �صباك 
املخابرات االأجنبية

يف ملف مدير م�ضح الأرا�ضي بتلم�ضان

اأبناء وزراء و30 اإطار مطلوبون اأمام العدالة 
�ص4
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الطبقة ال�سيا�سية تعلق على 
جلنة احلوار والو�ساطة

اإجماع على 
احلوار و التم�صك 

�ص3مبطالب احلراك

�ص6

�ص4 �ص13 �ص5

�ص24

ت�ضنيف فيفا: 

حالة رعب تنت�سر بني ال�سكان

ب�سبب عجزهم يف ت�سليم م�ساريعهم يف الآجال املحددة 

تن�سط بني تلم�سان وهران وتي�سم�سيلت
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باإ�سراف من الفريق قايد �سالح 

 تن�سيب العميد عبد الرحمن عرعار قائدا للدرك الوطني
الوطني,  الدفاع  وزير  نائب  اأ�رشف 
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�شعبي, 
مرا�شم  على  اخلمي�ش  اليوم  �شالح, 
العميد  وتن�شيب  ال�شلطة  ت�شليم 
جديدا  قائدا  عرعار  الرحمن  عبد 
الغايل  للعميد  الوطني, خلفا  للدرك 
بلق�شري, ح�شب ما اأورده بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.
واأو�شح ذات امل�شدر اأن مرا�شم حفل 
الفريق  بتفتي�ش  ا�شتهلت  التن�شيب 
الدرك  اأفراد  ملربعات  �شالح  قايد 

العلم  ب�شاحة  امل�شطفة  الوطني 
الر�شمي  التن�شيب  عن  بعدها  ليعلن 
للقائد اجلديد للدرك الوطني, وهذا 
»وفقا للمر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف 

24 يوليو 2019«. 
الدفاع  وزير  نائب  قام  ذلك,  وبعد 
اإىل  الوطني  العلم  بت�شليم  الوطني 
حفل  تروؤ�شه  وبعد  اجلديد  القائد 
اأركان  رئي�ش  عقد  ال�شلطة,  ت�شليم 
مع  لقاء  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
الوطني,  الدرك  واإطارات  قيادة 
فيها  ذكر  توجيهية  كلمة  األقى  حيث 

من جديد ب«العناية التي يحظى بها 
�شلك الدرك الوطني من قبل القيادة 
املكونات  اأحد  باعتباره  العليا, 
ال�شعبي,  الوطني  للجي�ش  الرئي�شية 
املوكلة  املهام  حيوية  مع  متا�شيا 
وباعتباره  احل�شا�ش  اجلهاز  لهذا 
اأي�شا مبثابة همزة و�شل وات�شال مع 

ال�شعب«.
اأولت  »لقد  ال�شدد:  هذا  يف  وقال 
القيادة العليا للجي�ش الوطني ال�شعبي 
عناية �شديدة ل�شلك الدرك الوطني, 
معاملها  تربز  التي  العناية  هذه 

توفري  على  احلر�ش  يف  الأ�شا�شية 
ح�شن  متنحه  التي  العوامل  كافة 
مع  التام  الن�شجام  وح�شن  التطور 
وخ�شو�شية  ح�شا�شية  ت�شتوجبه  ما 
يتوافق  ما  ومع  به,  املنوطة  املهام 
من  جنعل  اأن  يف  ال�شديدة  والرغبة 
هذا ال�شلك الهام دعامة اأ�شا�شية من 
دعائم الأمن وال�شتقرار يف بالدنا, 
املتب�رشة  الروؤية  مع  متا�شيا  وذلك 
من  حتر�ش  التي  العليا  للقيادة 
الدرك  �شلك  يكون  اأن  على  خاللها 
وات�شال  الوطني مبثابة همزة و�شل 

املناطق  يف  ل�شيما  ال�شعب,  مع 
الريفية و�شبه احل�رشية, التي يحتك 
فيها رجال الدرك الوطني يوميا مع 
يجعل  ما  وهو  املواطنني,  اإخوانهم 
اأمن  عنا�رش  الوقت  ذات  يف  منهم 

غاية  يف  فعالة  واأداة  عنهم  غنى  ل 
الوطن  خدمة  جمال  يف  ال�رشورة 

واحرتام قوانني اجلمهورية, 
احل�شا�شة  املرحلة  ظل  يف  ل�شيما 

التي تعي�شها بالدنا«.

خبر في 
صورة

املفت�سية اجلهوية للجنوب الغربي

272 �سرطيا ي�ستفيدون 
من الرتقية

اجلهوية  املفت�شية  املن�رشم  الأ�شبوع  من  اخلمي�ش  يوم  اإحتفلت 
ل�رشطة اجلنوب الغربي ب�شار بالذكرى 57 لتاأ�شي�ش ال�رشطة اجلزائرية 
, كونه اأ�شبح تقليدا �شنويا يحتفى به, حيث اأ�رشف مراقب ال�رشطة 
بلعبا�ش مو�شى, املفت�ش اجلهوي ل�رشطة اجلنوب الغربي ب�شار على 
مرا�شيم تقليد الرتب, وكان هذا بح�شور ال�شلطات املحلية املدنية 

والع�شكرية والأ�رشة الإعالمية
وح�شبما اأفاد به بيان خللية  الإعالم والت�شال والعالقات اخلارجية 
باملفت�شية اجلهوية ل�رشطة اجلنوب الغربي ب�شار كانت قد حت�شلت 
اإ�شتفادت  بذات املنا�شبة  ن�شخة منه فقد مت  »الو�شط« على  يومية 
م�شتوى  على  الرتقية  من  الرتب  خمتلف  من  �رشطة  موظف   272
ال�رشطيني  تكرمي  ومت  الغربي,   اجلنوب  لناحية  ال�رشطة  م�شالح 
املميزين يف اأداء املهام من حيث املردود وح�شن ال�شرية وال�شلوك.
اأ.ب

املتح�سلون اجلدد على �سهادة الباكالوريا

95 باملائة قاموا بالت�سجيالت 
الأولية يف اجلامعات 

الباكالوريا  �شهادة  على  جديدا  متح�شال   257.926 جمموع  قام 
منذ   ,2020-2019 اجلامعية  ال�شنة  حل�شاب  الولية  بالت�شجيالت 

انطالق 
مرحلة ت�شجيل الرغبات يوم الثنني املا�شي, اي 96ر94 باملائة من 
املجموع الإجمايل للمتح�شلني على �شهادة الباكالوريا و الذين يبلغ 
عددهم 271.623, ح�شبما اأعلنت عنه وزارة التعليم العايل و البحث 
العلمي و يف اإطار مرحلة التاأكيد النهائي للرغبات الذي �رشع فيها و 
التي �شيتوا�شل اىل غاية اأم�ش اجلمعة, قام 103.777 متح�شال على 
ح�شبما  اختياراتهم,  بتاأكيد  باملائة,  24ر40  اي  الباكالوريا,  �شهادة 

اأ�شافت الوزارة.

خن�سلة : 

ذكرى ا�ست�سهاد البطل 
عبا�س لغرور

 62 ال  الذكرى  خن�شلة  بولية  للمجاهد  اجلهوي  املتحف  اأحيى 
ل�شت�شهاد البطل عبا�ش لغرور باإقامة عديد الأن�شطة و مت باملنا�شبة 
ال�شوء على  ت�شلط  التي  والكتب  واملل�شقات  لل�شور  معار�ش  اإقامة 
لغرور  التي قدمها عبا�ش  والإجنازات  الثورية  ال�شخ�شية  حياة هذه 
قبل واأثناء الثورة التحريرية بالولية الأوىل التاريخية التي كان واحدا 

من بني قادتها التاريخيني الذين اأعطوا اإ�شارة انطالقها.
باملنا�شبة تنظيم زيارات لرباعم  للمجاهد  و�شهد املتحف اجلهوي 
املدار�ش  تالميذ  وبع�ش  اجلزائرية  الإ�شالمية  الك�شافة  اأفواج 
من  لغرور  عبا�ش  ال�شهيد  م�شرية  عن  وافية  �رشوحات  تلقوا  الذين 
قبل القائمني على ذات املوؤ�ش�شة التي تعنى باحلفاظ على الذاكرة 

الوطنية.

�شجلت امل�شلحة الولئية لالأمن 
�شهر  خالل  بالأغواط  العمومي 
جوان املن�رشم من ال�شنة اجلارية 
عرب  ج�شمانية  مرور  حوادث   09
عن  الخت�شا�ش,ا�شفرت  قطاع 
اجلن�شني  من  �شخ�ش   15 جرح 
مت  كما  الأعمار,  خمتلف  ومن 

حترير841  الفرتة  نف�ش  خالل 
جنحة  جزافية,و67  غرامة 
خمالفــة   60 مرورية,وكذا 
قامت  بالتن�شيق.كما  متعلقة 
اإطار  يف  و  دائما  امل�شلحة  ذات 
التوعوي  التح�شي�شي  الربنامج 
مبجال  املتعلق  املتوا�شل 

املرورية«بتن�شيط  »ال�شالمة 
العديد من احلمالت التح�شي�شية 
املجال  هذا  حول  التوعوية 
لفائدة م�شتعملي الطريق, تزامنا 
ي�شهد  الذي  ال�شيف  ف�شل  و 
و  احلرارة,  درجات  يف  ارتفاع 
مطويات  توزيع  خالل  من  ذلك 

وتقدمي  توعوية  حت�شي�شية 
ل�شائقي  واإر�شادات  ن�شائح 
و  اأ�شنافها  مبختلف  املركبات 
النارية,  كذا م�شتعملي الدرجات 
تدعوهم للتقيد واللتزام بقواعد 

ال�شياقة ال�شليمة والآمنة.
ع.ق.

مع اأمن الأغواط 

حترير من 800 غرامة جزافية

تي�سم�سيلت

غلق يجر مديرة 
الرتبية لتي�سم�سيلت 

اإىل الق�ساء
بونعامة  بالتحقيق مع مديرة  با�رش وكيل اجلمهورية  لدى حمكمة برج 
و�شوء  الكاذب  الت�رشيح  تهمة  �ش«  عن  تي�شم�شيلت  »اأ  لولية  الرتبية 
ا�شتغالل الوظيفة  والنحراف بال�شلطة على خلفية �شكوى مت حتريكها 
من قبل جمعية اأولياء تالميذ ثانوية  ال�شهيد عبد القادر �شاردو  بعدما 
اأنها  بعد  فيما  تبني  طبية  بتقارير  التالميذ  وجه  الثانوية  يف  مت  غلق 

مزورة , وما �شاحب القرار من نتائج كارثية على التالميذ   .
اأولياء  جمعية  ممثل  اإىل  بال�شتماع  اجلمهورية  وكيل  اأمر  وقد  هذا 
يزيد عددهم  الذين  التالميذ  وت�شتيت  الثانوية  التالميذ يف ق�شية غلق 
عن 440 تلميذ ما بني ثانويتي  ال�شاذيل بن جديد  والعقيد لطفي  الأمر 
الذي جنم عنه اكتظاظ بلغ حدود 60 تلميذ يف الق�شم الأمر الذي اأدى 
اإىل تراجع امل�شتوى العلمي للتالميذ  الذي حول اأغلبهم اإىل امتحانات 
ملف  من  علم  تلميذ  ح�شبما   60 يزيد  عن  ما  فيها  اأخفق  ا�شتدراكية 
قبل  �شاردو  من  القادر  عبد  ثانوية  ال�شهيد  غلق  وكان  هذا  ال�شكوى  , 
ال�شحة  مديرية  عن  �شادر  بتقرير  القرار  �شبب  الرتبية  التي  مديرة 
البناءات  يف  املوجود  الأمونيت  ب�شبب  مر�شية  حالت  اكت�شاف  يفيد 
اأنها مل  اجلاهزة ,  وهو الأمر الذي كذبته مديرية ال�شحة التي ك�شفت 
ت�شدر اأي تقرير يف هذا الأمر , و ما كذبه وزير ال�شحة اإثر م�شاءلة من 
قبل برملاين عن الولية   وحتى ملف اخلربة املنجز من مكتب  الطب 

الوقائي ومكافحة الأوبئة   فند وجود الأمونيت اأ�شال .

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تنظم 
 28 من  املمتدة  الفرتة  يف  العلمي 
املقبل  اأوت   3 غاية  اإىل  جويلية 

بجامعة م�شطفى بن بولعيد 
للجامعة  الثانية  الطبعة  بباتنة 
اجلزائرية  للموؤ�ش�شة  ال�شيفية 
والعلوم  والرتبية  للثقافة  المريكية 
والتكنولوجيا, وهذا بدعم من وزارة 

اخلارجية و�شفارة الوليات املتحدة 
واأو�شحت  باجلزائر  المريكية 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
هذه  من  الهدف  اأن  لها  بيان  يف 
�شنوي  لقاء  »اإقامة  هو  التظاهرة 
اجلزائريني  الطلبة  بني  باجلزائر 
تعزيز  بغية  الوطنية  والكفاءات 
ال�شلة بني اجلالية الوطنية باخلارج 

م�شاهمتها  وجتنيد  وطنها  مع 
وترقية  ال�شلي  وطنها  تنمية  يف 
العلمية  اجلالية  بني  التبادلت 
وكذا  اجلزائريني  والطلبة  باخلارج 

الأ�رشة العلمية باجلزائر«. 
اىل  التظاهرة  هذه  ترمي  كما 
»اإقامة ج�شور بني الهيئات الجنبية 
من  باجلزائر  ونظريتها  املتميزة 

اأجل خلق فر�ش الرتب�ش وم�شاعفة 
واملهنيني  الطلبة  حركية  فر�ش 
بالإ�شافة  اجلزائريني,  املحرتفني 
بني  مبا�رشة  �شبكة  اإحداث  اىل 
باجلزائر  املحرتفني  املهنيني 
اجلزائريني  املحرتفني  واملهنيني 
باخلارج والكفاءات الجنبية يف كل 

تخ�ش�ش«. 

من 28 جويلية اىل 3 اأوت بباتنة  

اجلامعة ال�سيفية للموؤ�س�سة اجلزائرية 
الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا 

م.ب
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الطبقة ال�سيا�سية تعلق على جلنة احلوار والو�ساطة

اإجماع على احلوار و التم�سك مبطالب احلراك
.         اأحمد الدان: جلنة احلوار ال تلبي طموحات احلراك

.         اأبوجرة �سلطاين: البد من االبتعاد عن اجلدل 
.         بن فلي�س: احلوار املنفذ الوحيد للخروج من االزمة  

.         جمعية العلماء امل�سلمني تقرتح �سخ�سيات وطنية لقيادة احلوار

اأجمعت الطبقة ال�سيا�سية  بعد تن�سيب رئي�س الدولة للجنة احلوار و الو�ساطة على �سرورة الذهاب اإىل حوار 
�سيد و �سامل للخروج من االأزمة ال�سيا�سية التي تعي�سها البالد منذ 22 فيفري املا�سي، يف حني اإ�سرتطت اال�ستجابة 

للمطالب ال�سرعية لل�سعب الذي خرَج يف مظاهرات ق�سَد املطالبة بجزائر دميقراطية الجناح هذا احلوار .
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اإميان لوا�س 

اأبو جرة
 تن�سيب جلنة احلوار 

خطوة تاريخية للخروج من 
االأزمة

العاملي  املنتدى  رئي�س  اعترب 
باأن  ال�سلطاين  اأبوجرة  للو�سطية 
ال�سامل  احلوار  جلنة  تن�سيب 
احلل  طريق  على  تاريخية  خطوة 
الأزمة  القريب من  باخلروج  الكفيل 
فيفري   22 منذ  البالد  تعي�سها  التي 

املا�سي.
احلوار  باأن  ال�سلطاين  اأبوجرة  اأكد 
الو�سع  حللحلة  الأوحد  الطريق  هو 
تقارب  ويف  الروؤية  تو�سيح  القائم 
وجهات النظر، م�سددا على �رضورة 
تقوي�س هذا امل�سعى النبيل باجلدل 
مت  الذين  الأ�سخا�س  طبيعة  حول 
احلوار،  لقيادة  وتزكيتهم  اختياركم 
مكونات  جميع  بني  والو�ساطة 
وال�سيا�سي  املدين  املجتمع 

وال�سخ�سيات الوطنية.
ويف �سياق مت�سل، و�سدد املتحدث » 
لبد من الرتكيز على معاجلة الو�سع 
الفريق  لهذا  امل�ساعدة  يد  بتقدمي 
التهدئة  حمور  حماور،  ثالثة  على 
ال�سيا�سي  املحور  والتطمني، 
التقني  املحور  واملجتمعي.، 
فاحلراك  والقانوين،  والت�رضيعي 
ال�سعبي الهادئ لبد اأن يواكبه ن�ساط 
فكري متنوع، ودعم معنوي يوفر له 
له  ويهيئ  للنجاح  اإ�سافية  فر�سا 
الأهداف  لتحقيق  مالئمة  اأجواء 
ال�سعب  اإرادة  تعك�س  التي  ال�سامية 
الوطنية،  �سيادته  ا�سرتجاع  يف 
�سفافة  رئا�سية  انتخابات  بتنظيم 
بنف�سه،  م�سريه  ال�سعب  فيها  يقرر 
بني  امل�سرتكة  البداية  نقطة  وتلك 

جميع اجلزائريني«
الدان

جلنة احلوار ال تلبي 
طموحات احلراك

البناء  حركة  رئي�س  نائب  اأ�سار 
عنها  املعلن  اللجنة  الدان  اأحمد 
بالعدد  الوطني عليها  لإدارة احلوار 

طموحات  تلبي  ل  وال�سخ�سيات 
التي  ال�سورة  عن  ولتعرب  احلراك، 
م�سددا  ال�سيا�سية،  الطبقة  تطلبها 
تو�سيعها  يف  التفكري  �رضورة  على 
�سكال والتفاق على م�سمون احلوار 
ليوؤدي اىل �سمان موؤ�س�سات منتخبة 

و�رضعية
اأكد اأحمد الدان يف ت�رضيح خ�س به 
»الو�سط« باأن احلوار هو احلل وهو 
باجتاه  خطوة  واأي  اجلميع  مطلب 
وامل�سوؤول  واحلقيقي  اجلاد  احلوار 
ال�سيا�سية  الأزمة  حل  يف  �ست�ساهم 
فيفري   22 منذ  البالد  تعي�سها  الذي 
�رضورة  على  م�سددا  املا�سي، 
من  واخلروج  احلوار  جلنة  تو�سيع 
عليها  تعودت  التي  الت�سييق  عقلية 
هذا  اإن   « قائال  املا�سية،  ال�سلط 
احلوار اأ�سا�سي ل�سمان النتقال نحو 
انتخابات نزيهة تنتج للجزائر رئي�سا 
قويا ي�رضع يف تلبية مطالب ال�سعب، 
اللجنة  هذه  تتمتع  اأن  بد  ل  ولذلك 
واأ�ساف  الكاملة«  بامل�سداقية 
تنتظر  ال�ساحة  تزال  »ل  املتحدث 
رئي�س  باإقالة  ال�سلطة  من  جدية 
امل�سريات  مطلب  لأنه  احلكومة 

ومطلب الطبقة ال�سيا�سية ».

بن فلي�س
احلوار املنفذ الوحيد 
للخروج من اأالزمة  

احلريات،  طالئع  حزب  رئي�س  اأكد 
الوطني  احلوار  باأن  فلي�س  بن  علي 
اأكرث من خيار و اأكرث من حاجة؛ بل 
هو اليوم �رضورة حيوية و فيه تكمن 
امل�سلحة العليا للوطن؛ فال بديل لنا 
لنا غريه  �سواه و ل مالذ و ل منفذ 
على حد قوله ،وقال بن فلي�س، من 
الفاي�سبوك  الر�سمية  خالل �سفحته 
الوطني  احلوار  اأ�سحى  لقد   « اليوم 
اأكرث من خيار و اأكرث من حاجة، فهو 
تكمن  فيه  و  حيوية  �رضورة  اليوم 
بديل  فال  للوطن؛  العليا  امل�سلحة 
لنا  منفذ  ل  و  مالذ  ل  و  �سواه  لنا 

غريه”.
“منذ  ال�سدد:  ذات  يف  واأ�ساف 
اإىل  اأقرب  اليوم  اإننا  الأزمة  بداية 
اأي  يف  عليه  كنا  مما  حلها  عتبة 

ظروف  و  و�رضوط   م�سى؛  وقت 
اأكرث  العتبة يف متناولنا  تخطي هذه 
مما كانت يف كل املراحل ال�سابقة” 
و  م�سوار  بداية  احلوار  اأن  م�سريا 

لي�س نهايته.

االأفالن يجدد موقف 
احلزب من احلوار الوطني

الوطني  التحرير  جبهة  حزب  رحب 
ثم  التي  ال�سخ�سيات  باأ�سماء 
دعت  الذي  احلوار  لقيادة  تن�سيبها 
املوقف  جمددا   ، ال�سلطة  اإليه 
ملبا�رضة  العتيد  للحزب  الثابت 
حوار وطني يف�سي اإىل توافق وطني 
اقرب  رئي�س جمهورية يف  لنتخاب 

وقت ممكن
ودعا الأفالن كل الفاعلني اإىل تبني 
كاأ�سلوب  وامل�سوؤول  اجلاد  احلوار 
احللول  على  للتوافق  ح�ساري 
الراهن،  الو�سع  بتجاوز  الكفيلة 
ملما  جامعا  احلوار  يكون  اأن  على 
يكفل  مبا  ومهم�سا،  مق�سيا  ل 
لتنظيم  م�ستقلة  عليا  هيئة  تاأ�سي�س 
النتخابات وتوفري الآليات القانونية 
يف  الرئا�سي  ال�ستحقاق  لإجراء 

اقرب وقت ممكن.

االأرندي يرحب 
الدميقراطي  الوطني  التجمع  اعترب 
باأن تن�سيب جلنة احلوار والو�ساطة 
الثقة  ج�سور  لإر�ساء  بداية 
موؤ�س�سات  ا�ستعادة  يف  لالإ�رضاع 
معربا  الطبيعي،  لو�سعها  الدولة 
ال�سخ�سيات  لقائمة  ارتياحه  عن 
�ست�رضف  والتي  امل�ستقلة  الوطنية 
اأر�سية  وو�سع  احلوار  اإدارة  على 
�سلبة ت�سمح للفاعليات الوطنية من 
طبقة �سيا�سية وجمتمع مدين وقوى 
وت�سوراتها،  اأفكارها  بتقدمي  حية، 
جلنة  تن�سيب  على  الأرندي  علق 
احلوار والو�ساطة، معتربا باأن »هذه 
اخلطوة، هي ترجمة �سادقة لرغبة 
وبناء  التغيري  يف  اجلزائري  ال�سعب 
دولة قوية ومتينة، جمهورية املبداأ، 
بيان  دميقراطية املنهج، مرجعتيها 
نوفمرب العظيم، وتاأتي تتويجا لقيادة 
ما  التي  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 

�سبيل  انتهاج  ل�رضورة  تدعو  فتئت 
احلايل  الو�سع  من  للخروج  احلوار 

وتفادي تعقيداته«
واأ�ساف بيان الأرندي »هذه اخلطوة 
الثقة لالإ�رضاع  بداية لإر�ساء ج�سور 
الدولة  موؤ�س�سات  ا�ستعادة  يف 
اإجراءات  باتخاذ  الطبيعي،  لو�سعها 
وا�سحة  رزنامة  و�سبط  تنظيمية، 
وطنية  هيئة  قيام  اإىل  الو�سول  بغية 

م�ستقلة لتنظيم النتخابات.«

بن عبو
ال ن�ستبعد اإ�سافة �سخ�سيات 

للجنة احلوار  
القانون  يف  املخت�سة  ت�ستبعد  مل 
الوطني  احلوار  جلنة  وع�سوة 
�سخ�سيات  التحاق  عبو  بن  فتيحة 
احلوار،  لقيادة  احلوار  للجنة  اأخرى 
لي�ست  القائمة  اأن  باأن  مو�سحة 
اإ�سافات  هنالك  و�ستكون  النهائية 
باأنه  عبو  بن  ،وك�سفت  م�ستقبال 
اإبتداءا من الأ�سبوع القادم يف تنظيم 
اللقاءات مع روؤ�ساء الأحزاب وممثلي 
مناق�سة  اأجل  من  املدين  املجتمع 
فيما  احلروف  على  النقاط  وو�سع 
الو�سول  بهدف  احلوار  قيام  يخ�س 
الأيام  يف  �سنك�سف  كما  حل،  اإىل 
القادمة على اخلارطة الر�سمية التى 

�سننتهجها بال�سبط.
و بخ�سو�س اإ�رضاك اأحزاب املوالة 
»من  املتحدثة  قالت   ، احلراك  يف 
وجهة نظري ال�سخ�سية اأرى اأن يكون 
احلوار ال�سامل اإ�سم على م�سمى فال 
يق�سي اأحدا من اأبناء اجلزائر مهما 
الذي  التيار  اأو  اإيديولوجيته  كانت 
ينتمي اإليه، حتى يكون حوارا جاديا 
ميكن  وجمدية  فعالة  خمرجات  ذو 
لها اأن تخرج البالد من هاته الفرتة 

الع�سيبة التى متر بها البالد.«

جمعية العلماء  تقرتح 
�سخ�سيات وطنية لقيادة 

احلوار
امل�سلمني  علماء  جمعية  اقرتحت 
الوطني  لقيادة  وطنية  �سخ�سيات 
الذي دعت اإليه ال�سلطة، لدفع عجلة 
احلوار و الإ�سهام يف تقريب وجهات 

خمرج  باإيجاد  والتعجيل  النظر، 
م�ستقبل  دعائم  اإر�ساء  من  ميكن 
الدولة الوطنية امل�سهودة ،اأو�سحت 
خالل  من  امل�سلمني  علماء  جمعية 
بيان لها » اأنه يف ظل التاأزم الوطني، 
تعدد  اأمام  و  �سحبه،  اإنق�ساع  وعدم 
املقرتحات و املبادرات، مما يهدد 
باإطالة الزمة ال�سائدة، راأت جمعية 
منها  اإدراكا  امل�سلمني  العلماء 
مبقرتح  تتقدم  اأن  الو�سع،  خلطورة 
و  كفاءة  و  جتربة  ذات  �سخ�سيات 
م�سداقية كفيلة يف الإ�سهام باحلوار 

.«
لقيادة  امل�سدر  ذات  اقرتح  و 
اأحمد  من  كل  الوطني  احلوار 
العزيز  عبد  الإبراهيمي،  طالب 
عبد  يون�س،  الكرمي  عبد  رحابي، 
الهادي  حممد  ق�سوم،  الرزاق 
احل�سني، اجلرنال بن يل�س،م�سطفى 
قطو�س،فاطمة  �رضيف  بو�سا�سي، 
حممد،  بن  ،علي  براهم  بن  الزهرة 
بو�سعري،  نعمان،ال�سعيد  بن  اأحمد 

يا�سني بوعا�س ».
الو�ساطة  جلنة  بان  الإ�سارة  ويجدر 
اأم�س  اأول  ا�ستقبلها  التي  واحلوار 
رئي�س الدولة، عبد القادر بن �سالح،  
الدولة  تقوم  اأن  ب�رضورة  طالبت 
وتهدئه  تَْطمني  اإجراءات  باإتخاذ 
حمالة،  ل  يوؤدي،  جو  بخلق  كفيلة 
عن  ومعرب  �سادق  حوار  اإجراء  اإىل 
التي  اجلماهري  ومطالب  رغبات 
تـف�سي يف نهاية املطاف اإىل تنظيم 
ونزيهة  �سفافة  رئا�سية  انتخابات 

وحرة يف اأقرب الآجال.
جاءت  التي  الإجراءات  بني  ومن 
اليوم  يون�س  بن  كرمي  تاله  بيان  يف 
اإطالق  اجلمهورية،  رئا�سة  مقر  يف 
حتريْر  احلراك،  �سجناء  كل  �رَضاح 
اأ�سكال  كل  من  العالم  و�سائل  كل 
الظروف  كل  توفري  ال�سغط، 
للمواطنني  تُــــتيُح  التي  والت�سهيالت 
يف  الد�ستوري  حِقِهم  ممار�سَة 

التظاُهْر والتجمع ال�سلميني.

كرمي يون�س
�سيا�سي، متح�سل  و  كاتب  �سنة،   71
الأدب  يف  اللي�سان�س  �سهادة  على 

من�سب  �سابقا  �سغل  الفرن�سي، 
رئي�س  املجل�س ال�سعبي الوطني من 
اإىل  اإىل غاية 2004 بالإ�سافة   2002
تقلده للعديد من املنا�سب ال�سامية 
التكوين  ووزير  الدولة  كاتب  منها 
احلياة  من  ان�سحابه  بعد  املهني 
يون�س  كرمي  ال�سيد  كر�س  ال�سيا�سية 
وقته للكتابة بحيث ن�رض العديد من 

املوؤلفات حول تاريخ اجلزائر.

فتيحة بن عبو
دولة  دكتوراه  �سهادة  على  متح�سلة 
جامعية  واأ�ستاذة  العام  القانون  يف 
الد�ستوري.  القانون  يف  متخ�س�سة 
»قانون  هما:  موؤلفني  عبو  بن  متلك 
اإىل  »مدخل  و  اجلزائري«  الربملان 
اإىل  بالإ�سافة  الد�ستوري«  القانون 
العديد من املحا�رضات واملقالت 
اجلزائرية  املجالت  يف  املن�سورة 
القانون  تقدم اخلبرية يف  والأجنبية 
الد�ستوري مداخالتها ب�سكل منتظم 
امل�سائل  حول  العام  الراأي  لتنوير 

القانونية والد�ستورية.

ا�سماعيل الملا�س
ورئي�س  واملالية  القت�ساد  يف  خبري 
ا�ست�سارات  اجلزائر  جمعية 
تلجاأ  �سخ�سية  وهو  للت�سدير، 
لتقدمي  الإعالم  و�سائل  عادة  اإليها 
بخ�سو�س  وتو�سيحاته  حتليالته 

الو�سع القت�سادي للبلد.

بوزيدي لزهاري
وخبري  الأمة  مبجل�س  �سابق  ع�سو 
للقانون  اأ�ستاذا  ي�ستغل  د�ستوري 

الد�ستوري بجامعة ق�سنطينة.

عز الدين بن عي�سى
52 �سنة، اأ�ستاذ جامعي بتلم�سان وهو 

ع�سو ن�سط باحلركة اجلمعوية.

عبد الوهاب بن جلول
نقابي  �سنة،   49 العمر  من  يبلغ 
وع�سو  الوطنية  الرتبية  قطاع  يف 
بالعديد من اجلمعيات بتقرت )ولية 
يف  ن�سطا  ع�سوا  يعد  كما  ورقلة( 

املجتمع املدين. 

عبد القادر بن �سالح لفريق جلنة احلوار

املرفوعة للمطالب  اال�ستجابة  الأجل  �سنعمل 
بن  القادر  عبد  الدولة  رئي�س  اأعلن 
�سالح، اأول اأم�س باجلزائر العا�سمة، 
اأجل  من  للعمل  “ا�ستعداده”  عن 
من  املرفوعة  للمطالب  ال�ستجابة 
الوطنية  ال�سخ�سيات  فريق  قبل 
الوطني  احلوار  لقيادة  املدعوة 
لرئا�سة  بيان  ورد يف  مثلما  ال�سامل، 
اجلمهورية، ن�رضته الوكالة الر�سمية.
املرفوعة  املطالب  على  رده  يف  و 
التي  ال�سخ�سيات  فريق  قبل  من 
اجلمهورية  رئا�سة  مبقر  ا�ستقبلها 
احلوار  م�سار  لقيادة  املدعو  و 
الوطني ال�سامل، اأعلن رئي�س الدولة 
على  “دعوة  للعمل  ا�ستعداده  عن 
اإخالء  اإمكانية  درا�سة  اإىل  العدالة 

�سبيل الأ�سخا�س الذين مت اعتقالهم 
بامل�سريات  عالقة  لها  لأ�سباب 
اإمكانية  يف  “النظر  و  ال�سعبية” 
تخفيف النظام الذي و�سعته الأجهزة 
التنقل،  حرية  ل�سمان  الأمنية 
يوؤثر ذلك على م�ستلزمات  حاملا ل 
و حماية  العام  النظام  احلفاظ على 
هذه  اأثناء  املمتلكات  و  الأ�سخا�س 
�سبق  ما  اإىل  واإ�سافة  امل�سريات” 
ذكره، اأكد بن �سالح ا�ستعداده اأي�سا 
لـ”احلث على العمل لتخاذ التدابري 
جميع  و�سول  لت�سهيل  الالزمة 
العمومية  الإعالم  و�سائل  اإىل  الآراء 
يتم  مناق�سات  تنظيم  خالل  من 
مفتوحة  تكون  احلجج،  تبادل  فيها 

جلميع اأ�سكال التعبري ال�سيا�سي دون 
الفريق  اأع�ساء  اأثار  كما  اإق�ساء”. 
الأخرى  الن�سغالت  من  جملة 
ال�سيا�سية،  ال�ساحة  على  املطروحة 
ب�ساأنها  الدولة  رئي�س  عرب  التي  و 
متعهدا  باملو�سوع”،  “اهتمامه  عن 
مع  يتما�سى  مبا  معها  بـ”التعاطي 
اأحكام الد�ستور و قوانني اجلمهورية 
اأ�سار بن �سالح  ويف �سياق ذي �سلة، 
اأن الفريق امل�سكل لهذه املهمة  اإىل 
وذلك  الفور”  على  مهمته  “�سيبا�رض 
من  لوج�ستيكي  و  تقني  “بدعم 
الدولة التي �ست�سع حتت ت�رضفه كل 
م�سار  لإمتام  يحتاجها  التي  املوارد 

احلوار”.

الوطني  احلوار  فريق  �سالحيات 
الوطنية  ال�سخ�سيات  فريق  �سيبا�رض 
الوطني  احلوار  لقيادة  املدعوة 
الدولة  رئي�س  اإليه  دعا  الذي  ال�سامل 
على  مهمته  �سالح،  بن  القادر  عبد 
الفور بدعم تقني ولوج�ستي من الدولة 
التي �ست�سع حتت ت�رضفه كل املوارد 
احلوار  م�سار  لإمتام  يحتاجها  التي 
مهمته  امل�سكل  الفريق  �سيبا�رض  و 
على الفور بدعم تقني ولوج�ستي من 
التي �ست�سع حتت ت�رضفه كل  الدولة 
م�سار  لإمتام  يحتاجها  التي  املوارد 
�سكره  عن  اأعرب  واإذ  احلوار 
هذا  حتمل  قبلت  التي  لل�سخ�سيات 
رئي�س  ذكر  املهمة،  وهذه  العبء 

الدولة مبا يلي:
هو  احلوار  من  الرئي�سي  الهدف 

امل�ساهمة يف تهيئة الظروف الالزمة 
املقبلة  الرئا�سية  النتخابات  لتنظيم 
ت�سوبه  ل  وانتظام  كاملة  ب�سفافية 
جميع  احلوار  �سيغطي  �سائبة. 
هذه  بتنظيم  املتعلقة  اجلوانب 
التح�سريية  ومراحلها  النتخابات 
وجمريات  لها  الالزمة  وال�رضوط 
تاريخ  وحتديد  النتخابية  الرزنامة 

النتخابات الرئا�سية.
يجب اأن يكون احلوار �سامال وجامعا 
وللفعاليات  ال�سيا�سية  الطبقة  لكل 
املدين  للمجتمع  متثيال  الأكرث 
وال�سخ�سيات الوطنية، وكذلك ممثلي 
ذلك  يف  رغبوا  اإذا  ال�سعبية  احلركة 
�سيكون للفريق كامل احلرية يف حتديد 
وجدول  �سريه  وطبيعة  احلوار  اآليات 

اأي�سا  اأعماله وفرتة امتداده و�سيكون 
بالتن�سيق  �سالحياته،  �سمن  من 
احلرية  كامل  احلوار،  اأطراف  مع 
الت�رضيعية  الإجراءات  اتخاذ  يف 
ال�رضورية  والتنظيمية  والقانونية 
كما  الرئا�سية  النتخابات  لإجراء 
الكاملة  املرونة  للفريق  �ستكون 
النهائية  والتو�سيات  النتائج  لتقدمي 
التوافقية  بامل�سائل  يتعلق  فيما 
مع  الأخرية  هذه  تن�سجم  اأن  ب�رضط 
وتلتزم  احلوار.  من  املبتغى  الهدف 
اإىل  برتجمتها  الدولة  موؤ�س�سات 

ن�سو�س ت�رضيعية وقانونية.
اأي  يقرتح  اأن  للفريق  ميكن  اأخريا، 
ت�ساهم  اأن  �ساأنها  اأن من  يرى  تدابري 

ف.ن�سرينيف التهدئة واإرجاع الثقة.
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�سارة بومعزة

بالعا�صمة  امل�صريات  وانطلقت 
اأداء �صالة اجلمعة،   مبا�رشة عقب 
و�صلطان  املدنية  للدولة  هاتفني 
يريد  و«ال�صعب   7 مادة  ال�صعب 
اال�صتقالل« وهو ال�صعار الذي يعود 

جلمعة ذكرى اال�صتقالل.
طبيعة  على   23 اجلمعة  وردت 
القادة ال�صتة املدعوين للحوار من 
لقيادة احلوار  الدولة  رئي�س  طرف 
الع�صابات«  مع  حوار  ب«مكان�س 
الوحيد  »احلوار  �صعارات  ورفع 
كيفية  هو  نقبله  اأن  ميكن  الذي 

رحيلكم«.
ملفات  حول  اأخرى  رفعت  كما 
الف�صاد ال جدوى  الف�صاد »حماربة 
الف�صاد«،  مدار�س  غلق  دون  منها 
رموز  »ذهاب  احلوار  وحمور 
لل�صعب«  ال�صلطة  واإرجاع  الع�صابة 
�رشوط:  لها  املفاو�صات   « مع 
ورفع  الراأي  معتقلي  �رشاح  اطالق 
كما  احلريات«.  ومنح  الت�صييقات 
الرائد  اإطالق �رشاح  هتفوا ل�صالح 
عمريو�س  يا   « والهتاف  بورقعة 
حلبا�س«  يف  بورقعة  احلوا�س  يا 

و«بورقعة جماهد ما�صي حركي«.
من جهته ا�صماعيل الملا�س املعني 
خالل  للرف�س  تعر�س  للحوار 
على   23 امل�صرية  يف  م�صاركته 
قبل  اأنه  رد  حني  يف  عادته،  غرار 
امل�صاركة من اأجل افتكاك التمثيل 
القائمة،  ال�صلطة  من  وال�رشعية 
اأن  اأن �صوت الرف�س غلب قبل  اإال 

ين�صحب ويغادر.

وعرفت ال�صبيحة بع�س الت�صنجات 
الت�صييقات  بع�س  تخفيف  رغم 
فتح  من  بداية  املعتادة  االأمنية 
و�صوال  جزئي  ب�صكل  النقل  �صبكة 
بخا�صة  االأمني  احل�صور  لعدد 
اأر�صفة  اأغلقت  التي  االأمن  عربات 
مراد  وديدو�س  املركزي  الربيد 
و�صوال ل�صاحة اأودان خالل االأ�صابيع 
االأخرية. باملقابل مت اإقامة حاجز 
اأمني على م�صتوى التقاطع املوؤدي 

لنفق اأودان.
خالل  املتظاهرون  هتف  كما 
ا�صتمرار  على  للرهان  ال�صبيحة 
احلراك »يا حنا يا نتوما يا حنا يا 
نتونا ما رانا�س حاب�صني« والهتاف 
عمد  خالل  بخا�صة  مدنية،  لدولة 
اأحد  العتقال  االأمن  عنا�رش 
املتظاهرين احتج على نزع الفتته 
ي�صاف  النهار،  منت�صف  قرابة 

القب�صة  تطبعها  ال�صبيحة  اأن  لها 
ظل  يف  بخا�صة  عموما  االأمنية 
بعد  ما  عك�س  املتظاهرين  نق�س 
التوقيت  تعد  التي  اجلمعة  �صالة 

اجلامع النطالق امل�صريات. 

بن ملوك
الرهان على ا�ستمرار احلراك 

املزيفني  املجاهدين  ملف  مفجر 
خالل  دعا  ملوك  يو�صف  بن 
احلراك  تطبع  التي  النقا�صات 
النظام  كون  امل�صريات  ال�صتمرار 
ال�صعف  مرحلة  دخل  اأ�صا�صا 
االأمر  لكن  تدريجيا،  ويتنازل 
بح�صبه ي�صتدعي ا�صتمرار احلراك 
تغيري  وحتقيق  قاع«  »يتنحاو  حتى 
بناء  طبيعة  ي�صمل  بتغيري  فعلي، 

النظام. 

كما ح�رش احلراك عدة �صخ�صيات 
الرمز  ال�صهيد  اأخت  بينهم:  من 
اأ�صتاذ  وكذا  مهيدي،  بن  العربي 
طرح  الذي  االجتماعي  علم 
جابي،  نا�رش  للحوار  �صابقا  ا�صمه 

باالإ�صافة لكرمي طابو.   

عمراوي
احلوار يحتاج ل�سخ�سيات 

قوية
عن  النائب  عمراوي  م�صعود  اأما 
جبهة العدالة والتنمية فتوقع ف�صل 
جلنة ال�صتة املعينني، ودعا ان تكون 
جلنة قوية معروفة ب�صفافيتها، بدل 
الوجوه غري املعروفة والتي بع�صها 
من الوجوه ال�صابقة، م�صتثنيا رف�س 
اللجنة يف حالة كانت خا�صة بعملية 
على  للحوار  قوية  للجنة  التح�صري 

امل�صتوى الوطني. 

التعزيزات الأمنية ترتاجع 

احلراك يحدد �سروط احلوار وقياداته
رد احلراكيون يف اجلمعة 23 من عمر احلراك، على الوجوه املدعوة للحوار، حمددين جملة ال�سروط 

التي يتوجب توفرها لدخول مرحلة احلوار، و�سط اأجواء اأمنية اأقل ت�سييقا.

يف ملف مدير م�سح الأرا�سي بتلم�سان

اأبناء وزراء و30 اإطار مطلوبون اأمام العدالة 
تزوير قاعدة البيانات اخلا�سة بالتنظيم العقاري  

تلم�صان  والية  اأن  م�صالح  ك�صفت 
الأمن  الق�صائية  ال�صبطية  اأن  
ملف  اأحالت   قد  تلم�صان  والية 
االأرا�صي،  مل�صح  العام  املدير 
لذات  ال�صابقة  اجلهوية  واملديرة 
تراأ�س  لها  �صبق  القطاع،والتي 
املديرية اجلهوية مل�صح االأرا�صي 
بتلم�صان  قبل حتويلها اإىل وهران  
اجلهوي  املدير  اإىل  باالإ�صافة 
واملدير  االأرا�صي  مل�صح  احلايل 
ال  الذي  الدولة  الأمالك  اجلهوي 
يزال يف حالة فرار  حيث مت اإ�صدار 
اأمر بالقب�س �صده  باالإ�صافة اإىل 
م�صح  مديرية  من  اإطارات    08
العقارية  واملحافظة  االأرا�صي 
بتهمة  تلم�صان   حمكمة  اأمام 
تكوين جمعية اأ�رشار  لنهب العقار 
التابع الأمالك الدولة  وحتويله اإىل 
حكومة  من  مقربة  نافذة   جهات 
العزيز  عبد  امل�صتقيل،  الرئي�س 
يزيد  ما  �صيتم  والذي  بوتفليقة 
الق�صاء  اإىل  منهم  �صخ�س   30 عن 
وم�صوؤولني  وزراء  اأبناء  يتقدمهم 
نافذة  والئية  واإطارات  �صامني 
اال�صتيالء  من  متكنوا  الذين  

قاعدة  تزوير  بعد  العقارات  على 
البيانات .

التحقيق االأمني الذي فاق  ال�صهر 
والتمحي�س  التدقيق  من  الكامل 
العام  املدير  اإخ�صاع  مت  اأين 
للتحقيق   االأرا�صي   مل�صح 
متتاليتني  مرتني  االأقوال  و�صماع 
�صابقني،  جهويني  مديرين  رفقة 
مت  الذين  وم�صوؤولني،  واإطارات 
حتويل  بتهمة   ك�صهود   �صماعهم 
اخلا�صة  االأمالك  ونهب  العقار 
ال�صياحي  العقار  على  واال�صتيالء 
اإىل   تقدميه  قبل  حق  وجه  بغري 
النيابة العامة التي  اأحالت الق�صية 
للتحقيق   الثالثة   الغرفة  على 
اإىل  املن�صوبة  التهم  ثقل  بحكم 
يف  امل�صوؤولني  وكبار  م�صوؤولني 
اأن  املفرت�س  من  الذين  الدولة 
اأيدي  من  الدولة  عقارات  يحموا 
بعدة  والقيام  نهبها  عو�س  النهب 
انتهاك  مت�س  خطرية  جتاوزات 
وال�صياحية  الفالحية  االأرا�صي 
بتواطوؤ جميع م�صتويات االإدارة يف 
تلم�صان وهي االأمور التي ك�صفتها  
تلقت  التي  اجلهوية   املديرة 

يوم  خطرية   تهديدات  ح�صبها  
كانت ت�رشف على القطاع يف والية 
العام  املدير  قبل   من  تلم�صان 
مل�صح االأرا�صي الذي كان يجربها 
و�صعيات  ت�صوية  على  مرة  كل  يف 
القانون،  مع  تتوافق  ال  عقارية 
وذلك الإر�صاء م�صوؤولني مهمني يف 
الدولة، بينهم اأبناء وزراء ومديرين 
العا�صمة  اجلزائر  يف  تنفيذيني 
يف  قوي  نفوذ  لها  واإطارات 
االأ�صخا�س  من   وغريهم  الدولة، 
املعروفني،  كما مت ال�صغط عليها 
باأ�صماء  عقارية  اأمالك  لت�صجيل 
يف  النافذين  االأ�صخا�س  هوؤالء 
منها  اإ�صرتاتيجية،  مناطق  عدة 
غرار  على  �صياحية،  منتجعات 
الذي  ال�صهري  مهيدي  بن  مر�صى 
بيدر  وبحرية  عليه،  الوزراء  يرتدد 
وثائق   واأظهرت  هنني  و�صاطئ 
النظام  اأن  عن  تك�صف  خطرية 
بامل�صح  اخلا�س  املعلوماتي 
العقاري  مت ا�صتبداله، ومت اإرفاق 
غري  اأ�صخا�س  باأ�صماء  عقارات 
جديرين بهذه االأمالك، ومت ذلك 
البيانات  قاعدة  تزوير  طريق  عن 

لنقل ملكية االأرا�صي بطريقة غري 
من  اأخرى  اإىل  حالة  من  �رشعية 
مثال  اخلا�س،  اإىل  العام  القطاع 
احل�رشية،  العقارات  اإىل  بالن�صبة 
اإىل  بالن�صبة  العك�س  �صهد  فيما 
�صاأن  ال�صياحي.  هذا ومن  العقار 
التحقيق اأن يجر عدة اإطارات اإىل 
�صابقون  م�صوؤولون  بينهم  العدالة 
على  ا�صتولوا  الذين   الدولة  يف 
اإىل   4000 بني  ترتاوح  عقارات 
6000 م2، بطريقة حتويل امللكية 
بتواطوؤ  البياناات  قاعدة  وتزوير 
االإدارة، كما من �صاأن التحقيق اأن  
يجر اإطارات يف الوالية وموظفني 
واأق�صام  عقارية  حمافظات  يف 
اأمالك الدولة اإىل العدالة  والذين 
اإىل  �صخ�صا   30 يزيد عددهم عن 
جل�صات املحاكمة، بينهم م�صوؤولون 
نافذون كانوا يتمتعون بحماية يف 
على  ح�صلوا  بوتفليقة،   عهدة 
عقارات  يف مدن �صاحلية، ال�صيما 
بن  مر�صى  ال�صياحي  املنتجع 
مهيدي وهنني وبيدر وغابات اأوالد 

ميمون وباب الع�صة والغزوات.
 حممد بن ترار

يف  اجلزائريني  من  االآالف  كرر 
احلراك  مطالب  اأم�س  م�صرياتهم 
تقل�س  ت�صجيل  رغم  الرئي�صية  
ن�صبي يف تعدادا املتظاهرين حي 
متيزت اجلمعة رقم 23  با�صتمرار 
من  ال�صغرية  املجموعات  بع�س 
ا�صتغالل هذا املوعد ال�صتهداف 
حمل  و  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

�صعارات متناق�صة 
املحاوالت  هذه  ف�صل  مع  و 
االأغلبية  اإ�رشار  �صجل  اليائ�صة 
على تبني حوار جاد يتجيب لكافة 
املطالب امل�رشوعة يف اإطار بناء 
بداية  الدولة  للموؤ�ص�صات  �رشعية 

من رئا�صة اجلمهورية 
الن�صطني  اأحد  و�صف  حيث 
على  املح�صوبني  ال�صيا�صيني 
مطالبهم  ان  املعتدل  اجلناح 
مع  لل�صلطة  جاد  حوار  هو  فقط 
ح�صبه  احلراك،اأما  يف  الفاعلني 

بع�س املتظاهرين الذين يحاولون 
منهم  ي�صدر  وما  االأمور  خلط 
بع�س  ردود فعل  اإال  ما هي  اليوم 
فقدان الكثري من م�صاحلهم،لهذا 
�صد  �صعارات  يرفعون  تراهم 
الذي  االأركان  قائد  و�صد  اجلي�س 
بعد  الع�صابة  حلق  يف  �صوكة  كان 
دعوا  الذين  االأوائل  من  كان  اأن 
العدالة ونبه من نهب اأموال البالد 
د�صتورية  غري  لقوى  اال�صتيالء  و 
جانب  ومن  البالد،  مقاليد  على 
اأجواء  يف  احلوار  جرى  اآخر 
للكثري  االإقتناع  بداية  ،و  �صلمية 
من  للحوار،طبعا  االأو�صاط  من 
وترف�س  التعنت  تريد  فئات  دون 
االإن�صداد  وبقاء  لالأزمة  حلول  اأي 
،بعد اأن مت ت�صجيل بع�س الرف�س 
ل�صخ�صية كرمي يون�س املذكور يف 

جلنة احلوار.
ع�سام بوربيع 

يف طبعته 23
احلراك يتم�سك ببناء

 �سرعية املوؤ�س�سات

حالة رعب تنت�سر بني ال�سكان
العثور على 03 جثث 

 م�سوهة بوهران
تعي�س والية وهران حالة من الهلع 
على  العثور  خلفية  على  الكربى 
مقتولني  الأ�صخا�س  جثث  ثالث 
متفرقة  مناطق  يف  وم�صوهة 
�صبكة  وجود  يوؤكد  ما  الوالية  من 
على  ي�صتوجب  خطرية  اإجرامية 
التحرك  املختلفة  االأمن  م�صالح 
با�رشت  ما  وهو  لتوقيفها  العاجل 
للدرك  االإقليمية  الف�صيلة  به 

الوطني  .
يف  االأوىل  ل�صاب  اجلثة 
اقل  اأو  العمر  من  الع�رشينات 
عليها  العثور  مت  والتي  بقليل 
اأن  فندق  نيوبيت�س  وتبني  مبحادة 
حادة  باآلة  تلقى �رشبات  �صاحبها 

له  الراأ�س  ت�صببت  م�صتوى  على 
له  كفيال  كان  دماغي  نزيف  يف 
فقد  الثانية  اجلثة  اأما   ، باملوت 
تفحم  حالة  عليها  يف  العثور  مت 
بالطنف  كوكا  بغابة  حرقها  بعد 
العلوي  باملدخل اجلنوبي الغربي 
لوهران ، يف حني مت اكت�صاف جثة 
ثالثة خا�صة برعية اإفريقي  مقتول 
م�رشوع  من  وم�صوه  بالقرب 
لوكالة  عدل  تابع  �صكن   6000
والتزال  هذا   ، خمي�صتي  بحي 
الق�صية  يف  جارية  التحقيقات 
التي خلقت هلعا يف والية وهران 

وحركت بحثا امنيا كثيفا.
حممد بن ترار

تلم�سان
ت�سمم 74 رعية تركي
 بور�سة بناء مبن�سورة

 ت�سجيل  162 حالة ت�سمم خالل 2019
لدائرة  م�صالح  االأمن  با�رشت 
يف  معمقا  حتقيقا  من�صورة 
�رشكة  من  عامال   74 ت�صمم 
البناء  على  يف  تعمل  اأجنبية 
بوجميل  نهاية  حي  م�صتوى 
تناولهم  تبني  بعدما  االأ�صبوع 
مت  حيث   ، فا�صدا  دجاجا 
ال�رشعة  جناح  على  نقلهم 
اال�صتعجاالت  م�صلحة  اإىل 
دمرجي  مب�صت�صفى  تيجاين 

بتلم�صان اأين مت اإ�صعافهم .
�رشكة  من  بعمال  يتعلق  االأمر 
م�رشوعا  باإجناز  مكلفة  تركية 
 ، عدل  �صكنات  �صكنيا  يخ�س 

عليهم  اعر�صا  ظهرت  والذين 
البطن  واأالم  واالإ�صهال  القيء 
اإىل  اإخ�صاعهم  مت  حيث   ،
واأ�صارت  هذا   ، املعدة  غ�صيل 
التحقيقات انه حلد االآن  يجهل 
الدجاج  كان  اأن  االآن  حلد 
جراء  من  امل�صتهلك  ف�صد 
اأن  اأم  العمال  قبل  من  التخزين 
م�صكل اقتنائه فا�صدا ، من جهة 
ال�صحة  مديرية  اأكدت  اأخرى 
ت�صمم  ت�صجيلها  حالة  وال�صكان 
ال�صنة   اغلبها  هذه  خالل 
فا�صدة  حلوم  تناول  عن  ناجمة 

وفواكه  

البويرة

هزة ار�سية بقوة 3,2 درجات 
اجلمعة  اأم�س  ظهر  بعد  �صجلت 
دقيقة   21 و  الثالثة  ال�صاعة  على 
�صدتها  بلغت  اأر�صية  هزة 
3،2درجات على �صلم ري�صرت بوالية 
مركز  به  اأفاد  ما  ح�صب  البويرة، 

والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث 
واأو�صح  واجليوفيزياء  الفلكية 
الهزة قد  اأن مركز  نف�س امل�صدر 
حدد على بعد 8 كلم جنوب-�رشق 

منطقة اأحنيف بنف�س الوالية
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 اإعداد: م.ثيزيري

من خالل هذا املقال �سن�ستعر�ض 
اأمامكم قراءنا الكرام بع�ض الأمثلة 
عن هذه التحقيقات التي تعاجلها 
والتي  م�ؤخرا  اجلزائر  حماكم 
ال��سائل  يف  كثريا  حربا  اأ�سالت 

الإعالمية اجلزائرية..  

 بتهمة »جمع معلومات ل�سالح 
قوة اأجنبية«

اإيداع املدير ال�سابق لإقامة 
الدولة احلب�س املوؤقت

مبحكمة  التحقيق  قا�سي  قرر 
اجلزائر حب�ض حميد ملزي املدير 
ال�ساحل«  »الدولة  لإقامة  ال�سابق 
ب�سكل م�ؤقت. ووجهت مللزي تهم 
»املعل�مات  جمع  اأبرزها  عديدة 
بالقت�ساد  م�سا�سا  ي�سكل  مبا 

والدفاع اجلزائريني«.
قرر قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
حميد  اإيداع  العا�سمة  اجلزائر 
ال�س�داء  بالعلبة  املكنى  ملزي 
املدير  امل�ؤقت،  احلب�ض  للنظام 
الدولة  »لإقامة  ال�سابق  العام 
وه�  ال�سن�بر  بنادي  ال�ساحل« 
لكبار  خم�س�ض  �سياحي  منتجع 
»جمع  بتهمة  النظام،  �سخ�سيات 
م�سا�سا  ي�سكل  مبا  املعل�مات 
ال�طنيني  والدفاع  بالقت�ساد 
ل�سالح ق�ة اأجنبية« وتهمة »حيازة 
التحقيق  قا�سي  ذخرية«وارتكز 
على املادة 65 املعدلة من قان�ن 
تن�ض  التي  اجلزائري  العق�بات 
امل�ؤبد  »بال�سجن  معاقبة  على 
وثائق  اأو  معل�مات  يجمع  من  كل 
ت�سليمها  بغر�ض  ت�سميمات  اأو 
اأجنبية والذي ي�ؤدي جمعها  لدولة 
الإ�رضار مب�سالح  اإىل  وا�ستغاللها 
القت�ساد  اأو  ال�طني  الدفاع 
اأكد  ال�سياق،  نف�ض  ويف  ال�طني« 
حميد  حمامي  براهيمي،  ميل�د 
اإعالمي  مل�قع  ت�رضيح  يف  ملزي 
وقتا  ا�ستغرق  التحقيق  قا�سي  اأن 
ملزي  حميد  مع  للتحقيق  ط�يال 
قبل اأن يقرر حب�سه ب�سكل م�ؤقت، 
مع  يتعامل  كان  اأنه  »مبا  م�سيفا 
اأن  ال�سهل  فمن  �سينية،  �رضكات 
الأجنبية  الق�ة  هي  من  نعرف 
مت  امللف«وقد  يف  املذك�رة 
»لإقامة  العام  املدير  ت�قيف 
اأفريل   30 يف  ال�ساحل«  الدولة 
من  عنا�رض  قبل  من  املا�سي 
يف  اجلزائرية  ال�ستخبارات 
فندق »�سريات�ن« بنادي ال�سن�بر 
مت  فيما  العا�سمة.  باجلزائر 
من  له  اثنني  �رضيكني  ا�ستدعاء 
واإقامة  للتحقيق،  الق�ساء  قبل 
عبارة  هي  ال�ساحل«  »الدولة 

 25 بعد  على  يقع  منتجع  عن 
اإليه  والدخ�ل  العا�سمة  من  كلم 
يحمل�ن  مبن  فقط  حم�س�ر 
الذي  املجمع  وي�سم  ترخي�سا. 
مئات  هكتارا   35 م�ساحته  تبلغ 
ط�ل  على  امل�زعة  الفيالت 
مل�س�ؤولني  املخ�س�سة  ال�س�اطئ 
ال�سخ�سيات  وكبار  حك�ميني 

وعائالتهم.
الع�رضية  بداية   ،1992 ويف 
ال�س�داء، حت�ل نادي ال�سن�بر اإىل 
اأمنية  حرا�سة  مع  للدولة«  »مقر 
لي�سكنه وزراء وم�ظف�ن  م�سددة 
بارزون و�سباط كبار وحتى بع�ض 

ال�سحافيني مع عائالتهم.
الدخ�ل  اأجنبي  لأي  مينع  فيما 
املحرو�سة  الإقامة  هذه  اإىل 
من  عنا�رض  قبل  من  ونهارا  ليال 
اأي�سا  ي�سم  كما  ال�طني.  الدرك 
الدويل  املركز  امل�قع  هذا 
�سيدته  الذي  للمحا�رضات 
�رضكات �سينية التي كانت تتعامل 
مع حميد ملزي، هذا الأخري كان 
يدير �س�ؤون هذه الإقامة منذ 25 
�سنة، ما �سمح له بن�سج عالقات 
وطيدة مع العديد من امل�س�ؤولني 
اجلزائريني �س�اء يف احلك�مة اأو 
وجتدر  الع�سكرية،  امل�ؤ�س�سة  يف 
ال�رضطة  اأن  اإىل  اأي�سا  الإ�سارة 
حققت مع اأبناء حميد ملزي دون 
اأو  امل�ؤقت  ال�سجن  ت�دعهم  اأن 

يتم متابعتهم ق�سائيا.

 اإرهابي ي�سرح

ال�سلطات الأمريكية طلبت 
التج�س�س على جماعة 

بلمختار مقابل 10اآلف اأورو

اجلنايات  حمكمة  ا�ستمعت 
ط�ال  العا�سمة  ق�ساء  مبجل�ض 
اأحدهما  ل�سابان  كامل،  ي�م 
خلفية  ق�سائيا،على  م�سب�ق 
التهديد  ق�سية  يف  متابعتهما 
المريكية،  ال�سفارة  بتفجري 
فيما اأكد اأحدهما باأن ال�سلطات 
يف  جتنيده  حاولت  الأمريكية 
�سف�فها للج��س�سة على جماعة 
مبلغ  مقابل  بلمختار  الإرهابي 
يف  التغلغل  بعد  اأورو  10اآلف 
اأو�ساطها يف اجلن�ب اجلزائري، 
اأن  تفجري هذه الق�سية جاء بعد 
مكافحة  �رضطة  ق�ات  ا�ستقبلت 
�سفارة  قبل  من  بالغا  الإرهاب 
املت�اجدة  الأمريكية  ال�ليات 
على م�ست�ى منطقة الأبيار، هذا 
قد مت  اأنه  فيه  جاء  الذي  البالغ 
اجلماعات  قبل  من  تهديدهم 
ال�سفارة  بتفجري  الإرهابية 
الأمريكية يف اجلزائر، وهذا من 

ور�سائل  هاتفية  مكاملات  خالل 
التحريات  ومببا�رضة  ن�سيةـ 
فرقة  قبل  من  املكثفة  الأمنية 
مكافحة الإرهاب مت حتديد ه�ية 
اأع�ساب  بائع  اأحدهما  الفاعلني، 
يف   2013 �سنة  للتحقيق  خ�سع 
�سباب  جمم�عة  اإنخراط  ق�سية 
اأما  �س�ريا  تنظيم  م�سيلة يف  من 
�سابق  اإرهابي  فه�  الثاين  املتهم 
يقطن ب�لية امل�سيلة، وباإحالتهما 
تهم  عن  اجلنايات  حمكمة  على 
ارهابية  جماعات  يف  النخراط 
و�سط  الرعب  ن�رض  على  تعمل 
ال�سكان وعدم التبليغ عن جناية،  
اأم�ض،  املحاكمة  جل�سة  وخالل 
اأنه  ال�سابق  الإرهابي  �رضح 
قام  ال�قائع  تاريخ  من  اأيام  قبل 
بالت�جه نح� ال�سفارة الأامريكية 
كيفية  على  الإطالع  بهدف 
لل�سفر  التاأ�سرية  على  احل�س�ل 
الأمريكية،  املتحدة  لل�ليات 
اأين تعرف على م�ظفة بال�سفارة 
هذه  اأمريكية،  جن�سية  من 
خالل  من  علمت  التي  الأخرية 
يف  ق�سائيا  م�سب�ق  اأنه  وثائقه 
الفر�سة  وهي  اإرهابية،  ق�سية 
رفقة  واإ�ستقبلته  اإنتهزتها  التي 
اجلن�سية  اأمريكي  اآخر  م�ظف 
باللغة  معه  وحتدثا  الآخر  ه� 
تزويد  منه  طلبا  اأين  العربية 
مبعل�مات  الأمريكية  ال�سلطات 
الرهابية  اجلماعات  عن 
اجلزائري  باجلن�ب  النا�سطة 
الإرهابي  جماعة  وحتديدا 
عر�سا  اأين  بلمختار،  خمتار 
تهديدية  فيدي�هات  عدة  عليه 
من قبل جماعات اإرهابية وطلبا 
منه التغلغل و�سط جماعة خمتار 
والتج�س�ض  الإرهابية  بلمختار 
ال�سلطات  واإطالع  عليهم 
الأمريكية على كافة امل�ستجدات 
خيايل  مايل  مبلغ  مقابل  وهذا 
وعندها  اأورو،  اآلف  مقدر ب10 
ب�لية  الأمن  م�سالح  بتبليغ  قام 
امل�سيلة مبا حدث له، اأين طلبت 
ي�سلم  اأن  الأمنية  ال�سلطات  منه 
معل�مات  الأمريكية  لل�سلطات 
ال�سلطات  له  ت�سلمها  مغل�طة 
احلني  بني  اجلزائرية  الأامنية 
روابط  بذلك  منكرا  والآخر، 
وتف�سيال  جملة  التهديد  تهمة 
ت�سليط  العام  النائب  ليلتم�ض   ،
يف  نافذا  �سجنا  �سنة   15 عق�بة 

حق كال املتهمان.

 برملاين �سابق بالأفالن 
يتج�س�س ل�سالح املخابرات 

الإ�سبانية

يف �سابقة اأوىل من ن�عها وتزامنا 

مع الإنتخابات الت�رضيعية فجرت 
ف�سيحة  �سابق  برملاين  زوجة 
بلغت  اأن  بعد  الثقيل  العيار  من 
والتحري  البحث  فرقة  م�سالح 
»البياري« عن املخابرات ال�رضية 
زوجها مع جهات  بها  يق�م  التي 
وبعد  ال�طن،  خارج  خمابراتية 
املدع�  فيه  امل�سبه  ت�قيف 
نائب  وه�  احمد«  »بلقا�سمي 
حزب  من  الربملان  يف  �سابق 
جبهة التحرير ال�طني عن ولية 
العهدة املمتدة بني  تلم�سان، يف 
لهم  ثبت    2007-2002 �سنتي 
واجل��س�سة  باملخابرة  يق�م  اأنه 
وحتديدا  اأجنبية  جهات  ل�سالح 
املخابرات الإ�سبانية، حيث ثبت 
اأنه  الأمنية  التحريات  من خالل 
وباإ�رضاف  يتنقل  م�ؤخرا  بات 
واإ�سبانيا،  اجلزائر  دولتي  بني 
وكيل  امام  تقدميه  بذلك  ليتم 
�سيدي  مبحكمة  اجلمه�رية 
خلفية  على  بالعا�سمة،  احممد 
يف  متثلت  ثقيلة  بتهمة  ت�رطه 
املخابرات  ل�سالح  اجل��س�سة 
امل�ستبه  ح�ل  حيث  الإ�سبانية، 
�ساعة  يف  التحقيق  على  فيه 
خالل  الإثنني  ي�م  من  متاأخرة 
الأ�سب�ع اجلاري، اأين اأمر قا�سي 
الغرفة  م�ست�ى  على  التحقيق 
املعل�مات  وح�سب  اخلام�سة 
فاإن املتهم اأنكر جملة وتف�سبال 
روابط التهمة املن�س�بة اإليه، واأكد 
اأنه ل عالقة له بها، لياأمر بذلك 
املتهم  باإيداع  التحقيق  قا�سي 
رهن احلب�ض امل�ؤقت بامل�ؤ�س�سة 
العقابية احلرا�ض، حيث �ستجري 
ما  اإنتظار  يف  قريبا،  حماكمته 
من  حماكمته  جل�سة  �ستظهر 
يف  ت�رطه  مدى  ح�ل  م�ستجات 
ق�سية اجل��س�سة، وجتدر الإ�سارة 
باأنه  عنه  املتهم معروف  اأن  اإىل 
ال�طني  بالإحتاد  تنظيمي  اإطار 
والإحتاد  اجلزائرية  لل�سبيبة 

ال�طني للطلبة اجلزائريني.

اأمن غرداية

تفكيك �سبكة جوا�سي�س 
تعمل ل�سالح الكيان ال�سهيوين 

ولية  يف  الأمن  اأجهزة  اأعلنت 
غرداية جن�ب اجلزائر عن تفكيك 
دولية  جت�س�ض  �سبكة  واعتقال 
ل�سالح  تعمل  اأ�سخا�ض  ع�رضة  من 

الكيان ال�سهي�ين.
جزائرية  اإعالمية  و�سائل  وقالت 
يحمل�ن  التج�س�ض  �سبكة  اأفراد  اإن 
واملالية  الليبية  اجلن�سيات 
والنيجريية  والليبريية  والإثي�بية 
العملية  اأن  اإىل  لفتاً  والكينية، 
و�سائل  حجز  عن  اأ�سفرت  الأمنية 
يف  ت�ستعمل  كانت  متط�رة  ات�سال 
واأحيل  اإ�رضائيل،  ل�سالح  التج�س�ض 
املعنية  للجهات  امل�سب�ط�ن 
وف�سح  معهم  التحقيق  اأجل  من 
يعمل�ن  كان�ا  التي  املخططات 
تبني  اأن  بعد  املنطقة،  يف  عليها 

حقيقة اجلهة التي تقف وراءهم.

الأ�ستاذ اإبراهيم بهلويل: 
قانوين وحمام معتمد لدى 

املحكمة العليا

 »..يعاقب باملوؤبد كل جزائري 
يتخابر ل�سالح دولة اأجنبية«

باأمن  ما�سة  كجرمية  التج�س�ض 
العق�بات  قان�ن  ظل  يف  الدولة 
اجلزائري، فاإن امل�رضع اجلزائري 
باأمن  املا�سة  اجلرائم  هذه  نظم 
اأخطر  من  تعترب  حيث  الدولة 
يف  الدولة  تهدد  التي  اجلرائم 
اإحدى  التج�س�ض  وجرمية  كيانها 
لها  ت�سدى  التي  اجلرائم  هذه 
قان�ن  يف  اجلزائري  امل�رضع 
العق�بات بكل �سدة، لكن يبقى هذا 
الن�ع من اجلرائم يت�سم باخلط�رة 
م�ستخدما  امل�ستمر  والتط�ر 
ك�سفها  ي�سعب  حديثة  اأ�ساليب 

التكن�ل�جي  التط�ر  مع  خا�سة 
لهذا  املجالت،  جميع  يف  الهائل 
ذلك  ي�اكب  اأن  ال�رضوري  من 
الن�س��ض  يف  م�ستمرا  تط�را 
والآليات لل�قاية والت�سدي جلرمية 
الأخرية  لهذه  اأن  خا�سة  التج�س�ض 
امل�رضع  تناولها  متعدد  �س�را 
الذي  الأول  الق�سم  يف  اجلزائري 
من  الأول  الف�سل  حتت  وارد  ه� 
اجلنايات واجلنح �سد اأمن الدولة، 
 61 املادة  من  اجلزائري  امل�رضع 
 76 املادة   تقريبا  حتى  يليها  وما 
هذه الأخرية التي حتدد هذا الن�ع 
اخليانة  على  تتكلم  اجلرائم  من 
بعق�بة  لها  ت�سدى  حيث  والعقاب 

�سديدة وهي عق�بة الإعدام
حيث جند يف املادة 63 والتي جاء 
اأو  معل�مات  كالآتي:«ت�سليم  ن�سها 
ت�سميمات  اأو  م�ستندات  اأو  اأ�سياء 
من  �ستار  حتت  حتفظ  اأن  يجب 
ال�رضية مل�سلحة الدفاع ال�طني اأو 
اأجنبية  اإىل دولة  ال�طني  القت�ساد 
اأو اأحد عمالئها على اأية �س�رة ما 

اأو باأية و�سيلة كانت
على  كانت  و�سيلة  باأي  ال�ستح�اذ 
الأ�سياء  اأو  املعل�مات  هذه  مثل 
الت�سميمات  اأو  امل�ستندات  اأو 
اأجنبية  دولة  اإىل  ت�سليمها  بق�سد 
مثل  اإتالف  عمالئها  اأحد  اإىل  اأو 
اأو  الأ�سياء  اأو  املعل�مات  هذه 
بق�سد  الت�سميمات  اأو  امل�ستندات 
الغري  ترك  اأو  اأجنبية  دولة  معاونة 

يتلفها..
وقد ن�ست املادة 65 على العق�بة 
التي يتم ت�سليطها على كل جزائري 
يق�م بالتخابر ل�سالح دولة اأجنبية، 

حيث جاء يف ن�سها ما يلي:
امادة 65: »يعاقب بال�سجن امل�ؤبد 
اأ�سياء  اأو  معل�مات  يجمع  من  كل 
بغر�ض  ت�سميمات  اأو  وثائق  اأو 
الذي  و  اأجنبية  دولة  اإى  ت�سليمها 
اإىل  ا�ستغاللها  و  جمعها  ي�ؤدي 
ال�طني  الدفاع  مب�سالح  الإ�رضار 

اأو الإقت�ساد ال�طني«

دول تبذل امل�ستحيل ل�ستطالع الأو�ساع

جزائريون يف �سباك املخابرات الأجنبية
غزت حماكم العا�شمة موؤخرا ق�شايا اجلو�ش�شة على يد اأجانب وجزائريني ل�شالح اأطراف واأجهزة خمابراتية خارج الرتاب الوطني، حيث �شهدت التحقيقات 

الق�شائية على مدار ال�شنوات الأخرية ق�شايا خ�شعت للتحقيق يف اإطار التخابر لأجهزة خارجية، ..حيث وقف لهم الق�شاء اجلزائري واجلهاز الأمني 
والدركي اجلزائري باملر�شاد، حيث كانت اأجهزة ك�شف التخابر �شغالة ويف اأرقى م�شتوى فاأ�شقطت عمالء ل�شالح جهات خارجية و�شقطوا يف اأيدي العدالة 
التي اأخ�شعتهم لتحقيقات مكثفة، كما اأجنرت عن �شل�شلة التوقيفات الأخرية التي جاءت تلبية ملطالب احلراك ال�شعبي اجلزائري، اأين جاء توقيف مدير 

اإقامة الدولة عبد احلميد ملزي الذي وجهت له تهمة التخابر ل�شالح دولة اأجنبية..



نقاط  و  الأ�سواق  خمتلف  تعرف 
وليات  معظم  يف  املوا�سي  بيع 
ما  غرار  على   ، الكبري  اجلنوب 
مترنا�ست  ولية  اأ�سواق  ت�سهده 
ما   ، الأ�سعار  يف  فاح�ش  غالء 
املواطنني  جيوب  كاهل  اأنهك 
ذوي  بفئة  منهم  تعلق  ما  خا�سة 
الدخل املحدود ، الذين يرتددون 

منذ اأيام على تلك الأ�سواق .
على اأمل اإيجاد �سالتهم يف اإختيار 
باأ�سعار  و  رغباتهم  وفق  اأ�سحية 
يف  جتولهم  اأن  غري   ، معقولة 
الذين  و  لهم  كان �سادما  الأ�سواق 
الإ�ستجابة  عن  عجزهم  اأكدوا 
يفر�سها  التي  اخليالية  لالأ�سعار 
التجار ، الذين يجمع اأغلبهم على 
بني  ترتاوح  باأ�سعار  املوا�سي  بيع 

3.5 و 6 ماليني �سنتيم .
و يف ذات ال�سياق ، فاإن الع�رشات 
املواطنني  و  ال�سوق  مرتادي  من 
يف  طالبوا  �رشائحهم  مبختلف 
»الو�سط«  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
التي  الأ�سعار  يف  النظر  باإعادة 

عن  عجز  خيايل  ل�سقف  اإرتفعت 
منهم  خا�سة  و  املواطن  ت�سديده 
من ذوي الدخل ال�سعيف ، و الذين 
بالتدخل  الو�سية  اجلهات  طالبوا 
العاجل قبل اأقل من اأ�سبوعان عن 
عيد الأ�سحى املبارك ، موجهني 
مطلبهم اإىل مديرية التجارة بولية 
دولتي  مع  احلدودية  مترنا�ست 
اجلهة  ب�سفتها  والنيجر   مايل 
القطاع  على  الو�سية  الوحيدة 
�سقها  يف  منها  تعلق  ما  خا�سة  و 
التجارية  املمار�سات  يف  املتمثل 
، و منها عدم احرتام الأ�سعار ، و 
ذلك بعد فر�ش رقابة جتارية على 
 ، املديرية  م�سالح  من  الأ�سعار 
لتحرير ال�سوق من الغالء الفاح�ش 
من  الغالب  جيوب  اأحرق  الذي 
املواطنني ، من جهتهم املتتبعني 
لهذا ال�ساأن طالبوا بفر�ش عقوبات 
املخالفني  للتجار  �سارمة  ردعية 
مع عدم الرتدد يف حترير حما�رش 
عن جميع املخالفات الواردة ، مع 
ملفات  اإر�سال  اإىل  الأمر  ت�سعيد 

حال  يف  املحاكم  اإىل  املخالفني 
و   ، لذلك  ال�رشورة  اإ�ستدعت 
الع�رشات  قال   ، ذلك  غ�سون  يف 
باأن  �سالح  بعني  املواطنني  من 
حظوظهم يف اأداء ال�سعرية و نحر 
فيما   ، �سئيال  يبقى  الأ�سحية 
اإىل  املواطنني  من  الع�رشات  لوح 
الأ�سحية  اإقتناء  عن  اإمتناعهم 

حال  يف  خا�سة  و   ، ال�سنة  هذه 
بقيت الأ�سعار على حالها . 

الع�رشات  من جهة ثانية فقد برر 
الأ�سحى  عيد  اأ�ساحي  بائعي  من 
يف  الأ�سعار  غالء   ، املبارك 
التجزئة لإرتفاع مماثل من طرف 
البيع باجلملة  اأ�سحاب  و  املوالني 

ح�سب قولهم .

ليومية  مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
الولئية  ال�سلطات  اأن   ،« »الو�سط 
بكل من مترنا�ست ، ورقلة ، غرداية 
، ايليزي ، ب�سكرة ، ب�سار وتيندوف 
ت�سم  �سوداء  قائمة  اأعدت  قد   ،
عجزت  مقاولتية  موؤ�س�سة   400
التنموية  امل�ساريع  ت�سليم  عن 
املتعلق باجناز املرافق العمومية 
 ، البتدائيات   ، كامل�ست�سفيات 
املتو�سطات ، الثانويات ، امل�ساكن 
الربط  عمليات  و  الطرقات   ،
ال�سحي  وال�رشف  املاء  ب�سبكات 
اإذا  خا�سة   ، العمومية  الإنارة  و 
الخت�سا�ش  دوائر  اأن  علمنا 
املعنية قد دونت عدة التحفظات 
يف  الكبري  التماطل  بخ�سو�ش 
العمليات  من  النوع  هذا  ت�سليم 
ال�سلطات  التي تهدف من خاللها 
املناطق  العزلة عن  لفك  املحلية 
تلك  مقرات  من  البعيدة  و  النائية 

الوليات .
من  بررعدد  فقد  ثانية  جهة  من 
املذكورة   بالوليات  املقاولني 
معنا  لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
باآجال  التزامهم  عدم  �سبب   ،
تن�ش  ما  وفق  امل�ساريع  ت�سليم 
عليه دفاتر ال�رشوط ، راجع لعدة 

�سح  مقدمتها  يف  تاأتي  اأ�سباب 
ف�سل  املوؤهلة خالل  العاملة  اليد 
تتجاوز  ما  عادت  الذي  ال�سيف 
 50 الـ  عتبة  احلرارة  درجة  فيه 
، ناهيك  درجة مئوية حتت الظل 
عن الرتفاع املقلق لأ�سعار مواد 
البناء وهو الأمر الذي ل يتما�سى 
مع قيمة ال�سفقة التي مت خف�سها 
احلكومة  بتو�سيات  التزاما  بكثري 
عن  النفقات  لرت�سيد  الرامية 
غاية  اىل  التق�سف  �سيا�سة  طريق 

لإنهاء  حقيقية  بدائل  عن  البحث 
املحروقات  لقطاعات  التبعية 
الذي تهاوت اأ�سعاره يف البور�سات 

العاملية .
ولة  تعهد  فقد  ذلك  مع  موازاة 
بالوليات ال�سالف ذكرها بالتطبيق 
�سد  اجلمهورية  لقوانني  ال�سارم 
عرقلة  يف  تورطه  يثبت  من  كل 
التنمية  جت�سيد  موا�سلة   م�سار 
احلكومة  عمل  وخمطط  املحلية 
بالقطاعات  تعلق  ما  خا�سة 

بيوميات  �سلة  لها  التي  احل�سا�سة 
املواطن .

ومعلوم اأن مواطني هاته الوليات 
لل�سارع  باخلروج  هددوا  قد 
التنمية  يف  بحقهم  للمطالبة 
امل�ساريع  عن  اللثام  واإماطة 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
املحلي والتي مل تدخل حلد كتابة 
رغم  اخلدمة  حيز  الأ�سطر  هاته 
اأجال الإجناز  الكبرية يف  التفاوت 

املحددة يف دفاتر ال�رشوط .

�صبطت ال�صلطات املحلية ب�اليات جن�ب البالد الكبري ق�ائم �ص�داء ت�صم 400 م�ؤ�ص�صة مقاوالتية خمت�صة 
يف جماالت البناء والتعمري ، ال�صكن ، امل�صاريع التابعة لقطاعات الرتبية ، ال�صحة و الفالحة و الري و 

االأ�صغال العم�مية اأثبتت عجزا كبريا يف ت�صليم امل�صاريع امل�صندة اإليها يف االآجال املحددة ووفق للمعايري 
التقنية و القان�نية املعم�ل بها .

ب�صبب عجزهم يف ت�صليم م�صاريعهم يف االآجال املحددة 

اأحمد باحلاج 

قائمة �ضوداء ت�ضم 400 مقاول 
بواليات جنوب البالد 

فيما طالب ال�صكان بفر�ض الرقابة التجارية على االأ�صعار

اأ�ضعار  االأ�ضاحي  ترتواح بني 3 و 6 ماليني بتمرنا�ضت 

خلف م�صرع 35 �صخ�صا و 420 جريحا  

299 حادث مرور األيم 
بجنوب البالد 
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امل�سرتكة  الأمن  م�سالح  متكنت   
واجلرمية  التهريب  مكافحة  يف 
احلدودي  بال�رشيط  املنظمة 
من   ، النيجر  لدولة  املتاخم 
5800لرت  تهريب  حماولة  اإجها�ش 
املاوزت  بنوعيه  الوقود  من 
هذه  تندرج  حيث   ، والبنزين 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  العملية 
ل�سالح  العامة  القيادة  ملخطط 
منابع  لتجفيف  الوطني  الدرك 

التهريب .
املن�رشم   الأ�سبوع  خالل  اأوقفت 
يف  املخت�سة  الأمن  م�سالح 
واجلرمية  الإرهاب  مكافحة 
ال�رشيط  باإقليم  املنظمة 
وبال�سبط  اجلنوبي  احلدودي 
ب�سحراء   امل�سماة  باملنطقة 
عني  الإدارية  باملقاطعة  اأر�سوان 
 ، مترنا�ست  لولية  التابعة  قزام 
الدفع  رباعية  �سيارة  و  �ساحنتني 
بـ  اأفجي 60 كانت حمملة  من نوع 

5800 لرت من الوقود ليتم م�سادرة 
ال�سلعة امل�سبوطة وحتويلها لدوائر 
مت  فيما   ، املعنية  الخت�سا�ش 
ونقلهم  الأربعة   املهربني  اعتقال 
ا�ستكمال  وبعد  املعنية  للم�سلحة 
و  معهم  القانونية  الإجراءات 
�سدهم  ق�سائية  ملفات  اإجناز 
وكيل  اأمام  حتويلهم  مبوجبها  مت 
اجلمهورية لدى حمكمة عني قزام 
�سدر  ، حيث  و�سعيتهم  للنظر يف 
بالإيداع  اأمر  منهم  ثالثة  حق  يف 
انتظار  يف  املوؤقت  احلب�ش  رهن 
حماكتهم فيما مت اإدانة الرابع ب�سنة 
�سجنا نافذة مع تغرميه  ماليا بـ 48 
األف دينار جزائري بتهمة الإقامة 
 ، الوطني  بالرتاب  ال�رشعية  غري 
النوعية  العملية الأمنية  حيث تعد 
ال�سهر  خالل  نوعها  من  الرابعة 
جتفيف  اطار  يف  وتندرج  اجلاري 

منابع التهريب  .
�صالح ، ب

 اإحباط حماولة تهريب 
5800لرت من الوقود 

اإجها�ض حماولة ترويج 
1500 قارورة خمر 

يف اإطار تط�يق منابع التهريب 

ب�صكرة 

الوطني  الدرك  م�سالح  �سجلت 
 ، الكبري   البالد  جنوب  بوليات 
حادث    299 العام  هذا  خالل 
 35 م�رشع  عن  اأ�سفر  األيم  مرور 
420اأخرين  اإ�سابة  و  �سخ�سا 

بجروح متفاوتة اخلطورة .
اأن   ، ر�سمية  اح�سائيات  ك�سفت 
الطرقات  اأمن  �رشايا  م�سالح 
الوادي  بوليات  الوطني  بالدرك 
ب�سكرة   ، مترنا�ست   ، غرداية   ،
ب�سار   ، اأدرار   ، الأغواط   ،
اأح�ست  قد  كانت   ، وتيندوف 
حادث   299 ال�سدا�سي   خالل 
بالطرقات  �سجل  األيم  مرور 
ورقلة  بكل من  والوطنية  الولئية 
ايليزي   ، غرداية   ، الأغواط   ،
اأ�سفر  مما   ، ب�سكرة  و  الوادي   ،
واإ�سابة  �سخ�سا   35 م�رشع  عن 
متفاوتة  بجروح  420اأخرين 
اخلطورة ،ويف �سياق مت�سل فقد 
اأرجع املحققون الأمنيون اأ�سباب 
ارتفاع  معدلت اإرهاب الطرقات 
الفرتة  بنف�ش  مقارنة  العام  هذا 
الأخرية  �سنوات  اخلم�ش  يف 
والتجاوز  املفرطة  ال�رشعة  اإىل 

التزام  عدم  عن  ناهيك  اخلطري 
ال�سارم  بالتطبيق  ال�سائقني 
ت�سجيل  بدليل   ، املرور   لقوانني 
لـ  املعنية  الخت�سا�ش  دوائر 
اأ�سفرت  مرورية  خمالفة   5016
�سياقة  عن �سحب 6177  رخ�سة 
بني  ترتاوح  لفرتة  التعليق  بغر�ش 
وح�سبما   ، اأ�سهر   06 و   03 الـ 
فاإن  امل�سادر  نف�ش  به  اأفادت 
الإجراءات الردعية �سد خمالفي 
تبقى  لوحدها  املرور  قوانني 
الكبري  ال�سح  ظل  يف  كافية  غري 
والتوعوية  التح�سي�سية  للحمالت 
عدم  وعواقب  مبخاطر  للتعريف 

الإلتزام بال�سالمة املرورية .
اأرجعت  فقد  ثانية  جهة  من 
املهتمة  املحلية  اجلمعيات 
اأ�سباب  املرورية  ال�سالمة  مبلف 
التزايد املرعب حلوادث املرور 
التدهورامل�ستمر  اإىل  املروعة 
التي  الطويلة  الطرقات  ل�سبكة 
تعج باملئات من النقاط ال�سوداء 
الأ�سغال  م�سالح  عجزت  التي 

العمومية يف معاجلتها .
اأحمد باحلاج 

الأخريين   اليومني  يف  متكنت  
بالكتيبة  والتحري  البحث  م�سالح 
الإقليمية للدرك الوطني باحلاجز 
مدينة   بني  الرابط  الأمني 
ب�سكرة  الولية  وعا�سمة  احلاجب 
نوع  من  �ساحنة  توقيف  من   ،
 1500 عن  يزيد  مبا  حمملة  رونو 
قارورة خمر من خمتلف الأ�سكال 
والأنواع ليتم م�سادرة املحجوزات 
 ، املعنية  للم�سلحة  وحتويلها 

ال�ساحنة  �ساحب  حتويل  مت  فيما 
اخلم�سينيات  يف  »ك.ج«  املدعو 
املعنية  للم�سلحة  العمر  من 
ل�ستكمال التحقيقات وبعد اإجناز 
امللفات الق�سائية �سده ومبوجبها 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  حتويله  مت 
احليازة  بتهمة  و�سعيته  يف  للنظر 
الكحولية  بامل�رشوبات  واملتاجرة 

بطريقة غري �رشعية .
اأحمد باحلاج  �صالح ، ب



دويل اجلمعة 26 - ال�سبت 27    جويلية  2019  املوافـق  ل24 ذو القعدة   1440هـ 7
م�سارات

ال�سب�سي.. الت�سعيني الذي ت�سلم ثورة 
ال�سباب يف تون�س

يعتربه كثريون �سخ�سية خم�سرمة ذات طموح، عا�سرت امل�سهد ال�سيا�سي يف تون�س منذ عهد اال�ستعمار الفرن�سي، وتدرج يف منا�سب �سيا�سية خمتلفة، 
حتى دخول ق�سر الرئا�سة يف قرطاج عام 2014.

م.�س

الباجي  التون�سي  الرئي�س  هو  ذاك 
قايد ال�سب�سي، الذي رحل اخلمي�س 
عن عمر ناهز 93 عاما، رجل يرى 
مراقبون اأن اعتباريته الذاتية تطغى 
الأخرى  املعطيات  من  كثري  على 
�ساهم  ال�سخ�سي  ووزنه  مبحيطه، 
تغيري مالمح  ـ يف  باآخر  اأو  ب�سكل  ـ 
للمحطات  ال�سيا�سية  اخلارطة 

الفارقة بتون�س.

** "رجل دولة"

 1926 نوفمرب   29 يف  ال�سب�سي  ولد 
�سمايل  بو�سعيد  �سيدي  ب�ساحية 
تاريخ  وي�سري  التون�سية  العا�سمة 
اأحد  اأحفاد  من  اأنه  اإىل  اأ�رسته 
جزيرة  من  الوافدين  املماليك 
والذي  حاليا(،  )الإيطالية  �رسدينيا 
تدخني  طقو�س  بتنظيم  مكلفا  كان 
وحاز  حينها،  تون�س  لباي  التبغ 
وتزوج  الباي،  حا�سية  ثقة  الرجل 
اأعيان  من  و�سار  قريباته،  اإحدى 

البالد.
ومل يكن ال�سب�سي، بعيدا عن احلركة 
ال�ستعمار  اإبان  التون�سية  الوطنية 
الفرن�سي )1881ـ  1956(، حيث تقول 
حركة "نداء تون�س"، يف �سرية ذاتية 
انتخابات  اإبان  ن�رستها  لل�سب�سي 
2014، اإنه انخرط يف احلزب "احلر 
الد�ستوري التون�سي" حني كان يف الـ 

15 من عمره.
اأبرزهما  وولدان،  بنتان  ولل�سب�سي 
"نداء  حزب  يقود  الذي  حافظ، 
تون�س" الذي اأ�س�سه الأب يف جوان 
ال�ستقالل،  فجر  ومنذ   2012
اأ�سبح   ،1956 اأفريل  يف  وحتديدا 
مكلفا  �ساميا  موظفا  ال�سب�سي 
ديوان  يف  الجتماعية،  بال�سوؤون 
حينها  كان  الذي  بورقيبة،  احلبيب 
اأول  وزراء  رئي�س  من�سب  يتقلد 

العهد  وطوال  تون�سية  حكومة 
عدة  ال�سب�سي  تقلد  "البورقيبي"، 
حيث   ،)1987 ـ   1956( �سامية  مهام 
عنينّ مديرا لالأمن يف جانفي 1963، 
حاول  فا�سلة  انقالبية  حماولة  اإثر 
تنفيذها بع�س معار�سي بورقيبة يف 
دي�سمرب 1962 ويف 1969، �سغل مهام 
فرن�سا  لدى  ف�سفريا  الدفاع،  وزير 
عام 1970، ثم وزيرا للخارجية عام 

.1981
ومل يبتعد ال�سب�سي، املح�سوب على 
العا�سمة  )اأر�ستقراطية  "البلْدية" 
الذين تنحدر منهم و�سيلة بن عمار 
زوجة بورقيبة(، عن املهام ال�سامية 
طرده  حني  �سنوات،   5 من  لأكرث 
 ،1974 عام  احلزب  من  بورقيبة 
دمقرطة  حول  "خالفات  ب�سبب 
احلزب من الداخل"، ومل يعف عنه 
زين  �سعود  ومع   1979 عام  حتى 
العابدين بن علي لل�سلطة، مل ي�سغل 
ال�سب�سي منا�سب هامة �سوى رئا�سة 
جمل�س النواب )الربملان(، يف الفرتة 

من 1989 اإىل 1991.
احلزب  يغادر  مل  ال�سب�سي  اأن  غري 
علي  بن  و�سول  مع  اأ�سبح  الذي 
لل�سلطة، ي�سمى "التجمع الد�ستوري 
"احلزب  من  بدل  الدميقراطي"، 
حيث  الد�ستوري"،  ال�سرتاكي 

حافظ ال�سب�سي على ع�سويته، وكان 
يف جلنته املركزية حتى 2003.

الثورة وال�سب�سي 
وال�سيا�سة

قبل 14 جانفي 2011، تاريخ هروب 
بن علي، من تون�س و�سقوط نظامه، 
اقت�رس  الذي  ال�سب�سي،  يكن  مل 
الهتمام  على   1991 منذ  ن�ساطه 
الكبري  حماماته  مكتب  ب�سوؤون 
بالعودة  يحلم  التون�سية،  بالعا�سمة 
ومنها  احلكومة،  ق�رس  اأروقة  اإىل 

اإىل ق�رس قرطاج.
مبحيط  املعت�سمني  اإ�رسار  ومع 
 ،2011 فرباير  يف  احلكومة،  ق�رس 
احلكومة  رئي�س  ا�ستقالة  على 
دعا  الغنو�سي،  حممد  حينها، 
الإعالمي  الناطق  املوؤقت  الرئي�س 
يف وزارة الرتبية والتعليم، وهو رفيق 
ال�سب�سي يف احلكم منذ خم�سينيات 
ال�سب�سي،  قايد  الباجي  القرن، 
متهيدا  موؤقتة  حكومة  تروؤ�س  اإىل 
يكتب  تاأ�سي�سي  جمل�س  لنتخابات 

د�ستورا جديدا للبالد.

انتخابات اأكتوبر 2011

"النه�سة"  حركة  اإن  روايات،  تقول 
بانتخابات  فازت  التي  )اإ�سالمية( 
اأكتوبر  يف  التاأ�سي�سي  املجل�س 
بالرئا�سة،  ال�سب�سي  وعدت   ،2011
�رسيطة �سمان عدم تزييف النتائج 
ائتالف  ت�سكيل  �رسورة  اأن  غري 
تلك  نتائج  فر�ستها  التي  حكومي 
عاجزة  احلركة  جعلت  النتخابات، 
واأ�سندت  بوعدها،  الوفاء  عن 
الرئا�سة اإىل "املن�سف املرزوقي"، 
اأجل  من  "املوؤمتر  حزب  رئي�س 
�ساحب  قومي(  )ي�سار  اجلمهورية" 

املركز الثاين بالقرتاع.
املجل�س  رئي�س  من�سب  اأما 
م�سطفى  اإىل  اآل  فقد  التاأ�سي�سي، 
حلزب  العام  الأمني  جعفر،  بن 
اأجل  من  الدميقراطي  "التكتل 
ثالثا  حل  الذي  واحلريات"،  العمل 
يتاأخر  مل  "مقلب"  نف�سه  بالقرتاع 
فيه،  ت�سبب  الثاأر ممن  يف  ال�سب�سي 
حيث دعا بعد �سهر واحد من ت�سلم 
)الأمني  اجلبايل  حمادي  حكومة 
مقاليد  النه�سة(  حلركة  العام 
يناير  يف  �سدر  بيان  يف  ال�سلطة، 
من  العمل  "�رسورة  اإىل   ،2012
جوان  امل�سار"ويف  ت�سحيح  اأجل 
"نداء  ال�سب�سي حزب  اأ�س�س   ،2012

تون�س" الذي جمع الراف�سني حلكم 
احلاكم:  للثالثي  )ن�سبة  "الرتويكا" 
حركة النه�سة، وحزبي املوؤمتر من 

اأجل اجلمهورية، والتكتل(.
ي�ساريني  ال�سب�سي،  حزب  و�سم 
اإىل  ومنت�سبني  ونقابيني  قدامى 
اأجل  من  املنحل،  التجمع  حزب 
احلداثي"،  "امل�رسوع  عن  الدفاع 
حتى اأن جزءا هاما من قيادة حزب 
الجتماعي،  الدميقراطي  امل�سار 
التون�سي،  ال�سيوعي  احلزب  وريث 
يف  لي�ساهموا  حزبهم  من  ان�سلخوا 

تاأ�سي�س "نداء تون�س".
ن�سج  احلكم،  نحو  طريقه  ويف 
بال�ساحة  اخلبري  ال�سب�سي، 
وتناق�ساتها،  التون�سية  ال�سيا�سية 
و�رسية،  علنية  وحتالفات  عالقات 
الرئا�سة  متهيدا مل�ساره نحو ق�رس 
واإثر العمليات الإرهابية التي هزت 
بارزين  معار�سني  واغتيال  البالد، 
يف فرباير، ويوليو/ متوز 2013، مت 
اإعالن ت�سكيل جبهة لالإنقاذ، �سمت 
ال�سعبية  واجلبهة  تون�س"،  "نداء 
اإنهاء  اأجل  من  ي�ساري(،  )ائتالف 

حكم "الرتويكا".
حملية،  منظمات   4 اأطلقت  فيما 
التون�سي  العام  "الحتاد  اأبرزها 
يف  العمالية(،  )املركزية  لل�سغل" 
اأكتوبر 2013، حوارا وطنيا كانت اأهم 
خمرجاته ت�سكيل حكومة تكنوقراط 

تعونّ�س حكومة "الرتويكا".

املتوازيان"  "اخلطان 
يلتقيان

النه�سة  بني  الت�سعيد  اأثناء 
ُعقد  الإنقاذ،  جبهة  يف  وخ�سومها 
يف باري�س منت�سف اأوت 2013، لقاء 
ال�سب�سي،  قايد  الباجي  بني  �رسي 
را�سد  "النه�سة"  حركة  ورئي�س 
بح�سب  فيه،  �سيغت  الغنو�سي، 
مراقبني، توجهات املرحلة املقبلة 

بالبالد وتخلت "النه�سة" عن قانون 
�سيمنع  كان  الذي  الثورة،  حت�سني 
حزب  يف  م�سوؤولية  حتمل  من  كل 
لالنتخابات  الرت�سح  من  علي،  بن 
ال�سن  التخلي عن �رسط  كما جرى 
 75( للرئا�سة  للرت�سح  الأق�سى 
يف  �سيجه�س،  كان  ما  وهو  عاما(، 
املهد، حلم ال�سب�سي برئا�سة تون�س، 
كبري  حد  اإىل  �ساهمت  خطوات  يف 
للتعاي�س بني  اإيجاد مناخ مالئم  يف 

حزبي "نداء تون�س" و"النه�سة".
"النه�سة"  قواعد  انحياز  ورغم 
يف  "املرزوقي"،  ال�سب�سي  ملناف�س 
الرئا�سة  انتخابات  الثاين من  الدور 
القرتاع  اأن  اإل   ،2014 دي�سمرب  يف 
انتهى بفر�س ال�سجاد لعبور ال�سب�سي 

نحو ق�رس قرطاج.

"املغامرة" "الدولة" بدل 

حاولت  عديدة  واإغراءات  �سغوط 
زعزعة جتربة النتقال الدميقراطي 
اإعالمية  تقارير  وفق  تون�س،  يف 
لثورات  معادية  "قوى  عن  حتدثت 
حملية  وقوى  العربي"،  الربيع 
مل  ال�سب�سي  اأن  اإل  "ا�ستئ�سالية"، 
وجتنيب  التعاي�س،  خيار  عن  يتخل 
التي  بتلك  �سبيهة  �رساعات  البالد 

ع�سفت ببلدان قريبة.

اأن  على  كثريون  خرباء  ويجمع 
قادها   2014 انتخابات  بعد  تون�س، 
"ال�سيخان"، يف اإ�سارة اإىل ال�سب�سي 
ي�ستح�رس  غالبا  تعاي�س  والغنو�سي 
من خالله التون�سيون ت�رسيحا عقب 
"النداء  ال�سب�سي:  فيه  قال  الثورة، 
والنه�سة عبارة عن خطني متوازيني 
ل يلتقيان اإل باإذن اهلل.. واإذا التقيا 
فال حول ول قوة اإل باهلل"وعن ذلك 
"اللقاء"، يعترب ال�سب�سي اأن م�سلحة 
التوافق،  اقت�ست  التي  هي  تون�س 

و�سنعت التقاطع.

ع�رس  بعد  الد�ستورية  اليمني  باأدائه 
الربملان  رئي�س  ي�سبح  اخلمي�س، 
التون�سي، حممد النا�رس، رابع روؤ�ساء 

البالد منذ ثورة 2011.
الرجل  عليه  يح�سل  موؤقت  من�سب 
مبقت�سى الد�ستور، وياأتي عقب �سغور 
قايد  الباجي  بوفاة  الرئي�س  من�سب 
عاما،  الـ93  ناهز  عمر  عن  ال�سب�سي، 
يف  التون�سية  الرئا�سة  اأعلنته  ما  وفق 

وقت �سابق اخلمي�س.
قرطاج  النا�رس، ق�رس  يدخل  وبذلك، 
ا�ستثنينا  الروؤ�ساء يف حال  ليكون رابع 
حممد  تقلدها  واحد،  بيوم  رئا�سة 
عهد  يف  الوزراء  رئي�س  الغنو�سي، 
الرئي�س التون�سي الأ�سبق زين العابدين 

بن علي )باحلكم من 1987 اإىل 2011( 
للبالد  اأُعلن رئي�سا  الغنو�سي،  فمحمد 
بن  فرار  اإثر   ،2011 جانفي   14 م�ساء 
علي، ليتوىل بعده رئي�س جمل�س النواب 
اآنذاك فوؤاد املبزع، مهام رئي�س موؤقت 
اإىل حدود 12 دي�سمرب 2011 ويف اليوم 
املرزوقي  املن�سف  توىل  املذكور، 
الرئا�سة بعد انتخابه من قبل املجل�س 
موؤقت(،  )برملان  التاأ�سي�سي  الوطني 
دي�سمرب   31 حتى  مهامه  يف  وبقي 
الذي  لل�سب�سي  ال�سلطة  لي�سلم   ،2014
من   21 الرئا�سية يف  بالنتخابات  فاز 
نف�س ال�سهر، اإثر ح�سوله على 55.68 
 44.31 مقابل  الأ�سوات  من  باملائة 
املرزوقي  حينها  ملناف�سه  باملائة 

 31 من  البالد  حكم  ال�سب�سي،  وتوىل 
وفاته  غاية  اإىل  نف�سه  ال�سهر  من 
�سباح اخلمي�س فمن هو هذا الرئي�س 
الذي  الرجل  هذا  لتون�س؛  املوؤقت 
اأهمية  رغم   - التون�سيون  يعرفه  مل 
منذ  اإل  وال�سيا�سي-  الذاتي  م�ساره 
دي�سمرب  يف  للربملان  رئي�سا  انتخابه 
مار�س  يف  النا�رس،  حممد  2014؟ولد 
ال�ساحلية  املهدية  مبحافظة   ،1934

�رسقي البالد.
 ،1956 عام  وتخرج  القانون  در�س 
يف  العليا  الدرا�سات  معهد  من 
 ،1976 يف  ح�سل  ثم  بتون�س،  القانون 
القانون  يف  الدكتوراه  �سهادة  على 
"ال�سوربون"  جامعة  من  الجتماعي 

بالعا�سمة الفرن�سية باري�س.

م�سوار ثري

العمل  وزير  من�سب  النا�رس،  �سغل 
منا�سبتني  يف  الجتماعية  وال�سوؤون 
احلبيب  الأ�سبق  الرئي�س  عهد  يف 
للجمهورية(،  رئي�س  )اأول  بورقيبة 
وا�ستقال عام 1977 من هذا املن�سب، 
احتجاجا على مواجهة ح�سلت حينها 
التون�سي  العام  والحتاد  بورقيبة  بني 
لل�سغل، اأكرب واأعرق النقابات العمالية 
بالبالد تقلد اأي�سا مهام وزير لل�سوؤون 
حكومة  يف  الثورة،  بعد  الجتماعية 
حممد الغنو�سي، وتوىل املن�سب نف�سه 

يف حكومة ال�سب�سي اإىل غاية دي�سمرب 
2011 يف فرباير 2014، ان�سم النا�رس، 
التي  )ليربالية(  تون�س"  "نداء  حلركة 

اأ�س�سها ال�سب�سي قبل ذلك بعامني.
بالنتخابات  احلركة  فوز  وبعد 
انتخب  مقعًدا(،   86( الت�رسيعية 
)الربملان(  ال�سعب  نواب  جمل�س 
بعد  للمجل�س،  رئي�ًسا  النا�رس 
اأ�سل  من  �سوتا،   176 على  ح�سوله 
اأع�ساء  عدد   217( حا�رسين   214
الربملان(، واُنتخب عبد الفتاح مورو، 
)اإ�سالمية(،  النه�سة  بحركة  القيادي 
نائبًا اأول لرئي�س املجل�س ويتوقع اأن 
لتون�س  رئي�سا  النا�رس،  حممد  يبقى 
اأحكام  وفق  يوما،   90 اأق�ساه  ملدة 

اأن  مراقبون  يرى  فيما  الد�ستور، 
واحدة  يف  البالد  مهام  يتقلد  الرجل 
بداأ  وقت  ويف  مراحلها،  اأ�سعب  من 
فيه العد العك�سي لإجراء النتخابات 

الت�رسيعية والرئا�سية.
اأ�ستاذ  قال   ، �سابق  ت�رسيح  ويف 
خذر،  احلبيب  الد�ستوري  القانون 
اليمني  �سيوؤدي  ان  الربملمَ "رئي�س  اإننّ 
موؤقتا،  رئي�س  بو�سفه  الد�ستورية 
ويبا�رس �سالحيات رئا�سة اجلمهورية 
اأن  يجب  يوما   90 اأق�ساها  ملدة 
ئا�سية  الرنّ النتخابات  خاللها  جترى 
ي�سمح  مبا  القت�ساء،  عند  بدورتيها 
مببا�رسة الرئي�س اجلديد ملهامه قبل 

�ستوري". جتاوز ذلك الأجل الدنّ

حممد النا�سر.. رابع روؤ�ساء تون�س بعد الثورة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم : 13/2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بت�أ�سي�س جمعية حملية

 1433 18 �سفر  12/06 يف  مبقت�سى الق�نون رقم 
املوافق لـ 12 ين�ير 2012 املتعلق ب�جلمعي�ت ، مت 
الت�سريح  30/06/2019 ت�سليم و�سل  اليوم  هذا 
اجتم�عي  ط�بع  ذات  املحلية  اجلمعية  بت�أ�سي�س 

امل�سم�ة :
جمعية :حي عني ح�سن بني �سي�سني ورقلة

�سي�سني  بني  ح�سن  عني  حي   : مقره�  الك�ئن 
ورقلة

لرئي�س اجلمعية ال�سيد بن هالل عرف�ت
ت�ريخ ومك�ن امليالد /11/01/1995 ورقلة

العنوان : حي عني ح�سن بني �سي�سني ورقلة 

ANEP N°:  1916016429 الو�سط:2019/07/27

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger

Lundi 20 mai 2019 Le Chiffre d’Affaires10
PUB

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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ب�سر نعم .. فئران خمربية ال

1000  جتربة لأدوية خطرية.. هكذا 
ينتهك الحتالل ال�سهيونى اأج�ساد الأ�سرى

يف "م�سالخ" وزنازين االحتالل الب�سرية، يعاين اأ�سرى فل�سطني ويالت الظلم والقهر واال�سطهاد، بني �سجان 
مغت�سب لالأر�ض، وبني جمتمع دويل وعربي، تعمد ت�سفية الق�سية. االأيام االأخرية كان االأ�سري الفل�سطيني 

فيها عنوانا ليوميات ال�سارع العربي، فبني االإ�سراب عن الطعام واملر�ض، تكال بحقه جرائم اأخرى بني التعذيب 
والتنكيل.، اإىل جانب قائمة طويلة من �سهداء احلركة الفل�سطينية االأ�سرية ق�سوا داخل �سجون االحتالل 

االإ�سرائيلي، اإما بالقتل املتعمد اأو ب�سيا�سة االإهمال الطبي. 

تقرير: اأمين االأمني 

ثمنها  يدفع  املرة  هذه  املعاناة 
حمرمة  جتارب  وحده،  الأ�سري 
الحتالل  يجريها  خطرية  لأدوية 
الأ�رسى  على  متوا�سل  ب�سكل 
ال�سجون  داخل  الفل�سطينيني 
جتارب  حقول  تعتربهم  والذين 
العقاقري  جمال  يف  �سيما  ل  لها، 
عدم  من  الرغم  وعلى  الطبية. 
تثبت  ر�سمية  تقارير  وجود 
خالل  ومن  الأ�رسى  اأن  اإل  ذلك، 
اأن  يوؤكدون  الر�سمية  �سهادتهم 
يتعلق  فيما  ت�ستغلهم  اإ�رسائيل 
التي  الطبية  العقاقري  مو�سوع  يف 
تعطيها لهم. ع�سو الكني�ست داليا 
ال�سلطات  اإجراء  اأكدت  اإيت�سك، 
الإ�رسائيلية املخت�سة األف جتربة 
الختبار  حتت  خطرية،  لأدوية 
الأ�رسى  اأج�ساد  على  الطبي، 
وقالت  والعرب.  الفل�سطينيني 
حيازة  ويف  يديها  بني  اإّن  اإيت�سك 

من  منف�سل  ت�رسيح  األف  مكتبها 
وزارة ال�سحة الإ�رسائيلية ل�رسكات 
الأدوية الإ�رسائيلية الكربى لإجراء 
لي�ست  والق�سية  التجارب.  تلك 
جديدة، اإذ كانت �سحيفة )يديعوت 
اأحرونوت( الإ�رسائيلّية، قد ن�رست 
 ،1997 العام  من  )يوليو(  �سهر  يف 
جلنة  لرئي�س  حرفية  ت�رسيحات 
اأّن  ومفادها  الربملانية،  العلوم 
اأقّرت  الإ�رسائيلّية  ال�سحة  وزارة 
اخلا�سة  الأدوية  �رسكات  مبنحها 
على  جتارب  لعمل  ت�ساريح 
تاريخه  حتى  واأجرت  الأ�رسى، 
�سحيفة  وكانت  جتربة.  اآلف   5
اأجرت  قد  الرو�سية  )برافدا( 
حتقيًقا مو�سًعا حول تنفيذ حكومة 
على  الطبية  للتجارب  اإ�رسائيل 
والعرب،  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
بفريو�سات  حقنهم  ذلك  يف  مبا 
الذين  الأ�رسى  وخا�سة  خطرية، 
�رساحهم.  اإطالق  موعد  يقرتب 
من  العديد  اأّن  ال�سحيفة  وبيّنت 

بعد  يعانون  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
الحتالل  معتقالت  من  خروجهم 
ع�سال،  اأمرا�س  من  الإ�رسائيلّي 
نتيجة  ُم�ستدامٍة،  اإعاقاٍت  اأْو 
اإزاءهم،  الإ�رسائيلية  املمار�سات 
عن  نقاًل  ال�سحيفة،  قالت  كما 
ال�سّفة  ويف  اأبيب  تل  يف  م�سادر 
املحامي  امُلحتلّة.  الغربّية 
حممود  الفل�سطيني،  واحلقوقي 
املعتقلني  ملف  اإن  قال  عهد،  اأبو 
اأعقد  من  الحتالل  �سجون  يف 
خ�سو�سا  الفل�سطينية،  امللفات 
وفق  اعتقالهم  مت  من  عدد  واأن 
 7000 الـ  يتجاوز  الأ�سري  نادي 
من  اأكرث  اأم�سوا  غالبيتهم  اأ�سري، 
ت�رسيحات  يف  واأو�سح  عاًما.   20
اأن  العربية"  لـ"م�رس  �سابقة 
بغري  ياأتي  الفل�سطينيني  اعتقال 
�سند قانوين، فالعتقالت تع�سفية 
الإ�رسائيلي،  ال�سجان  قبل  من 
الأطفال  من  املئات  هناك  اأي�سا 
يقبعون خلف الق�سبان بدون تهم، 

ناهيك عن من يتم ت�سفيتهم، كما 
حدث موؤخرا مع ال�سهيد عوي�سات 
داخل حمب�سه. وتابع: الأ�رسى هم 
ومع  الحتالل،  راأ�س  يف  �سداع 
جائرة  ت�رسيعات  عرب  ي�سعى  ذلك 
الأ�رسى وحقوقهم، عرب  للنيل من 
الق�رسية  التغذية  وت�رسيع  قانون 
الطعام  عن  امل�رسبني  لالأ�رسى 
من  وغريه  فرتة،  منذ  اأقر  الذي 
القوانني الظاملة. وعن املنظمات 
الدولية واحلقوقية، اأ�سار اأبو عهد 
ين�رس  من  هناك  يعد  مل  اأنه  اإىل 
املظلوم، وبالتايل ل نعول على تلك 
الأ�سا�س  يف  هي  التي  املنظمات 
يف  املخت�س  لالحتالل.  تابعة 
حمادة،  ع�سام  الأ�رسى  �سوؤون 
اإن  �سحفية  ت�رسيحات  يف  قال 
يخرجون  الذين  الأ�رسى  اأغلب 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �سجون  من 
ي�سابون باأمرا�س �سعبة منها القلب 
وال�رسطان  وال�سكري  وال�سغط 
الإ�رسائيلية  املمار�سات  نتيجة 

النتباه  حمادة  ولفت  بحقهم. 
اأدلوا  الأ�رسى  من  الكثري  اأن  اإىل 
ب�سهادتهم نحو ا�ستخدام اإ�رسائيل 
لأنواع متعددة من العقاقري الطبية 
اأن ف�سل  اإىل  كحقل جتارب، لفًتا 
هذه الأنواع من الأدوية يوؤدي اإىل 
لالأ�رسى.  ال�سحية  احلالة  تدهور 
الإ�سابة  ن�سبة  انت�سار  واأ�ساف: 
�سجون  داخل  ال�رسطان  باأمرا�س 
ارتفعت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
ب�سكل كبري نتيجة هذه املمار�سات 
اإذاعة  بحق الأ�رسى. فيما ن�رست 
قالت  تقريًرا  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
اجلرمية  علوم  اأ�ستاذة  اإن  فيه 
اجلامعة  يف  الجتماعّي  والعمل 
العربية بالقد�س، الربوفي�سور نادرة 
�سلهوب كيفوركيان، ك�سفت النقاب 
باإجراء  تقوم  اإ�رسائيل  اأّن  عن 
الأطفال  على  ع�سكرية  جتارب 
اإذاعة  وبح�سب  الفل�سطينيني. 
جي�س الحتالل الإ�رسائيلّي، فقد 
ت�سجيل  على  كيفوركيان  ح�سلت 

لهذه الت�رسيحات خالل حما�رسة 
جرت الأ�سبوع املا�سي يف جامعة 
كولومبيا مبدينة نيويورك بح�سور 
�سّد  العنف  حول  الطلبة  ع�رسات 
ال�رسقية  القد�س  الفل�سطينيني يف 
اأّن  كيفوركيان  واأكدت  امُلحتلّة. 
هذه النتائج اخلطرية التي تو�سلت 
علمي  لبحث  كنتائج  جاءت  اإليها 
ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  به،  قامت 
ا  اأي�سً ت�ستخدم  اإ�رسائيل  اأّن  بيّنت 
كتجارب  الفل�سطينيني  الأطفال 
الوقت عينه  لأ�سلحتها، متهمًة يف 
با�سطهاد  الإ�رسائيلّي  اجلي�س 
ووفق  الدوام.  على  الفل�سطينيني 
عن  �سادرة  ر�سمية،  اإح�سائيات 
و�سل  فقد  الأ�رسى،  �سوؤون  هيئة 
الفل�سطينيني  املعتقلني  عدد 
بني  ومن  معتقل.  اآلف   6 اإىل 
املعتقلني 250 طفاًل و54 معتقلة، 
و450 معتقاًل اإدارياً )معتقلون بال 
 700 بينهم  مري�س  و1800  تهمة(، 

بحاجة اإىل تدخل طبي عاجل.

بقلم ثامر �سباعنه

يف  الأ�رسى  عدد  و�سل  لقد   
اإىل  اأحيانا  الحتالل  �سجون 
و  اأ�سري،  اآلف  ع�رسة  من  اأكرث 
يعي�س  م�سغر  جمتمع  بذلك  هم 
خلف الق�سبان و ال�سوار،  فكيف 
حياتهم  اإدارة  الأ�رسى  ا�ستطاع 
ال�سجون ؟؟ و كيف نظموا  داخل 
كيف  ؟؟؟  �سوؤونهم  و  اأمورهم 
ا�ستطاع الأ�رسى التعامل مع اإدارة 
ال�سجون واملطالبه بحقوقهم ؟؟. 
الداخلي  النظام  اختلف  لقد 
لالأ�رسى  ح�سب ف�سيل كل اأ�سريو 
ترتيب  يعتمد  باملجمل  لكن 
و  النتخابات  على  نظامهم 
الدميقراطيه – وان �سابها بع�س 
�ساأتناول  و     - احيانا  الخطاء  
لالأ�رسى  الداريه  النظم  هنا 
الفل�سطينيه  الف�سائل  ح�سب 

الأ�سريه .
لقد كانت حركة التحرير الوطني 
اول  من  فتح  الفل�سطيني  
نظاما  اقامت  التي  التنظيمات 
الحتالل  �سجون  داخل  اداريا 
لينظم عمل الأ�رسى، و ي�ساعدهم 
الأطر  تبداأ  و  �سجونهم  ادارة  يف 
يف  لفتح  الهيكليه  و  التنظيميه 
�سجون الحتالل باملوؤمتر العام و 
الذي يعترب اعلى �سلطه ت�رسيعيه 
للحركه يف ال�سجن و يليها الهيئه 
التنظيميه التي تت�سكل من اع�ساء 
املجل�س  و  املركزيه  اللجنه 
الهيئه  انتخاب  يتم  و  الثوري 
من  و  �سهور  �ستة  كل  التنظيميه 
مهام الهيئهقيادة العمل التنظيمي 
ا�ستقبال  و  العقوبات  ا�سدار  و 
فتح  لتنظيم  املحولني  الأ�رسى 
اداء  على  رقابي  دور  ممار�سة  و 
ت�ستمل  كما   . املركزيه  اللجنه 

املجل�س  على   التنظيميه  الطر 
لفتح  املركزيه  اللجنه  و  الثوري 
بال�سجن و املجل�س ال�ست�ساري و 
التي تعمل  جلنة الرقابه احلركيه 
كدور رقيب على اداء احلركه ،اما 
لفتح  التنظيمي  العمل  مفاو�سات 
فهي املوجه العام لفتح يف ال�سجن 
و هو الناطق الر�سمي باأ�سم فتح و 
هو  و  املركزيه  قرارات   ي�سيغ 
داخل  للحركه  الول  امل�سوؤول 
ال�سجن و هو احد اع�ساء اللجنه 
املركزيه ، كما يوجد اي�سا امني 
يقوم  هو  و  املركزيه  اللجنه  �رس 
كذلك  غيابه  حال  املوجه  مقام 
املتحدث  هو  و  املعتقل   ممثل 

با�سم الأ�رسى امام الداره. 
املقاومة  حركة  ا�رسى  اما     
فتجري  حما�س  ال�سالمية 
�سهور  �ستة  كل  مره  انتخابات 
اربعة  كل  مره  �سابقا  كانت   –

�سهور حيث يقوم الأ�رسى يف كل 
ق�سم باإنتخاب هيئتهم التنظيميه 
عدد  يعتمد   التي  اجلديده 
اال�رسى يف  على عدد  اع�سائها 
جمل�س  انتخاب  يتم  و   ، الق�سم 
من  اختيارهم  يتم  حيث  �سورى 
ليكون  حيث  الأ�رسى  كل  بني 
هنالك تر�سيح امنا املجال مفتوح 
النتهاء  بعد  ،و  الأ�رسى  جلميع 
يتم  �سوري  جمل�س  انتخاب  من 
بني  من  الق�سم  امري  اختيار 
اع�ساء جمل�س ال�سورىو ذلك اما 
باأنتخابه من قبل جمل�س ال�سورى 

او انتخابه من كل الأ�رسى .
جمل�س  من  النتهاء  بعد      
يتم  ق�سم  لكل  المري  و  ال�سورى 
العامله  اللجان  من�سقي  اختيار 
و  الثقافيه  كاللجنه  ق�سم  كل  يف 
هي اهم اللجان و اللجنه الداريه 
الداريه  بالمور  تهتم  التي 

اللجنه  و   ، معي�ستهم  و  لال�رسى 
املاليه التي تهتم مبتابعة المور 
يتم  احيانا  ،و  لال�رسى  املاليه 
اخرى  و  اجتماعيه  ا�سافة جلان 

غريها . 
يف حالة وجود اكرث من ق�سم يف 

ال�سجن فاإن جمل�س ال�سورى لكل 
عام  �سورى  ينتخب جمل�س  ق�سم 
ميثل ا�رسى حما�س يف كل �سجن 
و ي�سكل جمل�س ال�سورى العام منه 
مكتب اداري المري العام ل�رسى 

حما�س يف كامل ال�سجن.

احلياة الدارية لالأ�سرى يف �سجون الحتالل
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ذكرى ا�ست�سهاد الأ�سري علي اجلعربي

بقلم : �سامي اإبراهيم 
فودة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
َدُقوا َما  ِمَن اْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ
َمْن  َفِمنُْهْم  َعلَيِْه   َ اهلَلهّ َعاَهُدوا 
يَنْتَِظُر  َمْن  َوِمنُْهْم  نَْحبَُه  ى  َق�سَ
اهلل  "�سدق  تَبِْديلاً  لُوا  بََدهّ َوَما 

العظيم"
ولد ال�سهيد على اجلعربي يف 
1946حيث  عام  رافات  قرية 
هاجرت عائلته عام 1948 بعد 
النكبة اىل خميم عقبة جرب يف 
يف  للعي�ش  انتقلت  ثم  اريحا، 
حلم  بيت  يف  الدهي�سة  خميم 
عائلة  اىل  اجلعربي  وينتمي 
متوا�سعة  عريقة  منا�سلة 
حمافظة على تقاليد الجتمع 
بتعاليم  وملتزمة  الفل�سطيني 
احلنيف  الإ�سلمي  الدين 
على  ال�سهيد  در�ش  ،حيث 
اجلعربي يف الردن حتى عام 

1967م .. 
العراق  اىل  علي  �سافر   -
�سفوف  يف  التحق  وهناك 
العديد  يف  لي�سارك  الثورة 
لإمداد  الهمات  من 
بالذخرية  الحتلة  الأرا�سي 
بالعارك  و�سارك  وال�سلح، 
مع  وا�ستبك  الحتلل،  �سد 
منطقة  يف  الحتلل  قوات 
بتاريخ  باأريحا  القلط  وادي 
اإ�سابته  اإىل  اأدى   1968/1/8
واعتقاله  رفاقه،  وا�ست�سهاد 
مدى  بال�سجن  وحكم  جريحا 

احلياة..
- ا�ست�سهد اأخوه اإبراهيم خلل 

اإحداث اأيلول عام1970،
حممد  اأخوه  ا�ست�سهد   -

يف  حمجوزا  رفاته  ومازال 
الع�سكرية  الأرقام  مقابر 

الإ�رسائيلية، 
فاطمة  �سقيقته  اعتقلت   -
قوات  يد  على  مرات   5

الحتلل،
- بقي جثمان ال�سهيد حمتجز 
مقابر  يف  �سنة   13 لدة 
الأرقام ومت ت�سليمه بعد جهود 
من الحامني عام 1993 حيث 
يف  مهيبة  جنازة  له  جرت 

حمافظة بيت حلم،
ل�ست�سهاد  الأخرية  ال�ساعات 

ال�سهيد: علي اجلعفري 
علي  الأ�سري  على  حكم 
الوؤبد  بال�سجن  اجلعربي 
ونقل اىل �سجن نفحة لي�سارك 
عن  التاريخي  بالأ�رساب 
متوز/يوليو   14 يف  الطعام 
من عام 1980 ومت نقلة عقابااً 
يف  معت�سار  �سجن  �سجن  اإىل 

والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
الوافق  الثنني  يوم  م�ساء 
ال�ستة  �سمن   1980/7/21
وتعر�سا  م�رسبااً  وع�رسين 
و�سولهم  بعد  الربح  لل�رسب 
يف  معت�سار  بيت  �سجن  اإىل 
احلادية  ال�ساعة  حوايل 
ع�رسة يف نف�ش الليلة، ال�سهيد 
جولة  اأثناء  عليه  اأغمي  علي 
�سقوطه  واأن  الأوىل  ال�رسب 
مزيدااً  له  �سبب  الأر�ش  على 
من ال�رسب بالع�سي والأرجل، 
يف  الزنزانة  اإىل  اإدخاله  مت 
من  ع�رسة  الثانية  ال�ساعة 
من  حالة  يف  الليل  منت�سف 
الإنهاك ال�سديد ب�سبب ال�سفر 
�سيئة  ظروف  يف  الطويل 
ول  له  تعر�ش  الذي  وال�رسب 
�سيما اأن بنيته البدنية �سعيفة 

بالأ�سا�ش.
خرج يف حدود ال�ساعة الثانية 

 1980/7/22 الوافق  �سباحا 
الإجباري  الغذاء  قاعة  اإىل 
ج�سمانيااً  عنفااً  واجه  وهناك 
من  ذلك  �ساحب  وما  �سديدااً 
الإجبارية  التغذية  اأنبوب  د�ش 
يف الرئة والذي �سبب له تقيئا 
التنف�ش  يف  �سديدين  و�سعال 
فيها  غادر  التي  اللحظة  منذ 
ال�ساعة  ويف  القتل،  قاعة 
ازدادت  �سباحا  ال�ساد�سة 
دما  يتقياأ  واأخذ  �سوءا  حاله 
وبداأ يطلب ال�ساعدة الطبية 
تلت  التي  الفرتة  يف  باإحلاح، 
تدخل  ع�رسة  الثانية  ال�ساعة 
ابتزاز  حماول  الطبي  الطاقم 
الإ�رساب  لوقف  منه  موقف 
مقابل تقدمي الإ�سعاف له، يف 

ال�ساعة الثانية ع�رسة ظهرا،
 " الحامية  كانت  اأن  وبعد 
هو  قابلته  قد  ت�سيمل"  ليئا 
مراوغة  ا�سحق  والنا�سل 

الذي كان اأي�سااً ي�سارع الوت 
مدير  من  طالبت  اأن  وبعد 
الإ�سعاف  بتقدمي  ال�سجن 
نقلهما برفقة  لهما مت  الطبي 
اإىل ق�سم  اأول دميوده  اللزم 
مب�ست�سفى  الأ�سعة  ت�سوير 
�سجن الرملة حيث اأجري لهم 
الواحدة  ال�ساعة  يف  ت�سوير 
بعد الظهر، يف ال�ساعة الثانية 
اإىل  نقلهما  مت  الظهر  بعد 
باأنه  واأبلغا  اإ�سعاف  �سيارة 
م�ست�سفى  يف  اإدخالهما  �سيتم 
من  بدل  ولكن  الرملة  �سجن 
العبار  يف  و�سعهما  مت  ذلك 
ال�ساعة  حتى  الرملة  �سجن 

الثالثة والن�سف.
العبار  يف  مكوثهم  بعد 
ي�رسخون  وهم  ون�سف  �ساعة 
انهارت  للم�ساعدة  طلبا 
�سيارة  يف  نقلهما  فتم  قواهم 
�سجن  م�ست�سفى  اإىل  اإ�سعاف 
الرابعة  ال�ساعة  يف  الرملة 
�سجن  م�ست�سفى  ممر  عرب 
اأكتاف  على  متكئني  الرملة 
ارتقى  وهناك  ال�سجانني، 
الأر�ش،  على  علي  ال�سهيد 
الرابعة  ال�ساعة  حدود  يف 
ال�سهيد  نقل  ومت  والن�سف 
اإىل  اإ�سعاف  حمالة  على  علي 
هورفيه"  "اأ�ساف  م�ست�سفى 
حيث و�سل ال�ست�سفى �سهيدا 
بعد ان فارق احلياة يف تاريخ 

7/24/ 1980م....
واحلرية  لل�سهداء  الجد 

للأ�رسى
وا�سكنه  �سهيدنا  ارحم  اللهم 
الأنبياء  مع  جناته  ف�سيح 
وح�سن  وال�سهداء  وال�سديقني 

اأولئك رفيقااً...

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

الحتالل يوا�سل عزل الأ�سري اأحمد 
املغربي بظروف قا�سية

قوات الحتالل تعتقل )19( مواطنًا من 
ال�سفة غالبيتهم من الأ�سرى املحررين

احتجاجًا على اعتقاله الداري

الأ�سري ا�سماعيل علي ي�سرع 
با�سراب مفتوح 

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  قالت 
اأن  لها،  تقرير  يف  والحررين 
�سلطات الحتلل توا�سل عزل 
الأ�سري اأحمد يو�سف الغربي 
)44 عامااً( من خميم الدهي�سة 
بظروف  حلم،  بيت  مبحافظة 
قا�سية للغاية. وبينت الهيئة اأن 
يقبع  داخل  الغربي  الأ�سري 
زنازين العزل النفرادي بق�سم 
"جميدو"  لعتقل  التابع   )12(
 ،  2019/3/24 تاريخ  منذ 
خمابرات  من  بقرار  وذلك 
بذريعة  )ال�ساباك(،  الحتلل 
اأمن  على  خطر  يُ�سكل  اأنه 
اإ�رسائيل. واأ�سافت اأن الأ�سري 
منذ  بالعزل  متواجد  الغربي 
وتنقل   ،2017/6/1 تاريخ 
هذا  منذ  عزل  من  اأكرث  بني 
التاريخ، ومت متديد اأمر العزل 
لفرتات  عدة  مراٍت  بحقه 
ترتاوح ما بني �سهرين اإىل �ستة 

اأ�سهر. ولفتت الهيئة اأن الأ�سري 
اأو�ساعااً  يواجه  الغربي 
م�ساب  فهو  �سعبة،  �سحية 
له  يُ�سبب   cbk يُدعى  مبر�ش 
وت�سخم  الع�سلت  يف  تفتت 
يف ع�سلة القلب، وهو بحاجة 
فائقة  طبية  لعناية  ما�سة 
اجلدير  من  ال�سحي.  لو�سعه 
ولديه  الأ�سري متزوج  اأن  ذكره 
منذ  ومعتقل  اأبناء،  ثلثة 
وحمكوم   2002/5/27 تاريخ 
وقد  موؤبدات،   10 لـ  بال�سجن 
ما  �سابق  وقت  يف  ق�سى 
مدته 9 اأعوام يف العزل، ونال 
حريته عقب اإ�رساب الكرامة 
الخابرات  لتقوم   ، عام2012 
اأخرة  مرة  بعزله  الإ�رسائيلية 
بدون اأي مربرات وحترمه من 
تتمكن  مل  حيث  ذويه،  زيارة 
 13 منذ  زيارته  من  زوجته 

عامااً.

رام اهلل – نادي الأ�سري: اعتقلت 
الإ�رسائيلي  الحتلل  قوات 
اليوم  وفجر  الا�سية  الليلة 
ال�سفة  من  مواطنااً   )19(
غالبيتهم اأ�رسى �سابقني ق�سوا 
�سنوات يف معتقلت الحتلل، 
على  اعتداءات  ذلك  ورافق 
تخريب  وعمليات  الواطنني، 
الأ�سري  نادي  وبني  للمنازل.  
جرى  مواطنني  �ستة  اأن 
جنني  حمافظة  من  اعتقالهم 
�سابقني  اأ�رسى  اأربعة  منهم 
وهم: عبد الرحمن اأبو خ�رس، 
الأطر�ش،  عدنان  وغ�سان 
نواه�سة،  اأحمد  ومقداد 
ويحيى تركمان، وحممد عوين 
عزام.  حممود  وحممد  عبيد، 
ل�سبعة  اعتقال  جرى  فيما 
مواطنني من بلدة العي�سوية يف 
من  واثنني  اأب  بينهم  القد�ش 

اأبنائه وهم: ثائر عبد حممود، 
وجنليه حممد وعبد الرحمن، 
اآخرين  ثلثة  على  علوة 
وحممد  �سبته،  اأدهم  وهم: 
عبد  وحممد  خلف،  اأمني 
اأجمد حم�سن.  ون�سيم  عطية، 
اعتقل  نابل�ش  حمافظة  ومن 
مواطنني  ثلثة  الحتلل 
قرعان،  وديع  عمر  وهم: 
واأحمد  ثابت،  اأبو  وعاطف 
اإىل  يُ�ساف  قطراوي.  حممود 
عكرمة  الواطن  العتقلني 
من  عامااً(   40( علبه  اأبو  بنان 
والنائب  قلقيلية،  حمافظة 
عزام  الت�رسيعي  الجل�ش  يف 
حممود  وحممد  �سلهب، 
حمافظة  من  وهما  غنيمات 
اأ�رسى  وجميعهم  اخلليل، 
يف  �سنوات  ق�سوا  �سابقني 

معتقلت الحتلل. 

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
الأ�سري  اأن   ، والحررين 
ا�سماعيل اأحمد خلف علي من 
بلدة اأبو دي�ش �رسقي حمافظة 
با�رساب  �رسع  قد  القد�ش، 
الطعام  منذ  عن  مفتوح 
يومني احتجاجااً على اعتقاله 
الهيئة  واأو�سحت  الداري. 
حاليااً  يقبع  علي  الأ�سري  اأن 
"النقب"  معتقل  زنازين  يف 

وبان�سمامه    ،)8( ق�سم  يف 
عدد  ال�رساب  يرتفع  اإىل 
عن  ال�رسبني  الأ�رسى 
باأن  يذكر   .8 اإىل  الطعام 
منذ  علي  معتقل  الأ�سري 
و�سدر   ،2019/1/12 تاريخ 
بذات  بحقه  ادرايااً  قرارااً 
�سابق  اأ�سري  وهو  التاريخ، 
 6 وق�سى  مرات  اأربع  اعتقل 
�سنوات يف �سجون الحتلل.

فى ح�سرة ل�سهداء الأكرم منا جميعا ن�سلط  ال�سوء فى هذا املقال على �سرية عطرة وذكرى طيبة ملنا�سل من 
منا�سلني �سهداء احلركة الوطنية الأ�سرية والذي ارتقى �سهيداً بتاريخ 24/7/1980م نتيجة ت�سريب الغذاء 

ال�سناعي الذي ارغمه ال�سجانون على تناوله بالأنبوب اىل رئته، يف اإ�سراب �سجن نفحة ال�سهري والذي بداأ 
يف 14 متوز/ يوليو1980 وا�ستمر ملدة 32 يوًما، وا�ست�سهد خالله الأ�سريان را�سم حالوة وعلي اجلعفري، ثم 

التحق بهما الأ�سري ا�سحق مراغة متاأثرا مبا حلق به جراء "التغذية الق�سرية"

قدورة  الأ�سري  نادي   اأطلع رئي�ش 
ال�سليب  بعثة  رئي�ش  نائب  فار�ش، 
الأحمر الدويل يف فل�سطني "اأوليفييه 
�سا�سوه"، على اآخر ال�ستجدات يف 
خلل  ذلك  وجرى  الأ�رسى،  ق�سية 
الرئي�سي  القر  يف  عقد  لقاء 
وخلل  اهلل.  رام  يف  الأ�سري  لنادي 
"�سا�سوه" عدة  ناق�ش فار�ش  اللقاء 
ق�سايا راهنة يف �سجون الحتلل، 

الر�سى،  الأ�رسى  ق�سية  منها 
حتديدااً فيما يتعلق بو�سع الأ�سريين 
اأبو دياك  اأبو خرج، و�سامي  عثمان 
ال�رسطان  مر�ش  به  و�سل  الذي 
واأ�رسى  متقدمة،  مرحلة  اإىل 
�سنوات،  اعتقالهم  على  مر  اآخرين 
بذريعة  الطبية  ملفاتهم  واأُغلقت 
�سمن  ومن  لهم.  علج  وجود  عدم 
ال�سهداء  ق�سية  مناق�سته  مت  ما 

وكيف  جثامينهم،  الحتجزة 
الحتلل  �سلطات  ت�ستخدمهم 
ا�ست�سهادهم  بعد  حتى  كرهائن، 
اأربعة  �سمنهم  من   )44( وعددهم 
عوي�سات،  عزيز  وهم:  اأ�رسى 
يون�ش،  وعمر عوين  بارود،  وفار�ش 
ون�سار طقاطقة، علوة على ق�سية 
الأ�رسى،  لعائلت  الثانية  الزيارة 
وتنظيمها  توفريها  اإعادة  واأهمية 

فار�ش  وا�ستعر�ش  كما  كانت.  كما 
التي  القمعية  الإجراءات  �سل�سلة 
الحتلل  معتقلت  اإدارة  نفذتها 
العام  مطلع  منذ  الأ�رسى  بحق 
ا�ستخدام  من  رافقها  وما  اجلاري، 
القمع،  قوات  قبل  من  للعنف  عاٍل 
�سل�سلة  بعد  الواجهة  وت�ساعد 
الأ�رسى،  نفذها  ن�سالية  خطوات 

منها الإ�رساب عن الطعام.  

فار�س ُيطلع نائب رئي�س بعثة ال�سليب الأحمر الدويل يف فل�سطني 

على اآخر م�ستجدات ق�سية الأ�سرى  
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ولّوح املعتديان بال�سكاكني يف وجه 
 26( كوال�سينات�س  اأر�سنال  ظهري 
يقاتلهما  وهو  ظهر  الذي  عاما( 
"ذي  �سحيفة  واأ�سارت  ب�رشا�سة 
�سن" اأن املعتديان حاولوا الو�سول 
كانت  التي  اأوزيل  �سيارة  اإىل 
كوال�سينات�س  منزل  خارج  متوقفة 
طارد بعدها املعتديان لنحو ميل 
الحقا  توقفت  التي  اأوزيل  �سيارة 
على  والطوب  احلجارة  رمي  بعد 
�سن"  "ذي  وتابعت  نوافذها 
وزوجته  "املرعوب"  اأوزيل  اأن 
تركيا  جمال  ملكة  غول�سي،  اأمينة 

وهربا  ال�سيارة  من  نزال  ال�سابقة، 
اإىل مطعم تركي يف ال�سارع، حيث 
مل�ساعدتهما  املوظفون  هب 
و�سول  قبل  الع�سابة  ومطاردة 
با�سم  متحدث  وقال  ال�رشطة 
نادي اأر�سنال "كنا على ات�سال مع 

الالعبني وهما بحال جيدة".
ا�ستجابت  اأنها  ال�رشطة  واأكدت 
وقال  �رشقة  حماولة  لطلب 
لوكالة  ال�رشطة  با�سم  متحدث 
م�ستبهني  اأن  "ذكر  بر�س  فران�س 
على دراجات نارية حاولوا �رشقة 
"جنح  �سيارة"تابع  يقود  �سخ�س 
بالفرار  معه  راكب  مع  ال�سائق 

مطعم  اإىل  وانتقال  اإ�سابات  دون 
حتدث  حيث  غرين  غولدز  يف 
ال�رشطة"واأردف  �سباط  اإليهما 
"مل حتدث اعتقاالت والتحقيقات 

م�ستمرة".
كوال�سينات�س  ال�سديقان  وان�سم 
كرة  العبي  من  الئحة  اإىل  واأوزيل 
ا�ستهدفوا يف �سوارع  الذين  القدم 
لندن وكان اآندي كارول العب و�ست 
لتهديد  تعّر�س  قد  ال�سابق  هام 
كان  عندما   2016 عام  بال�سالح 
يف طريقه اإىل منزله بعد التمارين 
وارتفعت حدة االعتداءات بال�سالح 
يف  االأخرية  ال�سنوات  يف  االأبي�س 

االح�ساء  مكتب  وبح�سب  لندن. 
الوطني، قتل 285 �سخ�سا بال�سالح 
ومار�س   2017 اأفريل  بني  االأبي�س 
رقم  وهو  وويلز،  اإنكلرتا  يف   2018
قيا�سي منذ بدء ن�رش هذه االأرقام 

عام 1946.
اأمنا"، وعد  اأكرث  "ال�سوارع  وجلعل 
بوري�س  اجلديد  الوزراء  رئي�س 
مهامه  توىل  الذي  جون�سون 
�رشطي  األف   20 بتجنيد  االأربعاء 
اإ�سايف بدءا من االأ�سابيع املقبلة.

حماولة �ضرقة �أوزيل بال�ضالح 
�الأبي�س وكوال�ضينات�س يقاتل

�أجو�ء حما�ضية قبل �أول ديربي 
خارج �أوروبا بني �لريال و�أتلتيكو

اأجرى العبو ريال مدريد واأتلتيكو 
ميتاليف  ملعب  على  مران  جل�سة 
مبدينة �رشق راذرفورد االأمريكية، 
الديربي  ملواجهة  ا�ستعدادا 
الودية  االأبطال  كاأ�س  بطولة  يف 

الدولية.
العب  نيجيز  �ساوؤول  وقال 
الروخيبالنكو�س يف موؤمتر �سحفي 
مع املدرب دييجو �سيميوين ع�سية 
مباراة  �ستكون  اأنها  "رغم  اللقاء: 
اإنها  ديربي..  �ستكون  ولكنها  ودية 
اأوروبا،  خارج  تلعب  مباراة  اأول 

ونحن متحم�سون للمناف�سة ".
مباراة  اأنها  اإىل  �ساوؤول  واأ�سار 
اجلديد  للمو�سم  لال�ستعداد 
منها  الفريق  ي�ستفيد  اأن  ويتعني 
اإن  �سيميوين  قال  وبدوره  للتح�سن 
الفريق  داخل  جيدة  اأجواء  هناك 
الالعبني  من  الكثري  رحيل  ورغم 
جمموعة  جاءت  لكن  املهمني، 

جيدة.
ريال  مدرب  قال  جانبه،  من 
اإنه  زيدان  الدين  زين  مدريد 
م�سريا  جيدة"  "مباراة  ينتظر 
لتقدمي  �سي�سعى  الفريق  اأن  اإىل 
خالل  امللعب  يف  جيدة  اأ�سياء 
اجلديد  للمو�سم  االعداد  فرتة 
الالعبني  اأن  اأعرف  "اأنا  واأ�ساف: 
كهذه  مبارايات  بخو�س  �سعداء 
اأنها �ستكون مباراة جيدة  واأعتقد 
الفرن�سي  املدرب  غًدا"واأبدى 
ماركو  الالعب  الإ�سابة  حزنه 
اأ�سين�سيو موؤخًرا بقطع يف الرباط 
وغ�رشوف  الداخلي  ال�سليبي 
الركبة  يف  خارجي  مف�سلي 
باحلزن  "ن�سعر  الي�رشى"وقال: 
الوقت  جميعا الأجله"، ورف�س يف 
�سيمالأ  من  عن  احلديث  ذاته 
الفراغ الذي تركه اجلناح اال�سباين 

باإ�سابته.

تيبو  البلجيكي،  احلار�س  يتحلى 
بداية  قبل  كبرية  بثقة  كورتوا، 
مدريد،  ريال  مع  الثاين  مو�سمه 
النادي  يف   1 رقم  اأنه  اأكد  حيث 

امللكي.
اأدىل  ت�رشيحات  يف  كورتوا  وقال 
نيوزبالد"  "هيت  ل�سحيفة  بها 
من  بات  اأنه  "اأعتقد  البلجيكية: 
رقم  احلار�س  هو  من  الوا�سح 
اأقوى  باأنني  اأ�سعر  الفريق،  يف   1
احلار�س  ال�سابق"وتابع  من  بكثري 
اإعداد  بفرتة  "حظيت  البلجيكي: 
جيدة للغاية، حيث تدربت ب�سورة 
رائعة،  حالة  يف  واأ�سبحت  مميزة 
عقبة نهاية املو�سم املا�سي كانت 
 ،%8.8 ج�سدي  يف  الدهون  ن�سبة 
العطلة  فرتة  بعد  عدت  واالآن 
 ،%8.1 دهون  بن�سبة  ال�سيفية 
وهو اأمر جيد بعد �سهر كامل من 
الراحة، اأ�سعر بحالة جيدة واأمتنى 

ا�ستمرار ذلك ال�سعور".

عن  للحديث  كورتوا  وتطرق 
املن�سم  هازارد،  اإيدين  مواطنه 
ا  راف�سً مدريد،  ريال  اإىل  حديًثا 
جنم  وبني  بينه  مقارنة  اأي  و�سع 
ال�سابق ويوفنتو�س احلايل  امللكي 

كري�ستيانو رونالدو.
احلار�س:  قال  ال�ساأن  هذا  ويف 
"اإيدين هو اإيدين، ال يجب مقارنته 
يكون  اأن  يجب  اآخر،  العب  باأي 
يف  حدث  كما  للفريق  مهًما  العبًا 
واملنتخب  ت�سيل�سي  مع  ال�سابق 
الوطني، واإن حدث ذلك، كل �سيء 

�سيكون على ما يرام".

كورتوا

 �أنا �حلار�س رقم 1 يف ريال مدريد

اأن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ذكر 
باهتمام  يتمتع  بر�سلونة  العب 
خدماته،  على  للح�سول  اأندية   3
ال�سيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 

اجلارية.
وقالت �سحيفة �سبورت، اإن رافينيا 
 3 لديه  بر�سلونة،  العب  األكانتارا 
فالن�سيا  اأندية  جانب  من  عرو�س 

وفيورنتينا واأتالنتا، هذا ال�سيف.
بات جمرًبا  بر�سلونة  اأن  واأ�سافت 
على بيع بع�س العبيه يف املريكاتو 
ال�سيفي اجلاري، من اأجل حتقيق 

و�رشاء  بيع  عمليات  بني  التوازن 
اأن  ال�سحيفة  وتابعت  الالعبني 
االن�سمام  يف�سل  األكانتارا  رافينيا 
اإىل �سفوف فالن�سيا، الأنه متحم�س 
الدوري  يف  اللعب  ملوا�سلة 
ا  اأي�سً ي�ستبعد  ال  لكنه  االإ�سباين، 
الرحيل اإىل الكالت�سيو هذا ال�سيف 
ميزة  ميتلك  اأتالنتا  باأن  ونوهت 
األكانتارا،  رافينيا  تغري  قد  كبرية 
باأن الفريق االإيطايل �سي�سارك يف 
خالل  اأوروبا  اأبطال  دوري  ن�سخة 

املو�سم اجلديد.

�ضر�ع ثالثي على العب 
بر�ضلونة

وظهر كوال�سينات�س املكنى "الدبابة" يف فيديو كامريات املراقبة يقفز من �سيارة مرتفة رباعية 
الدفع يقودها اأوزيل ملواجهة معتدين ملثمني، انق�سوا على ال�سيارة بدراجة نارية يف منطقة 

غولدز غرين يف العا�سمة بعد ظهر اأول اأم�س اخلمي�س.

الدين  زين  الفرن�سي  قال 
الفني  املدير  زيدان 
يعلم  اإنه  مدريد،  لريال 
العبيه  بع�س  ب�سعادة 
ال�سبت  اأتلتيكو،  مبواجهة 
املقبل، يف الكاأ�س الدولية 
زيدان  واأ�ساف  لالأبطال 
التقدميي  املوؤمتر  خالل 
لنا،  مباراة  ثالث  "هذه 
العمل  نرغب يف موا�سلة 
والظهور ب�سكل جيد على 

اأر�س امللعب".
جميًعا  "تاأثرنا  وتابع 
اأ�سين�سيو،  ماركو  باإ�سابة 
واحلزن  باالأ�سف  ن�سعر 
من اأجله، واأظهر الالعبون 

جتاهه"ونوه  التعاطف 
"اأ�سين�سيو تعر�س الإ�سابة 
يعود  اأن  اأمتنى  خطرية، 
حققنا  اأقوى،  ب�سكل 
بع�س االأمور اجليدة اأمام 
�سك  بال  لكن  اآر�سنال، 
مقارنة  اأهمية  اأقل  هي 
ملاركو"وتلقى  حدث  مبا 
قوية  �سدمة  زيدان، 
اأ�سين�سيو  ماركو  باإ�سابة 
بقطع يف الرباط ال�سليبي 
والغ�رشوف  الداخلي 
الهاليل اخلارجي بالركبة 
مباراة  خالل  الي�رشى 
اإ�سابة  وعن  اآر�سنال 
اأو�سح  ميندي،  فريالند 

بالن�سبة  مزعج  "االأمر 
لي�ست  اإ�سابته  نعم  لنا، 
لن  لكنه  اأ�سين�سيو،  مثل 
يتمكن من العمل واللعب، 
ال نعرف فرتة غيابه حتى 
�سم  اإمكانية  االآن"وحول 
العبني جدد، علق زيدان 
الالعبني  مع  "نعمل 
هنا،  معنا  املتواجدين 
اإىل  �سرنحل  ثم  ومن 
مدريد للتح�سري للمباراة 

االأوىل يف الليجا".
الفرن�سي  املدرب  ونوه 
ال  اأ�سين�سيو  "اإ�سابة 
اأفكر  ال  �سيء،  اأي  تغري 
الذي  الالعب  يف  حالًيا 

فقط  نن�سغل  �سيعو�سه، 
مبواجهة االأتلتي".

وعن ارتباط ا�سم خامي�س 
اإىل  باالنتقال  رودريغيز 
قال  مدريد،  اأتلتيكو 
"هذا اأمر يخ�س النادي، 
اأحد  حتدث  اأن  و�سبق 
عن  هناك  امل�سوؤولني 
ذلك، هذا اأمر يعنيهم وال 
زيدان،  يعنيني"ورف�س 
بوجبا  بول  عن  احلديث 
يونايتد،  مان�س�سرت  جنم 
تواجده  اإىل  م�سرًيا 
ال�سحفي  املوؤمتر  يف 
العبيه  عن  للحديث 

ومباراة ايوم

ال�سينية  العرو�س  وعن 
لغاريث بيل، علق "النجم 
ويتدرب  يتواجد  الويلزي 
املفا�سلة  وب�ساأن  معنا، 
وكورتوا،  نافا�س  بني 
احلار�س  هو  من  �سرتون 
�سيكون  واالأمر  االأ�سا�سي 

وا�سًحا للجميع".
للحديث  زيدان  وتطرق 
عن رحيل داين �سيبايو�س 
اإىل اآر�سنال بقوله "االأمر 
ينا�سب  ال  باأنه  يتعلق  ال 
يريد  ولكنه  الفريق، 
امل�ساركة با�ستمرار، ويف 
من  الكثري  هناك  مدريد 

الالعبني واملناف�سة".

م�ضري خامي�س ال ي�ضغل عقل زيد�ن

اإن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  قال 
�سعر  بر�سلونة حددت  نادي  اإدارة 
كوتينيو،  فيليب  الربازيلي  بيع 
ال�سيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 

اجلارية. 
"موندو  �سحيفة  وبح�سب 
البار�سا  اإدارة  فاإن  ديبورتيفو"، 
للتخلي  يورو،  مليون   120 حددت 

عن خدمات كوتينيو، مع االأخذ يف 
االعتبار، اأن املبلغ املدفوع ل�سمه 
حتى االآن، 135 مليون يورو ،وكان 
بر�سلونة قد تعاقد مع كوتينيو من 
�سفوف ليفربول مقابل 120 مليون 
مليوًنا   40 اإىل  باالإ�سافة  يورو، 
كمتغريات، ولكن مت دفع 15 مليون 

يورو فقط منها. 

فريق  اأي  اأمام  العائق  اأن  يُذكر 
بر�سلونة،  ل�سم فيليب كوتينيو من 
ال يتمثل يف قيمته فقط، بل راتبه 
اإىل 14 مليون  ال�سنوي الذي ي�سل 

يورو. 
داخل  اأنه  اإىل  التقرير،  واأ�سار 
اأندية  اأن  يُعتقد  بر�سلونة،  جدران 
ومان�س�سرت  يونايتد  مان�س�سرت 

�سان جريمان، هم  وباري�س  �سيتي 
املالية  القدرة  لديهم  الذين  فقط 
الالعب  مع  التعاقد  اإمتام  على 
مو�سًما  كوتينيو،  وعا�س  الربازيلي 
ف�سل يف  البار�سا، حيث  مع  �سعبًا 
ودخل  املعهود،  مب�ستواه  الظهور 
يف �سدامات مع اجلماهري، ليكون 

على اأعتاب الرحيل هذا ال�سيف.

بر�ضلونة يحدد �ضعر بيع كوتينيو
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ال�رشكة  الوزير   اأمهل  وقد  هذا   
القرية  باإجناز  املكلفة   ال�صينية 
لتجاوز   �صهر  مدة  ال�صياحية 
املناولة   �رشكات  مع  خالفاتها 
الأ�صغال   على  املتوقفة  ال30 
املوؤ�ص�صات  م�صتحقات  دفع  وكذا 
ناتورال   �رشكة  تتقدمهم  املناول  
اإمتام  ل�صمان  اأفريكا  قرا�س 
 ، ال�صنة  نهاية  قبل  امل�صاريع 
التي  التقنية  اللجنة  اأن  م�صريا 
اللجان  �صمن  امل�صكلة  يراأ�صها 
اخلم�صة التي ا�رشف على تن�صيبها 
بدوي  الدين  نور  الأول    الوزير 
على  تعمل  املا�صي   جوان  �صهر 
وجه  يف  ال�صعوبات   كل  ت�صليل 
بامل�رشوع   املرتبطة  املوؤ�ص�صات 

من جهة ومتابعة اأ�صغاله عن كتب 
واتخاذ الإجراءات الردعية يف حق 
املخالفني من جهة اأخرى، م�صريا  
مبالغ  واإ�صافة  القيود  رفع  اأن 
عن   التخلي  معناها   لي�س  الدعم 
اآلية الرقابة  واملتابعة واملحا�صبة  
العديدج  على  وقوفه  بعد  خا�صة 
من التجاوزات  لبع�س املوؤ�ص�صات  
التي  ال�صينية  ال�رشكة  تتقدمهم 
ليهمها  �صري ال�صغال وعالقاتها 

ب�رشكات املناولة  .
هذا واأعلن  وزير ال�صكن  كخطوة 
اأوىل   بر�صد غالف مايل ب1.2 
بغية  اإ�صايف  كمبلغ مايل  ملياردج  
الريا�صي   املركب  اأ�صغال  ت�رشيع 
جاهزا  ليكون  بوهران  اجلديد 

قبل انطالق تظاهرة العاب البحر 
  ،  2021 �صنة  �صيف  املتو�صط  
وخالل زيارته رفقة وزير الأ�صغال 
العمومية  والنقل م�صطفى كورابة 
اإىل  املركب الريا�صي لبري اجلري 
الذي يحوي 40 الف مقعد وم�صمار 
و03  مقعد  ب4200  القوى  للعاب 
م�صابح  وقاعة متعددة الريا�صات 
ب6000 مقعد  تفاجئ  بقلة عدد 
ب�رشورة   طالب  حيث  العمال  
العمال والعتماد  على  رفع عدد 
العمال املوؤهلني  معتربا الأ�صغال 
ت�صري  ببطء وان عدد العمال غري 
كاف ، من جانب اآخر  وقف الوزير 
يف  تعمل  مقاولة   30 م�صاكل  على 
عن  توقفت  التي  املناولة   اإطار 

بامل�رشوع  معنية  انها  رغم  العمل 
و�صاهم توقفها يف تعطل الأ�صغال  
من  م�صتحقاتها  دفع  عدم  بفعل 
التي �صارت   ال�صينية  ال�رشكة  قبل 
تهدد بن�صف املجهودات املبذولة 
ناتورال قرا�س  ، خا�صة  موؤ�ص�صة 
اأر�صية  بتك�صية  املكلفة  اأفريكا 
امللعب ، الأمر الذي جعل الوزير 
ال�رشكة  ممثلي  مع  بح�صم  يتكلم 

ال�صينية وطالبهم بدفع م�صتحقات 
م�صوؤولية  اإياهم  حممال  العمال  
الور�صات   ت�صهدها   التي  التاأخري  
الإجراءات  باتخاذ  اإياها  ومهددا 
اأن  م�صريا   ، �صدها  العقابية 
الوزير  قبل  من  املكلفة  اللجان 
ال�صعوبات   ت�صليل  مهمتها   الأول 
مع حماية  الأ�صغال  �صري  ومراقبة 
احلقوق  وحماية املال العام  من  

جانب اآخر اأبدى الوزير عن تقدم 
املتو�صطية  القرية  يف  الأ�صغال 
لالإقامة والتي حتوي 4800 �رشير  
باملائة   75 اأ�صغالها  بلغت  والتي 
الوزير  تلقاها  التي  ال�رشح  ح�صب 
يف عني املكان  من قبل القائمني 
وعدو   الذين  امل�رشوع  على  

بت�صليمه �صهر جوان  املقبل  .

1.2 ملياردج لإمتام م�ضاريع  األعاب البحر املتو�ضط  وهران
.     توقيف اأموال 30 �سركة مناولة

�سدد وزير ال�سكن  والعمران واملدينة  كمال بلجود  خالل الزيارة التي قادته 
اإىل وهران  نهار اأول اأم�س اخلمي�س  على �سرورة التقيد  بزمن اإجناز امل�ساريع  

املرتبطة  بتظاهرة  العاب البحر املتو�سط التي من املنتظر اأن حتت�سنها وهران �سنة 
املخالفني. حق  يف  �سارمة  بعقوبات  مهددا   2021

حممد بن ترار

العامل  بطلة  فرن�صا  تراجعت 
الت�صنيف  يف  الثالث  املركز  اإىل 
الحتاد  عن  ال�صادر  ال�صهري 
اخلمي�س  القدم  لكرة  الدويل 
للربازيل  مركزها  وخ�رشت 
اأمريكا  كوبا  بلقب  املتوجة 
مع  بال�صدارة  بلجيكا  واحتفظت 
1746 نقطة بفارق ع�رشين نقطة 
فيما   )1726( الربازيل  عن  فقط 
 1718 عند  فرن�صا  ر�صيد  جتّمد 
الأوائل،  الع�رشة  و�صمن  نقطة 
مراكز  ثالثة  الأوروغواي  ارتقت 
وكولومبيا  خام�صة،  واأ�صبحت 
وحققت  ثامنة  واأ�صبحت  خم�صة 

اجلزائر املتوجة بلقب كاأ�س اأمم 
تاريخها  الثانية يف  للمرة  اإفريقيا 
مركزا   28 بلغت  كبرية  قفزة 
لت�صبح يف املركز الأربعني والرابع 
ال�صنغال  و�صيفتها  خلف  اإفريقيا، 
تراجعت  التي   )29( وتون�س   )20(
كما   .)33( ونيجرييا  مراكز  اأربع 
مراكز  �صتة   )41( املغرب  تقدم 

وم�رش )49( ت�صعة مراكز.
اآ�صيويا، حافظت اإيران )23( على 
ثالثة  نزولها  برغم  �صدارتها 
مراكز، متفوقة على اليابان )33(، 
واأ�صرتاليا   )37( اجلنوبية  كوريا 

.)46(

 )62( القطري  املنتخب  وتراجع 
بطل اآ�صيا �صبعة مراكز.

                  
- ترتيب الع�رشة الأوائل:

1- بلجيكا 1746 نقطة
2- الربازيل 1726

3- فرن�صا 1718
4- اإنكلرتا 1652

5- الأوروغواي 1637
6- الربتغال 1631
7- كرواتيا 1625

8- كولومبيا 1622
9- اإ�صبانيا 1617

10- الأرجنتني 1610

ت�سنيف فيفا: 

اجلزائر ت�ضعد 28 مركزا

ال�صد  �صهد مع�صكر فريق الكرة بنادي 
اإ�صبانيا،  يف  حاليا  املقام  القطري 
ان�صمام بغداد بوجناح مهاجم املنتخب 
انتهاء  بعد  اخلمي�س،  اليوم  اجلزائري 
مهمته مع منتخب بالده بالتتويج بكاأ�س 
موؤخرا  اختتمت  التي  الأفريقية  الأمم 

بالعا�صمة امل�رشية القاهرة.
وا�صتقبل لعبو الفريق واجلهاز الفني، 

كبرية  بحفاوة  اجلزائري  الالعب 
التهنئة  له  وقدموا  اليوم  مران  خالل 
واأي�صا  القارية،  بالكاأ�س  الفوز  على 
املباريات،  املميز طوال  م�صتواه  على 
ال�صد  لنادي  الر�صمي  املوقع  ذكر  كما 
ووا�صل الفريق ال�صداوي تدريباته لليوم 
اخلارجي،  باملع�صكر  ع�رش  احلادي 
ا�صتعدادا  الإ�صبانية  اأولوت  مبنطقة 

للمو�صم املقبل.
خا�س  قد  ال�صداوي  الفريق  وكان 
مباراته الودية الثانية اأم�س اأمام فريق 
اجلهاز  خاللها  حر�س  والتي  اأولوت، 
عنا�رش  معظم  م�صاركة  على  الفني 
طويلة  لفرتات  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
البدين  لزيادة املخزون  خالل املباراة 

لالعبيه.

ا�ضتقبال حافل لنجم اجلزائر 
مبع�ضكر ال�ضد يف اإ�ضبانيا

القرار  اإعالمية،  تقارير  توقعت 
الذي �صتتخذه املحكمة الريا�صية، 
بخ�صو�س الطعنني اللذين تلقتهما 
والوداد  الرتجي  ناديي  قبل  من 
القا�صي  »الكاف«  قرار  �صد 
نهائي دوري  مباراتهما يف  باإعادة 

الأبطال.
حمكمة  اأن  التقارير،  وذكرت 
التحكيم الريا�صية »الطا�س«، التي 
تتخذ من مدينة لوزان ال�صوي�رشية 

 90 تفوق  بن�صبة  تتجه  لها،  مقرا 
املكتب  قرار  تاأكيد  اإىل  باملئة 
لكرة  الإفريقي  لالحتاد  التنفيذي 
باإعادة  القا�صي  »الكاف«،  القدم 
اأبطال  دوري  نهائي  اإياب  مباراة 
املغربي  الوداد  بني  اإفريقيا 
ملعب  يف  التون�صي  والرتجي 
من  الأول  الأ�صبوع  خالل  حمايد، 

�صهر اأغ�صط�س املقبل.
فاإذا  دائما،  التقارير  وبح�صب 

مباراة  اإعادة  »الطا�س«  قررت 
وزكت  والرتجي،  الوداد  فريقي 
املباراة  فاإن  »الكاف«،  قرار 
يف  املقبل  اأوت   7 يوم  �صتجرى 

غينيا ال�صتوائية.
اأعلنت  الريا�صية  املحكمة  وكانت 
�صت�صدر  اأنها  �صابق،  وقت  يف 
قرارها ب�صاأن هذه الق�صية يوم 31 

يوليو اجلاري على اأق�صى تقدير.

املحكمة الريا�ضية تتجه لإعادة مباراة 
نهائي دوري اأبطال اإفريقيا

ريا�س  اجلزائري  الدويل  يعود 
من  الفرن�صي  الدوري  اإىل  بودبوز 
باأن  اأعلن  اإتيان الذي  بوابة �صانت 
الالعب �صيخ�صع اجلمعة للفح�س 
عقد  توقيع  قبل  الروتيني  الطبي 

انتقاله من ريال بيتي�س الإ�صباين.
وقالت اإدارة �صانت اإتيان اخلمي�س 
باأن  »ناأمل  بر�س  فران�س  لوكالة 
يكون مع جمموعة الالعبني الذين 
مع�صكر  خلو�س  ال�صبت  ينتقلون 
ميدلزبره  يف  اإنكلرتا،  يف  لأ�صبوع 

ثم نيوكا�صل«.
العمر  من  البالغ  اجلزائري  وترك 
يف  الفرن�صي  الدوري  عاماً   29

مونبلييه  من  انتقل  عندما   2017
يف  اأعاره  الذي  بيتي�س  ريال  اإىل 
�صلتا  ملواطنه  املا�صي  جانفي 

فيغو.

الفرن�صية  الإعالم  و�صائل  وذكرت 
اأن قيمة �صفقة التعاقد مع بودبوز 
يورو  ماليني  و4   3،5 بني  �صتكون 

بعقد لثالثة موا�صم.

بودبوز يف �ضانت اإتيان

املنتخب  اأن  اإخباري  تقرير  اأفاد 
يرغب  القدم،  لكرة  الأرجنتيني 
نظريه  مع  ودية  مباراة  خو�س  يف 
اجلزائري بطل كاأ�س اأمم اأفريقيا 
الإخباري  املوقع  وك�صف   2019
اأن   ، ديزاد«،  نيوز  »�صبورت�س 
بينها  من  املنتخبات  من  العديد 

الأرجنتني، طلبت مواجهة املنتخب 
فرتة  خالل  ودًيا  اجلزائري 
اجلاري  العام  من  الدويل  التوقف 
الحتاد  اأن  ذاته  املوقع  واأو�صح 
درا�صة  على  يحر�س  اجلزائري 
يف  الأخذ  مع  بدقة،  الطلبات  كل 
يذكر  املنتخب  م�صلحة  العتبار 

 28 تقدم  اجلزائري  املنتخب  اأن 
الدويل  الحتاد  ت�صنيف  مرتبة يف 
لكرة القدم )فيفا( الذي ن�رش اليوم 
الـ  املركز  يحتل  حيث  اخلمي�س، 
والرابع  العامل،  م�صتوى  على   40

اأفريقًيا والثاين عربًيا.

الأرجنتني تطلب مواجهة اجلزائر ودًيا



بر�شلونة  نادي  ي�شعى 
عقد  لتجديد  الإ�شباين، 
ليونيل  الفريق  وقائد  جنم 
اأن  من  بالرغم  مي�شي، 
يف  يزال  ل  الأرجنتيني 

عقده عامني اآخرين.
"موندو  �شحيفة  وذكرت 
اأن  الإ�شبانية،  ديبورتيفو" 
يف  بالفعل  يفكر  بر�شلونة 
مي�شي،  ليو  عقد  متديد 
النادي  اأن  مو�شحة 
اأوقات  يحدد  لن  الكتالوين 
الالعب  مع  التوا�شل 
معه  حمادثات  واإجراء 

لتجديد عقده.
واأ�شافت اأن الأمر �شيعتمد 
على الالعب نف�شه، عندما 
املنا�شبة  اللحظة  يختار 
م�شيفة  املفاو�شات،  لبدء 
البدء  مي�شي  اأراد  اإذا  باأنه 
ف�شيقوم  التفاو�ض  يف 
بالت�شال  مبا�رشة  النادي 
البالغ  مي�شي  ووقع  به 
اَخر  عاًما،   32 العمر  من 
البلوجرانا  مع  له  جتديد 
وحتى   ،2017 نوفمرب  يف 
عام 2021 املقبل وبوجود 
قيمته  يبلغ  جزائي  �رشط 

ولفتت  يورو  مليون   700
بالرغم  اأنه  اإىل  ال�شحيفة 
من اأن مي�شي اأمامه عامني 
بر�شلونة،  مع  عقده  يف 
وجود  عدم  من  وبالرغم 
اإ�شايف  لعام  التمديد  خيار 
النادي  اأن  اإل   ،2022 حتى 
ذلك  يف  اأزمة  يواجه  ل 
اأن  يعلمون  واأنهم  ل�شيما 
يف  البقاء  هي  مي�شي  نية 
اعتزاله  حتى  بر�شلونة 

عامل كرة القدم.
النادي  باأن  وختمت 
الكرة  األقى  الكتالوين 

ووالده  مي�شي  ملعب  يف 
والذي  مي�شي،  خورخي 
اأعماله،  وكيل  ا  اأي�شً يعد 
ثم  ومن  موعد،  لتحديد 

لوالد  النادي  خطط  �رشح 
اإعالن  بجانب  الالعب 

خورخي نوايا مي�شي.

لعنة الإ�ضابات ت�ضرب �ضحية 
جديدة يف الريال

خالل  الإ�شباين،  مدريد  ريال  لعبي  مطاردة  الإ�شابات،  لعنة  وا�شلت 
موقعه  عرب  مدريد  ريال  واأعلن  اجلديد  املو�شم  قبل  الإعداد  فرتة 
يف  ميندي،  فريلند  الأي�رش،  ظهريه  اإ�شابة  اخلمي�ض،  اليوم  الر�شمي 
هذا  مدريد  ريال  اإىل  ميندي  وان�شم  الأمين  للفخذ  الأمامية  الع�شلة 
ال�شيف قادًما من �شفوف اأوملبيك ليون مقابل 48 مليون يورو، ومع تلك 
الإ�شابة التي من املنتظر اأن تبعده عن املالعب ملدة ترتاوح ما بني 3 
وتاأتي  املو�شم اجلديد  بداية  يغيب عن  اأن  املنتظر  اأ�شابيع، من   4 اإىل 
ماركو  اأ�شيب  بعدما  مدريد،  لريال  جديدة  �رشبة  لتمثل  الإ�شابة  تلك 
املالعب ملدة  عن  غيابه  وتاأكد  ال�شليبي،  الرباط  بقطع يف  اأ�شين�شيو، 

ترتاوح ما بني 6 اإىل 8 اأ�شهر.

�ضر رف�ض بر�ضلونة �ضم
 دي ليخت

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، اأم�ض اجلمعة، عن �رش رف�ض نادي بر�شلونة 
التعاقد مع الهولندي ماتيا�ض دي ليخت، املدافع املن�شم حديًثا ل�شفوف 

يوفنتو�ض الإيطايل.
وانتقل املدافع البالغ من العمر 19 عاًما لل�شيدة العجوز قادًما من اأياك�ض 
اأم�شرتدام، بعقد ميتد ملدة 5 اأعوام، وتقدر قيمة ال�شفقة بنحو 75 مليون 
يورو بجانب 10 ماليني ون�شف كحوافز اإ�شافية وذكرت �شحيفة "موندو 
ديبورتيفو"، اأن مينو رايول وكيل اأعمال دي ليخت، طلب احل�شول على 
راتب اأكرب من بع�ض لعبي البلوجرانا الأ�شا�شيني يف الفريق مثل جريارد 
اأن طلب  األبا، للموافقة على الن�شمام للرب�شا واأ�شافت  بيكيه وجوردي 
لينتقل  ال�شفقة،  اإمتام  اأمًرا معقًدا يف  احل�شول على راتب مرتفع، كان 

املدافع الهولندي ل�شفوف يوفنتو�ض.
يف  املا�شي،  الإثنني  مرة  لأول  يوفنتو�ض  بقمي�ض  ليخت  دي  وظهر 
توتنهام  اأمام  �شارك  عندما  اجلديد،  للمو�شم  البيانكونريي  حت�شريات 
و�شجل  ميالن  اإنرت  اأمام  �شارك  كما  لالأبطال،  الدولية  الكاأ�ض  ببطولة 

هدًفا باخلطاأ يف مرماه.

�ضان جريمان يتفق على
 �ضفقته ال�ضاد�ضة

و�شع نادي باري�ض �شان جريمان الفرن�شي مل�شاته الأخرية على ال�شفقة 
�شحيفة  وك�شفت  اجلارية  ال�شيفية  النتقالت  فرتة  خالل  ال�شاد�شة 
"ليكيب" الفرن�شية اأن اإدارة بي اإ�ض جي تو�شلت لتفاق مع نادي اإيفرتون 
الإجنليزي م�شاء اخلمي�ض، ل�شم لعبه ال�شنغايل اإدري�شا جاي مقابل 32 

مليون يورو وحوافز مالية اأخرى.
واأو�شحت اأن جاي الذي �شيبلغ 30 عاما يف �شبتمرب املقبل، �شيوقع على 
عقد طويل الأجل مع �شان جريمان ينتهي يف �شيف 2024 واأ�شارت اإىل 
و�شبق  املقبل  الأ�شبوع  ر�شميا  ال�شفقة  �شيعلن عن  الباري�شي  النادي  اأن 
اأن تعاقد بطل الدوري الفرن�شي مع كل من بابلو �شارابيا، ميت�شيل بيكر، 

مار�شني بولكا، اأندير هرييرا وعبدو ديالو.

�ضالومون روندون ينتقل اإىل 
داليان ييفانغ ال�ضيني

انتقال  اأم�ض اجلمعة عن  الإنكليزي  األبيون  اأعلن فريق و�شت بروميت�ض 
مهاجمه الفنزويلي �شالومون روندون لفريق داليان ييفانغ ال�شيني.

والتحق روندون )29 عاماً( مبدربه ال�شابق يف فريق نيوكا�شل، الإ�شباين 
ومل  ال�شيني  للنادي  الفنية  املقاليد  على  اأ�رشف  الذي  بينيتيز  رافاييل 
ال�شيني  الفريق  مع  الفنزويلي  الدويل  املهاجم  عقد  وقيمة  مدة  حتدد 
هام�شيك  مارك  ال�شلوفاكي  الالعب  �شفوفه  يف  ييفانغ  داليان  وي�شم 
بروميت�ض  و�شت  اإىل �شفوف  روندون  كارا�شكووانتقل  يانيك  والبلجيكي 
الرو�شي.  �شان بطر�شبورغ  زينيت  نادي  من  قادماً  األبيون يف عام 2015 
من  معاراً  نيوكا�شل يف عام 2018  الفنزويلي يف �شفوف  املهاجم  وحل 

"و�شت بروم" بعد مغادرة الأخري للدوري املمتاز.

ريال  فريق  هبوط  بعد 
الدرجة  دوري  اإىل  بيتي�ض 
-2013( مو�شم  يف  الثانية 
املركز  باحتالله   )2014
الأخري، مل ي�شتغرق الفريق 
اأجل  من  الكثري  الأندل�شي 
البا�شكي  الفريق  العودة 
الدوري  اإىل  �شعوده  بعد 
يف  جديد  من  الإ�شباين 
 )2016-2015( مو�شم 
احلني  ذلك  منذ  ا�شتطاع 
الليغا  يف  اأقدامه  يثبت  اأن 
بعدما قررت الإدارة تغيري 

�شيا�شتها حول ال�شفقات.

داين �سيبايو�س

من  �شيبايو�ض  داين  يُعد 
لعبت  التي  املواهب  اأهم 
بيتي�ض  ريال  �شفوف  يف 
الفريق  عودة  فرتة  خالل 
يف  للم�شاركة  البا�شكي 

الدوري.
كان  بيتي�ض  �شعود  وقبل 
اأعمدة  اأهم  من  �شيبايو�ض 
�شارك  بعدما  الفريق 
خمتلفة  مباراة   39 يف 
املحلية  امل�شابقات  يف 
اأهداف   10 يف  لي�شاهم 
خم�شة  ت�شجيله  بواقع 
ويف  مثلهم  و�شنع  اأهداف 
�شارك  الثاين،  املو�شم 
مباراة   38 يف  �شيبايو�ض 
�شجل خاللها هدفني دون 
اأن ي�شجل، ثم عاد الالعب 
مو�شمه  يف  تاألقه  ليوا�شل 
الثالث مع بيتي�ض بت�شجيله 
هدفني و�شنع مثلهما تاألق 
النادي  جعل  �شيبايو�ض 
اإليه  اأنظاره  يوجه  امللكي 
بعد  مدريد  ريال  ليخطفه 
يف  بر�شلونة  مع  �رشاع 

�شيف 2017.

�شيبايو�ض  غياب  ورغم 
املدرب  اهتمامات  عن 
الدين  زين  الفرن�شي 
املقبل  املو�شم  يف  زيدان 
قررت اإدارة النادي امللكي 
باخلروج  لالعب  ال�شماح 
لنادي  الإعارة  �شبيل  على 
اآر�شنال نظًرا لأنه م�شتقبل 
املوا�شم  يف  املريجني 

املقبلة.

فابيان رويز
لعب اآخر يف �شفوف ريال 
املواهب  من  كان  بيتي�ض 
رويز  فابيان  وهو  ال�شابة 
املنتخب  و�شط  لعب 
�شاحب  لل�شباب  الإ�شباين 
موهبته  بف�شل  عاًما  الـ23 
نابويل الإيطايل  اإىل  انتقل 
يف  املا�شي  ال�شيف  يف 
مليون  بـ30  قدرت  �شفقة 
اأعمدة  اأحد  لي�شبح  يورو 
اأن�شيلوتي  كارلو  كتيبة 

يف  ا�شتطاع  رويز  فابيان 
نابويل  مع  الأول  مو�شمه 
يف  مباراة   40 يخو�ض  اأن 
املختلفة  امل�شابقات 
اأهداف  �شبعة  لي�شجل 

وي�شنع ثالثة اأهداف.

جيوفاين لو �سيل�سو

ال�شاب  الأرجنتيني  النجم 
اأ�شبح  �شيل�شو  لو  جيوفاين 
ريال  لعبي  اأهم  اأحد 
عن  رحيله  منذ  بيتي�ض 
�شان  باري�ض  �شفوف 
يناير املا�شي  جريمان يف 

على �شبيل الإعارة.
عاًما  الـ23  �شاحب  اإعارة 
النطالقة  مبثابة  كانت 
قررت  بعدما  لالأرجنتيني 
اإدارة ريال بيتي�ض احل�شول 
من  نهائًيا  خدماته  على 
واأ�شارت  الباري�شي  النادي 
اأن  اإىل  �شحفية  تقارير 
اإىل  ي�شعى  توتنهام  نادي 

يف  و�شطه  خط  تعزيز 
من  حيث  احلايل  ال�شيف 
قيمة  تقدر  اأن  املقرر 
مليون   70 مقابل  ال�شفقة 

يورو.

جونيور فريبو
ظهري  فريبو،  جونيور  يعد 
اأحد  بيتي�ض،  ريال  اأي�رش 
خالل  بر�شلونة  اأهداف 
ال�شيفية  النتقالت  فرتة 
معه،  للتعاقد  اجلارية 
الفني  املدير  ي�شعى  حيث 
الإ�شباين اإرن�شتو فالفريدي 
للدويل  البديل  لإيجاد 

الإ�شباين خوردي األبا.
�شحفية  تقارير  وك�شفت 
من  طلب  بيتي�ض  اأن 
مليون   30 مبلغ  بر�شلونة 
للتفريط يف خدمات  يورو 
اأن  اإل  �شاحب الـ22 عاًما، 
الفريق الكتالوين يريد دفع 
اإعارة  اأو  يورو  مليون   20

خوان  ال�شاب  الالعب 
ال�شفقة  �شمن  مرياندا 
فريبو املولود يف جمهورية 
هدًفا  �شجل  الدومينيكان 
ملعب  يف  بر�شلونة  اأمام 
كامب نو باملباراة التي فاز 
فيها ريال بيتي�ض )4-3( يف 
الذي  املا�شي،  املو�شم 
 3 ت�شجيل  يف  خالله  جنح 
 29 5 يف  و�شناعة  اأهداف 

مباراة.
�سل�سلة من ال�سفقات

بعيًدا  بيتي�ض  ريال  اإدارة 
عن اأ�شلوب البيع التي تتبعه 
عدد  �رشاء  اإىل  اجتهت 
يف  البارزين  النجوم  من 
فكانت  املا�شية  ال�شنوات 
البداية يف مو�شم )2017 - 
2018( خالل هذا املو�شم 
مع  بيتي�ض  تعاقد  �شهد 
بورو�شيا  من  بارترا  مارك 
تيو  وكري�شتيان  دورمتوند، 
ّدعم  بينما  بر�شلونة،  من 
�شفوفه  الأندل�شي  النادي 
املا�شي  ال�شيف  يف 
الربتغايل  مع  بالتعاقد 
من  القادم  كارفيلو  ويليام 

فريق �شبورتنج ل�شبونة.
اأبرز �شفقات بيتي�ض خالل 
املوا�شم الأخرية كانت من 
الدويل  مع  التعاقد  خالل 
الأ�شول  �شاحب  الفرن�شي 
يف  فقري  نبيل  اجلزائرية 
من  العديد  اأثارت  �شفقة 
العالمات ال�شتفهام خا�شة 
قريبًا  كان  الالعب  اأن 
ال�شيف  يف  ليفربول  من 
مع  تتويجه  املا�شي عقب 
بكاأ�ض  الفرن�شي  املنتخب 
على  اأقيمت  والتي  العامل 

الأرا�شي الرو�شية.
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ريال بيتي�ض من الهاوية اإىل منبع النجوم

بر�ضلونة يلقي الكرة يف ملعب مي�ضي



حكيم مالك

 من ال�ضروري تفعيل ملختلف 
الن�ضو�ص املتعلقة بالكتاب 

ذات  دعا  ال�سياق  ذات  ويف   
التفعيل  �رضورة  اإىل  املتحدث 
ملختلف  الآجال  اأقرب  يف 
التي  بالكتاب  املتعلقة  الن�سو�ص 
من  بدءاً  التنفيذ،  حيز  تدخل  مل 
لطباعة  املوجه  الورق  اإعفاء 
القيمة  على  ال�رضيبة  من  الكتاب 
امل�سافة ال�سادر يف قانون املالية 
اإىل  و�سولً   ،2010 ل�سنة  التكميلي 
)القانون  ذاته  بحد  الكتاب  قانون 
و�سوق  اأن�سطة  حول   15-13 رقم 
 2015 جويلية  ال�سادر يف  الكتاب( 
، اإ�سافة للتفعيل الفوري لـ �سندوق 
و�سندوق  والآداب  الفنون  دعم 
ال�ستن�ساخ  جتهيزات  على  الإتاوة 
�رضوط  دفرت  ح�سب  اخلطي 
الوطنية  املنظمة  مب�ساركة  يحرر 
لنا�رضي الكتب. وهما ال�سندوقان 
اإتاوات ب�سكل  اإليهما  بى  اللذان جتجُ
دائم ور�سيدهما معترب، فِلَم يحرم 
مهددون  وهم  النا�رضون  منهما 

بالختفاء والزوال؟ .

البد اإ�ضراك املنظمة 
الوطنية لنا�ضري الكتب يف 
تنظيم التظاهرات املحلية 

والدولية

  كما دعا م�سطفى قالب ذبيح اإىل 
اإ�رضاك املنظمة الوطنية لنا�رضي 
التظاهرات  تنظيم  يف  الكتب 
املحلية والدولية ويف كل ما مي�ص 
معر�ص  بالذكر  ونخ�ص  القطاع، 
الذي  للكتاب،  الدويل  اجلزائر 
النا�رض  بالأذى  ي�سيب  فتئ  ما 
العار�ص  تف�سيل  جراء  املحلي 
وعدم  جهة،  من  عليه  الأجنبي 
جهة  من  الداخلي  قانونه  احرتام 
معايري  اعتماد  وعدم  اأخرى، 
وا�سحة ومعقولة وعادلة يف توزيع 
من  ومواقع  م�ساحات  الأجنحة 
الفوري  التفعيل  ثالثة،  وكذا  جهة 
بلجانه  للكتاب  الوطني  املركز  لـ 
م  ليجُقِدّ وا�ستنها�سه  املختلفة 
الوطنية  املنظمة  مع  -بالت�ساور 
ومب�ساركتها-  الكتب  لنا�رضي 
ت�سوراً متكاماًل لل�سيا�سة التي على 
الدولة انتهاجها يف جمال الكتاب، 
املن�سودة    لالأهداف  للو�سول 
املحاولت  بعد  هذا  وياأتي 
لربط  �سنوات-  -منذ  املتكررة 
بكل مهنية وم�سوؤولية،  بناء،  حوار 
والإدارات  الوزارات  خمتلف  مع 
بالكتاب،  العالقة  ذات  والهيئات 
هذه  غاية  اإىل  ا�ستمرت  والتي 
من  نوع  اأي  عن  بعيداً  املرحلة 
اأنواع البتزاز املتعلق مبا ت�سهده 
يف  حتقيقات  فتح  من  ال�ساحة 
وهي  املختلفة،  الف�ساد  ملفات 
عن  اإل  تثمر  مل  التي  املحاولت 

مماطلة وت�سويف، وقياماً بواجبها 
اللذين  واملجتمع،  الوطن  جتاه 
متتد فيهما عروقها، وميتجُّ اإليهما 

ن�سبها، وتنبثق منهما روحها. 

اإعادة الثقافة اإىل مكانتها 
املركزية باالعتماد على 

الكتاب
 ودعت املنظمة الوطنية لنا�رضي 
والثقافة  الكتاب  اإعادة  اإىل  الكتب 
ما  التي  املركزية  مكانتهما  اإىل 
مما  وذلك  يرتكاها،  اأن  لهما  كان 
الدولة  جهود  ت�سافر  ي�ستوجب 
برمتها، اإذ ل �سبيل اإليه اإل برفع 
حظه  قدر  على  املواطن  مكانة 
املوظف  رتبة  ورفع  الثقافة  من 
من  ن�سيبه  قدر  على  والعامل 
العلم   ولقد بارك م�سطفى قالب 
ذبيح  الهبة الوطنية املباركة التي 
ي�سهدها وطننا املفدى،  على حد 
تعبريه والتي ت�سبو لتحرير الفرد 
الياأ�ص  اأغالل  من  اجلزائري 

باأنواعها،  والتبعية  والإحباط 
كما ت�سبو لربطه بعراقة ما�سيه 
ر�سالته  واأ�سالة  تاريخه  وعظمة 
بالثقافة  الهتمامجُ  بذلك  فيكون 
املجتمعي  ي  للرتِقّ طلباً  وبالعلم 
فيهما  زهد  بعدما  والوظيفي، 
)الثقافة والعلم( عموم املواطنني 
ل�سلَّم  والدولة  املجتمع  لعتماد 
ه ل يَعترب لهما  ِقيٍَم مغلوط وم�سَوّ
ثم  اهتماماً.  يجُعريهما  ول  دوراً 
-يف �سبيل ذلك- وجب اأن ين�سب 
الدولة  يف  املجتهدين  جهد 
حب  زرع  اإعادة  اإىل  واملجتمع 
القراءة  على  والإقبال  املطالعة 
امل�سوؤولية  وتقع  النا�سئة.  بني 
الكربى يف ذلك على وزارة الرتبية 
واإطاراتها املتخ�س�سني  الوطنية 

يف املناهج الرتبوية.

الثقافة يف و�ضع متاأزم

  وت�سمن بيان  املنظمة الوطنية 

حت�سلت  الذي  الكتب  لنا�رضي 
ن�سخة  »على  الو�سط  يومية« 
منه    لإبراز الإميان الكبري لهذه 
وح�سا�سية  باأهمية  املنظمة  
تعلق  وما  بعامة،  الثقايف  ال�ساأن 
بالكتاب بخا�سة، ملا له من  منه 
اأثر على نهو�ص الأمم وانعتاقها 

اأو ا�ستكانتها وخ�سوعها،
اأع�ساوؤها  يعاي�سه  وانطالقاً مما 
يف معرتك مهنتهم، ومن ورائهم 
املثقفني  وعموم  املوؤلفون 
الثقافة  ف�ساء  يف  والقراء 
اختفاء  املتاأزم، وملا يرتتب عن 
كارثي  اأثر  من  املحلي  النا�رض 

على الهوية والثقافة الوطنيني.

مهن الكتاب يف خطر ب�ضبب 
اإفال�ص النا�ضرين

املنظمة  ال�سوء  و�سلطت   
على  الكتب  لنا�رضي  الوطنية 
العام  للو�سع  املوؤملة  احلقيقة 
الكتاب جملة،  تعي�سه مهن  الذي 

والتي ي�سكلها: اإفال�ص النا�رضين 
املكتبات  وحتوجُّل  باجلملة، 
ما  �ستى  جتارات  اإىل  تباعاً 
اأو  لالألب�سة  اأو  لالأواين  بيع  بني 
مطابع  وان�رضاف  للماأكولت، 
الكتب تدريجًيّا اإىل طباعة العلب 
وقد  التو�سيب.  ولوازم  والأغلفة 
اأحياناً،  �ساحب ذلك، بل و�سبقه 
عزوف القارئ عن القراءة وترك 
املوؤلف لر�سالة التاأليف وان�سغال 
وهي  الإنتاج  واجب  عن  املفكر 
اأمور تهدد م�ستقبل الوطن وتوؤذن 
بزوال خ�سو�سية املجتمع ومتهد 
يف  اجلزائرية  الهوية  لذوبان 
املنظمة  فاإن   ، العوملة  غياهب 
بكل اجلهات امل�سوؤولة يف  تهيب 
وموؤ�س�ساتها،  باأجهزتها  الدولة 
ويف احلكومة بوزاراتها واإداراتها، 
ويف املجتمع برموزه وهيئاته اأن 
على  وتعمل  املوقف  تتدارك 
املخاطر  ودرء  الو�سع  تقومي 

املحدقة باجلزائر .
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يف دعوة �ضريحة من املنظمة الوطنية لنا�ضري الكتب:

وزارة الثقافة مطالبة باعتماد الكتاب 
كمنتج ا�سرتاتيجي

 وجه رئي�ص املكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لنا�ضري الكتب م�ضطفى قالب ذبيح  خطابه  اإىل وزارة الثقافة،  باعتبارها اجلهة امل�ضوؤولة مبا�ضرة 
عن القطاع والتي باإمكانها اأن حتدث فيه التغيري املطالب به ب�ضدة يف هذا الوقت احلرج الذي  تعي�ضه اجلزائر  وعلى  ال�ضعيد املهني اخلا�ص طالب من 

وزارة الثقافة التدخل العاجل ، موؤكدا  اأنه  من ال�ضروري اأن تتوىل  هذه االأخرية الريادة يف مطالبة احلكومة باعتماد الكتاب كُمْنَتج ا�ضرتاتيجي، كي 
يحظى بت�ضخري و�ضائل الدولة لدعم اإنتاجه وت�ضويقه وتنظيم »ا�ضتهالكه« .

حممد  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  اأكد 
الباحث  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
اأن  حويرب،  بن  جمال  وامل�ست�سار 
على  مي�ص  مل  التي  الرقمية  دبي  مكتبة 
اأ�سبحت  �سنوات،  ثالث  �سوى  اإطالقها 
والتنوع  من حيث املحتوى  الأوىل عربياً 
املعريف، اإذ �ست�سم اأكرث من مليوين مادة 
األف عنوان يف  يف العام املقبل، من مئة 

.2018
جاء ذلك يف اأم�سية معرفية نظمها مركز 
اإطار  يف  للدرا�سات  حويرب  بن  جمال 
دبي  »مكتبة  بعنوان:  ال�سيفي  برناجمه 
الرتاث«،  واإتاحة  حلفظ  من�سة  الرقمية 
املكتبة،  مدير  الأم�سية  يف  وحتدث 
الدكتور خالد عبد الفتاح حممد، وقدمه 
الإعالمي ح�سني دروي�ص، بح�سور عبداهلل 
بن جا�سم املطريي، د. �سهاب غامن، د. 
حممد  نوري،  �ساكر  د.  الوزين،  خالد 

�سالح بداه، ورا�سد بن ها�سم، واآخرين.
وقال خالد عبد الفتاح: »لقد �سعت مكتبة 
تر�سيخ  نحو  البداية  منذ  الرقمية  دبي 

تعد  التي  املعرفة  اإىل  النفاذ  مبادئ 
املنطلق الأ�سا�سي لكل مبادرات موؤ�س�سة 
للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
لآفاق  متكاملة  روؤية  املوؤ�س�سة  وو�سعت 
وم�ساركة  املعلومات  اإىل  الو�سول 
اأن  على  الأ�سا�ص  يف  تعتمد  املعرفة، 

املعرفة حق للجميع«.
املحتوى  جمال  يف  املكتبة  وتتميز 
بال�رضاكات  الكمية  الناحية  من  الرقمي 
والإقليمية  املحلية  التعاون  واآفاق 
الكتب  جمال  يف  وتتفرد  والعاملية، 
غري  عاملياً  اهتماماً  ت�سهد  التي  العربية 
البداية  منذ  املكتبة  و�سعت  اإذ  م�سبوق، 
�رضورة  ال�سرتاتيجية  اأهدافها  �سمن 
التميز يف جودة املحتوى العربي، بغر�ص 
التي  والرقمية  املعرفية  الفجوة  �سد 
اللغة  وخلدمة  العربي  القارئ  يواجهها 
كل  يف  العربية،  باللغة  ،والقراء  العربية 

اأنحاء العامل.
واأ�ساف: »كانت �سعادة بع�ص املوؤ�س�سات 
كثري  اإىل  اإ�سافة  زرتها،  التي  الأجنبية 

بوجود  اخلارج،  يف  خا�سة  العرب،  من 
الو�سول  لهم  تتيح  مفتوحة  عربية  مكتبة 
لتفرد  للغاية،  كبرية  العربية،  الكتب  اإىل 
الب�رضية  التنمية  جمالت  يف  املكتبة 
وتنمية املوؤ�س�سات وق�س�ص الأطفال التي 
العربية، وحتدث  والأخالق  القيم  تراعي 
عن اآليات النفاذ اإىل املعرفة، فقال اإنها 
املجاين  غري  املحتوى  توفري  يف  تتمثل 
موؤ�س�سة  من  مدعومة  رمزية  باأ�سعار 
مع  وبالتفاق  للمعرفة،  را�سد  بن  حممد 
دور الن�رض التي ت�سعى اإىل خدمة املعرفة 
خالل  من  الآفاق  اأبعد  اإىل  والو�سول 

من�سة مكتبة دبي الرقمية العاملية«.
اللحظة  منذ  الرقمية  دبي  مكتبة  و�سعت 
الأوىل اإىل التوافق مع تطبيقات املوبايل 
ذكية  تطبيقات  منظومة  بناء  خالل  من 
تتوافق مع اأنظمة اآندرويد، واأي اأو اإ�ص، 
من�سات  من  التطبيقات  حتميل  وميكن 
يف  اأي�ساً  �سعت  كما  �ستور،  واأبل  غوغل 

تطويرها للواجهات الأمامية للويب.
وكاالت 

عن  اأخرياً  »�رضيتان«  مكتبتان  تك�سف 
اأوىل  اإ�سدارات  يف  املتمثلة  كنوزهما 
خمتلفة،  بلغات  مكتوبة  واأعمال  وروايات 

يف العا�سمة املك�سيكية مك�سيكو �سيتي.
مول  و)ل  كولتو(  )البورو  مكتبتا  وقررت 
القراء  �سوى  يكن  مل  اللتان  �سابيا(، 
عنوانهما  يعرفون  فح�سب  املخ�رضمني 
اأهم  بع�ص  عن  ال�ستار  اإزاحة  بالتحديد، 
جملد  اآلف  ثمانية  ومنها  بها  الأعمال 

ل�سبعة اآلف و500 كاتب.
مثل  نادرة  اأعمالً  املكتبتان  وحتوي 
الطبعات الأوىل لكتاب من طراز الإ�سباين 
ديوان  وحتديداً  لوركا،  جار�سيا  فدريكو 
)�ساعر يف نيويورك(، واملك�سيكي كارلو�ص 

بيرث واآخرين.
كتابات  على  العثور  الزائر  بو�سع  اأنه  كما 
على  متنوعة،  مو�سوعات  ذات  اأخرى 
راأ�سها تاريخ املك�سيك واملنفى الإ�سباين، 
والت�سوير  والقانون،  والفل�سفة  والفن 

الفوتوغرايف.
وتكمن اأهمية هذا احلدث يف اأن الدخول 
يجب  فاأول  م�ساعاً،  لي�ص  املكتبتني  اإىل 

مكتبتي  اإىل  م�سبقة  دعوة  على  احل�سول 
ويكون  كوي�ستا(،  )خورخي  اأو  )الياثجو( 
عن  يبحثون  اأ�سخا�ساً  عادة  املختارون 

ن�سخ بعينها.
وهنا فقط ميكن لهم اإن كانوا �سعداء احلظ 
اأن توجه لهم دعوة لزيارة مكتبتي )البورو 
كولتو( و)ل مول �سابيا( حيث يبحثون عن 

مرادهم من غرائب الكتب واأندرها.
وكاالت

الأوىل عربيًا.. اأكرث من مليوين مادة يف 
مكتبة دبي الرقمية خالل 3 �سنوات

مكتبات »�سرية« يف املك�سيك تك�سف 
عن كنوزها الأدبية
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الروائية ال�ساعدة �سمية خربو�ش، تفتح قلبها "للو�سط "

 "ع�سقت نرج�سيا" ... مر�آة عاك�سة لكل فتاة 
اختارت الروائية ال�ساعدة �سمية خربو�ش اأن تغو�ش يف جتارب كل امراأة  لتكون عربة لكل فتاة فهي �سفحات من �سفحاتها اليومية ،فلقد  اأرادت هذه الكاتبة ال�سابة اإيقاظ  �سمري كل رجل 

مت�سلط  ال يعرف للحب عنوان  وهذا بغية ا�ستفادة  كل اأنثى عا�ست ق�سة حب فا�سلة والتي تربزها اأحداث  هذه الرواية  املو�سومة بـ"ع�سقت نرج�سيا "ال�سادرة حديثا عن دار  اإيكوزيوم 
اأفوالي للن�سر والتوزيع باجلزائر ، فلقد طرحت  من خاللها هذه املبدعة جمموعة من الت�ساوؤالت التي تدور يف خميلة  كل عا�سقة  عا�ست حالة حب مع الطرف االآخر ،  والتي  اكتوت من نار 

احلب ،حيث �سيكت�سف القارئ تفا�سيلها  من خالل هذا  احلوار ال�سيق مع جريدة " الو�سط " الذي حتدثت فيه  عن روايتها العاطفية ذات الطابع االجتماعي  بكل �سراحة و�سدق وهذا ما 
اأك�سب هذه الرواية اجلديدة   ميزة يف حمتواها الفريد من نوعه والذي �ساهم يف حتقيق جناح  منقطع النظري  مكنها من ا�ستقطاب عدد هائل من القراء  الذين اأعجبوا كثريا بتفا�سيلها   التي  

حتاكي الواقع بكل حيثياته  وتر�سد العالقات االإن�سانية بدقة متناهية ، فهي  تعد  در�سا من درو�ش احلياة  الذي ي�سف دروبها ،وبالتايل فمن املرتقب  اأن يزيد وهج هذه املوؤلفة  بوا�سطة 
م�ساركتها يف التظاهرات الثقافية  واملعار�ش االأدبية املختلفة  من بينها املعر�ش الدويل للكتاب �سيال 24 ، فهو موعد للقاء قرائها االأعزاء لتكون اأوىل خطوة  بالن�سبة  لها  تربطها  مع هوؤالء 

االأوفياء يل ما تكتبه ، فالكتابة كانت يف البداية بالن�سبة لها حلما و اليوم اأ�سبحت حقيقية ال مفر منها.

حاورها: حكيم مالك 

بداية، حدثينا عن �سمية خربو�ش 
نف�ش  يف  والكاتبة  االإن�سانة 

الوقت؟

�سمية خربو�ش طالبة ما�سرت بكلية علوم 
عالقات  تخ�س�ش  واالت�سال  االإعالم 
اأهوى  �ساعدة،  وروائية  كاتبة  عامة، 
الكتابة منذ ال�سغر واأع�سق اللغة العربية، 
قدراتي  من  اأطور  اأن  دائما  اأحاول 

الكتابية واأكون اأف�سل من االأم�ش.

متى كانت بدايتك االأوىل مع عامل 
الكتابة واالإبداع؟

بداياتي مع الكتابة كان منذ ال�سغر من 
ثم  واخلرب�سات  الر�سائل  كتابة  خالل 
بعدها  من  اخلواطر  كتابة  اإىل  انتقلت 
حماوالتي  واآخر  واملدونات  املقاالت 
رواية  مع  الروائي  املجال  يف  كانت 
"ع�سقت نرج�سيا"، حيث لطاملا متنيت 
ومبا  فكرت  ولذلك  كتاب  يل  يكون  اأن 
اأنني اأع�سق الروايات العاطفية اأن اأكتب 
يف  وفقت  هلل  واحلمد  اخلا�سة  روايتي 
ذلك، واإن �سح القول ميكن اأن نقول اأن 

الكتابة هواية مولودة معي بالفطرة. 

لديك  هل  الكتابة  عن  بعيدا 
هوايات اأخرى؟

التي  الكتابة  هي  الوحيدة  هوايتي 
اأ�ستن�سقه وروحي  اأعتربها النف�ش الذي 
عنها،  اال�ستغناء  ال ميكنني  التي  الثانية 
لكنني  ال�سباحة  اأمار�ش  كنت  �سبق  فيما 
توقفت ب�سبب ان�سغايل بالدرا�سة و�سيق 

الوقت.

ملن تقرئني؟

اأثري عبد  اأمثال  اأقراأ للكاتبات العربيات 
"اأحببتك  لها  قراأت  حيث  الن�سمي  اهلل 
نور   ، "فلتغفري"  و  ينبغي"  مما  اأكرث 
نتغري"،  ال  "نحن  روايتها  قراأت  املوال 
يل"  "اأنت  وروايتها  املر�سود  منى 
اأحالم  للرائعة  اأقراأ  اجلزائر  ومن   ...
اأغلب  لها  قراأت  حيث  م�ستغامني 
موؤلفاتها "ن�سيانكم، "االأ�سود يليق بك"، 
"عليك اللهفة"، واآخر اإ�سداراتها "�سهيا 
القباين  "نزار  اأي�سا  هناك  كفراق"... 

وحممود دروي�ش.. والقائمة طويلة.

هل هناك نف�ش جزائري يف رواية 
نرج�سيا"؟ "ع�سقت 

نعم اأكيد هناك نف�ش جزائري يف رواية 
"ع�سقت نرج�سيا" الأنها عبارة عن جتربة 
اجتماعية م�ستوحاة من واقع جزائري، 
كما اأنه هناك تنوع ثقايف حملي بالرواية 
حمل  كانت  التي  العا�سمة  ذكرت  حيث 
وكذا  القبائلية  االأ�سول  وذكرت  احلدث 

ال�ساوية.

"ع�سقت  على  اختيارك  وقع  ملاذا 
وما  لروايتك؟  عنوانا   " نرج�سيا 
من  اإي�ساله  اأردت  الذي  املعنى  هو 

خالله؟

خمتلف  عنوان  لروايتي  يكون  اأن  اأردت 
يحمل  البطل  اأن  ومبا  لالأنظار  وملفت 
بينها  من  التي  ال�سفات  من  الكثري 
هذا  على  االختيار  وقع  الرنج�سية، 
نرج�سيا"  "ع�سقت  غريه  دون  العنوان 
هذا  يف  وفقت  اأنني  اأظن  هلل  واحلمد 
لفتهم  الرواية  قراء  اأغلب  الأنه  اخليار 

العنوان اأول �سيء.

التي  املحورية  ال�سخ�سية  هي  من 
الرواية  هذه  ال�سوء  عليها  �سلطت 

يا ترى؟

�سلطت  التي  املحورية  ال�سخ�سية 
هي  روايتي  خالل  من  عليها  ال�سوء 
�سخ�سية "اآدم" امللقب بالرنج�سي، وهو 
اأف�سل من  �ساب متعجرف، يظن نف�سه 
يتعمد  براغماتي،  ن�سوجني،  اجلميع، 
نف�سه من وقعت  ال�رشير وهو  لعب دور 
التي  الرواية  بطلة  "�سريينا"  حبه  يف 
عانت كثريا من خالل ق�ستها معه وهذا 

ما مت �رشده بني �سفحات روايتي.

"ع�سقت  روايتك  �ستقتحم  هل 
نرج�سيا" اأ�سوار �سيال 24؟

يف  ال�سنة  هذه  �ساأ�سارك  اأكيد  طبعا 
باجلزائر  للكتاب  الدويل  املعر�ش 
االأوىل  بروايتي   24 �سيال  العا�سمة، 
هذا  كان  فلطاملا  نرج�سيا"  "ع�سقت 
حلما بالن�سبة اإيل و�سيتحقق يف القريب 
لع�ساق  اأ�رشب  وباملنا�سبة  العاجل، 
يف  لنلتقي  موعدا  العاطفية  الروايات 

اأكتوبر اإن �ساء اهلل.

كيف كان تعاملك مع دار اإيكوزيوم 
اأفوالي للن�سر والتوزيع؟

اأفوالي  اإيكوزيوم  الن�رش  تعاملي مع دار 
هلل،  واحلمد  موفق  كان  جتربة  كاأول 
بالرغم من اأن تكاليف ن�رش كتاب باهظة 
جدا ولكن دائما ما تكون فاتورة النجاح 
الكتابة  من  هديف  اأنا  واأ�سال  باهظة، 
كلماتي  الأو�سل  واإمنا  املال  لربح  لي�ش 
ال  لنحيا  نكتب  �سباب  فنحن  للقراء، 

لنرثى.

مع  القراء  جتاوب  كان  كيف 
منتوجك االأدبي؟ 

جتاوب القراء مع روايتي كان كبريا وغري 
متوقع واحلمد هلل، حيث اأن االإقبال عليها 
كان من اجلن�سني، واأ�سال مبجرد قراءة 
الف�سول  ي�سيبهم  كان  العنوان  �سماع  اأو 
لقراءة اأحداث الرواية، فكاأول كتاب يل 
احلمد هلل االأ�سداء مفرحة والعاقبة ملا 

هو قادم.

اأ�سا�سيا  دورا  ال�سخ�سيات  تلعب 
يف  ركزت  ماذا  فعلى  رواية  كل  يف 

باكورة اأعمالك؟

هما  روايتي  يف  البارزتني  ال�سخ�سيتني 
"اآدم" و "�سريينا" اللذان يدر�سان بنف�ش 
اأحداث  حولهما  دارت  واللذان  الكلية 

الرواية مبجملها.

ما هو املغزى الذي اأردت اإبرازه من 
خالل "ع�سقت نرج�سيا"؟

خالل  من  اإي�ساله  اأردت  الذي  املغزى 
كل  لي�ش  اأنه  هو  نرج�سيا"  "ع�سقت 
واأنه  الدنيا،  نهاية  هي  فا�سلة  جتربة 
الرجل ال يحب الفتاة ال�سعيفة الفا�سلة 
الناجحة  القوية  االأنثى  ت�ستهويه  اإمنا 
بعد  رجليها  على  الوقوف  جتيد  التي 
باأن  كان  الأي  ت�سمح  ال  والتي  االنك�سار 
يدمرها اأو يقف يف وجه �سعادتها، كما 
يتعظن  الفتيات  اأجعل  اأن  حاولت  اأنني 
اأن  قلت  ولذلك  "�سريينا"  اأخطاء  من 
روايتي هي مبثابة مراآة عاك�سة لكل فتاة 

اأحبت نرج�سيا.

اإليه  تنتمي  الذي  النوع  هو  ما 
روايتك؟

حم�سة  عاطفية  رواية  هي  روايتي 
الآدم"،  "�سريينا  حب  ق�سة  عن  تتحدث 
والعواقب التي مروا بها، واأهم املراحل 
التي  تطور عالقتهما  �ساهمت يف  التي 

كانت بال عنوان.

روايتك  برتجمة  تفكرين  هل 
االأوىل اإىل اللغات االأجنبية؟

الأنه  روايتي  ترجمة  يف  اأفكر  ال  حاليا 
ح�سب راأيي ال يوجد لغة تعطي العاطفة 
اللغة  من  اأف�سل  حقها  واالأحا�سي�ش 
يكون  قد  ما  ندري  ال  لكن  العربية، 

م�ستقبال.

الرواية  مل�ستوى  تقييمك  هو  ما    
اجلزائرية يف الوقت الراهن؟

ح�سب راأيي الرواية اجلزائرية يف تطور 
االأخرية  االآونة  يف  اأننا  حيث  م�ستمر، 
املطالعة  على  ال�سباب  اإقبال  نالحظ 
والكتابة اأي�سا وهذا �سيء مفرح وب�سارة 
ومع  ال�سلطات  اأن  من  بالرغم  خري 
املبدع  ال�سباب  فئة  تدعم  ال  االأ�سف 
خا�سة الكتاب منهم، وهذا ما نتمنى اأن 

يوؤخذ بعني االعتبار م�ستقبال.

ماهي ن�سيحتك لالأقالم ال�سابة؟

ن�سيحتي لالأقالم ال�سابة، اأقول لهم اأنه 
بداأت  �سخ�سيا  اأنا  م�ستحيل،  يوجد  ال 
من ال�سفر، فمن ميلك حلما مهما كان 
فليتم�سك به وي�سعى الأجله حتى يتحقق، 
تعبنا  مهما  ولكن  ب�سهولة  ياأتي  �سيء  ال 
ف�سدقوين  نحب  ما  اأجل  من  وعانينا 
والفر�سة  اأروع،  وال  �ستكون  النتيجة 
عليكم  الأنف�سنا،  ن�سنعها  من  نحن 
واالجتهاد،  العمل  بقدراتكم،  باالإميان 
اإياكم  ال�سرب وعدم الت�رشع، واأهم �سيء 

واال�ست�سالم حتى بلوغ مبتغاكم.

عن  تطلعينا  اأن  ميكن  هل 
االأ�سخا�ش الذين دعموك القتحام 

عامل الكتابة والن�سر؟

القتحام  ودعموين  �سجعوين  الذين 
عامل الكتابة هم والداي الغاليان الذين 
فلو  �سيء  كل  على  باملنا�سبة  اأ�سكرهم 
عليه  اأن  و�سلت ملا  ولوالهم ملا  اهلل  ال 

اليوم، واملقربني يل من اأ�سدقاء وزمالء 
الدرا�سة وكذا اأ�ساتذتي القدامى خا�سة 

اأ�ساتذة اللغة العربية.

بني  جتمع  التي  العالقة  ماهي 
مزجت  وكيف  واالأدب؟  ال�سحافة 

بينهما؟

الكتابة  بني  وطيدة  عالقة  هناك 
الختيار  بي  اأدى  ما  وهذا  وال�سحافة 
تخ�س�ش االإعالم واالت�سال وذلك لدمج 
واال�ستفادة  هوايتي  مع  درا�ستي  جمال 

اأكرث فاأكرث من تطوير كليهما.

العلمية  للن�ساطات  تقييمك  ما   
والثقافية حاليا؟

الن�ساطات العلمية والثقافية يف اجلزائر 
يف  لت�سبح  طويل  طريق  اأمامها  مازال 
ومع  اأنه  حيث  املطلوب،  امل�ستوى 
كثريا  تفتقر  العا�سمة  اجلزائر  االأ�سف 
اخلا�سة  والثقافية  العلمية  للن�ساطات 
ال�سباب  ودعم  واملطالعة  بالكتاب 

املوهوب.

اخلطاب  م�سمون  يف  راأيك  ما 
ال�سيا�سي يف اجلزائر؟

اجلزائر  ال�سيا�سي يف  للخطاب  بالن�سبة 
�سيا�سي  اأ�سبح هناك وعي  راأيي  ح�سب 
االأخرية  االآونة  يف  خا�سة  ال�سباب  لدى 
�سهدته  الذي  ال�سعبي  احلراك  ومع 
على  االأغلبية  اأ�سبح  ،حيث   اجلزائر 
ما  وكل  والقوانني  بالد�ستور  اإطالع 
اإيجابية،  نقطة  وهذه  بال�سيا�سة  يتعلق 
والنقلة  احلراك  خالل  من  قلت  وكما 
اجلزائر  يف  ح�سلت  التي  ال�سيا�سية 
بال�سيا�سة  ومهتما  منغم�سا  الكل  اأ�سبح 
حتى الذي كان بعيدا كل البعد عن هذا 

املجال.

تنمية  يف  اجلامعة  �ساهمت  هل 
والقدرات  املعرفية  املهارات 

االإبداعية للطالب اجلزائري؟

يف  اجلزائرية  اجلامعة  ت�ساهم  رمبا 
والقدرات  املعرفية  املهارات  تنمية 
احتكاكه  خالل  من  للطالب  االإبداعية 
وامل�ستويات  العمرية  الفئات  مبختلف 
خالل  من  واأي�سا  والثقافية،  العلمية 
تنظمها  التي  واملنتديات  اللقاءات 
الدرا�سي،  امل�سار  خالل  اجلامعة 
املجال  باأنها  القول  اأي�سا  وميكننا 
اإظهار  اأجل  من  للطالب  املنا�سب 

قدراته ومواهبه مهما كان نوعها.

كتابة  جتربة  �ستخو�سني  هل 
ال�سعر  م�ستقبال اأم ال ؟

اأف�سل  واأنا  بال�سعر،  يل  عالقة  ال  ال، 
لي�ش  ال�سعر  كتابة  الأن  الأهله،  اأتركه  اأن 
الكتابة  هو  جمايل  واأنا  الهني،  باالأمر 
األقب  اأن  اأف�سل  ولذلك  فقط  والرواية 

بالكاتبة والروائية ولي�ش بال�ساعرة.

التي  ال�سعوبات  اأبرز  ماهي 
واجهتك يف كتابة هذه الرواية؟

يف  واجهتني  التي  ال�سعوبات  بني  من 
�سيق  هي  رواية  لكتابة  االأوىل  جتربتي 
وكذلك  االإلهام،  انعدام  واأحيانا  الوقت 
اأن قواعد كتابة رواية  مما ال �سك فيه 
اأبدا  ي�سبه  ال  �سفحة   100 تتجاوز 
اأن  البد  اإذ  واخلواطر،  املقاالت  كتابة 
ومتنوع،  كبري  لغوي  ر�سيد  يكون هناك 
عن�رش  على  احلفاظ  من  البد  واأي�سا 
واأن  االأحداث  يف  والت�سل�سل  الت�سويق 
الناحية  ومن  تكرار...  هناك  يكون  ال 
دار  وجود  �سعوبة  واجهتني  االأخرى 
ن�رش منا�سبة واأي�سا من الناحية املادية 
ن�رش كتاب يتطلب الكثري من املال هذا 
اجلزائري  الطالب  اأو  ال�ساب  يجعل  ما 

موؤلفه  بن�رش  حلمه  حتقيق  على  عاجز 
ال�سيولة  ميلك  ال  يدر�ش،  مازال  وهو 

املطلوبة من قبل دور الن�رش.

هل �ساهمت حقا من�سات التوا�سل 
الكاتب  بتعريف  االجتماعي 

واحتكاكه باملثقفني والقراء؟

التوا�سل  مواقع  �ساهمت  اأكيد 
واأن�ستغرام  فاي�سبوك  من  االجتماعي 
"ع�سقت  االأدبي  مبولودي  التعريف  يف 
للرتويج  كثريا  و�ساعدتني  نرج�سيا" 
وبني  بيني  و�سل  كانت همزة  فلقد  له  
القراء وع�ساق الروايات العاطفية وبيني 
وحتى  الكبار  واملثقفني  الكتاب  وبني 
اأول  بن�رش  يحلمون  الذين  منهم  الهواة 
واأنا  الطريق،  يجهلون  لكنهم  موؤلفاتهم 
ال�سبكة  ا�ستخدام  اأ�سجع على  �سخ�سيا 
العنكبوتية يف كل ما هو اإيجابي ومفيد 
الأنها ت�ساعد الفرد كثريا على التعريف 
بداياتي  �سخ�سيا  فاأنا  وموؤلفه،  بنف�سه 
االأوىل كانت عرب الفاي�سبوك من خالل 
ن�رش خواطري وم�ساركتها مع االأ�سدقاء 
اأطور  اأ�سبحت  رويدا  ورويدا  والزمالء 
التكنولوجيات  لهذه  ا�ستخدامي  كيفية 
ولتخدمني  �ساحلي  يف  لتكون  احلديثة 

بدل من اأن ت�سلط �سدي.

باللقب  اجلزائر  تتويج  عن  كلمة 
القاري الثاين يف تاريخها؟ 

الثاين  القاري  باللقب  تتويجنا  مبنا�سبة 
وح�سول منتخبنا اجلزائري على الكاأ�ش 
بعد  الثانية  والنجمة  االإفريقية  االأمم 
بالتهاين  اأتقدم  االنتظار،  من  �سنة   29
داخل  اجلزائري  ال�سعب  لكافة  احلارة 
لنا  مربوك  األف  فاألف  الوطن  وخارج 
هذه الفرحة الكبرية والعاقبة لتتويجات 

اأخرى.

م�سروع  اأو  روائي  عمل  من  هل 
اأدبي يف االأفق؟

نعم اأكيد فما هذه �سوى البداية، �سيكون 
اإن �ساء اهلل يف االأيام املقبلة مولود اأدبي 
جديد متمثل يف اجلزء الثاين من رواية 
"ع�سقت نرج�سيا"، بحلة جديدة حتمل 
حافظت  كثرية،  ومفاجاآت  م�ستجدات 
مع  املحورية  ال�سخ�سيات  نف�ش  على 
يف  تكون  اأن  واأمتنى  االإ�سافات،  بع�ش 
امل�ستوى املطلوب وتنال اإعجاب القراء 
بعدها  الرنج�سي،  اأ�سطورة  وع�ساق 
الطابع  حتمل  اأخرى  رواية  كتابة  اأود 
�ساء  اإن  العاطفي  من  اأكرث  االجتماعي 
وذلك  امل�ستقبل  يف  �ستكون  تعاىل  اهلل 
ليكون بحوزتي جمموعة اأو �سل�سلة من 

الروايات املوقعة باإ�سمي.

وجريدة  للقراء  اأخرية  كلمة 
"الو�سط"؟

هذا  على  "الو�سط"  جريدة  اأ�سكر 
�ساندين  من  كل  واأ�سكر  الرائع،  احلوار 
اأي�سا  اأ�سكر  و�سجعني ولو بكلمة طيبة، 
حد  اإىل  البداية  منذ  بي  اآمن  من  كل 
ال�سهرية  بعبارتي  كالمي  واأختم  االآن، 

القادم اأجمل باإذن اهلل تعاىل.
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ك�سف باحثون من �سوي�رس� �أن عالج 
مر�سى �ل�سكري لن يكون يف حقنة 

بعد تناول وجبة �لطعام، و�إمنا 
�سيكون يف جرعة من »�لإ�سربي�سو«، 
عو�سا عن ذلك وياأمل �لباحثون يف 
�أن يكون كوب من �لقهوة بعد وجبة 
طعام كافيا لل�سيطرة على م�ستوى 

�ل�سكري، وذلك بف�سل �خلاليا �لتي 
متت هند�ستها لإطالق �لإن�سولني 

عندما ت�سعر بالكافيني يف جمرى �لدم 
وقام �لباحثون بتعديل خاليا ب�رسية، 

�أخذت من �لكلى، ل�سنع دو�ء �ل�سكري 
»GLP-1«، �لذي يحفز خاليا بيتا 

يف �لبنكريا�س لإنتاج �لإن�سولني �لذي 
يتحكم بدوره يف م�ستويات �ل�سكر يف 

�لدم، وتتم زر�عة �خلاليا �ملعدلة 
حتت �جللد، وت�ساف �إليها م�ستقبالت 

من �ساأنها �أن توؤدي �إىل �إطالق 
�لإن�سولني عند ��ست�سعار �لكافيني يف 

جمرى �لدم.
و�أظهرت �لختبار�ت �لتي �أجر�ها 
مارتن فو�سينغر، �لذي قاد فريق 

�ملعهد �ل�سوي�رسي �لفدر�يل 

للتكنولوجيا يف زيوريخ على �لفئر�ن 
�مل�سابة بد�ء �ل�سكري، �أن مثل هذه 

�خلاليا �لتي يتم �إدخالها حتت �جللد، 
ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني يف �لقهوة 
�أو �ل�ساي �أو م�رسوبات �لطاقة لإنتاج 

دو�ء ي�سيطر على م�ستويات �ل�سكر يف 
�لدم لدى �حليو�نات، ولرفع �جلرعة، 

قام �لباحثون باإعطاء �لقو�ر�س 
جرعة �أقوى من �لقهوة. ولن تكون 

هذ� �خلاليا جاهزة لالختبار من قبل 
�لب�رس يف �لوقت �لقريب، حيث تعتقد 

�رسكة »Füssenegger« �أنه من 
�ملمكن �أن ي�ستغرق فريق �لبحث ع�رس 
�سنو�ت قبل �إجر�ء �لختبار�ت �لالزمة 

لإثبات �أن هذ� �لأمر �آمن وفعال.
ويف حال �لنجاح ميكن �أن حتل 

هذه �لتقنية مكان �حلقن �لعادية 
لالإن�سولني، وهو ما ميكنه �إعادة �حلياة 

�لطبيعية ملر�سى �ل�سكري بح�سب 
�لدكتور فو�سينغر، و�لذي �أ�سار �إىل 

�أن �خلاليا �ملزروعة ميكن �أن تعمل 
ملدة �ستة �أ�سهر �إىل �سنة قبل �أن 

ت�ستبدل. 

فوائد الب�صل الأخ�صر �صحة العظام�سحة
يحتوي �لب�سل �لأخ�رس على جمموعة و��سعة من �ملركبات �لغذ�ئية 

�ل�رسورية للج�سم مثل �لفيتامينمات و�ملعادن وم�سادت �لأك�سدة 
و�إ�سافته �إىل �لطعام �سو�ء �إىل �حل�ساء �أو �ل�سلطة ميكن �أن ي�سيف 

فو�ئد �سحية كبرية للج�سم من بينها: حتتوي �ل�ساق �لو�حدة من 
�لب�سل �لأخ�رس على حو�يل 20 مكريو جر�م من فيتامني ك و1.6 
ميلجر�م من فيتامني ج وهذه �لن�سب حتقق نحو 16% من �لحتياج 
�ليومي من فيتامني ك و�أي�ساً 2% من �لحتياج �ليومي لفيتامني ج 

للرجال. بينما يحقق حو�يل 22 % من فيتامني ك و2.1% من فيتامني 
ج للن�ساء. وهما فيتامينني �رسوريني جد�ً ل�سحة �لعظام و �سحة 

�لعني  

فوائد ع�صري الب�صل
ع�سري �لب�سل �أو كما يعرف مباء �لب�سل �أو زيت �لب�سل له خ�سائ�س 

هامة جد�ً ل�سحة �لإن�سان وهي مثل فو�ئد �لب�سل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�سني عملية �له�سم  .1  
�لوقاية من �حل�سا�سية  .2  

عالج للربد  .3  
تقوية �لعظام  .4  

مفيد لل�سعر ومنوه  .5  
مفيد للب�رسة  .6  

حت�سني م�ستوى �ل�سكر يف �لدم  .7  
حماية �لقلب من �لأمر��س  .8  

�لوقاية من �ل�رسطان  .9  
تقليل �أمر��س �لعني  .10  

ماء �لب�سل له فو�ئد �سحية هامة ��رس�ر �لب�سل بالرغم من �لفو�ئد 
�لعديدة للب�سل، �إل �أن ��ستخد�مه بكرثة يوؤدي �إىل حدوث تهيج 

باأغ�سية �ملعدة و�لغثيان،لذ� ين�سح با�ستخد�مه باعتد�ل مثل �أي 
�سيء.  

 اأكل املك�صرات يوميا
 يحمي من �صرطان القولون

تاكد  �أن تناول �ملك�رس�ت ي�ساعد يف خف�س خطر �لإ�سابة مبر�س 
�رسطان �لقولون. ووجد �لباحثون �لكوريون بقيادة �لدكتور “�أي�سن 
�سني” �لأ�ستاذ �مل�سارك يف كلية �لطب �لوقائي بجامعة �سيول �أن 

تناول حو�يل 15 جر�م يومياً ي�ساعد يف �لوقاية من �لإ�سابة ب�رسطان 
�لقولون. وي�سيب �رسطان �لقولون �أكرث من مليون �سخ�س �سنويا، 

حويحدث يف �لأمعاء �لغليظة ويكون غالباً ب�سبب �لتغذية قليلة 
�لألياف و�ملرتفعة �لدهون و�لتدخني و�ل�سمنة. ويتوقع �لباحثون �أن 
�ملك�رس�ت لها خ�سائ�س حتمي من �لإ�سابة ب�رسطان �لقولون مثل 

حمتو�ها �لعايل من �لألياف وم�ساد�ت �لأك�سدة.
وت�سمل �ملك�رس�ت، �جلوز و�للوز و�لبندق و�لكاجو و�ل�سنوبر و�لفول 

�ل�سود�ين و�لف�ستق.

فائدة غري متوقعة ل�صتخدام 
�صودا اخلبز

 �كت�سف علماء من �لكلية �لطبية يف جورجيا �أن تناول �سود� �خلبز 
يقلل بدرجة كبرية من �لتهابات �أمر��س �ملناعة �لذ�تية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن �لباحثني بينو� �أن �ل�سود� 
حتفز �إفر�ز كمية كبرية من حم�س �ملعدة �ل�رسوري له�سم �لطعام. 

وي�ساعد هذ� �حلم�س على قتل �لبكترييا �ملر�سية ويقل�س �لعبء 
على �لطحال �لذي ي�ساهم يف تعزيز �ملناعة �سد �مليكروبات 

وبينت نتائج �لختبار�ت �أن �لفئر�ن �لتي �أعطيت حملول �ل�سود� 
�نخف�س لديها عدد �خلاليا �ملناعية �لتي تثري رد فعل �للتهابات 

عالج �صربة ال�صم�س والوقاية منها
تكرث �لإ�سابة ب�رسبات �ل�سم�س، 

وعلى �لرغم من �أنها تعد من 
�مل�ساكل �ملاألوفة �لتي تندرج حتت 

فئة �لإ�سابات �لعتيادية، �إل �أن 
�لإهمال من �ملمكن �أن يوؤدي �إىل 

عو�قب �سحية

عالج �رسبة �ل�سم�س و�لوقاية منها

تعترب �لإ�سابة ب�رسبات �ل�سم�س 
�سائعة، خ�سو�ساً يف �لبلد�ن ذ�ت 

�ملناخ �حلار، وعلى �لرغم من 
�أنها تعد من �مل�ساكل �ملاألوفة 

�لتي تندرج حتت فئة �لإ�سابات 
�لعتيادية �سهلة �لعالج، �إل �أن 

�لإهمال يف عالج �رسبة �ل�سم�س 
من �ملمكن �أن يوؤدي �إىل عو�قب 

وخيمة قد ت�سل �إىل �لوفاة.

متى حت�سل �لإ�سابة ب�رسبة 
�ل�سم�س؟

قبل �أن نتناول عالج �رسبة 
�ل�سم�س، علينا �أن نعرج على 

بع�س �أ�سا�سيات هذه �حلالة �أولً. 
ي�ساب �لإن�سان ب�رسبة �ل�سم�س 

عندما ترتفع درجة حر�رة ج�سمه 
ب�رسعة �سديدة ل يتمكن معها 
�جل�سم من �لتكيف مع �لتغيري 

�ملفاجئ �حلا�سل �أو من �ل�سيطرة 
على درجة �حلر�رة لإعادتها �إىل 
م�ستو�ها �لطبيعي، ويحدث ذلك 

�إما ب�سبب �لتعر�س لأ�سعة �ل�سم�س 
�أو نتيجة بذل جمهود بدين يف 
طق�س �سديد �حلر�رة ولفرتة 

طويلة، كل ذلك مع عدم �حل�سول 
على كمية كافية من �ل�سو�ئل �أو ما 

مينح �جل�سم �سعور�ً بالرطوبة.

عو�مل تزيد من فر�س �لإ�سابة 
ب�رسبة �ل�سم�س

ترفع �لعو�مل �لتالية من فر�س 
�لإ�سابة ب�رسبة �ل�سم�س:

�رتد�ء مالب�س ثقيلة و�سيقة يف 
جو حار.

�لتعر�س لأ�سعة �ل�سم�س �ملبا�رسة 
لفرتة طويلة.

ممار�سة �لريا�سة �أو �لعمل يف 
�أجو�ء حارة دون تناول قدر كاف 

من �ل�سو�ئل.
تناول قدر كبري من �لكحوليات يف 

طق�س �سديد �حلر�رة.
�لفئات �ملعر�سة للخطر

تزد�د فر�س �لإ�سابة ب�رسبة 
�ل�سم�س عند �لفئات �لتالية:

 كبار �ل�سن.
مر�سى �لقلب و�ل�سكري.

�مل�سابون بال�سمنة.
مر�سى �ل�سلل �لرعا�س.

مدمنو �خلمور و�ملخدر�ت.
�لفرق بني �رسبة �سم�س، �رسبة 

حر و�إنهاك حر�ري

تت�سابه �أعر��س وطرق عالج 
�رسبة �ل�سم�س مع �رسبة �حلر، �إل 
�أن �لفارق �لوحيد �أن �لثانية ميكن 

حدوثها دون وجود �أ�سعة �سم�س 
قوية، على عك�س �رسبة �ل�سم�س 

�لتي يتطلب حدوثها ح�سور�ً 
قوياً لأ�سعة �ل�سم�س. �أما �لإنهاك 

�حلر�ري فهو مرحلة مبكرة من 
جمموعة من �لأعر��س �ملر�سية 

�لتي تن�ساأ وتتفاقم نتيجة �لتعر�س 
حلر�رة �سديدة، وقد يوؤدي �لتاأخر 

�أو �لإهمال يف عالج �لإنهاك 
�حلر�ري �إىل تفاقم �حلالة لت�سبح 

�رسبة �سم�س.

اإجهاد العمل يزيد احتمالت الإ�صابة باأمرا�س القلب 

»القهوة« عو�صا عن حقن الإن�صولني لعالج داء ال�صكري!

 قال علماء يف بريطانيا �إن �لإجهاد يف �لعمل و�ل�سغوط �مل�ساحبة 
له تزيد �حتمالت �لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�ل�سكري، وك�سف باحثون 

يف كلية لندن �أن �سغوط �لعمل توؤثر �سلبا على �لأي�س )�لتغيري�ت 
�لكيميائية يف �خلاليا �حلية �لتي توؤمن �لطاقة(، ما يوؤدي �إىل �أعر��س 

ت�سمل �رتفاع �سغط �لدم وم�ستويات �لكول�ستريول و�ل�سكر يف �لدم 

�إ�سافة �إىل �لوزن �لز�ئد.
وقال �لباحث بالكلية تار�ين ت�ساندول �إن در��سة �أجريت على �أكرث 

من 10 �آلف موظف مدين بريطاين �أظهرت �أنه كلما ز�د �لإجهاد يف 
�لعمل كلما ز�دت �حتمالت �لإ�سابة بالأعر��س �ملوؤدية �إىل �لإ�سابة 

باأمر��س �لقلب و�ل�سكري.



جون تر�فولت� يعود �إىل جمهور ب�أحدث 
The Fanatic أفالمه�
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س �لتحرير
 ود�د �حل�ج

ه�تف �لتحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع �لأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

�ل�شه�ر
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

�ل�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 �لتوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

�إمييل  �لد�رة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة �لعرب�وي 

�لنق�ل  :0661.41.25.76  

جنوم �لفن ينعون �أيقونة �لفن ف�روق �لفي�ش�وي
نعى عدد من جنوم الفن امل�سري والعربي، الفنان الراحل فاروق الفي�ساوي، الذي تويف يف ال�ساعات الأويل من �سباح  يوم اخلمي�س 25 جويلية 

2019 ، بعد معاناة مع مر�س ال�سرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا  ومتت �سالة اجلنازة عليه ظهراً مب�سجد م�سطفى حممود باملهند�سني ووري 
جثمانه  داخل مقابر اأ�سرته مبحافظة املنوفية مب�سر ، بح�سور عدد من جنوم الو�سط الفني، الذين حر�سوا على توديع  فنانهم املف�سل ولقد 
�سارك يف ت�سييع  جثمانه  كل من نقيب املهن التمثيلية، اأ�سرف زكي ونادية اجلندي وحممد هنيدي وعمرو يو�سف واآ�سر يا�سني ورانيا فريد 
�سوقي وطارق لطفي واأكرم ح�سني وبيومي فوؤاد وهالة �سدقي وحممد ممدوح واأحمد داود و�سهرية ووفاء عامر و�سيد رجب وعمرو حممود 

يا�سني وجميلة عو�س وخالد �سرحان وفيدرا ون�سال ال�سافعي ور�سوان توفيق وغريهم.
فنيا  عماًل   450

اأعلن  قد  الراحل  الفنان  وكان      
بال�رشطان.  م�شاب  اأنه  بنف�شه  
الواقع املرير، وقال خالل  وتقّبل 
يف  امل�رشح  على  تكرميه  احتفال 
ال�شينمائي:  اال�شكندرية  مهرجان 
»فوجئت بطبيبي املعالج يخطرين 
له  وقلت  اأنزعج  مل  باملر�ش. 
�شداع  وكاأنه  �شدة  بكل  �شاأواجهه 
اإال  ومير«..  وقته  �شياأخذ  عادي 
ان هذا »ال�شداع« اللعني كان اأقوى 
منه فهزمه بعد مرور ثمانية اأ�شهر 
وثالثة اأ�شابيع متاماً، حيث فا�شت 
اخلمي�ش  �شباح  بارئها  اإىل  روحه 
ولي�شدل  اجلاري،  جويلية   25
ال�شتار على م�شوار فنان، له عديد 
من االأعمال التي �شتظل يف ذاكرة 
الفن امل�رشي )450 عماًل ما بني 
واإذاعية  تلفزيونية  م�شل�شالت 
اآخرها  واأفالم(..  وم�رشحيات 
الفنان  مع  لري«  »امللك  م�رشحية 

يحيى الفخراين.

     

قرى  اإحدى  يف  الفي�شاوي  ولد 
مبحافظة  الليان  �رش�ش  مركز 
يوم 5 فيفري عام 1952  املنوفية 
و5  اأبوين  من  مكّونة  ثرية  الأ�رشة 
اأ�شقاء، بنتني و3 اأوالد، كان فاروق 
كان  عندما  والده  تويف  اأ�شغرهم. 

يف احلادية ع�رشة من عمره فتوىل 
االأكرب  �شقيقه  وتربيته  رعايته 
ر�شاد. ح�شل على بكالوريو�ش يف 
لي�شان�ش  على  وقبلها  العام  الطب 
االآداب يف جامعه عني �شم�شتزوج  
 : ر�شمياً  مرات  ثالث  الفي�شاوي 
من �شمية االألفي التي اجنب منها 

ولديه اأحمد وعمر.

اأحمد ال�سقا 
عرب  ال�شقا  اأحمد  الفنان  وغرد 
قائاًل:  »تويرت«  مبوقع  ح�شابه 
العلي  باهلل  اإال  قوة  وال  حول  »ال 

راجعون،  اإليه  واإنا  هلل  اإنا  العظيم، 
يرحمه  اهلل  هلل،  والدوام  البقاء 
جناته،  ف�شيح  وي�شكنه  له  ويغفر 

فاروق الفي�شاوي«.

حممد هنيدي وهاين رمزي
ون�رش الفنان حممد هنيدي �شورة 
للفنان الراحل، عرب ح�شابه مبوقع 
»تويرت« وعلق عليها قائاًل: »البقاء 
هلل، ربنا يرحمك يارب«، فيما كتب 
�شفحته  عرب  رمزي  هاين  الفنان 
»البقاء  قائاًل:  »في�شبوك«  مبوقع 

هلل، ربنا يرحمك يارب«.
فاروق  النجم  �شابا:   نيكول 

الفي�شاوي، زمن الفن اجلميل
نيكول  اللبنانية  الفنانة  ون�رشت 
بفاروق  جتمعها  �شورة  �شابا 
مبوقع  �شفحتها  عرب  الفي�شاوي 
في�ش بوك، وعلقت عليها بقولها: 
له  ويغفر  يرحمه  ربنا  هلل،  »البقاء 
ويجعل مثواه اجلنة، حاجة حتزن 
الفي�شاوي،  فاروق  النجم  بجد، 

زمن الفن اجلميل«.

عمرو يو�سف :كان �سخ�سًا 
بًا للحياة ا�ستثنائيًا حمحُ

ونعى الفنان عمرو يو�شف، فاروق 
مبوقع  ح�شابه  عرب  الفي�شاوي، 
جتمعه  �شورة  بن�رش  »تويرت« 
»كان  قائاًل:  باالأخري، وعلق عليها 
للحياة  باً  حمحُ ا�شتثنائياً  �شخ�شاً 
ب�شيط  حوله،  من  لكل  وحمباً 
الكرم  عن  اأما  ودوغري،  متوا�شع 
يرحمك  اهلل  حرج،  وال  فحدث 
الكل،  حبيب  يا  فاروق  عم  يا 
اهلل  �شاء  اإن  ب�ش  جداً  حتوح�شني 

يف مكان اأح�شن بكتري«.
اإن�شان  اأجمل  اأنت   ، وهبي:  هيفاء 

لكل النا�ش اللي اتعاملوا معاك
هيفاء  اللبنانية  الفنانة  وغردت 
وهبي عرب ح�شابها مبوقع »تويرت« 
الكبري  الفنان  هلل  »البقاء  قائلة: 
اأجمل  اأنت  الفي�شاوي،  فاروق 
اتعاملوا  اللي  النا�ش  لكل  اإن�شان 
اأهله  وي�شرب  يرحمه  اهلل  معاك، 

وكل النا�ش اللي بتحبه«.

�لق�ش�ء مينع تد�ول �أغنية حممد 
�إ�شكندر تتن�ول �لف�ش�د يف لبن�ن

اأ�شدر جهات ق�شائية يف لبنان قراراً منع 
مبوجبه الفنان ال�شعبي حممد ا�شكندر من 
بث واأداء واحدة من اأغانيه احلديثة لكونها 
للدولة  التابعة  املوؤ�ش�شات  اإحدى  ذكرت 

اللبنانية.
الوطنية  الوكالة  تقرير  ذكره  ما  وبح�شب 
االأمور  قا�شية  فاإن  الر�شمية،  لالإعالم 
اأ�شدرت  امل�شتعجلة يف بريوت هالة جنا، 
قراراً نافذاً على اأ�شله بحق الفنان حممد 
فار�ش  وامللحن  ال�شاعر  وجنله  اإ�شكندر 
»م�رشف  عبارة  بحذف  ق�شى  ا�شكندر 
االأب  للثنائي  اأغنية  يف  الواردة  االإ�شكان« 
هذا؟«،  لك  اأين  »من  عنوان  واالبن حتمل 
وهي اأحد اآخر اإ�شدارات الفنان اإ�شكندر.

كما طلبت جنا يف قرارها املعجل والفوري 
وقف بث االأغنية على كل و�شائل االإعالم 
املرئية و�شا�شات التلفزة ومواقع التوا�شل 

اإىل حني اإجراء احلذف، وذلك خالل مهلة 24 �شاعة من تاريخ تبلغهما القرار حتت طائلة غرامة اإكراهية 
قدرها خم�شة ماليني لرية لبنانية عن كل يوم تاأخري.

ي�شار اإىل اأن عبارة »م�رشف االإ�شكان« تظهر مكتوبة يف فيديو كليب االأغنية التي يتمحور مو�شوعها حول 
اأنواع الف�شاد امل�شت�رشي يف لبنان، بحيث يتمكن ثنائي من احل�شول على قر�ش  ظاهرة »الوا�شطة«، اأحد 
لالإ�شكان بعد جلوئه اإىل »وا�شطة« فيما ثنائي اآخر ينتظر دوره من دون جدوى، ما دفع مب�رشف االإ�شكان 
اإىل اعتبار اأن هذا املقطع يتعر�ش ل�شمعته وكرامة القيمني عليه والعاملني فيه وي�شكل تعدياً وا�شحاً على 

حقوقه، وبالتايل رفع دعوى قدح وذم واتهام بتلقي الر�شى.

املمثل  يخو�ش 
جون  االأمريكي 
بطولة  ترافولتا، 
 The« بعنوان  فيلم 
والذي   ،»Fanatic
يج�شد فيه دور معجب 
مبالحقة  مهوو�ش 

حتى  امل�شاهري،  اأحد 
مطارد  اإىل  يتحول 
من  الفيلم  عنيف، 
يف  طرحه  املقرر 
العر�ش  �شاالت 
 30 يوم  ال�شينمائي 

اأوت القادم.

يقوم ترافولتا بتج�شيد 
يحُدعى  �شاب  دور 
ي�شعى  الذي  »مو�ش«، 
�شديقته،  مب�شاعدة 
جنومه  اأحد  ملالحقة 
جميع  يف  املف�شلني 
للح�شول  املنا�شبات 

وعندما  توقيعه،  على 
يف�شل يف ذلك، يحاول 
مطاردته يف كل مكان 
�شديقته  مب�شاعدة 
ا�شتخدام  تعلمه  التي 
التطبيقات  بع�ش 
منزله،  موقع  لتحديد 
من  حتذره  اأنها  اإال 
يف  بعيداً  الذهاب 
بح�شب  م�شاعيه، 
الرتويجي  الفيديو 
ال�رشكة  طرحته  الذي 

املنتجة.
اإخراج  من  الفيلم 
فريد  االأمريكي، 
مبني  وهو  درا�شت، 
حقيقة  واقعة  على 
وخربته  لها،  تعر�ش 
املعجبني  اأحد  مع 
الذي  املتحم�شني 

حتول اإىل مطارد له.
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اأوفر الكرو�س  �سياراتها  اأ�سغر  تطلق  فاغن  فولك�س 

فاغن  فولك�س  ا�ضتعر�ضت 
ترويجي  اإعالن  اأول  موؤخرا 
 "T-Cross" مل�رشوع 
�ضياراتها  اأ�ضغر  يعك�س  الذي 
الكرو�س اأوفر، ويظهر الفيديو 
�ضتاأتي  اجلديدة  ال�ضيارة  اأن 

ت�ضميمي  بني  يجمع  ب�ضكل 
 "T-Rock" �ضيارات 
كما  ال�ضهرية.   "Tiguan"و
هذه  تبنى  اأن  املفرت�س  من 
 MQB" من�ضة  على  ال�ضيار 
طوله  بهيكل  وتاأتي   ،"A0

4.1 م، واأنظمة تعليق مميزة 
يجعلها  رباعي،  دفع  ونظام 
اأ�ضعب  اجتياز  على  قادرة 
وعورة  واأكرثها  الطرق 
تزود  اأن  املفرت�س  ومن 
اجلديدة   "T-Cross"

املحركات،  من  بنوعني 
يعمل  توربيني  اأحدهما 
اأ�ضطوانات  بثالث  بالبنزين 
باأربع  واآخر  لرت،   1.5 و�ضعة 
لرت، مع علب  و�ضعة 1.6  اأ�ضطوانات، 
�رشعات اأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

 ت�سال تخ�سر
 اأحد اأهم موظفيها

كيف �ستبدو ني�سان 
"GT-R" القادمة

يف  الهند�ضة  ق�ضم  رئي�س  قّدم 
�رشكة ت�ضال الأمريكية، داغ فيلد، 
ال�رشكة  يف  من�ضبه  من  ا�ضتقالته 
وذكر موقع "CNBC" الأمريكي 
عمل  الذي  فيلد  ا�ضتقالة  اأن 
بعد  جاءت  �ضنوات   5 ت�ضال  يف 
اأ�ضدرتها �رشكته،  التي  القرارات 
اأوقفته  والتي  الفائت،  مايو  يف 
حمددة  غري  لفرتة  العمل  عن 
بيانا  ت�ضال  اأ�ضدرت  جانبها،  من 

على  فيلد  فيه  �ضكرت  ر�ضميا 
اجلهود التي بذلها خالل عمله يف 
كفاءته  على  فيه  واأثنت  ال�رشكة، 

يف تطوير العمل.
عن  م�ضوؤول  كان  فيلد  اأن  يذكر 
الكهربائية  ال�ضيارات  اإنتاج 
كبري  ب�ضكل  و�ضاهم  ت�ضال،  يف 
�ضيارات  ت�ضاميم  تب�ضيط  يف 
"Model 3"، الأمر الذي قلل من 

تكلفة اإنتاجها ب�ضكل ملحوظ.

�ضورا  املواقع  بع�س  تداولت 
ل�ضيارة  اأنها  اأكدت  وت�رشيبات 
الريا�ضية   "GT-R" ني�ضان 

القادمة.
GT-" فاإن  للت�رشيبات،  ووفقا 

بهيكل  �ضتاأتي  اجلديدة   "R50
األياف  من  م�ضنوع  ان�ضيابي 
ما  واخلفيفة  املتينة  الكربون 
�رشعة  على  اإيجابا  �ضينعك�س 
ال�ضيارة، كما من املفرت�س اأن تاأتي 

املركبة مبحرك توربيني جبار بـ 6 
قادر  لرت   3.8 و�ضعة  اأ�ضطوانات 
على توليد عزم 780 ح�ضانا، وعلبة 
�رشعات اأوتوماتيكية بـ 9 مراحل. 
باأنظمة  ال�ضيارة  هذه  و�ضتزود 
متطورة  فرامل  واأنظمة  تعليق 
الكربون  األياف  تركيبها  يف  تدخل 
ال�رشعات  على  حرارتها  لتقليل 
عجالت  عن  ف�ضال  العالية، 

ريا�ضية مبقا�س 20 بو�ضة.

هوندا تطرح اأحدث �سياراتها الكرو�س اأوفر

ميت�سوبي�سي تعّدل "باجريو" ال�سهرية

ا�ضتعر�ضت �رشكة هوندا موؤخرا اأحدث منوذج 
من �ضيارة "Pilot" الكرو�س اأوفر ال�ضهرية وتتميز 

"Pilot" اجلديدة بت�ضميم مميز يجمع بني �ضيارات 
"HRV" من هوندا و�ضيارات "Q5" الكرو�س اأوفر 
من اأودي كما من املفرت�س اأن تاأتي ال�ضيارة باأحدث 

اأنظمة املولتيميديا، و�ضا�ضتني تعمالن باللم�س 
واحدة يف منت�ضف الواجهة الداخلية، واأخرى مقابل 

ال�ضائق متاما، بالإ�ضافة اإىل اأنظمة اأوتوماتيكية 
للتحكم بالفرامل ومنع النزلق على الطرق ال�رشيعة 

واملنعطفات.
و�ضي�ضمن الأداء املمتاز لل�ضيارة حمرك بنزين بـ 6 

اأ�ضطوانات و�ضعة 3.5 لرت، قادر على توليد عزم 283 
ح�ضانا.

اأكدت �رشكة ميت�ضوبي�ضي اليابانية 
عزمها طرح مناذج جديدة معدلة 
رباعية  "باجريو"  �ضيارات  من 

الدفع.
"باجريو"  اأن  ال�رشكة  واأو�ضحت 
من  للعديد  �ضتخ�ضع  القادمة 
الت�ضميمني  يف  التعديالت 
و�ضتزود  والداخلي،  اخلارجي 
اأكرب من نظرياتها احلالية،  بهيكل 
كما  ركاب  ل�ضبعة  تت�ضع  وقمرة 

ال�ضيارة  هذه  تطرح  اأن  ينتظر 
مبحركات بنزين ب�ضت اأ�ضطوانات 
توليد  على  قادرة  لرت،   3.3 و�ضعة 

عزم 180 ح�ضانا.
ومن املتوقع اأن تطرح ميت�ضوبي�ضي 
يف  املقبل،  العام  اأوائل  �ضيارتها، 
 53 ب�ضعر  اأول  ال�ضينية  ال�ضوق 
رو�ضيا  لت�ضل  تقريبا،  دولر  األف 
والأ�ضواق الأوروبية يف الربع الثاين 

من 2019.

مر�سيد�س ت�ستعد لطرح CLA الكوبيه اجلديدة
   

ت�ضتعد �رشكة مر�ضيد�س لطرح ال�ضيارة CLA الكوبيه اجلديدة يف مايو)اأيار( املقبل 
ب�ضعر يبداأ من 31475 األف يورو واأو�ضحت ال�رشكة الأملانية اأن اجليل الثاين من 

ال�ضيارة الكوبيه رباعية الأبواب ياأتي بطول 4.69 اأمتار، ويتمتع باملزيد من 
الرحابة يف املق�ضورة الداخلية خا�ضًة املقاعد اخللفية بعد زيادة 

طول قاعدة العجالت حوايل 3 �ضم عن اجليل ال�ضابق، يف حني 
زادت �ضعة �ضندوق الأمتعة لت�ضل اإىل 460 لرتاً. وعلى 

�ضعيد الدفع تتوفر لل�ضيارة CLA الكوبيه 
املدجمة حمركات بنزين وديزل رباعية 

الأ�ضطوانات تغطي نطاق قوة ميتد 
بني 85 كيلووات/116 ح�ضان و165 

كيلووات/225 ح�ضان.
وترتاوح ال�رشعة الق�ضوى لل�ضيارة 

CLA الكوبيه بني 205 و 250 
كلم/�س، ومعدل ال�ضتهالك بني 

3.8 لرت من الديزل/100 كلم و6.5 
لرت/100 كلم من البنزين.

Qashqai موديل خا�س من ني�سان

اأحدث  دبليو" تخترب  اإم  "بي 
�سياراتها الريا�سية

دبليو"  اإم  "بي  �رشكة  بداأت 
الأملانية باختبار منوذج جديد 
من  الريا�ضية  �ضياراتها  من 

الفئة الثامنة.
وبالرغم من تكتم "بي اإم دبليو" 
اإل  ال�ضيارة،  هذه  ت�ضميم  عن 
ظهرت  التي  الفيديوهات  اأن 
اأنها  اأثناء الختبارات، تبني  لها 
من  بدل  اأبواب،   4 بـ  �ضتاأتي 
بابني كما هي العادة يف �ضيارات 

."8-BMW"
كما �ضتاأتي هذه ال�ضيارة بهيكل 

ان�ضيابي بطول 5 اأمتار تقريبا، 
 18 مبقا�س  ريا�ضية  وعجالت 
وفرملة  تعليق  واأنظمة  اإن�س، 
خلفي  دفع  ونظامي  خا�ضة، 

ورباعي.
ن�ضخة  بن�ضختني،  و�ضتطرح 
 8 بـ  توربيني،  مبحرك  مزودة 
اأ�ضطوانات، وعزم 530 ح�ضانا، 
بـ  مبحرك  مزودة  ون�ضخة 
 600 وعزم  اأ�ضطوانات،   8
�رشعة  علبة  مع  يعمل  ح�ضان، 

اأوتوماتيكية بـ 9 مراحل.

النقاب  ني�ضان  �رشكة  ك�ضفت 
 N-Way اخلا�س  املوديل  عن 
 SUV من فئة ،Qashqai لأيقونتها

املدجمة.
اأن  اليابانية  ال�رشكة  واأو�ضحت 
يعتمد   N-Way اخلا�س  املوديل 
 ،Acenta التجهيزات  خط  على 
مزدوجاً،  هواء  مكيف  يقدم  والذي 
امل�ضاعدة،  القيادة  اأنظمة  وحزمة 
الأمام  يف  ال�ضيارة  �ضف  و�ضافرة 
املارة،  على  التعرف  ونظام  واخللف 
على  للحفاظ  امل�ضاعدة  والأنظمة 
ونظام  العايل،  وال�ضوء  ال�ضري،  حارة 

التعرف على اإ�ضارات املرور.
ويقدم املوديل اخلا�س اأي�ضا جتهيزات 

اإ�ضافية مثل نظام املالحة، وال�ضقف 
ونظام  ال�ضقف  وق�ضبان  البانورامي، 
التدفئة  ووظيفة  الأمام،  يف  التدفئة 
للزجاج الأمامي واجلنوط امل�ضنوعة 

من معدن خفيف قيا�س 18 بو�ضة.
وبالن�ضبة لنظام الدفع، اأ�ضارت ني�ضان 
جمموعة  يف  تتوفر  ال�ضيارة  اأن  اإىل 
التي  والديزل،  البنزين  حمركات  من 
 115 بني  ميتد  قوة  نطاق  تغطي 
وتت�ضافر  ح�ضان،   160 اإىل  ح�ضان 
احلركة  ناقل  مع  املحركات  جهود 
من  القاب�س  مزدوج  الأوتوماتيكي 
احلركة  ناقل  اأو  �رشعات،  �ضبع 
الأوتوماتيكي Xtronic لتوزيع القوة 

على عجالت ال�ضيارة الأربع.
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في�شبوك : 800 األف م�شتخدم تاأثروا مب�شكلة اإلغاء احلظر

بعد  في�سبوك  كارهني  �أحد  كنت  �إذ� 
فاإليك  �لأخرية  �خل�سو�سة  ق�سايا 
�سبب �آخر يجعلك تكره في�سبوك �أكرث 
�أخطاء  �أحدث  هو  هذ�  بالأ�سح  �أو 
ولو  باخل�سو�سية  يتعلق  فيما  �ل�رشكة 
�أعلنت   ، �ملرة  هذه  خفيف  ب�سكل 

حدوث  عن  ر�سمي  ب�سكل  �ل�رشكة 
�ألف   800 لتاأثر  �أدى  برجمي  خطاأ 
م�ستخدم مب�سكلة فك �حلظر �لتلقائي 
وذلك  بحظرهم  قامو�  �أ�سخا�ص  عن 
خالل �لفرتة من 29 ماي �إىل 5 جو�ن، 
�لأ�سخا�ص �ملحظورين  �أن  يعني  هذ� 

متكنو� من م�ساهدة �ملحتوى �خلا�ص 
مبن قامو� بحظرهم خالل تلك �لفرتة 
من  ممنوعني  �أنهم  يفرت�ص  وقت  يف 
م�ساهدة ذلك وي�سمل هذ� �ملن�سو�رت 

و�ل�سور و�لفيديو.
�مل�سكلة  �سبب  تو�سح  مل  في�سبوك 

ممن   %83 ذكرت  ولكن  حريف  ب�سكل 
�سخ�ص  لديهم  للم�سكلة  تعر�سو� 
و�حد على �لأقل مت فك �حلظر عنده 
و�أ�سافت �أن هذه �مل�سكلة مل تعيد �أي 
�سخ�ص لقائمة �لأ�سدقاء و�أكدت طبعاً 

�أنها قامت باإ�سالحها نهائياً.

في�شبوك »يفتح« العيون 
املغلقة يف ال�شور!

طور في�سبوك طريقة مبتكرة لـ »لإنقاذ« �ل�سور �لتي يرم�ص 
فيها �لأ�سخا�ص عن طريق �خلطاأ و��ستخدم فريق من مهند�سي 
في�سبوك تقنية جديدة ت�سمى »<in-painting«، حيث يعمل 

�لربنامج على ��ستبد�ل �لعني �ملغلقة باأخرى مفتوحة، ولكن 
بطريقة تبدو و�قعية ب�سكل لفت للنظر وقام �ملهند�سون 

-Generative A  بتدريب نظام �لتعلم �لآيل، �لذي ي�سمى »
versarial Network«، لإعادة فتح �لعيون �ملغلقة تلقائيا.

ويتم تدريب �ثنني من �ل�سبكات �لع�سبية على �لتعرف على 
عيون �مل�ستخدمني يف مليوين �سورة، و�إعادة �إن�سائها من خالل 

�لرجوع �إىل جمموعة من �ل�سور �ملرجعية، حيث يتم جمع 
�ملعلومات عن لون جلد �مل�ستخدم و�سكل �لعني ولون �لقزحية.

وقدم حو�يل 200 �ألف �سخ�ص �سورهم للدر��سة، كما �سملت 
جمموعة بيانات منف�سلة لـ 100 �ألف �سورة للم�ساهري وقال 

�لباحثون �إنه لي�ص هناك �سك يف �أن �خلو�رزميات �لو�قعية 
لإعادة ت�سحيح معامل �لوجه، تعترب مو�سوع بحثي متنامي فيما 

يتعلق بتقنيات �لكمبيوتر �ملتطورة و�لتعلم �لآيل.
و�أ�سافو� �أن خو�رزميات �إعادة �لتنقيح ��ستخدمت على نطاق 

و��سع يف مهام خمتلفة، مبا يف ذلك �إز�لة �للون �لأحمر من 
�لعيون و�ل�سو�ئب و�لتالعب مبيز�ت �لوجه، وت�سميم ماكياج 
��سطناعي ومع ذلك، فقد تعر�ست �لتقنية �ملبتكرة مل�سكلة 
كبرية عند �لتدّرب على �ل�سور �لتي حتتوي على نظار�ت �أو 

ق�سات �سعر معينة. كما تو�جه �لتقنية م�سكلة يف حتليل �لوجوه 
�سمن �ل�سور�ملزدحمة بالأ�سخا�ص، ومن غري �لو��سح ما �إذ� كان 
في�سبوك يخطط لإطالق �لتكنولوجيا �جلديدة لال�ستخد�م على 

من�سات �لتو��سل �لجتماعي �خلا�سة بال�رشكة �لأم.

مايكرو�شوفت �شرت�شل حتديث ويندوز 10 
الكبري نهاية ال�شهر .. تعرف على اجلديد

خام�ص حتديث رئي�سي لنظام �لت�سغيل 
ويندوز 10 �سي�سل نهاية �ل�سهر �جلاري 
�سيكون  و�لذي  �ملقبل  �لأثنني  يوم  �أي 
 10  Windows �لرمزي  ��سمه 
�لقادم  �لكبري  �لتحديث   2018  April
وت�سميته   17134 �لإن�ساء  رقم  يحمل 
�أن �ل�رشكة �ستعتمد  بهذ� �ل�سكل يعني 
�لتحديثات  ت�سمية  يف  جديد  ��سلوب 
�لذي  و�لعام  �ل�سهر  ��سم  ��سافة  وهو 
ي�سدر فيه وهذ� �لتحديث متاح جماناً 
�لعام  خالل  و�سي�سل  للم�ستخدمني 

�جلاري حتديثني �إ�سافيني جمانيني
مايكرو�سوفت  �أطلقت  �لآن  وحتى   
لنظام  رئي�سية  حتديثات  �أربعة 
 November وهي    10 ويندوز 
 Update، Anniversary
 ،Update، Creators Update
وكما   .Fall Creators Update و 
�لقادم  �خلام�ص  �لتحديث  تالحظون 

�سينتهج ��سلوب �لت�سمية �جلديد
يف  �جلديدة  �ملز�يا  لأبرز  وبالنظر 
�لزمني  �خلط  ميزة  �لتحديث  هذ� 
�ملتوقع  من  كان  و�لتي   Timeline
هذه  �ل�سابق.  �لتحديث  يف  �إطالقه 

�مليزة ت�سمح للم�ستخدم �لبحث يف كل 
�لكمبيوتر  بها على  قام  �لتي  �لأن�سطة 
وتت�سمن  ما�سي.  يوم   30 خالل 
�مللفات  �ستظهر  �لتي  �ملعلومات 
عمل  �لتي  و�ملو�قع  و�لتطبيقات 
�لذي  ما  معرفة  ميكن  و�أي�ساً  عليها. 
�سو�ء  �لذكي  هاتفه  على  به  يقوم  كان 
تتم  �سيء  �آيفون. وكل  �أو  �أندرويد  كان 
مايكرو�سوفت  ح�ساب  عرب  مز�منته 
�أوفي�ص  �أو  �إيدج  مت�سفح  وبا�ستخد�م 
�لرتكيز  م�ساعد  �لأخرى  �مليزة   365
عند  ت�سمح  و�لتي   Focus Assist
ت�سوي�ص  من  بالتخل�ص  ت�سغيلها 
�ل�سبكات  من  �لو�ردة  �لإ�سعار�ت 
�لإلكرتوين  و�لربيد  �لجتماعية 
وغريها. ميكن تفعيله يدوياً �أو حتديد 
ميكن  كما  �ليوم،  خالل  معني  موعد 
�لأ�سخا�ص،  لبع�ص  �ل�ستثناء�ت  و�سع 
�إيقاف تفعيله يظهر لك ملخ�ص  وبعد 
 Edge مت�سفح  �أما  فاتك  �سيء  لكل 
مثل  جديدة  مز�يا  على  ح�سل  �أي�ساً 
كتم  �إيقاف  �أو  لكتم  لل�سوت  �أيقونة 
وكذلك  معني.  تبويب  �أي  من  �ل�سوت 
هناك و�جهة قر�ءة �لكتب �لإلكرتونية 

هل نظام ت�شغيل كروم 
 البديل الأمثل لآندرويد

 على الأجهزة اللوحية؟
متتلك �رشكة قوقل نظام ت�سغيل �آندرويد 
�لذي تعمل به ُمعظم �لهو�تف �لذكية يف 
�للوحية  �لأجهزة  حلقتها  و�لتي  �لعامل، 
�ل�رشكة  متتلك  كما  ذلك،  يف  �لتابلت  �أو 
نظام ت�سغيل كروم �لذي تعمل به �أجهزة 
�لكمبيوتر، و�لذي يبدو �أنه �سيكون �لنظام 
نظام  من  بدلً  �للوحية  لالأجهزة  �لأمثل 

�آندرويد قريباً

ملاذا ترك الآندرويد؟

جهاز  �أول  �إطالق  عند  �أنه  �حلقيقة  يف 
كانو�  �آندرويد  بنظام  يعمل  لوحي 
جديد  �سيٍء  عن  يبحثون  �مل�ستخدمني 
خُمتلف متا�سياً مع �أجهزة �آيباد، لكن فيما 
بعد بد�أ �لنا�ص يرون يف �لأجهزة �للوحية 
نُ�سخة ُمكربة  �آندرويد  بنظام  �لتي تعمل 
عن �لهو�تف �لذكية، خا�سة بعد �لزيادة 
�لذكية  �لهو�تف  حجم  يف  �مللحوظة 
�لنا�ص  جعل  �لذي  �لأمر  وهو  �لعادية. 
جهاز  لقتناء  جوهرياً  �ختالفاً  يرون  ل 
هاتف  من  بدلً  بو�سة   7 ب�سا�سة  لوحي 
�جلهازين  �أن  طاملا  بو�سة،   6 بقيا�ص 

يقدمان نف�ص �خل�سائ�ص و�لتطبيقات
ب�سكل  ي�ستمر  �لرت�جع  كان  وبالطبع 
�سنوي يف مبيعات �لأجهزة �للوحية بنظام 
�آندرويد مقارنة مع �أجهزة �آيباد، بالرغم 
لبع�ص  كانت  ��ستثناء�ت  هناك  �أن  من 
�رشكات  تُنتجها  �لتي  �لكبرية  �لأجهزة 
لالأعمال  حمدود  ب�سكل  �سام�سوجن  مثل 

�خلا�سة و�ل�رشكات

هل نظام ت�سغيل كروم 
منا�سب؟

بد�أت قوقل بو�سع نظام ت�سغليها �جلديد 
ت�سعى  حيث  فرتة،  قبل  �خلارطة  على 
�حلو��سيب  �سوق  يف  كلمتها  لها  ليكون 
وويندوز  مايكرو�سوفت  مع  �حلال  مثلما 
�لذي  �لأمر  وهو  ماك،  ونظام  �آبل  �أو 
كروم  ت�سغيل  نظام  تُقدم  جعلها 
�لكمبيوتر  لأجهزة   »ChromeOS«
مل  �لأمر  فاإن  وبالطبع،  و�لالبتوب 
�أن  طاملا  �حلد  هذ�  عند  ليتوقف  يكن 
�لختالفات  بع�ص  على  يحتوي  �لنظام 
بيئة  يُقدم  حيث  �آندرويد،  يف  �ملوجودة 
مهنية  وتطبيقات  �أ�سمل  �حرت�فية  عمل 
�آندرويد  عك�ص  على  لالأعمال  ُمنا�سبة 
�لعمل  تركيزه على وظائف  ين�سُب  �لذي 
�لب�سيطة على �لهاتف هذ� �لأمر جعل من 
�رشكات �لأجهزة �لإليكرتونية تُفكر جدياً 
بتكلفة  �أ�سمل  ل�ستخد�مات  حتويله  يف 
��ستخد�مه  تُقرر  جعلها  ما  وهو  �أقل، 
�لأمر  »�لتابلت«،  �للوحية  �لأجهزة  مع 
للم�ستخدم  �أكرث  خيار�ت  �سيوفر  �لذي 

يف �ل�سوق

هل �سينجح النظام؟

�سيُقدم  �أنه  وخ�سو�ساً  بالتاأكيد، 
ومهنية  �حرت�فية  �أكرث  خُمتلفة  خيار�ت 
�أقالم  وجود  �أن  كما  للم�ستخدمني، 

�ستايلو�ص كرفيق لالأجهزة �سي�ساعد على 
��ستخد�م �لأجهزة بطريقة �أف�سل ُمقارنة 
مع �أجهزة �آندرويد �لتي ل ت�ستخدم تلك 
�سيجعل  ما  وهو  �أغلبها،  يف  �لتقنيات 
عن  خمتلفاً  �سيئاً  فيها  يجد  �مل�ستخدم 
�ل�سابق، �إل �أن �لأمر رمبا �سيحتاج بع�ص 

�لوقت لتُ�سبح �خليار �لأ�سا�سي له

ما احلافز ل�سراء اأجهزة نظام 
كروم؟

�حلقيقة �أن �سعر �لأجهزة هو �أكرب حافز، 
حول،  �أ�سعارها  �سترت�وح  ما  غالباً  حيث 
بكافة  يتمتع  جلهاز  منا�سب  �سعر  وهو 
�ملختلفة،  قوقل  وخدمات  �لإمكانيات 
�لأجهزة  فاإن  �حلال  بطبيعة  لكن 
ي�سل  قد  جد�ً  �لعالية  باملو��سفات 

�سعرها 600
كما �أن �لأجهزة �جلديدة بنظام كروم تُقدم 
وخ�سو�سا  �مُلفيدة  �ملز�يا  من  �لعديد 
مُيكن  بع�سها  �أن  �إل  بالإ�سافة  للطالب، 
لوحة مفاتيح  لالبتوب مع  ب�سهولة  حتويله 
�أو تابلت كما فعلت �ت�ص بي مع �أول جهاز 
مُيكن ف�سله ويعمل بنظام كروم، وهو ثاين 
كروم  �آي�رش  بعد  كروم  بنظام  يعمل  جهاز 
هذ�  يف  ف�سل  مُيكن  ل  �لذي   10 بوك 
�لأ�سئلة  بع�ص  على  �أجبنا  رمبا  �ملقال 
تُقدم فكرة عن نظام ت�سغيل  �لتي  �مُلهمة 
كروم و�ل�سبب �لذي يجعله بدياًل �أن�سب من 
�آندرويد على �لأجهزة �للوحية. ونتمنى �أن 

ينال �إعجابكم



»هواوي« تك�شف عن 
هاتف بكامريات فائقة!

هاتف  لإطالق  »هواوي«  �رشكة  تتح�رش 
وقدرة  فائقة،  ت�صوير  بقدرات  متطور 
على العمل مع �صبكات اجليل اخلام�س من 

الإنرتنت.
ومن اأبرز ما �صيميز هذا اجلهاز هو هيكله 
العد�صة،  ثالثية  بكامريا  املزود  الأنيق 
عد�صاتها  ترتتب  ميغابيك�صل،   48 بدقة 
مع م�صباح الإ�صاءة على �صكل مربع على 
اأن تكون  الواجهة اخللفية، من املفرت�س 
اأف�صل كامريات الهواتف املوجودة حاليا.

فمن  الهاتف  لهذا  الأمامية  الكامريا  اأما 
اأن تكون بدقة 32 ميغابيك�صل،  املفرت�س 
ومزودة مبيزة التعرف على الوجوه، لقفل 
واآمن  �رشيع  ب�صكل  القفل  وفك  ال�صا�صة 
�صا�صة  على  اجلهاز  هذا  �صيح�صل  كما 
قادرة  بو�صة،   6.26 الدقة مبقا�س  عالية 
 ،FHD+ بدقة  فيديوهات  عر�س  على 
وبطارية ب�صعة 3900 ميلي اأمبري، واأحدث 
واجهات  مع  يعمل  »اأندرويد«  نظام 

.9.1 EMUI

جرمية قتل تهّز مدينة 
واقنون بتيزي وزو 

تيزي  ولية  يف  واقنون  مدينة  اهتّزت 
وزو ليلة اول ام�س على وقع جرمية قتل 
العمر  من  يبلغ  �صاب  راح �صحيتها  ب�صعة 
25 �صنة، تلّقى طعنات قاتلة على م�صتوى 
قرية القالة ببلدية ايت عي�صي ميمون على 
يد �صديقه البالغ من العمر 21 �صنة، اإثر 
خالف ن�صب بينهما وقد مت نقل ال�صحية، 
على جناح ال�رشعة، اإىل م�صت�صفى مدينة 
لفظ  حتى  يبلغه  مل  الذي   ، وزو  تيزي 
البليغة  باجلروح  متاأثرا  الأخرية،  اأنفا�صه 
م�صلحة  فتحت  بينما  لها  تعّر�س  التي 
الدائرة حتقيقا  لأمن  الق�صائية  ال�رشطة 
اجلاين  توقيف  من  اإثره  على  متّكنت 

�صاعات بعد اقرتافه للجرمية
ح-كرمي

ال�شلف
اعتماد خم�شة نقاط بيع 

جديدة لبيع الأ�شاحي
ال�صلف  ولية  م�صالح  خ�ص�صت   
حت�صبا  البيطرة  مفت�صية  مع  بالتن�صيق 
نقاط  خم�س  املبارك  الأ�صحى  لعيد 
 17 جانب  اإىل  الأ�صاحي  لبيع  جديدة 
اأم�س  ا�صتفيد  ح�صبما  اأ�صبوعيا  �صوقا 

اجلمعة لدى ذات امل�صالح.
واأو�صح رئي�س مفت�صية البيطرة مبديرية 
بذريات  معّمر  الفالحية،  امل�صالح 
املتعلق  الولئي  القرار  اإطار  ويف  اأنه 
بتنظيم عملية بيع الأ�صاحي ومراقبتها 
معتمدة  نقاط  خم�س  تخ�صي�س  »مت 
للبيع ومراقبة من قبل م�صالح البيطرة 
املّجندة ناهيك عن �صبعة ع�رش �صوقا 

اأ�صبوعيا عرب خمتلف ربوع الولية«.
وفقا  املعتمدة،  البيع  نقاط  وتتوزع 
اأم  بلديات  من  بكل  بذريات،  لل�صّيد 
طريق  نحو  اجل�رش  )بجانب  الدروع 
)عند  ،ال�صطية  جماجة(  الأبي�س 
م�صتودع �صبيبة مبحاذاة مقربة �صيدي 
)املدخل  را�صد  بني  القادر(،  عبد 
�صهدت  التي  ال�رشقي(،وبنايرية 

تخ�صي�س نقطتني معتمدتني للبيع.

حممد بن ترار

م�صالح  بيان  وح�صب  العملية 
الدرك الوطني  جاءت ا�صتغالل 
التي  ال�صبكة  هذه  ن�صاط  حول 
وهران  من  عنا�رشها  ينحدر 
حيث   ، وتي�صم�صيلت  وتلم�صان 
مت توقيف عن�رشان على  منت 
م�صتوى  على  نفعية  مركبة 
حمور الدوران بحي ال�صديقية  
وبحوزتهم قنينة حتوي  خليط 
من الرتاب ومعدن ا�صفر وزنه 
05غ ، وبالتحقيق معهم ك�صفوا 
على �رشكائهم اخلم�صة  حيث  

على  �صخ�صان  توقيف  مت 
�صامبول  نوع  من  مركبة  منت 
زجاجية  قنينات   وبحوزتهم 

اإحداهما حتوي 03غ من الزئبق 
غ   150 حتوي  واأخرى  الأحمر 
مت  كما    ، الأبي�س  الزئبق  من 

منت  على  اأخر  �صخ�س  توقيف 
مركبة من نوع �صوفروليه رفقة 
بحوزتهم  و�صبط  اأ�صخا�س 
تفوق  الثمن   باهظة  املا�صة 
يقدر  ووزنها  �صنتيم  مليار   02
مبلغ  حجز  مت  كما   ، ب68غ 
مليون  ب15  يقدر  اإجمايل 
املتاجرة  عائدات  من  �صنتيم 
انه  ي�صتبه  الذي  بالزئبق  
عن  الك�صف  يف  ي�صتعمل 
املعادن اأو ال�صعوذة  يف انتظار 
ا�صتكمال التحقيقات يف الأمر 
اأمام  الأطراف  تقدمي  قبل 

العدالة .

تن�شط بني تلم�شان وهران وتي�شم�شيلت

الإطاحة ب�شبكة للمتاجرة بالزئبق والأملا�س 

تاجموت يف الأغواط

يوم توجيهي للناجحني يف البكالوريا 

املدية

بعث خمطط حماية املدينة القدمية 

ب�شبب تطبيقها املخ�ش�ص 
للأطفال!

ف�شيحة جديدة 
لـ«في�شبوك« 

من  حلملة  موؤخرا  »في�صبوك«  تعر�صت 
النتقادات ب�صبب خلل خطري يف تطبيق 
طورته  الذي   Messenger Kids

ليكون تطبيقا خم�ص�صا لالأطفال وتبعا 
فاإن خلال برجميا  للمعلومات املتوفرة 
لآلف  �صمح  التطبيق  هذا  اأ�صاب 
بالتوا�صل  ي�صتخدمونه  الذين  الأطفال 
اإىل  والن�صمام  غرباء،  اأ�صخا�س  مع 
بالتوا�صل  لهم  م�رشح  غري  حمادثات 

معها.
قامت  اأنها  اإىل  »في�صبوك«  واأ�صارت 
اأ�صاب  الذي  الربجمي  اخللل  باإ�صالح 
تطبيقها، واأن اخللل مل يوؤثر على جميع 
امل�صتخدمني، بل مكن بع�س م�صتخدميه 
من الدخول اإىل حمادثات جماعية غري 
واأو�صحت  اإليها  بالدخول  لهم  م�رشح 
اأنها قامت بحجب املكاملات اجلماعية 
عن م�صتخدمي التطبيق، وحّذرت اأهايل 
من خدماته  ي�صتفيدون  الذين  الأطفال 
هذا  اأطلقت  قد  »في�صبوك«  وكانت 
الأطفال  لي�صتعمله  التطبيق عام 2017، 
والكتابة  الفيديو  عرب  للتوا�صل  كو�صيلة 
اأهاليهم،  باإ�رشاف  ال�صور  ويتبادلون 
جهات  حتديد  لالأهل  ميكن  حيث 
الت�صال التي ميكن لأطفالهم التوا�صل 
معها وتعر�س هذا التطبيق منذ اإطالقه 
البع�س  واتهمه  النتقادات،  من  حلملة 
على  بالإدمان  الأطفال  يغري  »باأنه 

الهواتف والأجهزة الذكية«.
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قطار �شيني 
ب�شرعة �شاروخية!

قطار  اإطالق  قريبا  ال�صني  تعتزم 
كم/  800 اإىل  �رشعته  ت�صل  �رشيع 
تقنية  اأ�صا�س  على  و�صيعمل  �صاعة، 
»الرفع املغناطي�صي«و�صيطلق القطار 
بني مدينتي ت�صنغدو وت�صونغت�صينغ يف 
ثالث  تعد  التي  �صيت�صوان،  مقاطعة 
جنوب  يف  وتقع  �صينية  مقاطعة  اأكرب 
اإعالم  لو�صائل  ووفقا  البالد  غربي 
بني  القطار  �رشعة  �صترتاوح  �صينية 
600 و800 كم/�صاعة، و�صيقل�س زمن 
اإىل  �صاعة  من  املدينتني  بني  ال�صفر 
القطار  هذا  اأن  اإىل  ي�صار  دقيقة   30
لي�س الأول من نوعه يف ال�صني، حيث 
اأطلق قطار م�صابه بني مطار �صنغهاي 

بودونغ الدويل واملدينة.
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متكنت عنا�شر الدرك الوطني  بوهران نهاية الأ�شبوع من الإطاحة ب�شبكة دولية خمت�شة يف املتاجرة 
بالزئبق والأملا�ص تن�شط ما بني تلم�شان وهران وتي�شم�شيلت  وتوقيف 08 عنا�شر من ال�شبكة ترتاوح 
اأعمارهم بني ال22 و45 �شنة وحجز 153 غ من الزئبق بنوعيه )الأبي�ص والأحمر( ومبالغ مالية هامة 

بالإ�شافة اإىل كمية من الأحجار الكرمية  و03 مركبات نفعية كانت ت�شتعمل للتنقل.

نظمت جميعة الريحان لل�صياحة وحماية 
الريا�صي  النادي  مع  الرتاث،بالتن�صيق 
رئي�س  وباإ�رشاف  الالعبني  لقدماء 
توجيهي  البلدي،يوم  ال�صعبي  املجل�س 
�صهادة  يف  الناجحني  الطلبة  لفائدة 
ثانوية  مبدرج  ال�صنة  هذه  البكالوريا 
تاجموت  ببلدية  نورالدين  عي�صى  احلاج 
مديري  بح�صور  الأغواط،وهذا  بولية 
�صاحبة  حممد  العيم�س  الثانويتني 
جناح  بن�صبة  ولئيا  ال�صاد�صة  املرتبة 
ناجحا   72 مبعدل  باملائة   80 تقدربـ 
نورالدين  وثانوية  90 مرت�صحا  اأ�صل  من 

الن�صبة  بها  بلغت  التي  عي�صى  احلاج 
من  طالبا   35 بنجاح  اأي   56.45 املوؤية 
منظم  اإفتتح  مرت�صحا،وقد   62 اأ�صل 
املبادرة التي تعد الثانية من نوعها على 
التوايل الطاهر العيدي كلمته بالرتحيب 
بذالك  مربزا  للناجحني  والتهنئة 
نتائج  لتح�صني  الرامية  اجلهود  تكاثف 
التعليمية  الأطوار  خمتلف  يف  التالميذ 
حر�س  ال�صياق  ذات  يف  الثالث،موؤكد 
البكالوريا  حاملي  مرافقة  على  جمعيته 

من اجل اإختيار اأح�صن واأف�صل ال�صعب 
ع.ق

م�رشوع  من  الأولية  املرحلة  بعث  مت 
املخطط الدائم للحفاظ و حماية املدينة 
عملية  خالل  من  ذلك  و  للمدية  القدمية 
املحيط  داخل  الواقعة  املباين  معاينة 
داخلية،  خمططات  اإعداد  و  املحمي 
مديرية  من  م�صوؤول  من  علم  ح�صبما 

الثقافة املحلية.
و اأو�صح رئي�س ق�صم الرتاث بذات املديرية، 

احمد مريو�س، اأنه مت جتنيد جمموعة من 
مكتب  قبل  من  املعماريني  املهند�صني 
درا�صات ا�صندت لهم مهمة التنفيذ اجليد 
لهذا املخطط الدائم كمرحلة اأولية الذي 
يف  لو�صع  اأيام  عدة  يدوم  اأن  املقرر  من 
النواة  هذه  عن  مف�صلة  خريطة  الأخري 
اإىل  النتقال  قبل  القدمية  احل�رشية 

املراحل الأخرى من امل�رشوع.

البديلة لل�شكر

خطورة قاتلة ملنتج 
اأ�شبارتام ال�شناعية 

تو�صل علماء جامعة �صا�صك�س الربيطانية 
اأ�صبارتام  مادة  اأن  مفاده،  ا�صتنتاج  اإىل 
ال�صناعية البديلة لل�صكر، ميكن اأن ت�صكل 

خطورة جديةعلى �صحة الإن�صان.
اأن   MedicalXpress موقع  يفيد 
الأوروبية  الهيئة  اأن  اكت�صفوا  الباحثني 
الدرا�صة  نتائج  تقيم  مل  الأغذية  ل�صالمة 
التي ت�صري نتائجها اإىل �رشر هذه املادة 
الأوروبية  الهيئة  اأن  الباحثون  اأثبت  لذلك 
اأكدت  التي   )EFSA( الأغذية  ل�صالمة 
عام 2013 عدم خطورة هذه املادة على 
بنتائجها  درا�صة   73 جتاهلت  ال�صحة، 
التي توؤكد على التاأثري ال�صلبي لهذه املادة 
اعتمدت  حني  يف  الإن�صان،  �صحة  على 
اإىل  ت�صري  التي  الدرا�صات  نتائج 84% من 
عدم وجود �رشر وا�صح لهذه املادة على 
ال�صحة، واعتربتها موثوقة جدا. مع العلم 
 )73 جمموع  )من  الدرا�صات  معظم  اأن 
نتائجها �صحيحة متاما مقارنة بتلك التي 

توؤكد عدم خطورة مادة اأ�صربتام.

غليزان

10 جرحى يف 
حادث  مرور ببلدية 

�شيدي خطاب  
بجروح  ا�صخا�س   )10( ع�رشة  اأ�صيب 
متفاوتة اخلطورة يف حادث مرور وقع زوال 
�رشق  كلم   20( خطاب  �صيدي  بلدية  باإقليم 
غليزان(، ح�صبما علم لدى املكلف بالإعالم 
اأو�صح  و  بالولية  املدنية  احلماية  مب�صالح 
املالزم عبا�س خام اهلل اأن احلادث وقع يف 
حدود ال�صاعة 14 و 25 دقيقة من زوال اليوم 
اخلمي�س على م�صتوى الطريق الولئي رقم 
�صيدي  بلديتي  بني  الرابط  �صطره  يف   13
بني  اإ�صطدام  نتيجة  بلع�صل  و  خطاب 

�صيارتني �صياحيتني.
اأ�صخا�س   10 اإ�صابة  احلادث  عن  جنم  و 
�صنة،   50 و  �صنة  بني  اأعمارهم   ترتاوح 
لهم  تقدمي  مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
الإ�صعافات الأولية من طرف اأعوان احلماية 
املدنية و حتويلهم نحو املوؤ�ص�صة العمومية 

ال�صت�صفائية »حممد بو�صياف« بغليزان. 

الطماطم ال�شناعية 

توقع اإنتاج يفوق 18 
مليون طن 

يتوقع حتقيق انتاج اإجمايل ب 18 مليون طن 
الفالحي  للمو�صم  ال�صناعية  الطماطم  من 
�صتخ�ص�س  الوطني  امل�صتوى  على  اجلاري 
للتحويل  منه  باملائة   60 ال  تفوق  ن�صبة 
املركزي  املدير  بعنابة  به  اأفاد  ما  ح�صب 
وتنميته  الفالحي  الإنتاج  ب�صبط  املكلف 
ال�صيد  و  الريفية  التنمية  و  الفالحة  بوزارة 

البحري حممد خروبي.
و اأو�صح ذات امل�صوؤول على هام�س اأ�صغال 
لقاء جهوي تن�صيقي مبقر مديرية امل�صالح 
بوليات  القطاع  م�صوؤولو  ح�رشه  الفالحية 
عنابة وقاملة والطارف و�صكيكدة وخ�ص�س 
ملتابعة ومرافقة خمتلف ال�رشكاء املعنيني 
املو�صم  باأن  ال�صناعية،  الطماطم  ب�صعبة 
الفالحي اجلاري يعد مبردود »وفري« ال�صيء 
الذي يتطلب توفري املرافقة لتنظيم مراحل 

جني وحتويل الطماطم ال�صناعية.

عربت الطالبة النجيبة » �صامية زايدي  » 
التي تربعت على عر�س  �صهادة البكالوريا 
 17،91 البويرة مبعدل  ولية  م�صتوى  على 
حممد   « بثانوية  كهربائية  هند�صة  �صعبة 
�صعادتها  لعزيز، عن  اآيت  ببلدية   « زايدي 
الغامرة بهذا النجاح الباهر الذي �رشفت 
ا�صاتذتها  جميع  وكذا  الكرمية  العائلة  به 
الذين كانوا �صندا معنويا لها طيلة م�صوارها 
مل  حيث  الإبتدائي  الطور  منذ  الدرا�صي 
يقل معدلها ال�صنوي عن 18 .ويف ال�صياق 
ليومية  ت�رشيحها  يف  الباك  بطلة  اأكدت 
تكرميها  حفل  هام�س  على   « الو�صط   «
برناجما  و�صعت  اأنها  الوايل   طرف  من 

املراجعة  يف  يتمثل  ال�صنة  هذه  خا�صا 
والقيام  احلفظ  ملواد  �صباحا  اليومية 
يف  الأ�صا�صية  املواد  يف  التمارين  بحل 
الفرتة امل�صائية دون  اإ�صتعانتها بالدرو�س 
ملحة  حاجة  اأ�صبحت  التي  اخل�صو�صية 
و�رشورية للتالميذ حتى النجباء منهم  . 
درا�صة  يف  رغبتها  عن  �صامية  واأف�صحت 
تخ�ص�س الطب يف اجلامعة لتحقيق احللم 
كما   ، ال�صغر  منذ  لزمها  الذي  والطموح 
التالميذ  لكافة  النجاح  الأخري  يف  متنت 
ن�صحتهم  والذين  املرة  هذه  الرا�صيبني 
النجاح  لتحقيق  والعزمية  الإرادة  ب�صالح 

ال�صنة املقبلة .

بطلة الباك بالبويرة » �شامية زايدي » للو�شط

ثابرت كثريا و�شاأدر�س الطب يف اجلامعة
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