
بلما�ضي: حان الوقت 
لتت�ضدر اجلزائر

 امل�ضهد الكروي القاري
تعليق ن�ضاط 5 مرامل 

وتوجيه اإعذارات ل 3 اآخرين

حتقيقات يف توظيف 200 
عامل ب�ضركات عاملة باجلنوب

النيابة ت�ضتدعي اإطارات 
من مديرية م�ضح الأرا�ضي 

و�سط مقاطعة املعار�سة جلل�سة االنتخاب 

الأفالن ير�ضح جميعي خلالفة بو�ضارب

هربا من العنو�سة وغالء لقمة العي�ش يف اجلزائر

من "بال�ضتك يف الكوزينة" اإىل 
جمندات يف �ضفوف "داع�ش"

تدابري لعدم تفاقم هذه احل�سيلة وتكرار �سيناريو 2017

3 اآلف ق�ضية لنهب العقار الغابي
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الطلبة يوؤكدون 
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حتّدث عن باليلي و�سدد تغيري 
طريقة التح�سري لكوت ديفوار

امل�سيلة 

على خلفية توظيف عمال دون املرور على اأجهزة ت�سغيل

تلم�سان

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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.       االأفالن ال يفرط يف معاقله التقليدية
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�ضمن عملية لتطهري العقار الفالحي

الغاء 30 عقد من االرا�سي
 غري  امل�ستغلة بامل�سيلة 

يوا�سل وايل والية امل�سيلة »ابراهيم 
الفالحي  العقار  تطهري   « او�سان 
غري  الفالحية  االأرا�سي  وا�سرتجاع 
»االر�ض  �سعار  وجت�سيد  امل�ستغلة، 
جاء  ما  وح�سب    « يخدمها  ملن 
االت�سال  خللية  �سحفي  بيان  يف 
اتخد  فقد   ، بالوالية  واالإعالم 
الوايل قرارات اإلغاء اال�ستفادة ل 30 
ا�ستفادة من االأرا�سي املعنية ب�سبب 

امل�رشفني  الفالحني  التزام  »عدم 
عليها بربنامج اال�ست�سالح الزراعي 
تركوا  اأنهم  كما   ، عقود  منذ 
وغري  مهملة  الفالحية  االأرا�سي 
االجمايل  العدد  لي�سبح  م�ستغلة 
لال�سارة   62 امللغاة  لال�ستفادات 
الفالحي  العقار  تطهري  جمال  يف 
م�ستثمرة   1624 �سملت  العملية  ان 
 380 عن  النتائج  وا�سفرت  فالحية 

وت�سليم  ايجابية ومت حترير  معاينة 
و  املبطل  ال�رشط  رفع  قرار   305
منذ  ال�سحابها  امتياز  عقد   170
يومنا  ايل   2019 مار�ض   18 تاريخ 
متوا�سلة  العملية  هذه  وان  هذا 
وم�ستمرة من اجل التطبيق ال�سارم 
لل�رشوط القانونية وت�سجيع وحتفيز 

الفالحني اخلقيقني .
عبدالبا�ضط بديار 

خبر في 
صورة

ديلور ينتف�ض على لعبة فيفا
 

الدويل  الالعب  عربرّ 
ديلور  اآندي  اجلزائري 
اإقدام  لعدم  غ�سبه  عن 
لكرة  الدولية  االحتادية 
جن�سيته  تغيري  على  القدم 
م�ستوى  على  الريا�سية 
والتي بقيت على  لعبة فيفا 
الفرن�سي  بالعلم  حالها 
اإىل  حتورّل  الالعب  ان  رغم 
الدفاع على األوان املنتخب 

التوا�سل  موقع  على  اخلا�ض  ح�سابه  عرب  ديلور  وقال  اجلزائري، 
اأنا  الريا�سية،  جن�سيتي  تغيري  اإىل  الوقت  »حان  تويرت:  االجتماعي 

جزائري ول�ست فرن�سيا«.

خن�ضلة
توقيف عن�سر دعم لالرهابيني

اأوقفت  املعلومات،  ا�ستغالل  وبف�سل  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع عنا�رش الدرك الوطني، 
للجماعات  )01( دعم  يوم 08 جويلية 2019 بخن�سلة/ن.ع.5، عن�رش 

االإرهابية.
مة، اأوقفت مفرزة للجي�ض  ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظرّ
الوطني ال�سعبي بتمرنا�ست/ن.ع.6، ثمانية )08( منقبني عن الذهب 
 )05( وخم�سة  �سغط   )01( ومطرقة  كهربائيا   )01( مولدا  وحجزت 
األواح لتوليد الطاقة ال�سم�سية، يف حني مت �سبط )16188( وحدة من 
خمتلف امل�رشوبات بالوادي/ن.ع.4.،من جهة اأخرى، اأحبط عنا�رش 
الدرك الوطني حماولة هجرة غري �رشعية لـ )06( اأ�سخا�ض وحجزوا 

قاربا تقليدي ال�سنع بالقالة/ن.ع.5.

بني 30 جوان و6 جويلية 2019
اإرهاب الطريق يح�سد

 اأرواح 41 �سخ�سا

لقي 41 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب 1831 اأخرون بجروح ت�سبب فيها 1571 
حادث مرور �سجلته املديرية العامة للحماية املدنية خالل الفرتة 
اأم�ض  به  افاد  املمتدة ما بني 30 جوان و6 جويلية 2019 ح�سب ما 
الثالثاء بيان لذات املديرية وكانت اأثقل ح�سيلة �سجلت ذات الوحدات 
يف والية اجللفة بوفاة 09 اأ�سخا�ض و جرح 40 اآخرين مت اإ�سعافهم و 
حتويلهــم اإىل املراكز االإ�ست�سفـائية على اإثـر 23  حادث مرور واأو�سح 
ذات امل�سدر اأن وحدات احلماية املدنية قامت بـ 2822 تـدخـل من 
اأجل 1571 حادث مرور اأدى اإىل وفاة 41 �سخ�سا و جرح 1831 اآخرين 
اإىل املراكز االإ�ست�سفائية. كما قامت وحدات  اإ�سعافهم و نقلهم  مت 
احلماية املدنية ب12617 تدخـل خا�ض بعمليات االإجالء ال�سحي من 
خالل اإجالء 1553 جريح و حتويل 10702 مري�ض اإىل امل�ست�سفيات.

الوالئي  االأمن  م�سالح  متكنت 
اإحباط  من  االأ�سبوع  هذا  بوهران 
مادة  من  كلغ   40 ترويج  حماولة 
اليوم  علم  ح�سبما  املعالج  الكيف 
االأمنية  الهيئة  لدى  الثالثاء  
امل�سدر،  نف�ض  ح�سب  و  املذكورة 
فان العملية متت بناء على ا�ستغالل 
حد  بو�سع  �سمحت  معلومات 

االجتار  حترتف  ع�سابة  لن�ساط 
اأربعة  عنا�رشها  عدد  باملخدرات 
 41 و   24 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
�سنة و �سبقت عملية توقيف هوؤالء 
الكيف  كمية  حجز  و  االأ�سخا�ض 
و  حتركاتهم  تر�سد  بعد  املعالج 
حتريات معمقة حول ن�ساطهم وذلك 
قبل فرقة مكافحة املخدرات  من 

لل�رشطة  الوالئية  للم�سلحة  التابعة 
الق�سائية.

و قد مت �سبط الكمية املحجوزة من 
الكيف املعالج على منت �سيارة على 
باإحكام  خمباأة  �سفيحة   397 �سكل 
االإ�سايف  باخلزان  التمويه  ق�سد 
للوقود. و موا�سلة  للتحريات متكن 
مركبتني  حجز  من  املحققون  

قبل  من  ت�ستعمالن  كانتا  اأخريتني 
اأجهزة  جانب  اىل  الع�سابة  ذات 
مبالغ  و  الهاتفية  لالت�ساالت 
ال�سعبة  و  الوطنية  بالعملتني  مالية 
كعائدات هذا الن�ساط االإجرامي و 
�سد  ق�سائي  اإجراء  حترير  يجري 
�سيقدمون  الذين  املتورطني  هوؤالء 

مبوجبه اأمام العدالة.

وهران 

اإحباط حماولة ترويج 40 كلغ من الكيف 

امل�سري ر�سا عبد العال يتوقع تتويج 
اجلزائر بلقب كاأ�ض اإفريقيا لالأمم

ملك   ، احلايل  الريا�سي  واملحلل  ال�سابق  امل�رشي  الالعب  توقع   
التوقعات  ر�سا عبد العال  تتويج املنتخب اجلزائري، باللقب االإفريقي 
للمرة الثانية يف تاريخه، بعد االأوىل عام 1990  وياأتي  هذا بعد االأداء 
الرائع  الذي قدمه حماربي ال�سحراء  يف  الن�سخة الـ 32 من بطولة كاأ�ض 

اأمم اإفريقيا  املقامة يف م�رش.  

اأن�سار اخل�سر يكرمون
  بلما�سي يف م�سر

اأن�سار  من  جمموعة  اأقدمت 
يف  املتواجدة  الوطني  املنتخب 
املنتخب  ت�سجيع  ق�سد  م�رش 
الوطني امل�سارك يف كاأ�ض اإفريقيا 
لالأمم بتكرمي خا�ض لفائدة الناخب 
العمل  بعد  بلما�سي  الوطني جمال 
النخبة  مع  به  قام  الذي  الكبري 
يف  الفعالية  وم�ساهمته  الوطنية 
امل�سابقة  نهائي  ربع  اإىل  تاأهيله 
االعرتاف  توؤكد  �سورة  يف  القارية، 

اجلماهريي بالدور االإيجابي الذي لعبه بلما�سي مع الالعبني.

البي�ساء  الدار  حمكمة  ق�ست 
عام  عقوبة  بت�سليط  اأم�ض، 
دينار  األف  و50  نافذا  حب�سا 
يف  نافذة  مالية  غرامة  جزائر 
من  ينحذر  �ساب  منا�رش  حق 
املدعو“ب. مع�سكر  والية 
“ال  الفتة  رفع  الذي  موفق” 
قاع  يتنحاو  اهلل…  اإال  اإله 
ع�سكرية  ما�سي  مدنية  دولة 
مدخل  اأمام  يفهم”،  والفاهم 
مت  حيث  القاهرة،  ملعب 
على  اأوراق  بعر�ض  اتهامه 
�ساأنها  من  اجلمهور  اأنظار 

الوطنية،  بامل�سلحة  االإ�رشار 
يف حني متت اإدانة املنا�رشين 
بدر  و”ن.  علي”  “خ.حممد 
حب�سا  اأ�سهر  ب6  الدين” 
موقوف التنفيذ و20 األف دينار 
نافذة  مالية  غرامة  جزائري 
نارية  األعاب  اإدخال  تهمة  عن 
�ساأنها  من  ريا�سية  من�ساأة  اإىل 
يف  اجلمهور  باأمن  امل�سا�ض 
جنحة  ريا�سية،  تظاهرة  اإطار 
رمي األعاب نارية، هذه الق�سية 
يف  كثريا  حربا  اأ�سالت  التي 
والدولية  اجلزائرية  ال�سحافة 

اأوقف  اأن  بعد  �سواء  حد  على 
رجال االأمن امل�رشي، منا�رش 
ل�سعار  حمله  ب�سبب  جزائري 
“يتنحاو قاع” يف ملعب الدفاع 
اجلوي، خالل مواجهة املنتخب 
الوطني مع منتخب كينيا، هذا 
من  ينحدر  الذي  املنا�رش 
والية مع�سكر وكان يحمل راية 
مكتوب عليها ” يتنحاو قاع”..

ع�سكرية  ما�سي  مدنية  دولة 
والفاهم يفهم« حيث يعترب هذا 
ال�سعار �سيا�سيا، وممنوع خالل 
املباريات ح�سب ما تن�ض عليه 

امل�رشية،  القدم  كرة  قوانني 
هذا  ترحيل  بذلك  ليتم 
منا�رشان  جانب  اإىل  املنا�رش 
اآخران قاما باإدخال ال�سماريخ 
ال�سفارة  تدخل  عقب  للملعب 
اجلزائرية يف م�رش، وفور ولوج 
متت  اجلزائر  اأر�ض  املتهمني 
لهم  ن�سبت  اأن  بعد  حماكمتهم 
ليتم  �سالفا،  املذكورة  التهم 
الذكر  �سالف  باحلكم  النطق 
يف  القانونية  املداوالت  بعد 

الق�سية.
م.ثيزيري

يف م�ضر البلد املنظم لنهائيات كاأ�س الأمم الإفريقية

عام حب�ض نافذ ملنا�سر جزائري حمل الفتة "تتنحاو قاع "
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و�سط مقاطعة املعار�سة جلل�سة النتخاب رئي�س الغرفة ال�سفلى للربملان

الأفالن ير�سح جميعي خلالفة بو�سارب
.       نا�سر حمدادو�س: مهزلة اأخرى من مهازل املوالة
.       بن خالف: م�ساركتنا متوقفة على هوية املرت�سح

.       جودي: نحن غري معنيني 
تعقد اليوم جل�سة انتخاب رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني و�سط مقاطعة العديد من الكتلة الربملانية باعتبار اأن املجل�س 

ال�سعبي الوطني ل ميثل الإرادة ال�سعبية ول يحظى بال�سرعية و هو مرفو�س �سعبيا وهذا ما ج�سده احلراك ال�سعبي الذي 
طالب منذ 22 فيفري بحل املجل�س، يف حني ف�سل البع�س امل�ساركة بحجة حماية موؤ�س�سات الدولة، ب�سرط اأن ي�ستويف املرت�سح 

لهذا املن�سب ال�سروط الأ�سا�سية التي تخوله لقيادة هذه املوؤ�س�سة الد�ستورية .
 اإميان لوا�س

نا�سر حمدادو�س
مهزلة اأخرى من مهازل 

املوالة

عن  الربملاين  النائب  ك�شف 
نا�رص  ال�شلم  جمتمع  حركة 
حم�س  حركة  باأن  حمدادو�س 
انتخاب  بجل�شة  معنية  غري 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
حم�س  بان  مو�شحا  الوطني، 
منذ  املجل�س  لأ�شغال  مقاطعة 

مدة
يف  حمدادو�س  و�شف  نا�رص 
»الو�شط«  به  خ�س  ت�رصيح 
املجل�س  رئي�س  انتخاب  جل�شة 
املزمع  الوطني  ال�شعبي 
مهزلة  اليوم  باأنها  اإجراءها 
املوالة،  مهازل  من  اأخرى 
وهي خطوة  �شعبيا،  املرفو�شة 
مل�شاعر  ا�شتفزازية  اأخرى 

ال�شعب اجلزائري
ول  حمدادو�س«  نا�رص  وقال 
يختلف الو�شع بني ذهاب اإحدى 
الباءات وهو بو�شارب، وقد ياأتي 

من هو اأ�شواأ منه، ولذلك فنحن 
ناهيك  اجلل�شة  لهذه  مقاطعون 

اأن يكون لنا مر�شح فيها«
بن خالف

 م�ساركتنا من عدمها 
متوقفة على هوية 

املرت�سح

عن  الربملاين  النائب  ا�شتبعد 
خل�رص  والتنمية  العدالة  جبهة 
تقدمي حزبه مر�شح  بن خالف 
ال�شعبي  املجل�س  لإنتخابات 
م�شاركة  باأن  مو�شحا  الوطني، 
على  متوقفة  عدمها  من  حزبه 
�شتقدمه  الذي  املرت�شح  هوية 

الأغلبية الربملانية.
اأكد خل�رص بن خالل يف ت�رصيح 
خ�س به »الو�شط« باأن م�شاركة 
جبهة العدالة والتنمية يف جل�شة 
انتخاب رئي�س املجل�س ال�شعبي 
هوية  على  متوقفة  الوطني 
يتوفر  التي  وال�رصوط  املرت�شح 
عدم  حالة  اأنه يف  معلنا  عليها، 
الالزمة  ال�رصوط  على  توفره 
بهذه  معنيا  حزبه  يكون  لن 
موقفه  و�شيوا�شل  النتخابات 

الذي اأخذه منذ مار�س املا�شي 
اأ�شغال  لكل  مقاطعته  يوا�شل  و 

الغرفة ال�شفلى للربملان.
و�شدد املتحدث على اأن تتوفر 
للمجل�س  اجلديد  الرئي�س  يف 
من  العديد  الوطني  ال�شعبي 
يكون  األ  اأن  اأهمها  ال�رصوط 
يكون  اأن ل  الف�شاد،  متورط يف 
تفليقي  البو  النظام  مع  متورط 
يكون  ل  اأن  اخلام�شة،  العهدة 
على  كا�شري«  »كيلو  اأكلوا  ممن 

حد و�شفه.
رغم  باأن  خالف  بن  واعترب 
الوطني  ال�شعبي  املجل�س  اأن 
اأنه لبد  اإل  ال�رصعية،  منقو�س 
وي�شتجيب  بدوره  يقوم  اأن  من 

ملطالب احلراك ال�شعبي.
ميلكون  من   « املتحدث  ودعا 
ملطالب  بال�شتجابة  الأغلبية 
واإحداث  ال�شعبي  احلراك 
التي  ال�شخ�شيات  مع  قطيعة 
حللحة  بالع�شابة  ارتبطت 
الهيئة  اأن  خ�شو�شا  الأمور 
دور  لها  �شيكون  الت�رصيعية 
للم�شار  العودة  ت�شهيل  يف 
يف  النظر  خالل  من  النتخابي 

قانون النتخابات«.
عمل  اأول  اأن  خالف  بن  و�شدد 
يجب اإرجاع احلق للمعار�شة يف 
املجل�س  التواجد �شمن هياكل 
حقنا يف التواجد يف الهياكل كما 

تن�س 114 الد�شتور.

خالد بورياح
حممد جميعي مر�سح 

الأفالن بالإجماع 

الربملان  كتلة  رئي�س  ك�شف 
حلزب الأفالن خالد بورياح باأن 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
انتخاب  جل�شة  يف  �شي�شارك 
رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
باملر�شح حممد جميعي الأمني 
العام لالأفالن لرئا�شة املجل�س 

ال�شعبي الوطني.
كتلة  باأن  بورياح  خالد  اأفاد 
العديد  بعد  بالربملان  الأفالن 
للجان  الجتماعات  من 
الإجماع  ثم  النواب  و  والهياكل 
جميعي  حممد  تر�شيح  على 
انتظار  يف  الربملان،  لرئا�شة 
الرت�شح  على  النهائية  موافقته 

مو�شحا  الربملان،  لرئا�شة 
طلبا  قدمت  احلزب  كتلة  »باأن 
من  العام حممد جميعي  لأمني 
املجل�س  لرئا�شة  الرت�شح  اأجل 

ال�شعبي الوطني اليوم ».
حممد  »باأن  بورياح  وقال 
ال�رصوط  فيه  تتوفر  جميعي 
للكفاءة و اخلربة التي يتمتع بها 
، وهو قادر على قيادة موؤ�ش�شة 
ن�شاط  بعث  لإعادة  د�شتورية 
الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
خا�شة يف ظل الو�شع الذي متر 

بها البالد ».
جودي

 نحن غري معنيني 

اأكد رئي�س املجموعة الربملانية 
باأن  حلزب العمال جلول جودي 
انتخاب  جلل�شة  راف�س  حزبه 
رئي�س للمجل�س ال�شعبي الوطني 
داعيا  اليوم،  اإجراءها  املزمع 
اإىل �رصورة ال�شتجابة ملطالب 
احلراك ال�شعبي منذ 22 فرباير 
املطالب بحل املجل�س ال�شعبي 

الوطني .
جودي  يف  جودي  جلول  اأو�شح 

يف ت�رصيح »للو�شط« باأن حزب 
بجل�شة  معني  غري  العمال 
انتخاب رئي�س املجل�س ال�شعبي 
قرر  حزبه  بان  مذكرا  الوطني، 
من  مار�س ال�شتقالة   26 منذ 
للحزب  الربملانية  املجموعة 
من املجل�س ال�شعبي الوطني”.

�شدد جلول جودي  على �رصورة 
احلراك  ملطالب  ال�شتجابة 
احلراك  بداية  منذ  ال�شعبي 
ال�شعبي  و حل الربملان ،م�شريا 
بان هذه املوؤ�ش�شة ل متثل اإرادة 

ال�شعب و مطالبه املطروحة
احلاج بلغوتي

جبهة امل�ستقبل متخوفة 
من الفراغ املوؤ�س�ساتي

الربملانية  الكتلة  رئي�س  اأكد  
باأن  امل�شتقبل  جبهة  حلزب 
م�شاركة حزبه يف جل�شة انتخاب 
رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
من  احلزب  تخوف  من  نابعة 
وواجبا  املوؤ�ش�شاتي  الفراغ 
من  الدولة  موؤ�ش�شات  حلماية 

النهيار والعمل على تقويتها.
اجلبهة  مر�شح  وبخ�شو�س 

ال�شعبي  املجل�س  لرئا�شة 
باأن  املتحدث  اأو�شح  الوطني، 
قبل  لها موقف  �شيكون  احلرك 
الغرفة  رئي�س  انتخاب  جل�شة 
باأن  م�شريا  للربملان،  ال�شفلى 
املرت�شح لهذا املن�شب يجب اأن 
ال�شعبي،  احلراك  بثقة  يحظى 
�شليم  خيار  هنالك  يكون  حتى 
الت�رصيعية  املوؤ�ش�شة  لقيادة 
الال�رصعية  يف  تخبطت  التي 

منذ مدة على حد تعبريه .
فطة ال�سادات

نواب الأر�سيدي 
يقاطعون 

النائب  اأكدت  اأخرى،  جهة  من 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  عن 
ال�شادات  فطة  والدميقراطية 
بجل�شة  معني  غري  باأن  حزبها 
انتخاب رئي�س املجل�س ال�شعبي 
باأن  نواب  م�شرية  الوطني 
اأ�شغال  يقاطعون  الأر�شيدي 
منذ  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
يوم  ال�شعبي  احلراك  انطالق 
22 فيفري املن�رصم وقد حددنا 

موقفنا من ن�شاطاته �شابقا.

يف النتخابات التي �ستجرى اليوم

جميعي  ملحمد  كبرية  حظوظ 
الربملان برئا�سة  للفوز 

و  الأفالنيون  الربملان  نواب  اأم�س  اجتمع 
تر�شيح  اأجل  من  احلزب  من  قيادات  عدة 
حممد  لالفالن  احلايل  العام  الأمني 
ملعاذ  خلفا  الربملان  لرئا�شة  جميعي 
ومت  موؤخرا  ا�شتقالته  قدم  الذي  بو�شارب 

اإعالن �شغور املن�شب.
وقد اجتمع اأم�س رئي�س كتلة الربملان خالد 
اإ�شافة اىل نواب الأفالن و عدة  بورياحي 
بحيدرة  احلزب  احلزب مبقر  من  قيادات 
العام  لالأمني  دعمهم  لإعالن  بالعا�شمة 
لنتخابات  للرت�شح  احلايل حممد جميعي 
فعاليته  �شتجرى  الذي  الربملان  رئي�س 

اليوم بقبة زيغود يو�شف .
وقد كان يف البداية �شبه تردد لدى الأمني 
الرت�شح  يف  جميعي  حممد  احلايل  العام 
الأم�س  اجتماع  اأن  اإل   ، الربملان  لرئا�شة 
مبقر احلزب و اإ�رصار النواب على تر�شحه 
رئا�شة  اإىل  للرت�شح  جميعي  اأقنع  قد   ،
لطاملا  الأخري  هذا  اأن  خا�شة   ، الربملان 
كان نائبا يف هذه املوؤ�ش�شة ويعرف جيدا 

كوالي�شها .
ال�شعيد  اإعالن  ظل  يف  هذا  ياأتي  كما 
اجل  من  الق�شاء  اىل  جلوءه  بوحجة 

وهو   ، للربملان  كرئي�س  من�شبه  ا�شرتجاع 
من  العديد  مع  يت�شادم  ما  املوؤكد  من  ما 
اإ�شقاط  يف  �شاهموا  الذي  الأفالنيني 
جميعي  حمافظة  اإىل  اإ�شافة   ، بو�شارب 
على خط الرجعة وعدم دخوله يف �رصاع 

مبا�رص مع بوحجة .
ال�شعيد بوحجة قد �رصع من  اأن  العلم  مع 
من�شبه  اإىل  للعودة  موؤخرا  �شغطه  وثرية 
معاد  �شقوط  بوادر  ظهور  بعد  ل�شيما   ،
ت�شب  املعطيات  جميع  اأن  ال   ، بو�شارب 
زيغود  قبة  لتويل  يف �شالح حممد جميعي 
امل�شادر  من  الكثري  اأن  خا�شة   ، يو�شف 
ت�شري اإىل رغبة قبلية ز �شابقة جلميعي يف 

تويل رئا�شة الربملان .
هي  املعطيات  كل  فاإن  هذا  اإىل  واإ�شافة 
له  اأن  و  خا�شة  جميعي  حممد  �شالح  يف 
الدور الكبري يف افتكاك الربملان من معاذ 
املنادين  اأول  وكان   ، جماعته  و  بو�شارب 
اأمني عاما  اأ�شبح  اأن  بتنحية بو�شارب فور 

لالأفالن .
من  العديد  يوجد   ، اأخرى ّ جهة  من 
من  الذين  و  جميعي  ملحمد  املناف�شون 
هذا   ، عفيف  �شي  احلميد  عبد  بينهم 
الأخري الذي �شقطت حظوظه ، �شيما بعد 
احلزب  قيادات  و  الأفالن  نواب  التفاف 
عفيف  �شي  يجعل  مما   ، جميعي  حول 
معزول  اأن مل  ين�شحب هو الآخر وي�شاند 

جميعي .
انتخابات  اليوم  تقام  اأن  املنتظر  ومن 
لهذه  جديد  رئي�س  لختيار  الربملان 
يبدو  و   ، ال�شغور  حالة  اإعالن  بعد  الهيئة 
اأن هناك ان�شجام داخل قبة الربملان ، ول 
توجد ت�شجنات كبرية مثلما كانت ، خا�شة 
يف  التقارب  اأو  التالحم  بع�س  عودة  بعد 
يف  احلزبية  الكتل  خمتلف  بني  التوجهات 

الربملان .
ع�سام بوربيع

املجل�س ال�سعبي الوطني

الأفالن ل يفرط يف معاقله التقليدية
حلزب  النيابية  ف�شلت الكتلة 
باملجل�س  الوطني،  التحرير  جبهة 
م�شاألة  اأم�س  الوطني  ال�شعبي 
ال�شفلى  الغرفة  لرئا�شة  مر�شحها 
،ور�شجت  بو�شارب  ملعاذ  خلفا 
حممد  للحزب  العام  الأمني  الكتلة 
بعد  املجل�س،  لرئا�شة  جميعي 
الجتماع الذي عقدته الكتلة مبقر 

احلزب يف حيدرة بالعا�شمة.
واأكد رئي�س الكتلة خالد بولرباح  يف 
ت�رصيح للو�شط عقب الإجتماع، اأن 
جاء  ال�شبيحة  عقد  الذي  الأخري 
التي  الجتماعات  من  العديد  بعد 
املجموعة  كاجتماع  بالأم�س  متت 
يتعلق  اجتماع  و  للحزب  الربملانية 
املجل�س  رئي�س  تر�شيح  بدرا�شة 
ال�شعبي الوطني و اآخر يخ�س هياكل 
التابعة  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
جلبهة التحرير و كذا اجتماع هياكل 
اللجان الدائمة املنبثق من اللجنة 
املتحدث  ذات  اأ�شاف  و  املركزية 

انه من درا�شة كل الأطروحات وفق 
اإ�رصاف  حتت  و  ت�شاور  و  نقا�س 
الكتلة  رئي�س  وقال  احلكماء  جلنة 
الوطني  التحرير  جبهة  نواب  اأن 
يف  جميعي،  تر�شيح  على  اأجمعوا 
على  النهائية  موافقته  انتظار 
واأ�شاف  الربملان  لرئا�شة  الرت�شح 
رئي�س  من�شب  باأن  املتحدث  ذات 
لي�س  الوطني،  ال�شعبي  املجل�س 
تتوفر  اأن  وجب  لذا  عاديا  من�شبا 
من  جمموعة  له  املرت�شح  يف 
واخلربة  الكفاءة  منها  ال�رصوط 
الد�شتورية  املوؤ�ش�شة  هذه  لقيادة 
وقال باأن املجل�س ال�شعبي الوطني 
يف  م�شتقبال  فعال  دور  له  �شيكون 
الهامة  القوانني  العديد من  درا�شة 
املرتبطة باحلياة العامة للمواطن و 
املجل�س  رئي�س  اأن  بولرباح  قال 
فعال  دور  له  الوطني  ال�شعبي 
املوؤ�ش�شة  ن�شاط  بعث  اإعادة  يف 
الد�شتورية وبح�شب املتحدث فاإن 

حممد جميعي” يتمتع بخربة كبرية 
كربملاين وهي نائب للعهدة الرابعة 
املجل�س  خبايا  كل  ويعرف  له، 

ال�شعبي الوطني”.
املجل�س  يعقد  اأن  املنتظر  ومن 
جل�شة   ، اليوم  الوطني،  ال�شعبي 
بعدما  اجلديد،  الرئي�س  لنتخاب 
القانونية  ال�شوؤون  جلنة  اأقرت 
باملجل�س  واحلريات  والإدارية 
رئي�س  من�شب  �شغور  حالة  اإثبات 
الرئي�س  كان  املجل�س ولال�شارة 
بو�شارب،  معاذ  للمجل�س،  ال�شابق 
الثالثاء  ا�شتقالته،  قدم  قد 
�شعبي  اأعقاب حراك  املا�شي، يف 
نظام  رموز  كل  برحيل  يطالب 
العزيز  عبد  ال�شابق،  الرئي�س  حكم 
بوتفليقة و من جهة اأخرى وبتاريخ 
30 اأفريل املا�شي، انتخب اأع�شاء 
جبهة  حلزب  املركزية  اللجنة 
الأعمال  رجل  الوطني،  التحرير 
جديًدا  عاًما  اأميًنا  جميعي  حممد 

كان  اأخرى  جهة  ،ومن  لالفالن 
للمجل�س  الأ�شبق  الرئي�س  وجه 
بوحجة،  �شعيد  الوطني،  ال�شعبي 
دعوة �رصيحة لالأمني العام احلايل 
الوطني  التحرير  جبهة  للحزب 
حممد جميعي، واإىل كافة منا�شلي 
اأجل دعمه وم�شاعدته  احلزب من 
يف ما يعتربه ”دفاعا عن ال�رصعية 
التي يتم�شك بها ال�شعب واإنهاء كل 
بـ»الع�شابة”، داعيا  دور ملا و�شفه 
اإىل  عودته  م�شار  تاأييد  اإىل  هوؤلء 
ال�شعبي الوطني و  رئا�شة املجل�س 
عن تداول اأ�شم الأمني العام للحزب 
 ، الآفالن  خلالفة  جميعي  حممد 
قال بوحجة اأن حممد جميعي اأمني 
عام �رصعي للحزب متت تزكيته من 
باملقابل  و  املركزية،  اللجنة  قبل 
ال�رصعي  الرئي�س  اأنه  بوحجة  اأكد 
للربملان الذي اأبعدته الع�شابة من 
ولي�س  الواقع  الأمر  بقوة  املن�شب 

ب�رصعية القانون”.

يروج فيه خلطاب مرتفع عن املنا�سب 

الربملان  لرئا�سة  يرت�سح  الأفالن  عام  اأمني 
للجبهة  العام  الأمني  تر�شح 
التحرير الوطني حممد جميعي، 
لرئا�شة املجل�س ال�شعبي الوطني 
امل�شتقيل   بو�شارب  ملعاذ  خلفا 
وذلك  املن�رصم  الأ�شبوع  نهاية 
خلطاب  فيه  يرافع  وقت  يف 
مرتفع عن منا�شب امل�شوؤولية ما 
العتيد يف  ا�شتمرار احلزب  يوؤكد 
خطابته التي حتمل ازدواجية يف 

القرار الفعلي 
م�شادر  عنه  ك�شفت  ما  ح�شب  و 
برملانية  فاإن الأمني العام للعتيد 

تقدم مبعية كل من عبد احلميد 
بو�شماحة،  بوعالم  عفيف،  �شي 
ترب�س، تور�شي و كان جميعي قد 
قال يف خطاب اأمام نواب الكتلة 
التحرير  جبهة  حلزب  الربملانية 
نواب  على  يجب  ل  اأنه  الوطني  
بالأ�شخا�س  التم�شك  الكتلة 
العام  بالأمني  الأمر  تعلق  ولو 
م�شري  ربط  اإن  موؤكدا  للحزب 
من  خطاأ  يعد  ب�شخ�س،  احلزب 
لأن  �شفته  كانت  مهما  الأخطاء 
ال�شيء الذي يربطنا باحلزب هو 

اجلزائر ويف ال�شياق دعا جميعي 
خلالفة  ا�شمه  تداول  يتم  الذي 
معاذ بو�شارب يف رئا�شة املجل�س 
ال�شعبي الوطنيـ  اإطارات ت�شكيلته 
ال�شيا�شية اإىل �رصورة املحافظة 
قوية  الدولة  موؤ�ش�شات  على 
و�شمان  الدولة  �شريورة  ل�شمان 
قائال  القائمة،  الأجيال  م�شتقبل 
اإن التاريخ لن يرحمنا اإن مل نقم 
املنا�شب  ولتذهب  مبهامنا، 
م�شلحة  �شبيل  يف  اجلحيم  اإىل 
فيما  �شبابها  وم�شتقبل  اجلزائر 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  يزال  ل 
بوحجة  �شعيد  ال�شابق   الوطني 
رئا�شة  اإىل  بالعودة  متم�شكا 
اأن   على  �شّدد  حيث  املجل�س 
بال�شعيد  تتعلق  الربملان  �رصعية 
العام  بالأمني  لي�س  و  بوحجة 
وقد  جميعي  حممد  لالأفالن 
بني  العتيد  احلزب  بوحجة  خري 
اإعادته اإىل من�شب الرجل الثالث 
الق�شاء  اإىل  اللجوء  اأو  الدولة  يف 

لإن�شافه
اإليا�س. ر

ف.ن�سرين 
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اأحمد باحلاج 

م�صادر  من  »الو�صط«  يومية  علمت 
�صكاوى  على  بناء  اأنه  مطلعة 
وعرائ�ض احتجاجية ، فقد با�رشت 
دوائر االخت�صا�ض املعنية ، حتريات 
اأمنية يف مالب�صات توظيف ال�رشكات 
الوطنية النفطية العاملة يف ال�صناعة 
النفطية لـ 200 عامل من خارج واليات 
غرار  الكبري  على  البالد  جنوب 
ورقلة ، مترنا�صت ، اأدرار واالأغواط 
املحلية  الوكاالت  على  املرور  دون 
يتنافى  الذي  االأمر  ،وهو  للت�صغيل 
احلكومة  وتو�صيات  توجيهات  مع 
التوظيف  اأولوية  مبنح  القا�صية 
الحتواء  املنطقة  اأبناء  لفائدة 
بخيار  املتم�صكني  البطالني  احتقان 
الت�صعيد من لهجة خطابهم لل�صغط 
ملف  بت�صيري  املكلفة  اجلهات  على 
مع  التجاوب  اأجل  من  العاملة  اليد 
و�صع  يف  اأ�صا�صا  املتمثل  مطلبهم 
امل�صجلة  و اخلروق  للتجاوزات  حد 

يف �صوق ال�صغل    .
اإىل جانب ذلك فقد با�رشت م�صالح 

مع  التحقيق  ورقلة  بوالية  العدالة 
الوالئية  الت�صغيل  بوكالة  اإطارات 
م�صتوى  على  وم�صوؤولني  بورقلة 
قررت  حيث   ، النفطية  ال�رشكات 
املعنية اإيداع  االخت�صا�ض  دوائر 
العرو�ض ومتابعة  رئي�ض جلنة جلب 
التن�صيبات بالوكالة الوالئية للت�صغيل 

،يف  املوؤقت  احلب�ض  رهن  �صابقا 
املن�صوبة  بالتهم  حماكمته  انتظار 
اإليه على خلفية توظيف ختم اللجنة 
ت�صيريها  على  ي�رشف  كان  التي 
قرار  العمل مبوجب  قبل ف�صله عن 
�صياق  ويف   ، التاأديبي  املجل�ض  من 
�صملت  التي  املحاكمة  فاإن  مت�صل 

روؤ�صاء  بينهم  من  اأخرى  اإطارات 
وكاالت حملية �صابقني مت متابعتهم 
كذلك يف جل�صة علنية نهاية االأ�صبوع 
االأنباء  ت�صاربت  حيث   ، املن�رشم 
اتخذت  التي  االإجراءات  حول 
�صدهم منها �صدور اأوامر باالإيداع و 
الرقابة  بو�صعهم حتت  تتعلق  اأخرى 
اأثارت  التي  الق�صية  وهي  الق�صائية 
ردود فعل كبرية على م�صتوى مواقع 
هللت  التي  االجتماعي  التوا�صل 
�صوق  خروق  مللف  العدالة  لفتح 

الت�صغيل .
اأبدى عدد من  اإىل جانب ذلك فقد 
امتعا�صهم  املذكورة  الواليات  والة 
ت�صيري  �صوء  من  اأ�صموه  مما  الكبري 
ملف ال�صغل ، االأمر الذي �صاهم يف 
احلركات  ملعدالت  املقلق  التزايد 
بدخول  ينذر  وبات  االحتجاجية 
ظل  يف  ،وذلك  �صاخن  اجتماعي 
الغمو�ض الذي يكتنف م�صري القوائم 
الفحو�صات  يف  للناجحني  اال�صمية 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على   املهنية 
و�صاية  حتت  العاملة  النفطية 

املجمع النفطي العمالق .

على خلفية توظيف عمال دون املرور على اأجهزة ت�شغيل

حتقيقات يف توظيف 200 عامل ب�سركات عاملة باجلنوب
.      موجة الحتجاجات حتا�شر الولة 

با�شرت دوائر الخت�شا�ص املعنية بوليات جنوب البالد الكبري، حتريات اأمنية يف مالب�شات توظيف  200 
عامل من وليات �شمالية و�شرقية بال�شركات الوطنية النفطية دون املرور على وكالت الت�شغيل املحلية 

ح�شب املعلومات املتاحة .

عبدالرحمن بوقادوم

خمطط  ا�سرتاتيجي ملكافحة التغريات املناخية  
للوكالة  العام  املدير  ك�صف 
املناخية  للتغريات  الوطنية 
لدى  بوقادوم  عبدالرحمن 
�صمن  �صيفا  اأم�ض  حلوله  
برنامج »�صيف ال�صباح« على 
عن  االأوىل  االإذاعية  القناة 
وطني  ا�صرتاتيجي  خمطط  
املناخية   التغريات  ملكافحة 
يف  البيئة   وزارة  �صتعر�صه 
القادمة على احلكومة  االأيام 
ن�صاطات  ي�صمل  والذي 
االنبعاثات   وتقلي�ض  التاأقلم 
  165 املخطط  هذا  وي�صم 
للتاأقلم  منها   65 ن�صاطا 

االنبعاث يف  لتقلي�ض  والبقية 
واملتو�صط  الق�صري  املديني 

اإىل غاية 2030.
التزام  بوقادوم  اأكد  كما 
لتقلي�ض  مبخططها  اجلزائر 
والتاأقلم  احلراري  االنبعاث 
اإىل تعاون دويل   البيئي داعيا 
االأموال  توفري  طريق  عن 
 ، الظاهرة  الالزمة ملكافحة 
م�صريا اأن االحتبا�ض احلراري  
جملة  م�صببا  �صيتوا�صل 
راأ�صها  على  الظواهر  من 
درجة  وارتفاع  الفي�صانات 
احلرارة، موؤكدا ت�صجيل اأرقام 

قيا�صية غري م�صبوقة ت�صجلها 
اأن  االأر�صية  مو�صحا   الكرة 
درجة احلرارة  املرتفعة التي 
�صهدتها اجلزائر  موؤخرا جاء 
جراء التغريات املناخية  اأنها 
ال تخ�ض اجلزائر فقط يف بل 
جتري على كل بلدان العامل، 
ال�صيناريوهات  اأن  م�صيفا 
املناخ  خرباء  و�صعها  التي 
احلرارة  ارتفاع  تتوقع 
واجلفاف والفي�صانات ب�صكل 

متكرر وم�صتمر.
من  املتحدث  ذات  وحذر 
الكبرية   املناخية  التغريات 

 3 اجلزائر يف   �صهدتها  التي 
عقود االأخرية   والتي اأ�صفرت 
االأمطار  لكمية  نق�ض  عن 
اأدى  باأكرث 13 باملائة،  مما  
املياه  و�صح  اجلفاف  اإىل 
ارتفاع الفي�صانات  خا�صة يف 
اجلنوب اجلزائري  ويف هذا 
املتحدث   ذات  قدم  ال�صدد 
في�صانات  عرب  حيا  مثاال 
اإيلزي االأخرية  والتي اأرجعها 

اإىل التغريات املناخية.
عبدالرحمن  اعترب  كما 
من  اجلزائر  اأن  بوقادوم 
وفت  التي  القليلة  الدول 

املناخ   لقمة  بتعهداتها 
برناجمها  يخ�ض  فيما   2015
 ، االنبعاث احلراري  لتقلي�ض 
اأن  ،  موؤكدا  البيئي،  والتاأقلم 
على  م�صوؤولة  لي�صت  اجلزائر 
ن�صبة   ميثل  مبا  اإال  االنبعاث 
الن�صبة   هذه  وا�صفا     0.48
ت�صرتط  حيث  جدا   بالقليلة 
التي  ح�صب  اجلزائر،  خطة 
عدة  املناخ  لقمة  رفعت 
انتقال  راأ�صها  على  اأ�ص�ض 
وتوفرياالأموال  التكنولوجيا 

للدول النامية.
ح.م 

مبحكمة  العامة  اأطلقت النيابة 
خالل  من  معمقة  تلم�صان  حتقيقات 
االأرا�صي  م�صح  اإطارات  باقي  ا�صتدعاء 
باأمر  ا�صدر  الدولة مع  واأمالك 
العمومية  بالقوة  بالقب�ض  واالإح�صار 
يف حق املحافظ الفار  بفرن�صا ، بعدما 
العقار  لنهب  مملكة  �صكلوا  اأنهم  تبني 
الأمالك  والتابع  وال�صياحي  الفالحي 
وا�صتعمال  التزوير  طريق  عن  الدولة 
املزور يف خمططات االأرا�صي والعقود 
اإىل  ا�صتخراج  باالإ�صافة   ، والرتقيمات 
اأ�صخا�ض  يف  باأ�صماء  عقارية  دفاتر 

اأرا�صي الدولة لت�صهيل عملية نهبها .
يف  النيابة  با�رشت  وقد  هذا 
م�صح  اإطارات  من  العديد  ا�صتدعاء 
خلفية  على  الدولة  االأرا�صي  واأمالك 
الفالحي  العقار  نهب  تورطهم  يف 
،حيث  للدولة  وال�صياحي  والتابع 
االأرا�صي  م�صح  مدير  ا�صتدعاء  مت 
الوالئي  باملدير  التحق  بالنيابة  الذي 
م�صح  ملحقة  م�صوؤول  ،و  املحبو�ض 
االأرا�صي بدائرة الرم�صي وموظفني من 
من  رئي�صيني  مفت�صني  و  القطاع  نف�ض 
املديرية الوالئية الأمالك الدولة  والذين 
مت و�صعهم ا حتت النظر بتهمة االإهمال 
يف الت�صيري االإداري اأثناء تاأدية املهمة و 
التي فتحت باب التزوير للتالعب بعقود 
امللكية العقارية  التي �صملت العديد من 
�صملت  مواقع  �صياحية  كما  البلديات 
 ، اقلة   ، الوردانية   ، هنني  على  غرار 

بن  اأوالد  بحرية   ، بيدر   ، يو�صع  �صيدي 
باالإ�صافة   ، مهيدي  بن  ومر�صى  عايد 
اإىل االأرا�صي الفالحية بكل من الرم�صي 
، مغنية ، بني وار�صو�ض ، �صبعة �صيوخ ، 
زناتة .... واأخرى تابعة الأمالك الدولة 

على  غرار من�صورة ، تلم�صان
اجلمهورية  وكيل  اآمر  اآخر  جانب   من 
لدى حمكمة تلم�صان باالإح�صار الق�رشي 
العقاري  املحافظ  حق  بالقوة  يف 
حاليا  يتواجد  تلم�صان   الذي  لوالية 
بفرن�صا املتورط يف التالعب يف هوية 
اأمالك وطنية  التي تغريت من  العقود 
يف  التحري  بعد  خا�صة  اإىل  اأمالك 
التي  العقار  نهب  بق�صية  عالقته 
حت�صل فيها الكثري من االإطارات على 
امتيازات مادية مبا فيها قطع ار�صية 
م�صاركتهم  نظري  فيالت  و  �صيارات  و 
الت�صرت  يف �رشقة م�صاحات عمومية و 
ا�صتدعاء  مت  كما  ح�صا�ض  ملف  على 
بتلم�صان  و  بنكية  مدير  وكالة 
بكل  ينحدرون  العقار  يف  �صم�صارين 
اإىل  تلم�صان  باالإ�صافة  و  من �صبدو 
ملف  �صلوعهم  يف  مقاولني  تبني 
التزال  اآخر  جانب  من   ، العقار  نهب 
التحقيقات متوا�صلة يف هنني والغزوات 
مهيدي  بعدما  بن  ومر�صى  والرم�صي 
االأرا�صي  م�صح  من  اإطارات  اأن  تبني 
العقار  لنهب  اإىل مملكة  اإدارتهم  حولو 

والبزن�صة فيه .
حممد بن ترار

تلم�شان

النيابة ت�ستدعي اإطارات من 
مديرية م�سح الأرا�سي 

اأمر بالقب�ص على متهم فار بفرن�شا

مع جتديد رف�ص ا�شتمرار الوجوه القدمية

الطلبة يوؤكدون التم�سك 
ب�سيادة ال�سعب 

الع�رشين  م�صريتهم  اأم�ض،  الطلبة  جدد 
هاتفني  ال�صعبي،  للحراك  الداعمة 
بجزائر حرة، مع اإطالق �رشاح املعتقلني 
والهتاف  بورقعة  الرائد  راأ�صهم  على 
تقود  الع�صابات«،  مع  حوار  »ماكان�ض 
الطالب  �صور  تت�صمن  الفتات  امل�صرية 
عبد الرحمن ومفجري الثورة التحريرية 

ال�صتة.
من   10.30 بُعيد  امل�صرية  وانطلقت 
الطلبة،  من  باملئات  ال�صهداء  �صاحة 
متم�صكني  احلراك،  با�صتمرارية  هاتفني 
دار  الطالب   « الباءات،  باقي  برحيل 
ال  بدوي  ال  و«  ديقاج«  ديقاج  الكوراج 
حكومة ال�صعب يريد التغيري« و«يا حنا يا 
نتوما يا حنا يا نتوما ديقاج يا احلكومة« 
الذي ردد كثريا مع »ليبريي الجلريي« و 

»جزائر حرة دميقراطية«.
كما توجهوا اإىل �صلك العدالة »يا قا�صي 
عليك مبن خانوا االأمانة« و«ال�صعب يريد 
ارتاح  ب«  واختتامها  م�صتقل«  ق�صاء 
بن  يا  بولعيد  بن  يا  و«  �صهيد«  يا  ارتاح 

بولعيد حبوا يرجعونا عبيد«.
اأنه  فاأكدوا  الهوية  ملف  بخ�صو�ض  اأما 
مف�صول فيها بالهتاف » الوحدة الوطنية 
خط اأحمر« و« قبايلي عربي خاوة خاوة« 
و« يا اهلل يا موالنا عاونا وكون معنا با�ض 
عن�رشية  وماكان�ض  اخلونة  هاد  انحوا 
»مطالبنا  �صعارات  فاحلركية«  زكارة 
اأول  بيان  فيها  ف�صب  الهوية  �صيا�صية 
املعتقلني  مللف  عائدين  نوفمرب«، 
ليبريي  و«  املعتقلني«،  ب«حرروا حرروا 

بورقعة« وليبريي املجاهد.
وعلى طول م�صار امل�صرية و�صوال ل�صاحة 
االأمري عبد القادر حياه الطلبة باالأنا�صيد 
ق�صمنا  الوطني  الن�صيد  وترديد  الوطنية 
حول  ملتفني  بالدي،  يا  بالدي  ويا 
جمددا  املئات  بهم  التحق  اأين  الن�صب، 
هاتفني » ما كان�ض حوار مع الع�صابات« 
و«هذا  ع�صكرية«  ما�صي  مدنية  دولة  و« 
ال�صعب ال يريد حكم الع�صكر من جديد« 
اهلل  اهلل  ب«  الع�صابة  رف�ض  تاأكيد  مع 
واتباعها  الع�صابة«  نحوا  جينا  بابا  يا 

»�صي�صتام ديقاج«. 
 7 املادتني  تطبيق  على  الطلبة  اأكد  كما 
 « اإجناح املرحلة  �صعارات  و 8، مع رفع 
ال�صلطة  و«  االإعالم« و« املادة 7«  حرية 
ال   « �صعار  مع  االأخ�رش  باللون  لل�صعب« 

للعن�رشية« باللون االأحمر.
جتمع  اأين  عمريو�ض  �صارع  الطلبة  وبلغ 
ح�صيبة  �صارع  نفق  اإىل  لي�صلوا  االآالف 
والعودة ل�صاحة اأودان، اأين جتمهروا ملا 
نف�ض  مرددين  الزوال  بعد  الواحدة  بعد 
الهتافات قبل االن�صحاب تدريجيا بعدها 
واختتام امل�صرية باجتاه �صارع عمريو�ض 

جماعات ملتحفني بالعلم الوطني .
امل�صرية  ت�صهد  مل  االأمني  اجلانب  من 
الت�صييقات التي طبعت بخا�صة امل�صرية 
الذي  اجلدل  مع  تاأتي  اأنها  خا�صة   ،18
اخلا�ض  والفيديو  اجلمعة20  اأعقب 
وما  اأر�صا  �صاقطني  متظاهرين  ب�رشب 

اأعقبه من فتح حتقيق حوله.
�شارة بومعزة

مدير  من  �صامية  اإطارات  فجرت 
ق�صية  العمرانية   والتهيئة  ال�صكن 
ف�صاد كربى هزت والية تلم�صان  خالل 
عهد الوايل االأ�صبق نوري عبد الوهاب 
خمت�صني  درا�صات  مكاتب   03 تخ�ض 
ابن  يديرهم  كان  والتي  املتابعة  يف 
ومقربني  الوهاب  عبد  نوري  الوايل 
يف  املاليري  بنهب  قاموا  والذين  منه 
غري  بطريقة  م�صاريع  متابعة  عملية 
النفوذ   ا�صتعمال  طريق  عن  مطابقة 
يف احل�صول على ال�صفقات  والتحايل 
عدة  اإ�صقاط  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 
مديرة  تتقدمهم   �صامية   اإطارات 
فتيحة  العمومية  والتجهيزات  ال�صكن 
عنابة  اإىل  حتويلها  مت  التي  ك�صرية 
ما  نهب  ق�صية  وجه  ،وقوفها يف  بعد 
�صهريا  مليون  و200  مليار  عن  يزيد 
 21 ملدة  الدولة  اإقامة  �صفقة   يف 
ريعه  من  ا�صتفاد  والذي  كامال  �صهرا 
الوايل بعد حتويل حفيدة االأمري عبد 
القادر زجرا  باالإ�صافة اإىل العديد من 
التجاوزات التي قد جتر وايل الوالية 

االأ�صبق اإىل  العدالة .
االأولية  املعطيات  واأ�صارت  هذا 
وايل  يجر  قد  الذي  امللف   هذا  يف 
نوري  املالية  املوارد  ووزير  تلم�صان 
انه  رغم  التحقيق  اإىل  الوهاب  عبد 
وت�صبب يف  وثيقة  اأي  على  مل مي�صي 
نهب  ما يزيد عن 23 مليار يف ق�صية 
مل  الذي  الدولة  مل�رشوع  املتابعة 
وايل  قام  حيث   ، بعد  ا�صغاله  تنتهي 
الوالية بتق�صيم م�رشوع متابعة  اأ�صغال  
الذي مت بغالف يقارب  الدولة  اإقامة 
ال600 مليون �صنتم  �صهريا على مدى 
21 �صهرا  لفائدة مكتب درا�صات الذي 
يعمل به ابن الوايل  على ثالث  م�صاربع  
كل م�رشوع يتابع ب600 مليون ، االأمر 
فتيحة  ك�صرية  ال�صيدة  رف�صته  الذي 
ماكان  اإىل  امل�رشوع  اإعادة  وطالبت 
عليه �صابقا من خالل  توحيد املتابعة 
يقارب  ملا  تبديد  التق�صيم   معتربة 
1مليارو200 مليون �صهريا االأمر الذي 
مع  �رشاع  يف  ودخل  الوايل  رف�صه  
حتويلها  يف  نفوذه  م�صتعمال  املديرة 

الذي   باملدير علي ع�صنوين  واالإتيان 
اأم�صى على اإزالة التحفظات  والعديد 
من امللفات التي كلفته ال�صجن النافد 
واملتابعة اأمام حمكمة اجلنايات  وقد 
، من  اأي�صا   امللف  يتم جره يف هذا 
االإطارات  ذات  فجرت  اآخر   جانب 
ملف حرمان  متابعة اأ�صغال  م�صت�صفى 
120 �رشير من احد مكاتب الدرا�صات 
عن  بال�صفقة   فاز  الذي  بوهران  
طريق مناق�صة دولية ،  وحتويلها اىل 
مكتب الدرا�صات الذي ي�صغل فيه ابنه 
واآخر ي�صريه  �صهره ، حيث وبعد ف�صل 
اجلدوى   عدم  اإقامة  يف  الطرق  كل 
وهران  مكتب  درا�صة  دقة  نتيجة 
حتويل   الوايل  قرر  املعقول  و�صعره 
ببع�ض  امل�صت�صفى  ان�صاء  موقع 
االأمتار ومعه �ضقطت ال�صفقة باملاء 
الدرا�صات  ملكتب  املتابعة   وعادت 
 ، نوري  الوايل  ابن  فيه  ي�صتغل  الذي 
مكاتب  ذات  ن�صبت  اأخرى  جهة  من 
اجلزائرية   اجلامعة  على  الدرا�صات 
يف عملية متابعة جامعة تلم�صان عن 

التي  الدرا�صة  نف�ض  ا�صتعمال  طريق 
اأقيمت بجامعة �صطيف  تقا�صي اأجر 
العملية  والإخفاء  جديدة    درا�صات 
كوطات  على  االإجناز  تق�صيم  مت 
كل  يف  مقعد  و2000  ب2000�رشير 
واملوقع  االأر�صية  اأن  ورغم   ، كوطة  
مل  الدرا�صات  مكتب  اأن  اإال  يختلف  
عن   تنجم  قد  التي  للمخاطر  يهتم  
تعد  التي  املتابعة  يف اجلامعة  �صوء 
امل�صتقطبة  املوؤ�ص�صات  اأهم  من  
احلماية  رف�صت  والتي  للجمهور 
املدنية حتمل امل�صوؤولية اآنذاك وهو 
مبعهد  مدرجا  يف  انهيارا  كلف  ما 
ومن  �صنة 2006، هذا  املنجز  االأدب 
�صاأن التحقيقات اأن تك�صف  جتاوزات 
ال�رشطان   م�صت�صفى  �صملت  اأخرى  
املوؤ�ص�صات  من  والعديد  ب�صتوان  
مقربو  فيها  تلقى  والتي  االأخرى 
م�صتحقة  غري  كربى  مبالغ  الوايل 
وزجر  واالحتيال  الن�صب  طريق  عن 

االإطارات النزيهة.

اإطارات �شامية تخرج عن �شمتها 

هكذا احتالت مكاتب درا�سات احتيالية يف متابعة م�ساريع الدولة
.           ك�شف ق�شية اإقالة مديرة ال�شكن بتلم�شان بعد رف�شها الف�شاد

م.ب

حمكمة  لدى  لتحقيق   قا�صي  اأمر   
بجامعة  جامعي  اأ�صتاذ  باإيداع  تلم�صان 
االآيل  االإعالم  يف   ومهند�ض  تلم�صان 
املوؤقت  احلب�ض  رهن  اجلامعة   بذات 
وكيل  قبل  من  اإحالتهم   خلفية  على 
باأ�صعاف   تتعلق  بتهم   عليه  اجلمهورية 

معنويات اجلي�ض الوطني ال�صعبي .
هذا و يتعلق االأمر بكل  من  االأ�صتاذ »ب 

عبد املجيد » واملهند�ض » �ض ع�صام »  
الذي ي�صغل بدوره من�صب اأ�صتاذ م�صاعد 
اأ�صارت املعطيات االأولية اإن التحقيقات  
االإطارين   اإ�صدار  خلفية  على   انطلقت 
لبيانات  واأقوال منافية للثوابت الوطنية ، 
يف انتظار ا�صتكمال التحقيقات  يف هذا 

امللف املرتبط بق�صايا التدوين.
حممد بن ترار

بتهمة اأ�شعاف  معنويات اجلي�ص الوطني ال�شعبي

اإيداع اأ�ستاذ جامعي ومهند�س 
اإعالم  اإىل رهن احلب�س
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حممد بن ترار

حمل  ظل   الذي  امل�رشوع  هذا 
اأمل �سكان مغنية انطلقت  والذي 
حمل  و   1979 �سنة  نهاية  اأ�سغاله 
للنهو�ض  م�رشوع طموح جدا  معه 
بالقطاع الفالحي وال�سناعي ل�سهل 
بني وا�سني ومغنية ، حيث كان من 
املنتظر اإقامة �سد ب�سعة 15مليون 
بني  ب�سد  وربطه  مكعب   مرت 
فائ�ض  امت�سا�ض  اأجل  من  بهدل 
امل�رشوع  هذا   ، ال�سد  هذا  مياه 
انق�سم اإىل �سطرين  ال�سطر الأول 
مائية  3حواجز  اإقامة   ويخ�ض 
ب�سعة  �سد  لأقامه  ال�سواين  بقرية 
ل�ستيعاب   مكعب   مرت  مليون   15
بهدل   بني  �سد  القادمة من  املياه 
�سد  ربط  امل�رشوع  يخ�ض  حيث 
على  ال�سواين  ب�سد  بهدل  بني 
م�سافة 100 كلم  بقنوات اإ�سمنتية 
حيث ر�سد لهذا امل�رشوع اأكرث من 
78 مليار �سنتيم  حيث مت النطالقة 

،واإقامة  الأول  ال�سطر  جت�سيد  يف 
ل�سناعة  م�سنع  اإقامة  ومت  ال�سد  
الأنابيب قرب وادي املويلح بجوار 
يتجاوز  بغالف  الزريقة   قرية 
ال18 مليار �سنتيم من اأجل تزويد 
الإ�سمنتية   بالأنابيب  امل�رشوع 
لتج�سيد ربط �سد بني بهدل ب�سد 
ال�سواين من خالل ا�ستغالل فائ�ض 
املياه الذي يتدحرج  عرب القنوات 
يف  يقع  الذي  ال�سواين   �سد  اإىل  
بني  �سد  مبوقع  مقارنة  منخف�ض 
مرتفعة   منطقة  يف  ويقع  بهدل 
هذا  وا�سني  بني  ب�سهول  مقارنة 
مبياه  �سيدعم  كان  الذي  ال�سد 
الزريقة  مبنطقة  عميق  نقب   50
الهدف  كان  حيث  يكن  مل  وهوما 
من امل�رشوع  �سقي 600 هكتار من 
لأقامتها   كان مربجما  التي  الذرى 
لتحول  وا�سني   بني  ب�سهول 
اإىل  البطاطا  زراعة  من  املنطقة 
م�سنعي  لتدعيم  الذرى  زراعة 
مت  الذين  الذرى   وم�سنع  الزيت 

الأولية  باملواد  مبغنية  اإقامتهما 
لكن امل�رشوع  اأجه�ض نهاية �سنة 
1989 ومل يو�سل ال�سد باأية جرعة 
درى   �سجرة  اأية  تغر�ض  ومل  ماء  
امل�رشوع  ف�سل  عن   الإعالن  ومت 
من بدايته ، وقد اأدى ف�سل م�رشوع 
�سد ال�سواين الذي برمج اأن يدعم 
وتدعيم  باملنطقة  الذرى  زراعة 
الزيت  ل�ستخراج  مغنية  م�سنع 
ل�سناعة  الذرى  طحن  وم�سنع 
الزيت  م�سنع  توقيف  اإىل  العلف  
مبغنية وخو�س�سته كما بيع م�سنع 
حني  يف  الرمزي  بالدينار  الذرى 
بدون  ال�سواين  �سد  هيكل  بقي 
مدينة  على  نقمة  و�سار  روح  
يعيق   اأ�سبح  اأنه  بحكم  ال�سواين 
تو�سع املدينة وعلى هذا الأ�سا�ض 
و  للتجهيز  الولئية  اللجنة  طالبت 
التهيئة العمرانية للمجل�ض ال�سعبي 
الولئي   يف اإحدى دوراته يف �سهر 
بو�سع   2012 �سائفة  من  جويلية 
ل�ستغالل  عقالنية  اإ�سرتاتيجية 

التو�سع  اأعاق  الذي  ال�سواين  �سد 
العمراين للبلدية  و حت�سني العقار 
املائية  املوارد  بتوفري  الفالحي 
الت�سجيالت  اإعطاء  اإىل  بالإ�سافة 
تهيئة  و  الأرا�سي  ب�سغل  املتعلقة 
بالقطاع   اخلا�سة  العمليات 
و  التنموي   التوازن  من  نوع  و�سع 
لكل  اجلديدة  بالتوجيهات  التكفل 
ال�سواين  بلدية  و  �سيما  الإجنازات 
مرت  كيلو   55 م�ساحة  على  ترتبع 
يبلغ عدد �سكانها حوايل  و  مربع  
9499 ن�سمة  و حتتاج لر�سم اآفاقها 
وم�سايرة  التعمري  يف  امل�ستقبلية 
بال�سمال  التنموي  التطور  ركب 
هذه   ، تلم�سان  لولية  الغربي 
الأول  الوزير  جعلت   املعطيات 
خالل  يعلن  �سالل   املالك  عبد 
زيارته اإىل تلم�سان يوم 13دي�سمرب 
2013  عن تهدمي هذا ال�سد واإنهاء 
امل�سكل والف�سيحة التي و�سلت اإىل 
اأعلى امل�ستويات  وحتويل م�ساحته 
اإىل مركز لتو�سيع النطاق العمراين 

،والعمل  احلدودية  ال�سواين  لبلدية 
العمراين  الن�ساط   بعث  على 
باملنطقة ، هذه املعطيات  جعلت 
النا�سطة  الفالحية  اجلمعيات 
رئي�ض  ترا�سل  وا�سني  بني  باإقليم 
اأن  وتوؤكد  الق�سية  يف  اجلمهورية 
هذا امل�رشوع مل يولد ميتا كما مت 
الدعاء واإمنا وئد  من قبل جهات 
حتطيم  اإىل  ت�سعى  التي  نفوذ  لها 
القطاع الفالحي باحلدود الغربية 
جديد  �سقي  خمطط  اقرتاح  ومت 
للنهو�ض ب�سهل بني وا�سني واإعادة 
�سيا�سة  ظل   يف  حلقوله  العتبار 
احلكومة التي ت�سعى اىل العتماد 
الغذاء  لتامني  الفالحة  على 
الغذاء  ومت تبليغ  وتقلي�ض فاتورة 
الذي  لل�سقي  اجلديد  املخطط 
تبنته وزارة الري واملوارد املائية 
وتو�سيع  تدعيم  برنامج  اأطار  يف 
ال�سهول امل�سقية  باحلدود الغربية  
ومنها �سهل بني وا�سني  وهو الأمر 
املوارد  وزير  زيارة  برجمته  الذي 

ال�سيد  ال�سابق  والري  املائية 
ح�سني ن�سيب اإىل املنطقة يوم 03 
برنامج  عر�ض  والذي   2015 ماي 
مغنية  ل�سهول  اجلديد  ال�سقي 
�سد  اأجندته   يف  ادخل  والذي 
التهدمي   من  اإنقاذه  ومت  ال�سواين  
ال�ساعة  لكن حلد  اآخر حلظة   يف 
�سنوات    03 من  اأكرث  مرور  وبعد 
ليزال ال�سكان والفالحني باحلدود 
ال�سلطات  من  ينتظرون   الغربية 
يتكرر  ل   لكي  التدخل  العليا 
�سيناريو الإهمال الذي يطال هذا 
عار  و�سمة  اإىل  الذي حتول  ال�سد 
الغربية  باحلدود  الدول  جبني  يف 
يحول  اأن  �ساأنه  من  الذي  وهو 
املنطقة اإىل جنة خ�رشاء، خا�سة 
الزيارة  ال�سكان  انتظر  بعدما 
الأخرية لوزير املائية اإىل املنطقة 
الأحوال  لكن  الو�سع  ملناق�سة 
اأ�سقطت   والإمطار  اجلوية 
املنطقة الغربية من الزيارة ومعها  

بقاء م�سكل  �سد ال�سواين قائما .

�سالل �أمر بتهدميه ون�سيب ينقذه يف 2015 

�سد ال�سواين بتلم�سان  ..
م�سروع عمالق يعاين االهمال
طالب �لع�سر�ت من �جلمعيات �لفاعلة باحلدود �لغربية من �ل�سلطات �لعليا 

اليجاد حل ل�سد �ل�سو�ين  �لذي يجاور �ملدينة من �جلهة �لغربية �لتي تبعد 30 
كلم غرب مدينة مغنية   �لذي يعترب   كارثة من �لعيار �لثقيل ال تز�ل مو�سومة 

لدى مديريتي  �لفالحة و�ملو�رد �ملالية بالوالية  و�لتي �أجه�ض معها م�سروع 
فالحي �سناعي �رت�سم باملنطقة  و ظل حلم �سباب بني و��سني  ومغنية خالل 

فرتة نهاية �ل�سبعينات  وبد�ية �لثمانينات  .

�جلز�ئر....هل تنجح مبادر�ت �حلو�ر و�لتو�فق؟

طريق النجاح الوطني بال�سلمية واإبعاد رموز النظام
د-وليد بوعديلة

فتحت اأبواب احلوار بني اأبناء الوطن 
احلل  مالمح  و�ستقرتب  الواحد، 
ال�سلمية  من  بكثري  لالزمة،  النهائي 
ح�سور  ب�رشط  الوطني،  الوعي  و 
فوق  اجلزائر  ت�سع  التي  املبادرات 
كل اعتبار لتجاوز النهيار املجتمعي 
الع�سابة  تفننت  الذي  والقت�سادي 

يف ت�سكيله .

احلوار..يف ظل التوافق 
وح�سار الف�ساد

للحوار  الدولة  رئي�ض  دعوة  بعد   
ال�سعبية  املواقف  جتلت  ال�سامل 
ومعار�ض  موؤيد  بني  ال�سيا�سية،  و 
ومرحب ومتخوف، ويف الوقت الذي 
لل�سلطة  املطّبلة  الأحزاب  وا�سلت 
النب  لل�سلطة  تطبيلها  البوتفليقية 
�ساحلية) عبد القادر بن �سالح( ، من 
مقرتحات؟؟  اأو  قيود  اأو  نقا�ض  غري 
واعتربت  الأحزاب  بع�ض  حتفظت 
لإنقاذ  مناورة  ال�سلطة  مقرتح 
نف�سه)مثل موقف حزب الأر�سيدي(، 
�رشوطا  اأخرى  اأحزاب  وقدمت 
مثل  ال�سعبية)  ال�رشعية  ل�سمان 
و  جديد،العدالة  جيل  حم�ض، 

التنمية...(
اأحزاب  من  جمموعة  بادرت  و 
املجتمع  وفعاليات  املعار�سة 
ت�ساند  وطنية  و�سخ�سيات  املدين 
وطنية  مببادرة  ال�سعبي  احلراك 
توافقية، تدعو لت�سكيل هيئة توافقية 

و  ال�سلطة.   مع  امل�ساورات  لإدارة 
على  للحوار«  الوطني  »املنتدى  اأكد 
انه يجب و�سع هيئة توافقية م�ستقلة 
ال�سيا�سية  القوى  كل  فيها  ت�سارك 
اخلام�سة  العهدة  �سد  وقفت  التي 

للرئي�ض ال�سابق.
على  اخلتامي  البيان  حر�ض  كما 
�رشورة تعوي�ض رموز النظام ال�سابق 
حكومة  وتعني  توافقية،  ب�سخ�سيات 
رئا�سية  انتخابات  لتح�سري  كفاءات 
معقولة،  اآجال  يف  و�سفافة  حرة 
فبيان  الوطني   للجي�ض  بالن�سبة  و 
الت�سهيل  هو  دوره  اأن  بني  املنتدى 
للم�سار  احلماية  و  واملرافقة 
من  للخروج  ال�رشوري  النتقايل 
ال�سعب  تطلعات  لتج�سيد  الأزمة 

اجلزائري.

اجلي�ش وال�سعب خاوة خاوة

وا�سلت  فقد  للجي�ض  وبالن�سبة 
يف  ال�سعب  م�ساندة  على  قيادته 
املطالب  يف  وحتديدا  حراكه، 
 ، املف�سدين  مبحاربة  ال�سعبية 
تبديها  �سديدة  معار�سة  وجود  رغم 
العدالة  من  املت�رشرة  الأطراف 
النزيهة امل�ستقلة؟؟ وجاء يف خطاب 
جويلية:  الرابع  ليوم  الأركان  قائد 
»�سنطّهر البالد من عبدة ال�ستعمار 
من  كذلك«اإنه  وقال  واأ�سنامه«. 
القبول  غري  ومن  حقان  املوؤ�سف 
ي�سل  اأن  واأخالقيا  واجتماعيا  دينيا 
هذا  اإىل  ال�سامية  الإطارات  بع�ض 

على  الف�ساد  من  املتدين  امل�ستوى 
الرغم من معرفيته التامة بالقوانني 

ال�سارية املفعول«.
نتحدث  اأن  املخجل  من  ولالأ�سف 
يف  الفا�سد  ال�سلطوي  النفوذ  عن 
البلديات و الوليات، ونهب الأرا�سي 
بتع�سف  املواطنني  من  والعقارات 
اأمام  اإدارية،  وعراقيل  وتدخل 
وم�ساهمته  الق�ساء  جهاز  �سمت 
امل�سبوهة يف �سياع احلقوق، يف ظل 
وحتكمها  ال�سيا�سية  ال�سلطة  تغّول 
والقت�ساد  العدالة  و  العالم  يف 
املالية  املافيا  و  للع�سابة  خدمة 
على  ت�سهد  وحماكمنا  ال�سيا�سية؟؟ 
الغلبان  لنهب املواطن  ملفات كثرية 
م�سبوهة  اإلتوائية  بطرق  و�رشقته 

حقرية؟؟
ويف ظل كل هذه التحديات ال�سيا�سية 
الأمنية،  التحديات  ن�سيان  يجب  ل 
علما اأن جي�سنا  اأجنز عمليات نوعية 
وقد   ، املنظمة  اجلرمية  ملحاربة 
وحجز  خمدرات  ببارونات  اأطاح 
بورقلة،  الكيف  من  كلغ   500 قرابة 
خمدرات  ع�سابات  اأوقفت  وكذلك 
يف البليدة و اجلزائر واجللفة... و يف 
عمليات نوعية  اأخرى اأوقفت مفارز 
للجماعات  داعمة  عنا�رش  اجلي�ض  
مبناطق  قنابلها  ودمرت  الرهابية 

خمتلفة من الوطن.

�سلمية احلراك تبهر العامل

م�ساهد  �سناعة  احلراك  ووا�سل 
والتحرير،  بالتغيري  ال�سلمي  الفرح 

وعربت   ، الدول  اإعجاب  ونال 
عن  باجلزائر  كندا  –مثال-�سفرية 
وانبهارها  ال�سعبي  احلراك  دعمها 
متنياتها  مع  اجلزائريني،  ب�سلمية 
الكندي  اجلزائري  التفاعل  بدوام 

ثقافيا واقت�ساديا وتربويا.
ك�سف  ال�سعبي  احلراك  نتائج  من 
قال  قد  وقد  احلقائق  من  الكثري 
يف  �سابق  وظف   ( باجويل  برينار 
�سفري  ثم  باجلزائر،  فرن�سا  �سفارة 
لبالده يف اجلزائر يف عهد �ساركوزي، 
اخلارجي  لالأمن  عاما  مديرا  ثم 
اإن  هولند،(  عهد  يف  الفرن�سي 
وم�ست�ساره  ال�سابق   الرئي�ض  �سقيق 
ي�سمى يف  بوتفليقة  ال�سعيد  اخلا�ض 
ال�سالونات ب » ال�سيد 15 باملائة«؟؟؟ 
وهي الن�سبة التي يتح�سل عليها من 
ت�رشيح  وال�سفقات،يف  امل�ساريع 
 ARTE(مثري لقناة اأملانية فرن�سية

(حول احلراك ال�سعبي.
وهنا ميكن تف�سري خمتلف المتيازات 
التي حت�سلت عليها فرن�سا يف ال�سوق 
القت�سادية  و  املالية  و  التجارية 
ال�سعب  تنومي  اجلزائرية، فمن جهة 
الثورة ومن جهة  بخطاب الوطنية و 
نهبه وبيع اأر�ض ال�سهداء لال�ستعمار 
واأي  هذه؟؟  خيانة  الغا�سم؟؟فاأي 
اخلونة  على  �ستحل  �سهداء  لعنة 
والوطن  اجلي�ض  �سد  املتاآمرين  و 

وال�سعب؟؟
ال�سلطة م�سرة على الت�سييق

وكيف �سيكون حال هذا الوطن اأمام 

ع�سابات   اأخبار  �سماع  عند  الدول 
منح  فتهم  ؟؟  املال  و  ال�سيا�سة 
وحتويل  �سفقات  واإبرام  امتيازات 
اأموال للخارج تالحق روؤ�ساء الوزراء 
اويحي  معهم)  ووزراءهم  ال�سابقني 
اأمام  وزعالن  ويو�سفي  و�سالل 
ول  عديدة؟؟(  ق�سايا  يف  العدالة 
الفا�سد  املال  رجال  �سعي  نن�سى 
وقرب�ض   تركيا  يف  عقارات  ل�رشاء 
رئي�ض  وك�سف  ودبي،  وتون�ض 
الفدرالية الوطنية للوكالت العقارية 
نور الدين منا�رشة عن اقتناء بع�ض 
اجلزائريني لعقارات يف دول حمددة، 
مع  العقار  �سوق  توازن  عن  وك�سف 

احلراك ال�سعبي .
وما يهم املواطن اجلزائري اليوم هو 
ا�سرتجاع الأموال املنهوبة، مبختلف 
يف  النية  املمكنة،لتاأكيد  الآليات 
القت�ساد  وحماية  الف�ساد  مكافحة 
هي  الف�ساد  جرائم  لأن  الوطني، 
تهدد  وهي  اأي�سا،  اإرهابية  اأعمال 
و  الفنت  وحتدث  الوطنية  ال�سالمة 
وطني  طوح  كل  وتعرقل  اخلراب 

للنهو�ض.
تاأ�س�ض  برملان  اأمل يف  اأي  يوجد  ل 
املزور؟؟  الفا�سد  النظام  عهد  يف 
ول غرابة اأن يقدم الربملانيون على 
غلق اأبواب القاعات بالكرا�سي ،كما 
ول  �سابقا؟؟  بالكادنات  اأغلقوها 
الأجر  يقب�سون  جندهم  اأن  غرابة 
البطالة  رغم  ال�سخم،  ال�سهري 
املقننة والغياب عن ال�ساحة الوطنية 
ال�سيا�سية ،ورغم كل ال�سلبيات، فكثري 

ومل  كر�سيه  يف  باق  الربملانيني  من 
احل�سانة؟؟  عن  يتنازل  ومل  ي�ستقل 
ال�سعب  على  املتاآمرين  قلع  ومنجل 
كن�ض  على  م�رش  ال�سعب  ،و  قادم 
املزورين؟؟  الناهبني  الفا�سدين  كل 
املوؤ�س�سات  ي�سمل  نف�سه  والأمر 
ال�رشقات  لك�سف  اجلزائرية  البنكية 
بدر  بنك  مثل  املالية)  والثغرات 
ثغرة  واكت�ساف  تيارات  ولية  ب 

ب50مليار �سنتيم(
يف الأخري  

ال�سعبي  فاحلراك  احلالت  كل  ويف 
ال�سلطة  بادرت  وقد  متوا�سل، 
اأن  على  للحوار،  بالدعوة  القائمة 
يتكفل احلراك ال�سعبي به بت�سيري من 
مقبولة  نظيفة  م�ستقلة  �سخ�سيات 
ملبادرات  نحتاج  ولكن  وطنيا،  
عن  الرتاجع  ومنها  ال�سعب،  تر�سي 
العا�سمة  م�سريات  على  الت�سييق 
وحجز النا�ض يف الطرق حتت حرارة 
احل�سد  هذا  كل  فلماذا  �سديدة،  
الأمني يف حراك �سلمي ح�ساري؟؟ 
وهل من بيانات ر�سمية حول اعتقال 
اجلنح  و  واأعدادهم  املتظاهرين 

املرتكبة منهم؟؟ 
ال�سلطة  من  املواطنون  يريد  و 
احلكومة  ا�ستقالة  بتفعيل  املبادرة 
م�سريات  منح  و  �سعبيا،  املرفو�سة 
احلراك ال�سلمي امل�ساحة الإعالمية 
التي ي�ستحقها يف الإعالم الر�سمي...

اللهم احفظ اجلزائر وامنحها ال�سلم 
والأمن.

راأي



ف�إن  اثن�ن  عليه  يختلف  ال  مم� 
والية  �ص�لح  عني  ترقية  رغم 
له� يف  ي�صفع  ذلك مل  لكن  منتدبة 
املنتظرة  التنموية  الوثبة  حتقيق 
من  ال�صحة  قط�ع  يعترب  حيث   ،
بح�جة  ب�تت  التي  القط�ع�ت  بني 
حتويل  م�صطلح  الإ�صق�ط  لعالج 
لفئران  ال�صحية  الهي�كل  مر�صى 
اال  ذلك  يت�أتي  ولن   ، جت�رب 
بتدعيم الهي�كل ال�صحية املنت�رشة 
عرب تراب املق�طعة االدارية عني 
والراديو  ال�صك�نري  ب�أجهزة  �ص�لح 
يف  الف�دح  النق�ص  عن  ن�هيك   ،
�صي�ق  ويف   ، االأخ�ص�ئيني  االأطب�ء 
مت�صل دعت بع�ص اجلمعي�ت وايل 
جلنة  ت�صكيل  �رشورة  اإىل  الوالية، 
يحدث  م�  على  للوقوف  خ��صة 
ف�صال  عنه�،  م�صكوت  كوارث  من 
عن فتح حتقيق يف الواقع املتعفن 
بع��صمة  ال�صحية  للخدم�ت 
وف�صل الق�ئمني  االأ�صود،  الذهب 
يف  ال�صحية  املنظومة  على 
يتن�فى  م�  وهو  ب�لقط�ع،  التحكم 
ال�صحة  وزارة  تو�صي�ت  مع 
امل�صت�صفي�ت  واإ�صالح  وال�صك�ن 
على  ال�صهر  ب�رشورة  الق��صية 
وحت�صني  النق�ئ�ص  تدارك 
ال�صحة  لتقريب  الطبية  اخلدم�ت 

من املواطن .
ط�لبت  فقد  ث�نية  جهة  من   
 ، احتج�جية  وعرائ�ص  �صك�وى 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 

ال�صيدية  واملوارد  البحر  وال�صيد 
حتقيق  جلنة  ايف�د  ب�رشورة 
على  للوقوف  امل�صتوى  ع�لية 
التي  اخلروق�ت  و  التج�وزات 
ب�ملديرية  عنه�  م�صكوت  ظل 
اأبدى  حيث   ، للفالحة  املنتدبة 
من  ال�صديد  امتع��صهم  الفالحون 
ل�صي��صة  املعنية  اجله�ت  انته�ج 
التجهيزات  توزيع  يف  املف��صلة 
ال�ص�رخ  التالعب  عن  ن�هيك   ،
ب�الأغلفة امل�لية املر�صودة بهدف 
وهو   ، االرتوازية  االأب�ر  تنظيف 
االأمر الذي يتن�فى مع ا�صرتاتيجة 
لتقدمي  الرامية  احلكومة  عمل 
الت�صهيالت وتذليل ال�صعوب�ت التي 
قد تواجه الفالحني وامل�صتثمرين 
بهدف الرفع من االإنت�ج واالإنت�جية 

بهدف خلق بدائل اقت�ص�دية قوية 
املحروق�ت  لقط�ع  التبعية  الإنه�ء 
الذي ته�وت اأ�صع�ره يف البور�ص�ت 

الع�ملية .
اإىل ج�نب ذلك فقد  حذر مت�بعون 
 ، �ص�لح   بعني  الع�ملة  اليد  مللف 
مترنا�صت  ب�لوالية  القرار  �صن�ع 
تنجر  قد  التي  العواقب  مغبة  من 
العنف  اأعم�ل  �صين�ريو  تكرار  عن 
ح�لة  يف   2002 �صنة  امل�صجلة 
التم�دي يف الت�صرت على التج�وزات 
واخلروق امل�صجلة يف �صوق ال�صغل 
مظ�هر  تف�صي  خلفية  على  وذلك 
الوالية  لعم�ل من خ�رج  التوظيف 
املرور  دون  النفطية  ب�ل�رشك�ت 
على الوك�الت املحلية للت�صغيل . 

وعلى �صعيد اآخر، اتهمت فع�لي�ت 

ب�ملق�طعة  اجلمعوية  احلركة 
اأطراف�   ، �ص�لح  عني  االدارية 
والف�ص�د،  امل�ل  ب�رون�ت  و  حملية 
اأوعية  على  واال�صتيالء  ب�ل�صطو 
رقيب،  وال  ح�صيب  بال  عق�رية 
الغلي�ن  من  ح�لة  ولد  م�  وهو 
ال�صك�ن  لدى  الكبريين  وال�صخط 
لل�ص�رع  ب�خلروج  توعدوا  الذين 
بجملة  والتنديد  واالنتف��صة 
امل�ص�كل الع�لقة التي اأثقلت ك�هل 
اأبرزه�  ومن  املحلي،  املواطن 
العق�رية خالل  ب�الأوعية  التالعب 
ال�صلط�ت  فيه�  اأقرت  التي  الفرتة 
االحتي�ط�ت  حتويل  املعنية 
العق�رية من م�ص�لح البلدي�ت اإىل 

الوك�الت العق�رية املحلية.

حت�شي الوالية املنتدبة عني �شالح بوالية مترنا�شت ، على ترابها عدد هام من ال�شركات النفطية 
مما رفع ميزانية بلدياتها التي تنام على املاليري مقابل ذلك يرزح ن�شف تعدادها ال�شكاين حتت 

خط نار الفقر .

قرية من�شية رغم ترقيتها لوالية منتدبة

اأحمد باحلاج 

عني �سالح بتمرنا�ست ...تنام على 
املاليري وترزح حتت الفقر 

.            ال�شحة ، الفالحة ، الرتبية وال�شغل ملفات حتولت لقنبلة موقوتة

حذر خمت�صون من الو�صعية املزرية 
البلدية  االأ�صواق  فيه�  تتخبط  التي 
بوالية الوادي ، يف وقت �صجلت فيه 
امل�ص�لح ال�صحية، تزايد حم�صو�ص 
يف  ح�الت الت�صمم الغذائي وتدهورا 
كبريا يف �صحة امل�صتهلك املحلي، 
ا�صتهالك مواد غذائية غري  نتيجة 
تُب�ع  و  ال�صحية،  للمع�يري  خ��صعة 

بعيدا عن اأعني الرق�بة  .
االأ�صواق  رواد  من  الع�رشات  ط�لب 
ج�معة   ، املغري  ببلدي�ت  املحلية 
 ، الدبيلة  ، قم�ر،  العربي  ، الط�لب 
الرقيبة وع��صمة الوالية واد �صوف 
واجلم�ع�ت  الداخلية  وزير  من   ،
املحلية ، ب�رشورة التدخل الع�جل، 
ب�ملن�طق  املحلية   ال�صلط�ت  لدى 
ترميم  اإع�دة  اأجل  من  املذكورة، 
حتولت   التي  التج�رية  املرافق 
مرتع� لتكدي�ص اأطن�ن من النف�ي�ت 

وبوؤرة لظ�هرة �صعود املي�ه القذرة، 
الفظيع   االنت�ص�ر  احلديث عن  دون 
للتج�ر غري ال�رشعيني الذين يبيعون 
التلف،  �رشيعة  ا�صتهالكية  مواد 
الرق�بة  م�ص�لح  اأعني  عن  بعيدا 
وقمع الغ�ص، وعلى �صبيل املث�ل ال 
ولّد  م�  وهو  اخلبز،  م�دة  احل�رش، 
ح�لة من الغلي�ن وال�صخط الكبريين 

االأدوات  الذين حّملوا  ال�صك�ن  لدى 
م�ص�لح  راأ�صه�  وعلى  الرق�بية، 
مبديرية  واملراقبة   التفتي�ص 
من  يحدث  م�  م�صوؤولية  التج�رة، 
يقرتفه�  خروق�ت  و  جت�وزات 
اأ�صب�ه التج�ر يف حق زب�ئنهم الذين 

يلهثون وراء االأ�صع�ر الزهيدة  .
لل�ص�أن  مت�بعون  ق�ل  جهتهم  من 

الق�ص�بة،  اأ�صح�ب  اأن  التج�ري، 
نق�ط  يف  اللحوم  يبيعون  ب�توا 
و�صالمة  ال�صحة  للمع�يري  تفتقر 
كبري  تط�ير  و�صط  امل�صتهلك   
اإىل  ب�ل�صك�ن  دفع  م�  وهو  للغب�ر، 
وتف�صيل  �رشائه�   عن  االمتن�ع 
لالطمئ�ن  وذبحه�  موا�صي  اقتن�ء 
الذي  اللحوم  نوع  �صالمة  على  

ي�صتهلكونه .
وق�ل مهتمون بقط�ع التج�رة بوالية 
الوادي ، اأن تعليمة وزارة الداخلية 
لل�صلط�ت  املحلية  واجلم�ع�ت 
املحلية بخ�صو�ص تنظيم االأ�صواق 
االأ�صواق  على  والق�ص�ء  التج�رية  
على  حرب  جمرد  بقيت  الفو�صوية، 
حقيقية   اإرادة  غي�ب  نتيجة  ورق، 
للتكفل  املحلية  ال�صلط�ت  من 

ب�مل�صكل الق�ئم .
اأحمد باحلاج 

مواد �شريعة التلف تهدد ال�شحة

الأ�سواق البلدية بالوادي  بعيدة عن اأعني الرقابة 

املت�شررون طالبو مديرية النقل بالتدخل  

�شرطة مترنا�شت

حي ال�سادقية بالأغواط
 بدون نقل 

 توقف �سخ�سني يف ق�سية ال�سرقة 
من داخل م�سكن 
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ال�ص�دقية   حي  �صك�ن  يجد 
يف  كبرية  �صعوبة  ب�الأغواط  
�صوب  �صكن�تهم  مقر  من  التنقل 
عملهم واإىل و�صط املدينة يف ظل 
وغي�ب  جهة،  من  امل�ص�فة  بعد 

احل�فالت من جهة اأخرى.
ط�لب �صك�ن حي ال�ص�دقية ببلدية 
اإع�دة  النقل  االأغواط من مديرية 
تفعيل اخلط رقم 02 و توفري العدد 
ي�صمح  مب�  احل�فالت،  من  الك�يف 
ب�لتنقل من و اإىل احلي على غرار 
عم�ل الور�ص�ت و معلمي املدار�ص 
املتواجدة ب�حلي، يحدث هذا يف 

�صي�رات  اأ�صح�ب  احتي�ل  ظل 
اأ�صع�رهم  لفر�ص  الفر�صة  االأجرة 
الب�ه�صة وم� على املواطن �صوى 
هذا  اأن  من  ب�لرغم   ، ذلك  قبول 
و   ، جيوبهم  واأغرق  ك�هلهم  اأثقل 
هو م� جعل �صك�ن احلي يدخلون 
يف �صج�رات مع اأ�صح�ب �صي�رات 
الت�صعريات  اأن  ب�عتب�ر  االأجرة 
اإقليم  داخل  يقع  احلي  و  ب�ه�صة 
بلدية االأغواط لكن يف ظل غي�ب 
النقل  ملديرية  الرق�بة  م�ص�لح 
م�صقة  يك�بدون  ال�صك�ن  يبقى 

التنقل اإ�ص�فة اإىل م�صكل العزلة. 

الن�رش07   بحي  الق�طنني  يتخبط 
كلم عن مقر والية ورقلة  يف جملة 
من امل�ص�كل التي اأرقت يومي�تهم 
من  حقيقية  اإرادة  غي�ب  نتيجة 
للتخل�ص  املحلية  ال�صلط�ت 
ط�ل  الذي  االهرتاء  م�صكل  من 
غي�ب  عن  احلديث  دون  الطريق، 
االإن�رة العمومية، ومم� زاد الطني 
للكالب  املخيف  االنت�ص�ر  بلة، 
ال�ص�لة، مم� فر�ص حظر التجوال  
واإلزام املواطنني ب�اللتح�ق مبكرا 

مبن�زلهم  .  
حي  �صك�ن  من  الع�رشات  ن��صد   
440 م�صكن بحي الن�رش املعروف 
ب�خلفجي، ببلدية ورقلة يف ت�رشيح 
لهم مع يومية »الو�صط« ال�صلط�ت 
امل�صوؤول  راأ�صه�  وعلى  الوالئية 
التنفيذي  اجله�ز  على  االأول 
 ، بورقلة  االإدارة  جمل�ص  ورئي�ص 
ميدانية  زي�رة  برجمة  ب�رشورة 
لهم للوقوف على اأمه�ت امل�ص�كل 
التدهور  ظل  يف  يك�بدونه�،  التي 
م�  يربط  الذي  للطريق  امل�صتمر 
بني حيهم وع��صمة الوالية، نتيجة 
له  االعتب�ر  اإع�دة  عملي�ت  غي�ب 
ج�صيمة  اأ�رشارا  اأحلق  م�  وهو 

ب�أ�صح�ب املركب�ت، الذين هددوا 
بعدم ت�صديد م�صتحق�ت ق�صيم�ت 
�صك�ن  ط�لب  كم�  ال�صي�رات، 
معر�ص  يف  املذكورة  الن�حية 
 ،  « »الو�صط  مع جريدة  حديثهم  
االأموال   يف  حتقيق  فتح  ب�رشورة 
للتكفل  املر�صودة   ال�صخمة  
على  الطرق�ت  �صبك�ت  مب�صكل 

م�صتوى النق�ط ال�صوداء  .
نف�صه،  ال�صي�ق  يف  حمدثون�  وق�ل 
يف  يغرق  م�صكن     440 حي  اأن  
ال�صم�ص  غروب  مبجرد  الظالم 
وهو  االإن�رة  �صبكة  انعدام  نتيجة 
واخلوف  الذعر  من  ح�لة  ولد  م� 
مل  الذين  ال�صك�ن  لدى  الكبريين 
امل�صكل  من  �صخطهم  يخفوا 
ح�صبهم   �صبب  الذي  الق�ئم، 
اأبرزه�  من  امل�ص�كل،  من  الكثري 
املخدرات  ترويج  ظ�هرة  تف�صي 
واالأقرا�ص املهلو�صة وامل�رشوب�ت 
من  هوؤالء  ط�لب  كم�  الكحولية، 
ال�صلط�ت االأمنية ب�رشورة تكثيف 
الدوري�ت االأمنية الليلة، للحد من 
تخد�ص  التي  امل�صينة  الظواهر 
حي�ء املجتمع املحلي الورقلي   .
اأحمد باحلاج 

�سكان حي 440  م�سكن 
ببلدية ورقلة يعانون 

طالبوا امل�شوؤولني  بربجمة زيارة ميدانية لهم  

اجلرائم  حم�ربة  اإط�ر  يف 
عن��رش  بجميع اأنواعه� متكنت 
ال�رشطة ب�الأمن احل�رشي الرابع من 
العمر  من  يبلغ�ن  �صخ�صني  توقيف 
من  ال�رشقة  ق�صية  عن   ) �صنة   19  (
الليل  توافر ظريف  مع  م�صكن  داخل 

و التعدد .
وق�ئع الق�صية تعود اإىل تلقي ات�ص�ل 
الرقم االأخ�رش 48- على  ه�تفي 
اأحد  من  تدخل  طلب  مف�ده   15
املواطنني على م�صتوى حي تهق�رت 
الغربية مترنا�صت ، على الفور تنقلت 
التدخل  مك�ن  اىل  ال�رشطة  عن��رش 
املواطنني  احد  منهم  تقدم  اأين 
ك�ن  الع�ئلي  منزله  اأن  اخربهم  و 

الف�علني الذوا  ان  و  لل�رشقة  عر�صة 
التي  للمعلوم�ت  ا�صتغالال   ، ب�لفرار 
امده� املواطنني لعن��رش ال�رشطة و 
تكثيف االأبح�ث و الدوري�ت ب�ملك�ن 
و كذا تكثيف اجل�نب اال�صتعالم�تي ، 
تو�صلت ال�رشطة اىل توقيف امل�صتبه 
ال�رشطة  مقر  اإىل  وحتويلهم�  فيهم� 
 ، الق�صية  يف  حتقيق  فتح  مت  اأين 
بعد ا�صتكم�ل االإجراءات مت تقدمي 
اأم�م اجله�ت الق�ص للذكر  ال�ص�لفي 
ائية املخت�صة ، التي اأ�صدرت يف 
حب�ص  �صنوات  �صبع  عقوبة  حقهم� 
مب�ئتي  تقدر  م�لية  غرامة   ، ن�فذة 
اإيداعهم  مع  جزائري  دين�ر  األف 

اأحمد باحلاج احلب�ص .
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 الإعداد و�سراع الأدمغة م�ستمران 
وما تدخره املقاومة اأعظم

قال الناطق الع�سكري با�سم كتائب الق�سام اأبو عبيدة: اإن �سعبنا ومقاومته �سطرا 
ملحمة بطولية خالل معركة الع�سف املاأكول اأذهلت العدو وال�سديق واأ�ساف اأبو 
عبيدة، يف ت�سريٍح مقت�سٍب له: "منذ انتهاء املعركة )الع�سف املاأكول( مل تتوقف 

عجلة الإعداد ول �سراع الأدمغة مع املحتل الذي راأى بع�سا من باأ�س املقاومة 
خالل معركة حد ال�سيف.

م.�س

هذه  تداعيات  اأن  اإىل  واأ�شار 
تزال  ال  االأخرية  املعركة 
االأمنية  املنظومة  اأركان  تزلزل 
اأن  موؤكدا  ال�شهيونية،  والع�شكرية 
اأعظم بف�شل  ما تدخره املقاومة 
اهلل، ويف ال�شابع من جويلية 2014، 
�شن االحتالل "االإ�رسائيلي" حربه 
اأطلق  غزة،  قطاع  على  الثالثة 
"اجلرف ال�شامد"، يف حني  عليها 

ا�شم  الق�شام  كتائب  عليها  اأطلقت 
"الع�شف املاأكول".

تعر�ض  يوًما"   51" مدار  وعلى 
اأكرث  باأنه  قطاع غزة، الذي يُعرف 
العامل،  لل�شكان يف  املناطق كثافة 
)مليونا فل�شطيني( لعدوان ع�شكري 
ت�شبب  وبري،  جوي  اإ�رسائيلي 
فل�شطينيا، منهم  با�شت�شهاد 2322 
578 طفاًل )اأعمارهم من �شهر اإىل 
16 عاما( ، و489 امراأًة )40-20(، 
نحو  وجرح   ،)80-50( م�شّن  و102 

)10870(، بح�شب  اآخرين،  األفا   11
وزارة ال�شحة الفل�شطينية.

يف املقابل، ك�شفت بيانات ر�شمية 
"اإ�رسائيلية" عن مقتل 68 ع�شكرًيّا 
م�شتوطنني،  و4  جنودها،  من 
واحد،  اأجنبي  عامل  اإىل  اإ�شافة 
بجروح،  اإ�رسائيلياً   2522 واإ�شابة 
منهم 740 ع�شكرًيّا، حوايل ن�شفهم 
بيانات  بح�شب  معاقني،  باتوا 

عربية.
"كتائب  اأعلنت  احلرب،  واأثناء 

 ،2014 جويلية   20 يف  الق�شام" 
االإ�رسائيلي  اجلندي  اأ�رسها  عن 
ت�شديها  خالل  اآرون،  �شاوؤول 
االإ�رسائيلي  للجي�ض  بري  لتوغل 
يومني،  وبعد  غزة.  مدينة  �رسق 
اآرون،  بفقدان  االحتالل  اعرتف 
مع  املعارك  يف  مقتله  رجح  لكنه 

مقاتلي "حما�ض".
اأما معركة حد ال�شيف، فهو اال�شم 
على  الق�شام  كتائب  اأطلقته  الذي 

قوة  ك�شف  اأعقبت  التي  العملية 
قائدها  وقتل  خا�شة  �شهيونية 
التج�ش�شي  خمططها  واإف�شال 

�رسق خانيون�ض.
الق�شام"  "كتائب  مقاتلو  ومتّكن 
"اإ�رسائيلي"  خمطط  اإف�شال  من 
والتج�ّش�ض  غزة  قطاع  اإىل  للت�شلّل 
الفل�شطينية؛  املقاومة  على 
 ،2018/11/11 يف  باعرتا�شهم 
اإىل  دخلت  خا�شة  اإ�رسائيلية  قوة 

معها،  وا�شتبكوا  خانيون�ض،  �رسق 
احلربي  الطريان  تدّخل  قبل 
من  الإخراجها  "االإ�رسائيلي" 
الغارات  القطاع بعد �شن ع�رسات 

اجلوية. 
ا�شت�شهاد  عن  العملية  واأ�شفرت 
القوة  قائد  �شبعة مقاومني ومقتل 
"االإ�رسائيلية" برتبة مقدم واإ�شابة 
اعرتاف  بح�شب  بجراح،  اآخر 

جي�ض االحتالل.

يف ذكرى معركة الع�سف املاأكول..اأبو عبيدة:

كيف ك�سفت احتجاجات "الفال�سا" 
ه�سا�سة املجتمع الإ�سرائيلي؟

بجدران  حممي  منزل  "اإ�رسائيل 
النمل  ياأكله  اخلارج،  من  قوية 
حالة  واإن  الداخل،  من  االأبي�ض 
هي  النا�ض  وتفتت  فيها  الف�شاد 
على  اإيّل  بالن�شبة  كبري  قلق  م�شدر 
امل�شتوى الوطني" - بهذه الكلمات 
رئي�ض  جلعاد،  عامو�ض  خل�ض 
ورئي�ض  لالأمن  هرت�شيليا  موؤمتر 
ال�شيا�شية واالأمنية يف وزارة  الهيئة 
يف  القائمة  احلالة  �شابقا،  احلرب 

"اإ�رسائيل".
االإ�رسائيليني  تظاهرات  وعك�شت 
يف  املندلعة  اإثيوبية  اأ�شول  من 
املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي 
حالة  مراقبني  بح�شب   1948 �شنة 
يف  الداخلي  االجتماعي  التفتت 
ي�شكل  قد  الذي  االأمر  "اإ�رسائيل"، 
دولتهم  اأداء  م�شتقبل  على  خطرا 

على املدى البعيد. 
ويف مقالة له بعنوان "بيت العنكبوت" 
قال  الفال�شا،  اأحداث  على  تعليًقا 
رائد  احلي  عبد  وليد  الدكتور 
العامل  يف  امل�شتقبلية  الدرا�شات 
"ا�شت�رساف"  مركز  ومدير  العربي 
درا�شات  خال�شة  اإن  لالأبحاث، 
املحلي  ال�شاأن  متابعة  وحدة 
ت�شري  للمركز  التابعة  االإ�رسائيلي 
اإىل اأن تناق�ض املجتمع االإ�رسائيلي 
ومتييزه داخلًيّا لي�ض مقت�رًسا على 
فاملجتمع  وحدهم،  الفال�شا  يهود 
اإىل  مق�شم  عام  ب�شكل  كله  املحلي 
�شديدة  واجتماعية  عرقية  طبقات 
تتعر�ض  الهويات  وبع�ض  التفاوت، 
نف�ض  يف  واقت�شادي  ثقايف  لتمييز 

الوقت.
ويوؤكد عبد احلي اأن املجتمع العربي 
 )48 )عرب  "اإ�رسائيل"  يف  املولود 
ي�شفع  ال  مماثاًل  ا�شطهاًدا  يعاين 
وحملهم  الداخل  يف  والدتهم  فيه 
واحت�شابهم  االإ�رسائيلية  اجلن�شية 
اإىل  بالنظر  ال�شابرا،  جمتمع  على 
جذورهم العربية واعتناق اأغلبيتهم 
فت�شري  وامل�شيحية،  االإ�شالم 

اإىل  الراأي  ا�شتطالعات  اأحدث 
االإ�رسائيلي  املجتمع  من   %75 اأن 
و%40  العرب  مع  ال�شكن  يرف�ض 
حقوقهم  �شلب  يوؤيد  املجتمع  من 
كالرت�شح  وال�شيا�شية  االجتماعية 

لع�شوية الكني�شت.
عامر  اأبو  عدنان  قال  جانبه،  من 
ال�شاأن  يف  واملخت�ض  اخلبري 
اال�رسائيلي اإن املجتمع اال�رسائيلي 
ك�شف عن جملة من اال�شتقطابات 
يف  الثغرات  من  وعدد  الداخلية 
بني  املزعوم  التما�شك  مدى 
االإ�رسائيليني، خا�شة بعد االأحداث 

االأخرية مع يهود الفال�شا. 
واأو�شح اأبو عامر يف حديث خا�ض 
لالإعالم"،  الفل�شطيني  "املركز  لـ 
بني  جمعت  دولة  "اإ�رسائيل"  اأن 
متجان�شة  لي�شت  مكونات  اأ�شتاتها 
من اليهود من خمتلف بقاع االأر�ض؛ 
والغربيني  اال�شكيناز  �شمت  حيث 
والرو�ض  واالأمريكان  واالأوروبيني 
موؤكدا  العربية،  والدول  والفال�شا 
للعرب  عدائهم  على  جتمعوا  اأنهم 

والفل�شطينيني.
بع�ض  يف  اأنه  اإىل  عامر  اأبو  واأ�شار 
هذه  مثل  حتدث  كانت  االأحيان 
واملظاهرات  االحتجاجات 
هذه  لكن  منخف�شة،  بوترية  لكن 
حجم  عن  النقاب  ك�شف  املرة 
اله�شا�شة املوجودة داخل املجتمع 
على  اليد  وو�شعت  االإ�رسائيلي 
حجم الثغرات والثقوب التي حتيط 
باملجتمع الداخلي االإ�رسائيلي غري 

املتما�شك. 
يف  االآن  التحذير  اأن  اإىل  ونّبه 
ورغم  اأنه  على  يقوم  "اإ�رسائيل" 
املظاهرات  هذه  على  ال�شيطرة 
اأنها تك�شف  اإال  بني احلني واالآخر، 
املجتمع ه�ض  اأن هذا  عن  النقاب 
وي�شبه بيت العنكبوت، وما يجمعهم 
الفل�شطينيني  بني  العداء  هو 

والعرب.
واأ�شار اإىل اأن ما حتدث به عامو�ض 

هو  هرت�شيليا  موؤمتر  يف  جلعاد 
يعي�شه املجتمع  تو�شيف دقيق ملا 
هناك  كان  اأنه  موؤكدا  االإ�رسائيلي، 
ال�شنوات  يف  كثرية  حتذيرات 
االأخرية من منظرين وخرباء علوم 
بقاء  من  "اإ�رسائيل"  يف  �شيا�شية 
والتباين  العن�رسي  التمييز  حالة 
ولالختالفات يف التعامل احلكومي 
من  ما  اليهود،  لبع�ض  والتهمي�ض 
اإ�رسائيلية  دويالت  يقيم  اأن  �شاأنه 
خا�شة  دولة  واإيجاد  الدولة  داخل 
اإىل  و�شوال  حدة،  على  قومية  بكل 

مرحلة حرب الكل يف الكل.
على  الفال�شا  اأحداث  تاأثري  وحول 
من  والهجرة  اال�شتقطاب  حالة 
اخلارج، اأ�شار اأبو عامر اأنه لن يكون 
بهذا  يتعلق  فيما  كبري  تاأثري  هناك 
باليهود  يتعلق  فيما  خا�شة  االأمر 
اإىل  الفتا  والغربيني،  االأوروبيني 
لال�شتقطاب  اليهودية  الوكالة  اأن 
و�شاق  قدم  على  تعمل  والهجرة 

ال�شتيعاب اآالف اليهود.
اليهود  من  األفا   20 نحو  وكان 
فل�شطني  اإىل  نُِقلوا  االإثيوبيني 
منت  على   1948 �شنة  املحتلة 
منت�شف  يف  �رسية  جوية  رحالت 
من  الت�شعينات  واأوائل  الثمانينات 

القرن املا�شي.
االحتالل  �شوؤون  يف  اخلبري  يقول 
اإن  النعامي:  �شالح  د.  االإ�رسائيلي 
ينظمها  التي  املظاهرات  توا�شل 
اأثيوبية احتجاجا  اليهود من اأ�شول 
على املمار�شات العن�رسية �شدهم 
مدن  عدة  يف  احلياة  وتعطيلها 
بفل�شطني املحتلة �شنة 1948 يدلل 

على ه�شا�شة هذا املجتمع.
عرب  من�شور  يف  النعامي  وي�شيف 
عدم  في�شبوك:  موقع  يف  �شفحته 
يف  العنف  ا�شتخدام  يف  الرتدد 
على  اال�شتقطاب  تبعات  مواجهة 
وقطاعية؛  ودينية  عرقية  خلفية 
يف�شح زيف الرواية التي قام عليها 

هذا امل�رسوع ال�شهيوين.

لأول مرة

فل�سطيني ي�سغل من�سب قا�سي ق�ساة
 بالوليات املتحدة

"ر�شيدة  اإجناز  بعد 
تعد  التي  طليب"، 
من  نائب  اأول 
فل�شطينية،  اأ�شول 
اإىل  بالو�شول  ينجح 
االأمريكي،  الكونغر�ض 
عبد  القا�شي  اأدى 
الهادي،  عبد  املجيد 
اليمني القانونية، قا�شيا 
باتر�شون  مدينة  لق�شاة 
نيوجري�شي  والية  يف 
كاأول  االأمريكية، 
الواليات  يف  فل�شطيني 

اإىل هذا  ي�شل  املتحدة 
املن�شب الهام، واأم�شى 
الهادي،  عبد  القا�شي 
دبوان"  "دير  بلدة  ابن 
اهلل،  رام  مدينة  �رسقي 
مدعيا  عديدة،  اأعواما 
عاما، ثم قا�شيا للمدينة 
ملدة 5 �شنوات، قبل اأن 
ي�شبح قا�شيا للق�شاة يف 
وفق  باتر�شون،  مدينة 

ما اأفادت وكالة "وفا".
بلدية  رئي�ض  واأعرب 
باتر�شون اأندريه �شايغ، 

عرب �شفحته ال�شخ�شية 
بوك"،  "الفي�ض  على 
عبد  بتعيني  فخره  عن 
للق�شاة،  قا�شيا  الهادي 
كاأول فل�شطيني اأمريكي 
املتحدة،  الواليات  يف 
حدثا  ذلك  ا  عاًدّ

تاريخيا.
طليب،  ر�شيدة  وكانت 
الو�شول  من  متكنت 
االأمريكي،   للكونغر�ض 
اأ�شول  من  نائب  كاأول 
بعد  فل�شطينية، 

االنتخابات  يف  فوزها 
للحزب  التمهيدية، 
يف  الدميقراطي، 
ووالد  ديرتويت،  مدينة 
مواليد  من  ر�شيدة 
�رسق  حنينا  بيت  بلدة 
القد�ض، وعا�ض فرتة يف 
قدومه  قبل  نيكاراغوا 
بينما  مي�شيغني،  اإىل 
من  والدتها  تنحدر 
قرية "بيت عور الفوقا" 
اهلل  رام  حمافظة  من 

بال�شفة الغربية.

املغرب.. ف�سيحة من العيار الثقيل �سحاياها اأطفال
اإعالم  و�شائل  ك�شفت 
وخفايا  تطورات  مغربية 
كربى  ق�شية  يف  جديدة 
ماأوى  بال  اأطفاال  م�شت 
اإ�شبانية  جمعية  ترعاهم 
بال  طفل  "ال  ت�شمى 
يف مدينة طنجة  �شقف" 
ال�شاأن  بهذا  تقرير  وذكر 
املحلية  ال�شلطات  اأن 
قررت  طنجة  مدينة  يف 
نقل االأطفال الذين كانت 
اجلمعية  "ترعاهم" 
االإ�شبانية اإىل دور رعاية 
ب�شكل  الفتا  اأخرى، 
امل�شوؤولة  اأن  اإىل  خا�ض 
اجلمعية  هذه  عن 
امل�شبوهة غادرت البالد 
"كون  من  الرغم  على 
حول  حتوم  ال�شبهات 
التي  بالق�شية"  ارتباطها 
ا�شتغالل  حول  تدور 

االأطفال جن�شيا.
مطلعة  م�شادر  وذكرت 
التي  نور  جناة  عن  نقال 
حقوقية  منظمة  تراأ�ض 

"ما  ا�شمها  خمت�شة 
الوكيل  اأن  ولدي"  تقي�ض 
العام يف مدينة طنجة قرر 
الذين  القا�رسين  "اإحالة 
"ال  توؤويهم جمعية  كانت 
اإىل  �شقف"  بال  طفل 
للرعاية"،  اأخرى  مراكز 
يتم  "مل  اأنه  اإىل  م�شرية 
حد  اإىل  اجلمعية  اإغالق 
القرار  لكون  ال�شاعة 
�شلطات  اخت�شا�ض  من 

وزارة الداخلية".
باأن  نور  اأفادت  كما 
طفل  "ال  جمعية  رئي�شة 
غادرت  �شقف"  بال 
اإ�شبانيا، يف  اإىل  املغرب 
التحقيقات  حني ال تزال 

جارية اإىل حد ال�شاعة.
وك�شفت نور تورط ن�شاء 
اجلن�شية  االعتداءات  يف 
هذه  يف  االأطفال  على 
"هناك  وقالت:  الق�شية 
كانت  اإ�شبانية  اأ�شتاذة 
هوؤالء  مع  عالقة  على 
االأطفال وو�شل بها االأمر 

مرتني،  االإجها�ض  اإىل 
ناهيك عن وجود قا�رس 
مع  له عالقة  كانت  اآخر 

م�شوؤولة يف اجلمعية".
من  مت�رسر  عن  ونقل 
اجلن�شي  اال�شتغالل 
اأ�شخا�شا  اأن  لالأطفال 
اإ�شبانيا  من  م�شاهري 
"الغت�شاب  ياأتون  كانوا 
اأطفال مغاربة متواجدين 
تعنى  التي  باجلمعية 
ف�شال  ال�شوارع،  باأطفال 
عن تورط ن�شاء اأي�شا يف 
االعتداء اجلن�شي"وكانت 
ظهرت  قد  الق�شية  هذه 
و�شدمت  العلن  اإىل 
تقدم  حني  اجلميع 
العمر 19  يبلغ من  �شاب 
فيها  اتهم  ب�شكوى  عاما 
"�شخ�شا اإ�شبانيا م�شهورا 
جن�شيا  عليه  باالعتداء 
 13 عمره  كان  اأن  منذ 
�شخ�شيات  وقدوم  �شنة، 
م�شهورة  اإ�شبانية 
على  لالعتداء  للجمعية 

اأطفالها".
اأن  نور  واأو�شحت 
باأنه  �رسح  "ال�شحية 
العتداءات  تعر�ض 
عمره  كان  منذ  جن�شية 
املتهم  واأن  �شنة"،   13
ميلك  اجلن�شية  اإ�شباين 
قناة تلفزيونية يف مدينة 
ماربيال، وكان يعد هوؤالء 
االأطفال بت�شغيلهم فيها، 
م�شيفة ب�شكل خا�ض اأنه 
كان  املدة  هذه  "خالل 
ياأتي برفقة م�شاهري من 
اإ�شبانيا، وكانوا ي�شتغلون 
هوؤالء االأطفال جن�شيا".

هذه  اأن  نور  وراأت 
مرتبطة  الق�شية 
منظمة،  ب�شبكات 
اأن  ذلك  على  والدليل 
املمار�شات  "هذه 
يف  تتم  كانت  اجلن�شية 
كان  حيث  كربى،  فنادق 
هوؤالء  ا�شطحاب  يتم 
املطاعم  اإىل  االأطفال 

واحلانات".



هربا من العنو�سة وغالء لقمة العي�ش يف اجلزائر

من "بال�صتك يف �لكوزينة" �إىل 
جمند�ت يف �صفوف "د�ع�ش"

املحاكم اجلنائية  اأمام  املثول  يف  ال�سباب  تناف�سن  ·         فتيات 
اجلزائرية والدولية
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اإعداد: م.ثيزيري

ق�س�ش عن جتنيدهن من 
اأر�ش الواقع:

ومن خالل هذا املقال �سن�رسد لكم 
قراءنا الكرام بع�ض الروايات التي 
جلزائريات  الواقع  من  ا�ستقيناها 
»داع�ض«  تنظيم  يف  انخرطن 
ق�س�سهن  اإرادتهن،  مبح�ض 
لي�ست من وحي اخليال واإمنا هي 
ق�س�ض من اأر�ض الواقع، بطالتها 
حلظة  بني  حتولن  جزائريات 

و�سحاها لداع�سيات باإمتياز،

اأملانية من اأ�سول جزائرية 
تن�سم ل«داع�ش«:

واأول ق�سة ن�رسدها لكم هي ق�سة 
اأملانية من اأ�سول جزائرية انتمت 
الزهور،  عمر  يف  داع�ض  لتنظيم 
حيث اأعلن االدعاء العام يف اأملانيا 
يف ال24 من �سهر اأفريل املن�رسم  
�سد  ق�سائية  دعوى  حتريك  عن 
جزائري  اأ�سل  من  اأملانية  �سابة 
»الدولة  اإىل تنظيم  بتهمة االنتماء 
االإ�سالمية« واملعروف على نطاق 
وكانت  )داع�ض(،  با�سم  وا�سع 
االدعاء  لها  اأ�سار  التي  املتهمة، 
العام با�سم ».Sahra O �سارة و. 
املدر�سة  تركت  قد  عاما(   21(  «
الثانوية  املرحلة  كانت يف  عندما 
يف  »داع�ض«  تنظيم  اإىل  لتن�سم 
�سوريا. واأو�سح االدعاء اأنها متهمة 
و�سلبهم  بالب�رس  باالجتار  اأي�سا 
حريتهم، وكانت الطالبة املنحدرة 

�سافرت  كون�ستانت�ض  مدينة  من 
وكان   2013 عام  يف  �سوريا  اإىل 
عمرها اآنذاك 15 عاما، وتزوجت 
هناك مبقاتل من »داع�ض« ينحدر 
تهمة  �سارة  وتواجه  اأملانيا،  من 
وال�رسطة  احلرا�سة  خدمة  تويل 
ل�سالح التنظيم االإرهابي. ويُْعتََقد 
اأنها وزوجها اأبقيا ثالث اإيزيديات 
رعاية  يف  للعمل  كعبيد  لديهما 
منزل  باأعمال  والقيام  االأطفال 
ا�ستوليا  اأنهما  كما  الزوجية، 
ت�رسيد  اأو  قتل،  بعد  م�سكن  على 
من  �سارة  ترحيل  ومت  اأ�سحابه، 
اأرادت  بعدما  اأملانيا  اإىل  تركيا 
الو�سع  تفاقم  ب�سبب  الفرار 
وو�سلت  �سوريا.  يف  الع�سكري 
الثالثة  اأطفالها  ب�سحبة  �سارة 
اإىل مطار دو�سلدورف يف �سبتمرب 
2018 ومت اإلقاء القب�ض عليها فور 
احلب�ض  قيد  تزال  وال  و�سولها، 
االحتياطي منذ ذلك التاريخ، كما 
اإىل �سارة  وجه االدعاء االتهامات 
وكذلك اإىل والدي زوجها )48 و 51 
عاما(، وهما اأملانيان يُْعتََقد اأنهما 
و�سقيقه يف خدمة  ابنهما  �ساعدا 
عدة  االأم  و�سمحت  »داع�ض«. 
طلقات  خزانات  بتو�سيل  مرات 
ل�رسب  ب�رسي  ت�سويب  واأجهزة 
اأملانيا وكان  اإىل عنوانها يف  النار 

االأب دفع ثمن بع�ض هذه املواد.

هجرانها  مقابل  اأورو   1000
لزوجها والإنتماء لداع�ش:

ل�سيدة  فهي  الثانية  الق�سة  اأما 

متزوجة فرت من قف�سها الزوجي 
حملقة لك�سفت جمريات حماكمة 
»داع�ض«  تنظيم  من  عن�رسا   36
جنايات  حمكمة  اأمام  االإرهابي 
�سادمة  حقائق  عن  بومردا�ض، 
من  �سيدة  فرار  ب�سبب  ومريعة 
الرويبة  مبنطقة  الزوجي  بيتها 
العا�سمة خالل �سنة 2015،  �رسق 
ليتبني بعد التحريات التي انطلقت 
مبوجب بحث يف فائدة العائالت، 
اأن املعنية غادرت الرتاب الوطني 
باجتاه تركيا ومنها التحقت بتنظيم 
“داع�ض” يف �سوريا، خملفة بذلك 
نف�ض حال  واأطفالها، وهو  زوجها 
خرج  التي  “ب.اأمينة”  امل�سماة 
اأن  ليت�سح  عنها،  للبحث  والدها 
التجنيد  على  تعمل  �سبكة  هناك 
“داع�ض” االإرهابي  ل�سالح تنظيم 
الذي يتزعمه “اأبو بكر البغدادي”، 
مغرية  عرو�سا  لهن  يقدم  الذي 
 1000 مبلغ  زائد  زوج  يف  تتمثل 
اأورو، مع ت�سديد ثمن التذكرة نحو 

تركيا.

توقيف طالبة بعنابة تنتمي 
اإىل »داع�ش«

ويف ق�سة ثالثة جند طالبة بجامعة 
»باجي خمتار« بعنابة قد اأوقفتها 
االنتماء  بتهمة  االأممن  م�سالح 
يف  االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  اإىل 
العراق وال�سام »داع�ض« االإرهابي، 
اأن امل�سالح املخت�سة قامت  كما 
مبتابعة ن�ساط هذه الطالبة داخل 
راقبت  كما  طويلة  لفرتة  اجلامعة 

التوا�سل  مواقع  على  ن�ساطها 
االجتماعي قبل اأن تقوم باالإطاحة 
باأن  ذاتها  اجلهة  اأكدت  كما  بها، 
واأن  تامة  �رسية  يف  متت  العملية 
تن�سط  �سبكة  الطالبة كانت �سمن 
والواليات  عنابة  م�ستوى  على 
غرارالطارف،  على  لها  املجاورة 
جتنيد  وهدفها  و�سكيكدة   قاملة 
ال�سباب اجلزائري من اأجل القتال 
يف �سفوف التنظيم االإرهابي على 
وتاأتي  والليبية،  ال�سورية  اجلبهات 
هذه الق�سية �سمن �سل�سلة طويلة 
من الق�سايا التي عاجلتها م�سالح 
التي  االأخرية  ال�سنوات  يف  االأمن 
مكنتها  والتي  ق�سايا   60 تفوق 
ال�سبكات  من  العديد  تفكيك  من 
الدويل  الطابع  بع�سها  حمل  التي 
من خالل م�ساركة تون�سيني فيها، 
بيطاط«  »رابح  مطار  كان  حيث 
ومن  تركيا  نحو  لهم  منطلقا 
هناك اإىل  �سوريا، يف الوقت الذي 
ال�سابات  من  العديد  فيه  التحقت 
»ا�ستعبدهم  اأين  بليبيا  اجلزائري 
ناحية  من  خ�سو�سا  التنظيم« 
حاليا  اأنف�سهن  ويجدن  اجلن�سية 
عالقات هناك، يف الوقت الذي ال 
توجد اأرقام ر�سمية عن اأعدادهن، 
كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن خمتلف 
مبالحقة  تقوم  االأمنية  االأجهزة 
كامل  عرب  التنظيم  ومهاجمة 

الرتاب الوطني.

واأخرى �سبح العنو�سة يدفع 
بها لالإنخراط يف �سفوف 

داع�ش

اأواخر  يف  فتاة  هي  مليكة 
قررت  العمر  من  الثالث  العقد 
بعد  داع�ض  تنظيم  يف  االإنخراط 
اأن ظنت اأنها مهددة من قبل �سبح 
حيث  يالحقها  ظل  التي  العنو�سة 
ل«حوراء  الق�سائي  امللف  �سم 
لها،  امل�ستعار  االإ�سم  وهو  ال�سام« 
ح�سابها  عرب  توا�سلت  والتي  
“الفاي�سبوك” مع �سخ�ض جزائري 
“داع�ض”  تنظيم  �سمن  ين�سط 
من  �سوريا  اىل  لل�سفر  وخططت 
اأجل “جهاد النكاح” بعدما وعدها 
االإرهابي ال�سوري بذلك، واعرتفت 
بالزواج  اإغراوؤها  مت  اأنه  املتهمة 
االإرهابي،  بالتنظيم  لاللتحاق 
ظروفها  من  تتخل�ض  حتى  وهذا 
فتحت  وقد  املزرية  االجتماعية 
“�سامية  با�سم   2015 �سنة  ح�سابا 

من  كل  مع  وتوا�سلت  كاميليا” 
املتهمني “ح�سن �سحاك” و”عبد 
ليبيا  من  العائد  لغواطي”  اهلل 
بهما،  الزواج  عليهما  واقرتحت 
اجلهاد  اأمور  عن  معهما  وحتدث 

وعن تنظيم داع�ض.

»زواج النكاح« يجر 8 
جزائريات للهروب اإىل قف�سه

قررن  جزائريات   8 ق�سة  هي 
للولوج  »داع�ض«  بتنظيم  اللحاق 
الن�سوة  هوؤالء  الذهبي،  للقف�ض 
قبل  من  توقيفهن  مت  اللواتي 
لوالية  الق�سائية  ال�رسطة  م�سالح 
هذه  متكنت  اأين  بومردا�ض، 
االأخرية من تفكيك �سبكة اإرهابية 
االإرهابي  التنظيم  ل�سالح  تن�سط 
�سخ�سا،   21 من  تتكون  »داع�ض«، 
ينوون  كانوا  ن�ساء،   8 بينهم  من 
االإرهابي  بالتنظيم  االلتحاق 
بـ«جهاد  يعرف  فيما  لالنخراط 

النكاح«.
ثاين  اأكرب  تعترب  التي  اخللية  هذه 
جتنيد  على  تعمل  اإرهابية  خلية 
هذا  �سمن  للقتال  العنا�رس 
التي  تلك  بعد  االإرهابي،  التنظيم 
ال�سنة  تقريبا  العدد  نف�ض  ت�سم 
على  بناء  مت  قد  املن�رسمة، 
االأمن،  ا�ستقتها م�سالح  معلومات 
الثالثينات  يف  �سابة  توقيف  بعد 
اأوالد  بلدية  من  تنحدر  العمر  من 
والية  غربي  ببودواو  دائرة  هداج 
مع  احلدودية  البلدية  بومردا�ض، 
االلتحاق  تنوي  كانت  العا�سمة، 
يقوده  الذي  االإرهابي  بالتنظيم 
لغر�ض  البغدادي”  بكر  “اأبو 
فيما  التنظيم  عنا�رس  م�ساركة 

يعرف بـ”جهاد النكاح”.
يف  تفكيكها  مت  التي  اخللية  هذه 
عن�رسا   21 ت�سم  بودواو  دائرة 
كان  وفيما  ن�ساء،   8 بينهم  من 
االلتحاق  الرجايل  العن�رس  ينوي 
والقتال  ال�سالح  وحمل  بالتنظيم 
ينوي  كان  “داع�ض”،  �سفوف  يف 
العن�رس الن�سوي االنخراط �سمن 
�سفوف التنظيم وامل�ساركة �سمن 
ما يعرف بـ”جهاد النكاح”، وتبني 
اأوالد  من  تنحدر  التي  ال�سابة  اأن 
قدمت  قد  ببومردا�ض،  هداج 
اأ�سماء وقائمة لن�ساء كن يح�رسن 
التنظيم  مبع�سكرات  لاللتحاق 
الدولة  تنظيم  امل�سمى  االإرهابي 
وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية 

تركيا،  عرب  �سوريا  يف  “داع�ض” 
ينحدرن  املعنيات  الن�ساء  هوؤالء 
من منطقة مفتاح بالبليدة ووالية 
ق�سنطينة،  والية  وكذا  مع�سكر 
معلومات  املوقوفة  قدمت  كما 
“داع�سية”  �سفحات  حول  مهمة 
على جتنيد  تعمل  االأنرتنت،  على 
عنا�رس للقتال لفائدة هذا التنظيم 

االإرهابي مقابل مزايا مادية،
ويعد اإحكام قوات االأمن قب�ستها 
فتيات  جتند  اإرهابية  خلية  على 
لدى  النكاح  جلهاد  جزائريات 
تنظيم داع�ض، �سابقة يف “تاريخ” 
اجلزائر،  يف  االإرهاب  حماربة 
حماربة  ح�سائل  اأن  على  فزيادة 
االإرهاب مل تت�سمن اأعدادا الفتة 
لن�ساء �سمن التنظيمات االإرهابية، 
هيكلة  فاإن  نادرة،  حاالت  يف  اإال 
“جهاد  اأجل  من  ن�ساء جزائريات 
�سادم  اأمر  مبثابة  تعترب  النكاح”، 
مل يخطر حتى على بال االأجهزة 
املكلفة مبكافحة االإرهاب، حتى 
اجلارة  يف  اأ�سوات  تعالت  عندما 
اإر�سال  عواقب  من  حتذر  تون�ض، 
ع�رسات التون�سيات اإىل مع�سكرات 
يف  والعراق  ب�سوريا  “داع�ض” 
االأعوام املا�سية، وذلك باعرتاف 
االأمنية  باالأجهزة  م�سوؤولني 
التون�سية، ومن موؤ�رسات ا�ستبعاد 
ظاهرة “جهاد النكاح” جلزائريات 
بداع�ض، ق�ساء قوات اجلي�ض على 
املوايل  اخلالفة”  “جند  تنظيم 
مبا   ،2014 عام  نهاية  للتنظيم، 
على  بالق�ساء  له،  اأثرا  يرتك  مل 
لكن  ڤوري،  املالك  عبد  راأ�سه 
للفكر  املعتنقة  النائمة،  اخلاليا 
اجلهادي، ا�ستن�سخت ن�سخة جهاد 
تنفيذها  واأرادت  بتون�ض،  النكاح 
باجلزائر من خالل جتنيد فتيات 
نف�سه،  للغر�ض  جزائريات، 
من  االآتية  الدرو�ض  ق�ساوة  رغم 
تون�ض، لتون�سيات عدن من معاقل 
التنظيم، روين هول ما تعر�سن له 
اأن  بيد  التنظيم.  من قبل عنا�رس 
يلغي  الذي  االفرتا�سي  الف�ساء 
اإىل  �ساهم  اجلغرافية،  احلدود 
جزائريات  “اإقناع”  يف  بعيد  حد 
القب�ض  مت  اللواتي  قبيل  من 
االإرهابية  ال�سبكة  �سمن  عليهن 
اأن  رغم  بالتنظيم،  بااللتحاق 
فيه  املقاتلني  اجلزائريني  عدد 
املقاتلني  اأعداد  من  بكثري  اأقل 
من  والعراق،  ب�سوريا  امللتحقني 

تون�ض اأو املغرب مثال.

مل يعد مفهوم الإنخراط ب�سفوف داع�ش منوطا باجلن�ش الذكري طمعا يف الرجولة 
التي تعد اأ�سا�ش القوة، واإمنا اأ�سبح ي�سحب بذيول حبله الطويل حتى اجلن�ش الأنثوي، 
ما دفع بن�ساء جزائريات لنزع اللبا�ش الأنثوي مرتدين بذلك لبا�ش احلروب منظّمني 
بذلك لأخطر تنظيم عرفه التاريخ، بعد اأن اأغراهم باخلروج من حالت الفقر التي 

يعي�سونها مانحا اإياهم اأموال بالعملة ال�سعبة، كما ا�ستغل �سبح العنو�سة الذي بات 
هاج�سهن الوحيد عار�سا عليهن جهاد النكاح مع مقاتلي التنظيم الإرهابي..
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجلزائر

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
رقم : 2019/37

و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب

طبقا لأحكام القانون لرقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
على  ردا  و   : باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق 
رقم  حتت   2018/10/04 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة 
18/713 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي للجمعية 

املحلية امل�سماة : 
حتت  امل�سجلة  ع�سو  حممد  الطالب  مل�سجد  الدينية  اللجنة 

رقم : 111 بتاريخ : 2001/10/03 
�سيدي   – ع�سو  حممد  الطالب  م�سجد   : ب  مقرها  -الكائن 

خويلد 
 : اليوم  هذا  مبوافقتنا  علما  اأحيطكم  اأن  ي�سرفني 
يرتاأ�سها  التي  اجلمعية  مكتب  جتديد  على   2019/06/23

ال�سيد : علي ذكار 
تاريخ و مكان الزدياد : 1966/12/15 بورقلة 

العنوان ال�سخ�سي : حي امل�ستقبل – �سيدي خويلد – ورقلة 
 18 املادة  لأحكام  وفقا  الإ�سهار  باإجراءات  القيام  يجب 

الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة

رقم : 20/19

و�سل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 لرقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
: مت هذا اليوم : 2019/05/28 اإيداع ملف جتديد 

جمعية  ذات �سبغة ولئية 
-ت�سمية اجلمعية : اللجنة الدينية مل�سجد �سيدي 

اأحمد بن حرز اهلل  بلدية حا�سي الدلعة 
حرز  بن  اأحمد  �سيدي  م�سجد   : الجتماعي  املقر 

اهلل  بلدية حا�سي الدلعة
املودع : ب�سري رميالت  

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة 

ذكرى و ترحم
الثامن  ي�سادف 
جويلية  من 
الذكرى   2019
احلزينة   الأوىل 
النا�س  اأعز  لوفاة 
اإىل  الأقرب  و 
الزوج  القلب 
حممد  قدري 
ما  اأدري  ل 
اأن  �سوى  اأقول 
هو  وفاتك  يوم 
يف  را�سخ  يوم 

اأن  �ساء  القدر  لكن  املثايل  الزوج  الذاكرة..كنت 
تغادرنا اإىل الأبد.

اإىل  اأكفهم  يرفعون  اأحبتك  و  ،عائلتك  زوجتك 
برحمته  يتغمدك  اأن  اهلل  �سائلني  القدير  العلي 

الوا�سعة  و يجعل قلبك رو�سة من ريا�س اجلنة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اإليزي 

دائرة عني اأمنا�س 
بلدية برج عمر اإدري�س 

مكتب اجلمعيات 
رقم : 05/ب ع د / م ج /2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433 �سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 لرقم  القانون  لأحكام  طبقا 
حملية  جمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2019 جوان   10 اليوم  هذا  مت  باجلمعيات 

ذات طابع ثقايف امل�سناة:
جمعية البهجة للفلكلور و الفنون ال�سعبية برج عمر اإدري�س

املقيمة ب : حي احلوانيت بلدية برج عمر اإدري�س 
يرتاأ�سها ال�سيد : خل�سر عدنان 

تاريخ و مكان الزدياد : 1988/08/29 ب : برج عمر اإدري�س
العنوان ال�سخ�سي : حي احلوانيت بلدية برج عمر اإدري�س

مالحظة : هذا الو�سل �سالح لغاية : 2022/05/28
املكتب التنفيذي للجمعية

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة

رقم : 23/19

و�سل اإيداع ملف جتديد جمعية ولئية

�سفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 لرقم  القانون  مبقت�سى 
1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
: مت هذا اليوم : 2019/05/28 اإيداع ملف جتديد 

جمعية  ذات �سبغة ولئية 
للزاوية  الدينية  اجلمعية   : اجلمعية  -ت�سمية 
حا�سي  بلدية  القراآنية  للمدر�سة  الطيبية 

الدلعة 
املقر الجتماعي : بلدية حا�سي الدلعة 

املودع : معمر �ساليل 
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 
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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  
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بقلم الروائى : وليد الهودىل

ال يوجد ما هو اأ�صعب من االعتقال 
الوا�صعة  حياتك  عن  تف�صل  اأن   ،
يتحكم  زنزانة  اىل  تفا�صيلها  بكل 
فيك �صجان بكل �صيء ، تتحول من 
وفكرته  و�رشبه  اكله  يختار  ان�صان 
له دون  اأن يختارون  اىل   ، وحركته 
 ، و�رشبه  اكله  م�صاركته  او  علمه 
ويحا�رشون عقله   ، ي�صلون حركته 
يف  يو�صع  كمن  متاما   ، وروحه 
ان  كله  هذا  من  واال�صعب   ، قرب 
واطفالها  وزوجها  املراأة  تعتقل 
ي�صاهدونهم وهم ي�صعون القيد يف 
يدها ويدفعونها اىل زنزانة متحركة 
يف  وتغيبها  ال�صم�س  خلف  لتنقلها 
املرء  يعتقل  اأن   ، ال�صجون  ظالم 
الف مرة خري من ان تعتقل زوجته 
وهو ينظر اليها ت�صاق اأمامهم دون 

اأي �صيء  ان يكون قادرا على فعل 
. واطفالها ال يقدرون على اللحاق 
بها اأو حتى جمرد االقرتاب منها . 

ولكنه االحتالل 
عقود  طيلة  الفل�صطينية  املراأة 
جنبا  اما  وهي  االحتالل  مقارعة 
متقدمة  او  الرجل  مع  جنب  اىل 
عاتقها  على  يقع   ، كثرية  احيانا 
امل�صابرة  هذه  من  االكرب  احلمل 
يكد  مل  التي  ال�صاخنة  واملواجهة 
يخب اوارها اال وا�صتعلت من جديد 
ذلك بان هذا ال�صعب ال يتعاي�س مع 
فلم   ، ون�صائه  برجاله  الظاملني 
يتخل االحتالل عن اعتقال الن�صاء 
ومل تفرغ معتقالته منها وهو بذلك 
ال يحرتم خ�صو�صية امراة اأو حتى 
طفال او م�صنا او مري�صا ، الكل يف 
ماكينة عذابه دون ادنى اعتبار الية 

خ�صو�صية . 

متر املراة الفل�صطينية �صواء كانت 
فتاة او طفلة او اأما مبراحل العذاب 
ذاتها التي مير بها الرجل ، طريقة 
الزنازين  ثم  املريعة  االعتقال 
والتحقيق لتق�صي فرتة قد ت�صتمر 
مبفردها  تواجه  وهي  �صهور  لعد 
بو�صائل  يتفننون   ، التحقيق  زبانية 
وا�صاليب لتحطيمها معنويا ونف�صيا 
ا�صكال  كل  يتعاورون   ، وج�صديا 
واملادي  النف�صي  بني  ما  العذاب 
النف�صي  على  يركزون  احيانا   ،
من  احلرمان   ، اجل�صدي  واحيانا 
وتناوب  وال�صبح  طويلة  اليام  النوم 
ليل  املحققني  من  جمموعة 
الرهاقها  واحدة  امراة  على  نهار 
نف�صيا ويزيدون على املراأة اأحيانا 
التهديد باالعتداء اجلن�صي عليها ، 
�صحيح انه مل ت�صجل حالة واحدة 
بانهم اقدموا على هذا الفعل ولكن 

امراة  وجه  يف  والقائه  به  التهديد 
مريع  امر  وحدها  بط�صهم  تواجه 
و�صادم وعلى ا�صد درجات الق�صوة 
من  طويلة  اياما  املراة  ت�صتغرق   ،
املكر  وهناك  الزنازين  عذابات 
الع�صافري   ( عمالئهم  خالل  من 
مهما  و�صيلة  كل  وا�صتخدام   )
الو�صول  اجل  من  خ�صي�صة  كانت 
يطبق  خريمن  فهم  هدفهم  اىل 
تربر  الغاية  مبدا  يف  امليكافيلية 
لو�صائلهم  حدود  وال  الو�صيلة 

املجرمة . 
اىل  تقاد  التحقيق  مرحلة  بعد 
التعي�صة  ظروفه  حيث  ال�صجن 
الن�صاء  الحتجاز  املهياأة  غري 
 ، �صيا�صية  خلفية  على  املعتقالت 
كثري ما تزج اال�صرية مع معتقالت 
دخلن  يهوديات  ومع  جنائيات 
واجرامية  جنائية  بتهم  ال�صجن 

والهدف من هذا اخللط هو اهانة 
الن�صال الفل�صطيني وا�صعار املراة 
الفل�صطينية انها جمرمة او خمالفة 
ان  اال  جلنحة  مرتكبة  او  لقانون 
هذه  واجهت  الفل�صطينية  املراة 
ان  وا�صتطاعت  القا�صية  الظروف 
حتفر يف ال�صخر وت�صل اىل ظروف 
يريد  مما  بكثري  اف�صل  معي�صية 
ظروف  عن  احلديث   . ال�صجان 
اننا ال  اذ  اعتقال اال�صريات طويل 
تاريخية  فرتات  ا�صتعرا�س  من  بد 
مفتوحة  وا�رشابات  جدا  قا�صية 
عن الطعام ون�صاء واجهن ال�صجان 
واملر�س يف نف�س الوقت واالعتقال 
ذو  املو�صوع   .. للمراة  االداري 
يف  اال�صرية  للمراة  ولكن  �صجون 
يوم املراأة نرفع القبعات وال ي�صعنا 
وان  العالية  بروحها  ن�صيد  ان  اال 
نوؤكد بان العدو اللدود االول للمراة 

ودورها يف جمتمعها هو االحتالل 
ن�صف  يواجه  ان  �صاأنه  من  الن 
يواجه  ان  من  له  خري  املجتمع 
املجتمع كله .. مزيد من التفا�صيل 
عن املراة اال�صرية باالمكان قرائة 
روايتي عن هذا املو�صوع  امهات 
يف مدفن االحياء  ) موجودة على 

النت (
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زوج الأ�شرية يا�شمني �شعبان  :

نتمى اال�ضتقالل واحلرية الر�ضنا 
و�ضعبنا واأ�ضرانا قريبًا

يتمنى املواطن اأبو م�شطفى ، اأن يتحقق ال�شتقالل واحلرية لل�شعب الفل�شطيني ليتحرر الأ�شرى والأ�شريات 
من �شجون الحتالل وبينهم زوجته الأ�شرية يا�شمني تي�شري عبد الرحمن �شعبان ، 34 عامًا ، ممثلة 

الأ�شريات يف �شجن " ه�شارون" ال�شرائيلي ، والتي ما زالت �شابرة و�شامدة رغم وجعها امل�شتمر بعدما فرق 
الحتالل �شملها عن عائلتها واأطقالها الربعة م�شطفى 15 عامًا ، احمد 13 عامًا ، عبد الرحمن 11 عامًا 

واأ�شغرهم ابراهيم 10 �شنوات .

تقرير :علي �شمودي

هدية الطفال لوالدتهم
�صمال   ، اجللمة  ببلدة  منزله  يف 
جنني ، يكر�س الزوج اأبا م�صطفى 
وتربية  لرعاية  وجهوده  حياته 
اأطفاله والتخفيف من معاناتهم يف 
 3 ق�صت  التي  والدتهم  غياب  ظل 
 " ، ويقول  الق�صبان  �صنوات خلف 
الظلم لن يدوم وباذن اهلل االحتالل 
املوؤثرات  ورغم   ، لزوال  و�صجونه 
 ، م�صطفى  اأم  لغباب  الكبرية 
بعزميتهم  حتدو  اأطفايل  فان 
الق�رشي  الفراق  هذا  وا�رشارهم 
حياتهم  اكمال  على  وي�رشون 
لوالدتهم  تقديراً  بنظام  والعي�س 
لهم  وتربيتها  جلهودها  واحرتاما 
"، وي�صيف " رغم �صغرهم ، فانهم 
وهي   ، كبرية  هدية  لها  يقدمون 
ا�صتطاعوا  التي  العالية  معنوياتهم 
ويعي�صون  يتاقلموا  ان  خاللها  من 
البع�س  بع�صهم  وي�صاعدون 
املنزلية  باالعمال  ويقومون 
اال�صرية  والدتهم  غياب  ظل  يف 
احلب  فينا  غر�صت  التي  يا�صمني 

واالخالق  التعاون  وحب  والعطاء 
وال�صدق واحلمد اهلل ".

ذكري ال�شتفالل

من  متكن  الذي   ، م�صطفى  اأبو 
يف  االأ�صريات  ممثلة  زوجته  زيارة 
االثنني  يوم   ،" "ه�صارون  �صجن 
انها ب�صحة جيدة  اأفاد   ، املا�صي 
واجبها  وتوؤدي   ، اهلل  واحلمد 
وزرع  االأ�صريات  وخدمة  برعاية 
حتى  قلوبهن  يف  واالرادة  االمل 
تبزغ �صم�س احلرية ، والتي يراها 
تاأخرت  مهما  قريبة   " يقول  كما 
اال�صتقالل  ذكرى  يف  واأمتنى   ،
كافة  بحرية  قريباً   نفرح  ان 
تكون  وان   ، ال�صجون  من  اال�رشى 
اهلها  لبى  بعدما  حرة  فل�صطني 
االر�س  وعن  عنها  للدفاع  النداء 
ال�صهداء  فقدموا    ، املغت�صبة 
وي�صيف   ،" واجلرحى  واال�رشى 
من  فل�صطيني  بيت  كل  اليخلو   "
وعطاءا  ت�صحية    ، والوجع  االمل 
دن�س  من  لتحريرها  لفل�صطني 
 ، ذلك  لتحقيق  ولكن   ، املحتل 
الوطنية  الوحدة  املطلوب حتقيق 

، الن الدم الفل�صطيني موحد ، وان 
اال�صتقالل  بعيد  نحتفل  اهلل  �صاء 
القادم ، حتت راية وعلم فل�صطني 

."
حمطات من حياتها

يف عمان ، ولدت ون�صاأت يا�صمني 
وملتزمة  حمافظة  عائلة  و�صط 
الغربة  ظل  يف  الكثري  عانت 
وال�صتات بعدما نزحت من م�صقط 
 ،  1967 عام  رمانة  قرية  را�صها 
 ،  1995 عام  للوطن  عادت  لكنها 
االأ�صرية  والد  يقول   ، رمانة  ويف 
تابعت   " الرحمن  عبد  تي�صري 
العامة  الثانوية  اكملت  ثم  تعليمها 
يف مدر�صة الزهراء الثانوية للبنات 
عام  تزوجت  ثم  جنني  مدينة  يف 
، وانتقلت حلياتها اجلديدة   2001
 ، اجللمة  يف  زوجها  منزل  يف 
كر�صت  الذين  باالبناء  فرزقت 
مع  وتعاونت  لرتبيتهم  حياتها 
زوجها لبناء حياة جميلة وم�صتقرة 
"، ويكمل " ابنتي يا�صمني متدينة 
ان  وحتب  واجتماعية  وخلوقة 

ت�صاعد االخرين ".

العتقال والتخقيق

باقتحام   ، العائلة  فوجئت 
تاريخ  فجر  يا�صمني  زوج  منزل 
وانتزاعها من بني   ،  2014/11/3
مل   " والدها  ويقول   ، اأطفالها 
يتوقع اأحد اعتقال ابنتي ، وعندما 
طلب   ، منزلها  اجلنود  داهم 
ترافقهم  ان  زوجها  من  ال�صابط 
يا�صمني معهم ال�صتجوابها ، لكنه 
رف�س وطلب منهم تركها تقديراَ 
باح�صارها  و�صيقوم  الطفالها 
ال�صابط رف�س  لكن   ، ال�صباح  يف 
 " وي�صيف   ،" مبوقفه  ومت�صك 
اأنه   ، اال�رشائيلي  ال�صابط  اأكد 
ل�صاعات  معها  التحقيق  �صيجري 
حتولت  ال�صاعة  لكن   ، فقط 
العتقال وحتقيق يف �صجن اجللمة 
 5 ملدة  الفعلي  بال�صجن  حكم  ثم 
ا�صتطاعت     " ويكمل   ،" �صنوات 
الرغم من وجعها  ، على  يا�صمني 
ابنائها  عن  وفراقها  واعتقالها 
م�صوارها  واكملت  تتحدى  ان   ،
العامة  الثانوية  وانهت  الدرا�صي 
 ، الق�صبان  خلف  وتفوق  بنجاح 

�صجعتها  و�صالبتها  فتما�صكها 
حياتها  واكمال  ال�صمود  على 

الطبيعية" .

وجع الفراق

عبد  اأبا  ال�صبعيني  الوالد  يعرب 
ب�صمود  اعتزازه  عن   ، الرحمن 
وثبات كرميته التي تكر�س حياتها 
خلدمة االأ�صريات ، كما ت�صعى يف 
اأطفالها  معنويات  لرفع  زيارة  كل 
واخفاء وجعها ودموعها ، ويقول " 
من خربتها وجتربتها و�صالبتها ، 
ا�صبحت متثل االأ�صريات وترعاهن 
وتدافع عن حقوقهن ، فهي قوية 
وجعها  لكن   ، و�صابرة  و�صجاعة 
واخلوف  القلق  �صببه  اأملنا  مثل 
االطفال  فراق  من  واملعاناة 
اللذين ينتظرون كل ثانية وحلظة 
االطفال   " وي�صيف   ،" زيارتها 
للعب  امهاتهم  مبرافقة  يفرحون 

ترتبط  اأحفادي  لكن   ، والت�صلية 
والدتهم  زيارة  مبواعيد  حياتهم 
طريق  يحفظون  فا�صبحوا   ،
االحتالل  واجراءات  ال�صجن 
ممار�صات  علينا  يفر�س  الذي 
ت�صمل  الزيارات  خالل  تع�صفية 
حتى االطفال وال تراعي �صنهم ، 
 ،" والدهم  لروؤية  يتحملون  لكنهم 
ويكمل " اأما ابنتي ، ففي كل زيارة 
نراها   ، اأطفالها  فيها  يرافقني 
عالية  معنوياتها  و  متمار�صكة 
ومل ارى دمعة واحدة تذرفها من 
حتى   " ويكمل   ،" امامهم  عينيها 
، فهم   اأوانهم  االأطفال كربوا قبل 
يتحملون املعاناة وما�صاة الفراق 
من   وحب  بحنان  اليها  ينظرون   ،
خلف الزجاج العازل وهم يتمنون 
بحنانها  ي�صعروا  وان  احت�صانها 
االحتالل مينعهم  لكن   ، وعطفها 

من عناقها ".

اأمهات يف مدافن االحياء



تقرير :اإعالم الأ�سرى 

تقول �ملحررة �أم عا�صف يف حديٍث 
قرية  يف  منزلها  د�خل  من  هاتفي 
مر��صل  مع  �هلل،  ر�م  ق�صاء  كوبر، 
�أيام  و��صفًة  �لأ�رسى  �إعالم  مكتب 
به  ي�صعر  ل  وجٌع  لالأ�رس  �عتقالها" 
كنت  فاأنا  �لأ�صرية،  �أو  �لأ�صري  �إل 
لكن  و�حد،  همه  �لأ�صري  �أن  �أظن 
�لأ�رسى  �أن  عرفت  �عتقايل  بعد 
ل  و�أملاً  ومعاناة  وجعاً  يتحملون 
�ل�صابق  يف  وكنت  و�صفه،  ميكن 
�أدعو لالأ�رسى عندما �أتذكرهم لكن 
رم�صة  كل  مع  �لعتقال  هذ�  بعد 
لهم،  بالدعاء  ل�صاين  يلهج  عني 
لهم،  �لدعاء  نكثف  �أن  و�جبنا  ومن 
تتحمله  ل  �لأ�رس  د�خل  يرونه  فما 

�جلبال".

التفتي�ش العاري والنتهاكات

تروي �أم عا�صف تفا�صيل �عتقالها 
�إعالم  مكتب  ملر��صل  �لأوىل 
�لأ�رسى، تقول" يف بد�ية �لعتقال 
�صجن  يف  للتحقيق  �إخ�صاعي  مت 
كانت  بالتحقيق  �لبدء  وقبل  عوفر 
وقد  �لعاري،  �لتفتي�ش  مرحلة 
تهديد  وعند  �لتفتي�ش،  رف�صت 
هذ�  �أن  بقوله  يل  �ل�صباط  �أحد 
�إجر�ء يتم بحق كل �لأ�رسى، كانت 
�أعد  مل  �صخ�صياً  �أنا  له"  �إجابتي 
من  �قرت�بي  بعد  للحياة  وزناً  �أقيم 
للتفتي�ش  �أخ�صع  ولن  �ل�صتني،  �صن 
�أخر  هذه  كانت  لو  حتى  �لعاري، 
�أ�صلحتكم  معكم  حياتي،  يف  حلظة 
عندها  �إعد�مي،  وت�صتطيعون 
من  و�ل�صابط  �ملجند�ت  �صدمت 
بدون  بالتفتي�ش  و�كتفو�  موقفي، 

خلع �ملالب�ش".
حول  حديثها  عا�صف  �أم  ت�صتكمل 

ه�صارون،  عزل  يف  لها  جرى  ما 
غرفة  د�خل  لوحدي  مكثت  تقول" 
وكانت  يهوديات  جنائيات  مع 
م�صتمر  و�لإزعاج  عارمة،  �لفو�صى 
بالأ�صو�ت �لعالية، فكنت �أ�صع ورق 
ل  كي  �أذين  يف  �ملبلول  �ملحارم 
و�ملتعمد،  �ملزعج  �صوتهن  �أ�صمع 
�إىل  نقلي  �لزمن مت  من  وبعد فرتة 

�صجن �لد�مون".

�لد�مون  �صجن  عا�صف  �أم  ت�صف 
للحياة،  ي�صلح  ل  �لذي  باملعتقل 
�أج�صاد  تنه�ش  �لرطوبة  تقول" 
�ل�صوء  ملبة  �أن  حتى  �لأ�صري�ت، 
وعند  �لرطوبة،  �صدة  من  تنفجر 
�لذهاب للعيادة تكون �ملاأ�صاة، وقد 
خاطبت �ملمر�ش �صاخرة منه ومن 
�لأطباء فقلت لهم: �لطبيب عندكم 
منكم  �أريد  ل  طبيب،  �إىل  يحتاج 

�أح�رستها  �لتي  �أدويتي  �صوى  �صيئا 
وت�صيف"  �عتقايل"،  عند  معي 
وجعاً  يع�صن  �لد�مون  �أ�صري�ت  �إن 
�أ�صبوع  وخالل  و�صفه،  ميكن  ل 
�ليومي،  �لعذ�ب  �صاهدت  عندهن 
حتويل  تتعمد  �ل�صجون  فاإد�رة 
وهناك  د�ئم،  عذ�ب  �إىل  حياتهن 
�إ�رس�ء  مثل  �جلريحات  �لأ�صري�ت 
منوذجاً  تعترب  و�لتي  �جلعابي�ش، 
على  �لو�قع  �لظلم  على  �صارخاً 
ق�صة  يحكي  فمنظرها  �لأ�صري�ت، 

وجٍع ل يو�صف".

عذاب البو�سطة

ل ت�صتطيع �أم عا�صف �أن تن�صى بعد 
�لبو�صطة،  بها  �أحلقتها  �لتي  �لآلم 
و�أمل  متحرك  قرب  �لبو�صطة  تقول" 
�لأول  وجعه  فالأ�رس  يتوقف،  ل 
�لبو�صطة، وقد جربتها �صبع مر�ت 
�لعذ�ب،  من  طو�ل  �صنو�ت  وكاأنها 

�أن  �أنني علمت يف �ملحكمة  �أتذكر 
عنه،  �لإفر�ج  �صيتم  حممد  �بني 
عذ�ب  من  خفف  �خلرب  وهذ� 
فيها  �أعي�ش  كنت  �لتي  �لبو�صطة 
�لقهر  من  تو�صف  ل  حلظات 

و�لإذلل".
�أميا  بحريتها  عا�صف  �أم  فرحت 
منها  بها  �بتهاجاً  �أكرث  وكانت  فرح 
�أنها  على  وتوؤكد  زفافها،  يوم  يف 
عند  �صو�ء  �جلميع،  بوفاء  �صعرت 
�بنها  ��صتقبال  عند  �أو  ��صتقبالها 
�لأثر  له  �لوفاء  هذ�  تعِلّق"  حممد، 
و�أقول  �لأ�صري،  حياة  يف  �لطيب 
لأبناء �صعبي �صكر�ً على �لوفاء �لذي 
�صعرت به �أنا وكل عائلتي، و�أقول �أن 
�لأ�رسى و�لأ�صري�ت يحتاجون لوفاٍء 
حتريرهم  يتم  كي  �آخر  نوٍع  من 
مكاٌن  فال�صجون  عنهم،  و�لإفر�ج 
�لذي  و�لنتقام  و�لإذلل  للقهر 

متار�صه �إد�رة �ل�صجون".

ل ميكن لأحد اأن يجري حواراً مع املحررة �سهري الربغوثي، اأم عا�سف، دون اأن ي�سعر بالرهبة، فهي قبل اأن تكون اأ�سرية، كانت زوجة اأ�سرٍي 
ووالدة �سهيد ووالدة اأ�سريين اأي�سًا، فعند اعتقالها كان بيتها فارغًا، حتى حني نال جنلها حممد حريته مل يكن هناك اأحد يف ا�ستقباله، ل اأم 

ول اأب ول اأخ، جلهم كانوا يف الأ�سر.

املحررة اأم عا�سف الربغوثي 

 اإدارة ال�سجون تتعمد حتويل حياة الأ�سريات اإىل عذاٍب دائم
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املحررة ا�ستربق التميمي: 

اأو�ساع الأ�سريات �سعبة واأم اأ�سرف 
نعالوة تتعر�ض لال�ستفزاز الدائم

�لطالبة  �ملحررة  ك�صفت 
)23عاماً(  �لتميمي  ��صتربق 
يف  �لر�م،  بلدة  �صكان  من 
�لقد�ش، �أن �أو�صاع �لأ�صري�ت 
�صعبة  �لد�مون  �صجن  يف 
للغاية، من �لناحية �ملعي�صية، 
باإجر�ء  �لحتالل  تذرع  بعد 
�ل�صجن،  د�خل  ت�صليحات 
�لإهمال  �صيا�صة  جانب  ومن 
ب�صور  �ملوجودة  �لطبي 
ونق�ش  �لأ�رس،  يف  خمتلفة 
�مليز�نيات �ملخ�ص�صة لذلك 

.
�لتميمي  �ملحررة  وقالت 
حول  �لأ�رسى  �إعالم  ملكتب 
�لأ�رس  فرتة  �عتقالها"  فرتة 
عامني  ملدة  كانت  �لتي 
�عتقايل  فاأثناء  قا�صية؛ 
تخرجت دفعتي من �جلامعة 
و�حلكم  تليها،  �لتي  و�لدفعة 
يف  وردعياً  �نتقامياً  كان 
�لتحقيق  وفرتة  �لوقت،  ذ�ت 
تعنيه  ما  بكل  قا�صية  كانت 

�لكلمة".
ولفتت �ملحررة �لتميمي �إىل 

�أن هناك 48 �أ�صرية يف �صجن 
�لد�مون، وتتعر�ش على وجه 
�ل�صهيد  و�لدة  �خل�صو�ش 
وفاء  �لأ�صرية  �أ�رسف، 
مهد�وي لال�صتفز�ز يف رحلة 
�ملحكمة عندما يعلم حر��ش 
�لبو�صطة باأنها و�لدة �ل�صهيد 
�أ�رسف، وهذ� �ل�صتفز�ز يوؤثر 
وكنا  وج�صدياً،  نف�صياً  عليها 
نتاأثر من م�صاهد �ل�صتفز�ز 
عام  ب�صكل  فالبو�صطة  لها؛ 
وفاء  لالأ�صرية  ولكن  قا�صية، 
ق�صوة  �أكرث  كانت  مهد�وي 

و�إيالماً".
�لع�صكرية  �ملحاكم  وعن 
�لأ�صرية  عليها  عر�صت  �لتي 
ع�صت  تقول"  �لتميمي، 
�ملحكمة  �نتظار  مرحلة 
ب�صعوبة، وكان عدد �ملحاكم 
ع�رس  �خلم�صة  قر�بة  بلغ 
�حلكم  �صدور  حتى  حمكمة 
�لنهائي، فبو�صطات �ملحاكم 
�صعوبة  من  مزدوج  عذ�ب 
�ملعابر، ومعاملة �ل�صجانني، 
قاعة  �إىل  �ملذل  و�لقتياد 

�لأمل عند  وتكر�ر  �ملحكمة، 
و�صدور  �ل�صجن،  �إىل  �لعودة 
من  بالرغم  �لنهائي  �حلكم 
�لأ�صرية  يريح  �أنه  �إل  ق�صوته 

من عذ�ب رحلة �لبو�صطة".
�ملحررة  �أن  ذكره  �جلدير 
�عتقلت  �لتميم  ��صتربق 
وكانت   ،2017/3/20 بتاريخ 
كلية  يف  طالبة  تز�ل  ل 
بريزيت،  جامعة  يف  �لإعالم 
�لإذ�عة  تخ�ص�ش  وتدر�ش 
و�لتلفزيون، ومع �عتقالها مت 
حرمانها من �لتخرج وهي يف 

�ل�صنة �لر�بعة.

�لأ�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�ش  �جتمع 
و�ملحررين �للو�ء قدري �أبو بكر، ، مع نائب 
يف  �لدويل  �لأحمر  �ل�صليب  بعثة  رئي�ش 
 Olivier" ل�صفة �لغربية �أوليفر كا�صوت�
chassot"  ب�صاأن متابعة و�متام �لزيارة 
�لقابعني  �لفل�صطينيني  للمعتقلني  �لثانية 
يف �صجون �لحتالل �لإ�رس�ئيلية. و�صارك 
يف �لجتماع �لذي عقد مبقر �لهيئة بر�م 
�لقادر  عبد  �لهيئة  وكيل  من  كل  �هلل، 
�أكرم  �لدولية  �لعالقات  ومدير  �خلطيب، 
�لعي�صة، وم�صوؤول ملف �لزيارة �لثانية يف 

�لعريان، ومدير  �لهيئة �ملحامي حممود 
مكتب �ل�صليب �لأحمر يف ر�م �هلل و�أريحا 
برنامج  من�صق  ونائب  م�صلح،  �صهى 
عن  و�لبحث  �لأ�رسية  �لرو�بط  �عادة 
�لطرفان  مليت. و�أكد  كلوديا  �ملفقودين 
خالل �لجتماع، على �أهمية دور �ل�صليب 
يف  �لأ�رسى  زيارة  يف  �لدويل  �لأحمر 
�صجون �لحتالل و�لطالع على ظروفهم 
منذ  دوري  ب�صكل  و�لإن�صانية  �لعتقالية 
��صتمر�ر  و�رسورة  �ل�صنني،  ع�رس�ت 
�لتعاون �مل�صتقبلي ما بني �لهيئة وطو�قم 

�ل�صليب �لأحمر �لدويل.  و�صدد �لطرفان 
و�لتعاون  �مل�صرتك  �لعمل  �رسورة  على 
�لثانية  �لزيارة  �مل�صتمر و�ملكثف لإمتام 
لالأ�صري  �متامها  لأهمية  نظر�  لالأ�رسى 
وللقيام  �لن�صاين،  �ل�صعيد  على  وعائلته 
بكامل �لو�جبات جتاه �ل�رسى و�ملعتقلني 
�لطرفان  تباحث  وجه".كما  �كمل  على 
�لتي  و�لظروف  �لعتقالية  �لأو�صاع  يف 
�لظروف  وكذلك  �لأ�رسى  فيها  يحتجز 
�لطفال  �لأ�رسى  فيه  يحتجز  �لتي 

و�لأ�صري�ت و�لأ�رسى �مل�رسبني. 

هيئة الأ�سرى وال�سليب والأحمر 

اجتماع ب�ساأن اإمتام الزيارة الثانية للمعتقلني

�أفادت هيئة �صوؤون �لأ�رسى و�ملحررين، 
�ن �لأ�صري �ملهند�ش حممد خليل �حللبي 
جل�صة   124 ل   ( خ�صع  غزة،  قطاع  من 
حماكمة (، وذلك منذ �إعتقاله عام 2016، 
حانون.  بيت  معرب  على  تنقله  خالل 
�جلل�صات  �صل�صلة  �ن  �لهيئة  و�أ�صحت 
تك�صف  �حللبي،  �لأ�صري  لها  خ�صع  �لتي 
مدى تبعية �جلهاز �لق�صائي �لإ�رس�ئيلي 
هناك  يوجد  ل  حيث  �ل�صاباك،  جلهاز 
وحتاول  �إعرت�فات،  ول  بحقه  تهم  �أي 
�ملماطلة  خالل  من  �لإحتالل  �جهزة 
لها  ��صا�ش  ل  �إتهام  لئحة  باإعد�د 
وبينت  عليها.  ملحاكمته  �ل�صحة  من 
�أطول  تعترب  �حللبي  حماكمة  �ن  �لهيئة 

�ملحاكمات يف تاريخ �حلركة �لفل�صطينية 
�لأ�صرية، و�إنها تندرج �صمن �جلر�ئم �لال 
�إ�صتهتار  وفيها  �خالقية،  و�لال  �إن�صانية 
�لق�صاء  مكونات  لكل  و��صح  وجتاوز 
كافة  �لهيئة  وطالبت  و�لعاملي.  �لدويل 
وعلى  و�لإن�صانية  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات 
وجه �خل�صو�ش �ل�صليب �لحمر �لدويل، 
لالإغتيال  حد  لو�صع  �لفوري  بالتحرك 
و�لتفريغ �لذ�تي لالأ�صري �حللبي، و�خلروج 
عن �ل�صمت �لقاتل و�ملعيب، كما تطالب 
�لكل �لفل�صطيني لالإنخر�ط �صمن حملة 
حد  و�صع  على  قادرة  معه،  ت�صامنية 
جرمية  ف�صح  خالل  من  �ملهزلة،  لهذه 
�لإحتالل بحقه يف كافة �ملحافل. يُذكر 

عاماً(،   41( �حللبي  حممد  �لأ�صري  �أن 
غزة،  قطاع  �صمال  جباليا  خميم  �صكان 
هند�صة  ماج�صتري  �صهادة  على  وحا�صل 
�أبناء،  خم�صة  ولديه  ومتزوج  مدنية، 
بيت  )معرب  عرب  تنقله  خالل  �عتقل 
يف  غزة،  قطاع  �صمال  �إيرز(،  حانون/ 
عام  يونيو  من حزير�ن/  �خلام�ش ع�رس 
2016، ويقبع حالياً يف معتقل رميون يف 
�إد�رة  ظروف حياتية �صيئة، حيث تتعمد 
�لت�صييق  �لإ�رس�ئيلية  �ل�صجون  م�صلحة 
�لتنقالت  عرب  معاناته  ومفاقمة  عليه، 
يتعر�ش  وما  “�لبو�صطة”،  يف  �مل�صتمرة 
و�إهانة،  وتنكيل  تعذيب  من  خاللها 

�إ�صافة لعزله فرت�ت طويلة.

الأ�سري حممد احللبي من غزة �ساحب اأطول حماكة يف �سجون الحتالل



اجتاحت موجة فرح عارمة خمتلف 
املدن التون�سية عقب الفوز املثري 
غانا،  منتخب  على  قرطاج  لن�سور 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  والتاأهل 
لكاأ�س اأمم اأفريقيا املقامة مب�رص، 
وتاأهل منتخب تون�س لربع النهائي 
بعد الفوز بركالت الرتجيح، عقب 
بهدف  بالتعادل  املباراة  انتهاء 
يف  لها  الأول  الفوز  وهو  ملثله 
جميع مواجهاتها الثماين مع غانا 
اأفريقيا منذ عام  اأمم  نهائيات  يف 
للنجوم  انت�سارات   6 مقابل   1963
جماهري  وا�ستعادت  ال�سوداء، 

تون�س ب�سمتها بعد الأداء املخيب 
الذي  الأول  الدور  يف  للمنتخب 
مبارياته  يف  بالتعادل  فيه  اكتفى 
فرجاين  ت�سجيل  ومبجرد  الثالث، 
الأخرية  اجلزاء  ركلة  �سا�سي 
اأطلقت اجلماهري التون�سية العنان 
وال�سوارع  املقاهي  يف  لفرحتها 
اجلماهري  الرئي�سية.واحت�سدت 
و�سط  بورقيبة  احلبيب  ب�سارع 
اأبواق  اأ�سوات  وعلت  العا�سمة، 
الآلف  احت�سد  كما  ال�سيارات 
لالحتفال  �سفاق�س  مدينة  و�سط 

بالتاأهل ال�سعب.

التون�سية  اجلالية  اأفراد  وخرجت 
لالحتفال يف �سارع ال�سانزليزيه يف 
العا�سمة الفرن�سية باري�س حاملني 
الرايات الوطنية.وحفلت �سفحات 
مواقع التوا�سل الجتماعي ب�سور 
�ساخرة  وبتعليقات  تون�س  اأعالم 
حتقيق  يف  املنتخب  ف�سل  بعد 
الأربع  مبارياته  يف  �رصيح  فوز 
الو�سول  يف  جنح  لكنه  الآن  حتى 
بركالت  النهائي  ربع  الدور  اإىل 
الرتجيح، ويلتقي ن�سور قرطاج مع 
مدغ�سقر غدا يف مباراة الدور ربع 

النهائي.

املنتخبات  اأف�سل  ال�سنغال  تتطلع 
ت�سنيف الحتاد  الإفريقية بح�سب 
كاأحد  موقعها  تثبيت  اإىل  الدويل 
بعد  ل�سيما  املر�سحني،  اأبرز 
مثل  متوقعني  مناف�سني  اإق�ساء 
والكامريون،  وم�رص  املغرب 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سنغال  وتعّول 
على مانيه جنم ليفربول الإجنليزي 
املن�رصم،  املو�سم  اأوروبا يف  بطل 
حتى  اأهداف  ثالثة  �سجل  والذي 
بعد  مانيه  اأداء  وطرح  الآن، 
ليفربول،  مع  قّدمه  الذي  املو�سم 

جلائزة  تر�سيحه  حول  ت�ساوؤلت 
لأف�سل  متنح  التي  الذهبية  الكرة 
لعب، ورداً على �سوؤال بهذا ال�ساأن 
�سي�سيه  اآليو  ال�سنغال  مدرب  قال 
"اإذا فاز  اأم�س:  يف موؤمتر �سحايف 
اليوم  لكن  نعم،  اإفريقيا  ببطولة 
الذهبية،  بالكرة  نفكر  اأن  يجب  ل 
من  القتال  موا�سلة  ل�ساديو  املهم 

اأجل املنتخب".
اأن  ال�سابق  ال�سنغايل  النجم  واأ�سار 
يقدمها  ما  دائما  التي  الن�سيحة 
لديك  ما  اأف�سل  "اأعط  لالعبه: 

لك  �سريد  واملنتخب  للمنتخب، 
الالعب  اأن  موؤكدا  اجلميل"، 
اأن املجموعة اأهم  متوا�سع ويفهم 
من الفرد، وراأى �سي�سيه الذي ي�سعى 
لقيادة منتخب بالده اإىل لقبه الأول 
يف البطولة: "ب�ساأن بنني اأقول واأكرر 
بعدم وجود فرق  اإقناعكم  واأحاول 
البطولة  هذه  اأن  واأعتقد  �سغرية 
يف  "الفوز  متابعا:  ذلك"،  اأظهرت 
املباراة  ومعّقد،  �سعب  اإفريقيا 
كان  كما  بنني  �سد  �سعبة  �ستكون 

احلال �سد تنزانيا وكينيا".

يف  مفاجاأة  �سبه  نيجرييا  حققت 
على  بالتغلب  النهائي  ثمن  الدور 
 ،2-3 اللقب  حاملة  الكامريون 
منتخبني  بني  مثرية  مباراة  يف 
م�ستوى  على  الأكرب  من  يعّدان 
املمتازة"  "الن�سور  منتخب  القارة 
مرات  ثالث  املتّوج  النيجريي 
باللقب اآخرها عام 2013، ومنتخب 
"الأ�سود غري املرو�سة" الكامريوين 
الحتفاظ  عن  يبحث  كان  الذي 
ال�ساد�سة  للمرة  والتتويج  بلقبه 

مفتاح  اإيغالو  كان  تاريخه،  يف 
الكامريون  على  النيجريي  الفوز 
هدفني  بت�سجيله  ال�سكندرية،  يف 
اإىل  ر�سيده  رافعا  بالده  ملنتخب 
�سدارة  يف  ت�ساركا  اأهداف  ثالثة 
ال�سنغايل  مع  الهدافني  ترتيب 
اآدم  واجلزائري  مانيه  �ساديو 
الدميوقراطي  والكونغويل  اأونا�س 
وّدع  الذي  باكامبو  �سيدريك 
اأمام  املناف�سات  بالده  منتخب 

مدغ�سقر يف ثمن النهائي.

وقال اإيغالو: "كانت مباراة �سعبة، 
�سعبة  �ستكون  اأنها  نعرف  كنا 
مركزين  كنا  لكننا  البداية  من 
اأن  نعرف  كنا  لأننا  البداية  من 
و�رصيع  بدين  منتخب  الكامريون 
احتفظنا  اإذا  اأنه  نعرف  كنا  جدا، 
جمال  على  �سنح�سل  اأكرث  بالكرة 
عندما  حتى  باأ�رصار.  للت�سبب 
من  رفعنا   ،2-1 متاأخرين  كنا 
وا�سلنا  "اإذا  واأ�ساف:  اإيقاعنا"، 
�سنح�سل  الطريقة  بهذه  ال�سغط 

على الأهداف".
جنوب  حققت  املقابل،  يف 
هدف  بت�سجيل  املفاجاأة  اإفريقيا 
 ،85 الدقيقة  يف  م�رص  على  الفوز 
ملعب  داخل  ب�سدمة  ت�سبب  ما 
و�سلت  وخارجه،  الدويل  القاهرة 
الفني  اجلهاز  اإقالة  اإىل  مفاعيلها 
وعلى  م�رص  ملنتخب  والإداري 

املك�سيكي خافيري  املدرب  راأ�سه 
اإفريقيا  جنوب  مدرب  اأغريي، 
ال�سكتلندي �ستوارت باك�سرت راأى 
لفوز  ارتكاز  نقطة  ال�سجاعة  يف 
قاري  لقب  عن  الباحث  منتخبه 
اأن  "اأعتقد  وقال:   ،1996 بعد  ثان 
جدا،  جيد  بعمل  قاموا  الالعبني 
بطريقة  يلعبوا  اأن  عليهم  كان 

م�رص،  بجودة  فريق  �سد  �سجاعة 
الطريقة  هذه  كانت  اإلينا  بالن�سبة 
الوحيدة التي ميكن لنا من خاللها 
اإىل  اإ�سارة  يف  باملباراة"،  الفوز 
اأ�سلوب  باعتماد  م�رص  مفاجاأة 
الكتفاء  عن  عو�سا  هجومي 
الهجمات  على  والتكال  بالدفاع 

املرتدة.

نيجرييا / جنوب �إفريقيا

يف مواجهة �سعبة التكهنالن�سور املمتازة والبافانا بافانا 

ريا�سة�لأربعاء 10 جويلية  2019  �ملو�فـق  ل07 ذو �لقعدة   1440هـ 12

تنطلق �ليوم مناف�سات �لدور ربع �لنهائي لنهائيات كاأ�س �لأمم �لإفريقية �ملقامة يف 
م�سر، حيث تعّول نيجرييا على هد�فها �أوديون �إيغالو ملو��سلة �لتقّدم على ح�ساب 

جنوب �إفريقيا �لتي �أق�ست م�سر �مل�سيفة

�ل�سنغال / �لبنني

اأ�سود التريانغا تطمح جتاوز ال�سناجب دون مفاجاآت

�إعد�د: عي�سة ق.

اجلماهري التون�سية حتتفل بفك عقدة غانا

ديفوار  كوت  منتخب  اقتن�س 
بطاقة التاأهل اإىل ربع نهائي كاأ�س 
حقق  اأن  بعد  الأفريقية،  الأمم 
فوزاً �سعباً على مايل بنتيجة 0-1 
ال�سوي�س  مبلعب  ام�س  اول  م�ساء 
النهائي،  ثمن  دور  يف  اجلديد 
املدرب  بقيادة  الأفيال  وتاأهل 
الثمانية،  دور  اإىل  كمارا  اإبراهيما 
اجلزائرغدا  مع  موعداً  لي�رصبوا 
ربع  يف  اجلديد  ال�سوي�س  مبلعب 
نهائي الكان، �سجل هدف املباراة 
ويلفريد زاها يف الدقيقة 76، بعد 
اأداء متو�سط للمنتخبني ولكن مايل 
يف  الفر�س  اإهدار  ثمن  دفعت 

ال�سوط الأول حتديداً.
هجومي  باأداء  املباراة  بداأت 
الذي  مايل  منتخب  من  �رصيع 
تفوق ب�سكل وا�سح على الأطراف 
بوجود  الي�رصى  اجلبهة  وخا�سة 
مو�سى  واأ�ساع  ديابي،  اهلل  عبد 
بعدما  مبكرة  حماولة  ماريجا 
ف�سل التمرير بدلً من الت�سديد يف 
 ،16 الدقيقة  ويف  اجلزاء،  منطقة 
خطاأ  ديفوار  كوت  حار�س  ارتكب 
الإم�ساك  يف  ف�سل  بعدما  �ساذجاً 
بالكرة ولكن ديابي اأهدرها ب�سورة 
املايل  املنتخب  وفر�س  غريبة، 
اللقاء،  على  التامة  �سيطرته 
انفراداً  تراوري  هاماري  واأ�ساع 

اآخر ب�سناعة مميزة من ماريجا ثم 
ت�سديدة مباغتة من ديابي اأبعدها 

حار�س الأفيال.
 حت�سن م�ستوى الأفيال الإيفوارية 
خا�سة  الثاين  ال�سوط  بداية  مع 
من  تكتيكي  تعديل  اإجراء  مع 
كمارا  اإبراهيما  املدرب  جانب 
احلرية  ومنح   3-3-4 باللعب 
بيبي  لنيكول�س  النطالقات  يف 
الطولية  للكرات  واللجوء  وكودجيا 
وفقد  مايل،  دفاعات  لخرتاق 
واأ�ساع  ال�سيطرة،  مايل  منتخب 
ديفوار  لكوت  انفراداً  كودجيا 
الأفيال  منتخب  واأ�رصك  بغرابة 
من  بدلً  كورنيه  ماك�س  لعبه 
يقدم  مل  الذي  بيبي  نيكول�س 

�سيئاً.

على  ديفوار  كوت  منتخب  اعتمد 
اأجل  من  الطولية  الخرتاقات 
اأن  خا�سة  املناف�س،  �سباك  هز 
لعبو  بذله  الذي  البدين  املجهود 
مايل يف ال�سوط الأول اأثر عليهم، 
ا�ستغالل  يف  زاها  ويلفريد  وجنح 
كرة طولية مع خطاأ دفاعي �ساذج 
لي�سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة 
ملايل  قريبة  حماولة  �ساعت   ،76
ي�ستغلها  مل  عر�سية  كرة  من 
ماريجا قبل اأن يدفع منتخب كوت 
ديفوار بالالعب ويلفريد بوين بدلً 
واأم�سك  كودجيا،  جوناثان  من 
عر�سية  بكرة  الإيفواري  احلار�س 
الأفيال  دفاع  واأبعد  خطرية، 
انفراداً خطرياً لينتهي اللقاء بفوز 

كوت ديفوار.

الأفيال تتخطى الن�سور وت�سرب موعدا للخ�سر

بركب  التون�سي  املنتخب  التحق 
كاأ�س  نهائي  ربع  اإىل  املتاأهلني 
يف  فوزه  بعد  الإفريقية  الأمم 
مباراة بطولية على غانا بركالت 
الوقتني  انتهاء  اإثر   4-5 الرتجيح 
بالتعادل  والإ�سايف  الأ�سلي 
الإ�سماعيلية  ملعب  على   ،1-1
ملحمة  التون�سي  املنتخب  قّدم 
القامتة  ال�سورة  بها  اأزال  كروية 
الأول  الدور  يف  عليها  ظهر  التي 
بالت�سجيل  بادر  حيث  للبطولة، 
يا�سني  طه  القنا�س  مل�سلحته 
غانا  تدرك  اأن  قبل  اخلني�سي 
بف�سل  البديل  الوقت  يف  التعادل 
رامي  البديل  من  معاك�سة  راأ�سية 

مرماه  حار�س  بها  غالط  البدوي 
ركالت  �سل�سلة  ويف  ح�سن،  معز 
"ن�سور قرطاج"  الرتجيح، حققت 
�سوبت  مكتملة حيث  ن�سبة جناح 
و�سجلتها  اخلم�س  ركالتها 
ال�سليتي  نعيم  بف�سل  جميعها 
برون  وديالن  اخلزري  ووهبي 
�سا�سي،  وفرجاين  مرياح  ويا�سني 
اأّما غانا فقد دّونت ركالتها الأربع 
عرب واكا�سو مبارك وجوردان اآيوو 
براتي،  وتوما�س  اأغبنيينو  ولومور 

يف حني اأهدر لها كاليب اإكوبان.
الثالثة  التعادلت  خيبة  وبعد 
والأداء املتوا�سع يف الدور الأول، 
نادي  مهاجم  اخلني�سي  تعهد 

قرطاج  ن�سور  يقّدم  باأن  الرتجي 
اأداًء ير�سي م�سجعيهم ويبقي على 
جويلية  يف  يحرزوا  باأن  اآمالهم 
تاريخهم  يف  الثاين  القاري  اللقب 
وبالفعل  اأر�سهم  على   2004 بعد 
قدم التون�سيون مباراة بطولية تعّد 
من الأف�سل لهم حتى الآن ل�سيما 
يف ال�سوط الثاين، و�ستواجه تون�س 
يف ربع النهائي الذي �سيلعب غدا 
بالقاهرة  ال�سالم  ملعب  على 
املتاأهلة  مدغ�سقر  نظريتها  مع 
على  الرتجيح  بركالت  بدورها 
الدميقراطية  الكونغو  ح�ساب 
الأ�سلي  الوقتني  يف  التعادل  بعد 

والإ�سايف.

ن�سور قرطاج تتجاوز عقدة النجوم ال�سوداء 
ويبلغون املربع الذهبي

اأبدى مباي دياين مهاجم منتخب 
عقبة  تخطي  يف  ثقته  ال�سنغال 
النهائي  ربع  الدور  يف  بنني 
وقال  الأفريقية،  الأمم  بكاأ�س 
يف  الرتكي  غالتا�رصاي  مهاجم 
جند  "لن  �سحفية  ت�رصيحات 
مواجهة  خالل  كبرية  �سعوبة 
يف  الكبري  الفارق  ظل  يف  بنني، 
الإمكانيات الفنية بني املنتخبني"، 

م�سكلة  لي�ست  "بنني  واأ�ساف: 
احلذر،  علينا  ولكن  لنا،  بالن�سبة 
املناف�س  يقدم  اأن  نتوقع  حيث 
اأف�سل م�ستوى فني، بعد اجلرعة 
ح�سلوا  التي  الكبرية  املعنوية 
املغرب  على  الفوز  بعد  عليها 
"لدينا  وتابع  النهائي"،  بثمن 
حتقيق  ي�ستطيع  كبري،  فريق 
لقب كاأ�س الأمم، ولن نتخلى عن 

طموحاتنا بالفوز بالبطولة، واأرى 
جميع  من  الأف�سل  هي  ال�سنغال 
ولكن  بالبطولة،  املتبقية  الفرق 
علينا اأولً الفوز على بنني"، وزاد: 
"�سنتقدم خطوة كبرية يف البطولة 
حيث  بنني  على  الفوز  حالة 
�سنتواجد يف املربع الذهبي، ولن 
يوقف م�سريتنا  اأن  اأحد  ي�ستطيع 

بالبطولة".

مباي دياين: ل اأحد ي�ستطيع اإيقافنا يف الكان

�لبنني  / �ل�سنغال   17:00
�إفريقيا جنوب   / نيجرييا   20:00



عي�شة ق
 

ت�سّيد  للجزائر  ي�سمح  والذي 
جمددا،   الإفريقية  املنتخبات 
لدورة  القاري  اللقب  فاإن  وح�سبه 
يف  اجلميع  هدف  اأ�سبح  م�رص 
امل�س�ؤول  وفتح  ال�طني،  املنتخب 
ال�طنية  الفنية  العار�سة  على  الأول 
النار على الفرتة ال�سابقة التي �سبقت 
اإ�رصافه على تدريب اخل�رص عندما 
»بني  قناة  مع  اأجراه  ح�ار  يف  اأ�سار 
�سب�رت« الفطرية اأن الفرتة املا�سية 
التعرف م�سبقا على  ال�سهل  كان من 
تبداأ  التي �س�ف  الأ�سا�سية  الت�سكيلة 

ي�سهل  الذي  الأمر  وه�  املباراة 
مرجعا  املناف�سة،  املنتخبات  مهمة 
الالعبني  من  عددا  �سمان  اإىل  ذلك 
ل  اأنهم  رغم  الأ�سا�سية  مكانتهم 
الذي  الدويل  امل�ست�ى  ميلك�ن 
املنتخب  مباريات  بلعب  لهم  ي�سمح 
ال�طني. وعاد بلما�سي اإىل احلديث 
والدور  باليلي  ي��سف  الالعب  عن 
مع  يقدمه  اأ�سحى  الذي  الكبري 
اأن  اأكد  ال�طنية حاليا، حيث  النخبة 
لهم  �سمح  الفنية  بالعار�سة  التحاقه 
بتغيري تلك العقلية التي كانت �سائدة 
يف الفرتة التي كانت قبله، واأردف اأنه 
يحظ  مل  والذي  باليلي  مثل  لعب 

بالثقة يف وقت �سابق ومل يكن �سمن 
م�رصوع املنتخب ال�طني ا�ستدعائه 
عادي وفق املردود الذي يقدمه يف 
ت�اجده  ا�ستغرب  البع�ض  لكن  ناديه 
النهائية امل�ساركة يف  القائمة  �سمن 
»الكان«، م�سيفا اأن مهاجم الت�سكيلة 
واخذ  بطريقته اخلا�سة  رد  ال�طنية 
مكان لعب دويل ميلك تاريخا كبريا 
مع اخل�رص وه� يا�سني باليلي الذي 
ذهب �سحية الإ�سابات التي لحقته 

وتاألق باليلي يف املن�سب ح�سبه.
خل�يا  لنادي  ال�سابق  املدرب  وعاد 
احلديث  اإىل  القطري  واملنتخب 
عن مباراة ك�ت ديف�ار التي يلعب�نها 

اإفريقيا  كاأ�ض  نهائي  ربع  �سمن 
اأمام  يت�اجدون  اأ�سباله  اأن  واأو�سح 
مرحلة جديدة تتطلب الرتكيز جيدا 
من اأجل بل�غ الهدف املنتظر منهم 
واأو�سح  خا�سة،  بطريقة  والتح�سري 
اأنه �س�ف ي�سع يف احل�سبان التح�سري 
اجليد لأ�سباله يف القيام باأف�سل ردة 
اخل�رص  �سباك  تلقت  حال  يف  فعل 
عليه  ميروا  مل  والذي  مباغتا  هدفا 
واختتم  احلالية،  القارية  الدورة  يف 
على  اتفق�ا  الالعبني  اأن  بلما�سي 
عرب  اجلزائرية  اجلماهري  اإ�سعاد 
يحقق�ا  حتى  �سيء  بكل  القيام 

حلمهم.

حتّدث عن باليلي و�شدد تغيري طريقة التح�شري لكوت ديفوار

بلما�صي: حان الوقت لتت�صدر اجلزائر
 امل�صهد الكروي القاري

وّلت اأ�شا�شية  الالعبني مكانة  �شمان  •    عقلية 
�شّدد الناخب الوطني جمال بلما�شي حول �شرورة العمل على اإعادة الهيبة اإىل املنتخب الوطني وا�شتعادة مكانته 

احلقيقية يف م�شاف املنتخبات الكربى، واأو�شح اأن اجلزائر ت�شتحق مكانة بني الكبار والتواجد �شمن اف�شل منتخبات 
القارة ال�شمراء، وهي التي كانت اإىل وقت قريب الأف�شل، لكن الوقت الراهن اأ�شبح الأن�شب من اجل اإعادة تلك الهيبة، 

والتي قال اأنها لن تتاأتى �شوى عرب التتويج بلقب كاأ�س اإفريقيا لالأمم
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بعد خروج منتخبات م�شر املغرب وموريتانيا

اجلزائر وتون�س مينحان العرب الأمل يف الكان
مباريات  على  ال�ستار  اأ�سدل  بعدما 
الأفريقية،  الأمم  كاأ�ض  نهائي  ثمن 
الكرة  ا�ستعادة  يف  الآمال  اأ�سبحت 
الغائب  البط�لة  لقب  العربية 
ت�سعة  من  اأكرث  منذ  خزائنها  عن 
املنتخبني  على  معق�دة  اأع�ام، 
ورغم  فقط،  والت�ن�سي  اجلزائري 
للمنتخبات  القيا�سية  امل�ساركة 
تاأهل  ظل  يف  البط�لة  يف  العربية 
جترى  التي  للنهائيات،  خما�سي 
الأوىل  للمرة  منتخبا   24 بح�س�ر 
انطلقت  التي  امل�سابقة  تاريخ  يف 
فاإن   ،1957 عام  الأوىل  ن�سختها 
اأ�سبح  البط�لة  يف  العربي  التمثيل 
اثنني  منتخبني  على  مق�س�را 
امل�ريتاين  املنتخب  وكان  فقط، 
�سارك  الذي  باملرابطني،  امللقب 
اأول  اإفريقيا،  اأمم  يف  الأوىل  للمرة 
ودعت  التي  العربية  املنتخبات 
مرحلة  من  خرج  بعدما  البط�لة 
ترتيب  تذيله  عقب  املجم�عات 
بر�سيد  اخلام�سة  املجم�عة 

نقطتني فقط.
لي�سدم  املغربي  املنتخب  وجاء 
اجلماهري العربية بخروجه امل�جع 
عقب  للبط�لة،  الثاين  الدور  من 
اأمام  الرتجيح  بركالت  خ�سارته 
املنتخب البنيني يف مفاجاأة مدوية 

خا�سة  املغربية،  الكرة  ملحبي 
الرائعة  النطالقة  بعد  اأتت  واأنها 
ملنتخب اأ�س�د الأطل�ض يف البط�لة 
بعدما حقق العالمة الكاملة يف دور 
اجلماهري  وتلقت  املجم�عات، 
بخروج  جديدة،  لطمة  العربية 
املنتخب امل�رصي �ساحب ال�سيافة 
الذي يحمل الرقم القيا�سي يف عدد 
مرات الف�ز بالبط�لة بر�سيد �سبعة 
اأمام  املفاجئة  بخ�سارته  األقاب، 
منتخب جن�ب اأفريقيا، الذي �سعد 
احتل  بعدما  الإق�سائية  لالأدوار 
اأف�سل  قائمة  يف  الرابع  الرتتيب 
املركز  على  احلا�سلة  املنتخبات 
ال�ست  املجم�عات  يف  الثالث 

مبرحلة املجم�عات.

بطل  اجلزائري  املنتخب  وجاء 
الب�سمة  ليعيد   ،199 عام  امل�سابقة 
بف�زه  العربية  للكرة  جديد  من 
الغيني  نظريه  على   0/  3 الثمني 
لي�ا�سل حماربي ال�سحراء اإبداعهم 
للبط�لة،  احلالية  الن�سخة  يف 
التاأهل  على  �ساعة   24 مرور  وبعد 
ت�ن�ض  منتخب  اقتن�ض  اجلزائري، 
الثماين،  لدور  الرت�سح  بطاقة 
بعدما اأطاح بنظريه الغاين بركالت 
لي�سع  النهائي،  ثمن  من  الرتجيح 
منتخب  لتف�ق  حدا  الت�ن�سي�ن 
النج�م ال�س�داء عليهم، بعدما حقق 
انت�سار  اأول  قرطاج  ن�س�ر  منتخب 
بني  جرت  م�اجهات  ثماين  يف 

املنتخبني باأمم اأفريقيا.

عربيا  نهائيا  البط�لة  ت�سهد  ورمبا 
خال�سا بني اجلزائر وت�ن�ض، يف ظل 
ابتعاد كل منتخب عن طريق الآخر 
حتى املباراة النهائية، التي �ستجرى 
يف ج�يلية اجلاري مبلعب القاهرة، 
لن  املنتخبني  م�س�اري  اأن  غري 
يك�ن مفرو�سا بال�رود نح� النهائي 
اجلزائر  منتخب  ي�ستعد  املنتظر.، 
مل�اجهة منتخب ك�ت ديف�ار، ويف 
اجلزائري  املنتخب  تخطي  حال 
العقبة الإيف�ارية، ف�س�ف يلتقي يف 
الدور قبل النهائي الأحد املقبل مع 
وجن�ب  نيجرييا  مباراة  من  الفائز 

اإفريقيا.
املنتخب  يلتقي  املقابل،  يف 
الآخر  ه�  يتطلع  الذي  الت�ن�سي 
البط�لة  يف  الثاين  بلقبه  للتت�يج 
بعدما �سبق اأن فاز بها مرة وحيدة 
مدغ�سقر  منتخب  مع   ،2004 عام 
على ملعب ال�سالم، ويف حال تاأهل 
الذهبي،  للمربع  الت�ن�سي  املنتخب 
�س�ف ي�رصب م�عدا يف الدور قبل 
مع  اجل�ي  الدفاع  مبلعب  النهائي 
ال�سنغال  الفائز من مباراة منتخبي 
يبحث  والذي  بالنج�م  املدجج 
البط�لة،  بلقب  الأول  تت�يجه  عن 
للمرة  ي�سارك  الذي  بنني  ومنتخب 

الأوىل يف دور الثمانية.

املنتخب الإيفواري يتفوق ن�شبيا يف تاريخ 
املواجهات اأمام اجلزائر

اخل�صر يالقون الأفيال 
جمددا بذكريات كابيندا

ي�رصب املنتخب ال�طني م�عدا كرويا 
الإيف�اري  املنتخب  رفقة  جديدا 
التاأهل  تاأ�سرية  قطع  يف  جنح  والذي 
مناف�سة  من  النهائي  ربع  الدور  على 
كاأ�ض اإفريقيا لالأمم اجلاري يف م�رص 
يف  مايل  مناف�سه  على  تغلب  بعدما 
م�ساء  املنتخبني  جمعت  م�اجهة 
النهائي  ثمن  الدور  �سمن  اأم�ض  اأول 
عك�ض  �سارت  التي  املباراة  وهي 
الثمانية  دور  تاأ�سرية  ومنحت  التيار 
النجم  بهدف  »الأفيال«  ت�سكيلة  اإىل 
يف  اخل�رص  مالقاة  نح�  قادها  زاها 
احلما�ض  على  ع�دتنا  ق�ية  م�اجهة 

وال�س��سبان�ض ط�ال اأط�ارها.
ويف هذا ال�سياق فاإن تاريخ امل�اجهات 
املنتخبني  جمعت  التي  الكروية 
ال�طني والإيف�اري متثل نتيجتها على 
التقيا  املنتخبني  اأن  باعتبار  الأخري، 
مرات،  �سبع  ال�سابقة  امل�اعيد  يف 
عاد خاللها الف�ز اإىل فائدة املنتخب 
مقابل  منا�سبات  ثالث  يف  الإيف�اري 
وانتهاء  ال�طني  للمنتخب  ف�زين 
اآخر  و�سهد  بالتعادل،  بينهما  لقاءين 
 2015 العام  يف  املنتخبني  جمع  لقاء 
الدور  يف  ال�طني  املنتخب  خ�سارة 
ربع النهائي لكاأ�ض اإفريقيا حتت قيادة 
غ�رك�ف  كري�ستيان  ال�سابق  املدرب 

بنتيجة 3/2، وهي املباراة التي لزال 
احلالية  الت�سكيلة  يف  منها  حا�رصا 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  لعبني  ت�سعة 
رفيق حلي�ض، اإ�سالم �سليماين، ريا�ض 
الدين  عز  براهيمي،  يا�سني  حمرز، 
فيغ�يل  �سفيان  زفان،  مهدي  دوخة، 

وعي�سى ماندي.
الرا�سخ  اللقاء  يبقى  ذلك  جانب  اإىل 
اجلزائرية  اجلماهري  اأذهان  يف 
من  الدور  نف�ض  يف  املنتخبني  لقاء 
والتي   2010 للعام  القارية  املناف�سة 
يف  للخ�رص  دراماتيكيا  ف�زا  �سهدت 
رابح  ال�سابق  ال�طني  الناخب  عهد 
جاءت  والتي   2/3 بنتيجة  �سعدان 
ب�قرة  جميد  مطم�ر،  كرمي  باأقدام 
الت�سكيلة  اأهلت  ب�عزة،  وعامر 
ال�طنية اإىل ن�سف النهائي والذي كان 

نهاية املغامرة القارية.
يف  الف�ز  ديف�ار  لك�ت  �سبق  بينما 
وكان  اجلزائر  على  �سابقني  لقاءين 
طلك عامي 1968 و1992 بينما فازت 
ديف�ار  ك�ت  على  ال�طنية  الت�سكيلة 
التي   1990 اإفريقيا  كاأ�ض  طبعة  يف 
بينما  بلقبها،  وت�جت  ببالدنا  جرت 
انتهى لقاءان بالتعادل واللذان لعبا يف 

العامي 1988 و2013.
عي�شة ق.

الدولة ت�شمن طائرتني لنقل 450 منا�شر

اإقبال كبري لالأن�صار على 
ت�صجيالت التنقل اإىل م�صر

عملية  اأم�ض  �سبيحة  انطلقت 
بالأن�سار  اخلا�سة  الت�سجيالت 
من  م�رص  اإىل  التنقل  يف  الراغبني 
اأجل ت�سجيع املنتخب ال�طني حت�سبا 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  نهائي  ربع  للقاء 
ال�س�ي�ض،  مدينة  يف  غدا  املقررة 
وكالة  مقر  �سهد  ال�سدد  هذا  ويف 
لالأن�سار  اإقبال  والأ�سفار  ال�سياحة 
الت�اجد مب�رص من اجل  الراغبني يف 
ال�ق�ف خلف اأ�سبال الناخب ال�طني 
حت�سبا  ودعمهم  بلما�سي  جمال 
وم�ا�سلة  النهائي  ن�سف  اإىل  للتاأهل 
القاري،  اللقب  على  التناف�ض  م�س�ار 
الذين  الأن�سار  من  عددا  كان  حيث 
ح�رصوا اإىل مقر »ت�رينغ« مت�اجدين 
احل�س�ر  اجل  من  الباكر  ال�سباح  يف 
الأوائل  �سمن  الت�سجيل  فر�سة  على 
و�سمان الت�اجد �سمن قائمة الأن�سار 

وفرت  حيث  بال�سفر،  املعنيني 
جمم�ع  على  مكانا  العليا  ال�سلطات 
450 �سخ�سا �سيك�ن�ن معنيني بال�سفر 
قيمة ثالثة ماليني  وذلك مقابل دفع 
ون�سف �سهدت تدخل الدولة من اأجل 
الدعم وم�ساعدة الأن�سار على ت�سجيل 
اإىل  اإىل ال�س�ي�ض وال�ق�ف  تنقل كبري 

جانب الت�سكيلة ال�طنية.
ال�سياحة  وكالة  ت�سمن  و�س�ف 
والأ�سفار التكفل بتاأ�سرية الدخ�ل اإىل 
احلافالت  ت�فري  امل�رصية،  الرا�سي 
القاهرة  مطار  من  الأن�سار  لنقل 
عن  يبعد  الذي  ال�س�ي�ض  ملعب  نح� 
بالإ�سافة  كم،   130 بنح�  العا�سمة 
امللعب،  وتذاكر  الطائرة  تذكرة  اإىل 
ي�م  نف�ض  الأن�سار يف  ع�دة  و�ستك�ن 

املقابلة.
ع.ق.

با�شتحداث تقنية »VAR« ابتداء من الدور ربع النهائي

الكاف تعني غربال لإدارة 
لقاء ال�صنغال والبنني

القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد  اأ�سند 
الي�م  املرتقبة  املباراة  اإدارة  مهمة 
�سمن  والبنني  ال�سنغال  منتخبي  بني 
الدويل  اإىل احلكم  النهائي  الدور ربع 
والذي  غربال  م�سطفى  اجلزائري 
انطالق  منذ  الرابعة  مباراته  يدير 
اين  القارية،  الكروية  املناف�سة 
مل�اجهة  حكما  غربال  يك�ن  �س�ف 
على  الثاين  للقاء  ال�سنغايل  املنتخب 
الكاف  كلفته  ان  �سبق  بعدما  الت�ايل 
التريانغا«  »اأ�س�د  م�اجهة  باإدارة 
النهائي  ثمن  الدور  �سمن  واأوغندا 
من امل�سابقة القارية، و�س�ف تعرف 
مقابلة ال�سنغال والبنني املقررة م�ساء 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  ابتداء  الي�م 
مك�ن  م��سع  حتكيم  طاقم  م�ساء 
الهيئة  ان  باعتبار  حكام  ثمانية  من 

امللغا�سي  للرئي�ض  التابعة  الكروية 
اأحمد اأحمد قررت ا�ستحداث العمل 
من  ابتداء   »VAR« الفيدي�  بتفنية 
فاإن  وبالتايل  النهائي،  ربع  الدور 
اللقاء  يدير  �س�ف  الذي  اخلما�سي 
م�سطفى  من  مك�نا  يك�ن  �س�ف 
غربال حكما رئي�سيا وم�اطنه ف�زي 
�سيك�ن  بينما  ثالثا،  حكما  مقران 
اأب�  حمم�د  امل�رصي  الثاين  احلكم 
امل�رصي  الرابع  احلكم  اأما  الرجال، 
واحلكم  جري�سة  جهاد  اأب�  الآخر 
بينما  حميلة،  اأن�ر  الت�ن�سي  خلام�ض 
 »VAR« تقنية  حتكيم  ثالثي  يتك�ن 
ب�بكال،  فان  ب�ل  اله�لندي  من 
واجلن�ب  بكاري  غا�ساما  الغامبي 

اإفريقي زاخلي �سي�يال.
ع.ق.

وكالت



العب  األكانتارا  تياغو  رحب 
االأملاين  ميونخ  بايرن  و�سط 
عثمان  الفرن�سي  بان�سمام 
دميبلي مهاجم بر�سلونة االإ�سباين 
البافاري،  الفريق  ل�سفوف 
الفرن�سي  الدويل  وارتبط 
يف  البافاري،  بالنادي  موؤخًرا 
تعوي�ض  عن  البايرن  بحث  ظل 

واآريني  ريبريي  فرانك  الثنائي 
املن�رصم،  املو�سم  بنهاية  روبن 
ل�سحيفة  ت�رصيحات  وخالل 
»دميبيلي  األكانتارا:  قال  »بيلد«، 
املدير  ل�ست  لكني  رائع،  العب 
الريا�سي الذي يقرر من ياأتي اأو 
كرة  العب  »لكوين  واختتم:  ال«، 
قدم ونظًرا ل�سابق مواجهتي له، 

جيد  العب  باأنه  القول  ميكنني 
بجانب  اللعب  اأود  واأنا  للغاية، 
الذين  الكبار  الالعبني  كافة 
يريدون القدوم اإىل بايرن«. يذكر 
اأن دميبلي �سبق له خو�ض جتربة 
بقمي�ض  البوند�سلي�سا  يف  مميزة 
رحيله  قبل  دورمتوند،  بورو�سيا 

�سوب البار�سا يف �سيف 2017.

�سان  باري�ض  نادي  اأعرب 
عن  الفرن�سي  جريمان 
عدم  ب�سبب  ا�ستنكاره 
الربازيلي  جنمه  التحاق 
كرة  العب  اأغلى  نيمار 
قدم يف العامل، بالتدريبات 
اجلديد،  للمو�سم  حت�سرياً 
رغبته  عن  التقارير  و�سط 
ال�سابق  لناديه  بالعودة 
االإ�سباين،  بر�سلونة 
العا�سمة  نادي  وقال 
نيمار  »اإن  الفرن�سية: 
املكان  اإىل  يح�رص  مل 
املحددين  الزمان  ويف 
ومن  التمارين،  ال�ستئناف 

بذلك«،  م�سبق  اإذن  دون 
»باري�ض  النادي:  واأ�ساف 
ي�ستنكر  جريمان  �سان 
و�سيتخذ  الو�سع  هذا 
املنا�سبة«،  االإجراءات 
ون�رص النادي الذي احتفظ 
يف املو�سم املن�رصم بلقبه 
الفرن�سي  للدوري  بطال 
مواقع  على  ح�ساباته  عرب 
لالعبيه  �سورا  التوا�سل، 
مبابي  كيليان  النجم  مثل 
فرياتي  ماركو  واالإيطايل 
االإ�سباين  اجلديد  والقادم 
يخ�سعون  هرييرا،  اأندير 
متهيدا  الطبية  للفحو�ض 

املو�سم،  حت�سريات  لبدء 
نيمار  الربازيلي  وان�سم 
يف  الباري�سي  الفريق  اإىل 
قادماً   2017 العام  �سيف 
مقابل  بر�سلونة  من 
كانت  يورو،  مليون   222
اجلزائي  البند  قيمة 
النادي  مع  تعاقده  لف�سخ 
منه  وجعلت  الكاتالوين 

اأغلى العب يف العامل.
باري�ض  يف  مو�سمني  وبعد 
مطولة  غيابات  �سابتهما 
وف�سل  االإ�سابات،  ب�سبب 
يف حتقيق النتائج املرجوة 
دوري  م�سابقة  يف  ال�سيما 

اأ�سارت  اأوروبا،  اأبطال 
التقارير يف االآونة االأخرية 
العودة  نيمار يف  رغبة  اىل 
الفريق  بر�سلونة،  اىل 
األوانه منذ  الذي دافع عن 
االنتقال  قبل   2013 العام 
النربة  ولفتت  فرن�سا،  اىل 
�سان  بيان  يف  ال�سارمة 
يف  تاأتي  والتي  جريمان 
اأعقاب ت�رصيحات ملديره 
الربازيلي  العائد  الريا�سي 
اأنه  فيها  اأكد  ليوناردو 
نيمار  كان  ما  اإذا  يهم  »ال 
اذا  ما  يهم  وال  نيمار، 
رونالدو  كري�ستيانو  كان 

رونالدو.  كري�ستيانو 
يجب  موؤ�س�سة  هو  النادي 
احرتامها، وهو من �سيقوم 
امل�رصوع  هذا  بتوجيه 

ولي�ض نيمار«.

ت�سيالفريت يدافع عن مي�سي
دافع اأ�سطورة حرا�سة املرمى يف باراغواي �سابقا خو�سيه لوي�ض ت�سيالفريت 
عن النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي، وان�سم له يف هجومه على احتاد اأمريكا 
اأجل فوز الربازيل  اإياه بتهيئة كل الظروف من  اجلنوبية لكرة القدم متهما 
القارة،  للعبة يف  باللقب، مطالبا يف الوقت ذاته مبقاطعة املوؤ�س�سة االأكرب 
واأكد ت�سيالفريت يف ت�رصيحات لراديو »La Red« االأرجنتيني: »لي�ض لدي 
�سك يف اأن هذه البطولة اأعدت م�سبقا لفوز الربازيل بها«، كما دافع احلار�ض 
الدويل ال�سابق عن حرية اإبداء الراأي بالن�سبة للنجم االأرجنتيني، موؤكدا اأن 
االحتاد القاري يقتل كرة القدم، واأ�ساف »كونيمبول يقتل كرة القدم، ملاذا 
اإذا كنا نعي�ض يف عامل دميقراطي، على الالعبني االحتاد  �سيعاقب مي�سي 

ومقاطعة الكومنيبول«.
كما تطرق �ساحب 74 مباراة دولية للحديث عن تقنية حكم الفيديو امل�ساعد 
 VAR كاأحد اأدوات ت�رصيع الف�ساد يف القارة الالتينية، واأو�سح »م�ساألة تقنية
اأن ال�رصكة  جاءت لت�سمح بالف�ساد املوجود يف كرة القدم يف القارة، حيث 
ببوابة  املعروفة  الف�سيحة  يف  متورطة  كانت  التقنية  هذه  عن  امل�سوؤولة 
�سائبا<،  كان  ت�سيالفريت  يقولون  عندما  اأ�سحك  يجعلني  ما  هذا  الفيفا، 
وكان النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي قد وجه انتقادات الذعة لـ«كومنيبول« 
وللحكام وللجنة املنظمة بعد طرده يف مباراة حتديد املركز الثالث ببطولة 
كوبا اأمريكا 2019 اأمام ت�سيلي، ومن قبلها توديع البطولة من ن�سف النهائي 
على يد الربازيل بهدفني نظيفني، ملمحا لوجود ف�ساد ونية م�سبقة مل�ساعدة 
»ال�سيلي�ساو« على الفوز باللقب، وجاء رد االحتاد القاري �رصيعا، حيث اعترب 

اأن ت�رصيحات النجم االأرجنتيني اتهامات ال اأ�سا�ض لها وغري مقبولة.

الك�سف عن �سبب ف�سل 
مفاو�سات بر�سلونة ودي ليخت

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين اأم�ض عن �سبب ف�سل املفاو�سات بني بر�سلونة 
املريكاتو  خالل  اأم�سرتدام  اأجاك�ض  مدافع  ليخت  دي  ماتيا�ض  والهولندي 
ال�سيفي، ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« االإ�سبانية، فاإن بر�سلونة اتفق 
مع اأجاك�ض اأثناء املو�سم املنتهي على �سم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، 
اأن  واأ�سارت  اتفاق مع الالعب،  اإىل  التو�سل  الكتالوين ف�سل يف  النادي  لكن 
ف�سل املفاو�سات يعود يف االأ�سا�ض اإىل عدم االتفاق مع دي ليخت، ب�سبب 
قيمة الراتب وال�رصائب، وكان جوفنتو�ض عر�ض على الالعب احل�سول على 
10 ماليني يورو عقب خ�سم ال�رصائب، وهذا �سيكلف النادي االإيطايل 16.3 
فقط  يورو  8 ماليني  يبلغ  راتب  بعر�ض  فاكتفى  بر�سلونة  اأما  يورو،  مليون 
زيادة  يورو  مليوين  على  احل�سول  الالعب  اختار  ولذلك  ال�رصائب،  عقب 

�سنوًيا على مدار 5 موا�سم.
اأن جوفنتو�ض اقرتب من ح�سم �سفقة دي ليخت، حيث يرغب نادي  يذكر 
ال�سيدة العجوز يف االإعالن عن ال�سفقة اليوم مع انطالق املع�سكر التدريبي 
اخلا�ض باملو�سم اجلديد، اأو يوم 19 جويلية اجلاري مع بدء اجلولة االآ�سيوية 

للفريق.

هرييرا يك�سف اأ�سباب الرحيل 
عن املان اليونايتد

بالرحيل  قراره  اإن  هرييرا،  اأندير  قال 
باري�ض  اإىل  يونايتد  مان�س�سرت  من 
ناديه  افتقار  ب�سبب  جاء  جريمان  �سان 
متديد  حول  التفاو�ض  يف  لل�رصعة 
حول  ت�ساوؤالت  اإىل  اإ�سافة  التعاقد، 
اإىل  هرييرا  وانتقل  الفريق،  مع  دوره 
لعب  بعدما  �سان جريمان بطل فرن�سا، 
يف �سفوف اليونايتد منذ االن�سمام اإليه 
قادما من اأتلتيك بيلباو يف 2014، ووقع 
بعد  �سنوات   5 ملدة  جديد  عقد  على 

انتهاء تعاقده مع العمالق االإجنليزي.
وقال هرييرا ل�سحيفة »ماركا« االإ�سبانية: »ال اأحب النظر كثريا اإىل املا�سي 
لكن كانت هناك اختالفات تتعلق بامل�رصوع ومدى اأهميتي«، واأ�ساف: »كنت 
�سعيدا جدا ويجب اأن اأ�سكر النادي وامل�سجعني وكذلك املدرب اأويل جونار 
�سول�سكاير«، وتابع: »لقد فعل الكثري من اأجل بقائي لكن االأمور مل تتم فقد 
جاء النادي متاأخرا ويف هذا الوقت كنت اتخذت قراري باللعب يف باري�ض«. 
وخا�ض هرييرا 189 مباراة مع اليونايتد و�سجل 20 هدفا، واأحرز لقب كاأ�ض 
االحتاد االإجنليزي وكاأ�ض رابطة االأندية االإجنليزية والدوري االأوروبي خالل 

وجوده هناك.

فر�ست الربازيل �سيطرتها 
كوبا  كاأ�ض  لقب  على 
�سيام  وا�ستمر  اأمريكا، 
االألقاب  عن  االأرجنتني 
وك�سفت امل�سابقة القارية 
بني  الفجوة  ات�ساع  عن 
اأمريكا  منتخبات  باقي 
القدم  وكرة  اجلنوبية 
واأحرزت  االأوروبية، 
االأر�ض  �ساحبة  الربازيل 
التا�سعة  للمرة  اللقب 
االأحد املن�رصم بعد الفوز 
بريو  على   1-3 امل�ستحق 
يف ملعب ماراكانا بريو دي 
ويف طريق ح�سم  جانريو، 
الربازيل  اأحرزت  اللقب 
خما�سية  منها  هدفا،   13
دور  يف  بريو  �سباك  يف 
وا�ستقبلت  املجموعات، 
هدفا واحدا فقط، وكانت 
وا�سحة  الربازيل  �سيطرة 
املواهب  وفرة  بف�سل 
عدة  امل�سابقة  و�سهدت 
خروج  منها  مفاجاآت 
وتاأكيد  املبكر  اأوروغواي 
تعد  مل  اأنها  فنزويال 
يف  ال�سعيف  املنتخب 
اإىل  بريو  وو�سول  القارة 
اأول نهائي منذ 1975، ومل 

من  االأرجنتني  يكن خروج 
قبل النهائي اأمام الربازيل 
يف  كبري،  ب�سكل  مفاجئا 
اال�ستقرار  غياب  ظل 
يف  الفريق  عن  الفني 
ويتوىل  االأخرية،  ال�سنوات 
رابع  االأرجنتني  قيادة 
�سنوات  خم�ض  يف  مدرب 
�سكالوين  ليونيل  اأن  كما 
مرة  الأول  ي�سغل  الذي 
ال  االأول،  الرجل  من�سب 
رغم  موؤقتا  مدربا  يزال 
توليه املن�سب قبل حوايل 

عام واحد.
بكوبا  االأرجنتني  تفز  ومل 
ومل   1993 منذ  اأمريكا 

قدرته على  الفريق  يظهر 
مع  ال�سيام  هذا  اإنهاء 
تغيريات  �سكالوين  اإجراء 
يف  ومتكررة  عديدة 
اأبرز  اأن  كما  الت�سكيلة، 
ليونيل  واأهمهم  العبيها، 
بو�سعهم  يكون  ال  مي�سي، 
ال�سعيد  على  بالدهم  مع 
م�ستوياتهم  تكرار  الدويل 
وال�سيء  اأنديتهم،  مع 
انخفا�ض  للنظر  الالفت 
امل�سجعني  ح�سور  معدل 
املثرية  التحكيم  وقرارات 
البطولة  وافتقار  للجدل 
جلذب االأ�سواء، يف الوقت 
فيه  اختتمت  الذي  ذاته 

لل�سيدات  العامل  كاأ�ض 
ما  وهو  الذهبية  والكاأ�ض 

يثري القلق.
 غ�سب ب�سبب بطاقة 

حمراء ملي�سي

دون  االأرجنتني  وطالبت 
على  باحل�سول  جدوى 
ركلتي جزاء اأمام الربازيل 
�سديد  بغ�سب  و�سعرت 
حتى  النقا�ض  عدم  ب�سبب 
مع حكم الفيديو امل�ساعد، 
الكثري  توقف  واقع  رغم 
ب�سبب هذا  من املباريات 
االأمر، وزاد �سعور الغ�سب 
لدى االأرجنتني بعد بطاقة 

حمراء مثرية للجدل للنجم 
حتديد  مباراة  يف  مي�سي 
الثالث  املركز  �ساحب 
واأو�سح هذا  ت�سيلي،  اأمام 
اتهام  اإىل  اإ�سافة  الغ�سب 
اأمريكا  الحتاد  مي�سي 
مهمة  بت�سهيل  اجلنوبية 
ورد  االأر�ض،  اأ�سحاب 
الربازيل  مدرب  تيتي 
باإظهار  مبطالبته  عليه 
االحرتام  من  املزيد 
القاري  االحتاد  ودفاع 
كلمات  من  نف�سه  عن 
�رصورة  بخ�سو�ض  مي�سي 
االأرجنتني  مقاطعة 
امل�ستقبلية،  امل�سابقات 
التي ينظمها احتاد و�سفه 
زاد  مهما  باأنه  بالفا�سد، 
املوهوبني  الالعبني  عدد 
فاإن  اجلنوبية  اأمريكا  يف 
امللعب  خارج  االأحداث 
عادة ما تطغى على ذلك، 
قرار  هو  ال�سجة  زاد  وما 
اجلنوبية  اأمريكا  احتاد 
بال�سماح للرئي�ض الربازيلي 
املنتمي  بول�سونارو  جاير 
بت�سليم  املتطرف،  لليمني 
الفائز  للمنتخب  الكاأ�ض 

باللقب.
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البي ا�س جي ي�سدر بيانًا �سديدا حول نيمار

كوبا اأمريكا تعك�س الواقع املتدين
 للكرة الالتينية

األكانتارا يرحب بتعاقد بايرن ميونخ مع دميبلي
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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

الفل�سطينيون  وال�سجناء  ال�سجينات 
غمو�ض يف الإعداد والتعداد:

والدرا�سات  الإح�سائيات  اآخر  يف 
جند   2018 عام  املتوفرة  املن�سورة  
الكيان  قيام  تاريخ   ،1948 عام  منذ  انه 
جتاوز  هذا،  يومنا  وحتى  ال�سهيوين، 
اأ�سري  مليون  الفل�سطينيني  الأ�رسى  عدد 
الإح�سائيات  اآخر  بح�سب  فل�سطيني، 
التي اأ�سدرها نادي الأ�سري الفل�سطيني، 
وبح�سب النادي فاإن هذا الرقم قد يكون 
اأكرث من ذلك بكثري؛ خا�سة اأن يف �سنوات 
جهة  هناك  تكن  مل  الأوىل،  الحتالل 
ر�سمية موثوقة حت�سي حالت العتقال 
املعتقلني  بني  كان  الفل�سطينيني،  بحق 
والأ�رسى اآلف الن�ساء اللواتي، اعتقلهن 
ن�سال  م�سرية  خالل  الحتالل  جي�ض 
لع�رسات  املمتد  الفل�سطيني  ال�سعب 

ال�سنني.
�سلطات  اعتقلتهن  من  عدد  يقدر   
الحتالل من الن�ساء نحو 16 األف امراأة 
فل�سطينية منذ نك�سة عام 1967، وبح�سب 
الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  اإح�سائيات 
التي ت�سري اإىل انتفا�ستي عام 1987 وعام 
2000 كانت فيها الن�سبة الأعلى من حيث 

حالت اعتقال الن�ساء. 
ما  اعتقالهم  مت  الذين  عدد  يقدر  كما 
ما   )1985 عام  ولغاية   1978( عامي  بني 
ال�سفة  �سكان  عدد  من   )%25( ن�سبته 
اأنه  يعني  وهذا  غزة،  وقطاع  الغربية 
فل�سطيني  بيت  كل  من  �سجني  يوجد 
بلغ  تقريبا. ويف بداية النتفا�سة الأوىل 
�سجون  الفل�سطينيني يف  املعتقلني  عدد 
الحتالل حوايل 175000 معتقل ) ح�سب 
جملة ال�سياد،1995 (. وكان اجلزء الأكرب 
من هوؤلء املعتقلني هم من فئة ال�سباب 
بني  ما  ترتاوح  كانت  اأعمارهم  اأن  اأي 
�سكلت  وقد  الغالب،  يف  �سنه   )25  -15(
ن�سبة املعتقلني الذين تقل اأعمارهم عن 
املعتقلني  جمموع  من   )%50( �سنة   )25(
وهذا  غزة.  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
اعتقالهم  مت  الذين  من  الهائل  العدد 
الطالب  من  هو  الأوىل  النتفا�سة  يف 

والأيدي العاملة ال�سابة.
اأحمد  »اآمال  املحررة  الأ�سرية  وح�سب 
يف  عنها  الإفراج  عقب  قالت  �سعدة«  
عام 2016، ) اإن الحتالل ل يزال يحتجز 
 7 بينهن  فل�سطينية،  اأ�سرية   70 قرابة 
الـ 16 عاماً  �سن  دون  اأ�سريات قا�رسات 
(، و اأكدت ” اآمال اأحمد �سعدة » ) اأن 20 
اأ�سرية يحتجزن يف �سجن ]الدامون[، 
اأ�سرية  و50  حمتجزة،  اآمال  كانت  حيث 
يف  ال�سارون  �سجن  يف  يقبعن  اأخرى 

الأرا�سي املحتلة(.
دور املراأة الفل�سطينية يف الثورة 

والنتفا�سات البطولية:
جتلت م�ساركة املراأة بو�سوح يف انتفا�سة 
1987، فقد لعبت املراأة الفل�سطينية دورا 
مما  البداية،  منذ  النتفا�سة  يف  رئي�سيا 
ولول ذلك ما قيل  لفت نظر املراقبني، 
اأن امل�ساركة يف النتفا�سة كانت �ساملة، 
وذلك من خالل دورها الفاعل يف ت�سكيل 
اللجان ال�سعبية على م�ستوى الأحياء التي 
كانت تقدم للجمهور اخلدمات املختلفة 
والرعاية  والتعليم،  ال�سحة  جمال  يف 
الن�سال  اأ�سكال  يف  وكذلك  الجتماعية، 
املبا�رسة  وغري  املبا�رسة  املختلفة 
ملواجهة الحتالل اأدت هذه املواجهات 
الأعوام  مابني  امراأة   433 اعتقال  اإىل 
1967-1990 لفرتة ما بني �سهر وموؤبد ، 
هذا بالإ�سافة اإىل ما يقارب 1000  امراأة 
تعتقلهم �سلطات الحتالل �سنويا ما بني 
�ساعة ويوم و�سهر ، كما اأبعدت �سلطات 
امراأة  ذاتها 250  الفرتة  الحتالل خالل 
مركز   / عن  الوطن]  خارج  اإىل  وطفلة 
الفل�سطيني  الإن�سان  حقوق  معلومات 

بالقد�ض ].
 �ساهمت فعاليات النتفا�سة وما رافقها 
بلورة  يف  فل�سطيني   وطني  ت�سامن  من 
خا�ض  وب�سكل  املراأة  لدى  جديد  وعي 
الهادف  املجتمعي  بدورها  يتعلق  فيما 
مدين  جمتمع  بناء  يف  دورها  تفعيل  اإىل 
ويوفر  امل�ساواة  مببداأ  يفي  دميقراطي 
والن�ساء   الرجال  بني  الفر�ض  تكافوؤ 
يف  املراأة  م�ساركة  ب�رسورة  والقتناع 
الهيئات  يف  �سواء  ال�سيا�سية،  القيادة 
القيادية لالأحزاب اأو يف القيادة الوطنية 
هذه  جتلت  وقد  لالنتفا�سة،  املوحدة 
وبع�ض  النتفا�سة  موؤمتر  يف  النقا�سات 
الذي  املراأة  ق�سايا  حول  النقا�سات 
للبحوث دي�سمرب  بي�سان  اأقامته موؤ�س�سة 
العدالة  املراأة  موؤمتر   ( ويف   ،  1990
احلق  موؤ�س�سة  اأقامته  الذي  والقانون(، 
واملوؤ�س�سات  الأطر  كافة  مع  والتعاون 

الن�سائية عام 1992. 
يف  واملراأة  الرجل  عالقة  حكمت 
الن�سج  �سيغة  الفل�سطيني  املجتمع 
والتفاعل، اإل اأن اأوجه العالقة التقليدية 
�سلة  على  وهذه  تتال�سى،  مل  بينهما 
باخللفية الجتماعية والثقافية للمجتمع، 
الدور  اأن  هو  النتفا�سة  يف  وامللفت 
امللمو�ض والفاعل واملتكامل واملتمازج 
لدور  التقليدية  احل�سا�سية  اأ�سقط  الذي 
اأدى  النتفا�سة  يف  و�سوابطه  املراأة 
اأي�ساَ لذوبان الفوارق ال�سكلية بني املراأة 
اأن  اجلماهريي، حتى  الفعل  والرجل يف 
من  برز  للعمل  جديداً  ن�سالياً  تقييما 
واملراأة   الرجل  بني  النتفا�سة  خالل 
مما اأعطى املراأة دوراً بارزاً ومتقدماً ل 
الأطفال  اعتقال  مثاًل  الرجل  ي�ستطيعه 
واملدن  واملخيمات  القرى  وال�سباب يف 
اأيدي  من  بتخلي�سهم  الن�ساء  وقيام 

اجلنود . . 
وكما كان لدور املراأة والفتاة الفل�سطينية 
ال�ستقالل  انتفا�سة  يف  مميزاً  بروزاً 
الثورة  يف  لدورها  كان  اأي�ساً  والن�رس 
حينما  كبرياً  اأثراً  ال�سابقة  الفل�سطينية 
قامت بقيادة املظاهرات ورفع الأعالم 
الفل�سطينية يف انتفا�سة عام 74 حيث بلغ 
احلقد ال�سهيوين على الفتاة الفل�سطينية 
دا�ست  حينما  الوح�سية  من  درجة 
جنني  مدينة  يف  الإ�رسائيلية  الدبابات 
املنا�سلة فتحية عو�ض احلوراين  ج�سد 
الطاهر  بج�سدها  للدبابة  ت�سدت  التي 
�سفحات  وعطائها  ببذلها  واأ�سافت 
الفل�سطيني،  ال�سعب  لن�سال  جديدة 
التي   1977 عام  انتفا�سة  يف  وكذلك 
احلقد  برز  اأ�سابيع،  ثالثة  ا�ستمرت 
اأحد  جلاأ  حينما  اأخرى  مرة  ال�سهيوين 
الر�سا�ض  اإطالق  اإىل  الحتالل  �سباط 
ال�سهيدة  املنا�سلة  على  قرب  عن 
لأنها  نابل�ض  مدينة  يف  النابل�سي  لينا 
وا�ستطاعت  كبرية  مظاهرة  تقود  كانت 
النجاح يف الإفالت من قب�سة الحتالل، 
وبعد  تابعها،  الحتالل  جي�ض  ولكن 
ي�ساعدها  اأن  ا�ستطاع  طويلة  مطاردة 
املراأة  ن�سال  لتعطي  ال�سهادة  نيل  يف 
الفل�سطينية دفعة قوية، ولتثبت للعامل اأن 
جميالت فل�سطني  هن  اأمثال  جميالت 

ومنا�سالت  اجلزائر .
على  الفل�سطينية  املراأة  عملت  كما 
واأبطال  �سباب  من  العديد  حترير 
النتفا�سة واأفراد املجموعات ال�ساربة 
من اأيدي جنود الحتالل حينما كان يلقي 
كبرية  اأعداد  اإنقاذ  وكذلك  عليه  القب�ض 
كمائن  وتوفري  وتهريبهم  العتقال  من 
،وكانت  احلقول  اأو  البيوت  داخل  لهم 
واحلقول  اجلبال  يف  للمطاردين  حتمل 
والغذاء  املالب�ض  من  احتياجاتهم 
ال�ستمرار  على  �ساعدهم  مما  اليومي 
والختفاء  الحتالل  مطاردة  يف 
حلمايتهم من العتقال. ومل يخت�رس دور 
بل  الن�سالية  اجلوانب  هذه  على  املراأة 
القيادة  نداءات  برامج  باإجناح  �ساهمت 
مثاًل  طلب  حينما  لالنتفا�سة  املوحدة 
معظم  يف  الفل�سطينية  الأعالم  رفع 
توفري  اإىل  املراأة  جلاأت  النتفا�سة  اأيام 
�ساعات  وقفت  الأربعة  باألوانه  القما�ض 
طويلة وهي تخيط راية العزة والن�رس ، 
علم فل�سطني وزودت املنا�سلني بكميات 
الأعالم  من  خمتلفة  وباأحجام  كبرية 
الفل�سطينية لرتفرف يف كل موقع معلنة 

اأن فل�سطني حرة عربية .
يف  الفل�سطينية  املراأة  هي  وها 
يف  لت�سارك  لل�سارع  تخرج  النتفا�سة 
العت�سامات واملظاهرات وت�سطدم مع 
قوات الحتالل متحدية الغازات ال�سامة 
فلذات  وتقدم  والر�سا�ض  والدبابات 
اأكبادها والأجنة يف بطونها �سهداء على 

درب ال�ستقالل والن�رس جراء ا�ستن�ساق 
الغازات ال�سامة اأو ال�ست�سهاد اأو ال�رسب 
على اأيدي جنود الحتالل وتقول للعامل 
جميع  ي�سابق  الفل�سطيني  اجلنني  اأن 
حتيا  اأن  اأجل  من  ال�سهادة  اإىل  الأحياء 
فل�سطني  دولة  اأجل  ومن  فل�سطني 
البطولة  جنني  ولدت  التي  امل�ستقلة 
بعدالة  والميان  ال�سمود  من  والنداء 

ق�سية فل�سطني .

احلرب ال�سهيونية خمططة 
وم�ستمرة �سد املراأة الفل�سطينية :

الأ�سريات  يف �سجون الحتالل 
ودور املراأة  الفل�سطينية يف 

املقاومة:

اأ�سرية  اأول  اعتقال   1955 عام  �سهد 
اإثر  برناوي«  »فاطمة  وهي  فل�سطينية 
يف  �سهيون  �سينما  يف  قنبلة  تفجريها 
فاطمة  عدت  وباعتقالها  القد�ض، 
اأن  منذ  فل�سطينية،  اأ�سرية  اأول  برناوي 
ن�ساطاتها  الفل�سطينية  املقاومة  بداأت 
وكبدته  الحتالل  قوات  �سد  الن�سالية 
وتكبدت  واملعدات  الأرواح  يف  خ�سائر 
من  واجلرحى  ال�سهداء  مئات  املقاومة 
بينهن ن�ساء مبختلف الأعمار ومن عموم 

مدن فل�سطني.
وهكذا يظل العباأ الأكرب يقع على املراأة 
اأو زوجة  اأم اأختا  اأما كانت  الفل�سطينية، 
البيت  رعاية  على  دورها  يقت�رس  مل   .
الأولد  وتربية  العائلة  على  واحلفاظ 
�سجلت  بل  فقط؛  اليتامى  ورعاية 
املقاومة  �سفوف  يف  الفعلية  امل�ساركة 
بكل اأ�سكالها امل�سلحة اأو ال�سلمية، فقد 
اأ�سهمت يف كل النتفا�سات والتظاهرات 
الفل�سطينية  املدن  عرفتها  التي 
، حيث زج  خ�سو�سا بعد 1965 و 1967 
واملنا�سالت  املنا�سلني  من  بالكثري 
.وقامت  ال�سهيونية  ال�سجون  يف 
من  احلمالت  مبئات  الحتالل  قوات 
يف  واجلماعية  الوا�سعة  العتقالت 
و�سملت  القد�ض  ويف  والقطاع  ال�سفة 
كل  غدا  حتى   ،1948 احتالل  مناطق 
بيت اأو عائلة فل�سطينية تعرف اإجراءات 
لها  �سخ�ض  لوجود  وظروفه  العتقال 

داخل املعتقالت.
وهكذا ونتيجة للدور الهام واجلرئ للمراأة 
الفل�سطينية يف النتفا�سة اأدركت الإدارة 
اإذ قالت )  ان احلرب  الإ�رسائيلية ذلك 
الفل�سطينيات  للن�ساء  واإن  احلرب  هي 
بد  ل  لذلك  النتفا�سة  يف  فعالً  دوراً 
الأمر  لزم  اإذ  وتعذيبهن  اعتقالهن  من 
الوطن  ] جملة   ،) لنزع العرتاف منهن 
 1988/10  /28-611–  85 عدد  العربي 
ت�رسيبه  جرى  تقرير  عن  نقاًل   ]
لن�رسه  ت�سكلت  ن�سائية  بوا�سطة جمعية 
الفل�سطينيات  ال�سيا�سيات  املعتقالت 

وقد   امراأة،   150 الرقم  يفوق  كان  الذي 
ر�سمياً  الإ�رسائيلية  الإدارة  به  اعرتفت 

يف ذلك الوقت.
خالل  اعتقلن  الالئي  الن�ساء  عدد  بل 
فتاة  بني  معتقلة   106 نحو    2015 عام 
وامراأة، يف مقابل 164 معتقلة منهن 79 
ويف   ،2016 عام  خالل  مقد�سية  اأ�سرية 
املعتقالت  عدد  بلغ  ذاته،  العام  نهاية 
 11 بينهن  من  معتقلة   53 الفل�سطينيات 
مقد�سية  معتقلة  و14  قا�رس  معتقلة 
وثالثة معتقالت اإدارًيا،. ويف نهاية العام 
معتقلة،   53 املعتقالت  عدد  بلغ   2017
معتقلة  و14  قا�رسا،  معتقلة   11 بينهن 
مقد�سية، وثالث معتقالت اإداريا، الأمر 
الحتالل  �سجون  م�سلحة  دفع  الذي 
العام  خالل  الدامون  �سجن  افتتاح  اإىل 
اإىل  املعتقالت،  ل�ستيعاب   ،2016
اإىل  اإ�سارة  يف  ال�سارون،  �سجن  جانب 
املعتقالت  ن�سب  يف  امل�ستمر  الرتفاع 
هذه  اأن  يذكر  الحتالل.  �سجون  يف 
تبادل  عملية  منذ  الأعلى،  هي  الأعداد 
بتاريخ  اأجنزت  والتي  الأحرار«،  »وفاء 
العام  من  اأكتوبر  الأول/  ت�رسين   18
2011، بني احلكومة الإ�رسائيلية وحركة 
]حما�ض[،  الإ�سالمية  املقاومة 
لالنتهاكات  ال�سنوي  التقرير  بح�سب 
الأ�سري  نادي  اأجراه   الذي  الإ�رسائيلية، 

الفل�سطيني.
اللجنة  اأ�سدرت  ال�سياق،  هذا  ويف 
بال�سجون  التعذيب  ملناه�سة  العامة 
الإ�رسائيلية، تقريرا ير�سد عدد حالت 
 2011  ( اأعوام   بني  املمنهج  التعذيب 
 658 هناك  اأن  فيه  وجاء   ،  )2017-
�سهادات  طريق  عن  ر�سدها  مت  حالة 
اأو حماميهم، و460  اأو ذويهم  املعتقلني 
حالة مت ر�سدها خالل العام 2016، من 
الفل�سطينية،  قبل املوؤ�س�سات احلقوقية 
و137 حالة ر�سدتها منظمات اإ�رسائيلية 
خمتلفة. هذا وت�سعى حركات املقاومة 
الأ�سريات  تبادل  ملف  جعل  اإىل  دوما 

على اأولوية قوائمها، 
فل�سطني  اأ�رسى  )مركز  ر�سد  كما 
للدرا�سات ( ما يزيد عن 615 حالة اعتقال 
بحق الن�ساء والفتيات الفل�سطينيات منذ 
الآن،  حتى   2015 عام  القد�ض  انتفا�سة 
الرئي�سي  الهدف  اأّن   ( املر�سد،  واأّكد 

العتقال  من  ال�سكل  هذا  ت�سعيد  من 
نفو�سهن، ملنعهم  الرعب يف  اإدخال  هو 
اأو م�سريات  باأي فعاليات  من امل�ساركة 

داعمة للق�سية الفل�سطينّية(. 
الإعالمي  والناطق  الباحث  اأ�سار  بدوره 
للمركز، ريا�ض الأ�سقر اإىل )  اأّن الحتالل 
والفتيات  الن�ساء  ا�ستهداف  يف  بالغ 
العديد  اعتقل  حيث  الفل�سطينيات، 
واجلريحات  وامل�سنات  القا�رسات  من 
حتت خمتلف الذرائع لتحقيق هدفه، يف 
منعهم من م�ساركة الرجال يف الت�سدي 
التع�سفية  و�سيا�سته  �سلطته  ملخططات 
وح�سب  الفل�سطيني(.  ال�سعب  جتاه 
اأعلن  الإح�ساءات ال�سادرة عن املركز، 
الأ�سريات  عدد  ارتفاع    ( عن  الأ�سقر، 
 ،  2018 العام  يف  الحتالل  �سجون  يف 
موزعات  بني  اأ�سرية   56 اإىل  و�سلن  اذ 
 9 بينهن  والدامون،  ه�سارون  �سجنى 
اأ�سريات م�سابات بالر�سا�ض واأو�ساعهم 
اأ�سريات  بينهن  ويوجد  �سيئة،  ال�سحية 
�سعبة،  �سحية  ظروف  يعانني  م�سنات 
مو�سى  ابت�سام  الأ�سرية  �سناً  واأكربهن 
وتق�سي حكم  غزة  قطاع  من  عاماً،   60

بال�سجن ملدة عامني(.
 وعن الذرائع التي ي�ستخدمها الحتالل 
اأو�سح  العتقال،  يف  خمططه  لتنفيذ 
 ( للبيانات،  ون�سبًة  اأّنه  ال�سقر،  ريا�ض 
اإىل  عمّدت  الحتالل  �سلطة  اأن  تبني 
الإداري، حيث  العتقال  �سيا�سة  انتهاج 
اداري  قرار   49 عن  يزيد  ما  اأ�سدر 
جديد  بني  ما  والفتيات  الن�ساء  بحق 
التي  الذرائع  اأبرز  ومن  وجتديد... 
خالل  الحتالل  قبل  من  اتباعها  مت 
بحق  دعاوى  هي  الأخرية،  ال�سنوات 
حماولة  بتهمة  الفتيات  من  العديد 
اأحكام  تنفيذهن عمليات طعن، وفر�ض 
ل�سنوات  وجريحات  قا�رسات  بحق 
اأن   (  : ال�سقر  ريا�ض  واأ�ساف  طويلة(. 
على  التحري�ض  مربر  ابتدع  الحتالل 
موقع التوا�سل الجتماعي »الفي�سبوك« 
اعتربه  حيث  الن�ساء،  لعتقال  كذريعة 
ا�ستمرار  على  حتري�ض  الحتالل 
بني  العتقال  حالت  و�سلت  املقاومة، 
الن�ساء على تلك التهمه )52( حالة، من 
بينهن النائبة �سمرية حاليقه من اخلليل، 

وال�سحفية �سناء دويك من القد�ض(.

الق�سم الرابع 



لباز مربوك

حل   الو�سط    « لـ  حوار  يف 
�سامل   بن  دحمان  ال�ساعر 
مقدما   الو�سط«  لـ«  �سيفا 
ديوانه ح�سد الأ�سواك مبنجل 
احلراك  والذي �سم اأكرث من 
عالج  ق�سرية   ق�سيدة    50
املوا�سيع،  من  عديد  فيها  
ا�ستخدام   اىل  اأ�سار  اأنه   كما 
احل�سد   ل  القطع   م�سطلح 
اإىل اجتثاث    لإن الأول  ي�سري 
مال  يرجى من ورائه فائدة  
يدل   والذي  احل�سد   عك�س 

على املح�سول.

من وحي احلراك

بن  دحمان  ال�ساعر   وج�سد 
�سامل  نب�س و�سدى  م�سريات 
يوم  التي ح�رضها   احلراك  
وكل  ب�ساعة   و�ساعة  بيوم 
خمتلف  غرار  على  جمعة  
ال�سعب اجلزائري يف  �رضائح 

كل اأقطار الوطن. 
والإعالمي  الأ�ستاذ  واأدىل 
عني  باإذاعة  قدور  �سادق 

ال�ساأن  هذا  يف  بدلوه  دفلى  
نقدية   درا�سة  قدم  حيث 
�سامل  بن  له  وقدم  للديوان  
وت�سميم  ت�سفيف  داود  بن 
الديوان  وتقدمي  الغالف  
ال�ستاذ الزجال توفيق ومان.             
على  طويل  باع   له  كاتب 

امل�ستوى املغاربي

�سامل  بن  راأ�س   م�سقط 
الزعفران   مبدينة  دحمان 
ولية اجللفة �سنة 1971م  وله 
ودوليني   وطنني  طويل  باع  
املغاربي   امل�ستوى  على 
وكل  تون�س   غرار  على 
دواوين   وله  الوطن   وليات 
لفتات  و  املجنون  احلرف 

قطع  وديوان  الطبع   قيد 
احلراك   مبنجل  الأ�سواك 
امل�ساركات  عديد  وله 
الإذاعية والتلفزية  يف كل من 
اإذاعة اجللفة، وب�سكرة ، ميلة 
، البي�س ، تي�سم�سيلت ،اأدرار   
 ، متو�سنت  عني  و   ، الوادي 

ب�سار .  
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ال�ساعر دحمان بن �سامل »للو�سط«

 50ق�صيدة جت�صد نب�ض و�صدى 
م�صريات احلراك  

حتدث ال�ساعر دحمان بن �سامل عن اأحدث دواوينه ح�سد  الأ�سواك مبنجل احلراك  لـ 
» الو�سط »   واملكون من 50 ق�سيدة عن ما يحدث يف اجلزائر.

علم  اأو  امل�سطلح  اأن  رغم 
اأبرز  من  يعد  امل�سطلح 
الباحثني  ت�سغل  التي  الق�سايا 
الإن�سانية  الثقافة  يف 
املعا�رضة ملا ي�سطلع به من 
�سبط  يف  وفعال  حيوي  دور 
النظريات  وت�سكيل  املفاهيم 
البحث،  مناهج  وحتديد 
واإقامة اجل�سور بني الباحثني، 
والفكر  املعرفة  وتعزيز 
امل�سطلح  فاإن  واحل�سارة، 
من  يعاين  يزال  ل  العربي 
كظاهرة  كثرية  اإ�سكاليات 
اللهجات  وتعدد  الزدواجية 

والرتادف.
وكانت تلك الإ�سكالت مو�سوع 
كتاب »امل�سطلحية العربية يف 
فكر علي القا�سمي« )الأردن-

الأكادميي  الكتاب  مركز 
2019( للباحثة املغربية مرية 
لتعميق  حماولة  يف  ال�سوياخ 
امل�سطلح،  ق�سية  يف  النظر 
واقرتاح زوايا جديدة للدر�س 

امل�سطلحي العربي.
اختيارها  اإن  الكاتبة  وتقول 
العراقي  الأكادميي  لأعمال 
لكونها  يعود  القا�سمي  علي 
بني  باملزاوجة  ات�سمت 
واأثرت  والتطبيق،  التنظري 
امل�سطلحية  الثقافة 
املبادئ  من  بالكثري  العربية 
والأفكار التي حفل بها الفكر 
امل�سطلحي العاملي، ولكونها 
على  �سديدة  غرية  من  نابعة 
اإىل  ترمي  العربية،  اللغة 
الظواهر  يف  النظر  تعميق 
بواقع  والرقي  امل�سطلحية، 

يف  املعا�رض  العربي  املعجم 
جميع التخ�س�سات املعرفية.

على  عملها  الباحثة  وتبني 
العربية  اللغة  اأن  م�سلمة 
حيث  قرون  منذ  عمل  لغة 
لإجنازات  حاملة  كانت 
و�سيا�سية  واجتماعية  علمية 
فزخرت  غزيرة،  وفنية 
والرموز،  بامل�سطلحات 
وذلك باعتبارها لغة ا�ستقاقية 
النحت  على  تعتمد  توليدية 
ما  وهو  والتوليد،  وال�ستقاق 
لفظية  برثوة  تزخر  يجعلها 

كبرية.

عراقيل كثرية

امل�سطلح  مو�سوع  ويكت�سي 
جتعل  بالغة  اأهمية  وتعريبه 
وم�ستعجلة  ملّحة  ق�سية  منه 
التحولت  ع�رض  ملواكبة 
لكن  املتالحقة،  والتغيريات 
اأو  وا�سحة،  �سيا�سة  غياب 
عليها  متفق  حمددة  منهجية 
تعددا  اأفرز  الق�سية،  يف هذه 
يف  وتباينا  الجتهادات  يف 
الآراء اأثناء عملية نقل وترجمة 

وتعريب امل�سطلحات.
ت�سّعب  ذلك  اإىل  ي�ساف 
امل�سطلحية  الظاهرة 
اأخرى،  علوم  مع  وت�سابكها 
وعلم  املفهوم،  علم  خا�سة 
العالمات  وعلم  اللغة، 
)ال�سيميائيات(، وعلم الرتجمة 
احلا�سوب،  وعلم  والتعريب، 
�سناعة  وعلم  التوثيق،  وعلم 

املعجم.
وتقول مارية ال�سوياخ اإنه على 

قطعوا  العرب  اأن  من  الرغم 
العلوم  يف  طوياًل  �سوطا 
وبلغوا  وغريهما،  والثقافة 
باللغة  الإنتاج  يف  مهما  �ساأوا 
العربية عامة، فاإن امل�سطلح 
من  كثري  من  يعاين  يزال  ل 

الأزمات.
كثرية  معوقات  هناك  اإن  ثم 
املجامع  متّكن  دون  حتول 
املخت�سة  واملوؤ�س�سات 
الكامل،  بدورها  القيام  من 
ال�ستعمال  �سعف  واأي�سا 
لهذه  اجلماهريي  والتداول 
من  املنحوتة  امل�سطلحات 
فتبقى  املوؤ�س�سات،  قبل هذه 
الرفوف  رهينة  امل�سطلحات 

و�سجينة الكتب واملعاجم.
يف  امل�سطلح  يعاين  كما 
تعدد  من  العربي  العامل 
اجلهات الوا�سعة له، وانعدام 
التوا�سل بني الأقطار العربية 
وال�سعوبات  للعراقيل  نتيجة 
وال�سيا�سية  اجلغرافية 
رواج  من  حتّد  التي  والتقنية 
الكتب واملوؤلفات التي تنتجها 

هذه اجلهات.
وب�سبب ذلك تعم الفو�سى يف 
العلمي،  امل�سطلح  ترجمة 
يف  تعددا  يفرز  الذي  الأمر 
على  الدالة  امل�سطلحات 
الواحد، مما  العلمي  املفهوم 
التوحيد  عملية  على  ينعك�س 
تتحقق  اأن  ميكن  ل  التي 
املرجع  على  بالعتماد  اإل 

الواحد.
 وكالت

امل�صطلح العربي.. كتاب يناق�ض 
فو�صى االزدواجية واللهجات

�سدر حديثا عن »موؤ�س�سة هنداوي« 
الدين  نور  �سمري  للباحث  كتاب 
اجلزائر:  »ملحمة  بعنوان  دردور 
اجلزائر  لإلياذة  تاريخي  �رضح 
قدم  زكريا«،  مفدي  الثورة  ل�ساعر 
مللحمة  ت�سل�سال  �ساحبه  خالله 
مب�سادر  م�ستعينا  اجلزائر  تاريخ 

تاريخية متنوعة.
وتناول دردور يف كتابه ما رواه زكريا 
اجلزائري،  ال�سعب  م�سرية  عن 
ونه�سته  نبوغه  معامل  واأبرز 
وجوده  اإثبات  اأجل  من  ون�ساله 
و�سعيه لال�ستقالل ونيل حريته عرب 
فرتات تاريخية متعاقبة منذ العهد 
البالد،  ا�ستقالل  وحتى  الفينيقي 
باأمازيغية  والفخر  للبطولة  موؤرخا 
وباإ�سالم  املنبع  وبعروبة  الأ�سل 

املعتَقد التي قال عنها: 

اأيف روؤية اهلل فكرك حائْر  
وتذهل عن وجهه يف 

اجلزائْر

درا�سته  من  زكريا  وا�ستفاد 
والزيتونية  اخللدونية  باملدر�ستني 
اللغوية  قريحته  ل�سقل  بتون�س 
و�سارك يف احلركة الأدبية والن�سال 
للثورة ب�سفة ع�سو  الوطني وان�سم 
التحرير وتعر�س للحب�س  يف جبهة 
الفرن�سي  ال�ستعمار  �سجون  يف 
مرات عدة ثم هرب منه عام 1959 
اجلزائر،  خارج  اجلبهة  واأر�سلته 
ي�سل  الذي  الثورة  �ساعر  ليكون 

ب�سوتها اإىل العامل.

روحه  تغذت  -الذي  زكريا  وكتب 
الوطنية بتجربته الن�سالية- الإلياذة 
وا�سرتك  اجلزائر  تاريخ  لت�سجل 
معه يف و�سع مقاطعها وزير التعليم 
بلقا�سم  نايت  قا�سم  مولود  ال�سابق 

والباحث التون�سي عثمان الكعاك.
مو�سيقي  بجر�س  الأبيات  وجاءت 
لو�سف  تواق  جمايل  ورونق  خا�س 
جمال اجلزائر والهيام يف �سحرها، 
بني  ب�سال�سة  زكريا  فيها  وربط 

العقيدة وجمال الطبيعة، قائال: 
�سغلنا الوَرى وملأنا الدنا

ب�سعر نرتله كال�سلة
ت�سابيحه من حنايا اجلزائر

للق�سيدة  القراآين  التنا�س  ومنح 
بُعدا  القراآين(  الن�س  مع  )الت�سابه 
مميزا  اإبداعيا  ون�سقا  جماليا 
املتاأ�سلة  الرغبة  فيها  جتلت  و 
الداعية  اجلزائري  ال�سعب  يف 
املغت�سبة  فل�سطني  حترير  اإىل 
والطاحمة اإىل توحيد الأمة العربية 
والإ�سالمية يف زمن ل مكان للفرقة 

وال�سعف فيه.

ق�سة اجلزائر

�سمري  اجلزائري  الباحث  قال 
الكتاب  يف  حاول  اأنه  دردور 
تاريخية  مقاربة  يقدم  اأن  اجلديد 
التاريخي  الت�سل�سل  يراعي  واأن 

م�ستلهما  الإلياذة،  يف  الوارد 
امل�سادر  من  والقتبا�س  التو�سيح 
بـ  اأ�سماه  ما  ومتجنبا  املوثقة 
واأراجيف  امل�ست�رضقني  »اأباطيل 

احلاقدين«.
الأول  املبحث  يف  الكتاب  ويناق�س 
للجزائر  القدمية  الع�سور  تاريخ 
مبا فيها العهد الفينيقي والروماين 
وع�رض القبائل الوندالية اجلرمانية 
يف  ينتقل  ثم  البيزنطي،  والعهد 
املبحث الثاين ملناق�سة الع�رض الذي 
بداأ بالفتح العربي الإ�سالمي للبالد، 
الثالث  املبحث  يف  يتناول  حني  يف 
الع�رض احلديث الذي ا�ستعر�س فيه 
الأجنبي والنتفا�سة  التدخل  تاريخ 
وفرتة  الوطنية  واحلركة  اجلزائرية 

ما بعد ال�ستقالل.

التاريخي  بال�رضح  دردور  ويبداأ 
ربطها  مع  زكريا  مفدي  لق�سيدة 
بعهد  بدءا  التاريخية،  بالوقائع 
قبل  الـ12  القرن  يف  الفينيقيني 
�رضق  من  هاجروا  الذين  امليالد 
)يف  قرطاجة  واأ�س�سوا  املتو�سط 
)ال�سم  واإيكو�سيم  حاليا(  تون�س 
القرن  يف  اجلزائر(  ملدينة  القدمي 

ال�ساد�س قبل امليالد.
الرببر  مقاومة  وي�ستعر�س 
ولحتالل  الروماين  لال�ستعمار 
الأوروبية  الوندال اجلرمانية  قبائل 
ال�سمال  دولة يف  لهم  اأ�س�سوا  الذين 
العرب  قدوم  قبل  وذلك  الأفريقي، 

الفاحتني اإىل �سمال اأفريقيا بقيادة 
بح�سب  682م  عام  نافع  بن  عقبة 

دردور.
بن  ح�سان  الأموي  القائد  وعمل 
النعمان على ترقية التعاي�س العربي 
وجنَّد  الدواوين  ب  فعَرّ الأمازيغي، 
م  ونَظّ طوعيا،  جتنيدا  الأمازيغ 
رقعة  عت  فتو�َسّ والأ�سواق  اخلراج 
لكن  اجلزائر،  بالد  يف  الإ�سالم 
ال�رضاعات الطائفية ق�سمت البالد 
الدولة  منها  م�ستقلة  لدويالت 
الر�ستمية مبنطقة الزاب وق�سنطينة 
الإدري�سية  والدولة  وتلم�سان، 
ومع�سكر  و�سلف  وهران  مبنطقة 
والدولة الأغلبية ب�سكيكدة و�سطيف 
الدولة  تتاأ�س�س  اأن  قبل  وميلة، 
اأنقا�س  على  اجلزائر  الفاطمية يف 

�رضاٍع بني الأغالبة والر�ستميني.

تاأ�سي�س الدولة

بعنوان  ف�سل  يف  دردور  تناول 
اجلزائر«  يف  امل�ستقلة  »الدويالت 
يف  احلمادية  الدولة  تاأ�سي�س  ق�سة 
اأعلنت  التي  1014م  �سنة  اجلزائر 
بعد  بغداد  يف  للعبا�سيني  ولءها 
و�سهدت  الزيرية،  الدولة  �سقوط 
اإىل  ال�سهرية  الهالليني  هجرة 
املذهب  وكذلك  العربي،  املغرب 
حكم  البالد  عرفت  ثم  املالكي، 

املرابطني واملوحدين.
الدولة  اأنقا�س  على  وقامت 
ا�ستعر�سه  ما  بح�سب  املوحدية 

واملرينية  احلف�سية  الدول  الكاتب 
النق�سام  هذا  وظهر  والزيانية، 
الأوروبية  القوى  تاأهب  فرتة  يف 

لحتالل العامل الإ�سالمي.
للكتاب  الثالث  الف�سل  وتناول 
الحتالل  منها  معا�رضة  اأحداثا 
التي  الإ�سبانية  والهجمات  الأجنبي 
�سنة  بربرو�سا  الأخوان  لها  ت�سدى 
العثمانية  احلقبة  ويعر�س  1516م، 
وعيوبها،  مبيزاتها  اجلزائر  يف 
ويتناول العالقة الودية بني اجلزائر 
معتربا  ال�ستعمار  قبل  وفرن�سا 
1827م  �سنة  يف  املروحة  حادثة 

�سببا واهيا لقرار غزو اجلزائر.
يف  اجلزائري  الأ�سطول  م  وحتَطّ
نف�سها  ال�سنة  يف  نافارين  معركة 
للقوات  بحري  اإنزال  اأول  ووقع 
لبثت  وما  م   1830 �سنة  الفرن�سية 
من  خرجت  اأن  ال�سعبية  الثورات 
الدينية  الطرق  بزعامة  امل�ساجد 
بقيادة  فرن�سا  اأركان  ت  هَزّ التي 

الأمري عبد القادر اجلزائري.

احلركة الوطنية

انطلقت احلركة الوطنية اجلزائرية 
لت  ت�سَكّ ثم  البدوي  حممد  بن�ساط 
اجلزائريني  ال�سبان  حركة 
الأمري  اإ�سافات  من  وا�ستفادت 
جمعية  بن�ساط  زت  وتعَزّ خالد 
بح�سب  وذلك  امل�سملني  العلماء 

كتاب الباحث اجلزائري.
مبا�رضة  اجلزائري  ال�سعب  وخرج 

يف  احللفاء  انت�سار  اإعالن  بعد 
فِرحا،  الثانية  العاملية  احلرب 
وعدها  فرن�سا  حتقيق  يف  اآمال 
بال�ستقالل لكنه تلقى ردا قا�سيا 
ا�ستُ�سهد  مروعة  مبجزرة  متثل 
فيها 45 األف جزائري، وحلت على 
واألقي  ال�سيا�سية  الأحزاب  اإثرها 
ال�سيا�سيني  الزعماء  على  القب�س 

والإ�سالحيني.
وبداأت املقاومة امل�سلحة بح�سب 
ما تناوله الكاتب يف ف�سل بعنوان 
�سد  اجلزائرية  »النتفا�سة 
الحتالل الفرن�سي «، وقامت ثورة 
وح�سية  وواجهت  1954م  نوفمرب 
قبلت  حتى  الفرن�سي  ال�ستعمار 
وفاو�ست  الواقع  بالأمر  فرن�سا 
ا�ستفتاء  ليجري  اجلزائرية  الثورة 
لتقرير امل�سري واإعالن ال�ستقالل 
فيها  م  قَدّ حرب  بعد  1962م  عام 
الت�سحية  اجلزائري  ال�سعب 

والفداء.
وختم الكاتب ف�سول كتابه بتناول 
وجزائر  الفكرية  والنه�سة  العلم 
م�ست�سهدا  ال�ستقالل،  بعد  ما 
�ساحب  زكريا  مفدي  باأبيات 
اإلياذة اجلزائر الزاخرة باملواعظ 
فيها  ا�ستعر�س  التي  واملفاخر 
اأحداث  لأبرز  تاأريخيا  نظما 
وحتى  القدمي  منذ  اجلزائر، 
م�ستعر�سا  احلديث  الع�رض 

اأجمادها القدمية واملعا�رضة.
وكالت 

للباحث اجلزائري �سمري دردور

كتاب جديد يروي ملحمة اجلزائر عرب اإلياذة مفدي زكريا
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اإطالق م�شاريع فنية يف الطبعة 12 للمهرجان 
الدويل لل�شريط املر�شوم" فيبدا"

�صتنطلق الطبعة12  للمهرجان الدويل لل�صريط املر�صوم« فيبدا«  من 01 اإىل 05 اأكتوبر2019 ب�صاحة ريا�ض الفتح باجلزائر العا�صمة وتنظم هذه 
الفعالية بال�صراكة مع الديوان الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة »اأوندا«  بال�صراكة مع ال�صفارة البولندية يف اجلزائر والتي تقرتح  اإطالق 
جمموعة من امل�صاريع الثقافية والفنية بني البلدين  من بينها م�صابقة املواهب ال�صابة  التي ت�صعى اجلهة املنظمة  من خاللها اإىل اإجناح هذا العر�ض 

الذي ينتظره اجلميع  على اأحر من جمر لأهميته البالغة  عند املبدعني اجلزائريني الذين اأثبتوا اأنف�صهم يف هذا النوع من الر�صوم الذي يحظى مبكانة 
عاملية  مرموقة ، وهذا راجع ملا يحمله من اأفكار ودللت  ومعاين منقطعة النظري ، فلقد ا�صتطاع امل�صممون املوهوبني بالعتماد  على اأناملهم  من 

ترجمتها اإىل ر�صومات رائعة نالت اإعجاب اجلمهور اجلزائري واملخت�صني يف هذا املجال الإبداعي الذي ي�صمح لتفجري الطاقات الكامنة لدى ال�صباب 
اجلزائري العا�صق للفن والثقافة على حد �صواء . 

حكيم مالك

م�صابقة »املواهب ال�صابة 
لل�صفارة البولندية يف 

اجلزائر«

الدويل  املهرجان  يقرتح  كما 
»فيبدا  املر�سوم   لل�رشيط 
»الأمل  م�سابقة  يف  »مناف�سات 
املو�سوع  اختيار  مع  املدر�سي«   
مل�سابقة  اإ�سافة  الرغبة  ح�سب 
ح�رشيا   املوجهة  املل�سقات 
لطالب مدار�س الفنون اجلميلة يف 
اجلزائر عن طريق اختيار  مو�سوع 
اجلزائر«  يف  اخلارقون  »الأبطال 
وم�سابقة   cosplay وم�سابقة« 
بال�رشاكة  وهذا  ال�سابة   املواهب 
اجلزائر   يف  البولندية  ال�سفارة  مع 
  Société الأخريني  ال�رشكاء  ومع 
ومع       Générale Algérie
مفتوحة  وهي    TV5Monde
اجلزائريني  امل�سممني  جلميع 
 18 من  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
األبوم  اإعداد  مع  �سنة   35 اإىل 
يتعلق  �سيناريو  حمتواه  يف  يحمل 
اجلزائر  بني  م�سرتك  بتاريخ 
وبولندا و�ست�سم امل�سابقة الدولية 

الألبومات املن�سورة فقط.

م�صابقة لأف�صل اقتبا�ض 
كاريكاتوري

  كما �ستنظم حمافظة املهرجان 
الدويل لل�رشيط املر�سوم »فيبدا » 
ح�سب البيان الذي حت�سلت يومية 
»الو�سط »على ن�سخة منه ، م�سابقة 
لأف�سل اقتبا�س كاريكاتوري للق�سة 
ال�ستخبارات  ل�سابط   الرائعة 
 Mieczysław  ، البولندية 
حتمل   SLOWIKOWSKI
و    »RYGOR« الرمزي  ال�سم 
قام  واقعية  لق�سة  خارق  بطل  هو 
وياأتي  �سبه م�ستحيلة  باإجناز مهام 
الثمانني  بالذكرى  احتفال  هذا 
الثانية  العاملية  احلرب  لندلع 
اجلزائرية  للعالقات  نظرا  و 
قوية  كانت  لطاملا  التي  البولندية 
احلرية  اأجل  من  كفاحهما  ب�سبب 
من  واحدة  بولندا   كانت  حيث 
اأوىل  الدول التي اعرتفت باجلزائر 

كدولة م�ستقلة )عام 1962(.

جت�صيد األبوم بولندي- 
جزائري يحكي ق�صة 
م�صرتكة بني البلدين 

اإىل  امل�سابقة  هذه  وتهدف 
جزائري  بولندي-  األبوم  جت�سيد 
الك�سف  مع  يحكي ق�سة م�سرتكة  
عن  مر�سوم  �رشيط  خالل   من 
البولنديني يف  كفاح  و  تاريخ وجود 
معروفا  اأ�سبح  والذي   ، اجلزائر 
تهدف  اأحداث  و  �سيء  ب�سكل 

و  النازية  اأملانيا  تو�سع  وقف  اإىل 
مر�سوم  �رشيط  م�رشوع  جت�سيد 
يف  الطويل  امل�سوار  اإىل  يتطرق 
 - الدولتني  حرية  اأجل  من  القتال 
تثمني  مع   واجلزائرية  البولندية 
واجلزائريني  البولنديني  م�ساهمة 
يف النت�سار على النازي، وعلى هذا 
الأ�سا�س و�سعت حمافظة مهرجان 
»فيبدا« �رشوطا للم�ساركة يف هذه 
التظاهرة  بتج�سيد من 15 اإىل 20 
املقرتحة  للم�ساهد  وفقا  لوحة 
على  الأول  الختيار  يعتمد  حيث  
ر�سمها  التي  الرئي�سية  ال�سخ�سية 
املر�سح  واأ�سلوب الر�سومات وفهم 
الفاحت  حدد  فلقد   وعليه  الق�سة  
من �سبتمرب 2019 اآخر اأجل لتقدمي 

الأعمال .

 فتح م�صابقة املل�صقات 
لطالب مدار�ض الفنون 

اجلميلة يف اجلزائر

املل�سقات  م�سابقة  اأن  كما   
الفنون  مدار�س  لطالب  مفتوحة 
اإذ يجب على  اجلميلة يف اجلزائر 
مقرتحات  ت�سميم  م�سارك  كل 
مل�سق واحد اأو اثنني حول مو�سوع 
اجلزائر«   يف  اخلارقون   »الأبطال 
وياأتي هذا جت�سيدا لهوؤلء الأبطال 
مبرور  احتفال  ذلك   و  اخلارقني 
و   ،  Batman عمر  من  عاًما   80

Spirou و 50 عاًما  70 عاًما من 
M>Quidech.و�ستحل  من 
الوليات املتحدة الأمريكية �سيفة 
�رشف هذه الطبعة الـ 12 للمهرجان 
»فيبدا  املر�سوم   لل�رشيط  الدويل 
معايري  ،ومن  العا�سمة   »باجلزائر 
الختيار50 ٪ اجلانب الفني، و 50 
والأ�سالة  املو�سوع  عن  التعبري   ٪
مل�سقات  عر�س  �سيتم  كما   ،
خالل  الآخرين  املر�سحني 
لل�رشيط  الدويل  مهرجان اجلزائر 
املر�سوم ، والذي �سيعقد يف الفرتة 

من 01 اإىل 05 اأكتوبر 2019.

ن�صر  مع  للفائز  دج   100.000
األبوم وتوزيعه يف اجلزائر 

وبولندا 
و�سيتح�سل الفائز على 1000 يورو 
يف  دج   100.000 يعادل   ما  اأي 
اجلائزة  هذه  مبلغ  يتقا�سم  حني 
البولندية  ال�سفارة  تقدمها  التي 
املنا�سفة،  حالة  يف   اجلزائر  يف 
وتوزيعه  الألبوم  ن�رش  �سيتم  كما 
،و�سيكون  وبولندا  اجلزائر  يف 
الفائز �سيفا يف املهرجان الدويل 
لل�رشيط املر�سوم   FIBDA �سنة  

2020 ب�سفته موؤلفا.

الرتكيز على جودة الر�صم 
واأ�صالة وفهم الن�ض

فنانني  من  التحكيم  جلنة  وتتكون 
ال�سفارة  عن  وممثلني  جزائريني 
البولندية يف اجلزائر  حيث باإمكان 
جلنة التحكيم منح جوائز حتفيزية 
جلنة  ،وتقوم  نقدية(  )غري  اأخرى 
وفًقا  الفائز  باختيار  التحكيم 
للمعايري كاحرتام اجلانب التاريخي  
امل�سادر  حول  معلومات  )عدة 
بالأبطال  املتعلقة  التاريخية 
يتم  التي   »RYGOR« اخلارقني 
مع  بولندا  �سفارة  يف  ا�ستالمها 
واأ�سالة  الر�سم  الرتكيز على جودة 
لقانون  والمتثال  الن�س  وفهم 

امل�سابقة وتعليمات العر�س.

رغم مرور اأكرث من ثالثة 
اإعالن  وثيقة  تظل  عقود 
كتبها  التي  ال�ستقالل 
حممود  الراحل  ال�ساعر 
اإلهام  م�سدر  دروي�س 
الفل�سطينيني  للمبدعني 
ما  وهو  الن�ساء،  خا�سًة 
الفني  املعر�س  جتلى يف 
الدائمة«،  نارنا  »حار�سة 
يا�رش  متحف  يف  املقام 

عرفات برام اهلل.
لوحات  املعر�س  وي�سم 
واأعمال  ومنحوتات 
 12 اإبداع  من  تركيبية 
فل�سطينية وفنانة �سورية، 
غالبية  الفتتاح  وح�رشت 
با�ستثناء  امل�ساركات 
ثالث من قطاع غزة ب�سبب 
رف�ست  التي  الت�ساريح 
الإ�رشائيلية  ال�سلطات 

اإ�سدارها لهن.
املتحف،  مدير  وقال 
»ميكن  حاليقة:  حممد 
هذا  ن�ساهد  مرة  لأول 
يف  الفنانات  من  العدد 
وجهنا  واحد،  معر�س 
دعوة عامة لكل من حتب 
املعر�س  يف  امل�ساركة 
املراأة  عن  يكون  اأن  على 
قيود  اأي  ن�سع  اأن  دون 
على امل�ساركات انطالقاً 
قيود  ل  باأنه  اإمياننا  من 

على الإبداع«.
»املراأة  واأ�ساف 
موجودة  الفل�سطينية 
احلياة  جمالت  كل  يف 
والجتماعية  ال�سيا�سية، 
يف  ح�رشها  ميكن  ول 
حمدد،  جمال  اأو  مكان 
حرية  للمراأة  تركنا 

من  نف�سها،  عن  التحدث 
خالل اأعمال فنية«.

اأعمال  وتنوعت 
كل  وروؤية  امل�ساركات 
بع�سها  للمراأة،  منهن 
عرب لوحات فنية بالألوان 
الزيتية، واأخرى بالطباعة 
اإىل  اإ�سافًة  الزجاج،  على 
عك�ست  منحوتة  اأعمال 
يف جمملها دور املراأة يف 
الحتالل،  �سد  الن�سال 
الرتاثي  زيها  يف  وجمالها 

التقليدي.
ي�ستمر  الذي  واملعر�س 
اإىل 8 دي�سمرب املقبل، هو 
�سل�سلة  �سمن  ال�ساد�س 
يا�رش  متحف  يخ�س�سها 
ال�سوء  لت�سليط  عرفات 

على املراأة الفل�سطينية.
وكالت

رام اهلل: متحف يا�شر عرفات ي�شت�شيف 
ن�شاء فل�شطني واإلهام دروي�ش

كتاب  الزمان،  دار  عن  اأخرياً  �سدر 
للباحث  الرو�س«،  الكتاب  »ماأ�ساة 
ويتناول  هو�سيار  د.جودت  والكاتب 
رو�سيا  واأدباء  �سعراء  عوامل  الكتاب 
يف  للجدل  واملثري  اخلفي  واجلانب 
والرتاجيديا  بال�سلطة،  عالقتهم 
الرا�سخة يف حياة وممات كل واحد 
امل�سهد  ت�سمنه  ما  واأبرز  منهم، 

الأدبي من البداية وحتى اليوم.
اأ�سبح  هو�سيار،  مدونة  وبح�سب 
الأدب الرو�سي منذ ع�رشه الذهبي، 
يف القرن التا�سع ع�رش، �سبيهاً بالدين، 
ومثل  هائاًل،  اأخالقياً  عبئاً،  يحمل 
التف�سري  عاتقه  على  اأخذ  الفل�سفة، 
وحتول  املحيط،  للعامل  الفكري 
جمالية  فنية-  ظاهرة  من  الأدب 
اىل  ينظر  و«كان   ، احلياة  كتاب  اىل 
قادر  لل�سعب  معلم  اأو  كنبي،  الكاتب 
على التاأثري يف النظام القائم وتغيري 
املجتمع، وهم ي�سغون باهتمام بالغ 

اىل اآراء الكتاب وال�سعراء، ويوجهون 
نتاجاتهم خالل  الأ�سئلة حول  اليهم 
�سواء  معهم  جتري  التي  اللقاءات، 
يف قاعات الحتفالت اأو يف و�سائل 

الإعالم«.
الرو�س  »كان  هو�سيار:  وي�سيف 
ال�سعب  باأنهم  يتفاخرون عن جدارة 
تهدف  ول  العامل،  يف  قراءة  الأكرث 
الوقت  مت�سية  اىل  عندهم  القراءة 
منهم  املثقفني  اأن  بل  الت�سلية،  اأو 
يعتربون الكتب زاداً فكرياً وروحياً ل 
غنى عنه لالإن�سان، كما اأن املناهج 
التعليم  مراحل  �ستى  يف  الدرا�سية 
تت�سمن قراءة وحتليل اأهم ما اأنتجه 
وفنون،  اآداب  من  الإن�ساين  الفكر 
معارفهم  بت�سبيه  مغرمون  والرو�س 
الق�س�س  باأبطال  واأ�سدقائهم 
طبائعهم  حيث  من  والروايات 
الكّتاب  يتخذون  وهم  ومالحمهم، 
وال�سعراء مثاًل يف حياتهم الروحية، 

بنتاجاتهم  يتعلق  ما  كل  ويتابعون 
وعالقاتهم  ور�سائلهم  ويومياتهم 
الأحياء  �سواء  وال�سخ�سية،  الأدبية 
ويزورون  الأموات،  اأم  منهم 
املتاحف التي كانت يوماً ما م�ساكن 
الأدبية  اأعمالهم  ت�سم  والتي  لهم، 
وم�سودات  واملخطوطة  املن�سورة 
و�سورهم  ومرا�سالتهم،  نتاجاتهم، 
ما  وكل  العمر،  مراحل  خمتلف  يف 

يتعلق بهم« .
اأو �ساعر  اأي كاتب  وي�سيف: »رحيل 
القومي يعد  معروف على امل�ستوى 
لأنهم  الرو�س،  عند  عظمى  خ�سارة 
معلماً  ال�ساعر  اأو  الكاتب  يعتربون 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  فاأن  لذا  لل�سعب، 
الكتاب  كانت وما تزال تتوج�س من 

كثرياً وتراقب اأعمالهم«.
الكتاب  حمتويات  و�سّمت 
ع�سى  »اأدب  التالية:  املو�سوعات 
جوركى،  »مك�سيم  املوت«،  على 

عظيم«،  لكاتب  ماأ�ساوية  نهاية 
دعوين  بابل:  اإ�سحاق  كلمات  »اآخر 
املوت  اإىل  »الطريق  عملي«،  اأكمل 
واخللود: ق�سيدة ماندل�ستام التهكمية 
ال�ساخر  »زو�سينكو..  ب�ستالني«، 
ال�ساخبة  ايرنبورج  حياة  احلزين«، 
بني باري�س ومو�سكو«، »الكاتب الذى 
لتحّيته«،  ديرتيت�س  مارلني  ركعت 
يف  ال�ساعر  يفتو�سينكو:  »يفجينى 
»فا�سيلى  �ساعر«،  من  اأكرث  رو�سيا 
اأك�سيونوف: الرائد املوؤ�س�س لالأدب 
ال�سائع  »اجليل  املعا�رش«،  الرو�سي 
احلديث«،  الرو�سي  الأدب  فى 
الراهن  الأدبي  امل�سهد  »مفارقات 
الأدب  مات  »هل  رو�سيا«،  يف 
املعاناة  تقود  ل  عندما  الرو�سي؟ 
ال�سيا�سي  »التوظيف  احلرية«،  اإىل 
�سيافة  يف  »يوم  رو�سيا«،  يف  لالأدب 

ت�سيخوف«.
وكالت 

للباحث والكاتب د.جودت هو�صيار

»ماأ�شاة الكتاب الرو�ش«.. عوامل الأدب
 وال�شلطة يف اإ�شدار جديد



اأجرى باحثون من كلية امللك 
يف لندن درا�شة مب�شاركة علماء 
من جامعات اأملانية واإ�شبانية، 
اأكدت اأن تناول التوت قد يقلل 
باأمرا�ض  الإ�شابة  خطر  من 

اأن  الباحثون  ووجد  القلب، 
من  البارد  ال�شيفي  امل�رشوب 
الأوعية  على  يحافظ  التوت 
الدموية �شحية وي�شاعد على 

حت�شني الدورة الدموية.

الباحثون بفحو�شات دم  وقام 
�رشبهم  قبل  للم�شاركني  وبول 
�شاعتني  وبعد  الع�شري، 
من  يوم  وبعد  �رشبه،  من 
لدى  النتائج  وك�شفت  ذلك 
ا�شتهلكوا  الذين  امل�شاركني 
م�رشوب التوت، بعد �شاعتني، 
لل�رشايني  اأف�شل  متددا 
 ،)FMD( التدفق  بوا�شطة 
وهو ات�شاع ال�رشيان عند زيادة 
موؤ�رشا  يعد  ما  الدم،  تدفق 
الأوعية  بطانة  �شحة  على 
الباحثون  ويعتقد  الدموية 
التوت قادرا على  كان  اإذا  اأنه 
لفرتة  ال�رشايني  متدد  تغيري 
�شيقلل من خطر  فاإنه  كافية، 

القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة 
15%واأظهر  اإىل  ت�شل  بن�شبة 
زيادة  هناك  اأن  اآخر  حتليل 
ملحوظة يف م�شتويات مركب 
 »urolithin« اليوروليثني 
الأي�شي للم�شاركني مع حت�شن 
متدد ال�رشايني. وهذه العملية 
الأمعاء،  بكترييا  بف�شل  تنتج 
حيث يقوم اجل�شم بال�شتجابة 
موجودة  كيميائية  ملادة 
با�شم  معروفة  التوت  يف 
»ellagitannins«وت�شاف 
القائمة  اإىل  النتائج  هذه 
ب�شاأن  الأدلة  من  املتزايدة 
التوت  ا�شتهالك  فوائد 

وخا�شة الأحمر.
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 بع�ض فوائد للبطيخ

 الأحمر تغري �صحتك
عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 

حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 
معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رشورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رش 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رشاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رشوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رشر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رش البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رشت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ملاذا جنهل الكثري عن داء »ال�صداع الن�صفي«؟
واحدة  الن�شفي  ال�شداع  داء  ي�شيب 
املرتبة  ويحتل  �شيدات،   5 كل  من 
تعيق  التي  الأمرا�ض  يف  الثانية 
ذلك،  ومع  الطبيعية،  احلياة  ممار�شة 
ل يوجد له دواء طبي فعال. فما الذي 

مييز هذا املر�ض عن غريه؟
اأنواع  �شمن  عادة  املر�ض  وي�شنف 
»ال�شداع«، لكن ال�شداع املعتاد ميكن 
من  اثنني  اأو  بقر�ض  عليه  ال�شيطرة 
»بارا�شيتامول«،  على  يحتوي  م�شكن 
اأمل  هو  الن�شفي  ال�شداع  اأن  حني  يف 
اأحيانا  وي�شل  الراأ�ض  ي�رشب  عنيف 
اإىل درجة توهن املري�ض وتعيقه عن 
ممار�شة اأن�شطته اليومية كما يعد هذا 
الداء اأكرث انت�شارا بني الن�شاء منه عند 
 5 كل  بني  واحدة  ي�شيب  اإذ  الرجال، 
كل  من  واحدا  ي�شيب  بينما  �شيدات 

15 رجال.
والغريب يف هذا الداء، هو عدم تو�شل 
لل�شداع  وا�شح  ل�شبب  بعد  الأطباء 
لتغري  نتيجة  اأنه  يعتقد  اإذ  الن�شفي، 
اأو لن�شاط غري طبيعي يف  الهرمونات 
عالج  بعد  يوجد  ل  وبالتايل  الدماغ، 
فعال للق�شاء عليه اأو احلد من نوباته 

على املدى الطويل.

الأع�شاب  طبيب  ميز  حني  يف 
اأكرب  اأحد  وولف،  هارولد  الأمريكي، 
بني  الراأ�ض،  اآلم  جمال  يف  الباحثني 
مر�شى ال�شداع الن�شفي لدى الرجال 
»ل  الرجال  اأن  يرى  كان  اإذ  والن�شاء. 
من  اإل  الن�شفي  بال�شداع  ي�شابون 
ي�شنب  الن�شاء  اأن  حني  يف  التعب،  اأثر 

يف  لأدوارهن  تقبلهن  عدم  ب�شبب  به 
اأن  اأي�شا،  ذكره  املجتمع«والواجب 
ال�شداع الن�شفي هو من اأقل الأمرا�ض 
حظا يف البحث والتمويل الدوليني، اإذ 
ت�شري الإح�شاءات اإىل اأنه يظل الأقل 
املوؤ�ش�شات  الأمرا�ض يف  بني  متويال 

الطبية الأوروبية.

اأنفق  فقد  املتحدة،  الوليات  اأما يف 
على اأبحاث الربو ما يعادل 13 �شعف 
ال�شداع  على  اأنفقت  التي  املبالغ 
ال�شكري  واأنفق على مر�ض  الن�شفي، 
على  اأنفقت  التي  املبالغ  �شعف   50
اأنه  من  بالرغم  الن�شفي،  ال�شداع 

ي�شيب 15% من ال�شكان. 

القاتل ال�صامت
 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث ذلك 
عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات اجلاهزة. 
�شحة  يهدد  لأنه  ال�شامت«  »القاتل  ي�شّمى  الذي  الدم  �شغط  ارتفاع  الزائد  ال�شوديوم  وي�شبب 
القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف حال وجود زيادة 
خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 غرام فقط. لذلك اإذا 
ا�شطرتك الظروف ل�رشاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة »قليل ال�شوديوم« على العبوة 
قبل ال�رشاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد 
م�رشطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. كذلك احذر من الوجبات ال�رشيعة مثل 
الربغر وقطع الدجاج املقلية، لأنه ي�شتخدم يف حفظها ويف اإعطاءها �شكلها الذهبي بعد القلي 

مواد كيميائية �شارة تعترب من م�شببات ال�رشطان

التوت يخف�ض خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري تقاوم الأورام ال�صرطانية
جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
الكاري  م�شحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
ميكن اأن تقاوم ال�رشطان ويعتقد العلماء اأن الكركمني 
الكركم  يف  كيميائية  مادة  وهي   ،)Curcumin(
اأن تبطئ  تعطي م�شحوق الكاري لونه الأ�شفر، ميكن 
جعل  عرب  والدم،  الثدي  يف  ال�رشطانية  الأورام  منو 
تدمري  اأو  على حتطيم  قدرة  اأقل  ال�رشطانية  اخلاليا 
يعتقد  كان  الذي  الكركمني،  يكون  وقد  اأخرى.  خاليا 
يف املا�شي اأن له قدرة على حماربة ال�رشطان، اأقوى 
دمج  وعند  �شابقا.  يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�شبة 
مع  الدم  �رشطان  لعالج  ال�شتخدام  �شائعة  الأدوية 
تعمل  الكركمني جعلها  اأن  الختبارات  الكركم وجدت 
اآثارها اجلانبية  التقليل من  اأف�شل، و�شاعد يف  ب�شكل 
الفئران  على  التجارب  نتائج  اإن  الباحثون  ويقول 
عالج  تطوير  يف  الآن  وياأملون  متوقعة«،  »غري  كانت 
الكركمني وميكن ا�شتخدام هذه  با�شتخدام  ال�رشطان 
يف  تتواجد  عندما  لأنها  ال�رشطان  ملحاربة  املادة 
ت�شمي  الإنزميات  من  حمددة  اأنواع  بني  تربط  الدم، 
للخاليا  ل ميكن  الثنني،  ات�شال  وعند   ،»DYRK2«
اأن تتكاثر ب�رشعة ويو�شح الباحثون اأن ال�شمة املميزة 
ميكن  ل  ب�رشعة  النمو  علي  القدرة  هي  لل�رشطان 
التحكم بها، ولكن ميكن اإبطاوؤها من خالل الكركمني 
ويو�شح الباحث �شوراف بانريجي اأنه »ب�شكل عام، يتم 
طرد الكركمني من اجل�شم ب�رشعة كبرية، ولكي ي�شبح 
دواء فعال، فاإنه يحتاج اإىل تعديل لدخول جمرى الدم 
والبقاء يف اجل�شم لفرتة كافية ل�شتهداف ال�رشطان«.
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كيف يرقي �مل�سلم نف�سه 

من عظمة هذ� �لّدين ورحمته �أّنه مل 
يجعل بني �لعبد ورّبه �أّي و��سطٍة من 

�لو�س�ئط، ف�إذ� �أر�د �لعبد �أن يدعو رّبه 
جّل وعال، رفع يده ب�لّدع�ء لين�جيه 

ويدعوه، فهو يعلم ب�أّنه ال يوجد بينه وبني 
رّبه جّل وعال حج�ب�ً �أو و��سطًة، ق�ل 

تع�ىل ) وق�ل ربكم �دعوين ��ستجب لكم 
(، ويفهم من هذه �الآية �لكرمية �أّن �هلل 
تع�ىل ي�سمع �لّدع�ء من عبده بدون �أن 
يكون بينه وبينه حج�ب، وكذلك �حل�ل 

حني ي�سعر �الإن�س�ن ب�أنه مري�ٌض مبتاًل يف 
نف�سه �أو م�له �أو ولده، ويريد �أن يع�لج ذلك 
ب�لّرقية، فكم� علم من �سّنة �لّنبي �سلّى �هلل 

عليه و�سلّم ب�أّن �لعني حٌق كم� �أّن �ل�سحر 
حّق، وعلى من �أر�د �لّتخل�ض من �حل�سد 

و�ل�ّسحر �أن يرقي نف�سه مب� ورد عن �لّنبي 
�سلّى �هلل عليه و�سلّم من �لّرقية و�الأدعية 

�لتي حتفظ �لّنف�ض من �لّ�رشور، وقد يلج�أ 
�مل�سلم �أحي�ن�ً �إىل من يرقي له ممن علم 

�سالحه وتقو�ه من �مل�سلمني، ولكن تبقى 
�لّرقية من خالل �ل�ّسخ�ض �مل�س�ب بنف�سه 

هو �أوىل و�أوجب و�أكرث �إخال�س�ً، ذلك 
ب�أّن �هلل تع�ىل يحّب �أن ي�سمع �سوت عبده 

�مل�سلم وهو يدعوه ويلج�أ �إليه، فكيف 
تكون �لّرقية من خالل �الإن�س�ن نف�سه : من 

�الأدعية و�الأذك�ر �لو�ردة يف �لّرقية، و�لتي 
�سّحت عن �لّنبي �سلّى �هلل عليه و�سلّم، 

�أّنه ك�ن يقر�أ ب�ملعّوذ�ت وينفث فيه� على 
نف�سه، كم� ك�ن �لّنبي �لكرمي يرقي �حل�سن 

و�حل�سني عليهم� �ل�ّسالم، بقوله ب�سم �هلل 
�أرقيك من كّل �سيء يوؤذيك، ومن �رّش كّل 

نف�ٍض، �أو عني ح��سٍد �هلل ي�سفيك، �أو قوله 
�أعوذ بكلم�ت �هلل �لّت�مة، من كّل �سيط�ٍن 

وه�ّمة، ومن كّل عنٍي الّمه، وكذلك قد ثبت 
ح�بة �لكر�م �أّنهم قروؤو� �لف�حتة  عن �ل�سّ

يوم�ً على رجٍل من قوٍم ك�ن لديغ�ً فك�أّن� 
ن�سط من عق�ل، وقد �أقّرهم �لّنبي �سلّى 

�هلل عليه و�سلّم على فعلهم هذ� �أقرهم 
على �أخذ �الأجرة عليه. ميكن لالإن�س�ن 

�لذي ي�سعر ب�أّنه قد �أ�س�به �سيءٌ من 
�ل�ّسحر �أن يقر�أ ب�آي�ٍت معّينة خم�سو�سٍة يف 
رّد كيد �ل�ّس�حرين، بقر�ءته� على م�ء زمزم 

مل� فيه من �لربكة، ثّم ي�رشبه بنّية �ل�ّسف�ء 
من �سحره �أو مر�سه، ويف كّل �الأحو�ل 
يجب �أن ي�ستح�رش �مل�سلم وهو يرقي 

نف�سه ب�أّن �هلل تع�ىل وحده هو �لذي ي�سفيه 
من �حل�سد و�ل�ّسحر و�ملر�ض، و�إّن� ك�نت 

�لّرقية جمّرد و�سليٍة من �لو�س�ئل �لتي حّثن� 
الة و  عليه� نبين� �لكرمي عليه �أف�سل �ل�سّ

�لّت�سليم.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملع��سي يف َوقِعه�   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�ض ويف نتيَجِته� و�الأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليه�، ومهم� ك�ن، ف�إنَّه� 

تَ�سرَتُِك يف كوِنه� خط�أ �لَعبِد مِلق�ِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلم�ءُ على ت�سنيِف 

غ�ِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكب�ئر، ويف �أ�سم�ئه� دالالٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، ف�لَكب�ئُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعن�ه� �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم الأمِره� وتنبيٌه ِلَطِره� وم� 

يرَتتَُّب عليه� �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنه�، وَقد 
َذَكره� �هللُ تَع�ىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَ�ِئَر َم� تُنَْهْوَن  فق�ل: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَ�ِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًي� ﴿، فدَلّ ِذكُره� على 

نوِب �إىل كب�ِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غ�ِئر، وُكلُّه� يف مق�ِم �هللِ كبرية، �إالَّ  و�سَ

غِر نظر�ً مل�  ُف ب�ل�سِّ ه� يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكرَبُ منُه، ف�لَقتُل �أكرَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكرُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلم�ء �أن ال كبريَة مع �ال�سِتغف�ِر وال 
�سغريَة مع �الإ�رش�ر، و�أمثُل �الأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكب�ئر �أنَّه� م� يرَتتَُّب عليِه 
ني� �أو وعيٌد يف �الآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلم�ِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكب�ئر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل م� قيَل يف 

تعريفه�؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِته�ِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

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

�آيات و�أحاديث و�فقت �آر�ء عمر �لفاروق
عليه  �هلل  �سلى  للنبي  قوله   
�تخذن�  لو  �هلل،  ر�سول  ي�  و�سلم 
م�سلى:  �إبر�هيم  مق�م  من 
َق�ِم  فنزلت �الآية )َو�تَِّخُذو�ْ ِمن َمّ
 .125 �لبقرة:  لًّى(  ُم�سَ �إِبَْر�ِهيَم 
ن�س�ءك  �إن  �هلل،  ر�سول  ي�  قوله 
و�لف�جر،  �لرب  عليهن  يدخل 
فلو �أمرتهن �أن يحتجنب، فنزلت 
�س�ألتموهن  )و�إذ�  �حلج�ب:  �آية 
ور�ء  من  ف�س�ألوهن  مت�ع�ً 
قوله   .53 �الأحز�ب:  حج�ب( 

عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  لن�س�ء 
يف  عليه  �جتمعن  وقد  و�سلم( 
َطلََّقُكَنّ  �إِْن  َربُُّه  )َع�َسى  �لغرية: 
 ) ِمنُْكَنّ َخرْي�ً  �أَْزَو�ج�ً  يُبِْدلَُه  �أَْن 
�لتحرمي: 5. ولعل نزول �لوحي 
�لذي  هو  »عمر«  لر�أي  مو�فق�ً 
عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  جعل 
�حلق  �هلل  جعل  يقول:  و�سلم( 
ل�س�ن عمر وقلبه. ق�ل يف  على 
�حلث على �لتدين يف �ل�سديق : 
�ل�سدق تع�ض يف  ب�إخو�ن  عليك 

�أكن�فهم، ف�إنهم زينة يف �لرخ�ء، 
�أمر  و�سع  �لبالء،  يف  وعدة 
�أخيك على �أح�سنه حتى يجيئك 
عدوك،  و�عتزل  منه،  يغلبك   �
من  �الأمني  �أال  و�حذر �سديقك 
خ�سى  من  �إال  �أمني  وال  �لقوم، 
فتتعلم  �لف�جر  �هلل فال ت�سحب 
على  تطلعه  وال  فجوره  من 
�رشك و�إ�ست�رش يف �أمرك �لذين 
يخ�سون �هلل تع�ىل. �آخر م� ق�ل 

�لف�روق يف خطبته �الأخرية.

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

 �أيه� �الأخوة ، »�هلل« َمن ؟ ق�ل بع�ض �لعلم�ء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وق�ل بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندن� يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �البن �أكرب من 
�أبيه ، هذه �أ�سي�ء م�ستحيلة ، �أم� �الأ�سي�ء �ملمكنة م� �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �أالَّ يكون ، 
و�إذ� ك�ن على م� هو �أو على غري م� هو ، �أم� و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �س�حب �الأ�سم�ء �حل�سنى كله� ، ُجمعت �الأ�سم�ء �حل�سنى كله� يف » �هلل » ف�إذ� قلت 
ي� �هلل ، �أي ي� رحيم ي� قوي ي� غني ي� جب�ر ي� منتقم ي� علُيّ ، �إذ� قلت : ي� �هلل �الأ�سم�ء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �الأر�ض كله� �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سه� » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبع�ً �ملوؤمنون بد�فع من �إمي�نهم و تعظيم ربهم ، �أم� �لكف�ر 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعم�قهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض �أ�سياًل 
، �لكفر و �الإحل�د �سطحي ، هم يف �أعم�ق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إِاَلّ �أَْن َق�لُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �الأنع�م: 23[ ق�ل تع�ىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَ� َم� ُكنَّ� ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�الأنع�م: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �الإخال�ض، َمرُدّ  ق�ل �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �سبح�نه وتع�ىل، ف�أنزل �هلل �سبح�نه وتع�ىل �سورة �الإخال�ض، و�أج�بهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سف�ت �هلل تع�ىل من خالل �آي�ت �سورة �الإخال�ض، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تع�ىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَن� ربََّك، ف�أَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي ق�لو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد �إاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت �إاَلّ �سيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( ق�َل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وج�ء يف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه، ف�أنزل �هلل  نزول �سورة �الإخال�ض كذلك �أّن �ليهود و�لّن�س�رى �س�ألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تع�ىل �سورة �الإخال�ض. ، فُرِوي عن �بن عب��ض ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم، فق�لو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخره�(، فق�ل: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لن� ربَّك �لذي تعبُد، ف�أنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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النقال  :0661.41.25.76  

�شوزان جنم الدين مع يا�شر 
العظمة يف »مرايا 2020«

ك�شفت املمثلة ال�شورية  �شوزان 
اأنها  »الفن«  ملوقع  الدين   جنم 
يف  لوحات  عدة  يف  �شت�شارك 
مع   « 2020 » مرايا  م�شل�شل 
حال  يف  العظمة   املمثل  يا�رش 

مت اإنتاجه هذا العام.
»العظمة  الدين:  جنم  وقالت 
فنية  وقدوة  ومعلم  كبري  اأ�شتاذ 
قامة  وهو  الفنانني،  جلميع 
يف  مرموقة  مكانة  وذو  كبرية 

اأمام  جانبه  اإىل  يقف  اأن  ممثل  الأي  و�رشف  والعربي،  ال�شوري  الفن 
كامريا واحدة«.

واأكدت اأنها تلقت عدة عرو�ش درامية و�شينمائية من �شوريا وم�رش، 
يف  ال�شيف  اإجازة  تق�شي  اأنها  خا�شة  بعد،  اأمورها  حت�شم  مل  لكنها 
دم�شق اإىل جانب االأهل واالأ�شدقاء، بعدما قدمت هذا العام م�شل�شلني 
هما »كلب�ش 3« و«ابن اأ�شول« اإ�شافة اإىل فيلم »حملة فرعون« وكلها يف 

م�رش.

اأحمد �شفوت: ال�شدفة وراء 
   تقدميي مل�شرحية »جوازة مرتاحة«

قال الفنان اأحمد �شفوت، اإنه �شيقدم اأويل عرو�ش م�رشحية »جوازة 
مرتاحة«، اأول اأم�ش ، على اأحد امل�شارح مبدينة الغردقة يف م�رش.

بال�شدفة،  العر�ش  عليه  املقام  امل�رشح  راأى  اأنه  �شفوت،  واأ�شاف 
وراودته فكرة تقدمي م�رشحية على خ�شبته، بحيث يتم تاأ�شي�ش ن�شاط 
امل�رشحية  اأحداث  اأن  م�شيفاً  ال�شياحية،  املدينة  هذه  يف  م�رشحية 
لعدم  منعاً  تفا�شيلها  ذكر  عن  ولكنه حتفظ  كوميدي،  اإطار  يف  تدور 

حرق اأحداثها.
وي�شارك يف بطولة »جوازة مرتاحة« ه�شام اإ�شماعيل ومنة عرفة، من 

تاأليف اأحمد امللواين واإخراج حممد جرب.

»�شبايدر مان« يت�شدر اإيرادات 
ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية

احلركة  فيلم  ت�شدر 
واملغامرات اجلديد »الرجل 
العنكبوت : بعيدا عن الوطن« 
فروم  فار   : مان  )�شبايدر 
يف  ال�شينما  اإيرادات  هوم( 
مطلع  يف  ال�شمالية  اأمريكا 
اإيرادات  حمققا  االأ�شبوع 
دوالر.  مليون   93٫6 بلغت 
هوالند  توم  بطولة  والفيلم 
وماري�شا  جيلنهال  وجيك 
اإخراج  ومن  وزيندايا  تومي 

جون وات�ش.
وتراجع اجلزء الرابع من فيلم الر�شوم املتحركة »حكاية لعبة 4«)توي 
االأ�شبوع حمققا  الثاين هذا  اإىل املركز  االأول  4( من املركز  �شتوري 

اإيرادات بلغت 34٫3 مليون دوالر.
واحتفظ الفيلم الكوميدي »اأم�ش« )ي�شرتداي( باملركز الثالث لالأ�شبوع 

الثاين على التوايل باإيرادات بلغت 10٫8 مليون دوالر.
والفيلم بطولة هيمي�ش باتل وليلي جيم�ش وكيت مكينون ومن اإخراج 

داين بويل.
وتراجع فيلم الرعب »عودة اأنابيل« )اأنابيل كمز هوم( من املركز الثاين 

اإىل املركز الرابع باإيرادات بلغت 9٫8 مليون دوالر.
والفيلم بطولة باتريك ويل�شون وفريا فاميجا و�شتيفان بالكهارت ومن 

اإخراج جاري دوبرمان.
املركز  اإىل  الرابع  املركز  من  الدين«  »عالء  اخليال  فيلم  وتراجع 

اخلام�ش حمققا اإيرادات بلغت 7٫6 مليون دوالر.
والفيلم بطولة مينا م�شعود ونعومي �شكوت وويل �شميث ومن اإخراج 

جاي ريت�شي.

كاميليا ورد .. ق�شة 
جزائرية بلغت النجومية

منذ طفولتها اأرادت  كاميليا ورد  حتقيق حلمها والغناء على م�ضرح كبري اأمام ماليني احل�ضور، متامًا 
مثل جّدتها رقّية اجلزائرية، فوجدت الفنانة اجلزائرية كاميليا ورد فر�ضة

امل�ضاركة يف برنامج » اأراب 
اآيدول  4«

احلقيقي  اإ�شمها  ورد  كاميليا 
عليها  اإتفقت  خوامتية،  كوثر 
وو�شلت  الربنامج،  جلنة حتكيم 
املبا�رشة  العرو�ش  مرحلة  اىل 
بني جميع املواهب اجلزائرية، 
وتتمّيز باالإ�رشار وتريد النجاح 

مهما كلف الّثمن.
  21 يف  ورد  كاميليا  ولدت 
مدينة  يف   1990 عام  جويلية 
�شوق اأهرا�ش يف اجلزائر، ما اإن 
اكت�شفت موهبتها حّتى �شّجعت 
تطويرها،  على  بنف�شها  نف�شها 
والدها  ي�شاعدها  اأن  قبل 
يف  اأ�شتاذها  وبعده  ذلك،  يف 
اأ�شدقاوؤها.  ثّم  ومن  املدر�شة 
عامل  تدخل  اأن  اأرادتها  اأّمها 
التمثيل لكنها ف�شلت الغناء اأوالً. 
يف ر�شيدها عدد من احلفالت 
التي اأحيتها اإىل جانب عدد من 
الّتون�شي  الفنان  منهم   ، النجوم 

�شابر الّرباعي.
املواهب  متعّددة  ورد  كاميليا 
كونها  جانب  فاإىل  والهوايات، 
جتميل  وخبرية  اأزياء،  عار�شة 
تهوى  برامج،  ومقّدمة  ومعّدة 
كاميليا ال�شباحة والرماية وركوب 
االأغنيات  كتابة  اإ�شافة  اخليل 

وتلحينها. وهي  مذيعة معروفة 
على اإحدى القنوات الفل�شطينية 
الف�شائية. كاميليا يف برناجمها 
التلفزيوين، كانت تروي حكايات 
اأغنيات  مبجموعة  مرتبطة 
تراثية فلكلورية فل�شطينية مثل 
يا  »هدي  الطول«،  ظريف  »يا 
رام  َع  »وين  »موطني«،  بحر«، 
اهلل«، وغريها من االأعمال وقد 
لنف�شها  تكّون  اأن  ا�شتطاعت 
اأما  وا�شعة.  جماهريية  قاعدًة 
كلثوم،  اأم  فهي  االأعلى  مثالها 

ووردة اجلزائرّية وذكرى.
الوجه احلقيقي لـ  كاميليا ورد         

�شابقاً  ورد   كاميليا  ُعرفت  
برنامج  حتكيم  جلنة  قبل  من 
�شن  يف  وهي  و�شباب«،  »اأحلان 
مدينة  من  للتذكري  وهي  الـ18، 
راأ�ش  م�شقط  اأهرا�ش  �شوق 
الفنانة الراحلة  وردة اجلزائرية 
تاأثرت  ال�شبب  لهذا  ورمبا   ،
»لوال  اأغنية  فكانت  بفنها،  ورد 
ال�شود«  »العيون  ثم  املالمة« 
يعرف  ملا  و�شولها،  تاأ�شرية 
يف  املبا�رشة  العرو�ش  مبرحلة 

اأراب اآيدول.
بوطنها  ومت�شكها  ورد         كاميليا 

اجلزائر

منذ بداياتها قدمت كاميليا ورد 
حلبها  نظراً  الوطنية  االأغنيات 
لهذا الوطن و�رّشحت اأن لديها 
واعتربت  عالياً،  وطنياً  ح�شاً 
يحمل  اأن  يجب  اإن�شان  كل  اأن 
هويته معه من وطنه اإىل العامل 
دائماً  نبداأ  اأن  واالأجمل  كله. 
هويتنا  عن  تعرّب  وطنية  باأغنية 
اأن  اىل  واأ�شارت  بها،  ومت�شكنا 
التي  اجلزائرية  فلة  الفنانة 
وتعتربها  طفولتها  منذ  تعرفها 
اأماً لها وخالل م�شاركة اجلزائر 
تريو  اأغنية  غنت  املونديال  يف 

معها.

طالل مداح »يظهر« يف مو�شم جدة
حممد  ال�شعودي،  املمثل  ن�رش 
على  ح�شابه  يف  الزهراين، 
تقّم�ش  �شورا  »تويرت«  موقع 
فيها �شخ�شية املغني ال�شعودي 

الراحل، طالل مداح.
ال�شور:  على  الزهراين  وعلق 
حتقيق  عن  حتدثت  قد  »كنت 
اأنني  اأقول  واليوم  حلمي، 
�شوت  �شخ�شية  ج�ّشدت 
جاء  ذلك  اأن  وتابع  االأر�ش«. 
عن  يحكي  درامي  عمل  �شمن 
الفنان ال�شعودي الراحل. ويف 

اإطار و�شم »مو�شم جدة«.
الزهراين  يبدو  ال�شور،  ويف 
م�شابهة  مالب�ش  ارتدى  وقد 
ملا كان يرتديه مداح، وجتّول 
يف املنطقة التاريخية مبدينة 
اآلة  يديه  باإحدى  جدة، حامال 

العود، مثل مداح �شخ�شيا.
-1940( مداح  طالل  وعرف 
من  عديدة  باألقاب   )2000

الذهبية،  »احلنجرة  بينها 
و«زرياب«  االأر�ش«،  و«�شوت 
)وهو اللقب الذي اأطلقه عليه 
عندما  الوهاب  عبد  حممد 
اأقول  »ماذا  اأغنية  له  حلن 
على  كبري  تاأثري  ذو  وهو  له«(، 
العربية يف  الثقافة املو�شيقية 
القرن الع�رشين، ورائد االأغنية 

احلديثة يف ال�شعودية.
هو  جدة  مو�شم  اأن  يذكر 
مهرجان فني ثقايف �شمن 11 
مبادرة  ت�شمها  اآخر  »مو�شما« 
ال�شعودية  »موا�شم  بعنوان 
بها  حتتفل  والتي   ،»2019
اململكة طوال ال�شنة. وت�شلّط 
على  ال�شوء  الفعاليات  هذه 

بهدف  التاريخية  جدة  مدينة 
املجتمع  اإىل  ل�شمها  الرتويج 
عا�شمة  وتتويجها  العاملي، 
ال�شياحة والرتفيه يف اململكة.

  18 حتى  املو�شم  ي�شتمر 
يف  ويقام   ، اجلاري  جويلية 
التي  االأحياء  اأكرث  البلد،  حي 
القدمية  املدينة  روح  تعك�ش 
الرتاث  مواقع  واأحد  ونب�شها، 
لليون�شكو.  التابعة  العاملي 
جانب  اإىل  املو�شم  وي�شم 
عرو�ش املج�شمات واالأعمال 
وال�شور  واملنحوتات  الفنية 
فريدة  عرو�شا  الفوتوغرافية 
اأف�شل  الأ�شحاب  نوعها  من 
العامل،  املواهب على م�شتوى 
واأن�شطة  فعاليات  خالل  من 
املو�شم،  مظلة  حتت  كثرية 
الذي يعد اأحد االأحداث البارزة 
االجتماعية  الاأجندة  على 

للمدينة.
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من  اأكرث  ت�سحب  "�سوبارو" 
ال�سني يف  �سيارة  األف   25

نيتها  عن  �سوبارو  �رشكة  �أعلنت 
قد  كانت  �سيارة   25641 �سحب 
طرحتها يف �ل�سوق �ل�سينية و�أ�سارت 
 11 من  و�عتبار�  �أنها  �إىل  �ل�رشكة 
ب�سحب  �ستبد�أ   ،2019 �لعام  يناير 
 "Forester" �سيار�ت  من  مناذج 

قد  كانت   ،"BRZ"و  "XV"و
عامي  بني  ما  �ل�سني  يف  طرحت 
2012 و2013. و�أو�سحت �سوبارو �أن 
عملية �ل�سحب تاأتي ب�سبب خلل فني 
�ملحركات  �سمامات  نو�ب�ض  يف 
�خللل  وهذ�  �ل�سيار�ت،  تلك  يف 

�إىل  �سو�ئب  بدخول  يت�سبب  قد 
حاالت  يف  و�نفجارها  �ملحركات 
باإ�سالح  �سوبارو  وتعهدت  معينة 
و��ستبد�ل  جمانا،  �الأعطال  تلك 
مالكي  وتعوي�ض  �ملعطلة  �لقطع 
كانت  �أ�رش�ر  �أي  عن  �ل�سيار�ت 

تلك  ومثل  ب�سببها  بهم  حلقت  قد 
�سابقا  �كت�سفت  قد  كانت  �مل�ساكل 
يف بع�ض مناذج �سيار�ت مازد� �لتي 
ما  و2008،   2002 بني  ما  طرحت 
 600 من  �أكرث  ل�سحب  �ل�رشكة  دفع 

�ألف �سيارة حول �لعامل.

حمكمة اأملانية جترب "اأوبل" على ا�ستدعاء 
�سيارات مرتبطة بف�سيحة العادم

�الإد�رية  �ملحكمة  رف�ست 
هول�ستاين  �سلزفيج  والية  يف 
م�ستعجلة  دعوى  �الأملانية 
ملعار�سة  �أوبل  �رشكة  رفعتها 
�ملكتب  من  �سادر  قر�ر 
يلزمها  للمركبات  �الحتادي 
من  ديزل  �سيار�ت  با�ستدعاء 
خلفية  على  �ل�رشكة  �إنتاج 
قيم  يف  �لتالعب  ف�سيحة 

�لعو�دم.
حيثيات  يف  �ملحكمة  وقالت 
قوية  �أدلة  هناك  �إن  حكمها 
تفيد ب�سحة وجهة نظر �ملكتب 
�إ�سد�ر  يف  للمركبات  �الحتادي 

�أمر �ال�ستدعاء.
قالت  نف�سه،  �لوقت  يف 
ال  �لقر�ر  قانونية  �إن  �ملحكمة 
نهائي يف  ب�سكل  تقييمها  ميكن 
�ملكتب  كان  م�ستعجلة  دعوى 
�إىل  تو�سل  للمركبات  �الحتادي 
موديالت  �إن  تقول  نظر  وجهة 
تي  دي  �سي   1.6 )ز�فري�  �أوبل 

تي  دي  �سي  وز�فري�2.0  �آي، 
و�ن�سيجيا   2.0 وكا�سكاد�  �آي، 
حتتوي  �آي(  تي  دي  �سي   2.0
بها  م�سموح  غري  �أجهزة  على 

الإغالق �نبعاث �لعو�دم.
�ل�سابع  يف  �ملكتب  �أ�سدر  وقد 
�ملا�سي  �أكتوبر  من  ع�رش 
�أوبل  يلزم  ذلك  على  بناء  �أمر� 
�ل�سيار�ت  هذه  با�ستدعاء 
منها  �الأجهزة  هذه  و�إخر�ج 
توجيه  برنامج  وحتديث 
�ل�سيار�ت،  هذه  يف  �ملحركات 
عملية  �أن  �ملكتب  ور�أى 
�حلالية  �لطوعية  �ال�ستدعاء 

غري كافية.
�سد  مبعار�سة  �أوبل  وتقدمت 
�أمام �ملحكمة �الإد�رية،  �لقر�ر 
تتقدم  �أن  �الآن  لل�رشكة  وميكن 
�ملحكمة  قر�ر  على  بطعن 
�لعليا  �الإد�رية  �ملحكمة  �أمام 
تاريخ  من  �أ�سبوعني  غ�سون  يف 

ت�سلمها �حلكم.

كيف �ستواجه �سركات ال�سيارات الأوروبية خطر الر�سوم الأمريكية؟
�رشكات  يف  �مل�ستثمرون  يو�جه 
مرة  �الأوروبية  �ل�سيار�ت  �سناعة 
�أ�سعار  تقلبات  من  �سهور�  �أخرى 
�لواليات  تد�ولت  �أن  بعد  �الأ�سهم 
�ملتحدة م�سودة تقرير ب�ساأن فر�ض 
�ل�سيار�ت،  من  و�رد�تها  على  ر�سوم 
يف �لوقت �لذي �أملح فيه جان كلود 
�الأوروبية  �ملفو�سية  رئي�ض  يونيكر 
�حلرب  يف  �حلالية  �لهدنة  �أن  �إىل 
�الأوروبي  �الحتاد  بني  �لتجارية 
و�سك  على  �ملتحدة،  و�لواليات 
بلومربغ  وكالة  و�أ�سارت  �النتهاء. 
جزء�  يعد  �لتقرير  �أن  �إىل  لالأنباء 
�لتجارة  وز�رة  جتريه  حتقيق  من 
كان يجب  �إذ�  ما  �الأمريكية ملعرفة 

و�رد�ت  على  �إ�سافية  ر�سوم  فر�ض 
�ل�سيار�ت  من  �ملتحدة  �لواليات 
و�ل�ساحنات �خلفيفة  �لفان  وعربات 

وقطع �لغيار.
فرب�ير  حتى  مهلة  �لوز�رة  و�أمام 
�إىل  �لتحقيق  نتائج  لت�سليم  �ملقبل 
تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض 
�سابق  وقت  يف  هدد  قد  كان  �لذي 
على   %25 ن�سبتها  ر�سوم  بفر�ض 
�ل�سيار�ت �مل�ستوردة. ومن �ملنتظر 
من  �الأوروبية  �ل�رشكات  تت�رشر  �أن 
�سيار�تها  �إعفاء  رغم  �لر�سوم  هذه 
بالواليات  م�سانعها  يف  �مل�سنوعة 
هذه  من  و�ملك�سيك  �ملتحدة 
�رشكة  حمللي  بح�سب  �لر�سوم، 

"�آر.بي.�سي  �ملالية  �ال�ست�سار�ت 
�ستو�جه  كما  ماركت�ض".  كابيتال 
�ل�سيار�ت  مكونات  �سناعة  �رشكات 
�سعوبات �أكرب من هذه �لر�سوم على 
�ل�سوق  يف  �مل�ستوردة  �لغيار  قطع 

�الأمريكية.
جمل�ض  تقرير  �إىل  �ل�رشكة  وت�سري 
�سيا�سات �سناعة �ل�سيار�ت �الأمريكي 
يف  �ملحتملة  �لزيادة  قدر  �لذي 
�لواليات  يف  �ل�سيارة  �إنتاج  تكلفة 
�ملتحدة نتيجة هذه �لر�سوم مبقد�ر 
2000 دوالر، �إىل جانب 2400 دوالر 
�ملفرو�سة  �لر�سوم  نتيجة  �إ�سافية 

على و�رد�ت �ل�سلب و�الألومنيوم.
يف  �سدر  قد  �الأوروبي  �الحتاد  كان 

�سيارة  مليون  1ر1  �ملا�سي  �لعام 
حيث  �ملتحدة،  �لواليات  �إىل 
و"بور�سه"  "�أودي"  �سيار�ت  كانت 
"فولك�سفاغن"  ملجموعة  �لتابعة 
�أكرث  و"بي.�إم.دبليو"  �الأملانية 
�ل�سيار�ت �الأوروبية مبيعا يف �ل�سوق 

�الأمريكية.
قد  �الأوروبية  �ملفو�سية  وكانت 
ذكرت يف يونيو �ملا�سي �أن �لر�سوم 
على  �ستوؤثر  �ملنتظرة  �الأمريكية 
 58 بقيمة  غيار  وقطع  �سيار�ت 
دوالر(، حيث  مليار   65( يورو  مليار 
�إىل  يورو  �آالف   10 �ست�سيف حو�يل 

�سعر �ل�سيارة �مل�سنعة يف �أوروبا.
�لتجاري  �لتوتر  تر�جع  وكان 

و�الحتاد  �ملتحدة  �لواليات  بني 
موؤقتة  هدنة  �إىل  �أدى  قد  �الأوروبي 
بني �جلانبني يف يوليو �ملا�سي، بعد 
�الأمريكي  �لرئي�ض  مع  يونيكر،  لقاء 

وكان  و��سنطن.  يف  تر�مب  دونالد 
يونيكر قد �أملح �الثنني �إىل �حتمال 
�لعام  بنهاية  �لهدنة  هذه  �نتهاء 

�حلايل.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�ساءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
عن  مازد�  �ليابانية  �ل�سيار�ت  ت�سنيع  �رشكة  ك�سفت 
�لتي تدعم  �أول �سيار�تها  �سيارة مازد�6 و�لتي �ستكون 
�لذكيتني، وجاء ذلك  �أوتو وكار بالي  �آندرويد  من�ستي 

يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك �الأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من �لنظامني �لذكيني متاحة يف �سيف 
�لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب �ل�سيار�ت من 
هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار بالي و�آندرويد �أوتو 
ب�سكل كامل و�ختياري فور �إ�سد�ر �لتحديث يف �ل�سيف 
وكار بالي  �أوتو  �آندرويد  باأن من�ستي  و�رشحت مازد� 

�ستكونان �سمن �إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود 
يف �سيار�ت �ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة  موقع 
�ملن�ستني ل�سيارة CX-3، لكن �ملتحدث با�سم �ل�رشكة 
ذلك  عن  يتحدث  مل  لل�سيار�ت  �لدويل  �ملعر�ض  يف 
�مل�ستخدمني  ��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر 
كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها باإ�سافة من�ستي 
قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد �أن بد�أت �لتخطيط 
 Mazda Connected نظامها  �إطالق  منذ  لذلك 

عام 2014.

كار" من�ساوية ""هايرب 
 بـ 2 مليون يورو

ك�سفت �رشكة ميالن �أوتوموتيف 
 Milan �أيقونتها  عن  �لنقاب 
Red �جلديدة، �لتي تنتمي لفئة 
"هايرب كار" �خلارقة و�أو�سحت 
�سيارتها  �أن  �لنم�ساوية  �ل�رشكة 
 4.74 بطول  تظهر  �جلديدة 
مرت وعر�ض 2.16 مرت، و�رتفاع 
عجالت  وقاعدة  مرت،   1.20
تعتمد  كما  مرت،   2.75 بطول 
�ألياف  من  �أحادي  هيكل  على 
�لكربون. ويز�أر بد�خل �ل�سيارة 
حمرك ثماين �الأ�سطو�نات على 
لرت.   6.2 �سعة   V �سكل حرف 
وبف�سل �لتعزيز باأربعة �سو�حن 
بقوة  �ملحرك  هذ�  يز�أر  تربو 
نيوتن مرت  1325 ح�سان/1400 
و�لتي  �الأق�سى،  �لدور�ن  لعزم 
�لدفع  لعجالت  توجيهها  يتم 
�أوتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
مزدوج �لقاب�ض من 7 �رشعات.

�لهائلة  �لقوة  هذه  وبف�سل 
تزن  �لتي  �ل�سيارة،  تت�سارع 
1300 كجم، من �لثبات �إىل 100 
كلم/�ض يف غ�سون 2.47 ثانية، 
يف حين ت�سل �رشعتها �لق�سوى 
ويتوىل  كلم/�ض.   400 �إىل 
�لهائلة  �لقوة  هذه  جماح  كبح 
�لكربون/ من  برميبو  مكابح 

�ل�سري�ميك.
وتتمتع �ل�سيارة مبالمح ريا�سية 
�لعنا�رش  تر�سمها  �رش�سة 
�الأيروديناميكية مثل �ال�سبويلر 
�لكبريين  و�خللفي  �الأمامي 
كما  �ل�سخم،  �لهو�ء  ونا�رش 
جنوط  على  �ل�سيارة  تقف 
و21  باالأمام  بو�سة   20 قيا�ض 
�ملقرر  ومن  باخللف  بو�سة 
�ل�سيارة  من  ن�سخة   99 طرح 
مليون   2 حو�يل  ب�سعر  فقط 

يورو.
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في�صبوك تدخل عامل ت�صنيع املعاجلات!

�أن   Bloomberg موقع  ذكر 
لإنتاج  ت�ستعد  في�سبوك  �رشكة 
جديدة  �إلكرتونية  معاجلات 
�لقادمة  �لذكية  لأجهزتها 
قامت  �خلطوة،  هذه  ولتحقيق 
با�ستقطاب،  موؤخر�  في�سبوك 

�ل�سابق  �ملربمج  ر�بي،  �سهريار 
لرئي�س  نائبا  وعينته  غوغل،  يف 
ق�سم  عن  وم�سوؤول  �ل�رشكة، 
و�لنو�قل  �ملعاجلات  تطوير 

�لرقمية.
هذ�  في�سبوك  �ختارت  كما 

بتطويره  عرف  كونه  �ملربمج 
 »Visual Core« ل�رش�ئح 
 ،»2  Pixel« لهو�تف  �ملخ�س�سة 
لتح�سني  خ�سي�سا  طورت  و�لتي 
كامري�ت  يف  �ل�سور  جودة 
ظروف  يف  وخ�سو�سا  �لهو�تف، 

�ملفرت�س  ومن  �ل�سيئة.  �لإ�ساءة 
ي�ساعد �خلبري في�سبوك على  �أن 
خم�س�سة  معاجلات  تطوير 
�لفرت��سي  �لو�قع  لنظار�ت 
�لذكية  �ملنزلية  و�مل�ساعد�ت 

�لتي تنوي �ل�رشكة �إطالقها.

اإ�صعارات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�سد بع�س �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�ستخدمني 
�إىل تويرت لي�سفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�سخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�صام�صونغ تك�صف عن تلفزيون 
»يختفي« باالندماج مع حميطه

و�أحجام  �أ�سكال  ظلت 
م�سممي  »لعنة«  �لتلفزيونات 
ولكن  لعقود،  �لد�خلي  �لديكور 
ذلك قد يبيت �سيئا من �ملا�سي 
ووعدت �سام�سونغ بطرح �سا�سة 
تندمج  �لو�سوح  فائقة  جديدة 
خارج  تكون  عندما  �جلد�ر  مع 
�سا�سة  و�ستقدم  �ل�ستخد�م، 
ت�سبه  تقنية   »QLED TV«
�حلرباء، قادرة على تغيري �للون 
و�لنق�س ب�سكل غام�س، وتعك�س 
�ملحيط  و�لأ�سكال  �لألو�ن 
يف  �لتلفزيون  يكون  عندما  بها 
 ،»ambient mode« و�سع 
�سممت  �لتي  �ل�سا�سة  و�ست�سبح 
جزء�  �جلمايل،  �لتميز  لتحقق 

من �لأثاث �ملنزيل.
وو�سف روبرت كينغ، نائب رئي�س 
�ل�ستهالكية  �لإلكرتونيات  ق�سم 
�لتكنولوجيا  �سام�سونغ،  لدى 
م�سري�  »ر�ئدة«،  باأنها  �جلديدة 
نقول  لأن  �لوقت  »حان  �أنه  �إىل 

�ململة  �لتلفاز  ل�سا�سات  ود�عا 
لأ�سحاب  �ملنزل«وميكن  يف 
�لتقاط  �مل�ستقبلي  �لتلفزيون 
وبذلك  �خللفي،  �جلد�ر  �سورة 
�ل�سا�سة على �ل�سورة ثم  تتعرف 
تتكيف مع حميطها وميكن دمج 
 ،4K بتقنية  �ملزود  �لتلفزيون 
و�جلدر�ن  �لبي�ساء  �جلدر�ن  مع 
�لإطار  فقط  تاركا  �ملنقو�سة، 
مرئيا  لل�سا�سة  للغاية  �لرقيق 
كما ميكن �سبط و�سع �لتلفزيون 
على  مفيدة  معلومات  ليعر�س 
�لأخبار  �ليوم مثل عناوين  مد�ر 
وتقارير حركة �ملرور وحتديثات 
�لتكنولوجيا  �لطق�س، ولكن هذه 
�ملذهلة تاأتي مكلفة، حيث تبد�أ 
عن  قليال  يزيد  مبا  �لأ�سعار 
لل�سا�سة  �أمريكيا  دولر�   1562
بقيا�س 55 بو�سة، وميكن للعمالء 
�لختيار بني 55 و65، و75 بو�سة 
�لتي تاأتي بتكلفة تزيد عن 3255 

دولر� �أمريكيا.

موتوروال تك�صف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6
 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 

ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 
لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع للقطع االليكرتونية  
�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  �لتابعني  �ملحللني  �أحد  ذكر 
�لأمريكية   »Merrill Lynch«
�أن  �لتمويل  بخدمات  �ملتخ�س�سة 
هاتف  لإطالق  تتح�رش  �آبل  �رشكة 
ويتوقع   .2020 عام  للطي  قابل  ذكي 
ب�سا�سة  �لهاتف  يزود هذ�  �أن  �خلرب�ء 
مرنة من نوع »microLED«، كانت 
تعمل  �آبل  �أن  مو�قع  عدة  �أكدت  قد 

حيث  حاليا،  تطويرها  على 
بيك�سل  كل  باأن  �ل�سا�سات  تلك  تتميز 
ب�سكل  �ل�سوء  بث  على  قادر  فيها 
بعد  �لأخبار  تلك  وتاأتي  م�ستقل. 
 Patently« موقع  تاأكيد  من  مدة 
على  تعمل  �ل�رشكة  �أن   »Apple
تطوير �سا�سات بدقة »8K« خم�س�سة 
وخوذ  و�لكمبيوتر�ت  �لذكية  للهو�تف 
باأنها  وتتميز  �لفرت��سي،  �لو�قع 

قادرة على تتبع حركة عني �مل�ستخدم 
لي�ست  �آبل  �أن  ويذكر  �لطاقة.  وتوفري 
تقنيات  تطوير  على  تعمل  �رشكة  �أول 
مدة،  فمنذ  للطي،  �لقابلة  �لهو�تف 
وعلى هام�س معر�س CES-2018 يف 
ل�س فيغا�س، رفعت �رشكة �سام�سونغ 
�ل�رشية عن �لنموذج �لأويل لهاتف ذكي 
مع �سا�سة قابلة للطي، من �ملفرت�س 

�أن يطرح ر�سميا، عام 2019.



م.ب
هذ� و�أ�صار حممودي �أن م�صاحله 
�لعقار  لنهب  ق�صية    3000 ت�صجل 
خا�صة  �لنافذين   قبل  من  �لغابي 
و�لقريبة  �ل�صاحلية  باملناطق 
م�صري�   ، �لعمر�نية  �لأماكن  من 
ورغم  �لغابات  م�صالح  �أعو�ن  �أن 
منها  يعانون  �لتي  �ملخاطر 
�أقامو�  �خلطرية  و�لتهديد�ت 
و�إحالتها  �ملعتدين  �صد  حما�رض 
�ملدير  ونفى  هذ�   ، �لق�صاء  على 
�لعام للغابات  �أن يكون  على  علم 
يف  �لغابات   من  �إطار�ت  بتورط  
مع  �لت�صاهل  �أو  �لق�صايا  هذه 
بارونات �لعقار م�صري� �أن �لقو�نني 
�صارمة ، و�ن كل من  يتثبت تورطه 
�صده  تتخذ  �لغابات  نهب  يف  

�لإجر�ء�ت �لقانونية �ل�صارمة .
من جانب �آخر �أ�صار �ملدير �لعام 
حيل  �إىل  �لعقار جلاأو  بارونات  �أن 
�أر��صيها  ونهب  �لغابات  حرق 
 678 �صجلت  مديريته   �ن  كا�صفا 
فقط  �صهر�  ظرف  يف  حريقا 
من  هكتار   1970 على  �أتت  خالل 
م�صاحة  وهي  �لغابية   �لأر��صي 
من  بد�ية  مرة  لأول  ت�صجل  كبرية 

فقط   �أم�س  غاية  �إىل  جو�ن  �صهر 
حلماية  �لتجند  �جلميع  مطالبا 
م�صدر  ب�صفتها  �لغابية  �لرثوة  

�لأك�صجني و�حلياة  .
للغابات  �لعامة  �ملديرية  �أح�صت 
�لوقاية  حملة  �نطالق  منذ 
ومكافحة حر�ئق �لغابات يف �لفاحت 
جو�ن و �إىل غاية 8 جويلية �جلاري 
�أتت  زهاء 678 حريقا عرب �لوطن 
�مل�صاحات  من  هكتار   1970 على 

�لغابية.

للغابات،  �لعام  �ملدير  وك�صف 
ت�رضيح  يف  علي،  حممودي 
هام�س  على  �ملحلية  لل�صحافة 
بغابة  �ملتنقل  للرتل  تن�صيبه 
�أن »ما  بال�صلف  �لكفاف�صة  �لد�ولة 
ت�صجيله  مت  حريقا   678 عن  يربو 
يوليو  �صهر  من  �لثامن  غاية  �إىل 
�أتت يف جمملها على 1970 هكتار 

من �مل�صاحات �لغابية«.
�أن  و��صرت�صل قائال: » بالرغم من 
50 باملائة من هذه �حل�صيلة هي 

تبقى  �أنها  �إل  و�أحر��س  ح�صائ�س 
ثقيلة ومر�صحة لالرتفاع �أكرث«.

�رضورة  �إىل  حممودي  لفت  و 
تكاثف �جلهود و�لتن�صيق مع جميع 
تفاقم  دون  للحيلولة  �لقطاعات 
�صيناريو  وتكر�ر  �حل�صيلة  هذه 
�أزيد من  �إتالف  �لذي �صهد   2017
�أن  �إىل  م�صري�  هكتار   54.000
حيث  �ل�صتثناء  يعد   2018 مو�صم 
 2300 على  �إل  �لنري�ن  تاأت  مل 

هكتار.

تدابري لعدم تفاقم هذه احل�سيلة وتكرار �سيناريو 2017

3 اآالف ق�ضية لنهب العقار الغابي 
.        678 حريق تاأتي على 1970 هكتار من امل�ساحات الغابية 

ال�ضني والهند 
تهددان م�ضروعا 

طموحا لـ«في�ضبوك«
ب�صاأن  �صكوكهما  و�ل�صني  �لهند  �أبدت 
حيث  �مل�صفرة،  »في�صبوك«  عملة  �آفاق 
عن  �خل�صو�س  وجه  على  بكني  �أعربت 
�أن �لعملة �لتي ت�صيطر عليها  قلقها من 
�أمريكا قد تقو�س �صيادتها �ملالية وقال 
)�لبنك  �ل�صيني  �ل�صعب  م�صوؤول يف بنك 
�ملركزي(، �إنه »�إذ� مت ��صتخد�م »ليرب�« 
يف  و��صع  نطاق  على  في�صبوك(  )عملة 
�لبالد،  خارج  �لدفع  وخا�صة  �لدفع، 
�ل�صيا�صة  على  كبري  تاأثري  لها  ف�صيكون 

�لنقدية و�ل�صتقر�ر �ملايل«.
وخالل �ل�صنو�ت �لقليلة �ملا�صية، �تخذت 
�لتنظيمية  �لإجر�ء�ت  من  �صل�صلة  بكني 
بالعمالت  �ملتعلقة  �لأن�صطة  لقمع 
�لأول  �ملقام  يف  ذلك  ويعزى  �مل�صفرة، 
�ملالية،  باملخاطر  متعلقة  �إىل خماوف 
و�ل�صني لي�صت �لدولة �لآ�صيوية �لوحيدة 
�لتي �أعربت عن قلقها من هذه �خلطوة، 
�إذ �أن �لهند �صتحظر �أكرث من 300 مليون 
من  و�أكرث  »في�صبوك«  على  م�صتخدم 
�آب«  »و�ت�س  من  م�صتخدم  مليون   400
�ملزمع  �لرقمية،  �لعملة  ��صتخد�م  من 

�إطالقها يف 2020.
وك�صفت »في�صبوك« �ل�صهر �ملا�صي عن 
بها  خا�صة  رقمية  عملة  لإطالق  خطة 
�لتو��صل  عمالق  وياأمل  »ليرب�«،  با�صم 
ما  يوما  تد�ولها  يتم  �أن  �لجتماعي 
�لدولر  مثل  و��صع  عاملي  نطاق  على 

�لأمريكي.
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البويرة

اإنقطاعات متكررة 
للكهرباء 

يعاين، �صكان عديد مناطق ولية  �لبويرة حالل 
هذه �لفرتة  من �لإنقطاعات �ملتكررة للكهرباء 
حمولت  �ىل  �ملناطق  بع�س  حاجة  وكذ� 
�ملادة  لهذه  �لكبري  �لطلب  ملجابهة  كهربائية 
موجة  خلّف  مّما   ، �ل�صيف  ف�صل  �ل�رضورية يف 
عارمة من �ل�صخط و�ل�صتياء يف �أو�صاطهم حيث 
مل يعد يقوى هوؤلء �ل�صكان حتمل �ملزيد جّر�ء 
�إىل  وحولها  حياتهم  نّغ�س  �لذي  �مل�صكل  هذ� 
�ملتكررة  �لإنقطاعات  خلفته  ما  ب�صبب  جحيم، 
�لكهرومنزلية منها  للكهرباء من تعطل �لأجهزة 
�أجهزة �لتلفزيون، �لثالجات، �ملكيفات �لهو�ئية 
وغريها، كما �صهدت �ملحالت �لتجارية خ�صائر 
�لغذ�ئية  �ملو�د  تعر�صت  حيث  معتربة،  مادية 
كبري  �نزعاج  ذلك  خلق  مّما  للتلف،  �خلفيفة 
على  غ�صبهم  جام  �صبو�  �لذين  �لتجار  و�صط 
م�صالح �صونلغاز. وذكر بع�س �لذين حتدثو� معنا  
�أن هذه �لو�صعية �لكارثية تتكرر كلما حل ف�صل 
�إىل  �رتفاع درجات �حلر�رة  �ل�صيف، خا�صة مع 
ولية  تعي�صه  ما  غر�ر  على  قيا�صية  م�صتويات 
وهنا  �لأيام  هذه  �لوطن  وليات  وجل  �لبويرة 
��صتغرب �ل�صكان من عدم و�صع م�صالح �صونلغاز 
�لنقطاعات  هذه  جتاه  �لالزمة  �لحتياطات 
�ملتكررة للكهرباء، مطالبني يف ذ�ت �ل�صياق، من 
ذ�ت �مل�صالح �لتدخل لإنهاء �مل�صكل �ملطروح 
منطقة  مو�طنو  �ن  ونذكر   ، �لآجال  �أقرب  يف 
�ل�رضفة �أق�صى �رضق �لولية خرجو� �إىل �ل�صارع 
حمولت  بتوفري  مطالبني  �مل�صكل  هذ�  جر�ء 

�إ�صافية على م�صتوى �أحيائهم .
 اأح�سن مرزوق

االقت�سادي حمروين اإ�سماعيل

النزاهة والكفاءة 
�ضفتان مطلوبتان يف 

رجل ال�ضلطة
 

�أكد رجل �لأعمال حمروين �إ�صماعيل عن �لأو�صاع 
�قت�صادي  كمتعامل  ون�رضته  للبالد  �لر�هنة 
تاأزم  قبل  �رضيعة  بحلول  �خلروج  �رضورية  من 

�لأو�صاع بقوله.باأن 
رجل  يف  مطلوبتان  �صفتان  و�لكفاءة  �لنز�هة 
�ل�صلطة مهما كانت مرتبته �إمنا فوق هده �ملرتبة 
لبد من �صيء من �ملالئمة، تبقى �ل�صيا�صة �صوقا 
�لن�صاط  ويبقى  وتباع  �ل�صمائر  فيه  ت�صرتي 
�لجتماعي معطال ب�صبب �رضوط �صلبية تفر�صها 
�إر�دة خفية على حياتنا ويجعلها من له بها �صلة 
يف بالدنا مربر�ت ف�صلنا  و ي�صيف و بالرغم من 
خطط �ل�رض�ع �لفكري �ملحكمة وو�صائله �لفعالة 
هي  تبقى  �لنف�صية-�لجتماعية  �ل�رضوط  �أن  �إل 
�لفي�صل يف �إحد�ث �لفرق بني جناح تلك �خلطط 
�لآية  مب�صد�قية  ي�صعرنا   ف�صلها...وهذ�  �أو 
�لكرمية » �إن كيد �ل�صيطان كان �صعيفا » ويك�صف 
جهازنا  �صعف  هي  كربى  حقيقة  �لو�قع  لنا 
�لفكري، وتدهور �ملنظومة �لرتبوية و �لأخالقية 
يف جمتمعنا،  و�أحيانا يك�صف لنا �لو�قع �ل�صعف 
�ملركب للجانب �لفكري و �لأخالقي معا عندما 
ت�صبح �ل�صيا�صة عاجزة عن �صياغة �حلكم �لالئق 
�ملوفق  �حلكم  �صياغة  �أوعن  �لبالد  و�قع  عن 
�نحرفت،   �إذ�  تعديلها  �أو   �صيا�صتها،  توجيه  يف 
�ملعاك�س،  �لجتاه  يف  موجهة  �ل�صيا�صة  فت�صبح 
لأن �لفكر هو �أد�ة تن�صيق و تركيب لالأفكار تركيب 

ع�صوي حتى توؤدي وظيفتها.
تفكرينا  يجعل  �لدي  ما  د�ئما  ير�ودين  �صوؤ�ل 
عاجز� عن �لتفكري �ل�صامل �لذي ي�صمل جمموعة 

من �لأفكار يف ن�صق مت�صل�صل مركب و موحد...
بني  �لف�صل  على  مبني  �لتجزيئي  �لتفكري  �إن 
�ملنطقية،  حركتها  يف  �لفكرة  تتبع  بني  و  �لعقل 
�مليد�ن  يف  �لذرية  �لنزعة  وهذه  و�لتاريخية.  
وحدة  حتطيم  يف  مبا�رض  �صبب  �ل�صيا�صي 
�ل�صيا�صية  �حللول  وجتزئة  �لع�صوية،  �مل�صكالت 
�أ�صحاب  تخدم   ، عاطفية  حلول  �إىل  وحتولها 

�ملو�قع �ملنفذين ل�صيا�صة م�صالح  ما.؟
وهنا تربز لنا م�صكلة مهمة هي م�صكلة �ملقايي�س 
يروج  حيث  �مليادين،  �صائر  يف  دورها  لها  �لتي 
مبعايري  كربى   ق�صايا  تغيب  و  ثانوية  لق�صايا 

خا�صة ل تخدم �إل �ل�صيا�صة �ل�صتعمارية...

تيزي وزو

�ضكان بني دوالة يطالبون
 ب�ضوق جواري 

دو�لة  بني  بلدية  �صكان   من  �لعديد  طالب 
يف ولية تيزي وزو  هو غياب �صوق جو�ري، 
�لذين  �ملنطقة  �صكان  �إليه  �أ�صار  ما  وهو 
جو�ري  ل�صوق  �ملا�صة  حاجتهم  عن  �أعربو� 
كثافة  على  ترتبع  �لتي  �لبلدية  م�صتوى  على 
بحاجة  �ملو�طن  يجعل  ما  معتربة  �صكانية 
�ليومية  حاجياته  يقتني  �صوق  �إىل  ما�صة 
�أو�صحه  دون �لتنقل خارج �ملنطقة وهو ما 
طويلة  م�صافات  يقطعون  بحيث  �ل�صكان، 
ليطالبو�  �ليومية  مقتنياتهم  على  للح�صول 
�إىل  �للجوء  دون  �حتياجاتهم  يغطي  ب�صوق 
�إىل  �أ�صارو�  �آخر  �صياق  يف  و  �لبلدية  خارج 
عديدة  ونقائ�س  �لنرتنت  غياب  م�صكل 
و�ملتمثلة  لأجلها  تنقلنا  �لتي  �ل�صكوى  غري 
من  حق  تعترب  و�لتي  �لنرتنت  غياب  يف 

�لبلدية  هذ�  �أن  �ملو�طن.وباعتبار  حقوق 
�لبلديات فغياب �لنرتنت به يعترب  �أكرب  من 
�أمر� غري منطقيا بحيث و�صلتنا �صكاوي من 
�لفئات  �ملو�طنني مبختلف  عدد معترب من 
�ملنعدمة،  �خلدمة  لهذه  �ملا�صة  حلاجتهم 
فاأثناء  �خللل  هذ�  عن  بحثنا  يقت�رض  ومل 
مرور�  �ل�صفلى  بويحي  �يت  بقرية  جولتنا 
كثرية  تنموية  م�صاكل  �صادفتنا  بلخمي�س 
و�صعا  ت�صهد  �لتي  �لطرقات  بينها حالة  من 
�إ�صافة  �لتهيئة مطلقا،  متدهور� ومل تعرف 
�أغلب  به  تنعم  و�لذي مل  �لطبيعي  �لغاز  �إىل 
باحلي،  �لغاز  �أنابيب  مرور  رغم  �ملنازل 
قارورة  يعتمد على  �ملو�طن  يز�ل  بحيث ل 

غاز �لبوتان يف �لتدفئة و�لطهي.

ح- كرمي

نائب الرئي�س االأمريكي

ال نريد حربا 
مع اإيران

�لرئي�س  نائب  بن�س  مايك  �ل�صيد  قال 
�لأمريكي، �م�س �لثنني، �إن بالده ل تريد 
�إير�ن و�أ�صاف بن�س يف ت�رضيح  حربا مع 
�أن  �لأمريكي،  ر�ديو /�صو�/  بثه موقع  له 
�صالح  بامتالك  لإير�ن  ت�صمح  لن  بالده 
»عدم  طهر�ن  على  �أنه  مو�صحا  نووي، 

�إ�صاءة فهم �صبط �لنف�س 
�لأمريكي«.

�ل�صابقة  �لأمريكية  »�لإد�رة  بن�س  وتابع 
نووي،  �صالح  �متالك  من  �إير�ن  متنع  مل 
من  لعقد  عليه  ح�صولها  �أجلت  ولكنها 
�لزمن«يذكر �أن حدة �لتوتر�ت ز�دت ب�صكل 
و��صنطن  �لفرتة �ملا�صية بني  كبري خالل 
�لإد�رة  �أعلنت  بعدما  خا�صة  وطهر�ن، 
�لنووي،  �لتفاق  �ن�صحابها من  �لأمريكية 
�لتي  �إير�ن  على  �لعقوبات  فر�س  و�إعادة 
ردت باإعالنها تقلي�س �لتز�ماتها بالتفاق 
 ،2015 جويلية   14 فيينا  يف  �أبرم  �لذي 

و�صط قلق دويل من هذه �لتطور�ت.
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�سيدي بلعبا�س 

هالك �ضخ�ضني يف 
ا�ضطدام دراجتني 

ناريتني
وقع  مرور  حادث  يف  حتفهما  �صخ�صان  لقي 
بلعبا�س،  ب�صيدي  �لثالثاء  �إىل  �لثنني  �أم�س  ليلة 
�لت�صال   و  �لإعالم  خلية  لدى  علم  ح�صبما 

مل�صالح �حلماية �ملدنية.
و �أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أن �حلادث وقع �إثر ت�صادم 
بني در�جتني ناريتني �إحد�ها من �حلجم �لكبري 
 94 رقم  �لوطني  �لطريق  م�صتوى  على  ذلك  و 
�أ�صاف ذ�ت  و  بلديتي تالغ و مرين  �لر�بط بني 
�لنارية  �لدر�جة  �صائقي  �أحد  �أن  �إىل  �مل�صدر 
لفظ �أنفا�صه �لأخرية بعني �ملكان يف حني تويف 

�لآخر مب�صت�صفى تالغ متاأثر� بجروحه 
جثتي  حتويل  مت  �أنه  �إىل  �مل�صدر  ذ�ت  �أ�صار  و 
�صنة   24 و   23 �لعمر  من  �لبالغني  �ل�صحيتني 

مل�صلحة حفظ �جلثث مب�صت�صفى تالغ. 

اأحياء بلدية احلرا�س  

انقطاع التموين
 بالغاز اليوم 

�لغاز للحر��س  �لكهرباء و  �أفادت مديرية توزيع 
�لتموين  �نقطاع  عن  �لثالثاء  �ليوم  لها  بيان  يف 

بالغاز �ليوم �لأربعاء على م�صتوى 
بلدية �حلر��س ب�صبب �أ�صغال �ل�صيانة. 

�صيكون  �لذي  �لغاز  �نقطاع  �أن  �لبيان  و�أو�صح 
�بتد�ء من �ل�صاعة  23 �صا 00 و ي�صتمر �ىل غاية 
8 �صا 00 �صيم�س �أحياء كوريفا و  �صيدي مبارك 
�إثر ذلك، تعتذر مديرية  و �لأقبية �لثالث 
�لإزعاج  على  للحر��س  و�لغاز  �لكهرباء  توزيع 
�لناجت عن هذ� �لنقطاع وت�صع  يف حوزتهم من 
�جل �أي معلومات �لرقم 3303 ،و هذ� 24 �صا 24 

و7 �أيام/7 . 

اأعرتف املدير العام للغابات علي حممودي  الأول يف ت�سريح �سحفي  خالل الزيارة التي قادته 
اإىل والية �سلف عن ارتفاع  عملية نهب العقار  الغابي باملناطق ال�ساحلية ، بعدما �سبق وان كان 

ي�سفها باال�ستثمارات يف قطاع الغابات  وهو االأمر الذي رف�سته نقابة عمال الغابات املتمثلة 
للفيدرالية الوطنية للطبيعة والنمو.

م�سر 

تعداد ال�ضكان بلغ 
98.1 مليون ن�ضمة

�لعامة  للتعبئة  �ملركزي  �جلهاز  �أ�صدر 
�لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة  م�رض  يف  و�لإح�صاء 
لل�صكان، �إح�صاء بتعد�د �ل�صكان ون�صبة �لإناث 

�إىل �لذكور ومعدل �مل�صنني و�ملعيلني.
م�رض  �صكان  عدد  �أن  بيانه  يف  �جلهاز  وذكر 
لتعد�د  وفقا  ن�صمة  مليون   72.8 من  �رتفع 
)�آخر   2017 عام  مليون   94.8 �إىل   2006 عام 
يف  ن�صمة  مليون   98.1 �إىل  و�رتفع  تعد�د(، 
مليون   3.3 قدرها  بزيادة   2019 عام  بد�ية 
عن بيانات �آخر تعد�د، )51.6٪ ذكور،٪48.4 
لكل  ن�صبة �جلن�س 106.3 ذكر  وبلغت  �إناث(، 

100 �أنثى.

امل�سيلة 

تعليق ن�ضاط 5 مرامل وتوجيه
 اإعذارات ل 3 اخرين

�أو�صان  »�إبر�هيم  �مل�صيلة  ولية  و�يل  �أ�صدر 
ون�صاطاتها  �ملر�مل  ملف  متابعة  �إطار  يف   «
ن�صاط 5 مر�مل وتوجيه  تعليق  يت�صمن  قر�ر 
به  �أفادت  ما  بح�صب  �آخرين   3 ل  �إعذ�ر�ت 
�لطالع  وبعد  �نه  و�لت�صال  �لإعالم  خلية 
يف  �ملخت�صة  �لولئية  �للجنة  �أعمال  على 
 4 و�ن  خا�صة   ، و�ملر�قبة  �لتفتي�س  جمال 
ب�صيدي  و�أخري  ببو�صعادة  ن�صاطها  يرتكز 
وهذ�  �صهر  ملدة  عتادها  حجز  مع  عامر 
وخمالفة  للتز�ماتها  �حرت�مها  عدم  ب�صبب 
قانونا  عليها  �ملن�صو�س  �ل�رضوط  دفاتر 

بالإحد�ثيات  �لتقيد  عدم  �إىل  بالإ�صافة 
�إعذ�ر�ت ل 3 مر�مل  �ملحدد كما مت توجيه 
ت�صديد  �جتاه  �لقانونية  و�صعيتها  لت�صوية 
حقوق �خلزينة �لعمومية يف �آجال �أق�صاها 15 
حالة  يف  �ملر�مل  هذه  غلق  �صيتم  و�إل  يوما 
لي�صبح  لالإ�صارة  لالعذ�ر�ت  �ل�صتجابة  عدم 
�لإلغاء  م�صها  �لتي  للمر�مل  �لإجمايل  �لعدد 
و�لتعليق 14 مرملة و�ن هذه �لعملية متو��صلة 
لبنود  �ل�صارم  �لتطبيق  �جل  من  وم�صتمرة 
�ملحيط  على  و�ملحافظة  �ل�رضوط  ودفاتر 

عبدالبا�سط بديار �لبيئى .
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