
حلم الكان ينطلق 
اأمام غينيا

احتجاجات  واتهامات بالتزوير 
وت�ضخيم نقاط 

تاأجيل انتخاب اأمني عام 
بالنيابة 

الأمن اأحبط م�ؤامرات خطرية 
ا�ضتهدفت اجلزائر

 ندوة املعار�ضة للحوار

نهاء الأزمة  النتخابات هي احلل لإل

روؤ�ضاء و�ضعوب ينحنون احرتاما

احلراك يزلزل العامل .. 
وي�ضع اجلزائر حتت املجهر

الوزارة الو�ضية تطلق ا�ضتطالعا خا�ضا 

الفرن�ضية ت�اجه اأياما �ض�داء يف اجلامعة
�ص4

�ص3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا www.elwassat.com1 €  الأحد 07   ج�يلية  2019  امل�افـق  ل04 ذو القعدة   1440هـ العدد:4984   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�ضا

وزير املالية الأ�ضبق،
 عبد الرحمن بن خالفة

�ض�ق العملة 
ال�ضعبة غري ثابت 
�ص4وتديره ال�ضائعات

�ص3

�ص4 �ص13 �ص5

�ص3

اجلزائر / غينيا
 اليوم ابتداء من ال�ضاعة 20:00

الرتقيات واحلركات التنقلية للأ�ساتذة بواليات الغرب

التجمع الوطني الدميقراطي   

وزير الداخلية �سلح الدين دحمون

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

حمرو�ش وبو�شا�شي بيتور،  بن  الإبراهيمي،  ·      غياب 
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من�شق املجتمع املدين باجلنوب ال�شرقي علي بن عيوة يوؤكد:

تالحم اجلي�ش  وال�سعب كان وراء 
ا�سقاط رموز الف�ساد

للمجتمع  اجلهوي  املن�سق  اأثنى 
علي  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
الكبري  التالحم  على   ، عيوة  بن 
وال�سعب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بني 
با�سقاط  ح�سبه  عجل  ما  وهو   ،
اأمام  وتقدميهم  الف�ساد  رموز 
تعي�ش  التي  الق�سائية  اجلهات 
التوهج يف م�سعى تقدمي  مرحلة 
عن  ال�سلطة  ف�سل  مبداأ  لتج�سيد 

اأ�سحاب املال .

اأكد علي بن عيوة من�سق املجتمع 
اأنه   ، ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
بني  الكبري  التما�سك  بف�سل 
نائب  بقيادة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
هيئة  وقائد  الوطني  الدفاع  وزير 
الوطني  للجي�ش  العامة  الأركان 
ال�سعبي الفريق اأحمد قايد �سالح 
ا�ستقاللية  ن�سيان  ،دون  وال�سعب 
اجلزائرية  الدولة  فاإن   ، الق�ساء 
توا�سل اإ�سقاط الأقنعة على رموز 

ذهب  حيث  وبقاياهم،  الف�ساد 
نف�ش املتحدث اإىل اأبعد من ذلك 
من خالل التثمني على اخلطوات 
العمالقة التي حققتها العدالة يف 
الزج  خالل  من  تاريخية  �سابقة 
و  ال�سابق  الأول  الوزير  من  بكل 
بارونات  عن  ناهيك   ، الأ�سبق 
و  مال  رجال  من  الفا�سد  املال 

اأعمال  .
كما ثمن بن عيوة قرارات العدالة 

الدولة  اأموال  با�سرتجاع  املتعلقة 
املنهوبة �سواء بالداخل اأو اخلارج 
ال�سفر  جوازات  �سحب  مع   ،

التي  الف�ساد  لرموز  الدبلوما�سية 
�سامية  منا�سب  تقلد  لها  �سبق 
الرئي�ش  بالدولة خالل فرتة حكم 

بوتفليقة  العزيز  عبد  امل�ستقيل 
ح�سب  �سنة  ع�رشين  مدار  على 

قوله .

خبر في 
صورة

 دبي حتتفي باجلزائر
 

برج  اجلزائري  الوطني  العلم  زين 
العربية  بالإمارات  بدبي  خليفة 
والتي  اجلاري   جويلية    5 يف  املتحدة 
ت�سادف  الذكرى الـ57  لعيدي ال�ستقالل 
اجلماهري  فلقد  رددت    ، وال�سباب 
امل�سهورة   العبارة  والعربية   اجلزائرية 
ل جلريي«  فيفا   123  « اجلزائريني   لدى 
املنا�سبة  هذه  يف  رائعة  اأجواء  لت�سنع 
كل  اجلزائر  بها  حتتفي  التي   التاريخية 

عام.

خالل ال 48 �شاعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 22 �سخ�سا

لقي 22 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب 45 اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة 
يف 21 حادث مرور خالل ال48 �ساعة الأخرية مبناطق متفرقة من 
احلماية  ال�سبت ح�سيلة مل�سالح  اأم�ش  به  اأفادت  ما  الوطن، ح�سب 

املدنية.
ولية  م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
اجللفة بوفاة 4 اأ�سخا�ش واإ�سابة اآخر بجروح على اإثر ا�سطدام بني 
�سيارة و�ساحنة بالطريق الوطني رقم 40 ببلدية مليلحة، من جانب 
اآخر، تدخل غطا�سو احلماية املدنية بوليتي بومردا�ش وعنابة من 
اأجل انت�سال �سحيتني من جن�ش ذكر يبلغان من العمر 16 و 40 �سنة 
)ممنوع  املفتتة  ال�سخرة  �ساطئ  من  كل  م�ستوى  على  غرقا  توفيا 

لل�سباحة( و�ساطئ �سيدي �سامل )م�سموح لل�سباحة(.

البويرة و خن�شلة

توقيف3 عنا�سر دعم 
لالرهابيني

ال�سعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة  اأوقفت  الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
ثالثة   ،2019 جويلية   05 يوم  الوطني،  الدرك  عنا�رش  مع  بالتن�سيق 
و  /ن.ع.1  البويرة  من  بكل  الإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�رش   )03(

خن�سلة / ن.ع.5.

�شواحل �شكيكدة
اإحباط هجرة غري �سرعية

 ل 14 �سخ�ش
اأحبط حر�ش ال�سواحل ب�سكيكدة/ن.ع.5 حماولة هجرة غري �رشعية 
لـ)14( �سخ�ش على منت قارب تقليدي ال�سنع، يف حني اأوقفت مفارز 
ال�سعبي )09( مهاجرين غري �رشعيني من جن�سيات  الوطني  للجي�ش 
خمتلفة بكل من برج باجي خمتار/ن.ع.6 وتلم�سان/ن.ع.2 وتب�سة/

ن.ع.5.

مقررات  ت�سليم  ال�سبت  اليوم  مت 
بـ  اإجمالية  ح�سة  �سمن  ا�ستفادة 
812 وحدة �سكنية ب�سيغتي العمومي 
العمومي  والرتقوي  الإيجاري 
مبنا�سبة  وذلك  بعنابة  املدعم 
الـ57  املزدوجة  بالذكرى  الحتفال 

لعيدي ال�ستقالل وال�سباب و�سلمت 
مقررات ال�ستفادة من هذه ال�سكنات 
التي تتوزع عرب بلديات البوين وعني 
الباردة وبرحال والعلمة خالل حفل 
رمزي اأقيم بقاعة املداولت مبقر 
املحلية  ال�سلطات  بح�سور  الولية 

و�سملت  امل�ستفيدين  من  وعدد 
ب�سيغة  اخلا�سة  ال�سكنية  احل�س�ش 
ما  الإيجاري  العمومي  ال�سكن 
تقع  �سكنية  وحدة   436 جمموعه 
واحلرو�سي  الغ�سول  جماز  مبناطق 
عني  ببلدية  وب�سبا�سة  ال�سيد  وعني 

التي  احل�س�ش  خ�ست  كما  الباردة 
ال�ستفادة  مقررات  ب�ساأنها  �سلمت 
عمومية  ترقوية  �سكنية  وحدة   300
»الكاليتو�سة«  مبنطقة  مدعمة 
ببلدية برحال و 76 وحدة اأخرى من 

نف�ش ال�سيغة ببلدية البوين.

عنابة 

ت�سليم مقررات ا�ستفادة من 812 وحدة 

مديرية الرتبية البي�ض

و�سع اإطار و موظف حتت الرقابة
 الق�سائية يف ق�سية ف�ساد 

اأمر قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
موظف  و  اإطار  بو�سع  البي�ش 
حتت  بالولية  الرتبية  مبديرية 
توجيه  و  الق�سائية  الرقابة 
لـ10  مبا�رشة  ا�ستدعاءات 
اأ�سخا�ش يف ق�سية ف�ساد، ح�سبما 
م�سالح  لدى  ال�سبت  اليوم  علم 
اأن  امل�سدر  اأفاد  و  الولية  اأمن 
لـ  موؤخرا  ا�ستمع  التحقيق  قا�سي 

ما  اأعمارهم  ترتاوح  �سخ�سا   12
ق�سية  �سنة يف   60 و  �سنة   38 بني 
ا�ستعمال  و  بالتزوير  تتعلق  ف�ساد 
املزور يف وثائق اإدارية و اختال�ش 
ا�ستغالل  اإ�ساءة  و  عمومية  اأموال 
هذه  حيثيات  تعود  و  الوظيفة 
امل�سلحة  عاجلتها  التي  الق�سية 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
ذلك  و  �سهرين  اإىل حوايل  الولية 

اإىل  وردت  معلومات  على  بناء 
بخ�سو�ش  الأمنية  امل�سالح  ذات 
تابعني  التزوير يف ترقية موظفني 
بعد  و  بالولية.  الرتبية  ملديرية 
فتح حتقيق معمق يف الق�سية، مت 
ا�ستدعاء و ال�ستماع لـ 12 موظفا 
بقطاع الرتبية و اأجنز ملف ق�سائي 
حولوا  الأطراف  هوؤلء  حق  يف 
الق�سائية  اجلهات  على  مبوجبه 

و  البي�ش  حمكمة  لدى  املخت�سة 
اأمر على اإثر ذلك قا�سي التحقيق 
م�سلحة  رئي�ش  من  كل  بو�سع 
امل�ستخدمني و التفتي�ش و م�ساعد 
م�سالح اقت�سادية رئي�سي مبديرية 
الق�سائية  الرقابة  حتت  الرتبية 
فيما ا�ستفاد باقي الأطراف الـ10 
وفقا  مبا�رشة،  ا�ستدعاءات  من 

لذات امل�سدر. 

بلما�سي بالدموع يف الندوة 
ال�سحافية

بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  غلبت 
عند  والده  عن  يتحدث  وهو  الدموع 
�سوؤال  الأجانب  ال�سحافيني  اأحد  طرح 
اأم�ش ندوة  تن�سيطه �سبيحة  عليه خالل 
�سحافية ت�سبق مقابلة اليوم اأمام غينيا، 
يف  لوالديه  كبريا  احرتاما  اظهر  حيث 
على  الأول  امل�سوؤول  من  موؤثرة  �سورة 

العار�سة الفنية الوطنية.

�سفري اجلزائر مب�سر يقيم 
ا�ستقبال لالأن�سار

اأقام ال�سفري اجلزائري يف م�رش نذير العرباوي حفل ا�ستقبال على �رشف 
املنتخب  ت�سجيع  اأجل  من  القاهرة  يف  املتواجدين  اجلزائريني  الأن�سار 
الوطني امل�سارك يف كا�ش اإفريقيا لالأمم اجلارية على الأرا�سي امل�رشية، 
�رشف  على  اأقامها  مماثلة  مبادرة  مع  باملوازة  تاأتي  التي  املبادرة  وهي 
البعثة الإعالمية اجلزائرية املعنية بنقل م�ساركة اخل�رش يف »الكان«، حيث 
ليلة الحتفال  العرباوي ماأدبة ع�ساء على �رشف الأن�سار اجلزائريني  اأقام 

بالذكرى املزدوجة لال�ستقالل وال�سباب امل�سادف للخام�ش جويلية.

�شالح ،ب 
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ندوة املعار�ضة للحوار

نهاء الأزمة  النتخابات هي احلل الوحيد لإل
.    غياب الإبراهيمي، بن بيتور، حمرو�ش وبو�ضا�ضي يف  الندوة

�ضدد  اأحزاب املعار�ضة الأم�ش خالل اإنعقاد املنتدى الوطني للحوار على �ضرورة تنظيم 
انتخابات رئا�ضية يف اأقرب الآجال لو�ضع حد حلال الإن�ضداد الذي يعي�ضها البلد ، موؤكدين على 

�ضرورة تبني  احلوار لبلورة روؤية م�ضرتكة لتج�ضيد الإنتقال الدميقراطي ، كما اأ�ضادوا مبا 
حققه احلراك ال�ضعبي من مكا�ضب وتوفري مليزان القوة املنا�ضب للتغيري،  مثمنني الدور الذي 

لعبته املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية يف مرافقة احلراك و تقدمي ال�ضمانات ملحاربة الف�ضاد.
اإميان لوا�ش 

غياب الإبراهيمي، بن بيتور، 
حمرو�ش 

للحوار  الوطني  املنتدى  �شهد 
مبدر�شة  اأم�س   عقد  الذي 
غرب  بنيان  عني  يف  الفندقة 
وازنة  اأ�شماء  غياب  العا�شمة، 
معروفة  �شيا�شية  اأحزاب  وروؤ�شاء 
يف  الرتويج  مت  ثورية  و�شخ�شيات 
وقت �شابق من قبل املنظمني عن 
وغاب  حل�شورها،  موافقة  تلقي 
التي جمعت  البي�شاء  الطاولة  عن 
وزير  املعار�شة،  عن  ممثلني 
طالب  اأحمد  ال�شابق  اخلارجية 
احلكومة  ورئي�س  الإبراهيمي، 
ورئي�س  حمرو�س  مولود  الأ�شبق 
بيتور  بن  اأحمد  الأ�شبق  احلكومة 
بو�شا�شي  م�شطفى  واملحامي 
اأحزاب  مقاطعة  اإىل  بالإ�شافة 
لأ�شغال  الدميقراطي  البديل 
اأحزاب  راأ�شهم  وعلى  املنتدى 

الأفافا�س والأر�شيدي والعمال.
 600 حوايل   املنتدى  وح�رض 
اأحزاب  روؤ�شاء  بينهم  م�شارك من 
بالإ�شافة  وممثلني عن اجلمعيات 
حني  يف  وطنية.  �شخ�شيات  اإىل 
العزيز  عبد  ال�شابق  الوزير  كلف 
عبو  بن  بفتيحة  مرفوقا  رحابي 
اأ�شغال  باإدارة  فراد  واأرزقي 

اجلل�شة.

مقري يرف�ش دعوات 
املرحلة الإنتقالية و املجل�ش 

التاأ�ضي�ضي 

عبد  حم�س  حركة  رئي�س  اأكد 
ميكن  ل  باأنه   مقري  الرزاق 
حتقيق  و  الدميقراطية  جتذير 
العميقة   الد�شتورية  الإ�شالحات 
الرئا�شية  النتخابات  بعد  اإل 
اأجال  �شمن  تكون  اأن  يجب  التي 
اإىل  داعيا   ، بعيدة  غري  معقولة 
م�شرتكة  روؤية  بلورة  �رضورة 
الدميقراطي  النتقال  لتج�شيد 
بالدور  مقري  واأ�شاد  الناجح  
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  لعبته  الذي 
حتقيق  و  احلراك  مرافقة  يف 
�رضورة  على  م�شددا  املكا�شب، 
وجهات  لتقريب  احلوار  لغة  تبني 
النظر للخروج من حالة الن�شداد 
مقري  ورد  البلد   تعي�شها  الذي 
النتقالية  املرحلة  دعوات  على 
و املجل�س التاأ�شي�شي، معتربا باأن 
تاأ�شي�شي  جمل�س  عن  احلديث   «
قول  الدولة  بناء  لإعادة  معني 
واأن  دميقراطي،  ول  معقول  غري 
اأدت  الطويلة  النتقالية  املراحل 
اإىل الفو�شى و الت�شتت  يف الغالب 
�رضورة  على  مقري  �شدد  و    «
رئا�شية   انتخابات  اإىل  الذهاب 
اأنه  �شمن اأجال قريبة للخروج من 
الأزمة ال�شيا�شية و حالة الن�شداد 
الذي تعي�شها البالد، م�شددا على 
املكا�شب  على  احلفاظ  �رضورة 

املحققة   
وثمن   مقري مبا حققه  احلراك 
ال�شعبي من  مكا�شب مهمة ، داعيا 
اإىل �رضورة بلورة الروؤية امل�شرتكة 
الدميقراطي،  الإنتقال  لتج�شيد 

مكا�شب  مايحفظ  باأن  موؤكدا 
احلراك هو الإنتقال الدميقراطي 
موؤ�ش�شات  ينتج  الذي  احلقيقي 
جت�شد  م�شداقية  ذات  قوية 
الإرادة ال�شعبية الفعلية، م�شيفا » 
اإن اخلطوة الأوىل لتحقيق كل ذلك 
هو التوقف عن التزوير الإنتخابي 
و  الف�شاد  كل  اأ�شا�س  هو  الذي 
املظامل، وتنظيم اإنتخابات حرة و 
الناجح   اخلا�رض  فيها  يهنئ  نزيهة 
وبكامل  طماأنينة  و  �شكينة  بكل 

امل�شداقية و امل�شوؤولية » .
وقال مقري » لقد �شيعت اجلزائر 
منذ اإ�شتقاللها فر�شا توالت عليها 
الإ�شتقالل  منذ  �شنة  ثالثني  كل 
على  القادر  الر�شيد  احلكم  لبناء 
و�شمان  البلد  نه�شة  حتقيق 
الفر�شة  فكانت  الإن�شان،  كرامة 
الإ�شتقالل،  الأوىل غداة  ال�شائعة 
التي  الثانية  الفر�شة  �شاعت  ثم 
جاءت بها اإنتفا�شة اجلزائريني يف 
اأمام  نحن  ها  ثم   ،1988 اأكتوبر   5
فر�شة ثالثة مبنا�شبة هذا احلراك 
ال�شعبي العظيم،  فهل �شتكون هذه 
احلقيقية  الفر�شة  هي  الفر�شة 

املن�شودة؟ ».
املرحلة  من  مقري  وحذر 
الإنتخابات،  قبل  التمهيدية 
اخلطرية  باملرحلة  اإياها  وا�شفا 
املرحلة   « قائال  احلا�شمة، 
�شواء  الإنتخابات  قبل  التمهيدية 
عليها  طويلة،  اأو  ق�شرية  كانت 
الدميقراطية  جتذير  اأ�ش�س  تبنى 
بعد الإنتخابات الرئا�شية،  اأو هي 
لتج�شيد  الفر�س  كل  تقب�س  التي 

الإرادة ال�شعبية »

بن فلي�ش : 
نرف�ش احلوار حتت قيادة 

موؤ�ض�ضات منبوذة �ضعبيا 

طالئع  حزب  رئي�س  اإعرتف 
باأن  فلي�س  بن  علي  احلريات 
و  �شيا�شية  اأزمة  تعي�س  اجلزائر 
تولدت  د�شتورية  و  موؤ�ش�شاتية 
عنها حالة الإن�شداد الكامل الذي 
يواجهه البلد ، موؤكدا باأن اخلروج 
من هذا الإن�شداد يقت�شي تفاهما 
وطني  حوار  اإطار  يف  توافقا  و 
و  بالثقة  مت�شك  منظم  و  هادئ 

امل�شداقية .
للحوار  رف�شه  عن  فلي�س  بن  عرب 
�شيا�شية  موؤ�ش�شات  قيادة  حتت 
لرفع  اإياها  داعيا  �شعبيا،   منبوذة 
يدها فا�شحة املجال لو�شعه حتت 
رعاية واإ�رضاف �شخ�شيات وطنية 
الإحرتام  من  قدر  باأكرب  حتظى 
�رضورة  على  م�شددا   ، القبول  و 
كل  يوفر  احلوار حوار  يت�شدر  اأن 
ال�رضوط املوؤ�ش�شاتية لالإنتخابات 
اإحداث  مقدمتها  ويف  الرئا�شية 
اأيديها  بني  يو�شع  وطنية  �شلطة 
امل�شار  كامل  ح�رضية  ب�شفة 
النتخابي من حت�شري اإىل تنظيمه 

والإ�رضاف عليه و مراقبته .
يرمي  اأن  على  فلي�س  بن  و�شدد 
تعديل  �رضورة  اإىل   احلوار 
تدابريه  كل  يف  الإنتخابات  قانون 
الإنتخابات  ب�شريورة  املرتبطة 
الرئا�شية، ويرافق اإجراء رئا�شيات 

ال�شعب  متكن  معقولة  اأجال  يف 
بطريقة  رئي�س  اأول  اإنتخاب  من 
متنحه  اأ�شيلة  دميقراطية 
من  ميكنه  ما  القوية  ال�رضعية 
اإحداث القطعية و اإجناح التغيري .

خطاب  على  فلي�س  بن  وعلق 
بن  خطاب   « قائال   ، �شالح  بن 
و  اللهجة  يف  اأدخل  قد  �شالح 
التغيري  من  نوعا  امل�شمون 
ال�شيا�شية  باخلطابات  مقارنة 
النظام  التي عهدناها يف  العقيمة 
هذه  وحركت   ، القائم  ال�شيا�شي 
املتحجرة  اخلطوط  الر�شالة 
بقدر ي�شتدعي العناية به و التمعن 
قد  الر�شالة  هذه  اأن  كما  فيه، 
كاملة  غري  لو  و  قاعدة  عر�شت 
معها  التعامل  و  التفاعل  ميكن 
حالة  من  اخلروج  معامل  لو�شع 

الإن�شداد. 

اجلزائر  باأن  فلي�س  بن  اأ�شار   و 
تعي�س اأزمة نظام مكتملة الأركان 
النظام  من  ورثتها  املوا�شفات  و 
ال�شيا�شي القائم ت�شببت يف اإنهيار 
للدولة  ال�شيا�شية  املوؤ�ش�شات 
من  الد�شتوري  النظام  اإفراغ  و 

معناه .

جاب اهلل ينتقد دعوة بن 
�ضالح 

اإىل  اهلل   جاب  جبهة  رئي�س  دعا  
اإجراء  يف  التعجيل  �رضورة 
ونزيهة  حرة  رئا�شية  انتخابات 
م�شتقلة  عليا  هيئة  عليها  ت�رضف 
ملراقبة النتخابات، ي�شبقها حوار 

وطني جامع لتفويت الفر�شة اأمام 
املرتب�شني الذين يردون ال�شطياد 
يف املياه العكرة، حماولت بع�س 
البالد  اإيقاع  تريد  التي  الأطراف 
لإطالة  الد�شتوري  الفراغ  فخ  يف 
هدف  اأن  موؤكدا  الأزمة،  عمر 
امن  زعزعة  وهو  وا�شح  هوؤلء 

وا�شتقرار البالد.
جدد رئي�س جبهة العدالة والتنمية 
عبد اهلل جاب اهلل دعوته للموؤ�ش�شة 
و  م�شوؤول  حوار  بفتح  الع�شكرية 
 7 املادة  تفعيل  كيفية  حول  جاد 
جت�شيد  باأن  موؤكد   ، الد�شتور  من 
من  ال�شعب   �شيمكن  املادة  هذه 
وممار�شة  �شيادته  ا�شرتجاع 

�شلطته .
دعا  جاب اهلل ال�شعب اإىل �رضورة 
موا�شلة احلراك ال�شعبي اىل غاية 
املرفوعة  مطالبهم  كل  حتقيق 
دعوات  وراء  الن�شياق  وعدم 
التفرقة التي يراد منها جر البالد 
واللتفاف على  العنف،  دائرة  اإىل 

مطالب احلراك.
للموؤ�ش�شة  دعوته  اهلل  جاب  وجدد 
جاد  حوار  لفتح  الع�شكرية 
الفاعلني  خمتلف  مع  وم�شوؤول  
ملحاولة تفعيل اآليات املادة 7 من 
العمل  اأن  اعتبار  ،على  الد�شتور 
بها هو ما يج�شد مطالب ال�شعب و 
ا�شتطرد قائال:«اليوم نكرر الدعوة 
يعنيهم  ومن  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة 
اجلهود  لتثمني  البلد  هذا  اأمر 
املبذولة يف حماربة الف�شاد بفتح 
من  تنيبهم  من  مع  �شيد   حوار 
مدنيني حول كيفية تفعيل املادة 7 

من الد�شتور، فبذلك ي�شقط نظام 
النجاح  ويقع  والف�شاد  ال�شتبداد 
يف حتقيق مطالب ال�شعب واقامة 

دولة بيان اول نوفمرب ».
اأعاب رئي�س جبهة العدالة والتنمية 
عبد اهلل جاب اهلل على ما ت�شمنه 
خطاب بن �شالح بخ�شو�س اإعالنه 
لإدارة  م�شتقلة  �شخ�شيات  تكليف 
اإىل  الو�شول  بغية  الوطني  احلوار 
معتربا  رئا�شية،  انتخابات  تنظيم 
ذلك غري كاف ويفتقد لل�شمانات.

جياليل �ضفيان:
لن ن�ضارك يف اأي حوار اإىل 
حني اإطالق �ضراح �ضجناء 

الراأي 

اجلديد  اجليل  حزب  رئي�س  دعا 
جياليل �شفيان اإىل �رضورة اإحرتام 
اإىل  ترجمتها  و  ال�شعبية  الإرادة 
عن  معربا   ، ملمو�شة  مقرتحات 
رف�شه  لأي دعوة للحوار اإىل حني 

اأطالق �رضاح �شجناء الراأي.
كانت  اإذا   « �شفيان  جياليل  قال 
ال�شلطة احلالية �شادقة يف رغبتها 
يطالب  الذي  التغيري  م�شاعدة  يف 
تعهدت  مثلما  اجلزائريون،  به 
�رضاح  باإطالق  فعليها  بذلك،  
لميكن  الراأي،   �شجناء  جميع 
فيه  يقبع  الذي  الوقت  يف  احلوار 
�شباب و جماهدين ال�شجن ملجرد 
اأو حمل  م�شاركتهم يف امل�شريات 
انتقاد  حتى  اأو  الأمازيغية  ال�شارة 

ال�شلطة ».

دعا نخبة من اأ�شاتذة جامعيني 
واأطباء وحمامني ونا�شطني اىل 
اجلامع  احلوار  دعم  �رضورة 
فعالة  حلول  لإيجاد  وال�شامل 
الراهنة  الأزمة  من  للخروج 
وذلك  البالد،  تعي�شها  التي 
املبادرة  حول  ندوة  خالل 
اأجل  من  للنخب  الوطنية 
والتي  الوطني  احلراك  تثمني 
باملكتبة  ال�شبت  اأم�س  نظمت 
العمومية  للمطالعة  الرئي�شية  
حممد  التيجاين  املجاهد 
بورقلة واأكد باملنا�شبة مريزق 

ورقلة  جامعة  من  رم�شان 
املثقفة  النخب  اإ�رضاك  على 
احلراك  مطالب  متثيل  يف 
طرح  يف  الفعالة  وامل�شاهمة 
الر�شيد  يكفل  متكامل  ت�شور 
لل�شعب  والن�شايل  التاريخي 
طموحاته،  ويلبي  اجلزائري 
جت�شيد  اأهمية  اإيل  م�شريا 
باإقحام  توافقية  مقاربة 
�شمن  ال�شيا�شية  القرارات 

القوانني الد�شتورية.
�شعيد  جهته،  من  واأبرز 
بجامعة  اأ�شتاذ  فروحات 

قانون  تعديل  اأهمية  غرداية، 
النتخابات مبا ي�شمن الآليات 
نزيهة  بانتخابات  الكفيلة 
اإرادة  جت�شد  م�شداقية  وذات 
وت�شكيل  اجلزائري  ال�شعب 
ت�رضف  م�شتقلة  وطنية  جلنة 
العملية  مراقبة  تنظيم  على 
مراحله  كل  يف  النتخابية 
الندوة  اأهم تو�شيات  ومن بني 
عرب  النخب  انخراط  �رضورة 
الوطن مببادرات فعالة للخروج 
الفر�شة  واغتنام  الأزمة  من 
البالد  تعي�شها  التي  التاريخية 

لتحقيق نقلة نوعية نحو دولة 
لتمثيل  دميقراطية  موؤ�ش�شات 
اإيل  اإ�شافة  حقيقي  �شعبي 
تدعيم الد�شتور ببع�س احللول 

ال�شيا�شية .
الإ�رضاع  اإىل  الندوة  كما دعت 
وندوات  ور�شات  اإطالق  يف 
على امل�شتوى الوطني تتطرق 
تنظيم  كيفية  اإىل  فعالة  ب�شفة 
ومراقبة النتخابات من حيث 
القانوين  وتاأطريها  ت�شكيلها 
نتائج  على  احل�شول  اأجل  من 

انتخابية نزيهة و�شفافة. 

اأعلن التجمع الوطني الدميقراطي 
تاأجيل الدورة ال�شتثنائية ملجل�شه 
اأم�س  مقررة  كانت  التي  الوطني 

اإىل تاريخ لحق.
اأنه   ، له  بيان  يف  احلزب  واأو�شح 
اأع�شاء  اأغلبية  مع  الت�شاور  »بعد 
املجل�س الوطني للتجمع الوطني 

اأع�شاء  اجتمع  الدميقراطي، 
املكتب الوطني باملقر املركزي 
على  التفاق  مت  حيث  للحزب، 
ال�شتثنائية  الدورة  تاأجيل 
اليوم  املقررة  الوطني  للمجل�س 
لالإ�شارة،  يعلن لحقا«  تاريخ  اإىل 
هذه  خالل  املقرر  من  كان  فقد 

اأمني  انتخاب  ال�شتثنائية  الدورة 
عام بالنيابة لإدارة �شوؤون احلزب 
وهذا  املوؤمتر،  انعقاد  غاية  اإىل 
املتواجد  اأويحيى  لأحمد  خلفا 
اإطار  يف  املوؤقت  احلب�س  رهن 

التحقيق يف ق�شايا ف�شاد.
ف.ن

 اأكد وزير الداخلية واجلماعات 
 ، العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
�شالح الدين دحمون، اأن الأمن 
الوطني اأحبط موؤامرات خطرية 
اجلزائر  و  ت�شتهدف  كانت 
امل�شاكل  من  الكثري  وجنبها 

�شيتم الك�شف عنها لحقا
هام�س  على  الوزير،  ذات  وقال 
لالأمن  تابعة  ملن�شاآت  تد�شينه 
باملر�شاد  الأمن  م�شالح  اأن 
اإياهم  نهار،�شاكرا  ليل  وتعمل 
للحراك واأ�شار  مرافقتهم  على 
اإىل  دحمون  اأ�شار  دحمون،كما 

باحتياجات  الوزارة  تكفل  اأن 
على  باملائة   87 و�شل  ال�رضطة 
الدين  الوطني اأكد  امل�شتوى 
دحمون ، اأن الدولة لن تدخر اأي 
ال�شعبى  جهد ملرافقة احلراك 
اأجل  من  اجلزائر  تعي�شه  الذى 
ي�شبو  الذي  التغيري  حتقيق 
ر�شالة  دحمون  فى  اإليه وقال 
واملنتدبني  الولة  اإىل  وجهها 
الإدارة  وكوادر  ومنتخبني 
الإقليمية مبنا�شبة الذكرى الـ57 
لعيدى ال�شتقالل وال�شباب »اإننا 
التحركات املت�شارعة  نتح�ش�س 

ال�شوء  ملخابر  وهناك  هنا 
داخل البالد وخارجها من اأجل 
التكيف مع املعطيات اجلديدة 

توجيه  ق�شد  ال�شغط  وحماولة 
م�شالح  خلدمة  �شعبنا  حراك 

�شيقة.

رئي�ش الأر�ضيدي حم�ضن بلعبا�ش
خطاب بن �سالح ل يحمل نية الذهاب نحو حوار مثمر

حزب  رئي�س  بلعبا�س  حم�شن 
الثقافة  اأجل  من  التجمع 
اإن  “الأر�شيدي”  والدميقراطية 
التقاء  فيفري هي   22 “انتفا�شة 
اجلزائري  ال�شعب  ثورات  جميع 
لي�شت حركة مطالب  اأنها  موؤكدا 
ل�شتعادة  انتفا�شة  هي  ما  بقدر 

احلريات وتقرير م�شري الوطن
رئي�س  خطاب  على  تعليقه  ويف 
بن  القادر  عبد  املوؤقت  الدولة 
�شالح اأكد بلعبا�س اأن”خطاب بن 
�شالح مل يحمل اأية اإ�شارة اإىل نية 
ال�شلطة يف الذهاب اإىل احلوار”، 
م�شريا اإىل اأنه حتدث عن �رضورة 

“تبادل الآراء من دون اإ�رضاك ل 
الدولة”.  موؤ�ش�شات  ل  و  اجلي�س 
وهو ما يعني لدى حم�شن بلعبا�س 
احلوار  ترف�س  ال�شلطة  “باأن 
واإ�رضاك القوى ال�شيا�شية يف حل 

الأزمة “.
ف.ن�ضرين

التجمع الوطني الدميقراطي   

تاأجيل انتخاب اأمني عام بالنيابة اإلىل وقت لحق

فياليل غويني
حركة الإل�سالح ت�ستجيب لدعوة بن �سالح

الإ�شالح  حركة  رئي�س  اأكد 
اأم�س  غويني،  فياليل  الوطني، 
العا�شمة،  باجلزائر  ال�شبت 
»املبدئية«  حزبه  ا�شتجابة 
دعا  الذي  احلوار  يف  للم�شاركة 
القادر  عبد  الدولة،  رئي�س  اإليه 

بن �شالح.

واأو�شح غويني يف افتتاح اجتماع 
حركة  اأن  ال�شورى،  جمل�س 
الإ�شالح »تثمن الدعوة املتجددة 
رئي�س  اإليها  دعا  التي  للحوار 
�شالح«،  بن  القادر  عبد  الدولة 
موؤكدا »ا�شتجابة احلزب املبدئية 
كل حوار جاد  فيه ويف  للم�شاركة 

اأهمية  على  وم�شوؤول«و�شدد 
»جامعا  احلوار  هذا  يكون  اأن 
ال�شاحة  يف  الفاعلني  ملختلف 
ملختلف  وامل�شتوعب  الوطنية 
التي  للمبادرات  اأو  املمثلني 
بعيدا  ال�شعبي،  احلراك  افرزها 

عن منطق الإق�شاء والتهمي�س«.

ورقلة 
اإلطالق مبادرة النخبة للحوار الوطني

وزير الداخلية �ضالح الدين دحمون

الأمن اأحبط موؤامرات خطرية ا�ستهدفت اجلزائر
الدولة لن تدخر اأي جهد يف مرافقة احلراك ال�ضعبي

ف.ن�ضرين 
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�سارة بومعزة

ت�أنه  الوطني  اال�ستطالع  ويو�سح 
ا�ستعم�ل  تعزيز  ملف  لفتح  »حت�سب� 
اللغة االإجنليزية يف الو�سط اجل�معي 
مّت  والنق��ش،  للدرا�سة  والبحثي، 
عملية  �ستُتيُح  رقمية  ة  من�سّ اإعداد 
 05 ت�ريخ  من  بدًءا  االآراء  �سرب 
جويلية اإىل 5 اأوت 2019 عرب املوقع 
االلكرتوين للوزارة ومواقع موؤ�س�س�ت 
على  و�سفح�ته�  كلّه�  الع�يل  التعليم 
يف  االجتم�عي«،  التوا�سل  �سبك�ت 
حني مت فتحه� اأم�م االأ�رسة اجل�معية 
� واملواطنني عموًم� من اأجل  خ�سو�سً
مب��رسة.  وح�سب  ب�آرائهم  االإدالء 
ف�إن  الع�يل  التعليم  وزير  �سفحة 
مع  دوري�  �ستن�رس  العملية  نت�ئج 
حني  يف  االأ�سبوع،  من  اأربع�ء  كل 
عبد  للكن��ش  الوطني  املن�سق  ن�رس 
احلفيظ ميالط على ح�س�به مبوقع 
التوا�سل االجتم�عي »ف�ي�سبوك« اأن 
اللغة  ا�ستعم�ل  تعزيز  موؤيدي  ن�سبة 
�س�ع�ت  يف  ب�ال�ستطالع  االإجنليزية 

االأوىل بلغت ن�سبة 95 ب�مل�ئة.
حاج جيدور

 النتقال من الفرن�سية 
لالجنليزية مرهون بـ3 �سروط

 
ال�سي��سية  العلوم  اأ�ست�ذ  ا�سرتط 
يجب  عوامل   3 جيدور  ب�سري  ح�ج 
اإجن�ح  اأجل  من  عليه�  املراهنة 
الفرن�سية  اللغة  من  االنتق�ل 
النية  من  بداية  االإجنليزية،  للغة 
وتعزيزه� ب�الإط�ر الق�نوين مع توفري 

اآلي�ت التطبيق، وذلك تخوف� من اأن 
القرار  عو�ش  فرداني�  القرار  يكون 
املوؤ�س�س�تي الذي من �س�أنه اأن يكفل 

اال�ستمرارية والتطبيق الفعلي.
ال�سي��سية  العلوم  اأ�ست�ذ  حدد 
جيدور  ب�سري  ح�ج  غرداية  بج�معة 
عوامل   3 لـ«الو�سط«،  ت�رسيح  يف 
اأجل  من  توفره�  ي�ستوجب  رئي�سية 
تفعيل نقلة فعلية جت�سد على اأر�ش 
اللغة  من  ا�ستعم�ل  الواقع  على 
الفرن�سية اإىل اللغة االإجنليزية، بداية 
القرارات  من  العديد  كون  النية  من 
يغلب عليه� النزعة الفردانية عو�ش 
للتخلي  يدفع  م�  وهو  املوؤ�س�س�تية 
الذي  امل�سوؤول  تغيري  مبجرد  عنه� 
اأنه�  رغم  القرار،  واأطلق  ا�ستحدثه� 
وك�أنه  يربز  اطالقه�  مرحلة  خالل 
اأن  اإال  للدولة  وخي�ر  ع�م  توجه 
مغ�درة امل�رسف عليه يتبعه التخلي 
القرار، وهو م� يعك�ش واقع االعتم�د 

اأن  عو�ش  االأ�سخ��ش  مزاجية  على 
يكون بن�ء موؤ�س�س�تي�، م�ست�سهدا يف 
الع�طفي  ال�سكل  طغي�ن  على  ذلك 
الواقعية،  على  االعتم�د  عو�ش 
وذلك ب�عتم�د العديد من املروجني 
بن�ء  الفرن�سية  بغ�ش  على  للخطوة 
وحتوله�  اال�ستعم�ر  معطى  على 
على  الفر�ش  اأ�سك�ل  من  ل�سكل 
مع�جلة  اأن  حني  يف  اجلزائريني، 
التي  الواقعية  تقت�سي  االأمر 
اأن ترتبط ب�ل�رسط الث�ين  ي�ستوجب 

الذي حدده وهو االإط�ر الق�نوين.
واأو�سح حمدث »الو�سط« اأن خطوة 
حتت�ج  االإجنليزية  اللغة  اإر�س�ء 
ب�الآلي�ت،  مرفوقة  ق�نونية  الأطر 
اأن  ميكنه�  الق�نونية  ف�لن�سو�ش 
اإىل  اأ  الو�سعية  من  االنتق�ل  ت�سمن 
الو�سعية ب، وذلك عرب ق�نون ع�سوي 
اأو ق�نون ع�دي يحدد ا�ستعم�ل اللغة 
هكذا  اتخ�ذ  ح�لة  ويف  االإجنليزية. 

تهيئة فهي حتت�ج الأن تعقبه� ب�آلي�ت 
املكتب�ت، حيث  من  بداية  للتطبيق 
اأن غ�لبيته�  يتوجب حتيينه� خ��سة 
م�ستوى  على  بخ��سة  مفرن�سة 
الأن  تف�دي�  معينة،  تخ�س�س�ت 
املراجع  يف  ندرة  الب�حث  ي�س�دف 
تكوين  اإىل  ب�الإ�س�فة  االإجنليزية. 
من  االنتق�ل  املتخ�س�ش يف  الك�در 
لغة اإىل اأخرى، واال�ستع�نة بكف�ءات 
مبختلف  املرحلة  لت�سيري  متمكنني 
املن��سب، وتدعيمه� عرب اتف�قي�ت 
يجعل  ب�سكل  معينة،  واإر�س�لي�ت 

االأمر ق�بال للتطبيق.
�ساغور 

 الأوان اأوان الإجنليزية

ال�سي��سية  العلوم  اأ�ست�ذ  جهته  من 
الرزاق  عبد   3 اجلزائر  بجامعة 
لـ«الو�سط«،  ت�رسيح  يف  �س�غور 
هي  االإجنليزية  اللغة  اأن  اعترب 
ع�ملي�  ال�سيطرة  ولغة  ع�ملية  لغة 
لغة  وهي  ح�لي�  العوملة  مع  والقوة 
يف  ال�سري  ح�لة  ففي  ع�ملي�،  العلم 
نقطة  اأنه�  اأكد  اعتم�ده�  اجت�ه 
اإيج�بية جدا، وب�أن اللغة االإجنليزية 
ال حتت�ج ح�لي� للدع�ية له� ف�لواقع 

يو�سح ح�جي�ت العلم.
التعليم  وزارة  اأن  اأ�س�ف  ب�ملق�بل 
معطي�ت  متلك  من  هي  الع�يل 
اجل�مع�ت  م�ستوى  على  الواقع 
والكف�ءات، وب�لت�يل يف ح�لة اأقرت 
االإجنليزية  اللغة  ب�جت�ه  ال�سري 
املعطي�ت  على  بن�ء  �سيكون  فهو 

املتوفرة لديه�.

الوزارة الو�سية تطلق ا�ستطالعا خا�سا 

الفرن�سية تواجه اأياما �سوداء يف اجلامعة
.       النتقال مرهون بـ3 �سروط

اأطلقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اجلمعة الفارط ا�ستطالعا للراأي خا�ص بتعزيز ا�ستعمال 
اللغة الإجنليزية يف الو�سط اجلامعي، حيث ميتد ال�ستطالع طيلة �سهر كامل بداية من 5 جويلية اإىل 

تفيد  ر�سالة  يف  وال�سباب  ال�ستقالل  وعيدي  املتزامن  اإطالقه  تاريخ  من  بداية  ر�سائل  عدة  يف  اأوت،   5
بالتوجه نحو التخلي عن اللغة الفرن�سية.

ميتد اإىل غاية العام القادم

برنامج ا�ستعجايل لدعم احلماية املدنية يف مواجهة احلرائق
نور  االأول،  الوزير  تراأ�ش 
اخلمي�ش   بدوي،  الدين 
امل��سي، اجتم�ع� للمجل�ش 
الوزاري امل�سرتك خ�س�ش 
تعزيز  اآلي�ت  لدرا�سة 

القدرات 
احلم�ية  مل�س�لح  العملية 
اإدارة  وم�س�لح  املدنية 
حرائق  جم�ل  يف  الغ�ب�ت 
واملزروع�ت  الغ�ب�ت 
ح�سب  النخيل،  واأ�سج�ر 
م� اأورده اأم�ش ال�سبت بي�ن 

مل�س�لح الوزير االول. 
اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
االجتم�ع  هذا  خالل  مت 
وزراء  ح�رسه  الذي 
الداخلية وامل�لية والفالحة 
للحم�ية  الع�مون  واملدراء 
»عر�ش  والغ�ب�ت،  املدنية 
ح�سيلة اأولية للحرائق التي 
ال�سنة  خالل  ت�سجيله�  مت 
االإمك�ن�ت  وكذا  اجل�رية 
�سبيل حم�ية  امل�سخرة يف 
تتعدى  التي  الغ�بية  الرثوة 
على  هكت�ر  مليون   4،5
خ��سة  الوطني،  امل�ستوى 

بتج�سيد  منه�  تعلق  م� 
املتنقلة  االأرت�ل  اقتن�ء 
املدنية  احلم�ية  لف�ئدة 
رتال   37 اإىل  ت�سل  التي 
ح�لي�  موزعة  متنقال 
يف  املعنية  الوالي�ت  على 
الحق�،  تدعيمه�  انتظ�ر 
امل�دية  االإمك�ني�ت  وكذا 
حتوزه�  التي  والب�رسية 
ملج�بهة  الغ�ب�ت  اإدارة 
م�  خ��سة  الظ�هرة،  هذه 
تعلق منه� بتن�سيب اللج�ن 
الوالئية حلم�ية الغ�ب�ت«.

عر�ش  مت  كم� 
املتعددة  »اال�سرتاتيجية 
لالت�س�ل  القط�ع�ت 
والتوعية  والتح�سي�ش 
الغ�ب�ت  حرائق  مبخ�طر 
املواطنني  ف�ئدة  يف 
ال�سكنية  التجمع�ت  وكذا 
املحيط  يف  املتواجدة 
لقرارات  تنفيذا  الغ�بي 
الوزاري  املجل�ش  اجتم�ع 
بت�ريخ  املنعقد  امل�سرتك 

7 م�ي 2019«.
اإ�س�رته  وعقب ذلك، وبعد 

التقييم  »�رسورة  اإىل 
الدوري ملخلف�ت احلرائق 
والتي ال تقدر بثمن«، اأكد 
الوزير االأول على »�رسورة 
التدخل  قدرات  ت�أهيل 
املدنية  احلم�ية  لدى 
واإدارة الغ�ب�ت وجعله� يف 
املعمول  املع�يري  م�ستوى 
مت  اأوىل،  به�«وكمرحلة 
ا�ستعج�يل  برن�مج  »اإقرار 
�سنتني  على  ميتد  تكميلي 
اأجل  من   )2020-2019(
الرفع من ج�هزية عن��رس 
للحم�ية  التدخل  وفرق 

املدنية والغ�ب�ت خ��سة 
بتزويد كل املن�طق الغ�بية 
جديدة  متنقلة  ب�أرت�ل 
منه�  املتوفر  وجتديد 
للحم�ية  متنقل  رتل   20(
القدرات  وتعزيز  املدنية( 
املتخ�س�سة  الب�رسية 
الغ�ب�ت، وتدعيمه�  الإدارة 
بـ10اأرت�ل  االأخرى  هي 

متنقلة«.
كم� األح بدوي على »�رسورة 
ت�س�ركية  مق�ربة  اعتم�د 

للمواطنني  الفر�ش  تعطي 
مبح�ذاة  الق�طنني 
وكذا  الغ�بي  املحيط 
اجلمعي�ت البيئية من اأجل 
املح�فظة  يف  امل�س�همة 
على ثروتن� الغ�بية والرفع 
من درجة اليقظة و�رسعة 
ال�س�أن،  هذا  التدخل«ويف 
الغ�ب�ت  اإدارة  »تكليف  مت 
احلم�ية  مع  ب�لتن�سيق 
مب��رسة  اأجل  من  املدنية 
حمالت حت�سي�ش ومت�رين 
لف�ئدة  واإ�سع�فية  تكوينية 
ال�سب�ب الق�طنني ب�ملحيط 
الغ�بي وت�أطريهم ومنحهم 
عملي�ت  يف  االأولوية 
املو�سمية  التوظيف 

حلم�ية الغ�ب�ت«.
االأول  الوزير  وكلف 
الع�م  املدير  اأي�س� 
»ت�سور  ب�إعداد  للغ�ب�ت 
ثروتن�  حلم�ية  �س�مل 
على  ب�العتم�د  الغ�بية 
احلديثة  التكنولوجي�ت 
االإنذار  درجة  من  للرفع 
مع  ب�لتن�سيق  والتدخل، 

الوك�لة الف�س�ئية اجلزائرية 
وكذا  اجلوية،  واالأر�س�د 
�سي�حي�  ا�ستغالله�  �سبل 
عرب  مواطنين�،  لف�ئدة 
اال�ستثم�ر  ت�سجيع 
للبيئة  ال�سديق  ال�سي�حي 
الغ�بي،  املحيط  يف 

كغ�ب�ت الت�سلية«.
االأول  الوزير  ثمن  كم� 
للجي�ش  اله�م  »الدور 
يف  ال�سعبي  الوطني 
الإ�سع�ف  التدخل  جم�ل 
الق�طنني  املواطنني 
الغ�ب�ت  مبح�ذاة 
الوق�ية  يف  واملرافقة 
حرائق  ومك�فحة 
نوه  اخلت�م،  الغ�ب�ت«ويف 
ب�مل�س�دقة  بدوي  ال�سيد 
على  الربمل�ن  طرف  من 
ب�لفزع  املتعلق  الق�نون 
احلرائق  من  والوق�ية 
--كم�  له  �ستكون  والذي 
م�ستقبلية  »نظرة  ق�ل-- 
فيم� يخ�ش اال�سرتاتيجية 
املتعلقة بحم�ية املواطن 

ومقدرات البالد«.

عبد  االأ�سبق،  امل�لية  اأكد  وزير 
العملة  �سوق  اإن  خ�لفة،  بن  الرحمن 
ال�سعبة يف اجلزائر غري ث�بتة وتطبعه� 
ظل  يف  اليوم  االإ�س�ع�ت  من  العديد 
�رسف  �سعر  ب�س�أن  املتداولة  االرق�م 
يتحدث  من  فهن�ك  ال�سعبة  العملة 
يتحدثون  واآخرون  دين�ر  األف   20 عن 
عن 17 األف دين�ر لكل م�ئة وحدة من 

االأورو.
ت�سهده  الذي  االنهي�ر  وبخ�سو�ش 
اجلزائر،  يف  ال�سعبة  العملة  �سوق 
ق�ل بن خ�لفة اأنه “ال ميكن اأن جنزم 
ت�سري  ف�الإ�س�ع�ت  �سيء..  ب�أي  اليوم 
اخلرباء  يجعل  م�  �سيء” ،  وهذا  كل 
م�ستقبل  ا�ست�رساف  عن  ع�جزين 

االأ�سع�ر خالل املرحلة املقبلة، واإذا 
�سيدوم  االأورو  قيمة  تراجع  ك�ن  م� 
ملجرد  �سيكون  اأنه  اأم  طويلة  لفرتة 

اأي�م معدودة.
 و واأو�سح عبد الرحمن بن خ�لفة اأن 
على  �سهدت  انهي�را  االأورو  اأ�سع�ر 
م�ستوى �سوق ال�سكوار للعملة ال�سعبة 
وبقية النق�ط املوازية للعملة ال�سعبة 
اأحدث ح�لة خوف  ب�لوالي�ت وهو م� 
عزوف  ظل  يف  الب�ئعني  لدى  ترقب 
ذلك  وي�أتي  االقتن�ء  عن  الزب�ئن 
تزامن�  مع تواجد عدد كبري من  رج�ل 
احلرا�ش، يف حني  �سجن  االأعم�ل يف 
م�ستوى  على  امل�لية  العملي�ت  ت�سهد 

البنوك �سبه توقف عن الن�س�ط.

وزير املالية الأ�سبق، عبد الرحمن بن خالفة

�سوق العملة ال�سعبة غري ثابت 
وتديره ال�سائعات

الرتقيات واحلركات التنقلية بوليات الغرب

احتجاجات  واتهامات بالتزوير 
وت�سخيم نقاط اأ�ساتذة  

الرتبية  مديري�ت  من  العديد  تعي�ش 
طوارئ  ح�لة  الوطن  غرب  بوالي�ت 
االأ�س�تذة  اته�م  بفعل   واحتج�ج�ت 
م�س�لح  لروؤ�س�ء   واملوظفني 
اللج�ن  واأع�س�ء  امل�ستخدمني 
ملف�ت  بتزوير  االأع�س�ء   املت�س�وية 
ومنحهم  الرتقية  يف  االأ�س�تذة  بع�ش 
االأمر  التنقلية  احلرك�ت  يف  االأولوية 
الذي فجر احتج�ج�ت و�سك�وي و�سلت 

اإىل حدود الوزارة والعدالة .
ق�سية  و�سلت  البي�ش  والية  ففي  
املوظفني  مبلف�ت  والتالعب  الرتقية 
اإىل العدالة اأين مت اإيداع رئي�ش م�سلحة 
مبديرية  اآخر  واإط�ر  امل�ستخدمني 
الق�س�ئية  الرق�بة  نظ�م  حتت  الرتبية  
املزور  وا�ستعم�ل  التزوير  تهمة   عن 
يف ملف�ت االأ�س�تذة  والرتقية للمقربني 
دون احت�س�ب النق�ط احلقيقية للرتقية 
، كم� مت ا�ستف�د 10 اإط�رات اآخرين من 
حم�كمتهم  انتظ�ر  يف  املوؤقت  االإفراج 
التنقلية  احلركة  اأ�سعلت  وبتلم�س�ن   ،
رئي�ش  راأ�ش   فوق  االحتج�ج�ت  فتيل 
م�سلحة امل�ستخدمني » ر ب«، وو�سلت 
اأين  والق�س�ء  الوزارة  حد  اإىل  امل�س�كل 
بعني  ابتدائية  مدر�سة  مديرة  رفعت 
االإدارية  املحكمة  اأم�م  �سكوى  يو�سف 
تتهم فيه� رئي�ش م�سلحة امل�ستخدمني 
جعل  الذي  االأمر  مبن�سبه�   ب�ملت�جرة 
ب�إرج�عه�  اأمرا  وت�سدر  تتدخل  الوزارة 

اإنذار  توجيه  مع  االأ�سلي  من�سبه�  اإىل 
لرئي�ش امل�سلحة الذي  اتهمه الع�رسات 
منح  يف  ب�ملح�ب�ة  االأ�س�تذة  من 
ح�س�ب  على  القربى  لذوي  املن��سب 
مدير  جعل  م�  وهو  االأقدمية  اأ�سح�ب 
وي�سحح  امللف  يف  يتدخل  الرتبية 
متو�سنت  وبعني    ، االختالالت  بع�ش 
امل�ستخدمني  م�سلحة  رئي�سة  تواجه 
من  موجة   « �ش  »خ  االبتدائي  والتعليم 
اأين  الف��سبوك   اإىل  و�سلت  االنتق�دات 
ت�سخيم  يف  ب�ملح�سوبية  اتهموه� 
ملف�ت احلركة واملح�ب�ة يف التع�مل مع 
التوا�سل  رواد  بع�ش  وو�سل  املوظفني 
يف   ، ب�لر�سوة  ب�ته�مه�   االجتم�عي 
غري  حترتم  مل  اأنه�  توؤكد  الذي  الوقت 
رئي�ش  يواجه  اال�سك�ل  نف�ش   ، الق�نون 
الرتبية  امل�ستخدمني مبديرية  م�سلحة 
لوهران وكذا م�ستغ�من ، وغليزان ، اأين 
الع�رسات من املعلمني واالأ�س�تذة  جند 
واحلرك�ت  الرتقي�ت  نتيجة  يرف�سون  
ب�لتزوير  م�سوؤوليهم   ويتهمون  التنقلية 
االأمن  م�س�لح  فتحت  بلعب��ش  ويف   ،
بعد   الرتقية   قوائم  تزوير   يف  حتقيق� 
م�س�لح  اإىل   و�سلنت  جمهولة  ر�س�لة 
الرتبية  مدراء  ويوجه  هذا   ، االأمن 
قد  ع�رمة  احتج�ج�ت  موجة  للغرب 

تع�سف ب�لعديد من روؤ�س�ء امل�س�لح
حممد بن ترار

ال�سن�عة  بوزارة  �س�ٍمي  م�سوؤول  اأكد 
لن  الدولة  اأن  ال�سبت  اأم�ش  واملن�جم 
تواجه  التي  املوؤ�س�س�ت  عن  »تتخلى« 
م�سوؤوليه�  �سجن  اإثر  على  �سعوب�ت 
حديث  ويف  ف�س�د  ق�س�ي�  يف  ل�سلوعهم 
ال�سن�عي  للتطوير  الع�م  املدير  اأكد 
اأن  حمودي  م�سطفى  والتكنولوجي، 
على  للحف�ظ  اآلية  ا�ستحدثت  »الدولة 
جلنة  تن�سيب  مع   الوطني  االإنت�ج  اأداة 
بحيث  امل�لية،  وزير  يرتاأ�سه�  خ��سة 
ي�ستم التكفل بهذه الو�سعي�ت عن طريق 

هذه االآلية«.
تتخلى  »لن  يقول  امل�سوؤول  ذات  وت�بع 
الهدف  وهو  موؤ�س�سة  اأي  عن  الدولة 
االآلية«،  هذه  اأجله  من  اأن�سئت  الذي 
لكي  اأن »احلكومة تعمل ج�هدة  م�سيف� 
واإجن�ز امل�س�ريع  ال�سوق  يت�أثر متوين  ال 
ب�الإ�س�فة اإىل �سم�ن اخلدم�ت التي من 

املحتمل تت�أثر بهذه الو�سعي�ت«.
م�س�نع  م�سري  حول  �سوؤال  عن  رده  ويف 
اأ�سح�به�  �ُسِجَن  التي  ال�سي�رات  تركيب 
ب��رسته�  التي  التحقيق�ت  اإط�ر  يف 
ك�ن  »مهم�  اأنه  حمودي  اأكد  العدالة، 
املج�ل الذي تن�سط فيه املوؤ�س�سة �سواء 

تعلق االأمر ب�سن�عة ال�سي�رات اأو اأن�سطة 
�سن�عية واقت�س�دية اأخرى ف�إنه ال يوجد 

فرق«.
وك�ن وزير العدل ح�فظ االأخت�م، �سليم�ن 
الف�رط  االثنني  يوم  اأكد  قد  براهمي 
خالل يوم درا�سي حول »مك�فحة الف�س�د 
هذه  اأن  الوطني«  االقت�س�د  وحم�ية 
ال�س�رم  »التطبيق  اإىل  ت�ستند  املعركة 
للق�نون مع �سم�ن مت�بع�ت واأحك�م طبق� 
ب�ملوازاة  الع�دلة  املح�كمة  ملتطلب�ت 
مع تفعيل كل االجراءات وتعزيز االآلي�ت 
التي تتم��سى مع تطبيق الق�نون وحم�ية 

املوؤ�س�س�ت االقت�س�دية«.
املن��سبة  بذات  براهمي  اأو�سى  كم� 
من  التي  الق�نونية  االآلي�ت  بتحديد 
�س�أنه� حم�ية ال�سري احل�سن للموؤ�س�س�ت 
احلف�ظ  على  ال�سهر  مع  االقت�س�دية 
التي  امل�س�ريع  يف  ال�سغل  من��سب  على 
املوؤقت  ال�سجن  يف  اأ�سح�به�  يتواجد 
ب�سبب ق�س�ي� ف�س�د«ودع� امل�س�ركني يف 
هذا اللق�ء اإىل درا�سة »االأحك�م الق�نونية 
ب��سرتج�ع  ت�سمح  التي  والتنظيمية« 
داخل  املنهوبة  واملمتلك�ت  االأموال 

البالد وخ�رجه�«.

املوؤ�س�سات التي تواجه �سعوبات على اإثر �سجن م�سوؤوليها

جلنة برئا�سة وزير املالية 
للتكفل مبختلف الو�سعيات



روؤ�شاء و�شعوب ينحنون احرتاما للحراك اجلزائري

احلراك يزلزل العامل ..
 وي�ضع اجلزائر حتت املجهر
.  ال�شعب اجلزائري يتحول ملاركة جتارية مربحة يف زمن احلراك
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اإعداد: م.ثيزيري

العهدة  �ضد  اجلزائري  احلراك 
امل�ضتقيل  للرئي�س  اخلام�ضة 
ال�ضعب  باإرادة  واملخلوع 
اأنظار  جعل  ما  هو  اجلزائري 
توالت  وقد  نحوه،  تلتفت  العامل 
اإزاءه  الدولية  املواقف  ذلك  اإثر 
تاميز«  »نيويورك  خ�ض�ضت  حيث 
احلراك  على  للتعليق  افتتاحيتها 
بالقول : » اإن احتجاجات اجلزائر 
العربي  الربيع  ثورات  من  اأفلتت 
لن  احلكم  ونظام  �ضلبيا،  نادرة   ،
هذه  ال�ضباب  غ�ضب  من  يفلت 
ماغا  �رصحت  حني  يف   ، املرة« 
با�ضم  املتحدث  كو�ضيجانيك 
دعت  والني  الأوروبية   املفو�ضية 
اإىل احرتام حرية التعبري والتجمع 
يف اجلزائر، فيما اتخذت وا�ضنطن 
اإىل  واملنحاز  املراقب  موقف 
جانب احلراك اإننا نتابع احلركات 
يف  حتدث  التي  الإحتجاجية 

اجلزائر و�ضن�ضتمر يف متابعتها،

احلراك ُيرّو�ض �شعوب العامل

اأ�ضبح مذيعو احل�ض�س التلفزيونية 
يلقبون احلراك ال�ضعبي اجلزائري 
باحلراك املبارك، واأ�ضبح ال�ضعب 
له  قدوة  ل  ملن  قدوة  اجلزائري 
الع�ضابة  اأن بداأت  يقتدي بها بعد 
من  اأ�ضبوعني  بعد  له  بالر�ضوخ 
احلراك، حتى �ضار احلراك يدلع 
على  واأفخمها  الألقاب  باأروح 
الفخم  ال�ضعبي  احلراك  راأ�ضها 

واملحرتم،
العنان  تطلق  مغربية  مدونة 
نحن   « قائلة:  وتتحدث  لل�ضانها 
يقع  عندما  املغربي  ال�ضعب 
نقول  اأن  نعرف  بالدنا  يف  م�ضكل 
اأما  للة،  اأنعم  �ضيدي  اأنعم  فقط 

ال�ضعب اجلزائري فهو �ضعب بطل 
املطالبة  قرر  وعندما  باأخالقه 
الع�ضابة  له  ر�ضخت  بالتغيري 

احلاكمة يف ظرف زمني وجيز«
بال�ضوؤون  متحدث  تون�ضي 
ال�ضعب  حت�رص  اإن   « ال�ضيا�ضية: 
ال�ضعب  حت�رص  يوازي  اجلزائري 
ال�ضعب  بكون  اأفتخر  الياباين، 
اجلزائري �ضعب عربي، كونه �رصى 
نحو  للتغيري  مطالبته  يف  باأخالقه 

العاملية«  
»تهانينا  تلفزيونية:  ح�ضة  مذيع 
الأمل  لنا  اأعدمت  فقد  ولكم  لنا 
واهلل، بعثتم الأمل للورود يف احلياة 
اأعواد  ال�ضي�ضي على  ورود يعدمها 
امل�ضانق يف م�رص، بعثتم الأمل يف 
ال�ضفاح.. اأر�س دم�ضق يف �ضقوط 
ن�رصكم  اهلل،  اأيدكم  اهلل،  وفقكم 

اهلل«
اأردين يقول: »..يا ريت كل 

العرب مثل اجلزائر »

ح�ضة  يف  يقول  فل�ضطيني 
ال�ضعب  اأن  يُقال  تلفزيونية:« 
اأقول  واأنا  الفل�ضطيني �ضعب جبار 
اجلبارين  اأما  �ضغار  جبارون  نحن 
جبارين  اجلزائريني  فهم  الكبار 
من  اجلزائري  ال�ضعب  جبارين.. 
اأعظم ال�ضعوب العربية التي حتب 
اهلل  ي�ضلمها  اأن  فل�ضطني..نتمنى 
من اأي اإنق�ضام ومن اأي فتنة ومن 

اأي حرب اأهلية »  
الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضهد  اأن  بعد 
الأزل  منذ  اجلزائري  لل�ضعب 
عنه  وتغا�ضى  ن�ضاله  بتاريخ 
العرب  �ضعوب  من  الآخر  البع�س 
جمرى  يغري  احلراك  هاهو 
اأذهانهم  يف  العرب  اأفكار  �ضريان 
وهاهي الثورة اجلزائرية املجيدة 
من جديد مب�ضمى  للواجهة  تعود 
ال�ضعبي  احلراك  وهو  األ  اآخر 

الأبيات  فاأ�ضبحت  اجلزائري، 
تت�ضدر  الوطني  للن�ضيد  ال�ضعرية 
لدول  تلفزيونية  برامج  عناوين 
عربية، من اأجل حث �ضعوبهم على 
اجلزائري  ال�ضعب  حراك  اإتخاذ 
نحو  م�ضائرهم  لتغيري  لهم  قدوة 

الأف�ضل،
مذيع م�شري

 »ال جتد موطن من مواطن 
العزة اإال وفيها ال�شعب 

اجلزائري«

املمثلة ال�ضورية �ضالف فواخرجي 
تزلزل اأ�ضتوديو ح�ضة نزلت �ضيفة 
اأبيات  من  بيت  ب�رصد  عليها 
حيث  اجلزائري،  الوطني  الن�ضيد 
عاليا  تهتف  ويدها  تقولها  راحت 
العزم  ..وعقدنا  حما�ضة:«  وبكل 

اأن حتيا اجلزائر فا�ضهدوا..«

ال�شعب اجلزائري يت�شدر 
خطابات روؤ�شاء العامل:

بوتني يحيي ال�شعب 
اجلزائري من منرب رو�شيا

خرج  العامل  اأبهر  خطاب  يف 
رئي�س جمهورية رو�ضيا الحتادية 
�ضمته  عن  بوتني«  »فالدميري 
من  اجلزائري  ال�ضهب  وخاطب 
»اأعزائي  قائال:  منربه  اأعلى 
اأيها  الحتادي  املجل�س  اأع�ضاء 
م�ضاء  العزيز  اجلزائري  ال�ضعب 
ال�ضعب  اأحيي  اأن  ،اأريد  اخلري 
اخلري..  م�ضاء  العزيز  اجلزائري 
يف  املظاهرات  تابعت  لقد 
قرب  عن  اجلزائرية  اجلمهورية 
واأريد اأن اأحيي ال�ضعب اجلزائري 
ل�ضجاعته  �ضديدة  بحرارة 
راح  حيث  املثالية..  وح�ضارته 
ويطلقون  ي�ضفقون  احل�ضور 
كاملة  دقيقة  من  لأكرث  الهتافات 
.. نحن هنا الليلة ملناق�ضة م�ضكلة 

خطرية جدا وذات اأهمية تاريخية 
اجلزائري  ال�ضعب  كله،  للعامل 
الأ�ضابيع  يف  ال�ضوارع  يف  خرج 
ال�ضلطة  على  لالحتجاج  الأخرية 
التي  ال�ضتبدادية  الديكتاتورية 
يجب اأن تغادر على الفور، ماليني 
اجلزائريني ل يريدون هذا النظام 
وقت  اقرب  يف  حله  ويريدون 
ممكن لإقامة عهد جديد بال�ضعب 

ولل�ضعب..
ال�شعب اجلزائري ماركة 

جتارية مربحة :

ملاركة  اجلزائري  ال�ضعب  حتول 
احلراك،  زمن  جتارية مربحة يف 
حيث باتت اأفعال واأخالق وكل ما 
اجلزائري من  ال�ضعب  ي�ضدر عن 
اأو حادثة تعودنا  اأو فعل  اأي عمل 
على فعلها بالرغم من ب�ضاطتها اإل 
اأنها اأ�ضبحت يف نظر الإعالميني 
اإخبارية  قنوات  على  والقائمني 
مواقف  تلفزيونية  وح�ض�س 
وي�ضدرونها  بها  يتغنون  بطولية 
يف ح�ض�ضهم ون�رصاتهم الإخبارية 
اأ�ضبح  اجلزائري  ال�ضعب  كون 

ماركتهم التجارية املربحة..

مذيع بي بي �ضي نيوز: »..جزائري 
باإ�ضطنبول«  �ضورية  طفلة  ينقذ 
تعودنا  الذي  البطويل  العمل  هذا 
حتى  اجلزائر  �ضوارع  يف  روؤيته 
نظرا  عادي  جد  �ضيئا  �ضار 
لأخالق ال�ضعب اجلزائري الراقية 
عناوين  ت�ضدر  الذي  اخلرب  هو 
ح�ضة تلفزيونية م�ضهورة يف قناة 
املذيع  راح  �ضي،حيث  بي  البي 
يتغنى بالعمل البطويل لهذا ال�ضاب 
جزائري   ..« قائال:  اجلزائري 
يلتقطها مبهارة �ضقطت من نافذة 
ح�ضة  لها  خ�ض�س  »اأين  منزلها.. 
الفاي�ضبوكيني  لقبها  حتى  كاملة.. 
البطويل،  الأو�ضكاري  بامل�ضهد 

لتزلزل بذلك �ضفحاته..
من  يتغنى  املذيع  نف�س  هو  وها 
اجلزائرية  الأنثى  ب�ضالبة  جديد 
املتحر�ضني  مواجهة  يف 
عناوين  ت�ضدر  حيث  اجلن�ضيني، 
جزائرية  ببنت  حتر�س  ح�ضته 
من جديد، وهو ما يظهر جليا اأن 
ال�ضعب اجلزائري بات مادة لزجة 
دول  عرب  الإعالميني  يتناولها 
كيفما  العامل  روؤ�ضاء  العامل وحتى 

�ضاوؤوا.
الفريق اجلزائري �شبل 

اأجنبته جزائر اليوم:
الفريق الوطني من وجهة 

نظر حمللني ريا�شيني:

حملل  على  طرحه  مت  �ضوؤال  يف 
ريا�ضي م�رصي يف قناة اجلزيرة 
كيف  فيه  جاء  والذي  الريا�ضية 
البطولة  هذه  يف  اجلزائر  ترى 
وفرديا  تكتيكيا  قوي  فريق  راأينا 
اأجابته  كانت  حيث  وجماعيا؟، 
كالتايل: »..جزائر الآن هي جزائر 
يرتك  مل  الذي  الرائع  ال�ضعب 
�ضهور  ملدة  وال�ضوارع  امليادين 
حقق من خاللها 90 باملائة من 
مبتغاه، هي جزائر �ضعب ولي�ضت 
فريق  قدم فقط هو  كره  جزائر 

جماعي باإمتياز..«
اجلزائري  اجلمهور  اأبرز  كما 
يف  هتافاته  خالل  من  اأخالقه 
خاوة«  خاوة  م�رصي  »جزائري 
بعد  خا�ضة  العامل  اأبهر  ما  وهو 
اأن قام بتنظيف اأر�ضيات امللعب 
تطوعا منه لرتك الأماكن نظيفة 

قبل مغادرته لالأماكن..
 3 »بعد  م�رصي:  ريا�ضي  مذيع 
هو  الإفريقية  البطولة  من  اأيام 
ح�رص  جمهور  واأح�ضن  اأف�ضل 
منتهى  يف  جماهري  الآن،  حتى 

الود«
  مذيع م�رصي يندد ب�ضبب عدم 
اجلزائري  للجمهور  ال�ضماح 
الفل�ضطينية  الأعالم  باإدخال 
بعبارة  وقال  امللعب،  داخل 
اأنهم اأدخلوا الأعالم  �ضاخرة« لو 
قبلوهم  قد  لكانوا  الإ�رصائيلية 
منعوا  الأ�ضقاء  اأفواههم«  من 
الفل�ضطينية  الأعالم  اإدخال  من 
الدولة  باإ�ضم  هتفوا  ولكنهم 
اللقاء..  دوال  الفل�ضطينية 
لالأ�ضقاء يف  التحية  باإلقاء  وطال 

اجلزائر يف نهاية احل�ضة.

هذه هي اجلزائر التي مل 
يروها من قبل

اجلزائرية  اجلماهري  اأدخلت 
وطنها احلبيب بلد املليون ون�ضف 
جيني�س  كتاب  ر�ضميا  �ضهيد 
مبظاهرات  القيا�ضية  لالأرقم 
و�ضلميا  عائليا  الأكرب  عدت 
و�ضبابيا خالل العقدين الأخريين 
والأ�ضخم عامليا ، اأين بات العامل 
يتغنى باأخالقيات هذه اجلماهري 
�ضلمّيتها  و  وحت�رصها  لتمدنها 
بامل�ضوؤولية  العايل  و�ضعورها 
اأمن وا�ضتقرار اجلزائر  وو�ضعها 
فوق كل اعتبار، ورف�ضها التدخل 
�ضعار،  اأي  حتت  اخلارجي 
اجلذري  التغيري  مطلب  وجعلها 
وحده اخليار.. هذا ما عرب عنه 
حوار  ناجح خملوف يف  الدكتور 

جمعه ب«جريدة الو�ضط«..

الدكتور ناجح خملوف 
باحث يف علم االإجتماع يف 

جامعة امل�شيلة
ملاذا اأبهر ال�شعب اجلزائري 

العامل من خالل حراكه

للعامل  اجلزائري  ال�ضعب  قدم 
اإليه  ت�ضبق  مل  جديدا  در�ضا 
من  الأخرى  ال�ضعوب  مدار�س 
والوعي  التح�رص  م�ضتوى  خالل 
حراكه  منذ  وهذا  واملواطنة 
اأن  حتى  يومنا،  اإىل  فيفي   22 يف 
خلفية  لها  كانت  ال�ضعوب  بع�س 
اجلزائري  الفرد  عن  معرفية 
يعتقدون،  ملا  متاما  خمالفة 
م�ضرتكة  قوا�ضم  توجد  اأنه  ورغم 
ال�ضعب  اأن  اإل  ال�ضعوب  بني 
خ�ضو�ضياته  له  اجلزائري 
والإقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
يف  والثقايف  والإجتماعية 
اأن  واأعتقد  بالتغيري،  املطالبة 
من  اإ�ضتفاد  اجلزائري  الفرد 
خالل  من  ال�ضابقة  الول  جتربة 
مناعة وح�ضانة  واإكت�ضب  ثوراتها 
قوية من خالل الع�رصية ال�ضوداء 
الإقت�ضاية،  الأمنية،  واإنعك�ضاتها 
ال�ضيا�ضية،  وحتى  الإجتماعية 
من  الوحيد  اجلزائري  فال�ضعب 
رجال  قابل  من  حراكه  خالل 
حمايتهم  وحتى  بالورود  الأمن 
اأن  واخلارج  للداخل  يثبت  حتى 
التخريب  هدفه  لي�س  ال�ضعب 
 ، اخلام�ضة  العهدة  رف�س  واإمنا 
كما اأن ال�ضيء املميز الذي حدث 
فئات  لكل  النوعية  امل�ضاركة  هو 
تعلق  �ضواء  اجلزائري  املجتمع 
الأمر باملراأة اأو الرجال وال�ضباب 
وهي  وامل�ضنني  الأطفال  وحتى 
ال�ضورة تلغي النمطية التي اعتاد 
اجلزائر  يف  املحتجون  عليها 
حيث  وارجتال  بعفوية  وكذلك 
ال�ضعبي  احلراك  هذا  ينت�ضب  مل 
الذي �ضمل كافة ربوع الوطن اإىل 
اأي جهة حزبية بل بالعك�س �ضبق 
كل الأحزاب بخطوات كبرية مما 
ن�ضجل  كما  به،  للحاق  ا�ضطرها 
التوظيف الذكي واملكثف لو�ضائل 
تدعو  التي  الجتماعي  التوا�ضل 
جي�س  وبال�ضعار  �ضلميا  للتظاهر 
�ضعب خاوة ورف�س كل التدخالت 
احلل  باإبقاء  مطالبني  الأجنبية 
تقت�ضيه  ما  وفق   ، جزائريا 
ومقاربات  الوطن،  م�ضلحة 
اأ�ضبح  الذي  اجلزائري  ال�ضارع 
فوت  مما  نخباويا  و  جماهرييا 
اخلارجية  الأجندات  على 

ا�ضتغالله.

 » ماكا�ض اخلام�شة يا بوتفليقة، �شلمية �شلمية تروحو قاع ، رحيل 
الباءات االأربع » هي الهتافات التي تعالت يف مظاهرات �شلمية ل�شعب دام 

�شموده 20 جمعة غريت تاريخه وقلبت ما�شيه راأ�شا على عقب لرتفع 
رايات اأبناء نوفمرب عاليا ما دفع �شموخها بروؤ�شاء العامل و�شعوبها للركوع 
احرتاما وعرفانا مبا�ض وحا�شر وم�شتقبل �شنعه �شعب اجلزائر الذي ال 

تزال دماء ثورة التحرير اخلالدة ت�شري يف عروقه..
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القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  اأكد 
االأول  امل�س�ؤول  ب�سفته  جالوي 
ت�رصيح  يف  التنفيذية  الهيئة  على 
»ال��سط«،  ي�مية  به  خ�ص  �سحفي 
رفع  اأنه   ، املن�رصم  االأ�سب�ع  نهاية 
اأجل  لل�سلطات املركزية من  التما�ص 
التهيئة  عملية  على  التجميد  رفع 
م�ستثمر   250 لفائدة  املخ�س�سة 
 ، ال�الية  بنف�ص  البي�ساء  عني  ببلدية 
لتمكينهم من جت�سيد م�ساريعهم على 
ا�ستحداث  ثم  ومن   ، ال�اقع  اأر�ص 
مبا�رصة  وغري  مبا�رصة  �سغل  منا�سب 
الدخل  م�سادر  تعزيز  عن  ناهيك   ،
به  اأفاد  ح�سبما   ، العم�مية  للخزينة 

الرجل االأول بال�الية.
تاأكيد  رغم  ال�سلطات  حترك  وياأتي   
عق�د  منحهم  على  امل�ستثمرين 
االأخرية  هذه  البناء  رخ�ص  و  اإدارية 

وه�   ، نهاية  على  ت�رصف  التي 
و  ت�جيهات  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
الرامية  الدولة  عمل  ا�سرتاتيجية 
لتقدمي الت�سهيالت وتذليل ال�سع�بات 
خللق بدائل اقت�سادية لتعزيز م�سادر 
دخل اخلزينة العم�مية الإنهاء التبعية 

تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 
وه�  العاملية  الب�ر�سات  يف  اأ�سعاره 
من  دوامة  يف  اجلزائر  ادخل  ما 
انتهاج  على  اأرغمت  التي  امل�ساكل 
من  اأكرث  مدار  على  التق�سف  �سيا�سة 

05 �سن�ات االأخرية . 

من  اأكرث  طرح  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ت�ساوؤالت  القائم  مت�رصر من امل�سكل 
مديرية  التزام  عدم  ح�ل  كبرية 
على  بردها  املناجم  و  ال�سناعة 
لال�ستثمار  الفردو�ص  جمعية  مرا�سلة 
باأن  االأخرية  هذه  اإخطار  مت  حيث 
التهيئة  اأ�سغال  و  انتهت  قد  الدرا�سة 
�ستنطلق عما قريب وكان ذلك خالل 

�سنة 2017.
متابعني  ت�ساءل  فقد  ثانية  جهة  من 
حقيقة  عن  بال�الية  اال�ستثمار  مللف 
القادر  عبد  ال�الية  وايل  ت�رصيحات 
جالوي ب�سفته رئي�ص اللجنة ال�الئية 
لال�ستثمار ، اأين اأكد يف عديد خرجاته 
اال�ستعداد  عن  االأخرية  االإعالمية 
تقدمي  يف  املحلية  لل�سلطات 
يف  الراغبني  للم�ستثمرين  الت�سهيالت 
امل�ساهمة يف اإنقاذ االقت�ساد ال�طني 
�سغل  منا�سب  ا�ستحداث  ثم  ومن 

مبا�رصة وغري مبا�رصة .

قررت ال�صلطات الوالئية بورقلة مرا�صلة ال�صلطات املركزية باجلزائر العا�صمة من خالل رفع 
التما�ص بغية  رفع التجميد على الغالف املايل املخ�ص�ص للتهيئة مبنطقة الن�صاطات ببلدية عني 
البي�صاء بورقلة الإماطة اللثام عن 250 م�صروع ا�صتثماري �صناعي وذلك على خلفية ن�صر معاناة 

امل�صتثمرين يف عدد �صابق بيومية »الو�صط«.

تبعا ملا ن�صرته يومية »الو�صط«

اأحمد باحلاج 

طلب لرفع التجميد عن منطقة 
الن�ضاطات بعني البي�ضاء 

املخادمة  منطقة  قاطني  حذر 
ال�خيمة  الع�اقب  مغبة  من  ب�رقلة 
م�رصوع  ف�سل  عن  تنجر  قد  التي 
�رصكة ك��سيدر املكلفة باإعادة تاأهيل 
للق�ساء   ، ال�سحي  ال�رصف  �سبكة 
انت�سال  بهدف  ال�س�داء  النقاط  على 
املياه  �سع�د  ظاهرة  من  ال�ساكنة 

القذرة .
اأحياء  قاطني  من  الع�رصات  اأعرب 
ت�رصيح  يف  ورقلة  ببلدية  املخادمة 
عن   ،  « »ال��سط  ي�مية  مع  لهم 
من  ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 

تاأهيل  اإعادة  مل�رصوع  الكبري  التعرث 
ا�سند  الذي  ال�سحي  ال�رصف  �سبكة 
الذي  االأمر  وه�   ، ك��سيدار  ل�رصكة 
بات ينذر بكارثة بيئية باتت مالحمها 
اتخاذ  عن  ف�سال     ، االأفق  يف  تل�ح 
من  للعب  مكانا  ال�س�ارع   من  عدد 
اأثار  الذي  االأمر   ، االأطفال  طرف 
اأكبادهم  فلذات  على  االأولياء  تخ�ف 
و  االأمرا�ص  مبختلف  االإ�سابة  من 
كما    ، املالريا   غرار  على  االأوبئة 
�سل�ك  من  ال�سائقني  من  عدد  منع 
املياه  حجم  نتيجة  الطريق  ذات 

عطل  ما   ، االأخري  هذا  تغمر   التي 
و  للطريق  تغيريهم  نتيجة  م�ساحلهم 

عب�رهم م�سالك اأخرى  .
وح�سب ت�رصيح عدد من امل�اطنني لـ 
» ال��سط » فاإنه رغم عديد ال�سكاوي 
بغية  املعنية  لل�سلطات  وجهها  التي  
اأنه  اإال    ، بامل�سكل املطروح  التكفل 
الحت�اء  بعينها  جهة  اأي  تتدخل  مل 
اهرتاء  غرار  على  القائمة  املع�سلة 
�سبكة الطريق و االأر�سفة ، االأمر الذي 
 ، املطروحة  املع�سلة  حدة  من  زاد 
املعنية  اجلهات  ه�ؤالء  نا�سد  وعليه 

و  امل�سكل  حللحلة  العاجل  بالتدخل 
خمتلف  من  اأكبادهم  فلذات  حماية 

االأمرا�ص  .   
اأكد  ورقلة  والية  وايل  جهة  من   
اأن  االأخرية  االإعالمية  خرجته  يف 
م�ساحله تتبع هذا امل�رصوع عن كثب 
مع ت�جيه مالحظات عديدة يف حالة 
ما مت ت�سجيل  اإخالل باملعايري التقنية 
والقان�نية املعم�ل بها يف اجناز مثل 
هذا الن�ع من امل�ساريع التي لها �سلة 

بي�ميات امل�اطن املحلي .
اأحمد باحلاج 

تعرث م�صروع كو�صيدار لتاأهيل �صبكة  ال�صرف ال�صحي 

اأمن مترنا�صت 

عني قزام بتمرنا�صت 

مواطني املخادمة بورقلة يحذرون من كارثة بيئية 

 توقيف �ضخ�ضني يف ق�ضية حماولة ال�ضرقة 

توقيف  10 رعايا افارقة بتهمة الإقامة الغري �ضرعية 

احتفاال بعيد اال�صتقالل وال�صباب
 امل�صادف لـ 05 جويلية 

ب�صبب نق�ص طب االأطفال والقابالت 

برنامج ثري جلمعية املركز
 الثقايف ب�ضكرة بورقلة 

  �ضكان دائرة اأوقروت بادرار 
يطالبون بتدعيم قطاع ال�ضحة
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اأوقروت  دائرة  م�اطن�  نا�سد 
وكذا  املحلية  ال�سلطات  باأدرار 
�رصورة  بال�الية  ال�سحة  مديرية 
ال�سحة  قطاع  لتدعيم  التدخل 
  ، اأوقروت  دائرة  م�ست�ى  على 
لديهم   امل�سجل  النق�ص  ب�سبب 
يف عدة عيادات بداية من نق�ص 
طب  خا�سة  االأخ�سائي  الطب 
عن  ف�سال  االأمرا�ص  و  االأطفال 
العيادات  يف  القابالت  نق�ص 

املت�اجدة عرب مقر البلديات.
اإىل  احل�امل  الن�ساء  ي�سطر  ما   
اأجل  الدائرة من  اإىل مقر  التنقل 
اإجراء فح��سات طبية باالإ�سافة 
العيادات  اإىل ذلك ت�ستكي معظم 
من غياب �سيارات االإ�سعاف وه� 
اإىل  يلجئ�ن  الكثريين   يجعل  ما 
لنقل  االأجرة  �سيارات  ا�ستعمال 
اأوقروت  م�ست�سفى  اإىل  مر�ساهم 

اأو متيم�ن .
 وبالتايل يعان�ن مع نقلهم وكثري 
ما يتعر�ص املري�ص اإىل ال�فاة يف 
احل�امل  الن�ساء  خا�سة  الطريق 
املراأة  ت�سع  ما  كثريا  الالتي 
اإىل  الطريق  يف  وهي  حملها 
ال�سكان  طالب  كما   ، امل�ست�سفى 
ب�رصورة  املعنية  اجلهات  من 
للت�سمم  امل�ساد  امل�سل  ت�فري 
فرتة  خالل   خا�سة  العقربي 
االنت�سار  فيه  يكرث  الذي  ال�سيف 
واحل�رصات  للعقارب  الكبري 
ي�سطر  املري�ص  اأن  اإال  ال�سارة 
التنقل  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف 
كلم   80 م�سافة  على  اإىل متيم�ن 
امل�ساد  امل�سل  غياب  ب�سبب 
عيادات  م�ست�ى  على  للت�سممات 

الدائرة
�صالح ، ب

مار�ص   19 حي  �سكان  يزال  ال 
اجلهة  يف  املغري  مبدينة  ال�اقع 
ينتظرون   ، بال�ادي  الغربية 
واإيجاد  االهتمام  من  ن�سيبهم 
حتا�رصهم  التي  للم�ساكل  حل�ل 
ان�سغاالتهم  جتد  اأن  دون 

وم�ساكلهم اآذانا �ساغية.
هذا  يف  القاطنني  بع�ص  واأكد 
العريق  اأن  ال�سكاين  التجمع 
انعدام التهيئة احل�رصية جعلتهم 
حقيقية  دوامة  يف  يغرق�ن 
االأو�ساع  �سل  يف  و�ستاءاً،  �سيفا 
�سبكة  تعرفها  التي  املزرية 
الطرقات الداخلية والتي ي�سعب 
و  �ستاء  االأوحال  بفعل  اجتيازها 

االأتربة، ناهيك عن نق�ص االإنارة 
ال�س�ارع  م�ست�ى  على  العم�مية 
االآمر  هذا  �سكل  مما  الداخلية 

خ�ف كبري لدى �سكان احلي .
لي�مية  ال�سكان  احد  حيث �رصح 
ي�مية  معاناتهم   عن  »ال��سط« 
الذهاب  باكر وقت  يف كل �سباح 
االنت�سار  ب�سبب  امل�سجد  اإىل 
وغياب  ال�سالة  للكالب  الرهيب 
خط�رة  يف  ت�سبب  االإنارة 
النقائ�ص  من  ال��سع  وغريها 
اإىل  م�س�ؤوليتها  حمل�ا  التي 
باأنهم  ،م�ؤكدين  املعنية  اجلهات 

�سئم�ا من ال��سع الراهن .
�صالح ،ب 

التهيئة والإنارة العمومية مطلب 
�ضكان حي 19مار�س 

املغري بالوادي

متكنت م�سالح االأمن احل�رصي الثالث 
�سخ�سني  ت�قيف   من  ال�الية  باأمن 
يف  )21-29 �سنة(  العمر   من  يبلغان 
ق�سية حماولة ال�رصقة بالتعدد متب�ع 

بال�رصب و اجلرح العمدي.
اإت�سال  اإىل  تع�د  الق�سية  حيثيات 
االأخ�رص 48  الرقم  على  هاتفي 
طلب  مفاده  امل�اطنني  اأحد  15 من 

فرياج  حي  م�ست�ى  على  تدخل  
�سارعت  وعليه  بتمرنا�ست  اأنك�ف 
عنا�رص ال�رصطة اإىل عني املكان اأين 
بال�رصب  االإعتداء  بعملية  االأمر  تبني 
واجلرح العمدي ب�ا�سطة �سالح اأبي�ص 
ال�رصقة  مبحاولة  متب�ع  )خنجر( 
عملية  وبعد  �سخ�سان،  طرف  من 
تفعيل اجلانب  وكذا  والتحري  البحث 

بال�سحية،   االإ�ستعانة  و  االإ�ستعالمي 
مت ت�قيف امل�ستبه فيهما  و حت�يلهما 
اإىل املقر من اأجل ا�ستكمال اإجراءات 
تقدميها  ومت  الق�سية،  يف  التحقيق 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة التي 
اأ�سدرت يف حقهما )03( ثالثة�سن�ات 
الباقي  و  نافذة  )�سنتني  منها  حب�ص 
م�ق�فة التنفيذ( مع االإيداع و غرامة 

مالية قدرها خم�س�ن األف )50.000( 
دج. وح�سبما علم من نف�ص امل�سادر 
تندرج  االأخرية  االأمنية  العملية  فاإن 
وذلك  االإجرام  ب�ؤر  تط�يق  اإطار  يف 
ملخطط  ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف 
بت��سيات  التزاما  امليدان  احتالل 
لالأمن  العامة  املديرية  وت�جيهات 

ال�طني .

املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح  اأوقفت 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
بالكتيبة  �رصعية  الغري  والهجرة 
 ، ال�طني  للدرك  االإقليمية 
قزام  عني  االإدارية  باملقاطعة 

والية  مقر  عن  كلم   420 ال�اقعة 
اأفارقة يحمل�ن  ،  10 رعايا  ورقلة 
 ، مايل  لدول  خمتلفة  جن�سيات 
اأثناء  و  والكامريون  ت�ساد   ، النيجر 
باإجراءات  للقيام  منهم  التقرب 

التلم�ص القان�نية تبني اأنهم مقيم�ن 
غري  بطريقة  ال�طني  بالرتاب  
االجراءات  ا�ستكمال  وبعد  �رصعية 
على   عر�سهم  مت  معهم  القان�نية 
وكيل اجلمه�رية لدى حمكمة عني 

ب�سنة  اجلميع  اإدانة  مت  اأين   ، قزام 
ا�ستكمال  النفاذ مع  �سجنا م�ق�فة 
اإجراءات الطرد من الرتاب ال�طني 

بتهمة االإقامة الغري �رصعية .
اأحمد باحلاج

املن�رصم  االأ�سب�ع  نهاية  �سطرت 
ب�سكرة  الثقايف  املركز  جمعية 
ل�الية  التابعة  الروي�سات  ببلدية 
ورقلة ، برنامج ثري احتفاال بعيد 
لـ  وال�سباب امل�سادف  اال�ستقالل 

05 ج�يلية من كل �سنة .
من  اجلمعة  اأم�سية  اأ�سدلت 
االأ�سب�ع املن�رصم جمعية املركز 
الروي�سات  ببلدية  �سكرة  الثقايف 
ب�رقلة بح�س�ر ال�سلطات املحلية 
التظاهرة  على  ال�ستار  االأمنية  و 
باملركز  املقامة  الريا�سية 
ح�س�ر  عرفت  التي  الثقايف 
للف�فتنام  العاملي  البطل  كل 
�سالح  علي  عمران  الريا�سي 
يف  االأجنبي  احل�س�ر  متيز  فيما 
و  حممد  م�الي  الليبي  الالعب 

الالعب الت�ن�سي حازم املهذبي، 
فقد  العب  اأح�سن  جائزة  اأما 
هج�م  ميدان  ملت��سط  عادت 
 ، رويغي   حمم�د  ورقلة  وفاق 
برجمة  الي�م  نف�ص  يف  مت  كما 
االأطفال  لفائدة  حت�سي�سية  حملة 
االأحداث  بها فرقة حماية  قامت 
لدرك ال�طني ب�رقلة واملخت�سة 
الفرقة  باأن�سطة  لتعريف  بالق�رص 
ال�قاية   . االأطفال  اختطاف   (
ا�ستعمال  .طرق  املخدرات  من 
وعدة  لالأطفال  بالن�سبة  االنرتنت 
(..وكان  الق�رص  تخ�ص  حماور 
املدنية  احلماية  بح�س�ر  ذالك 
الناحية  من  احلفل  غطت  التي 

ال�قائية .
اأحمد باحلاج  اأحمد باحلاج 
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اإنهيار اأ�سوار الأق�سى.. خطر يتزايد بعد افتتاح نفق �سلوان
عرب 15 نفقا "اإ�سرائيليا" اآخرها النفق املفتتح قبل اأيام، بات امل�سجد الأق�سى واأ�سواره مهددا بالنهيار الكلي اأو اجلزئي يف اأي حلظة، وفق تقديرات خرباء 
فل�سطينيني. ومع افتتاح النفق العابر اأ�سفل �سلوان، اأ�سبح ال�سور اجلنوبي للم�سجد الأق�سى معلقا يف الهواء دون اأ�سا�سات حتميه، ما يجعل انهياره احتمال 
واردا، يف حني اأن الأنفاق الأخرى واحلفريات امل�ستمرة منذ �سنوات نه�ست اأ�سفل امل�سجد، وخلخلت اأ�سا�ساته حت�سريا لتحقيق اأحالم امل�ستوطنني بانهياره. 

م.�س

قبل  االحتالل،  �سلطات  وافتتحت 
يف  �سلوان،  قرية  حتت  نفقا  اأيام، 
افتتاح  من  جزًءا  املحتلة؛  القد�س 
جلبل  احلّجاج"  بـ"طريق  ي�سمى  ما 
د�سنته  الذي  املزعوم،  الهيكل 
اال�ستيطانّية،  "اإلعاد"  جمعية 
مب�ساركة ال�سفري االأمريكي يف كيان 
ومبعوث  فريدمان  ديفيد  االحتالل 
الرئي�س االأمريكي للمنطقة جي�سون 
وهو  فريدمان  و�سوهد  غريبنالت، 
بها  يهدم  �سخمة  مطرقة  يحمل 
اإىل  اإ�سارة  يف  النفق،  داخل  حائًطا 
ت�سجيع احلفريات واال�ستيطان؛ وهو 

االأمر الذي اأغ�سب الفل�سطينيني.
واأكد ع�سو جلنة الدفاع عن اأرا�سي 
هذا  اأن  ذياب،  اأبو  فخري  �سلوان 
البدء  يعني  التهويدي  امل�رشوع 
عمليا يف خمططات االحتالل لهدم 
اأجزاء من امل�سجد االأق�سى، م�سريا 
اإىل اأن هذا النفق بداأ التخطيط له 
نتنياهو  عليه  ووقع   2005 عام  منذ 
عام 2010 وبداأ العمل فيه منذ ذلك 

العام.
�سحيفة  -وفق  ذياب  اأبو  واأكد 
املخططات  هذه  اأن  "فل�سطني"- 
متقدمة  مرحلة  تعد  التهويدية 
املدينة  على  ال�سيطرة  مراحل  من 
هذه  مثل  اأن  موؤكدا  املحتلة، 
�سرتتد  التلمودية  املمار�سات 
االحتالل  نحو  االأمر  نهاية  يف 

وم�ستوطنيه.
عني �سلوان

وب�ساأن املعلومات حول النفق، ذكر 
اأبو دياب اأن النفق ميتد من البوؤرة 
اال�ستيطانية من "مدينة داود" يف 
الرباق  اإىل حائط  �ساحية �سلوان 
االأق�سى  للم�سجد  املال�سق 
القد�س  من  القدمية  البلدة  يف 

املحتلة.
ما  خمطط  �سمن  النفق  وياأتي 
احلجاج"  "درب  طريق  ي�سمى 
مرت   700 طول  على  املمتد 
اال�ستيطان  م�ساعي  اإطار  يف 
والتهويد الأ�سوار القد�س القدمية 
اخلا�رشة  تعد  التي  �سلوان  وبلدة 
اجلنوبية ملنطقة الق�سور االأموية 
االحتالل  �سلطات  حّولتها  التي 

اإىل "حدائق توراتية".
حفر  اأن  اإىل  دياب  اأبو  واأ�سار 

النفق الذي مير من اأ�سفل منازل 
حدوث  اىل  اأدى  الفل�سطينيني 
ت�سققات يف تلك املنازل، موؤكدا 
العراقيل  ي�سع  االحتالل  اأن 
الكثرية وال�سعبة يف طريق ترميم 
البلدة  يف  فل�سطيني  منزل  اأي 

القدمية من القد�س املحتلة.
جزء  هو  النفق  هذا  اأن  وبنَيّ 
و�سعها  خمططات  �سل�سلة  من 
جمعيات  مع  بال�رشاكة  االحتالل 
القد�س  بلدية  وتنفذها  دينية، 
وجمعية "اإلعاد" اال�ستيطانية؛ من 
اأجل التمهيد لربط �ساحة الرباق 
قبة  اأ�سفل  اإىل  للو�سول  ب�سلوان 

ال�سخرة امل�رشفة.
م�ساركة  اأن  دياب  اأبو  وراأى 
فريدمان  االأمريكيني  امل�سوؤولني 
ي�سري  االفتتاح  يف  وغرينبالت 

للتيار  انتمائهما  طبيعة  اإىل 
بالتيار  املرتبط  اليهودي  الديني 
املتنفذ  امل�سيحي  االإجنيلي 
ا  عاًدّ املتحدة،  الواليات  يف 
تاأكيدا  تعطي  م�ساركتهما  اأن 
املمنوح  االأخ�رش  ال�سوء  على 
املخططات  الإكمال  لالحتالل 
داخل  التهويدية  وامل�ساريع 

واأ�سفل البلدة القدمية.
العربي  ال�سمت  اأن  اإىل  وذهب 
التحرك  و�سعف  واالإ�سالمي، 
االإ�سرتاتيجية  وغياب  العربي 
العربية املوحدة، �سهلت الظروف 
اأهدافه،  لتحقيق  االحتالل  اأمام 
اال�ستيطانية  خمططاته  وتنفيذ 

دون م�ساءلة.

الأق�سى اأ�سفل  نفقًا   15

من ناحيته، اأكد نائب مدير اأوقاف 
اأن  ال�سيخ ناجح بكريات،  القد�س 
حتى  اأكملت  االحتالل  �سلطات 
االآن حفر 15 نفقا اأ�سفل امل�سجد 
تلك  اأن  على  م�سددا  االأق�سى، 
من  كبريا  جزءا  تركت  االأنفاق 
اأ�سا�سات  دون  امل�سجد وحميطه 

حتميه من خطر االنهيار.
التي  املعاول  اإن  بكريات:  وقال 
ظهرت على االإعالم وهي تنه�س 
يف اأ�سفل امل�سجد االأق�سى هي يف 
تاريخ  تهدم  معاول  االأمر  حقيقة 
امل�سلمني يف املدينة وحا�رشهم 
من  يقوموا  مل  اإن  وم�ستقبلهم 
مقد�ساتهم،  وين�رشوا  �سباتهم 

وفق ما نقلته �سحيفة فل�سطني.
هو  املفتتح  النفق  اإىل  واأ�سار 
اجلزء االأول الذي ي�سل نحو 545 
مرتا، منبها الأن االحتالل يريد اأن 
يعزز تغلغله داخل اجلزء اجلنوبي 
من مدينة القد�س املحتلة الذي 

تقطنه العائالت الفل�سطينية.
الهدف  اأن  اإىل  بكريات  واأ�سار 
االأ�سا�سي من هذه احلفريات هو 
تعود  مزعومة  اآثار  عن  البحث 
وبرغم  اأنهم  لليهود، م�سددا على 
اجلارية  الوا�سعة  احلفريات  كل 
عام  يف  املدينة  احتالل  منذ 
1967 اإال اأنهم مل يجدوا حتى االآن 
التاريخ  يخ�س  حجر  اأو  اآثار  اأي 

اليهودي القدمي.
امل�ستمرة  احلفريات  اأن  واأو�سح 
قد  وحميطه  االأق�سى  اأ�سفل 
ت�سببت بالكثري من الت�سققات يف 

املنازل الفل�سطينية مثلما ح�سل 
النفق  اأعلى  الواقعة  املنازل  يف 
الذي افتتح  عام 1996 على طول 
اجلدار الغربي للم�سجد االأق�سى 
يف  العمرية  املدر�سة  من  بدءا 
اإىل  و�سوال  املجاهدين  طريق 

منطقة حائط الرباق.
تلك  اأن  على  بكريات  و�سدد 
�سيا�سي  بطابع  هي  احلفريات 
يروج  كما  بحثيا  علميا  ولي�س 
اأنه  من  حمذرا  االحتالل،  لذلك 
تفجري  اأو  زلزال  حال ح�سول  يف 
انهيار  اإىل  يوؤدي  قد  فاإنه  قوي 

امل�سجد اأو جزء منه.
باتوا  املقد�سيني  اإن  وقال: 
التهويد  خمططات  اأن  مقتنعني 
ن�سجت ومل يتبق �سوى ح�سادها، 
االحتالل  �سلطات  اأن  اإىل  م�سريا 
اأ�سبحت تدر�س اأ�ساليب امت�سا�س 
وردة  االإ�سالمي  اجلمهور  غ�سب 

فعله عندما يحدث االأمر.
ملخططات  الت�سدي  اأن  واأكد 
على  يكون  اأن  يجب  االحتالل 
امل�ستوى  منها:  عدة  م�ستويات 
خطوات  خالل  من  ال�سيا�سي 
الفل�سطينية  ال�سلطة  تاأخذها 
واالأنظمة العربية جتاه االحتالل، 
خالل  من  القانوين  وامل�ستوى 
القانونية  الن�سو�س  تفعيل 
واالآثار  املقد�سات  حتمي  التي 
ال�سعبي  وامل�ستوى  اال�سالمية، 
من خالل زيادة وترية الوجود يف 
للفل�سطينيني  وحميطه  االأق�سى 

يف ال�سفة والداخل املحتل.

فل�سطني املحتلة

ن�سيم اخلوري )ن�سر حرمون(

اأما زال �سعار العدالة يف لبنانكم 
اأّن "الق�ساء لل�سعفاء"؟

لبنانكم  يف  واحلرب  الفكر 
ويف  جاهز  وال�سالح  مرذول 

كّل بيٍت مقبول.
طنني  هذا  وطنًا.  لي�س  هذا 
نحٍل ينّط يف اأ�سواككم الياب�سة 
بحثًا عن بقع واأوطان جديدة.

طبقات  بلحظات  اللبنانيون  ن�سي 
التي  الر�سوبّية  والف�ساد  القلق 
فوق  دولتهم  وتراكمها  تنه�سهم 
االأكل واملاء  �سدروهم، عرب تقنني 
مل�سلحة  عنهم  وال�سوء  والهواء 
احلروب  اأ�سحاب  من   حفنٍة 
ةاالأ�سلحة واملزاريب واأقنية  الهدر 
ت�سب  التي  الطائفية  وال�رشقات 
املوازنة  يف  التق�ّسف  ذريعة  حتت 
العاّمة حيث مل يبق من �سعب لبنان 

�سوى اجللد والكراعني.  
ون�سوا اأّن ب�سعة اأ�سخا�س ياأمترون 
البنوك  بطلبات  يتنا�سب  مبا 
امل�ستوردة،  الدولّية  واملوؤ�ّس�سات 
لغة  يف  بلحظٍة  لبنان  اأ�سقطوا 
لبنان  جبل  يف  املدفونة  ال�سالح 

اغتيال  حماولة  م�ساهد  حيث   ،
التي  والنازحني  اخلارجية  وزيري 
املرافقني  من  اإثنني  بحياة  اأودت 
ورمت اجلميع يف  ال�سور والغمو�س 
والنتائج  االأ�سباب  يف  والتحديات  
يف  ورميها  امل�سوؤوليات  وتقاذف 
وتبوي�س  الق�ساء....والقدر  ح�سن 

اللحى وطم�س احلقائق. 
وذّكرين االأمر ب�سعار لبناين:يتداوله 
الق�ساء  لبنان:  يف  احلروب  زعماء 

لل�سعفاء!
عاد ال�رشاع مظهراً �سباباً �سكنتهم 
وال�سلوكية،  الثقافية  املذهبّية 
بال�سدود  مت�ّسكاً  واأظهرت 
التالقي  الإمكانات  نفياً  والتحّديات 
اعتبار  ميكننا  كان  والتجديد. 
روح  ما،  بلٍد  يف  املفّكر،  اجل�سم 
احل�سارة، ي�سّفي التاريخ من اأدران 
من  مقابل  االأفكار  فيولّد  املا�سي 
لكن  يكّرر،  اأو  وينّظمها  يديرها 
وال�سيا�سيني  االأمنيني  اختالط 
وبلد  واحد  زمٍن  يف  واالإعالميني 
واحد حول حدث واحد هي مع�سلة 
قيمة  ال  حيث  للمفّكرين،  بالن�سبة 
لالأفكار يف ن�سف الطائفية املطبقة 
على لبنان، مبا قد ال نعرث عليه على 

�سطح الكرة. 

ما زال لبنان فوق ظهر الوح�س منذ 
 1989 ال  حتى  قبلها  وما   1975 ال 
واتفاق الطائف / الن�س/ الد�ستور 
د�سمه  �سحب  الذي  للبنان  اجلديد 
للنريان.  املتعددة  الدول  بتقا�سم 
اإىل  كوٍع  من  متحّركاً  الوح�س  اأطّل 
كوع يف اأر�س عداء امل�سوؤولني حول 
املنا�سب، وتقا�سم احل�س�س اأر�ساً 
ال�سخور  مقالع  من  وف�ساء  وماء 
ال�سباحة  ومنتجعات  والك�ّسارات 
االإر�سال  ومواقع  وال�سياحة 
وال�سا�سات.  باالإذاعات  املزدحمة 
ال�سدور،  يف  الوح�س  هذا  يقيم 
وركام  ال�سهداء  مع  يرحل  مل 
ال�سفراء  اخلطب  بتبادل  لبنان 
وامل�ساحلات الرخوة واملاآدب، الأّن 
املا�سي ي�ستدعي النار قاب�ساً على 

احلا�رش وامل�ستقبل الوطني.
ميكنني بكلمة واحدة، وبال تعميم، 
اخت�سار تاريخ لبنان بني اإن�سانني / 
ل�سانني، لهما دالالت وا�سعة و�سعار 
خّطاً  حتته  اأ�سع  برموزه  كريه 
بالقاف،  يتلّفظ  اأحدهما  باالأ�سود: 
كاأن  »االآف«،  ب  يتلفظها  واالآخر 
يقول واحدهم مثاًل: باأّن املا�سي: 
مقيتاً  قفزاً  �سمون  قرب  من  »قفز 
قلباً  ويقلقنا  قلوبنا  فوق  وقتاالً 

يقول  بينما  بدقيقة«،  ودقيقة  قلباً 
»اأفز  املا�سي:  باأّن  امل�سيحي 
واإتاالً  مئيتاً  اأفزاً  �سمون  اأبر  من 
ودئيئة  األباً  األباً  ويُوؤِلوؤنا  األوبنا  فواأ 

بدئيئة«. 
ت�سظّياتها  القاف  تلك  اأخذت 
املتعّددة  وال�سيا�سية  احلزبّية 
وم�سيحية  واإ�سالمّية  عربية  بني 
اأّنها  واخلطورة  واأجنبّية  واأعجمية 
م�سلوللًة  �سيوفاً  التمعت  لطاملا 
وبني  والقاف،  القاف  بني  تقطع 
فتقلع  الر�سيع  والطفل  ال�سدر 
ال�سالم  بذرة  من  اأبداً  االأر�س 

واال�ستقرار.
الوح�سّية  املع�سلة  هي  هذه 
بلداً  باعتباره  لبنان،  يف  التاريخية 
كلّفتنا  عربي،  وجه  ذا  اأو  عربّياً 
وامل�سلمني  امل�سيحيني  بني  الكثري 
مذاهب  بني  ت�سّظياتها  وتقوى 

اأ�سحاب العقيدة الواحدة. 
املفتقر  التاريخ  هذا  اإىل  اأعود  لن 

اإىل د�سم الفكر واأي�ساً: 
التاريخ،  هذا  يقراأ  من  الأّن   -1
اليوم، يجده قارة مه�ّسمة مفتوحة 
ب�رشعة على قطع »البازل« يتناولها 
املفّكرون واملوؤرخون واالإعالميون 
حقباً واأ�سنافاً توحي بالتنوع لكنها 

بالتحّيزات  حافلة  متنوعة،  غري 
ت�رشخ  التي  امل�سحونة  والنفو�س 
تذّكرين  درجة  اإىل  باملو�سوعية، 
باملفّكر الفرن�سي جان بول �سارتر 
القائل: »اأنا موجود اإذن اأنا اأفّكر«، 
مقّدماً ال�سحة اجل�سدية والنف�سّية 
على �سحة التفكري واملفّكرين، وقد 
املفّكرين،  على  نقده  اأق�سى  �سّن 
الذي  اآرون  برميون  اأي�ساً  ويذّكرين 
خمّدرين  طبقة  املفّكرين  يف  راأى 

خارج الواقع.
2- والأّن املفّكر اأو الكاتب املّدعي 
احلرّية واال�ستقاللّية بالتفكري يخال 
�رشعان  لكنه  وموؤّثراً،  مهّماً  نف�سه 
اأّنه  ر�سا�سة،  اأّول  مع  يكت�سف،  ما 
على  �سيء،  ال  اأو  �سامت،  مقاتل، 
تتقاطر  ال�سحافة  اأّن  من  الرغم 
اإىل  ب�سوئها  لرتفعه  اأحياناً،  عليه 
ال�سف االأّول، وكاأّنه نوع من املو�سة 

التي جتذب النا�س لي�س اأكرث. 
ونظاماً  لكّل �سا�سة �سّيداً  3- والأّن 
واإعالمياتها الفاتنات املت�ساوفات 
اللواتي  واملغاليات  املحمّيات 
والق�ساء  االإعالميني  يتجاوزن 
حيال  والعقالء  واملفّكرين 
م�سيفيهم  يعرّثن  االأحداث. 
ويحّقرنهم يف رمي االأ�سئلة اخلبيثة 

حتقيقاً  كوابح  دون  من  ال�سائكة 
املراآة   / املراأة  حلرّية  واعياً  ال 
اللبنانية امللحوظ، وكاأّنهن »�سلطة 
اأو  القول  ي�سقط  ال  ال�سلطات«. 
الن�ّس يف االآذان والفهم: اإن مل يكن 
من مفردات االأحزاب. اأنت مرذول 
يف االإعالم م�ستقاًلّ، الأّن االنق�سام 
انتقاء  يف  ال�سيف  حّد  على  ي�سبح 
�سلّة  فم�سريك  واإاّل  التعابري، 

املهمالت اأو الرميوت كونرتول. 
واأ�ساتذة  للمفّكرين  تاأثري  ال   -2
احللول،  وم�ست�ساري  اجلامعات 
»االأنتليجن�سيا«  ب  يعرف  ما  اأو 
ميكن  طبقة  لي�سوا  هم  بالدنا.  يف 
ميكن  وال  منها،  واخلروج  الدخول 
املفّكر  ين�رش  ما  غالباً  توريثها. 
اأو  يكّد�سها،  والن�سو�س  الكتب 
مع  جديدة،  تكون  قد  فكرًة  يبتكر 
لكنه  ال�سم�س،  حتت  جديد  ال  اأّن 
تبيع  التي  هي  ال�سحافة  اأّن  يدرك 
دور  من  اأكرث  تبيع  الأّنها  الكتب، 
اأ�سئلًة  ي�سوغ  قد  املفّكر  الن�رش. 
اأّن  يدرك  وهو  اأجوبًة،  ال  لل�سلطة 
ال  التي  االآخر  �سلطة  هي  ال�سلطة 
ي�سعر املفّكر بها، وهي ال ت�سعر به 
بال�سوؤال اجلوهري:  لكونه م�سغوالً 

من ينزل لبنان عن ظهر الوح�س؟

من ينزل لبنان عن �سهر الوح�ش؟
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مراقبة طهران:

كيف تتبع ال�ضركات الدولية ال�ضلوك الإيراين جتاه العقوبات؟

اإبراهيم الغيطاين/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

اأ�ساليب التهريب:
مبقدورها  �أن  �إير�ن  تُ�رص 
�لنفط  من  مبيعاتها  مو��صلة 
رغم  �لدولية  للأ�صو�ق  �خلام 
�لعقوبات �لأمريكية �ملفرو�صة 
على قطاع �لطاقة �لإير�ين منذ 
حتظر  و�لتي  �ملا�صي،  نوفمرب 
و�ملنتجات  �خلام  �صادر�ت 
دول  لكافة  �لإير�نية  �ملكررة 
�لعامل. ورمبا ميكن تف�صري ذلك 
باأن طهر�ن قد يكون لديها من 
من  متكنها  قد  �لتي  �لأ�صاليب 
�لأمريكية  �لعقوبات  جتاروز 
�لأمر  عليه  جرى  مثلما  وذلك 
�لدولية  �لعقوبات  ت�صديد  عند 
-2012( من  �لفرتة  يف  عليها 

.)2015
�لجتاهات،  من  للعديد  وطبقاً 
�إمكانية  طهر�ن  لدى  فلز�ل 
 200 بني  يرت�وح   ما  لت�صدير 
يومياً-  برميل  �ألف   300- �ألف 
�لبالغة  �صادر�تها  دون  ما  وهو 
يف  يومياً  برميل  مليون   2.5
طريق  عن   -2018 �إبريل 
�لدولية  للأ�صو�ق  �لتهريب 
�لبحرية  �مل�صار�ت  با�صتخد�م 
�أو عرب �حلدود  غري �ملك�صوفة 
دول  بع�ض  مع  بالتعاون  �لربية 

�جلو�ر. 
جلاأت  �حلا�رص،  �لوقت  ويف 
�لأ�صاليب  من  ملجموعة  �إير�ن 
من  �صحنات  وجهات  لإخفاء 
�لبحر  عرب  �ملنقولة  �لنفط 
ولعل �أهمها �إغلق �أنظمة �لتتبع 
بنظام   و�ملعروفة  لناقلتها 
تتبع  نظام  وهو  »�إيه.�آي.�إ�ض«، 
�ل�صناعية  بالأقمار  مت�صل  �آيل 

ت�صتخدمه �ل�صفن.
فاإن  �لدويل،  �لقانون  ومبوجب 
بحمل  ملزمة  �لتجارية  �ل�صفن 
�ل�صناعي  بالقمر  تتبع  �أجهزة 
�إىل  �لإبحار  عند  متنها  على 
حول  �ملختلفة  وجهاتها 
متكني  �أجل  من  وذلك  �لعامل، 
حتديد  من  �لبحرية  �ل�صلطات 
مو�قع �ل�صفن وحت�صني �ل�صلمة 
�لبحرية، وهو �أمر ينطبق �أي�صاً 
و�لغاز  �لنفط  ناقلت  على 

�لطبيعي. 
�ل�صفن،  تتبع  ل�رصكات  وطبقاً 
�إيقاف  يف  طهر�ن  بد�أت  فقد 
�لآيل  �لتتبع  �أنظمة  ت�صغيل 
�أكتوبر  �صهر  منذ  لناقلتها 

معظم  بات  حتى  �ملا�صي 
�لإير�نية  �لناقلت  �أ�صطول 
يعرف  �أمر  للتتبع يف  قابل  غري 
بـ  �لبحري  �ل�صحن  جمال  يف 

»�لتعتيم �لكامل« لل�صفن. 
قامت  فقد  ذلك،  على  وعلوة 
�أخرى  متويه  بعمليات  �إير�ن 
لإخفاء وجهات �صادر�تها ومنها 
�إر�صال �إ�صار�ت ل�صلكية ملو�قع 
�أعلم  وتغيري  خاطئة،  حتميل 
من  �ل�صحنات  ونقل  �ل�صفن، 
�صفينة لأخرى يف عر�ض �لبحر، 
تعديلت  لإجر�ء  بالإ�صافة 
م�صتمرة على مو�عيد �لناقلت، 
وهذ� كله ما قد يعقد من عملية 
ومعرفة وجهات  �لناقلت  تتبع 

�ل�صحنات �ملنقولة. 
اآليات التعقب:

يف �ملقابل، فمنذ بد�ية تطبيق 
�لعقوبات �لأمريكية على �إير�ن 
ن�صطت  �ملا�صي،  نوفمرب  يف 
�رصكات تتبع �ل�صفن على غر�ر 
وكبلر  �لأمريكية،  تر�كرز  تانكر 
لبيانات �لطاقة ومقرها لندن يف 
تعقب حتركات �ل�صفن �لإير�نية 
�ملو�نئ  خمتلف  من  �نطلقاً 
خرج،  جزيرة  من  �أو  �لإير�ين 
�ملنفذ �لرئي�صي لت�صدير �لنفط 
�ملختلفة  للوجهات  �لإير�ين 
لك�صف  حماولة  يف  وذلك 
م�صار�ت تهريب �صحنات �خلام 
�ملكررة  �ملنتجات  �أو  �لإير�ين 

لعملئها من دول �لعامل.
�أن  �إىل  �لإ�صارة  ينبغي  وهنا، 
�ل�صفن  تتبع  �رصكات  من  كثري 
�لتقنية  �لو�صائل  لديها من  بات 
�ملتطورة �لتي متكنها من ر�صد 
حركة �ل�صفن ب�صفة �صبه يومية، 
�لأمر  يت�صتغرق  كان  بعدما 
�ملا�صي،  يف  �أكرث  �أو  �أ�صبوعاً 
وت�صتعني يف ذلك ب�صور �لأقمار 
�ل�صناعية �لتجارية �لتي حت�صل 
عليها من �رصكات �ملتخ�ص�صة 
يف هذ� �ملجال، كما تتعاون  يف 
و��صع  قطاع  مع  �لأحيان  بع�ض 
من �لهيئات �حلكومية و�رصكات 
و�رصكات  �لبحري  �ل�صحن 
مل�صاعدتها  و�لعملء  �لتاأمني 
لطرق  يومي  م�صح  �إجر�ء  يف 

�صحن �لنفط �لعاملية.
ولدى بع�ض �رصكات تتبع �ل�صفن 
�حلكومات  من  حاليني  عملء 
تقدم  و�لتي  �لدولية  و�لهيئات 
خا�صة  معلوماتية  خدمات  لها 
�ل�صيا�صية  �لق�صايا  ببع�ض 
�لدولية وذلك على غر�ر �رصكة 

�رصكة  وهي    Windward
تقع يف تل �أبيب تعمل مع �لأمم 
�لتز�م  من  للتاأكد  �ملتحدة  
�لدولية  بالعقوبات  �لعامل  دول 
�ملفرو�صة على كوريا �ل�صمالية، 
كما تقوم بجانب �رصكات �أخرى 
بالعقوبات  �لدول  �لتز�م  بتقييم 
على  �ملفرو�صة  �لأمريكية 

قطاع �لطاقة �لإير�ين. 
وبجانب �صور �لأقمار �ل�صناعية، 
تتبع  �رصكات  بع�ض  بد�أت  فقد 
توظيف  يف  موؤخر�ً  �ل�صفن 
�ل�صطناعي يف  �لذكاء  تقنيات 
�ل�صفن  تدقيق ح�صابات �رصعة 
تقطعها،  �لتي  و�مل�صافات 
وجهاتها  معرفة  عن  ف�صًل 
�لنهائية و�أحجام حمولتها وذلك 
عن طريق معاجلة كميات كبرية 
بينها  من  �لدقيقة  �لبيانات  من 
لل�صفن، ومبا  �لب�رصية  �ل�صمات 
�لتنبوؤ  على  �لأمر  بنهاية  يعمل 

ب�صلوك �ل�صفن ب�صكل �أف�صل.
مالمح خمتلفة:

تتبع  �رصكات  بيانات  ك�صفت 
عن  �لأخرية  بالفرتة  �ل�صفن 
متعلقة  �أ�صا�صية  ملمح  ثمة 
تهريب  يف  �لإير�ين  بال�صلوك 
للأ�صو�ق  �لنفط  منتجات 

�لدولية، وفيما يلي �أبرزها:-  
على  �لتهريب:  ملذ�ت   -1
�لآ�صيوية  �لأ�صو�ق  �أن  يبدو  ما 
�مللذ  هي  �ل�صني  ول�صيما 
�لنفط  ملبيعات  �لرئي�صي 
�لعقوبات  رغم  �لإير�ين 
�لرف�ض  وبجانب  �لأمريكية. 
�لأمريكية  للعقوبات  �ل�صيني 
�خلام  ميثل  �جلانب،  �أحادية 
مل�صايف  جاذباً  خيار�ً  �لإير�ين 
ل�صيما  �ل�صينية  �لنفط 

مزيد  طهر�ن  تقدمي  مع 
�ملبيعات  على  �خل�صم  من 
بجانب  لل�صد�د  وت�صهيلت 
و�لتاأمني  �لنقل  تكلفة  حتمل 
و��صلت  فقد  وعليه،  للعملء. 
يف  �ل�صينية  �ل�رصكات  بع�ض 
حتى  �لإير�ين  �لنفط  ��صتري�د 
�إلغاء �لإعفاء�ت �لأمريكية  بعد 
يف  �لإير�نية  �لنفط  ل�صادر�ت 

مايو �ملا�صي.
�رصكة  ر�صدته  ملا  وطبقاً 
�لأمريكية  تر�كز«  »تانكر 
فقد   ،TanckerTrackers
�صحنات  من  عدد  نقل  جرى 
يف  لل�صني  �لإير�ين  �خلام 
�صحنة  ومنها  �لأخرية  �لفرتة 
للنفط  �لوطنية  لل�رصكة  تابعة 
برميل  مليون  مبقد�ر  �لإير�نية 
وهو  �ل�صني  يف  عملئها  لأحد 
للتكرير  ک�صي  جني  »جممع 
على  وذلك  و�لبرتوكيماويات« 
منت �لناقلة »�صوؤز مك�ض �صالينا« 
وقد غادرت حمطة جزيرة خرج 

�لإير�نية يف 24 مايو �ملا�صي.
ويف �لعادة، ما يتم نقل �صحنات 
يف  للعملء  �لإير�ين  �لنفط 
�لناقلت  �تباع  عرب  �ل�صني 
�إل  مبا�رصة،  بحرية  م�صار�ت 
نقل  يتم  �لأحيان  بع�ض  يف  �أنه 
»ملقا«  م�صيق  �إىل  �ل�صحنات 
�صو�حل  ماليزيا  من  بالقرب 
حتميلها  يتم  �أن  على  �لبحرية 
�أخرى  وناقلت  �صفن  على 
�لنهائية  وجهاتها  �إىل  لت�صل 
يجرى  كما  لحقاً.  �ل�صني  يف 
�لنفط  نقل  �لأحيان  بع�ض  يف  
�أخرى  �إىل  �صفينة  من  �لإير�ين 
يف �ملياه �لو�قعة بني �رصيلنكا 
لبيانات  وفقاً  �ملالديف  وجزر 

تتبع �ل�صفن.

ت�صتقبل  �أن  �ملحتمل  ومن 
�أول  �لعاجل  �لقريب  يف  �أوربا 
�لإير�ين  بالنفط  حمملة  ناقلة 
 2018 عام  �أو�خر  منذ  وذلك 
�لأمريكية  �لعقوبات  مع تطبيق 
لوحدة  وطبقاً  طهر�ن.  على 
�إنتليجن�ض  مارين  لويدز 
�لربيطانية، فقد مت ر�صد ناقلة 
نفط تدعى »جر�ي�ض 1« وترفع 
مليوين  متنها  وعلى  بنما  علم 
برميل من �لنفط �لإير�ين، وقد 
 14 يف  �لعربي  �خلليج  غادرت 
مايو �ملا�صي ويف طريقها لأن 
تعرب م�صيق جبل طارق و�صولً 
�جلاري،  يوليو   4 يف  �أوربا  �إىل 
قليلة  �أيام  بعد  ياأتي  ذلك  ولعل 
من بدء �لحتاد �لأوروبي تفعيل 
تفادي  بهدف  »�أن�صيتك�ض«  �آلية 
يف  وذلك  �لأمريكية  �لعقوبات 

28 يونيو �ملا�صي.

2- نطاق �لتهريب: وعلى غر�ر 
�إير�ن  تو�صعت  �خلام،  �لنفط 
�لنفط  منتجات  بيع  يف  �أي�صاً 
�ملكررة و�لبرتوكيماويات لبع�ض 
ول�صيما  �آ�صيا  يف  عملئها 
بخ�صومات  و�لهند  �ل�صني 
�ل�صد�د  يف  كبرية  وت�صهيلت 
لتعوي�ض  حماولة  يف  وذلك 

تر�جع �صادر�ت �لنفط.
ويف هذ� �ل�صدد، ك�صفت �رصكة 
�لطاقة عن �جتاه  لبيانات  كبلر 
ناقلت  �أربعة  عن  يقل  ل  ما 
�لبرتول  بالغاز  حمملة  عملقة 
�مل�صال �لإير�ين- �لذي ي�صتخدم 
يف �لطهي- يف مايو ويونيو �إىل 
 80 قيمتها  وب�صحنات  �ل�صني 
مليون دولر. وعلى هذ� �لنحو 
تتبع  بيانات  �أو�صحت  �أي�صاً، 
�ل�صفن �أن ع�رص �صحنات على 
�أُر�صلت  �مليثانول  من  �لأقل 
منذ  �إير�ن  من  �ل�صني  �إىل 

بد�ية �لعام �جلاري. 
�إير�ن  �أن  �للفت  من  كما 
يف  �لأخرية  بالآونة  �جتهت 
منتجات  من  �صحنات  ت�صويق 
لأ�صو�ق  �لبرتوكيماويات 
غر�ر  على  وذلك  عنها  بعيدة 
�لرب�زيل، و�لتي ��صتقبلت نحو 
من  �لأقل  على  طن  �ألف   230
بد�ية  منذ  �لإير�نية  �ليوريا 
بيانات  بح�صب  وذلك  �لعام 
وذلك  �ل�صفن،  تتبع  �رصكات 
ما  على  منها  م�صعى  يف 
وجهات  �أ�صو�ق  لتنويع  يبدو 
�لبرتوكيماويات  من  �صادر�تها 

بجانب �لأ�صو�ق �لآ�صيوية. 

�لتخزين:  م�صتويات   -3
�ل�صفن  تتبع  �رصكات  ركزت 
على  �أي�صاً  موؤخر�ً  جهودها 
�ملخزونات  م�صتويات  تعقب 
�خلام  �لنفط  من  �لإير�نية 
�أو  �لربية  �ملو�قع  يف  �صو�ء 
باعتبارها  وذلك  �لبحرية 
�لرئي�صية  �ملوؤ�رص�ت  �أحد 
ون�صاط  حلركة  �لعاك�صة 
فكلما  �لإير�نية،  �ل�صادر�ت 
ذلك  دل  �ملخزونات  ز�دت 
على وجود �صعوبات �أكرب �أمام 
بالأ�صو�ق  نفطها  لبيع  �إير�ن 
�صحيح  و�لعك�ض  �لدولية، 

�أي�صاً. 
تر�جع  مع  فاإنه  يبدو،  وكما 
ت�صدير  على  �إير�ن  قدرة 
كميات  زد�ت  للخارج،  نفطها 
�ملخزنة  �خلام  �لنفط 
ب�صكل  �لتخزين  مبن�صاآت 
وقد  �لأخرية،  بالفرتة  كبري 
يف  �لربي  �ملخزون  حجم  بلغ 
�إير�ن نحو 46.1 مليون برميل 
من  وذلك  �ملا�صي  مايو  يف 
�صعة �إجمالية قدرها 73 مليون 
�إجمايل  من   %63.1( برميل 
�أعلى  لي�صجل  �لتخزين(  �صعة 
يناير  منت�صف  منذ  م�صتوياته 
لبيانات ل�رصكة  �ملا�صي طبقاً 
تر�صد  �رصكة  وهي  كايرو�ض، 

�لتدفقات �لنفطية. 
وعلى جانب �آخر، فقد ز�د�ت 
�أي  �لعائمة،  �ملخزونات 
�لناقلت،  يف  �ملخزن  �لنفط 
م�صبوقة.  غري  مل�صتويات 
كان  �ملا�صي  مايو  وحتى 
هناك 16 ناقلة �إير�نية حمملة 
بنحو 20 مليون برميل  وذلك 
باملقارنة بنحو 12 ناقلة حتمل 
ما ل يقل عن 13 مليون برميل 
من �لنفط يف مار�ض �ملا�صي، 
وبزيادة يف �ملخزونات ل تقل 
عن 7 مليون برميل، مبا يعك�ض 
ت�صدير  �إير�ن  �إمكانية  عدم 

نفطها للخارج.
�أن  �لقول،  ميكن  وختاماً، 
باتت  �ل�صفن  تتبع  �رصكات 
متار�ض دور�ً جوهرياً يف فهم 
�ملتعلق  �لإير�ين  �ل�صلوك 
�لعقوبات  جتاوز  بكيفية 
�لطاقة  قطاع  على  �لأمريكية 
�لإير�ين، �لأمر �لذي قد يدعم 
يف  �لأمريكية  �لإد�رة  جهود 
تنفيذ خطتها �لر�مية لت�صفري 
بالتو�زي  �لإير�نية  �ل�صادر�ت 
على  �ل�صغوط  ت�صديد  مع 

�لدول �ملنتهكة للعقوبات. 

جلاأت اإيران يف مواجهة العقوبات الأمريكية املفرو�سة على قطاع الطاقة منذ نوفمرب املا�سي، والتي تق�سي بحظر �سادارتها من النفط 
اخلام واملنتجات املكررة للعامل اإىل تبني اأ�ساليب خمتلفة لتهريب هذه املنتجات لالأ�سواق الدولية مع اإخفاء وجهات الت�سدير، ويتمثل 

اأبرزها يف غلق الأنظمة الآلية للناقالت، وتغيري اأعالم ال�سفن، ونقل ال�سحنات من ناقلة لأخرى يف عر�ض البحر وغريها. وبرغم ذلك، اإل 
اأن �سركات تتبع ال�سفن متكنت بالآونة الأخرية عرب ا�ستخدامها لو�سائل تقنية متطورة على غرار �سور الأقمار ال�سناعية التجارية بجانب 
توظيف تقنيات الذكاء ال�سطناعي يف ر�سد حالت خمتلفة لنتهاك العقوبات الأمريكية على �سادرات النفط الإيرانية، وهذا ما �سوف 

ي�ساعد املجتمع الدويل على فهم ال�سلوك الإيراين املتعلق بكيفية جتاوز العقوبات الأمريكية ب�سكل اأف�سل.
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تعزية
بعائلة  فاجعة  اأملت 
القاطنة  فغول  بن 
مبدينة م�ستغامن يف 
كبدها  فلذ  فقدان 
حممد  الغايل  اإبنها 
عمر  عن  فغول  بن 
اإثر  �سنة   38 يناهز 
حادث مرور اأراد بها 

عن يكتب �سببا يف رحيله من الوجود لكن �ستبقيه 
طيبة قلبه ورطب ل�سانه بني اأعيننا و ذكرى على 
الأذهان فما على عائلة بلقايد  من مازونة ولية 
وتورية  ويو�سف  وحممد  احلاج  من  كل  غليزان 
وح�ساين  حممد  وقا�سم  رفيق  احلبيب  و  واأحمد 
الطاهرة  روحه  يتغمد  اأن  املوىل  �سائلني  فتيحة 
اأن يلهم  وي�سكنه الفردو�س الأعلى راجني املوىل 
عائلته ال�سرب وال�سلوان لكل من بن فغول ميلود و 

عبدالقادر ووالدة املرحوم واأخواته.
اإنا هلل وانا اإليه راجعون

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
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INVESTPLUS

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق الن�سر
املواد 12 و 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الرابع من �سهر جويلية  �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/04
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من : مدير البنك الوطني اجلزائري ، وكالة زرالدة رمز 428 
الكائن )ة( ب : زرالدة 

بوا�سطة القائم يف حقه �سركة املحاماة لالأ�ستاذ / حمودة زين الدين و من معه ، حمام 
بعد الإطالع على املادة 12 من قانون تنظيم مهنة املح�سر الق�سائي و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�سائية ال�سادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ : 2018/11/29 ، املحرر و مم�سي من طرف مدير البنك ، الكائن مقره 
بالعنوان املذكور اأعاله .

  42 000 803 104 RR : بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار  بوا�سطة ر�سالة م�سمنة بتاريخ 2019/01/14 حتت رقم
بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/05/12

بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية املعاملة بتاريخ : 2019/05/15 
و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2019/06/20 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00765 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون 

عقد التبليغ الر�سمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

بلغنا و �سلمنا اإىل
املدعو )ة( : عبد احلميد عبد اهلل ، ال�ساكن ب : حي اجلامعي ، املدينة اجلديدة ، املعاملة ، ولية اجلزائر، اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�سائية للمبلغ املقدر ب : 
1.683.257.48 دج و الذي هو مر�سح لالرتفاع عن كل تاأخري يف ت�سديد القر�س ال�سادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة زرالدة بتاريخ 2018/11/29 ، املحرر و 

مم�سي من طرف مدير البنك ، الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله .  
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و تركنا ن�سخة  طبق الأ�سل من هذا املح�سر احلايل مرفقة بالإعذار للمخاطب)ة(  و الكل طبقا للقانون .
املح�سرة الق�سائية 

ANEP N°:  1916015229الو�سط:2019/07/07
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اأبرز الإ�ضرابات اجلماعية منذ العام1967  

يف ذكرى اإ�سراب �سجن "ع�سقالن"
 وا�ست�سهاد الأ�سري "اأبو الفحم"

 كان اأول اإ�ضراب جماعي ومنظم عن الطعام يخو�ضه الأ�ضرى يف �ضجون الحتالل، قد حدث يف �ضجن 
ع�ضقالن، يف اخلام�س من جويلية عام1970. وا�ضت�ضهد فيه الأ�ضري عبد القادر اأبو الفحم. واحلق اأن هذا 

الإ�ضراب املبكر، �ضّكل حافزاً لالنطالقـة والنوعية، نحو املزيد من الإ�ضرابات اجلماعيـة املنظمة عن 
الطعام. فتوالت الإ�ضرابات بعد ذلك، يف ال�ضجون كافة، و�ضقط املزيد من الأ�ضرى �ضهداء.

بقلم/عبد النا�ضر عوين فروانة
ع�ضو املجل�س الوطني 

الفل�ضطيني

مل يكن الإ�رضاب عن الطعام يوماً هو 
مل  كما  الأ�رضى،  اأمام  الأول  اخليار 
يكن هو اخليار املف�ضل لديهم، ولي�س 
هو الأ�ضهل والأقل اأملاً ووجعاً، واإمنا 
هو اخليار الأخري وغري املف�ضل، وهو 
ل  فهم  وجعاً،  والأكرث  اإيالماً  الأ�ضد 
يهوون جتويع اأنف�ضهم ول يرغبون يف 
اإيذاء اأج�ضادهم، كما ل يرغبون يف اأن 

ي�ضقط منهم �ضهداء يف ال�ضجون.
اخليار  لهذا  يلجوؤون  لكنهم 
وذلك  عنهم،  ورغما  م�ضطرين 
الأخرى،  اخليارات  ا�ضتنفاد  بعد 
قناعة  اىل  الأ�رضى  يتو�ضل  وبعدما 
تُعترب  التي  اخليارات  تلك  بف�ضل 
تقاع�س   ظل  يف  وق�ضوة،  اأملا  اأقل 
HYPERLINK "http://
w w w . a l j a z e e r a . n e t /
4747cd0f-/home/getpage
-9 e 3 6 -4 d 5 d -a 6 e 2
58394e4f- /95d31bbdd07b
-8 1 f 3 -4 b 8 6 -d 8 a 8
 "t "_blank\  "5943a64dac59
موؤ�ض�ضاته  الدويل وعجز  املجتمع 
اإلزام  عن  والإن�ضانية  احلقوقية 
التفاقيات  باحرتام  الحتالل  دولة 
مع  تعاملها  يف  الدولية  واملواثيق 
يف  القابعني  الفل�ضطينيني  الأ�رضى 
جت�ضيداً  وذلك  ومعتقالتها،  �ضجونها 
الإ�رضاب  باعتبار  املقاومة،  لثقافة 
اأ�ضكال  من  الطعام  �ضكاًل  عن 
الق�ضبان،  خلف  ال�ضلمية  املقاومة 
ول  تُنتزع  احلقوق  اأن  قاعدة  وعلى 
املهانة،  لكرامتهم  و�ضوناً  توهب، 
الن�ضالية  مكانتهم  عن  ودفاعاً 
مقاومتهم  وم�رضوعية  والقانونية 

للمحتل.
الأ�رضى  فلقد خا�س  ذلك  وبناًء على 

الإ�رضابات  ع�رضات   1967 عام  منذ 
كان  اأقدمها  الطعام،  عن  اجلماعية 
واأطولها  الرملة عام 1968،  يف �ضجن 
يف ع�ضقالن عام 1976 وا�ضتمر لـ 45 
يوًما، واأحدثها "احلرية والكرامة" عام 
يوًما، فيما  بعد 41  تعليقه  2017 ومت 
اأعلن املعتقلون الإداريون موؤخرا عن 
بدء ا�رضاب متدحرج ويت�ضع مع مرور 
الأيام وقد ي�ضل اىل ا�رضاب جماعي 

رف�ضا لالعتقال الإداري.
وقدم الأ�رضى خالل تلك الإ�رضابات 
بينهم  من  و�ضقط  ج�ضاما،  ت�ضحيات 
القادر  "عبد  الأ�ضري  ويُعترب  �ضهداء، 
�ضجن  يف  ا�ضت�ضهد  الذي  الفحم"  اأبو 
�ضهداء  اأول  هو  عام1970  ع�ضقالن 
ثم  ومن  الطعام،  عن  ال�رضابات 
اجلعفري  وعلى  حالوة  را�ضم  تبعه 
وا�ضحق مراغة عام 1983  عام 1980 
1992، هذا  عام  عبيدات  وح�ضني 
عن  الإ�رضابات  اأن  اإىل  بالإ�ضافة 
كثرية  باأمرا�س  ت�ضببت  الطعام 
واإعاقات عديدة لع�رضات من الأ�رضى 
الق�رضية  التغذية  جراء  الفل�ضطينيني 
والهمال  التع�ضفية  والإجراءات 

الطبي للم�رضبني.
ومع مرور الوقت اأ�ضحت الإ�رضابات 
عن الطعام –رغم مرارتها وق�ضوتها- 
الوطنية  احلركة  لدى  متجذرة  ثقافة 
ا�ضتطاع  خاللها  ومن  الأ�ضرية، 
حقوقهم  من  العديد  انتزاع  الأ�رضى 
احلياتية  ال�رضوط  وتغيري  امل�ضلوبة 
احتجازهم. ومنذ  ظروف  وحت�ضني 
العام 2011 برزت ظاهرة الإ�رضابات 
الفردية الآخذة يف الت�ضاع وغالبيتها 

كانت رف�ضا لالعتقال الإداري.
ولعل اأبرز الإ�رضابات اجلماعية التي 
 1967 العام  منذ  الأ�رضى  خا�ضها 

تتلخ�س بالتايل:
و"كفار  الرملة  �ضجني  -  اإ�رضاب 
يونا" بتاريخ 18 فرباير 1969 وا�ضتمر 
كفار  يف  و8  الرملة  ب�ضجن  يوًما   11

يونا.
- اإ�رضاب الأ�ضريات الفل�ضطينيات يف 
�ضجن "نفي تري�ضنا" بتاريخ 28 اأفريل 

1970 وا�ضتمر 9 اأيام.
جويلية   5 ع�ضقالن  �ضجن  اإ�رضاب   -
خالله  وا�ضت�ضهد  اأيام(،   7(  1970

الأ�ضري عبد القادر اأبو الفحم.
-  اإ�رضاب �ضجن ع�ضقالن بتاريخ 13 
�ضبتمرب1973، والذي ا�ضتمر ملدة 24 

يوًما.
انطلق  �ضجون  عدة  يف  اإ�رضاب   -
 11 بتاريخ  ع�ضقالن  �ضجن  من 
دي�ضمرب1976 وا�ضتمر ملدة 45 يوًما، 
وبتاريخ  الإ�رضاب،  تعليق  مت  وبعدها 
24 فرباير 1977 ا�ضتاأنف الأ�رضى يف 
وا�ضتمر  اإ�رضابهم  ع�ضقالن  �ضجن 
لالإ�رضاب  كامتداد  يوًما،   20 ملدة 
ال�ضابق، بعدما تن�ضلت اإدارة ال�ضجون 
الوعود  عن  وتراجعت  التزاماتها  من 

التي قطعتها لالأ�رضى.
 14 بتاريخ  نفحة  �ضجن  اإ�رضاب   -
يوًما.   32 ملدة  وا�ضتمر  جويلية1980 
باإ�رضاب  ال�ضجون  باقي  �ضاركت  وقد 
الأ�ضريان؛  وا�ضت�ضهد خالله  اإ�ضنادي، 
ثم  حالوة،  ورا�ضم  اجلعفري  علي 
الأ�ضري  نوفمرب1983  يف  بهما  التحق 
جراء  وا�ضت�ضهد  مراغة،  ا�ضحاق 
هذا  ويعترب  الق�رضية"،  "التغذية 

الإ�رضاب "الأ�ضهر والأعنف".
�ضهر  يف  جنيد  �ضجن  اإ�رضاب   -
�ضبتمرب 1984 وا�ضتمر 13 يوًما، وذلك 
بعد افتتاح ال�ضجن املذكور يف مدينة 

نابل�س يف �ضهر جويلية 1984.
 25 بتاريخ  جنيد  �ضجن  اإ�رضاب   -
اأ�ضري   3000 فيه  و�ضارك  مار�س1987 
ال�ضجون،  معظم  من  فل�ضطيني 
وا�ضتمر ملدة 20 يوًما، وكان له اإ�ضهام 
احلجارة  انتفا�ضة  اندلع  يف  فعال 

الكربى يف كانون اأول عام 1987.
 23 بتاريخ  نفحة  �ضجن  اإ�رضاب   -

جوان 1991 وا�ضتمر ملدة 17 يوًما.

ال�ضجون  كافة  يف  �ضامل  اإ�رضاب   -
واملعتقالت بتاريخ 27 �ضبتمرب 1992، 
على  واأ�ضطلح  يوًما،   19 وا�ضتمر 
�ضّكل  كونه  املعارك"  "اأم  بـ  ت�ضميته 
كرامة  عن  الذود  يف  مهمة  مرحلة 
الأ�ضري، وقد �ضارك فيه نحو 7 اآلف 
جماهريية  مب�ضاندة  وحظي  اأ�ضري، 
وحقق  وال�ضتات،  الوطن  يف  وا�ضعة 
والتح�ضينات،  الإجنازات  من  العديد 
املقد�ضي  الأ�ضري  خالله  وا�ضت�ضهد 

ح�ضني عبيدات.
 18 بتاريخ  الأ�رضى  -اإ�رضاب 
"اإطالق  �ضعار  حتت  جوان1995 
�رضاح جميع الأ�رضى والأ�ضريات دون 
"حتريك"  بغر�س  وجاء  ا�ضتثناء"، 
مفاو�ضات  قبل  ال�ضيا�ضية  ق�ضيتهم 

طابا، وا�ضتمر 18 يوًما.
-اإ�رضاب الأ�رضى عن الطعام بتاريخ 
�ضلطات  قيام  اإثر   1998 دي�ضمرب   5
�ضجيًنا   150 عن  بالإفراج  الحتالل 
التي  الإفراج  �ضفقة  �ضمن  جنائًيا، 
"واي  اأ�ضرًيا وفق اتفاقية  �ضملت 750 
ريفر" وع�ضية زيارة الرئي�س الأمريكي 
والذي  للمنطقة،  كلنتون  بيل  اآنذاك 

ا�ضتمر 16 يوًما.
-اإ�رضاب 2 ماي 2000 احتجاًجا على 
وال�رضوط  والقيود  العزل،  �ضيا�ضة 
املعتقلني  اأهايل  زيارات  على  املذلة 
هذا  ا�ضتمر  وقد  الفل�ضطينيني، 

الإ�رضاب ما يقارب ال�ضهر.
تري�ضتا"  "نيفي  �ضجن  -اإ�رضاب 
خا�ضته  حيث  جوان2001   26 بتاريخ 
اأيام   8 ملدة  وا�ضتمر  الأ�ضريات 
اأو�ضاعهن  على  احتجاًجا  متوا�ضلة 

ال�ضيئة.
ال�ضجون  كافة  يف  �ضامل  -اإ�رضاب 
 19 وا�ضتمر   2004 اأوت   15 بتاريخ 

يوًما.
-اإ�رضاب اأ�رضى �ضجن "�ضطة" بتاريخ 
اأيام،   6 وا�ضتمر   2006 جويلية   10
املذل  الأهل  تفتي�س  على  احتجاًجا 

لتح�ضني  وكذلك  الزيارات،  خالل 
بعد م�ضايقات على  املعي�ضة  ظروف 
التفتي�س  ا  وخ�ضو�ضً املعي�ضة  ظروف 

الليلي املفاجئ.
ال�ضعبية  اجلبهة  اأ�رضى  -اإ�رضاب 
  27 بتاريخ  وذلك  املعزولني  وبع�س 
�ضبتمرب 2011 والذي ا�ضتمر 22 يوًما. 
لقرابة  الطعام،  عن  مفتوح  اإ�رضاب 
اأفريل2012،   17 بتاريخ  اأ�ضري،   1600

وا�ضتمر 28 يوًما.
يف  الإداريني  الأ�رضى  اإ�رضاب   -
 24 بتاريخ  وبداأ  الحتالل  �ضجون 
 120 نحو  فيه  و�ضارك   ،2014 اأفريل 
مئات  وي�ضم  يتو�ضع  اأن  قبل  معتقاًل 
ا�ضتمرار  على  احتجاًجا  اآخرين، 
�ضيا�ضية العتقال الإداري بدون تهمة 

اأو حماكمة، وا�ضتمر 63 يوًما.
اأعلن  التا�ضع من دي�ضمرب 2014  - يف 
النقب،  �ضجون:  يف  اأ�ضريا   70 قرابة 
رميون، ونفحة، اإ�رضابهم عن الطعام 
اإليهم لحًقا ع�رضات الأ�رضى  وان�ضم 

وانتهى بعد 9 اأيام.
نحو  اأعلن   2017 عام  اأفريل   17 -يف 
)1500( اأ�ضري يف عدة �ضجون اإ�رضائيلية 
بقيادة الأخ مروان الربغوثي  اإ�رضاًبا 
عنوان  حتت  الطعام؛  عن  مفتوًحا 
بتحقيق  وطالبوا  والكرامة"  "احلرية 
�ضيا�ضة  اإنهاء  اأبرزها؛  جملة مطالب، 
الإداري،  العتقال  و�ضيا�ضة  العزل، 
وتوفري  الطبي  الإهمال  �ضيا�ضة  وقف 
ووقف  للمر�ضى،  الطبية  الرعاية 
بحق  واملهينة  املذلة  الإجراءات 
اإىل  اإ�ضافة  والأ�ضريات،  الأ�رضى 
عمومي  تلفون  برتكيب  املطالبة 
مع  للتوا�ضل  الفل�ضطينيني،  لالأ�رضى 
التي  املطالب  من  ذويهم، وجمموعة 
وال�ضماح  ذويهم،  زيارات  يف  تتعلق 
وم�ضاهدة  ال�ضحف  وادخال  بالتعليم 
تعليقه  ومت  العربية،  القنوات  بع�س 
مفاو�ضات  اجراء  بعد  يوًما   41 بعد 
اتفاق  اىل  اأف�ضت  ال�ضجون  ادارة  مع 

مقابل  ال�رضاب  بتعليق  يق�ضي 
تلبية  على  ال�ضجون  ادارة  موافقة 
وبذا  الأ�رضى.  مطالب  من  العديد 
حقق الأ�رضى انت�ضارا جديدا يُ�ضاف 
ما  عرب  ال�ضابقة  انت�ضاراتهم  اىل 
يُعرف بـ "معارك الأمعاء اخلاوية" اأو 

"الإ�رضابات عن الطعام".
خا�ضت   2019 اأفريل   17 -يف 
ا�رضابا  الأ�رضى  من  جمموعات 
والكرامة2"  "احلرية  الطعام  عن 
احتجاجا على �ضوء ظروف الحتجاز 
املعاملة،  وق�ضوة  الأو�ضاع  وتدهور 
الت�ضوي�س  اأجهزة  بتفكيك  وطالبوا 
اق�ضام  يف  عامة  تليفونات  وتركيب 
الأ�رضى للتوا�ضل مع عائالتهم، والغاء 
الأ�رضى  كافة  ومنح  الزيارات  منع 
العقوبات  ورفع  التزاور،  يف  حقهم 
وحت�ضني  الأ�رضى،  على  املفرو�ضة 
العالج  وتوفري  "املعبار"  ظروف 
واجلرحى،  املر�ضى  لالأ�رضى  الالزم 

وحت�ضني ظروف احتجاز الأطفال.
الإداريون  املعتقلون  اأعلن  -وقد 
"الوحدة  معركة  بدء  عن  موؤخرا 
جمموعة  بدء  يف  وتتمثل  والإرادة"، 
من املعتقلني الإداريني الإ�رضاب عن 
الطعام ويت�ضع تدريجيا مع مرور الأيام 
وقد ي�ضل اىل ا�رضاب جماعي، وذلك 

رف�ضا لالعتقال الإداري التع�ضفي.
اأن  على  التاأكيد  من  لبد  اخلتام  ويف 
الأ�رضى  يخو�ضه  ا�رضاب  اأي  جناح 
يحتاج اىل كثري من العوامل امل�ضاعدة 
وخارج  داخل  توفرها  يجب  التي 
ال�ضجون، ولعل اأهمها واأبرزها: وحدة 
الن�ضايل  احلراك  وات�ضاع  املوقف 
الدعم  اأ�ضكال  وتفعيل  والت�ضامني، 
ال�ضغط  قوة  وتعزيز  وامل�ضاندة، 

والتاأثري.
�ضوؤون  يف  خمت�س  و  حمرر،  اأ�ضري 
الأ�ضرى واملحررين
والتوثيق  الدرا�ضات  وحدة  رئي�س 
يف هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين

الأ�رضى  �ضوؤون  هيئة  رئي�س  قال 
بكر،  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
�ضجون  يف  الإداريني  الأ�رضى  اأن 
يخ�رضون  الإ�رضائيلية  الحتالل 
ل�ضيا�ضات  ثمنا  اأعمارهم  من  �ضنوات 
مبا  ومتطرفة"،  عن�رضية  "اإ�رضائيلية 
وحقوقهم  حياتهم  على  خطًرا  ي�ضكل 

الإن�ضانية والقانونية يف ظل عدم توفر 
اإرادة دولية لإلزام "اإ�رضائيل" باحرتام 
حقوق الأ�رضى. واأ�ضاف، اأن 12 اأ�ضريا 
املفتوح  اإ�رضابهم  يوا�ضلون  زالوا  ل 
عن الطعام ملدد متفاوتة  �ضد �ضيا�ضة 
اإ�ضارة  يف  بحقهم،  الإداري  العتقال 
وا�ضحة على ات�ضاع رقعة جمابهة هذه 

على  وامل�ضلطة  املتطرفة  ال�ضيا�ضة 
رقاب اأكرث من 500 معتقل يف �ضجون 
اأبو بكر،  الإ�رضائيلية. ودعا  الحتالل 
الإداريني  الأ�رضى  موقف  دعم  اإىل 
اجلرائم  لف�ضح  واإ�ضنادهم  امل�رضبني 
الإ�رضائيلية التي ت�ضاعدت يف الأعوام 
حياة  على  خطًرا  ي�ضكل  مبا  الأخرية 

اأّن  على  م�ضددا  وحقوقهم،  الأ�رضى 
الذي  الوحيد  الكيان  هي  "اإ�رضائيل" 
يعتقل ال�ضكان املدنيني كباًرا و�ضغاًرا، 
عادلة،  حماكمات  دون  ون�ضاء،  رجاًل 
واأن هدفها زج اأكرب عدد ممكن منهم 
تلك  بكر  اأبو  اأقوال  الزنازين.  داخل 
الهيئة  من  ووفد  زيارته  خالل  جاءت 

عدد من الأ�رضى والأ�رضى املحررين 
يف حمافظة جنني، بعد �ضنوات طويلة 
الحتالل  �ضجون  يف  العتقال  من 
منزل  الوفد  زار  حيث  الإ�رضائيلية. 
الأ�ضري وع�ضو املجل�س الثوري حلركة 
املحرر  وال�ضري  زبيدي،  زكريا  فتح 
حترير �ضبايا بعد اعتقال دام 15 عاما 

من خميم جنني، وكذلك زيارة الأ�ضري 
اعتقال  بعد  اخلالدي  حممد  املحرر 
دام 18 عاما من بلدة عرانة، واملحرر 
هاين غنام من بلدة جبع، وزيارة منزل 
مدينة  من  املحروم  �ضامر  الأ�ضري 
اأ�ضابيع  قبل  بطفلة  رزق  والذي  جنني 

عن طريق تهريب النطف.

املعتقلون الإداريون يخ�ضرون �ضنوات من اأعمارهم ثمنا لل�ضيا�ضات العن�ضرية

12 اأ�سريا ل زالوا يوا�سلون اإ�سرابهم املفتوح عن الطعام



بقلم: �سامي اإبراهيم فودة 

املاجدات  اأخواتي  الأماجد  اأخوتي 
فما  الأفا�ضل  اأحبتي  القراء  اأعزائي 
ال�ضوء  ت�ضليط  هو  اليوم  ب�ضدده  اأنا 
على �ضرية عطرة وذكرى طيبة للأ�ضري 
احمد  علء  البطل  القائد  املنا�ضل 
حركة  ابن  �ضلح  اأبو  املنعم  عبد 
من  فتح  الفل�ضطيني  الوطني  التحرير 
�ضكان خميم جباليا �ضمال قطاع غزة، 
منذ  ومعتقل  واملر�ض  املوت  ي�ضارع 
املوؤبد  بال�ضجن  وحمكوم   2004 عام 
 16 عامة  ودخل   15 عامة  اأنهى  حيث 
على التوايل يف ال�ضجون الإ�رسائيلية. 

اأبو  املنعم  عبد  احمد  علء  ال�ضم: 
�ضلح

تاريخ امليلد:1973/10/19م
م�ضلم-  الديانة:   - فتح   : النتماء 

اجلن�ضية: فل�ضطيني
البلدة الأ�ضلية : بطيمة

الوظيفة: عامل
من  وله  متزوج  الجتماعية:  احلالة 
الأبناء ابنتان هما / �ضمر "متزوجة"، 

يا�ضمني "اآن�ضه"
بجانب  جباليا  خميم  ال�ضكن:  مكان 

مدر�ضة الفاخورة خلف برج الكحلوت
املوؤهل العلمي: تلقي تعليمة البتدائي 
الغوث  وكالة  مدار�ض  يف  والإعدادي 
والثانوية  جباليا  خميم  يف  الدولية 

العامة يف )�ضجن نفحة( 
تتكون عائلته من 12  الكرمية:  عائلته 
الرتتيب  هو  وياأتي  البكر  وهو  فرداً 
يف  واأخواته  اإخوته  بني  من  الأول 

العائلة
الأمرا�ض  من  يعانى  ال�ضحية:  احلالة 
الفقري  العمود  يف  ك�رس  منها  التالية 
الرابعة مما يجعله يف دميومة  الفقرة 
حاد  تاآكل  م�ضيته-  يف  وتقو�ض  الأمل 
الرطوبة  ب�ضبب  العظم  يف  وم�ضتمر 
العالية يف زنازين احلب�ض النفرادي- 
اآلم والتهابات حادة يف املعدة وتقيئ 
م�ضتمر- �ضعف يف الروؤية ب�ضبب عتمه 
جراحية  عملية  اأجرى  وقد  الزنازين، 
�ضجن  م�ضت�ضفى  يف  بالغدة  عام  قبل 
اأو  فوت  الفلت  من  ويعاين  الرملة 
القدم امل�ضطحة وقد ادخلت زوجته له 

حذاء طبي،..
بقي بدون حماكمة :عامني

مكان العتقال: �ضجن نفحة رامون
تاريخ العتقال:2004/6/22م

احلكم : 99 عام مكرر اأربع موؤبدات + 
ق�ضية16 عام 

التهمه املوجة له : قتل جندي وخطف 
اأعمال  رجل  خطف  وحماولة  جنود 

اإ�رسائيلي
توا�ضل  مازالت  الحتلل  �ضلطات 

اأخوته  مبنع  التع�ضفية  �ضيا�ضتها 
واأخواته وبناته �ضمر ويا�ضمني لأ�ضباب 

امنية
احمد  علء  العتقال:  عملية  كيفية 

عبد املنعم اأبو �ضلح
�ضكان  �ضلح  اأبو  علء  الأ�ضري  غادر 
مدينة خان يون�ض حي الأمل يف الأ�ضل 
يف العام 1999م اإىل ال�ضفة الغربية هرباً 
من مطاردة قوات الحتلل له وهناك 
�ضهداء  كتائب  �ضفوف  يف  التحق 

الأق�ضى 2004م بعد اأن مت جتنيده على 
يد املنا�ضل �ضامل ثابت وال�ضهيد ح�ضن 
ان  بعد  جباليا  خميم  من  املدهون 
على  القب�ض  اإلقاء  ومت  معهم،  توا�ضل 
ال�ضناعية  املنطقة  يف  علء  الأ�ضري 
الأخ�رس،  اخلط  داخل  الطيبة  مدينه 
كبرية  �ضاحنة  �ضائق  مع  وجوده  اأثناء 
فهو كان يخطط خلطف رجل الأعمال 
املراد  للمكان  ا�ضتدراجه  على  وعمل 
خطفة، اإل اأن رجل الأعمال كان على 
اأول  بيت  ال�ضني  خمابرات  مع  توا�ضل 
باأول بخ�ضو�ض ما يفكر فيه علء ومت 
طريقها  يف  وهي  ال�ضاحنة  حما�رسة 
اأثناء تنفيذ عملية خطف رجال اأعمال 
ميدانيا  بالتحقيق  وقاموا  اإ�رسائيلي، 
مما  مربحاً  �رسباً  ب�رسبة  قاموا  وقد 
اأدي اإىل ك�رس اأنفة والفقرة الرابعة يف 
املنظمات  عن  بعيدا  الفقري  العمود 
احلقوقية  واملوؤ�ض�ضات  الأهلية 

والإن�ضانية..... 
الحتلل  لقوات  ومطار  مطلوباً  كان 
لأر�ض  الوطنية  ال�ضلطة  جمي  حتى 
الوطن 1994م وله اأخ �ضهيد ا�ضمه اإياد 

احلرم  مذبحة  اأحداث  يف  ا�ضت�ضهد 
الإبراهيمي 

اإداري  1988م  بتاريخ  �ضابقاً  اعتقل 
اأربع �ضهور واعتقل بتاريخ 1990/3/7م 
واعتقل  1991/1/23م  بتاريخ  واعتقل 
النقب  �ضجن  يف  جلها  1992/3/18م 

كيت�ضعوت
اأبو  املنعم  عبد  احمد  علء  الأ�ضري/ 
قا�ضية  حتقيق  جلولت  خ�ضع  �ضلح 
بني  تنقل  وقد  اعتقاله  بعد  و�ضعبة 
كافة ال�ضجون وخ�ضع للعزل الإنفرادي 
الأمعاء  معارك  من  العديد  وخا�ض 
يف  البوا�ضل  الأ�رسى  مع  اخلاوية 
الطويل  اعتقاله  فرتة  خلل  ال�ضجون 
هدارمي-  جلمة-  ال�ضجون:  عرب  تنقل 
�ضطة- جلبوع- بئر ال�ضبع - ع�ضقلن 
– نفحة- بئر ال�ضبع رميون- جمدو - 
�ضنوات  عدة  الرملة  �ضجن  يف  وق�ضى 

ويقبع حالياً يف �ضجن نفحة ... 
املجد كل املجد ل�ضهدائنا الأبرار.

البوا�ضل  لأ�رسانا  احلرية  كل  واحلرية 
�ضجون  من  املاجدات  واأ�ضرياتنا 

الحتلل.

ا�سرانا البوا�سل حماة الوطن يا فخر الرجال وتاج عزها, يا عظمة ال�سناديد و�سمود اأوفياءها, يا �سيمة الرجال ومروة �سهامة ابطالها,بقدر 
قيمة ت�سحيات ج�سامكم الطاهرة,تتقزم كل معاين الكلمات اأمام ح�سوركم, وتتك�سر روؤو�س الأقالم اأمام عطائكم, وتنحني الهامات والقامات 

اإكباراً واإجالًل ل�سمودكم يا ن�سامي الوطن....

16عامًا على �عتقال �لأ�صري �لقائد عالء �حمد �أبو �صالح
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�لأ�صرى �لفل�صطينيون يف خطر حقيقي يتهدد حياتهم 
با�ضم  الناطق  الوحيدي  ن�ضاأت  كتب 
مفو�ضية ال�ضهداء والأ�رسى واجلرحى 
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
والإ�ضلمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
خطر  يف  الفل�ضطينيون  الأ�رسى   :
وعلى  حياتهم  يتهدد  �ضديد  حقيقي 
الأحمر  لل�ضليب  الدولية  اللجنة 
الإن�ضانية  بواجباتها  النهو�ض 
والتاريخية  الدولية  والتزاماتها 
التي  املوت  قب�ضة  من  لإنقاذهم 
الحتلل  �ضجون  يف  حتا�رسهم 
الإ�رسائيلي . واأ�ضاف اأن على اللجنة 

من  اخلروج  الأحمر  لل�ضليب  الدولية 
ما  اإزاء  العتب  ورفع  ال�ضمت  دائرة 
الفل�ضطينيني  الأ�رسى  له  يتعر�ض 
اإىل دائرة العمل لإنقاذهم من قب�ضة 
اأعمارهم  تاأكل  التي  املوت واملر�ض 
الحتلل  �ضجون  يف  واأج�ضادهم 
كبري  تراجع  فهناك  الإ�رسائيلي 
ملمو�ض لدور هذه املنظمات يف ظل 
للنيل  يوم  ال�ضهيوين يوما بعد  التغول 
الأ�ضريات  وحياة  وكرامة  اإرادة  من 
من   219 عاي�ضوا  الذين  والأ�رسى 
زملئهم الأ�رسى وهم يق�ضون نحبهم 
اجلرائم  اأنياب  بني  ووجعا  �ضهداء 

 . الإ�رسائيلية  العن�رسية  والقوانني 
واأو�ضح ن�ضاأت الوحيدي الناطق با�ضم 
مفو�ضية ال�ضهداء والأ�رسى واجلرحى 
بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف 
قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 
والإ�ضلمية  الوطنية  للقوى  الأ�رسى 
والعامل  تاأتي  ال�رسخة  هذه  اأن 
ملناه�ضة  العاملي  اإحياء  على  يعمل 
التعذيب يف 26 حزيران حيث اخلطر 
يف  اأ�رسانا  يتهدد  الذي  ال�ضديد 
�ضجون  يف  والإرهاب  املوت  �ضجون 
والقهر  وال�ضلب  املوت  وزنازين 
كوكبة  هناك  اأن  علما  ال�ضهيونية 

يخو�ضون  الفل�ضطينيني  الأ�رسى  من 
تنديدا  الطعام  عن  مفتوحا  اإ�رسابا 
التع�ضفي  الإداري  الإعتقال  بجرمية 
اأو  �ضيخا  اأو  طفل  يرحم  ل  الذي 
رقاب  على  م�ضلط  �ضيف  وهو  امراأة 
وحذر   . الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأبناء 
يتعر�ضون  الأ�رسى  باأن  الوحيدي 
ترتكبها  عدوانية  وجرائم  ل�ضيا�ضات 
ووحدات  ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة 
القمع اخلا�ضة ب�ضوء اأخ�رس من راأ�ض 
الحتلل  دولة  يف  ال�ضيا�ضي  الهرم 
اجلرائم  هذه  وتت�ضاعد  الإ�رسائيلي 
الإعتقال  يف  الإرهابية  العدوانية 

الإداري  الإعتقال  وجتديد  الإداري 
ويف النقل التع�ضفي والعزل الإنفرادي 
املهني  والعاري  الليلي  التفتي�ض  ويف 
مقتنيات  و�رسقة  الإقتحامات  ويف 
ومن  الزيارة  من  وحرمانهم  الأ�رسى 
م�ضاهدة  ومن  ال�ضاحلة  الأغذية 
اأجهزة  الف�ضائيات ويف ا�ضتمرار زرع 
والت�ضويف  امل�رسطنة  الت�ضوي�ض 
والإتفاقات  التفاهمات  والتمل�ض من 
ويف الإهمال الطبي املتعمد وحرمان 
حقهم  من  الأ�رسى  من  كبري  عدد 
اأيدي  على  احلقيقي  الطبي  الك�ضف 
الأ�رسى  واأن  خا�ضة  خمت�ضني  اأطباء 

وخطرية  مزمنة  باأمرا�ض  امل�ضابني 
امل�ضكنات  اأج�ضادهم حتتمل  تعد  مل 
وحالة الأ�ضري �ضامي اأبو دياك منوذجا 
يف  ال�رسطانية  الكتلة  انت�ضار  حيث 
كافة اأنحاء ج�ضده . وقال باأن ال�ضعب 
الفل�ضطيني ل يزال ياأمل اأو ي�ضمع اأو 
يقراأ ت�رسيحاً للجنة الدولية لل�ضليب 
الأحمر ينطلق من جنيف اأو يف مدينة 
الأبدية  فل�ضطني  عا�ضمة  القد�ض 
و�ضيا�ضات  وقوانني  جرائم  يدين 
�ضيئا  ويخفف  الإ�رسائيلي  الحتلل 
من عذابات الأ�رسى ويبعث �ضيئا من 

الأمل يف نفو�ض الأ�رسى وذويهم .

انتفا�سة العي�سوية:

�حلمام يطري يعلن دولة يف �لريح بني ر�صا�صتني
الكاتب: عي�سى قراقع

اأعماق  ومن  القد�ض  من  دائما 
الكونية  وروحها  ومفاجاآتها  اأ�رسارها 
كاأن  والثورات،  النتفا�ضات  تتفجر 
الإ�رسائيليون  احتلها  ان  منذ  القد�ض 
الدفاع عن  ظلت على قلق متاأهبة يف 
قد�ضيتها وعروبتها واأبوابها املفتوحة 

على ال�ضماء.
املا�ضي  حزيران   27 تاريخ  منذ 
املحتلني  وجه  يف  تنتف�ض  والعي�ضوية 
لها  يغم�ض  ل  تنام،  ل  وامل�ضتوطنني، 
وحجارتها  ب�ضبابها  �ضاحية  جفن، 
باأحيائها  ون�ضائها،  واأطفالها 
وكان  نهار،  ليل  م�ضتعلة  و�ضهدائها، 
ال�ضهيد  �ضقط  كثري،  دم  هناك 

البيت،  اأمام  اأعدموه  عبيد،  حممد 
تنكيل  وحملت  هجمة  هناك  وكان 
اأكرث  اأ�ضيب  واعتداءات،  واعتقالت 
 40 من  اأكرث  اعتقل  �ضاب،  مائة  من 
وعقاب  منظم  عنف  �ضيا�ضة  اأ�ضري، 
جماعي، م�ضادرة اأرا�ضي، هدم بيوت، 
العي�ضوية  اقتحامات يومية، لكن قرية 

مل تركع ومل تخ�ضع.
ال�ضيطرة  من  الحتلل  جي�ض  عجز 
اهلل  خلقها  اأن  منذ  فالعي�ضوية  عليها، 
تقبل  ل  للقد�ض  اليمنى  العني  هي 
القرية  فهي  الحتلل،  مع  التعاي�ض 
وردت  القد�ضية  �ضكنت �رسختها  التي 
اأعني  نامت  ل  الغادرة،  ال�ضيوف  على 

اجلبناء، ل للحديقة التلمودية.
بلحمها  انتف�ضت  العي�ضوية  قرية 

والأولياء  الأنبياء  جاء  وعظمها، 
جبل  فوق  وحت�ضنوا  وال�ضهداء 
امل�ضارف، الإ�رسائيليون يدركون اأنهم 
بالن�ضبة  زالت  ل  العي�ضوية،  يحتلوا  مل 
العي�ضوية  وان  معادية،  منطقة  لهم 
فان  قلبها  ونب�ض  ج�ضدها  حترك  اإذا 

القد�ض حتطم حدود الهاوية.
كل  رف�ضت  انتف�ضت،  العي�ضوية  قرية 
جثمان  وا�ضرتجعت  املذلة  ال�رسوط 
ال�ضهيد حممد عبيد، كان عر�ضا وزفافا 
تاآمروا  الذين  اإىل  القد�ض  من  ور�ضالة 
اإىل �ضفقة  ور�ضالة  املنامة،  ور�ضة  يف 
ت�ضفية  وخمططات  الأمريكية  القرن 
العادلة،  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حقوق 
الدم  العي�ضوية،  هنا  القد�ض،  هنا 
امل�ضيحيون  القد�ض،  م�ضاطب  فوق 

وامل�ضلمون يف �ضلة جماعية واحدة.
عظام  حتركت  العي�ضوية،  انتف�ضت 
الزيتون  حترك  فيها،  وما  الأر�ض 
اخلم�ض  وال�ضلوات  والبحر  واجلبل 
واآيات الرحمن، حترك ال�ضيخ والراهب 
واحلجر واملقلع وامللئكة، ارتفعت 
العي�ضوية فوق جذوع احلكايات، خارج 
ذاكرتها  اأعادت  الإ�رسائيلي،  الوقت 
التي  اأرا�ضيها  اإىل  القمح  حبوب 
حزيران  يف  ال�ضهداء  عاد  �ضودرت، 
ار�ض  الكنعانية،  ال�ضهوات  ار�ض  اإىل 
اخلرافة  �ضقطت  الأوىل،  الكلمات 
العي�ضوية  اأ�ضهرت  عندما  الإ�رسائيلية 
من  املقد�ض  الزيت  الأجداد،  عظام 
ال�ضخور، طلة امل�ضيح، اإ�رساب �ضامر 
طويل  طويل  الطعام  عن  العي�ضاوي 

ويف  ولدت  القد�ض  يف  يهتف:  وهو 
القد�ض �ضوف اأموت.

ال�ضفري  وجه  يف  العي�ضوية  انتف�ضت 
الأمريكي الذي �ضارك يف حفل افتتاح 
الرباق،  اإىل  �ضلوان  نفق مير من عمق 
الذين  املتطرفني  وجه  يف  انتف�ضت 
ويعتدون  يوميا  الأق�ضى  يقتحمون 
اخلطوط  كل  انتف�ضت  العباد،  على 
العربية  القد�ض  تتجاوز  التي  احلمراء 
وتاريخا  هوية  امل�ضيحية  الإ�ضلمية 
الفل�ضطينية،  لدولتنا  وعا�ضمة 
انتف�ضت العي�ضوية، الأطفال الرازحني 
الأطفال  املنزلية،  القامات  يف 
امل�ضكوبية،  زنازين  يف  املعتقلني 
احلواجز  على  املعدومني  الأطفال 
نعمة  اأبو  �ضمري  انتف�ض  الع�ضكرية، 

اجلعابي�ض  واإ�رساء  البازيان  وعلء 
وا�ضحق مراغة وعمر القا�ضم وفي�ضل 
الطور  خ�ضري،  اأبو  وحممد  احل�ضيني 
و�ضعفاط و�ضلوان و�ضور باهر واملكرب 
وعكا  وحيفا  واملرابطات  والأغنيات 
غزة  يف  الورق  وطائرات  واجلليل 

تن�ضف امل�ضاريع ال�ضتيطانية.
الآيات  انتف�ضت  العي�ضوية،  انتف�ضت 
العربية،  واللغة  واملحاريث  والعظام 
مع  تردد  العي�ضوية  �ضمع  من  واأنا 

�ضاعرنا متيم الربغوثي:
يف القد�ض رغم تتابع النكبات

ريح براءة يف اجلو، ريح طفولة
يف  دولة  يعلن  يطري  احلمام  فرتى 

الريح
بني ر�ضا�ضتني



مف�ج�آت  �أوىل  يف  بنني  �أز�حت 
�أمم  ك�أ�س  من  �لنه�ئي  ثمن  �لدور 
منطقي�ً  �ملر�شح  �ملغرب  �إفريقي� 
بركالت  عليه  ب�لفوز  للعبور 
يف  �لتع�دل  بعد   1-4 �لرتجيح 
 1-1 و�لإ�ش�يف  �لأ�شلي  �لوقتني 
�أول �أم�س على ملعب �ل�شالم ب�در 
منتخب بنني ب�فتت�ح ب�ب �لت�شجيل 
ومتكنت  �أديليهو  موي�س  عرب 
�ملغرب من �إد�رك �لتع�دل بف�شل 
مع  �لن�شريي،  يو�شف  �لقن��س 
ركلة  �أهدر  زي��س  حكيم  �أن  �لعلم 
�لبديل،  �لوقت  يف  للمغرب  جز�ء 
كم� �أكملت بنني �ملب�ر�ة منقو�شة 
�أق�شي  �لذي  �أدينون  مد�فعه�  من 

بعد تلقيه �لإنذ�ر �لث�ين.
وف�شل �ملغرب �لذي ك�ن من �أبرز 
�لث�ين  لقبه  لإحر�ز  �ملر�شحني 
�لنق�س  ��شتغالل  يف   ،1976 بعد 
�أدينون  عبدو  بطرد  لبنني  �لعددي 
يف �لوقت �لإ�ش�يف قبل �أن تذهب 
�أهدر  ترجيح  ركالت  �إىل  �ملب�ر�ة 
�شفي�ن  عرب  �ثنتني  �ملغرب  فيه� 
�ش�حم�  �لن�شريي  ويو�شف  بوف�ل 
لبنني ببلوغ ربع �لنه�ئي، ومو��شلة 
بتخطيه�  بد�أت  �لتي  مغ�مرته� 
�لأوىل يف  للمرة  �ملجموع�ت  دور 
م�ش�ركته� �لق�رية �لر�بعة، وفر�س 

منتخب بنني �ملتو��شع 88 ع�ملي� 
فيف�  �لدويل  �لحت�د  ت�شنيف  يف 
ب�إ�رش�ف �ملدرب �لفرن�شي مي�ش�ل 
�ش�رم�ً  دف�عي�ً  طوق�ً  دو�شوييه، 
�ملغربي  �ملنتخب  لعبي  على 
�لذي ي�رشف عليه �لفرن�شي هرييف 

رين�ر.
ومل ينجح �ملغرب يف تكر�ر �لفوز 
�لذي حققه على بنني يف لق�ئهم� 
وذلك  �لبطولة،  يف  �ش�بق�ً  �لوحيد 
تون�س  ن�شخة  يف  نظيفة  برب�عية 
�لأطل�س  �أ�شود  متكن  حني   ،2004
من بلوغ �لنه�ئي قبل �خل�ش�رة �أم�م 
يتمكن  مل  كم�  �لأر�س،  �أ�شح�ب 

"�أ�شود �لأطل�س" من بلوغ �ملرحلة 
ذ�ته� على �لأقل من ن�شخة �لغ�بون 
2017، حني خ�رشو� �أم�م م�رش يف 
وك�ن  نظيف،  بهدف  �لنه�ئي  ربع 
يف  �لأول  �لدور  �أمت  قد  �ملغرب 
2019 مت�شدر�ً �ملجموعة �لر�بعة 
نظيفة  و�شب�ك  �لك�ملة  ب�لعالمة 
يف �ملب�ري�ت �لثالث �لتي ف�ز فيه� 
ن�ميبي�  على   0-1 ذ�ته�  ب�لنتيجة 
�إفريقي�  وجنوب  ديفو�ر  وكوت 
تو�لي�ً، يف �ملق�بل، ت�أهلت بنني �إىل 
�أربعة  �أف�شل  ك�أحد  �لنه�ئي  ثمن 
منتخب�ت حتتل �ملركز �لث�لث عن 

�ملجموعة �ل�ش�د�شة.

�ملغربي  �ملنتخب  ينتبه  مل 
قبل  له  وجهت  �لتي  للتحذير�ت 
�أم�س  �أول  �أقيمت  �لتي  مب�ر�ة بنني، 
يف ثمن نه�ئي ك�أ�س �لأمم �لأفريقية 
ليودع �لبطولة مبكر�، وينتهي حلمه 
موؤخر�  ون�رش  ب�للقب،  �لفوز  يف 
�ملريرة  �لذكري�ت  عن  تقرير� 
�ل�شغرية،  �ملنتخب�ت  �أم�م  للمغرب 
رين�رد  هرييف  �ملدرب  ف�شل  و�لتي 
فك �شفرته�، وفجرت بنني مف�ج�أة 
ك�أ�س  من  �ملغرب  ب�إق�ش�ء  مدوية 
يف  ح�لي�  �ملق�مة  �لأفريقية  �لأمم 
م�رش، بعد �لفوز على �لفريق �لعربي 
يف  �لتع�دل  عقب  �لرتجيح  بركالت 
بهدف  و�لإ�ش�يف  �لأ�شلي  �لوقتني 

لكل منهم�.
احلر�س القدمي

على  ب�لعتم�د  لع�دته  رين�رد  ع�د 
يف  ثقته  وو�شع  �لقدمي،  �حلر�س 
ر�فقته  �لتي  �ملخ�رشمة  �لأ�شم�ء 
�لأ�شود،  تدريب  مهمة  توليه  منذ 
على  كو�شت�  د�  مرو�ن  بتف�شيل 
غي�ب  لتعوي�س  �حلميد  عبد  يون�س 
�ملهدي بن عطية �مل�ش�ب، و�عتمد 
�لأمين  �لرو�ق  يف  در�ر  نبيل  على 
و�لثن�ئي  مزر�وي،  نو�شري  مك�ن 
�ل�شديد  ب�لبطء  يت�شم  �ش�رك  �لذي 

و�شعف �للي�قة �لبدنية.
تكتل دفاعي

من  ي�شتفد  مل  رين�رد  �أن  وبد� 
لوقت  و�حت�ج  �ل�ش�بقة،  �لدرو�س 
�ملب�ر�ة،  �أجو�ء  يدخل  كي  طويل 
يف  ن�ميبي�  �أم�م  �لأمر  ك�ن  وكم� 
مد�فعي  تكتل  �ش�هم  �لأول،  �لدور 
�أم�م  و�لعتم�د على 5 لعبني  بنني 
مه�جمي  حركة  �شل  يف  �حل�ر�س 
�لأ�شود، و�عتمد �ملنتخب �ملغربي 
�لتي  �لفردية،  �حللول  بع�س  على 
زي��س  حكيم  ب�أقد�م  ت�أتي  ك�نت 
حم�ولة  �أو  بعيد  من  ب�لت�شديد 
م�  وهو  �لأطر�ف،  من  �لخرت�ق 
�أمر�بط،  �لدين  نور  مر�ر�  جربه 
�لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�شت  وهذه 
من  �لأ�شود،  منتخب  خالله�  يع�ين 
مت�عب كبرية �أم�م من�ف�شني يلعبون 
وت�شبب  �لتكتيكي،  �لنهج  بنف�س 
�أ�شو�أ  يعد  �لذي  كو�شت�  د�  مرو�ن 
�ملب�ر�ة،  تلك  يف  �ملغرب  لعبي 
يف ��شتقب�ل هدف على عك�س �شري 
�للعب، بعد ركنية �أ�ش�ء �لتع�مل معه� 
ومتكن  رق�بة  بال  �أديليهو  ليرتك 

�لأخري من �لت�شديد يف �ل�شب�ك.
حت�سن تدريجي

كبرية  �نتع��شة  �أحدث  بوف�ل  دخول 
من  لالأ�شود  �لهجومي  �لأد�ء  يف 
من  �لعديد  يف  م�ش�همته  خالل 
يدرك  �أن  وك�د  �لن�جحة،  �لهجم�ت 
�لتع�دل يف و�حدة منه� بر�أ�شية مرت 
�أد�ء   ،60 �لدقيقة  يف  �لق�ئم  بجو�ر 
ب�ن�شم�م  �ملغربي حت�شن  �ملنتخب 
وظهور  للهجوم  حكيمي  �أ�رشف 
تع�دل  ورغم  �ملميزة،  مترير�ته 
�لن�شريي  يو�شف  بو��شطة  �لأ�شود 
قبل ربع �ش�عة من نه�ية �ملو�جهة، 
�إل �أن �لفريق �شقط يف فخ �لت�رشع 

و�أ�ش�ع فر�شة قتل �ملب�ر�ة.

رعونة زيا�س

للمغرب،  �لفر�س  من  �شيل  بعد 
يف  جز�ء  ركلة  على  �لفريق  ح�شل 
لكن  �للق�ء  من  �لأخرية  �لثو�ين 
�لق�ئم  يف  �لكرة  �شدد  زي��س  حكيم 
وبط�قة  �للق�ء  ح�شم  فر�شة  مهدر� 
زي��س  وظهر  �لنه�ئي،  لربع  �لت�أهل 
مب�شتوى مرت�جع مق�رنة مب� قدمه 
على  �لهولندي  �أج�ك�س  فريقه  مع 
ف�شل  كم�  �مل��شي،  �ملو�شم  مد�ر 
��شتغالل  يف  �ملغربي  �ملنتخب 
بنني،  �شفوف  يف  �لعددي  �لنق�س 
يف  �أدنون  خ�لد  مد�فعه�  طرد  بعد 

�لدقيقة 97.

بالد  ميثل  �لذي  �ملنتخب  وي�أمل 
�أحمد  �لإفريقي  �لحت�د  رئي�س 
يف  مغ�مرته  مو��شلة  يف  �أحمد، 
�لبطولة �لق�رية �لأوىل على م�شتوى 
بعد  عهده،  يف  �لأوىل  �ملنتخب�ت 

�لع�م  �أقيمت  �لتي  �ملحليني  بطولة 
مدغ�شقر  مه�جم  وق�ل  �مل��شي، 
هدفني  �شجل  �لذي  �أندري�  �ش�رل 
�إىل  يعود  حققته  "م�  �لآن:  حتى 
زمالئي، حققن� م� نحت�ج �ليه وي�أتي 

وقت يحت�ج فيه �لالعب �إىل �أن يقدم 
�إليه،  �لفريق  �حت�ج  �إذ�  فردي�  �أد�ء 
و�شدد:  �ملنتخب"،  قوة  هي  وهذه 
"عدم وجود �أ�رش�ر لدين� لأن �رشن� 
جد�،  �ملتم��شكة  �ملجموعة  هو 

من  ولعبني  �شب�ن  بني  مزيج  ثمة 
ذوي �خلربة، هذ� م� ي�ش�عدن�".

�لكونغو  ت�أهلت  �ملق�بل،  يف 

�لدميوقر�طية كث�لثة يف �ملجموعة 
علم�  و�أوغند�،  م�رش  خلف  �لأوىل 
 1968 مرتني  �للقب  ح�ملة  ب�أن 

و1974 حققت �أف�شل نتيجة له� يف 
ع�م  ث�لثة  ب�حللول  �لأخرية  �لن�شخ 

.2015

مدغ�سقر / جمهورية الكونغو

مدغ�صقر ت�صعى اإىل موا�صلة املغامرة
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�سطع اإىل �سماء مناف�سة كاأ�س اإفريقيا لالأمم مباراة مفاجئة وموعد غري متوقع من خالل 
خو�س املباراة التي جتمع بني منتخبي مدغ�سقر وجمهورية الكونغو الدميوقراطية، 

يجمع منتخبني اأفادا من تو�سيع بطولة الأمم اإىل 24 فريقا بدل من 16 �سمن الدور ثمن 
النهائي، وحققت مدغ�سقر التي ت�سارك للمرة الأوىل، مفاجاأة بقيادة مدربها الفرن�سي 

نيكول دوبوي، اإذ اأنهت املجموعة الثانية يف ال�سدارة على ح�ساب نيجرييا الثانية 
وغينيا الثالثة وبوروندي الرابعة، ل�سيما بنتيجة فوزها املفاجئ على نيجرييا 0-2 يف 

اجلولة الثالثة الأخرية.

رعونة زيا�ش وف�صل رينارد ا�صاع حلم املغرب

اإعداد: عي�سة ق.

ال�صناجب تزيح اأ�صود الأطل�ش من الكان

�لفني  �ملدير  ديبوى  نيكول  يرى 
مب�ر�ة  �أن  مدغ�شقر  ملنتخب 
فريقه �أم�م �لكونغو �لدميقر�طية 
�أمم  ك�أ�س  نه�ئي  ثمن  دور  يف 
للغ�ية  �شعبة  �شتكون  �إفريقي�، 
�لت�أهل،  هو  �لهدف  لأن  نظر� 
مع  مدغ�شقر  منتخب  ويلتقي 
على  �ليوم  �لدميقر�طية  �لكونغو 
�أي�م  ث�لث  يف  �لإ�شكندرية،  ملعب 
�لدور ثمن �لنه�ئي، وق�ل ديبوى يف 
موؤمتر �شحفي �أول �م�س: "�أتوقع 
ب�ل�شتعد�د  قمن�  قوية،  مب�ر�ة 

�لقوة  مك�من  ونعرف  جيد  ب�شكل 
و�ل�شعف لدى �ملن�ف�س"، و�أ�ش�ف: 
"�لفريق �شيخو�س �لتدريب �لأخري 
ج�هزية  من  و�شنت�أكد  �ليوم، 
وذهني�،  بدني�  �لالعبني  جميع 
نخو�شه�  �لتي  للمب�ر�ة  نتطلع 
�إنه  �ملميزة،  �لفرق  �أحد  �أم�م 
و�لتحدي معه �شيكون  فريق جيد 
نتحدث  "نحن  و�أو�شح:  كبري�"، 
يف  م�شريية  تعترب  مب�ر�ة  عن 
م�شرية �ملنتخب خالل من�ف�ش�ت 
ف�إن  لذلك  �لإفريقية،  �لبطولة 

جميع  من  مطلوب�  �شيكون  �حلذر 
�للق�ء،  جمري�ت  طو�ل  �لالعبني 
ول بد �أن يتحلى �جلميع ب�لإ�رش�ر 
هذه  لتخطي  �لالزمني  و�لرتكيز 

�لعقبة".
وق�ل: "ل نخ�شي �ملن�ف�س ولكنن� 
نيجريي�،  �حرتمن�  كم�  نحرتمه 
لي�س  قبل.  من  وبوروندي  غيني�، 
و�أعتقد  منه  نخ�ف  م�  لدين� 
�شيكون  �لكونغو  على  �لفوز  �أن 
"جنحن�  وت�بع:  جديدة"،  مف�ج�أة 
�ل�شع�دة يف نفو�س وقلوب  يف بث 
مبدغ�شقر،  مو�طن  مليون   25
�جلمهورية  رئي�س  وح�شور 
�حلم��س  روح  ويبث  ب�لقوة  ميدن� 
بد�خلن�، و�أعتقد �أن ذلك ي�ش�عدن� 
يف �ملب�ر�ة و�شوف نقتل �لتوتر يوم 
وميكنن�  نربح  �أن  نريد  �ملب�ر�ة. 
ت�ريخ  يف  جديدة  �شفحة  كت�بة 
حققن�ه  مب�  �شنفخر  مدغ�شقر، 

ونحققه د�ئم� يف هذه �لبطولة".

ديبوي: الفوز على الكونغو �صيكون مفاجاأة جديدة

منتخب  جنم  م�ين  �ش�ديو  �عتذر 
عقب  بالده  جلم�هري  �ل�شنغ�ل 
�أوغند�  �أم�م  جز�ء  ركلة  �إهد�ر 
يف  جمعتهم�  �لتي  �ملب�ر�ة  يف 
�إفريقي�. �أمم  ك�أ�س  نه�ئي  ثمن 
ت�رشيح�ت  يف  م�ين  وق�ل 
�أكون  "لن  �للق�ء:  عقب  �شحفية 

ت�شديد  عن  �ش�أتوقف  �أن�نًي�، 
�أهدرت  بعدم�  �جلز�ء  ركالت 
�لبطولة"،  يف  �لآن  حتى  مرتني 
ي�أتي  بالدي  "منتخب  و�أ�ش�ف: 
لزميل  �لفر�شة  و�ش�أمنح  �أوًل، 
�إذ�  جز�ء  ركالت  لت�شديد  �آخر 
و�أهدر  م�شتقبال"،  عليه�  ح�شلن� 

م�ين ركلتني حتى �لآن يف �لبطولة 
ت�شدره  رغم  و�أوغند�  كيني�  �أم�م 
بر�شيد  �لبطولة  هد�يف  ق�ئمة 
منتخب  وي�شتعد  �أهد�ف،   3
 10 يوم  بنني  ملو�جهة  �ل�شنغ�ل 
�لثم�نية  دور  يف  �جل�ري  جويلية 

ب��شت�د �لق�هرة.

ماين: �صاأتوقف عن ت�صديد ركالت اجلزاء

�أبرز  �أحد  �ل�شنغ�ل  حجزت 
وبف�شل  ب�للقب  للفوز  �ملر�شحني 
مك�نه�  م�ين  �ش�ديو  �لأول  جنمه� 
�أمم  لك�أ�س  �لنه�ئي  ربع  �لدور  يف 
 0-1 �أوغند�  على  بتغلبه�  �إفريقي� 
�أول �أم�س يف ثمن نه�ئي �لبطولة.
منح  �لدويل،  �لق�هرة  ملعب  يف 
وحمرتف  �لتري�نغ�"  "�أ�شود  جنم 
بالده  منتخب  �لإجنليزي  ليفربول 
�نفر�ده  بعد  مبكر�ً  �لفوز  هدف 
ديني�س  �لأوغندي  ب�حل�ر�س 
�أوني�نغو، ولفت يف �ملب�ر�ة �إ�ش�عة 

 3 �إىل  ر�شيده  رفع  �لذي  م�نيه 
مل�شلحة  جز�ء  ركلة  �أهد�ف، 
ي�شيعه�  �لتي  �لث�نية  هي  �ل�شنغ�ل 
بعد �أوىل يف مب�ر�ة �جلولة �لث�لثة 
�شد  �لث�لثة  للمجموعة  �لأخرية 
يف  �أخرى  �شجل  ب�أنه  علم�ً  كيني�، 
�ملب�ر�ة ذ�ته� وق�د بهدفني منتخب 

بالده للفوز بثالثية نظيفة.
ربع  �لدور  يف  �ل�شنغ�ل  و�شتو�جه 
على  �ملقبل  �لأربع�ء  �لنه�ئي 
ملعب 30 جو�ن ب�لق�هرة نظريته� 
كربى  مف�ج�أة  فجرت  �لتي  بنني 

بركالت  للمغرب  �إز�حته�  عقب 
يف  �لتع�دل  �إثر   1-4 �لرتجيح 
�لوقتني �لأ�شلي و�لإ�ش�يف، وبلغت 
بحلوله�  �لنه�ئي  ثمن  �ل�شنغ�ل 
�لث�لثة  �ملجموعة  يف  ث�نية 
�جلز�ئر  خلف  نق�ط   6 بر�شيد 
وتنز�ني�   3 كيني�  و�أم�م  نق�ط   9
�أوغند� 4  دون ر�شيد، بينم� حلت 
يف  نق�ط   9 مل�رش  و�شيفة  نق�ط 
على  متقدمة  �لأوىل  �ملجموعة 
�لدميوقر�طية  �لكونغو  جمهورية 

وزميب�بوي.

البنني ويالقي  الرافعات  التريانغا"تتجاوز  "اأ�صود 



عي�شة ق.

جمال  الوطني  الناخب  يدرك 
تنتظر  التي  املاأمورية  بلما�ضي 
خا�ضة  غينيا،  مواجهة  يف  اأ�ضباله 
بني  امل�ضتوى  تقارب  ظل  يف 
املتاأهلة  الإفريقية  املنتخبات 
اإىل هذا الدور، الأمر الذي يجعله 
يتوخى واحلذر من خالل توظيف 

اإيقاف  على  قادرة  تكتيكية  خطة 
�ضمن  تاأهل  كان  الذي  املناف�س 
اإحدى املنتخبات الرابعة املحتلة 
احللم  واأن  ة  خا�ضّ الثالث،  للمركز 
القاري  اللقب  اإىل معانقة  بالعودة 
من�ضة  عن  غياب  بعد  جمدد 
التتويج دام 29 �ضنة كاملة مير عرب 
حتقيق الفوز اأمام غينيا والإطاحة 
بول  البلجيكي  املدرب  باأ�ضبال 

بوت من اجل موا�ضلة الدرب نحو 
التناف�س على اللقب القاري.

�ضفيان  الالعب  رفقاء  اأجرى 
حت�ضبا  خا�ضة  حت�ضريات  فيغويل 
من  خا�ضة  غينيا  ملواجهة 
اجل  من  الب�ضيكولوجية  الناحبة 
عليهم  املفرو�س  ال�ضغط  تفادي 
واملحليني  التقنيني  طرف  من 
يعتربون  الذين  واملناف�ضني 

الدورة  منتخب يف  اأف�ضل  اخل�رض 
بتحول  يهدد  الذي  الأمر  القارية، 
الالعبني،  على  نقمة  اإىل  الأمر 
العنا�رض  يجعل  الذي  الأمر  وهو 
الوطنية ملزمة بو�ضع الأرجل على 
لتفادي  الأر�س واحرتام املناف�س 
اأي مفاجاأة غري �ضارة مثلما حدث 

مع املغرب اأمام البنني.

اجلزائر / غينيا اليوم ابتداء من ال�شاعة 20:00

حلم �لكان ينطلق �أمام غينيا
ي�شرب املنتخب الوطني موعدا �شهرة اليوم اأمام نظريه غينيا حل�شاب الدور ثمن النهائي من مناف�شة كاأ�س 
اإفريقيا للأمم وهي املواجهة التي يحت�شنها ملعب الدفاع اجلوي يف القاهرة، حيث يدخل العبو الت�شكيلة 

الوطنية املقابلة وهم حمفزون بعد امل�شتويات الباهرة التي قدموها يف الدور االأول من املناف�شة القارية عقب 
ثلث انت�شارات متتالية على ح�شاب منتخبات كينيا، ال�شنغال وتنزانيا، ويبحثون التاأكيد على التاألق الذي 

قدموه يف بداية »الكان« خلل مقابلة غينيا

ريا�ضةاالأحد 07   جويلية  2019  املوافـق  ل04 ذو القعدة    13

براهيمي عاد اإىل التدريبات ومنح حلوال اإ�شافية

بلما�ضي يعود �إىل �العتماد على �لت�ضكيلة 
�الأ�ضا�ضية �أمام غينيا

جمال  الوطني  الناخب  يح�رض 
لال�ضتعانة  العودة  اإىل  بلما�ضي 
بالت�ضكيلة املثالية التي يدخل بها 
الت�ضكيلة  تنتظر  التي  املواجهة 
الوطنية �ضهرة اليوم اأمام نظريتها 
غينيا، حيث وبعدما منح الفر�ضة 
اجل  من  الحتياطية  للت�ضكيلة 
اجلولة  �ضمن  تنزانيا  اأمام  اللعب 
الأول  الدور  من  والأخرية  الثالثة 
�ضوف  فاإنه  لالأمم  اإفريقيا  لكاأ�س 
الت�ضكيلة  على  العتماد  اإىل  يعود 
مواجهتي  لعبت  التي  الأ�ضا�ضية 

اأين  بها،  وفازت  وال�ضنغال  كينيا 
اأظهرت تدريبات اخل�رض الأخرية 
اأي  اإجراء  ينوي  ل  بلما�ضي  اأن 
اأجل  ن  وحت�ضريها  عليها،  تغيري 
بالفوز  واخلروج  غينيا  مالقاة 
م�ضوارها يف  موا�ضلة  ق�ضد  منها 

امل�ضابقة القارية.
ويعول بلما�ضي على اإبقاء الثنائي 
اأونا�س  اآدم  تنزانيا  اأمام  املتاألق 
من  الحتياط  على  ديلور  واإيلي 
يف  جوكري  عليه  العتماد  اأجل 
احتاج  حال  يف  الثاين  ال�ضوط 

هجومية،  بحلول  الدفع  على 
يوا�ضل  �ضوف  فاإنه  املقابل  يف 
بن  عطال،  الدفاع  برباعي  اللعب 
�ضبعيني، مانديوبن العمري، بينما 
فيغويل  قديورة،  الثالثي  �ضيكون 
اأما  امليدان،  و�ضط  يف  وبنا�رض 
من  يت�ضكل  �ضوف  الهجوم  لثي 
حمرز، باليلي وبوجناح، حيث لن 
بالعتماد  الوطني  الناخب  يغامر 
عاد  الذي  براهيمي   يا�ضني  على 
التدريبات  اإىل  فقط  اأم�س  اأول 
عن  غيابه  بعد  اجلماعية 

التي  كينيا  مقابلة  منذ  التدريبات 
لعب يف �ضوطها الثاين، الأمر الذي 
الحتفاظ  يوا�ضل  باليلي  يجعل 
يتوا�ضل  بينما  الأ�ضا�ضي،  مبركزه 
غياب احلار�س األك�ضندر اأوكيدجا 
معاناته  ب�ضبب  التدريبات  عن 

اإ�ضابة يف الظهر.
مبوحلي،  املحتملة:  الت�ضكيلة 
بن  العمري،  بن  ماندي،  عطال، 
�ضبعيني، قديورة، بنا�رض، فيغويل، 

حمرز، باليلي وبوجناح.
عي�شة ق.

عرب عن رغبته يف تكرار جتربته
 مع املنتخب القطري جمددا

بلما�ضي: طموحنا لن يتوقف عند ثمن 
�لنهائي و�أي خطاأ �ضنعود �إىل �لديار

جمال  الوطني  الناخب  اعترب 
الوطني  املنتخب  اأن  بلما�ضي 
ثانية  مرحلة  اإىل  انتقل 
كا�س  يف  م�ضاركته  من  وحا�ضمة 
دور  عرب  بعدما  لالأمم،  اإفريقيا 
املجموعات بنجاح، وذلك باعتبار 
تلعب  �ضوف  املقبلة  اللقاءات  اأن 
بني  م�ضغرة  نهائيات  �ضكل  على 
اأن  واأو�ضح  املناف�ضة،  املنتخبات 
طموح الت�ضكيلة الوطنية لن يتوقف 
عند حدود الدور ثمن النهائي بل 
على  التناف�س  اإىل  ي�ضعون  �ضوف 
اللقب القاري،  مو�ضحا اأن طريقة 
لنوعية  تختلف  �ضوف  التح�ضري 
اللقاءات التي تنتظرهم والالعبون 
التي تنتظرهم  واعون بامل�ضوؤولية 
يدرك  واأن اجلميع  ح�ضبه، خا�ضة 
احلقائب  حزم  تعني  اخل�ضارة  ان 

والعودة �رضيعا اإىل الديار.
على  اإحرازه  اأن  بلما�ضي  و�ضدد 
لقب اأف�ضل مدرب يف الدور الأول 
من »الكان« ل يهمه �ضخ�ضيا رغم 
طرف  من  باختياره  يت�رضف  اأنه 
اللجنة املنظمة، م�ضيفا اأن الأهم 
للمجموعة اللعب على اإحراز التاج 

خالل  بلما�ضي  وعرّب  القاري، 
�ضحافية  ندوة  اأم�س  تن�ضيطه 
تفاجئه  عن  املقابلة  ت�ضبق 
من  املغربي  املنتخب  لإق�ضاء 
ثمن النهائي خا�ضة واأنه قدم دورا 
اأنف�ضهم  ليجدوا  خطاأ  دون  اأول 
دور  بعد  احلقائب  بحزم  معنيني 
مو�ضحا  الديار،  اإىل  للعودة  واحد 
املغرب  خروج  ينتظر  مل  اأنه 
لتوخي احلذر خا�ضة واأنه �ضيواجه 
اخل�رض  على  يتفوق  قويا  منتخبا 
بينهما  املواجهات  تاريخ  يف 
لو  اأمامه  الإق�ضاء  فاإن  وح�ضبه 
يحدث �ضيكون لقوة الغينيني ولي�س 
تق�ضري يف التح�ضريات التي تقوم 

بها الت�ضكيلة الوطنية
عن  للخ�رض  ال�ضابق  القائد  وعرب 
مماثلة  جتربة  بخو�س  اإح�ضا�ضه 
القطري  املنتخب  مع  عا�ضه  ملا 
ي�ضبق  مل  الذي  اخلليج  كاأ�س  يف 
اأمام  يفز  ومل  اللقب  اإحراز  له 
ال�ضعودية منذ 32 �ضنة، متمنيا ان 
مع  حققه  ال�ضعور مبا  نف�س  يعيد 

ت�ضكيلة »العنابي«.
عي�شة ق.

معاذ حاجي برر عدم رفع العقوبة عنه

طلب رفع �لعقوبة عن عبيد �ضارف 
و�ضلنا متاأخر�

للكونفدرالية  العام  الأمني  اأو�ضح 
الإفريقية لكرة القدم معاذ حاجي 
اأن غياب احلكم الدويل اجلزائري 
نهائيات  عن  �ضارف  عبيد  مهدي 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم-2019 مب�رض 
كان ب�ضبب الو�ضول املتاأخر لطلب 
العام  الأمني  و�رضح  العقوبة،  رفع 
للهيئة القارية خالل ندوة �ضحفية 
ن�ضطها اأول ام�س بامللعب الدويل 
رفع  مت  »لقد  قائال:  للقاهرة 
الآخرين  احلكام  على  العقوبة 
املعاقبني، لكن طلب رفع العقوبة 
متاأخرا  و�ضلنا  �ضارف  عبيد  عن 
من الفاف وهو ما يف�رّض غيابه عن 

هذه الدورة«.
و كان عبيد �ضارف قد عوقب بعد 

لذهاب  اإدارته  �ضيئ خالل  حتكيم 
الأبطال  لرابطة  النهائية  املباراة 
امل�رضي  الأهلي  بني  الإفريقية 
بالإ�ضكندرية،  التون�ضي  الرتجي  و 
وكان ابن مدينة ق�ضنطينة قد منح 
امل�رضي  للنادي  جزاء  �رضبتي 
ا�ضتنجاده  رغم  خياليتني  اعتربتا 
يف  الفيديو   بجهاز  مرة  كل  يف 
بني  مناف�ضة  يف  له  ا�ضتعمال  اأول 
الإفريقي،  ال�ضعيد  على  الأندية 
مت  اجلزائري،  للحكم  وخالفا 
الّزامبي  احلكم  عن  العقوبة  رفع 
و امل�رضي جهاد  �ضيكازوي  جاين 
ح�ضورهما  �ضجال  اللذان  جري�ضة 

يف هذه الدورة. 
ق.ر.

ت�شريحات 
عطال: احلذر �شروري 
لتحقيق التاأهل واإق�شاء 

املغرب اإنذار لنا

للجزائري  الدويل  الالعب  �ضدد 
لن  اجلزائر  اأن  عطال  يو�ضف 
النهائي  ثمن  الدور  عند  توقف 
واأن  خا�ضة  اإفريقيا  كاأ�س  من 
زمالئه  تتملك  كبرية  اإرادة 
الذهاب  اأجل  من  الالعبني 
انه  مو�ضحا  »الكان«،  يف  بعيدا 
غينيا  مناف�ضهم  مينحون  �ضوف 
�ضيناريو  وتفادي  الحرتام  كل 
حيث  املغرب،  امام  البنني 
التي  ال�ضحافية  الندوة  يف  قال 
الناخب  رفقة  اأم�س  عقدها 
الوطني جمال بلما�ضي اأنهم لن 
ويركزون  املناف�س  ي�ضت�ضغروا 

ان  لإدراكهم  املقابلة  على 
متلك  امل�ضاركة  املنتخبات 
م�ضتويات متقاربة، خا�ضة واأنهم 
مقابلة  من  قويا  در�ضا  تلقوا 
اأنهم  واأو�ضح  والبنني،  املغرب 
غينيا  ملوعد  بجدية  يح�رضون 
واأنهم  النواحي خا�ضة  كافة  من 
لقاء  يف  ينتظرهم  ما  يدركون 
اليوم، يف ظل امتالك املناف�س 
احلذر  جتعل  مميزة  اإمكانيات 
اأمامه  الفوز  لتحقيق  �رضوري 

والتاأهل اإىل الدور املقبل.

اإبراهيما تراوري: تاأهل 
البنني مينحنا الثقة 

وهدفنا الفوز اأمام اجلزائر

غينيا  منتخب  لعب  اعترب 

تاأهل  اأن  تراوري  ابراهيما 
نهائي  ربع  اإىل  البنني  منتخب 
الكان على ح�ضاب املغرب دفعة 
ال�ضغرية  للمنتخبات  اإيجابية 
وغري املر�ضحة للتاأهل والذهاب 
بعيدا يف املناف�ضة القارية، اأين 
قال اأنهم �ضوف يلعبون بثقة اأمام 
اإعادة حتقيق  اأجل  من  اجلزائر 
اأن  وا�ضتطرد  ال�ضيناريو،  نف�س 
تكون  �ضوف  اخل�رض  مقابلة 
قوية خا�ضة واأنهم يالقون اأقوى 
املنتخبات يف املناف�ضة القارية 
ح�ضبه، و�ضدد اأنه ل يفكر متاما 
املالية  واملكافاآت  املنح  يف 
وكل  متقدمة  اأدوار  اإىل  للمرور 
اأر�ضية  دخول  عليه  يركز  ما 
واعرتف  والفوز،  اليوم  امللعب 
اأن تلقي جنم املنتخب نابي كيتا 

الدورة  عن  والبتعاد  لالإ�ضابة 
ملنتخب  موجعة  �رضبة  القارية 
والتجربة  اخلربة  ظل  يف  بالده 
التي ميلكها لعب نادي ليفربول 

الإجنليزي.

بول بوت: بلما�شي مدرب 
رائع وقادرون على اإق�شاء 

اخل�شر

غينيا  منتخب  مدرب  اأبان 
اليوم  لقاء  يف  اخل�رض  مناف�س 
اإفريقيا  كاأ�س  نهائي  ثمن  �ضمن 
قدرة لعبيه  ب�ضاأن  كبريا  تفاوؤل 
اخل�رض  عقبة  تخطي  على 
القارية،  املغامرة  وموا�ضلة 
البلجيكي  املدرب  اأكد  حيث 
للندوة  ام�س  تن�ضيطه  خالل 

املقابلة  ت�ضبق  التي  ال�ضحافية 
الت�ضكيلة  مباريات  تابع  اأنه 
الوطنية يف »الكان« وميلك فكرة 
على  الوقوف  خالل  من  عنهم 
نقاط القوة وال�ضعف، وا�ضتطرد 
بدورهم قدموا  ان لعبي غينيا 
افتقدوا  لكنهم  كبرية  مباريات 
يف  احلظ  خانهم  اأين  الت�ضجيل 
املناف�ضني،  �ضباك  اإىل  الو�ضول 
وقال اأن اجلزائر وغينيا ل فرق 
ت�ضنيف  جدول  يف  بينهما  كبري 
اخل�رض  لكن  الدويل،  الحتاد 
ظهروا بوجه قوي يف املناف�ضة 

القارية ح�ضبه.
وتطرق املدرب البلجيكي الذي 
العا�ضمة  احتاد  تدريب  له  �ضبق 
اليوم جمال  لقاء  اإىل غرميه يف 
يقوم  اأنهه  �ضدد  اأين  بلما�ضي 

بعمل رائع منذ انطالق املناف�ضة 
القارية �ضاهم يف عبورهم الدور 
اف�ضل  اأحد  وت�ضنيفهم  الأول 
مو�ضحا  الكان،  يف  املنتخبات 
مب�ضاعفة  مطالبون  اأ�ضباله  اأن 
من  يتمكنوا  حتى  املجهودات 
ثمن  الدور  يف  اجلزائر  عبور 
اعترب  واأنه  خا�ضة  النهائي، 
باإق�ضائها  البنني  مفاجاأة  اأن 
للمنتخب املغربي تعترب م�ضدر 
تكرار  اأجل  من  لالعبيه  الإلهام 
اجلزائر،  اأمام  ال�ضيناريو  نف�س 
واأو�ضح انه مل يح�ضم بعد خطة 
لعبي  اإيقاف  اأجل  من  تكتيكية 
�ضوف  انه  ك�ضف  لكنه  اجلزائر 
الكرات  مع  التعامل  على  يركز 

العالية.
عي�شة ق.



بارتوميو  ماريا  جوزيب  �أكد 
يف  �لنادي  دخول  بر�شلونة  رئي�س 
�أتلتيكو  مع  ر�شمية  مفاو�شات 
على  �حل�شول  ب�شاأن  مدريد 
�أنطو�ن  �لفرن�شي  خدمات 
باري�س  �أن  م�شيفا  غريزمان، 

مغادرة  يريد  ال  جريمان  �شان 
ل�شفوفه،  نيمار  �لرب�زيلي  جنمه 
�إىل  مدريد  �أتلتيكو  و�شارع  هذ� 
ب�شاأن  تو�شيحي  بيان  �إ�شد�ر 
�إد�رة  �أنطو�ن غريزمان،  �لفرن�شي 
لديها  �أن  ذكرت  �ملدريدي  �لنادي 

معلومات توؤكد �أن �ملفاو�شات بني 
�لالعب ونادي بر�شلونة بد�أت منذ 
التفاق  وتو�شال  �ملا�شي،  فيفري 
من  مدريد  �أتلتيكو  خروج  بعد 
دوري �الأبطال على يد جوفنتو�س، 
عدم  �الإد�رة  تعتربه  ما  وهذ� 

على  و�جلماهري  للنادي  �حرت�م 
�أي�شاً  �لبيان  يف  وجاء  �شو�ء،  حد 
ح�شل  �لذي  �الجتماع  رغم  �أنه 
مع �إد�رة نادي بر�شلونة فاإن �إد�رة 
�لنادي تطالب غريزمان باحل�شور 
لتمارين �لفريق يوم �الأحد �ملقبل.

ماريا  جو�شيب  �أعلن 
نادي  رئي�س  بارتوميو 
�ملفاو�شات  بدء  بر�شلونة 
مع  للتعاقد  �لر�شمية 
مهاجم  غريزمان  �أنطو�ن 
خالل  مدريد،  �أتلتيكو 
�ل�شيفية  �النتقاالت  فرتة 
بارتوميو  وقال  �حلالية، 
�ل�شحفي:  موؤمتر  خالل 
�شاأك�شف  »عريزمان 
عقد  مت  باالأم�س  �رًس�، 
بني  مدريد  يف  �جتماع 
للبار�شا  �لتنفيذي  �ملدير 

وميغيل  جر�و  �أو�شكار 
مارين  جيل  �أنخيل 
�لرئي�س �لتنفيذي الأتلتيكو 
ملناق�شة �ل�شفقة«، وتابع: 
قدمه  �لذي  �لعمل  »�أقدر 
�ل�شابق  �لرئي�س  نائب 
خالل  مي�شرتي  جوردي 
ة  وخا�شً �ل�شنو�ت،  هذه 
�لقدم  كرة  قطاع  يف 
و�أ�شاف:  �لن�شائية«، 
لتناول  ذهبنا  يومني  »قبل 
مي�شرتي،  مع  �لطعام 
رحيله  قر�ر  �أن  يل  و�رسح 
منها  خمتلفة  الأ�شباب 
�الإد�رة،  مع  �الختالف 
و�أال  �ملغادرة  مني  وطلب 
�ال�شتمر�ر«،  منه  �أطلب 
قر�ره  »تفهمت  وو��شل: 
�أتوىل  و�شوف  �ل�شعب، 
فعلت  كما  �ملن�شب  هذ� 
منذ عامني حني ��شتقالت 
�شوز�نا موجني من من�شب 
وحني  �القت�شادي  �لنائب 

قام مانيل �أوريو ذلك«. 
�رتباط  عن  وب�شوؤ�له 
بعودة  مي�شرتي  ��شتقالة 
العب  نيمار  �لرب�زيلي 
�شان جريمان ك�شف: »غري 
�الختالف  فقط  �شحيح، 
وبع�س  �الإد�رة،  مع 
دفعته  �الأخرى  �الأ�شباب 
»نحن  و�أردف:  للرحيل«، 
نعلم �أن نيمار يريد �لرحيل 
لكننا  جريمان،  �شان  عن 
باري�س  �أن  ا  �أي�شً نعرف 
وو��شل:  رحيله«،  يريد  ال 
نيمار  مع  تو��شل  »مي�شي 
�أعرف ذلك من �ل�شحافة، 
�أ�شطورة  ليونيل  ولكن 
�أو  هو  يطالب  ومل  �لنادي 
�لفريق  جنوم  من  غريه 
باأي �شفقات، �إنهم يلعبون 
تقارير  وحتدثت  فقط«، 
�شحفية عن تدخل مي�شي 
يف �شفقات بر�شلونة، و�أنه 
جريزمان  �شم  يرف�س 

نيمار  عودة  ويف�شل 
و��شتكمل:  للبار�شا، 
»عثمان دميبلي �أف�شل من 
�الأول  يل  بالن�شبة  نيمار 
ونريده  خمتلف  العب 
ونحن  هنا،  ي�شتمر  �أن 
�لالعبني  عن  نتحدث  ال 
�الأخرى،  �الأندية  يف 
عن  فقط  نتحدث  بل 

جنومنا«. 
مدرب  م�شتقبل  وعن 
�لفريق �إرن�شتو فالفريدي، 
يف  نتحدث  »مل  قال: 
�أمر  عن  �الإد�رة  جمل�س 
رحيله �أو ��شتمر�ره �أبًد�«، 
دي  ماتيا�س  عن  وب�شوؤ�له 
�أجاك�س،  مد�فع  ليخت 
منذ  قلت  »لقد  �أو�شح: 
�أعرف  �إنني  طويل  وقت 
ومازلت  �شيلعب  �أين 
كلمة  �أقول  ولن  ذلك  �أردد 
�أخرى«، وز�د: »�لتعاقد مع 
نيكوال مريوتيت�س �أ�شتطيع 

�ملفاو�شات  �إن  �أقول  �أن 
متقدمة، لكن مل نح�شمها، 
�الأمور  بع�س  وهناك 
ينتهي  �أن  و�آمل  متبقية 
�الأمر ب�شكل جيد«، وتابع: 
»�ل�شمود حتى نهاية فرتة 
�أن  �لطبيعي  من  رئا�شتي، 
من  فرت�ت  للنادي  يكون 
ويتعلق  و�لهبوط،  �ل�شعود 
و�لقوة  باحلما�س  �الأمر 
حدثت   2010 عام  ومنذ 
�لعديد من �لتغيري�ت، لكن 
�لرغبة  من  �لكثري  لدينا 
�إمكانية  وعن  و�حلما�س«، 
فالديز  فيكتور  عمل 
للبار�شا  �ل�شابق  �حلار�س 
»لقد  �أجاب:  بر�شلونة،  يف 
�أيام  قبل  معه  حتدثت 
تعتقد  �أال  له  وقلت  قليلة، 
�أن �لوقت قد حان للعودة، 
يف  ولذلك  بنعم،  و�أجابني 
�شوف  قليلة  �أيام  غ�شون 

ا«. نر�شل له عر�شً

تهديدات خطرية حلار�س 
مرمى ت�شيلي

مرمى  حلار�س  و�مل�شاعدة  �حلماية  توفري  �لت�شيلية  �حلكومة  عر�شت 
�ملنتخب غابرييل �أريا�س �إثر تلقيه وعائلته تهديد�ت خطرية عرب �شبكات 
بثالثة  �أمريكا  كوبا  نهائي  ن�شف  خ�شارة  عقب  �الجتماعي،  �لتو��شل 
�أندري�س  �لت�شيلي  �لد�خلية  وزير  و�رسح  بريو  يد  على  رد  دون  �أهد�ف 
غابرييل  �ملنتخب  مرمى  حار�س  �أ�رسة  �شد  »�لتهديد�ت  ت�شادويك 

�أريا�س، موؤ�شفة وغري مقبولة وم�شتهجنة متاما حتت �أي ظرف«.
هم  و�أ�رسته  لالعب  �لتهديد�ت  يطلقون  من  �أن  على  �لوزير  و�شدد 
�شخ�شا  يهددو�  كي  �لهوية  �إخفاء  �إمكانية  ي�شتغلون  �شيئون،  �أ�شخا�س 
حمرتفا يرتدي قمي�س بالدنا، وكان �أريا�س �أحد �أكرث �لالعبني تعر�شا 
ن�شف  يف  نظيفة  بثالثية  بريو  �أمام  �لثقيلة  �لهزمية  عقب  لالنتقاد�ت، 
نهائي كوبا �أمريكا، وهي �لنتيجة �لتي حرمت »ال روخا« من خو�س نهائي 
�ملركز  �شاحب  حتديد  مبار�ة  يف  �الأرجنتني،  ت�شيلي  لتو�جه  �لبطولة، 

�لثالث و�لتي جرت �أم�س.

�شراع اإجنليزي على اأومتيتي
دخل �أر�شنال �الجنليزي يف �رس�ع مع مان�ش�شرت يونايتد على �شم مد�فع 
»ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا  �جلارية،  �ل�شيفية  �النتقاالت  فرتة  يف  بر�شلونة 
�لفرن�شي  �لدويل  �شم  على  بقوة  يركز  يونايتد  فاإن  �لربيطانية،  ميل« 
�أجل  �أوتي من قوة من  �أومتيتي هذ� �ل�شيف، ويحاول بكل ما  �شامويل 

�إقناعه بالرحيل عن كامب نو قبل �أن يفاجاأ بتدخل من �آر�شنال.
وميلك �أر�شنال ميز�نية للتعاقد�ت تقدر بقيمة 45 مليون جنيه �إ�شرتليني 
�أن  �ملتوقع  من  �أقل  رقم  وهو  بقليل،  يورو  مليون   50 عن  يزيد  ما  �أي 
�أن  �ملتوقع  ومن  �لعامل،  بكاأ�س  �ملتوج  مد�فعه  لبيع  بر�شلونة  يطلبه 
بند  و�شع  مع  �ثنني،  �أو  مو�شم  ملدة  �لالعب  ��شتعارة  �أر�شنال  يحاول 
باأحقية �ل�رس�ء بعد �نتهاء فرتة �الإعارة، ويف ظل عدم رغبة �أومتيتي يف 
مغادرة بر�شلونة �إال �أنه �شيتعني عليه �لتفكري جمدًد�، بعدما كون �إرن�شتو 
فالفريدي �ملدير �لفني ثنائية بني بيكيه ولينجليت وخلقت جتان�ًشا كبرًي� 

يف �لفريق �لكتالوين.

الريال ي�شابق الزمن للتخل�س 
من 6 العبني

�أكد تقرير �شحفي �إ�شباين �م�س 
ي�شابق  مدريد  ريال  نادي  �أن 
 6 عن  �لتخلي  �أجل  من  �لزمن 
�النتقاالت  فرتة  خالل  العبني 
�ل�شيفية �حلالية، ووفًقا ل�شحيفة 
�الإ�شبانية  ديبورتيفو«  »موندو 
حتى  تخل�س  مدريد  ريال  فاإن 
�الآن من 5 العبني هم ماركو�س 
ماتيو  مدريد،  �أتلتيكو  يورينتي 
كوفا�شيت�س ت�شيل�شي، ر�وؤول دي 
توما�س بنفيكا، �شريجيو ريجيلون 

�إ�شبيلية ومارتني �أوديجارد ريال �شو�شييد�د، وح�شل ريال مدريد حتى 
�الآن على 100 مليون يورو مقابل رحيل 5 العبني، ومن �ملقرر �أن تعمل 
�ملريكاتو،  خالل  �آخرين  العبني   6 من  �لتخل�س  على  �ملرينغي  �إد�رة 
و�أ�شارت �إىل �أن قائمة �لر�حلني �شت�شم ثيو هرينانديز، �لذي بات على 
�أعتاب �رتد�ء قمي�س ميالن مقابل 20 مليون يورو، باالإ�شافة �إىل بورخا 
مايور�ل �لذي يطلب �ملرينغي 15 مليون يورو للتخلي عنه، ويعد ريال 

�شو�شييد�د وليفانتي من �أكرث �الأندية �ملهتمة ب�شمه.
رودريغيز،  خامي�س  بيع  على  نابويل  مع  �مللكي  �لن�دي  ويتفاو�س 
حيث ي�شتهدف �ملريجني �حل�شول على 42 مليون يورو، بينما يريد 
�لبارتينوبي دفع 35 مليوًنا فقط، وت�شم الئحة �ملر�شحني للمغادرة 
ا د�ين �شيبايو�س �ملطلوب يف �أر�شنال وليفربول وتوتنهام، بينما  �أي�شً
تعر�س �إد�رة ريال مدريد ماريانو دياز على عدة �أندية، وياأتي �شمن 
قائمة �لر�حلني، �لويلزي غاريث بيل �لذي ال يريده �ملدرب �لفرن�شي 
ا ل�شمه هذ�  زين �لدين زيد�ن، ولكن حتى �الآن مل يقدم �أي ناٍد عر�شً

�ل�شيف.

كاأ�س  لقب  �لرب�زيل  نالت 
مرة  كل  يف  �أمريكا  كوبا 
�لبطولة،  فيها  ��شت�شافت 
على  �حلفاظ  و�شتحاول 
�شجلها �ملثايل بح�شد �أول 
لقب كبري منذ 2007 عندما 
�لنهائي  يف  بريو  تو�جه 
�ليوم و�أي نتيجة �شوى فوز 
مار�كانا،  مبلعب  �لرب�زيل 
ف�شل  �إىل  �الأمر  �شتحول 
يكلف  ورمبا  للذكرى 
�ملدرب تيتي من�شبه بغ�س 
�لنظر عن �لتطور �مل�شتمر 
غياب  ورغم  قيادته،  حتت 
قبل  �الإ�شابة  ب�شبب  نيمار 
ظهرت  �لبطولة،  �نطالق 
�ملنتخبات  كاأكرث  �لرب�زيل 
�أحرزت  �إذ  و�كتماال  قوة 
تهتز  ومل  �أهد�ف  ع�رسة 

�شباكها يف 5 مباريات.
حاملة  ت�شيلي  وجعلت 
�إىل  �لرب�زيل  طريق  �للقب 

�ملجد �أ�شهل بعدما ودعت 
�لتي  بريو  �أمام  �لبطولة 
فريق  �أمام   0-5 خ�رست 
دور  يف  �مل�شت�شيف  �لبلد 
وُوجهت  �ملجموعات، 
�ألفي�س  لد�ين  �نتقاد�ت 
ثقته  ب�شبب  �لرب�زيل  قائد 
يف  كتب  بعدما  �ملفرطة 
»�نتهى  تويرت:  يف  ح�شابه 

بريو  فوز  بعد  �الأمر« 
لكن  ت�شيلي  على  �ملفاجئ 
�لظهري �الأمين نفى �أن يكون 
قد �شخر من فريق �ملدرب 
و�شتكون  جاريكا،  ريكاردو 
�ملر�شحة  هي  �لرب�زيل 
ال  لكن  بريو،  على  للفوز 
لتذكري  حاجة  �أي  توجد 
يف  حدث  مبا  جماهريها 

 1950 �لعامل  كاأ�س  نهائي 
عندما  مار�كانا  مبلعب 
ح�شد  من  و�ثقة  كانت 
�أمام  �أن تخ�رس  قبل  �للقب 

�أوروغو�ي.
ماركينيو�س  �ملد�فع  لكن 
ال  بالده  منتخب  �أن  �أكد 
و�شلت  �لتي  ببريو  ي�شتهني 
�أن  منذ  مرة  الأول  �لنهائي 

كوبا  يف  �لثاين  لقبها  نالت 
�أمريكا يف 1975، وح�شدت 
ثماين  يف  �للقب  �لرب�زيل 
 4 بينها  من  منا�شبات 
��شت�شافت  عندما  مر�ت 
�لبطولة، و�أبلغ ماركينيو�س 
�ل�شحفيني: »نعلم �أن �الأمور 
يف  �رسيعا  تتغري  �أن  ميكن 
وبريو يف حالة  �لقدم،  كرة 
و�جلميع  �الآن  خمتلفة 
ملجهود  بحاجة  �أننا  يعلم 
كبري للفوز الأن �لنهائي من 
�أي  عك�س  و�حدة  مبار�ة 
و�أ�شاف:  �أخرى«،  مو�جهة 
على  �شيعتمد  »�الأمر 
�مل�شاعر و�خلطط و�حلالة 
�ملزج  علينا  يجب  �لفنية، 
و�لتفا�شيل  ذلك  كل  بني 
�لفارق  �شت�شنع  �لب�شيطة 
�لذي  �لفريق  �ملبار�ة.  يف 
من  �الأقل  �لعدد  �شريتكب 

�الأخطاء �شي�شبح بطال«.
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بارتوميو: بداأنا مفاو�شات �شم غريزمان ومي�شي بريء

كوبا امريكا

ال�شامبا تخ�شى مفاجاآت بريو يف النهائي

مفاو�شات غريزمان والبار�شا ال�شرية تزعج اأتلتيكو مدريد
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
تالحقت م�ساهد احلب الوطني اخلالد عند اجلزائريني مبنا�سبة ذكر ال�ستقالل وال�سباب، وعاد 

�سهداءهم يف م�سريات الكرامة والتحرر من ال�ستبداد، حيث جاء كل �سهيد لرياقب احلراك ال�سلمي 
احل�ساري، ووا�سلت العدالة فتح ملفات الف�ساد، كما حترك الأئمة ليقولوا كلمتهم.

الق�سم الأول
ا.د. عبد الكاظم العبودي

املراأة الفل�سطينية هي رحم 
الوطن الفل�سطيني  

يف هذ� �مللف �لإعالمي يف �أق�سامه 
�لأربعة هو خال�سة لدر��سة وبحث 
تابع �أو�ساع �لأ�سري�ت �لفل�سطينيات 
ب�سكل  �لإ�رس�ئيلية،  �ل�سجون  يف 
عند  عام  ب�سكل  ويتوقف  خا�ص. 
�ملجتمع  يف  �أو�ساعهن  حال 
كن�ساء،   ومعاناتهن  �لفل�سطيني، 
�لحتالل  �سد  ومنا�سالت 

�ل�سهيوين.
�لأدلة  �إىل عر�ص كافة    ل نحتاج 
و�لن�سو�ص و�ألرقام �لتي وردت يف 
و�سمن  �لدولية  �ملنظمات  تقارير 
حول  �أنف�سهم  �ل�سهاينة  �عرت�فات 
جر�ئمهم �سد �ل�سعب �لفل�سطيني، 
وما �سجل يف  �سهاد�ت �سحاياهم 
�عرت�فات  ن�سو�ص  يف  وردت  �لتي 
�للو�تي  �لفل�سطينيات  �لأ�سري�ت 
و�لإذلل  �لقمع  �إىل  تعر�سن 
وحتى  و�لنف�سي  �جل�سدي 
تعر�سهن  �ىل  �إ�سافة  �لغت�ساب، 
و�لبيولوجية  �لطبية  �لتجارب  �إىل 

عليهن وعلى �أطفالهن.
�لتمعن �لعميق فيما كتب ون�رس يف 
�لأ�رسى  بحقوق  �مللحقة  �لتقارير 
وما  و�ل�سجينات  �ل�سجناء  وظروف 
خرق منها بجو�نب حقوق �لإن�سان 
�لأ�رس  يف  �أو  �لحتالل  و�قع  حتت 
كل  جتاوز  ف�سيعا،  بات  و�ل�سجون 
�أو  عنه  �ل�سكوت  يعد  ومل  �حلدود، 

جتاهله ممكنا. 
هناك �لكثري من �لوثائق �لتي ميتنع 
باأ�سمائهم  �لن�رس  عن  �أ�سحابها 
�ملوقف،  حلر�جة  �ل�رسيحة 
�لتحر�ص  ق�سية  من  وخا�سة 
�لغت�ساب  حالت  �أو  �جلن�سي 
من�سور  هو  ما  ومنها  للمعتقالت، 
وموثق، �سو�ء بالرتميز �أو بالأ�سماء 
�إىل  ت�سري  وكلها  �أحيانا،  �حلقيقية 
للرجال  �لغت�ساب  حالت  تاأكيد 
ويجري  �لأطفال،  وحتى  و�لن�ساء 
يف  ومو��سعها  عددها  حتديد 
�لر�سمية  �ل�سهيونية  �ل�سجون 
�لتحقيق  مر�كز  يف  وخارجها 
ممار�سات  وهي  و�لحتجاز، 
�لأعر�ف  بكل  مد�نة  �سهيونية 
�لإن�سانية و�لأخالقية، وهو �سلوك 
مربجما  بات  �إجر�مي  �سهيوين 
وق�ساياه  ثابت،  نهج  �سمن  ي�ستمر 
وموؤ�س�سات  قادة  حترج  ل  باتت 
وقد  بوقائعها؛  �ل�سهيوين  �لكيان 
�لتوجه  �سمن  تندرج  �أ�سبحت 
��ستهد�ف  يف  �لعام  �ل�سهيوين 
و�لعربية  �لفل�سطينية  �لكر�مة 
�ملر�أة  حرمة  على  بالعتد�ء 
�لأ�سرية، ملا فيها من رمزية وقيم 

للرجل  و�لكر�مة  �ملقاومة  مت�ص 
و�لإ�سالمي،  �لعربي  و�ملجتمع 
جانب  من  �ملو�سوع  لهذ�  وملا 
يتعلق  ح�سا�ص  و�جتماعي  نف�سي 
بكر�مة �سعب، وكفاح �مة من �جل 

�حلرية ومناه�سة �لحتالل.
�لنتد�ب  وعهود  بريطانيا  موروث 

ونظرة �لغرب �ىل وظيفة �ل�سجون
�ملعتقالت  �أو�ساع  يحكم  لز�ل   
�لإرث  ذلك  و�ملعتقلني 
�لبغي�ص  و�لحتالل  �ل�ستعماري 
ومر�كز  �ل�سجون  يعترب  �لذي 
من  �لتحقيق  وعنف  �لحتجاز 
�ل�سكان  �لر�دعة ملقاومة  �لو�سائل 
لالحتالل.  �ملناه�سني  و�لأهايل 
�ل�سجنية  �ملوؤ�س�سات  تكتف  ومل 
باإيد�ع  �ل�سهيونية  �لحتاللية 
ت�سعى  بل  �ل�سجن فقط؛  �ل�سخ�ص 
�إىل �عتباره رهينة، تتعر�ص �إىل كل 
�أنو�ع �لبتز�ز و�لتعذيب و�لإهانات 
كي  و�لنف�سية،  و�جل�سدية  �ملادية 
يكون عربة ملن يتمرد ويثور ويقاوم 

�لحتالل و�سلطاته.

حماولت ردع

و�ملقاومات  �ملقاومون  يتعر�ص 
�سد �لحتالل، على حد �سو�ء �إىل 
�لقتل، �أو �لنفي، �أو �لعتقال و�لعزل 
د�خل �ل�سجون و�ملعتقالت. ورغم 
�أن �لحتالل هو �سورة حلالة حرب 
قائمة وم�ستمرة �سد �سعب وجمتمع 
مقاوم، فان �لقو�نني �خلا�سة بهذ� 
�لحتالل  قو�ت  تطالب  �ملو�سوع 
�ملقاومني،  �ل�سكان  هوؤلء  معاملة 
ومن يقع يف �لأ�رس، هم �أ�رسى لهم 
وكفلتها  نظمتها  و��سحة،  حقوق 
�لتفاقيات �لدولية �ملعروفة. وهم 
�أو  عاديني  جنائيني  ب�سجناء  لي�سو� 
جمرمني؛ لذ� ينبغي �أن ل ت�سملهم 

تهم �جلر�ئم و�جلنايات �لأخرى.
�أدو�ت  �سهدت  دوركهامي  وح�سب   
نتيجة  خمتلفة  حتولت  �لعقاب 
حدثت  �لتي  و�لتحولت  �لتغري�ت 
�لجتماعية  �لعالقات  منط  يف 
و�لفكرية  و�لقت�سادية  و�ل�سيا�سية 
�لجتماعي.  �لنظام  �سهدها  �لتي 
�ل�ستيطاين  �لحتالل  ولكن 
يف  ��ستمر  لفل�سطني  �ل�سهيوين 
مقومات  لت�سفية  �لهاتف  حقده 
�أر�سه.  على  �لفل�سطيني  �لوجود 
�سلطة  �أية  �إن  معروف  هو  وكما 
لالحتالل ل متتلك �رسعية �حلكم 
�لحتالل  حتت  و�قع  جمتمع  على 
على  مينع  لذ�  �ل�سالح،  بقوة 
�سلطات �لحتالل ممار�سة �لعقاب 
�إليه   �أ�سار  ما  منها  عدة.  باأ�سكال 
�لكاتب �لفرن�سي مي�سيل فوكو، مبا 
��سماه » �لعقاب �أمل�سهدي«، �لذي 
وت�سويه  قتل  �حلاكم  فيه  ميار�ص 
]قانون  �لقانون  عن  �خلارج  ذلك 

عربة  ليكون  �لنا�ص  �أمام  �حلاكم 
لالآخرين.

يهدف  ل  �أمل�سهدي  و�لعقاب   
فقط قتل �أو �إنهاء حياة �ملخالف؛ 
ر�دعة  و�سيلة  يعترب  ب�سكله  و�إمنا 
مل�ساهدي هذ� �لعقاب بهدف عدم 
ذلك  ويت�سح  نف�سه،  �حلدث  تكر�ر 
ذكرها  �لتي  �لق�سة  خالل  من  لنا 
�لنوع من  م�سيل فوكو و��سفا ذلك 
حدث  مبا  �أمل�سهدي«  »�لعقاب 
مار�ص   يف   Damiens لد�ميان 
�سحبه  مت  �لذي  1757م   عام  من 
�أو�سال  وتقطيع  باخليول،  وجره 
حرقه  ثم  �جلمهور،  �أمام  ج�سده 

على جرمية قتل �أبيه. 

اإجرام موؤ�س�سات

متار�سه  �لذي  �لعنف  �إظهار  �إن 
وقو�تها  �ل�سهيونية  �ملوؤ�س�سات 
�لأمنية و�لع�سكرية مل يعد �رس�؛ بل 
�سار علنيا ويطال كل فئات �ل�سكان 
�لأعمار  كل  ومن  �لفل�سطينيني 
و�لفئات، لغر�ص زرع حالة �خلوف 

و�سل �إر�دة �ملقاومة لالحتالل.
وبهذ� �ل�سلوك �لإجر�مي من �لقمع 
�لتحقيق  مر�كز  حتولت  �ملمنهج 
و�ملعتقالت و�ل�سجون �لإ�رس�ئيلية 
و�لعقاب  للتعذيب  �أماكن  �إىل 
و�كت�سبت  و�لنف�سي،  �جل�سدي 
�لت�سفية  بق�سد  �لقمعية  خرب�تها 
منظم  ب�سكل  �لفل�سطيني  للفرد 
وممنهج، طال ع�رس�ت �لآلف من 

�أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني. 
�لتعذيب  و�أ�سكال  تفا�سيل  �إن 
�ل�سجناء  على  �ملمار�سة 
فاقت  و�ل�سجينات  �لفل�سطينيني 
وهذه   �لعامل.  يف  مثيالتها  جميع 
�ملوؤ�س�سات �ل�سهيونية، ومن خالل 
بد�خلها  يجري  ما  عن  ت�رسب  ما 
�سكلت نظاما من �لأ�ساليب �لقهرية 
و�ل�سجينات  لل�سجناء  �ليومية 
مربمج  تقنني  حتديد  حيث  من 
حتدد  هناك  �ملرتهنة  لل�سحية 
و�لنوم  �ل�سحوة  وقت  زجريا  له 
عمل  و�ساعات  وكميته  �لأكل  ونوع 
�ل�سخرة .....�لخ . مبحاولة م�سخه 
�إىل كائن م�سجون �لإر�دة  وحتويله 

�و �ملقاومة بق�سد �لإذلل له.
�ملوجودة  �ل�سجون  تختلف 
عرفتها  �لتي  �مل�ستعمر�ت  يف 
�ملحتلة  �ملناطق  يف  �ملجتمعات 
من �لعامل  متاما عن ما هو حادث 
يف �سجون فل�سطني �ملحتلة؛ لكون 
�لحتالل �ل�سهيوين يظل يف طبيعته 
ي�سعى  حاقد�  ��ستيطانيا  و�أهد�فه 
�إىل �لتخل�ص من �ل�سكان �ملحليني 
�ليهود  و�إحالل  فل�سطني  �أبناء  من 
�لغرباء بديال عنهم، وب�سكل مربمج 

وبعيد �ملدى.
»�لعتقال  ي�سمى  ما  ويبقى 

ت�رسيعات  تركة  من  �لإد�ري« 
�لنتد�ب �لربيطاين، ورثته بريطانيا 
�لحتالل  دولة  �إىل  �ل�ستعمارية 
يرجع  حيث   ، بعدها  �لإ�رس�ئيلي 
�لطو�رئ  قانون  �إىل  �لقانون  �أ�سل 
لالنتد�ب �لربيطاين عام 1945، مت 
حالة  يف  ي�ستعمل  كقانون  �عتماده 
�إعالن  بعد  »�إ�رس�ئيل«  بــ  �لطو�رئ 
�أعلن  وقد  �ل�سهيوين،  �لكيان  دولة 
�لطو�رئ  حالة  �ل�سهيوين  �لكيان 
ويُ�ستخدم   ،1948 عام  قيامه  منذ 
بالأ�سا�ص  �لإد�ري  �لعتقال 
�ل�سيا�سيني  �لأ�رسى  لعتقال 
�لفل�سطينيني. وهو من وجهة نظر 
�عتقال  حالة  �لإن�ساين  �لقانون 
�ل�سلطات  ت�ستخدمه  تع�سفي 
�لإ�رس�ئيلية ل�سجن �أ�سخا�ص بدون 
تهمة، ومن غري تقدمي لو�ئح �تهام 
�سدهم. وح�سب �دعاء �ملخابر�ت 
وقائية  خطوة  �نه  �لإ�رس�ئيلية 
بتنفيذ  �ل�سخ�ص  يقوم  ل  لكي 
ل  لذلك  بامل�ستقبل،  خمالفة  �أي 
يوجد وقت حمّدد لفرتة �لعتقال. 
دون  �لإد�ري  �لعتقال  ويجري 
حماكمة، و��ستناًد� �إىل �أمر يُ�سدره 
باعتماد  متحججا  �ملنطقة  قائد 
بها  تدعي  �رّسية  وبّيانات  �أدلّة 
�سلطات �لحتالل، ول يّطلع عليها 
�ملحامي، ول حّتى �ملعتقل نف�ص. 
�ملعتقل  من  يجعل  �لإجر�ء  هذ� 
�ّدعاء�ت  مو�جهة  عاجًز� يف  يقف 
ل يعرفها؛ وبالتايل ل ميلك طريقة 
لئحة  بال  ودح�سها  لتفنيدها 
وبالتايل  عادلة  ول حماكمة  �ّتهام، 
متى  يعرف  �أن  ودون  �إد�نة،  دون 

�سيتّم �إطالق �رس�حه.
�لأ�رسى  �عتقال  يتم  وهكذ� 
�إد�ريا  �لفل�سطينيني  و�لأ�سري�ت 
بحجة وجود  زمنية طويلة  لفرت�ت 
�رسية  خمابر�تية  ]معلومات 
حمامي  �أو  �لأ�رسى  يعرفها  ل 
�أن  من  وبالرغم  عنهم.  �لدفاع 
�أق�ساها  �لإد�ري  �لعتقال  مدة 
متديده  ميكن  ولكن  �أ�سهر،   6
هذ�  م�سمى.  غري  لأجل  وجتديده 
من  ي�سلب  �ملجحف  �لعتقال 
�ملعلومات  معرفة  حق  �لأ�رسى 
ويبقيهم  ب�سببها  �عتقلو�  �لتي 
بالظالم لفرت�ت طويلة، حيث �أنهم 
ل يعرفون متى �سيطلق �رس�حهم، 
�سنو�ت  �لأمر  ميتد  و�أحياناً 
�لأ�سري�ت  بني  من  عرف  طويلة. 
�للو�تي  �لفل�سطينيات  �ل�سيا�سيات 

قيد �لعتقال �لإد�ري:
ع�سو  جر�ر،  خالدة  �لأ�سرية 
�لفل�سطيني،  �لت�رسيعي  �ملجل�ص 
�هلل،  ر�م  مدينة  من  �سنة،   55
 ،2017 يوليو/متوز   2 يف  �عتقلت 
وقد �أ�سدر �ل�سابط �لع�سكري �أمر 
�عتقال �إد�ري بحقها ل�ستة �أ�سهر، 

�أمر �لعتقال �لإد�ري  ومت متديد 
وهي  م�ستمر،  ب�سكل  وجتديده 
رهينة �لتمديد �لثالث �لذي ينتهي 
�لإد�ري  �لعتقال  �أمر  مدة  به 

بتاريخ 2019-2-28.
عاماً،   24 دعم�ص  فد�ء  �لأ�سرية 
وهي  �خلليل،  ق�ساء  �أمر  بيت  من 
 29 بتاريخ  �عتقالها  جرى  طالبة 
بال�سجن  عليها  وُحكم   2018 ماي 
�ملحدد  �ليوم  ويف  يوم،   95 ملدة 
�أمر  بحقها  �سدر   ، عنها  لالإفر�ج 
�عتقال �إد�ري ل�ستة �أ�سهر، وينتهي 

بتاريخ 2019-2-15.

ما وراء ق�سبان الأ�سر 
الإ�سرائيلي:

ما  وتناوله  �ل�ستعماري  �لأ�رس   
بني«�ل�سيا�سي« و«�جلن�سي« 

بد�رنة،  هديل  �لباحثة  كتبت    
وهي نا�سطة وخمت�سة يف �لقانون 
�لدويل، من جامعة جورج تاون /
و��سنطن  مقالتها يف 2016/12/20    
»/�لعدد 24 من جملة ] جدل  �لتي 
�لكرمل(   مدى  )مركز  ي�سدرها 
و��ستفدنا  �مل�سمون،  هذ�  حول 
كثري� منها،  وقد �أ�سارت �إىل �لروؤية 
 ، �ل�سجن  لوظيفة  �ل�ستعمارية 
�ل�ستعمارية  �لروؤية  �إىل  وكذلك 
�لعن�رسية لق�سية �لأ�رس جاء فيها 
�لأبي�ص  �لرجل  �ِسجن  يكن  ) مل   .
�سبطٍيّ  رقابٍيّ  جهاز  جمّرد  يوًما 
خمالفي  ليعاقب  �لنظام  و�سعه 
خمّربي  ب  ليهِذّ �أو  �لقانون، 
موؤ�ّس�سة  �سبقت  فقد  �ملجتمع، 
جن �لقو�نني �جلنائّية �حلديثة  �ل�ِسّ
مبا يقارب �لقرنني، وما كان �لهدف 
�لإد�رّي  �لتمكني  �إّل  �لأخرية  من 
ملوؤ�ّس�سات �حلجز �لعقابّية �آنذ�ك 
�ّتخذت  عليها.  �ل�رسعّية  و�إ�سفاء 
متعّددة  �أ�سكاًل  �حلجز  موؤ�ّس�سات 
�حلديث،  �لأوروبي  �لتاريخ  عربرْ 
�لعبودّية  �أقبية  يف  متظهرت 
�لقرون  يف  �لق�رسّي  و�لعمل 
�ل�ستعر��سات  ويف  �لو�سطى، 
وُجُزر  �جلماهريّية  �لعقابّية 
�لأوروبّية  �مل�ستعمر�ت  يف  �لعزل 
و�لثامن  ع�رس  �ل�سابع  �لقرنني  يف 
�حلديثة  هيئتها  حّتى  ع�رس، 
�لتا�سع  �لقرن  يف  متاأ�س�ست  �لتي 
�لأ�رسرْ  كان   ( وتاريخًيّا،   ع�رس(. 
�ملتمّرد،  »�ملجنون،  لعزل  حّيًز� 

�ملثلّي/ة،  �لفقري،  �لأ�سود، 
»�لعاهر�ت«  جن�سًيّا،  �ملري�ص 
و�أطفالهّن غري �ل�رسعّيني �إلخ.«،(، 
و ] ظّل يعمل كاأد�ة لإنتاج �جلر�ئم 
خالله  ومن  و�لنحر�فات، 
�ملنحِرف  �جل�سد  �إخ�ساع  جرى 
لعملّيات »تاأهيل« عقابّية حتت �آلة 
�ملجتمع،  عن  عزلة  يف  �لتعذيب 
ويف مناأًى تاّم عن �حلّيز �لعاّم حّتى 
�لنحر�ف  ينتقل هذ� �جل�سد من 
يليق  »��ستقامة«  �أكرث  �رس�ط  �إىل 

مبجتمع »م�ستقيم«. 
ويف �سياقنا �ملحلّّي،  ت�سري �لباحثة 
�ل�سيا�سّي  �لأ�رسرْ  ي�سّكل  ل   (  :
تنفيذًيّا  ذر�ًعا  �لإ�رس�ئيلّي 
للمعاقبة فح�سب، بل هو �نعكا�ص 
على  �لتي  �لقوى  لعالقات  و��سح 
و�جلندرّية  �لقت�سادّية  تر�كماتها 
و�لعررْقّية تعتا�ص كينونُة �ملنظومة 
�لإ�رس�ئيلّية، كمنظومة ر�أ�سمالّية 
�ملعتقالت  فمنذ  ��ستعمارّية. 
و1949   1948 �لعامني  يف  �لأوىل 
هذه  ت�سعى  هذ�،  يومنا  حّتى 
�لدميوغر�يف،  للتحّكم  �ملنظومة 
و�ل�سبط  �جلماعّية،  و�لرقابة 
لل�سّكان  �ل�سيا�سّي  �لقت�سادّي 
�لأ�سلّيني �لفل�سطينّيني(. وبح�سب 
�ملعطيات،) يقبع �ليوم ]2016[ 
�لإ�رس�ئيلّية  5800  �ل�سجون  يف 
 414 بينهم  من   ، فل�سطينٍيّ �أ�سرٍي 
معتقاًل �إد�رًيّا، و26 �أ�سرية، و182 

طفاًل. 
لي�ست  هذه   (  : �لكاتبة  وح�سب 
عن  منزوعة  جمّردة  �أرقاًما 
�سياقها، و�إمّنا تتما�سى �أيديولوجًيّا 
مع �لرتكيبة �لدميوغر�يف يف �سائر 
�ل�ستعمارّية  �لأنظمة  �سجون 
�سبيل  على  �ليوم.  و�لر�أ�سمالّية 
و�لكاتبة  �لنا�سطة  ت�سري  �ملثال، 
�أجنيال د�في�ص: �أّن ن�سبة �ل�سّكان 
�ل�سمالّية   �أمريكا  يف  �لأ�سلّيني 
ن�سبتهم  مقابل  �ل�سجون  د�خل 
�أّما  �لـ٪40.  حّد  ت�سل  خارجه 
�آخر،  مثاًل  �أ�سرت�ليا  �أخذنا  �إذ� 
�لن�ساء  ن�سبة  �أّن  جند  فاإّننا 
�ل�سّكان  )من  �لأبوريجنيلّيات 
ت�سل  �أ�سرت�ليا(  يف  �لأ�سلّيني 
�إىل 30٪ من جمموع �ل�سجينات 
�لدميغر�فّية  ن�سبتهّن  �أّن  رغم 
ل  �لأ�سرت�يّل  �ملجتمع  يف 

تتجاوز ٪2. 

اجلزء الأول
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من طرف يا�صر ال�صاروط

ترجمة عربية للمقاالت الفل�سفية 
االجتماعية للأملاين اأك�سل هونيت

�صدر يف �صل�صلة »ترجمان« عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات كتاب الجتماعي وعامله 
ل هونيت  املمزق: مقالت فل�صفية اجتماعية، وهو ترجمة يا�صر ال�صاروط العربية لكتاب اأك�صِ

 Die zerrissene Welt des Sozialen Sozialphilosophische Aufsätze Erweiterte بالأملانية
داخل  مهّمة  ملقاربات  نقدية  مناق�صات  ّثل  تمُ الدرا�صات  من  جمموعة  الكتاب  ي�صم   .Neuausgabe
النظرية ال�صو�صيولوجية احلديثة، هدفها امل�صرَتك ذو طابع تهيدي يف املقام الأول: يتعلق الأمر 

بدرا�صات تاريخية - نظرية، غالًبا على �صكل بورتريه للمفّكر، حاول هونيت فيها الظفر بنظرة 
عامة على ال�صعوبات ال�صو�صيولوجية - الفل�صفية التي يواجهها اليوم منهجًيا اأّي م�صروع لنظرية 

ج وجهة نظر جديدة ومو�صحة، تت�صّمن يف م�صار النقا�ش  اجتماعية نقدية. وجد اأنه ينبغي اأن َتنتمُ
عنا�صر تقليدية من الفل�صفة الجتماعية الفرن�صية خا�صة؛ غري اأن الدرا�صات املجموعة يف الكتاب 

ل تهدف اإىل اأكرث من م�صاهمة غري مبا�صرة، تلقي ال�صوء على امل�صكلت املتعلقة بحالة النظرية 
الجتماعية النقدية، اأكرث مما تبحث عن اأجوبة.

وكالت 

مركز وحميط

الكتاب )355 �صفحة  يتاألف هذا 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
من اثني ع�رش ف�صًل. يف الف�صل 
حول  التمّزق:  من  »عامل  الأول، 
الراهنية اخلفية لأعمال لوكات�ش 
الأوىل«، يقول هونيت اإن احلجج 
التي  والإجابات  النظرية 
جورج  اأعمال  بواكري  حتتويها 
لوكات�ش الفل�صفية لي�صت ما يثري 
امل�صائل  اإمنا  اليوم،  الهتمام 
النتباه  لفت  التي  املو�صوعية 
املقاربات  تبّنى  فقد  اإليها. 
الفكرية  النقا�صات  املختلفة يف 
من  يتمّكن  كي  القرن،  ملطلع 
من  تقدميه  ت�صتطيع  ما  تقدير 
التي  الوجودية  للم�صائل  حلول 

كانت ت�صغله.
الثاين،  الف�صل  يف  هونيت  يقول 
اإىل  مركز  من  نقدية:  »نظرية 
على  اإنه  فكري«،  تقليد  يط  محُ
امل�صتمر  الهتمام  من  الرغم 
النقدية  النظرية  تثريه  الذي 
اأكرث  وعي  ينت�رش  اليوم،  حتى 
باإ�صهاماتها  يتعلق  ما  يف  اتزاًنا 
النظرية. فكل موجة تلٍَقّ جديدة 
انتزعت من م�رشوعها  للنظرية 
القدمي جانبًا من الفتتان الذي 
ا�صتحُقِبلت به يف بدايتها، واأنزلتها 
ب�صفتها  الواقعية  املرتبة  اإىل 
مقاربة نظرية قابلة للمتحان؛ 
لإعادة  ماولة  كل  على  وجب 
بناء منهجية للنظرية النقدية اأن 
التي  النقدية  النتائج  تنطلق من 
يحاول  العملية.  هذه  طرحتها 
منهجي  بناء  اإعادة  هونيت 
اأعمال موؤلفني  باإ�صافة  للنظرية 
احتلوا مكانة هام�صية يف معهد 
اأي  ال�صو�صيولوجية  الأبحاث 

انتموا اإىل الأطراف.

حداثة واأنرثوبولوجيا
»فوكو  الثالث،  الف�صل  يف 
نقد  من  �صكلن  واأدورنو: 

كما  اأنه  هونيت  يرى  احلداثة«، 
نقد  و�صع  التنوير،  جدلية  يف 
احلداثة لدى مي�صيل فوكو خربة 
تعاظم ال�صلطة والعنف يف نقطة 
التحرر  تاريخ  يرى  املركز؛ 
وحيدة  عملية  تيار  يف  الإن�صاين 
ال�صيطرة.  تو�صيع  عملية  هي 
عملية  عن  احلجاب  نزع  ويتم 
الإميان  �صنعه  الذي  احل�صارة 
من  بالتنوير،  والتفاوؤل  بالتقدم 
اجل�صد«:  »قدر  ت�صمية  خلل 
الفعل ال�صامت ل�صتعباد اجل�صد 
اأدورنو  راأى  الذي  الإن�صاين 
اأوروبا  تاريخ  فيه  وهوركهامير 
التحت اأر�صي، تعّرف فوكو عليه 
يف التاأديب اليومي للج�صم، ويف 

تروي�صه املحُحَكم.
»ك�صاف  الرابع،  الف�صل  يف 
العلقة  عن  للما�صي:  توا�صلي 
وفل�صفة  الأنرثوبولوجيا  بني 
بنيامني«،  فالرت  لدى  التاريخ 
يقول هونيت اإن ا�صتخدام فالرت 
الع�صوائية  غري  الذاكرة  بنيامني 
لأجل ا�صتعادة طفولته اخلا�صة، 
يحدد  كي  منهجًيا  بها  ا�صرت�صد 
م�صاّدة  تاريخية  كتابة  اأ�صلوب 
للتاريخانية. يظهر الهدف الذي 
الوظيفة  من  اإليه  بذلك  �صعى 
الأخلقية التي يجب على عمارة 
التاريخ اأن تتنكب لها: لأن عليها 
املا�صي  من  �صوًرا  تحُوِلّد  اأن 
علقة  يف  تدخل  اأن  ت�صتطيع 
احلا�رش.  خربات  مع  توا�صلية 
ل  �صعبة،  مبحاولة  بنيامني  قام 
بل جريئة، تتمثل بتطبيق جممل 
عر�ش  على  ال�رشدية  تقنياته 

التاريخ.

ثنائية كيانية
يرى هونيت يف الف�صل اخلام�ش، 
بنيوًيا:  مفّكًرا  بو�صفه  »رو�صو 
ليفي  كلود  اأنرثوبولوجيا  عن 
�صرتو�ش«، اأنه كما اأن ا�صم كلود 
ومنت�رش  معروف  �صرتو�ش  ليفي 
العلمي،  العام  الراأي  اأو�صاط  يف 
التبعات  كثري  تفاهم  �صوء  فاإن 
كّر�ش  لكاأمنا  ا:  اأي�صً منت�رش 

�صبيل  يف  اأعماله  املفِكر  هذا 
يتمّثل  اأنرثوبولوجي،  علم  بناء 
لبنية  اليقظ  التحليل  يف  هدفه 
الأ�صاطري واأ�صكال القرابة. يحُقال 
ا�صتعمل  اإنه  �صرتو�ش  ليفي  عن 
يف  البنيوية  الأل�صنية  اأ�صاليب 
اأن  اأراد  الإثنولوجية لأنه  بحوثه 
مينحها طابع العلم املو�صوعي؛ 
ويحُنظر اإىل ماولة جعل درا�صة 
علميًة  اأكرث  الغابرة  احل�صارات 
اإليه،  العلم  ل  تو�صّ ما  يفوق  مبا 
وكاأنها النواة املركزية لنظريته.

»عقل  ال�صاد�ش،  الف�صل  يف 
اإعادة  عن  باجل�صد:  مرتبط 
اكت�صاف مرلو بونتي«، وبالن�صبة 
اجل�صد  علقة  حتديد  اإىل 
�صلب  يف  وقعت  التي  بالعقل 
يف  بونتي  مرلو  موري�ش  اهتمام 
بحوثه الظاهراتية ب�صاأن اخلربة 
الوجودية للإن�صان، يقول هونيت 
عن  النظرية  الأفكار  هذه  اإن 
هائلة،  عواقب  �صّببت  الإدراك 
الأ�صا�صية  امللمح  منها  نتجت 
التي  الكيانية  الثنائية  لنقد 
الديكارتية  التقاليد  اأ�صبحت يف 

م�صلّمة فل�صفية.

اجتماعية اأو بينية
»اإنقاذ  ال�صابع،  الف�صل  يف 
النظرية  عن  للثورة:  اأنطولوجي 
لكورنيليو�ش  الجتماعية 
هونيت  يقول  كا�صتوريادي�ش«، 
�صاغها  التي  النظريات  اإن 
اأكرث  اأحد  متّثل  كا�صتوريادي�ش 
للإعجاب،  اإثارة  الإجنازات 
نف�صه  الدافع  من  ولد  فعمله 
النظريات  منه  تغّذت  الذي 
اإنقاذ  اأي  الجتماعية،  النقدية 
ال�صيا�صية   - العملية  النيات 
لأعمال كارل مارك�ش، من خلل 
م�صلّماتها  عن  احلا�صم  التخلي 
الأ�صا�صية. ابتعد كا�صتوريادي�ش 
للمارك�صية  النظري  الإطار  عن 
نواتها  اإنقاذ  من  يتمكن  كي 
النظام  قلب  فكرة  اأي  العملية، 
تدور  لذلك  ثورًيا،  الراأ�صمايل 

تعاليمه حول الثورة.

الثامن،  الف�صل  يف  هونيت  يجد 
عن  العرتاف:  اأجل  من  »كفاح 
ل�صارتر«،  الذاتية  البينّية  نظرية 
الذين  الفل�صفة  بني  من  اأن 
بول  جان  كان  قرننا،  اأجنبهم 
ظلت  راديكالية.  اأكرثهم  �صارتر 
مرتبطة  الفل�صفية  نظريته 
الوجودية  معا�رشيه  بخربات 
فل�صفة  وتت�صارك  الدنيوية. 
�صارتر مع م�صاريع اأخرى للتقليد 
اأكرث  الظاهراتي يف ميزة ت�صويغ 
الأمور جتريدية من خلل الإحالة 
احلياة  جمريات  اإىل  الدائمة 
بطابع  تتميز  اأنها  اإل  اليومية، 
املحُ�صتفاد منها  اليومية  اخلربات 
نظرًيا، ففيها تكت�صب الإجنازات 
احلياتية للثقافة اليومية للمدينة 

�رشعية فل�صفية.

عامل ممزق
يف الف�صل التا�صع، »العامل املمزق 
للأ�صكال الرمزية: حول عمل بيار 
الجتماعي«،   – الثقايف  بورديو 
وّجه  بورديو  اإن  هونيت  يقول 
اهتمامه اإىل عامل البنى الرمزية، 
وما جذب انتباهه كان املجالت 
الثقافية  بالعادات  تتمثل  التي 
التي  الرمزية  التعبري  واأ�صكال 
رف�صها  املارك�صية  اعتادت 
باعتبارها منتوًجا جانبًيا لإعادة 
بورديو  لكن  الجتماعية.  الإنتاج 
البنية  حتليل  حاول  املارك�صي 
عليها  يرتكز  التي  الجتماعية 
بطريقة  الطبقي  ال�رشاع  مفهوم 
للواقع  علمي  لتفّح�ش  تتيح 
التحليل  يف  يندمج  اأن  الثقايف 
املذكور، جامًعا بني عن�رشين ل 
ميكن الروح الت�صنيفية التقليدية 
لعلم الجتماع اأن تتحملهما مًعا.

العا�رش،  الف�صل  يف  هونيت  يرى 
حلالة  اللنهائية  »الدميومة 
الطبيعة: حول املحتوى املعريف 
النظري لكتاب كانيتي ’اجلماهري 
وال�صلطة‘»، اأنه خلًفا ملحاولت 
تف�صري ظاهرة ت�صكيل اجلماهري 
يقف  ل  الع�رشين،  القرن  يف 
للناقد  ال�صلبي  امل�صبق  احلكم 

كانيتي  اإليا�ش  حتليل  بداية  يف 
اجلماهري،  جاذبية  قوة  اإدراك 
للمتاح.  امللتب�ش  ال�صعور  اإمنا 
ي�صرت�صد  اأن  لنف�صه  ي�صمح  ومن 
يتدّبر  اأن  عليه  كهذا،  مبنظور 
اإىل  توؤدي  التي  الدوافع  اأمر 
حالة  يف  الجماهري  م�صاركة 
طوال  كانيتي  راآها  الهيجان. 
البدن  قابلية  حقيقة  يف  حياته 
فالإن�صان  لل�صتهداف؛  الب�رشي 
باخلوف  جمبول  اإليه  بالن�صبة 
ت�صّكل  اجل�صدية.  امللم�صة  من 
نظرية  نواة  امللحظة  هذه 
كانيتي حول احلياة الجتماعية، 
العمليات  حتليله  مفتاح  وهي 
ال�صعي  وتف�صريه  اجلماهريية 

وراء ال�صلطة.

بل مذّلة

يف الف�صل احلادي ع�رش، »الذات 
املت�صارعة:  القيم  اأفق  يف 
الفل�صفية  الأنرثوبولوجيا  حول 
هونيت  يقول  تايلور«،  لت�صارلز 
الواعية  الروح  ي�صارك  تايلور  اإن 
بالدميقراطية  املت�رشبة 
التزام  للفل�صفة الأنكلو�صك�صونية 
باملحاجة.  مرتبط  تفكري  منط 
يكون  اأن  بدهي  اإليه،  فبالن�صبة 
للحجج،  الوا�صح  التطوير 
هو  بينية،  بذاتية  للفهم  القابل 
النظرية  بناء  يف  الرائد  املبداأ 
الفل�صفية، حتى اإنه �صاغ كتاباته 
نقا�ش  يف  مبا�رش  موقف  وكاأنها 

عقلي.
يف الف�صل الثاين ع�رش والأخري، 
»جمتمع دون اإذلل؟ عن م�رشوع 
’�صيا�صة  لـ  مرغليت  اأفيخاي 
اإنه  هونيت  يقول  الكرامة‘»، 
الإذلل  مب�صطلح  يحُفرَتَ�ش 
املوؤ�ص�صاتية  املمار�صات  و�صف 
انتهاًكا  الأفراد  فيها  يرى  التي 
لحرتامهم الذاتي. انطلًقا من 
ذلك، ا�صتنتج مرغليت عاقبتني: 
الأوىل، ل ينبغي اختزال م�صطلح 
حقوق  انتهاك  يف  الإذلل 
يحُحّقر  فرمبا  فح�صب،  الإن�صان 
ال�صخ�ش بغري ما ت�صمله حقوقه 

وتتعلق  عاملًيا؛  بها  املعرَتف 
الثانية باملعنى ال�صّيق مل�صطلح 
اأن  فاملفرَت�ش  نف�صه،  الإذلل 
املحُِذلّة  بالأفعال  مق�صوًدا  يكون 
ميكن  التي  املمار�صات  تلك 
يروا  اأن  عربها  الأ�صخا�ش 
اأنف�صهم منتَهكني يف جانب يطلق 
الحرتام  ا�صم  عليه  مرغليت 
املمار�صات  اأن  ويرى  الذاتي. 
النا�ش  �صعور  جترح  الإذللية 
بحُعد  يتعلق  بينما  اأنف�صهم،  جتاه 
يف  الب�رش  بت�رّشف  الكرامة 

ميطهم الجتماعي.
وعامل  فيل�صوف  هونيت  اأك�صل 
فل�صفة  واأ�صتاذ  اأملاين،  اجتماع 
ومدير معهد البحوث الجتماعية 
فرانكفورت.  غوته،  جامعة  يف 
�صبقوه،  كرث  فل�صفة  بفكر  تاأثر 
هابرما�ش.  يورغن  واأهمهم 
�صعى اإىل جتديد الفكر الفل�صفي 
تاأ�صي�ش  على  فعمل  والنقدي، 
�صماه  معا�رش  جديد  ت�صور 
»نظرية العرتاف«. من موؤلفاته: 
Kritik der Macht)نقد 
 Kampf um ال�صلطة(؛ 
)ال�رشاع   Anerkennung
 Das العرتاف(؛  اأجل  من 
 Recht der Freiheit
 Die Idee )احلق يف احلرية(؛ 
)فكرة   des Sozialismus

ال�صرتاكية(.
ترجمة: يا�رش ال�صاروط مهند�ش 
من  ومرتجم  وكاتب  معماري 
عدة  ومقالت  بحوث  له  لبنان. 
من�صورة  والجتماع  العمارة  يف 
واملواقع  ال�صحف  من  عدد  يف 
»العمار  منها:  العربية،  الثقافية 
بالطني: تراث معماري عريق... 
البيئة  )جملة  للم�صتقبل« 
واأدورنو:  »فوكو  والتنمية(؛ 
احلداثة«  نقد  من  �صكلن 
متخ�ص�ش  ثالثة(.  �صفة  )موقع 
ترجم  الأملانية.  عن  بالرتجمة 
الكتب،  من  عدد  ترجمة  وراجع 
اإرن�صت  كتاب  مراجعته  منها 
ال�صادر  التنوير،  فل�صفة  كا�صرير 
للأبحاث  العربي  املركز  عن 

ودرا�صة ال�صيا�صات.
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القا�ص املغربي فريد اخلمال يفتح قلبه »للو�سط«

»بوح مل ينته«... حلقات م�صارحة مع القدر
فتح القا�ص املغربي فريد اخلمال قلبه ليومية »الو�سط »، فلقد ك�سف لنا يف هذا احلوار احل�سري اأ�سرار وتفا�سيل جمموعته الق�س�سية املو�سومة بـ » بوح مل ينته 

»ال�سادرة حديثا عن دار �سرتا�ص للن�سر والتوزيع املغربية  ، مت �سم ا�سمه موؤخرا  يف الكتاب املو�سوعي »اأنطولوجيا كتاب طنجة - مائة عام من الإبداع« وهذا 
راجع ل�سال�سة لغته الر�سينة واأ�سلوبه ال�سل�ص، وحتليه بالنف�ص الجتماعي من خالل املوا�سيع التي يعاجلها يف جل الق�س�ص التي  يكتبها ابن مدينة طنجة الذي 

توج باملرتبة الأوىل يف م�سابقة ق�س�ص على الهواء بالكويت ، فاجلميل يف امل�سرية  الأدبية للخمال هو احتكاكه باأدباء وازنني ،وهذا ما �ساهم يف تنمية قدراته 
الإبداعية يف جمال الكتابة التي �سخر لها الليل لي�سافر بني دروبها املتنوعة  وليبوح  باأفكاره بكل �سراحة و�سدق . 

حاوره: حكيم مالك 

القا�ص  هو  من  بداية،          .
فريد اخلمال؟ 

فريد اخلمال كاتب وقا�ص مغربي، 
من مواليد يوم 14 جويلية �سنة 1994 
املدر�سة  ،خريج  طنجة  مبدينة 
واأ�ستاذ  مبارتيل.  للأ�ساتذة  العليا 
جمعوي.  فاعل  العمومي.  بالتعليم 
للجمعية  العامة  بالعلقات  ومكلف 
املغربية خلدمة اللغة العربية )فرع 
يف  الأوىل  باملرتبة  توجت  طنجة( 
م�سابقة ق�س�ص على الهواء املنظمة 
من طرف جملة العربي  بالكويت ، 
لدي جمموعة من الإنتاجات الأدبية  
والق�س�سية امل�سرتكة  واملتمثلة يف 
»روؤى القلب« �سدرت عن دار ال�سهد 
امل�رصية. �سنة2016م.  و«على حافة 
جولدن  دار  عن  �سدرت  ال�رصد« 
)م�سابقة(  امل�رصية.2017م.  بوك 
عن  �سدرت  اللعودة«،  »طريق  و 
دار كاريزما امل�رصية، �سنة 2018م. 
دار  عن  �سدرت   «  12+ »رعب  و 
 2019 �سنة  امل�رصية،  املعرفة 
ال�سبان  الأدباء  من  جمموعة  بقلم 
جمموعتي  حديثا  �سدرت  ولقد    ،
مل  »بوح  عنوان  حتت  الق�س�سية  
املغربية  ت�رصا�ص  دار  عن  ينته« 
مت   ،وموؤخرا   2019 والتوزيع  للن�رص 
املو�سوعي  الكتاب  يف  ا�سمي  �سم 
مائة   - طنجة  كتاب  »اأنطولوجيا 
عام من الإبداع«. ، ن�رصت يل بع�ص 
من ق�س�سي يف اجلرائد واملجلت 
اأطرت  ولقد  والعربية   الوطنية 

جمموعة من الور�سات .

مع  رحلتك  بداأت  متى          .
دروب الكتابة؟

متقدمة  مرحلة  يف  كانت  الكتابة 
تعليمي  من  الثانوية  يف  ما،  �سيئا 
لها  تكن  مل  البداية  هذه  اأن  غري 
بكتابة  فبداأت  حمددة،  وجهة 
ُخفية  وكتابتها  اخلواطر  بع�ص 
التخوف  ب�سبب  احلا�سوب،  على 
والنتقادات  اأكتبه،  ما  م�ستوى  من 
ذلك  وا�سلت  لها..  �ساأتعر�ص  التي 
التعليم  من  الأخرية  املرحلة  ويف 
اجلامعي، كان النتقال من اخلواطر 
التي  الأوىل  الق�سة  الق�سة،  اإىل 
اأو  ت قبل ثلث  �سقت طريقها نُ�رصرِ
ي�سرية  غري  مدة  بعد  �سنوات،  اأربع 
من الحتفاظ بها.. وجمع ق�س�سي 
وهو  الأول  م�سلكني؛  من  ميرون 
اإر�سال العمل ل�سديقي لإبداء راأيه، 
مراجعته،  اأجل  من  لكاتبة  والثاين 

اأوجه لهما التحية.

.        ملن تقراأ؟
الذي  املتنف�ص  ذلك  هي  القراءة 
ل  اأين  فكما  احلياة،  به  اأواجه 
ل  تنف�ص،  بدون  اأعي�ص  اأن  ميكن 
اأما   ... العي�ص بدون قراءة  ميكنني 

طريقة  اأختار  القراءة  يف  خطتي 
واأعماله  الكاتب  على  النكباب 
جميعها، ثم النتقال بعده اإىل اآخر؛ 
كما  ومغاربة،  عرب  لكتاب  فقراأت 
اأن  غري  املرتجم..  للأدب  قراأت 
معرفة  على  توؤخر  الطريقة  هذه 

الكثريين.

.        ماهي الدللة التي يحملها 
الق�س�سية  جمموعتك  عنوان 

»بوح مل ينته«؟
جاء  الق�س�سية  املجموعة  ت�سمية 
�سنوات  لثلث  دام  خما�ص  بعد 
 « ا�سم  للوجود  خرج  حتى  تقريبا، 
للق�س�ص  ذلك  ويعود  ينته«  مل  بوح 
املت�سمنة لها، واملتمثلة يف الربيء، 
اجلزاء،  الوطن،  الأوىل،  اخلطيئة 
الفر�سة ، متجر الألعاب، التدوينة، 
ال�سمفونية  الأخري،  الت�سال 
ال�سامتة، اللقاء ، املت�رصد، املوعد، 
وعليه  ال�رصاب    ، م�ستقطع  وقت 
البوح«،   « فهي  ت�سرتك يف خا�سية 
النف�ص...  مكنونات  عن  والتعبري 
ا�سما،  امل�سرتك  العن�رص  فجعلُت 
كمية  ب�سبب  ينته«  »مل  بـ  واأمتمته 
ت�سمنته  ما  رغم  الذي  البوح 
والتي  ينته  ولن  ينته،  املجموعة مل 

ت�سم جمموعة من الق�س�ص.

 .        هل لنا اأن نحظى مبقطع 
من »بوح مل ينته«؟ 

»حلقات مت�سلة من القدر لو فقدت 
م�سائر  لختلفت  واحدة  حلقة 
�ستى.. الأمور قد اختلطت، املا�سي 
ل  احلا�رص..والدموع  مع  يتداخل 
حتطمت،  قلوبا  ت�سلح  اأن  ت�ستطيع 

ولو ظل الإن�سان يبكي طيلة حياته.
اإىل اأن جاء يوم �سكنت فيه اجلدران 
ومل ي�سكن من خلفها، فاأفقت على 
من  هناك  يكن  مل  خمتلفة،  �سدمة 
كلم يقال، امل�سيبة ل حتتاج ل�سيء 
هول  من  يخفف  ثقيل،  �سمت  اإل 

�سدمة ثقيلة...«.

.        كيف كان تعاملك مع دار 
ت�سرا�ص املغربية؟

ال�سنة  ت�رصا�ص  دار  على  تعرفت 
للق�سة  م�سابقة  يف  املا�سية 
مل  اأين  اإل  فيها  �ساركت  الق�سرية، 
من  مينعني  مل  هذا  اأن  غري  اأفز. 
راأيت  حينما  ال�سنة  هذه  امل�ساركة 
على �سفحتهم يف الفي�ص بوك، خرب 
الذي  وكتاب«  »حلم  مبادرة  اإطلق 
ال�سباب،  الكتاب  دعم  اإىل  تهدف 
فتقدمت يف اآخر الآجل كعادتي مع 
بالإيجاب،  الرد  ومت  م�سابقة،  اأي 
التوا�سل  وا�ستمر  العمل.  قبول  ومت 

منذ تلك اللحظة. 

القراء  انطباع  عن  ماذا          .  
مل  بوح  اجلديد«  اإ�سدارك  من 

ينته » ؟
بالقراء  األتقرِ  مل  ال�ساعة  حلد 

اأعرف  حتى  ما  منا�سبة  يف 
الأول  النطباع  اأن  اإىل  انطباعهم.. 
مع  والتفاعل  والغلف،  بال�سم 
�سفحتي  على  القتبا�سات  بع�ص 
تب�رص  بوك  الفي�ص  يف  ال�سخ�سية 
باخلري، وبنتائج قد تكون ُمر�سية.. 

.        ما هو �سعورك وا�سمك وارد 
كتاب  اأنطولوجيا  مو�سوعة  يف 

طنجة مائة عام من الإبداع؟
حقيقة اأن �سم ا�سمي لكتاب بحجم 
اأنطولوجيا  املو�سوعي«  الكتاب 
الإبداع  من  عام  مائة  طنجة  كتاب 
وال�رصور،  الفخر  دواعي  من  لهو   «
طنجة  مفاخر  رفقة  ا�سمي  ويُذكر 
وعظمائها من الذين اأناروا دروبها، 

واأعلْو �ساأنها.

.        ما هي اأبرز املوا�سيع التي 
تتطرق لها يف جل ق�س�سك؟

النف�ص  يف  ا�سرتكت  الق�س�ص 
ال�سباب  يعانيه  وما  الجتماعي، 
والعربية  خا�سة  املغربية  والأ�رص 
عامة.. يف قالب يجمع بني الدراما 

والرعب النف�سي.

.        ما تقييمك للواقع الثقايف 
يف طنجة واملغرب؟

طنجة  يف  الثقايف  لل�ساأن  بالن�سبة 
تدعو  ودينامية  حركية  يعرف 
غيورين  وكتاب  باأدباء  للفخر، 
ال�ساأن  اأما  للمدينة..  وحمبون 
الثقايف باملغرب يعرف مدا وجزرا، 
وذلك راجع لختلف ال�ساأن بالن�سبة 
لكل مدينة.. غري اأن الو�سع عموما 
للرتقاء  اجلهود  تظافر  اإىل  يحتاج 

اأكرث واأكرث بالواقع الثقايف.

مهنة  بني  وفقت  كيف          .
التعليم والكتابة؟

كما ل يخفى على علمكم اأن التعليم 
بالورقة  ترتبط  التي  املهن  من 
دائما  الإن�سان  يجعل  ما  والقلم، 
على �سلة بالكتابة والقراءة. فتجيء 
الأوىل  الفرتة  فرتتني؛  على  كتاباتي 
الأفكار،  لقتنا�ص  وتكون  »العمل« 
والثانية »العطل« لكتابة وجتميع ما 
اقتن�ص من الأفكار يف مدة العمل.. 
عندي  الكتابة  لتوقيت  راجع  وذلك 
فجل كتاباتي ليلية، مما يلزم التفرغ 
فرتة  تتيحه  ل  الذي  الأمر  �سباحا، 
العمل، فاأ�ستغلها يف القراءة و�سحذ 

الذهن وتروي�سه.

اكت�ساف  يريد  القارئ          .
امل�سرتكة  ق�س�سك  فحوى 
امل�سابقات  يف  بها  �ساركت  التي 

العربية؟
�ساركت يف م�سابقات عربية، املعلن 
والتي  الن�رص،  دور  طرف  من  عنها 
تكون جائزتها عبارة عن طبع العمل 
ون�رصه يف جمموعة ق�س�سية، وهذا 
ما ح�سل يف جمموعة؛ »روؤى القلب« 

فهي اأول دار ن�رصت ق�ستني بعنوان 
املعهود«  غري  »على  و  »املوعد« 
وا�ستفدت كثريا من تلك التجربة.. 
للم�سي  قوية  دفعة  اأك�سبني  ما 
له،  و�سلت  ما  اإىل  والو�سول  قدما 
بفرتة  بعدها  امل�سري.  وموا�سلة 
ق�سرية جاء فوزي ون�رص ق�ستي يف 
اأم  ال�رصد«..  حافة  »على  جمموعة 
املعرفة  دار  م�سابقة  م�ساركتي يف 
بذلك  دار  مع  يل  تعامل  اأول  كانت 
وكتابا  اأدباء  ت�سم  التي  احلجم 
وتكللتا  بق�ستني  �ساركت  وازنني، 
�سفيان  عن  الأوىل  تتحدث  بالفوز، 
الأماكن  فوبيا  من  يعاين  الذي 
م�سكل  يواجه  والذي  املغلقة، 
قالب  يف  املر�ص  هذا  ب�سبب 
مع  م�ساركتي  حقيقة  و  خمتلف 
وعليه  متميزة،  كانت  املعرفة  دار 
املوهبة  مع  امل�رصفة  فاللجنة 
تتعامل عك�ص ال�سائد عند الكثريين 
بالتعامل مع الأ�سماء.. نحتاج كثريا 
اإىل هكذا مبادرات ت�سجع املواهب 
من  اإىل  وحتتاج  كتابتها،  ن�رص  على 
على  وي�سعها  ويدعمها،  يرعاها 

»ال�سكة« واإطلق العنان للحرف..

تتويجك  عن  حدثنا           .  
م�سابقة  يف  الأوىل  باجلائزة 

ق�س�ص على الهواء بالكويت؟
يف  جاء  الأوىل  باملرتبة  التويج 
علمكم  على  يخفى  ل  فكما  وقته، 
مير  وجزر،  مد  بني  الكاتب  اأن 
غزيرا،  اإنتاجه  فيها  يكون  بفرتات 
وجمود،  ركود  كذلك مبرحلة  ومير 
بل  الكلمات  نظم  عن  فيها  يعجز 
يف  ترا�َصّ  اأن  تناأى  احلروف،  حتى 
اإنتاجا  فيها  يعرف  ل  واحد،  عقد 
هذا  اأتى  وحينما  تتويجا.  ول 
التتويج كنت اأمر بهذه الفرتة، التي 
واعتربته  اأ�سهر،  ال�سبعة  ا�ستغرقت 
وقودا ملوا�سلة الطريق، وجتاوز ما 
اأُمُرّ به. فكان التتويج حمفزا ب�سكل 
م�سحوبا  جاء  اأنه  خ�سو�سا  كبري 
»ابت�سام«،  العمانية  الناقدة  براأي 
النقدية(  والقراءة  )الق�سة  واإذاعة 
الدولية.  كارلو  مونتي  اإذاعة  على 
الرائدة  املجلة  يف  الق�سة  ون�رص 

»العربي«.

الثقايف  امل�سروع  هو  ما          .
الذي حتمله يف جوفك؟ 

يحمله  الذي  الثقايف  امل�رصوع 
للكتاب  القيمة  اإرجاع  هو  »فريد« 
حياتنا  يف  �رصورية  حاجة  بجعله 
وذلك  وال�رصب...  كالأكل  اليومية، 
ثانيا؛  والقراء  اأول  الكتاب  بتعاون 
هادفا  يكتبونه  ما  بجعل  الُكتاب 
الأ�سلوب  بني  جامعا  مفيدا، 
الر�سينة،  واللغة  ال�سل�ص، 
والدقيقة،  ال�سحيحة  واملعارف 
الرداءة امل�سفوفة يف  عك�ص كمية 
فكرة  تنفر  التي  املكتبات  بع�ص 
والقراء  القارئ.  ذهن  من  القراءة 
اليومي  العنوان  القراءة هي  بجعل 
ليلة  ول  يوم  حلياتنا، حيث ل مير 
بدون قراءة، حتى ولو كانت �سفحة 

واحدة.

ككاتب  طموحك  هو  ما          .
الإبداع  بر�سالة  موؤمن  مغربي 

الأدبي؟
ككاتب  اأحمله  الذي  الطموح 
بر�سالة  موؤمن  عربي  مغربي 
العرب  الأدباء  تلقي  هو  الإبداع؛ 
يف  يقع  كما  كثرية،  اأعمال  يف 
اأين  اإل  الق�س�سية  املجموعات 
مع  نف�سه  الأمر  يتكرر  اأن  اأطمح 
الرواية، فرنى الرواية املكتوبة ب 
�ست اأو �سبع كتاب عرب من بلدان 
تاب ما فرقته  الكرِ متفرقة، فيجمع 
و�ساأق�سد  واحلدود..  اجلغرافيا، 
عك�ص  بالأفكار،  توؤمن  التي  الدور 
اأن  بعد  الأوىل  املرة  يف  فعلت  ما 
تو�سمت  التي  الدور  بع�ص  ق�سدت 
فارغا  اجلواب  وكان  خريا،  فيها 

حلد ال�ساعة. 

معار�ص  اأغلب  ماهي          .
الكتاب التي �ساركت فيها؟

حل�سور  برامج  كانت  احلقيقة  يف 
ال�سنوات  معار�ص  يف  توقيعات 
البي�ساء  بالدار  ال�سابقة  الثلثة 
الطارئة  امل�ساكل  بع�ص  اأن  اإل 
اأما  الن�رص حالت دون ذلك..  لدور 
معر�ص القاهرة تلقيت دعوات اإل 
اأن امل�سافة وبع�ص الأ�سغال كانت 

حاجزا عن احل�سور.

.        كلمة عن طنجة؟
احلديث عن طنجة ل اأظنه �ستوفيه 
بحب  فامل�سكون  ق�سرية،  عبارات 
طنجة لن ت�سعفه الكلمات... وطنجة 
املائي  احلو�ص  ذلك  يل  بالن�سبة 
الذي كلما غادرته اإل رجعت مهرول 
وق�سة  خارجه..  الختناق  خ�سية 

ع�سق ل ينتهي، كما البوح.

الأدبية  امل�ساريع  ماهي          .
التي حت�سر لها م�ستقبال؟

واأن  الأدب،  بر�سالة  اأوؤمن  �رصاحة 
كل كاتب يجب اأن يكون لديه م�رصوع 
يطمح اإليه، عك�ص ما نراه من البع�ص 
اأ�سباه الأدباء والكتاب املهرولني اإىل 
جمع املال وت�سويق اأعمال ل ترقى 
املحرتمة  الأدبية،  الأجنا�ص  اإىل 
هذا  من  وانطلقا  القراء.  لذائقة 
رواية  م�رصوع  يف  اأفكر  الإميان 
م�سرتكة مع كتاب عرب، تهدف اإىل 
والبلدان..  والعادات  الأفكار  تقارب 
كانت يل حماولتني من قبُل، للأ�سف، 
باءتا بالف�سل، بعد عر�ص الفكرة على 
داربن للن�رص، غري اأين لن اأياأ�ص ولن 
النور.  يرى  اأن  بعد  اإل  بال  يهداأ يل 
الغلط.  الباب  طرقت  اأكون  فقد 
جاءت  �سخ�سي  م�رصوع  يل  كما 
فكرته بالتزامن مع كتابة املجموعة 
الق�س�سية، فرتكتها جانبا وتعهدتها 
رواية،  كتابة  هو  امل�رصوع  بال�سقي. 
�ساأحاول فيها اخلروج على املعهود 
يف  اأ�سقط  ل  كي  امل�ستطاع،  قدر 
النمطية اأو تكرار الأفكار. وهذا ما 
تاركا  منتظرا،  ال�ساعة  حلد  جعلني 

البذرة حتى تكرب

بها  نختم  اأخرية  كلمة          .
حوارنا؟

»كثريا  الو�سط  جريدة«  اأ�سكر 
بع�ص  ملعرفة  الفر�سة  اإتاحة  على 
بـ«فريد«  اخلا�سة  والآراء  الأفكار 
الأمور  بع�ص  على  ال�سوء  وت�سليط 
مع  وم�ساركتها  ح�رصي،  ب�سكل 
القراء الأعزاء، واآمل اأن جتد بع�ص 
م�سغية  اأذهانا  وامل�ساريع  الأفكار 
ثانيا،  الن�رص  ودور  اأول  الكتاب  من 
حتى ن�سل اإىل ما ي�سبو اإليه كل كاتب 

غيور.. مودتي اخلال�سة لكم.
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�لن�صاء �أكرث عر�صة للإ�صابة بـ �ألزهامير 

ما  مدى  وعلى  اخلرباء،  يزال  ال 
الزمن  من  عقدين  من  يقرب 
اللواتي يحملن  الن�ساء  اأن  يعتقدون 
من   ε4 النمط  ن�سخ  من  عدداً 
»اأبواليبوبروتني«  امل�سمى  اجلني 
اأكرب للإ�سابة مبر�ض  لديهن خطر 
الرجال  باإ�سابة  مقارنة  األزهامير 
الذين يحملون نف�ض العدد من ن�سخ 
املوقع  نقله  ملا  وفقاً  اجلني،  ذلك 

الطبي »يونيفادي�ض« 
الدرا�سة  نتائج  يف  ذلك  جاء  وقد 
اأجراها  التي  التجميعية   التحليلية 
يف  وا�سنطن  جامعة  من  باحثون 
نف�ض  عدد  يف  املن�سورة  �سياتل، 
ال�سهر من جملة »جاما نيورولوجي«، 
حدوث  اإمكانية  اأو�سحت  التي 
فقط  ولكن  الن�ساء  عند  املر�ض 
الدرا�سة  و�سملت  اأ�سغر.  �سن  يف 
التحليلية مراجعة 27 درا�سة بحثية 
م�ستقلة يف ال�سبكة التفاعلية لرابطة 
األزهامير العاملية، مع بيانات عما 
مت  م�سارك.   58000 من  يقرب 
للإ�سابة  االأرجحية  الن�سب  ح�ساب 

االإدراك  �سعف  موؤ�رشات  بوا�سطة 
املعتدل ومر�ض األزهامير عند كٍلّ 
االأمناط  عرب  والن�ساء  الرجال  من 

.)APOE( الوراثية
الدرا�سة  هذه  يف  الباحثون  وي�سري 

الكامنة  املحتملة  االآليات  اأن  اإىل 
اإ�سابة  بني  االختلفات  هذه  وراء 
تكون  قد  باملر�ض  اجلن�سني 
الف�سيولوجية  بالتغريات  مرتبطة 
املرتبطة بانقطاع الطمث وفقدان 

عند  الحقاً  االإ�سرتوجني  هرمون 
العلج يف  بتقدمي  واأو�سوا  الن�ساء. 
وقت مبكر للن�ساء خ�سو�ساً الأولئك 
 ε4 اجليني  النمط  يحملن  اللتي 

.»E اأبواليبوبروتني«

�لأرق

�آلية جديدة يف علج �ألزهامير و�خلرف!

عمر �لدماغ يرتبط ب�صعورك ب�صنك

هو داء ي�سيب االإن�سان، واالأرق عبارة عن عدم 
ا�ستمراره  وعدم  تقّطعه  اأو  النوم  على  القدرة 
النف�سية  ال�سحة  تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  واالأرق  واجل�سدية، 
اأ�سباب  ت�سببهتختلف  التي  والعوامل  وظروفه، 

االأرق وعلجاته من �سخ�ض الآخر، ومن هذه 
املتكرر  اال�ستيقاظ  و  النوم  �سعوبة  االأ�سباب 
ال�سباح،  يف  مبكرا  اال�ستيقاظ  و  الليل  اأثناء 
وللأرق اأنواع عدة منها االأرق العابر وهو االأرق 
الذي ي�ستمر ليلة واحدة اأو عدة اأ�سابيع والنوع 

االأنواع  اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو  الثاين 
تعقيدا من االأنواع االأخرى وينتج االأرق املزمن 
االإ�سطرابات  منها  العوامل  عن جمموعة من 
اأو النف�سية ،واأكرث االأ�سباب ال�سائعة  اجل�سمية 

امل�سببة للأرق املزمن هي الكاآبة

طور علماء خمترب �ستانفورد الوطني يف اأمريكا 
علجا جديدا ي�ساعد على ا�ستعادة الذاكرة بعد 

احلوادث ويعالج مر�سى األزهامير.
وتتلخ�ض تقنية العلج اجلديدة بالك�سف عن 

املناطق املت�رشرة يف الدماغ، جراء احلوادث اأو 
االأمرا�ض الع�سبية املختلفة، بتخطيط كهربائي 

من نوع جديد عرب و�سل الدماغ باأقطاب 
كهربائية ت�سخ اإليه �سحنات معينة.

و�سيحدد التحفيز من خلل االأقطاب املناطق 
االأكرث �سعفا يف الدماغ، والتي �ستعالج وت�ستعيد 
ن�ساطها بعد تعري�سها لنب�سات كهرومغناطي�سية 

موجهة وت�ساعد هذه التقنية اجلديدة على 
حتفيز عمل الدماغ بعد اإعادة ت�سكيل الو�سلت 

الع�سبية يف املناطق امل�سابة منه، ويعتقد 
العلماء اأن هذه الطريقة �ستب�سط اإىل حد كبري 
علج الكثري من االأمرا�ض احلديثة كاألزهامير 

وداء باركن�سون واخلرف باأ�سكاله املتعددة، 
ف�سل عن اإ�سابات الدماغ جراء حوادث ال�سري 

وغريها من الكوارث.  

ك�سفت درا�سة حديثة اأن دماغ ال�سخ�ض الذي ي�سعر باأنه ال يزال �سابا، حتى 
واإن تقدم به العمر، ي�سيخ ببطء ويتمتع بخ�سائ�ض حيوية اأكرث �سبابا من عمره 

احلقيقي. تعودنا على اأن التقدم يف العمر يحدث مب�ساحبة �سل�سلة من العمليات 
البيولوجية غري العك�سية والتي ت�سيب اأجهزة اجل�سم فت�سبب �سيخوخته، مبا 

يف ذلك �سيخوخة الدماغ. لكن التقدم يف العمر ال يبدو وا�سحا على كل الب�رش 
بنف�ض الطريقة، فالعمر »الذاتي« )كيفما ي�سعر االإن�سان بعمره( يختلف من 
اإن�سان الآخر، وهنا يطرح ال�سوؤال: هل ميثل العمر الذاتي املعدل احلقيقي 

ل�سيخوخة الدماغ؟ توؤكد الدرا�سات اجلديدة التي اأجراها علماء من جامعة 
�سيئول بكوريا اجلنوبية، على اأن االأ�سخا�ض الذين ي�سعرون اأنف�سهم �سبابا، 

يظهرون بالفعل دالئل اأقل على �سيخوخة الدماغ، مقارنة باالأ�سخا�ض الذين 
ي�سعرون بعمرهم البيولوجي احلقيقي اأو اأكرب.

 حبة دو�ء متنع 
و�صول �ل�صكر �إىل �لدم

   
ابتكر باحثون علجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

االأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج االأولية 
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العلجات التي ال تتطلب حقن مري�ض 
ال�سكري، ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم 
العلج بطلء جدار االأمعاء الإعاقة امت�سا�ض ال�سكر 

من اجلهاز اله�سمي اإىل الدم، وي�سار اإىل العلج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم االأمعاء 
بامت�سا�ض مادة الطلء لتغطي جدارها بعد ابتلع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطلء بعد ب�سع �ساعات 
من ابتلعه.

وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�سيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�سكري 

تناول حبة الدواء قبل االأكل لطلء جدار معدته ومنع 
عبور ن�سف ال�سكريات التي تناولها اإىل الدم وت�ساعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�سى 

ال�سكري الذين يعانون من �سعف ا�ستجابة االإن�سولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بديًل جلراحات ت�سغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعلج حلاالت البدانة.

در��صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان �لثدي 

من م�صاق �لكيماوي
اأ�ساد خرباء بدرا�سة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ست اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعلج الكيماوي. وبح�سب الدرا�سة فاإن ما ي�سل اإىل 
5000 مري�سة ب�رشطان الثدي، �سيتجننب التعر�ض للعلج 

الكيماوي القا�سي �سنوياً. كما ك�سفت االأبحاث التي �سملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�سوع للعلجات الكيماوية وقال الدكتور األي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�سة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ستتفادى 

املري�سات التعر�ض للعلجات الكيماوية التي ال تفيد 
كثرياً يف علج املر�ض.

من جهتها اأ�سادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة علج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، باالكت�ساف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه النتائج على 

حت�سني ا�ستخدام االأطباء للعلج الكيماوي يف علج 
مر�سى ال�رشطان، واأن تتحرر االآالف من الن�ساء �سنوياً 

من عذاب العلج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
االأمريكية الأطباء االأورام يف �سيكاغو، جمموعة من 

االختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان 
الثدي با�ستخدام العلجات البديلة واالبتعاد عن العلج 

الكيماوي. وا�ستخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العلج املنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�سات ال ي�ستفدن من العلج 
الكيماوي.

وذكر االأخ�سائي باالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �سن مبكرة، اجراء 
االختبار اجليني ومناق�سة نتائج التعر�ض للعلج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ساقط ال�سعر 
والتقيوؤ وخطر االإ�سابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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�لفكر �ملقا�سدي عند �لإمام مالك
اإن اأخ�ص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية امل�صلحة واعتبارها، لهذا فهي 

عمدة فقه الراأي عنده اتخذها اأ�صال لال�صتنباط م�صتقال..  اإن الإمام مالكا 
عندما يطلق الراأي يعني به فقهه الذي يكون بع�صه راأيا اختاره من جمموع 

اآراء التابعني، وبع�صه راأيا قد قا�صه على ما علم، ومن ثم فاإن باب اأ�صول 
فقه الراأي عنده هو ما عليه اأهل املدينة وعلم ال�صحابة والتابعون. وميكن 

تلخي�ص ذلك يف قاعدة جلب امل�صالح ودرء املفا�صد التي عليها مدار 
مقا�صد ال�رشيعة الإ�صالمية. فهذا هو اأ�صا�ص الراأي عنده مهما تعددت 

�رشوبه واختلفت اأ�صماوؤه، اأو كما قال اأبو زهرة »فالراأي �صواء كان بالقيا�ص 
اأو كان بغريه من ال�صتح�صان اأو امل�صالح املر�صلة اأو �صد الذرائع قوامه جلب 

امل�صالح ودرء املفا�صد.«
ومراعاة امل�صلحة يف املذهب املالكي لي�ص جمرد الأخذ بامل�صلحة املر�صلة 

حيث لن�ص ول قيا�ص بل هو ا�صتح�صار امل�صلحة عند فهم الن�ص وعند 
اإجراء القيا�ص، ف�صال عن حالت اإعمال امل�صلحة املر�صلة .

ومن هنا يجب اأن يكون الجتهاد الفقهي قائما على اأ�صا�ص ال�صت�صالح، واأن 
يكون فهم الن�صو�ص وال�صتنباط منها قائما على اأ�صا�ص اأن مقا�صدها جلب 

امل�صالح ودرء املفا�صد. وقد قرر الإمام ال�صاطبي هذه احلقيقة بقوله: »وقد 
ا�صرت�صل مالك فيه ا�صرت�صال املدل العريق يف فهم املعاين امل�صلحية مع 

مراعاة مق�صود ال�صارع، اأن ل يخرج عنه ول يناق�ص اأ�صال من اأ�صوله«.
وقبل ال�صاطبي جند »القا�صي عيا�ص« ي�صجل اأن اأحد العتبارات املرجحة 
ملذهب مالك هو النظر امل�صلحي القائم على مقا�صد ال�رشيعة وقواعدها، 

فيقول: »العتبار الثالث يحتاج اإىل تاأمل �صديد، وقلب �صليم من التع�صب 
�صديد، وهو اللتفات اإىل قواعد ال�رشيعة وجمامعها، وفهم احلكمة املق�صودة 
بها من �صارعها كما اأن الإ�صتح�صان عند مالك لي�ص اإل الإلتفات اإىل امل�صلحة 

والعدل.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

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

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

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

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

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

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثرية، لكن ي�صتنبط من هذه الآيات 

حقائق .
عز  اهلل  يقول  الأوىل:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�صورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 

الآية:218[
الذي  الإن�صان  اأن  ذلك:  معنى   

يوؤمن، وي�صتقيم، ويجاهد يف �صبيل 
اإمنا يرجو رحمة  اهلل نف�صه وهواه، 
اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن  اهلل؛ 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�صمعتها.....  يرجو  ن�صاءها،  يرجو 
فالإن�صان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته،  عن  يبحث 
�صهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�صب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 

تعاىل:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 
َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�صَّ الَِّذيَن  ا  َواأََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�صورة  َرْحَمِة اهلَلّ
اآل عمران الآية:107[  احلقيقة: 
املانعة،  اجلامعة،  املعاين  من 
رحمة  هي  ال�صاملة،  الوا�صعة، 
الهدف  اجلنة،  هي  وجل،  عز  اهلل 
ال�صالح،  والعمل  الإميان،  من 
اإىل  وما  والأخالق،  واملعامالت، 
رحمة  يرجو  املوؤمن  اأن  هو  ذلك، 
اهلل، و�صل للجنة، اجلنة: هذه رحمة 

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

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ص العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب الأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت الأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف الأر�ص كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ص اأ�صياًل 
، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخال�ص، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخال�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة الإخال�ص، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َص �صيءٌ يولَُد اإَلّ �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة الإخال�ص كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة الإخال�ص. ، فُرِوي عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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تامر ح�شني يغني
    لأحمد حلمي جمانًا

اأي  رف�ش تامر ح�شني تقا�شي 
اأجر عن االأغنية الدعائية لفيلم 
خالد  للمخرج  ماآتة«  »خيال 
اأحمد  الفنان  وبطولة  مرعي، 
يف  عر�شه  واملقرر  حلمي، 
مو�شم عيد االأ�شحي املبارك.

وقال م�شدر مقرب من ح�شني 
بينهما �شداقة متينة منذ  اإن   ،
»هو�شلك«  الأغنية  ح�شني  اأداء 
طارق«  »ظرف  حلمي  فيلم  يف 

قبل اأعوام، التي حققت االأغنية جناحاً كبرياً، م�شيفاً اأن ح�شني اعترب 
اأغنيته اجلديدة هديًة حللمي.

وي�شارك يف بطولة »خيال ماآتة« منة �شلبي، وخالد ال�شاوي، وبيومي 
فوؤاد، ولطفي لبيب، وح�شن ح�شني.

ديانا حداد تطرح
    »اأحبك وكذا«

طرحت اللبنانية ديانا 
اأغانيها  اأحدث  حداد 
عرب  وكذا«،  »اأحبك 
على  »روتانا«  قناة 

يوتيوب.
وكذا«  »اأحبك  اأغنية 
فرا�ش  كلمات  من 
علي  اأحلان  احلبيب، 
حمب  وتوزيع  �شابر، 

الراوي.
اأغنية  وتخطت 
 854 وكذا«  »اأحبك 
بعد  م�شاهدة  األف 

طرحها. 
ويُذكر اأن ديانا حداد طرحت اأخرياً »ع�شريي«، باللهجة اخلليجية، من 

كلمات واأحلان �شعيد الدوبي.

فيفيان مراد تبداأ ت�شوير
 اأغنيتها اجلديدة

بداأ املخرج فادي حداد 
كليب  فيديو  ت�شوير   ،  ،
فيفيان  للفنانة  جديد 
مراد انتاج �رشكة اليف 
�شتايلز �شتوديوز. ون�رش 
ال�شور  بع�ش  “حداد” 
التح�شريات  اأجواء  من 
النطالق  اجلارّية 
من  االأول  اليوم  ت�شوير 
التي  اللبنانية  االأغنية 
و�شفها املخرج املتميز 

باجلميلة جًدا.
فادي  ي�شّور  وكالعادة 
حداد كليباته يف الربوع 

املناطق  من  الكثري  هناك  اأن  خا�شة  عاملّية  ومبوا�شفات  اللبنانية 
ال�شهرية مبناظرها اخلالبة وتخدم فكرة العمل.

نذكر ان فادي حداد انتهى من ت�شوير كليب الفنانة مروة ناجي ومن 
روان  الفنانة  مع  اأغنية  لت�شوير  يتح�رش  كما  قريباً.  �شدوره  املتوقع 
عليان قريباً وجميعها من انتاج اليف �شتايلز �شتوديو ال�رشكة الرائدة 

يف عامل االأعمال امل�شورة.

زياد الرحباين �شيف تون�س يف 
مهرجان احلمامات الدويل

هاين �شاكر يتاألق يف ال�شعودية

يحل املو�شيقي اللبناين زياد الرحباين �شيفا على تون�س يف اأوت ، عندما يزورها للم�شاركة يف 
مهرجان احلمامات الدويل بدورته اخلام�شة واخلم�شني.

وقال مدير املهرجان ل�شعد �شعيد 
يف  �شحفي”جنحنا  موؤمتر  يف 
برجمة الفنان زياد الرحباين �شمن 
اأن  نتوقع  املهرجان..  فعاليات 
يكون حدثا فنيا كبريا الأنه بالرغم 
امل�شتوى  على  الفنان  مكانة  من 
تون�ش  يزور  لكنه  والدويل  العربي 
مهرجان  يف  ويكون  مرة  الأول 

احلمامات“.
ويقدم الرحباين )63 عاما( حفلني 
يف مهرجان احلمامات يومي الثاين 

والثالث من اأوت املقبل .
عن  املهرجان  مدير  وك�شف 
التي  اجلديدة  الدورة  تفا�شيل 
 27 على  موزعة  عر�شا   30 ت�شمل 
منها  التون�شي  الفن  ن�شيب  �شهرة 

16 عر�شا.
بامتياز  دويل  مهرجان  ”هو  وقال 
املغاربي  حميطه  على  منفتح 
واملتو�شطي  واالفريقي  والعربي 
اجلمهور  �شي�شتمتع  والدويل.. 
تون�ش  من  متميزة  بعرو�ش 
وم�رش  ولبنان  واملغرب  واجلزائر 
وكندا ومايل والكامريون وفنزويال 
وجاميكا  املتحدة  والواليات 

وفرن�شا“.

املو�شيقية  ”العرو�ش  واأ�شاف 
االألوان  كل  على  تنفتح  للمهرجان 
والتيارات  املو�شيقية  واالأمناط 
مو�شيقى  بح�شور  واالجتاهات 
اجلاز ومو�شيقى امليتال وعرو�ش 
االأغنية  جنوم  اإىل  اإ�شافة  �شبابية 
واأمينة  الرباعي  �شابر  التون�شية 

فاخت“.
من  العا�رش  يف  املهرجان  ويبداأ 
امل�رشحي  بالعر�ش  متوز  يوليو 
)ر�شائل احلرية( املاأخوذ عن ن�ش 

واإخراج  مدين  الدين  عز  للكاتب 
الأول  يقدم  والذي  خليفة  حافظ 
يف  الدويل  الثقايف  باملركز  مرة 

احلمامات.
وياأتي اخلتام يف 17  اأوت مع حفل 

املطربة التون�شية اأمينة فاخت.
ويكرم املهرجان املغنية التون�شية 
حتييه  بعر�ش  عاما(   85( نعمة 
وي�شارك  التون�شية  االأوبرا  فرقة 
فيه فنانون من اأجيال خمتلفة يوم 

24  جويلية  اجلاري .

امل�شاركني  اأبرز  بني  ومن 
عزيز  املغربي  باملهرجان 
الكندية  والفنانة  �شحماوي 
واجلزائرية  كاردان  �شارلوت 
حممد  وامل�رشي  ما�شي  �شعاد 
اخلوري  مروان  واللبناين  حم�شن 

واالأمريكية ليز ماكومب.
تاأ�ش�ش  الذي  املهرجان  ويكت�شب 
مدينة  من  ا�شمه   1966 يف 
�شمال  يف  ال�شاحلية  احلمامات 

تون�ش.

ديزين تنتج الن�شخة احلية من فيلم »حورية البحر«

�شاكر  هاين  املطرب  اأحيا 
امل�رشح  على  غنائياً  حفاًل 
جدة  مبدينة  الروماين 
اأم�ش  م�شاء  ال�شعودية، 
ح�شور  و�شط  اجلمعة، 
من  كبري  جماهريي 
خمتلف اجلن�شيات العربية. 
الذي  حفله  �شاكر  وا�شتهل 
�شاكر  »هاين  �شعار  حمل 
باأغنية  جدة«  على  جاي 

قدم  ثم  اأوي«،  »�شبهك 
اأغنياته،  من  باقة  بعدها 
�شعب،  »ن�شيانك  اأبرزها 
ياريتني، بعد حبك، غلطة، 
ال�شحكاية«  على  اأمرك، 
التي  االأغنيات  من  وغريها 
القت تفاعاًل من احل�شور. 
اللبناين  املطرب  و�شارك 
مروان خوري، هاين �شاكر، 
يف غناء اأغنية »م�شرتيكي«، 

بروفة  الثنائي  اأجرى  حيث 
احلفل  انطالق  قبل  عليها 
توجه  حيث  ب�شاعات، 
على  بال�شكر خلوري  �شاكر 
م�شاركته غناء هذه االأغنية. 
من  كان  احلفل  اأن  يذكر 
عبداهلل  ال�شيد  تنظيم 
عليه  واأ�رشف  اأبواجلدايل، 
�شاكر،  هاين  اأعمال  مدير 

تامر عبداملنعم.

يف  جتاربها  �شل�شلة  ديزين  �رشكة  ت�شتكمل 
الكرتونية  اأفالمها  اأ�شهر  اإ�شدار  اإعادة 

خالل  وتقدميها  الكال�شيكية  وحكاياتها 
ا�شتعدادها  معلنة  حية،  �شينمائية  ن�شخة 
الر�شوم  فيلم  من  احلية  الن�شخة  الإنتاج 
اأرييل«،  البحر-  »حورية  ال�شهري  املتحركة 
البحر  مللك  املتمردة  ال�شغرى  االبنة 
على  بالعي�ش  حتلم  دائما  التي  »تريتون«، 
النجمة  دورها  و�شتجد  االأر�ش،  �شطح 

واملغنية االأمريكية هايل بيلي.
وك�شفت جملة هوليوود ريبورتر اأن املغنية 
اكت�شفتها  والتي  عاماً(،   19( بيلي  هايل 
تقدميها  خالل  من  بيون�شيه،  النجمة 
الغنائية  وحفالتها  جوالتها  من  عدد  يف 
حورية  لدور  لعبها  اأن  الغناء،  مل�شاركتها 

وذلك  كثرياً،  روادها  حلماً  كان  البحر 
بح�شب ما ك�شفت عرب ح�شابها على تويرت 

قائلة: »احللم اأ�شبح حقيقة«.
اخلرب،  ر�شمياً  اإعالن ديزين  بعد  جاء ذلك 
لذلك  مار�شال  روب  العمل  خمرج  وتاأكيد 
وبعد  »اأخرياً  قائاًل:  ت�رشيحه  خالل  من 
حورية  بطلة  وجدنا  طويلة  بحث  رحلة 
اأن  اإىل  البحر يف ن�شختها اجلديدة«، الفتاً 
تتميز  الذي  اخلا�ش  املزيج  هاللي متتلك 
والقلب  اجلوهر  من  ال�شخ�شية  هذه  به 
المتالكها  باالإ�شافة  وال�شباب،  والرباءة 
موهبة الغناء«، ومن املتوقع اأن يبداأ ت�شوير 

الفيلم بداية عام 2020.
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اجلديد اجليل  نيفا"من  "الدا 
االأوروبيني اهتمام  تثري  قد   

قد تثري رباعية الدفع "الدا – 
التي  اجلديد  اجليل  من  نيفا" 
"اأوتوفاز"  �رشكة  حالًيا  تعمل 
ت�صنيعها،  على  الرو�صية 
االأوروبيني  امل�صرتين  اهتمام 
�صناعة  عمالق  رئي�س  وقال 
اإيف  الرو�صية،  ال�صيارات 
كاركاتزاني�س، اإن �رشكته ب�صدد 
على  املحتمل  الطلب  درا�صة 
االأوروبية  البلدان  يف  ال�صيارة 
اأن  كاركاتزاني�س  واأو�صح 

رباعية  اإطالق  تعتزم  �رشكته 
الدفع "الدا – نيفا" من اجليل 
اجلديد بحلول عام 2022. ويف 
حال لقيت ال�صيارة اهتماما يف 
�رشكة  فاإن  االأوروبية  البلدان 
لبحث  م�صتعدة  "اأوتوفاز" 
اإىل  ال�صيارات  توريد  م�صاألة 

تلك البلدان.
وقال كاركاتزاني�س اإن مبيعات 
مل  اأوروبا  يف  "الدا"  �صيارات 
كانت  لو  حتى  اأبًدا،  تتوقف 

اإىل  م�صريا  حمدودة،  باأعداد 
الكال�صيكية  "نيفا"  �صيارة 
اأملانيا  من  كل  يف  تباع  التي 
بريطانيا،  اأما  والنم�صا. 
الرو�صية  ال�رشكة  فا�صطرت 
�صوقها  من  االن�صحاب  اإىل 
�صياراتها  تنا�صب  عدم  ب�صبب 

مع املقايي�س البيئية.
 "  Vision " �صيارة  اأن  يذكر 
ب�صفتها  الرو�صية،  االختبارية 
 – "الدا  من  جديدا  جيال 

يف  عنها  الك�صف  مت  نيفا"، 
لل�صيارات  مو�صكو  معر�س 
حيث  املا�صي،  اأغ�صط�س  يف 
م�صتوى  على  اهتماًما  اأثارت 
اخلرباء االأوروبيني واجلمهور.

�رشكة  يف  اخلرباء  اأن  اإال 
اأعلنوا  الرو�صية  "اأوتوفاز" 
اخلارجي  املظهر  اأن  اآنذاك 
�صتنتج  التي  الدفع  لرباعية 
عما  �صيختلف  دفعات  على 

ك�صف عنه يف املعر�س.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

اليابانية  ال�صيارات  ماركات  تعترب 
املاركات  اأف�صل  بني  من  اليوم 
العاملية يف �صناعة ال�صيارات. وجند 
ال�صيارات  اأنواع  من  الكثري  اليوم 
ولها  الياباين  الطراز  من  املختلفة 
نعلم  ال  قد  التي  االأ�صماء  من  الكثري 
اأ�صماء  على  معنا  تعّرفوا  معناها.. 

ال�صيارات اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
باللغة  تعني  والتي  انت�صارا  االأكرث 
الدولة  اإنتاج  ال�صيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

والتي تنق�صم اإىل ق�صمان وهما �صوزو 
وتعني اأجرا�س او جر�س واحد وكي 
والتي تعني �صجرة وهذا يعني اأن كلمة 

�صوزوكي هي �صجرة االأجرا�س.

�سيارة هوندا:

موؤ�ص�س  عائلة  لقب  هو  هوندا  ا�صم 
وعن  �صو�صريو  هوندا  ال�رشكة  تلك 
احلقل  معناه  فهو  اال�صم  معني 
من  مكون  ا�صم  وهو  الرئي�صي 
وهذا  احلقل  ومعناه  هون  قطعتان 

معناه الرئي�صي.

- �سيارة تويوتا:

مبن  اخلا�س  باال�صم  يتعلق  ال  هذا 
اإىل  اللجوء  مت  ولكن  ال�رشكة  اأن�صئ 
النطق  �صهل  يكون  كي  اال�صم  ذلك 
فاأن  بالذكر  واجلدير  اجلميع،  على 
كلمة تويوتا مق�صومة لق�صمني وهما 
تيو والتي تعني الوفري وتا والتي تعني 
تويوتا  ومعني  االأرز  حقل  يف  الوفري 

على بع�صها على احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

وتعد تلك ال�صيارة من ال�صيارات التي 
مات�صودا  من  اأ�صمها  تغيري  مت  قد 
اإىل  اال�صم  ذلك  ورجع  مازدا  اإىل 
اأ�صم عائلة يابانية، ومعنى اأ�صم تلك 
ال�صيارة هو حقل اأو اأ�صجار ال�صنوبر 
وقد  اال�صم  تخفيف  مت  قد  ولكن 
اأن وجدت ال�رشكة  اأ�صبح مازدا بعد 
ال�صيارة  لتلك  الرتويج  يف  �صعوبة 
اللجوء  العامل، وقد مت  على م�صتوى 
اأ�صمها احلايل كي ي�صهل نطقها  اإىل 

خا�صة على االأجانب. 

- �سيارة ميت�سوبي�سي:

ق�صة  لها  التي  ال�صيارات  من  تعد 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
بتلك  اخلا�س  املعني  الت�صمية،ولكن 
والتي  الثالثة  اجلواهر  هي  ال�صيارة 
بتلك  اخلا�س  ال�صعار  يف  تظهر 
ال�صيارة، وتعود ق�صة الت�صمية اخلا�صة 
تلك  �صاحب  قيام  هو  ال�صيارة  بتلك 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رشكة 
عام  خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
من  ثالثة  عدد  ميتلك  وكان   ،1870
من  بالكثري  يحملها  والتي  ال�صفن 
الب�صائع بني كوريا وال�صني، واجلدير 
اأغلى  كانت  ال�صفن  تلك  فاأن  بالذكر 
مت  فقد  لذا  التاجر  ذلك  ميلك  ما 
اجلواهر  اأو  ميت�صوبي�صي  ت�صميتهم 
الثالثة، ومع التطور الكبري الذي قد 
�صهدة ذلك الرجل على مدار ال�صنني 
وقد  كبري،  ب�صكل  جتارته  زادت 
التي  امل�صانع  من  الكثري  له  اأ�صبح 
قد تخ�ص�صت يف �صناعة املحركات 
املختلفة،  املنتجات  من  والكثري 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�صبح  وقد 
م�صتوى  على  الهامة  ال�رشكات  من 
ميت�صوبي�صي  اأ�صبحت  وقد  العامل، 
�صناعة  يف  العاملية  املاركات  من 

ال�صيارات اليوم.

ال�سيارات ذاتية القيادة تغزو �سوارع ال�سني!

�سيارات ذاتية القيادة يف �سوارع مو�سكو الربيع املقبل

"ووزين"  مدينة  �صكان  تفاجاأ 
نوفمرب   6 اخلمي�س  ال�صينية 
ال�صلطات  بقيام  احلايل 
جميع  با�صتبدال  املحلية 
يف  العاملة  االأجرة  �صيارات 
املدينة باأخرى ذاتية القيادة.

الكبري  العدد  هذا  ن�رش  وجاء 
"ووزين"  يف  ال�صيارات  من 
املعر�س  افتتاح  مع  تزامنا 
لتقنيات  اخلام�س  العاملي 
والذي ح�رشه عدد  االإنرتنت، 
وامل�صتثمرين  الزوار  من  كبري 
واأ�صحاب �رشكات التكنولوجيا 

من خمتلف بلدان العامل.

اإن  املدينة  �صلطات  وقالت 
ال�صيارات  هذه  يف  التنقل 
جلميع  جمانيا  �صيكون 
خالل  املدينة  يف  املوجودين 
فرتة املعر�س، والذي �صيعمل 

ما بني 7 و9 نوفمرب.
تقنيات  اإىل  وباالإ�صافة 
القيادة،  ذاتية  ال�صيارات 
�صت�صتعر�س ال�رشكات ال�صينية 
جمال  يف  لديها  ما  اأحدث 
وخ�صو�صا  التكنولوجيا، 
من  اخلام�س  اجليل  تقنيات 

."5G" االإنرتنت

قد تظهر يف �صوارع مو�صكو 
�صيارات  املقبل  الربيع 
ذلك  جاء  القيادة..  ذاتية 
حلكومة  قرار  م�رشوع  يف 
ن�رشته  املحلية،  مو�صكو 

القانونية  الوثائق  بوابة 
مو�صكو  لبلدية  التابعة 
"هناك  البوابة:  وذكرت 
جتربة  باإجراء  اقرتاح 
ال�صيارات  ا�صتخدام  على 

الطرق  يف  القيادة  الذاتية 
وجمهورية  مبو�صكو  العامة 
من  بدًءا  الرو�صية  تتار�صتان 
بـ  وانتهاًء   2019 مار�س   1
اقرتح  2022"كما  مار�س   1
يقدم  اأن  القرار  م�رشوع 
ال�صيارات،  هذه  م�صتخدمو 
الوزارات  وخرباء  واالإدارات 
التجربة  يف  امل�صاركون 
مو�صكو  حلكومة  تقريرين 

عن �صري التجربة ونتائجها.
جتربة  يف  وي�صارك  هذا 
ال�صيارات  م�رشوع  حتقيق 
من،  كل  القيادة  الذاتية 
الرو�صية،  الداخلية  وزارة 

والتجارة  ال�صناعة  ووزارة 
م�صممي  وجمعية  الرو�صية، 
وم�صتخدمي  ومنتجي 
منظومة "غلونا�س" الرو�صية 
ومركز  الف�صائية،  للمالحة 
احلكومي،  العلمي  "نامي" 
اخلا�س  العمل  وفريق 
بتحقيق خارطة العمل "اأوتو 
التكنولوجية  للمبادرة  نت" 

الوطنية.
�صلطات  اأن  بالذكر  جدير 
�رشوطا  �صتفر�س  مو�صكو 
على  خا�صة  ومتطلبات 
الذاتية  ال�صيارات  اأ�صحاب 

القيادة.

عن  ني�صان  �رشكة  اأعلنت 
من  معدلة  ن�صخ  اإطالق  نيتها 
�صيارات "Terrano" رباعية 
الدفع ال�صهرية ومن املقرر اأن 
ال�صكل  على  التعديالت  تكون 
وفقا  قليلة  لل�صيارة  اخلارجي 
تغيريا  و�صت�صمل  لل�رشكة، 
الواجهة  �صكل  يف  طفيفا 
امل�صابيح  و�صكل  االأمامية، 
والتي  واخللف،  االأمام  من 
 ،LED صتدخل عليها تقنيات�
اجلديدة  النماذج  �صتزود  كما 
العجالت،  من  اأ�صكال  بعدة 
باإطارات   R16 عجالت  منها 

�صميكة.
ف�صتكون  الداخل،  من  اأما 
اأكرث  القادمة   "Terrano"

مبقاعد  و�صتزود  ع�رشية، 
وواجهة  مريحة،  جلدية 
اأنظمة  باأحدث  جمهزة  قيادة 
تعمل  و�صا�صة  املولتيميديا، 
بو�صات،   7 مبقا�س  باللم�س 
التحكم  خاللها  من  ميكن 
وم�صاهدة  ال�صيارة،  باأنظمة 
ال�صور  وعر�س  االأفالم، 
االأمامية  الكامريات  من 
و�صتجهز  لل�صيارة  واخللفية 
من  بنوعني  ال�صيارات  هذه 
ب�صعة  اقت�صادية  املحركات: 
114 ح�صانا،  وعزم  لرت،   1.6
بعزم  لرت   2.0 وحمركات 
اإىل  باالإ�صافة  ح�صانا،   143
اأوتوماتيكية  �رشعة  علب 

وميكانيكية بـ 6 مراحل.

ني�سان تعدل �سيارات 
"Terrano" ال�سهرية
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م�صاعد اأمازون ال�صوتي ي�صل 
»10 Windows«

�أن  مايكرو�سوفت  �رشكة  ذكرت 
�لذي  �ل�سوتي   »Alexa« م�ساعد 
�أنظمة  �أمازون بات متاحا يف  طورته 
�ملخ�س�سة   »10  Windows«
هذ�  و�سيمكن  �حلو��سب  لت�سغيل 
�مل�ساعد �مل�ستخدمني من ��ستعمال 
بالعديد  للقيام  �ل�سوتية  �لأو�مر 
و�إن�ساء  �ملنبه،  ك�سبط  �ملهام،  من 
قو�ئم �لتذكري، و�ل�ستف�سار عن حالة 
�ملختلفة  �مللفات  فتح  �أو  �لطق�س، 
وفتح  حمتوياتها،  على  و�لتعرف 

�سفحات ومو�قع �لإنرتنت.
وفقا  يفتقد  �مل�ساعد  هذ�  ز�ل  وما 
�مليز�ت،  من  �لعديد  �إىل  خلرب�ء 
ت�سغيل  من  �مل�ستخدم  ميّكن  ل  فهو 
�أو  و�لفيديو  �ملو�سيقى  ملفات 
�لتحكم بها، كما ل ميّكنهم من �إجر�ء 
�لت�سال.  تطبيقات  عرب  �ملكاملات 
�لأجهزة  يف  حاليا   »Alexa« ويتوفر 
�لعاملة بنظام »Windows 10« يف 
�لوليات �ملتحدة وبريطانيا و�أملانيا، 
وقريبا �سيطرح يف بقية بلد�ن �لعامل.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�صام�صونغ ت�صوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

�أ�سدرت �رشكة �سام�سونغ ثالث 
�إعالنات دعائية ت�سويقية جديدة 
�ملنتظر  �لرئي�سي  لهاتفها 
 Galaxy نوت  غالك�سي 
Note 9، و�لذي من �ملفرت�س 
�أن تك�سف �لنقاب عنه بتاريخ 9 
 ،Unpacked أوت عرب حدث�
�لعالمة  م�سري  يعتمد  حيث 
�إىل   Galaxy Note �لتجارية 
�لعمالء  فعل  رد  على  كبري  حد 
 Galaxy Note هاتف  على 
�لأمر  لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9
�لت�سويقية  �لفيديوهات  فاإن 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
حتديثات  �جلنوبية  �لكورية 
م�سار  تغري  قد  حقيقة  جذرية 

�لأمور.
قد  �ل�سابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �سام�سونغ تفكر جدًيا 
�لتجارية  عالمتها  �إلغاء  يف 
ب�سبب   Galaxy Note
وت�سبع  �لربحية،  �نخفا�س 
وتاأخري  �لذكية،  �لهو�تف  �سوق 
�حتفاظ  مع  �لرتقية  دور�ت 
�لعمالء باأجهزتهم لفرتة �أطول، 
 Galaxy S مناذج  وت�سابه 
من   Galaxy Note و   Plus
مما  �ملنتج،  خ�سائ�س  حيث 
�ملنتجني  توحيد  ي�ستدعي  قد 
كانت  �إذ�  �لتكلفة  لتخفي�س 
مبيعات �جلهاز �جلديد حمبطة، 

تفا�سيل حول  وجود  دون  ولكن 
كيفية حدوث ذلك.

قررت  �سام�سونغ  �أن  ويبدو 
و�لإعالن  �حلدث  ��ستباق 
�مليز�ت  عن  ت�سويقية  بطريقة 
�لتي من �ملفرت�س �أن يت�سمنها 
ذلك  يف  مبا  �جلديد،  هاتفها 
�ملعتاد  من  �أكرب  ب�سعة  بطارية 
هو�تف  لت�سكيلة  بالن�سبة 
حماولة  يف   ،Galaxy Note
منها جلذب �مل�ستخدمني مبكًر� 
للهاتف، حيث ي�سري �لفيديو �إىل 
بزيادة  قر�ًر�  �ل�رشكة  �تخاذ 
�لبطارية، و�لتي قد تعترب  �سعة 
بالن�سبة للكثريين �أكرب نقطة بيع 

.9 Galaxy Note يف هاتف
�ل�سادرة  �ملعلومات  و�أو�سحت 
�لهاتف  ح�سول  �إمكانية  �سابًقا 
ميلي   4000 ب�سعة  بطارية  على 
�أمبري، قادرة على �ل�سمود ملدة 
م�ساهدة  زمن  من  �ساعة   25
�لفيديو �مل�ستمر باأعلى �سطوع 
لل�سا�سة، مما يجعلها �أكرب �سعة 
�سام�سونغ  تطرحها  بطارية 
من  ذكي  هاتف  �أي  �سمن 
ت�سكيلة هو�تفها �ملختلفة، كما 
�أنها ت�سكل حت�سًنا كبرًي� بالن�سبة 
�ملا�سي  �لعام  جهاز  لبطارية 
Galaxy Note 8، و�لذي كان 
ميتلك بطارية ب�سعة 3300 ميلي 

�أمبري.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�صتك�صف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�س  وج�سيكي  �سوز�ن  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �سناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�س 
و�مل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��ستك�سف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�ساهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�سيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�سها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  �لذي  �لر�سمي”  “غري  �مل�سدر 
بو��سطة موظفي يوتيوب.

�ل�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�س  �أو  �آي  �لت�سغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �سمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�ستالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�سفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  و�ل�سرت�كات،   Trendingو �لرئي�سية، 
�لرئي�سية و�ل�ستك�ساف  �ل�سفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�سرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�ساهدة  �لعر�س  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�س�سة  �لفيديو  تو�سيات 
بن�ساط �لعر�س �ل�سابق و�سلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�ساء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�سى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

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

�لذكية.

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

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



م.�س

امل�شاركني  اأن  املتحدث  واأ�شاف 
يف هذه الطبعة من الذكور والإناث 
 15 و   7 بني  ما  اأعمارهم  وترتاوح 
بتق�شيمهم  املنظمون  يقوم  �شنة, 
اإىل اأفواج عمل مع مراعاة عوامل 
الأحزاب  وعدد  واجلن�س  ال�شن 
بهدف  تلميذ  كل  يحفظها  التي 
الأهداف  وحتقيق  الأفواج  تنظيم 
املن�شودة من تنظيم هذه الدورة, 
جلمعية  البلدي  الفرع  اأن  واأردف 
قد  اجلزائريني  امل�شلمني  العلماء 
املادية  الإمكانات  كافة  �شخر 
الرابعة  الطبعة  لإجناح  والب�رشية 
للتحفيظ  ال�شيفي  املخيم  من 
املكثف للقراآن الكرمي على غرار 
جانب  على  ي�رشفون  موؤطرا   15
و  الإداري   واجلانب  التدري�س 

للم�شاركني  الغذاء  وجبة  �شمان 
من  تنطلق  التدري�س  فرتة  اأن  مبا 
�شباحا  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة 
بعد  والن�شف  الثالثة  غاية  اإىل 

الزوال من كل يوم.
واأو�شح كذلك اأنه ل ي�شرتط حفظ 
عدد معني من الأحزاب يوميا على 
التالميذ بل يرتك ذلك لجتهادات 

امل�شاركني يف هذه الدورة والذين 
التميز  اإىل  منهم  واحد  كل  ي�شعى 
من  ممكن  عدد  اأكرب  وحفظ 
ينال  حتى  الكرمي  القراآن  اأحزاب 
واملوؤطرين  الأولياء  وثناء  ت�شجيع 

امل�رشفني على هذه الدورة.
اإىل  حّمام  يا�شني  ال�شيخ  وخل�س 
باب  فتح  مت  اأنه  على  التاأكيد 
الت�شجيالت للتالميذ الراغبني يف 
الثانية من هذه  بالدورة  اللتحاق 
الطبعة, م�شريا اإىل اأن الهدف من 
برجمة املخيم ال�شيفي للتحفيظ 
للمرة  الكرمي  للقراآن  املكثف 
العمل  هو  التوايل  على  الرابعة 
ال�شيفية  العطلة  ا�شتغالل  على 
و  والتالميذ  الأطفال  لحتواء 
القراآن  حتفيظهم  يف  امل�شاهمة 
الكرمي واإبعادهم عن كافة الآفات 

الجتماعية. 

خن�شلة

املخيم ال�صيفي للحفظ املكثف 
للقراآن الكرمي يف ن�صخته الرابعة

ملواجهة »الت�أثري 
اخلبيث للكرملني«

مو�صكو ترد بعنف على 
ا�صرتاتيجية وا�صنطن 

ال�شرتاتيجية  الرو�شية  اخلارجية  و�شفت 

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  اأعدتها  التي 

 ,« للكرملني  اخلبيث  »التاأثري  الدولية �شد 

لرو�شيا«  مناه�شة  �رشيرة  »دعاية  باأنها 

العامل,  يف  الرو�س  كراهية  بث  وهدفها 

يف  وال�شحافة  الإعالم  اإدارة  وو�شفت 

ال�شرتاتيجية  هذه  الرو�شية  اخلارجية 

الأمريكية  الوكالة  مدير  اأعلنها  التي 

غرين  مارك   )USAID( الدولية  للتنمية 

�شارة  ودعاية  املا�شي  من  »�شوت  باأنها 
معادية لرو�شيا«.

ال�شرتاتيجية  هذه  »تهدف  واأ�شافت: 

ب�رشاحة اإىل بث كراهية الرو�س يف العامل, 

الرغبة  لنا.  املجاورة  الدول  يف  ول�شيما 

والتخويف  بلدنا,  من  اخلوف  غر�س  يف 

من بعبع التدخل الرو�شي الوهمي, تظهر 

للتاأثري  العامل  اإخ�شاع  يف  الرغبة  بو�شوح 
الأمريكي وتاأليبه �شد رو�شيا«.
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م�شت�شفى نفي�شة حمود 
ب�لع��شمة وم�شت�شفى اجللفة

440 فح�ص متخ�ص�ص
 و 44 عملية جراحية 

املركز  من  متخ�ش�س  طبي  فريق  اأجرى 
»بارين  حمود  نفي�شة  اجلامعي  ال�شت�شفائي 
�شابقا« بح�شني داي )اجلزائر العا�شمة( زهاء 
440 فح�س طبي و40 عملية جراحية يف عدد 
من الخت�شا�شات مب�شت�شفى اجللفة يف اإطار 
تواأمة مع املوؤ�ش�شات ال�شت�شفائية اجلامعية, 
الوفد  رئي�س  من  ال�شبت  اأم�س  علم  ح�شبما 
الإ�ش�شتفائي  الأ�شتاذ  التواأمة,  لهذه  الطبي 

ياعي�س عا�شور .
م�شلحة  رئي�س  هو  الذي  الوفد  رئي�س  اأكد  و 
ال�شت�شفائي  باملركز  الإنعا�س  و  التخدير 
التواأمة  هذه  اأن  حمود«  »نفي�شة  اجلامعي 
التي انتهت من ن�شاطها الطبي نهاية الأ�شبوع 
بح�شور  التخ�ش�شات  عديد  م�شت  الفارط 
املتخ�ش�شني ل�شيما  الإ�شت�شفائيني  من  عدد 
منهم املخت�شني يف الإنعا�س و التخدير حيث 
اأجرت فحو�شات طبية دقيقة وكان  لها برنامج 
مكثف اأثمر عن اإجراء 44 عملية مبعدل يومي 

على مدار خم�شة اأيام كاملة.

ا�شتغل نفوذه بكل من تلم�ش�ن 
�شعيدة ومترنا�شت

رجل اأعمال ميار�ص 
ن�صاطا منجميا بالقوة

با�رشت م�شالح الدرك الوطني حتقيقات معمقة 
اأعمال  لرجل  اململوكة  ال�رشكات  اإحدى  مع 
ينحدر  امل�شوؤولني   كبار  مع  بعالقاته  معرف 
من �شيدي بلعبا�س  بعدما قام بال�شتيالء على 
بالقوة  وا�شتغاللها  ملواطنني  مملوكة  اأرا�شي 
الرثوة   ل�شتخراج  مناجم  اإىل  وحتويلها  والنفوذ 
ليح�شل  اأ�شحابها  مبعار�شة  الكرتاث  دون 

املاليري دون ترخي�س .
املقاول  ذات  قام   , يغمرا�شن  دار  بلدية  ففي 
الرخام  بكل  ا�شتحداث 03 مناجم لقتالع  من 
دائرة  �رشق  خروفة  وباب  وفلفة  الزياتن  من 
الغزوات , وبدون ترخي�س , حيث ا�شتغل  رخ�شة 
اأرا�شي املواطنني  ا�شتك�شاف لنهب الرخام من 
الذين مل ينجيهم منه املعار�شة والحتجاج , ليتم 
توقيفه موؤخرا بعدما نهب ما يزيد عن 25 مليار 
من الرخام  وبيعه يف ال�شوق ال�شوداء  وبدون دفع 
ال�رشائب بحكم انه ا�شتغل  �شهادة ال�شتك�شاف 
القانون  خارج  عمل  يعترب  ما  وهو  لال�شتغالل  
ار�س  قطعة  بنهب  ال�رشكة  ذات   قامت  كما   ,
مبنطقة �شيدي امل�شهور ببلدية  حمام بوغرارة 
دائرة مغنية , ودخل يف م�شادات مع اأهلها , كما 
اإىل  ب�شعيدة  وحولها  اأخرى  اأر�شية  نهب قطعة 
منجم دون الكرتاث باأهلها الذين ميلكون عقود 
موثقة ,اأكرث من هذا فقد قامت ذات املوؤ�ش�شة 
بولية مترنا�شت  منجم  نهب  نفودها يف  وبفعل 
بالطريقة  ول  املناجم   بقانون  الكرتاث   دون 
دفع  ول  الباطنية  املواد  ا�شتغالل  تنظم   التي 

ال�رشائب عنها .
حممد .ب

خن�شلة
انت�صال جثة غريق 

ب�صالالت اإيقلي بخريان 
مت انت�شال جثة غريق )18 �شنة( من �شاللت 
جنوب   ( خريان  ببلدية  »�شبلة«  بقرية  اإيقلي 
ال�شبت  اليوم  به  اأفادت  ما  ح�شب  خن�شلة(, 
املحلية  باملديرية  والت�شال  الإعالم  خلية  
عادل  اأول  املالزم  واأو�شح  املدنية,  للحماية 
الثانوية  الوحدة  عنا�رش  اأن  م�شاعدية, 
م�شاء  تنقلوا  �ش�شار  ببلدية  املدنية  للحماية 
اأم�س اجلمعة للتدخل على اأمل اإنقاذ ال�شحية 
الذي وجد يف حالة وفاة بعدما قام مواطنون 

بانت�شال جثته من املياه.

اجللفة

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح ثالثة اأ�صخا�ص 
اثنان  جرح  و  حتفهم  اأ�شخا�س  ثالثة  لقي 
اآخران يف حادث �شري وقع اأم�س ال�شبت بولية 
احلماية  م�شالح  من  علم  ما  ح�شب  اجللفة, 
متثل  فقد  امل�شالح  لذات  وا�شتنادا  املدنية, 
ال�شمالية  باجلهة  وقع  الذي  احلادث,  هذا 
للولية على حمور الطريق الوطني رقم واحد 
يف �شطره الرابط بني عا�شمة الولية وحا�شي 
 ( مقطورة  ذات  �شاحنة  ا�شطدام  يف  بحبح, 

)حتمل  �شياحية  و�شيارة  م�شيلة(  ولية  ترقيم 
ترقيم ولية �شطيف(.

وقد اأ�شفر احلادث عن هالك امراأتان يف عني 
ال�شحية  توفت  فيما  �شنة(   31 و   29( املكان 
الثالثة جمهولة الهوية يف امل�شت�شفى »العقيد 
هذا  اأدى  ,وكما  بحبح  » مبدينة  بوقرة  اأحمد 
احلادث اإىل اإ�شابة �شخ�شني اآخرين اأعمارهما 

) 29و36 عاما( بجروح متفاوتة اخلطورة.

»اإن�شتغرام« 

ميزة جديدة 
للتوا�صل االجتماعي 

عرب تطبيقها

تطبيق  على  القائمون  اأ�شاف 
اإىل  جديدا  مل�شقا  »اإن�شتغرام« 
من  امل�شتخدمني  ميكن  التطبيق, 
خا�شة  حمادثات  اإىل  الأ�شدقاء  �شم 
اأو جماعية عرب الهاتف, ويطلق على 
 ,chat sticker املل�شق اجلديد ا�شم
يف  »الق�ش�س«  خدمة  عرب  ويعمل 
من  دعوة  مبثابة  ليكون  »اإن�شتغرام« 
ملناق�شة  الأ�شدقاء  اإىل  امل�شتخدم 
و�شع  التي  بال�شورة  يتعلق  مو�شوع 

عليها هذا املل�شق.
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ك�أ�س اإفريقي� للأمم م�شر 2019 
موبيلي�ص معاك يا 

اخل�صراء
اجلزائرية  للفيدرالية  الر�شمي  ال�رشيك  موبيلي�س 
اخل�رش  ,ي�شّجع  )اأ(  الوطني  واملنتخب  القدم  لكرة 
اأمم  لكاأ�س  الثاين  الدور  حل�شاب  مباراتهم  ع�شّية 
اإفريقيا 2019 يف طبعتها 32 ,املنعقدة من 21 جوان 

اإىل 19 جويلية 2019 مب�رش.
لدور  الأوىل  اجلولة  ال�شحراء  حماربي  اأنَهى 
املجموعات دون خطاأ مت�شدرين املجموعة الثالثة  
نهائي منتخب  الثمن  الدور  ,ليواجهوا يف  نقاط   9 بـ 
 20:00 ال�شاعة  على  جويلية   07 الأحد  يوم  غينيا 
)بتوقيت اجلزائر(, مبلعب 30 جوان بالقاهرة ,م�رش, 
الثمن نهائي بعد احتالله  تاأهل للدور  منتخب غينيا 
املركز الثالث يف املجموعة الثانية بـ 4 نقاط ,بعد 
تعادله اأمام منتخب مدغ�شقر )2-2( ثم هزمية اأمام 
 )0-2( البورندي  على  وفوز   )1-0( نيجرييا  منتخب 
الربع  للدور  ,�شيتاأهل  اللقاء  هذا  الفائز يف  ,الفريق 
نهائي ,ويواجه نظريه املتفّوق خالل مباراة  مايل – 
كوت ديفوار ,موبيلي�س, ويّف للتزاماته حيال مرافقة 
وت�شجيع اخل�رش ,يجدد دعمه غري امل�رشوط للفريق 

الوطني, مهما كان املوعد الريا�شي ومكانه.
! حظ موفق و�شعيد للفنك

النع�مة
تركيب 4 حمطات 

جديدة للجيل الرابع
 مت تركيب و ت�شغيل 4 حمطات جديدة لتقنية اجليل 
الرابع خلدمات النرتنت للهاتف الثابت على م�شتوى 

مناطق نائية و معزولة تابعة
لبلديات ولية النعامة, ح�شبما اأفادت مديرية الربيد 

و املوا�شالت و التكنولوجيات و الرقمنة.
و اإ�شتفادت املنطقة ال�شكنية للتجزئة الرابعة غرب 
املوىل«  »عبد  قريتي  جانب  اإىل  الولية  مقر  بلدية 
بوعمامة«  ال�شيخ  »قلعة  و  عمار«  بن  »مكمن  ببلدية 
املجمع  الريفي  ال�شكن  منطقة  و  »مغرار«  ببلدية 
و تركيب  ببلدية م�رشية من و�شع  تي�شمولني  بطريق 
الهاتف  هذه املعدات اجلديدة بهدف تدعيم �شبكة 
الرابع  للجيل  العايل  التدفق  ذي  الأنرتنت  و  الثابت 
بقدرة ا�شتيعاب ب 32 مدخل و 514 خط فردي لكل 

حمطة كما او�شحت نف�س املديرية

انطلقت اأمي�س ال�شبت مبقر الفرع البلدي جلمعية العلم�ء امل�شلمني اجلزائريني بخن�شلة الطبعة 
الرابعة للمخيم ال�شيفي للحفظ املكثف للقراآن الكرمي لف�ئدة 160 طفل, ح�شب م� علم من 

املنظمني, واأكد  ال�شيخ ي��شني حّم�م رئي�س الفرع البلدي جلمعية العلم�ء امل�شلمني اجلزائريني 
وامل�شرف على تنظيم الطبعة الرابعة للحفظ املكثف للقراآن الكرمي, اأن الدورة الأوىل من هذه 

الطبعة التي تدوم 10 اأي�م تعرف حلد الآن م�ش�ركة 160 طفل من خمتلف بلدي�ت الولية.

الدرك الوطني ب�مل�شيلة 

تفكيك ور�صة �صرية ل�صناعة ال�صمة املقلدة 
للدرك  الإقليمية  املجموعة  اأفراد  متكن 
ور�شة  تفكيك  من  امل�شيلة  بولية  الوطني 
ببلدية  املقلدة  ال�شمة  مادة  ل�شناعة  �رشية 
املعاريف وكذا حجز كمية معتربة من مادة 
ال�شمة قدرت ب 4500 كلغ جاهزة لال�شتهالك 
وجاءت  لال�شتهالك  جاهزة  غري  كلغ  و1400 
مفادها  واردة  ملعلومات  ا�شتغالل  العملية 
املقلدة  ال�شمة  مادة  ل�شناعة  ور�شة  وجود 
باإحدي  رخ�شة  بدون  اأجانب  رعايا  وت�شغيل 
القانونية  املزارع وبعد ا�شتكمال الإجراءات 
و8  2جزائرين  اأ�شخا�س   10 توقيف  مت 
تقدمي  مت  خمتلفة  جن�شيات  من  اأ�شخا�س 

اأمام وكيل اجلمهورية لدي حمكمة  املعنيني 
اأمر باإيداع كل من  ب.اإ وم.اأ  بو�شعادة الذي 
اأجل  من  ببو�شعادة   الرتبية  اإعادة  مبوؤ�ش�شة 
غري  التبغ  بيع  اأجل  من  والعر�س  احليازة 
املعباأ , الغ�س يف بيع منتج موجه لال�شتهالك 
م�شانع  خارج  التبغ  �شناعة   , الب�رشي 
خمافة   , والكربيت  للتبغ  الوطنية  املوؤ�ش�شة 
الرعايا  اأما   , اإعالم امل�شتهلك  اإلزامية  عدم 
موقوفة  اأ�شهر   )6( بـــ  عليهم  حكم  الأجانب 
دائرة  اأمن  مل�شالح  ت�شليمهم  مع  النفاذ 
من  الوطني  الرتاب  لطردهم خارج  بو�شعادة 

اأجل الهجرة غري ال�رشعية .

قنبلة تربك مطار 
فرانكفورت

فرانكفورت  ملطار  امل�شغلة  ال�رشكة  اأعلنت 
�شتعرف  الطريان  رحالت  اأن  الأملاين 
فيه  �شيعمل  الذي  الوقت  يف  التاأخري, 
للحرب  تعود  قنبلة  اإبطال  على  املهند�شون 
جماورة  منطقة  يف  وجدت  الثانية  العاملية 
الأحد  يوم  التاأخريات  تبداأ  اأن  املتوقع  ومن 
عند ال�شاعة الـ10 �شباحا بتوقيت غرينت�س, 
على  املتخذة  الأمان  اإجراءات  �شتوؤثر  كما 
حركة املوا�شالت العامة يف املدينة واأفادت 
 16500 نحو  �شتجلي  ال�شلطات  باأن  ال�رشطة 
واحد  كيلومرت  حميط  يف  يعي�شون  �شخ�س 
املركزي  البنك  برج  قرب  القنبلة  موقع  عن 
اإمتام  حلني  املدينة,  �رشق  يف  الأوروبي 
نحو  وزنها  يبلغ  التي  القنبلة  تفكيك  الفنيني 
فرانكفورت  مطار  اأن  يذكر  كيلوغرام   500
يبعد 14 كيلومرت اإىل ال�رشق عن موقع القنبلة, 

وي�شافر عربه 68 مليون راكب �شنويا.

ورقلة

تدابري جديدة الإ�صالح اأعطاب �صبكة الكهرباء
ملوؤ�ش�شة  التابعة  التدخل  فرق  تدعمت 
ت�شليح  بغر�س  جدد  تدخل  باأعوان  �شونلغاز 
بورقلة  الكهرباء  ب�شبكة  الأعطاب  خمتلف 
حت�شبا للفرتة ال�شيفية, ح�شب ما اأعلنت عنه 
املوؤ�ش�شة,وقد مت جتنيد 19 فرقة تدخل من 
الكهرباء  ل�شبكة  احل�شن  ال�شري  �شمان  اأجل 

وتعمل على 
الأ�شبوع 24 �شاعة على 24 �شاعة  اأيام  مدار 
قد  التي  الأعطاب  خمتلف  وت�شليح  للتدخل 

درجات  ارتفاع  جراء  الطلب  بزيادة  ت�شجل 
وانعكا�شاتها  املو�شمية  والرياح  احلرارة 
نوعية  على  يوؤثر  مما  ال�شبكة  على  ال�شلبية 
�شجلت  قد  ل�شونلغاز,و  بيان  ح�شب  التوزيع, 
م�شالح �شونلغاز بورقلة زيادة يف الطلب على 
جوان  �شهر  خالل  جيغاواط  ب41  الكهرباء 
2019 الفارط مقارنة بنف�س الفرتة يف ال�شنة 
املا�شية ما يقابله ارتفاع بن�شبة 19 باملائة, 

وفق ذات امل�شدر.
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