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تاأجلت رحلتهم ملرتني و اجلوية اجلزائرية يف قف�ص االتهام  

280 حاجا بغرداية يبيتون يف العراء
اجلوية  اخلطوط  قرار  دفع 
اجلزائرية الق��ضي بت�أجيل رحلة  
زه�ء 280 ح�ج� وح�جة من والية 
املقد�ضة  البق�ع  نحو  غرداية 
من  اأكرث  احلج  من��ضك  الأداء 
للمبيت  الرحم�ن  ب�ضيوف   ، مرة 
 ، بورقلة  البي�ض�ء  عني  مبط�ر 
الكبري  اال�ضتي�ء  من  ح�لة  و�ضط 
يف ظل انته�ج ال�ضلط�ت الو�ضية 
امل�ضكل  حي�ل  املطبق  لل�ضمت 

الق�ئم . 

وح�جة  ح�ج�   280 زه�ء  يعي�ش 
�ضعبة  ظروف�  غرداية  والية  من 
بورقلة  البي�ض�ء  عني  مبط�ر 
ب�ضبب ت�أجيل رحلتهم ملرتني على 
التوايل يوم االأربع�ء من االأ�ضبوع 
اخلطوط  طرف  من  املن�رصم 
االأمر   ، اجلزائرية  اجلوية 
الفرتا�ش  بغ�لبيتهم  دفع  الذي 
 ، �ضعبة  ليلية  لق�ض�ء  االأر�ش  
من  حقيقية  اإرادة  غي�ب  ظل  يف 
امل�ضكل  حلل  املعنية  ال�ضلط�ت 

الق�ئم ، وهو االأمر الذي يتن�فى 
الدولة  وتعليم�ت  تو�ضي�ت  مع 
الت�ضهيالت  لتقدمي ك�فة  الرامية 
تقف  التي  ال�ضعوب�ت  وتذليل 
ع�ئق� ام�م راحة و�ضالمة �ضيوف 

الرحم�ن .
من جهة ث�نية فقد ط�لب احلج�ج 
املت�رصرين من امل�ضكل الق�ئم ، 
يف ت�رصيح لهم مع يومية »الو�ضط 
»، ب�رصورة تدخل ج�د وفوري من 
طرف  �ضن�ع القرار ب�لبالد لفتح 

حتقيق يف مثل هكذا جت�وزات و 
خروق�ت �ضنفت يف خ�نة الت�ضيب 
اأن  علمن�  اإذا  ، خ��ضة  واالإهم�ل 

جميع  ب��ضتكم�ل  ق�موا  هوؤالء 
االإدارية  والرتتيب�ت  االإجراءات 
ت�ضبق  التي  الالزمة  وامل�لية 

الأداء  لل�ضعودية  �ضفرهم  عملية 
من��ضك احلج ح�ضب قولهم .

اأحمد باحلاج 

خبر في 
صورة

حمام �ساحلني ببجاية

 كنز �سياحي ي�ستقطب املئات

بج�ية  والية  يف  اأدك�ر  ببلدية  الواقعة  احم�م  ا�ضيف  منطقة  تتحول 
كل نه�ية  اأ�ضبوع اإىل مق�ضد للع�ئالت نظرا لتوفره� على موؤاله�ت 
�ضي�حية من حم�م معدين تقليدي جب�ل و غ�ب�ت و يقول اأحد م�لكي 
احلم�م  على  للوافدين  االإح�ض�ئي�ت  ميلكون  ال  اأنهم  االإيواء  اأم�كن 
كونهم ي�ضتقبلون يومي� العديد من الزوار من خمتلف الوالي�ت، �ضّيم� 
تيزي وزو الع��ضمة البويرة وب�عتب�ر املنطقة تقع على احلدود معه�، 
م�ضريا اإىل اأن هن�ك من يف�ضل زي�رته� للتمتع مبي�ه احلم�م ليوم ك�مل 
ويعود اإىل بيته يف امل�ض�ء، كم� يوجد اآخرون يق�ضون يوم اأو يومني اإىل  
اأم� ذروة االإقب�ل فت�ضجل خالل العطل املدر�ضية  اأكرث ،  اأو  اأي�م   10
واالأ�ضبوعية وف�ضل الربيع الذي يت�ض�عف فيه عدد الزوار مب� فيهم 
املغرتبني، وع�دة م� تق�ضده الع�ئالت وال�ضب�ب وب�ضكل خ��ش كب�ر 
مفعوله�  عن  �ضمعوا  اأن  بعد  احل�رة،  ب�ملي�ه  العالج  بغر�ش  ال�ضن 

املفيد وال�ض�يف
ح.ك 

الدرك الوطني مبنطقة هراوة

�سبط غرامني)2( من الكوكايني
اأثن�ء تنفيذهم  اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني بهراوة  اأوقف 
خلدمة ت�أمني �ض�طئ �ضخ�ش يبلغ من العمر 26 �ضنة، بحوزته حوايل 

غرامني )2( من الكوك�يني.

بلديتي ديدو�ص مراد وق�سنطينة

اندالع حريق مهول
 بجبل الوح�ش

)ق�ضنطينة(  ببلدية ديدو�ش مراد  لعودر  اندلع حريق مهول مبنطقة 
الوالية،  بع��ضمة  الوح�ش  جبل  غ�بة  ب�جت�ه  اللهب  األ�ضنة  لتنتقل 

ح�ضبم� علم لدى م�ض�لح احلم�ية املدنية.
على  اندلع  االأول  احلريق  ف�إن  »واأج«  ا�ضتقته�  ملعلوم�ت  وا�ضتن�دا 
النريان  ت�ضب  اأن  قبل  لعوادر  مبنطقة  دقيقة  و38  �ض�   12 ال�ض�عة 
عرب نف�ش امل�ض�ر وقد و�ضلت النريان ح�لي� اإىل منطقة ك�ف �ض�لح 
الوح�ش  جبل  لغ�بة  امتدادا  ت�ضكل  التي  مراد  ديدو�ش  مبرتفع�ت 
بق�ضنطينة ح�ضبم� اأ�ض�رت اإليه ذات امل�ض�لح مو�ضحة ب�أن م�ض�لح كل 
من احلم�ية املدينة وحم�فظة الغ�ب�ت يقومون ح�لي� ب�إخم�د األ�ضنة 

النريان مدعمني يف مهمتهم بو�ض�ئل الوالية.

مهمة  تدخل  فرقة   22 �ضت�ضمن 
املت�بعة و التدخل الإ�ضالح االأعط�ب 
اأو جم�بهة اأي ط�رئ طيلة  املحتملة 
على  املقبل  االأ�ضحى  عيد  يومي 
املي�ه  ل�رصكة  ت�بع  مركز   11 م�ضتوى 

و التطهري ب�جلزائر )�ضي�ل(، ح�ضبم� 
اأكده مدير وحدة التوزيع للع��ضمة.  

و اأو�ضح ال�ضيد اإحدادن عبد الكرمي يف 
حديثه حول برن�مج �ضم�ن وفرة امل�ء 
االأ�ضحى،  عيد  اأي�م  خالل  ال�رصوب 

اأنه مت االتف�ق على »ت�ضخري 22 فرقة 
مركز مبعدل   11 على  موزعة  تدخل 
فرقتني لكل مركز«، مهمته� »التدخل 
دون  يحول  قد   ط�رئ  اأي  ملج�بهة 
للمواطنني يف هذه  امل�ء  م�دة  توفري 

املراكز  هذه  اأن  م�ضيف�  املن��ضبة«، 
االإدارية  املق�طع�ت  على  موزعة 
فهي  وب�لت�يل  اجلزائر،  لوالية   13 الـ 
ت�ضمح بتواجد كل الفرق يف 57 بلدية 

ب�ضكل م�ضتمر

التزود باملياه يف العا�سمة خالل اأيام عيد االأ�سحى 

ت�سخري 22 فرقة تدخل ملجابهة االأعطاب املحتملة 

اأم�ص اجلمعة غرة ذي احلجة

عيد االأ�سحى املبارك 
�سيكون يوم االأحد 11 اأوت

اأن عيد االأ�ضحى  ال�ضوؤون الدينية واالأوق�ف، يف بي�ن له�،  اأعلنت وزارة 
اأم�ش  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح  اأوت   11 االأحد  يوم  �ضيكون  املب�رك 
اجلمعة هو غرة ذي احلجة 1440 هجري املوافق لـ 2 اأوت 2019، واأن 
وقوف احلج�ج بعرفة �ضيكون يوم ال�ضبت الت��ضع من ذي احلجة املوافق 
لـ 10 اأوت، م�ضريا اإىل اأنه »ي�ضن للم�ضلمني �ضي�م هذا اليوم مل� �ضح عن 

ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم«.
ك�فة  اإىل  بته�نيه�  واالأوق�ف  الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  تتقدم  وب�ملن��ضبة، 
االأمة  وعلى  علين�  »يعيده  اأن  وجل  عز  اهلل  داعية  اجلزائري،  ال�ضعب 

االإ�ضالمية ق�طبة مبزيد من اخلري واليمن والربك�ت«

املق�والت  من  العديد  تتالعب 
»البي�«  مب�ض�ريع  ال�ضكن  قط�ع  يف 
ب�الج�ل  تلتزم  وال  مب�ضتغ�من 
املحددة لت�ضليم مف�تيح ال�ضكن�ت 
التي  ال�ضكنية  ال�ضيغة  هذه  يف 
وك�ن  هذا  ب�لوالية  تع�ين  م�زالت 
حممد  رابحي  م�ضتغ�من  وايل 
ن�ض�ط  اأوقف  قد  النور  عبد 

خل�رص  �ضيدي  ببلدية  مق�ولينت 
الت�خر  خلفية  على  الوالية  �رصق 
يف  ال�ضكنية  امل�ض�ريع  اجن�ز  يف 
عدد من ال�ضيغ منه� �ضيغة ال�ضكن 
�ضيغة  اإىل  حولت  التي  الت�ض�همي 
من  عدد  �ضك�ن  م�زال  اذ  »البي�« 
ينتظرون  الكربى  الوالية  بلدي�ت 
�ضنوات  منذ  �ضكن�تهم  مف�تيح 

املحلية  ال�ضلط�ت  وتبدي  طويلة 
من   « »الو�ضط  علمت  م�  ح�ضب 
�ضديدة  �رصامة  مطلعة  م�ض�در 
التع�مل مع مق�والت ومرقيني  يف 
االآن  حلد  يلتزموا  مل  خوا�ش 
بدفرت ال�رصوط واالآج�ل املحددة 
زمني� لت�ضليم امل�ض�ريع ال�ضكنية اإذ 
كثف الوايل من خرج�ته امليدانية 

لعدد من بلدي�ت الوالية واكد على 
�رصورة ان ت�ضلم امل�ض�ريع ال�ضكنية 
قبل نه�ية الع�م اجل�ري خ��ضة تلك 
التي قطعت �ضوط� ه�م� يف التهيئة 
ومت  ال�ضكني  للم�رصوع  اخل�رجية 
الكهرب�ء  و�ضبكة  ب�مل�ء  تزويده� 

واالإن�رة العمومية
 م.اأمني

على خلفية التاأخر يف اإجناز امل�ساريع 

توقيف ن�ساط مقاوالت يف قطاع ال�سكن مب�ستغامن

قديورة يحتفل مبليون متابع باأن�ستغرام
الدويل  الالعب  احتفل 
قديورة  عدالن  اجلزائري 
على  مت�بعيه  عدد  بو�ضول 

االجتم�عي  التوا�ضل  موقع 
مليون   اإىل  »اأن�ضتغرام« 
�ضورة  ن�رص  حيث  م�ضرتك، 

يف  اخل��ش  ح�ض�به  على 
ب�لعدد  احتف�ال  املوقع 
الذي  املت�بعني  من  اجلديد 

توؤكد  �ضورة  يف  املليون  بلغ 
الالعب  ميلكه�  التي  ال�ضعبية 

عرب خمتلف البلدان.

جبل الوح�ص حترتق
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اجلمعة 24 من احلراك ال�سعبي

جهات تروج للت�سعيد 
عرب "الع�سيان املدين"

نظم اجلزائريون اجلمعة 24، ملوحني بالع�سيان املدين، هاتفني ب"راهو 
راهو جاي الع�سيان املدين"، ومنتقدين عدة وجوه بلجنة احلوار، يف حني 

راهنوا على ا�ستمرار احلراك لبناء دولة دميقراطية.

�سارة بومعزة

بعيد  بالعا�صمة  امل�صرية  وانطلقت 
اأداء �صالة اجلمعة، جتاذبها الهتاف » 
ماكان�ش حوار مع الع�صابات« ، مقابل 
التم�صك بالهتاف لدولة مدنية، لي�صتقر 
على الهتاف ب«راهو جاي راهو جاي 
الع�صيان املدين« انطالقا من م�صجد 
الرحمة، والتاأكيد على هتاف »ال�صعب 
يريد اال�صتقالل« و« كل اأبناء اجلزائر 
ما�صي  و«  دميقراية«  دولة  اأجل  من 
كازيرنة جمهورية« والتذكري باملادتني 
�صلطان  بالهتاف«املادة7  7و8 
اال�صتمرارية  رهان  مع  ال�صعب<<، 

ما  نتوما  حنا  يا  نتوما  يا  حنا  »يا 
اأنتم   « �صعار  ورفع  حاب�صني«  رانا�ش 

باال�صتفزاز ونحن باال�صتمرار«.
بالع�صيان  بالتلويح  الهتاف  نف�ش 
امللتحقة  امل�صريات  طبع  املدين 
ملتحقني  دفعات  على  ح�صيبة  ب�صارع 
اأول  ليكون  البلديات  خمتلف  من 
وهو  املدين،  الع�صيان  هو  هتافاتهم 
احلديث  عاد  الذي  اجلديد،  الهتاف 
تناوله  عقب  اختفائه  بعد  عنه 
االأوىل  االأ�صابيع  خالل  بالنقا�ش 
للحراك واالإ�رضاب الذي �صمل التجار 
وو�صائل النقل وهو ما انعك�ش عنه من 
جاي  »راهو  الهتاف  ومت  تخوفات، 

راهو جاي الع�صيان املدين« الأول مرة 
من  مراد  ديدو�ش  طريق  مدار  على 
واإيابا،  ذهابا  لنهايته  و�صوال  بدايته 
قبيل بداية �صالة اجلمعة من جهتهم 
جانب  اإىل  ال�صلمية  متطوعو  عمد 
متظاهرين لتوجيه املتظاهرين بعيدا 

عن احلاجز االأمني بنفق ح�صيبة.
جتمهراتهم  املتظاهرون  وبا�رض 
تدريجيا  ارتفعت   11.30 حوايل 
حرة  بجزائر  هاتفني   12.30 قرابة 
الدولة  على  التاأكيد  مع  دميقراطية، 
على  مرة  كل  والرهان  املدنية، 
ما  نتوما  يا  حنا  »يا  اال�صتمرارية 
جلنة  حاب�صني«وبخ�صو�ش  رانا�ش 

موؤخرا  خطواتها  تتطور  التي  احلوار 
الرف�ش  وجوهها  من  العديد  فتلقى 
على راأ�صهم كرمي يون�ش، مع حتديد 
�رضوط احلوار على غرار » نريد ملن 
يخو�ش احلوار اأن يبكي على اجلزائر 
مناق�صون  اأثار  حني  يف  دائما«، 
يف  ي�صارك  من  يد  نظافة  �رضوط 
حتديد  عدم  جانب  اإىل  احلوار 
قائلني  احلوار،  على  �رضوط  وو�صع 
منح  الفعلية  ال�صلطة  على  يتعني  اأنه 
التقييد  بدل  الكاملة  االأهلية  احلوار 
عن  الت�صييقات  كل  رفع  عن  ناهيك 
يحتاج  الو�صع  اأن  م�صيفني  احلراك 
العودة  ولي�ش  احلرية  يج�صد  حلوار 

باالإ�صافة  ال�صابقة،  الهيمنة  لنقطة 
لتوا�صل �صعار »عاجل: اأطلقوا �رضاح 

موقويف الراأي«.
عودة  جانب  فاإىل  للنقل  وبالعودة 
للعمل بداية من اجلمعة 23  امليرتو 
االيتوزا  حافالت  عودة  ت�صجيل  مت 
من  اأكرث  ت�صمن  ما  وهو  للعمل، 
خا�صة  احلراكيني،  طرف  من  قراءة 
ا�صتعمال  من  املتظاهرين  منع  مع 
اعتقاالت  وت�صجيل  الطريق،  و�صط 
ما  نظمت  بدورها  ال�صبيحة  خالل 
القمع  �صد  الن�صال  ب�صبكة  �صميت 
ومن  الراأي  �صجناء  �رضاح  الإطالق 
وقفة  الدميقراطية  احلريات  اأجل 

اأمام اجلامعة املركزية حاملني �صور 
عدد من املعتقلني خالل احلراك.

ظريفة بن مهيدي
احلوار يقوده ال�سباب

العربي  الرمز  �صقيقة  جهتها  من 
لل�صباب  احلوار  اأن  اأكدت  بلمهيدي، 
قائلة  حوار،  اأي  يف  ت�صارك  لن  واأنها 
لبناء  �صادقة  نية  اأي  هناك  كانت  اإن 
م�صتقبل اجلزائر ف�صيكون مع ال�صباب 
عدة  رف�ش  بعد  احلكام  دعت  كما 
وجوه للجنة احلالية وان�صحاب البع�ش 
وملن  وطلبهم  حوارهم  يف  باجلدية 

يوجهون الدعوة.

املجل�س الوطني يجتمع اليوم لتزكيته

تاج حلزب  بالنيابة  رئي�سا  الوهاب  عبد 
الوطني  املكتب  اأع�صاء  عني 
اأمل اجلزائر عبد  حلزب جتمع 
كرئي�ش  الوهاب  عبد  احلليم 
اأ�صهر   3 ملدة  بالنيابة  للحزب 
نهاية  عقد  اإجتماع  خالل 
املا�صي، وينتظر  االأ�صبوع 
املكتب  ع�صو  تزكية  يتم  اأن 
احلليم  عبد  للحزب  ال�صيا�صي 

للحزب  كرئي�ش  الوهاب  عبد 
املجل�ش  دورة  خالل  بالنيابة 
اليوم  تعقد  التي  الوطني 

ال�صبت.
لـ”تاج”   واأعلن املكتب الوطني 
تكليف  عن  �صابق  وقت  يف 
مرية  بن  رابح  بن  القيادي 
لت�صيري  �صنا  االأكرب  ب�صفته 

، ويجدر  يوما  احلزب ملدة 15 
االإ�صارة باأن امل�صت�صار املحقق 
باملحكمة العليا يوم 18 جويلية 
رئي�ش  باإيداع  الفارط  اأمر 
حزب جتمع اأمل اجلزائر عمار 
غول احلب�ش املوؤقت يف ق�صايا 

ف�صاد
اإميان لوا�س

ع�سو جلنة احلوار لزهاري بوزيد:

قريبا اجلميع  مع  لقاءات  يف  ال�سروع 
جلنة  ع�صو  ي�صتبعد  مل 
يف  واخلبري  والو�صاطة  احلوار 
لزهاري  الد�صتوري،  القانون 
�صخ�صيات  بوزيد،  التحاق  
 ، الو�صاطة  و  احلوار  بلجنة 
اللجنة  اأبواب  اأن  باأن  موؤكدا 
يريد  من  جلميع  مفتوحة 
اأن  عن  كا�صفا   ، االن�صمام 
مهمتها  تنفيذ  خطوات  اأول 
االأحزاب  بتجميع  �صتنطلق 
املجتمع  وجمعيات  ال�صيا�صية 
الوطنية،  وال�صخ�صيات  املدين 
�رضيعة  رزنامة  وفقا  وذلك 

للوقوف على ت�صوراتها للحل.
اأهم   « خل�صاري   واأو�صح 
يف  مناق�صتها  متت  نقطة 
اللجنة  الأع�صاء  لقاء  اأول 

والتي  مهمتنا،  حتديد  هو 
االأحزاب  جتميع  يف  �صتنح�رض 
املدين  واملجتمع  ال�صيا�صية 
الوطنية  وال�صخ�صيات 
وا�صتقبالها على اأ�صا�ش رزنامة 
اأجل  من  ب�رضعة  اإعدادها  يتم 
هاته  ت�صورات  على  الوقوف 
االأزمة  حل  لكيفية  الت�صكيالت 
واخلروج منهان ريد مقرتحات 
عامة،  نقا�صات  ولي�ش  عملية 
حل  اإىل  بنا  توؤدي  مقرتحات 
رئا�صية  انتخابات  عرب  االأزمة 
توفري  مع  الظروف  اأح�صن  يف 
التي يطالب بها  كل ال�صمانات 
احلراك الذي يلح على �رضورة 
تداول ال�صلطة وخ�صو�صا على 
يف  اجلمهورية  رئي�ش  من�صب 

ونزيهة  حرة  انتخابات  اإطار 
و�صفافة

اأ�صاف  مت�صل،  �صياق  ويف 
�صتقوم  »اللجنة  املتحدث 
وحماولة  املقرتحات  بتجميع 
ما  لكل  اأر�صية  م�صودة  �صياغة 
هو موجود يف هذه املقرتحات 
الو�صاطة  لتقوم بعد ذلك بدور 
التي  ال�صعوبات  كل  لتذليل 
هذه  يف  تكون  اأن  ميكن 
نهاية  يف  والدعوة  املقرتحات 
يتم  وطنية  ندوة  اإىل  املطاف 
النقاط  اأهم  االإتفاق على  فيها 
من  اخلروج  �صتكفل  التي 
يتعلق  فيما  ال�صيما  االأزمة، 
االنتخابات  قانون  مب�رضوع 
بلجنة  خا�ش  قانون  واأي�صا 

االنتخابات  الإدارة  م�صتقلة 
رئا�صة  اإىل  ترفع  الورقة  وهاته 
اإىل  حتويلها  اأجل  من  الدولة 

قوانني واإجراءات”
التي  االنتقادات  بخ�صو�ش  و 
املتحدث  قال   ، طالت  للهيئة 
»اإذا دخلنا يف لعبة ال�صخ�صيات 
اأهم  ب�صالم،  ينتهي  لن  فاالأمر 
التوا�صل  كيفية  هو  لنا  �صيء 
مع اأ�صحاب املقرتحات يف كل 
مناطق الوطن الأداء مهمتنا، اأي 
�صيتعر�ش  به  �صيوؤتى  �صخ�ش 
االنفتاح  مع  خ�صو�صا  للنقد 
وكذا  التعبري  حلرية  الكبري 
والتجميل  الت�صويه  عمليات 
التي تطال البع�ش عرب الف�صاء 

االأزرق”

كرمي يون�س يرتاجع على قرار اال�ستقالة

الو�ساطة جلنة  اإىل  �ست�ساف  جديدة  وجوه 
والو�صاطة  احلوار  جلنة  اأعلنت 
مبا�رضة  يف  ال�رضوع الفوري 
لرزنامة  وفقا  الوطني  احلوار 
الحقا،  عنها  االإعالن  �صيتم 
مت  التي  االإجراءات  باأن  موؤكدة 
االأول  البيان  يف  عنها  االإعالن 

تبقى �صمن خمرجات احلوار.
اأكدت جلنة احلوار والو�صاطة من 
االإجراءات  باأن  لها  بيان  خالل 
التي مت االإعالن عنها يف البيان 
خمرجات  �صمن  تبقى  االأول 
بال�صخ�صيات  مرحبة  احلوار، 
الوطن  نداء  لبت  التي  الوطنية 
بكل  ال�صعبة  الظروف  هذه  يف 
كا�صفة  م�صوؤولية،  وروح  قناعة 
باأنه �صيتم االإعالن عن اأ�صمائها 

الحقا.
كرمي يون�س يرتاجع عن 

قرار االإ�ستقالة 

جلنة  هيئة  من�صق  تراجع 
قرار  عن  والو�صاطة  احلوار 
جلنة  بعدما رف�صت  اال�صتقالة، 
ا�صتقالته،  والو�صاطة  احلوار 
م�صواره  ملوا�صلة  اإياه  داعية 
الوطني  للحوار  التح�صري  يف 

ال�صامل باعتباره خمرجا الأزمة 
االن�صداد ال�صيا�صي.

والو�صاطة  رف�صت جلنة احلوار 
ا�صتقالة كرمي يون�ش من رئا�صة 
على  باالإجماع  اأكدوا  الهيئة، 
على  بناء  اال�صتقالة،  رف�ش 

رغبة العديد من ال�صخ�صيات.
هذا  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
كرمي  اإعالن  عرف  االجتماع 
رئا�صة  من  ا�صتقالته  يون�ش 
الهيئة، وهي اخلطوة التي رف�صها 
»باالإجماع«،  الهيئة  اأع�صاء 
العديد  رغبة  على  »بناء  وهذا 
واملنظمات  ال�صخ�صيات  من 
املدين  واملجتمع  واجلمعيات 
خمتلف  يف  احلراك  ون�صطاء 
مت�صكوا  الذين  الوطن  واليات 
املعلن  الوطني  احلوار  مببداأ 
يف  االأزمة  من  للخروج  عنه 

اأقرب االآجال«.
بروح  »�صعورا  و  ذلك  واإزاء 
الوطن،  ثم  اهلل  امل�صوؤولية جتاه 
اأع�صاء  و�صعها  التي  والثقة 
كرمي  قبل  �صخ�صه«،  يف  الهيئة 
مهامه،  يف  اال�صتمرار  يون�ش 

مثلما جاء يف ذات البيان.

بن عي�سى ين�سحب ر�سميا  
من جلنة احلوار والو�ساطة

احلوار  جلنة  ع�صو  اأعلن 
بن  الدين  عز  والو�صاطة، 
جلنة  من  ان�صحابه  عي�صى، 
اأفرج  التي  والو�صاطة  احلوار 
رئا�صة  مقر  من  ت�صكيلتها  عن 

اجلمهورية االأ�صبوع املا�صي.
ح�صابه  يف  عي�صى  بن  وكتب 
اأريد  البداية  »يف  الفاي�صبوك 
لكل  والتقدير  ال�صكر  اأوجه  اأن 
الثقة  �صخ�صي  يف  و�صع  من 
احلوار  جلنة  يف  ع�صوا  الأكون 
التحقت  التي  والو�صاطة، 
لنداء  وتلبية  �صادقة  بنية  بها 
اأن  ومتنيت  والوطن،  الواجب 
لكن  احلل،  يف  طرفا  اكون 
الظروف  من  العديد  لتالقي 
اجلزائري  لل�صعب  اأعلن 
واأع�صاء اللجنة ا�صتقالتي منها، 
راجيا التوفيق للجميع، ومقدما 
م�صاعي  لكل  واالحرتام  التحية 
ذلك  يف  مبا  احللول  اإيجاد 
اجلي�ش الوطني ال�صعبي »جي�ش 
املجد  خاوة«،  خاوة  �صعب 

واخللود ل�صهدائنا االأبرار وحتيا 
اجلزائر.

وجوه جديدة �ستلتحق  
بلجنة احلوار والو�ساطة

هناك  تكون  اأن  املفرت�ش  من 
اإىل  �صت�صاف  جديدة  وجوه 
التي  والو�صاطة  احلوار  جلنة 
ت�صكلت منذ حوايل اأ�صبوع ق�صد 
االأزمة  من  للخروج  حل،  اإيجاد 
اأن  فبعد  البالد،  تعرفها  التي 
�صتة  من  تت�صكل  اللجنة  كانت 
اأربعة  اإىل  لتتقل�ش  اأ�صخا�ش 
و  كل من الملا�ش  ا�صتقالة  بعد 

بن عي�صى .
الثالثة،  لالإذاعة  تقرير  وحتدث 
اأخرى  �صخ�صيات  ان�صمام  عن 
للجنة يف �صورةجمال كاركادن، 
براهم،  بن  فاطمة  حزام،  حدة 
الرزاق  وعبد  بلحيمر،  عمار 
ق�صوم ، جتدر االإ�صارة اأن كرمي 
احلوار  بلجنة  ع�صو  يون�ش 
ا�صتقالته  قدم  كان  والو�صاطة 
قراره  عن  يرتاجع  اأن  قبل 

ا�صتجابة لنداءات اللجنة.
اإميان لوا�س

يف  ال�صعبي  احلراك  ا�صتمر 
والع�رضين  الرابعة  جمعته 
فيفري  �صهر  يف  انطالقه  منذ 
اأم�ش  خرج  ال�صابق،حيث 
املواطنني  من  اآالف  ب�صعة 
نهاية  بعد  مبا�رضة  بالعا�صمة 
من  فبالرغم  اجلمعة،  �صالة 
ب�صعة  خرج  ال�صديد  احلر 
مبختلف  املواطنني  من  اآالف 
رفع  موا�صلني  العا�صمة  �صوارع 
مطالبني  و  ال�صعارات  خمتلف 
احلراك  التغيري،  مبوا�صلة 
و  الرابعة  جمعته  يف  ال�صعبي 
من  كثريا  تناق�ش  الع�رضين 
امل�صاركني  وعدد  احلجم  حيث 

ال�صابقة  باالأ�صابيع  مقارنة 
،حيث �صوهد منذ ال�صباح �صبه 
فارغ،و حتى بعد �صالة اجلمعة 
من  اخلارجني  مرور  ومبجرد 
الربيد  نحو  متجهني  امل�صاجد 
و  اأودان  �صارع  املركزي،لوحظ 
فارغ،ومل  �صبه  العادة  غري  على 
التي  احلركية  تلك  ي�صهد  يعد 
انطالق  منذ  ي�صهدها  كان 
كما  الذي  احلراك  احلراك، 
�صعارات  له  تعد  مل  �صابقا  قلنا 
حمددة بل يف كثريا من املرات 
الغوغائية  يف  ي�صقط  اأ�صبح 
من  �صواء  فعال  منق�صما  اأ�صبح 
�صواء  اأو  االيدولوجية  ناحية 

من ناحية املطالب، ففي اجتاه 
بع�ش  خرج  ماي  اأول  �صاحة 
واملح�صوبني  بلكور  من  املئات 
،وطبعا  االإ�صالمي  التيار  على 
ي�صريون  هوؤالء  اأن  حت�ش 
�صعاراتهم  ولهم  لوحدهم 
اخلا�صة،و اأنهم ال يندجمون مع 
االآخرين، فيما توجد فئة اأخرى 
التيار  على  حم�صوب  بع�صها 
حم�صوب  من  منها  العلماين،و 
املعروفة  االأحزاب  بع�ش  على 
�صعارات  يرفعون  بتوجهاتها 
املوؤ�ص�صة  ت�صتهدف  اأغلبها 

الع�صكرية. 
 ع�سام بوربيع

وحدة ال�سف تقف �سدا منيعا

احلراك الخرتاق  م�ستمرة  حماوالت 

للك�صافة  العام  القائد  قال 
االإ�صالمية اجلزائرية »جمزاوي 
املنظمة  اأن   « الرحمان  عبد 
وهياكل  قيادة  تقف  الك�صفية 
 « الوطني  »احلوار  مع  حملية 
الذي تقوده »�صخ�صيات وطنية » 
مطالبة بتو�صيع اأر�صية الت�صاور 
حملية  م�صتويات  عرب  الوطني 
ووطنية وخالل زيارته الك�صفية 
لوالية  االأخرية  امليدانية 
اجلديد  الوافد  اأكد  م�صتغامن 
الك�صفية  املنظمة  راأ�ش  على 
اأن احلوار الوطني اأ�صحى غاية 
اأن  يجب  عليا  وم�صلحة  وطنية 
الفاعلة  القوى  كل  فيه  تنخرط 
من نخب وكفاءات وطنية مهنية 

ح�صا�صية  اإىل  م�صريا  ونخبوية 
الظرف الوطني وحاجة الوطن 
اإىل مناخ جامع ت�صاركي جتتمع 
الوطنية  الفعاليات  كل  فيه 
يف  رئا�صية  انتخابات  لتنظيم 

على  والتوافق  االآجال  اأقرب 
للهيئة  احلقيقة  ال�صمانات 
االنتخابات  ملراقبة  العليا 

الرئا�صية
 م.امني

القائد العام للك�سافة االإ�سالمية اجلزائرية »حمزاوي عبد الرحمان » 

الوطني والت�ساور  احلوار  مبادرات  كل  ندعم 

 اإميان لوا�س 
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حاوره م.اأمني

مببادرة  تق�سدون  ماذا     .
»البناءات الثالث » التي �سرعتم 

يف التعريف بها اإعالميا ؟

�إعالميني  زمالء  مبعية  جاهد�  �أعمل 
�ل�شعبي  �حلر�ك  يف  ون�شطاء  وكتاب 
�أع�شاء  �إىل  �ملبادرة  �إي�شال هذه  على 
بالن�شبة  و�لو�شاطة  �حلو�ر  جلنة 
يف  �لتي   « �لثالثة  »�لبناء�ت  ملبادرة 
�ملبادرة  �أع�شاء  مع  �تفقت  �حلقيقة 
تخ�ص  �ال�شم  بهذه  ت�شميتها  على 
من  للخروج  مر�حل  �شمن  �ملرور 
�الأزمة �ل�شيا�شية ولي�شت هذه �ملر�حل 
زمنية  م�شار�ت  هي  و�إمنا  باالنتقالية 
للتو�فق بني خمتلف �لفعاليات و�لقوى 
�حلية يف �حلياة �ل�شيا�شية و�جلمعوية ، 
وهذه �ملر�حل يجب �لتاأكيد على �أنها 
زمنيا حمفزة على �لتو�فق �لوطني الن 
�حلر�ك  ن�شاطات  من  و��شعا  قطاعا 
يو��شلون  هم  ما  بقدر  و�ل�شباب 
�حلر�ك �ل�شعبي و�ل�شغط على �ل�شلطة 
�أي�شا  يريدون  هم  ما  بقدر  �حلالية 
ب�شمانات  �ل�شيا�شي  �حلل  �إىل  �الجتاه 
�حل�شاب  ثقافة  على  تبقي  حقيقية 
�لكيانات  لتجديد  و��شعة  �آفاقا  وتفتح 
وعودة  �جلز�ئرية  للدولة  �ملوؤ�ش�شاتية 
�إىل �ملبادرة �خلا�شة بالبناء�ت �لثالثة 
ل«�لبناء  بالن�شبة  �أوال  تخ�ص  فهي 
جامع  وطني  حو�ر  �إطالق   « �الأول 
و�لقوى  �حلية  �لفعاليات  خمتلف  بني 
�ل�شبانية ،و�لنخب ،و�لطبقة �ل�شيا�شية 
�لتي متلك م�شد�قية يف �مليد�ن وكل 
�لكفاء�ت حول »�النتخابات �لرئا�شية » 
وتوفري  تنظيمها  تاريخ  على  و�لتو�فق 
�لبناء  وهذ�  لنجاحها  �لكايف  �ملناخ 
�رسيعا  فيه  ننطلق  �أن  يجب  �الأول 
يف  �حلو�ر  �أن  على  توؤكد  ومبادرتي 
حول  اليكون  �أن  يجب  �الأول  �لبناء 
�أوؤكد  �أنا  و�إمنا  كثرية ومتفرعة  ق�شايا 
 « حول  �الأول  �لبناء  يف  يكون  �أن  على 
�أن  يجب  �لتي   « �لرئا�شية  �النتخابات 
حتظى بالنقا�ص �لو��شع يف �لبناء �الأول 
وهذ� �لت�شور ي�شاطرين فيه �لعديد من 
توجهها  �أن  كما  و�ملنا�شلني  �لنخب 
موؤخر�  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شة  �أكدته 
وتدعمه ب�شكل و��شح �أما »�لبناء �لثاين 
تنظيم  على  �لتو�فق  بعد  فيخ�ص   «
زمنية  �أجال  يف  رئا�شية  �نتخابات 
�نتهاء  بعد   « �أ�شهر  �ل�شتة   « التتجاوز 
�حلو�ر �خلا�ص بالبناء �الول » �الجتماع 

�لوطني  »�حلو�ر  قبل قوى  جمدد� من 
�لعليا  �لهيئة   « كيان  على  للتو�فق   «
»عرب  �لرئا�شية  �النتخابات  ملر�قبة 
ت�شكيلتها  حول  يكون  �لذي  �لنقا�ص 
و�ل�شالحيات  و�ملحلية  �لوطنية 
�ملمنوحة لها و�ملجاالت �لتي تتدخل 
ل�شري  �حلقيقية  و�ل�شمانات  فيها 
و�لنز�هة  �ل�شفافية  وحتقيق  ن�شاطها 
�لذي  �ملقبل  �لرئا�شي  �ال�شتحقاق  يف 
للجمهورية  رئي�ص  �نتخاب  يخ�ص 
تكون  �أن  يجب  �لثاين  �لبناء  ومرحلة 
�نتخابات  موعد  على  �لتو�فق  بعد 
رئي�ص �جلمهورية وب�رسعة الن �لظرف 
ويقت�شي  �لوقت  يف  تاأخري�  يتطلب  ال 
ال  معقولة  زمنية  فرت�ت  على  ��شتغاال 
توقع �ملجتمع يف فر�غ د�شتوري وال يف 
فو�شى تبعاتها خطرية و�قرتح �ن تكون 
على   « �شهرين   « �لثاين  »�لبناء  مرحلة 
�أق�شى تقدير للتو�فق على هذه »�لهيئة 
�لرئا�شية  �النتخابات  ملر�قبة  �لعليا 
�خلرب�ء  كل  ينخرط  �أن  ويجب   «
�لنقا�ص  هذ�  يف  و�لفاعلني  �لقانونيني 
»�لهيئة  هذه  حول  �لهام  �لوطني 
�لوطنية �لهامة » كما يجب �أن ت�شارك 
و�شائل �الإعالم �لعمومية و�خلا�شة وكل 
ثقافة �حلو�ر  �لر�أي يف تكري�ص  منابر 
�لوطني يف كل مر�حل »�لبناء�ت » �لتي 
تخ�ص �ملبادرة �لتي �أتقدم بها لل�شعب 
�أرى وطني مقبال على  و�أنا  �جلز�ئري 
بالن�شبة  �أما  ج�شام  وحتديات  خماطر 
ملرحلة »�لبناء �لثالث » فهي �ملرحلة 
�جلمهورية  رئي�ص  فيها  ينتخب  �لتي 
وتليها �إ�شالحات عميقة د�خل �لدولة 

.

البناء  مرحلة  تت�سمن  ماذا     .
الثالث يف مبادرتكم ؟

 « �لثالث  »�لبناء  مرحلة  تت�شمن 

ب�رسعية  �جلمهورية  رئي�ص  �نتخاب 
�ن  �ملفرو�ص  من  �ذ  قوية  �شعبية 
�جلديد  �ل�شيا�شي  �ملناخ  يوفر 
�ل�شعبية  للم�شاركة  هامة  �شمانات 
يف  وذلك  �لرئا�شية  �النتخابات  يف 
قياد�ت  �نخر�ط  خالل  من  �عتقادي 
�مل�شهد  يف  م�شتقلة  وطنية  وكفاء�ت 
يف  و�مل�شاركة  و�ل�شيا�شي  �النتخابي 
�إثر�ء �لنقا�ص حول �لرب�مج �النتخابية 
بني �ملر�شحني وجتاوز كل �ملمار�شات 
 « »�لع�شابة  �أنتجتها  �لتي  �لقمعية 
�لتي  �ملرحلة  وهذه  �شابق  وقت  يف 
التتوقف   « �لثالث  »�لبناء  تخ�ص 
بل   « للجمهورية  رئي�ص  �نتخاب  عند 
يجب �أن تت�شمن �ملرحلة �ل�رسوع يف 
�لتح�شري النتخابات ت�رسيعية وحملية 
يف �أجال معقولة زمنيا وحل �ملجال�ص 
�إطار  �ملنتخبة قبل نهاية عهدتها يف 
وموؤ�ش�شاتها  �لدولة  كيانات  جتديد 
�النتخابي  �لفعل  و��شتدعاء  �ملنتخبة 
�لتي  �جلديدة  بتمظهر�ته  جمدد� 
�أنتجه �لنظام  تبقى �أح�شن بكثري مما 
مفهومة  غري  ممار�شات  من  �ل�شابق 
للعملية �النتخابية قزمت كيان �لدولة 
�ل�شيا�شية  �لتمثيل  منابر  و�أ�شعفت 
و�لتمثيل  �الأد�ء  يف  ه�شا�شة  �أنتجت 
وهذه �ملرحلة ت�شتدعي �أي�شا جتديد� 
مدرو�شا ملوؤ�ش�شات �الإد�رة �لتنفيذية 
�جلديد  �جلمهورية  رئي�ص  ي�رسع 
جت�شيدها  يف  �ل�شعب  بقوة  �ملنتخب 
وهذه   « �لوطني  �لت�شاور   « �إطار  يف 
بالن�شبة  �أهمية  �أكرث  �أر�ها  �ملرحلة 
مل�شار�ت �ملبادرة �لوطنية �لتي �أرجو 
و�أن حتظى بالنقا�ص و�لدعم من قبل 
�جلز�ئري  �ل�شعب  مكونات  خمتلف 
�ل�شاأن  يف  و�لفاعلة  �حلية  وقو�ه 

�لوطني �ل�شيا�شي .

هذه  حتقق  اأن  ميكن  كيف     .
املبادرة التوافق الوطني املطلوب 

؟
ويف  �أ�شهر�  ��شتغلت  لقد  �حلقيقة  يف 
�لت�شور ومل  �شمت على �شياغة هذه 
نز�هتهم  يف  �أثق  لزمالء  �إال  �أنقله 
�أن  جيد�  و�أعلم  �خلال�شة  ووطنيتهم 
ن�رس هذه �ملبادرة �الآن يتطلب دعما 
ومن  قبلكم  من  و��شعا  �إعالميا  ال 
ولكن  �الإعالمية  �لفعاليات  كل  قبل 
»�أع�شاء  مر��شلة  يف  بجدية  �أفكر 
الأعر�ص   « و�لو�شاطة  �حلو�ر  جلنة 
�أرى  �لتي  �لوطنية  �لبادرة  عليهم هذه 
كنخب  لنا  �لتاريخية  �مل�شوؤولية  �أن 
جامعية وباحثني يف �الت�شال و�لتاريخ 
لكل  مقرتحات  تقدمي  علينا  تفر�ص 
من  و�خلروج  �حلو�ر  ين�شد  م�شعى 
عديدة  ��شبابها  خانقة  �شيا�شية  �أزمة 
وممتدة كرنولوجيا لذ� فاأنا �أرى كمتابع 
للو�شع �أن �الأزمة �ل�شيا�شية �لتي طالت 
يجب �لتقلي�ص من حدتها مع �الإبقاء 
يف  تورط  من  �حل�شاب  �إيقاع  على 
�لف�شاد بالتو�فق على �أجال زمنية بني 
الأنه  �جلز�ئري  �ملجتمع  مكونات  كل 
وبعد  �الإطالق  على  �ملكن  غري  من 
�لذي   « �ل�شعبي  »�حلر�ك  من  �أ�شهر 
على  �لتو�فق  عدم   « »�حلقيقة  يبقى 
عقالنية  حلول  لتج�شيد  زمنية  �أجال 
تو�فقية للخروج من �الأزمة �ل�شيا�شية  
على  فقط  �شهر  بعد  مقبلون  فنحن 
�أن وترية  كما  �جتماعي �شعب  دخول 
من  �أكرث  تفر�ص  �ملتو��شلة  �ل�شغط 
وطنية  نخب  حترك  �آخر  وقت  �أي 
لفر�ص �إيقاع ت�شيري و�لتح�شري لت�شليم 
على  قادرة  �شابة  لكفاء�ت  �ل�شلطة 
حتمل �مل�شوؤولية �لتاريخية ومو��شلة 
جديدة  بروؤية  �جلز�ئرية  �لدولة  بناء 
لذ�  �أحد�  التق�شي  جامعة  نوفمربية 
فان من ومقومات جناح �ملبادرة �لتي 
�لتعريف  �إىل   « »�لو�شط  �أدعو جريدة 
�ملنابر  خمتلف  خالل  من  بها   «
ولدى  لديكم  �ملتاحة  �الإعالمية 
»�الآجال  على  �لتو�فق  هو  �الإعالم 
تت�شمن  �ملبادرة  �أن  كما   « �لزمنية 
مر�حل عملية التخ�ص على �الإطالق 
�أو  قيم  حول  و��شعة  وطنية  نقا�شات 
كاف  وهذ�  �إديولوجيات  �أو  خلفيات 
عليها  و�لعمل  لنجاحها  �عتقادي  يف 
مبا�رس  ودعم  وطني  تو�فق  �شمن 

الأطروحاتها �لعملية .

تت�سمن التوافق على اآجال لالنتخابات وهيئة تديرها كفاءات وطنية

الأ�ستاذ العربي بوعمامة يقرتح 
مبادرة "البناءات الثالثة" 

ك�سف الأ�ستاذ اجلامعي واملوؤرخ والكاتب الدكتور العربي بوعمامة عن مبادرته الأوىل من نوعها التي يعتزم تقدميها لأع�ساء 
»جلنة احلوار والو�ساطة » والتي �سماها ب«مبادرة البناءات الثالث » وقال الدكتور العربي بوعمامة املتخ�س�ص يف الت�سال 

ال�سيا�سي والذي يدير عددا من املجالت اجلامعية املحكمة والرئي�ص ال�سريف جلمعية الباحثني يف علوم الت�سال والإعالم اأن 
مبادرته هذه التي ا�ستغل عليها منذ انطالق »احلراك ال�سعبي » تت�سمن ورقة طريق حمفزة على التوافق الوطني تت�سمن البناء 

الأول وهو التوافق على تنظيم انتخابات رئا�سية يف اآجال زمنية ل تتجاوز ال�ستة اأ�سهر ثم الت�ساور العميق حول الهيئة العليا 
ملراقبة النتخابات الرئا�سية عرب التفاق على الت�سكيل وال�سالحيات الوا�سعة املمنوحة لها على امل�ستوى املحلي والوطني وهو 

البناء الثاين ثم ال�سروع يف التح�سري لنتخابات ت�سريعية وحملية يليها جتديد موؤ�س�سات الدولة وتعيني كفاءات وطنية ترافق 
الرئي�ص املنتخب اجلديد يف اإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية عميقة.

مبوؤ�ش�شة  عامال   540 زهاء  يعي�ص 
�ملعروفة  �لذهب  مناجم  ��شتغالل 
بوالية  ز�وتني  تني  بـ«�ينور«ببلدية 
�شاخن  �شفيح  وقع  على  مترن��شت 
�شب  يف  �ملربر  غري  �لتماطل  ب�شبب 
�أجرة �ل�شهر �لثاين على �لتو�يل ، �الأمر 
�لذي من �شاأنه �أن يحول دون متكينهم 
�الأ�شحى  عيد  �أ�شاحي  �رس�ء  من 

�ملبارك .
طرف  من  موجهة  مر��شلة  طالبت 
�إىل  مترن��شت  بوالية  برملاين   نائب 
�لوزير �الأول نور �لدين بدوي ، كانت 
ن�شخة   « »�لو�شط  يومية  ت�شلمت  قد 
من  �لعاجل  �لتدخل  ب�رسورة   ، منها 
و�شعية  �لفوري يف  �لنظر  �إعادة  �أجل 
540 عامال مبوؤ�ش�شة ��شتغالل مناجم 
�ملتو�جدة  باينور  �ملعروف  �لذهب 
بوالية  �حلدودية  تينز�وتني  ببلدية 
نف�ص  به  �أفادت  ، وح�شبما  مترن��شت 
�ملوؤ�ش�شة  ذ�ت  عمال  فاإن  �ملر��شلة 
من  لعل  كثرية  م�شاكل  من  يعانون 
�أبرزها عدم ت�شديد �أجورهم منذ �أكرث 
من �شهرين ومما ز�د �لطني بلة رف�ص 
�ل�رسورية  باملو�د  متويلهم  �ملمول 

مما �شاهم ب�شكل كبري يف جتويعهم .
ويف مو�شوع مت�شل طرحت �ملر��شلة 
حول  ت�شاوؤل  من  �كرث  �ملذكورة 
�مل�شاكل �لقائمة باملوؤ�ش�شة ، خا�شة 
�لعامة  مديريتها  �الأخرية  هذه  �أن  �إذ 
وعمالها  �لعا�شمة  باجلز�ئر  موجودة 
�لو�قعة  �حلدودية  تينز�وتني  ببلدية 
مقر  عن  كلم   500 من  �أكرث  بعد  على 
�شاهم  �لذي  �الأمر   ، مترن��شت  والية 
�حلا�شلة  �لرت�كمات  يف  كبري  ب�شكل 
بني  �مل�شافة  بعد  ظل  يف  خا�شة 
�لتي  و�ملوؤ�ش�شة  �لعامة  �ملديرية 

جتاوزت 2000 كلم .
على  معلقة  �لعمال  �آمال  لتبقى 
�لعاجل  للتدخل  �ملركزية  �ل�شلطات 
خا�شة  �مل�رسوعة  مبطالبهم  للتكفل 
من  �لكبري  �لعدد  هذ�  �أن  علمنا  �إذ� 
�أ�شحية  باحلرمان  مهددون  �لعمال 
�لعيد وباقي م�شتلزمات عائالتهم يف 
لقمان على حالها  د�ر  حالة ما بقيت 
                                                  .

�ملهتمون  حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
مترن��شت   بوالية  �ملحلي  بال�شاأن 
»�لو�شط«  يومية  مع  لهم  ت�رسيح  يف 
قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  مغبة  من 
تنجر عن جتاهل مطالبهم �مل�رسوعة 
 ، �الأمام  �إىل  �لهروب  �شيا�شة  بانتهاج 
غري  �ل�رسكة   مبدير  تعلق  ما  خا�شة 
�ملرغوب فيه حيث  تعالت �الأ�شو�ت 
�ملطالبة بتنحيته وذلك خالل �لوقفة 
�الحتجاجية �الأخرية للعمال �أمام مقر 

�لوالية .
�ملذكورة  �ملوؤ�ش�شة  �أن  بالذكر  جدير 
منجم  يف   1998 �شنة  �لعمل  بد�أت 
جز�ئرية  �ل�رسكة  كانت  حيث  تري�ك 
تقدر  �إنتاجية  بطاقة  باملائة  مائة 
توقيع  قبل  �ل�شهر،  يف  بـ  100كلغ 
يف  �الأ�شرت�ليني  مع  �رس�كة  �تفاقية 
ف�شيحة  ،لكن   2006/2005 �م�شم�شة 
 ،2011 �شنة  يف  �مل�شهورة  �الختال�ص 
�ل�رسيك  بان�شحاب  كفيلة  كانت 
هي  ما  على  �الأمور  لتبقى  �الأجنبي 
مل�رسوع  �لذريع  �لف�شل  ب�شبب  عليه 
طرف  من  �ملقدم  �ملوؤ�ش�شة  �إنعا�ص 
ملدير  ترقيته  بعد  عمليات  مدير 
�لذهب  مناجم  ��شتغالل  ل�رسكة  عام 

بتمرن��شت .
اأحمد باحلاج       

تاأخر �سب اأجرتني يحرم العمال من اأ�سحية العيد

 540عامال مبوؤ�س�سة ا�ستغالل 
مناجم الذهب بتمرنا�ست �ساخطون

بتهمة �سوء ا�ستغالل الوظيفة  ومنح امتيازات 
غري مربرة للغري

18 �سهرا حب�سا ملدير اأمالك 
الدولة ال�سابق بعني متو�سنت  

متو�شنت  بعني  �جلنح  حمكمة  ق�شت 
�شبيحة يوم �أول �أم�ص �خلمي�ص  بعقوبة 
مالية  وغر�مة  نافذة  حب�شا  �شهر�   18
كل  حق  يف  دج  200�لف  قدرها  
�لدولة  الأمالك  �ل�شابق  �ملدير  من 
عن  ل«  »ل  و�ملقاول  متو�شنت   بعني 
ومنح   �لوظيفة  ��شتغالل  �شوء  تهمة 
بالن�شبة  للغري   مربرة  غري  �متياز�ت 
تو�طوؤ  من   و�ال�شتفادة  ،و  للمدير 
�مل�شتفيد  للمقاول   بالن�شبة  �الأعو�ن  
�أنابيب  �رس�ء  مز�يدة  �شفقة  من 
�ملياه �مل�شتعملة . �لق�شية �لتي جرت 
�أطو�رها بق�شم �جلنح لذ�ت �ملحكمة 
�لتم�شت  �أين  �ملا�شي  جويلية   18 يوم 
�لنيابة ت�شليط 05 �شنو�ت حب�ص نافذة  
ترجع �إىل  �شهر جويلية من �شنة 2016 
��شتفاد �ملقاول من �شفقة �رس�ء  �ين 
�لتي  �الأنابيب   طويل  من  181كلم 
�ملو�رد  مديرية  من  ��شتالمها   مت 

جتديد  م�شاريع  جت�شيد  �ملائية  بعد 
والية  بلديات  من  بالعديد  �لقنو�ت  
عني متو�شنت ، وقد تقدم �مل�شاركون  
بعدما  �الأنابيب   ل�رس�ء  �ملز�يدة  يف 
ب03  �شارك  ل«   »ل  �ملقاول  �أن  تبني 
جد�  قريبة  وهي  خمتومة   �أظرفة 
�شلمها  �أنه  كما  �لر�شمي  �ملبلغ  من 
يوؤكد  وجود  ما  �الآجال  جتاوز   بعد 
�لذي  �الأمر   ، �ملدير  من  تو�طوؤ 
�لذين  �لثمانية  �ل�شهود  �حد  ك�شفه 
مت �ال�شتماع  �إليهم من قبل �ملحكمة  
خالل �الأ�شبوع �ملا�شي ،وعلى ر�أ�شهم 
من  عمال  و07  �ملائية  �ملو�رد  مدير 
مديرية �أمالك �لدولة  ، يف حني �أنكر 
�ملدير �لتهمة  وكذ� �ملقاول �ملوجود 
رهن �حلب�ص �لذي �أكد �نه فاز بال�شفقة 
بفعل خربته خا�شة و�أنه فاز ب�شفقات 

م�شابهة بواليات �أخرى .
حممد بن ترار

�لوطني  �جلي�ص  وحد�ت  متكنت 
�ملن�رسم،  جويلية  خالل  �ل�شعبي، 
 34 و  �إرهابيني   6 توقيف  من 
�الإرهابية،  للجماعات  دعم  عن�رس 
و  ور�شة   11 تدمري  عن  ف�شال 
�حل�شيلة  ح�شب  لالإرهابيني،  خمباأ 
�أول  �لتي ن�رست  للجي�ص  �لعملياتية 
�إطار مكافحة  �أم�ص �خلمي�ص ففي 
�الإرهاب، ت�شري �حل�شيلة �لعملياتية 

��شرتجاع  �إىل  �أي�شا  �لفارط  لل�شهر 
بنادق  ثالث  منها  بندقية،   16
ر�شا�شة  بندقية  و  )�أف.�أم(  ر�شا�شة 
و  )جي.3(  بندقية  و  ديكتاريوف 
�شيمونوف  �آلية  ن�شف  بنادق  �شبع 
)�أف.�أل.جي(،  نوع  من  بندقية  و 

�إ�شافة �إىل ثالث بنادق �شيد.
و يف ذ�ت �ل�شياق، مت كذلك، خالل 
�لفرتة نف�شها، ��شرتجاع 11 ر�شا�شا 

يت�شمن 5 كال�شنكوف و 3 ر�شا�شات 
نوع  من  ر�شا�ص   1 و  كا(  )�أر.بي 
هار�شتال  نوع  من  �آخر  و  دو�شكا 
وم�شد�ص ر�شا�ص )مات-49(، عالوة 
على 10 قاذفات �شاروخية من نوع 

غر�د و طائرة دون 
طيار، عالوة على 16 خمزن ذخرية 
و 21937 طلقة من خمتلف �لعيار�ت 

.

فقد  بالقذ�ئف،  يتعلق  فيما  �أما 
هاون  قذيفة   78 ��شتعادة   متت 
)بي.�شي.�أن  نوع  من  قذيفة   14 و 
60( و 50 قذيفة عيار 82 ملم و 14 
ما�شورة لر�جمة �شو�ريخ عيار 120 
ملم و 40 �شمام و 21 م�شعال و 20 
فتيال �شاعقا و 40 كب�شولة كهربائية 
�ل�شنع، ت�شيف  و 8 قنابل تقليدية  

�حل�شيلة.

خالل جويلية الفارط 

توقيف 6 اإرهابيني و 34 عن�سر دعم 

وع�شو  �حلقوقي  �لنا�شط  يو��شل 
بلقا�شم  للبطالني  �لوطنية  �للجنة 
عن  �ملفتوح  �إ�رس�به  خن�شة 
مبقر  �لفر��ص  طريح  وهو  �لطعام 
مبدينة  �لوئام  بحي  �لكائن  م�شكنة 
�لبقاء  ذ�لك  يف  �الأغو�ط،م�شمما 
��شتجابة  غاية  �إىل  �حلال  هذ�  على 
من�شب  بتوفري  �ملعنية  �ل�شلطات 
طالت  �لتي  �أزمته  ينهي  عمل 

�لتي  �لكاذبة  �لوعود  ل�شنو�ت،رغم 
بالتكفل  �ل�شلطات  تلقاها من طرف 
�جلاد مبطلبه،�إال �أن ذ�لك بقي جمرد 
وعود بغ�ص �لنظر على تدهور حالته 
تفكك  جانب  و�لنف�شية،�إىل  �ل�شحية 
�أ�رسته �ملتكونة من 06 �أفر�د ب�شبب 
منذ  يعي�شه  �لذي  �ملزري  و�قعه 

عديد �الأزمنة.
ع.ق.

الغواط

النا�سط احلقوقي خن�سة يوا�سل 
اإ�سرابه املفتوح عن الطعام 
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اإعداد: م.ثيزيري

يف  العا�صمة  حماكم  نظرت 
العديد من ق�صايا وكاالت كراء 
ال�صيارات اللذين راحوا �صحية 
ن�صب من طرف زبائن ي�صريون 
ول�صو�ص  وهمية  �رشكات 

ينتحلون �صفة الزبائن.

بطال يحرتف الن�صب 
على وكاالت كراء 

�صيارات

العقد  يف  حمتال  احرتف 
الثالث ينحدر من والية تيارت 
وكاالت  اأ�صحاب  على  الن�صب 
بالعا�صمة  ال�صيارات  كراء 
القرو�ص  طالبي  من  اأغلبهم 
حيث  »اأون�صاج«،  وكالة  من 
بداأت ق�صيته مع ال�صحية الذي 
اأن  بعد  االأمانة  بخيانة  اتهمه 
ملدة  �صيارات   3 منه  ا�صتاأجر 
3 اأ�صهر مقابل مبلغ قيمته 70 
لل�صيارة  جزائري   دينار  األف 
املدة  انق�صاء  وبعد  الواحدة، 
من  تهرب  للإيجار  املحددة 
التحريات  وبينت  ا�صرتجاعها 
وكالة  اأ�ص�ص  املحتال  اأن 
يقوم  وهمية  �صيارات  كراء 
�صيارته  اإيجار  خللها  من 
العلمة  من  اآخرين  الأ�صخا�ص 
بدورهم  اللذين  بال�صطيف. 
منه.  و�رشقوها  عليه  ن�صبوا 
بالفعل  ال�صاب  اعرتف  وقد 
اأنه  مو�صحا  اإليه  املن�صوب 
بغية  ال�صيارات  اإيجار  اأعاد 

ك�صب الفائدة كونه بطال. 

مقاول ي�صتاأجر 12 �صيارة 

ويبيعها وثائق مزورة

مكاتب  اإىل  املتهم  تقدم 
طالبي  من  اأغلبهم  الوكاالت 
اأنه  على  »اأون�صاج«  قرو�ص 
بوالية  بناء  �رشكة  �صاحب 
عندهم  من  وا�صتاأجر  البويرة 
 « نوع  من  نفعية  �صيارات 
 6 ملدة  و«كليو4«  �صانديرو« 
اأ�صهر ف�صدد لهم م�صتحقاتهم 
هاتفيا  منهم  وطلب  املالية، 
ثم  االإيجار،  مدة  متديد 
الذي  االأمر  اأخباره،  انقطعت 
حوله  �صكوك  ال�صحايا  راود 
عنه  والبحث  التق�صي  وبعد 
وجدوه فاأخربهم اأن ال�صيارات 
�رشقت منه. على اإثرها رفعوا 
اأ�صا�ص  على  �صده  �صكوى 
وخل�صت  واالحتيال،   الن�صب 
اإىل  االأمن  م�صالح  حتريات 
ال�صيارات  حول  املتهم  اأن 
واجللفة  البويرة  واليات  اإىل 
و�صطيف بغر�ص تزوير وثائقها 

وبيعها.

تفكيك �صبكة �صرقة 
ال�صيارات من وكاالت 

الكراء وتهريبها اإىل ليبيا 
قطع غيار

حمكمة  اأمام  �صباب   3 مثل 
اأمن  عون  بينهم  من  ال�رشاقة 
بال�رشاقة  الرتبية  باأكادميية 
بوالية  مدنية  حماية  وعون 
تكوين  بتهمتي  وبطال  تب�صة 
جمعية اأ�رشار وخيانة االأمانة، 
انفجرت  الذي  االأخري  هذا 
الق�صية  ملب�صات  خلله  من 
اإىل  ذهب  عندما  بداأت  التي 

بزرالدة  ال�صيارات  كراء  وكالة 
نوع  من  �صيارة  وا�صتاأجر 
»ياري�ص« و«�صامبول« ثم انتقل 
وا�صتاأجر  باملعاملة  وكالة  اإىل 
 206 »بوجو  نوع  من  �صيارة 
وكالة  من  وا�صتاأجر  بلو�ص« 
نوع  من  �صيارة  بنيان  بعني 
ال�صحايا  موهما  »لوغان«، 
الوكاالت من  اأ�صحاب  االأربعة 
اأنه  »اأون�صاج«  قر�ص  طالبي 
ذاهب بها اإىل تلم�صان ليت�صلم 
�رشكة  من  املالية  م�صتحقاته 
املحاكمة  وخلل  تركية، 
اعرتف املتهم االأول اأنه طلب 
باأكادميية  عون  �صديقه  من 
الرتبية بال�رشاقة مرافقته اإىل 
ال�صيارات  الأخذ  تب�صة  والية 
حماية  عون  الثالث  للمتهم 
ل�رشكة  بكرائها  ليقوم  مدنية، 
على  احل�صول  بغية  اأجنبية، 
اأن  غري  الفائدة.  مع  اأرباح 
حترياته  بينت  ال�صحايا  اأحد 
كانوا  املتهمني  اأن  ال�صخ�صية 
ال�صيارات قطع  تفكيك  ب�صدد 

غيار وتهريبها اإىل ليبيا.

ا�صتاأجر 8 �صيارات وباعها 
ملواطنني بن�صف ثمنها

العقد  يف  بطال  �صاب  قام 
م�صبوق  العمر غري  من  الثالث 
�صيارات   8 با�صتئجار  ق�صائيا 
وكالة  من  ب�صيطة  و  فخمة 
ا�صتفاد  بالقبة  �صيارات  كراء 
من  قر�ص  من  �صاحبها 
ملدة  عقد  مقابل  »لون�صاج« 
كامل  ي�صدد  اأن  دون  اأ�صهر   6
م�صتحقاته و بعد انتهاء املدة 
حاول  عليها  املتفق  الزمنية 

وبعد  به  االت�صال  ال�صحية 
اأنه  تبني  مبعارفه  االحتكاك 
دون  ملواطنني  ال�صيارات  باع 
اإمتام اإجراءات االكتتاب معهم 
ال�صيارات  �صاحب  اأن  بحجة 
فرن�صا. يف  متواجد  االأ�صلي 
الذي  االأمن  اأبلغ  اإثرها  على 
اأن  وتبني  حترياته  يف  با�رش 
�صاحب  على  احتال  املتهم 
الذي  ال�صيارات  كراء  وكالة 
للإ�صارة  واحدة.  مركبة  �صلبه 
الوكاالت  اإىل  املتهم  يتقدم 
حتى  فخمة  �صيارة  منت  على 

يوهم �صحاياه اأنه غني.

ع�صابة ت�صتويل على 24 
�صيارة من وكاالت طالبي 

قر�ض »اأون�صاج«

 ا�صتطاعت م�صالح اأمن والية 
اجلزائر تفكيك ع�صابة الن�صب 
طالبي  من  وكاالت  عدة  على 
من  متكونة  »اأون�صاج«  قر�ص 
على  تن�صط  �صباب،  ثلثة 
واجلنوب،  العا�صمة  م�صتوى 
حيث ا�صتولت على 24 �صيارة، 
التي  ال�صكوى  فحوى  وح�صب 
اأحد  فاإن  ال�صحايا  بها  تقدم 
اإىل  يتقدم  كان  املتهمني 
بكراء  ويقوم  الوكاالت  روؤ�صاء 
دفع  بعد  �صنة  مدة  ال�صيارات 
ويعدهم  اأ�صهر   3 ت�صبيق ملدة 
غ�صون  يف  املتبقي  بدفع 
يتهرب  اأنه  غري  اأ�صبوع، 

ال�صحايا  يتاأكد  جعلهم  ما 
عليهم.  ن�صب  حمتال  اأنه 
املتهم  اأن  التحريات  واأكدت 
خططوا  اآخرين  رفقة  ين�صط 
ال  والأنهم  اجلنوب،  يف  لبيعها 
باإيهام  قاموا  وثائقها  ميلكون 
�صحاياهم اأنها مرهونة وقاموا 

با�صتئجارها لهم.

�صاحب وكالة كراء 
ال�صيارات يحتال وكاالت 

اأخرى

ال�رشاقة  حمكمة  عاجلت   
احتيال  و  ن�صب  ق�صية  ملف 
مع خيانة االأمانة  التي تورط 
كراء  وكالة  �صاحب  فيها 
املرجة  بت�صالة  ال�صيارات 
اأقدم  الذي  العا�صمة،  ب�رشق 
�صيارة   14 من  اأزيد  بيع  على 
�صاحبي  من  ا�صتاأجرها 
من  ال�صيارات  كراء  وكاالت 
بكل  »اأون�صاج«  قر�ص  طالبي 
ح�صن  وباب  فايت  اأوالد  من 
مقابل  لزبائنه  كرائها  الإعادة 
ت�صليمه  على  اتفق  مايل  مبلغ 
ملب�صات  بداأت  حيث  لهما.  
اأحد  ات�صل  عندما  الق�صية 
االأوىل  بال�صحية  املواطنني 
وطلب منه اإمتام اإجراءات بيع 
زميله  اأن  اإىل  فتفطن  �صيارته 
وباع  عليه  ن�صب  املهنة  يف 

�صيارته التي ا�صتاأجرها منه.

تركيب نظام »جي.بي.اآ�ض« 
احلل االأمثل ال�صرتجاع 

ال�صيارات امل�صروقة

�رشح م�صري وكالة كراء ال�صيارات 
وجود  ال  اأنه  النعجة  بعني 
حيث  الوكالة  فتح  يف  ل�صعوبات 
ال ت�صرتط االعتماد اأو امل�صتوى 
الدرا�صي، بل امتلكك 3 �صيارات 
التي  وامل�صاكل  حمل  وا�صتئجار 
دفع  يف  تتمثل  لها  يتعر�صون 
م�صتحقات الكراء فبع�ص الزبائن 
يف  ال�صمان  مبلغ  دفع  يرف�صون 
حالة وقوع حادث مرور واملقدر 
كما  �صنتيم  مليني  و5   2.5 بني 
ال�صفر  بجواز  الزبائن  يطالبون 
ورخ�صة  التعريف  بطاقة  كون 
واأكد  تزويرهما  ي�صهل  ال�صياقة 
الزبائن  اأغلبية  اأن  املتحدث 
دفع  يف  يتماطلون  الن�صاء  من 
عندما  حيث  الكراء  م�صتحقات 
يطالبونهن باملال ال يردون على 
هواتفهم  يغلقون  اأو  مكاملاتهم 
اأنهم  يوهمونهم  حاالت  ويف 
م�صافرين.ون�صح  اأو  مر�صى 
حتديد  نظام  برتكيب  املتحدث 
رغم  »جي.بي.اآ�ص«  املوقع 
يتمكن  حتى  الثمن  غايل  اأنه 
امل�صتاأجر من ا�صرتجاع مركباته 
تزوير  اأو  غيار  قطع  بيعها  قبل 
اأغلبية  اأن  اإىل  واأ�صار  وثائقها، 
الل�صو�ص ي�رشقون الوكاالت بعد 
عام من التعامل معها وك�صب ثقة 

ال�صحية بهم. 

حمتالون ين�سبون على اأ�سحاب وكاالت »اأون�ساج«

ل�سو�ص ينتحلون �سفة زبائن .. ويبيعون 
ال�سيارات يف �سكل قطع غيار

بعد م�صوار طويل وطول طريق يقطعه بطال من اأجل احل�صول على م�صروع من قبل وكالة »اأون�صاج«، جتده يف نهاية املطاف معر�صا لالإفال�ض على يد 
حمتالني منهم اأفراد واآخرون اأ�صحاب وكالة كراء �صيارات وهمية، حيث يتعر�ض الكثري من اأ�صحاب وكاالت كراء ال�صيارات للن�صب واالحتيال وال�صرقة 

من طرف زبائن اأغلبيتهم م�صريون ل�صركات وهمية ما جعلهم معر�صني لالإفال�ض ناهيك عن املتابعات الق�صائية لهم وجرهم اإىل املحاكم كمتهمني من طرف 
»لون�صاج« بالن�صبة للم�صتفيدين ويتورطون بعد ا�صتعمال مركباتهم يف تنفيذ عمليات �صرقة اأو ترك الزبائن قطع خمدرات اأو �صكني على متنها.



على  املرتددين  من  عدد  اأبدى 
الوالية  بني  الرابط  الطريق 
والوالية  �صالح  عني  املنتدبة 
على  املمتد  مترنا�صت  التقليدية 
م�صافة 700 كلم يف ت�رصيح لهم مع 
اإمتعا�صهم  يومية »الو�صط »، عن 
يف  الفادح  التاأخر  نتيجة  ال�صديد 
والذي  الطريق  ذات  اجناز  وترية 
انطلقت االأ�صغال به منذ �صنوات  ، 
ليتوقف فجاأة دون معرفة االأ�صباب 
الوقت  يف  ذلك،  وراء  احلقيقية 
الطريق   ذات  فيه  ي�صهد  الذي 
اهرتائه،  ب�صبب  مزرية  و�صعية 
مما ت�صبب يف وقوع حوادث مرور 
هاج�صا  ي�صكل  واأ�صبح  مميتة، 
مت�صل طالب  �صياق  يوؤرقهم، ويف 
من   ،  « »الو�صط  جريدة  حمدثوا 
راأ�صها  وعلى  املعنية  ال�صلطات 
العمومية  واالأ�صغال  النقل  وزير 
بالتدخل العاجل من خالل اإعطاء 
والهيئة  الو�صية  لل�صلطات  اأوامر 

من  الت�رصيع  ب�رصورة  التنفيذية  
الذي  الطريق  ذات  اجناز  وترية 
فرتة  منذ  االأ�صغال  به  انطلقت 
طويلة  لتتوقف فجاأة،  االأمر الذي 
الوفيات  معدل  ارتفاع  يف  �صاهم 
املميتة،  املرور  حوادث  ب�صبب 
وهو ما جعل  ذات الطريق يتحول 
اإىل كابو�س حقيقي يالحق هوؤالء 

ال�صائقني.
ورغم عديد ال�صكاوي التي وجهها 
الوالية،  بذات  ال�صائقني  هوؤالء 
انطالق  الإعادة  املعنية  للجهات 
وترية االأ�صغال بالطريق املذكور، 
اإال اأن الو�صع املزري ال يزال على 
دون  ال�صاعة  حلد  عليه  هو  ما 
تقدمي حجج مقنعة، حيث ي�صهد 

والتدهور  االهرتاء  من  حالة 
على  خطرا  ي�صكل  اأ�صبح  والذي 
خا�صة  ال�صائقني،  هوؤالء  �صالمة 
اأمن  �رصايا  م�صالح  اأن  علمنا  اإذا 
الوالئية  باملجموعة  الطرقات 
للدرك الوطني بتمرنا�صت ،  كانت 
العام املن�رصم   قد �صجلت خالل 
بالطريق املذكور 45 حادث مرور 
األيم اأ�صفر عن م�رصع 17 �صخ�صا 
بجروح  اأخرين   124 اإ�صابة  و 

متفاوتة اخلطورة .
ومعلوم اأن م�صالح التقنية كانت قد 
�صجلت يف وقت �صابق 2458 نقطة 
وهو   ، املذكور  بالطريق  �صوداء 
االأمر الذي دفع بعديد اجلمعيات 
للمطالبة  الفاعلة  املحلية 
االأموال  م�صري  يف  حتقيق  بفتح 
الإعادة   املر�صودة  ال�صخمة 
احليوي  الطريق  لهذا  االعتبار 
للتقليل من اإرهاب الطرقات ومن 
االقت�صادية  احلركة  اإنعا�س  ثم 
مع  احلدودية  مترنا�صت  بوالية 

دولتي مايل والنيجر.

�صيل�صكن  قرية  �صكان  جلاأ   
لهجة  من  للت�صعيد  بتمرنا�صت 
خطابهم للمطالبة باحقيتهم يف 
العمل  التنمية وفر�س  ال�صحة، 
ال�صدد  ذات  يف  مهددين   ،
خطابهم  لهجة  من  بالت�صعيد 
مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة  يف 

اأذانا �صاغية .
�صلي�صكن  قرية  �صكان  قال 
ت�رصيح  يف  مترنا�صت  بوالية 
اأن  »الو�صط«،  يومية  مع  لهم 
على  جاء  لل�صارع  خروجهم 
جلميع  ا�صتنفاذهم  خلفية 
من   ، املمكنة  الودية  احللول 
و�صفوه  ما  مع  التجاوب  اأجل 
التي  امل�رصوعة  مبطالبهم 
حد  على   الزمن  جتاوزها 
قولهم ، والتي تاأتي يف مقدمتها 
مبرفق  تدعيمهم  �رصورة 
�صحي والذي من �صاأنه اأن ينهي 
ال�صفر  م�صقة  مع  معاناتهم 
عن  للبحث  املجاورة  للمدن 
تعلق  ما  خا�صة   ، العالج  �صبل 
باالأمرا�س  امل�صابني  بحاالت 
املزمنة وحتى الن�صاء احلوامل 

.
من جهة ثانية فقد �صدد نف�س 
ربط  �رصورة  على  املتحدثني 
قريتهم ب�صبكة ال�رصف ال�صحي 

خملفات  ملع�صلة  حد  لو�صع 
اجناز ابار تقليدية وهو ما بات 
يهدد ال�صاكنة بكارثة بيئية باتت 

مالحمها تلوح يف االأفق .
 ، ال�صغل  �صوق  بخ�صو�س  اأما 
متحدث  من  اأكرث  طالب  فقد 
لزاما  بات  اأنه  املو�صوع  يف 
الزام  املحلية  ال�صلطات  على 
اليد  ملف  على  القائمني 
ح�صة  لهم  تخ�صي�س  العاملة 
ال�صغل  منا�صب  من  معينة 
داخل  اأو  الغرانيت  مب�صنع 
الوالية متهمني اجلهات املعنية 
يف  املفا�صلة  �صيا�صة  بانتهاج 
العمل  منا�صب  ح�ص�س  توزيع 
حد  و�صع  دون  حال  ما  وهو 
باتت  التي  البطالة  لظاهرة 
تلقي بظاللها على �صباب هاته 

القرية .
طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
�صناع  من  املحتجني  هوؤالء 
 ، مترنا�صت  بوالية  القرار 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رصورة 
حجم  على  للوقوف  ميدانية  
التي يكابدونها ، ومن  املعاناة 
جذرية  حلول  عن  البحث  ثم 
الإن�صغاالتهم القائمة وانت�صالهم 

من براثن التخلف التنموي .
�أحمد باحلاج

لفريق  امل�صري  املكتب  �صبط 
امل�صتقبل الريا�صي للمجاهدين 
ال�صاعد اجلديد لبطولة الق�صم 
ال�رصيف باملقاطعة االإدارية عني 
كافة   ، مترنا�صت  بوالية  �صالح 
االإدارية  واالجراءات  الرتتيبات 
يف  لل�رصوع  حت�صبا   ، الالزمة 
مرحلة اجلد التي �صتنطلق بعد 

عيد االأ�صحى املبارك .
امل�صتقبل  نادي  رئي�س  قال 
بعني  للمجاهدين  الريا�صي 
يف   ، �صالح  الزقري  �صالح 
ت�رصيح له مع يومية »الو�صط«، 
للفريق  امل�صري  الطاقم  اأن 
الفني  الطاقم  مع  وبالتن�صيق 
ال�صاب  الكروي  التقني  بقيادة 
�صبطوا  قد   ، حيلو  خل�رص 
انتداب  بعد  االجراءت،  كافة 

اخلطوط  يف  جديدة  عنا�رص 
تعلق  ما  خا�صة   ، الثالثة 
مبحور الدفاع ، و�صط امليدان 
االأمامية  والقاطرة  الهجومي 
على  قادرة  جديدة  بعنا�رص 
تقدمي اال�صافة الالزمة للفريق 
املو�صم  نهاية  مع  حقق  الذي 
 2019/2018 املن�رصم  الكروي 
ال�رصيف   الق�صم  لبطولة  ال�صعود 
يف  ثورة  االدارة  اأحدثت  كما   ،
العنا�رص  بت�رصيح  الت�صكيلة 
والتي  فيها  املرغوب  غري 
 ، اال�صافة  تقدمي  عن  عجزت 
�صطر  قد  اأن  علمنا  اذا  خا�صة 
ال�رصيف  الق�صم  بلقب  التتويج 
رئي�صي  كهدف   2020/2019

ح�صب املعلومات املتاحة  .
�أحمد باحلاج 

االإجتار  ظاهرة  حماربة  اإطار  يف 
باملخدرات  امل�رصوع  غري 
عنا�رص  العقلية متكنت  واملوؤثرات 
باأمن  اخلام�س  احل�رصي  االأمن 
والية مترنا�صت من توقيف �صخ�س 
ق�صية  عن  �صنة   28 العمر  من  يبلغ 
 ( نوع  من  املخدرات  على  احليازة 

كيف معالج( ق�صد البيع  .
معلومات  وقائع الق�صية تعود اإىل 
ال�رصطة  م�صالح  اإىل  واردة 
االأ�صخا�س  اأحد  تواجد  مفادها 
الواقع  العائلي  م�صكنه  ي�صتغل 
الرتويج  اجل  من  الواد  قطع  بحي 
لهاته  ا�صتغالال   ، املخدرات  بيع  و 

م�صكن  تفتي�س  مت  املعلومات 
ا�صت�صدار  بعد  امل�صتبه فيه و هذا 
اإذن بالتفتي�س ، اأين مت توقيفه و حجز 
)كيف  املخدرات  من  معتربة  كمية 
غراما   234 بـ  وزنها  قدر   ) معالج 
مقر  اىل  فيه  امل�صتبه  حتويل  مت   ،
ال�رصطة و فتح حتقيق يف الق�صية . 

بعد ا�صتكمال االإجراءات مت تقدمي 
اأمام اجلهات الق�صائ فيه  امل�صتبه 
ية املخت�صة التي اأ�صدرت يف حقه 
ع�رص �صنوات )10( حب�س نافذة مع 
نافذة قدرها  مالية  االإيداع غرامة 

50 مليون �صنتيم .
�أحمد باحلاج 

ال يز�ل �لغمو�ض يكتنف م�سري م�سروع �لطريق �لر�بط �ملقاطعة �الإد�رية عني �سالح وعا�سمة �لوالية بتمرن��ست 
، ب�سبب تفاوت �الأدو�ت �لرقابية على ن�ساط �ملوؤ�س�سات �ملقاوالتية �ملكلفة باإجناز هذه �لعملية ، حيث �ساهمت حالته 

�ملرتدية يف �الرتفاع �ملقلق الإرهاب �لطرقات .

ب�سبب �لتاأخر يف �إعادة �العتبار له 

�أحمد باحلاج 

املوت يرتب�ص مبرتدي الطريق 
الرابط عني �سالح –مترنا�ست 

يف  الفاعلة  اجلمعيات  دقت 
جنوب  بواليات  ال�صحي  امليدان 
وذلك  اخلطر  ناقو�س  الكبري 
اإ�صابة  على خلفية ت�صجيل 6589 
 12 بينهم  من  العقربي  بالت�صمم 
اأكرث  يطرح  ومما   ، وفاة  حالة 
التماطل  من عالمة ا�صتفهام هو 
الكبري من طرف الو�صايا يف اإلزام 
بنظام  للعمل  الطبية  العيادات 

املناوبة الليلية 
بواليات  ال�صحة  م�صالح  اأح�صت 
ورقلة ، مترنا�صت ، اأدرار ، ب�صكرة 
، الوادي ، غرداية ، ب�صار وتيندوف 
12 حالة وفاة  من جمموع  6589 
العقربي  بالت�صمم  ا�صابة  حالة 
خالل ال�صائفة احلالية وبال�صبط 
اأفريل  �صهر  من  املمتدة  بالفرتة 

جويلية  �صهر  نهاية  غاية  اإىل 
افتقار  ب�صبب  وذلك  املن�رصم 
غالبية  االأحياء بالقرى واملناطق 
العمومية  االإنارة  ل�صبكة  النائية 
لتكد�س  ملحوظ  تزايد  مقابل 
واالأكيا�س  االأو�صاخ  و  النفايات 
لبال�صتيكية ، وقد زادت معدالت 
بالت�صمم  وامل�صابني  الوفيات 
اجلارية  ال�صنة  خالل  العقربي 
جوارية  عيادة   45 رف�س  ب�صبب 
بنظام  العمل  الوالية  بذات 
الذي  الوقت  يف  الليلية،  املناوبة 
الو�صية  الوزارة  فيه  �صددت 
املناوبة  نظام  اإتباع  �رصورة 
امل�صابني  بجميع  للتكفل  الليلية 
مع  خا�صة  العقربي  بالت�صمم 
التي  احلرارة  درجات  ارتفاع 

درجة   55 الـ  عتبة  جتاوزت 
يزداد  اأين   ، الظل  حتت  مئوية 
احل�رصة  بهذه  امل�صابني  عدد 
امل�صاب  يتعر�س  حيث  ال�صامة، 
مل�صاعفات  العقربي  بالت�صمم 
و�صوله  قبل  الطريق  يف  جانبية 
بامل�صل  وحقنه  امل�صت�صفى  اإىل 
انعدام  نتيجة  للت�صمم  امل�صاد 
املناوبة الليلية، ف�صال عن نق�س 

و�صائل  النقل يف الفرتة الليلية.
املواطنني  من  عدد  نا�صد  و 
النائية  باملناطق  القاطنني 
اجلنوبية  بالواليات  واالأرياف 
ال�صالف ذكرها ، م�صالح ال�صحة 
على  والعمل  العاجل  بالتدخل 
الليلية  املناوبة  نظام  تفعيل 
بعد  خا�صة  اجلوارية  بالعيادات  

بالل�صع  االإ�صابة  معدل  ارتفاع 
بلة  الطني  زاد  وما  العقربي، 
الفرتة  يف  النقل  و�صائل  نق�س 
هوؤالء  جعل  الذي   االأمر  الليلية، 
الوزارة  يطالبون  املواطنني 
والعمل  العاجل  بالتدخل  الو�صية 
للحد  الليلية  املناوبة  توفري  على 
م�صت�صفى  اإىل  التنقل  معاناة  من 
عدد  من  التقليل  وكذا  املدينة 
ال�صحايا الذين يتعر�صون للت�صمم 
يف  ميوتون  والذين  العقربي 
ذات  اإىل  و�صولهم  قبل  الطريق 
اإرغام  املرفق،و  ذلك من خالل 
عددها  البالغ  اجلوارية  العيادات 
22 ب�رصورة العمل بنظام املناوبة 

الليلية.     
�أحمد باحلاج 

يف ظل رف�ض 45هيكال �سحيا �لعمل  بنظام �ملناوبة �لليلية

اإ�سابة 6589�سخ�سا بالت�سمم العقربي ووفاة 12 باجلنوب 

مطالب بتدخل و�يل مترن��ست 

حت�سبا الأول مو�سم له يف بطولة �لق�سم �ل�سريف 

�سبط 234غر�ما من �لكيف �ملعالج 

ال�سحة ، التنمية و العمل يخرجون 
�سكان قرية �سيل�سكن لل�سارع 

م�ستقبل املجاهدين بعني �سالح 
ي�سرع يف التح�سريات 

�سرطة مترنا�ست توقف ع�سريني  يف ق�سية حيازة خمدرات ق�سد البيع 
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�أنباء  على  يعلق  مل  �لتحالف 
�لإمار�تي  �لتمو�ضع  �إعادة 
عملياته  م�ضتقبل  �أو  �ل�ضود�ين، 
باليمن، غري �أن �أكادمييا �إمار�تيا 
جلاأ  �حلكم،  دو�ئر  من  مقربا 
تو�جد  "خف�ض  تاأكيده  بعد 
�إىل  �ليمن"،  يف  بالده  قو�ت 
�ليمن"  "تق�ضيم  بـ  علنا  �لتوقع 
�لأكادميي  و�أو�ضح  م�ضتقبال 
بالده  �أن  �هلل،  عبد  �خلالق  عبد 
�لع�ضكري  تو�جدها  "خف�ضت 
يف �ليمن"، لأ�ضباب بينها �رتفاع 
وجاهزية  كفاء�ت  يف  ملحوظ 
لل�رشعية،  �مل�ضاندة  �لقو�ت 
�لع�ضكرية  �لعمليات  وتر�جع يف 
�لعودة  و"ميكنها   ،2019 خالل 
رئي�ضي،  وقت"وب�ضكل  �أي  يف 
�لثانية  �لقوة  ظبي،  �أبو  ت�رشف 
منت�ضف  منذ  �لتحالف  يف 
�لع�ضكري  �مللفني  على   ،2015
�ملحافظات  يف  و�لأمني 
�ملحررة  و�ل�رشقية  �جلنوبية 
ي�ضيطرون  �لذين  �حلوثيني،  من 
على حمافظات، بينها �لعا�ضمة 

�ضنعاء منذ �ضبتمرب 2014.
�ملا�ضي،  جويلية   24 ويف 
�لقو�ت  با�ضم  �ملتحدث  قال 
�ل�ضاحل  جبهة  يف  �مل�ضرتكة 
�لدبي�ض،  و�ضاح  �لغربي 
"�لقو�ت  �إن  لالأنا�ضول، 
 3 من  �ن�ضحبت  �ل�ضود�نية 
فيها  تتو�جد  كانت  مناطق 
وحلت  ي�ضمها(،  )مل  باجلبهة 
�ليمني، يف  قو�ت تابعة للجي�ض 
�إطار عملية �إعادة متو�ضع"و�أكد 
�لع�ضكري  �ملجل�ض  رئي�ض 
عبد  �ل�ضود�ن  يف  �لنتقايل 
بثها  �لربهان، يف مقابلة  �لفتاح 
�لثالثاء،  �لر�ضمي  �لتلفزيون 
ومتو�ضع  �نت�ضار  "�إعادة  وجود 
�ليمن  يف  و�ل�ضو�دن  لالإمار�ت 
ببقاء  متم�ضكا  �ن�ضحاب"،  دون 

قو�ته �ضمن �لتحالف.

مالب�سات	"تعرث" احل�سم	

يف  �ل�ضعبة  �جلغر�فيا  "طبيعة 
�لقت�ضادية  و�مل�ضالح  �ليمن، 
�لتحالف  لر�أ�ضي  �ملت�رشرة 
 - و�لإمار�ت  �ل�ضعودية   -
و�لدعم  �لد�خلية،  و�ل�ضغوط 

مالب�ضات  للحوثيني،  �لإير�ين 
�أن  �إمكانية  عدم  ور�ء  تقف 
�لنور  �لع�ضكري  �حل�ضم  يرى 
�لفريق  �ليمن"، وفق حديث  يف 
قا�ضد  �ملتقاعد،  �لأردين 
�أن  حممود،  حممود،وي�ضيف 
للتحالف  �لع�ضكري  "�حل�ضم 
يوما  يكن  مل  �ليمن،  يف  �لعربي 
يتقدم  حتى  متقدما  �لأيام  من 
قريبا"ويعتقد  يكون  ولن  �ليوم، 
�لإمار�تي،  �لتمو�ضع  �إعادة  �أن 
باليمن و�أي حديث عن م�ضتقبل 
يكون  "لن  �ل�ضود�ن،  قو�ت 
م�ضتدركا:  مبا�رش"،  تاأثري  ذ� 
و�ضيا�ضي  معنوي  �لتاأثري  "لكن 
نف�ضها  �لتحالف  فكرة  على 
ملالب�ضات  ومتا�ضكها"وي�ضاف 
وفق  �لع�ضكري"،  �حل�ضم  "تعرث 
و��ضنطن  �أن  �لأردين،  �لفريق 
�حلرب  ��ضتمر�ر  على  "تعمل 
�أجل  من  للتحالف،  دعم  دون 
�لإبقاء على ��ضتنز�ف �آخر ريال 
يدعم م�ضاحلها فقط"ويوؤكد �أن 
"�لنتباه �لآن للم�ضالح من جانب 
�أكرب  �لإمار�ت وغريها، �ضيكون 
ولن  ع�ضكري، مل  ح�ضم  �أي  من 

يحدث".

خلل	ا�سرتاتيجي

يقول  �لطرح،  هذ�  من  قريبا 
�لعميد �مل�رشي �ل�ضابق �ضفوت 
يتم  ما  �إنه  لالأنا�ضول،  �لزيات، 
حاليا "�إخالل بالتو�زن �لع�ضكري 
كانت  �لذي  و�ل�ضرت�تيجي، 
�إن�ضاءه  �لتحالف  قو�ت  حتاول 
�ل�ضنو�ت  خالل  عليه  و�حلفاظ 
"�أي  �أن  �إىل  �ملا�ضية"وينّبه 
يكون حم�ضوبا  �أن  بد  ل  تر�جع 
ول يخل بالتو�زن �لع�ضكري، ول 
ت�ضاحبه ت�رشيبات �أو خلق �أجو�ء 
�لقيادة  �أن  خا�ضة  ثقة،  عدم 
كبري  �ضغط  حتت  �ل�ضعودية 
�أمام �ضعبها و�لعامل بعجزها عن 
للمن�ضاآت  �حلوثيني  �رشب  �ضد 

�لرئي�ضية و�لأهد�ف �حليوية".

و�ل�ضعودية  �لإمار�ت  تعلق  ومل 
تقارير  على  �لتحالف  وقيادة 
�لآونة  يف  مت�ضاعدة  �إخبارية 
�أبو  تخفي�ض  ب�ضاأن  �لأخرية، 
من  و�ن�ضحابها  قو�تها  ظبي 
�لزيات:  وي�ضّدد  بع�ض �ملناطق 
�حلرب  ع�ضكريا،  ح�ضم  "ل 

ي�ضمى  ما  �إىل  �لآن  تطورت 
�أكرث  على  ��ضتنز�ف  عمليات 
حل  هناك  ولي�ض  جبهة،  من 
"جناح  �إىل  در�ماتيكي"وي�ضري 
�رشبات  توجيه  يف  �حلوثيني 
م�ضرية  بطيار�ت  لل�ضعودية 
و�ضن  حيوية،  و�أماكن  ملطار�ت 
حرب ع�ضابات على �حلدود يف 
مناطق ع�ضري وجنر�ن وجاز�ن، 
يف ظل عدم قدرة �ضعودية على 

خلق معادلة ردع لالآن".
�حل�ضم  "معارك  �أن  وي�ضيف 
�لع�ضكري �لتي تعلن منذ �أ�ضهر، 
�ضو�ء يف �ل�ضيطرة على �حلديدة 
�أو �قتحام �ضنعاء �أو �ضعدة، يف 
تكون  تكاد  ل  يحدث،  ما  �ضوء 
ول  �لآن،  م�ضتبعدة  بل  �ضعبة، 
�أحد يت�ضورها"وي�ضتبعد �لعميد 
تكون  �أن  �ل�ضابق،  �مل�رشي 
�ل�ضود�نية  �لإمار�تية  �لتحركات 
من  يحّذر  �أنه  غري  تكتيكية، 
"تاأثري�تها  قائال:  تد�عياتها 
ت�ضبق  و�ل�ضيا�ضية  �ملعنوية 
تاأثري�تها �ملادية، وهناك حاليا 
ت�ضعر  �ل�ضعودية  �ل�ضحف  يف 
للثقة بني �لريا�ض و�أبو  بافتقاد 
�لفريق  مع  �لزيات  ظبي"ويتفق 
�أن  على  �ملتقاعد،  �لأردين 
�إعادة  و��ضنطن �ضبب رئي�ض يف 
�لإمار�ت  قو�ت  بانت�ضار  �لنظر 
"�لإمار�ت  �أن  ويوؤكد  و�ل�ضود�ن 
ر�أت �أي�ضا �أن و��ضنطن غري جادة 
تو�جه  ومل  �لتحالف،  دعم  يف 
طالت  �إير�نية  ��ضتهد�فات  �أي 
و��ضنطن ذ�تها، �أو دول باخلليج 
موؤ�رش�  �أعطى  وهذ�  موؤخر�، 

كبري� للجانب �لإمار�تي".

�أن  �إىل  �لنظر  �لزيات  ويلفت 
�لأخرية  �ل�ضعودية  "�ملو�فقة 
قو�ت  بتو�جد  �لقبول  على 
عن  تعرب  ل  ببالدها،  �أمريكية 
دعم �أمريكي حقيقي، خا�ضة �أن 
�حلديث عن 500 جندي، ولي�ض 

ت�ضكيالت قتالية".

اخلروج	امل�سرف	وثالثية	
اإيران

حل  "ل  �لزيات:  وي�ضيف 
 )..( �ضينجح  ع�ضكريا 
قناعة  �أكرث  �لآن  و�ل�ضعودية 
�ضيا�ضي،  حل  �إىل  للتو�ضل 
باخلروج  تقبل  و�أ�ضبحت 
عن  �لآن  ويبحثون  �مل�رشف، 
م�رشف"وي�ضت�رشف  خمرج 
�قتحام  "ل  قائال:  �مل�ضتقبل 
توقع  ول  و�ضعدة،  ل�ضنعاء 
هذه  كل  �حلوثيني،  ل�ضت�ضالم 
فيها  عا�ض  �لتي  �لرنج�ضيات 
عن  تتك�ضف  �لعربي  �لتحالف 
طبيعتها، وحتى �لدول �لإقليمية 

للم�ضاعدة"ويف  تهرع  مل 
يقول  �ملتغري�ت،  تلك  �ضوء 
�ملتقاعد  �لأردين  �لفريق 
مع  متفقا  حممود،  قا�ضد 
منذ  يبحث  "�لتحالف  �لزيات: 
يف  م�رشف  خروج  عن  زمن 
�لطاولت  وحتت  �لكو�لي�ض 
�لدبلوما�ضية"ويوؤكد �أن "�حلرب 
ومكلفة،  �ضيء،  كل  على  تاأتي 
يف  تتحمل  لن  و�لقت�ضاد�ت 
و�إمار�تي  �ضعودي  �إقبال  ظل 
على م�ضاريع عمالقة، ويخ�ضى 
�لطرفان �لرئي�ضيان من م�ضتنقع 

�ل�ضتنز�ف يوميا".
وي�ضيف: "حاليا مطروح �لبحث 
عن خمرج بقوة، و�أرجو �أن يكون 
قريبا"، موؤكد� �أن �ل�ضعودية لن 
تعار�ض ذلك، فهي "تبحث منذ 
�أن  ومتاأكد  خمرج،  عن  فرتة 
تعمل  �ل�ضعودية  �لدبلوما�ضية 

على ذلك".
�ملعلن  �خلالف  �أجو�ء  ورغم 
�تفق  وطهر�ن،  ظبي  �أبو  بني 
تعزيز  �رشورة  على   ، �لبلد�ن، 

�لعالقات �لدبلوما�ضية، و�ضمان 
لقاء  خالل  �خلليج،  مياه  �أمن 
�حلدود  حر�ض  قائدي  جمع 
�لإير�نية  �لأنباء  وكالة  وفق 
�أبرزت  �لتي  "�إرنا"،  �لر�ضمية 
يت�ضافحان،  وهما  لهما  �ضورة 
�جلانبني  بني  لقاء  �أول  يف 
�لفريق  �أن  غري  �ضنو�ت   5 منذ 
يف  يخ�ضى  �ملتقاعد،  �لأردين 
حديثه ، من ثالثية �إير�نية �إز�ء 
�مل�رشف،  �خلروج  مباحثات 
و�لتحدي  "�جلمود  وهي 
�ل�ضتنز�ف"ويدعو  و��ضتثمار 
�إىل �إيجاد تفاهمات �رشيعة بني 
"من  قائال:  و�إير�ن،  �ل�ضعودية 
م�ضلحة �جلميع �أن يكون هناك 
خمرج �لآن يف ظل عدم جدوى 

�حلل �لع�ضكري".
جتعل  ما  "عادة  �أنه  ويوؤكد 
منت�رش�  �جلميع  �ملخارج 
�حلقيقية  كانت  و�إن  �إعالميا، 
�أن �لكل خا�رش، ل �ضيما �قت�ضاد 
�إير�ن حاليا، و�ليمن و�ل�ضعودية 

وباقي دول �لتحالف".

توارى	احل�سم	الع�سكري	يف	اليمن،	الذي	يرفع	لواءه	التحالف	العربي	منذ	2015،	يف	مواجهة	احلوثيني	املدعومني	اإيرانًيا،	يف	ظل	اإعادة	
التمو�سع	االإماراتي	ال�سوداين،	وغياب	دعم	اأمريكي	مبا�سر،	وم�سالح	�ساغطة	وعمليات	ا�ستنزاف	ال	اأفق	لها،	وال	معادلة	ردع.	الطرح	ال�سابق	

الذي	يوؤيده	حملالن	ع�سكريان،	يف	حديث	لالأنا�سول،	يتوازى	مع	ما	يعتربانه	وجود	حماوالت	م�ستمرة	يف	الكوالي�س	وحتت	الطاوالت	
الدبلوما�سية،	لـ	"خروج	م�سرف" من	"م�ستنقع" املواجهات	الع�سكرية	لدى	جميع	االأطراف،	واإيجاد	خمرج	"للجميع".

بحثا	عن	"خمرج	م�سرف"

ق.د

 احل�سم الع�سكري "يتوارى" يف اليمن 
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حرب الأفكار اجلديدة:

تاأثريات »الت�سليل الرقمي« يف مكافحة الغرب للإرهاب
اأ�سحى الف�ساء الإلكرتوين بف�سل ثورة املعلومات والإنرتنت اأحد 

العنا�سر الأ�سا�سية التي توؤثر على النظام الدويل مبا يحمله من اأدوات 
تكنولوجية قادرة على القيام بعمليات ح�سد وتعبئة حول العامل، 
بجانب تاأثرياته يف القيم ال�سيا�سية واأ�سكال القوة املختلفة )القوة 

ال�سلبة اأو الناعمة(. وقد اأ�سحى البع�ض يربط بينه والأمن الدويل، 
ول �سيما بعد تو�سع العديد من الدول -خا�سة املتقدمة منها- يف تبني 

احلكومة الإلكرتونية، مما يعر�سها خلطر الهجوم الإلكرتوين. 

عر�ض �سباح عبدال�سبور /
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

املعار�ضة  الأنظمة  وت�ضتخدم 
النا�ضئة  التقنيات  للدميقراطية 
وزيادة  اجلماهري،  على  التاأثري  يف 
تعمل  كما  �ضكانها.  على  �ضيطرتها 
دول اأخرى على تقوي�ض وتاآكل ثقة 
اجلمهور يف العمليات الدميقراطية 
وال�ضتهداف  الدعاية  خالل  من 
من  عدد  جنح  حني  يف  الدقيق، 
بع�ض  الدول -يف  الفاعلني من غري 
التوترات  تاأجيج  يف  الأوقات- 
ال�ضيا�ضية من خالل ن�رش معلومات 

خاطئة عرب الإنرتنت.
ال�ضياق، ن�رش مركز الأمن  ويف هذا 
 2019 جوان  يف  اجلديد  الأمريكي 
الأفكار  »حرب  بعنوان  تقريًرا 
الإرهاب  مكافحة  درو�ض  اجلديدة: 
لـ«كارا  الرقمي«  الت�ضليل  ملحاربة 
يف  امل�ضاركة  )الزميلة  فريدريك« 
التكنولوجيا والأمن القومي  برنامج 
م�ضتقبل  اأن  على  يوؤكد  باملركز(، 
النظام الدويل يتوقف على تاأثريات 
ت�ضتهدف  التي  املمنهجة  احلمالت 
عقول وقلوب ال�ضعوب. وترى الباحثة 
النظام  ت�ضتهدف  ما  غالبًا  اأنها 
الليربايل الدويل القائم واملوؤ�ض�ضات 
التي تدعمه. ف�ضاًل عن كونها تُنذر 
با�ضطرابات جيو�ضيا�ضية حمتملة. 

و�ضع  اإىل  التقرير  �ضعى  ثم  ومن 
تقوي�ض  اأجل  من  وتو�ضيات  حلول 
واإحباط  احلمالت،  هذه  فعالية 
الدميقراطيات  لتقوي�ض  حماولتها 
الغربية، وم�ضاعدة �رشكات التوا�ضل 
الأمريكية  واحلكومة  الجتماعي 
التقنية  على تطبيق ال�ضرتاتيجيات 
الأ�ضا�ضية  والتكتيكية  والتنظيمية 
التي مت تعلمها يف ال�ضنوات التي تلت 
�ضبتمرب،  من  ع�رش  احلادي  اأحداث 

على حمالت التاأثري الأجنبي.

حمالت الت�سليل:

التاأثري،  »فريدريك« حمالت  تُعّرف 
اعتماًدا  تعتمد  اأن  مُيكن  التي 
امل�ضللة  املعلومات  على  كبرًيا 
على  ن�رشها،  املتعمد  واخلاطئة 
اأنها ال�ضتخدام املنظم للمعلومات 
لل�ضكان  العام  الراأي  لإرباك 
اأو  ت�ضليلهم،  اأو  امل�ضتهدفني، 
حتويلهم عن ق�ضد لتحقيق اأهداف 

ا�ضرتاتيجية. 
املعار�ضة  القوى  اأن  الباحثة  وترى 
للدميقراطية املعار�ضة اأيديولوجًيّا 
اأهم  هم  الدميقراطية  لالأنظمة 
التاأثري  حمالت  يف  الفاعلني 
�ضبيل  فعلى  الرقمي.  والت�ضليل 
الن�ضطاء  من  عدد  زعم  املثال، 
اأن  الباردة  احلرب  اإبان  ال�ضوفيت 
فريو�ض  خلق  الأمريكي  اجلي�ض 

)الإيدز(  الب�رشية  املناعة  نق�ض 
ك�ضالح بيولوجي. وقد تر�ّضخت تلك 
ال�رشدية حتى منت�ضف الثمانينيات. 
على  تعمل  ال�ضني  اأن  وت�ضيف 
املوؤ�ض�ضات  خلنق  تكتيكاتها  تو�ضيع 
طريق  عن  تايوان  يف  الدميقراطية 
الداخلية  ال�ضيا�ضة  زرع اخلالف يف 

لتايوان. 
الفاعلون  يوؤدي  اآخر،  جانب  وعلى 
للتقرير-  -وفًقا  الدول  غري  من 
احلكومية،  غري  املنظمات  مثل 
دوًرا  املحلية،  الإعالم  وو�ضائل 
لتقوي�ض  الأجنبية  املحاولت  يف 
وتزعم  الدميقراطية.  املوؤ�ض�ضات 
الباحثة اأن بع�ضهم يتلقون تدريبات 
للتحري�ض على العنف البدين واأعمال 
ال�ضغب �ضد امل�ضالح الغربية. فيما 
غري  من  اآخرون  فاعلون  ي�ضتخدم 
الدول حمالت التاأثري على الإنرتنت 
معينة،  دميقراطية  مبادئ  لتحدي 
القانون.  و�ضيادة  املعار�ضة  مثل 
بجماعة  التقرير  وي�ضت�ضهد 
جمموعة  وهي   »Legion Holk«
عرب  املت�ضيدين  من  التنظيم  ذاتية 
والتي  املك�ضيك،  من  الإنرتنت 
ت�ضتهدف ال�ضحفيني عمًدا، وترتبط 
التي  الجتماعي  التوا�ضل  بو�ضائل 
وال�ضطراب  والنهب  للعنف  تروج 

العام داخل املنطقة.

العوامل امل�ساعدة:

للقوى  ميكن  اأنه  التقرير  يرى 
جتمع  اأن  للدميقراطية  املعار�ضة 
مثل:  التكتيكات،  من  عدٍد  بني 
الدقيق  وال�ضتهداف  الت�ضخيم، 
خل�ض  فقد  حمالتها.  اآثار  لتعظيم 
الروبوت  لن�ضاط   2016 عام  تقييم 
عرب الإنرتنت من قبل �رشكة الأمن 
املتحدة  الوليات  يف  ال�ضيرباين 
من  اأكرث  ت�ضكل  الروبوتات  اأن  اإىل 
املرور  حركة  اإجمايل  من   ٪50
الباحثة  وتُ�ضيف  الإنرتنت.  عرب 
ت�ضتهدف  ال�ضيا�ضية  الروبوتات  اأن 
ت�ضخيم  خالل  من  العام  الراأي 
عن  النتباه  �رشف  اأو  الق�ض�ض 
من  جمموعات  خالل  من  بع�ضها 
يقومون  الإنرتنت  م�ضتخدمي 
م�ضتخدمني  مع  م�ضاركتهم  بتن�ضيق 
اجلماهري  م�ضايقة  بق�ضد  اآخرين 
معلومات  ن�رش  اأو  امل�ضتهدفة 
الفاعلني  لهوؤلء  ميكن  كما  م�ضللة. 
بروتوكول  وخداع  هوياتهم،  اإخفاء 
الإنرتنت. وميكن ا�ضتغالل البيانات 
الو�ضفية التي يتم اإن�ضاوؤها بوا�ضطة 
م�ضتخدمي الأنظمة الأ�ضا�ضية عرب 

ا.  الإنرتنت لأغرا�ض ت�ضليلية اأي�ضً
ال�ضتفادة  اإمكانية  اإىل  بالإ�ضافة 
لأغرا�ض  امل�ضتخدم  بيانات  من 
من  وبدًل  الدقيق.  ال�ضتهداف 
تغذية  يتم  امل�ضتهلكني،  اإعالنات 
�ضيا�ضية  باإعالنات  امل�ضتخدمني 

الأيديولوجي  تف�ضيلهم  على  بناًء 
ن�ضاطهم  يُحدده  الذي  النحو  على 

على الإنرتنت.
بالن�ضطاء  مثاًل  الباحثة  وت�رشب 
الذين  برو�ضيا  ال�ضلة  ذوي  من 
يف  التقنيات  هذه  ا�ضتخدموا 
النتخابات الرئا�ضية الأمريكية لعام 
برعاية  تاأثري  حملة  لإطالق   2016
الفتنة  زرع  اإىل  تهدف  مو�ضكو 
حد  على  املتحدة  الوليات  داخل 
منذ  اأنه  وت�ضيف  التقرير.  و�ضف 
ا�ضتخدم  الأقل،  على   2016 عام 
اأبحاث  �رشكة  يف  العاملون  الرو�ض 
الإنرتنت ح�ضابات الربيد الإلكرتوين 
ب�ضكان  املرتبطة  )امل�رشوقة( 
وال�ضبكات  املتحدة،  الوليات 
و�ضول  لتوفري  الفرتا�ضية  اخلا�ضة 
البيانات  نقل  اأثناء  وم�ضّفر  اآمن 
عرب ال�ضبكات امل�ضرتكة. وا�ضتخدم 
ا اخلوادم لإخفاء  هوؤلء العمالء اأي�ضً
لغ�ضل  بطر�ضربج  �ضان  يف  مواقعهم 
التبادل  عمليات  خالل  من  الأموال 

عرب »PayPal« والعملة امل�ضفرة.
املتحدة،  الوليات  خارج  اأما 
فيُ�ضري التقرير اإىل اأنهم عملوا على 
الدميقراطية،  التحالفات  تقوي�ض 
مثل  النتخابية،  العمليات  واخرتاق 
 ،2017 لعام  الفرن�ضية  النتخابات 
حملة  العمالء  هوؤلء  ا�ضتهدف  اإذ 
الرئا�ضية،  ماكرون«  »اإميانويل 
وا�ضتخرجوا  �ضبكتها،  واخرتقوا 
معلومات حقيقية، وزرعوا م�ضتندات 

م�ضللة يف تلك املواد.

اأدوات التاأثري:

اأدوات  من  عدًدا  الباحثة  تر�ضد 
تلك  ت�ضتخدمها  التي  التاأثري 
احلمالت �ضد م�ضتخدمي الإنرتنت 
يف الوليات املتحدة ب�ضكل خا�ض، 

ومنها:
الإلكرتوين  الربيد  قر�ضنة  اأوًل- 
ميكن  املعلومات:  عن  والإف�ضاح 
احلقيقية  املعلومات  ا�ضتخدام 
التاأثري  حمالت  يف  ك�ضالح 
الفاعلة  للجهات  اإذ ميكن  الأجنبي، 
املوؤ�ض�ضات  تقوي�ض  »اخلبيثة« 
عمليات  خالل  من  الدميقراطية 
والإف�ضاح عن املعلومات  القر�ضنة 
بطريقة  احلقيقية(  )املعلومات 

انتقائية ت�رش مب�ضالح الدولة. 
ال�ضتقطاب  ت�ضخيم  ثانًيا- 
ال�ضعب  اأن  الباحثة  ترى  ال�ضيا�ضي: 
الأمريكي يف الوقت الراهن منق�ضم 
اأيديولوجًيّا اأكرث من اأي وقت م�ضى، 
منها  عدة،  م�ضتويات  على  وذلك 
الريف  والتعليم، وكذلك بني  الدخل 
واحل�رش. ويدعم هذا النق�ضام -من 
وجهة نظر الباحثة- ن�رش معلومات 
الإعالم  و�ضائل  احلزبية يف  �ضديدة 
اأن  وترى  والجتماعية.  التقليدية 
الثقة  عدم  يُعزز  التاآمري  التفكري 

وو�ضائل  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  يف 
يخلق  مما  الأمريكية،  الإعالم 
احلكوميني  للفاعلني  خ�ضبة  تربة 
»الفتنة«،  لزرع  احلكوميني  وغري 
وت�ضكل  املزيفة«.  »الأخبار  ون�رش 
ا  اأر�ضً الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
خ�ضبة لها، فمع �ضعف الرقابة على 
بات  الجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل 
الفاعلة  اجلهات  على  ال�ضهل  من 
ودعاية  حمتوى  ن�رش  »ال�ضارة« 
بيئة  لت�ضكيل  �ضديدة احلزبية  كاذبة 

املعلومات. 
ك�ضفت  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
اأجراها   2018 عام  اأُجريت  درا�ضة 
ما�ضات�ضو�ضت�ض  معهد  من  باحثون 
املزيفة  »الأخبار  اأن  للتكنولوجيا 
واأ�رشع  واأبعد  كبري  ب�ضكل  تنت�رش 
على  احلقيقية  عن  نطاًقا  واأو�ضع 
يتعلق  فيما  خا�ضة  تويرت،  موقع 
اكت�ضف  كما  ال�ضيا�ضية.  بالأخبار 
قبل  نُ�رش يف عام 2018 من  حتقيق 
اأن  جورنال«  �ضرتيت  »وول  �ضحيفة 
توجه  يوتيوب  تو�ضية  خوارزميات 
ذات  قنوات  اإىل  امل�ضتخدمني 
وجهات نظر حزبية ومقاطع فيديو 

م�ضللة.
البنية  واخرتاق  قر�ضنة  ثالًثا- 
�ضعت  للتقرير،  وفًقا  التحتية: 
الفاعلة الأجنبية »اخلبيثة«  اجلهات 
الأ�ضا�ضية  البنية  اخرتاق  اإىل 
التي تت�ضمن  لالنتخابات الأمريكية 
الناخبني  ت�ضجيل  بيانات  قواعد 
العتماد  اأن  �ضيما  ل  مبا�رشًة، 
الإلكرتونية  املعدات  على  املتزايد 
نقاط  يقدم  النتخابات  لإدارة 
النظام  يف  وا�ضحة  رقمية  �ضعف 
اأقّرت  وقد  للت�ضويت.  الإلكرتوين 
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باأن 
خ�ضوم الوليات املتحدة يف اخلارج 
ا�ضتهدفوا 21 ولية يف فرتة الإعداد 
 ،2016 لعام  الرئا�ضية  لالنتخابات 
بع�ض  اإىل  الو�ضول  يف  وجنحت 

قواعد بيانات ت�ضجيل الت�ضويت.

خم�سة دور�ض م�ستفادة:

قدمت  �ضبق،  ما  اإىل  وا�ضتناًدا 
من  عدد  تقريرها  يف  الباحثة 
اجلهود  من  امل�ضتفادة  الدرو�ض 
الأمريكية  للحكومة  ال�ضابقة 
ت�ضفيد  لكي  الإرهاب  ملكافحة 
منها يف جهودها ملواجهة حمالت 

ت�ضتهدف  التي  املتعمد  الت�ضليل 
قرب  مع  �ضيما  ول  دميقراطيتها، 
الرئا�ضية  النتخابات  موعد 
العام  من  نوفمرب  يف  الأمريكية 

القادم.
الأ�ضاليب  حت�ضني  الأول-  الدر�ض 
حمالت  حمتوى  لتحديد  الفنية 
خالل  من  وذلك  الأجنبي:  التاأثري 
التوا�ضل  و�ضائل  �رشكات  حتديد 
جتعل  التي  الأ�ضاليب  الجتماعي 
للمحتوى  »معادية«  من�ضاتها 
الإرهابي، ثم تطبقها على احلمالت 
وتعتقد  العدو.  الدولة  ترعاها  التي 
امل�ضاحة  تقييد  اأن  »فريدريك« 
اإطارها  يف  تعمل  اأن  ميكن  التي 
ذلك  يف  مبا  متعددة،  اأ�ضكال  لها 
واإزالته با�ضتخدام  حتديد املحتوى 
وتقليل  الآيل،  التعلم  تطبيقات 
وزيادة  الهوية،  عن  الك�ضف  عدم 
وميكن  احل�ضاب.  �ضالمة  تقييم 
الأ�ضاليب  من  ذلك  يف  ال�ضتفادة 
التي مت اختبارها يف جمال مكافحة 
ال�ضبكات  انت�ضار  لتقليل  الإرهاب 

اخلبيثة.
بني  التعاون  زيادة  الثاين-  الدر�ض 
التعاون  اأن  التقرير  يرى  ال�رشكات: 
بني ال�رشكات كان �رشورًيّا ملكافحة 
الإرهاب، وباملثل ينطبق الأمر على 
للمعلومات،  اجلديدة  املعركة  هذه 
�رشكات  التقرير  يو�ضي  ثم  ومن 
دائم  احتاد  ومتويل  باإن�ضاء  التقنية 
بينها لكت�ضاف املعلومات املزيفة، 
والتحرك نحو و�ضع معايري ال�ضناعة 

ب�ضاأن ما ي�ضكل معلومات م�ضللة.
�رشاكات  بناء  الثالث-  الدر�ض 
اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  بني 
تتزايد  املحللني:  تبادل  خالل  من 
هيكل  اأو  لهيئة  اخلرباء  دعوات 
املعلومات،  تبادل  لتن�ضيق  �ضامل 
مكافحة  عمليات  وتب�ضيط 
املعلومات امل�ضللة. ويوؤكد التقرير 
البريوقراطية  الهيئات  هذه  اأن 
لتكامل  فعالة  اآليات  تزال  ول  كانت 
مكافحة  جمال  يف  ال�ضتخبارات 
التكنولوجيا  قطاع  ولأن  الإرهاب. 
يف  للقوة  رئي�ضًيّا  حمدًدا  �ضيكون 
حروب امل�ضتقبل، ميكن �ضد الفجوة 
واخلا�ض  العام  القطاعني  بني 
كال  من  خرباء  تعيني  طريق  عن 
لزيادة  خمت�ضة  هيئة  يف  القطاعني 
الإرهابية،  للتهديدات  ال�ضتجابة 
حمالت  تقوي�ض  ذاته  الوقت  ويف 

التاأثري الأجنبي.
احلكومة  على  يجب  ثم  ومن 
القطاع  مع  التن�ضيق  الأمريكية 
ممثلي  من  هيئة  لت�ضكيل  اخلا�ض 
ومتويل  لإن�ضاء  امل�ضرتكة  الوكالت 
القطاعني  خاليا تدمج حمللني من 
ملعاجلة  طوعًيّا  واخلا�ض  العام 
تهديدات احلمالت الأجنبية اخلبيثة 

يف املجال الرقمي.
ال�ضغط:  ا�ضتمرار  الرابع-  الدر�ض 
ت�ضدد الباحثة على اأهمية اأن ت�ضتفيد 
يف  جتربتها  من  املتحدة  الوليات 
خالل  من  الإرهاب  على  احلرب 
ا�ضتباقي،  هجومي  موقف  اتخاذ 
لإبقاء  الالزمة  املوارد  وتخ�ضي�ض 
اخل�ضم مدافًعا دائًما، وجتربه على 
واحلد  الدفاع  اإىل  املوارد  حتويل 
التقرير  يو�ضي  لذا  الهجمات.  من 
يف  تتو�ضع  باأن  الأمريكية  احلكومة 
للقيام  ال�ضيرباين  الأمن  ا�ضرتاتيجية 
وفعالة  عاجلة  اإلكرتونية  بعمليات 

تفر�ض تكاليف على اخل�ضوم.
من  ال�ضتفادة  اخلام�ض-  الدر�ض 
املتحدة:  الوليات  حلفاء  خربات 
الناتو  حلف  اإن  »فريدريك«  تقول 
ا يف التحالف الدويل  كان ع�ضًوا مهًمّ
الإرهابي،  »داع�ض«  تنظيم  لهزمية 
ال�ضتخبارات  خلية  اأ�ض�ض  كما 
يف  املعلومات  مل�ضاركة  الإرهابية 
وتقوم  بروك�ضل.  يف  الرئي�ضي  مقره 
الوليات  اإىل  بالإ�ضافة  دولة   38
بعملية  قواتها  بتزويد  املتحدة 
دعم القرار يف اأفغان�ضتان ملواجهة 
التعاون  وهذا  الإرهابي.  التهديد 
ب�ضكل كبري عن جناح  اأ�ضفر  الدويل 
الإرهاب،  �ضد  الأمريكية  العمليات 
هذا  من  ال�ضتفادة  ميكن  ثم  ومن 
الدر�ض يف عقد حتالف بني وا�ضنطن 
وعدد من الدول الدميقراطية لتبادل 
جتربتهم  من  املمار�ضات  اأف�ضل 
احلمالت  مواجهة  يف  اخلا�ضة 

الأجنبية، والعمل بها.
ب�رشورة  التقرير  يو�ضي  وختاًما، 
التكنولوجيا،  �رشكات  تتعاون  اأن 
والقانونية  ال�ضيا�ضية  واجلهات 
للحفاظ  الأمريكية،  والقت�ضادية 
باملوؤ�ض�ضات  الإميان  على 
القوى  ت�ضعى  التي  الدميقراطية 
اإىل  للدميقراطية  املعار�ضة 
ممنهجة  عمليات  عرب  تقوي�ضها 

للتاأثري على الراأي العام الأمريكي.
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بقلم/عبد النا�صر عوين 
فروانة

اأ�صري حمرر وكاتب خمت�ص 
ب�صوؤون الأ�صرى

جاءنا  بيومني،  رحيله   وقبل 
�سوياً  وجل�سنا  البيت.  اىل  زائراً 
الأ�رس  يف  رفيقه  الوالد،  بح�رسة 
معاً  وا�ستح�رسا  طويلة.  ل�سنوات 
كثرية  ذكريات  وا�ستح�رسنا جميعا 
وحمطات عديدة على مدار �سنوات 
طويلة. و�سحكنا �سوياً كثرياً، وتعالت 
�سيحات �سحكاته املعهودة. وكاأنه 
يف  وفاته  خرب  فكان  ليودعنا.  جاء 
 ،2016 عام  جويلية  من  الثالثني 
كان  ورحيله  لنا،  و�سادماً  مفاجئاً 
اأو  لنا فقط،  لي�س  وقا�سياً.  موجعاً 
لتحرير  ال�سعبية  لرفاقه يف اجلبهة 
من  لكل  واإمنا  فح�سب،  فل�سطني 
عرفه وعاي�سه من اأبناء �سعبنا على 
ال�سيا�سية  انتماءاتهم،  اختالف 

والفكرية والتنظيمية.
على  روبني  حامت  الراحل/  ولد 
غرب  ال�ساطئ  خميم  يف  اجلي�س 
من  ع�رس  احلادي  يف  غزة  مدينة 
لأ�رسة   ،1956 عام  متوز/يوليو 
فل�سطينية منا�سلة، فقرية وكادحة، 
واناثاً،  ذكوراً  11فرداً،  من  تتكون 
مقاومة  يف  معظمهم  انخرط 
لفرتات  بع�سهم  واعتقل  املحتل 
متفاوتة، وتنحدر اأ�سولها من مدينة 
واأقدم  اأكرب  من  تُعترب  وهي  اللد، 
التاريخية،  الفل�سطينية  املدن 
غرب  �سمال  38كم  بعد  على  وتقع 

القد�س.
خميم  اأزقة  بني  وترعرع  ن�ساأ 
الأ�سا�سي  تعليمه  وتلقى  ال�ساطئ، 
لالجئني،  الغوث  وكالة  مبدار�س 
القهر  حياة  املخيم  يف  وعا�س 
الت�رسد  حكايات  وت�رسب  والبوؤ�س، 
ديار  اىل  بالعودة  واأحالم  واللجوء، 
منها  ُهجروا  التي  والأجداد  الآباء 

عقب النكبة عام 1948.
على  كبرياً  وقعاً  للمخيم  فكان 
م�سريته  مالمح  ور�سم  توجهاته 
امل�ستقبلية. اذ اآمن ومنذ ال�سغر اأن 
اأن ل يلعن الظروف،  على الن�سان 
ي�سنع  كي  ي�سعى  اأن  عليه  وامنا 
وكما  وباإن�سانيته  به  تليق  ظروفا 
اإل  يتاأتى  لن  وهذا  يريدها.  هو 
والت�سحيات.  الن�سالت  من  بكثري 
املدر�سية  التظاهرات  يف  ف�سارك 
اجلماهريية  والفعاليات  والأن�سطة 
والراف�سة  لالحتالل  املناه�سة 
فربز  برحيله.  واملطالبة  لوجوده 

عقب "النك�سة" عام 1967، نا�سطا 
وحمر�سا، رغم �سغر �سنه و�سعف 

بنيته اجل�سدية.
العمل  وبروز  الوقت  مرور    ومع 
قطاع  يف  العلني  �سبه  الفدائي 
املقاومة  عمليات  وتزايد  غزة 
وات�ساع  امل�سلحة  الفل�سطينية 
واملطاردين،  الفدائيني   ظاهرة 
للمطاردين  م�ساعداً  الفقيد  ظهر 
جمموعات  يف  مهماً  وعن�رساً 
حتركات  ومراقبة  الثوري  الر�سد 
من  فاأقرتب  الحتالل.  قوات 
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  فدائيي 
فل�سطني، فاأحبهم واأحبوه، واأعجب 
اأعجبوا  وهم  اخلارقة،  ببطولتهم 
وح�سه  انتمائه  و�سدق  ب�سجاعته 
الوطني. فانتمى باكراً اىل مدر�سة 
اجلبهة  مبجموعات  والتحق  الثورة 
اطارها  يف  ن�ساطه  وبداأ  ال�سعبية 
من  ع�رس  اخلام�سة  يبلغ  ان  قبل 

عمره.
كان �سغري ال�سن كبري الفعل، جريئا 
عمليات  من  الكثري  نفذ  ومندفعا، 
باجتاه  اليدوية  القنابل  اإلقاء 
اإثرها مت  دوريات الحتالل، وعلى 
اعتقاله يف الثالث من ني�سان/ابريل 
عام 1971، وبالرغم من اأنه مل يكن 
عمره،  من  ع�رس  اخلام�سة  بلغ  قد 

اإل انه مل يَبُح باأ�رسار رفاقه.
اعتقاله  اأثناء  الفقيد  تعر�س 
املركزي  غزة  �سجن  زنازين  يف 
خمتلفة  ل�سنوف  التحقيق  واأقبية 
والنف�سي،  اجل�سدي  التعذيب،  من 
ومل  كما  �سنه.  ل�سغر  مراعاة  دون 
مبادئ  الع�سكرية  املحكمة  حترتم 
معه  تعاملها  يف  العادلة  املحاكمة 
عموما،  فل�سطني  اأطفال  ومع 
احدى  وخالل  بحقه،  فاأ�سدرت 
الفعلي  بال�سجن  حكما  جل�ساتها، 
على  لتوؤكد  احلياة"،  "مدى  املوؤبد 
اأن تاريخ الق�ساء الإ�رسائيلي قوامه 
الظلم و�رسعنة هدم حياة وم�ستقبل 

ال�سعب الفل�سطيني.
 انتقل اىل �سجن ع�سقالن، ووا�سل 
الثانوية  تعليمه هناك وح�سل على 
قليل  وبعد  ال�سجن،  داخل  العامة 
من الوقت واكت�ساب كثري من اخلربة 
من امل�سوؤولني. ومّثل  غدى واحداً 
ن�سالية  حالة  �سجنه  فرتة  خالل 
�سغر  من  الرغم  على  متقدمة 
الأ�رس بعالقات  �سنه، ومتتع داخل 
متميزة، فاأحبه  ووطنية  رفاقية 
طويلة  �سنوات  وعا�س  اجلميع. 
لأربعة  امتدت  الق�سبان  خلف 
حافلة  ونيف، كانت  �سنة  ع�رس 
�سمن  يتحرر  اأن  بالعطاء، قبل 
اجلهة  بني  ال�سهرية  التبادل  �سفقة 
وحكومة  العامة  ال�سعبية-القيادة 
عليها  اأطلق  والتي  الحتالل، 
يف  هذا  كان  اجلليل".  "عملية 

الع�رسين من ماي عام 1985.
على  ثباتاً  اأكرث  ال�سجن  من   خرج 
على  ا�رسارا  واأكرث  املبادئ، 
حتقيق  �سوب  الن�سال  موا�سلة 
يف  فم�سى  الوطنية،  الأهداف 
طريقه وا�ستمر يف ن�ساله، فكان له 
دورا بارزا يف قيادة وتوجيه عددا 
يف  ال�سعبية  اجلبهة  منظمات  من 
غزة.  قطاع  من  خمتلفة  مناطق 
وكان نا�سطا وموؤثرا خالل انتفا�سة 
فاعتقلته   ،1987 عام  احلجارة 
اخلام�س  يف  الحتالل  �سلطات 
ع�رس من مار�س عام1989 وزجت 
ال�سحراوي،  النقب  معتقل  يف  به 
"العتقال الإداري"، ليق�سي  رهن 
والأ�سالك  ال�ساهقة  جدرانه  بني 
تهمة  بال  �سهور،  ت�سعة  ال�سائكة، 
اداريا  واعتقلته  كما  حماكمة.  اأو 
للمرة الثانية يف �سبتمرب عام 1991 

وملدة �سنة كاملة.
فيها  يتحرر  كان  مرة  كل  ويف 
قوة  اأكرث  يخرج  كان  ال�سجن  من 
اللتحاق  �رسيع  وكان  واندفاعا، 
العمل  وم�سرية  العطاء  بقطار 

جديد  من  يوؤكد  وكاأنه  املقاوم، 
يكون  ولن  مل  ال�سجن  اأن  على 
الأخرية يف حياة منا�سل  املحطة 
ووطنه  �سعبه  وحق  حقه  يف  اآمن 

باحلرية وحياة كرمية.
ع�رس  احلادي  يف  ن�سال  اأبا  تزوج 
واأجنب   1986 عام  اأفريل  من 
حممد،  )ن�سال،  وهم:  اأبناء  اأربعة 
لواء، اأمري(، وابنة ا�سمها )اإ�رساء(، 
بعدة  والتحق  تعليمه  ووا�سل 
دورات تعليميه وح�سل على دبلوم 
وحر�س  كما  واعالم.  �سحافة 
على تعليم اأبنائه. فتخرج "ن�سال" 
بجمهورية  ال�رسطة  كلية  من 
من  و"حممد"  العربية،  م�رس 
و"لواء"  باجلزائر،  احلقوق  كلية 
ما  و"اأمري"  اأوكرانيا،  من  طبيب 
ويف  م�رس  يف  الطب  يدر�س  زال 
"ا�رساء"  اأما  الأخرية.  املراحل 

فاأنهت "اآداب اجنليزي".
الوطنية  ال�سلطة  ان�ساء    وبعد 
منت�سف ت�سعينيات القرن املا�سي 
جهاز "الأمن  يف  �سابطا  عمل 
و�سافر  تاأ�سي�سه،  الوقائي" منذ 
فرن�سا  اىل  عدة  بعثات  �سمن 
يف  و�سارك  وال�سعودية  وم�رس 
الع�سكرية  الدورات  من  العديد 
"عقيد".  برتبة  والأمنية. وتقاعد 
لق�سية  املنتميني  ا�سد  من  وكان 
ومن  واملحررين،  الأ�رسى 
اإليها،  والأوفياء  عنها  املدافعني 
ادارة  جمل�س  يف  ع�سوا  وانتخب 
واملحررين،  الأ�رسى  جمعية 
الفعاليات  من  كثري  يف  و�سارك 
دعما  نظمت  التي  والأن�سطة 
وق�ساياهم  لالأ�رسى  وا�سنادا 

العادلة.
 ويف الثالثني من جويلية عام 2016، 
"ابا  وكان  املفجع،  اخلرب  كان 
ن�سال" على موعد مع املوت. وكم 
وكم  لالأحياء،  موجع  املوت  هو 
ن�سال"،  "اأبا  رحيلك  اأوجعنا 
والرفيق،  الأخ  والثائر.  الإن�سان 
املخل�س  واملكافح.  الأ�سري 
ال�ساحك.  املبت�سم  والويف. 
ونتذكرك  ب�سدة،  نفتقدك  اإنا 
دائماً.  �سريتك  ون�ستح�رس  دوماً، 
وابت�ساماتك  تُن�سى  لن  و�سحكاتك 
حا�رس  فاأنت  بالنا.  عن  تغيب  ل 
الغياب، وباق معنا رغم  بيننا رغم 
الثوار ويرحل  الرحيل. وهل يغيب 

عظماء الزمن الثوري اجلميل ؟.
يف  ُحفر  ا�سمك  اجلي�س..  حامت 
�سدورنا،  على  ونُق�س  قلوبنا، 

وذكراك عنا لن تغيب

 كنت �صغري ال�صن يوم اأن راأيته اأ�صرياً خلف ق�صبان �صجن ع�صقالن الإ�صرائيلي. كان ذلك اأوائل ثمانينات 
القرن املا�صي. فعرفته فدائيًا. و�صمعته يردد على م�صامعنا مفردات الثورة الفل�صطينية ويحثنا على 

مقاومة الحتالل. فازددت معرفة به. كان ثائراً رغم ال�صجن. و�صاحكًا ومبت�صمًا رغم وجع القيد واأمل 
ال�صجن وق�صوة ال�صجان.  ومنذ اأن عرفته مل اأنقطع عن التوا�صل معه. فالتقيته كثرياً وجال�صته مراراً. 
داخل ال�صجن وخارجه. وازددت فخراً واعتزازاً به، واعجابًا ب�صدق انتمائه و�صدة وفائه لرفاقه واأبناء 

�صعبه. انه الراحل املنا�صل والأ�صري املحرر/ حامت اجلي�ص "ابا ن�صال".

ال�صرطان ينه�ص ج�صديهما يومًا بعد اآخريف ذكرى رحيلك اأبا ن�ضال اجلي�ش

هيئة االأ�ضرى تطالب باالفراج عن 
االأ�ضريين املري�ضني ال�ضايح واأبو دياك

بعد ان�ضمام االأ�ضري طارق قعدان... 
ثمانية اأ�ضرى يوا�ضلون االإ�ضراب عن الطعام

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  طالبت 
واملحررين يف تقرير �سدر عنه، 
الأ�سريين  عن  الفوري  بالفراج 
حممد  اأمني  ب�سام  املري�سني 
مدينة  من  عاماً(   46( ال�سايح 
عبد  عاهد  و�سامي  نابل�س، 
من  عاماً(   36( دياك  اأبو  اهلل 
مدينة  جنوب  الظهر  �سيلة  بلدة 
تفاقم  ظل  يف  وذلك  جنني، 
بعد  يوماً  ال�سحية  اأو�ساعهما 
ال�رسطان  نه�س  فكالهما  اآخر، 
امل�سكنات  واأ�سبحت  ج�سديهما، 
حالتهما  مع  نفعاً  جتدي  ل 
املتدهورة. واأو�سحت  ال�سحية 
يعاين  ال�سايح  الأ�سري  اأن  الهيئة 
منذ �سنوات من �رسطان يف الدم 
مزمنة  مل�ساكل  اإ�سافة  والعظم، 
جرى  وموؤخراً  القلب،  عمل  يف 
داخل  "العفولة"  م�سفى  اإىل  نقله 
تدهور  بعد  املحتلة،  الأرا�سي 
ي�ستطيع  ل  فهو  ال�سحية،  حالته 
ويُ�ساب  اأيام  منذ  الطعام  تناول 
جتمع  ب�سبب  اإغماء،  بحالت 
و�سدره. اأما  رئتيه  على  املاء 
دياك  اأبو  الأ�سري  يخ�س  فيما 
معتقل  عيادة  يُ�سمى  مبا  والقابع 
يف  غاية  فو�سعه  "الرملة"، 

ال�رسطانية  فالكتلة  ال�سعوبة،  
اأنحاء  معظم  يف  بالنت�سار  اآخذه 
الكتلة  حجم  زاد  وقد  ج�سده، 
 ،8.7 اىل   5.7 من  املعدة  فوق 
علماً باأن الأ�سري اأبو دياك م�ساب 
ثالثة  من  اأكرث  منذ  بال�رسطان 
خلطاأ  تعر�س  ذلك  وقبل  اأعوام، 
عملية  له  اأُجريت  اأن  بعد  طبي 
جراحية يف الأمعاء يف اأيلول عام 
"�سوروكا"  م�ست�سفى  يف   2015
ا�ستئ�سال  مت  حيث  الإ�رسائيلي 
اإثر  واأُ�سيب  اأمعائه،  من  جزًءا 
وف�سل  ج�سده  يف  بت�سمم  ذلك 
بعدها  وخ�سع  ورئوي،  كلوي 
لثالث عمليات جراحية، ومل يتلق 
العناية الالزمة ومت اهمال حالته، 
و�سعه  يرتاجع  الوقت  ذلك  ومنذ 
م�ستمر. ونا�سدت  ب�سكل  ال�سحي 
املوؤ�س�سات  كافة  الأ�رسى  هيئة 
ال�سحة  ومنظمة  احلقوقية 
لإنقاذ  العاجل  بالتدّخل  العاملية 
واأبو  ال�سايح  الأ�سريين  حياة 
النتهاكات  �سحايا  فهما  دياك، 
تتنهجها  التي  الطبية  واجلرمية 
ب�سكل  الحتالل  معتقالت  اإدارة 
الأ�رسى  مئات  بحق  مق�سود 

املر�سى لقتلهم ب�سكل بطيء.

قعدان  طارق  الأ�سري  ان�سم 
لالإ�رساب  جنني  حمافظة  من 
رف�ساً  الطعام  عن  املفتوح 
يكون  وبذلك  الإداري،  لعتقاله 
يف  امل�رسبني  الأ�رسى  عدد 
معتقالت الحتالل، ثمانية. وقال 
الأ�رسى ح�سان  اإن  الأ�سري  نادي 
ومنري  اإذنا،  بلدة  من  عواد 
بلدة  من  عواد  وحمزة  العبد 
املفتوح  اإ�رسابهم  علقوا  كوبر، 
اتفاق  بعد  وذلك  الطعام  عن 
اعتقالهم  بتحديد �سقف  يق�سي 
حممد  يوا�سل  الإداري. فيما 
احل�سنات،  وم�سطفى  عكر،  اأبو 
وحذيفة حلبية اإ�رسابهم املفتوح 
وذلك  التوايل،  على   )31( لليوم 
واعتقالية  �سحية  و�سط ظروف 
�سعبة يواجهونها يف عزل معتقل 
اإىل  اإ�سافة  الرملة"،  "نيت�سان 
امل�رسب  غنام  اأحمد  الأ�رسى 
منذ )18( يوماً، و�سلطان خلوف 
منذ )14( يوماً، واإ�سماعيل علي 
العواودة  ووجدي  اأيام،   )8( منذ 
نف�س  اأيام. ويف  ثالثة  منذ 

اأكرث من  اأم�س  ال�سياق �رسع يوم 
)20( اأ�سرياً غالبيتهم من معتقل 
باإ�رساب  ال�سحراوي"  "النقب 
اإ�سنادي لالأ�رسى الإداريني، وهم 
للجبهة  النتظيمية  الهيئة  من 

ال�سعبية.
طارق  الأ�سري  عن  ◼ معلومات 
بالإ�رساب  �رسع  الذي  قعدان 
يوليو  متوز/   31 املوافق  اليوم 

.2019
الأ�سري طارق قعدان )46 عاماً( 
اأ�سري  هو  جنني،  حمافظة  من 
يف  جمموعه  ما  ق�سى  �سابق 
عاماً   )11( الحتالل  معتقالت 
اإداري،  واعتقال  اأحكام  بني  ما 
تاريخ  يف  له  اعتقال  اآخر  وكان 
وقد   ،2019 فرباير  �سباط/   23
بال�ّسجن  حكماً  بحقه  �سدر 
وبعد  �سهرين  مدة  الفعلي 
اأ�سدرت  احلكم،  مدة  انق�ساء 
اعتقال  اأمر  الحتالل  �سلطات 
عنه  الإفراج  قبل  بحقه  اإداري 
�ستة  وله  اأنه متزوج  باأيام، علماً 

اأبناء. 
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بقلم د. عماد م�صباح خميمر

الفل�سطينيني  الأ�رسى   ولعل ق�سية 
اأبرز  من  ال�سهيونية  املعتقالت  يف 
الق�سايا التي هي غاية يف الأهمية، 
مكونات  من  اأ�سا�س  مكون  كونها 
الفل�سطينية،  الوطنية  الهوية 
يف  كبرية  قيمة  اإنها  اإىل  اإ�سافة 
وجت�سيداً  الفل�سطيني،  الن�سال 
يواجهه  والذي  الوجودي  للتحدي 
ال�سعب الفل�سطيني ب�سمود وبطولة 
ال�سجان  مواجهة  يف  الأ�رسى 

ال�سهيوين وجرائمه.
الأ�رسى  لق�سية  دعمها  اإطار  ويف 
املعتقالت  يف  الفل�سطينيني 

�سحيفة  اأقدمت  ال�سهيونية، 
خطوة  على  اجلزائرية  املواطن 
هي الأوىل من نوعها على م�ستوى 
الوطن العربي اأو حتى على م�ستوى 
النوعية  اخلطوة  هذه  العامل، 
العمالقة متثلت يف مبادرة �سحيفة 
من  كامل  عدد  باإفراد  املواطن 
الغالف  �سفحة  من  اإ�سدارتها 
دعماً  وذلك  �سفحة،  اآخر  حتى 
الأ�رسى  لق�سية  وم�ساندة  واإبرازاً  
املر�سى يف املعتقالت ال�سهيونية، 
العروبية  الوطنية  املبادرة  هذه 
يف  ال�سحيفة  قبل  من  القومية 
اأبواب  لفتح  لتاأتي  ال�سقيق  اجلزائر 
يحمل  اأف�سل،  الأمل يف غد عربي 

الفعل الوحدوي الت�سامني للق�سايا 
عربي  وجدان  ويكر�س  العربية، 
م�سرتك يحمل ذات الهموم ويوحد 
تواجه  التي  الق�سايا  نحو  جهوده 

الأمة العربية.
اإن معظم ال�سحف يف دولة اجلزائر 
اأ�سبوعياً  تفرد  ال�سقيقة  العربية 
الأ�رسى  ق�سية  لإبراز  مالحق 
ما  كل  اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينيني 
الأمر  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق 
التاأييد  مدى  عن  يعك�س  الذي 
جتاه  اجلزائر  قبل  من  وامل�ساندة 
عن  ويك�سف  وق�سيتها،  فل�سطني 
الأ�سيلة  العروبية  الوطنية  الروح 
ق�سايا  جتاه  اجلزائري  لل�سعب 

الأمة العربية، وهذا لي�س غريباً ول 
م�ستهجناً عن بلد �سمته الأ�سا�سية 
وفل�سطني  �سهيد،  املليون  بلد  اأنه 
اخل�سائ�س  من  يحمالن  واجلزائر 
امل�سرتكة ما يجعلهما يدركان معاً 
املعلم  هم  والأ�رسى  ال�سهداء  اأن 
�سعب  لأي  الوطنية  للهوية  الأبرز 
اقتالعي  عن�رسي  احتالل  يواجه 
اإجرامي ... جزائر ال�سهداء تعجز 
ال�سكر ... ولعل   اللغة عن  مفردات 
قادرة  تكون  مفردات  تبتكر  اللغة 
على التعبري عن مدى عميق الإمتنان 
وامل�ساندة  الداعمة  املواقف  لكل 
واملت�سامنة مع فل�سطني ... �سعباً 

وق�سية واأ�رسى و�سهداء ون�سال. 

تتعدد اأ�صكال الدعم والتاأييد وامل�صاندة، وتتنوع اآليات التعبري عن تاأ�صل الروح الوطنية القومية لدى 
الأمم، ولعل الأمة الواحدة يف ترابطها ومتا�صكها ت�صتند اإىل خمزون تاريخي وثقايف ووجداين وحدوي، 

هذا املخزون يربز يف حمطات مف�صلية دائمة ومرحلية، ويتمثل يف حجم امل�صاركة والدعم والتاأييد 
للق�صايا امل�صرتكة للأمة الواحدة. والأمة العربية لي�صت مبعزل عن بديهيات وخ�صائ�ص الأمم يف الدعم 

وامل�صاندة خا�صة فيما يتعلق بالق�صية الفل�صطينية

�صوت اأ�صرانا اإىل العامل 

جزائر ال�شهداء والعروبة ... وهل يكفي ال�شكر واالمتنان؟!

اجلمعة 2 - ال�صبت 3   اأوت  2019  املوافـق  ل02  ذواحلجة   1440هـ 11

�صد العتقال الإداري وظروفهم ال�صحية

10 اأ�شرى يوا�شلون اإ�شرابهم عن الطعام 
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
الأ�سري  اأن  واملحررين، 
 28( حلبية  اأحمد  حذيفة 
دي�س  اأبو  بلدة  من  عاماً( 
املحتلة،  القد�س  ق�ساء 
يوا�سل اإ�رسابه املفتوح عن 
الطعام لليوم 31 على التوايل 
الداري.  لعتقاله  رف�ساً 
تدهوراً  اأن  الهيئة  وبينت 
ال�سحي  الو�سع  على  طراأ 
لالأ�سري حلبية والقابع حالياً 
"نيت�سان  معتقل  عزل  يف 
حالياً  ي�ستكي  فهو  الرملة"، 
م�ستمر،  وارهاق  تعب  من 
ومن اأوجاع حادة يف املعدة 
وفقد من وزنه 14 كغم، علماً 
يعاين من  الأ�سري حلبية  باأن 
فهو  �سابقة،  �سحية  م�ساكل 
الدرجة  من  بحروق  م�ساب 
الرابعة يف 60 % من ج�سده، 
الدم  �رسطان  مر�س  ومن 
ومن �سعف يف ع�سلة القلب 
الكبد.  على  دهون  ومن 
الأ�سري  اأن  الهيئة  ولفتت 
حلبية كان قد اأعلن ا�رسابه 
بتاريخ  الطعام  عن  املفتوح 
تواجده  خالل   ،2019/7/1
وفور  "النقب"،  مبعتقل 

اإعالنه ال�رساب جرى زجه 
بالزنازين، بقي 17 يوماً ومن 
معتقالت  اإدارة  عمدت  ثم 
بهدف  نقله  الحتالل 
ال�رساب،  عن  لثنيه  انهاكه 
اإىل زنازين معتقل  نقله  فتم 
اإىل  نُقل  وموؤخراً  "اأيال"، 
واأ�سافت  الرملة،  "عزل 
اإجراء  يرف�س  الأ�سري  اأن 
ويُقاطع  الطبية  الفحو�سات 
عيادة املعتقل. وكانت قوات 
الحتالل قد اعتقلت الأ�سري 
 ،2018/6/10 بتاريخ  حلبية 
اأوامر  ثالثة  بحقه  و�سدر 
اآخرها  كان  اإداري  اعتقال 
وهو   ،2019/6/10 بتاريخ 
ثالث  اعتقل  �سابق  اأ�سري 
مرات، ومتزوج واأب لطفلة.  
باأن  ذكره  اجلدير  من 
حالياً  امل�رسبني  الأ�رسى 
اعتقالهم  على  احتجاجاً 
لالأ�سري  بال�سافة  الداري، 
من:   كل  هم  حلبية  حذيفة 
الأ�سري حممد اأبو عكر )24 
عاماً(، وم�سطفى احل�سنات 
من  عاماً(  وكالهما   21(
بيت  يف  الدهي�سة  خميم 
غنام  اأحمد  والأ�سري  حلم، 

دورا  بلدة  من  عاماً(   42(
اخلليل،  حمافظة  ق�ساء 
والأ�سري �سلطان خلوف )38 
عاماً( من بلدة برقني ق�ساء 
واأ�سريين  جنني،  حمافظة 
ق�ساء مدينة  كوبر  بلدة  من 
عواد  حمزة  وهما  اهلل  رام 
العبد  ومنري  عاماً(   23(
والأ�سري ح�سان  عاماً(،   22(
بلدة  من  عاماً(   21( عواد 
اإذنا ق�ساء حمافظة اخلليل، 
والأ�سري اإ�سماعيل علي )30 
دي�س  اأبو  بلدة  من  عاماً( 
والأ�سري  القد�س،  ق�ساء 
عاماً(   20( العواودة  وجدي 
من بلدة دورا ق�ساء اخلليل، 
وهو ا�سري اداري لكنه �رسع 
با�رساب مفتوح عن الطعام 
مماطلة  على  احتجاجاً 
الحتالل  معتقالت  اإدارة 
الالزم  العالج  تقدمي 
ذلك،  على  عالوة  حلالته. 
من  اأكرث  اأم�س  يوم  �رسع 
ا�سنادي  با�رساب  اأ�سري   20
الإداريني  الأ�رسى  مع 
الطعام،  عن  امل�رسبني 
وغالبيتهم يقبعون يف معتقل 

"النقب ال�سحراوي".

اعتقال 6000 طفل خلل انتفا�صة القد�ص.ثلثهم من القد�ص

جرمية ا�شتدعاء اأطفال القد�س للتحقيق 
يجب اأن ال متر مرور الكرام

الفل�سطينيني،  الأطفال  اإن 
هدف  هم  واإناثا،  ذكورا 
اعتقالهم  وان  لالحتالل، 
ممار�سة  �سياق  يف  يندرج 
ممنهجة  �سيا�سة  و  دائمة 
ت�ستهدف الطفل الفل�سطيني 
اإعادة  ومطلوب  واأ�رسته، 
و  فعلنا،  باأدوات  النظر 
ال�سغط اأكرث على املوؤ�س�سات 
الدولية لدفعها نحو التحرك 
باحرتام  الحتالل  واإلزام 
التفاقيات الدولية يف تعامله 
مع الأطفال. وخا�سة اأطفال 
يتعر�سون  الذين  القد�س 
و  القمع  �سنوف  لب�سع 
التعذيب والعقاب اجلماعي.

الحتالل  �سلطات  اأن 
اعتقلت نحو 6000 طفل منذ 
يف  القد�س  انتفا�سة  اندلع 
اأكتوبر 2015، وان ثلثهم، اي 
من  كانوا  طفل،  الفي  قرابة 
ل�سغر  مراعاة  دون  القد�س. 
طفولتهم،  وبراءة  �سنهم 
ودون توفري احلد الأدنى من 
احتياجاتهم الإن�سانية، ودون 
احرتام املواثيق والتفاقيات 

الدولية ذات ال�سلة بهم.
والأخطر اأنه وخالل ال�سنوات 
ناق�س  الأخرية  الأربع 
الإ�رسائيلي  الكني�ست  واأقر 
قوانني  عدة  )الربملان( 
اإجراءات  ت�سهيل  اإىل  تهدف 
وت�سديد  الأطفال  اعتقال 
مثل:  بحقهم  العقوبات 
قانون حماكمة الأطفال دون 
�سن 14 عاماً، قانون ت�سديد 
على  الأدنى  احلد  عقوبة 
را�سقي احلجارة يف القد�س، 
بحق  الأحكام  رفع  قانون 

الأطفال را�سقي احلجارة.
الحتالل  دولة  تخطئ 
اأن  اعتقدت  اإن  الإ�رسائيلي 
وا�ستقرارها،  اأمنها  حتقيق 
مواطنيها  �سالمة  و�سمان 
اعتقالها  عرب  يتاأتى  �سوف 
اأو  الُعزل.  للمواطنني 
لالأطفال  ا�ستهدافها  اأن 
بحقهم  القمعية  واإجراءاتها 
روح  ي�ستاأ�سل  �سوف 
ويحميها  لديهم  املقاومة 
بلوغهم.  بعد  ما  خطر  من 
لن  وال�ستقرار  فالأمن 

يتحقق اإل باإنهاء الحتالل.
واأ�ساف عبد النا�رس فروانة  
اإن ا�ستدعاء الأطفال الق�رس 
التخبط  مدى  عن  يعرب 
الحتالل  يعي�سه  الذي 
الأخالقي  النحدار  ومدى 
والقانوين  والن�ساين 
القانون  تدعي  دولة  لدى 

والدميقراطية.!!
اإن دولة الحتالل توظف كل 
الأطفال  ملعاقبة  اإمكانياتها 
النظر  بغ�س  الفل�سطينيني، 
يف  اأكانوا  اأعمارهم،  عن 
ال�ساد�سة  يف  ام  الرابعة 
بقليل،  ذلك  من  اكرب  ام 
واقعهم  لت�سويه  وت�سعى 
والتاأثري  م�ستقبلهم،  وتدمري 
وثقافتهم،  وعيهم  على 
امل�ستقبلية  وتوجهاتهم 
ب�سورة �سلبية. فهي تخ�ساهم 
اليوم، وتخ�سى خطر ما بعد 
وبب�ساطة  لأنها  بلوغهم، 
"الكبار  "مقولة  اأن  اأدركت 
ين�سون"،  وال�سغار  ميوتون، 
الكبار  فال  �سقطت،  قد 
وتاريخهم،  باإرثهم،  ماتوا 

حقوق  ن�سوا  ال�سغار  ول 
اآبائهم واأجدادهم التاريخية 
يف  واجبهم  عن  يتخلوا  ولن 

الدفاع عنها.
دولة  على  يتوجب  لذا 
اأن  تدرك  اأن  الحتالل 
و  لالأطفال  ا�ستدعائها 
منهم،  لالآلف  اعتقالتها 
عن  التخلي  اإىل  تدفعهم  لن 
واأجدادهم،  اآبائهم  حقوق 
كرًها  يزيدهم  ذلك  واإمنا 
عليه  وغ�سبًا  لالحتالل، 

و�سعًيا لالنتقام منه.
عبد النا�صر عوين فروانة
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عي�سة ق.

ت�رصيحات  يف  مالل  و�أو�ضح 
"�لكناري"  �إد�رة  �أن  �ضحافية 
�لإجر�ء�ت  كافة  �تخذت 
يف  لال�ضتقبال  حت�ضبا  �لتنظيمية 
وك�ضف  �ملغاربية،  �لوحدة  ملعب 
�إىل  �ل�ضبيبة  تاأهلت  حال  يف  �أنه 
�لدور �لثاين من �مل�ضابقة �لقارية 
ومت تاأهيل ملعب �ول نوفمرب فاإن 
�إثرها  على  تعود  �ضوف  �لت�ضكيلة 

�إىل �ل�ضتقبال مبلعبها.
�لقبائلي  �لنادي  �أن  مالل  و�ضدد 
��ضتثنائيا  مو�ضما  يقدم  �ضوف 
�حلظ  ح�ضن  عند  يكون  و�ضوف 

يف  لفتة  ب�ضورة  �لتاألق  �أجل  من 
�ملو�ضم �لكروي �جلديد، ويف هذ� 
�ل�ضدد طالب �ملتحدث من �أن�ضار 
�لفريق �لوقوف �إىل جانب �لت�ضكيلة 
�حلالية  �لإد�رة  يف  �لثقة  وو�ضع 
�لتي ك�ضبت تقدما �إىل �لأمام بعد 
تو�جدها  من  ون�ضف  عام  م�ضي 
�أن  م�ضيفا  �لفريق،  ر�أ�س  على 
لكنه  ينتظرهم  لز�ل  كبري�  عمال 
ويعد  للم�ضتقبل  بالن�ضبة  متفائل 
مو�ضما  �لت�ضكيلة  تقدمي  �لأن�ضار 

كبري� مثلما يطمحون �إليه.
�ملدرب  ت�ضكيلة  وتتو��ضل 
�لتح�ضري  فيلود  هيربت  �لفرن�ضي 
�ملو�ضم  يف  خرجاتها  لأوىل 

�جلديد من خالل مو�جهة �ملريخ 
ذهاب  مبار�ة  �ملقررة  �ل�ضود�ين 
ر�بطة  مل�ضابقة  �لتمهيدي  �لدور 
�لت�ضكيلتني يف  �إفريقيا بني  �أبطال 
�أوت �ملقبل ببجاية، حيث  �لتا�ضع 
ودية  مبار�ة  �لبارحة  م�ضاء  لعبت 
ملعب  على  بلوزد�د  �ضباب  �أمام 
وكانت  جمهور  بدون  نوفمرب  �ول 
للوقوف  حت�ضبا  حقيقيا  �متحانا 
"�لكناري"  ت�ضكيلة  جاهزية  على 
يف�ضلها  �لذي  �لقاري  للموعد 

�أ�ضبوع عن موعده.
يف �ملقابل، و�ضعت �إد�رة "�لكناري" 
�ملتعلقة  �لتنظيمية  �لإجر�ء�ت 
بعملية بيع �لتذ�كر حت�ضبا ملقابلة 

�ضتقوم  �أين  �ل�ضود�ين،  �ملريخ 
�لوحدة  ملعب  �إد�رة  مع  بالتن�ضيق 
�ملغاربية ببجاية بطبع جمموع 18 
�ألف تذكرة يتم توجيهها �إىل �لبيع 
مت  حيث  �لفريق،  جماهري  لفائدة 
على  للبيع  منا�ضفة  ةتق�ضيمها 
�لوحدة  ملعبي  �ضبابيك  م�ضتوى 
بتيزي  نوفمرب  و�أول  �ملغاربية 
وزو، بو�ضع جمموع 9 �آلف تذكرة 
للبيع على م�ضتوى كل ملعب وهي 
�لعملية �لتي �ضوف تنطلق �لثالثاء 

�ملقبل.

عملية بيع تذاكر املريخ ال�سوداين تنطلق هذا الثالثاء

مالل: بجاية بيتنا الثاين و�ضنعود لأول نوفمرب عند تاأهيله

الأن�سار غري را�سني على تعيني افتي�سان 
مدربا للنادي

بن مو�ضى يتعاقد مع احتاد 
بلعبا�س مو�ضمني

تعاقدت �إد�رة فريق �حتاد بلعبا�س 
رفقة �لالعب �ملخ�رصم خمتار بن 
حامل  �ضفوف  من  �لقادم  مو�ضى 
�ملو�ضم  �لوطنية  �لبطولة  لقب 
حيث  �لعا�ضمة،  �حتاد  �ملا�ضي 
�إجر�ء�ت  �أم�س  �أول  م�ضاء  متت 
ح�ضور  عرف  �لذي  �لعقد  توقيع 
�لفريق،  �إد�رة  و�أع�ضاء  �لالعب 
ملو�ضمني  ميتد  عقد�  وقع  و�لذي 
�لنادي،  قمي�س  خاللهما  يحمل 
كبرية  �إ�ضافة  مينح  �أن  ينتظر  �أين 
بعد  �خللفي  �خلط  م�ضتوى  على 
�مل�ضتوى  يف  �للعب  من  مو��ضم 
طويلة  جتربة  و�كت�ضاب  �لعايل 
�لو�نها  حمل  كبرية  �أندية  رفقة 
�لعا�ضمة،  �أندية �حتاد  على غر�ر 
وفاق �ضطيف وود�د تلم�ضان، وهو 

�لذي �ضيكون �إ�ضافة �يجابية على 
ين�ضط  باعتباره  �لدفاع  م�ضتوى 

مد�فع �أي�رص.
�أن�ضار  �أغلبية  عربرّ  �ملقابل،  يف 
عدم  "�ملكرة"  ت�ضكيلة  فريق 
ر�ضاهم على تعيني �ملدرب يون�س 
�إفتي�ضان على ر�أ�س �لعار�ضة �لفنية 
للت�ضكيلة وهو �لذي كان تعاقد مع 
ليكون  �ملن�رصم  �لأربعاء  �لإد�رة 
حت�ضبا  للت�ضكيلة  �جلديد  �ملدرب 
للمو�ضم �لكروي �ملقبل، ويف هذ� 
لدى  �ل�ضمة  �لت�ضاوؤم  كان  �ل�ضدد 
غالبية تعليقات �أن�ضار �لنادي على 
تعيني �إفتي�ضان مدربا لفريقهم يف 
على  ر�ضاهم  عدم  توؤكد  �ضورة 

خيار �لإد�رة.
ع.ق.

�لوطني  �ملنتخب  �ضيخو�س 
للدر�جات ترب�ضا ما قبل تناف�ضي 
من 1 �إىل 13 �أوت مبدينة "�إ�ضتيال" 
لالألعاب  ��ضتعد�د�  �لإ�ضبانية 
�إىل   19 من  �ملقررة  �لإفريقية 
ح�ضب  �ملغرب  بالرباط  �أوت   31
�جلز�ئرية  �لحتادية  �أو�ضحته  ما 
�لحتادية  �لهيئة  وت�ضيف  للعبة، 
�جلز�ئريني  "�لدر�جني  باأن 
�لرتب�س  هذ�  خالل  �ضي�ضاركون 

يف �ضباقات منظمة باملنطقة دون 
�ل�ضباقات،  هذه  برنامج  حتديد 
�ملنتخب  تدريب  على  وي�رصف 
ع�رصة  ي�ضم  �لذي  �جلز�ئري 
عنا�رص �ملدرب �لوطني �ل�رصيف 
مر�بط مب�ضاعدة �مليكانيكي عبد 
مناف�ضات  وجتري  مر�ح،  �لوهاب 
 24 من  �لإفريقية-2019  �لألعاب 
�ضليمان  بن  مبدينة  �أوت   29 �إىل 

بالد�ر �لبي�ضاء.

للتن�س  �لوطني  �ملنتخب  فاز 
خم�س  مبجموع  �ل�ضابة  للفئات 
ف�ضيات  و3  ذهبية  ميد�ليات 
�لفردي  مناف�ضات  يف  وبرونزية 
�ملتو��ضلة  �لعربية  للبطولة 
وكانت  بتون�س،  فعالياتها 
من  �لوحيدة  �لذهبية  �مليد�لية 
كي�ضو  �ضليمان  �لثنائي  ن�ضيب 
عقب  غطا�س  ر�ضا  حممد  و 
تفوقه يف �ملقابلة �لنهائية على 
�لثنائي �لتون�ضي �حمد ح�ضايري 
 ،6-7 بنتيجة  كرو�ت  يا�ضني  و 
6-7، 10-8، من جهتهما �أحرزت 
�قل  قايدي  �ضريين  مو�طنتيهما 
من 12 �ضنة و ماريا باد��س �قل 
�لف�ضية  �مليد�لية  �ضنة   11 من 
بعد �حتاللهما للمركز �لثاين يف 
جمموعتيهما، وعادت �مليد�لية 
�ملكون  للثنائي  �لثالثة  �لف�ضية 
من رو�ن مباركي و �ضوفيا علي 
�لزوجي  �جلدول  يف  خوجة 
�خلا�س بالإناث �قل من 13 �ضنة 
وذلك عقب �نهز�مه يف �ملقابلة 
�مل�رصي  �لزوجي  �مام  �لنهائية 
مالك  �لالعبتني  من  �ملكون 

متويل  حما�س  و  عادل  �حمد 
و   0-6 رد  دون  ب�ضوطني  حممد 
6-1، وكانت �مليد�لية �لربونزية 
�لوحيدة من ن�ضيب �لثنائي ماريا 
باد��س - وردة كيحل يف �جلدول 
�ضنة   11 من  �قل  �ناث  �لزوجي 
يف  �لثالث  �ملركز  �حتل  �لذي 

جمموعته.
�لالعبة  �كتفت  جانبها،  من 
�ضنة   11 �قل من  �ميان غطا�س 
و �ضقيقهما حممد ر�ضا �قل من 
�لر�بع  14 �ضنة باحتالل �ملركز 
�ملقابالت  يف  �نهز�مهما  عقب 
�لرتتيبية من �جل �ل�ضف �لثالث، 
ومتثل �جلز�ئر يف هذه �ملناف�ضة 
قبل 13 لعبا منهم  �لعربية من 
خم�س فتيات. وقد متكن �أربعة 
�لخري  �ملربع  بلوغ  من  لعبني 
�لفردي فيما توقف  يف �جلدول 
م�ضو�ر بقية �مل�ضاركني يف �لدور 
ويدرب  �لنهائي،  ربع  �أو  �لأول 
يف  �مل�ضاركة  �لوطنية  �لعنا�رص 
هذه �لدورة كل من عبد �حلفيظ 

غطا�س و فوزي غفايتي.
ق.ر.

الألعاب الإفريقية للدراجات

املنتخب الوطني يجري 
حت�ضرياته باإ�ضبانيا

البطولة العربية لل�سباب للتن�س

اجلزائر تتوج بخم�س 
ميداليات منها ذهبية

بّرر رئي�س فريق �سبيبة القبائل �سريف مالل اختيار الإدارة ا�ستقبال نادي املريخ ال�سوداين �سمن 
الدور التمهيدي لدور رابطة اأبطال اإفريقيا على ملعب الوحدة املغاربية يف بجاية اإىل اعتبار 

امللعب واملدينة البيت الثاين للفريق القبائلي وهو الأمر الذي جعله يجتمع باأع�ساء الطاقمني الفني 
والإداري من اأجل البث واحل�سم يف هوية امللعب الذي يلعب فيه النادي مبارياته الإفريقية بالنظر 

لعدم تاأهيل ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو من اأجل ال�ستقبال قاريا

خرج �أن�ضار فريق �حتاد �لعا�ضمة 
�ضلمية  وقفة  يف  �أم�س  �أول  م�ضاء 
�أعايل  يف  �لعدل  وز�رة  مقر  �أمام 
�لعا�ضمة، وذلك للعمل على فر�س 
�ل�ضغط على �مل�ضوؤولني يف �لبالد 
من  �حللول  �إيجاد  عن  بح�ضا 
�ملع�ضلة  من  �لنادي  �إخر�ج  �أجل 
ب�ضبب  وذلك  عليها  يتو�جد  �لتي 
للنادي  �لبنكي  �حل�ضاب  جتميد 
بقر�ر ق�ضائي ب�ضبب �حلجز على 
ممتلكات رجل �لأعمال علي حد�د 
�ملتو�جد يف �ضجن �حلر��س وهو 
على  وخيمة  نتائجه  جاءت  �لذي 
يجد  و�لذي  �لعا�ضمي  �لنادي 
بخ�ضو�س  كبرية  مالية  �ضعوبات 
حت�ضري�ته حت�ضبا للمو�ضم �لكروي 
وجود  عدم  ظل  يف  �جلديد، 
�ل�ضيولة �ملالية �لتي ت�ضمح للفريق 
�لتح�ضري  عملية  يف  �لنطالق 
�لنيجر  �إىل  تنتظره  �لتي  لل�ضفرية 
ملو�جهة مناف�ضه �ضونيديب �ضمن 

�لتمهيدي  �لدور  ذهاب  مبار�ة 
�إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  ملناف�ضة 
�لعا�ضمي  �لنادي  يتو�جد  و�لذي 
�ملناف�ضة  من  بالن�ضحاب  مهدد� 
�لأمو�ل  غياب  ب�ضبب  �لقارية 
�لتي ت�ضمح له باحلجز يف �لنيجر 
من  �ل�ضفرية  مب�ضاريف  و�لتكفل 
و�لإجر�ء�ت  �لتذ�كر  �قتناء  خالل 
�لأن�ضار  رفع  حيث  �لتنظيمية، 
�لعدل  وز�ر  �أمام  ��ضطفو�  �لذين 
�لتجميد  رفع  ب�رصورة  مطالبهم 
من  للنادي  �لبنكي  �حل�ضاب  على 
�أجل �ل�ضماح لالحتاد �لقيام لكافة 

�لأمور �لتنظيمية �لتي تنتظره.
يف �ملقابل، يو��ضل بطل �ملو�ضم 
حت�ضبا  ��ضتعد�د�ته  �ملن�رصم 
�ملتو�جد  وهو  �جلديد  للمو�ضم 
ترب�ضه  �إجر�ء  ق�ضد  تون�س  يف 
عرفت  حيث  �لتح�ضريي، 
�أم�س  لأول  �لتدريبية  �حل�ضة 
ه�ضام  �جلديد  �مل�ضتقدم  �ندماج 

�جلدد  زمالئه  رفقة  بلقروي 
�لتدريبات ب�ضورة عادية،  وخا�س 
�لرتب�س  متيز  ذلك  جانب  �إىل 
بن  �ل�ضاب  لالعب  لفت  بتاألق 
�ملفاجاآت  �برز  كان  �لذي  �ضاعة 
�ليجابية يف ترب�س مدينة قمرت 
�لتدريبات  يف  �لتاألق  خالل  من 
�لذي  وهو  �لودية  و�ملباريات 

ين�ضط يف �لهجوم وينباأ �إىل تقدمي 
تدعيم  �نتظار  يف  كبري  مو�ضم 
�لأمامي  للخط  �لحتاد  �إد�رة 
بن  بني  �ملناف�ضة  خللق  مبهاجم 
�ضاعة وحميو�س �لعائد �إىل �لنادي 
بعد  مليلة  من جمعية عني  قادما 

نهاية فرتة �لإعارة.
عي�سة ق.

بلقروي يندمج بالتدريبات وبن �ساعة املفاجاأة اليجابية

اأن�ضار �ضو�ضطارة ي�ضغطون لرفع التجميد عن 
احل�ضاب البنكي
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عي�سة ق.

مدربه  الأمر  بهذا  و�ضع  حيث 
�ضمن  و�ضعه  بخ�ضو�ص  حرج  يف 
يخو�ضها  التي  املباراة  قائمة 
اأمام  الغد  زوال  �ضيتي  املان 
درع  كاأ�ص  مباراة  �ضمن  ليفربول 
ا�ضتغل  كان  لذي  وهو  اجنلرتا 
على  العمل  اأجل  من  العطلة  اأيام 
البدنية  الناحية  من  التح�ضري 
املو�ضم  لنطالق  جاهزا  ويكون 
الكروي اجلديد، وع حمرز يجعل 

ليفربول  مباراة  خو�ضه  امكانية 
قائمة على الأقل بالتواجد �ضمن 
بعدما  الأقل  على  اللقاء  قائمة 
عن  �ضابق  وقت  م�ضتبعدا يف  كان 

ح�ضابات غوارديول.
يف املقابل، ذكرت تقارير اإعالمية 
اأحد  انتقال  اقرتاب  اجنليزية 
املبا�رشين ملحرز يف  املناف�ضني 
الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية هذا املركاتو 
بالالعب  الأمر  ويتعلق  ال�ضيفي، 
الذي  �ضانيه  لريوي  الأملاين 
نادي  مع  مفاو�ضات  يف  يتواجد 

النتقال  اأجل  من  ميونيخ  بايرن 
اإىل �ضفوفه وهو الأمر الذي ي�ضهل 
الوطنية من  الت�ضكيلة  قائد  مهمة 
التواجد يف ح�ضابات مدربه  اأجل 
هجوم  وقيادة  املقبل  املو�ضم 
املان �ضيتي، خا�ضة بعدما تواجد 
طويال املو�ضم املن�رشم يف مقعد 
الحتياط ب�ضبب منح فر�ضة اللعب 

اإىل �ضانيه.
ابن  خ�رش  منف�ضل  مو�ضوع  يف 
تلم�ضان �ضدارة الالعبني الأفارقة 
الجنليزي  الدوري  يف  الأغلى 

قمتها  يف  يتواجد  كان  بعدما 
اإىل  انتقاله  اثر  املو�ضم املن�رشم 
فريقه  من  قادما  �ضيتي  املان 
 60 بقيمة  �ضيتي  لي�ضرت  ال�ضابق 

الرقم  يحطم  ان  قبل  اأورو  مليون 
الالعب الإيفواري نيكول�ص بيبي 
قادما  ار�ضنال  اإىل  انتقل  الذي 
مالية  ب�ضفقة  الفرن�ضي  ليل  من 

الأغلى  جعلته  مليون   72 بلغت 
على  وتراجع  بالربميرليغ  اإفريقيا 
اإثرها حمرز اإىل املركز الثاين يف 

القائمة.

ويخلط ح�ضابات غوارديوالحمرز يعود اإىل تدريبات املان �ضيتي م�ساركته يف كاأ�س الدرع اأمام ليفربول غدا غري م�ستبعدة
اقرتاب رحيل �سانيه يوؤهله لقيادة الهجوم املو�سم اجلديد

عاد الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز اإىل اأجواء التدريبات مع ناديه مان�س�سرت 
�سيتي االجنليزي بعدما ا�ستفاد من اأيام راحة عقب م�ساركته مع املنتخب الوطني يف كاأ�س 

اإفريقيا لالأمم التي جرت يف م�سر وتتويج اخل�سر باللقب القاري، حيث تواجد متو�سط 
ميدان املنتخب الوطني اأول اأم�س يف احل�سة التدريبية التي خا�سها رفقة زمالئه حتت 

اإ�سراف املدرب اال�سباين بيب غوارديوال، واأبدى ا�ستعدادا كبريا وهو الذي ا�ستاأنف اأجواء 
التدريبات قبل املوعد الذي كان مقررا له

اأكد اأن والده لديه الف�سل الكبري يف امل�ستوى الذي بلغه

عطال متخوف من تاأثري االإ�ضابة على انتقاله اإىل البي اأ�س جي
اجلزائري  الدويل  الالعب  اأبدى 
الكبرية  رغبته  عن  عطال  يو�ضف 
�ضان  باري�ص  نادي  األوان  تقم�ص  يف 
تقارير  وح�ضب  الفرن�ضي،  جرمان 
فاإن مدافع اخل�رش  اإعالمية فرن�ضية 
خالل  النتقال  يف  كبرية  رغبة  لديه 
املركاتو ال�ضيفي احلايل اإىل �ضفوف 
واأنه  الفرن�ضية خا�ضة  العا�ضمة  نادي 
�ضمن الأ�ضماء التي تتواجد يف مفكرة 
اإدارة الرئي�ص نا�رش اخلليفي خلالفة 
الذي  األفي�ص  داين  الربازيلي  الدويل 
وانتقل  جي  اأ�ص  البي  �ضفوف  غادر 
اإىل �ضان باولو الربازيلي، يومتنى ابن 
تاأثر  ل  اأن  وزو  بتيزي  وا�ضية  قرية 
الإ�ضابة التي يعاين منها على م�ضتوى 
النادي  اإىل  حتويله  �ضفقة  يف  الكتف 

الرباي�ضي.

اأعاد الالعب الدويل اجلزائري يو�ضف 
عطال الف�ضل فيما و�ضل اإليه مب�ضواره 
الكروي اإىل والده الذي تعب كثريا من 
اأجله والت�ضحيات الكبرية التي قام بها 
هذه  مبثل  لعب  اإثرها  على  اأ�ضبح 
ت�رشيحات  يف  و�ضدد  املوا�ضفات، 
و�ضاهم  خلفه  كان  والده  اأن  اإعالمية 
الذي  الكبري  امل�ضتوى  هذا  بلوغه  يف 
النتقال  من خالل  اليوم  عليه  اأ�ضبح 
اإىل الحرتاف يف الدوريات الأوروبية، 
واعترب املدافع الأمين اجلزائري اأنه 
يف  جنح  عندما  الكبري  بالفخر  ي�ضعر 
يقدمه  مبا  فخورة  عائلته  اأفاد  جعل 
الذي  الأمر  اأن  م�ضريا  م�ضتويات  من 
يجعله �ضعيدا روؤية ال�ضعب اجلزائري 
التي  باملجهودات  ويعرتف  يحبه 
الوطنية  الألوان  متثيل  عند  يبذلها 

وتبليل القمي�ص الوطني.
وتطرق عطال اإىل بداياته مع ممار�ضة 
اأن  اأو�ضح  عندما  امل�ضتديرة  الكرة 
مع  يحدث  مثلما  كانت  انطالقته 
يف  اللعب  طريق  عن  الأطفال  جميع 
اأطفال  اللعب رفقة  ال�ضارع وممار�ضة 
الأ�ضخا�ص  احد  يراه  اأن  قبل  احلي، 

واأخربه  والده  اإىل  حتدث  والذي 
قبل  ميلكها  التي  الكروية  باملوهبة 
�ضاحة  يف  �ضغري  فريق  اإىل  ينقله  اأن 
اأول ماي »ال�ضاموناف«، قبل اأن ينتقل 
للعب يف �ضفوف الفئات ال�ضابة لفريق 

�ضباب بلوزداد.
عي�سة ق.

بعد قرار »التا�س« اإبطال قرار اإعادة اإياب نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا

الكاف توؤجل الف�ضل يف ملف الرتجي التون�س والوداد البي�ضاوي
القدم  لكرة  الأفريقي  الحتاد  قال 
التعرف  اإنه ينتظر  اأم�ص  اأول  الكاف 
التحكيم  تفا�ضيل قرار حمكمة  على 
دوري  نهائي  بخ�ضو�ص  الريا�ضية 
قراره  اإعالن  قبل  اأفريقيا  اأبطال 
النهائي، وكانت املحكمة، املوجودة 
يف �ضوي�رشا، األغت الأربعاء املن�رشم 
قرار الحتاد الأفريقي باإعادة مباراة 
الإياب بني الرتجي التون�ضي والوداد 
البي�ضاوي املغربي على ملعب حمايد 

بداعي وجود ظروف غري اآمنة.

ق�ضت  الناديني،  من  طعون  وبعد 
اللجنة  باأن  الريا�ضية  املحكمة 
ل  الأفريقي  الحتاد  يف  التنفيذية 
واأبطلت  النهائي  اإعادة  �ضلطة  متلك 
القاري  الحتاد  من  وطلبت  القرار 
املنا�ضبة  اللجنة  اإىل  الق�ضية  اإحالة 
لتخاذ القرار النهائي، وذكر الحتاد 
الحتاد  »يعلن  ام�ص:  اأول  بيان  يف 
اللجان  اأن  القدم  لكرة  الأفريقي 
لتخاذ  قريبا  �ضتجتمع  املخت�ضة 
قرار يف هذه الق�ضية و�ضيتم الإعالن 

عن التفا�ضيل يف وقتها«.
مباراة  يف   1-1 الفريقان  وتعادل 
وكان  البي�ضاء  الدار  يف  الذهاب 
 31 يف  اإيابا   0-1 متقدما  الرتجي 
اأنه  الوداد  واعتقد  تون�ص،  يف  ماي 
قبل   59 الدقيقة  يف  التعادل  اأدرك 
وطالب  ت�ضلل،  بداعي  الهدف  اإلغاء 
حكم  لتقنية  باللجوء  الوداد  لعبو 
�ضحة  من  للتاأكد  امل�ضاعد  الفيديو 
اأن  قبل  رف�ص  احلكم  لكن  الهدف 
يبلغهم بوجود م�ضكلة يف هذا النظام 

جدل  و�ضط  طويال  اللقاء  ليتوقف 
اللعب  موا�ضلة  الوداد  ورف�ص  كبري، 
امللعب  اأر�ص  على  اجلدل  وا�ضتمر 
لنحو  واحلكام  الفريقني  لعبي  بني 
املباراة  اإلغاء  يتم  اأن  قبل  �ضاعتني 
واعتبار الرتجي فائزا ليتوج باللقب، 
اتخذت  اأيام  بخم�ضة  بعدها  لكن 
الأفريقي  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة 
مباراة  اإعادة  ب�رشورة  قرارا  للعبة 

الإياب على اأر�ص حمايدة.
وكاالت

اأوكيدجا: فخور باإحراز الكان 
مع اخل�ضر واإفراح اجلزائريني

بالتتويج  افتخاره  اوكيدجا  األك�ضندر  اجلزائري  الدويل  احلار�ص  جّدد 
بلقب كاأ�ص اإفريقيا لالأمم الذي اأحرزه رفقة املنتخب الوطني يف م�رش، 
حيث عرب عن �ضعادته باإحراز لقب قاري رفقة الت�ضكيلة الوطنية معتربا 
اأن الأمر رائع من خالل معانقة لقب قاري مع منتخب الوطني، واأعرتف 
يكن  مل  الأمر  اأن  حملية  فرن�ضية  �ضحيفة  مع  ت�رشيحات  يف  اوكيدجا 
�ضهال بالن�ضبة له البتعاد عن العائلة وزوجته طيلة �ضهرين كاملني لكنه 
اإىل  القاري  بالتاج  والعودة  اإفريقيا  كاأ�ص  اإحراز  الأمر من خالل  جتاوز 

ار�ص الوطن.
العودة  رحلة  خالل  باخلوف  �ضعر  انه  اخل�رش  عرين  حار�ص  واعرتف 
الأمر  برر  حيث  لالأمم،  اإفريقيا  كاأ�ص  بلقب  التتويج  بعد  اجلزائر  اإىل 
اأبطال  تتويجهم  بعد  اجلزائرية  اجلماهري  فعل  ردة  يرتقب  كان  لكونه 
للقارة ال�ضمراء، واأو�ضح اأنهم �ضعروا بالفخر الكبري من خالل روؤية ذلك 
التدفق اجلماهريي الكبري والذين تنقلوا من اأجل الحتفال معهم باللقب 
القاري اأين تواجدوا على مقربة من احلافلة املك�ضوفة تي جابت �ضوارع 
بالفخر  �ضعروا  اأنهم  م�ضيفا  الكبرية،  اجلماهري  مع  لالحتفال  العا�ضمة 

بالجناز الذي حققوه واأفرحوا من خالله اجلزائريني.
ع.ق.

�سّدد على التغيري اجلذري الذي عرفه 
اخل�سر منذ قدومه

بلما�ضي: �ضجلنا اإجنازا باهرا 
ون�ضتحق اللقب القاري

الوطني يف  املنتخب  قدرة  اأن  بلما�ضي  الوطني جمال  الناخب  اعرتف 
اإ�رشافه  اأ�ضهر فقط من   10 بعد فرتة  لالأمم  اإفريقيا  كا�ص  لقب  اإحراز 
على العار�ضة الفنية الوطنية اجنازا له كمدرب، واأو�ضح اأن اختالف كبري 
الفنية  العار�ضة  راأ�ص  على  تعيينه  عند  الوطنية  الت�ضكيلة  عليه  اأ�ضحت 
من  اخل�رش  يتحول  اأن  الأف�ضل  اأن  م�ضيفا  اليوم،  و�ضلته  وما  الوطنية 
ان  قبل  و�ضعية �ضعبة  وتواجده يف  اإليه  و�ضوله  يعاين عند  كان  منتخب 
اأر�ص  ومن خارج  عليه  اإ�رشافه  اقل من عام من  بعد  الكان  بلقب  يتوج 
الر�ضمي لالحتاد  للموقع  الوطني يف ت�رشيحات  الناخب  واأ�ضار  الوطن، 
الدويل لكرة القدم اأن النجاح الباهر الذي حققوه التمكن من حتقيقه يف 

وقت ق�ضري واإنهاء الدورة القارية اأف�ضل خط دفاع وهجوم.
الذي  ال�ضنغال  منتخب  واجهوا  اأنهم  ت�رشيحاته  يف  بلما�ضي  وا�ضتطرد 
اإفريقيا يف جدول  الأول  املركز  �ضاحب  واأن  خا�ضة  قويا  مناف�ضا  كان 
ترتيب الفيفا، و�ضارك يف كاأ�ص العامل الأخرية يف رو�ضيا ومل يكن مناف�ضا 
�ضهال يف املباراة النهائية لكنه �ضدد اأن املنتخب الوطني ا�ضتحق اللقب 

القاري بالنظر للم�ضتوى الذي اأبانه طيلة الدورة القارية.

الفاف توافق على �ضعود جمعية اخلروب واأمل االأربعاء
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  وافقت 
جمعية  من  كل  �ضعود  على  القدم 
بطولة  اإىل  الأربعاء  واأمل  اخلروب 
كان  اأن  بعد  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
ب�ضبب  بالعقوبة  مهددين  الفريقان 
العالقة  لديونهما  ت�ضديدهما  عدم 

النزاعات،  لف�ص  الوطنية  الغرفة  جتاه 
عرب  الحتادية  به  اأفادت  ما  ح�ضب 
النرتنت،  �ضبكة  على  الر�ضمي  موقعها 
ومت اتخاذ قرار املوافقة خالل اجتماع 
باملركز  لالحتادية  التنفيذي  املكتب 
الفني الوطني ب�ضيدي مو�ضى يف ح�ضور 

رئي�ص الفاف خري الدين زط�ضي، وعليه، 
انه  له  بيان  يف  الفدرايل  املكتب  اأفاد 
قّرر ال�ضماح لفريقي اأمل الأربعاء املتوج 
بلقب بطولة ق�ضم الهواة و�ضط وجمعية 
الهواة  بطولة  بلقب  املتوج  اخلروب 
 ،2019-2018 مو�ضم  انتهاء  �رشق عقب 

الرابطة املحرتفة  بال�ضعود اىل بطولة 
الثانية موبيلي�ص«، مو�ضحا انه يف حالة 
عدم ت�ضديد الفريقني لديونهما العالقة 
خالل املو�ضم املقبل ف�ضيكونان عر�ضة 

لعقوبات من قبل جلنة الن�ضباط.
ق.ر.



الإجنليزي  اأر�سنال  جعل 
الإيفواري  املهاجم  من 
نيكول بيبي اأغلى لعب يف 
اإفريقياً  والأغلى  تاريخه 
من  ب�سمه  وذلك  اأي�ساً، 
�سفقة  يف  الفرن�سي  ليل 
مقربة  م�سادر  قدرتها 
دون  يورو  مليون   80 من 
وكتب  احلوافز،  احت�ساب 
على  ح�ساباته  يف  اأر�سنال 
مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأن  دون  الر�سمي  وموقعه 
مع  التعاقد  مدة  يحدد 
هنا،  »بيبي  الإيفواري: 
�ساحب  نيكول  اأ�سبح 
تاريخنا  يف  �سفقة  اأغلى 
من  الينا  الن�سمام  بعد 
الفرن�سي  الدوري  نادي 
ليل«، كا�سفا باأن الإيفواري 
الدويل البالغ 24 عاما اأكمل 
اليوم املعامالت املرتبطة 

بانتقاله و�سريتدي القمي�ص 
رقم 19، وياأتي التعاقد مع 
املو�سم  تاألق  اأن  بعد  بيبي 
ليل  �سفوف  يف  املا�سي 
مع  هدفا   22 بت�سجيله 
يف  حا�سمة  متريرة   11
ووحده  الفرن�سي،  الدوري 
بر�سلونة  جنم  جانب  اإىل 
واملنتخب  الإ�سباين 
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
متريرة  و13  هدفا   36
من  اأكرث  �سجال  حا�سمة 
متريرات  و10  هدفا   20
البطولت  يف  حا�سمة 

املحلية اخلم�ص الكربى.
بهذه  الإيفواري  واأ�سبح 
اأغلى  القيا�سية  ال�سفقة 
لعب اإفريقي بعد اأن ف�سل 
اإىل  النتقال  على  اأر�سنال 
الذي كان  نابويل الإيطايل 
باحل�سول  اأي�سا  يرغب 

على  خدماته،  على 
الإجنليزي  الفريق  غرار 
يونايتد  مان�س�سرت  الآخر 
جرمان  �سان  وباري�ص 
الفرن�سي،  الدوري  بطل 
وتفوق بيبي الذي دافع عن 
بعد   2017 منذ  ليل  األوان 
اأجنيه،  من  اإليه  ان�سمامه 
�سيدريك  الكونغويل  على 

بكني  كلف  الذي  باكامبو 
من  اأكرث  ال�سيني  غوان 
ا�سرتليني  جنيه  مليون   65
ل�سمه من فياريال الإ�سباين 

عام 2018.
الإ�سباين  املدرب  واأ�ساد 
اإميري  اأوناي  لأر�سنال 
الذي  الإيفواري  باملهاجم 
اأزاح الغابوين بيار اإميرييك 

لئحة  راأ�ص  عن  اأوباميانغ 
تاريخ  يف  الالعبني  اأغلى 
-كلف  اللندين  النادي 
جنيه  مليون   56 الأخري 
اليه  لالنتقال  ا�سرتليني 
الأملاين  دورمتوند  من 
قائال:   -2018 جانفي  يف 
رفيع  جناح  »نيكول 
كان  وموهوب،  امل�ستوى 
مطلوبا من قبل العديد من 
اأوروبا«،  يف  الفرق  اأف�سل 
وك�سف: »التوقيع مع جناح 
كان  الرفيع  امل�ستوى  من 
الرئي�سية يف  اأهدافنا  اأحد 
احلالية  النتقالت  فرتة 
الينا.  ان�سمامه  وي�رسين 
والقوة  ال�رسعة  �سي�سيف 
رغبتنا  مع  والإبداع، 
من  املزيد  بت�سجيل 

الأهداف ل�سالح فريقنا«.

رونالدو لديباال: مان�س�سرت يونايتد جعلني بطل
بالنتقال  متعلقة  جديدة  كوالي�ص  عن  اأم�ص  بريطاين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
مان�س�سرت  �سفوف  اإىل  جوفنتو�ص  جنم  ديبال  باولو  لالأرجنتيني  املحتمل 
زميله  راأي  طلب  ديبال  فاإن  الربيطانية،  »مرتو«  ل�سحيفة  ووفًقا  يونايتد، 
ال�سابق، ب�ساأن ارتداء  الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مهاجم مان�س�سرت يونايتد 
قمي�ص ال�سياطني احلمر يف املو�سم املقبل، ورد رونالدو بر�سالة اإىل ديبال عرب 
تطبيق »وات�ص اآب«، قال فيها اإن هذا النتقال فر�سة جيدة له، لأن مان�س�سرت 
الالعب  مع  ال�سيناريو  نف�ص  يتكرر  اأن  وميكن  بطاًل،  جعله  من  هو  يونايتد 
الأرجنتيني. ويعد ديبال حمور �سوق النتقالت حالًيا، حيث يريد جوفنتو�ص 
رحيله اإىل مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، مقابل �سم املهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو، و�سبق اأن ذكرت تقارير بريطانية اأن ديبال �سيعقد جل�سة مع ماوري�سيو 

�ساري مدرب جوفنتو�ص، بحد اأق�سى الغد للحديث عن م�سريه.

نيمار بني 4 احتماالت خليارات فالفريدي
ك�سف تقرير �سحفي كتالوين ام�ص عن تطور جديد ب�ساأن حتركات بر�سلونة 
يف املريكاتو ال�سيفي، ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو«، فاإن مالكوم دي 
�سان  زينيت  اإىل  والن�سمام  البار�سا  مغادرة  للغاية من  قريبًا  بات  اأوليفريا 
قد  لرب�سلونة،  الفني  ال�سكرتري  اأبيدال  اإيريك  وكان  الرو�سي،  بطر�سربغ 
اخلط  لعبني يف   6 امتالك  على  ي�رس  فالفريدي  اإرن�ستو  املدرب  اأن  اأكد 
ملالكوم،  خلًفا  جديد  لعب  ل�سم  النادي  حترك  يعني  ما  وهو  الأمامي 
وميلك بر�سلونة يف خط هجومه الآن كاًل من ليونيل مي�سي ولوي�ص �سواريز 
اأن  وعثمان دميبلي واأنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو. واأ�سارت ال�سحيفة 
الالعب املفقود قد يكون نيمار دا �سيلفا جنم باري�ص �سان جريمان، لكن 
الكثري من  ال�سيف، حيث يطلب  التخلي عن خدماته هذا  يتعنت يف  ناديه 
واأو�سحت  تبادلية،  �سفقة  خالل  من  �سمه  البار�سا  يعر�ص  بينما  الأموال 
»موندو ديبورتيفو« اأن هناك احتمالية للبحث عن لعب اآخر يف املريكاتو 
ال�سف  اأحد جنوم  يكون  لن  فاإنه  وبالتايل  اقت�سادية حمددة،  ب�رسوط  لكن 
الأول، ويجب اأن يوافق على اجللو�ص بدياًل يف املو�سم اجلديد، وقد يلجاأ 
بر�سلونة اإىل و�سع ثقته يف كارلي�ص برييز �ساحب 21 عاًما الذي يلعب يف 
الفريق ب واأظهر اأداًء جيًدا يف جولة اليابان موؤخًرا، وهناك فكرة اأخرى يف 
النادي الكتالوين، وهي اإعادة توظيف اأحد لعبي خط الو�سط كمهاجم مثل 

كارلي�ص األينيا اأو رافينيا األكانتارا.

األفي�س ين�سم اإىل �ساو باولو
�سان  لباري�ص  ال�سابق  الأمين  الظهري  األفي�ص  داين  الربازيلي  ام�ص  ان�سم 
جريمان ب�سكل ر�سمي اإىل �سفوف �ساو باولو، ووفًقا للموقع الر�سمي للنادي 
اإىل �ساو  الربازيلي فاإن الالعب �ساحب 36 عاًما وقع على عقد ان�سمامه 
باولو حتى دي�سمرب 2022، ومن املقرر اأن يرتدي األفي�ص القمي�ص رقم 10 
مع �ساو باولو يف املو�سم اجلديد، بعد اأن خا�ص رحلة كبرية يف اأوروبا خالل 
ال�سنوات املا�سية رفقة اإ�سبيلية وبر�سلونة وجوفنتو�ص و�سان جريمان. ي�سار 
�سان  باري�ص  �سفوف  عن  احلايل  ال�سيف  يف  ر�سمًيا  رحل  األفي�ص  داين  اأن 
جريمان بعد انتهاء عقده، وبالتايل ان�سم اإىل �ساو باولو يف �سفقة جمانية، 
وجنح األفي�ص موؤخًرا يف قيادة املنتخب الربازيلي للتتويج ببطولة كوبا اأمريكا 

2019 التي اأقيمت على اأر�ص راق�سي ال�سامبا.

اإبراهيموفيت�س يورط نف�سه جمددا
رابطة  قبل  من  للعقوبة  اإبراهيموفيت�ص  زلتان  ال�سويدي  املهاجم  تعر�ص 
فريقه  مباراة  اأثناء  بال�سقوط  تظاهر  بعدما  القدم  لكرة  الأمريكي  الدوري 
املحلية،  امل�سابقة  �سمن  تيمربز،  بورتالند  اأمام  غالك�سي  اأجنلو�ص  لو�ص 
على  فر�ست  اأنها  للعبة،  الأمريكي  للدوري  التابعة  الن�سباط  جلنة  واأعلنت 
اإبراهيموفيت�ص غرامة مالية مل يتم الك�سف عن قيمتها ب�سبب الت�رسف غري 
الريا�سي الذي �سدر عن املهاجم يف 27 جويلية املا�سي، اأثناء املباراة التي 
�سقط فيها لو�ص اأجنلو�ص غالك�سي برباعية نظيفة، ويف الدقيقة 50 من اللقاء 
حني كان اإبراهيموفيت�ص يت�سارع على الكرة مع مدافع اخل�سم الكو�ستاريكي 
خوليو كا�سكانتي داخل منطقة اجلزاء، تظاهر املهاجم ال�سويدي بال�سقوط 
الذي  التوايل  على  الثاين  الأ�سبوع  هذا  ويعد  خلفه.  الآخر  الالعب  كان  حني 
اأنه  كما  اللعب،  اأثناء  التظاهر  ب�سبب  للعقوبة  اإبراهيموفيت�ص  تعر�ص  ي�سهد 
اأمام  فريقه  مباراة  خو�ص  من  يتمكن  لن  ال�سفراء  البطاقات  تراكم  ب�سبب 
اأتالنتا يونايتد حامل لقب الدوري الأمريكي، و�سارك اإبراهيموفيت�ص اأ�سا�سيا 
يف مباراة فريق جنوم الدوري الأمريكي اأمام اأتلتيكو مدريد موؤخرا، لكنه مل 

يحقق ظهورا وا�سحا ب�سبب قوة دفاع اخل�سم الذي فاز بثالثية نظيفة.

عندما يلتقي بايرن ميونخ 
دورمتوند  وبورو�سيا 
كاأ�ص  مباراة  يف  اليوم 
�سي�سعى  الأملاين  ال�سوبر 
ل�ستغالل  دورمتوند 
ا�ستعرا�ص  يف  املباراة 
للمو�سم  وطموحه  قوته 
جماهريه،  اأمام  اجلديد 
قائد  روي�ص  ماركو  وقال 
عقب  دورمتوند  فريق 
املباراة الودية التي انتهت 
جالن  �سانت  على  بالفوز 
»مباراة   :1/4 ال�سوي�رسي 
كاأ�ص ال�سوبر حتمل اأهمية 
كبرية لنا جميعا«، واأ�ساف: 
»اإنها مهمة لأنه ميكن من 
قوية  بداية  تقدمي  خاللها 
�سنثبت  اأننا  كما  للمو�سم، 
للجماهري رغبتنا وطموحنا 
لتحقيق اإجناز«، ومل يخف 
بورو�سيا  طموح  روي�ص 
لقب  انتزاع  يف  دورمتوند 
اأن  بعد  الأملاين  الدوري 
املا�سي  املو�سم  اأنهى 
بفارق  الثاين  املركز  يف 
نقطتني فقط خلف غرميه 
ووا�سل  ميونخ،  بايرن 
على  هيمنته  ميونخ  بايرن 
حيث  البوند�سليغا  لقب 
املا�سي  املو�سم  يف  توج 
ال�سابعة  للمرة  باللقب 
كان  بينما  التوايل،  على 
يف  لدورمتوند  تتويج  اآخر 

امل�سابقة يف عام 2012.
فافر  للو�سيان  وميكن 
لدورمتوند  الفني  املدير 
ال�ستفادة من عدة �سفقات 
يتمثل  مهمة،  جديدة 
اأبرزها يف ان�سمام جوليان 
ليفركوزن  باير  براندت 
بورو�سيا  هازارد  وثورجان 
ومات�ص  مون�سنغالدباخ 
هاميلز بايرن ميونخ ونيكو 
بينما  هوفنهامي،  �سولز 
عن  الراحلني  اأبرز  كان 
عبدو  دورمتوند  بورو�سيا 
باري�ص  اإىل  املنتقل  ديالو 
الفرن�سي،  جريمان  �سان 
بولي�سيت�ص  وكري�ستيان 

ت�سيل�سي  اإىل  ان�سم  الذي 
الإجنليزي، ويغيب براندت 
ال�سوبر  كاأ�ص  مباراة  عن 
دورمتوند  يحت�سنها  التي 
»�سيجنال  ملعب  على 
حتوم  كما  بارك«،  اإيدونا 
م�ساركة  حول  ال�سكوك 
املرمى  وحار�ص  هازارد 

رومان بوركي.
وكان بايرن ميونخ قد توج 
العام  يف  ال�سوبر  بكاأ�ص 
انت�سار  غرث  املا�سي 
اآينرتاخت  على   0/5 كبري 
الفريق  فرانكفورت 
لتكون  لكوفات�ص،  ال�سابق 
قبل  لبايرن  قوية  انطالقة 

باإحرازه  انتهى  مو�سم 
والكاأ�ص،  الدوري  ثنائية 
جنح  قد  كوفات�ص  وكان 
الفريق  م�سار  ت�سحيح  يف 
بداية  بعد  البافاري 
املو�سم  يف  متخبطة 
املا�سي، لكن حتقيق بداية 
اجلديد  املو�سم  يف  قوية 
يبدو حا�سما ل�ستمراره يف 
كوفات�ص:  وقال  املن�سب، 
»الفريق يتمتع حاليا بحالة 
اأنه  رغم  للغاية«  جيدة 
عن  علني  ب�سكل  حتدث 
من  ملزيد  الفريق  حاجة 

تدعيم ال�سفوف.
ميونخ  بايرن  وتعاقد   

لوكا�ص  املدافعني  مع 
وبنجامني  هرينانديز 
مع  املتوجني  بافارد 
بلقب  الفرن�سي  املنتخب 
واملهاجم  العامل  كاأ�ص 
اآرب،  فيات  ال�ساب 
�سم  ب�ساأن  التفاق  وكان 
قد جرى  الثالثة  الالعبني 
اأ�سهر،  قبل  اإليه  التو�سل 
لكن الأ�سابيع التالية لتتويج 
اأملانيا  كاأ�ص  بلقب  بايرن 
قد  ليبزغ  ح�ساب  على 
كبريا  ان�سغال  �سهدت 
مكان  �سيحل  من  باختيار 
وفرانك  روبن  اآريني 
ال�سابقني  النجمني  ريبريي 
الفرن�سي  وتعر�ص  لبايرن، 
لعب  كومان  كينج�سلي 
الركبة  يف  لإ�سابة  بايرن 
توتنهام  مباراة  خالل 
عودته  اأعلن  النادي  لكن 
للتدريبات اأم�ص، علما باأن 
م�ساركته يف مباراة الغد مل 
واأيا  نهائي،  ب�سكل  حت�سم 
كاأ�ص  مباراة  نتيجة  كانت 
كوفات�ص  يزال  ل  ال�سوبر، 
اأمامه مزيد من العمل قبل 
ميونخ  بايرن  ي�ستهل  اأن 
لقب  عن  الدفاع  م�سوار 
هرتا  بلقاء  البوند�سليغا 
برلني يف 16 اأوت اجلاري.
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دورمتوند ي�ستعر�س اأ�سلحته يف كل�سيكو ال�سوبر

اأر�سنال ي�سّم بيبي ويجعله االأغلى يف النادي
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ال�سادر حديثا عن الدار امل�سرية اللبنانية بالقاهرة

نا�شر عراق يزور "دار الع�شاق" 
بعهد حممد علي با�شا

بني خطني متوازيني ي�سري اأحدهما فوق اأعلى قمم ال�سلطة، يف حني يجتاز 
الآخر احلواري والأزقة خلف ق�س�ص الب�سطاء واملعدمني، يك�سي الكاتب 

امل�سري نا�سر عراق �سخو�ص روايته اجلديدة »دار الع�ساق« حلما ودما، لينطقوا 
بالكثري عن زمن ظن البع�ص اأنه باح بكل ما فيه.. زمن حممد علي با�سا.

 256 يف  ال�صادرة  الرواية  وتعد 
عن  املتو�صط  القطع  من  �صفحة 
بالقاهرة  اللبنانية  امل�رصية  الدار 
روايات  �صل�صلة  يف  الأحدث  هي 
امل�رصي،  والإعالمي  ال�صحفي 
الفنون  كلية  يف  تخرج  الذي 
بجائزة   2016 عام  وفاز  اجلميلة، 
كتارا للرواية العربية، التي متنحها 
رواية  عن  بقطر  كتارا  موؤ�ص�صة 

»الأزبكية«.
يف  الع�صاق«  »دار  اأحداث  تدور 
ملذبحة  مبا�رصة  التالية  ال�صنوات 
علي  حممد  ق�صى  حني  القلعة، 
با�صا على املمالك، وانفرد بحكم 

حلملة  التجهيز  يف  و�رصع  م�رص، 
يف  الوهابيني  ملحاربة  ع�صكرية 

�صبه اجلزيرة العربية.
حلمه  وراء  احلاكم  يلهث  وبينما 
والفتوحات،  الع�صكري  باملجد 
وا�صتمالة  املال  بكنز  وين�صغل 
للحفاظ  الغربية  الدول  قنا�صل 
ال�صواد  ين�صحق  من�صبه؛  على 
حتت  امل�رصيني  من  الأعظم 
املادية  والأعباء  ال�رصائب  وطاأة 
اأحالم  لتحقيق  املفرو�صة 
املغرم  احلاكم  بني  وما  حاكمهم. 
على  املغلوب  وال�صعب  بال�صلطة 
اأجانب  م�رص  يف  يعي�ش  اأمره، 

كل  من  الأر�ش  اأ�صقاع  من  جاوؤوا 
حمل  من  فمنهم  وعرق؛  جن�ش 
من  ومنهم  و�صعبه،  للبلد  اخلري 
الأر�ش،  ومتلك  موارده،  ا�صتنزف 
يف  حتى  وتاجر  ال�صلع،  واحتكر 

الب�رص. �صورة ناب�صة
وهنا يربع املوؤلف يف ر�صم �صورة 
ناب�صة لأحياء م�رص قدميا، الراقي 
اإىل  ويتطرق  وال�صعبي،  منها 
الجتماعية  وم�صتوياتهم  �صاكنيها 
نهر  حتى  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
بكرا  كان  عندما  فيه  يتغزل  النيل 

مل يتلوث بعد.
فا�صت  حكايات  �صيل  بني  ومن 

على  تطفو  الع�صاق«،  »دار  بها 
الفرن�صي  الر�صام  حكاية  ال�صطح 
اإىل  الذي جاء  الرجل  �صارل، ذلك 
م�رص ويف قلبه ع�صق للبلد واأهله، 
الغربية  احل�صارة  مبادئ  وتالقت 
داخله مع تطلع امل�رصيني للحرية 

والكرامة.
الر�صام  بني  وطيدة  عالقة  وتن�صاأ 
من  متنوعة  ومناذج  الفرن�صي 
والنجار  احلداد  منهم  امل�رصيني، 
اللغة  فيعلمهم  الطيور،  وبائع 
مدر�صة  ويفتح  والر�صم،  الفرن�صية 
ال�صعبي  احلي  و�صط  للمكفوفني 

الذي اختاره �صكنا له.

ويدعمها  العالقة  هذه  ويبارك 
ال�صخ�صية  مكرم،  عمر  ال�صيخ 
مبواقفها  تاريخيا  املعروفة 
بها  ا�صتعان  رمبا  التي  الوطنية 
املوؤلف يف �صياق الأحداث للدللة 
امل�رصيني  فطرة  �صالمة  على 

وانحيازهم نحو اخلري.
وي�صتخدم املوؤلف الهالة التاريخية 
لي�صع  اجلليل  بال�صيخ  املحيطة 
الأحداث  نهاية  قرب  ل�صانه  على 
وراء  من  قوله  اأراد  ما  خال�صة 

عمله الأدبي.
الر�صام  حمدثا  ال�صيخ  يقول 
بني  يا  »امل�رصيون  الفرن�صي 

الغرباء  ي�صتقبلون  طيب  �صعب 
اإذا جاوؤوا ليُعمروا  مبودة واحرتام 
ويبنوا.. لكن كل من حكم م�رص يف 
القرون الأخرية كانوا من الأجانب 
لي�صيطروا  طامعني  دخلوا  الذين 
وقد  بخرياتها،  وينعموا  وينهبوا 
الفقر  يف  غارقا  ال�صعب  تركوا 

واجلهل واملر�ش«.
دخلوا  الأجانب  هوؤلء  كان  »ولو 
م�رص ع�صاقا لها ولأهلها، حاملني 
بتحقيق العدل وتطوير البلد وتعليم 
اأبنائه من اأجل اأن ت�صبح م�رص دارا 
النا�ش  لو�صعهم  للع�صاق،  �صخمة 

فوق روؤو�صهم«. 

  �سدرت حديثا عن  املركز
 الثقايف العربي يف بريوت

 ترجمة رواية  اللحظة 
الراهنة  لغيوم مي�شو

رواية  ترجمة  بريوت  العربي يف  الثقايف  املركز  عن  حديثاً  �صدرت 
معن  ترجمة  من  مي�صو،  لغيوم  الفرن�صي  للروائي  الراهنة«  »اللحظة 
عقل. اآرثر وليزا ل يلتقيان �صوى مرة واحدة كل عام. مي�صي حياته 
ت�صبح ممثلة،  اأن  ليزا  تنتظره. حتلم  حياتها  وتق�صي  وراءها،  �صعياً 
الدراما.  لفن  درا�صتها  تكاليف  لتغطي  مانهاتن  يف  حانة  يف  وتعمل 
وذات م�صاء، تتعرف اإىل اآرثر كو�صتيلو، طبيب اإ�صعاف �صاب تنجذب 
اإليه على الفور، م�صتعّدة اأن تفعل اأي �صيء واأن تواجه جميع املخاطر 
من اأجله. اإّل اأن اآرثر لي�ش رجاًل ك�صائر الرجال، و�رصعان ما يف�صي 
لها باحلقيقة املرعبة التي متنعه عن حبها يف مدينة نيويورك التي 
تت�صارع التحّولت فيها باّطراد، يربط اآرثر وليزا م�صريهما ليتجاوزا 
الكمائن والفخاخ التي ن�صبها لهما األد اأعدائهما: الزمن ق�صٌة مثرية 

ذات نهاية مذهلة ودر�ٌش مده�ش يف احلياة.
 وكالت

�شخ�شية  الطيب”..  “عبداهلل 
معر�ض اخلرطوم للكتاب

يحتفي “معر�ش اخلرطوم الدويل للكتاب” يف دورته الرابعة ع�رصة 
التي تنطلق الأ�صبوع القادم بالباحث والناقد ال�صوداين عبد اهلل الطيب 
العليا  اللجنة  املعر�ش”.  “�صخ�صية  اختري  الذي   )2003-1921(
للمعر�ش قالت اإن الختيار جاء “تقديراً جلهود العالمة الربوف�صري 
عبد اهلل الطيب العلمية املتميزة واإ�صهاماته الأدبية الكثرية يف �صتى 
املجالت، بجانب اإ�صهاماته الأكادميية”. وتقام دورة هذه ال�صنة من 
املعر�ش يف اأر�ش املعار�ش يف منطقة بري. يذكر اأن عبد اهلل الطيب 
نال درجة الدكتوراه من جامعة لندن وعمل بالتدري�ش يف جامعة اأم 
درمان الأهلية وكلية جوردون التذكارية وجامعة بخت الر�صا وجامعة 
اخلرطوم  بجامعة  الآداب  كلية  عمادة  توىل  كما  وغريها.  اخلرطوم 
الراحال  جوبا.  جلامعة  مدير  واأول  اخلرطوم  جلامعة  مديراً  وكان 
عام  العربي  الأدب  يف  العاملية”  في�صل  امللك  “جائزة  اأي�صاً  نال 
2000 منا�صفة مع امل�رصي عز الدين اإ�صماعيل عبد الغني، واأ�صدر 
ع�رصات املوؤلفات يف ال�صعر والفكر والأدب منها “املر�صد اإىل فهم 
النري  و”بني  املتنبي”  عند  و”الطبيعة  و�صناعتها”  العرب  اأ�صعار 

والنور” و”مع اأبي الطيب”.
وكالة اأنباء ال�سعر

معهد الدوحة يناق�ض »الرتجمة ووحدة املعرفة«

للروائي الإريتريي حجي جاب

»رغدة �شوداء«: بوؤ�ض ال�شباب الإريتريي

ال�صيخ  جائزة  ت�صيري  جلنة  نظمت 
الدويل  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
المتياز  مركز  مع  بالتعاون 
للتعليم التنفيذي يف معهد الدوحة 
الثنني  اليوم  العليا  للدرا�صات 
بعنوان  ندوة  القطرية  بالعا�صمة 
»الرتجمة ووحدة املعرفة« �صارك 
واأ�صاتذة  وخرباء  اأكادمييون  فيها 

من املوؤ�ص�صتني.
وا�صتعر�صت امل�صت�صارة الإعالمية 
يف  الفيا�ش  حنان  اجلائزة  با�صم 
الندوة دور اجلائزة يف مد ج�صور 
التعاون بني الأكادمييني امل�صتغلني 
تاريخ  اإىل  م�صرية  بالرتجمة، 
دورتها  انطلقت  التي  اجلائزة 
الأوىل عام 2015 وتهدف للتوا�صل 
ون�رص  و�صعوبه،  العامل  اأمم  بني 
عملية  وجتويد  ال�صالم،  ثقافة 

التعريب والرتجمة.

على  ال�صوء  الفيا�ش  �صلطت  كما 
حتفيز  يف  العاملية  اجلوائز  دور 
وامل�صاهمة  الرتجمة  حركة 
بني  التوا�صل  ج�صور  مد  يف 
الدور  ومنها  ال�صعوب،  ثقافات 
ال�صيخ  جائزة  به  ت�صطلع  الذي 
الدويل،  والتفاهم  للرتجمة  حمد 
اجلائزة  اأهداف  و�رصحت 

ومعايريها و�رصوط التقدم لها.
اجلائزة  اأن  الفيا�ش  واأو�صحت 
من  الرتجمات  اعتماد  على  تعمل 
لغة  باأكرث من  واإليها  العربية  اللغة 
لغة  اعتماد  يتم  لذلك  عاملية، 
اللغة  جانب  اإىل  عام  كل  جديدة 
اللغة  اختيار  مت  وقد  الإجنليزية، 
الرتكية يف العام الأول، والإ�صبانية 
الثالث،  يف  والفرن�صية  الثاين،  يف 
اللغة  اعتماد  مت  العام  هذا  ويف 
ملليوين  ت�صل  بجوائز  الأملانية 

دولر.
من جانبه، �صلط عميد كلية العلوم 
معهد  يف  والإن�صانية  الجتماعية 
الأفندي  الوهاب  عبد  الدوحة 
اجلوائز  اأهمية  على  ال�صوء 
الأدبية، وذهب اإىل اأن الرتجمة يف 
حد ذاتها جائزة، لأنه يف العادة ل 

ترتجم اإل الكتب التي لها قيمة.
للمعجم  التنفيذي  املدير  اأما 
الدين  عز  العربية  للغة  التاريخي 
املخلوقات  اأن  فريى  البو�صيخي 
الب�رصية تتكلم لغة واحدة باأ�صكال 
مراآة  الرتجمة  واأن  خمتلفة، 
واملقاربة  امل�صرتكة،  املعرفة 
للرتجمة  التوا�صلية  الل�صانية 
حمققة لهدفني هما دقة الرتجمة، 

ووحدة التمثيالت املعرفية.
رئي�ش  يعترب  نف�صه،  ال�صياق  ويف 
واملعجمية  الل�صانيات  برنامج 

ح�صن  الدوحة  مبعهد  العربية 
للتوا�صل  اأداة  الرتجمة  اأن  حمزة 
اإذا ما راعت اخل�صو�صية الثقافية 
هذه  لول  لأنه  للمجتمعات، 
اخل�صو�صية الثقافية لكان لالآلة اأن 
اأكرب  ب�رصعة  املرتجم  بدور  تقوم 

وبكفاءة اأعلى.
اأ�صتاذة  الندوة  يف  تدخلت  كما 
اللغة  بق�صم  الرتجمة  نظريات 
جولييتا  قطر  جامعة  يف  العربية 
الإعالمية  اللجنة  وع�صوة  �صعد، 
للرتجمة  حمد  ال�صيخ  جلائزة 
والتفاهم الدويل امتنان ال�صمادي، 
لطالب  مداخلة  الندوة  واأعقبت 
نقا�صية  وجل�صة  الدوحة،  معهد 
ال�صتنتاجات  اأبرز  على  للوقوف 
مو�صوع  يف  والعلمية  الأكادميية 

الرتجمة.
 وكالت

عن دار التنوير يف بريوت رواية 
»رغوة �صوداء« للروائي الإريتريي 

حجي جابر 2019.
منطلقاً من اخللفية التي دفعت 
اإىل  الهجرة  اإىل  الفال�صا  يهود 
جابر  حجي  ي�رصد  اإ�رصائيل، 
يدفع  الذي  البوؤ�ش  حكاية 
بال�صباب يف البلدان الفقرية اإىل 
الهجرة  �صبيل  �صيء يف  كل  بذل 
اإىل مكان يعتقدون اأنه يوؤمن لهم 

فر�صة اأف�صل يف احلياة.
اأن الواحد منهم  ي�رصد لنا كيف 
ولرتكاب  لل�رصقة  م�صتعد 
واخرتاع  وللكذب  املخاطر، 
عا�صها...  التي  تلك  غري  حياة 

من  الفرار  واحد:  والهدف 
البوؤ�ش والأمل يف حياة اأف�صل.

مل  الذي  داويت  يفعل،  هكذا 
لنف�صه  فيخرتع  يهودياً،  يكن 
ا�صمه  مغرياً  جديدة،  �صخ�صية 
وتاريخه. ويفعل اأق�صى املمكن 
يهود  مع  اخلروج  ي�صتطيع  حتى 
وهناك  اإ�رصائيل.  اإىل  الفال�صا 
تبداأ معاناة جديدة يكت�صفها يف 
الذين  الب�رصة  �صمر  املهاجرين 
ويدخلنا  هناك،  اإىل  �صبقوه 
وبوؤ�صهم  حيائهم  تفا�صيل  يف 
وبوؤ�ش  حياة  يف  ثم  ومعاناتهم. 
الذين هاجروا اإىل اأر�ش امليعاد 
حياة  لهم  �صتوفر  اأنها  حلم  مع 

يروح  الوهم  هذا  لكن  كرمية... 
اأخرى  مرة  ا�صمه  ويغري  يتبدد، 
كل  لكن  اأخرى...  حياة  ليعي�ش 
اخلوف  حالة  من  ينقذه  مل  هذ 
ول  حياته...  يف  يعي�صها  التي 
من التمزقات التي يعانيها �صواء 
ب�صبب لون ب�رصته اأو ب�صبب كونه 

مهاجراً.
�صوداء«  »رغوة  رواية  عرب 
جنهله،  عامل  اإىل  �صتتعرف 
اإىل  جابر  حجي  �صيدخل 
اأحالم  عمق  اإىل  تفا�صيله... 
واآمال »داود« ونظرته اإىل احلياة 
يف  ال�صديدة  والرغبة  واحلب... 
اإنها  بائ�صة.  حياة  من  التخل�ش 

على  املجه�صة  الأحالم  رواية 
التي  الت�صحيات  كل  من  الرغم 
يعلم  راح  حني  داويت...  يبذها 

بعامل اأف�صل.
اإريرتي،  روائي  جابر  حجي 
ثم  بال�صعودية،  بال�صحافة  عمل 
اجلزيرة  قناة  يف   للعمل  انتقل 
القطرية. ح�صلت روايته الأوىل 
»�صمراويت« على جائزة ال�صارقة 
 ،2012 عام  العربي  لالإبداع 
واأ�صدر بعدها »مر�صى فاطمة« 
عام 2013، و»لعبة املغزل« عام 
2015، »رغوة �صوداء« هي روايته 

الرابعة.
 وكالت



اجلزائر..« اإما التحّول اأو التحّول«:

اختالف حول الآليات واخلطوات 
...لكن »احلوار اجلاد« هو احلل

نعم، ال طريق جلزائر ال�سهداء اإال ال�سري يف م�سار«التحول«، بكل معانيهم دالالته، والبداية من 
التحول ال�سيا�سي، فاإما »التحول اأو التحول«، اأو انت�سار الوطن و حتقيق الن�سر ال�سيا�سي على مافيا 

املال وال�سيا�سة، وال تراجع عن اأمل التغيري وحما�سرة اال�ستبداد /الف�ساد.

د-وليد بوعديلة

احلوار. رف�ض وم�ساندة

حمرو�ش  مولود  رف�ش   رغم 
والو�ساطة،  احلوار  ملبادرة 
باأي  معني  غر  باأنه  وت�رصيحه 
فبالتاأكيد  املرحلة،  هذه  يف  دور 
حلل  كو�سيلة  احلور  �سد  لي�ش 
ال�سياقات  �سد  لكنه  الأزمة، 
غياب  و�سد  فيها  ينظم  التي 
ال�سلطة  ومبادرات  ال�سمانات 
الإ�سكالت  لكل  اجلذري  باحلل 
مواقف  انتظار  يف  ال�سيا�سية، 
قد  وطنية،  ل�سخ�سيات  اأخرى 
والو�ساطة  التوافق  دعوات  تلبي 
اأو قد ترف�ش، لكن دائما من دون 
ولكن  لروح احلوار  رف�ش جذري 

لظروفه ال�سيا�سية فقط.
وما يدعم موقفنا هو تراجع بع�ش  
الأع�ساء املن�سحبة من جمموعة 
احلوار، مما يوؤّكد �سكوك احلراك 
ال�سعبي يف مواقف ال�سلطة وعدم 
جديتها، وعلى اأع�ساء املجموعة 
فخ  يف  الوقوع  وعدم  احلذر 
قد  التي  والمتيازات  الوعود 
تاأتي من ممثلي ال�سلطة، وعليهم 
للتحرك  ال�ستقاللية  البحث عن 
واملبادرة، والتم�سك بكل مطالب 
احلراك  ر�سا  ل�سمان  التهدئة 

ال�سعبي.
ونحن ل نخّون ول ن�سّوه اأي اأحد، 
والقناعات،  الآراء  تختلف  فقد 
وعلينا  يجمعنا  الوطن  حب  لكن 
ول  البع�ش،  لبع�سنا  ال�ستماع 
قيمة لنتخابات قد تنجز يف غياب 
ال�سعب ورف�سه للح�سور لقاعات 
اأهم  فالروح  النتخاب،  ومكاتب 
من  هرب  ول   ، املظاهر  من 

ال�سعبي  الت�ساور  قاعدة  تو�سيع 
الوطني بني كل التوجهات، لإنهاء 
متقاربة  روؤية  والو�سول  الأزمة 

للحل ال�سيا�سي الد�ستوري.

روح االنتخاب اأو�سكله؟؟

      كما اأن  التوافق على الأفكار 
الواقعي،  الفعل  اجناز  قبل 
موقف  كل  باأن  ي�سهد  والتاريخ 
يتحقق دون ح�سور لقبول �سعبي 
كان فا�سال، مزورا، ناق�سا،..؟؟؟ 
تنظيم  يف  ال�سلطة  تنجح  وقد 
ف�سل  مع  لالنتخاب  تقني  اإداري 
احلل  �سيوؤخر  و�سيا�سي  �سعبي 
اجلذري ويوقف التحول ال�سيا�سي 

من نظام الف�ساد و ال�ستبداد؟؟

موقف  ال�سلطة يف  اأن  نن�سى  ول 
�سعف وعليها البحث عن خمارج 
يف  املرفو�سة  الوجوه  لإبعاد 
الكثري  �سجن  ظل  يف  احلكومة، 
اأحمد  ال�سابقني)  رجالها  من 
ترد  �سالل  امللك  وعبد  اأويحي 
اأ�سماءهما يف كل ف�سائح الف�ساد 
امل�سبوهة..؟؟؟(،  وال�سفقات 
مازالت  اأ�سماء  ورود  ظل  يف  و 
ف�ساد  ق�سايا  يف  اخلدمة   يف 
اجلمهورية  ولة  تالحق  ظل  ويف 
على املحاكم، بل و�سجن البع�ش 
والرقابة �سد البع�ش) ثالثة ولة 
ق�سائيا  متابعني  بتيبازة  �سابقني 
تبديد  عن  ف�ساد  ملفات  يف 
ا�ستغالل  واإ�ساءة  عمومية  اأموال 

الوظيفة وغريها؟؟(
القراءات  كل  تفاعل  ويجب     
للبحث  القانونية  و  ال�سيا�سية 
والقيام  الوطني،  التوافق  عن 
امللمو�سة،  التهدئة  باإجراءات 
واحلقوق،  احلريات  �سمان  مثل: 

ال�سلمية  امل�سريات  م�ساندة 
العمومية  الإعالم  و�سائل  ،فتح 

ملختلف احللول والآراء...

اجلزائر...وطن ال�سهداء 
ال ميوت

     علما اأن  اخلرباء القانونيني 
بعدم  ك�سفوا  قد  الد�ستوريني  و 
لالإفراج  ال�سلطة  تدخل  اإمكانية 
دون  من  امل�سجونني،  عن 
رف�ش  كما  عادلة..،   حماكمات 
ومطالب  اإمالءات  اجلي�ش  قائد 
ال�رصوط  كل  ورف�ش  املعار�سة، 
احلوار،  يف  للم�ساركة  امل�سبقة 
على  الرتكيز  �رصورة  على  وركز 
عن  والرتفع  فقط،  النتخابات 
املزايدات،  و  الهام�سية  الق�سايا 
�رصاح  اإطالق  اأمر  واأرجع 
املوقوفني من �سالحيات العدالة 

وحدها ...
تاأويالت  جمددا  اختلفت  وهنا 
الأركان)ليوم  قائد  خطاب 
�ساند  من  وهناك  30جويلية(، 
من  وهناك  الأفكار،  بكل  واقتنع 
مواقف  واعتربها  ورف�ش  تهجم 
�سد احلراك ال�سعبني رغم تعني 
واحلر�ش  اجلزائر  بحب  اجلميع 
اجلميع  ون�سي  م�ستقبلها.  على 
اأن امل�سريات متوا�سلة لأكرث من 
ن�سف عام وقد ت�سل لعام كامل، 
اإذا ح�رص التعنت والت�سدد ورف�ش 

كل مبادرة اأو راأي توافقي؟؟
من�سق هيئة  يون�ش  يقول  كرمي   
�سخ�سيات  من  املكونة  احلوار) 
ما  اآخر  خيار  لنا  لي�ش  وطنية(:« 
امل�سوؤول  و  اجلاد  احلوار  عدا 
�سلطة ومعار�سة،  لأن احلوار هو 
للخروج  والوحيد  الأمثل  ال�سبيل 
بالبالد  وال�سفر  النفق  هذا  من 

...فاملطالب  الأمان  بر  نحو 
حتقيقها  وميكن  فيها  متحكم 
و  املتينة  الأر�سية  ت�سكل  لأنها 
وتعك�ش  احلوار  لنطالق  ال�سلبة 
اإرادة الكل يف تهيئة املناخ وتنقية 

الأجواء لإدارة احلوار«.
الختالف  راأينا  يف  يوجد  ول 
ودورها  النتخابات  اأهمية  حول 
العموم،ولكن  على  الدميقراطي 
الختالف حول الآليات لتنظيمها، 
ويظل  ميوت  ل  وطن  واجلزائر 
يرتقب النهو�ش يف كل مرة بف�سل 
الت�سحيات والتما�سك املجتمعي 
وارد  الآراء  واختالف  الوطنني 
الوطني  الغطاء  حتت  لكن  جدا، 

والوحدة الرتابية.
احلريات  طالئع  حزب  و�رصح 
للبالد  رئي�ش  انتخاب  اأن  مثال 
الأكرث  امل�سار  هو  ب�سفافية 
دميقراطية، لكن احلزب اأكد على 
م�سار احلوار والتزام النظام بكل 
كتب  وكما  التوافقية،  خمرجاته 
نا�رص  حم�ش  حزب  يف  القيادي 
هو  الأزمة  اأ�سل  حمادو�ش:« 
اأزمة ال�رصعية ال�سيا�سية لل�سلطة 
دميقراطية  بدون  واأنه  احلاكمة، 
فعلي  احتكام  وبدون  حقيقة 
تقوم  لن  احلرة  ال�سعب  لإرادة 
لنه�ستها  ول  لتنميتها  ول  للبالد 

قائمة«.

ا�سرتجاع املال العام اأولوية

ع�سابات  اأن  علينا  يخفي  ل  و 
ن�ساطها  توا�سل  ال�سابق  النظام 
من  ونذكر  و�رصا�سة،  بخبث 

اأخبارها مثال:
 330 من  اأكرث  توجد  -الآن   
حتت  وخا�سة  عمومية  مطحنة 
باأ�سعار  املنتوج  لبيع  التحقيق، 

خم�سة  غلق  مع  م�ساعفة، 
واأربعني مطحنة يف جهة الغرب 

اجلزائري؟؟

- و خطر الف�ساد املايل والإداري 
�سوناطراك،  �رصكة  يهدد 
مزيان  حممد  الأ�سبق  ورئي�سها 
ب�سبب  الق�سائية  الرقابة  حتت 
للقوانني  خمالفة  �سفقات  اإبرام 

و تبديد املال العام؟؟
ال�سبكات  من  الكثري  -تفكيك 
لتهريب  الوطنية  و  اجلهوية 
العملة ال�سعبة، عرب املطارات و 
للدرك  فرقة  و متّكنت  احلدود، 
تفكيك  من  بوهران  الوطني 
الأجنبية  العملة  تروج  �سبكة 
وبف�سل  معتربة،  مبالغ  وحجز 
م�ستوى  على  الرقابة  ت�سديد 
حجز  مت  واملطارات  املوانئ 
ال�سعبي-  احلراك  بداية  -منذ 

حوايل 4 ماليري اأورو..يانا�ش.
تكليف  مت  اأخرى  جهة  ومن 
بالتحقيق  الف�ساد  قمع  ديوان 
واأولهم  امل�سوؤولني،  كبار  مع 
وزير العدل ال�سابق الطيب لوح، 
من  الف�ساد  ملفات  حتويل  مع 
الدرك الوطني للديون املركزي 
التحقيقات  لفتح  الف�ساد  لقمع 

البتدائية.
التي  اجلزائرية  الهيئات  وعلى 
تريد حماية املال العام التحرك 
احلراك  لأ�سوات  وال�ستماع 
املليارات  وا�سرتجاع  ال�سعبي، 
اجلهات  بني  بالتن�سيق  املهربة، 
لك�سف  الق�سائية،  و  الأمنية 
لرجال  م�سبوهة  مالية  عمليات 
ال�سابقني  وامل�سوؤولني  املال 

واأقاربهم...خا�سة  واأبنائهم 
وبغطاء  ال�سترياد  مظلة  حتت 

ال�رصكات العمومية؟؟

واأخريا..

ال�سعبي(  )الطني  جي�سنا  على 
من  ال�سعبي،  احلراك  يرافق  اأن 
احلقل  يف  تدخل  ودون  بعيد 
جره  يجب  ول  ال�سيا�سي، 
�سالحياته  من  لي�ست  ملمار�سة 
عبد  �سلطة  وعلى  الد�ستورية، 
القادر بن �سالح حتل امل�سوؤولية 
مبادرات  وتقدمي  التاريخية 
يف  ال�سعبي،  احلراك  تر�سي 
ظل القانون و الد�ستور، وبحوار 
ولي�ش  فعلي  ثوري/  �سيا�سي 

ديكور و�سيا�سي- اإعالمي.
بني  اجلزائر  تتحرك  هكذا 
اأ�سواق الأمل والتغيري و مطّبات 
يحمل  ول  الق�ساء،  و  التعنت 
والنتقال  النت�سار  اإل  الوطن 
ال�سيا�سي، فاإما »التحول والتغيري 
مبعنى   ،« والتغيري  التحول  واإما 
ونختم  ينتظرنا،  اآخر  م�سري  ل 
ال�سادقة  الوطنية  الكلمات  بهذه 
الرزاق  عبد  للدكتور  املعربة 
ق�سوم :« فهل تبزغ �سم�ش التغيري 
على بلدنا، من بعد ما ي�سطلع به 
�سباب اإعادة البناء، وجيل ال�سمو 
والإعالء، فت�سمد جراح اأبنائها، 
ويعاد  اقت�سادها،  خلل  ويرمم 
دور ريادتها بني الأمم، وفقا ملا 
اإليه  ويطمح  �سوؤددها  يقت�سيه 
اأولدها«)جريدة  من  اخلرّيون 

الب�سائر، عد969(.
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لربنامج  املنظمة  اللجنة  عقدت 
من  الأكرب  املليون«،  »�ساعر 
اإدارة  جلنة  تنظمه  والذي  نوعه، 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 
عمل  ور�سة  باأبوظبي،  والرتاثية 
لبحث ال�ستعدادات واآليات عمل 
واأوجه  فيه  وامل�ساركة  الربنامج 
لإطالق  متهيداً  وذلك  تطويره، 
الربنامج  من  التا�سعة  الن�سخة 

.2020 / 2019
عقدت  التي  الور�سة  يف  و�سارك 
يف مقر اأكادميية ال�سعر باأبوظبي 
وا�ستمرت ملدة ثالثة اأيام، نائب 

املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ش 
والرتاثية  الثقافية  والربامج 
باأبوظبي، عي�سى �سيف املزروعي، 
الربنامج  حتكيم  جلنة  واأع�ساء 
والدكتور  العميمي،  �سلطان 
ال�سعيد،  وحمد  احل�سن،  غ�سان 
وبدر  ال�ست�سارية  اللجنة  وع�سو 
ال�سفوق، وعبداهلل علي امل�سعبي 

وعارف عمر.
املزروعي،  �سيف  عي�سى  وقال 
اإن برنامج �ساعر املليون يج�سد 
اإدارة  جلنة  وا�سرتاتيجية  روؤية 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 

باأبوظبي يف املحافظة  والرتاثية 
و�سونه  الثقايف  املوروث  على 
اإىل  املتعاقبة،  لالأجيال  ونقله 
جانب ت�سليط ال�سوء على مكانة 
لل�سعر  كملتقى  اأبوظبي  اإمارة 
وال�سعراء، حيث ا�ستطاع الربنامج 
لويل  الالحمدود  الدعم  وبف�سل 
القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 
ال�سيخ  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
اأن  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد 
ومن�سة  ال�سعراء  حلم  ي�سبح 
ال�سعرية،  املواهب  لإطالق 
نحو  ال�سعراء  لنطالق  ونقطة 

النجومية.
اللجنة  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�سار 
اجتمعت على  للربنامج  املنظمة 
املا�سية  الثالث  الأيام  مدار 
املتعلقة  الأعمال  كافة  ملناق�سة 
لإطالق  ا�ستعداداً  بالربنامج 
تاأتي  حيث  التا�سعة،  الن�سخة 
املكثفة  الجتماعات  هذه 
�سعري  منتج  تقدمي  �سبيل  يف 
امل�ساركني  تطلعات  يلبي  ثقايف 
الذين  وامل�ساهدين  جهة  من 
من  الربنامج  انطالقة  يرتقبون 
باجلهود  م�سيداً  اأخرى،  جهة 

برنامج  اأ�رصة  تبذلها  التي  ة 
�ساهمت  والتي  املليون«  »�ساعر 
الربنامج  جناح  ا�ستمرارية  يف 

وتطوره عاماً بعد عام.

مفاجاآت جديدة
وقال مدير اأكادميية ال�سعر ع�سو 
جلنة التحكيم، �سلطان العميمي: 
املوا�سم  طوال  مو�سم  »كل 
املليون  �ساعر  من  املا�سية 
وخمتلفاً  خا�ساً  حتدياً  ميثل 
اأنف�سنا من جهة، ومن جهة  اأمام 
وامل�ستوى  الذائقة  ارتفاع  اأخرى 

ال�سعري لدى ال�سعراء امل�ساركني 
الإعالمي  التطور  اإىل  بالإ�سافة 

املت�سارع الذي ي�سهده العامل«.
الربنامج  »يف  العميمي:  واأ�ساف 
يف  التجديد  اإىل  دوماً  ن�سعى 
على  والعمل  والآليات،  الأفكار 
كل  طرح  يف  والختالف  التميز 
�سيتم  اأنه  اإىل  م�سرياً  مو�سم«، 
من  القادمة  الن�سخة  خالل 
تفا�سيل  عن  الك�سف  الربنامج 
واجلمهور  للم�سرتكني  ومفاجاآت 

من ع�ساق ال�سعر النبطي.
وكاالت 

ا�شتعدادًا لأكرب م�شابقة من نوعها يف العامل.. انتهاء الور�شة التح�شريية ل�شاعر املليون
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اإطارات جبهة البولي�ساريو والدولة ال�سحراوية يوؤكدون يف منتدى يومية" الو�سط"

هناك ارتباط وجداين وثيق لل�صحراويني بهويتهم وثقافتهم الوطنية 
ك�سف  املدير اجلهوي  للثقافة لوالية ال�سمارة مبخيمات الالجئني ال�سحراويني ، حممد المني  حممد اأمبارك  ،  لدى ا�ست�سافته يف  منتدى يومية »الو�سط عن 

اال�سرتاتيجية الإنعا�ش الثقافة ال�سحراوية  يف خميمات الالجئني موؤكدا  اأن الدولة ال�سحراوية ركزت موؤخرا  على البعد الثقايف يف تو�سيل  معاناة ال�سعب 
ال�سحراوي من خالل  الر�سالة الثقافية وياأتي هذا عن طريق هيكلة املنظومة الثقافية والقطاع الثقايف من خالل اإن�ساء وزارة الثقافة ال�سحراوية  مبديرين 

جهويني بالن�سبة للواليات ويوجد حتى املحلي يف الدوائر وبالتايل فوزارة الثقافة فيها اأق�سام  كمديرية ال�سينما وهناك مديرية امل�سرح والفن الت�سكيلي 
ومديرية الفن النغمي ب�سقيه الع�سري والتقليدي  ونف�ش الهيكلة ت�سقط   على اجلهوي يف الواليات فهناك املديرية اجلهوية فيها عدة اأق�سام من �سمنها نف�ش 

الت�سميات على م�ستوى املديريات املركزية يف الوزارة ،  وعليه فاملديرية اجلهوية فيها اأق�سام على نف�ش �ساكلة املحلي اأي الدوائر و توجد  فيها  مديرية  حملية  
للن�ساطات الثقافية على ح�سب حجم الدوائر .  

حكيم مالك

حما�ش االأغنية الثورية 
ال�سحراوية بداأ قبل انطالق 

الر�سا�ش

ذات  اأ�شار  ال�شياق    ذات  ويف 
املتحدث امل�شارك مع اإطارات جبهة 
 « ال�شيفية  اجلامعة  يف  البولي�شاريو 
الوايل  ال�شهيد حمادة حممد  جامعة 
اجلزائري  ال�شعب   : �شعار  حتت 
عهد   ، اأخوة  ال�شحراوي  وال�شعب 
ووفاء الذي متت يف بومردا�س من 26 
جويلية اإىل 09 اأوت 2019  باحلديث 
ال�شحراوي،   الثقايف  الواقع   عن  
موؤكدا اأنه الأغنية الثورية بداأت  قبل 
هي  كانت  لأنها  والثورة  الر�شا�شة  
املوجه التحري�شي واحلما�شي  لدى 
يعتمدها   وكان  ال�شحراوي    ال�شعب 
يف اخلطاب على �شكل اأغنية لإي�شال 
ر�شالتنا ،موؤكدا اأن هناك تطورا  مع 
وقف  قبل  التحرير  حرب  مرحلة 
اإطالق النار كانت الأغنية والق�شيدة 
بجميع  لالأحداث  م�شاحبة  ال�شعرية 
حربية  معارك  كانت  �شواء  اأ�شنافها 
حيث يتم التغني وكتابة �شعر الأجماد  
واإن كانت هناك اأحداث �شيا�شية ، اأو 
الوطنية  ال�شخ�شيات  بع�س  رثاء  يف 
تخ�شي�س  مت  مثلما  الدولية  حتى  اأو 
الرئي�س  عن  �شحراوية   اأغنية 
اجلزائري  الراحل هواري بومدين »، 
وهناك اأي�شا اأغاين تربوية لالأطفال ،  
اإ�شافة لأغاين وطنية وثورية مو�شحا 
الهادفة  الأغنية  على  يركزون  اأنهم 
ومل نخرج  عن  م�شار حرب التحرير 

و�شنبقى نركز عليها دائما .

اأ�سماء فنية �سحراوية بلغت 
العاملية

 
 ولقد �شلط ال�شوء  املدير اجلهوي  
مبخيمات  ال�شمارة  لولية  للثقافة 
اأبرز  على  ال�شحراويني  الالجئني 
ال�شحراوية  الفنية  الأ�شماء  واأملع 

الفنانة  منها   ، عامليا  املعروفة 
املرحومة مرمي احل�شان والتي قامت 
يف  خا�شة  الت�شجيالت  من  بالعديد 
اإ�شبانيا ، والفنان  امل�شهور حمفوظ 
  ، الثورة   بدايات  واكب   الذي  علي 
م�شطفى  ال�شهيد  فرقة  اإىل  اإ�شافة 
ال�شيد مفجر الثورة وهذه  املجموعة 
لديها ت�شجيالت كثرية منت�رشة  حتى 
يف الدول الغربية، والفنانة اأم دليلة ، 
وحديدهم، والفنانة  القديرة �شاملة 
) �شويطة(  وتوجد كذلك فرقا وطنية 
عندها �شدى يف املخيمات وحتى يف 

املناطق املجاورة.

احل�سانية  اللهجة  من  باملئة   90
»عربية«

حممد  لمني   حممد  تطرق  ولقد    
احل�شانية  اللهجة  ،اإىل  اأمبارك  
بها  يتحدث  التي  اللغة  تعد  التي 
هذه  ت�شمية  وتعود  ال�شحراويني   
اإىل  ح�شان بن نعمان والقبائل  اللغة 
التي خرجت من اليمن و�شبه اجلزيرة 
العربية ، اإبان الفتوحات الإ�شالمية ، 
كا�شفا اأي�شا عن اللهجة احل�شانية  90 
باملائة  هي لغة عربية  والختالف 
اأن  موؤكدا   ، الكلمة  نطق  يف  يكمن 
قبائل  بني  ما  خليط  هي  احل�شانية 
�شكان  اأ�شل   كانت  التي  الرببر 
كلمات  هناك   اأن  حيث  ال�شمال  
بربرية يف لهجتنا احل�شانية مثال يف 

ت�شميات املناطق.

البد من حفظ الذاكرة 
ال�سفوية لل�سعب ال�سحراوي

 ومن اأبرز املطالب  قال   املتحدث 
ال�شفوية  الذاكرة  حفظ  يف   تتمثل 
لل�شعب ال�شحراوي لأن هناك طم�س 
لهذه املعامل مع حفظ الرتاث املادي 
على �شبيل املثال الآثار املوجودة يف 
ال�شحراء الغربية  حيث يتم نهبها من 
املغاربية مع طم�س وحتوير  طرف  
عمق  على  الدالة  الدلئل  جميع 

ال�شعب ال�شحراوي والذي يتم طم�شه 
الدويل  املجتمع  تغا�شي  طريق  عن 
من  داعيا   ، النتهاكات  هذه  عن 
ال�شعب  تراث  اإدراج   اإىل  اليوني�شكو 
لكن  احلماية   �شمن  من  ال�شحراوي 
جانب  اإىل   فرن�شا  احلال  بطبيعة 
هذه  يف  ولزلنا   املغربي  الحتالل 
املعركة من اأجل احلفاظ على الهوية 
ال�شعب  لرتك  اإ�شافة   ، ال�شحراوية 
ح�شب  اأفراحه  عن  يعرب  ال�شحراوي 
ما  لكل  حماربة  هناك  لأن  تقاليده 
وامللحفة  والدراعة  باخليمة  يتعلق 
جد   عن  اأبا  املتوارثة  ولالأ�شماء 
ال�شحراوية   الهوية  طم�س  حماولة 

وتذويبها داخل املجتمع املغربي  .

مو�سوع الثقافة هو هاج�ش 

وقال حممد حممود اعليات الطالب 
من  القادم  واحلقوقي   ال�شحراوي 
اجلامعة  اإىل  املحتلة   املناطق 
ال�شيفية باجلزائر ، موؤكدا اأن مو�شوع 
الثقافة بالن�شبة لنا هو هاج�س ملاذا 
لأن النظام املغربي بعد وقف اإطالق 
جانبية  معارك  يف  معه  دخلنا  النار 
مهمة وعلى راأ�شها املعركة الإعالمية 
الثقايف  فال�شكل  وبالتايل  والثقافية، 
ما  يف  دخلنا  فبعده  مهم  للمقاومة 
ال�شلمية  املقاومة  مرحلة  ي�شمى 
�شكل  وهي  بالنتفا�شة  ن�شميها  التي 
املحتل  �شد  ال�شلمية  املقاومة  من 
املغربي الذي ينتهك حقوق الإن�شان 
باجلزء املحتل من ال�شحراء الغربية 
انتقامية �شد  وهو ينطلق من عقلية 
كل ما هو �شحراوي وعلى راأ�س ذلك 
كل ما هو ثقايف ، فمثال املنا�شلون 
وال�شيوخ  والأطفال  الن�شاء  من 
يتوجهون بالقيام بوقفات �شد �شيا�شة 
املحتل املغربي يف مدينة العيون يف 
مدنها   وكربى  الغربية   ال�شحراء 
ال�شيا�شية  العا�شمة  هي  فالعيون 
ال�شحراوية  العربية  للجمهورية 
»الدراعة  يلب�شون  وهم  الدميقراطية 
للرجل  الر�شمي  الزي  هي  »التي 

هي  »التي   و«امللحفة  ال�شحراوي 
ال�شحراوية  للمراأة  الر�شمي  الزي 
لتو�شيح  الوطني  العلم  ويحملون 
على  الوا�شحة  ال�شيا�شية  الهوية 
اأو  نقابيا  ن�شال  لي�س  الن�شال  اأن 
واأول ما ت�شتهدف قوات   ، اجتماعيا 
نزع  حماولة  هو  املغربية  القمع 
الوطني  والعلم  امللحفة  اأو  الدراعة  
ال�شحراوية   وثقافتنا  هويتنا  لتجريد 
لأن ما مييزنا مع املغاربة هو الثقافة 
بها  نتحدث  التي  احل�شانية  واللهجة 
امللحفة  اأو  الدراعة  �شواء  وامللب�س 
الوطني  العلم  هو   الأهم  ولكن   ،
ال�شلمية  وقفاتنا  يف  دائما  احلا�رش 
مدينة  ويف  املحتلة  العيون  يف 
وبوجدور  الداخلة   ويف  ال�شمارة 
اجلامعية  للمواقع  اإ�شافة   وغريها 
التي يدر�س فيها الطلبة ال�شحراويني 
الذين يوؤكدون على هويتهم ال�شيا�شية 
املغربية  فالدولة   ، الإطار  هذا  ويف 
ت�شجيل  من  �شحراوي  كل  متنع 
اأبنائه باأ�شماء �شحراوية �رشفة على 
ال�شم  هذا  لأن  الوايل  ا�شم  راأ�شها 
بالوايل  ال�شحراويني  من  تيمن  هو 
اجلبهة  موؤ�ش�س  ال�شيد  م�شطفى 
احلمراء  ال�شاقية  لتحرير  ال�شعبية 
كل  اأي�شا    ومينعون  الذهب  ووداي 
من ا�شم »�شيدي«  و«مولي«  ولكننا 
لن  املحتلة   الأر�س  يف  كمنا�شلني 
مدنية  جمعيات  واأ�ش�شنا  ن�شت�شلم 
تهتم بال�شاأن الثقايف وذلك من خالل 
املنازل  يف  �شغرية  معار�س  تنظيم 
لنا  ي�شمح  ل  املغربي  النظام  لأن 
باأن نخرج لل�شارع  واأن ن�شتغل بع�س 
القاعات العمومية لأن ن�شالنا ن�شال 
 ، النظام  هذا  يتحمله  ل  �شيا�شي 
اأبناءنا   مع  باحلديث  نقوم  اأننا  كما 
لأنهم  لهجتهم  ت�شحيح  وحماولة 
واإعداديات  مدار�س  يف  يدر�شون 
مغربية  جامعات  ويف  وثانويات  
بهذا  مبا�رش  ب�شكل  يتاأثرون  هم  اإذن 
النظام املغربي وباأيديولوجياته التي 
ميررها من خالل موؤ�ش�شاته التعليمية  
درجة  لتبيان  الإعالم  موؤ�ش�شات  اأو  

اأهمية الثقافة ال�شحراوية ، فالنظام 
العيون  قناة  خ�ش�س  املغربي 
اجلهوية التي ت�شتهدف ال�شحراويني 
يف لهجتهم  لت�شويه هويتهم من خالل 
طم�س  حتاول  ال�شاخرة   الربامج 
الهوية ب�شكل مبا�رش وتخ�ش�س لذلك 
اأن  ا�شتثمارات كبرية وحتاول  كذلك 
تنقل بع�س الأحداث الزائفة  اأو الغري 
موجودة من  خميمات العزة والكرامة 

.

اكت�ساف املواهب وجمعهم يف 
اإناء حا�سن

فيما اأو�شح اأعلي حممد �شامل حممد 
ملني ع�شو املكتب التنفيذي باحتاد 
�شبيبة ال�شاقية احلمراء ووادي الذهب 
بالن�شبة  والتكوين  بالإرادة  واملكلف 
منلك  اأننا  املوجود  الثقايف  لالإطار 
جبهة ثقافية توازي اجلبهة الع�شكرية 
اأ�شا�شا ، وبالتايل فاجلمهورية العربية 
اأخذت   الدميقراطية  ال�شحراوية 
الأ�شا�شية   النقاط  من  جمموعة 
تلقني  بوا�شطة  بلورتها   طريق  عن 
ال�شغرية   الفئة  خ�شو�شا  النا�س 
من  تنقلها   التي  التجربة  خالل  من 
بناء  طريق  عن  وهذا  الكبرية   الفئة 
القاعدة  انطالقا من  الإن�شان  ثقافة 
اأ�ش�س  ونظم  الأ�شا�شية املبنية على 
امل�رشح  يف  بالتكوين  نقوم  فنحن   ،

تتجلى   والتي  الغنائية   والفرق 
خريج  م�شيفا  الك�شافة،  فرع  من  
املدية   بجامعة  القت�شادية   العلوم 
،امل�شارك  وبنوك   نقود  تخ�ش�س 
ال�شيفية لإطارات جبهة  يف اجلامعة 
اأن  ال�شحراوية   والدولة  البولي�شاريو 
اإناء  يجمعهم   ا  املواهب  اكت�شاف 
عدد  اإىل  ي�شلون  فيجعلهم  حا�شن  
بالرتكيز  نقوم  الذي  وهذه   ، ممكن 
خالل   من  الإطار  تكوين  وهو  عليه 
تلقينه وفتح له الطريق للم�شي قدما 
دعم  من  فالبد  ،ولهذا  الأمام  نحو 
واملحافظة  قتلها   وعدم  املواهب 
التكنولوجي  التطور  ظل  يف  عليها  
الذي اأ�شبح اليوم  يتحكم فينا حاليا 
كونية  قرية  اليوم  اأ�شبح  فالعامل    ،
دوما  يحتاج  فالإن�شان  لذا  �شغرية  
وهو  والدعم  الهتمام  اإىل   نوعا  
الدولة  عليه   تركز  الذي  ال�شيء 
املحافل   يف  باإح�شاره  ال�شحراوية 
اإن�شانية   قيمة  وذو  موجود   اأنه  على 
وياأتي هذا عن طريق تطوير مواهب 
الإن�شان وتنمية القدرات املعرفية  ، 
فنحن لدينا نقطة  اأ�شا�شية واملتمثلة 
تعتمد  التي  الب�رشية  التنمية  يف 
بكل  الثقافية  املواهب  على  اأ�شا�شا 
وامل�رشحية  ال�شعرية   ، اأ�شكالها 
عن  م�شريا    ، وال�شينمائية  والغنائية 
�شباب  فيها  للم�رشح  موؤ�ش�شة  وجود 

�شغار.

ال�شحراوي  النا�شط  و  الطالب  اأكد  
ت�شاعد  عليات  حممود  حممد 
الإن�شان  حلقوق   املغرب  انتهاكات 
الغربية  ال�شحراء  يف  املدنيني  �شد 
قيود  يفر�س  املغرب  اأن  اإىل  م�شريا 
ال�شحراويني  حقوق  على  تع�شفية 
والتجمع  التعبري  حرية  يف  العزل 
اأو  اجلمعيات  وتكوين  ال�شلمي 

الن�شمام اإليها.
منتدى  يف  املتحدث  ذات  اأو�شح  و 
الأمن  قوات  اأن  الو�شط   جريدة 
املفرطة  القوة  ت�شتخدم   املغربية 
موؤكدا  �شلمية،  مظاهرات  لتفريق 
يواجهون  ال�شحراويون  الن�شطاء  اأن  
م�شايقات وترهيب، وحماكمة ملجرد 
تعبريهم ال�شلمي عن اآرائهم وممار�شة 

حقوقهم و ا�شاف اأن املغرب ميار�س 
ال�شعب  اأبناء  �شد  املمنهج  القمع 
املحتلة  املناطق  يف  ال�شحراوي 
وللعزل  الع�شكري،  للح�شار  نتيجة 
على  الحتالل  نظام  يفر�شه  الذي 
جدار  خلف  ال�شحراويني  املواطنني 
اأخرى  جهة  من  و  املغربي  العار 
بالدعم  عليات  حممود  حممد  اأ�شاد 
اجلزائرية  ال�شلطات  من  تلقوه  الذي 
لإجناح  العا�رشة  الطبعة  لإجناح 
اعتربها  التي  ال�شيفية  اجلامعة 
الإيجابي  التفاعل  و  للتالقي  ف�شاء 
ال�شحراوي و اجلزائري  ال�شعبني  بني 
م�شتقبل  نحو  الطريق  لتعبيد  و 
توقيت  اأن  قال  و  زاهر  و  م�شرتك 
اجلامعة تزامن مع احلراك اجلزائري 

اجلزائر  لتهتم  ان  توقع  املغرب  و 
بالق�شية اإىل اأن اجلزائر كانت داعمة 
العديد  ح�رش  و  كعادتها  حا�شنة  و 
رئي�س  راأ�شها  على  ال�شخ�شيات  من 
اعتربه  و  الوطني   ال�شعبي  املجل�س 
حملت  و  للق�شية  دعما  املتحدث 
حممد  حمادة  ال�شهيد  ا�شم  الطبعة 
“ال�شعب  �شعار  حتت  وتنعقد  الوايل 
ال�شحراوي،  وال�شعب  اجلزائري 
اأخوة، عهد ووفاء” واأ�شاف اأن ال�شعار 
ال�شعبني  بني  الروابط  حجم  عك�س 
واجلزائري  ال�شحراوي  ال�شقيقني 
الدولتني  التي تربط  العالقات  وعمق 
انتقد  و  وال�شحراوية  اجلزائرية 
ال�شلمية  للمظاهرات  الوح�شي  القمع 
املطالبة بتقرير امل�شري وال�شتقالل 

باملدن املحتلة من ال�شحراء الغربية 
لقوات  الهمجي  التدخل  اآخرها  كان 
القمع املغربية �شد اآلف ال�شحراويني 
الذين خرجوا يف مدن حمتلة عديدة 
بفوز  لالحتفال  املغرب  وبجنوب 
بكاأ�س  القدم  لكرة  اجلزائر  منتخب 
اإفريقيا لالأمم وهو التدخل الذي اأ�شفر 
عن مقتل ال�شابة �شباح عثمان البالغة 
على  احلا�شلة  و  �شنة   23 العمر  من 
العديد  وخلف  الجنليزية  يف  اإجازة 
الع�شوائية  والعتقالت  اجلرحى  من 
بني  ال�شتباكات  اندلعت  قد  كانت  و 
وقوات  ال�شحراويني  املحتجني 
من  وجيزة  فرتة  بعد  املغربية  الأمن 
خروج ال�شحراويني اإىل �شوارع العيون 
وال�شحراء،  اجلزائر  باأعالم  ملوحني 

بانت�شار  حتتفل  �شعارات  ورددوا 
بحق  وتنادي  القدم،  كرة  يف  اجلزائر 
ال�شعب ال�شحراوي يف تقرير م�شريه.

من جانبه وعلى �شعيد م�شار الت�شوية 
ملني  حممد  �شامل  حممد  علي  قال 
تتميز  الفرتة  اأن  الو�شط  منتدى  يف 
بدعم  املغربي  التعنت  با�شتمرار 
تطبيق  دون  يحول  ما  فرن�شي 
الت�شوية  وم�شار  الدولية  ال�رشعية 
ال�شحراوي  ال�شعب  ومتكني  ال�شلمي 
وانتقد  امل�شري  تقرير  يف  حقه  من 
املوقف  ب�شدة  ال�شحراوي  النا�شط 
تدعم  "فرن�شا  اأن  معتربا   ، الفرن�شي 
املوقف املغربي للدفاع عن م�شالح" 
متثل  باخل�شو�س  فرن�شا  اأن  معتربا 
عرثة اأ�شا�شية و اأ�شاف قائال  "يجب 

لتناق�شها  نتيجة  بالعار  ت�شعر  اأن 
حقوق  مهد  اأنها  من  ت�شوقه  ما  بني 
العامل،  يف  والدميقراطية  الإن�شان 
"املجتمع  اأن  الإطار  هذا  يف  واعترب 
الدويل قد بات مطالبا اليوم اأكرث من 
اأي وقت م�شى بتكري�س و تفعيل حق 
، حماية  تقرير م�شريها  ال�شعوب يف 
للمقا�شد التي اأن�شاأت من اأجلها الأمم 
مقدمتها  يف  ياأتي  والتي  املتحدة 
و يف  الدوليني"   والأمن  ال�شلم  حفظ 
�شامل  حممد  علي  اأكد  ال�شياق  ذات 
حماية  اىل  يحتاج  الدويل  القانون  اأن 
وو�شع امليكانيزمات التي حتميه لكي 
ل يتاأثر الت�شويت بامل�شالح املوجودة 

بالتكتالت الإقليمية .
ف.ن�سرين 

ن�سطاء �سحراويون  ل"لو�سط":

ت�صاعد انتهاكات حقوق لإن�صان بال�صحراء الغربية
-يجب و�سع ميكانيزمات حلماية القانون الدويل
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�صامة ا�صطناعية حتذرك من الإ�صابة بال�صرطان
طريقة  �سوي�رسيون  باحثون  طّور 
تعمل  �سامة_ا�سطناعية  لإنتاج 
ال�رسطانات  لأنواع  موؤ�رس  مبثابة 
وقتنا  يف  �سيوعاً  الأكرث  الأربعة 
احلا�رس وهم: �رسطان الربو�ستات 

والرئة والقولون والثدي.
ال�سطناعية،  ال�سامة  وتتيح 
»بولد  موقع  يف  جاء  ما  ح�سب 
بال�سحة،  املعني  �سكاي« 
التحذيرية  العالمات  اكت�ساف 
اأبكر  وقت  يف  ال�رسطانات  لتلك 
التقليدية،  الت�سخي�ص  طرق  من 
حيث تت�سمن �سبكة من املورثات 
على  وتعمل  الب�رسية،  واخلاليا 
دم  يف  الكال�سيوم  م�ستوى  مراقبة 

ال�سخ�ص بعد زرعها.
الكال�سيوم  ن�سبة  قيا�ص  ويعد 
موؤ�رساً هاماً لت�سخي�ص ال�رسطان، 
ي�سبب  اجل�سم  يف  الورم  منو  لأن 
الكال�سيوم،  م�ستوى  يف  ارتفاعا 
طويلة  لفرتة  الرتفاع  هذا  ويوؤدي 
لإنتاج  ال�سامة  خاليا  تن�سيط  اإىل 
الطبيعية  ال�سبغة  وهو  امليالنني، 

التي متنح اجللد الب�رسي لونه.
امليالنني  م�ستوى  ارتفاع  وي�سبب 
اجللد  املزروعة حتت  ال�سامة  يف 
فوقها  اجللد  من  بقعة  حتول  اإىل 
ميكن  وبالتايل  البني  اللون  اإىل 
مالحظتها بالعني املجردة. وحني 
ال�سامة  ظهور  ال�سخ�ص  يالحظ 
ال�سطناعية، يعلم حينها اأن عليه 

زيارة الطبيب.
هذه  عن  املبكر  الك�سف  يعد  ول 
القاتلة  ال�رسطانات  من  الأنواع 
قيد  على  البقاء  فر�ص  بزيادة 
بخف�ص  واإمنا  فقط،  احلياة 
فيما  اأي�ساً.واإليكم  العالج  تكلفة 
اأنواع  اأكرث  يلي نبذة خمت�رسة عن 
واأعرا�سها  �سيوعاً  ال�رسطانات 

والأنظمة الغذائية املالئمة لها.

�سرطان القولون

يطلق على هذا النوع من ال�رسطان 
ا�سم �رسطان القولون اأو امل�ستقيم 
من  الأخري  اجلزء  ي�سيب  حيث 

اأغلب  ويف  الغليظة.  الأمعاء 
�رسطان_القولون  يبداأ  احلالت، 
غري  اخلاليا  من  �سغرية  ككتلة 
البوليبات،  تدعى  ال�رسطانية 
تتحول  الزمن  من  فرتة  وبعد 
�رسطانية  كتل  اإىل  البوليبات  هذه 

متواجدة يف القولون.
 D وفيتامني  الكال�سيوم  ويعترب 
يف  ت�ساعد  التي  املغذيات  اأهم 
ومن  القولون،  �رسطان  مكافحة 
واجلنب  احلليب  م�سادرهما  اأهم 
اخل�رساء  الورقية  واخل�رساوات 

الداكنة.
اأعرا�ص �رسطان القولون هي:

-    التغري يف عادات الأمعاء، مبا 
يف ذلك الإ�سهال اأو الإم�ساك.

-    الدم يف الرباز.
مثل  البطن  يف  الراحة  عدم      -

تقل�سات الأمعاء لفرتة م�ستمرة.
-    ال�سعف والوهن.

-    فقدان الوزن غري املربر.
2-    �رسطان الثدي

الأكرث  النوع  �رسطان_الثدي  يعد 
من  نوع  وهو  الن�ساء،  بني  �سيوعا 
ال�رسطان يت�سكل يف خاليا الثدي.
النوع  بهذا  امل�سابات  وتُن�سح 
به  املهددات  اأو  ال�رسطان  من 
باتباع  وراثي،  تاريخ  لديهن  ممن 
يت�سمن  متوازن،  غذائي  نظام 
الدهون،  من  اخلالية  الربوتينات 
والعد�ص،  الفول  مثل  والبقول 
الكاملة،  واحلبوب  واملك�رسات 
بالإ�سافة  والفواكه واخل�رساوات، 

للدهون ال�سحية مثل زيت الزيتون 
والأفوكادو.

ومن اأعرا�ض �سرطان 
الثدي:

-    تورم يف اأن�سجة الثدي.
اأو  �سكل  اأو  حجم  يف  التغري      -

مظهر الثدي.
الداكنة  املنطقة  يف  تق�رس      -

املحيطة باحللمة.

الرئة �سرطان      3-

اأنواع  اأكرث  هو  الرئة  �رسطان 
ال�رسطان فتكا بالب�رس، وهو عبارة 
عليه  ال�سيطرة  ميكن  ل  منو  عن 
وي�سيب  بالرئة  ال�ساذة  للخاليا 

عادة الرئتني معاً.
الغنية  الأطعمة  تناول  وي�ساعد 
يف  مبا  الأك�سدة،  مب�سادات 
والكرز  التوت  مثل  الفواكه  ذلك 
مثل  واخل�رساوات  والطماطم، 
الفلفل الأخ�رس يف منع �رسطان_

الرئة.
ومن اأعرا�ص �رسطان الرئة:

-    ال�سعال امل�ستمر غري القابل 
للعالج.

بخروج  امل�سحوب  ال�سعال      -
دم.

-    اأمل يف ال�سدر.
فقدان  اأو  الوزن  فقدان      -

ال�سهية.
-    ال�سعور بال�سعف والتعب.

-    �سيق يف التنف�ص.

الربو�ستات �سرطان      4-

تقع  �سغرية  غدة  هي  الربو�ستات 
وعند  الرجال،  عند  املثانة  حتت 
املرجح  فمن  بال�رسطان  اإ�سابتها 
ببطء، وهذا  بها املر�ص  ينمو  اأن 
الرجال  يجعل  الذي  ال�سبب  هو 
يف  الربو�ستات  ب�رسطان  ي�سابون 

مرحلة متاأخرة من العمر.
هو  �رسطان_الربو�ستات  ويعد 
الوفيات  جلميع  الثاين  ال�سبب 
الرجال  بني  بال�رسطان  املرتبطة 
»موؤ�س�سة  وفق  وذلك  الأمريكيني، 

اأمرا�ص امل�سالك البولية«.
بهذا  امل�سابون  الرجال  وين�سح 
املهددون  اأو  ال�رسطان  من  النوع 
اللحوم  تناول  عن  بالبتعاد  به 
الغنية  الألبان  ومنتجات  احلمراء 
درا�سة  وجدت  حيث  بالدهون، 
 2017 عام  يف  اأجريت  حديثة 
مرتبط  الربو�ستات  �رسطان  اأن 

با�ستهالك احلليب عايل الد�سم.
ومن اأعرا�ص �رسطان الربو�ستات:
-    الرغبة يف التبول ب�سكل متكرر. 

-    �سعوبة يف كبح التبول.
-    �سعف تدفق البول اأو توقفه.
-    اإح�سا�ص بحرق اأثناء التبول.

يف  اأمل  اأو  ب�سغط  ال�سعور      -
امل�ستقيم.

يفعل  ماذا  القيلولة..  نوم   
باجل�صم و�صغط الدم؟

قيلولة  ياأخذ  وهو  موظفيه  لأحد  املدير  روؤية  تثري  رمبا 
اأثناء العمل غ�سبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �سارمة 
لكن  اعترب  ملن  عربة  ليجعله  مبثله  يقوم  من  و�سد  �سده 
حياة  تنقذ  قد  القيلولة  اأن  هي  املوؤكدة  العلمية  احلقيقة 

هذا املوظف، بح�سب ما ك�سف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�سط النهار لها فوائد �سحية خفية، كما ذكرت 

�سحيفة »ذي �ستار« الربيطانية.
خالل  �رسيعة  قيلولة  اأن  اليونانيون  الباحثون  ويعتقد 
النهار ميكن اأن تقلل �سغط الدم، ب�سورة ملحوظة، الأمر 
الذي يقلل كثريا من فر�ص الإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة 

دماغية.
وجاءت خال�سة البحث اليوناين بعد جمع بيانات لأكرث من 
اعتيادية  قيلولة  اأن  الباحثون  وجد  حيث  اأ�سخا�ص،   210
اإىل  به  وتهبط  الدم  �سغط  ارتفاع  من  تقلل  �ساعة  ملدة 

احلالة العتيادية.
اإىل  اأدت  �ساعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�سا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  يف  ملحوظ  انخفا�ص 
الدم  النخفا�ص يف �سغط  العلماء مقدار  العلمية، وحدد 
زئبقي  ميليمرت   3 بحوايل  النهار  ال�ساعة يف  قيلولة  خالل 

يف املتو�سط.

اأ�صباب »خفية« لرتفاع 
�صغط الدم

من املعروف اأن لرتفاع �سغط الدم اأ�سباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�سية وعادات النوم، اإل اأن 
هناك عادات اأخرى ل يعرفها كثريون تزيد من م�ساعفات 

هذا املر�ص.
لها  اأربع عادات  اأن هناك  اإىل  نيوز«  واأ�سار موقع »فوك�ص 

تاأثري �سلبي على �سغط الدم وهي:

العقاقري 

ميكن لالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون الأدوية التي ل حتتاج 
اإىل و�سفة طبية، كتلك التي ت�ستعمل لعالج الأوجاع والآلم 

الب�سيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �سغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�سادة  العقاقري  اإن  الأطباء  ويقول 
الحتقان، اأو تلك امل�ستخدمة يف حتديد الن�سل، بالإ�سافة 
اإىل اأدوية ال�رسطان واملن�سطات، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

�سغط الدم.

القهوة وال�ساي

عدة  وم�رسوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�ساهم 
اأخرى، يف ارتفاع �سغط الدم. ومن هنا ين�سح الأطباء باأل 
تتجاوز ن�سبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 

اأهم م�صادر البوتا�صيوم الغذائية
اجل�سم  ح�سول  باأن  طبية  تقارير  تفيد 
يقلل  البوتا�سيوم  من  احتياجاته  على 
ويعترب  باملائة.   20 بن�سبة  الوفاة  خطر 
دقيقة  مغذيات   7 اأهم  من  املعدن  هذا 
يف اجل�سم، وهو �رسوري لتقوم الع�سالت 
كما  القلب،  ع�سلة  واأهمها  بالنقبا�ص 
اأنه ي�ساعد على توازن ال�سوائل، والتوازن 
الكهربي داخل اجل�سم، وحت�سني التمثيل 

الغذائي، و�سبط �سغط الدم.
ويحتاج الإن�سان ما بني 3500 و4700 ملغ 
من البوتا�سيوم كل يوم، ويوجد القليل من 
اإليك  امل�سّنعة.  الأطعمة  البوتا�سيوم يف 
من  غرام   100 كل  يف  البوتا�سيوم  كمية 

الأطعمة التالية:
* ال�سبانخ 558 ملغ.

* الأفوكادو 485 ملغ.
* اللحم البقري 421.

* البطاط�ص 421.
* البطاطا احللوة 337 ملغ.

* املوز 358 ملغ.
* الفا�سوليا البي�ساء 307 ملغ.

* القرنبيط 229 ملغ.
* الكو�سا 261 ملغ.

* الطماطم )البندورة( 237 ملغ.
* الباذجنان 229 ملغ.

* كوب احلليب البقري 150 ملغ.
* البي�ص 126ملغ.

* البطيخ 112 ملغ.
* التفاح 107 ملغ.

* الأرز 35 ملغ.

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ص  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ص خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ص الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�سد اأعرا�ص املر�ص هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ص والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من 

الألعاب الريا�سية الثقيلة.
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رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�سول اللهّ �سلى اللهّ عليه و�سلم 

قال: »اإن رجلني ممن دخل النار ا�ستد �سياحهما فقال 
الرب تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا قال لهما 

الأي �سيء ا�ستد �سياحكما؟ قاال فعلنا ذلك لرتحمنا، 
قال رحمتي لكما اأن تنطلقا فتلقيا اأنف�سكما حيث كنتما 

من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�سه فيجعلها عليه بردا و�سالما، 

ويقوم االآخر فال يلقي نف�سه، فيقول له الرب تبارك 
وتعاىل: ما منعك اأن تلقي نف�سك كما األقى �ساحبك؟ 

فيقول يا رب اإين الأرجو اأن ال تعيدين فيها بعد ما 
اأخرجتني، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 

« رواه الرتمذي. فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ
هذا احلديث يفتح باب االأمل اأمام الع�ساة حتى ال 

يياأ�س اأحد من رحمة الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط 
اأمام كل من بعد عن ربه، ثم �سحا �سمريه وا�ستيقظ 

فوؤاده فرجع اإىل رب االأرباب تائباً اأواباً، كما اأنه يزيد 

العبد املوؤمن ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من يح�سن 
الظن بالل عز وجل الأنه �سبحانه يقول يف حديثه 
القد�سي: »اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني 

يذكرين، اإن ذكرين يف نف�سه، ذكرته يف نف�سي، واإن 
ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ هم خري منهم، واإن تقرب 

مني �سربا تقربت منه ذراعا،واإن تقرب اإيل ذراعا 
تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�سي اأتيته هرولة« رواه 

البخاري.
ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار ويدخلون 
اجلنة، البد اأن تكون لهم �سابقة اإميان، الأن اجلنة 

حمرمة على امل�رشكني، اأما من اآمن ثم ع�سى فاإن الل 
عز وجل يقبل اإميانه ويحا�سبه على م�سيبته وقد يعفو 

عنه اإذا تاب ورجع اإليه قال تعاىل: )وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما تفعلون( 
�سورة ال�سورى: 25. ثم تكون نهايته اجلنة ان �ساء الل 

طاملا انه مات موحدا.

ف�سل �لدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�سف �سُ
وحقيقته اإظهار االفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �سمُة العبوديِة، وا�ست�سعاُر 

الذلِة الب�سرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�سافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

الأمره قال تعاىل: »َوَقاَل 
ُكُم اْدُعوِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم اإَِنّ  َرُبّ

وَن َعْن ِعَباَدِتي  َتْكرِبُ اَلِّذيَن َي�سْ
َم َداِخِريَن«.  �َسَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

]60 االآية  غافر:  ]�سورة 
الدعاء عبادة

ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ

الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �سيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َسْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�سححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �سبب لدفع غ�سب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �سَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�سَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�سْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�سححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�سنه االألبان[

م�سطلحات �لإمام مالك يف �لرتجيح
�سجود  يف  كما  عندنا«  »االأمر  قوله 
�سجود  عزائم  اأن  عندنا  »االأمر  التالوة: 
يف  لي�س  �سجدة  ع�رشة  اإحدى  القراآن 
املف�سل منها �سيء« . ثم م�سطلح »االأمر 
االإمام  ا�ستخدمه  عندنا«  عليه  املجتمع 
يف  اال�ستثناء  ق�سية  يف  الل  رحمه  مالك 
اأهل  اأن  يعلم  ي�ستعمله حني  و  الثمر،  بيع 
ال  حني  اأو  ذلك،  على  جممعون  املدينة 
 . ذلك  يخالف  قوال  املدينة  الأهل  يعلم 
كما اأن االإمام مالك كان ي�ستعمل م�سطلح 

قوله:  يف  كما  النا�س«  اأدركت  »عليه 
الرحمان  الل  ب�سم  ال�سالة  يف  يقراأ  »ال 
و  نف�سه  يف  �رشا  ال  املكتوبة  يف  الرحيم 
 ، النا�س«  اأدركت  عليها  هي  و  جهرا،  ال 
منها:  كثرية  مرادفات  امل�سطلح  ولهذا 
النا�س  عليه  يزل  مل  الذي  االأمر  »وهو 
عندنا«، »وعلى هذا راأيت النا�س«، »الذي 
ببلدنا« .  العلم  واأهل  النا�س  اأدركت عليه 
املتعارفة  الرتجيحية  امل�سطلحات   •
هم  اعتمدوا  لقد  املالكية   فقهاء  عند 

تدل  ترجيحية  م�سطلحات  على  اأي�سا 
ب�سبب  املذهب،  املعتمد يف  القول  على 
كرثة االأقوال و الروايات عن االإمام مالك 
لهذا جتد يف  الل،  رحمهم  اأ�سحابه  وعن 
»اتفاق  قبيل:  من  م�سطلحات  املذهب 
علماء املذهب« و »الراجح« و »امل�سهور« 
و »املعروف« و »االأ�سح وال�سحيح« و«ما 
به الفتوى« و »ما عليه العمل« و »االأح�سن« 
و«املختار«  و«االأ�سبه«  و«االأوىل« 

و«ال�سواب« و«احلق« و«اال�ستح�سان« .

ف�سائل �لقر�آن �لكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل الل.

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�س اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�رش ح�سنات.

اأنه يورث االإن�سان الراحة والذكر احل�سن يف ال�سماء واالأر�س.
اأن كل اآية يحفظها امل�سلم يرفعه الل بها درجة يف اجلنة.

اأن املاهر بالقراآن يقرنه الل تعاىل باأف�سل املالئكة.
اأن اأف�سل النا�س هو من يتعلم القراآن ويعلمه.

اأن الل تعاىل ال يعذب اإن�ساًنا حفظ القراآن وعمل به.
اأنه ياأتي �سفيًعا الأ�سحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.

اأن �ساحب القراآن رفعه النبي �سلى الل عليه و�سلم �سلى الل عليه و�سلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �ساحب القراآن يكرمه الل عز وجل عليه وعلى والديه يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.

على �ملوؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها االأخوة، النبي �سلى الل عليه و�سلم قال:  ))اإن الل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت 

غ�سبي، فهو مكتوب عنده فوق العر�س((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  
املوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه واأنا اأقول: واملوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن 

تغلب رحمته غ�سبه. وعن �سلمان ر�سي الل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنهّ اللَ َخلََق يوَم َخلََق 
َماِء واالأر�ِس ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان  َمَواِت واالأر�ِس مئَة َرحمة، كُلهّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسهّ ال�َسهّ

الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء واالأر�س.
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف االأر�ِس َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُس والطرُي بع�ُسها على بع�س، َفاإِذا 

كان يوُم الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب االأم، 
اإن�سانة تريد البنها كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�س من اأجله، وال 

تنتظر منه �سيئاً، هذه االأم.

ف�سل �لدعاء
اِع اإَِذا َدَعاِن َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ يِل َولْيُوؤِْمنُواْ ِبي لََعلَهُّهْم يَْر�ُسُدوَن »  )البقرة 186(  وب�رشها   �سلى الل  ب�رشر�سول الل  �سلى الل عليه و�سلم  اأمته باأن الل تعايل اأنزل عليه فيما اأنزل :  »َواإَِذا �َساأَلََك ِعبَاِدي َعِنهّي َفاإِيِنهّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الَدهّ
عليه و�سلم  بكرم الل تعايل: » َوَقاَل َربُهُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم اإَِنهّ الَهِّذيَن يَ�ْستَْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَدِتي �َسيَْدُخلُوَن َجَهنَهَّم َداِخِريَن »  ) غافر 60 (  وحذرها   �سلى الل عليه و�سلم  من اإعرا�سها عن الدعاء لقول الل تعاىل » قل ما يعباأ 
بكم ربي لوال دعاوؤكم » وقال النبي   �سلى الل عليه و�سلم  :  ) لن ينفع حذر من قدر ، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل ، فعليكم بالدعاء عباد الل (  رواه اأحمد والطرباين عن معاذ ر�سي الل عنه . وقال النبي   �سلى 

الل عليه و�سلم  :  ) اإن الل تعايل حيى كرمي ي�ستحي اإذا رفع الرجل اإلية يديه اأن يردهما �سفر خائبني (  رواه اأحمد واأبو داود والرتمذى وابن ماجه واحلاكم عن �سلمان  ر�سي الل عنه .



الهواري  جمدي  املخرج  اأوقف 
امل�رسحي  العر�ض  حت�ضريات 
عز،  اأحمد  بطولة  الدين"،  "عالء 
ب�ضبب ا�ضتعداد الأخري لل�ضفر اإىل 
بلغاريا يوم 19 اأوت املقبل لت�ضوير 
م�ضاهد من فيلمه "العارف.. عودة 

يون�ض".

من  طلب  عز  اإن  م�ضدر،  وقال 
العر�ض،  هذا  يف  التمهل  الهواري 
اإجراء  يف  يرغب  واأنه  بخا�ضة 
العر�ض،  قبل  عديدة  بروفات 
امل�رسحية  اأول جتاربه  باعتبارها 
التي ي�ضعى للنجاح فيها على غرار 
والتلفزيونية،  ال�ضينمائية  اأعماله 

ال�ضتقرار  يتم  مل  اأنه  م�ضيفاً 
دور  لتج�ضيد  بعد  ممثل  على 
خادم امل�ضباح بعد اعتذار الفنان 

حممد �ضعد.
م�رسحية  بطولة  يف  وي�ضارك 
الدين" الفنانة روبي، وهي  "عالء 

من اإنتاج "كايرو �ضو"
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 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �ضارع �ضيلفان فورا�ضييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�ضهار 

با�ضتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�ضط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �ضورة ت�ضل اجلريدة لترد 
اإىل ا�ضحابها �ضواء ن�رست  ام  مل تن�رس

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�ضوؤول الن�رس

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

الإعالن الدعائي الأول لفيلم 
"The Irishman"

طرحت �سركة نتفليك�س الإعالن الدعائي الأول، لفيلمها املرتقب بعنوان "الإيرلندي"، وذلك متهيداً 
لعر�سه الأول يف افتتاح مهرجان نيويورك ال�سينمائي، ومن ثم عر�سه على �سبكتها يوم 27 �سبتمرب )اأيلول( 

القادم، الفيلم من بطولة روبرت دي نريو واآل بات�سينو، ومن اإخراج الأمريكي مارتن �سكور�سيزي.

الفيلم  اأحداث  ت�ضتند 
لت�ضارلز  كتاب  اإىل 
بعنوان  براندت 
تدهن  اأنك  "�ضمعت 
والذي  املنازل"، 
مذكرات  ي�رسد 
ورجل  املافيا  زعيم 
الأمريكي  الع�ضابات 
�ضريان،  فرانك 
"الإيرلندي"،  امللقب 
من  حتول  الذي 
احلرب  اأبطال  اأحد 
اإىل  الثانية  العاملية 
بعد  ماأجور،  قاتل 

اختفاء  يف  تورطه 

جيمي  العمال  زعيم 

 ،1975 عام  هوفا 

عام  مقتله  وحادثة 

.1982

نتفليك�ض  وخ�ض�ضت 

�ضخمة  ميزانية 
تقدر  الفيلم  لإنتاج 
مليون   160 بحوايل 
الذي  اأمريكي،  دولر 
�ضنوات  ا�ضتغرقت 
لعداد  العمل  من 
واختيار  ال�ضيناريو 
املقرر  ومن  اأبطاله، 
اأن يقدم الفيلم توجهاً 
جديداً يف ا�ضتعرا�ض 
خالل  من  اأحداثه 
التقنيات  ا�ضتخدام 
امل�ضتخدمة  احلديثة 
والتي  ال�ضينما،  يف 

ظهور  على  ت�ضاعد 
ب�ضورة  العمل  جنوم 
اأعمارهم  من  اأ�ضغر 

احلقيقية. 
ثالث  الفيلم  يعترب 
بطليه  يجمع  تعاون 
اآل بات�ضينو ودي نريو، 
العراب،  فيلم  بعد 
الأول  التعاون  اأنه  اإل 
العمل  خمرج  بني 
واآل  �ضكور�ضيزي 

بات�ضينو.

اإعالن اأ�شماء جنوم الن�شخة احلية 
من "توم وجريي"

يف  للم�ضاركة  النجوم  من  عدد  ان�ضمام  برو�ض  وارنر  �رسكة  اأعلنت 
بطولة الن�ضخة احلية من فيلم الر�ضوم املتحركة ال�ضهري "توم وجريي"، 
ومنهم النجمة الأ�ضرتالية الهندية باليف �ضاردا والنجم الأمريكي روب 

ديالين والنجم كني جيونغ.
تدور  اأن  املقرر  من  ريبورتر،  هوليوود  جملة  اأفادت  ما  وبح�ضب 
اأحداث الفيلم حول مغامرات توم مع القط جريي، بعد ا�ضطرارهم 
لالنتقال للعي�ض يف فندق فاخر يف مدينة نيويورك، حيث تعمل اإحدى 
املوظفات التي تلجاأ لال�ضتعانة بتوم للتخل�ض من جريي، قبل اإقامة 

حفل زفاف، الأمر الذي كان يهدد بقائها يف العمل.
املتحركة  الر�ضوم  رواد  ابتكرها  التي  الكارتونية  ال�ضل�ضلة  عر�ضت 
 ،1940 عام  التلفاز  على  الأويل  للمرة  باربريا  وجوزيف  هانا  ويليام 
وكانت تتمحور حول مطاردات كوميدية بني القط توم والفاأرجريي، 

وفازت 7 حلقات من ال�ضل�ضلة التلفزيونية بجائزة الأو�ضكار.
من  لكن  الفيلم،  اإطالق  موعد  عن  املنتجة  ال�رسكة  بعد  تك�ضف  ومل 
املتوقع اأن يتم طرحه بالتزامن مع الذكرى الثمانني، لعر�ض ال�ضل�ضلة 

يف عام 2020.

هاين �شاكر يفوز برئا�شة املهن 
املو�شيقية للمرة الثانية

امل�رسي  الفنان  اأعرب 
�ضعادته  عن  �ضاكر  هاين 
املهن  نقابة  برئا�ضة  بفوزه 
بفارق  امل�رسية  املو�ضيقية 
الفنان  مناف�ضه  عن  �ضا�ضع 
يف  وذلك  كامل،  م�ضطفى 
يوم  اأجريت  التي  النتخابات 

الثالثاء.
يتوجه  اإنه   ، �ضاكر  وقال 
املو�ضيقيني  لكل  بال�ضكر 
 1531 اأن ح�ضوله على  موؤكداً  النتخابات،  باأ�ضواتهم يف  اأدلوا  الذين 
�ضوت تعك�ض ثقة اجلمعية العمومية به، وعلي اإثر هذه الثقة �ضيبذل 

ق�ضاره جهده خلدمتهم، بح�ضب قوله.
ملفات عديدة،  فتح  علي  املو�ضيقية عن عزمه  املهن  نقيب  وك�ضف 
منها زيادة معا�ضات املو�ضيقيني واإيجاد فر�ض عمل للعازفني، لفتاً 
اأول  يف  النقابة  اأع�ضاء  جمل�ض  على  امللفات  تلك  �ضيطرح  اأنه  اإىل 

اجتماع ر�ضمي لهم.
يذكر اأن م�ضطفى كامل قد ح�ضل على 589 �ضوت، بح�ضب ما اأعلنت 
عليها  ح�ضل  التي  الأ�ضوات  ثلت  اأي  لالنتخابات،  الق�ضائية  اللجنة 

�ضاكر من اأع�ضاء اجلمعية العمومية.

حذف �شاعتني من "
الفيل الأزرق 2"

 تخطت اإيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد، وبطولة 
كرمي عبدالعزيز، حاجز الـ22 مليون جنيه م�رسي منذ انطالق عر�ضه 

قبل 5 اأيام بدور العر�ض ال�ضينمائي يف م�رس.
وعلم اأن مدة الفيلم قبل عر�ضه و�ضلت اإىل 4 �ضاعات وربع ال�ضاعة، ما 
ا�ضطر املخرج مروان حامد حلذف �ضاعتني كاملتني منه اأثناء عملية 
م�ضاهد  حذف  حيث  دقيقة،   130 اإىل  الفيلم  مبدة  لي�ضل  املونتاج، 
عديدة من الهالو�ض التي تطارد "يحيي را�ضد" عقب تعاطيه لقر�ض 

"الفيل الأزرق".

مهرجان اأ�شوان لأفالم املراأة يتلقى طلبات امل�شاركة
الدويل  اأ�ضوان  مهرجان  بداأ 
طلبات  تلقي  يف  املراأة  لأفالم 
الرابعة،  دورته  يف  امل�ضاركة 
فرباير  �ضهر  يف  �ضتعقد  والتي 

املقبل.
املهرجان  اإدارة  وتتلقى 
املوقع  على  امل�ضاركة  طلبات 
حيث  للمهرجان،  الر�ضمي 
م�ضابقتني:  املهرجان  ينظم 
)روائي/ الطويل  للفيلم  الأوىل 
والثانية  ت�ضجيلي/حتريك(، 
للفيلم الق�ضري اأقل من 60 دقيقة 
 ، ) يك حتر / ت�ضجيلي / ئي ا و ر (
وتن�ض لئحة املهرجان األ تكون 
عر�ضت  قد  املتقدمة  الأفالم 
نوع  اأي  من  جماهرييا  عر�ضا 

الفيلم  يتناول  واأن  م�رس،  داخل 
اإحدى ق�ضايا املراأة، اأو اأن يكون 

على  املراأة  اإبداع  من  الفيلم 
م�ضتوى الكتابة اأو الإخراج.

جمعية  املهرجان  وتنظم 
"مهرجان اأ�ضوان لأفالم املراأة" 
الأهلية، ويقدم عرو�ضه باملجان 
اأق�ضى  يف  اأ�ضوان  مدينة  يف 
جنوب م�رس )نحو 1000 كلم من 

العا�ضمة القاهرة(.
الثالث  الدورات  �ضهدت  وقد 
جناحا  للمهرجان  املا�ضية 
من  عدد  وح�رسها  لفتا، 
وال�ضينمائية  العامة  ال�ضخ�ضيات 
املنا�ضلة  بينهم  من  املهمة، 
بوحريد،  جميلة  اجلزائرية، 
غلوفر،  داين  الأمريكي،  والنجم 
كري�ضتينا  الرومانية،  واملمثلة 
الأملانية،  واملمثلة  فلوتور، 

باربرا بو�ضيه، وغريهم.

"تي–34"،  الرو�ضي  الفيلم  ح�ضل 
األيك�ضي �ضيدوروف، على  للمخرج 
"اأ�ضبوع  مهرجان  يف  جائزتني 
الدويل  ال�ضينمائي  �ضان  جاكي 
 Jackie Chan "الأك�ضن لأفالم 
 International Action

. Film Week
على  ح�ضل  الفيلم  اأن  واأ�ضاف 

واأف�ضل  التحكيم،  جلنة  جائزتي 
مونتاج يف مهرجان اأفالم الأك�ضن، 
�ضان�ضي  حمافظة  يف  اأقيم  الذي 

ال�ضينية.
اأعوام  اإىل  الفيلم  اأحداث  وتعود 
–1941( العظمى  الوطنية  احلرب 
اأ�رسى  اأربعة  اأبدى  حيث   ،)1945
ال�ضوفيتي  الدبابات  �ضالح  من 

�ضجاعة منقطعة النظري، ومتكنوا 
ال�ضتيالء  من  ودهاء  بحنكة 
طراز  من  �ضوفيتية  دبابة  على 
وحدها  بها  وانت�رسوا  "تي–34"، 
وعادوا  الأملانية  الدبابات  على 
وجرت  �ضاملني.  الوطن  اإىل 
يف  الأك�ضن  اأفالم  مهرجان  وقائع 

حمافظة �ضان�ضي ال�ضينية.

فيلم "تي–34" الرو�شي يفوز بجائزتني يف مهرجان �شينمائي �شيني

توقف حت�شريات م�شرحية "عالء الدين" بطولة اأحمد عز 
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الندروفر ديفندر 2020 
اجلديدة تظهر ب�سكلها املتوقع

ت�ستعد لندروفر لإطالق ديفندر 
ما  وهو   ،2020 يف  كلياً  اجلديدة 
اإىل   IAB موقع  م�سممي  دفع 
ت�ستعر�ض  تخيلية  �سورة  ت�سميم 
 SUVالـ من  القادم  اجليل 

الفاخرة.
 2020 ديفندر  لندروفر  حتافظ 
على ال�سكل ال�سندوقي ولكن مع 
ملحوظة  تخيلية  تغيريات  عدة 
تبداأ مع غطاء املحرك املرتفع 
الأمامي  ال�سبك  امل�سطح، 
ال�سغري الذي حتيط به م�سابيح 
اأ�سواء  مع  م�ستطيلة  اأمامية 
رفارف  اإىل  بالإ�سافة  نهارية 
�سفلية،  حماية  واألواح  ب�سيطة 
خطوط  باجلوانب  نرى  فيما 
مربعة  �سبه  نوافذ  مع  م�ستقيمة 
الـ هوية  لإبراز  تقليدية  واأبواب 
نرى  فيما  املعروفة،   SUV
املنبعجة  الرفارف  جوانب 
الهيبة  من  مزيد  تعطي  قلياًل 

والع�سلية.
اأمتعة  حقيبة  باب  باخللف  نرى 
عجلة  مع  اجلانب  اإىل  يفتح 
حني  يف  به،  مثبتة  احتياطية 

لوحة  بالداخل  جند  اأن  يتوقع 
بجانب  ت�سميمها  معاد  قيادة 
معلوماتي  ترفيه  نظام  �سا�سة 
كبرية وعدادات رقمية مع مقود 
جانب  اإىل  املهام  متعدد  كبري 
الراحة  خ�سائ�ض  من  العديد 

والرتفيه التي تنا�سب العائالت.
ديفندر  لندروفر  ت�ستند  �سوف 
امل�ستخدمة   D7u من�سة  على 
روفر  ورجن  دي�سكفري  بطراز 
حني  يف  روفر،  ورجن  �سبورت 
املحركات  خيارات  �ستت�سمن 
�سلندر   6 لرت  و3  �سلندر   4 لرت   2
بنظام  هايربد  مع خيار ملحرك 

كهربائي 48 فولت.
هذا و�سوف يبداأ اإنتاج لندروفر 
مب�سنع  كلياً  اجلديدة  ديفندر 
مطلع  �سلوفاكيا  يف  ال�رشكة 
اختبار  مت  حيث   ،2020 عام 
قا�سية  ظروف  يف  املوديل 
 40- حرارة  وبدرجات  للغاية 
درجة   48 وحتى  مئوية  درجة 
لكافة  للتاأكد من مالئمته  مئوية 

الظروف على الطرق الوعرة.

كيا وهيونداي تتعاونان مع رمياك الإطالق 
�سيارة ريا�سية كهربائية

اأن  وهيونداي  كيا  من  كل  تود 
يقدما �سئ خمتلف وجذاب يظهر 
ا�سم حتالفهما يف �سوق ال�سيارات 
الكهربائية، ولذا اأعلنت ال�رشكتني 
مليون   72 ا�ستثمار  عن  اليوم 
قبل  من  ريال(  مليون   270( دولر 
من  دولر   مليون  و18  هيونداي 
الكرواتية  رمياك  �رشكة  يف  كيا 
ذلك  حتقيق  على  ت�ساعدهما  كي 

الهدف.
�ستعمل  التعاون،  لهذا  نتيجة 
لتطوير  معاً  الثالثة  ال�رشكات 
�ستكون  حيث  جديدة،  �سيارات 

 N عالمة  اأ�سفل  منهم  واحدة 
هيونداي  ب�سيارات  اخلا�سة 
الريا�سية، والتي �سيتم ا�ستعرا�ض 
ن�سخة منوذجية منها اأولً، بجانب 
بتقنية  الأداء  عالية  اأخرى  �سيارة 
اإطالق  �سيتم  حيث  الوقود  خاليا 

كالهما يف وقت لحق.
وهيونداي  رمياك  من  كل  اأكدت 
نظراً  معاً  بالعمل  �سعادتهما  على 
لنظرة ال�سانعة الكورية امل�ستقبلية 
و�سع  بجانب  لالإعجاب،  واملثرية 
الأول  الطراز  من  كموردة  رمياك 

للمكونات الكهربائية.

�سيارتها  تكون  اأن  هيونداي  تنوي 
اجلديدة القادمة مبحرك و�سطي، 
منوذج  تد�سني  بعد  ياأتي  ما  وهو 
يف  الختباري   RM فيلو�سرت 
بنموذج  بعدها  التي حدثت   2014
ح�سان   269 قوة  ذات   RM15
وعزم 382 نيوتن.مرت بقدرة على 
كم/�ض   100 اإىل   0 من  الت�سارع 
اختبار  مع  ثانية   4.7 خالل 
نوربورجرينج  حلبة  على  النموذج 

يف 2016.
اجلانب  على  رمياك  وتعد  هذا 
اثنني  �سنع  عن  م�سوؤولة  الآخر 

من ال�سيارات النموذجية اخلارقة 
 Concept وهما  الكهربائية، 
بجانب   ،C_Twoو  One
وا�ستون  بينيفارينا  مع  تعاونها 
باتي�ستا  طرازات  ل�سنع  مارتن 
رمياك  �ستعمل  كما  وفالكريي، 
تطوير  يف  بور�ض  م�ساعدة  على 
م�ستقبل �سياراتها ب�سوق ال�سيارات 
ال�سانعة  �رشاء  بعد  الكهربائية 
رمياك  اأ�سهم  من   %10 الأملانية 
بال�سيف املا�سي، وهو ما يعطينا 
نبذة كافية عن مدى قدرة ال�رشكة 

الكرواتية.   

مذهلة! كهربائية  �سيارة  عن  "Citroen" تك�سف 
ا�ستعر�ست �رشكة "Citroen" الفرن�سية موؤخرا، �سيارة كهربائية 
ال�سيارة  هذه  وزودت  العلمي،  اخليال  اأفالم  مبركبات  �سبيهة 
مبقا�ض   ،"GoodYear" نوع  من  خا�سة  ريا�سية  بعجالت 
"R30 30/255"، واأبواب بت�سميم فريد، تفتح اإىل الأمام واخللف 
لتوؤمن اأكرب قدر من الراحة و�سهولة احلركة للركاب اأثناء الدخول 

واخلروج من املركبة.
التي  اأحدث املواد  "Citroen 19_19" ف�سنعت من  اأما قمرة 
وزودت  الكربون،  واألياف  البال�ستيك  مع  املعدن  فيها  يتداخل 
كبرية  اإلكرتونية  و�سا�سات  ركاب،  لأربعة  تت�سع  مريحة  مبقاعد 
تعمل باللم�ض للتحكم بتقنيات ال�سيارة واأنظمتها، بالإ�سافة اإىل 
اإلكرتوين ذكي ي�ستجيب لالأوامر ال�سوتية لل�سائق ، لريد  م�ساعد 
واأنظمة  املولتيميديا  باأنظمة  ويتحكم  الهاتفية  املكاملات  على 

ال�سوت ونظامي القيادة وحتديد املواقع.

تتح�رش �رشكة "فولك�ض فاغن" لإطالق �سيارة "ID.3"، املتوقع اأن ت�سبح 
اأقوى مناف�ض يف �سوق املركبات الكهربائية ال�سغرية.

وتتميز هذه املركبة بهيكل هات�سباك غاية يف الأناقة، 
مزود مب�سابيح LED، وكامريات مراقبة 

وح�سا�سات حركة من جميع اجلهات 
لتاأمني بيانات دقيقة لنظام الأمان 

ومنع احلوادث. اأما مقاب�ض 
الأبواب، فاأتت مدجمة داخل 
الهيكل كما يف �سيارات رينج 

روفر وت�سال احلديثة.
اأما قمرة ال�سيارة فزودت 

بواجهة قيادة مبقود يخرج باجتاه 
ال�سائق عند احلركة فقط، من ثم 

تعمل باللم�ض للتحكم بتقنيات املركبة، واأمام يعود ليختفي �سمن الواجهة، واأدجمت فيه اأزرار 
ال�سائق �سا�سة متطورة تعمل باللم�ض اأي�سا. ومن املفرت�ض اأن تطرح هذه املركبة بـ 3 ن�سخ، جميعها مزودة مبحرك كهربائي بعزم 170 ح�سانا، 

وبطاريات تكفيها لتقطع اأكرث من 400 كلم بال�سحنة الواحدة، اأما �سعرها ف�سيقل عن 40 األف دولر.

االأناقة يف  غاية  كهربائية  �سيارة  فاغن" تطلق  "فولك�س 

تعرف على اأهم مميزات هيونداي 
�سوناتا 2020 اجلديدة كليًا

عن  الر�سمي  الك�سف  بعد 
اأ�سدرت   ،2020 �سوناتا  هيونداي 
بع�ض  الكورية  ال�سيارات  �سانعة 
والتي  ومميزاتها،  موا�سفاتها 
تد�سينها  ُقبيل  لكم  ن�ستعر�سها 
نيويورك  مبعر�ض  اأبريل   14 يف 

لل�سيارات 2019.
جديد  فاخر   Bose �سوت  نظام 
بني  تعاون  اأول  هو  هذا  كلياً  
لتقدمي جتربة   Bose و  هيونداي 
�سماعية ا�ستثنائية لعمالء �سوناتا، 
يف  ال�سوت  اأنظمة  وت�ستخدم 
الرقمية  الإ�سارة  تقنيات  ال�سيارة 
الركاب  لو�سع   Bose لـ  املتطورة 
يف مركز ال�سوت بغ�ض النظر عن 
مفتاح  املق�سورة.  يف  موقعهم 
وتاأتي  الذكي   بالهاتف  رقمي 
بتقنية  اجلديدة   2020 �سوناتا 
ت�سمح بفتح وغلق وت�سغيل ال�سيارة 
مبفتاح رقمي يتم ا�ستخدامه عرب 
ال�سيارة  قدرة  مع  الذكي،  الهاتف 
على التعرف على املفتاح الرقمي 
ما  اأوتوماتيكياً،  اإعداداتها  وتغيري 
ي�سهل كثرياً من م�ساركة ال�سيارات 

بني عدة اأفراد.

املن�سة  الثالث   اجليل  من�سة 
ت�سميمها  تدعم  لل�سيارة  اجلديدة 
وقوتها  وكفاءتها  و�سالمتها 
وجتربة اأدائها )ح�سب الت�رشيحات 
الر�سمية لل�رشكة(، وتنوي هيونداي 
املن�سة يف  ا�ستخدام هذه  تو�سيع 

موديالتها القادمة.
ال�سائق  مل�ساعدة  جديدة  اأنظمة 
على   2020 �سوناتا  ح�سلت  كما 
ال�سائق  م�ساعدة  اأنظمة  من  عدد 
النقطة  را�سد  مثل  اجلديدة، 
مب�سح  يقوم  والذي  العمياء، 
املنطقة املحيطة بال�سيارة والتي 
مراآة  عرب  عادًة  روؤيتها  ميكن  ل 
الروية اخللفية املعتادة، مع نظام 
على  للم�ساعدة  متطور  جديد 
على  قدرته  مع  احلارة،  البقاء يف 
لل�سيارة  الق�سوى  ال�رشعة  حتديد 
ال�رشعة  حلدود  تبعاً  اأوتوماتيكياً 

يف املناطق املختلفة.
واأخرياً ح�سلت ال�سيارة اأي�ساً على 
نظام ذكي للم�ساعدة على الركن، 
والذي ي�سمح لل�سيارة بركن نف�سها 
اأو طلبها من موقع ركنها عن بعد 

بدون وجود �سائق وراء املقود.
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في�س بوك �ستمنع البث املبا�سر عن امل�ستخدمني املعاقبني

�أنها  بوك  في�س  �أعلنت 
�ملبا�رش  �لبث  ميزة  �ستقيد 
بع�س  عن  وحتجبها  بالفيديو 
م�ستخدميها وذلك على خلفية 

�أحد�ث نيوزيلند� �لأخرية.
فاإنه  جديدة  �سيا�سة  ومبوجب 
�مل�ستخدمني  �أحد  �نتهك  �إذ� 
وبنود  �ملجتمع  معايري 
و�حدة  ��ستخد�م �خلدمة ملرة 

فقط، فاإن في�س بوك �ستحظره 
�لبث  خا�سية  ��ستخد�م  من 
من  حمدودة  ملدة  �ملبا�رش 

�لزمن مل تك�سف عنها.
وي�سمل هذ� �لنتهاك �أي �سكل 
عن  فقط  ولي�س  �ملحتوى  من 
بالفيديو.  مبا�رش  بث  طريق 
�مل�ستخدم  ن�رش  لو  مبعنى 
�سور  �أو  رو�بط  �أو  من�سور�ت 

�لإبالغ  مت  �آخر  �سيء  �أي  �أو 
ينتهك معايري  �أنه  و�إقر�ره  عنه 
بوك  في�س  فاإن  �ملجتمع، 
�ملبا�رش  �لبث  من  �ستمنعه 
لفرتة موؤقتة. تهدف في�س بوك 
خطر  تقليل  �لتقييد  هذ�  من 
�ملبا�رش  �لبث  ��ستخد�م  �إ�ساءة 
عن  للتعبري  كاأد�ة  بالفيديو 
�لإجر�ء�ت  هذه  تاأتي  �لر�أي. 

في�س  من  �مل�سددة  �لعقابية 
بوك على خلفية �أحد�ث م�سجد 
يف   Christchurch مدينة 
�لإرهابي  قام  حيث  نيوزيلند� 
حي  ب�سكل  جرميته  بعر�س 
في�س  طريق  عن  ومبا�رش 
حلذف  كثري�ً  عانت  �لتي  بوك 
�ملقاطع �ملن�سوخة و�ملنت�رشة 

ب�رشعة.

مايكرو�سوفت تتعاون مع �سوين 
يف الألعاب ال�سحابية

�أعلنت �رشكتا مايكرو�سوفت و�سوين – �ملتناف�ستني يف 
جمال �لألعاب منذ فرتة طويلة – عن �رش�كة غري عادية، 

مما ي�سمح للخ�سمني بالعمل �سوًيا لتح�سني منتجات 
بع�سهما �لبع�س يف جمال �لألعاب �لقائمة على �ل�سحابة.

و�ست�ستك�سف �ل�رشكتان �لتطوير �مل�سرتك للحلول 
�ل�سحابية �مل�ستقبلية يف خدمة �أزور Azure �ل�سحابية 

لدعم �ألعابهما وبث �ملحتوى، كما �ستعمل خدمة 
مايكرو�سوفت �ل�سحابية �أزور على ت�سغيل خدمات 

�لألعاب وبث �ملحتوى �حلالية من �سوين يف �مل�ستقبل.
وتتعلق �ل�رش�كة باإن�ساء تقنيات �سحابية وذكاء ��سطناعي 

جديدة من خالل ��ستخد�م نظام �حلو�سبة �ل�سحابية 
�أزور، و�ستعمل �ل�رشكتان على تطوير حلول �سحابية 

جديدة تُفيد خدمات �لألعاب و�لرتفيه.
ا  وتو�سح مايكرو�سوفت �أن هذه �جلهود �ستت�سمن �أي�سً
�إن�ساء من�سات تطوير �أف�سل ملجتمع �سناع �ملحتوى، 

وتخطط كل من �سوين ومايكرو�سوفت لإقامة �رش�كة يف 
�خلدمات �مل�ستقبلية �لتي ت�ستهدف �ملبدعني وجمتمع 
�لألعاب. وتقول �ل�رشكتان: �إنهما �ست�ساركان معلومات 

�إ�سافية عند توفرها، لكن �ل�رش�كة تعني �أن مايكرو�سوفت 
و�سوين �ستتعاونان يف �لألعاب �ل�سحابية.

ويُعد هذ� �لتعاون �سفقة كبرية جًد� ملايكرو�سوفت 
و�سوين، وخ�سارة كبرية ملناف�س مايكرو�سوفت �ل�سحابي 
�لرئي�سي، �أمازون، كما يعني �أن غوغل، مناف�س �لألعاب 

�جلديد ملايكرو�سوفت و�سوين، �ستفقد ��ست�سافة خدمات 
�سوين �ل�سحابية.

ن�سخة جتريبية من تطبيق 
وات�س اآب تاأتي بالو�سع 

امُلظلم على كامل التطبيق

وخا�سًة  �مل�ستخدمني،  جميع 
متحم�سون  �أندرويد  م�ستخدمي 
على  �مُلظلم  �لو�سع  لتجربة 
�إ�سد�ر  يف  �لنظام  م�ستوى 
 ،”Q “�أندرويد  �لقادم  �أندرويد 
�ل�سمة  �أ�سبحت  �لأيام  وهذه 
�مُلظلمة مطلب يُنادي بها جميع 
�لتطبيقات،  على  �مل�ستخدمني 
وخا�سًة يف �لتطبيقات �ل�سعبية، 
ذ�ته،  بحد  مو�سوع  يف  عموًما 
جديدة  جتريبية  ن�سخة  ظهرت 
�آب  و�ت�س  �لرت��سل  تطبيق  من 
�أندرويد،  ت�سغيل  نظام  تدعم 
�مُلظلم  �لو�سع  جلب  مت  وفيها 

على �لتطبيق ب�سكل كامل.

حيث يف �لوقت �حلايل وكما هو 
�إعد�د�ت  �إعطاء  مت  معروف، 
�مُلظلمة  �ل�سمة  �لتطبيق 
هذه  جتديد  مت  وموؤخًر�  فقط، 
�لإعد�د�ت نف�سها، على �لأرجح 
��ستعد�ًد� لأن تكون متو�فقة مع 
و�لأغمق،  �لأفتح  �لألو�ن  نظام 
ل  �لألو�ن،  عن  �حلديث  وعند 
ي�ستخدم �لو�سع �مُلظلم هنا لوًنا 
ي�ستخدم  ولكنه  مطلًقا،  �أ�سود 
جًد�،  �لغامق  �لرمادي  �للون 
ل�سا�سات  �سديًقا  يجعله  وهذ� 
�لعينني  تعب  عدم  مع   OLED
بني  �لتباين  من  عالية  بدرجة 

�لأ�سود و�لأبي�س.

اإن�ستاجرام تغلق 
تطبيقها امل�ستقل 

 Direct للرتا�سل

تتجه من�سة �إن�ستاغر�م �إىل �إغالق تطبيقها 
 Instagram للرت��سل �مل�سمى  �مل�ستقل 
�لأ�سخا�س  لبع�س  تتاح  �أن  قبل   Direct
فر�سة ��ستخد�مه، وذلك وفًقا ملات نافار� 
Matt Navarra، معلق و�سائل �لتو��سل 
جانب  �إىل   – ر�سد  �لذي  �لجتماعي، 
�لعديد من �مل�ستخدمني – ر�سالة جديدة 
�ل�سهر  يف  �لإغالق  �إىل  تُ�سري  �لتطبيق  يف 

�ملقبل.

وكانت هذه �ملرة �لأوىل �لتي يكت�سف فيها 
وذلك  �لتطبيق،  وجود  �لأ�سخا�س  بع�س 
عاملي،  ب�سكل  تطلقه  مل  �إن�ستاجر�م  لأن 
بل �أطلقته يف �سهر دي�سمرب من عام 2017 
�سمن عدد حمدد من �لدول، وهي ت�سيلي، 
وتركيا،  و�لربتغال،  و�إيطاليا،  و�إ�رش�ئيل، 

و�أوروغو�ي، كتطبيق كامري�.
و�أ�سار متحدث با�سم �ل�رشكة يف ذلك �لوقت 
�إىل �أن ميزة �لرت��سل �ملبا�رش د�خل تطبيق 
�إن�ستاجر�م كانت تنمو، و�أن �ل�رشكة �سعرت 
ح�سلت  �إذ�  �أف�سل  جعلها  على  بقدرتها 
ويبدو  �مل�ستقل،  تطبيقها  على  �مليزة 
�أنها �تبعت م�سار �ل�رشكة �لأم – في�سبوك 
للرت��سل  بتطبيقها  يتعلق  فيما  نف�سه   –

.Messenger مل�ستقل، ما�سنجر�

م�سابهة  �لتطبيق  عمل  طريقة  وكانت 
�سات  �سناب  تطبيق  عمل  لطريقة 
للم�ستخدمني  ميكن  �إذ   –  Snapchat
كتابة  �أو  وفيديوهاتهم،  �سورهم  م�ساركة 
بريد  �سندوق  ويختفي  ب�سهولة،  �لر�سائل 
�لر�سائل �خلا�سة �سمن تطبيق �إن�ستاجر�م 
�لأ�سا�سي مبجرد تثبيت �لتطبيق، ول ميكن 
تطبيق  عرب  �إل  ر�سائل  �أي  �إىل  �لو�سول 

.Direct
�إغالقها  �سبب  �إن�ستاغر�م  تو�سح  ومل 
يف  ياأتي  �لقر�ر  لكن   ،Direct لتطبيق 
لدمج  في�سبوك  فيه  ت�ستعد  �لذي  �لوقت 
و�ت�ساب،  للرت��سل،  �ملختلفة  من�ساتها 
ور�سائل �إن�ستاغر�م، وما�سنجر، مما يجعل 

�ملنتجات �أقرب �إىل بع�سها �لبع�س.

اأمازون تبداأ بناء مطارها 
البالغة قيمته 1.5 مليار دولر

 ،Jeff Bezos بيزو�س  جيف  �فتتح 
ل�رشكة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�س�س 
يف  �لعمل  �لتجزئة،  لتجارة  �أمازون 
 1.5 قيمته  �لبالغة  مطارها  تطوير 
كنتاكي،  ولية  �سمال  يف  دولر  مليار 
بحلول  يُفتتح  �أن  �ملتوقع  من  و�لذي 

عام 2021
لأمازون  �جلوي  �ملركز  هذ�  وي�سمح 
وتقليل  لل�سحن،  عملياتها  يف  بالتحكم 
و   ،UPS خدمات  على  �عتمادها 

�لأمريكية،  �لربيد  وخدمة   ،FedEx
وي�رشع  �لتكاليف،  يخف�س  �لذي  �لأمر 

�أوقات �لتو�سيل.
مركز  عن  �أعلنت  قد  �أمازون  وكانت 
�خلدمات �جلوية يف مطار �سين�سيناتي 
Cincinnati – مطار �سمال كنتاكي 

�لدويل CVG – يف عام 2017.
من  طائرة   50 �ملركز  �سمن  و�ستعمل 
�أنه  �إىل  �لإ�سارة  مع  �ل�رشكة،  طائر�ت 
 100 من  �أكرث  ي�سم  �أ�سطوًل  يدعم 

وقالت   ،Prime Air �سحن  طائرة 
�إنها  �ملا�سي:  �لعام  يف  �ل�رشكة 
وقد   ،767 بوينج  40 طائرة  �ست�ستاأجر 

دخلت 16 طائرة �خلدمة حالًيا.
وح�سلت �ل�رشكة على عقد �إيجار مدته 
50 عاًما، لأكرث من 900 فد�ن من ملكية 
مطار �سين�سيناتي، وتُعد هذه �مل�ساحة 
مكافئة تقريبًا حلجم �ملر�كز �لعاملية 
جمال  يف  �لر�ئدة  �لطري�ن  ل�رشكات 

.UPS و ،FedEx ل�سحن، مثل�



»�سام�سونغ« تتحدى »�آبل« 
بحا�سب لوحي جديد

�إطالق  نيتها  عن  »�سام�سونغ«  �رشكة  �أعلنت 
�جلديد   Galaxy Tab S6 حا�سب 
�لأهم  �ملناف�س  منه  جتعل  مبو��سفات 
 Galaxy �للوحية، و�سيطرح  »�آبل«  حلو��سب 
بذ�كرة  مزودة  و�حدة  بن�سختني،   Tab S6
وذ�كرة  غيغابايت،   128 د�خلية  تخزين 
 649 ثمنها  غيغابايت،   6 ع�سو�ئي  تخزين 
تخزين  بذ�كرة  تطور�  �أكرث  و�أخرى  دولر�، 
 8 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة  غيغابايت،   256
غيغابايت، �سعرها 729 دولر�. و�ستزود تلك 
 10.5 مبقا�س   OLED ب�سا�سات  �حلو��سب 
بيك�سل،   )1600/2560( عر�س  بدقة  بو�سة، 
 ،Tab S4 حو��سب  يف  �ملوجودة  كتلك 
وما�سح لب�سمات �لأ�سابع مدمج يف �ل�سا�سة، 
 855  Snapdragon معاجلات  �إىل  �إ�سافة 
�أمبري،  �ملتطورة، وبطارية ب�سعة 7040 ميلي 
�أما  تقريبا.  �ساعة   15 لـ  بت�سغيلها  ت�سمح 
�ملعدن  من  ف�سياأتي  �حلو��سب  هذه  هيكل 
 420 يزن  فقط،  ملم   5.7 ب�سماكة  و�لزجاج، 
متطورة،  �سوت  مكرب�ت   4 بـ  مزود  غر�ما، 
و�سا�سته لها �لقدرة على �لتعامل مع �لأقالم 
�لإلكرتونية S Pen، وملحق به لوحة مفاتيح 
قابلة للفك و�لرتكيب حتول �جلهاز �إىل حا�سب 

�سخ�سي حممول �أنيق.

�ل�سوكوالتة �لد�كنة 
تقي من �عتالل عقلي 

قد يكون قاتال!
�أجر�ها  جديدة  �أمريكية  در��سة  تو�سلت 
لو�س  يف  كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون 
�ل�سوكولتة  بني  �سلة  وجود  �إىل  �أجنلو�س، 
بيانات  �لباحثون  وفح�س  و�ملز�ج  �لد�كنة 
��ستهالكهم  �سملت  �لبالغني،  من   13626
�لكتئاب  و�أعر��س  �لد�كنة  لل�سوكولتة 
يف  مبا  �لأخرى،  �لعو�مل  من  وجمموعة 
و�مل�ساكل  �لبدين  و�لن�ساط  �لطول  ذلك 
�ل�سحية �ملزمنة وك�سف حتليل �لبيانات �أن 
�مل�ساركني �لذين �أبلغو� عن تناول �ل�سوكولتة 
�أقل  �حتمالت  لديهم  يوميا،  �لد�كنة مرتني 
بن�سبة 70% لالإبالغ عن �أعر��س �لكتئاب من 

�أولئك �لذين مل يتناولوها �أبد�.

جنح يف حت�سني اأداء املكرة وجلب 
ك�أ�س اجلمهورية

عكا�سة ح�سناوي 
يف ذمة �هلل

�لرئي�س  �جلمعة   �م�س  �سبيحة  تويف    
�ل�سابق لفريق �حتاد بلعبا�س  رجل �لأعمال 
»عكا�سة  ح�سناوي » وذلك بعد �رش�ع طويل 

مع  مر�س ع�سال .
فريق  على   كبري  ف�سل  له  ح�سناوي  �ل�سيد 
�ملكرة �لذي �أنقذه من �لعديد من �مل�ساكل 
�لكاأ�س  على  يناف�س  فريقا  وجعله  �ملالية 
و�ملعنوي  �ملايل  �لدعم  بفعل  و�للقب  
�لرجال  من  كان  و�أنه   خا�سة   ، للفريق 
�لنافدين ومن �ملقربني من �ل�سلطات ، كما 
ميتاز برث�ء كبري بفعل موؤ�س�ساته �لكبرية يف 
جمال �لبناء  و�لأ�سغال  �لعمومية و�لفالحة  
�لتي مكنته من �سب  مبالغ هامة يف خز�ئن 
�أن تقفز  �حتاد بلعبا�س   �لتي  ��ستطاعت  
وتناف�س   �لأول  �لدور  �إىل  �لثاين  �لدور  من  
نهائيات كاأ�س �جلمهورية كبار �لفرق ، وتفوز 
حتوي  �ملكرة   مدر�سة  �أ�سبحت   كما  به  
ح�ساب  �ألف  لها  ويح�سب  �لالعبني   �أح�سن 
عكا�سة  بذلها   �لذي  �جلهود  لفعل  وذلك 
ح�سناوي قبل ��ستقالته �ملر�س هو من غيبه 
عن �ل�ساحة قبل �أن تعلن وفاته �سبيحة �أم�س 

�جلمعة ببلعبا�س .
حممد بن ترار

ح-كرمي

قرية  �لقادم  �لأ�سبوع  تعي�س 
»بوزقان«  لبلدية  �لتابعة  »حورة« 
بتيزي وزو�س مع فعاليات �لطبعة 
�لربنو�س،  ملهرجان  �لثالثة 
ثالثة  مد�ر  على  تتو��سل  �لتي 
عدة  لإجناحها  برمج  حيث  �أيام، 
معر�س  منها  ثقافية  ن�ساطات 
�لقبائلي،  �لتقليدي  �للبا�س 
�نطالق  حفل  �سيتم  و  �لربنو�س 
بح�سور  �لثقايف  �حلدث  هذ� 
�لقرية  و�سكان  �ل�سلطات �ملحلية 
�لثقافية  �جلمعية  جهتها  من  و 
لها  كانت  �لتي  فرحات  يعقوبي 
�ملهرجان،  هذ�  لتنظيم  �ملبادرة 
ت�رشيح  �جلمعية يف  رئي�س  �أ�سار  
للو�سط �إىل �ملجهود�ت �لتي تقوم 
بها هذه �لأخرية لفائدة �ملنطقة، 
كما �أكدو� تاريخ �ملجاهد يعقوبي 
�أبناء  من  كان  �لذي  فرحات 

�أجل  بنف�سه من  �ملنطقة و�سحى 
من  يعد  حيث  �جلز�ئر  ��ستقالل 
�أبرز جماهدي قرية حورة و يعترب 
�لربنو�س �لذي يرتديه �لرجال يف 
ف�سل �ل�ستاء للتدفئة و�لحتماء من 
باملنطقة،  �ل�سائد  �لقار�س  �لربد 
فارتد�ء �لربنو�س بالن�سبة للقاطن 
مبنطقة �لقبائل �أمر بديهي، حيث 
�ملقاهي  يف  به  �لرجال  يتباهى 

�أ�سا�س  على  جتمعاتهمم،  و�أماكن 
�مل�سنوع  لل�سوف  �لعالية  �لنوعية 
�لتي  �حلرفية  باملر�أة  وكذ�  منه، 
رمز�  �لربنو�س  يعد  كما  ن�سجته 
من �لرموز �لثقافية للمنطقة ذ�ت 
ل  و�لقدمية،  �لعريقة  �لتقاليد 
تز�ل ر��سخة و�سط �سكان منطقة 
وتقاليد  بعاد�ت  تزخر  �لقبائل 
�لتاريخ،  عمق  من  نابعة  عريقة 

و�لأعر��س  �لأفر�ح  تز�ل  ل  �إذ 
عاد�تها  بنف�س  حتتفظ  �لقبائلية 
عن  �أبا  تو�رثتها  �لتي  وتقاليدها 
�لرجولة  �إىل  يرمز  �لذي  جد، 
زيارة  تنظيم  �سيتم  كما  و�ل�سهامة 
�لتاريخية  �ملحطات  ملختلف 
وكذ� �ملنازل �لقدمية �إ�سافة �إىل 
ل�سناعة  �لتقليدية  �مل�سانع  �أحد 
بني  من  �لقبائلية،وهي  �لزر�بي 
�ملعار�س �حلية عن مر�حل �جناز 
عر�س  مت  كما  �لقبائلية،  �لزربية 
ناهيك  �لتقليدية  �لألب�سة  خمتلف 
و  و�لفخار  �لف�سية  �حللي  عن 
منها  خا�سة  �لألب�سة  خمتلف 
�سيتو��سل  �ملهرجان  �لربنو�س 
غر�ر  على  ن�ساطات خمتلفة  عرب 
وعر�س  �سعرية  �أم�سيات  تنظيم 
وذلك  �لتقليدي  �لقبائلي  �لعر�س 
و�لألب�سة  �خليل  با�ستعمال 
يرتديها  كان  �لتي  �لتقليدية 

�لرجال و�لن�ساء يف �لأعر��س

تيزي وزو

بلدية بوزقان حتتفي بالطبعة �لثالثة 
اللربنو�س �لتقليدي

يف الربع الث�ين من 2019

�سركة جازي ت�ساعف ��ستثمار�تها 

املديرية الع�مة للغ�ب�ت

�إتالف 2000 هكتار 
يف ظرف �أ�سبوع 

�لأ�سبوع  خالل  �لغابات  حر�ئق  ت�سببت 
�ملا�سي  31 جويلية  �إىل   25 �ملمتد من 
يف �إتالف م�ساحة �إجمالية تناهز 2000 
للمديرية  بيان  يف  جاء  ح�سبما  هكتار، 

�لعامة للغابات.  
ت�سجيل  مت  �نه  �مل�سدر  ذ�ت  �أو�سح  و 
�إجمالية  م�ساحة  �سملت  حريقا   264
على  تتوزع  هكتار�   1 ب70ر988  تقدر 
36ر559  و  �لغابات  من  هكتار  33ر538 
هكتار� من �لأحر��س و 01ر891 هكتار� 
من �لأدغال �أي مبعدل 71ر37 حريقا يف 
�ليوم و م�ساحة تقدر ب53ر7 هكتار�ت/ 

�أ�سابها �حلريق

ديوان احلبوب بتي�رت   

�إيد�ع 09 �إطار�ت 
من رهن �حلب�س 

بتهم �لف�ساد
حمكمة  �لتحقيق  لدى  قا�سي  �أمر 
باإيد�ع  مدير  �أم�س  �أول  تيارت  نهار 
�ملالية وكذ� مدير �خلزينة و07 �إطار�ت 
�جلافة  و�لبقول  �حلبوب  بديون  �أخرى 
لولية تيارت رهن �حلب�س  بتهمة تبديد 
بالف�ساد  تتعلق  وتهم  عمومية  �أمو�ل 
بالقمح  �ملطاحن  بتزويد  مرتبطة 
وليات  من  �لعديد  يف  و�للني  �ل�سلب 

�لغرب �جلز�ئري .
حممد بن ترار
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 تيزي وزو

تفكيك �سبكة 
خمت�سة يف ترويج 

�ملخدر�ت 
من  وزو  تيزي  �من  م�سالح  متكنت 
ترويج  يف  تخت�س  ع�سابة  تفكيك 
�ملخدر�ت ح�سبما ورده م�سدر �مني 
�مل�سالح  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أبرز 
�ملذكورة قد متكنت يف �إطار مكافحة 
�لإطاحة  من  �أنو�عها  ب�ستى  �جلرمية 
يف  تخت�س  خطرية  �إجر�مية  ب�سبكة 
ثالثة  من  تتكون  �ملخدر�ت  ترويج 
�أ�سخا�س ترت�وح �أعمارهم ما بني 25 
�إىل 34 �سنة مع  حجز 300 غر�م من 
�ملخدر�ت وقد مت توقيف �أفر�د هذه 
ق�سائيا  م�سبوق  بينهم  من  �لع�سابة 
مدينة  بقلب  جنوب  �رشق  مبجموعة 
تيزي وزو و توقيف �رشكائه وقد متت 
م�سبوهة  حتركات  ر�سد  �إثر  �لعملية 
�إثر  وتبني  �لأ�سخا�س  من  ملجموعة 
ت�ستعمل  كانت  مركبة  �أن  �لتحريات 
�إجر�ء  �ملخدر�ت ومت حترير  لرتويج 
�سيحالون  �ملتورطني  �سد  قانوين 

مبوجبه على �لعد�لة 
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تقنيات  يف  �لر�ئدة  �ل�رشكة   ، جازي  ذي�رش 
نتائج  عن  تعلن  �أن   ، �لرقمية  �لت�سالت 
و�لتي   2019 عام  من  �لثاين  للربع  �لت�سغيل 
�ل�ستثمارية  �إ�سرت�تيجيتها  با�ستمر�ر  تتميز 
�إنرتنت  �سبكة  �أكرب  لبناء  طموحها  توؤكد  �لتي 
يف  �لرقمي  �لقت�ساد  بناء  يف  و�مل�ساهمة 

�جلز�ئر.
مبلغا  جازي  ،��ستثمرت�رشكة  �ل�سياق  هذ�  يف 
قدره 3.5 مليار دينار يف �لربع �لثاين من �لعام 
بالربع  بن�سبة 36 % مقارنة  زيادة  ، مما ميثل 
�لفرتة من عام  �لأول و 6 % مقارنة مع نف�س 
2018. حيث �تبعت جازي ��سرت�تيجية تهدف 
�لر�بع   و  �لثالث  �جليلني  �سبكتي  تكثيف  �إىل 
�خلا�سة بها من �أجل تلبية توقعات زبائنها  من 

خالل �حلفاظ على جودة �ت�سال عالية.
، كان  �لعام �جلاري  �لثاين من  �لربع  نهاية  يف 
بزيادة  �أي  م�سرتك،  مليون   15.6 جازي  لدى 
 .2018 عام  من  �لفرتة  بنف�س  مقارنة   %0.4
ز�دت   ، دينار  ماليري   6.4 قدره  معمبلغ   و 
�إىل  �سنة  بن�سبة 9.2 % من  �لنرتنت  �إير�د�ت 
لالنرتنت  �لعايل  �ل�ستخد�م  ب�سبب  �أخرى 
هذه  يف  �مل�سرتكني  عدد  يف  �لكبرية  و�لزيادة 

�أي  ماليني   9.3 �إىل  ماليني   8.3 �خلدمةمن 
بزيادة �سنوية بن�سبة %13.

و يف �لربع �لثاين كذلك ، �سجلت جازي �إير�د�ت 
�إجمالية قدرها 22.3 مليار دينار ، بانخفا�س 
طفيف قدره 3.4 % مقارنة بالفرتة نف�سها من 
عام 2018 . وتو��سل �ل�رشكة خطتها لتحقيق 
�لنتعا�س �لت�سغيلي يف �سياق �قت�سادي �سعب 
للغاية و �نخفا�س يف ن�ساط �سوق �لت�سالت.

و�ل�رش�ئب  �لفو�ئد  قبل ح�ساب  �لأرباح  بلغت 
�لثاين  �لربع  يف  دينار  مليار�ت   10 و�لإهالك 
من �ل�سنة �جلارية ، بانخفا�س 1% على �أ�سا�س 
�لإير�د�ت  يف  �لنخفا�س  تعوي�س  مت  �سنوي. 
�لتقارير  �إعد�د  تاأثري معيار  جزئًيا عن طريق 
خف�س  و�سيا�سة   16 رقم  �لدولية  �ملالية 
�لأرباح  هام�س  ،��ستقر  جانبه  من  �لتكاليف. 
قبل ح�ساب �لفو�ئد و�ل�رش�ئب و�لإهالك عند 

حدود 45% يف �لفرتة �ملذكورة.
   و بحلول نهاية �لربع �لثاين من �لعام �جلاري 
، غطت خدمات �جليل �لر�بع  28 ولية و�أكرث 
غطت  حني  يف   ، �لبالد  �سكان  من   %  27 من 
 %  74 من  و�أكرث  ولية  �لثالث48  �جليل  �سبكة 

من �ل�سكان.

�ساروخ حوثي
 على �لدمام

�حلوثيون  �أعلن  م�سبوق،  غري  تطور  يف 
مدينة  يف  �سعودي  ع�سكري  موقع  ��ستهد�ف 
�ل�سعودية  �رشقي  �خلليج  �ساحل  على  �لدمام 
عن  �لعملية  هذه  مييز  وما  بال�ستي  ب�ساروخ 
على  �ل�سو�ريخ  لإطالق  �ل�سابقة  �لعمليات 
�لنز�ع  �أثناء  �ل�سعودية  يف  �ملو�قع  خمتلف 
ملثل  �ساروخ  �إطالق  مت  �أنه  هو  �ليمن،  يف 
كانت  مرة، حيث  لأول  �لبعيدة  �مل�سافة  هذه 
�إليه  و�سلت  ما  �أبعد  �سابق  وقت  �لريا�س يف 
�سو�ريخ �حلوثيني وي�سار �إىل �أن �مل�سافة بني 
�لدمام و�أقرب نقطة منها ب�سمال �ليمن، حيث 
معقل �حلوثيني، تبلغ نحو 1200 كلم، و�مل�سافة 

بني �لدمام و�سنعاء �أكرث من 1300 كلم.

احلجرية  بورقلة

فك لغز �عتد�ء 
على �ساحنة يف 

ظرف قيا�سي
�سائق �ساحنة يبلغ من �لعمر 47 �سنة، تقدم 
�لوطني  للدرك  �لإقليمية  �لفرقة  �أفر�د  �إىل 
م�ستوى  على  ل�سد  ن�سبهم  �أثناء  باحلجرية، 
ورقلة  �لر�بط بني   03 �لوطني رقم  �لطريق 
و�لو�دي، ليعلمهم عن قيام �أ�سخا�س بتحطيم 
زجاج �لباب �لأي�رش ل�ساحنته و�رشقت مبلغ 

من �ملال قدره )980.000( دج.  
�سخ�سني  بتوقيف  قامو�  �لفرقة   �أفر�د 
 50 و   30 �لعمر  يبلغان من  فيهما   م�سكوك 
من  مبلغ  وبحوزتهما  �سيارة  منت  على  �سنة 

�ملال قدره)958.000(دج.

امل�سيلة 

50 نقطة معتمدة 
لبيع �الأ�ساحي 

�سخرت مديرية �لفالحة بامل�سيلة، بالتن�سيق 
مع �ل�سلطات �لولئية 50 نقطة لبيع �ملا�سية، 
عرب47  �ملبارك،  �لأ�سحى  لعيد  حت�سبا 
بلدية، وفقا ملا ين�س عليه �لقر�ر �لولئي، 
ت�سخري  مع  �ل�ساأن،  بهذ�  موؤخر�  �ل�سادر 
لل�سهر  بيع،  نقطة  كل  عند  بيطرية  فرق 
�ملا�سية قبل عر�سها  على مر�قبة وفح�س 
يف نقاط �لبيع، وتهدف هذه �ملبادر�ت �يل 
تقريب نقاط بيع �لأ�ساحي، من �لتجمعات 
من  و�ملو�لني،  �لباعة  ومتكني  �ل�سكانية 
�سحيا،  �ملوؤمنة  ما�سيتهم  قطعان  �دخال 
و�لق�ساء على �لو�سطاء و�مل�ساربني ومتكني 
�لوفرة،  ول�سمان  ��ساحيهم  �رش�ء  من 
من طرف  �لأ�ساحي  �قتناء  عملية  وت�سهيل 

�ملو�طنني. 

عن  لالت�سالت  �أوريدو   جممع  �أعلن 
ل�سنة  �لأول  لل�سد��سي  �ملالية  نتائجه 
)�جلز�ئر(  �أوريدو   �إير�د�ت  بلغت   2019
�ل�سد��سي  يف  جز�ئري  دينار  مليار   41،1
 13،6 �لزبائن  عدد  بلغ   2019 ل�سنة  �لأول 
زبون يف �ىل غاية 30 جو�ن 2019  مليون 
�حت�ساب  قبل  �ملحققة  �لإير�د�ت  ُقدرت 
�لفو�ئد و�ل�رش�ئب و�ل�ستهالك و�لإطفاء 
ل�سنة  �لأول  �ل�سد��سي  يف   )EBITDA(

2019 بـ 15 مليار دينار جز�ئري.

فيما يخ�س �ل�ستثمار�ت خالل �ل�سد��سي 
�لأول ل�سنة 2019، خ�س�ست �أوريدو  غالف 
جز�ئري  دينار  مليار   10،9 بـ  ُقدر  مايل 
وذلك لتعزيز وع�رشنة �سبكتها للتغطية يف 
�مُلجّمع، مُتثل �أوريدو  )�جلز�ئر( 12% من 

جمموع �لزبائن.
يف  )�جلز�ئر(  �أوريدو   نتائج  توؤكد 
جناعة  عن   ،2019 ل�سنة  �لأول  �ل�سد��سي 
�لرقمية  �حلياة  �إثر�ء  يف  ��سرت�تيجيتها 

لزبائنها.

احل�سيلة امل�لية لل�سدا�سي الأول ل�سنة 2019

   �أوريدو  ُتعزز مكانتها يف �ل�سوق 
�جلز�ئرية للهاتف �لنقال 

تعهد وايل ولية امل�سيلة » اإبراهيم او�س�ن » اأول اأم�س، بتح�سني نوعية اخلدم�ت املقدمة عرب املوؤ�س�س�ت 
ال�ست�سف�ئية، مت��سي� واحتي�ج�ت املواطنني، من خالل تقريب املرافق ال�سحية للمواطنني مع جتهيزه� 

ب�أحدث التجهيزات م�سيف� اأن قط�ع ال�سحة من الأولوي�ت واأن اأت�بعه واأ�سعى اإىل حل جميع امل�س�كل الع�لقة 
ف�مل�سكلة يف قط�ع ال�سحة غري مطروح يف الهي�كل اأو التجهيز الفولية امل�سيلة تتوفر على هي�كل �سحية.
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