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من طراز )اجلزائر-54(
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ت�ضوير ب�ض

 .     اجلي�ش رافق امل�سار ال�سيا�سي يف ظل عجز م�ؤ�س�سات الدولة
 .     نرحب بالأ�سماء املطروحة من قبل ندوة التغيري 

 .     �أنا فرد من �حلر�ك وال �أحتدث با�سمه

 .     البد من ذهاب حكومة بدوي ورموز النظام ال�سابق
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من طراز )اجلزائر-54(

طائرات جزائرية ال�سنع تدمر 
اأهداف جماعات اإرهابية 

نفذت طائرات بدون طيار جزائرية 
والثالثاء  االثنني  يومي  ال�صنع 
ا�صتطالعية  طلعات  الفارطني,عدة 
جوي  ب«ق�صف«  متبوعة  جوية 
اإرهابية  جلماعات  اأهداف  لتدمري 
املحددة  االأهداف  دمرت  حيث   ,
اأم�س  به  اأفاد  ,ح�صبما  »بنجاح« 
االأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.
انه«عمال  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
الفريق  وتوجيهات  بتعليمات 

رئي�س  الوطني,  الدفاع  وزير  نائب 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان 
عملياتية  مهام  بتنفيذ  املتعلقة 
طيار,  دون  طائرات  با�صتعمال 
وموا�صلة للعمليات املنفذة يف اإطار 
العتاد  لهذا  امليداين  اال�صتخدام 
املتطور خا�صة يف عمليات مكافحة 
الوطنية,  حدودنا  وحماية  االإرهاب 
نفذت يومي 22 و23 جويلية 2019, 
طائرات بدون طيار جزائرية ال�صنع 

من 
طلعات  عدة  )اجلزائر-54(  طراز 
بق�صف  متبوعة  جوية  ا�صتطالعية 
اأهداف  تدمري  بغر�س  جوي 

جلماعات اإرهابية«.
هذه  ان  ذاته  امل�صدر  واأو�صح 
باحرتافية  نفذت  التي  »املهمة 
ا�صتطالع  بتنفيذ  ا�صتهلت   عالية 
االأطقم  خالله  من  متكنت  جوي, 
احل�صول  من  للطائرات  االأر�صية 

�صوئها  على  مّت  اآنية  بيانات  على 
تدمريها,  املراد  االأهداف  حتديد 
لتنفذ اإثرها طائرات بدون طيار من 
جوية  طلعات  )اجلزائر-54(  طراز 
املحددة  االأهداف  بتدمري  كللت 

االأر�صية,  االأطقم  بنجاح«اأظهرت 
خالل هذه العمليات التي نُفذت يف 

»ظروف جيدة« --ي�صيف 
عاليا  --«حتكما  البيان  نف�س 
كما  املهام,  هذه  مثل  تنفيذ  يف 

القتالية  جناعتها  الطائرات  اأثبتت 
النوع من  والعملياتية يف تنفيذ هذا 
بفعالية  االأهداف  وتدمري  العمليات 
تزال  ال  »العملية  اأن  موؤكدا   « ودقة 

متوا�صلة« .

خبر في 
صورة

العا�صمة

انقطاع الكهرباء
 اليوم بربج الكيفان 

�صتعرف ببلدية برج الكيفان 
غدا  العا�صمة(  )اجلزائر 
يف  انقطاعا  اخلمي�س 
ب�صبب  بالكهرباء  التزويد 
اأ�صغال ال�صيانة ح�صبما اأ�صار 
توزيع  ملديرية  بيان  اإليه 
للحرا�س  الغاز  و  الكهرباء 

اأم�س االأربعاء.
االنقطاع يف  هذا  �صيم�س  و 

�صباحا  ال8  ال�صاعة  من  الثانية  احل�صة  م�صكن   687 حي  الكهرباء 
اإىل ال�صاعة ال 16�صا30ح�صب ذات امل�صدر و تعتذر مديرية التوزيع 
ت�صع  و  االنقطاع  هذا  ي�صببه  الذي  لالإزعاج  زبائنها  لدى  للحرا�س 
الرقم 3303  حتت ت�رصف املواطنني على مدار 24�صا و 7/7 اأيام . 

غرفة ال�صناعة التقليدية ببومردا�س 

ا�ستحداث 400 
من�سب �سغل 

اقرتب عدد منا�صب ال�صغل امل�صتحدثة �صمن جهاز غرفة ال�صناعة 
التقليدية و احلرف بوالية بومردا�س خالل ال�صدا�صي االأول من ال�صنة 
اجلارية من 400 من�صب ح�صبما اأ�صتفيد اليوم االأربعاء من مدير غرفة 

ال�صناعة التقليدية و احلرف بالوالية.
التي  التو�صيحات  ال�صغل املذكورة ,ح�صب  ا�صتحداث منا�صب  و مت 
)موؤ�ص�صة  حرفيا   160 نحو  خالل  من  بوعام,  الدين  كمال  قدمها 
م�صغرة( م�صجل جديد خالل هذه الفرتة منهم ما يزيد عن 60 حرفيا 
يف ال�صناعة التقليدية الإنتاج اخلدمات و زهاء 50 حرفيا يف ميدان 
ال�صناعة التقليدية الإنتاج املواد و 40 حرفيا يف ال�صناعة التقليدية 

الفنية.

وهران 

العر�ض العام
 مل�سرحية  " اخليمة" 
�صتقدم تعاونية »ور�صة الباهية« العر�س العام مل�رصحيتها اجلديدة« 
بامل�رصح اجلهوي »عبد  القادم  �صبتمرب  » مع منت�صف �صهر  اخليمة 
هذا  خمرج  لدى  االأربعاء  اليوم  علم  ح�صبما  بوهران  علولة«  القادر 
اأغ�صط�س  �صهر  مطلع  مع  �صت�رصع  االإطار  هذا  يف  و  الفني  العمل 
القادم يف قراءة الن�س و القيام بالتدريبات و ذلك بعد اأن مت اإجراء 
» الكا�صتينغ« الختيار املمثلني لتج�صيد هذا العمل فوق اخل�صبة كما 
ان  وقال املخرج  املذكورة  رئي�صا جلمعية  اهلل  بوعبد  �صعيد  اأ�صاف 
اإ�صكالية االأ�صالة و املعا�رصة يف املجتمع العربي  امل�رصحية تعالج 
االأكرب  يعترب  اأخت حيث  و  اأخوين  من  تتكون  عائلة  ق�صة  من خالل 
يع�صق كل ماهو ع�رصي. ويف  الثاين  و  باملا�صي  حمافظا و مت�صبثا 
ظل ال�رصاع الدائر بينهما  حتاول اأختمها التوافق بينهما و مل �صمل 

االأ�رصة.

من  مقربة  م�صادر  ك�صفت 
الق�صاء  العليا  اأن  املحكمة 
وا�صعة  حلملة  ي�صتعد  اجلزائري 
راأ�صهم  وايل  على  ملتابعة  22 
�صابقون    10 و  حايل  وايل   12
�صيناتور  و20  برملاين  نائب  و49 
مت  والذين  االمة   مبجل�س 
الق�صائية  االإجراءات  مبا�رصة 
قبل  عنهم  احل�صانة  الإ�صقاط 
ومتابعتهم   ا�صتدعائهم   يتم  اأن  

النفوذ  وا�صتغالل  الف�صاد  بتهم  
م�رصوع   الغري  والرثاء  والوظيفة  
ومنح �صفقات بطرق غري قانونية 
�صيتم  للوالة  الذين  بالن�صبة 
رئي�س  يجعل  ما  قريبا   عزلهم 
الدولة يقيم حركة يف �صلك الوالة 

ب�صفة ا�صطرارية .
اأن  امل�صادر  ذات  واأ�صارت  هذا 
عن  برملاين  ب20  يتعلق  االأمر 
جبهة التحرير الوطني  يتقدمهم 

 12 بالربملان  جلنة  رئي�س 
 , االأرندي  عن  منتخبني  برملاين 
جمتمع  حركة  عن  برملانني   06
حزب  من  برملانني   02  , ال�صلم 
واآخران  والتنمية   العدالة 
اجلزائر   اأمل  جتمع  حزب  من  
واآخران احلركة ال�صعبية الوطنية  
العمال   حزب  من  وبرملانيان 
وبرملاين عن االأر�صيدي  واآخرعن 
جبهة  من  وثالث  االفافا�س 

 09 اإىل  امل�صتقبل  باالإ�صافة 
من  و05  االأفالن  عن  �صيناتورات 
�صمن  تعيينهم  و06  مت  االرندي 
الرئي�س  قبل  من  الرئا�صي  الثلث 
 , بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صابق 
وعن الوالة ف�صي�صمل التحقيق 10 
اآخرين من  و05  الو�صط  من  والة 
 05 اإىل  باالإ�صافة  ال�رصق  واليات 
من واليات الغرب و02 من واليات 

اجلنوب .

مبا�صرة الإجراءات القانونية لإ�صقاط احل�صانة عنهم

  49 برملاين و20 �سيناتور و22 وايل قريبا اأمام الق�ساء 

البويرة

�سباب متطوعون 
يدعمون املر�سى

اجلمعية  مع  بالتن�صيق  البويرة  مدينة  من  متطوعون  �صباب  اأم�س  بادر 
اخلريية » اإ�صعاف املري�س » لتنظيم حفل خريي ت�صامني لفائدة مر�صى 
احلفالت  قاعة  احت�صنته  اخلا�صة  االإحتياجات  ذوي  وفئة  ال�رصطان 
الكربى لدار الثقافة »علي زعموم » وح�رصته ع�رصات العائالت البويرية 
التي اأبدت ت�صامنها املطلق مع املر�صى وثمنوا كثريا تنظيم مثل هذه 
املبادرات الت�صامنية مع الفئات احلاجة واملر�صى الذين هم يف حاجة 
ما�صة ملثل هذا الدعم الذي مينحهم جرعة امل وتفاوؤل يف غد اأجمل , 
ومن جهتها عربت �صاحبة املبادرة » �صيليا داودي » يف ت�رصيح جلريدة 
» الو�صط » عن �صعادتها بنجاح احلفل والن�صاط اخلريي و�صكرت كثريا 
كل من �صاهم يف ذلك من قريب اأو بعيد خا�صة الفنانني الذين تنقلوا من 

العا�صمة خ�صي�صا لر�صم الب�صمة على وجوه هوؤالء املر�صى .

�صددت االأ�صتاذة االأخ�صائية يف 
اأمينة  اهلل  عطا   < النف�س  علم 
والرئي�صي  الهام  الدور  على   «
اأبنائهم  م�صاعدة  يف  لالأ�رصة 
االإمتحانات  يف  الرا�صبني 
املدر�صية خا�صة امتحان �صهادة 
حتديد  خالل  من  البكالوريا 
ال�صدمة  مع  ابنهم  تكيف  كيفية 
وقت  اقرب  يف  منها  والتخل�س 

ممكن , حيث اأ�صارت املتحدثة 
 « يومية  به  خ�صت  لقاء  خالل 
تعرف  ال�صدمة  اأن   « الو�صط 
مفاجئ  حدث  او  موقف  اأنها 
وخارج عن املاألوف يتعر�س له 
نف�صي  باأذى  وي�صيبه  ال�صخ�س 
ي�صعر  جتعله  ج�صدي  حتى  اأو 
ميكنه  وال  متاما  عاجز  اأنه 
على  يجب  لذا   , �صيء  اأي  فعل 

الأبنائهم  يو�صحوا  اأن  االأولياء 
الرا�صبني اأن ما ميرون به ماهو 
اخذ  عليهم  وخربة  جتربة  اإال 
القدرات  الإ�صتعادة  منها  العرب 
اإعادة  اجل  من  بالنف�س  والثقة 
اخرى  مرة  لالإمتحان  التقدم 
الطالب  من  كثري  هناك  الأن 
يعزفون عن اإعادة ال�صنة ب�صبب 
الناجت  باالإحباط  اإ�صابتهم 

لالأهل  اخلاطئ  الت�رصف  عن 
والفا�صلني  بالرا�صبني  بو�صفهم 
االأ�صتاذة  وجهت  ال�صياق  ويف   .
للتقرب  لالأولياء  نداء  اهلل  عطا 
من اأبنائهم الرا�صبني  واالإ�صغاء 
على  وم�صاعدتهم  لهم  اجليد 
واحلزن  الغ�صب  م�صاعر  تفريغ 
ال  حتى  وتاأنيبهم  لومهم  دون 

يح�صوا بالف�صل واخلذالن 

الأخ�صائية النف�صانية "عطا اهلل اأمينة " ل"لو�صط"

هذا دور الأولياء يف حتفيز التالميذ الرا�سبني يف البكالوريا

اأح�صن مرزوق

م.ب

تكرمي بوجناح وباليلي يف وهران 
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اأكد على وجوب تطبيق ال�ضمانات

بن فلي�س يتنباأ ببداية
 انفراج الأزمة

عرب رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س،عن 
ال�ضيا�ضية  الأزمة  انفراج  بداية  بخ�ضو�س  ارتياحه 

التي تعي�ضها البالد منذ �ضتة اأ�ضهر.
 و اأكد ذات املتحدث خالل ا�ضت�ضافته يف منتدى جريدة 
الواقع  يف  ال�ضمانات  جت�ضيد  �ضرورة  على  الو�ضط 
بتوفري جو مالئم حلوار بناء، م�ضددا على اأن “قاعدة 
الأجواء  تنقية  على  مبنية  تكون  اأن  لبد  احلوار 
وبناء الثقة وتبديد مواطن ال�ضك لدى ال�ضعب اجتاه 

ال�ضلطة، من خالل اتخاذ اإجراءات وتدابري للطماأنة، 
م�ضريات  يف  املعتقلني  �ضبيل  باإخالء  جت�ضيدها  يتم 
احلراك، والكف عن امل�ضايقات واحرتام حق التظاهر 

للنقا�س وفتح املجال ال�ضمعي الب�ضري.
اجلمهورية  لرئا�ضة   العام  الأمني  ت�ضريحات  حول  و 
نور الدين عيادي اأم�س والتي تتعلق ب�ضمانات احلوار 
طالئع  حزب  رئي�س  قال  موقفه  مع  تطابقت  التي  و 
لالن�ضداد  قريب  انفراج  مالمح  حملت  اأنها  احلريات 

الأفعال  تطبيق  و  جت�ضيد  من  لبد  باملقابل  ولكن   ،
التي تثبت اإرادة ال�ضلطة يف الذهاب اإىل حوار جدي، 

فالدولة تبنى باملواقف الر�ضمية و لي�س بالأقاويل
ف.ن�ضرين 

علي بن فلي�س  يف منتدى الو�ضط

يف  ال�سيا�سي  امل�سار  رافق  اجلي�س 
الدولة م�ؤ�س�سات  عجز  ظل 

.      نرحب بالأ�ضماء املطروحة من قبل ندوة التغيري 
.      اأرف�س التعليق على ت�ضريحات خالد نزار لأين مل اأتاأكد من ر�ضميتها

.      اأنا فرد من احلراك ول اأ�ضتطيع احلديث با�ضمه
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  رف�س 
علي بن فلي�س التعليق على الت�رصيحات 
خالد  املتقاعد  للجرنال  الأخرية 
�صالح،  القايد  الأركان  قائد  �صد  نزار 
ل�صبب واحد  اأي تعليق  »لي�س يل  قائال 
اأرد  ر�صمية  ت�رصيحات  تكون  عندما 
عليها، يف حني رد على النتقادات التي 
طالت ندوة احلوار الوطني، موؤكدا باأن 

الختالف يف الأفكار حق د�صتوري .
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  رد 
النتقادات  على  فلي�س  بن  علي 
 ، الوطني  احلوار  منتدى  طالت  التي 
الوطني  احلوار  باأن  منتدى  موؤكدا 
�صيا�صي  حدث  التوافقية  ووثيقته 
تتنا�صب  معقولة  مقرتحات  هام  قدم 
ميكن  و  ال�صعبي  احلراك  مطالب  مع 
من  للخروج  طريق  خارطة  اعتبارها 
»  كرثة  م�صيفا   ، ال�صيا�صية  الأزمة 
الف�صاءات وت�صارب الأفكار ثمرة البناء 

الدميقراطي، ولي�س انق�صاما

نرحب بالأ�ضماء املطروحة من 
قبل ندوة التغيري 

التي طرحتها  ال�صخ�صيات  وبخ�صو�س 
ندوة التغيري للمجتمع املدين وباركتها 
بقائمة  فلي�س  بن  رحب  ال�صلطة، 
احلوار  لقيادة  املقرتحة  ال�صخ�صيات 
جاء  املقرتح  هذا  اأن  باعتبار  الوطني 
فعلية  لنطالقة  املنا�صب  الوقت  يف 
هذه  باأن  م�صريا  الوطني،  للحوار 
املبادرة   تت�صم بال�صجاعة و اجلراأة يف 

زمن ي�صوده زرع ال�صكوك و التخوين
طرح  باإمكانية  يتعلق  وفيما 
توافقي،  ملر�صح  املعار�صة 
عني  باأن  ندوة  املتحدث  اأو�صح 
ملن  عامة  بنيان  و�صعت  موا�صفات 
الوطني،  احلوار  هذا  على  ي�رصف 
امل�صتقلة  الوطنية  ال�صخ�صيات  وهي 
تتورط  مل  والتي  امل�صداقية  وذات 
تاريخها  يف  تتلوث  ومل  الف�صاد  يف 
اأي  لدينا  ولي�س  النتخابي،  بالتزوير 
هذه  فيه  تتوفر  من  على  اعرتا�س 
و�صعت  ندوة عني   « م�صيفا  ال�رصوط، 
هذا  قيادة  له  ميكن  ملن  موا�صفات 
احلوار وو�صعته حتت قيادة �صخ�صيات 
قيادية نظيفة غري متورطة يف الف�صاد 
ا�صرتطت  كذا  و  النتخابي  التزوير  و 
تدابريه  يف  النتخابي  القانون  تعديل 

« .
البديل  قوى  دعوة  على  املتحدث  ورد 
النتقالية  للمرحلة  الدميقراطي 
واملجل�س التاأ�صي�صي، قائال »من حق اأي 
طيف �صيا�صي رف�س امل�صار النتخابي 
فهو حر يف الطرح و الأفكار، لأن الأزمة 

ال�صيا�صية احلالية  الذي تعي�صها البالد 
تتطلب الذهاب اإىل حوار فوري  حتت 
قيادة �صخ�صيات وطنية مقبولة �صعبيا 
اإىل  انتخابات رئا�صية يف  ،ثم الذهاب ّ

اأقرب الأجال .   
و�صدد املتحدث على �رصورة الذهاب 
لإرادة  ت�صتجيب  رئا�صية  انتخابات  اإىل 
م�صتقلة  �صخ�صية  قيادة  حتت  ال�صعب 
نظيفة لي�س لديها طموح للرت�صح ولها 
ال�صعب لو�صع  طرف  من  كبري  ر�صى 
تعي�صها  الذي  ال�صيا�صية  لالأزمة  حد 
املا�صي،  فيفري   22 منذ  البالد 
م�صار  يف  للم�صاركة  رف�صه  عن  معربا 
و  النتخابات  قانون  انتحابي بنف�س 
املنبوذة  الوجوه  ونف�س  الهيئة  نف�س 
رحيل  �رصورة  على  ،م�صددا  �صعبيا 

احلكومة احلالية.
 

اأنا فرد من احلراك ول اأ�ضتطيع 
احلديث با�ضمه

اأكد على بن فلي�س باأنه  لي�صمن  زعماء 
احلراك ال�صلمي الذي خرج لل�صارع بل 
هو فرد من احلراك ،قائال » ل�صت من 
كما اأنني ل�صت من زعماء احلراك ومل 
اأفجر احلراك، احلراك له رجاله الذين 

فجروه”.
ال�صيا�صية  املبادرات  وبخ�صو�س 
بن  اأ�صار   ، ال�صاحة،  على  املطروحة 
دخلت  ال�صيا�صية  »الأزمة   « فلي�س 
التي  الفر�س  ال�صاد�س لأن كل  �صهرها 
وقتها  يف  ت�صتغل  مل  لف�صها  اأتيحت 
الن�صداد  ولأن  وجه  اأح�صن  على 
م�صتع�صيا  بات  والد�صتوري  ال�صيا�صي 
ولأن  واملبادرات  املقاربات  لكل 
املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية القائمة، كما كان 
متوقعا ومل يكن بو�صعها ول مبقدورها 
التكفل بالأزمة و معاجلتها على النحو 

املطلوب«
اجلزائر تعي�س اأزمة نظام 

احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  اعرتف 
تعي�س  اجلزائر  باأن  فلي�س  بن  علي 
ال�صيا�صية  اأبعادها  بكامل  نظام  اأزمة 
بعدها  باأن  مو�صحا  واملوؤ�ص�صاتية، 
على  ال�صعب  عزم  يف  يتمثل  ال�صيا�صي 
اإ�صقاط نظام وا�صتبداله بنظام �صيا�صي 
جديد، معتربا باأن اخلا�صية الكربى لهذه 
املنظوماتي  الطابع  يف  تكمن  الزمة 
والأعراف  للمراجع  املخالف 
الكربى  » »اخلا�صية  قائال  ال�صيا�صية، 
يف  تكمن  البلد  يعي�صها  التي  لالأزمة 
الطابع املنظوماتي الأكيد لهذه الأزمة 
منظومة  بانهيار  حقا  يتعلق  فالأمر 
هذه  احلكم  ،منظومة  باأكملها  حكم 
متحركة ومبجرد  رمال  على  بنيت  قد 

كله  الهرم  انهار  الهرم  راأ�س  �صقط  اأن 
واليوم انك�صف امل�صتور و ظهر للعيان 
اأن البلد مل تكن له بتاتا منظومة حكم 
و مل يكن له نظام �صيا�صي و مل تكن له 

حوكمة دولة«
اجلي�س رافق امل�صار ال�صيا�صي يف ظل 

عجز كل موؤ�ص�صات الدولة
مرافقة   املوؤ�ص�صة  فلي�س  بن  ثمن 
اإىل حل  للخروج  اإ�صهامها  و  الع�صكرية 
لالأزمة، مو�صحا باأنه ل طاملا كان �صد 
تدخل اجلي�س يف ال�صيا�صة، لكن ميكن 
يف  ال�صيا�صي  امل�صار  مرافقة  للجي�س 

ظل عجز كل موؤ�ص�صات الدولة
يف �صياق اآخر، اعرتف بن فلي�س بعجز 
حلل  الو�صول  يف  الدولة  موؤ�ص�صات 
البالد،  تعي�صها  التي  ال�صيا�صية  لالأزمة 
باأنها مل ت�صتطيع الجتماع ولو  م�صريا 
جلل�صة واحدة للخروج مببادرة  لإيجاد 

حل الأزمة احلالية.

احلوار الوطني خيار ا�ضرتاتيجي

الوطني  »احلوار  اأن  فلي�س  بن  اأفاد 
من  واأكرث  خيار  من  اأكرث  اأ�صحى 
حيوية  �رصورة  اليوم  فهو  حاجة 
للوطن«،  العليا  امل�صلحة  تكمن  وفيه 
نظام  اأزمة  تواجه  »اجلزائر  اأن  موؤكدا 
ال�صلطة  وان  موا�صفاتها  بكامل  كبرية 
الوقت  يف  حلها  على  قادرة  تعد  مل 
الراهن،  احلوار الوطني بحاجة ما�صة 
ال�صعب  مع  الثقة  وبناء  الأجواء  لتنقية 
اإن  م�صيفا  الت�صكيك«،  مواطن  وتبديد 
والطماأنة  التهدئة  وتدابري  »اإجراءات 
من  املعتقلني  �صبيل  اإخالء  تتطلب 
وكذا  ال�صلمية،  الدميقراطية  الثورة 
التي  امل�صايقة  عمليات  عن  الكف 
تتعر�س اإليها مع احرتام حق التظاهر 
والراأي والتعبري، بالإ�صافة اإىل ال�صماح 
اللقاءات  بح�صور  ال�صيا�صيني  للن�صطاء 
واجلل�صات املخ�ص�صة ملناق�صة اأو�صاع 
البلد واإبداء الراأي فيها مع �رصورة فتح 
املجال ال�صمعي الب�رصي على حميطه 

ال�صيا�صي«

اأتفق  مع الإبراهيمي فيما يتعلق 
بنجاح احلوار

وزير  ر�صالة  حول  اآخر  �صوؤال   ويف 
الإبراهيمي  طالب  الأ�صبق  اخلارجية 
بن  فقال  احلوار،  جناح  �رصوط  حول 
الإبراهيمي فيما  »اأنا متفق مع  فلي�س 
قاله حول احلوار ال�صامن الوحيد لنجاح 
اإل  احلوار هو مت�صك ال�صعب مبطالبه 
بات  احلايل  ال�صيا�صي  الن�صداد  اأن 

م�صتع�صيا على كل املبادرات
 اإميان لوا�س  

ورم�ز  بدوي  حك�مة  ذهاب  من  لبد 
ال�سابق النظام 

حزب  رئي�س  فلي�س  بن  علي  قدم 
طالئع احلريات روؤيته للحلول للخروج 
من الأزمة احلالية التي تعي�صها البالد، 
و   ، منه  منا�س  ل  احلوار  اأن  موؤكدا 
اأعترب اأن الرئا�صيات املقبلة لبد من 
توفري اجلو لها كي تنجح ، واأ�صاف اأن 

ال�صعب يوؤمن بالأفعال لك�صب ثقته .
بن فلي�س وخالل ا�صت�صافته يف منتدى 
الأزمة  اأن  قال   « الو�صط   « جريدة 
ا�صتحواذ  تعي�صها اجلزائر جراء  التي 
القوى غري الد�صتوري و ال�صغور الذي 
ح�صبه امتد منذ 2012ولي�س من اليوم 
اأن  يوؤكد   ، بوتفليقة  نظام  طرف  من 
النظام كان مبنيا على رمال متحركة ، 

اإذا زال الراأ�س �صقط اجل�صد كله .
بوتفليقة  نظام  خملفات  اأن  قال  و 
جعلت الكل يف �صباق مع الزمن لإيجاد 
الوقت  حان  اأنه  م�صيفا  احللول، 
مبادرة  باأي  مرحبا   ، مافات  لتدارك 
املذكورة  وبال�صخ�صيات  للحوار 
و  النوايا  يف  الطعن  زمن  يف   ، �صابقا 

التخوين .
الوطني  احلوار  اأن  فلي�س  بن  وقال 
مع  الثقة  بناء  اإىل  ما�صة  بحاجة 
القيام  لنجاحه يجب  والذي   ، ال�صعب 
بالعديد م الإجراءات و التي من بينها 
 ، العديد من املعتقلني  اإطالق �رصاح 
وعدم  ال�صلمي  التظاهر  حق  اإقرار  و 

الت�صييق على امل�صريات ، وفتح جمال 
ال�صمعي الب�رصي .

الوطني  احلوا  اأن  فلي�س  بن  وقال 
امل�صلحة  تكمن  وفيه  حيوية  �رصورة 
منذ  غريه  منفذ  ول  للبالد،  العليا 
اإىل  اأقرب  نحن  التي  الأزمة  بداية 
حلها رغم ما عانيناه يف املا�صي ، و 
اأ�صاف اأن احلوار بداية م�صوار ولي�س 
و  التقدير  اأح�صنا  اإذا  امل�صوار  نهاية 
التدبري الذي من املمكن  الت�رصف و 
خمرج  نحو  الطريق  ل�صق  ينطلق  اأن 

لالأزمة .
وجود  بخ�صو�س  �صوؤال  رده على  ويف 
ال�صعبي  اجلي�س  على  التحامل  بع�س 
اأن هذا الأخري كان  الوطني ، ل�صيما 
اأول الداعني اإىل حماربة الع�صابة قال 
اأنه كان اأول املنددين  علي بن فلي�س 
بالقوى غري الد�صتورية يف وقت غياب 
الرئي�س ، بعدما �صيطرت هذه القوى 
�صنع  مراكز  على  د�صتورية  الغري 

القرار .
املوؤ�ص�صة  اأن  فلي�س  بن  علي  وقال 
الع�صكرية قالت باأنها �صرتافق وت�صهل 
على العمل ال�صيا�صي ، و اأن املوؤ�ص�صة 
�صد  �صتكون  اأنها  تقل  مل  الع�صكرية 
اإرادة ال�صعب ، بل قالت اأنها ترافق و 
حتمي احلراك لذا يقول بن فلي�س اأنه 
مع نظرية »خاوة خاوة« يق�صد »جي�س 

�صعب خاوة خاوة »
وقال بن فلي�س اأنه لي�س من الذين لهم 
مواقف جهرية و اأخرية �رصية ، ولي�س 
بخ�صو�س  م�صيفا   ، يخفيه  ما  لديه 
ت�صعى  التي  و  الق�صائية  املتابعات 
بع�س اذيال الع�صابة اىل ت�صويهها ، اأن 
اأح�صن �صمان هو املحاكمة العادلة ، 
، وكذلك  الدفاع مقد�صة  اأن حقوق  و 
اجلمهورية  ووكيل   ، الرباءة  قرينة 
حول  العام  الراأي  بتنوير  املخول  هو 

املتابعات الق�صائية .
بن فلي�س قال اأنه تفاجاأ بهذا احلراك 
22فيفري  يف  انطلق  الذي  ال�صعبي 
اأن  ،بعد  �صارة  مفاجاآت  مبثابة  وكان 
بركبه  لاللتحاق  حزبه  منا�صلي  دعا 
من اأجل اخلروج من هاته » امليزيرية 
»التي اأ�صابتنا ،م�صيفا اأن هذا احلراك 

معجزة ربانية نزعت عنا الذل .
و انتقد علي بن فلي�س دعاة اأو فكرة 
توؤتي  ل  كونها  التاأ�صي�صي  املجل�س 
ثمارها حيث من غري املعقول ح�صبه 
بعد 7�صنوات من ال�صغور ، اأن نخ�رص 
هذا  يحتاجها  اأخرى  ثالثا  اأو  �صنتني 
حتى  رمبا  جند  لن  وقتها   ، املجل�س 
النتخابات  ح�صبه  لذلك   ، اجلزائر 
هي  والتي   ، طريق  اأف�صل  الرئا�صية 
اأي�صا مطلب الأغلبية التي تقول يجب 

ع�ضام بوربيعاإجراء انتخابات .

اأن  على  اأم�س،  فلي�س،  بن  علي  ركز 
حوار،  مرحلة  هي  احلالية  املرحلة 
يف حني حدد جملة من ال�رصوط التي 
مع  خمرجاته،  يف  الثقة  على  تبعث 
ال�صعب  ا�صتمرار مت�صك  على  التاأكيد 
مبطالبه، مرحبا بالأ�صماء املطروحة 

على ال�صاحة حاليا.
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  رهن 
علي بن فلي�س خالل حلوله �صيفا على 
منتدى »الو�صط«، جناح مرحلة احلوار 
الوطني مبجموعة من ال�رصوط لبعث 
بداية  ال�صك  مواطن  وتبديد  الثقة 
باحلراك  املتعقلني  �صبيل  اإخالء  من 
امل�صايقات  عن  والكف  ال�صعبي 
حريات  مع  التظاهر  حق  واحرتام 
احل�صور  يف  احلق  ومنحهم  الن�صطاء 
ناهيك عن �رصورة  بجل�صات احلوار، 
على  الب�رصي  ال�صمعي  جمال  فتح 
حفاظ  �رصط  مع  ال�صيا�صي  املحيط 
احلراك،  مطالب  على  املواطنني 
باملقابل راهن على دنو موعد الفرج 
رئي�س  خطاب  يف  بوادره  حدد  الذي 
عرب  جويلية   3 يف  الأخري  الدولة 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  يد  برفع  التعهد 
بو�صع  اللتزام  وكذا  كلية  احلوار  عن 

كفوؤة  �صخ�صيات  قيادة  حتت  احلوار 
لتكليل  بالإ�صافة  م�صداقية  وذات 
تنظيم  على  ت�رصف  بهيئة  احلوار 
اإىل  بالإ�صافة  النتخابات،  ومراقبة 
بالنظام  اخلا�س  املطلب  مع  التكيف 
على  والوقوف  النتخابي  الت�رصيعي 
جناح  ل�صمان  ال�صيا�صية  ال�رصوط 
ميكن  ل  اأنه  متداركا  ال�صتحقاق، 
الإنكار اأن اخلطاب غ�س الطرف عن 
عدة خالفات بخا�صة ما تعلق باللب�س 

والغمو�س حول اإ�صكالت مركزية.
املطروحة  املبادرات  تعدد  وحول 
على ال�صاحة حاليا، اإىل جانب اأر�صية 
فعلق  اأطلقوها،  التي  الوطني  احلوار 
تعك�س  اإيجابية  �صورة  باأنه  ذلك  على 
ال�صيا�صية،  ال�صاحة  يف  القائم  التنوع 
بالدفاع عن  حمتفظا بحق كل طرف 
وجهة نظره من بينهم دعاة املجل�س 
يوافق  ل  اأنه  اأكد  واإن  التاأ�صي�صي، 
املبادرات  اأن  م�صيفا  خمارجه، 
اأوجدت عدة نقاط تقاطع مع مطالب 
الثورة، ومنها ما ركزت عليه اأر�صيتهم 
عن  ال�صلطة  تخلي  يف  ذلك  حمددا 
وطنية  �صخ�صيات  ل�صالح  احلوار 
بالإ�صافة اإىل �صلطة م�صتقلة ملراقبة 

ما  نف�س  وهو  النتخابات،  وتنظيم 
�صب يف اإطاره خطاب رئي�س الدولة.

م�صوؤولية  حتميلهم  فلي�س  بن  ورف�س 
اأنهم  قائال  احلوار،  انطالق  تاأخر 
على  بدورهم  وقاموا  بال�صلطة  لي�صوا 

اأكمل وجه عرب اأر�صية عني البنيان.
 

التوازن املدين – الع�ضكري 
مرتبط بالد�ضتور املقبل

 
اأما بخ�صو�س م�صتقبل التوازن املدين 
مرتبط  الأمر  اأن  فقال  الع�صكري،   –
بالد�صتور الذي يحدد دور اجلميع مع 
ملوؤ�ص�صات  بالن�صبة  ال�رصعية  نقطة 
الدولة، مو�صحا اأن �صعف املوؤ�ص�صات 
م�صت�صهدا  الأ�صا�صي،  العامل  هو 
الدميقراطية  يف  العريقة  الدول  باأن 
خالل  الدولة  ملوؤ�ص�صات  تلجاأ  باأنها 
اأو  احلكومة  اجتماع  عرب  الأزمات 
املحكمة  اأو  املجل�س  اأو  الربملان 
الد�صتورية، يف حني اأن ذلك مل يح�صل 
ال�صعبي،  احلراك  عقب  اجلزائر  يف 
كون املوؤ�ص�صات كانت مكبلة بال�صلطة 

التنفيذية ونفوذها
�ضارة بومعزة 

لتوفري مناخ منا�ضب لإجناح احلوار

تهدئة اإجراءات  تبني  اإىل  الدع�ة  

وة
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وقال عيادي يف حوار اأجراه مع وكالة 
الدولة  رئي�س   « اجلزائرية،  الأنباء 
يوؤمُن فعاًل مبزايا احلوار يف ت�سيري 
من  وهو  الراهن،  ال�سيا�سي  الو�سع 
دعاة احلوار ال�سامل الكفيل بتوفري 
بخ�سو�س  النقا�س  عنا�رص  جميع 
تنظيم النتخابات وال�سماح بتجاوز 
والتي  لها  فائدة  ل  التي  ال�رصوط 
تعيق �سري موؤ�س�سات الدولة«. واأكد 
املتحدث باأن رئي�س الدولة ياأمل اأن 
الأهم،  على  احلوار  يف  الرتكيز  يتم 
جتاوز   « ال�سياق  هذا  يف  م�سيفا 
البع�س  ا�سماهم  من  برحيل  النداء 
مطلب  النظام«وهو  »رموز  بـــ 
وميثل  وفحواه  معناه  يف  غام�س 
خطًرا اأكيًدا اإذ ينجر عنه يف زعزعة 

ال�سري العادي ملوؤ�س�سات الدولة«.
العام  الأمني  دعا  ال�سياق  ويف 
بني  اخللط  عدم  ل�رصورة  للرئا�سة 
الأمر  هذا  لأن  والدولة،  النظام 
بالن�سبة  للغاية  خطري  وهو  مدمر 
بلدنا  يعي�سه  الذي  الراهن  للو�سع 
حيث يخدم اأجندات من جعلوا من 
اإ�سعاف اجلزائر هدفها ا�سرتاتيجًيا 
اإ�سعاف  عرب  حتما  حتقيقه  ميّر 

املتمثل  الفقري  وعمودها  الدولة 
يف اجلي�س الوطني ال�سعبي.

باأن  عيادي،  الدين  نور  واأفاد 
احلوار  �ستقود  التي  املجموعة 
املطلقة  باحلرية  �ستتمتع  الوطني 
الأعمال  جدول  حتديد  اأجل  من 
هذا  يف  مو�سحا  م�سمونه،  واإثراء 
الت�ساور  طريق  عن  »وهذا  ال�سياق 
واملدنية،  ال�سيا�سية  الطبقة  مع 
�ستكون للمجموعة ال�سالحية التامة 
و�رصوط  احلوار  �سكل  اختيار  يف 
تنظيمه وحتديد التدابري التنظيمية 
الالزمة  الت�رصيعية  و  والقانونية 

لالإجناح النتخابات الرئا�سية وهذا 
بالتن�سيق مع امل�ساركني«.

رئي�س  تطمينات  املتحدث  وجدد 
الدولة عبد القادر بن �سالح ال�سابقة، 
واأكد باأن الدولة لن ت�سارك يف هذا 
الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  ول  احلوار 
يف  اخليار  و�سيكون للمجموعة 
تنظيم احلوار بالطريقة التي ترغب 
تراها  التي  الأ�سكال  وح�سب  فيها 

منا�سبة.
املرحلة   دعاة  على  رده  ويف 
التاأ�سي�سي،  واملجل�س  الإنتقالية 
اإن   « للرئا�سة  العام  الأمني  اأكد 

ي�ستدعي  النتقالية  املرحلة  َخيار 
بال�رصورة جتميد عمل املوؤ�س�سات 
وا�ستبدالها  القائمة  الد�ستورية 
نف�سها  ت  فر�سَ خا�سة  بهيئات 
بنف�سها تعمل خارج اأي اإطار قانوين 
هذه  مثل   « م�سيفا  موؤ�س�ساتي،  اأو 
نظام  اإر�ساء  اإىل  تهدف  املقاربة 
اأمام  املجال  يفتُح  ا�ستقطاب 
اأ�سخا�س يفتقدون لل�رصعية ولأدنى 
قيادة  اأجل  من  قانونية  قاعدة 

املرحلة النتقالية«.
املجل�س  خيار  اأن   عيادي  و�سدد 
يبدو م�رصوًعا  كان  و«اإن  التاأ�سي�سي 
من وجهة نظر املنادين اإليه اإّل اأنه 
الت�سكيك يف  يحمل يف طياته فكرة 
للبالد  امل�سرية  الأ�سا�سية  املبادئ 
التي  امل�سريية  امل�سائل  ومراجعة 
ا�ستقالل  منذ  بجد  لها  الإعداد  مَتّ 

البالد بل حتى قبل ال�ستقالل«.
املتحدث  اعترب  اأخر  �سياق  ويف 
جويلية   04 انتخابات  تاأجيل  اأن 
ال�سياق  ه�سا  يف  مو�سحا  منتظرا، 
فر�سة  البلد  منح  القرار  هذا   «  :
ت�سحيح امل�سعى وفتح الطريق اأمام 
حوار وطني من �ساأنه توفري اأح�سن 
لالقرتاع  اأمثل  لتنظيم  الظروف 

امُلقبل«.

جتديد الدعوة لتنظيم رئا�سيات يف اأ�سرع وقت

رئا�سة اجلمهورية تعرتف 
بوجود اأزمة ثقة

اعرتف الأمني العام  لرئا�سة اجلمهورية، نور الدين عيادي، بوجود اأزمة ثقة، قائال اأن خيار تفوي�س 
جمموعة لقيادة احلوار الوطني الذي دعا اإليه رئي�س الدولة عبد القادر بن �سالح، اتخذ ب�سبب وجود 
اأزمة تلك الأزمة التي و�سفها باأنها وا�سحة للعيان، م�سددا باأن » هذا الختيار يعد �سمانا حل�سن النية 

وجت�سيًدا لإرادة يف التهدئة من �ساأنها التقليل من حدة التوترات ال�سيا�سية«.

وايل تيزي وزو يك�سف

نهاية اأزمة »اأونيام« مع رخ�سة اال�سترياد
�سادقت وزارة ال�سناعة و املناجم 
و  ا�سترياد  رخ�سة  على  اأم�س 
الأولية  املادة  ا�ستغالل  ت�سدير 
لفائدة  املنزلية  الأجهزة  لرتكيب 
ل�سناعة  الوطنية  املوؤ�س�سة 
)اأونيام(،  الكهرو-منزلية  الأجهزة 
الأربعاء  اأم�س  عنه  ك�سف  ح�سبما 

وايل تيزي وزو، حممود جمعة. 
 و اأو�سح امل�سوؤول التنفيذي املحلي 
يف رده على اأ�سئلة ال�سحفيني حول 
الوطنية  املوؤ�س�سة  هذه  ملف 
الكهرو-منزلية  الأجهزة  ل�سناعة 
ال�سناعية  باملنطقة  املتواجدة 
واد عي�سي )7 كم �رصق مدينة تيزي 
�سوف  الرتخي�س  هذا  اأن  وزو( 
اإىل  ا�سطرت  التي  لل�رصكة،  ي�سمح 

اإجازة  جويلية   2 يف  عمالها  منح 
ق�رصية، با�ستئناف الن�ساط.

واأ�ساف اأن »الهيئة امل�سرية ل�رصكة 
اأونيام، الرائدة يف �سناعة الأجهزة 
تلتزم  اأن  يجب  باجلزائر،  املنزلية 
متاما مبخطط النتعا�س امل�ستدام 
العمومية  لل�سلطات  �سي�سمح  الذي 
الأمر  وهو  ال�رصكة  مب�ساعدة هذه 
الرئي�س  من  �سخ�سيا  طلبته  الذي 
ممثل  و  للموؤ�س�سة  العام  املدير 
جلنة م�ساهمة الدولة بحيث ميكن 
الوفاء  القت�سادية  املوؤ�س�سة  لهذه 
مع  م�ساكلها  وجتميد  بالتزاماتها 

البنك ».
الوحدة  لهذه  »نريد  جمعة  قال  و 
طيبة  �سمعة  لها  التي  الإنتاجية 

ذات  املنزلية  الأجهزة  انتاج  يف 
خمطط  اأ�سا�س  على  جيدة  نوعية 
املدى  على  امل�سطر  النتعا�س 
اأرباح  جت�سيد  و  انتاج  املتو�سط، 
اأو على الأقل القيام بتوازن اإدارتها 
وال�رصوع يف ت�سديد البنك«و بعدما 
جتنيد  ميكنه  ل  البنك  اأن  اأو�سح 
اأموال يف ظل عدم وجود ا�ستثمار، 
جتنيد  طلب  اأنه  الوايل  اأ�ساف 
و  ال�رصكة  هذه  ملرافقة  اجلميع 
هذه  نرافق  حملية  ك�سلطة  قال:« 
عامال   1735 توظف  التي  ال�رصكة 
مهم«و  اجتماعًيا  جانبا  ميثل  ما 
املدير  الرئي�س  مع  ات�سال   يف 
الأجهزة  �سناعة  ملوؤ�س�سة  العام 
موازر،  ،جياليل  منزلية  الكهرو- 

لتوطني  البنك  مع  اجتماع  اأن  قال 
ملحاولة  مقرر  املوؤ�س�سة  هذه 
بفتح  املتعلقة  احللول  على  العثور 
و  الأولية  املادة  لقتناء  قر�س 
اأ�ساف  و  ديونها  جدولة  اإعادة 
اأنه  لل�رصكة  العام  املدير  الرئي�س 
�سي�ستاأنف الن�ساط الإنتاجي مطلع 
�سهر اأوت الداخل بعد عودة العمال 

من الإجازة
 للتذكري، فقد ا�سطرت اإدارة هذه 
من  موظفيها  منح  اإىل  ال�رصكة 
انقطاع  بعد  اإجازة  الإنتاج  وحدة 
املوجهة  الأولية  املادة  خمزون 
ل�سناعة خمتلف الأجهزة الكهرو-
الهواء،  مكيفات  ثالجات   ( منزلية 

موقد ..(.

�سهدت الوليات الغربية احتجاجات 
عارمة منذ م�ساء اأول اأم�س  خا�سة 
الجتماعية  والتنمية   ال�سكن  حول 
البلديات  من  العديد  غلق  مت  حيث 
بلعبا�س  �سيدي   ، تلم�سان  من  بكل 
كانت  واأغلبها  وتيارت   غليزان    ،
يف   بحقهم  يطالبون   ملواطنني 
التنمية املحلية ، يف حني مت ت�سجيل 
وحماولة  عمومية  من�ساآت  تخريب 
الثالثينات  يف  حرقا  �ساب  انتحار 

من العمر بتالغ يف �سيدي بلعبا�س.
بلعبا�س  �سيدي  ولية  وتعد  هذا 
اأقدم  حيث  حركية  الوليات  اأكرث 
 247 لقائمة  الراف�سون  املواطنون 
م�سكن  دائرة �سفيزف  �رصق �سيدي 
البلدية   مقر  تخريب  على   بلعبا�س 
وتك�سري نوافذها واأبوابها  واحتجاز 
داخلها   واملري  البلدية  رئي�س 
ولية  جنوب  تاودموت   وببلدية 
ال�سكان على  اأقدم  بلعبا�س   �سيدي 
غلق مقر البلدية  للمطالبة بتح�سني 
خالل  من  املعي�سية   اأو�ساعهم 
والتهيئة  العمومية  الإنارة  توفري 
الريفية   وال�سكنات  احل�رصية 
الت�سبب  على  املنتخبني  متهمني 
ال�رصاع  بفعل   امل�سكل  هذا  يف 
  ، واملنتخبني  املري  بني  ما  الدائم 
اأق�سى جنوب الولية  وببلدية  تالغ 
وهو  م31   « ف  »�س   : ال�ساب  اأقدم 
الوطني  اجلي�س  من  م�سطوب 
ال�سعبي على اإ�رصام النار يف ج�سده 
كل  ف�سلت  بعدما  بحقه  للمطالبة 
الولية  مقر  اأمام  الحتجاجات 

والدائرة .

احتجاجات  فبعد  بتلم�سان  اأما 
الق�سديري  قداحة  حي  �سكان 
بني  بلدية   ملقر  واإغالقهم 
احتجاجا  تلم�سان  �سمال  وار�سو�س 
ا�ستفاد  التي  ال�سكنات  قائمة  على  
منها  اأ�سخا�سا لحق لهم يتقدمهم 
ال�سعبي  باملجل�س  جلنة  رئي�س 
البلدي يتلقى اأجرا يفوق ال40 الف 
عني  بلدية  على  الدور  جاء   ، دج 
نحالة اأق�سى �رصق الولية اأين اأقدم  
ال�سكان على غلق مقر البلدية لطلب 
من  اإهمالهم  بعد  التنمية  يف  حقهم 
قبل ال�سلطات الولئية ، ويف تيارت 
على  الر�سايقة  بلدية  �سكان  اأقدم 
غلق الطريق  املوؤدي اإىل املحاجر 
بفعل  حياتهم  تهدد  �سارت  التي 
للمتفجرات   الع�سوائي  ال�ستعمال 
من  كبرية  اأجزاء  حطمت  التي 
نفو�سهم   الهلع يف  �سكناتهم وخلقت 
على  ناهيك  الطحن  اآلت  و�سجيج 
اأزيز ال�ساحنات ليل نهار ، بالإ�سافة 
اإىل الغبار الكثيف  الذي �سبب العديد 
من الأمرا�س التنف�سية ، ويف غليزان 
من  امل�ستفيدون  اأم�س  نهار  اأقدم 
مندا�س  ببلدية  ت�ساهمي  �سكن   80
جنوب الولية على العت�سام  اأمام 
حتقيق  بفتح  للمطالبة  البلدية  مقر 
ا�ستهلك  الذي  امل�رصوع  هذا  يف 
مطالبني  جت�سيد  دون   �سنة   11
براهي  ن�سرية  ال�سيد  الولية  وايل 
من  لتمكينهم  العاجل  بالتدخل 
�سكناتهم  التي �سئموا انتظارها قبل 

املوت دون ال�سكن فيها  .
  حممد بن ترار

ب�سبب م�ساكل التنمية ب�سيدي بلعبا�س ، 
تلم�سان ، تيارت وغليزان

حماوالت لالنتحار حرقا ، 
تخريبا للمقرات 

الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز �ساهر بوخلرا�س
ديون �سونلغازلي�ست عائقا اأمام 

برناجمها اال�ستثماري
�سونلغاز  جممع  م�ستحقات  بلغت 
مليار   61 يقارب  ما  زبائنها  لدى 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب  دج، 
الرئي�س املدير  الأربعاء باجلزائر 
الطاقوي  املجمع  لهذا  العام 

الوطني، �ساهر بوخلرا�س.
ندوة  خالل  بوخلرا�س  واأو�سح 
الحتفال  هام�س  على  �سحفية 
�سونلغاز  تاأ�سي�س  بخم�سينية 
موزعة  امل�ستحقات  هذه  اأن 
والهيئات  الإدارات  بني  بالت�ساوي 
العاديني  الزبائن  وبني  العمومية 
)العائالت( م�سريا اأن هذا م�ستوى 
م�ستوى  ي�ساهي  امل�ستحقات 
العجز امل�سجل يف مالية املجمع.

تعاين  واخلزينة  تتفاقم  »الديون 
�سنوات،  منذ  امل�سكل  نف�س  من 
لدينا �سعوبات كبرية يف التح�سيل، 
التي  الهيئات  بع�س  لدى  خا�سة 
وكذا  مالية  �سعوبات  تعاين 
بع�س  يف  العاديني  الزبائن  بع�س 
املدير  الرئي�س  يوؤكد  املناطق«، 
امل�ستحقات  م�سكل  اأن  العام غري 
برنامج  ملوا�سلة  عائقا  ميثل  »ل 
لتطوير  �سونلغاز  ا�ستثمارات 
الطاقوية«،  واملن�ساآت  ال�سبكات 

ي�سيف بوخلرا�س.
يف  الطاقة  �سياع  ن�سبة  وحول 
امل�سوؤول  ك�سف  التوزيع،  �سبكات 
اأنها  �سونلغاز  جممع  عن  الأول 
تقل�ست اإىل 5ر13 باملائة مقابل 18 
باملائة قبل ب�سعة �سنوات اإل اأنها 

باملعدلت  مقارنة  مرتفعة  تظل 
املتطورة  الدول  يف  امل�سجلة 

والتي ل تتجاوز 8 باملائة.
بالدرجة  النخفا�س  هذا  واأرجع 
الأوىل اإىل م�ساريع اإعادة الإ�سكان 
على  الق�ساء  عنها  نتج  التي 
الق�سديرية  الأحياء  من  العديد 
لال�ستهالك  م�سدرا  كانت  التي 
الكهربائية  للطاقة  ال�رصعي  غري 
وبخ�سو�س النقطاعات املتكررة 
اجلزائرية،  املدن  ت�سهدها  التي 
يتعلق  الأمر  اأن  بوخلرا�س  اأكد 
تتم  حم�سورة  تقنية  باأعطاب 
معاجلتها ب�سكل طبيعي ول عالقة 

لها مبدى كفاية الإنتاج.
باأن  اعترب  ال�سدد،  هذا  ويف 
ل�ستهالك  القيا�سي  امل�ستوى 
جويلية   7 يف  امل�سجل  الكهرباء 
حقيقيا«  »اختبارا  �سكل  املا�سي 
كفاءة  اأثبت  حيث  ل�سونلغاز 
الوطنية من  الكهربائية  املنظومة 
والتوزيع ويف  والنقل  الإنتاج  حيث 
�سوؤال حول ت�سدير خربة املجمع، 
على  اكت�سبها  التي  »اخلربة  باأن 
له  ت�سمح  قرن  ن�سف  مدار 
الدول  اإىل  اأريحية  لكل  بالذهاب 
املجاورة« موؤكدا اأن »اإفريقيا التي 
الكهربة  م�ستويات  اأدنى  ت�سجل 
واعدة  فر�سة  ت�سكل  العامل  يف 
جمالت  يف  اخلربة  هذه  لتثمني 
والأ�سغال  والتوزيع  والنقل  الإنتاج 

وال�سيانة والهند�سة«.

غرداية

رفع الرقابة الق�سائية عن املحامي �سالح دبوز  
ا�ستفاد املحامي �سالح دبوز من 
اإجراء رفع الرقابة الق�سائية التي 
اأفريل   8 ال  منذ  لها  خا�سعا  كان 
املا�سي، ح�سبما علم   من م�سدر 

ق�سائي لدى حمكمة غرداية.
الرقابة  رفع  اأن  امل�سدر  واأكد 
حمكمة  فر�ستها  التي  الق�سائية 
ملف  درا�سة  عقب  ياأتي  غرداية 
الأ�ستاذ  �سد  الق�سائية  املتابعة 
قريبا  اإدراجه  بهدف  دبوز  �سالح 

حمكمة  اأمام  علنية  جل�سة  �سمن 
غرداية ومت و�سع املحامي �سالح 
دبوز حتت الرقابة الق�سائية باأمر 
غرداية  حمكمة  نيابة  عن  �سادر 
لعدم امتثاله ل�ستدعاءات �سادرة 
وذكر  الق�سائية.  الهيئة  هذه  عن 
امل�ستبه  اأن  الق�سائي  امل�سدر 
القب�س  عليه  اأُلقي  الذي  به 
يتم  اأن  قبل  العا�سمة  باجلزائر 
اأطلق  قد  غرداية  اإىل  اقتياده 

اأمام  تقدميه  عقب  فورا  �رصاحه 
الرقابة  حتت  و�سعه  ثم  العدالة 
تتعلق  ق�سية  يف  متابعا  الق�سائية 
على  ومن�سوراته  ><بت�رصيحاته 
و  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
يف  املدن  من  بعدد  ت�رصيحاته 

البالد 
القتل  بجرمية  يتعلق  حكم  حول 
مار�س  يف  ا�ستهدف  العمدي 
مدينة  اأعيان  احد  املن�رصم 

غرداية<<.
واملدافع  املحامي  اأي�سا  ويتابع 
عن حقوق الإن�سان الأ�ستاذ �سالح 
فرتة  اإىل  تعود  ق�سية  يف  دبوز 
فخار  الدين  كامل  الدكتور  �سجن 
اإىل  اأ�سياء حمظورة  اإدخال  بتهمة 
امل�سدر  واأ�سار  عقابية  موؤ�س�سة 
الأ�ستاذ  حماكمة  اأن  الق�سائي 
دبوز �ستربمج خالل �سهر �سبتمرب 

القادم. 
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 اإعداد: م.ثيزيري

عدة  الأخرية  الآونة  يف  �شهدت 
موؤ�ش�شات تربوية، تنامي ظاهرة 
بني  �شواء  داخلها،  الإعتداءات 
تلك  اأو  بينهم  فيما  التالميذ 
التي تورط فيها اأ�شاتذة، وكذلك 
عاهات  خلّفت  املدراء،  بع�ض 
وقرارات  للبع�ض،  م�شتدمية 
من  لتالميذ  النهائي  بالطرد 
خميف  واقع  تربوية،  موؤ�ش�شات 
الأ�رسة  اأفراد  كل  من  ي�شتوجب 
اأ�شاتذة  اإدارة،  من  الرتبوية 
اأولياء  جانب  اإىل  ومعلمني، 
التالميذ، العمل من اأجل حماية 
اخلطرية  الآفات  من  التالميذ 
الهيبة  واإعادة  تتهددهم،  التي 
والإحرتام اإىل احلرم الرتبوي.   

حالة من الأ�شى واحلزن تنتابك 
الأجيال  مربي  ت�شاهد  واأنت 
واقفا مطاأطاأ راأ�شه اأمام القا�شي 
التهام،  اأ�شابع  نحوه  متوجهة 
من  طويلة  ب�شنوات  مهدد  وهو 
يده  على  تخرج  بعدما  ال�شجن، 

مهند�شون واأطباء ودكاترة..،
 

اأ�ستاذة  "تثقب"  اأذن 
تلميذ

�شطيف،  يف  تلميذ  تعر�ض 
مدير  طرف  من  ال�رسب،  اإىل 
تاأخر  ب�شبب  وهذا  الثانوية، 
التلميذ عن الدرا�شة وقد تدخل 
وتنظيم  الأمور  لتهدئة  الأولياء 
حركة احتجاجية، لتقدم مديرية 
املدير  توقيف  على  الرتبية 
حتفظيا، وتعني من يتكفل باأمور 
مثول  انتظار  يف  املوؤ�ش�شة، 
التاأديبي  املجل�ض  اأمام  املدير 
العا�شمة.  على م�شتوى اجلزائر 
الدين  ><ن�رس  وباإكمالية 
دائما،  قبيلة  بذراع  خالد<< 
الرابعة  يف  يدر�ض  تلميذ  انهال 

املدير  على  بال�رسب  متو�شط، 
حتويله  ليتم  تربوي،  وم�شاعد 
نف�ض  ويف  اأخرى.  موؤ�ش�شة  اإىل 
لغة  اأ�شتاذة  اأ�شبعت  الإكمالية، 
�شنة  تدر�ض  تلميذة  اإجنليزية 
رابعة متو�شط، �رسبا، م�شببة لها 
ك�رسا يف يدها. وببني ورثيالن، 
اعتدائه على  ب�شبب  تلميذ  طرد 
اأ�شتاذ، عن طريق كتابات حائطية 
م�شينة. ويف جنوب الولية، فقد 
 18 متو�شطة  يف  يدر�ض  تلميذ 
طبلة  غ�شاء  اأزال،  بعني  فيفري 
اإىل  تعر�شه  بعد  الي�رسى،  اأذنه 
ال�رسب من طرف اأ�شتاذة العلوم 
فقدانه  اإىل  اأدى  مما  الطبيعية، 
قررت  ال�شحية  عائلة  لل�شمع، 

مقا�شاة الأ�شتاذة.
 

مدير ثانوية »يعتدي« 
على تلميذ حافظ للقراآن 

الكرمي
التي  العديدة  التعليمات  رغم   
الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأ�شدرتها 
و القا�شية مبنع ممار�شة العنف 
�شد  اجل�شدي  اأو  اللفظي  �شواًء 
الأطوار  م�شتوى  على  التالميذ 
بع�ض  اأن  اإلأّ  الثالث،  التعليمة 
الرتبية  املوؤ�ش�شات  مدراء 
عر�ض  التعليمات  تلك  �رسبوا 
يف  يتفننون  وراحوا  احلائط 

�رسب التالميذ. 
ورغم تخ�شي�ض الو�شاية ملجل�ض 
تاأديبية مهمتها الأ�شا�شية النظر 
من  امل�شجلة  املخالفت  يف 
مل  ذلك  اأن  اإل  التالميذ  طرف 
بالعفرون  ثانوية  مدير  مينع 
الإعتداء  من  البليدة  بولية 
من  اأكتوبر  �شهر  يف  تلميذ  على 
مع  توا�شل  الذي   2015 �شنة 
لعر�ض  اليومية  اجلرائد  اإحدى 
لهم  ا�شتعر�ض  اأن  بعد  حالته 
وح�شب  ر�شمية،  طبية  �شهادة 

اأطوار  فاإن  ال�شحية  والد 
املطعم  يف  بداأت  احلادثة 
التلميذ  كان  حيث  املدر�شي 
يفاجئ  اأين  بداخله،  اإ�شحاق 
الأعوان  اأحد  رفقة  باملدير 
بحجة عدم متتعه  يداهمه  وهو 
الإطعام  من  الإ�شتفادة  بحق 
عليه  يعتدي  اأن  قبل  املدر�شي، 
ت�شبب  ما  وهو  العنيف  بال�رسب 
للوعي  وفقدان  بنوبة ع�شبية  له 
ا�شتدعى بعد ذلك مبا�رسة نقله 
ا�شتعجايل  ب�شكل  املت�شفى  اإىل 
وقد تقدم والد ال�شحية مبا�رسة 
اإثر هذه احلادثة ب�شكوى ر�شمية 
والد  وذكر  الأمن،  م�شالح  لدى 
اإ�شحاق  التلميذ  اأن  ال�شحية 
ي�شهد له اجلميع بح�شن ال�شلوك 
والرتبية احل�شنة، كما اأنه حافظ 
على  وموا�شب  اهلل،  لكتاب 

ال�شالة.   
 

اأ�ستاذ يت�سبب يف نزيف 
داخلي بالراأ�س لتلميذة 

ويدخلها يف حالة غيبوبة

هذا ما حدث لأ�شتاذ مادة العلوم 
الظروف  دفعته  الذي  الطبيعية 
ج�شديا  التعدي  اإىل  وال�شغوط 
�شنة   13 عمرها  تلميذة  على 
الرتبوية،  املوؤ�ش�شة  داخل  من 
ال�رسب  بتهمة  ق�شائيا  ليتابع 
عاهة  اإىل  املوؤدي  واجلرح 
م�شتدمية، حيث حركت ال�شكوى 
 07 بتاريخ  الأمن  م�شالح  لدى 
والد  طرف  من  اأفريل2008، 
جرمية  عن  اأبلغ  الذي  ال�شحية 
املتواجدة  ابنته  �شد  اعتداء 
�شليم  م�شت�شفى  م�شتوى  على 
اأ�شابها  بالعا�شمة،  زمرييل 
ودخلت  بالراأ�ض،  داخلي  نزيف 
حتميل  ومت  غيبوبة،  حالة  يف 
الأ�شتاذ كافة امل�شوؤولية، والذي 

وهذا  ال�شحية،  ب�رسب  اتهم 
التلميذات  اإحدى  �شهادة  بعد 
بذات  ال�شحية  مع  تدر�ض  التي 
اأخربت  الأخرية  هذه  ال�شف، 
العلوم  مدر�ض  اأن  ال�شحية  والد 
وجدها  التي  ابنته،  ب�رسب  قام 
لنقها  ف�شارع  لوعي،  حالة  يف 
�شكوى  وقد  امل�شت�شفى،  اإىل 

ق�شائية �شد الأ�شتاذة

لتلميذ يف فقدان  تت�شبب  معلمة 
بحافة  راأ�شه  لإرتطام  ب�رسه 

الطاولة:

الربعم  فقد  اأخرى  ق�شية  ويف 
ولية  من  املنحذر  »حممد« 
نهائية،  ب�شفة  ب�رسه  ورقلة 
و�شاع م�شتقبله بعد اأن فقد عينه 
لل�رسب  تعر�شه  نتيجة  الي�رسى 
من قبل معلمته م�شببة له عاهة 
م�شتدمية، ق�شة ماأ�شاوية لطفل 
باإحدى  معلمته  ق�شت  بريء 
اأحالمه  على  الولية  مدار�ض 
�رسبا  عليه  انهالت  حني  واأماله 
بعد  �شنوات،  ثمانية  وعمره 
من  الق�شم  يف  فو�شى  حدوث 
امل�شاغبني  الأطفال  بع�ض 
ليدفع ثمنها غاليا، بعد اأن قامت 
يدها  بكف  ب�شفعه  املدر�شة 
�شفعة قوية لريتطم بذلك بحافة 
الطاولة ونزف دما بعد اأن اأ�شيب 
اأن  والغريب  الي�رسى،  عينه  يف 
املعلمة انتظرت اإىل غاية انتهاء 
�شاعة الدوام الر�شمية، لينقل اإىل 
قاعة  مغادرته  بعد  امل�شت�شفى 
خري،  فاعل  قبل  من  الدرا�شة 
والديه  م�شامع  اخلرب  بلغ  حيث 
املعلمة  �شد  �شكوى  رفع  فتم 
بالواقعة  التي رف�شت الإعرتاف 
التي  زمالئه  �شهادة  من  بالرغم 
ومتت  الإعتبار،  بعني  توؤخذ  مل 
حمكمة  اأمام  املعلمة  حماكمة 
باإنتفاء  قرار  و�شدور  اجلنايات، 

وجه الدعوى، بالرغم من الطعن 
الذي  ال�شحية  قبل  من  املقدم 
م�شوه  الطفل  ليبقى  رف�شه،  مت 
الوجه بن�شبة 60 باملائة و�شاعت 

بذلك حقوقه.       

يعتدي على تلميذه 
ويت�سبب يف اإفقاده حا�سة 

ال�سمع

من  املرة  هذه  العتداء  جاء 
املتو�شط،  بالطور  معلم  قبل 
حني اأقدم الأ�شتاذ«ح.ح« ب�رسب 
العمر 14 �شنة  البالغ من  تلميذه 
والتهجم عليه، م�شببا يف اإ�شابته 
ال�شمع وعجز قدره 10  بثقل يف 
 18 بتاريخ  وقعت  احلادثة  اأيام. 
فيفري 2010 يف حدود الواحدة 
عندما  الزوال،  بعد  والن�شف 
و�رساخ  �شجيج  الأ�شتاذ  �شمع 
ح�شة  اأثناء  املجاور  الق�شم  يف 
يدر�ض  والذي  العربية،  اللغة 
حيث  ال�شحية.  التلميذ  به 
الأ�شتاذة،  يد  من  الو�شع  انفلت 
يف  التحكم  من  تتمكن  ومل 
يف  املتهم  فتدخل  التالميذ، 
تهدئتهم  وحاول  احلال  ق�شية 
اإىل  الطالبات  اإحدى  اأر�شل  ثم 
الذي  العام  املراقب  مكتب 
من  مبجموعة  م�شحوبا  جاء 
التالميذ  من  وطلب  الأ�شاتذة 
يف  واملت�شببني  امل�شاغبني، 
بينهم  من   9 وعددهم  الفو�شى 
الق�شم،  من  اخلروج  ال�شحية 
ي�شلم  اإىل املكتب كي  ومرافقته 
اأولياءهم  حل�شور  ا�شتدعاء  لهم 
»ب.م«  با�شتثناء  اجلميع  فامتثل 
بكالم  ويتلفظ  ي�رسخ  راح  الذي 
الأ�شاتذة  م�شامع  على  قبيح 
اإىل  املتهم  فا�شطر  وزمالءه، 
من  يخرجه  كي  ثيابه  من  جره 
الق�شم حتى يكون عربة لزمالئه، 
اإىل  ال�شحية  رجوع  مبجرد 

احلادثة،  لوالده  روى  املنزل 
نف�ض  من  فيفري   20 وبتاريخ 
م�شالح  لدى  �شكوى  اأودع  العام، 
الأمن �رسح فيها اأن ابنه تعر�ض 
لل�رسب والتعذيب على يد معلم 
من  �شهادة  مقدما  الريا�شيات 
عجزه  تثبت  ال�رسعي،  الطبيب 
ملدة 10 اأيام، واأن املعلم �شفعه 
ثقال  له  فاأحدث  وجنته،  على 
يف  ال�شحية  اأن  غري  ال�شمع،  يف 
اأفاد  قد  كان  ال�رسطة  حما�رس 
الطاولة  على  دفعه  الأ�شتاذ  باأن 
مغاير  وهو  ب�شدره  فارتطمت 

لتقرير الطبيب ال�رسعي.

 معلمة تعتدي على تلميذ 
باأنبوب مطاطي »تيو«

ا�شتعملت معلمة الطفل »اأجمد« 
ال�شف  يف  يدر�ض  تلميذ  وهو 
الأول املنحذر من ولية خن�شلة، 
اأنبوب مطاطي يف تنفيذ اعتدائها 
على هذا الطفل ال�شغري، م�شببة 
له اأ�رسارا ج�شيمة على م�شتوى 
وحتى  وبطنه  �شدره  ذراعيه، 
راأ�شه دون رحمة اأو �شفقة، بدون 
يف  له  ت�شبب  ما  يذكر  �شبب  اأي 
نتيجة  خطرية  وكدمات  تورم 
ال�رسب املربح، كتم ال�شبي الأمل 
ورف�ض العودة اإىل املدر�شة، اإل 
اأن والدته اكت�شفت اجلرمية التي 
ارتكبت يف حق فلذة كبدها، حني 
اإمتناعه  �شبب  عن  ا�شتف�رست 
احلادثة  الدرا�شة،  مزاولة  عن 
التلميذ،  اأولياء  هزت  الأليمة 
عر�ض  بعد  �شكوى  قيدوا  الذين 
ابنهما على طبيب �رسعي، حرر 
اأيام   9 ملدة  عجز  �شهادة  له 
و�شهرا كامال من طرف الطبيبة 
ال�شدمة  نتيجة  النف�شانية، 
النف�شية العنيفة وحالتي اخلوف 
حالتا  اللتني  ال�شديدين  والذعر 
دون التحاقه مبقاعد الدرا�شة.   

اأ�ساتذة مهددون بال�سجن لت�سببهم يف عجز دائم لتالمذتهم 

�أطفال يقتادون �أ�ساتذتهم 
لقاعات �ملحاكم.. 

.. وتالميذ يكملون م�سوارهم الدرا�سي بعاهات م�ستدمية

�سهدت �ملحاكم �جلز�ئرية �رتفاعا متز�يد� لق�سايا �ل�سرب و�لعتد�ء �لتي ر�ح �سحيتها ع�سر�ت �لأطفال �لذين �قتادو� �أ�ساتذتهم لقاعات �ملحاكمة، �أين 
يقف �لقا�سي حري�نا، وهو يحاكم �أ�ستاذ�، �ساب �سعره يف تربية �لأجيال، وهو �لذي در�سه يوما ما، مما دفع باملخت�سني و�لأطباء �إىل �ملطالبة باإعادة �لنظر يف 

�لظروف �لبيد�غوجية و�لجتماعية للأ�ساتذة �لذين دفعتهم �ل�سغوط �إىل �رتكاب �أخطاء ق�ست على ح�سيلة �سنو�ت طويلة من �جلهد و�لعطاء.



االدارية  املقاطعة  بطالو  هدد 
 ، مترنا�ست  بوالية  �سالح  عني 
باحلق  للمطالبة  لل�سارع  باخلروج 
يف  العاملة  بال�رشكات  العمل  يف 
ال�سناعة النفطية ، مع فتح حتقيق 
معمق يف حاالت التوظيف بالطرق 

امللتوية .
مبدينة  البطالني  ممثلي  توعد 
بعد  على  الواقعة  �سالح  عني 
والية  مقر  عن  كلم   700 حوايل 
يف  لل�سارع  باخلروج   ، مترنا�ست 
على  لل�سغط  احتجاجية  حركة 

الدفع  اأجل  من  الو�سية  ال�سلطات 
القائم  بان�سغالهم  التكفل  بها نحو 
بالتوظيف  اأحقيتهم  يف  املتمثل 
بالكم الهائل من ال�رشكات العاملة 
برتاب عا�سمة الغاز، مع اال�رشاع 
يف فتح حتقيق يف طرق التوظيف 
امللتوية لبطالني من خارج الوالية ، 
حيث اأن هذا التجاوز اأثار حفيظة 
خلفية  على  وذلك  العمل  طالبي 
التزايد املقلق لدرجة االحتقان .

ممثلي  نا�سد  مت�سل  �سياق  يف  و 
فيهم  مبا  العمل  عن  العاطلني 

املعاهد   ، اجلامعات  خريجي 
العليا  املدار�س   ، الكربى 
املهني  التكوين  مراكز  ومرتب�سي 
امل�ستوى   عدميي  حتى  والتمهني 
، يف معر�س حديثهم مع »الو�سط 
دومي  مترنا�ست  والية  وايل   «
بعني  املنتدب  والوايل  اجلياليل  
ب�رشورة  خل�رش   �سدا�س  �سالح 
فتح  اأجل  من  العاجل  التدخل 
حتقيق يف طرق التوظيف امللتوية 
، حمملني االإدارة الو�سية م�سوؤولية  
من  وحرمانهم  تهم�سيهم  تبعيات 

التطبيق  اطار  يف  العمل  يف  احلق 
  2013/01 رقم  لتعليمة  ال�سارم 
ب�رشورة   والقا�سية  عن  ال�سادر 
منح اأولوية التوظيف  للعاطلني عن 

العمل من اأبناء املنطقة .
عديد  وجه  فقد  ثانية  جهة  من 
العاملة  اليد  مبلف  املهتمني 
مبدينة عني �سالح باأ�سابع االتهام 
ومنتخبني  حمليني  مل�سوؤولني 
بالوقوف خلف التخالط امل�سجل 

ب�سوق العمل .
�أحمد باحلاج 

عائلة    3600 ممثلي  طالبت 
ببلديات  الرعوية  باالأودية  قاطنة 
مترنا�ست ، عني قزام ، تينزاوتني 
 ، خمتار  باجي  برج   ، تيمياوين   ،
بن   ، العربي  الطالب   ، املاء  دوار 
ورقلة  بواليات  اأقل  وبدرجة  ق�سة 
، تيندوف وب�سار ، يف ت�رشيح لهم 
احلكومة  »الو�سط«،  يومية  مع 
يف  معمق  حتقيق  فتح  ب�رشورة 
لهذه  املوجهة  االإعانات    م�سري 
الفئة اله�سة من املجتمع املحلي 
، وهو  و خيم  واأفر�سه  اأغطية  من 
االأمر الذي جعلهم يعانون االأمرين 
املقلق ملعدالت  االرتفاع  ظل  يف 
اليومني  يف  جتاوزت  التي  احلر 
االأخريين عتبة الـ 50 درجة مئوية 

حتت الظل .
ذات  طالب  فقد  ذلك  جانب  اىل 
املتحدثني ب�رشورة تقدمي م�سوؤويل 
امل�ساءالت  اأمام  الواليات  تلك 
تو�سيحات  لتقدمي  القانونية 
بتو�سيات  التزامهم  عدم  حول 
قوافل  لربجمة  الرامية  احلكومة 

طبية متكونة من اخ�سائي الن�ساء 
والتوليد ، طب العظام ، احلنجرة ، 
العيون واالأطفال  كل ثالثة اأ�سهر 
لفائدة هذه العائالت الإجراء لها 

فحو�سات طبية جمانية .
ويف مو�سوع ذي �سلة فقد اأ�رشت 
وجود  عن  اخلا�سة  م�سادرنا 
احتجاجية  وعرائ�س  �سكاوى 

بالبالد  القرار  على طاولة �سناع 
، وذلك على خلفية  حرمانهم من 
االعانات اخلا�سة ب�سهر رم�سان 
اإليهم  ت�سل  مل   والتي  املبارك 
 ، االأ�سطر  هذه  كتابة  غاية  اإىل 
اأن االعانات  ككل  يوؤكد على  ما 
االإ�ستيالء  من  تتجرد  مل  �سنة 
عليها من طرف املافيا ، بحيث 

اإال  جديد  مو�سم  يدخل  يكاد  ال 
و  التجاوزات  جملة  �سجل  قد  و 
االعانات  بخ�سو�س  الف�سائح 
االن�سانية ، و هو ما طالب �سكان 
اخلناق  بت�سييق  ب�ساأنه  الوادي 

على املتورطني فيها .

يئن �لبدو �لرحل و�لرعاة مبناطق جنوب �لبالد �لكبري ، حتت وطاأة �لفقر �ملدقع ، ب�شبب �ل�شو�ئب �لتي تخيم 
على �إعانات وز�رة �لت�شامن �لوطني و�لأ�شرة وق�شايا �ملر�أة �ملوجهة لهذه �لفئة �له�شة من �ملجتمع �ملدين .

مترن��شت ، �أدر�ر وتيندوف

�أحمد باحلاج 

3600 عائلة من البدو الرحل 
ت�شكو الفقر 

.         مطالب بتدخل �حلكومة للتحقيق يف م�شري �لإعانات 

للمطالبة  با�شتحد�ث منا�شب عمل لهم بال�شركات �لوطنية

باإ�شر�ف من �ملفت�ش �جلهوي ل�شرطة �جلنوب �لغربي 

 بطالو عني �شالح بتمرنا�شت يهددون 
باخلروج لل�شارع 

و�شع حيز اخلدمة مقرين اأمنيني جديدين 

حملو� مديرية �شونلغاز �مل�شوؤولية  
وطالبو� بالتحقيق يف �أمو�ل �لدولة

 �شكان ورقلة �شاخطون من 
االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي 
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 270 املنيعة  بلدية  �سكان  طلب 
كلم عن مقر والية غرداية   بفتح 
امللتوية  الطرق  حول  حتقيق 
اخلا�سة مب�ساريع اجلزائر البي�ساء 
، و قالت م�سادر حملية موثوقة اأن 
م�ساريع  اجلزائر البي�ساء ا�ستفاد 
فيهم  تتوفر  ال  اأ�سخا�س  منها 

ال�رشوط املطلوبة .
و رغم اأن هذا النوع من امل�ساريع 
برجمته الدولة خ�سي�سا كي مي�س 
ترمي  ك�سيا�سة   ، البطالني  فئة 
وراء  من  ياأتي  مزدوج  هدف  اإىل 
اأ�سا�سا  املتمثل  و   ، امل�رشوع 
خطر  من  املدينة  تخلي�س  يف 
اإىل  كذا  و   ، املرتاكمة  النفايات 
البطالة  �سبح  على  جزئيا  الق�ساء 
غري   ، ال�سباب  من  �رشيحة  لدى 
اإنتهاج طرق غري م�رشوعة يف  اأن 
بتويل  اخلا�سة  العاملة  اليد  توزيع 
 ، متاأخرا  عليه  اأبقى   ، امل�رشوع 
عن باقي مناطق الوالية و الواليات 
االأخرى املجاورة ، يف الوقت الذي 
هائلة  ميزانية  الدولة  له  جندت 
اإجناحه  �سبيل  يف  باملاليري  تقدر 
املادي  التاأطريين  اإمتام  اأجل  من 
و الب�رشي ، و الربنامج ذاته معمم 
على م�ستوى كل واليات الوطن من 

دون اإ�ستثناء .
العارفني  تنباأ   ، و يف �سياق مت�سل 
يف ال�ساأن البيئي و ال�سحي بتدهور 
الواقع البيئي مبدينة املنيعة  ، و 
اأمرا�س  عنه  �سيتولد  حتما  الذي 
�سالمة  تهدد   ، خطرية  وبائية 
امل�سكل  جراء  ذلك  و   ، ال�سكان 
تكد�س  يف  �ساهم  الذي  و  القائم 
و  القاذورات  و  القمامات  اأطنان 
ما  هو  و   ، البال�ستيكية  االأكيا�س 
املنتدبة  الوالية  �سكان  من  جعل 
املاليري  على  تنام  التي  املنيعة  
امل�ساكل  من  جملة  يف  يتخبطون 
يف  اأ�سا�سا  املتعلقة  التقليدية 
البيئي  للو�سع  الكارثي  التدهور 
املواطنني  عامة  جهتهم  من   ،
املدين  املجتمع  و  اجلمعيات  و 
طالبوا  و  القائم  بالو�سع  نددوا 
تدخل عاجل حلل امل�سكل العالق و 
ذلك بداية بو�سع م�رشوع اجلزائر 
من  م�ستحقيها  اأيدي  يف  البي�ساء 
البطالني و جتريده من املح�سوبية 
الوجه اخلارجي  اإعادة  اأجل  ، من 
 ، جهة  من  املدينة  بوجه  الالئق 
البطالني  من  الع�رشات  متكني  و 

مبن�سب الئق من  جهة اأخرى .
�شالح ،ب 

بلدية املنيعة تنام على 
قماماتها لف�شل م�شاريع 

اجلزائر البي�شاء 

فيما حرم منها �لع�شر�ت من �لبطالني 

ال�سيلي�س   حي  �سكان  �سب   
ببلدية ورقلة  ، جام غ�سبهم على 
املديرية الوالئية للتوزيع للكهرباء 
والغاز و�سط  ، نتيجة ظهور بوادر 
االنقطاعات  ظل    يف  انفجار 

املتكررة يف التيار الكهربائي  .
ال�سيلي�س  حي  �سكان  طالب     
لهم  ت�رشيح   ،يف  ورقلة   ببلدية 
وايل  من   « الو�سط    « يومية  مع 
جالوي  القادر  عبد  الوالية 
ب�رشورة  التدخل العاجل  من اأجل 
امللتوية  الطرق  يف  حتقيق  فتح 
الفعلي  التطبيق  دون   حالت  التي 
بالربنامج  اخلا�س   وال�سارم  
الذي  اال�ستعجايل  احلكومي 
ر�سدته املاليري من اأجل الق�ساء 
على النقاط ال�سوداء ل�سمان �سيف 
متكررة  انقطاعات  وبدون  اأمان 
للتيار الكهربائي االأمر الذي اأثقل 
كاهل العائالت التي ا�ستكت كثريا 
اأحلق  الذي  القائم  امل�سكل  من 
ا�رشار  ج�سيمة باأجهزتها الكهرو 

املنزلية  .
 من جهتها توعدت فئة و معينة من 

خمتلف ال�رشائح العمرية باخلروج 
لل�سارع للتنديد  بامل�سكل القائم ، 
حمملني يف نف�س الوقت   املديرية 
الوالئية للقطاع   م�سوؤولية تبعيات 
االحتقان   الذي قد يزداد يف ظل 
يف  واملخيف    املبكر  االرتفاع 
احلرارة  لدراجات  الوقت  نف�س 
التي بلغت ذروتها  53 درجة مئوية 

حتت الظل  .
اجلهة  �سكان  تخوف  من  زاد  وما 
الكهرومنزلية  اأجهزتهم  تعر�س 
امل�سكل  ا�ستمرار  حال  يف  للتلف 
اجلهات  مطالبني   ، املطروح 
والعمل  العاجل  بالتدخل  املعنية 
اأرقت  التي  املع�سلة  حلحلة  على 
باتت  واأنها  خا�سة  الوالية  �سكان 

تتكرر مع كل �سائفة .   
اأكد  قد  ورقلة  والية  وايل  كان 
على  اأن   ، منا�سبة    من  اأكرث  يف 
العمل  م�ساعفة  بالوالية  �سونلغاز 
بال�سهر على انهاء جميع العمليات 
التنموية امل�سجلة يف اطار الربامج 

امل�سطرة .
�أحمد باحلاج 

اأ�رشف مراقب ال�رشطة »بلعبا�س 
مو�سى« املفت�س اجلهوي ل�رشطة 
�سبيحة  ب�سار  الغربي  اجلنوب 
الثالثاء من االأ�سبوع اجلاري   يوم 
على و�سع حيز اخلدمة مرفقني 
من  كل  وهما  جديدين  اأمنيني 
املقر اجلديد للم�سلحة اجلهوية 

االإجتماعي  الن�ساط  لل�سحة 
امل�سلحة  وكذا  والريا�سات 
الن�ساط  لل�سحة  الوالئية 

االإجتماعي والريا�سات.
كما اأ�رشف كذلك على و�سع حيز 
الرابع  احل�رشي  االأمن  اخلدمة 
الكائن بحي املنقار والذي يعزز 

ال�رشطة  قوات  تواجد  بدوره 
من  كل  لتعزيز  وجاء  واإنت�سارهم 
واالأمن  الثاين  احل�رشي  االأمن 
ملحاربة  ال�ساد�س  احل�رشي 
ال�سيما  اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية 

احل�رشية منها.
وح�سبما اأفادت به م�سادرنا فاإن 

االأمن  لقطاع  املتوا�سل  التدعيم 
اإطار  يف  يندرج  جديدة  مبقرات 
تعزيز التواجد االأمني عرب جميع 
االأحياء التي ت�سهد كثافة �سكانية 
عالية لتطويق بوؤر االجرام و تاأمني 

املمتلكات العمومية واخلا�سة .
�أحمد باحلاج 
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خطاب �أبو عبيدة.. دالالت 
�لر�سائل و�أهمية �للحظة!

طل الناطق با�سم كتائب الق�سام اأبو عبيدة الليلة خماطًبا الراأي العام، متحدثا عن ق�سية اجلنود الأ�سرى يف 
غزة منذ 5 �سنوات، وركز  على كذب حكومة الحتالل وتهربها من ا�ستحقاقات �سفقة تبادل كما حذر من 

اأن امللف معر�س لالإغالق النهائي والكامل يف حال مل يلتزم نتنياهو بدفع ثمن �سفقة التبادل.

م.�س

ل مفاو�سات ول �سفقة 
بدون ثمن

ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب 
ال  قال:  �سنب  اأبو  حمزة 
وحقيقية  جادة  مفاو�سات 
يتعلق  فيما  اللحظة  حتى 
بق�سية اجلنود لدى املقاومة.
واأ�ساف يف حتليل له اأن هناك 
على  للتبادل  للق�سام  جهوزية 
معتقلي  ق�سية  اإغالق  اأ�سا�س 
اأن  موؤكدا  �ساليط"،  "�سفقة 
ال  اأنه  جدد  الق�سام  خطاب 
وتابع:  ثمن  بال  معلومات 
ل�سفقة  املقاومة  جهوزية 
�سفقة  يف  ح�سل  كما  مركبة 
الفيديو  )�رشيط  �ساليط 
مقابل االإفراج عن 20 اأ�سرية( 
واأ�سار اإىل اأنه ر�سالة لعائالت 
العام  الراأي  بتحريك  اجلنود 
حالة  لي�سكل  االإ�رشائيلي 
�سغط حقيقية على احلكومة 
اإجناز  يف  قدما  للم�سي 
الفرقاء  كل  واأن  ال�سفقة، 
اأزمة  ال�سيا�سيني هم جزء من 

اأبنائكم.

ر�سائل ع�سكرية 
ونف�سية

االأمني  ال�ساأن  الباحث يف  اأما 
زبيدة  اأبو  رامي  والع�سكري 
توا�سل  الق�سام  اإن  قال:  فقد 
والنف�سية  الع�سكرية  ر�سائلها 
االحتالل  حلكومة  املوجهة 
لديها  االأ�رشى  اجلنود  حول 
زبيدة  اأبو  واأ�ساف  غزة  يف 
الر�سائل  هذه  اأن  حتليل،  يف 
تاأتي لت�سّكل حالة من ال�سغط 
لقوة  امتالكها  واإبراز  جتاهها 
الردع، واإحداث حراك يف ملف 
االأ�رشى؛ فعجز االحتالل اأمام 
الق�سام لن يرتك اأمامه خيارا 
ال�ستعادة اأ�رشاه اإال عن طريق 
"مثلما  وتابع:  املفاو�سات 

اإدارة  يف  املقاومة  جنحت 
�ستنجح  الع�سكرية،  املعارك 
الق�سام اأي�سا يف املفاو�سات، 
حيث تتعامل مع االحتالل من 
لن  فهي  بالند،  النّد  منطلق 
يتعلق  فيما  تنازالت  اأي  تقدم 
تفعله  ما  كل  واإمنا  بثوابتها، 

لتحريك ملف االأ�رشى".
الق�سام  ر�سالة  اأن  كما 
ال  املراوغة  باأن  لالحتالل، 
نتنياهو،  وعلى  نفًعا،  جتدي 
الذي جرب املراوغة يف ملف 
النهاية  ويف  �سابقا  �ساليط، 
خ�سع ل�رشوط املقاومة، وفق 
نتنياهو  اأن  وتابع  زبيدة  اأبو 
امللف،  يفتح  ال  اأن  يحاول 
الوحيد  الطرف  لي�س  واأنه 
امل�ساألة،  على هذه  امل�سيطر 
هو  اأهم  طرفا  هناك  واإن 
باجلنود  حتتفظ  املقاومة 
"اأما  م�سريهم،  وتعرف 
يعرفان  ال  وحكومته  نتنياهو 

اأي �سيء".
واأكد اأن تنياهو اأمامه خياران 
م�سابه  االأول  لهما؛  ثالث  ال 
االآخر  اأما  �ساليط"،  لـ"�سفقة 
)مفقود  اأراد  رون  خيار  هو 
وال  عاما،   33 منذ  بلبنان 
�سيًئا(  عنه  اإ�رشائيل  تعرف 

خطاب  توقيت  اأن  اأكد  كما 
واأنه  منا�سبا،  كان  الق�سام 
يف  ال�سهاينة  ال�سا�سة  و�سع 
�سيكون  اأنه  اإىل  ماأزق، م�سريا 
على  كبرية  انعكا�سات  له 
"اإ�رشائيل"واأ�سار  اجلمهور يف 
اأتت  الق�سام  ر�سائل  اأن  اإىل 
اأحالم  من  املزيد  لتحطم 
نتنياهو؛  بنيامني  وطموحات 
امللح  ي�سع  اليوم  فالق�سام 

على جروح نتنياهو.
وقال: اإن اإعالن موت االأ�رشى 
اأعلن  الذي  االإ�رشائيليني 
من  احلرب  وقت  العدو  عنه 
�سفقة،  اأي  من  التقليل  اأجل 
ح�سبان  يف  كان  هذا  اأن  اإال 
واأ�سار  قوله  وفق  الق�سام، 
ا�ستوعبت  املقاومة  اأن  اإىل 
�رشيعا،  االإ�رشائيلي  االإعالن 
وعدته جمرد ا�ستدراج فا�سل 
معلومات  على  للح�سول 
عليها  باحل�سول  يفلح  لن 
"اأ�رشى  واإطالق  ثمن،  دون 

�ساليط".
حالة  يعي�س  الكيان  اأن  واأكد 
ال  مقاومة  مع  جدية  �رشاع 
االإقليمية  لل�سغوط  تخ�سع 
والدولية، "ال �سيما اأن اأطرافاً 
خط  على  دخلت  عدة  دولية 

املفاو�سات من دون اأي ثمرة 
اإال بتحقيق �رشوط ومتطلبات 
اأي  اإجناز  اأجل  من  املقاومة 

�سفقة".
م�سري  اأن  زبيدة  اأبو  وختم 
يف  جمهوال  �سيبقى  اجلنود 
ظل مت�سك الطرفني براأيهما، 
هناك  يكون  لن  اأنه  موؤكدا 
تقدم يف الق�سية ما مل يك�رش 
اأن  وا�ستبعد  القائم،  اجلمود 
تقوم حما�س بذلك كي ت�سمن 
"اإ�رشائيل" حتت  اإعادة   عدم 
يفرج  من  اعتقال  ظرف  اأي 

عنهم يف ال�سفقة.

اأهمية اللحظة

مرداوي  حممود  الكاتب  اأما 
فقد علق قائال: اخلطاب جاء 
رداً على الت�رشيحات االأخرية 
االحتالل  عن  �سدرت  التي 
ومروراً  نتنياهو  من  بدءاً 
االأ�رشى  �سوؤون  مبن�سق 
واملفقودين يارون بلوم الذين 
العام  الراأي  ت�سليل  حاولوا 
املقاومة  حتميل  خالل  من 
م�سوؤولية االن�سداد يف امللف.

اإدراك  اإن اخلطاب هو  وقال: 

اللحظة  الأهمية  الق�سام 
الذي  ال�سغط  الراهنة وحجم 
اَر�س على نتنياهو يف اإطار  يمُ
الراأي  با�ستطالعات  الرتاجع 
اخلطاب  حمتوى  اأن  واأ�ساف 
وتوقيته يدلل على عمق قراءة 
للتناق�سات  الق�سام  كتائب 
الكيان  مكونات  يف  احلا�سلة 
على  والدخول  ال�سهيوين 
تعزيز  اأجل  من  خطها 
اخلالف لل�سغط على نتنياهو 
واأ�سار  االتفاق  اإجناز  لت�رشيع 
مرداوي اإىل براعة اللعب على 
يف  الظاهرة  العن�رشية  وتر 
واأ�سود  اأبي�س  بني  ما  التعامل 
و�رشقي وغربي، وبني اآ�سيوي 
الذين  اجلنود  يف  واإفريقي 
مت�ساٍو  جي�س  يف  يخدمون 
والقتل  اجلرية  ممار�سة  يف 

ومواجهة املوت.
واأكد اأن هذا الظهور االإعالمي 
املفاو�سات،  من  جزء  املهم 
ودالالت  �سطوره  بني  وما 
امل�ستقبل  اأن  يمُفهم  مفرداته 
تكتيك  اأفق  يحمل  القريب 
اأخرى  بو�سائل  تفاو�سي 
متنوعة وخمتلفة من الق�سام، 
اأخرى  و�سائل  ي�ستخدم 
اأوراقاً جديدة تعتمد  ويوظف 

على نفاد �سرب نتنياهو.
اأن  يدرك  الق�سام  وقال: 
عن  يبحث  ماأزق  يف  نتنياهو 
كل الو�سائل واالأدوات للخروج 
وحماية  الزجاجة  عنق  من 
فلرمبا يف  ال�سجن،  من  راأ�سه 
اأهايل  �سوت  ارتفاع  �سياق 
ال�ساغطة  وحركتهم  اجلنود 
املمرات  اأحد  لنتنياهو  متثل 
االنحبا�س  حالة  من  املنجية 
موؤ�رش  يف  واالنهيار  �سيا�سياً 
بـ"اإذن  وختم  اال�ستطالعات 
جوالت  من  جولة  هي 
�ستتوا�سل مركزة تعك�س وعياً 
الق�سام  اأهداف  وتوؤكد فطنة، 
لكن  الت�رشيع،  وا�سحة  منها 
قاطع  ال�سفقة  بعقد  الثقة 

كال�سم�س يف رابعة النهار".

النواب  جمل�س  اأقر 
ت�رشيًعا   ، االأمريكي، 
املقاطعة  حركة  يعار�س 
العاملية �سد "اإ�رشائيل"، 
ب�سبب  متوقعة  يف خطوة 
اليهودي  اللوبي  نفوذ 
ولكن  وا�سنطن،  يف 
ال�سوء  �سلط  القرار 
بني  االنق�سامات  على 
حول  الديقراطيني 

العالقة مع "اإ�رشائيل".
بو�سع  القرار  ويق�سي 
�سجل  يف  امل�رّشعني 
معار�سة حلركة املقاطعة 
اال�ستثمارات  و�سحب 
على  لل�سغط  والعقوبات 
ق�سايا  ب�ساأن  "اإ�رشائيل" 
ومّر  االإن�سان  حقوق 
ب�سهولة  القانون  م�رشوع 
باأغلبية 398 �سوًتا مقابل 
�سوت  حيث  �سوًتا،   17
خم�سة اأع�ساء حا�رشين، 
ديقراطيا،   16 و�سوت 
التقدميني  من  معظمهم 
من  وكان  القرار  �سد 
للقرار،  املعار�سني  بني 
النائبات التقدميات اإلهان 

عمر )ميني�سوتا( ور�سيدة 
التي  )مي�سيغان(  طليب 
املعار�سة  حركة  تدعم 
جمل�س  زعماء  وطرح 
الديقراطي  النواب 
عملية  اإطار  يف  القرار 
التي  ال�رشيع،  امل�سار 
تتطلب اأغلبية الثلثني مع 
 40 ملدة  حمدود  نقا�س 
اأحد  دقيقة، ومل يتحدث 
�سد م�رشوع القرار خالل 
النقا�س املخ�س�س، ولكن 
التقدميات  الربملانيات 
وقت  يف  خطابات  األقني 
�سبب  عن  للتعبري  �سابق 

الت�سويت.
طليب،  ر�سيدة  وقالت 
بجذورها  م�ست�سهدة 
"ال  اإنها  الفل�سطينية، 
ت�ستطيع الوقوف ومراقبة 
هذا الهجوم على حريتنا 
يف  واحلق  التعبري  يف 
ال�سيا�سات  مقاطعة 
حلكومة  العن�رشية 

اإ�رشائيل".

الأمريكي" "النواب 

 مترير م�سروع قانون �سد حركة 
�ملقاطعة �لعاملية �سد "�إ�سر�ئيل"،

االحتالل  قوات  اعتقلت 
اأم�س  �سباح  االإ�رشائيلي 
ب�سري،  اآالء  املواطنة 
ملقابلة  ا�ستدعائها  بعد 
وكانت  املخابرات  جهاز 
لل�سلطة  االأمنية  االأجهزة 
اأفرجت  الفل�سطينية 
م�ساء يوم االأحد املا�سي 
بعد  ب�سري  املواطنة  عن 
اأ�سابيع،  عدة  اعتقالها 
هي املرة الثانية التي مت 
اعتقالها لديهم يف غ�سون 

�سهرين.
يف  اعتقلت  اآالء  وكانت 
التا�سع من مايو املا�سي 
عثمان  م�سجد  داخل  من 
قرى  باإحدى  عفان  بن 
حت�سريها  اأثناء  قلقيلية 
القراآن  حتفيظ  لدرو�س 

�سهر  خالل  الكرمي 
وذلك  املبارك،  رم�سان 
 25 من  مداهمته  بعد 
دون  االأمن  عنا�رش  من 
ق�سائي،  اإذن  اإبراز 
اأو  موافاتها  ودون 
باأ�سباب  اأ�رشتها  موافاة 

االعتقال.
ال�سلح  واأ�سدرت حمكمة 
مدينة  يف  الفل�سطينية 
ال�سفة  �سمال  قلقيلية 
قراراً  االأحد،  الغربية، 
 23( ب�سري  عن  باالإفراج 
الثانية،  للمرة  عاماً( 
بقيمة  جتارية  بكفالة 
اأردين  دينار  اآالف  ثالثة 
عن  دوالراً(   4230 )نحو 
امللفات  من  ملف  كل 

املوقوفة ب�ساأنها.

بعد �أيام من �إفر�ج �ل�سلطة عنها.. 
�الحتالل يعتقل �آالء ب�سري

القذايف  جنل  اأن�سار  يزال  ال  فيما 
بعد  ينتظرون ظهوره  االإ�سالم  �سيف 
اإطالق  عن  االإعالن  منذ  اختفائه 
اأ�سدرت   ،2017 عام  �سيف  �رشاحه 
مذكرة  اللبنانية  املخت�سة  اجلهات 
زاهر  واأ�سدر  غيابيا  بحقه  توقيف 
اخلا�س يف  اللبناين  املحقق  حمادة، 
ال�سدر  مو�سى  االإمام  اختفاء  ق�سية 
ومرافقني اثنني له، مذكرات توقيف 
غيابية طالت الأول مرة جنل القذايف 

�سيف االإ�سالم وت�سعة اآخرين.

اأ�سماء  عن  االإف�ساح  يتم  مل  وفيما 
اثنني  عن  ك�سف  املطلوبني،  جميع 
رئي�س  ال�سنو�سي،  اهلل  عبد  هما 
عهد  يف  الع�سكرية  اال�ستخبارات 
االأ�سيبعي،  رم�سان  واأحمد  القذايف، 
اخلا�س  وقلمه  القذايف  مكتب  مدير 
ولفت املحقق العديل اللبناين اإىل اأن 
عليهم  االدعاء  "بعد  اتخذ  االإجراء 
يف  تورطهم  على  اأدلة  وورود  اأ�سوال 
املتمادي  اخلطف  بجرم  اال�سرتاك 

يف الزمن".

عن  لالإعالم  الوطنية  الوكالة  ونقلت 
املحقق العديل اأن "وزارة اخلارجية 
الوطني  الوفاق  حكومة  يف  الليبية 
عليهم  املدعى  اإبالغ  مرارا  رف�ست 
فجرى  االأ�سول،  وفق  املذكورين 
قانون  ين�س  كما  ل�سقا  اإبالغهم 

اأ�سول املحاكمات اجلزائية".
ال�سدر،  مو�سى  االإمام  اأن  يذكر 
عام  ليبيا  اإىل  زيارة  بعد  اختفى  كان 
1978، وتتهم ال�سلطات اللبنانية نظام 
القذايف بتغييبه، فيما كانت طرابل�س 

توؤكد اأن ال�سدر ورفيقيه غادرا البالد 
يف طائرة توجهت اإىل اإيطاليا اجلدير 
بالذكر اأن جنل القذايف االأكرث �سهرة، 
العمر  من  يبلغ  كان  االإ�سالم  �سيف 
حني اختفى مو�سى ال�سدر 6 �سنوات، 
اإال اأن ديباجة مذكرات االعتقال توؤكد 
)املعنيني  تورطهم  على  "اأدلة  توفر 
يف  االإ�سالم(  �سيف  ذلك  يف  مبا 
املتمادي  اخلطف  بجرم  اال�سرتاك 

يف الزمن".

الق�ساء اللبناين 

مذكرة توقيف بحق �سيف �الإ�سالم معمر �لقذ�يف!
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مركز امل�ضتقبل للدرا�ضات و 
االأبحاث املتقدمة

الإلكرتوين  للف�ضاء  كان  ثم،  ومن 
البنية  �رشوخ  ات�ضاع  يف  وظيفي  دور 
ال�ضتبدادية باملنطقة، والو�ضول اإىل 
انطوت  مبا  العربية  الثورات  حلظة 
عليه من قدرة الف�ضاء الإلكرتوين على 
احل�ضد يف مواجهة عدٍد من الأنظمة 

احلاكمة، واملطالبة برحيلها.
ما حدث بعد ذلك كان اأكرث تعقيًدا، 
فبعد رحيل الأنظمة احلاكمة يف دول 
واليمن،  وليبيا  وم�رش  تون�س  مثل 
فقط  )ولي�س  ككل  املنطقة  دخلت 
انتقالية  مرحلة  الثورات(  دول 
متعرثة، مت التكري�س خاللها لتباينات 
اأكرث  و�ضيا�ضية  فكرية  ومتايزات 
جتلت  واحد  اآن  يف  وعنًفا  عمًقا 
الإلكرتوين  الف�ضاء  يف  مالحمها 
متزايًدا  اعتماًدا  ي�ضهد  بات  الذي 
وحماولت  الكراهية،  خطاب  على 
مبفردات  والقبول  ال�رشعية  لإ�ضفاء 
تنظيف  عملية  عرب  اخلطاب  هذا 
 Virtual Cleaning افرتا�ضي 
ب�ضكل  والعداء  الكراهية  اإنتاج  تُعيد 

اأكرث احرتافية. 

غ�ضيل املعلومات وخطاب 
الكراهية:

لظاهرة  الأوىل  البدايات  ارتبطت 
باملجتمعات  الإلكرتونية«  »الكراهية 
عقد  خالل  �ضيما  ل  الغربية، 
املن�رشم،  القرن  من  الت�ضعينيات 
احلركات  من  الكثري  اإحياء  واإعادة 
الأبرز  النموذج  ولعل  العن�رشية. 
على ذلك املوقع الإلكرتوين »�ضتورم 
تاأ�ض�س  الذي  املتطرف،  فرونت« 
عام 1995 على يد دون بالك؛ حيث 
اإحياء  اإعادة  املوقع  الهدف من  كان 
وجتديد خطاب جماعة »كو كلوك�س 
وحينما  البي�ضاء.  العن�رشية  كالن« 
كان  املوقع  هذا  بالك  دون  اأطلق 
فر�ضة  ميثل  الإنرتنت  اأن  يعتقد 
لنقل ر�ضالته العن�رشية اإىل قطاعات 
زهيدة  بتكلفة  اجلمهور  من  وا�ضعة 

مقارنًة بو�ضائل الإعالم التقليدية. 
خالل ال�ضنوات التالية، كانت ظاهرة 
الكراهية الإلكرتونية تكت�ضب املزيد 
ميتلكه  ما  مع  وخا�ضة  الزخم،  من 
على  قدرة  من  الإلكرتوين  الف�ضاء 
واإعادة  الكراهية،  ظاهرة  تطوير 
عنها.  املعربة  اجلماعات  متثيل 
متت  املعطيات،  هذه  مع  وات�ضاًقا 
املعلومات  »غ�ضيل  مقاربة  �ضياغة 
 »Information Laundering
لتف�ضري  ت�ضلح  مركزية  كمقاربة 
التطورات التي طراأت على خطابات 

الكراهية.
اأب�ضط  -يف  املقاربة  هذه  تُعرب 
الف�ضاء  قدرة  عن  تعريفاتها- 
خطاب  �رشعنة  على  الإلكرتوين 
يف  الندماج  خالل  فمن  الكراهية، 
املختلفة  الفرتا�ضية  امل�ضارات 
)على غرار حمركات البحث، ومواقع 
و�ضبكات  واملدونات،  الإنرتنت 
عمليٌة  حتدث  الجتماعي(  التوا�ضل 
 Adam كالين  اآدم  عليها  يطلق 
 Virtual تنظيًفا افرتا�ضًيّا ،klein
الكراهية  خلطابات   Cleaning

لإعادة  تتعر�س  التي  التقليدية، 
اإثرها  على  تتحول  وت�ضميم  هند�ضة 
من  جزء  اإىل  املتطرفة  الأفكار 
حتى  اأو  �ضيا�ضية  اأو  تعليمية  اأجندة 

روحانية ذاتية.
وهكذا، يُ�ضبح الهدف النهائي لعملية 
مفردات  اإدماج  املعلومات  غ�ضيل 
الكراهية �ضمن معارف عامة تُ�ضفي 
ال�رشعية،  من  خارجية  طبقة  عليها 
حيالها.  الرف�س  من  الكثري  تثري  ل 
�ضبيل  -على  الفكرة  لهذه  ظهر  وقد 
الأدبيات  بع�س  يف  جتليات  املثال- 
يف  البي�ضاء  العن�رشية  تناولت  التي 
اأن  وافرت�ضت  غربية،  جمتمعات 
اخلطاب  انت�ضار  يُ�ضكله  خطر  اأكرب 
الإنرتنت  يف  الأبي�س  العن�رشي 
التي  العن�رشي  التنوير  -وحملة 
يروج لها- هو تهديد الرتاكم العلمي، 
والإنتاج املعريف اخلا�س مبو�ضوعات 
املدنية  واحلقوق  والعن�رشية  العرق 

يف الع�رش الرقمي.

وتنبني اأطروحة »غ�ضيل 
املعلومات« على ثالث فر�ضيات 

رئي�ضية، هي:
)*( الفر�ضية الأوىل: وت�ضري اإىل وجود 
 Hate Groups جماعات الكراهية
غري  والعداء  العنف  اإىل  تدعو  التي 
اأو جمموعات  اأ�ضخا�س  املربر جتاه 
اأو  دينية،  اأو  عرقية،  �ضمات  لها 
وتَ�ضتخدم  جن�ضية.  حتى  اأو  جهوية، 
متعددة مبا  اأدوات  اأهدافها  لتحقيق 
م  قَدّ الذي  الإلكرتوين  الف�ضاء  فيها 
من  مُيكن  اإطاًرا  اجلماعات  لهذه 
ب�ضكل  اإىل اجلماهري  الو�ضول  خالله 
غري م�ضبوق، واإعادة تدوير خطابها، 

وجتديد �ضياغته.
فمثل هذه اجلماعات توظف الف�ضاء 
بح�ضب  لالت�ضال،  كاأداة  الإلكرتوين 
 Symbolic نظرية التقارب الرمزي
Convergence theory، يف نقل 
كانت  �ضواء  والروايات،  الأفكار 
خا�ضة بها اأو تلك املتعلقة بالأغيار، 
اجلماعة،  وعي  ت�ضكيل  وبالتبعية 
وتدعيم الهوية امل�ضرتكة لأع�ضائها. 
تتعلق  وهي  الثانية:  الفر�ضية   )*(
على  القائمة  الفرتا�ضية  بالفو�ضى 
الإلكرتوين،  للف�ضاء  الذاتية  ال�ضمات 
الدرجة  لذات  يخ�ضع  ل  اإنه  اإذ 
بالإعالم  اخلا�ضة  التنظيمية  والأطر 
ل  م�ضاحة  اإزاء  فنحن  التقليدي، 
بالتخمة  تت�ضم  الأفكار  من  متناهية 
روؤى  طرح  وحرية  املعلوماتية، 
اأو  معتدلة  كانت  �ضواء  متباينة، 
الفتقار  ظل  يف  وذلك  متطرفة، 
ال�ضيا�ضية  والقيود  ال�ضوابط  اإىل 
والإعالمية، وعدم القدرة على حتديد 
هوية الفاعلني احلقيقية، وهو الأمر 
من  التاأكد  ال�ضعب  من  يجعل  الذي 
�ضحة ودقة املحتوى الإعالمي الذي 
الإلكرتوين،  الف�ضاء  يف  عر�ضه  يتم 
الكراهية  ال�ضماح جلماعات  وبالتايل 

بتحقيق اأهدافها.
تن�رشف  وهي  الثالثة:  الفر�ضية   )*(
اإىل معادلة الإدراك يف مقابل الواقع، 
غ�ضيل  لآليات  بالن�ضبة  الأهم  فالأمر 
متلقي  مدركات  هو  املعلومات 
املهم  من  فلي�س  الدعائية،  الر�ضالة 
بالن�ضبة جلماعات الكراهية اأن تنقل 
خميلة  اإىل  مو�ضوعي  ب�ضكل  الواقع 

املتلقي، ولكن الأولوية تكون لإعادة 
ت�ضبح  حتى  الفرد  مدركات  ت�ضكيل 
متما�ضيًة مع اأهداف هذه اجلماعات 

ور�ضالتها.
فالإدراك -بح�ضب اآدم كالين- ميكن 
الوقت،  مبرور  حلقائق  يوؤ�ض�س  اأن 
وال�ضتمرارية  التكرار  عرب  وذلك 
بغية  حمددة  مفردات  ا�ضتدعاء  يف 
)قد  الفرد  لدى  ذهنية  �ضور  تر�ضيخ 
مدلولت  حتمل  اأنها  الفرد  ي�ضعر  ل 
البعيد  املدى  على  ت�ضبح  كريهة( 

مناط حكمه، وت�ضوراته، ومواقفه.

اأمناط غ�ضيل املعلومات:

املعلومات«  »غ�ضيل  مقاربة  ت�ضكل 
الكراهية  ظاهرة  لفهم  اأوليًة  مقدمًة 
الإلكرتونية يف املنطقة العربية التي 
ل  املا�ضية،  ال�ضنوات  �ضهدت خالل 
موجة  العربية،  الثورات  بعد  �ضيما 
املجتمعي،  التطرف  من  هائلة 
لها  كان  الواقعية،  والكراهية 
الإلكرتوين  الف�ضاء  يف  امتداداتها 
على  وقدرته  الفو�ضوية،  بطبيعته 
الفرتا�ضي-  التنظيف  –اأو  �رشعنة 
خطابات الكراهية من خالل منطني 

اأ�ضا�ضيني:
يعتمد  وهو  النطباعي:  النمط   -1
ب�ضكل كبري على التجارب ال�ضخ�ضية 
العاطفية  والنطباعات  اخلا�ضة، 
احلياتية  باخلربات  املرتبطة 
كبري  ب�ضكل  حتتاج  ل  التي  املنتقاة، 
وهو  متما�ضك،  معريف  حمتوى  اإىل 
امل�ضتمر  ال�ضتدعاء  ي�ضتلزم  ما 
ال�رشيعة  ال�ضور  من  ملجموعة 
واملوؤثرات  واملو�ضيقى،  احلركة، 
ال�ضوتية، والرتكيز على جتارب معينة 
ل�ضانع  ال�ضمنية  الأهداف  تخدم 

الر�ضالة الإعالمية.
يف  جاذبيته  النمط  لهذا  كان  لقد 
�ضياق ما بعد الثورات العربية؛ اإذ اإن 
عدًدا من حالت الكراهية التي ن�ضاأت 
كانت  احلني،  ذلك  منذ  باملنطقة 
بنيتها  عن  املبا�رش  التعبري  تتجنب 
ت�ضتخدم  املقابل  ويف  املعرفية، 
الأحداث اليومية، والأدوات الرمزية، 
ب�ضكل متحيز وجزئي )منها  وال�ضور 
ل�ضور  الرباجماتي  ال�ضتخدام  مثال 
�ضحايا احلروب القائمة باملنطقة(، 
ل�ضاحلها،  الواقع  اختزال  لها  يُتيح 
لي�ضبحوا  الأفراد  مدركات  وتغيري 
الكراهية،  خلطاب  تقبال  اأكرث 

واجلماعات املعربة عنه.
يُويل  والأكادميية:  التقنية  الروح   -2
لق�ضية  كبرية  اأهمية  النمط  هذا 
بخطاب  اخلا�ضة  امل�ضداقية 
من  الكثري  حتاول  حيث  الكراهية؛ 
خطابها  �رشعنة  الكراهية  جماعات 
باإ�ضفاء �ضبغة علمية اأكادميية -اأو ما 
يُطلق عليه الروح التقنية والأكادميية 
 academic and techno
ويف  اخلطاب.  هذا  على   -ethos
هذا الإطار، ي�ضري �ضني بورومان اإىل 
الأكادميية  الروح  تتوافر  »عندما  اأنه 
اأكرث  القارئ  ي�ضبح  العمل،  يف 
وفرد  عقالين،  الكاتب  باأن  اقتناًعا 
يت�ضم  �ضادق  حوار  منخرط يف  ذكي 
بالأمانة العلمية، وهو ما يقود القراء 
اإىل العتقاد باأن الكاتب اأخالقي يف 

بناء احلجج«.

اأن  يعني  املقولة  تلك  اإىل  ال�ضتناد 
الإنرتنت  م�ضتخدمي  من  الكثري 
ملواقع  امل�ضداقية  اإعطاء  اعتادوا 
املعايري،  من  بعدد  تت�ضم  اإلكرتونية 
اجلاذبية  ودرجة  الفني،  كالت�ضميم 
ومثل  املوقع.  زوار  وعدد  والتطور، 
الكراهية  هذا الأمر، منح جلماعات 
باملنطقة  املوجودة  ذلك  يف  -مبا 
العربية- فر�ضًة اأكرب لإعادة هند�ضة 
مفرداتها التقليدية، والتجلي مبظهر 
مغاير عرب اإنفاق الأموال على ت�ضميم 
واملبالغة  احرتافية،  اأكرث  مواقع 
قبيل  من  م�ضطلحات  ا�ضتخدام  يف 
والأكادميي  ال�ضرتاتيجي  اخلبري 

والنا�ضط ال�ضيا�ضي.

حمفزات الكراهية 
االإلكرتونية:

ثمة عالقة تفاعلية بني ما يحدث يف 
الف�ضاء الإلكرتوين والواقع املجتمعي 
اأثر  ما  وبقدر  العربية،  باملنطقة 
الواقع،  هذا  يف  الإلكرتوين  الف�ضاء 
بقدر ما اكت�ضب منه مفردات ال�رشاع 
فالواقع  والطائفية.  والكراهية 
املحفزات  من  عدٍد  على  انطوى 
الإلكرتونية،  للكراهية  املعززة 
من  ومتكنها  امل�رشعنة،  بقدراتها 
ت�ضهد  جمتمعات  يف  الكثريين  جذب 
وال�ضعور  الت�ضامح،  عدم  من  حالة 
باحلرمان الن�ضبي. وبوجه عام متثلت 
فيما  الإلكرتونية  الكراهية  حمفزات 

يلي:
فالثورات  الثورات:  اإخفاق   -1
من  تندلع  خيالية  حالة  بطبيعتها 
الواقع،  لتغيري  مثالية  تطلعات 
طوباوية  بحالة  عنه  وال�ضتعا�ضة 
تت�ضادم  الوقت  مبرور  ولكن  خا�ضة. 
هذه املخيلة مع واقع ما بعد الثورة 
وال�رشاع،  باملناف�ضة  املحتدم 
املتولدة  التطلعات  ثورة  وتتقل�س 
تتزايد  ثم  ومن  الثورة،  رحم  من 
احلركات  لدى  وخا�ضة  الإحباطات، 
جتني  اأن  دون  بالثورة  بادرت  التي 

ثمارها، اأو حتقق طموحاتها.
حدث هذا الأمر يف الثورات العربية، 
وعلى وجه اخل�ضو�س الأجيال ال�ضابة 
التي كانت تطمح اإىل جمتمع خمتلف، 
ولكنها �رشعان ما اأُ�ضيبت بالإحباط 
النعزايل  ال�ضياق  هذا  ويف  والعزلة. 
املجتمعية،  بالختاللت  وال�ضعور 
ي�ضطلع  اأن  الإلكرتوين  للف�ضاء  مُيكن 
جهة  من  فهو  جوهريتني:  بوظيفتني 
الواقع  من  للهروب  م�ضاحة  يوفر 
الإعالم  ذلك  يف  مبا  م�ضكالته  بكل 
التقليدي الذي يُنظر اإليه حينها على 
جهة  ومن  امل�ضكلة،  من  جزء  اأنه 
اأخرى ي�ضمح ا�ضتناًدا اإىل منط غ�ضيل 
بتحويل حالة  النطباعي  املعلومات 
�ضد  كراهية  حالة  اإىل  الإحباط 
اإف�ضال  يف  ال�ضبب  اأنهم  يُعتقد  من 
حاكمة  اأنظمة  كانوا  �ضواء  الثورات، 
اأو فلول )باملعنى املتعارف عليه بعد 

الثورات( اأو ف�ضيال �ضيا�ضًيّا ما.
وبالرغم  الطائفية:  ال�رشاعات   -2
من اأنها مل تكن نتاج الثورات العربية، 
اإل اأن الثورات اأعطتها دوافع جديدة 
تعزز من حدتها، ل �ضيما مع احلروب 
داخل �ضوريا واليمن، والتعاطي معها 

بني  الطائفي  ال�رشاع  منظور  من 
اأنتجته  عما  ف�ضال  وال�ضنة،  ال�ضيعة 
الثورات من مطالب طائفية )ا�ضرتكت 
خمتلفة(  وديانات  طوائف  فيها 
الأنظمة  لقمع  تتعر�س  لعقود  ظلت 
احلاكمة. وكان من الطبيعى اأن ميتد 
الف�ضاء  اإىل  الطائفي  ال�رشاع  هذا 
اإليه على  يُنظر  الذي ظل  الإلكرتوين 
الزمانية  اأنه جزء هام من املناف�ضة 
املختلفة،  الطوائف  بني  واملكانية 
يف  الف�ضاء  هذا  ا�ضتثمار  عن  ف�ضال 
الطائفية  الكراهية  روايات  �رشعنة 
�ضبغة  واإ�ضفاء  افرتا�ضًيّا،  وتنظيفها 
عليها  ودينية  واأخالقية  علمية 
امُلدانة  الروايات  طور  من  تُخرجها 
غري  ب�ضكل  املقبولة  الروايات  اإىل 

واٍع.
ففي  الإلكرتوين:  ال�ضتقطاب   -3
احلادث  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقطاب 
التكري�س  مت  العربية،  املنطقة  يف 
ب�ضكل  جتلى  اإلكرتوين  ل�ضتقطاب 
واملدين،  الديني  ثنائية  يف  اأ�ضا�ضي 
اإلكرتونية  مواقع  ظهرت  حيث 
للتوا�ضل  ومواقع  ومدونات 
ال�ضيقة،  انتماءاتها  لها  الجتماعي 
يف  ف�ضيل  كل  م�ضالح  عن  لتدافع 
مواجهة الف�ضائل الأخرى املناف�ضة، 
من  حالة  تخلقت  الدفاع  هذا  واأثناء 
الذات،  تنزيه  اإىل  ت�ضتند  الكراهية 
الأخرى،  الأطراف  �ضورة  وت�ضويه 

وو�ضمهم ب�ضفات �ضلبية.
لين�س  مارك  ي�ضري  الإطار،  هذا  ويف 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  اأن  اإىل 
الثورات  بعد  خمتلفة  بوظيفة  قامت 
�ضاحة  اإىل  حتولت  حيث  العربية، 
العقالين  غري  الأيديولوجي  لل�رشاع 
والإ�ضالمي،  املدين  التيارين  بني 
ثنائيات  اإىل  بال�ضتناد  وذلك 
ال�ضخ�س  عن  اأخالقية  و�رشديات 

اجليد وال�ضخ�س ال�ضيئ.
اإن  اإذ  الإرهابي:  ال�ضتغالل   -4
الكراهية  من  به  ي�ضتهان  ل  جزًءا 
العربية  املنطقة  يف  الإلكرتونية 
الإرهابية،  التنظيمات  ببزوغ  يرتبط 
التنظيمات  هذه  اعتماد  وتزايد 
حتقيق  يف  الإلكرتوين  الف�ضاء  على 
الرتويج  بني  تراوحت  التي  اأهدافها 
لأفكارها، وترهيب املجتمع، وجتنيد 

عنا�رش جديدة. 
الإرهابية  التنظيمات  من  فالكثري 
يف املرحلة الراهنة تعمل من خالل 
الفرتا�ضية  بـال�رشاكة  يُعرف  ما 
حيث   ،virtual partnership
داخل  الراديكالية  العنا�رش  تظهر 
وتوجهاتها  اأفكارها  وت�ضتقي  الدول 
)خا�ضة  الإرهابية  التنظيمات  من 
بالعتماد  وذلك  وداع�س(،  القاعدة 
والت�ضجيالت  الفكرية،  املواد  على 
ال�ضوتية، والفيديوهات اخلا�ضة بتلك 
�ضبكة  على  واملنت�رشة  التنظيمات، 
ين�ضاأ  امل�ضار،  هذا  وعرب  الإنرتنت. 
الأيديولوجية  التحالفات  من  منط 
اأي  هناك  تكون  اأن  دون  الفرتا�ضية 

�ضالت تنظيمية ر�ضمية يف الواقع. 

لعملية  كان  احلالة  هذه  يف  وحتى 
ديناميتها  الفرتا�ضي  التنظيف 
مع  ا�ضتحياء  على  بداأت  اخلا�ضة، 
ظهرت  حينما  داع�س،  تنظيم  بزوغ 
يف  )مبا  الإلكرتونية  املواقع  بع�س 
التوا�ضل  مواقع  على  �ضفحات  ذلك 
عن  الدفاع  حتاول  الجتماعي( 
كرد  ن�ضاأ  باعتباره  وعنفه،  التنظيم 
العراق  يف  ال�ضنة  تعر�س  على  فعل 
ومتت  ال�ضيعة،  جانب  من  ل�ضطهاد 
فقط  ي�ضتند  ل  خطاب  �ضياغة 
ا  اأي�ضً ولكنه  العاطفي،  اجلانب  اإىل 
هذه  لدعم  معرفًيّا  جانبًا  ي�ضتح�رش 

الفكرة.
وفيما كان تنظيم داع�س ي�ضيطر على 
العراق  داخل  الأرا�ضي  من  املزيد 
يبحث  اخلطاب  هذا  كان  و�ضوريا، 
واحلجج  الن�ضو�س  من  املزيد  عن 
ويف  التنظيم،  يفعله  ما  تربر  التي 
باأن  عاديني  اأفراًدا  تقنع  ذاته  الوقت 
�رشورى  اأمر  التنظيم  ي�ضنعه  ما 
وحتمي، ل ينتمي من قريب اأو بعيد 

اإىل منظومة الكراهية.

روؤية ختامية:

املجتمعات  واقع  بني  العالقة  تبدو 
عالقة  الإلكرتوين  والف�ضاء  العربية 
التحديد  معها  ي�ضعب  مت�ضابكة 
بني  ال�ضببية  العالقة  لجتاه  الدقيق 
املتغريين. وبالرغم من ذلك، فالأمر 
املوؤكد اأن الف�ضاء الإلكرتوين كان -ول 
يزال- له دور فيما وقع باملنطقة من 
�رشاعات واأزمات، ل �ضيما مع ت�ضكل 
وما  الإلكرتونية،  الكراهية  حالة 
تبلورت  تاأثريات متعددة  امتلكته من 
مفرداتها،  �رشعنة  على  القدرة  يف 
قطاعات  اإىل  الو�ضول  واإمكانية 
الف�ضاء  على  تعتمد  اأ�ضبحت  وا�ضعة 
الإلكرتوين ب�ضكل ح�رشي يف احل�ضول 
ت�ضويه  على  عالوًة  املعلومات،  على 
ودفعها  القطاعات،  هذه  مدركات 
يف النهاية اإىل الحت�ضاد يف مواجهة 

اخل�ضوم.
التي  التعقيدات  من  الرغم  وعلى 
الإلكرتونية  الكراهية  حالة  اكت�ضبتها 
التنظيف  عمليات  بفعل  باملنطقة 
طيلة  لها  تعر�ضت  التي  الفرتا�ضي 
احتمالت  فاإن  املا�ضية،  ال�ضنوات 
مرتهنة  �ضتظل  احلالة  تلك  تراجع 
الكراهية  مغذيات  مع  بالتعامل 
التهديدات  مقدمتها  ويف  باملنطقة، 
بعد  ما  دولة  واأزمات  الإرهابية، 
عجز  وانك�ضاف  العربي،  الربيع 
التاأ�ضي�س  عن  احلاكمة  الأنظمة 
عن  يتجاوز  للحكم  جديد  لنموذج 
اإطاًرا  ويخلق  املا�ضي،  اأزمات 
هوياتًيّا متما�ضًكا للت�ضامح والتعاي�س 
املجتمعية،  املكونات  كافة  بني 
اإحداث  �رشورة  من  ي�ضتدعيه  مبا 
البغي�ضة  تغيريات يف ال�ضور الذهنية 
العقود  خالل  ت�ضييدها  مت  التي 

املا�ضية.

ل الف�ضاء االإلكرتوين جزًءا اأ�ضيال من التحوالت الرئي�ضية التي �ضهدتها املنطقة العربية  �ضَكّ
خالل العقد االأخري. ففي �ضياق حماوالت بع�س النظم العربية الت�ضييق على احلريات 

واحلقوق يف املجال العام، ن�ضاأت حركات واأجيال جديدة حتاول تاأ�ضي�س جمال عام خا�س بها 
خارج عن �ضيطرة هذه االأنظمة، ميكن من خالله �ضياغة خطاب معار�س لهذه االأنظمة. 
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الو�سط:2019/07/25

الو�سط:2019/07/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية

الأ�ستاذة/معزوز نبيلة
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 

ال�سراقة  قاو�س  36جتزئة 
الهاتف:0551196145

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم عن طريق الن�سر
)املادة412 من ق ا م وا(

الكائن مقر مكتبها ب36 جتزئة  ادناه و  املوقعة  نحن الأ�ستاذة معزوز نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة 
قاو�س ال�سراقة 

تنفيذا لالمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 20 /05/ 2019 فهر�س رقم1891 /19 املت�سمن الذن بن�سر تبليغ ر�سمي 
يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�سر على نفقة الطالب

لفائدة:القر�س ال�سعبي اجلزائري موؤ�س�سة عمومية اقت�سادية �سركة ذات ا�سهم 
الكائن مقره الجتماعي ب:02�سارع العقيد عمريو�س اجلزائر املمثل من طرف مديره العام وكالة عني البنيان رمز 153 الكائنة 

ب�سارع رقم 46 نهج العقيد عبد الرحمان عني البنيان 
بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة الق�سم التجاري/البحري املوؤرخ يف 23 /04/ 2018 

فهر�س رقم 03521 /18 جدول رقم 00724 /18 
بلغنا عن طريق الن�سر

ال�سيد:تريعة حممد
ال�ساكنب:�سحاط رابح ا�سطاوايل اجلزائر

 18/  03521 رقم  فهر�س   2018  /04/  23 يف  املوؤرخ  التجاري/البحري  الق�سم  ال�سراقة  حمكمة  عم  ال�سادر  احلكم  م�سمون  بن�سر 
جدول رقم 00724 /18 

وليكن على علم و حتى ل يجهل
اثباتا ملا �سبق ذكره حررنا هذا املح�سر لتن�سر منه ن�سخة منه ب�سحيفة وطنية طبقا للقانون 

ANEP N°:  1916016678 الو�سط:2019/07/25 ANEP N°:  1916016778 الو�سط:2019/07/25
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الطالبة ثورة عمرو 

�الحتالل �سرق �فر�حنا وعمر �أبي 
لكني �سعيدة لتحقيق و�سيته بالنجاح

والدها الأ�ضري  طالب عمرو  يق�ضي حكمًا باملوؤبد 7 مرات
اجتمعت كل العائلة حول كرميتها " ثورة "، لتحررها من م�ضاعر احلزن والأمل بعدما حققت اأمنية وو�ضية 
والدها بالنجاح يف الثانوية العامة ، لكن ثورة  التي تركها والدها طالب علي عمرو  بعمر عام وثالثة �ضهور 

عندما اعتقل وا�ضبحت ب�ضن 18 عامًا ، مل تتمكن من كبح دموعها التي انهمرت فور تلقيها اخلرب بغياب والدها 
الذي يق�ضي حكما بال�ضجن املوؤبد 7 مرات ، وما زال مغيبًا عنها وباقي اخوانها اخلم�ضة منذ 18 عامًا 

تقرير:  علي �ضمودي 

 ، اليوم  حتى  �صغري  منذ   " قالت 
يكن  مل  والدي  الن  واأتامل  احت�رس 
معنا يف كل املنا�صبات واملحطات 
يدر�صنا  اأن  اأمتنى  كنت  كم   ،
وي�صاركنا  �صوؤوننا  ويتابع  ويرعانا 
 " وت�صيف   ،" جميلة  حلظة  كل 
قبل خم�صة �صهور ، زرته يف �صجن 
رميون ، وكان �صعيداً جداً لو�صويل 
رغم  العامة  الثانوية  ملرحلة 
 ، عنا  وغيابه  لبعده  وتاثره  حزنه 
والنجاح  باملثابرة  او�صاين  وقد 
 ،" اجلامعية  درا�صتي  وموا�صلة 
�رسق  الذي  االحتالل   " وتكمل 
فرحة  جعل   ، اأبي  وعمر  افراحنا 
جناحي منقو�صة لكني �صعيدة الين 
رفعت راأ�س والدي وحققت امنيته 
وكل  ولوالدتي  له  جناحي  واهدي 
ولفل�صطني  واالأ�رسى  االأ�صريات 
حتبنا  التي  وكل  النا�س  وعائلتي 

وت�صعر معنا ".
الفرحة والأمل ..

يف  اخلام�صة  ثورة  الطالبة   تعترب 
عائلتها املكونة من 4 اأوالد وابنتان 

، وتقول والدتها اأم علي " انتظرنا 
اجلمر  من  اأحر  على  والدها  مع 
وعدتنا  ثورة  الن   ، النتائج  اعالن 
ملنزلنا  ال�صعادة  وادخال  بالفرح 
الذي  والدها  و�صية  وحتقيق 
ترتبط به بعالقة وطيدة رغم انه 
اعتقل وهي يف �صن عام و3 �صهور ، 
فقد تعززت �صلتها بوالدها خالل 
الزيارات "، وت�صيف " نه�صنا يوم 
، واجتمع كل افراد  النتائج مبكراً 
العائلة مبنزلنا ملعرفة نتيجة ثورة 
حبيبة  فهي   ، الفرجة  وم�صاركتها 
والدها الذي تفكر به دوماً ومثلنا 
ولفرحتنا  لنجاحها  ي�صلي  كان 
الكبرية "، وتكمل " مل تدم فرحتنا 
�صعرنا  فقد   ، طوياًل  ثورة  بنجاح 
والدها  الذي  لغياب  كبرية  بغ�صة 
يحرمنا االحتالل منه ، ونحن نعد 
حريته  بانتظار  والثواين  ال�صاعات 
الفرحة  لنعي�س  �صملنا  واجتماع 
الكبرية "، وتتابع " كل يوم مي�صي 
يوجد  فال   ، باكمله  دهر  ي�صاوي 
ا�صعب من احلياة يف غياب الزوج 
الراعي وامل�صوؤول و�صاحب القلب 
الكبري واحلنون ، وطوال ال�صنوات 

�صواء  بالفرح  ن�صعر  ، مل  املا�صية 
باالعياد ورم�صان واملنا�صبات يف 
الق�صبان  خلف  زوجي  غياب  ظل 

."
من حياته ..

ون�صاأ  ولد   ، اخلليل  مدينة   يف 
تلقى   ، طالب  االأ�صري  وعا�س 
تعليمه يف مدار�صها حتى املرحلة 
االعدادية ، وب�صبب ظروف احلياة 
قرر التخلي عن احالمه وطموحه 
ملواجهة  وخرج  املدر�صة  وترك 
احلياة والكفاح والعمل وخا�صة يف 
جمال البناء ، وتقول زوجته " متيز 
 ، والت�صحية  العائلة  وحبة  بالوفاء 
تعب و�صقي كثرياً يف حياته ، لكنه 
الوطني  واجبه  تادية  يف  �صارك 
فاعتقله   ، احلجر  انتفا�صة  خالل 
بخم�صة  زواجنا  بعد  االحتالل 
عام  اال�صهر  االوىل  خالل  �صهور 
1988 وام�صى 6 �صهور "، وت�صيف 
حياته  ا�صتانف   ، حترره  "  بعد 
 ، والبنات  باالبناء  ورزقنا  وعمله 
باملر�صاد  له  كانه  االحتالل  لكن 

وا�صبح مطلوباً ".
انتفا�ضة الق�ضى ...

 رغم م�صوؤولياته االأ�رسية ، انخرط 
 ، االق�صى  انتفا�صة  يف  طالب 
نعلم  نكن  مل   " زوجته  وتقول 
يعمل  كان  فقد   ، ون�صاطه  بدوره 
ملقاومة  يتخفي  الليل  ويف  نهاراً 
االحتالل الذي اقتحم منزلنا بحثاً 
ا�صبح  يجدوه  مل  وعندما   ، عنه 
لكتائب  االنتماء  بتهمة  مطلوباً 
 " وت�صيف   ،" االق�صى  �صهداء 
بعيار  ا�صيب   ، مالحقته  خالل 
ناري يف الراأ�س واجزاء من ج�صمه 
جداً  عمراً  له  العاملني  رب  وكتب 
، وتلقى العالج رغم اخلطر وتابع 
يف  اعتقل  حتى  الن�صايل  م�صواره 
وتكمل  تاريخ  2002/6/24  "، 
حامل  ،  كنت  اعتقل  عندما   "
اقبية  يف  احتجازه  وخالل 
رمزي  طفلنا  اجنبت  التحقيق 
الن  كبري  وامل  معاناة  وع�صت   ،
امل�صوؤولية كبرية ، فقد كان اأكرب 
عندما  �صنوات   9 بعمر  اطفايل 

اعتقل والدهم.
خلف الق�ضبان ..

 ق�صت العائلة فرتة طويلة تتنقل 
بني املحاكم بعد انتهاء التحقيق 

كافة  بني  تنقل  الذي  طالب  مع 
كنا   " زوجته  وتقول   ، ال�صجون 
قاعة  يف  �صاهدنه  كلما  نتامل 
باجلنود  حما�رساً  املحكمة 
م�صافحته  من  مينعوننا  الذين 
واحلديث اليه ، وبعد رحلة قا�صية 
مرات   7 املوؤبد  بال�صجن  حوكم 
�صمد  لكنه   ، عاماً  ل30  ا�صافة 
معنوياته  من  احلكم  ينال  ومل 
عاهدت   " وت�صيف   ،" و�صموده 
امل�صوار  اكمال  على  زوجي 
وحتملت   ، واالنتظار  وال�صرب 
اطفايل  واحت�صنت  امل�صوؤولية 
رغم  والدهم  اأحب  كما  وربيتهم 
املعاناة الكبرية خا�صة حلاجتهم 
امل�صتمر  و�صوؤالهم  لوالدهم 
ا�صبحت  فقد   ، كربوا  كلما  عنه 
بال�صجون  ترتبط  حياتهم 
ومواعيد زيارته "، وتكمل " االمل 
زوجي  لطاملا  اليفارقنا  والوجع 
اأي  فاليوجد   ، الق�صبان  خلف 
 ، زوجي  حترر  فرحة  اال  فرحة 
،ننا�صد  ابنتنا  جناح  ومبنا�صبة 
ورئي�س  عبا�س  حممود  الرئي�س 
ا�صتية  حممد  الدكتور  الوزراء 

،  ادراج  املعنية  اجلهات  وكافة 
�صفقات  �صمن  زوجي  ا�صم 

التبادل ".
النتظار ال�ضعب ..

قررت   ، والدها  حللم    حتقيقاً 
درا�صتها  اكمال  ثورة  الطالبة 
وااللتحاق بجامعة البولتكنيك يف 
اخلليل تخ�ص�س حما�صبة ، وتقول 
وات�صلح  لوالدي  وفية  �صابقى   "
واوا�صل  اجلامعية  بال�صهادة 
اأن  اأمل  وكلي  التعليمية  م�صريتي 
يكون بيننا واحقق النجاح وافرح 
وت�صيف   ،" وحريته  بالتخرج 
والدتها " االنتظار �صعب وقا�صي 
ومومل ، واأ�صال  اهلل العلي القدير 
احلقيقية  الفرحة  تدخل  ان 
الق�صبان  تتك�رس  عندما  ملنزلنا 
الوالده  لنكمل  علي  ابو  ويعود 
" ن�صلي  "، وتكمل  م�صوارنا معاً 
جميع  ليتحرر   ، العاملني  لرب 
واال�رسى   ليكونوا  اال�صريات 
وزوجاتهم  اوالدهم  بينهم 
وعائالتهم ويعي�صون تلك الفرحة 
يف  اوالدهم  جناح  وهي  اجلميلة 

الثانوية العامة ".

 اإعداد د.اأحمد لطفي �ضاهني
 ال�ضبكة العربية للثقافة 

والراأي والإعالم 

هل تعرفوه ؟ هل �صمعتم عنه؟
هذا الرجل الفدائي العنيد حمكوم 

عليه 5200 �صنة 
) ال�صجن املوؤبد 67 مرة( ،  �صبعة 
رقم  الرقم هو  موؤبدا هذا  و�صتون 
النك�صة التي تفتح عليها ،وعي هذا 

اجليل عام 1967 م
العامل  كل  االحتالل  �صدم  حينما 
واجلوالن  فل�صطني  احتالل  واكمل 
من  ا�صتباقية  �رسبة  يف  و�صيناء 
اأخطر �رسبات هذا الع�رس ،نتكلم 
حياته  بداأ  عنيد  فدائي  عن  اليوم 
دوالر  ب5000   وتعرث  ميكانيكي 
فقط  �صنة   18 عمره  كان  و  ديون 
، ولكنه عاند و�صدد ديونه و�صافر 

يف  االإلكرتونية  الهند�صة  ودر�س 
تعلم  ثم   ، لغتها  اإتقان  بعد  كوريا 
، وتعلم اجلودو والكاراتيه  5 لغات 
طائلة  اأموال  ك�صب  ا�صتطاع   ،
اخرتاق  اأجاد   ، �صنوات  خالل 
�صبكات االإت�صال الهاتفية و�صبكات 

االإنرتنت ، 
الدوائر  جميع  يف  حمرتف  اأ�صبح 
االإلكرتونية ،  تعلم التزوير واأ�صبح 
وجوازات  �صخ�صية  هويات  يزور 
العقود  اأنواع  وجميع  ال�صفر 
�صباب  خلدمة  الر�صمية  واالأوراق 
ان  دون  الفل�صطينية  املقاومة 
متاما   ، حمتاال  وال  ن�صابا  يكون 
بن  حمزة  اجلزائري  البطل  مثل 

دالج ..
بجميع  املتفجرات  �صناعة  اأجاد 
تعلم  ،لقد  اأحجامها  و  اأنواعها 
وطنه  لتحرير  املهارات  هذه  كل 

فل�صطني ، 
خطط واأدار عمليات نوعية بطولية 
�صد ال�صهاينة يف )3( �صنوات اأدت 
اإ�صابة  و  �صهيونيها   )67( ملقتل 
فرتة  حاليا  يق�صي   ،)500( حوايل 
يف  �صنة   5200 البالغة  حمكوميته 
رقم  وهو  ال�صهيونية  ال�صجون 
خيايل ال ميكن لعقل ب�رسي طبيعي 
ان ي�صتوعبه ولالأ�صف ال�صديد يقبع 
�صنوات  منذ  االإنفرادي  العزل  يف 
مع  اأجراها  جريئة  مكاملة  عقب 
داخل  من  غزة  يف  حملية  اإذاعة 
متكن  حيث  فذة  بعبقرية  �صجنه 
من حتويل جهاز الراديو اىل جهاز 
ات�صال خارجي عن طريق موجات ) 
اف ام  ( مما ا�صتدعى تدخل قوات 
جهاز املخابرات ال�صهيونية وجعل 
وغ�صب  غليان  حالة  يف  قواته  كل 
من  متكنه  كيفية  يف  حتقيق  وفتح 

ال�صجن  اإجراء املكاملة من داخل 
والتعذيب  للتحقيق  وتعر�س 
ليو�صح لهم ال�رس ومل يعرفوا ال�رس 
امل�صتخدم   اجلهاز  اتلف  النه  منه 
زال  وال  االحتالل  يفيد  ال  حتى 
يعزله  لذلك  االعرتاف   يرف�س 
ل�صيء  يخطط  ال  حتى  االحتالل 
وال يوؤثر على املعتقلني الن قدرته 
على النقا�س واالقناع والتاأثري غري 
يخت�س  اهلل  من  كرم  وهذا  عادية 
به من ي�صاء من عباده ويقول احد 
هيبة  املعتقل  لهذا  ان  �صجانيه 
ا�صطحابه  من  نخاف  كنا  لدرجة 
يف  النظر  ونتجنب  حمكمة  اي  يف 
عينيه.... وعند نقله اىل املحكمة 
تكبيل  يتم  او من �صجن اىل �صجن 
احلديدية  بال�صا�صل  ويديه  قدميه 
الثقيلة خوفا منه النه العب جودو 
ال  ال�صهيوين  هذا  لكن  وكراتيه  

يعلم ان قوة هذا املعتقل م�صتمدة 
بالق�صية  املقرتن  احلق  قوة  من 
ثم  باهلل  االميان  وقوة  الفل�صطينية 
لل�صعب  حمدود  الال  االخال�س 
والق�صية حيث رف�س هذا الفدائي 
العنيد عرو�س كثرية لالفراج عنه 
رهيبة  واغراءات  تنازالت  مقابل 
يوؤمن  مباديء  امام  �صيء  ال  لكنها 
الفل�صطيني  ال�صعب  ابناء  كل  بها 
االر�س  هذه  يف  احلق  ا�صحاب 

املحتلة منذ العام 1948 
غري  انه  الظل  امري  يقول  ختاما 
و�صيخرج  ال�صجن..  من  منزعج 
حتما و�صريى النور حتما وهذا هو 
اليقني املطلق باهلل جل جالله ومن 

موؤلفاته وهو داخل ال�صجن
 : اأمري الظل..

 املاجدة..فل�ضطني 
العا�ضقة و املع�ضوق..

الهيكل  و�صياطني  املقد�صي   
املزعوم 

املق�صلة.. 
مهند�س على الطريق

هل عرفتم من هو ؟؟؟  انه البطل 
الربغوثي  اهلل  عبد  الفل�صطيني 
امللقب اأمري الظل... امري حقيقي 

بال عر�س 
 ارجو ان نعمم �صريته بكل فخر وان 
نعلم ابناوؤنا كيف تكون البطولة وان 
ندعوا اهلل يف كل �صالة ان يحرره 
وان يحرر جميع معتقلي فل�صطني 
عددهم  يتجاوز  الذين  االبطال 
بني  ما  الف  ع�رس  خم�صة  حاليا 
كبري و�صغري وطفل وامراأة وجريح 
�صالة  كل  لهم يف  دعواتكم  و�صليم 

تذكروهم وال تن�صوهم ابدا

 هذا اقل واجب منا نحوهم 

�أمري.. بال عر�ش
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ق .ف

مت  لقد  قائال:  وا�ستطرد 
بو�ساطة  ال�سفقة،  اإبرام 
ال�سليب الأحمر الدويل، بعد 
جناح مقاتلي اجلبهة ال�سعبية 
الف�سيل  فل�سطني،  لتحرير 
التحرير  منظمة  يف  الثاين 
احتجاز  يف  الفل�سطينية، 
اإ�رسائيلي،   )100( من  اأكرث 
ال�سقيقة.  اجلزائر  مطار  يف 
وقد مت مبوجبها الإفراج عن 
اإطالق  مقابل  املحتجزين، 
اأ�سرياً فل�سطينياً  �رساح )37( 
العالية،  الأحكام  ذوي  من 
�سجون  يف  معتقلني  كانوا 

الحتالل الإ�رسائيلي.
"فتح"  حركة  اأن  وا�ساف: 
 1971 عام  مثيلها  حققت 
�رساح  مبوجبها  اأطلق  التي 
حجازي(  )حممود  الأ�سري 
تكرارها  يف  جنحت  ثم  ومن 
اأ�سخمها  اأكرث من مرة وكان 
عرب  وحررت   1983 عام 
قرابة  التبادل  �سفقات 
اجلبهة  فيما  اأ�سري،   )4800(
العامة  ال�سعبية-القيادة 
واأكرثها  اأروعها  اأجنزت 
وحترر   1985 عام  زخما 

اأما  ا�سري،   )1150( مبوجبها 
حركة "حما�س" فلقد اأجنزت 
بتاريخ  ال�سفقات  تلك  اآخر 
18ت�رسين اأول/اأكتوبر 2011، 
الأرا�سي  فوق  الأوىل  لكنها 
تُعرف  والتي  الفل�سطينية، 
كما  اأو  "�ساليط"  ب�سفقة 
الفل�سطينيون  عليها  يُطلق 
واأطلق  الأحرار"،  "وفاء 
مبوجبها �رساح )1027( ا�سري 

واأ�سرية.

التعنت  باأن  فروانة  وراأى 
ال�ساذ  وال�سلوك  الإ�رسائيلي 
الأ�رسى  مع  التعامل  يف 
من  وتهربها  واملعتقلني، 
ا�ستحقاقات العملية ال�سلمية 
بالإفراج  التزامها  وعدم 
من  الرابعة  الدفعة  عن 
يدفع  القدامى"،  "الأ�رسى 
الت�سدد  اىل  اجلنود  اآ�رسي 
ال�سعور  ويعزز  مبطالبهم، 
خيار  باأن  الفل�سطينيني  لدى 

القوة املتمثل يف اأ�رس اجلنود 
قيد  لك�رس  جمدي  خيار  هو 
حريتهم،  وحتقيق  الأ�رسى 
عنا  "�ساليط"  �سفقة  وما 

ببعيدة.
ودعا فروانة حكومة الحتالل 
واأن  واقعية  اأكرث  تكون  لأن 
وتخت�رس  املا�سي  من  تتعلم 
وت�ستخل�س  والزمن  الوقت 
وتدرك  والدرو�س،  العرب 
بعيدا  جلنودها  عودة  ل  اأن 

دفع  ودون  "التبادلية"،  عن 
ا�ستحقاقات "ال�سفقة".

حكومة  باأن  فروانة  واأو�سح 
تتحمل  من  هي  الحتالل 
معاناتهم  ا�ستمرار  م�سوؤولية 
عائالتهم. حيث  ومعاناة 
مراحل  كل  وخالل  اأنه 
ال�سابقة  املفاو�سات 
وحمتجزي  اآ�رسي  مع 
متاطل  كانت  الإ�رسائيليني، 
اعتقالتها  من  وت�سعد 
للقيادات  وا�ستهدافها 
من  وترفع  ال�سيا�سية، 
م�ستويات الإجراءات القا�سية 
الأ�رسى  على  تطبقها  التي 
الفل�سطينيني، ويف النهاية تتم 
�رساح  اإطالق  ويتم  ال�سفقة، 
وعرب،  فل�سطينيني  اأ�رسى 
تزعم  الحتالل  حكومة  كان 
عنهم.  الإفراج  ا�ستحالة 
�رساحهم  اإطالق  وترف�س 
ال�سلمية.  العملية  اإطار  يف 
اآمال  الفل�سطينيون  ويعلق 
حركة  لدى  ما  كبرية على 
اأوراق يف غزة  من  "حما�س" 
�سفقة  امتام  من  ميكّنها 
جديدة. ويقولون  تبادل 
اأن يكون  متى هو. قل ع�سى 

قريبا.

هيئة �لأ�سرى تتقدم بالتما�س 
لت�سليم جثمان �ل�سهيد ن�سار 

طقاطقة وعدم دفنه مبقابر �لأرقام

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

توتر يف �سجن �لنقب عقب 
نية �لإد�رة رفع ن�سبة تردد�ت 

�أجهزة �لت�سوي�س

�لأ�سري هيثم جابر يدخل 
عامه �لـ18 يف �سجون 

�لحتالل �ل�سهيونى

تقدمت هيئة �سوؤون الأ�رسى 
ملا  بالتما�س  واملحررين، 
العليا  "باملحكمة  ت�سمى 
القد�س،  يف  الإ�رسائيلية" 
وذلك للمطالبة بت�سليم جثمان 
من  طقاطقة  ن�سار  ال�سهيد 
بيت  ق�ساء  فجار  بيت  بلدة 
حلم، والذي ا�ست�سهد بتاريخ 
جدران  داخل   2019/7/16
"نيت�سان  معتقل   عزل 
الهيئة،  الرملة".وقالت 
بطلب  اأُرفق  اللتما�س  اأن 
ال�سهيد  جثمان  نقل  عدم 
مبقابر  ت�سمى  ملا  طقاطقة 
قرار  �سدور  حتى  الأرقام 

الهيئة.  التما�س  على  بالرد 
قد  طقاطقة  ال�سهيد  وكان 
 ،2019/6/19 بتاريخ  اعتقل 
قا�سية  لتحقيقات  وتعر�س 
وعزل،  عدا عن اهماله طبياً 
وفقاً  حيث  مق�سود،  ب�سكل 
لنتائج ت�رسيحه، فقد تبني اأن 
الأ�سري اأُ�سيب بالتهاب رئوي 
املفرت�س  من  وكان  حاد 
اإحدى  اىل  فوراً  حتويله 
لتلقي  املدنية  امل�ست�سفيات 
تُرك  لكنه  الالزم،  العالج 
يف  املر�س  ي�سارع  وحيداً 
عزل  يف  الإنفرادية  زنزانته 

نت�سيان حتى وفاته.

الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
ي�سود  توترا  اأن  واملحررين، 
ال�سحراوي،  النقب  �سجن 
ال�سجن  اإدارة  اإعالن  عقب 
ترددات  ن�سبة  زيادة  نيتها 
اأق�سام  يف  الت�سوي�س  اأجهزة 
اأن  الهيئة،  وقالت  ال�سجن. 
اإخالل  عقب  جاء  التوتر 
بالإتفاق  املعتقل،  اإدارة 
�سابقا  اليه  التو�سل  مت  الذي 
اأجهزة  برتكيب  املعتقلني  مع 
اق�سام  يف  عمومية  تلفونات 
لالأ�رسى  وال�سماح  ال�سجن 
من  اأرقام  بخم�سة  بالت�سال 
قرابة الدرجة الأوىل ملدة 15 

اأيام  ثالثة  مدار  على  دقيقة 
اأن  الهيئة  وبينت  اأ�سبوعيا. 
الأ�رسى  الإدارة طرحت على 
الهواتف  تركيب  اأم�س، 
بحيث  ال�سجن  يف  العمومية 
يحق لالأ�سري ا�ستخدامها مرة 
اأيام،  ثالثة  كل  فقط  واحدة 
الذي  الأمر  دقيقة،   25 ملدة 
واعتربوه  الأ�رسى  رف�سه 
ال�سابق  التفاق  على  التفافا 
�سجن  ويعترب  له.  وخرقا 
اأكرب  من  ال�سحراوي  النقب 
فيها  يحتجز  التي  ال�سجون 
والبالغ  فل�سطينيني  اأ�رسى 

عددهم 1000 اأ�سري .

جمال  هيثم  الأ�سري  اأنهى 
�سكان  من  )45عاماً(  جابر 
قرية حار�س، ق�ساء �سلفيت، 
يف  ع�رس  ال�سابع  عامه 
ال�سهيوين،  الحتالل  �سجون 
ع�رس،  الثامن  عامه  ودخل 
بتاريخ  اعتقاله  منذ  وذلك 
حكماً  ويق�سى   2002/7/23
 28 مدة  الفعلي  بال�سجن 
اعتقل  جابر  والأ�سري  عاماً. 
يف  واأم�سى  مرتني  �سابقاً 
جمموعه  ما  العتقالني 
وقد  ون�سف،  �سنوات  �سبع 
العامة  الثانوية  مرحلة  اأنهى 
درا�سته  واأكمل  اعتقاله  اأثناء 

وح�سل  الإعالم  لتخ�س�س 
على درجة البكالوريو�س فيه 
وح�سل  كما  اعتقاله،  بعد 
البكالوريو�س  درجة  على 
اأثناء  التاريخ  تخ�س�س  يف 
اعتقاله اأي�ساً. جتدر الإ�سارة 
اأن الأ�سري جابر ا�ستثمر  اإىل 
فاأ�سدر  اعتقاله  �سنوات 
عملني روائيني هما، ال�سهيدة 
و1578، واأ�سدر كذلك خالل 
هذا العام جمموعًة ق�س�سية 
كما  الأبي�س،  العر�س  بعنوان 
واأ�سدر ديوان �سعري بعنوان 
واحلرب  احلب  زفرات  بني 

ويقع يف عدة اأجزاء.

قال الأ�سري املحرر والباحث املخت�س ب�سوؤون الأ�سرى، عبد النا�سر فروانة، اأن ال�سجل الفل�سطيني حافل 
ب�سفقات تبادل الأ�سرى مع �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي، بو�ساطة طرف ثالث، واأن التاريخ املقاوم يحفظ 
للجبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني، باأنها اأول من بداأت تلك ال�سفقات. كان ذلك يف مثل هذا اليوم 23 متوز/

يوليو من عام 1968.

ال�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
م�سطفى  الأ�سري  اأن   ، واملحررين 
عاماً(   21( ح�سنات  جربل  عطية 
بيت  مبحافظة  الدهي�سة  خميم  من 
عن  املفتوح  ا�رسابه  يوا�سل  حلم، 
الطعام منذ 25 يوماً رف�ساً لعتقاله 
تدهوراً  اأن  الهيئة  وبينت  الداري. 

لالأ�سري  ال�سحية  احلالة  على  طراأ 
ح�سنات والقابع حالياً يف عزل معتقل 
حالياً  ي�ستكي  فهو  كيدار"،  "اأوهلي 
ودوخة  املعدة  يف  حادة  اأوجاع  من 
وفقد من وزنه 17 كغم. وكانت قوات 
الحتالل قد اعتقلت الأ�سري ح�سنات 
بحقه  و�سدر   ،  2018/6/5 بتاريخ 

حتى  اإداري  اعتقال  اأوامر  ثالثة 
مرات  عدة  ُم�ساب  وهو  اللحظة، 
بر�سا�س  جي�س الحتالل. ي�سار باأن 
بال�سافة  حالياً  امل�رسبني  الأ�رسى 
كل  هم  ح�سنات  م�سطفى  لالأ�سري 
من:  جعفر عز الدين )48 عاماً( من 
 42( زهران  واأحمد  جنني،  حمافظة 

يف  م�سعل  اأبو  دير  بلدة  من  عاماً( 
حمافظة رام اهلل، واأ�سريين من خميم 
الدهي�سة يف حمافظة بيت حلم وهم  
اأبو عكر )24 عاماً(، والأ�سري  حممد 
حذيفة  والأ�سري  الزغاري،  ح�سن 
اأبو دي�س،  حلبية )28 عاماً( من بلدة 
عاماً(   38( خلوف  �سلطان  والأ�سري 

الأ�سري م�سطفى احل�سنات 

م�سرب منذ 25 يومًا و�سط تدهور على حالته �ل�سحية

اإذاعة �سوت الأ�رسى
الأ�رسى  �سوت  اإذاعة  اأفادت 
قطاع  من  اأ�رسى  خم�سة  اأن 
غزة وال�سفة املحتلة يدخلون 
اليوم 23 يوليو اأعواًما جديدة 
بينهم  الحتالل،  �سجون  يف 

اأ�سري حمكوم باملوؤبد، وهم:
الأ�سري  غزة/  قطاع  من   
الرحمن  عبد  حممد  حممود 

اأبو خو�سة من �سمال القطاع 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 
مدى احلياة ومعتقل منذ عام 
يف  عاًما   15 واأم�سى   ،2004

ال�سجون.
حممد  ح�سام  والأ�سري   
جمعة الزعانني من بلدة بيت 
بال�سجن  املحكوم  حانون 
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   17

2013، واأم�سى �ستة اأعوام يف 
ال�سجون.

علي  جمال  هيثم  والأ�سري   
املحكوم  �سلفيت  من  جابر 
ومعتقل  عاًما   28 بال�سجن 
بتهمة   ،2002 عام  منذ 
عمليات  لتنفيذ  التخطيط 
ا�ست�سهادية اأ�سفرت عن مقتل 
ل�رسايا  والنتماء  �سهاينة 

القد�س، واأم�سى 17 عاًما يف 
ال�سجون.

اأحمد  حممد  اإياد  والأ�سري   
من  عاًما(   39( ال�سباب  اأبو 
 25 بال�سجن  املحكوم  اأريحا 
عاًما ومعتقل منذ عام 2001، 
�سجون  يف  عاًما   18 واأم�سى 

الحتالل.
 والأ�سري فرا�س حممود اأحمد 

من  عاًما(   36( �سوافطة 
طوبا�س املحكوم بال�سجن 17 
اإىل 11 �سهراً  بالإ�سافة  عاًما 
 ،2004 عام  منذ  ومعتقل 
�سجون  يف  عاًما   15 واأم�سى 
اأع�ساء  اأحد  وهو  الحتالل، 
الهيئة القيادية حلركة اجلهاد 

الإ�سالمي يف ال�سجون.

خم�سة �أ�سرى يدخلون �أعو�ًما جديدة يف �سجون �لحتالل �ل�سهيونى
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�سريجيو رامو�س ولوي�س 
�سواريز

�رشكة  �أعلنت   –  360 �سبورت  موقع 
�ملال  بعامل  �ملتخ�س�سة  فورب�س 
بال�رشكات  يتعلق  )فيما  و�القت�ساد 
�أغلى  قائمة  عن  و�الأفر�د(  �لعاملية 
و�لتي  �لعامل،  حول  ريا�سياً  نادياً   50
�سهدت �بتعاد �أندية كرة �لقدم جمدد�ً 

عن �ملركز �الأول يف هذه �لقائمة.

�ل�سادر  تقريرها  يف  �أكدت  فورب�س 
�لقدم  كرة  �أندية  باأن  �الإثنني  �أم�س 
ب�سكل  ت�سيطر  �لتي  هي  �الأمريكية 
نادياً   50 �أغلى  قائمة  على  و��سح 
قيمة  �إىل  ذلك  و�أعزت  �لعامل،  حول 
حقوق �لبث �لتلفزيوين �ل�سخمة جد�ً، 
�الأندية،  على  هائلة  �أمو�ل  تدر  و�لتي 
يف  �جلديدة  �لقو�نني  �إىل  باالإ�سافة 
و�لتي  �لالعبني  مع  �لتعاقد  م�ساألة 
�جلماعية  باملفاو�سات  تعرف 
تقل�س  و�لتي  �جلماعي،  و�التفاق 

�لتكاليف على �الأندية كما تزعم.

وتو�جد 26 نادياً لكرة �لقدم �الأمريكية 
لعام  ريا�سياً  نادياً  �أغلى 50  يف قائمة 
�لبي�سبول  �أندية  تاأتي  فيما   ،2019
 9 بر�سيد  �لثاين  باملركز  �الأمريكية 
بر�سيد  �لقدم  كرة  �أندية  ثم  �أندية، 
�ل�سلة  كرة  �أندية  و�أخري�ً  �أندية،   8

�الأمريكية بر�سيد 7 �أندية.

قفزة  �لريا�سية  �الأندية  وحققت 
حيث  �الأخرية،  �ل�سنو�ت  يف  هائلة 
�الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  كان 
لكرة �لقدم �لنادي �لوحيد �لذي تزيد 
�أمريكي عام  قيمته عن ملياري دوالر 
2012، �أما حالياً فهناك 50 نادياً على 
�الأقل تزيد قيمتهم عن ملياري دوالر 

�أمريكي.

�الأعلى  كاوبويز  د�ال�س  نادي  ويعترب 
مالكه  بف�سل  �لعامل  يف  مالياً  قيمة 
هذ�  �أن  و�مللفت  جونز،  جريي 
�لنادي حقق �رتفاعاً هائاًل بقيمته يف 
�الأعو�م �خلم�س �الأخرية مبقد�ر 1.2 
مليار دوالر �أمريكي، ليتقدم على ريال 
�لتقليدي  ومناف�سه  �الإ�سباين  مدريد 

بر�سلونة.
وفيما يلي قائمة �أغلى 20 نادياً ريا�سياً 

حول �لعامل:-

داال�س كاوبويز ملالكه جريي 
جونز – كرة القدم االأمريكية

دوالر  مليار   5 �الإجمالية:  �لقيمة 

�أمريكي
 385 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر �أمريكي
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %4

نيويورك يانكيز اململوك 
لعائلة �ستاينربيرن – البي�سبول 

االأمريكي

�لقيمة �الإجمالية: 4.6 ماليري دوالر
 30 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %15

نيويورك يانكيز

ريال مدريد �ململوك الأع�ساء �لنادي 
– كرة �لقدم

ماليري    4.24 �الإجمالية:  �لقيمة 
دوالر

 112 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 
مليون دوالر

ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %4

ريال مدريد

 – �لنادي  الأع�ساء  �ململوك  بر�سلونة 
كرة �لقدم

ماليري    4.02 �الإجمالية:  �لقيمة 
دوالر

و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 
خ�سائر بقيمة 37 مليون دوالر

ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: تر�جع 
مبقد�ر %1

بر�سلونة

ل�رشكة  �ململوك  كنيك�س  نيويورك 
�ل�سلة  كرة   – �سكوير  مادي�سون 

�الأمريكية
�لقيمة �الإجمالية: 4 ماليري  دوالر

 155 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 
مليون دوالر

ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %11

مان�س�سرت يونايتد اململوك 
لعائلة جليزر – كرة القدم

�لقيمة �الإجمالية: 3.81 مليار دوالر
 238 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: تر�جع 

مبقد�ر %8

نيو اإجنالند باتريوت�س ملالكه 

روبرت كرافت – كرة القدم 
االأمريكية

�لقيمة �الإجمالية: 3.8 ماليري  دوالر
 235 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %3

لعائلة  �ململوك  ليكرز  �أجنلو�س  لو�س 
كرة   – �أنت�سوتز  وفيليب  بو�س  جريي 

�ل�سلة �الأمريكية

�لقيمة �الإجمالية: 3.7ماليري  دوالر
 147 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %12

نيويورك جاينت�س اململوك 
جلون مارا و�ستيفن تيت�س – كرة 

القدم االأمريكية

�لقيمة �الإجمالية: 3.3ماليري  دوالر
 149 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %0

لو�س اأجنلو�س دودجر�س 
اململوك ل�سركة جوجنهامي 

االإدارية يف البي�سبول

�لقيمة �الإجمالية: 3.3 ماليري  دوالر
 95 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %10

لو�س �أجنلو�س دودجر�س
جلون  �ململوك  �سوك�س  ريد  بو�سطن 
�لبي�سبول   – فرينر  وتوما�س  هرني 

�الأمريكي
�لقيمة �الإجمالية: 3.2 ماليري  دوالر

 84 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 
مليون دوالر

ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %14

�ستانلي  ملالكه  ر�م�س  �أجنلو�س  لو�س 
كروينكي – كرة �لقدم �الأمريكية

�لقيمة �الإجمالية: 3.2 ماليري  دوالر
 68 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %7

لو�س اأجنلو�س رام�س

د�نييل  ملالكه  رد�سكينز  و��سنطن 
�سنايدر – كرة �لقدم �الأمريكية

�لقيمة �الإجمالية: 3.1 مليار دوالر
 122 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر

ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %0

ت�سيكاغو كابز اململوك لعائلة 
ريكيت�س – البي�سبول االأمريكي

�لقيمة �الإجمالية: 3.1 مليار دوالر
 87 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %7

ت�سيكاغو كابز

ديني�س  ملالكيه  فر�ن�سي�سكو  �سان 
�لقدم  كرة   – يورك  وجون  يورك 

�الأمريكية
�لقيمة �الإجمالية: 3.05 ماليري دوالر

 106 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 
مليون دوالر

ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %0

بايرن ميونخ �ململوك الأع�ساء �لنادي 
– كرة �لقدم

�لقيمة �الإجمالية: 3.02 ماليري دوالر
 129 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: تر�جع 

مبقد�ر %1

�سان فران�سي�سكو جاينت�س 
اململوك لت�سارلي�س جون�سون – 

البي�سبول االأمريكي

�لقيمة �الإجمالية: 3 مليار دوالر

 84 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 
مليون دوالر

ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %5
جريي  ملالكه  بولز  ت�سيكاغو 

رين�سدورف – كرة �ل�سلة �الأمريكية

�لقيمة �الإجمالية: 2.9 مليار دوالر
 115 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %12

ت�سيكاغو بريز اململوك 
لعائلة ماكا�سكي – كرة القدم 

االأمريكية

�لقيمة �الإجمالية: 2.9 مليار دوالر
 100 و�لفو�ئد:  �ل�رش�ئب  قبل  �الأرباح 

مليون دوالر
ن�سبة �لنمو عن �لعام �ملا�سي: %2

اأغلى 20 ناديًا ريا�سيًا يف العامل

 املرتبة الأوىل لي�ضت لكرة القدم

مدرب بايرن ميونخ

نبذل كل جهودنا حل�ضم
 ال�ضفقة احللم

�أكد نيكو كوفات�س، مدرب بايرن 
ق�سارى  يبذل  ناديه  �أَنّ  ميونخ، 
�حللم"  "�ل�سفقة  حل�سم  جهده، 
وي�سعى  �ل�سيف  هذ�  للفريق، 
لريوي  �الأملاين  ل�سم  �لبايرن، 
�سيتي،  مان�س�سرت  جنم  �ساين، 
و�أكدت "�سكاي �أملانيا" �أن �لفريق 
�لبافاري �أجرى مناق�سات �إيجابية 
مع ممثلي �لالعب يف وقت �سابق 
�نتقاله  حول  �الأ�سبوع،  هذ�  من 
�ملحتمل الأليانز �أرينا لكن �سبكة 
�أن  تدرك  �سبورت�س"،  "�سكاي 
�أي  لديه  لي�ست  �سيتي  مان�س�سرت 
بعد  يتلق  ومل  �ساين،  لبيع  نية 
ا ر�سمًيا ل�رش�ء عقد �جلناح  عر�سً

�الأملاين.
"بيلد"  ل�سحيفة  كوفات�س  وقال 
�الأملانية: "لقد �أظهر له م�سوؤولونا 
ب�سدة  نركز  خطة و��سحة. نحن 
)يف هذه �ل�سفقة(، لريوي يعرف 
بايرن،  يف  هنا  توقعه  ميكن  ما 

�إىل  ياأتي العب بقدر�ته  وعندما 
هنا، فاإنه يعرف دوره".

�أن  ترى  �أن  "ميكنك  و�أ�ساف: 
�نتقاله لي�س �سهاًل، لكنني �أعرف 
من  يقاتلون  هنا  �مل�سوؤولني  �أن 
كل  �سنفعل  �ل�سفقة..  تلك  �أجل 
�سيء الإمتامها"و�أكد: "كلنا نعرف 
�أن لريوي �ساين هو �لالعب �لذي 
ذلك،  يعرف  �جلمهور  به،  نحلم 
ذلك"و�أ�سارت  نعرف  ونحن 
�ساين  �أن  �إىل  �سبورت�س"  "�سكاي 
�ملغادرة هذ�  رغبته يف  يعلن  مل 
من  و�ثًقا  �سيتي  ويظل  �ل�سيف، 
عقده،  جتديد  على  �سيو�فق  �أنه 
التفاق  �لتو�سل  يف  ف�سله  رغم 
�ملو�سم  �ل�ساأن،  هذ�  يف  معه 

�ملا�سي.
مان�س�سرت  �إىل  �ساين  و�ن�سم 
من  قادًما   ،2016 عام  �سيتي، 
ينتهي  بينما  �الأملاين،  �سالكة 

عقده يف جو�ن 2021.

�سمت ت�سكيلة باري�س �سان جريمان 
جولتها  تبد�أ  �لتي  فرن�سا  بطل 
�لرب�زيلي  �لنجم  �لودية  �ل�سينية 
نيمار و�سط �سائعات رغبته بالعودة 
بح�سب  �الإ�سباين،  بر�سلونة  �إىل 
�لفرن�سية  �لعا�سمة  فريق  ذكر  ما 

�لثالثاء.
�للحاق  يف  تاأخر  قد  نيمار  وكان 
�النتهاء  بعد  �أ�سبوع  لقر�بة  بفريقه 
جويلية   8 يف  �ل�سيفية  عطلته  من 
�جلاري، وبرر �ملقربون منه غيابه 
بالتز�مات قائمة منذ فرتة طويلة، 
قدم خما�سية يف  كرة  بطولة  بينها 
ملوؤ�س�سته  ريعها  يعود  �لرب�زيل 
�لدويل  �ملهاجم  وعاد  �خلريية 
�سان  تدريبات  �إىل  �جلاري   15 يف 
مع  متوترة  �أجو�ء  و�سط  جريمان 

ناديه.
العبيه  بع�س  و�سع  �لنادي  و�رشح 
بينهم  ومن  �ال�سابة  من  �لعائدين 
كاحله  من  "تعافى  جونيور  نيمار 
و�سفاء  يومي  بدين  عمل  �مللتوي، 
يف  مربمج  �ملجموعة  مع  تام 
�ل�سعاعية  �لفحو�س  تظهر  �ل�سني، 

من  �خلام�سة  �لعظمة  يف  للك�رش 
�لثاين/يناير  )كانون  �لقدم  م�سط 
عودة  بعد  �أجريت  �لتي   )2019
وفح�ساً  جيدة  �سالبة  �لالعب 
تام"وي�سل  ب�سكل  طبيعياً  �رشيرياً 
�ل�سينية  �سنزن  �إىل  جربمان  �سان 
�الإيطايل  �إنرت  ليو�جه  �الأربعاء 
�أوىل  ويخو�س  ماكاو  يف  �ل�سبت 
مبارياته �لر�سمية هذ� �ملو�سم يف 
�سنزن �سد مو�طنه رين يف 3 �أب/
�أغ�سط�س يف مبار�ة كاأ�س �الأبطال.
وكان مدير �سان جريمان �لرب�زيلي 
رحيل  �أمام  �لباب  فتح  ليوناردو 
مو�طنه بقوله: "باإمكان نيمار ترك 
باري�س �سان جريمان �إذ� كان هناك 

عر�س ينا�سب �جلميع".

نيمار مع باري�س �ضان جريمان
 يف رحلته ال�ضينية

منتخب  جنم  �سالح،  حممد  فاجاأ 
دولة  �الإجنليزي،  وليفربول  م�رش 
�أفريقية بزيارة خاطفة، م�ساء �أم�س 
�أن  تقارير �سحفية،  ونقلت  �لثالثاء 
عا�سمة  نريوبي  يف  تو�جد  �سالح 
باأحد  و�أقام  "تر�نزيت"،  كينيا 
�لفنادق ثم غادر �لبالد �سباح �أم�س 

�الأربعاء.
و�أ�سارت �لتقارير، نقاًل عن موظفي 
�الأمن وعمال �لفندق �إىل �أن �سالح 
�أ�سفى جًو� من �ل�رشية �لتامة حول 
كينيا،  مغادرة  بعد  �لقادمة  وجهته 
من  �لعديد  على  وقع  �أنه  موؤكدة 
�لتذكارية فور و�سوله وقبل  �لهد�يا 
�إجازته  �سالح،  ويق�سي  مغادرته 

منتخب  مع  �مل�ساركة  بعد  حالًيا 
�الأفريقية،  �الأمم  كاأ�س  يف  م�رش 
بينما خا�س ليفربول مبار�تني وديتني 
دورمتوند،  وبورو�سيا  �إ�سبيلية  �سد 
م�ساء  ل�سبونة،  �سبورتنج  و�سيالقي 
يف  م�سو�ره  �لليفر  ويفتتح  �الأربعاء 
�ملو�سم �جلديد للدوري �الإجنليزي 
 9 يوم  �سيتي  نوريت�س  مبو�جهة 
�أغ�سط�س / �أيلول �ملقبل ومل تن�س 
�لتقارير �ل�سحفية، يف كينيا �الإ�سارة 
ا �إىل �أن منتخب بالدها يقع مع  �أي�سً
�ل�سابعة  �ملجموعة  �سمن  م�رش 
�إفريقيا  �أمم  لت�سفيات  �ملوؤهلة 
منتخبي  ا  �أي�سً ت�سم  و�لتي   ،2021

توجو وجزر �لُقمر.

�ضالح يفاجئ دولة اأفريقية 
بزيارة غام�ضة
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�أن  �مل�صدر  ذ�ت  �أو�صح  و 
ل�صخ  ي�صعى  بلعبا�س  �حتاد 
من  �لفريق  يف  جديدة  دماء 
العبني  عدة  مع  تعاقده  خالل 
العبني  ثالثة  جلب  �نتظار  يف 
�آخرين و ذلك حت�صري� لبطولة 
تنطلق  �لتي  �الأول  �ملحرتف 
يعمل  و  �أوت  �صهر  منت�صف 
تنظيم  على  بلعبا�س  �حتاد 
خط  و  �لدفاع  يف  �صفوفه 
�لو�صط و �لهجوم و كذ� حر��صة 

�ملرمى لت�صكيل فريق متكامل 
جيد  كروي  ملو�صم  حت�صري� 
�لذين  �الأن�صار  عليه  ير�هن 
�لقلب  فريق  مع  كثري�  عانو� 
حيث  �ملا�صي  �ملو�صم  خالل 
دخل يف ح�صابات يف �آخر جولة 
�أو�صك  و  �الأول  �ملحرتف  من 

على �ل�صقوط.
�حتاد  جنح  �الإطار  هذ�  يف  و 
يف  �الآن  غاية  �إىل  بلعبا�س 
غربي  �لالعب  مع  �لتعاقد 

و  وهر�ن  مولودية  من  �صربي 
�ملد�فع يو�صف هو�ري  �لقادم 
�إىل  �لبليدة  �حتاد  فريق  من 
كوخلري  يون�س  �لالعب  جانب 
قادم  دفاعي  ميد�ن  و�صط 
�لالعب  و  �ل�صاورة  �صبيبة  من 
حمزة حممد �لقادم من ترجي 
يف  يلعب  �لذي  و  م�صتغامن 
�إىل جانب حار�س  �لدفاع  قلب 
�لقادر  عبد  مر�صلي  �ملرمى 
�جلز�ئر  مولودية  من  �لقادم 

حر�صاوي  نزمي  �لالعب  و 
�أ�صاف  و  بلوزد�د  �صباب  من 
�لالعبني  �أن  �مل�صدر  ذ�ت 
�إعطاء  ميكنهم  �مل�صتقدمني 

و  للفريق  �لالزمة  �الإ�صافة 
تدعيم �صفوف �لدفاع و �لهجوم 
�نتظار  يف  �مليد�ن  و�صط  و 
يف  �آخرين  العبني  مع  �لتعاقد 

�صيلعب  لالإ�صارة  �الأيام  قادم 
�حتاد بلعبا�س الحقا لقاء وديا 
مع ود�د تلم�صان قبل �أن يدخل 

يف ترب�س مغلق بالبليدة. )

منري عاي�ضي مي�ضي ملو�ضمني مع احتاد بلعبا�سالرابطة الأوىل لكرة القدم
تعاقد احتاد بلعبا�س )الرابطة الأوىل لكرة القدم( م�ساء اأم�س الثالثاء مع الالعب 
منري عاي�سي و�سط ميدان �سباب ق�سنطينة �سابقا  ملو�سمني و ذلك يف اإطار املريكاتو 

ال�سيفي, ح�سب ما علم اأم�س الأربعاء لدى اإدارة النادي.
ق.ر

يو�سف باليلي

من اإدمان املخدرات اإىل قيادة  املنتخب اجلزائري
باليلي العا�سر

عام  جويلية  من  �الأول  يف 
منت  على  باليلي  كان   ،2014
هذه  للجز�ئر.  متجهة  طائرة 
�حتاد  نادي  �إىل  لين�صم  �ملرة 
لتّوه  فاز  �لذي  �لعا�صمة، 
ببطولة �لدوري بعد غياب د�م 
خلو�س  وي�صتعد  �صنو�ت،   9
القتنا�س  �أفريقية  مغامرة 
عقد  ولذلك  �الأبطال.  دوري 
عدة �صفقات لتدعيم خطوطه، 

�أبرزها كان يو�صف باليلي.
يف �لو�قع كان ��صتقبال �ل�صاب 
داللة  ذ�  �لعا�صمي  �لنادي  يف 
تعرف  �أن  يكفيك  و��صحة. 
و�صلت،  �لتي  ر�تبه  قيمة 
بح�صب موقع �لعرب �ل�صحفي، 
وهو  دوالر،)7(  �ألف   50 �إىل 
عليه  يح�صل  ما  نادر�  رقم 
لكن  دويل.  وغري  �صغري  العب 
رجل  برئا�صة  �الحتاد،  �إد�رة 
ر�أت  حد�د،  علي  �الأعمال 
�لالعبني  يف  �ال�صتثمار  �أهمية 
�لكبرية،  �الإمكانيات  �أ�صحاب 
الأن هوؤالء من �صيقودون قطار 
�لقارة  عر�س  نحو  �لنادي 

�ل�صمر�ء.
ما  على  ي�صري  �صيء  كل  كان 
ير�م، بل �إن بد�ية يو�صف كانت 
�لتوقعات.  من  حتى  �أف�صل 
�حتاد  جماهري  ور�حت 
�الأهازيج  توؤلف  �لعا�صمة 
وقوة  مبر�وغات  تتغنى  �لتي 
وهر�ن،  مدينة  �بن  ت�صديد�ت 
بينهم:  ُكنيته  �كت�صب  بعدما 
ن�صبة  �لعا�رش«،  »باليلي 
الرتد�ئه �لقمي�س رقم ع�رشة. 
كان  �الأوىل،  �ل�صهور  ومبرور 
هو  �لعا�رش  �أن  يتفق  �جلميع 
�أف�صل العبي �لبطولة �لوطنية، 
�أكرث من ذلك هو �أن ��صم يو�صف 

مو�صوع  �إىل  حتّول  قد  باليلي 
�لالعب  قدرة  حول  نقا�س 
�ملحرتفني  مز�حمة  �ملحلي 

يف ت�صكيل �خل�رش.
�أنت  فطبعا  �خل�رش،  وبذكر 
�أد�ء  من  قدموه  ما  تذكر 
م�رشف خالل مونديال 2014، 
من  خلت  �لتي  �لكتيبة  تلك 
�لالعبني �ملحليني تقريبا عد� 
جابو.  �ملوؤمن  عبد  �ملهاجم 
ير�فق  �أن  كثريون  تنباأ  وقد 
يو�صف جابو يف قائمة حماربي 
مت  ما  وهو  قريبا،  �ل�صحر�ء 
خالل �ملع�صكر �لتح�صريي يف 
مار�س 2015، لكن ل�صوء �حلظ 
ومن  لالإ�صابة،  باليلي  تعر�س 
ثم �ال�صتبعاد. كانت تلك نقطة 

�لتحول يف حياة يو�صف.

النجم الذي هوى

ن�رشت  قليلة،  �أ�صابيع  بعد 
�جلز�ئرية  �ل�رشوق  �صحيفة 
من  �لعا�رش  تدين  �أخبار� 
�أكدت  �إذ  �لناحية �الن�صباطية، 
�ل�صحيفة تخلف �لباليلي عدة 
مر�ت عن تدريبات ناديه دون 
توقيع �أي عقوبة عليه من جانب 
�الإد�رة. �الأمر �متد حتى و�صل 
مدرب  �ت�صاالت  جتاهله  �إىل 
�ملنتخب كري�صتيان غوركوف. 
�ل�رشوق،  بح�صب  �أّدى،  وهذ� 
�إىل تفكري حممد رور�وة رئي�س 
يف  و�صعه  �جلز�ئري  �الحتاد 
�لقائمة �ل�صود�ء �ملحرومة من 

متثيل �جلز�ئر.
لكن حتى تلك �للحظة مل يكن 
عقب  حدث  ما  يت�صور  �أحد 
لذلك  �لعلمة،  مولودية  مبار�ة 
�خلا�صة  �لعينة  �أ�صارت  عندما 
�لكوكايني،  تعاطيه  �إىل  به 
�لريا�صية  �الأو�صاط  �نتابت 

مهولة.  �صدمة  و�جلماهريية 
رف�س  مع  حجمها  ت�صاعف 
�لنتيجة،  على  �لطعن  باليلي 
وهو ما يعني �صمنيا �إقر�ره مبا 
�قرتف.)11( هل �صاهدت ذ�ت 
يوم جنما يف �ل�صماء يف عملية 
فما  تفعل،  مل  لو  حر؟  �صقوط 
�صيتعر�س له يو�صف ي�صبه ذلك 

كثري�.
بعدها،  �الأحد�ث  ت�صارعت 
تقت�صي  �لكاف عقوبة  و�أ�صدر 
منع يو�صف من كرة �لقدم ملدة 
�أعو�م كاملة)12( وهنا وجد   4
�جلز�ئري  �الحتاد  م�صوؤولو 
�أمام خيار و�حد وهو  �أنف�صهم 
على  و�لت�صديق  فعل  ما  �إد�نة 
�لعقوبة، �أما ناديه فقد عر�س 
عليه تقا�صي مرتب رمزي بدال 
بالكامل،)13(  عقده  ف�صخ  من 
وطبعا بد�أت �ل�صحافة يف كتابة 
عناوين �أ�صهرها على �الإطالق 

هو: »نهاية يو�صف باليلي«.
تخيل  حمقني،  كانو�  ب�رش�حة 
�صتتوقف  مربجما  نف�صك 
من  و�حد  �صطر  كتابة  عن 
�أو  �أعو�م،  �أربعة  ملدة  �ل�صفرة 
دخول  من  تتمّكن  لن  حماميا 
عن  و�لدفاع  حمكمة  قاعة 
نف�صها،  �لطويلة  للمدة  ق�صية 
�ملهنة  ن�صيانك  يعني  هذ� 
وقت  �إىل  و�حتياجك  برمتها 
مهارتك،  ال�صتعادة  طويل 
تعاطي  بف�صيحة  طبعا  ناهيك 
كرة  يف  �الأمر  �ملخدر�ت. 
بب�صاطة  �صعوبة،  �أكرث  �لقدم 
الأن العب �لكرة ال يز�ول مهنته 
ملدة 40 عاما مثال كاملربمج 
يلعب بني 15  بل  �أو �ملحامي، 
�أو 18 عاما كحد �أق�صى، ومنعه 
كاملة  �أعو�م  �أربعة  �للعب  من 

يعني �صياع ربع تلك �ملدة!
رغم  مثل  يو�صف  �أن  �لغريب 

�لريا�صية  �ملحكمة  �أمام  ذلك 
رفقة حماميه، وهناك �عرتف 
�إحدى  �أثناء  �لرنجيلة  بتدخينه 
دخنه  ما  وكان  �حلفالت، 
�لكوكايني،  مبادة  خملوطا 
بالفعل  علمه.  دون  لكن 
حققت �ملحكمة يف مالب�صات 
�الأدلة  وفّندت  جيد�،  �لق�صية 
وقدمها  �لكاف  قدمها  �لتي 
لتكت�صف  باليلي،  حمامي 
�صدق �عرت�ف �الأخري ومن ثم 
لعامني  �لعقوبة  بخف�س  تقوم 
يف  تنتهي  �الإيقاف  من  فقط 
ال   )14(2017 �صبتمرب/�أيلول 
قد  جد�،  طويلة  مدة  تز�ل 
�للعبة،  العتز�ل  �أحدهم  تدفع 

ولكن لي�س يو�صف باليلي.

كلنا يو�سف باليلي

تدوينة  عنو�ن  هو  هذ�  كان 
حفيظ  �ملعلق  ن�رشها 
فيها  ويقول  در�جي،)15( 
بو�صوح �إن �أزمة باليلي و�صعته 
يطالب  �الأول  فريقني؛  �أمام 
عن  نهائيا  �لعقوبة  برفع 
�رتكبه  يو�صف، ويت�صاهل فيما 

بل  ناديه،  وحق  نف�صه  حق  يف 
�أ�صا�صا  لتربئته  بع�صهم  يذهب 
�التهام  �أ�صابع  موجهني 
�صده.  �لكاف  حاكها  ملوؤ�مرة 
على  فهو  �لثاين  �لفريق  �أما 
�لنقي�س يريد ذبح باليلي، ومد 
�حلياة،  طو�ل  لت�صبح  �لعقوبة 
و�صفه  عن  يكّفون  ال  وطبعا 
باأب�صع  وناديه  �أ�رشته  وو�صف 
بب�صاطة  هوؤالء  �الأو�صاف، 
�أطول  يريدون ف�صيحة ت�صتمر 

فرتة ممكنة.

�أن  �أوطاننا  في  �لغريب 
�ملخطئ من �ل�صهل �أن يتحّول 
�إىل مظلوم ثم �إىل بطل. وعلى 
�لنقي�س رمبا �أي�صا يتحّول �إىل 
به،  �لتنكيل  �لكل  يريد  عدو 
ومالحقة �أ�رشته دون �أن يكون 
لهم �أدنى دخل، وكاأنها فر�صة 
�ل�صلبية  طاقتهم  ليخرجو� 
�لنهاية،  يف  و�للعن.  �ل�صب  يف 
�ملخطئ يظل �صخ�صا �رتكب 
يدفع  �أن  وحده  وعليه  خطاأ، 
�لثمن. لن يكون بطال الأنه كّفر 
عما فعل، وال هو عدو يحل لنا 

تدمري حياته.

�لطريق  فاختار  يو�صف  �أما 
�ملثايل، �أقر �أوال باأنه خمطئ، 
�الإيقاف،  لفرتة  خ�صع  ثم 
وعزم على عدم �لعودة جمدد� 
عا�صها،  �لتي  �لفو�صى  لتلك 
يعتزل  �أن  رف�صه  هو  و�الأهم 
��صمه  �صنعت  �لتي  �للعبة 
�لكوكايني،  بعار  مو�صوم  وهو 
�لقدم  كرة  مع  يبد�أ  �أن  و�أحب 
�لبد�ية  كانت  لو  حتى  جمدد� 

من �الأعماق �ل�صحيقة.
�لتدريب  يف  يو�صف  �رشع 
�أخرى  مرة  وعاد  منفرد�، 
كما  متاما  �لهو�ة  مع  ليلعب 
كامل  و��صعا  وهر�ن،  يف  بد�أ 
تركيزه يف �حلفاظ على لياقته 
�لبدنية على مد�ر �لعامني. مل 
يجزع �أو ي�صت�صلم، ومل ي�صتجِد 
عطفا من رئي�س ناٍد �أو العب 
�أو �إعالمي لي�صلط �ل�صوء على 
يعمل  كان  فقط  يفعل.  ما 
بهدوء، وي�صتعيد حيويته بعيد� 

عن �الأنظار.)17(
عام  �أغ�صط�س/�آب  ويف 
2017، وقبل �صهر من �نق�صاء 
يو�صف.  هاتف  رن  �لعقوبة، 
��صمه  �صخ�صا  ليجد  �أجاب 
�خلط،  على  �صعبان  �صعيد 
عربية  كلمة  يعرف  ال  لكنه 
و�حدة. �صعيد هو رجل �أعمال 
جز�ئرية،  �أ�صول  من  فرن�صي 
نادي  رئي�س  من�صب  وي�صغل 
�لدوري  يلعب يف  �لذي  �أجنيه 
بيو�صف  يت�صل  �لفرن�صي، 
�ن�صمامه  �إمكانية  عن  لي�صاأله 
�ملو�صم.)18(  بدء  قبل  لناديه 
تخيل  عن  نعجز  ب�رش�حة 
و�النت�صار  �ل�صعادة  حجم 
�للحظة،  تلك  �أح�صه يف  �لذي 
�الآن فقط نتمنى جميعا لو كنا 

يو�صف باليلي.

اجلزءالثاين 



"بيلد"  �صحيفة  ذكرت 
�لأملانية �أن �أويل هوني�س 
من�صبه  لرتك  ي�صتعد 
ميونيخ،  لبايرن  كرئي�س 
يف  جناحا  �لأندية  �أكرث 
�لأملانية،  �لكرة  تاريخ 
م�صوؤول  ل�صالح  وذلك 
�صابق يف �رشكة "�أديد��س" 
�لريا�صية  للم�صتلزمات 
مل  �لتي  لل�صحيفة  ووفقا 
م�صادرها  عن  تك�صف 
بعالقاتها  معروفة  لكنها 
بالنادي  �لوطيدة 
هوني�س  فاإن  �لبافاري، 
لولية جديدة  يرت�صح  لن 
�ملقررة  �لنتخابات  يف 
يف ت�رشين �لثاين/نوفمرب 
�صيرتك  كما  �ملقبل 
ملجل�س  كرئي�س  من�صبه 

�لنادي  على  �ل�رش�ف 
�لعمومية  �جلمعية  خالل 

�ل�صنوية.
�ملدرب  ي�صاأ  ومل 
نيكو  للفريق  �لكرو�تي 
مع  �ملتو�جد  كوفات�س، 
لعبيه حاليا يف �لوليات 
كاأ�س  خلو�س  �ملتحدة 
�لودية،  �لدولية  �لأبطال 
�لنادي  كو�در  من  و�أي 
�خلرب،  هذ�  على  �لتعليق 
بينهم �مل�صوؤول �لعالمي 
�لذي  مينريي�س  �صتيفان 
قال لوكالة "�صيد" �لتابعة 
"من  بر�س  لفر�ن�س 
�أي  هناك  لي�س  ناحيتنا، 

تعليق لالإدلء به".
وذكرت "بيلد" �أن هوني�س 
�لذي �ن�صم �إىل بايرن عام 

�عتزل  ثم  كالعب   1970
بعدها بت�صعة �أعو�م لتويل 
مهمة �ملدير �لعام، وعد 
زوجته بالعتز�ل بعد �أن 
يف  عاما  �أربعني  �أم�صى 
�لبافاري،  �لنادي  �إد�رة 
عانت  عائلته  لأن  وذلك 
بعد  ل�صيما  �لأمرين 
 2014 يف  عليه  �حلكم 
�أعو�م  لثالثة  بال�صجن 
�لتهرب  ب�صبب  ون�صف 
و��صتفاد  �ل�رشيبي 
من  عاما(   67( هوني�س 
بعد  �مل�رشوط  �لفر�ج 
�صجنه  على  �صهر�   14
نوفمرب  منذ  و��صتعاد 
كرئي�س  من�صبه   2016
تركه  �أن  بعد  لبايرن 
�لق�صائي  �حلكم  نتيجة 

�ل�صادر بحقه.
عن  �ل�صحيفة  وحتدثت 
�صاهمت  �أخرى  �أ�صباب 
�إىل  هوني�س  ل  تو�صّ يف 
قر�ر عدم �لرت�صح لولية 
جديدة، وهي �لنتقاد�ت 
�لتي طالته �لعام �ملا�صي 
توبيخه  خلفية  على 
ب�صبب  �ل�صحافيني 
"�لهانة"  "�لفرت�ء"، 
يف  �لحرت�م"  و"عدم 
مع  وتعاملهم  تغطيتهم 
و�ملدرب  �لفريق  لعبي 
�أكتوبر  يف  كوفات�س 
�لنتائج  من  �صل�صلة  بعد 
"بيلد"  وك�صفت  �ل�صيئة 
خلفه  �ختار  هوني�س  �أن 
�لنادي  رئا�صة  لتويل 
هايرن  هريبرت  وهو 

من�صب  �صغل  �لذي 
ل�رشكة  �لتنفيذي  �ملدير 
 2001 بني  "�أديد��س" 
موؤقتا  وتوىل  و2016 
رئي�س  من�صب  بالنيابة 
عام  �لبافاري  �لنادي 
نائبه  حاليا  وهو   ،2014
�ل�رش�ف  جمل�س  يف 

على �لنادي.
حال  يف  �لتغيري،  وهذ� 
مع  �أي�صا  يرت�فق  تاأكد، 
�لدويل  �حلار�س  عودة 
�إىل  كان  �أوليفر  �ل�صابق 
 2020 من  �عتبار�  بايرن 
كارل  خلالفة  حت�صري� 
يف  رومينيغه  هاينت�س 
من�صب �لرئي�س �لتنفيذي 
يف  �لبافاري  للنادي 

.2021

مان�ص�صرت يونايتد ي�صّعد نيكي 
بات ملن�صب جديد

�ل�صابق  بت�صعيد لعبه  �أنه قام  �لإنكليزي  يونايتد  نادي مان�ص�صرت  �أعلن 
�أد�ء �لفريق �لأول على  نيكي بات ملن�صب جديد كرئي�س لإد�رة تطوير 
�أن يرفع تقاريره مبا�رشة للمدرب �أويل غونار �صول�صار ومّتت ترقية لعب 
يونايتد،  مع  مبار�ة   387 لعب  و�لذي  �نكلرت�،  ملنتخب  �ل�صابق  �لو�صط 
لي�صاعد  �لنا�صئني  لأكادميية  كرئي�س  �ل�صابق  من�صبه  من  �ملن�صب  لهذ� 
للم�صتوى  �لذين ي�صعون لالرتقاء  �ل�صباب  "�صياغة م�صرية لالعبني  على 

�لتايل".
و�أ�صاف بات )44 عاماً( ملوقع �لنادي على �لنرتنت: "�أنا متحم�س ب�صاأن 
رعاية وتطوير وتدريب �ملو�هب �لتي لدينا هنا لتتحول لالعبني كبار يف 
"�ملحبط" يف  �أنهى مو�صمه �ملنق�صي  �لذي  �لنادي"وقام يونايتد،  هذ� 
�ملركز �ل�صاد�س على لئحة �لـ"برميريليغ"، بت�صعيد نيك كوك�س ليتوىل 

من�صب رئي�س �أكادميية �لنا�صئني.
ر�سميًا 

ريال مدريد يعلن �إ�صابة �أ�صين�صيو 
بقطع يف �لرباط �ل�صليبي

ماركو  لعبه  �إ�صابة  ر�صمي  بيان  يف  �لإ�صباين  مدريد  ريال  نادي  �أعلن 
�خلارجية  �لهاللة  ومتزق  �لأمامي  �ل�صليبي  �لرباط  بقطع يف  �أ�صين�صيو 
للركبة �لي�رشى ون�رش نادي ريال مدريد بياناً ر�صمياً عرب موقعه �لإلكرتوين 
�لر�صمي على �صبكة �لإنرتنت و ح�صاباته �لر�صمية على مو�قع �لتو��صل 
يف  بقطع  �أ�صين�صيو  ماركو  �إ�صابة  فيه  �أكد  وتويرت  في�صبوك  �لإجتماعي 
�لي�رشى  �لركبة  يف  جر�حية  لعملية  للخ�صوع  وحاجته  �ل�صليبي  �لرباط 
و�أكد بيان ريال مدريد �لر�صمي �أن ماركو �أ�صين�صيو �صوف يخ�صع لعملية 
جر�حية خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة و�لتي �صتحدد مدة غياب �لالعب 

�لإ�صباين عن �ملالعب.
�لفحو�صات  بعد   ”: �لتايل  �لنحو  على  بالن�س  مدريد  ريال  بيان  وجاء 
و�لختبار�ت �لتي �أجريت على لعبنا ماركو �أ�صين�صيو من قبل �أطباء ريال 
مدريد، مت ت�صخي�س �إ�صابته بقطع يف �لرباط �ل�صليبي �لأمامي ومتزق 
�لهاللة �خلارجية للركبة �لي�رشى. �صيتم �جر�ء عملية جر�حية لالعب يف 

�لأيام �لقليلة �ملقبلة”.
مبار�ة  خالل  �جلميع  �أقلقت  خطرية  لإ�صابة  �أ�صين�صيو  ماركو  وتعر�س 
ريال مدريد �صد �آر�صنال �صمن بطولة كاأ�س �لأبطال �لدولية، و�لتي تبني 

�لآن �أنها قطع يف �لرباط �ل�صليبي للركبة”.

مان�ص�صرت يونايتد ُيحذر �إنرت 
ميالن من عامل �لوقت

ل يز�ل �أنطونيو كونتي، مدرب �إنرت ميالن، يتطلع للتعاقد مع �لبلجيكي 
روميلو لوكاكو مهاجم مان�ص�صرت يونايتد، خالل فرتة �لنتقالت �ل�صيفية 

�حلالية.
وبح�صب �صحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية، فاإن مان�ص�صرت يونايتد �أر�صل 
حتذير�ً لإنرت ميالن من عامل �لوقت بخ�صو�س �صفقة روميلو لوكاكو، مع 

تبّقي �أقل من 3 �أ�صابيع على �إغالق باب �لنتقالت �ل�صيفية.
و�أو�صحت �ل�صحيفة �ملذكورة، �أن �لتاأخري ل ي�ُصب يف م�صلحة مان�ص�صرت 
للمهاجم  بديل  لعب  بجلب  �صول�صاير  جنار  �أويل  يرغب  �إذ  يونايتد، 
�لبلجيكي يف حال خروجه وعلى �لرغم من �أن �ملوعد �لنهائي لإغالق 
�أغ�صط�س، لكّن مان�ص�صرت يونايتد  �إيطاليا يُو�فق 23  باب �لنتقالت يف 
�أخرب �إنرت باأنه �صيكون هنالك موعد نهائي ل ميكن بيع لوكاكو بعده، �إذ 

لن ميلك �لنادي �لأحمر �لوقت ل�رش�ء بديل.
دخول  ي�صتطيع  ل  �أنه  �صول�صاير  “يعلم  �لربيطانية:  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 
�ملو�صم مبهاجم �رشيح و�حد فقط )ماركو�س ر��صفورد(، رغم �أنه ينوي 
��صتخد�م خط هجومي �أكرث مرونة يف �ملو�صم �جلديد” ومن �ملحتمل 
�أن يلعب �أنطوين مار�صيال يف �لعمق ب�صكل �أكرب، لكن مان�ص�صرت يونايتد 
بعد  غرينوود  �ل�صاب  على  �لعتماد  عدم  �لظلم  من  �صيكون  �أنه  يعرف 

�أد�ئه �ملثري لالإعجاب يف �جلولة �لتح�صريية.

“ماركا”  �صحيفة  قامت 
�لالعبني  بر�صد  �لإ�صبانية 
�ملر�صحني لتعزيز �صفوف 
خالل  �أوروبا  �أندية  كبار 
�ل�صيفية  �لنتقالت  فرتة 
تلك  بني  ومن   ، �حلالية 
بر�صلونة  �لقطبني  �لأندية 
وو�صع  مدريد  وريال 
�لإ�صبانية  �ل�صحيفة 
لالنتقالت  “ر�د�ر�ً” 
على  �ل�صوء  و�صلطت 
و�لالعبني  �لأندية  �أبرز 
لالن�صمام  �ملر�صحني 

�إليها.
و�سمت قائمة الأندية 

كل من :

بر�سلونة :

لعب �لفي�صلي على ر�د�ر 
�لحتاد

)مهاجم(  �صيلفا  د�  نيمار 
من باري�س �صان جريمان.

)ظهري  جرييرو  ر�فائيل 
بورو�صيا  من  �أي�رش( 

دورمتوند.
)ظهري  جونريو  فريبو 

�أي�رش( من ريال بيتي�س.

مان�س�سرت �سيتي :

)مد�فع(  ماجو�ير  هاري 
من لي�صرت �صيتي.

)مد�فع(  كوليبايل  خاليدو 

من نابويل.
من  )مد�فع(  �أكي  ناثان 

بورمنوث.
جو�و كان�صيلو )ظهري �أمين( 

من يوفنتو�س.

باري�س �سان جريمان:

دوناروما  جيانلويجي 
)حار�س( من ميالن.

)�صانع  كوتينيو  فيليب 
�ألعاب( من بر�صلونة.

)مهاجم(  دميبيلي  عثمان 
من بر�صلونة.

)لعب  ر�كيتيت�س  �إيفان 

و�صط( من بر�صلونة.
)مهاجم(  بيبي  نيكول�س 

من ليل.

بايرن ميونخ :

من  )مهاجم(  �صاين  ليوري 
مان�ص�صرت �صيتي.

)مهاجم(  دميبيلي  عثمان 
من بر�صلونة.

روكا )لعب و�صط(  مارك 
من �إ�صبانيول.

و�صط(  )لعب  �صيل�صو  لو 
من ريال بيتي�س.

ليفربول :

)�صانع  كوتينيو  فيليب 
�ألعاب( من بر�صلونة.

)مهاجم(  بيبي  نيكول�س 
من ليل.

)مهاجم(  �أ�صين�صيو  ماركو 
من ريال مدريد.

اأتلتيكو مدريد:

)�صانع  خامي�س رودريجيز 
�ألعاب( من ريال مدريد.

)�صانع  �إيرك�صن  كري�صتيان 
�ألعاب( من توتنهام.

ريال مدريد :

و�صط(  )لعب  بوجبا  بول 
من مان�ص�صرت يونايتد.

)لعب  �إيرك�صن  كري�صتيان 
و�صط( من توتنهام.

بيك  دي  فان  د�وين 
�أياك�س  من  و�صط(  )لعب 

�أم�صرتد�م.
يوفنتو�س :

و�صط(  )لعب  بوجبا  بول 
من مان�ص�صرت يونايتد.

)لعب  ز�نيولو  نيكولو 
و�صط( من روما.
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رادار النتقالت 

�لالعبون �ملر�صحون لتعزيز
 �صفوف كبار �أوروبا

هوني�س يعتزم ترك من�صبه كرئي�س لبايرن ميونيخ



ثقافةاخلمي�س 25   جويلية  2019  املوافـق  ل22 ذو القعدة   1440هـ 15

رواية "�سحاري ال�سراب" ليا�سني نوار

حتدثت عن �صقوط الزعيم و�صراع 
الع�صابات قبل احلراك ال�صعبي

قليلة هي الن�سو�س الروائية التي متنح القارئ العربي جماليات 
اال�ستمتاع وجتليات اال�ستفادة يف هذا الزمن ، حيث كرث الكتاب وقل 

عدد الكتابات، يف ظل توفر الن�سر وا�ست�سهاله وانفتاح الف�ساءات 
التكنولوجية لكل من هّب ودّب من �سبه االأقالم، لوال بع�س الن�سو�س 

اجلميلة التي حتقق اال�ستثناء، ونح�سب اأن منها رواية«�سحاري 
ال�سراب« للكاتب الروائي اجلزائري نوار يا�سني.

الدكتور : وليد بوعديلة

يف متخيل ال�سحراء..
دار  عن  الرواية  �صدرت  لقد 
نوميديا للن�رش باجلزائر،2017، 
�رشدي  م�صار  يف  ت�صري  وهي 
مع  لتفاعل  ن�صهد  طويل  عربي 
املكان ال�صحراوين وكل مظاهر 
وثقافاتها  و�صعوباتها  احلياة 
جمال  روايات  مثل  واأ�رشارها، 
اخلراط،  الغيطاين،اإدوارد 
اإبراهيم الكوين، �صربي مو�صى، 
منيف،....اأو  الرحمان  عبد 
كتبها  التي  اجلزائرية  الروايات 
احلبيب  بوطاجني،  ال�صعيد 
ال�صائح، ر�صيد بوجدرة، جميلة 
طلباوي، حاج احمد ال�صديق...
وفيها رموز �صيا�صية واجتماعية 
اجلزائري  الواقع  عن  كثرية 

والعربي.    
الكاتب  رواية  نقراأ  وعندما 
قاملة-  مدينة  ابن  اجلزائري- 
نوار يا�صني »�صحاري ال�رشاب«، 
هي  ما  القارئ:  مع  نت�صاءل 
فيها؟  التي ح�رشت  اجلماليات 
الفكرية  التجليات  هي  وما 
و  واالجتماعية  ال�صيا�صية  و 

الثقافية التي كا�صفتها؟

عن الرواية وعواملها

»عامر«  ال�صيخ  عن  رواية  هي 
الذي يجوب ال�صحاري بحثا عن 
وحماره،  لقطيعه  والكلأ  املاء 
ترك  ان  عد  كلبه«كرد«،  برفقة 
�صارق  زعيم  من  وفر  قبيلته، 
ال�صحاري  يف  راحل  ظامل، 
للثاأر  العودة  لزمن  منتظرا 
وتخلي�ص اأهله من �صيخ القبيلة 

املجرم، و تتحرك الرواية عرب 
واخلواطر  الداخلية  الهواج�ص 
ال�صيح  بهذا  اخلا�صة  الذاتية 
وميار�ص  احلكيم-ال�صاعر، 
الرتحال  و  احلكي  لعبة  ال�صارد 
القارئ  نحيل  وهنا  الفنيني، 
يف  والرحلة  ال�صفر  من  لكثري 

الرواية..
ويح�رش  املتعة  تتحقق  و 
اأ�صلوب الت�صويق ال�رشدي، رغم 
وم�صاهد  ال�صحراء  �صعوبة 
وحيث   ... والفراغ  اجلفاف 
املطلق  على  املكاين  االنفتاح 
وعلى كل �صحر الوجود و�صمت 
املادية،  املعاين  وهباء  الزمن 
كل  ترك  قد  العجوز عامر  الأن 
وعانق  خلفه  املدنية  مظاهر 
ال�صحراء واأ�صاطريها وغرائبها، 
ده�صة  ده�صتها،  يف  توّحد  كما 
ده�صة  و  الكبري،  وهدوئه  الليل 
يف  التفرد  و  والوحدة  االإلهام 

املكان.
يريد الكاتب يا�صن نوار لروايته 
اأن ت�صكل عاملا اأ�صطوريا �صاحر 
اخل�صو�صية  بلم�صات  واقيا 
بعيدا  العربية،  ال�رشدية 
الغربية  الرواية  �صخب  عن 
والع�رشية  املدنية  واأجوائها 
يعود  به  كاأين  و  والتكنولوجيا، 
وجلل  االإن�صان  اإن�صانية  اإىل 
املعنى الكينوين/ الوجودي ، اأو 
هو يريد اأن يقراأ الراهن العربي 

بعيون تراثية رمزية.
القبائل ال�سحراوية 

و�سعوبنا العربية؟

بالتدقيق  نحدد  اأن  ميكن  وال 
عنها  يتحدث  التي  ال�صحراء 
ملمح  كل  ففيها  الن�ص، 

دون  من  العربية،  ال�صحراء 
دون  ومن  حمددة،  لدولة  ذكر 
العنا�رش  لبع�ص  مكا�صفة 
التي  املجتمعية  و  الثقافية 
معرفة  يف  القارئ  ت�صاعد  قد 
الدولة التي توجد فيها �صحراء 
يف  متوفرة  فملحمها  الرواية، 
ومن  عربية،  دولة/مملكة  كل 
وملب�صاتها  فرمزياتها  ثمة 
عربي،  اإن�صان  كل  على  ت�صدق 
وعلى كل جمتمع عربي ،و على 
عرب  عربي،  ر�صمي  خطاب  كل 
التلميحات ال�رشدية واالإ�صارات 
الفني- احلال  بطيعة  الداللية 

الفكري...
فمن دون اأن يقع ال�صارد- ومعه 
الكاتب- يف فخ الطرح ال�صيا�صي 
عن  ق�ص�صا  قدم  املك�صوف، 
املاء،  اجل  من  القبائل  �رشاع 
واال�صتبداد  البط�ص  وا�صتعمال 
واإبعاد  لل�صيطرة  التخويف  و 
اخل�صوم،فانتقل يا�صني نوار من 
واخلواطر  الهواج�ص  يوميات 
اإىل  لل�صخ�صيات  الداخلية 
االأعرا�ص  و  القبائل  يوميات 
على  القارئ  ليحيل  املتناحرة، 
و  العربية  ال�صعوب  يوميات 
-حكامها  زعمائها  ممار�صات 
يحا�رشونها  يقمعونها  الذين 

بطرق �صتى. 
والأن االأحداث الروائية كلها يف 
الروائي  منحنا  فقد  ال�صحراء، 
ال�صعرية  اللغة  من  م�صاهد 
ال�رشد  حلظات  يف  ال�صوفية، 
اأحالنا  كما   ، واحلوار  والو�صف 
باخلرافات  االإميان  حل�صور 
جمتمعاتنا  يف  الغيبية  واالأفكار 
املتمدنة.. وكذلك  البدوية) 
الرواية  و�صعت  للأ�صف(، 

خلل  من  رمزية  )بطريقة 
العجوز ال�صاعر الذي ينتقل بني 
لكي  وحكمته(  ب�صعره  القبائل 
الرتميز-  -عرب  وتو�صح  تفكك 
دور املثقف يف التغيري الفكري 
�صد  الثورة  و  واملجتمعي 

الف�صاد واال�صتبداد.

دالالت �سيا�سية..
فيمكن اأن نك�صف ،عند القراءة 
»�صحاري  لرواية  العميقة 
هاته  هي  القبائل  اأن  ال�رشاب« 
وممار�صات  العربية،  االأوطان 
ممار�صات  هي  القبائل  زعماء 
العرب  وال�صا�صة  احلكام 
اأهل  �صمت  و  الديكتاتورين، 
يف  وهوانهم  وذلهم  الع�صائر 
اأحداث  من  الفرتات  بع�ص 
ال�صعوب  �صمت  الرواية،هو 
الأزمنة  وهوانها  والعربية 
ال�صهيوين  الكيان  طويلة،اأمام 
والطغيان  الديكتاوريات  واأمام 
التحرك  قبل  ال�صيا�صي، 
املا�صية  ال�صنوات  يف  للتغيري 
اأن  2011،رغم  �صنة  منذ 
يحتاج  العربي  الثوري  ال�صياق 
الربيع  عن  نظارات  و  لتاأملت 
وتدمري  خلراب  حتول  الذي 
ومنجزاته  وذاكرته  للإن�صان 
ليبيان  �صوريان  )يف  احل�صارية 

اليمن...؟؟؟(.
وعي  اأمام  تقرتح  فالرواية 
القراءة اإ�صارات حكائية- داللية 
واإحاالت  العربية،  للثورات 
يف  امل�صالح  اأ�صحاب  ل�رشاع 
وتداخل  العربي،  احلكم  �رشايا 
و  املالية  وال�صهوات  املنافع 
كما  والزعاماتية،  ال�صيا�صية 
رجال  خواطر  يف  ال�صاأن  هو 
حول  ال�صحراوية  الع�صابات 
والق�صاء  الغنائم  اقت�صام 
هذا  كل  القبيلة..)  زعيم  على 
للتغري  الكاتب  من  ا�صت�رشاف 
قبل  اجلزائر  يف  ال�صيا�صي 
ال�صعبي  احلراك  من  �صنوات 

ال�صلمي(.
على  اأخرى  اإحاالت  ونقراأ    
الفكر االنقلبي العربي واآليات 
لكن  جمتمعاتنا،  يف  تنفيذه 
�صحراوي  �رشدي  ف�صاء  داخل 
عجائبي ، وتنتهي الرواية بعودة 
العجوز  واإ�صهام  الأهله،  احلق 
القبائل  م�صاعدة  يف  عامر 
و  الظلم  �صد  االحتاد  لتجدد 
و  الواحة  يغادر  ثم  الف�صاد، 
اأهلها يف نهاية الرواية، ويرتكها 
بيد حاكم �صاب، فيه كل ملمح 
و  الت�صحية  و  والوفاء  ال�صلح 
)..هي  القبيلة  وحب  املعرفة 
يف  الرواية..والوطن  يف  القبيلة 

فهمت  العربي...فهل  ال�صياق 
الداللية  االأبعاد  القارئ  اأيها 

للن�ص؟؟(

اأخريا..

جديدة  رواية  –اإذن-  هي 
وقد  يا�صني،  نوار  روايات  من 
العربية  ال�رشدية  للمكتبة  قدم 
الريح«-2016،  »كاف  روايات 
ايام«-2012،«حكاية  »ثلثة 
وجموعات  طفلني«-2011،... 
االأبواب  منها«  ق�ص�صية 
الع�صل- االأخرى«-2018،رجل 
دم�صق-2016.... 2017،�صتاء 
فهل  ت�صكيلي  فنان  اأنه  كما 
تنتبه له والية قاملة وم�صاحلها 

الثقافية دعما وتكرميا؟؟
ت�صاف رواية »�صحاري ال�رشاب« 
بنف�ص  كثرية  عربية  لروايات 
تنفتح  وهي  �صاحر،  �صحراوي 
القدمية،  العربية  االأزمنة  على 
لكن  عندها،  وترقد  للتوقف  ال 
اليوم،  العربي  للراهن  لتعود 
يف  حمدد  بزمان  ترتبط  ال  و 
الراهن  حتاور  بل  ال�صياقات، 
بطرية رمزية تراثية، اإنها رواية 
ممتعة م�صوقة، نن�صح بقراءتها 
، بحثا عن جلل املعنى وجمال 

البنية.



وكاالت 

 138 يف  تقع  التي  الرواية  وتبداأ 
»مرمي«  ق�صة  تناول  يف  �صفحة 
الق�صية  ذاكرة  فيها  تتج�صد  التي 
وحتى  النكبة  منذ  الفل�صطينية 
اأحداث  وتتناول  احلا�رض،  الوقت 
1948 وتهجري الفل�صطينيني وقتلهم 
بلداتهم،  وهدم  قراهم  وحما�رضة 
جلندي  مرمي  اإيواء  ق�صة  وحتى 
طالبا  بها  ا�صتجار  اإ�رضائيلي 
بينه  ومقارنتها  والأمان  املاأوى 

وبني ابنها عمر.
وتتبع الرواية ظالل مفاتيح البيوت 
منها  هجر  التي  اأجرا�صها  ورنات 
عن  وحتكي  ق�رضا،  اأ�صحابها 
فرارهم من قراهم على اأمل العودة 
باأن  واإميانهم  باملفاتيح  ومت�صكهم 
ما حدث هو جمرد �صحابة �صيف 
لن�صابها  الأمور  تعود  ما  و�رضعان 
اإيذانا  الأبواب  وتدور املفاتيح يف 

بعودة اأ�صحابها الغائبني.
وتبكي،  ت�صمعها  مرمي  »كانت 
املفاتيح  ترتطم  كيف  ويحريها 
هذا  عنها  وي�صدر  ببع�ض  بع�صها 

هناك  ولي�ض  احلزين،  ال�صوت 
�صوى مفتاح واحد معلق يف �صدر 

كل واحدة منهن«.

�شتات مرمي
ال�صتات  الرواية  وتتناول 
واخلارج،  الداخل  يف  الفل�صطيني 
الرواية  اأبطال  اأحد  عن  وتنقل 
»اأكرث الأمور ق�صوة هو  باأن  و�صفه 
اأن ت�صعر اأنك بعيد عن وطنك، يف 
يف  تعي�ض  زلت  ما  واأنت  ال�صتات 

ذلك الوطن«.
روايته  اهلل  ن�رض  اإبراهيم  وق�صم 
بال�صهور  بداأت  ف�صول  لثالثة 
الأخرية قبل النكبة، ثم زمن النك�صة 
النتفا�صة  زمن  واأخريا   ،1976
عائلة  وتعي�ض   ،1987 الفل�صطينية 
هذه  جا�رض  اأبو  وزوجها  مرمي 
املراحل الزمنية الثالث على اأمل 
هجروا  التي  قريتهم  اإىل  العودة 

منها.
وت�صري الرواية بتتابع زمني ل يخلو 
عن  وتك�صف  باك«  »فال�ض  من 
جميل  على  وانقالبه  ناحوم  ق�صة 
ثم  القرية  بتفجري  وقيامه  مرمي 

زيارته لها بعد عقدين من الزمان.
ورف�صت مرمي هدية ناحوم، وقالت 
له »ناحوم، اأنقذتك يوما لأنك كنت 
مرتعبا  خائفا  ولدا  �صغريا،  ولدا 
حمايتي،  وطلب  اإيل  التجاأ  ولدا 
ونحن ل نقتل اأحدا يطلب حمايتنا، 
اأن  من  متنعنا  ناحوم  يا  اأخالقنا 
نقتل اأحدا يلتجئ اإلينا حتى لو كان 
اإذا ما كان ولدا  بالك  عدونا، فما 
�صغريا يقف مرجتفا على و�صك اأن 

يقبل القدمني لينجو بحياته«.
القراء يف  اعتاده  ما  وعلى خالف 
عن  الرموز  غابت  اهلل  ن�رض  رواية 
الرواية لكن مل تغب اللغة الر�صيقة 

ونكهة »امللهاة الفل�صطينية«.

راأ�س ال�شرو
الحتالل  ب�صاعة  الرواية  وتتناول 
راأ�ض  قرية  اأبناء  على  وق�صوته 
وملحمة  الفل�صطينية،  ال�رضو 
الأ�صى التي ت�صف عالقة الإن�صان 
الزيتون  باأ�صجار  الفل�صطيني 
والرتاب  واحلجارة  والربتقال 

والبيوت، وحرب الذاكرة.
ويف لقاء �صابق مع املوؤلف، قال 

الكربى  »الق�صايا  اإن  اهلل  ن�رض 
عالية  فنية  م�صتويات  تلزمها 
»من  اأن  م�صيفا  عنها«،  للتعبري 
كتابي  ي�صرتي  اأن  القارئ  حق 
لأنه جيد، ل لأن يده اأو قلبه يف 
فل�صطينيا  باعتباره  معي  النار 

متعاطف  لأنه  ول  عربيا،  اأو 
عن  اأكتب  لأنني  كاأجنبي  معي 

فل�صطني«. 
فل�صطني  اأن  اهلل  ن�رض  واعترب 
العامل،  ل�صمري  يومي  امتحان 
الكيان  هذا  كان  »لو  اأنه  م�صيفا 

اآخر جزيرة  العن�رضي مقاما يف 
غربه  اأو  الكوكب  هذا  �رضق  يف 
�صد  �صده،  نكون  اأن  علينا  لكان 
القتل  رخ�ض  و�صد  دمويته، 
املمنوحة له من الغرب وال�رضق 

وما بينهما من هالم عربي«.
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�شدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم )نا�شرون(

ظالل املفاتيح لإبراهيم ن�صر اهلل.. 
حتولت امللهاة الفل�صطينية

�شدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم )نا�شرون( الرواية االأوىل الإبراهيم ن�شر اهلل من �شل�شلته الروائية اجلديدة »ثالثية االأجرا�س« التي تعد 
نوعا من ا�شتكمال م�شروعه »امللهاة الفل�شطينية« الذي �شمل �شت روايات غطت 250 عاما من تاريخ فل�شطني احلديث.

م�رضوع  من  الثانية  املرحلة  بنجاح  انتهت 
رقمنة املخطوطات العربية، وت�صم القائمة 
املتاحة حاليا للزوار على موقع مكتبة قطر 
الرقمية 80 خمطوطة عربية جرى رقمنتها 
وموؤ�ص�صة  الربيطانية  املكتبة  بني  بال�رضاكة 

قطر.
وجرى خالل امل�رضوع ترقيم املخطوطات 
العلمية العربية التي حتافظ على الن�صو�ض 
الـ18  القرن  اإىل  التا�صع  القرن  من  املكتوبة 
لل�صعوب  العلمية  امل�صاعي  تعر�ض  والتي 
الإ�صالمية من الأندل�ض وعرب �صمال اأفريقيا 
الأو�صط  وال�رضق  العربية  اجلزيرة  و�صبه 

والأنا�صول واإيران واآ�صيا الو�صطى والهند.

خمطوطات علمية عربية
توا�صل  امل�رضوع  من  الثالثة  املرحلة  ويف 
رقمنة  والربيطانية  القطرية  املكتبتان 
مثل  العربي،  العلمي  الأدب  كال�صيكيات 
كتاب »القانون يف الطب« لبن �صينا، ومقالة 
وتظهر  الهيثم،  لبن  الك�صوف  �صورة  يف 
بنهاية املرحلة الثالثة جمموعة جديدة من 
البالغ عددها  العربية  العلمية  املخطوطات 
واإتاحتها  ترقيمها  يجري  خمطوطة   125

على موقع مكتبة قطر الرقمية.
اأر�صيف  القطرية على و�صع  وتعمل املكتبة 
والتاريخي  الثقايف  الرتاث  ي�صم  وا�صع 
ملنطقة اخلليج واملنطقة املحيطة، ليكون 
للمرة  الإنرتنت  على  قيود  بدون  متاحا 

الأوىل.
وخرائط  حمفوظات  على  املكتبة  حتتوي 
و�صور  �صوتية  وت�صجيالت  وخمطوطات 

التف�صريية  واملالحظات  باملقالت  مرفقة 
الإجنليزية  باللغتني  العالقة  ذات  والروابط 

والعربية.
مدونة  ذكرت  الثالثة  للمرحلة  عر�صها  ويف 
املكتبة الربيطانية اأن اللغة العربية ا�صتمرت 
بعد  ما  اإىل  العلمي  اخلطاب  لغة  كونها  يف 
املرتبط  اجلغرايف  واملدى  الزمنية  الفرتة 
الذهبي  »الع�رض  ي�صمى  مبا  تقليديا 

لالإ�صالم«. 
الأدب  خمطوطات  نطاق  تو�صيع  وجرى 
ذات  مو�صوعات  لي�صمل  العربي  العلمي 
البيطري  والطب  احليوان  علم  مثل  �صلة، 
وتربية احليوانات وغريها من املو�صوعات 
ون�رضها  خمطوطاتها  رقمنة  جرى  التي 
موقع  على  الإلكرتوين  للبحث  واإتاحتها 

املكتبة الرقمية.
الأخرية  اللم�صات  و�صع  حاليا  ويجري 
�رضاكة  من  الثالثة  املرحلة  على 
يف  قطر  وموؤ�ص�صة  الربيطانية  املكتبة 
بع�ض  �صتت�صمن  والتي  الرتقيم،  م�رضوع 
املخطوطات البارزة، مثل الن�صخ املبكرة 
كبري  ودليل  ال�صفا،  اإخوان  ر�صائل  من 

ومبكر لتف�صري الأحالم وغريها.
الع�رض الذهبي للعلوم الإ�صالمية

الذهبي  بالع�رض  التعريفي  مقاله  ويف 
يقول  الإ�صالمي،  العامل  يف  للعلوم 
يف  العربية  العلمية  املخطوطات  م�صوؤول 
املكتبة الربيطانية بينك هالوم اأن الع�رض 
تكون  الإ�صالمي  العامل  يف  للعلوم  الذهبي 
يف  در�صت  التي  العلوم  من  �صال�صل  عرب 
املجتمعات العربية والفار�صية وال�رضيانية 

والهندية واليونانية.
الإ�صالمية  الأرا�صي  اأن  هالوم  وي�صيف 
التبادل  فيها  يزدهر  �صيا�صية  كونت وحدة 
احلواجز  واأزيلت  والثقايف،  القت�صادي 
وجتاوز  والغرب،  ال�رضق  بني  التقليدية 
الأكرب،  الإ�صكندر  اإمرباطورية  الإ�صالم 
من  العربية  اللغة  اإىل  الرتجمة  اأن  معتربا 
الأمور التي لعبت دورا اأ�صا�صيا يف متا�صك 
هذه الإمرباطورية اجلديدة و�صاعدت على 

اأدائها وظائفها بال�صكل ال�صحيح.
األف   15 قرابة  الربيطانية  املكتبة  وت�صم 
األف  خمطوطة عربية م�صنفة يف نحو 14 
من  اثنتني  من  املجموعة  وتتاألف  جملد، 
خمطوطات  هما  التاريخية،  املجموعات 
القدمي  الربيطاين  املتحف  مكتبة 
وخمطوطات مكتب الهند الذي كان تابعا 

للخارجية الربيطانية �صابقا.
والتجارية  ال�صيا�صية  امل�صالح  وب�صبب 
والعامل  الأو�صط  ال�رضق  يف  الربيطانية 
مبكرا  الهتمام  جرى  الإ�صالمي، 
والدرا�صات  العربية  باملخطوطات 
املخطوطات  تكوين  وبداأ  ال�رضقية، 
والباحثني  واملب�رضين  امل�صوؤولني  بجهود 
تدريجيا  لتت�صكل  والرحالة  وامل�صت�رضقني 
على مر القرون املا�صية ت�صكيلة من اأروع 
املخطوطات يف موا�صيع القراآن والتف�صري 
والت�صوف  الإ�صالمي  والفقه  واحلديث 
جنب  اإىل  جنبا  اللغة،  وعلوم  والفل�صفة 
والعلوم  والفنون  والتاريخ  املو�صيقى  مع 

والطب وحتى الرماية وتف�صري الأحالم.
 وكاالت 

للملك  املذهب  اخل�صبي  التابوت  يخ�صع 
توت عنخ اآمون، لعملية ترميم حالياً، وذلك 
لأول مرة منذ اكت�صاف مقربة امللك ال�صاب 

يف وادي امللوك بالأق�رض عام 1922.
اأيقونة  التابوت  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
املتحف  ي�صمها  التي  املعرو�صات 
يف  العمل  مي�صي  الذي  الكبري  امل�رضي 

ت�صييده على قدم و�صاق.
لها  بيان  امل�رضية يف  الآثار  وزارة  وقالت 
اإن التابوت نقل قبل اأيام قليلة من الأق�رض 
اأهرامات  بجوار  الواقع  املتحف  اإىل 
وحتت  اأمنية  اإجراءات  و�صط  اجليزة 
اأول  »لتنفيذ  والأثريني  املرممني  اإ�رضاف 
عملية ترميم له منذ اكت�صاف املقربة عام 

.»1922
ونقل البيان عن مدير عام الرتميم الأويل 
الكبري،  امل�رضي  باملتحف  الآثار  ونقل 
تعقيم  »اأعمال  اإن  قوله  زيدان،  عي�صى 
وترميم و�صيانة التابوت �صت�صتغرق حوايل 

ثمانية اأ�صهر«.
من  العديد  من  التابوت  »يعاين  واأ�صاف 
تتمثل يف  والتي  املختلفة،  التلف  مظاهر 
املذهبة  اجل�ض  طبقات  يف  �رضوخ  وجود 

و�صعف عام يف طبقات التذهيب«.
الذي  ال�صاب  امللك  مقربة  واكت�صفت 
يد  على  ع�رض  الثامنة  لالأ�رضة  ينتمي 
الكت�صاف  ونال  كارتر،  هوارد  الربيطاين 
�صهرة عاملية بف�صل العثور على حمتويات 
عنخ  توت  تابوت  فيها  مبا  كاملة  املقربة 

اآمون.
اآلف  خم�صة  من  اأكرث  املقربة  و�صمت 
قطعة، بني عجالت حربية واأ�رضة ومتاثيل 

ومتائم وحلي واألعاب امللك ال�صغري.
امل�رضي  املتحف  افتتاح  م�رض  وتعتزم 
اأ�صا�صه يف 2002  الذي و�صع حجر  الكبري 
متويله  يف  كبري  ب�صكل  اليابان  و�صاهمت 

نهاية 2020.
 وكاالت

الع�صر الذهبي لالإ�صالم.. 125 خمطوطة 
عربية جديدة مبكتبة قطر الرقمية

»توت عنخ اآمون« يخو�ض اأول عملية 
ترميم منذ اكت�صاف مقربته 1922

للن�رض  الفارابي  دار  عن  حديثا  �صدر 
»الفرح  بعنوان  جديد  ديوان  والتوزيع، 
اللبنانية  وال�صاعرة  للكاتبة  الأبد«،  عنوان 

هالة نهرا.
وكتب النا�رض على موقع الدار: »بعد كتابها 
مو�صيقية  »اإ�صاءات  بعنوان  الأول  النقدي 
تطلق   ،)2016 الفارابي،  )دار  وفنية« 
نهرا،  هالة  اللبنانية  وال�صاعرة  الكاتبة 

ون�صو�صها  ال�صعرية  ق�صائدها  من  بع�صاً 
الأبد«،  عنوان  »الفرح  ديوان  يف  النرثية 
من  انطالقاً  القارئ  الديوان  هذا  وميتع 
على  ويحثه  املرحة،  املعرفة  اأهمية 
طرح اأ�صئلة مغايرة يف زمن نحتاج فيه اإىل 
معريف  بناٍء  ي�صهم يف  كما  ال�صوؤال،  ثقافة 
غري تقليدي وغري كال�صيكي لأّن املخّيلَة 

اأي�صاً اكت�صاٌف واإدراٌك من نوع اآخر«.

للكاتبة وال�شاعرة اللبنانية هالة نهرا

دار الفارابي ت�صدر ديوان »الفرح عنوان الأبد«
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من تقدمي الدكتورة اجلزائرية نعيمة �سعدية 

اإ�سدار كتاب علمي اأكادميي دويل عن "الل�سانيات 
العربية "مب�ساركة اأ�سماء عربية وازنة

�سدر عن  األفا للوثائق والن�سر واال�سترياد والتوزيع  كتاب دويل بعنوان » الل�سانيات العربية مراجعات وتطبيقات«  والذي يحتوي  على درا�سات علمية 
اأكادميية حمكمة وهو من تقدمي االأ�ستاذة والدكتورة نعيمة �سعدية،جامعة حممد خي�سر)ب�سكرة(،اجلزائر  من طرف امل�سروع الّدويل ر�سالة الباحث  والذي 

يهدف للم�ساهمة يف اإ�سافة معرفة جديدة اإىل املعرفة احلالية ولتكوين متميز يف حقل االخت�سا�س والتدريب االأكادميي واحلريف يف كتابة البحوث للتناف�س 
مع الزمالء وللمحافظة على التوا�سل مع جمتمع البحث ولفر�س النوعية بدال من الكمية يف جمال الن�سر  ورفع التهمي�س امل�سلط على بع�س املبدعني ولقد 
كان هذا املوؤلف القيم  حتت اإ�سراف خمترب الّلغة والّتوا�سل يف اجلزائر و املركز اجلامعي اأحمد زبانة ،غليزان،اجلزائر بالتعاون مع: خمترب الرتاث الثقايف 
وا�سرتاتيجيات التنمية، جامعة ابن طفيل،املغرب و مركز تكوين الدكتوراه: ال�سيميائيات وفل�سفة االأدب والفنون جامعة حممد اخلام�س)الرباط(املغرب.

حكيم مالك  

الكتابات الل�سانية العربية 
الرتاثية ودورها يف حتقيق 

الرتاث

كلمة  على   الكتاب  هذا  ويحتوي 
�سعدية  نعيمة  والدكتورة  الأ�ستاذة 
يف  الن�ص  نحو  نظرية  تلقي 
قراءة  املعا�رصة  العربية  الدرا�سات 
يف التلقي  ،  يف حني قدمت  �سورية 
العربية  الل�سانية  الكتابات  جغبوب 
الرتاث  حتقيق  يف  ودورها  الرتاثية 
القراءة،  واإعادة  القراءة  خالل  من 
الِلّ�سانّية:  التداولية  اإىل  ومت التطرق 
ال�ستغال  ومنطق  احلدود  اإ�سكالية 
بعدا�ص  عمار  الدكتور  طرف   من 
الدكتور عبد املاجد  ،  ولقد تناول 
�سبه  يف  الل�سانية  الدرا�سات  ندمي 
 ، الهندية    – الباك�ستانية  القارة 
عبد  بو�سنافة  الأ�ستاذ  �سارك  و 
بني  والكالم  اللغة  بِدللة  النا�رص  
العزيز  عبد  عند  واحلداثة  الرتاث 
الأبعاد  يف  نقدية  –مقاربة  حمودة 
الدكتور حامد  و�سجل   ، الإب�ستيمية 
هذا  يف  م�ساركته  عبا�ص  رجب 
الكتاب القيم  باحلديث عن املقاربة 
احلداثية للوحي عند حممد اأركون: 
فاحتة الكتاب منوذجا،  ومت احلديث 
يف هذا املوؤلف عن الرتجمة خطاًبا 
اإىل  الن�ص  ترجمة  من  تداولًيا: 
الدكتورة  قبل  من  املقام  ترجمة 
و�سلط    ، عموري  اأحمد  رانية 
ال�سوء الأ�ستاذ مولي مروان العلوي 
الدللية  اخل�سائ�ص  بع�ص  على 

بالواو  الو�سل  لرابط  واملنطقية 
ا�سة  اخلطاب،در  ل�سانيات  �سوء  يف 
مقارنة  ويحتوي اأي�سا على خطاب 
قراءة الرتاث يف كتابات عبد ال�سالم 
من�رص  الدكتور  طرف  من  امل�سدي 
الكتاب  هذا  يف  و�سارك  يو�سف 
مفهوم  يف   « بكار  �سعيد  الأ�ستاذ 

الل�سانيات النقدية«.

عمل م�سرتك يجمع باحثني 
واأكادمييني عربا 

اأ�سماء   من   العلمية  اللّجنة  وتتكون 
الأ�ستاذ  واملتمثلة يف   وازنة  عربية 
والدكتور بن عبد الّل مفالح،املركز 
زبانة)غليزان( اأحمد  اجلامعي 
اجلزائر و اأ.د.نعيمة �سعدية،جامعة 
خي�رص)ب�سكرة(،اجلزائر.  حممد 
ابن. بوهادي،جامعة  اأ.د.عابد  و 
اأ.د.عبد  خلدون)تيارت(اجلزائر. 
الإله العرداوي،جامعة الكوفة،العراق 
و د.عبد الكرمي حمو،املركز الوطني 
للبحث يف الأنرثوبولوجيا الجتماعية 
و  الثقافية،وهران،اجلزائر  و 
املوىل  حماين،جامعة  د.ح�سن 
ب   ملغر ا ، ) ية �سيد لّر ا ( عيل �سما اإ
غ�سبان،جامعة  حيدر  والدكتور 
و�سام  والدكتور  بابل،العراق 
،كلية  الب�رصة  املالكي،جامعة 
والدكتورة  ،القرنة،العراق  الرتبية 
ق�سول،اجلامعة:علي  فاطمة 
البليدة  ــ  بالعفرون  لوني�سي 
احمد  رانية  والدكتورة  02،اجلزائر 
اجلوف،اململكة  عموري،جامعة 
املاجد  عبد  الدكتور  و  ال�سعودية 

بنجاب)لهور  ندمي،جامعة 
حممد  الدكتور   و  (،باك�ستان 
الكوفة،العراق  ال�سكري،جامعة 
�سلمان،جامعة  زكرياء  الدكتور  و 
عيا�ص)مراك�ص(،املغرب  القا�سي 
،مركز  مهدية  عي�سى  بن  والدكتورة 
البحث العلمي و التقني لتطوير اللغة 
والدكتورة  تلم�سان  العربية.وحدة 
بوعياد نوارة،و الكاي�سة عثمان  من 
مرية،بجاية،  الرحمن  عبد  جامعة 
جراح،املركز  ووهيبة  اجلزائر  
والدكتور  اجلامعي)ميلة(،اجلزائر 
عبد  قبلية،جامعة  بن  خمتارية 
بادي�ص،)م�ستغامن(،  بن  احلميد 
بعدا�ص،جامعة  عمار  والدكتور 
جميلة  و  ماي1945)قاملة(،   08
الل- �سعد  عا�سور،اأبوالقا�سم 
�سمرية  والدكتورة  اجلزائر   02
قروي،جامعة عبا�ص لغرور )خن�سلة( 
اللجنة  هذه  يف  لوجودة  اإ�سافة 
وهم   الأ�ساتذة   من  تخبة  العلمية 
مولي مروان العلوي،جامعة �سعيب 
عمر  ح�سني  و  الدكايل،املغرب 
دراو�سة،جامعة غوة،فل�سطني و دليلة 
م�سكني، وكلثوم درقاوي من املركز 
زبانة)غليزان(  اأحمد  اجلامعي 
زيان  زينب،جامعة  بوهالل  و 

عا�سور)اجللفة(.

 هيئة ا�ست�سارية مب�ساركة 
اأ�سماء جزائرية 

ال�ست�سارية   الهيئة  يف   و�ساركت    
الأكادميية  العلمية  الدرا�سات  لهذه 
الدكاترة  من  نخبة   املحكمة 

من  كل  يف  واملتمثلني  اجلزائريني 
احلميد  عبد  يايو�ص،جامعة  جعفر 
ن�سيم  و  بادي�ص،)م�ستغامن(  بن 
الرحمان  عبد  جامعة  من  حرار 
غريب،   جميلة  و  مرية،بجاية، 
من  الزهراء   فاطمة  عبيدي  و 
جامعة باجي خمتار)عنابة( ن�سرية 
ال�سهيد  اجلامعي  غقاقلية،املركز 
و  احلوا�ص،بريكة)باتنة(  ال�سي 
عا�سور،جامعة  الزهرة  فطيمة 
البراهيمي)برج  الب�سري  حممد 

بوعريريج( و �سحنني علي،جامعة 
ا�سطمبويل)مع�سكر(  م�سطفى 
،جامعة  مي�سية  بن  رفيقة  و 
 )01 منتوري)ق�سنطينة  الإخوة 
عبا�ص  م�سا�ص،جامعة  جمعة  و 
والأ�ستاذة  )خن�سلة(  لغرور 
حممد  دحريي،جامعة  �سليمة 
هيئة  ويف  خي�رص)ب�سكرة( 
والدكتورة   الأ�ستاذة  الّتحرير  
حممد  �سعدية،جامعة  نعيمة 
والدكتورة  خي�رص)ب�سكرة(اجلزائر 

ق�سول فاطمة،جامعة علي لوني�سي 
من   جند  و   02 بالعفرون،البليدة 
بولية  الإبراهيمي  الب�سري  جامعة 
برج بوعريريج كل من  الدكتورة اأم 
ال�سعد ف�سيلي  و�سليحة ق�سابي ، 
ل�سود،جامعة  ال�ساوية  والأ�ستاذة 
العربي التب�سي )تب�سة(  والدكتورة 
املركز  من  بلحاجي  فتيحة 
و  اجلامعي)مغنية()تلم�سان(. 
بوي�ص،املركز  من�سور  الأ�ستاذ 
زبانة)غليزان(  اأحمد  اجلامعي 
بوقرط،جامعة  طيب  الأ�ستاذ   و 
اأحمد بن بلة)وهران01( مع م�ساركة   
حماين،جامعة  ح�سن  الدكتور 
اإ�سماعيل)الّر�سيدية( املوىل 
حممد  والدكتور  املغرب 
اجلبوري،جامعة  يا�سني  �سالح 
املراجعة  وتوىل  دياىل،العراق 
الأ�ستاذة  كل من  اللّغوي  والّتدقيق 
من  �سعدية  نعيمة  والدكتورة 
 ) )ب�سكرة  خي�رص  حممد  جامعة 
كل  جند  املغرب  من  و  اجلزائر 
حماين،جامعة  ح�سن  الدكتور  من 
و   اإ�سماعيل)الّر�سيدية(  املوىل 
�سلمان،جامعة  زكرياء  الدكتور 
عيا�ص)مراك�ص(املغرب  القا�سي 
بوقرط،جامعة  طيب  والأ�ستاذ 
بلة)وهران01(اجلزائر  بن  اأحمد 
القراآنية  الآيات  بتدقيق  وقامت 
املنعم  عبد  عواطف  الدكتورة 
اإبراهيم اإ�سماعيل ،جامعة افريقيا 
تولت  فيما  العاملية،ال�سودان 
الدكتورة  ال�سابكة  يف  التدقيق 
حداد خديجة،جامعة عبد احلميد 

بن بادي�ص)م�ستغامن(اجلزائر.

ال�سورية  الثقافة   وزارة  اأعلنت 
نتائج جائزة الدولة التقديرية لعام 
النقد  2019 حيث ذهبت يف جمال 
للباحثة  والرتجمة  والدرا�سات 
جمال  ويف  م�سوح  لبانة  الدكتورة 
�سابر  ال�ساعر  للدكتور  الأدب 
فلحوط ويف جمال الفنون للمطرب 

جورج و�سوف.
وقالت الدكتورة م�سوح “اإن اجلائزة 
هي ت�رصيف كبري ومر�سوم اإحداثها 
للمبدعني  تقدير  اأكرب   2012 عام 
والتجربة  اخلربة  من  بلغوا  الذين 
ميدانه”  يف  كل  للوطن  والعطاء 
الثقافة  لوزارة  امتنانها  معربة عن 

واللجنة املحكمة للجائزة.
وتزخر  ولدة  �سورية  اأن  واأكدت 
باملبدعني و�ست�سفر اليام القادمة 

والتوهج  الألق  من  مزيد  عن 
اإليها  ننتمي  التي  “�سورية  وقالت: 
اإبداعنا  موطن  فهي  الكثري  تعني 

وطفولتنا و�سبابنا وعطائنا”.
يذكر اأن م�سوح مواليد دم�سق 1955 
عام  الدكتوراه  درجة  على  حا�سلة 
1986 يف الل�سانيات العامة “النحو 
التوليدي” جامعة باري�ص الثامنة/
العليا وهي  ال�رصف  فرن�سا بدرجة 
اأ�ستاذ يف كلية الآداب جامعة دم�سق 
وع�سو   2016 اإىل   2005 عام  من 
العربية  اللغة  جممع  يف  عامل 
جمل�ص  ورئي�ص   2008 عام  منذ 
وم�ست�سارة  املنارة  جامعة  اأمناء 
لال�سرتاتيجيات الثقافية والتنموية 
للتنمية  ال�سورية  الأمانة  لدى 
العليا  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  وع�سو 

للتميز ووزيرة للثقافة 2014-2012 
الأكادميية  ال�سعفة  و�سام  وحائزة 

برتبة فار�ص من فرن�سا.
الدكتور  قال  مماثل  ت�رصيح  ويف 
يف  اجلائزة  “اإن  فلحوط:  �سابر 
العادة هي تقدير وتكرمي ملن اأجنز 
مثمرا  جهدا  وبذل  مميزا  عمال 
اأو  دام�ص  ظالم  يف  �سعلة  واأوقد 
ت�سجيع  ر�سالة  وهي  ملبدة  اأجواء 
الدولة  تقدمه  واإ�سناد  ودعم 
من  للمربزين  الروؤوم  الأم  الراعية 
من  جابهوا  ما  مبقدار  اأبنائها 
امتحانات يف  من  وواجهوا  �سعاب 
اجلوائز  خ�س�ست  حيث  م�سريتهم 
حقول  جميع  يف  واملحفزات 
اللذين  للمبدعني  واحلياة  الإبداع 
اأ�سعفهم القدر واأف�سح لهم املجال 

متوا�سعا  يكن  مهما  العطاء  يف 
لالأجيال  ومدر�سة  در�سا  ليكون 

املقبلة”.
نكون  اأن  “اأمل  فلحوط:  واأ�ساف 
يحملنا  الذي  التكرمي  لهذا  اكفاء 
ونرجو  وثقيال  كبريا  معنويا  دينا 
بكفاءة  ونحمله  به  ننه�ص  ان 

وم�سوؤولية”.
وفلحوط من مواليد ال�سويداء عام 
1935 حا�سل على الإجازة يف اللغة 
جامعة  من  الرتبية  ودبلوم  العربية 
دم�سق والدكتوراه بالعلوم ال�سيا�سية 
من جامعة �سوفيا يف بلغاريا عمل 
يف  القومي  التوجيه  لق�سم  رئي�ساً 
العربي  باجلي�ص  ال�سيا�سية  الإدارة 
ال�سوري والقوات امل�سلحة ومديراً 
عاماً لدار البعث كما �سغل من�سب 

عام  منذ  ال�سحفيني  احتاد  رئي�ص 
مديراً  وعمل   2006 وحتى   1970
ال�سورية  العربية  للوكالة  عاماً 
-1975 اأعوام  بني  �سانا  لالأنباء 
رئي�ص  نائب  من�سب  و�سغل   1992
بني  العاملي  ال�سحفيني  احتاد 

عامي 1985-1980.
واملطرب جورج و�سوف من مواليد 
الفنية  حياته  بداأ   1961 حم�ص 
ع�رصة  الثانية  يتجاوز  مل  وعمره 
�سوته  ك�سفت  التي  احلفالت  عرب 
وتعاون يف مرحلة  العالية  وقدراته 
الكبري  الفنان  مع  �سغرية  عمرية 
اللبناين  وامللحن  ال�سايف  وديع 
اأغنيات  له  قدم  الذي  يزبك  جورج 
غنى  كما  الطرب  عامل  يف  اأطلقته 
من اأحلان كبار املو�سيقيني العرب 

والذين ينتمون لأجيال متعددة من 
وزهري  مكاوي  و�سيد  حمدي  بليغ 
و�ساكر  املالح  ونور  عي�ساوي 
ونور  ال�رصنوبي  و�سالح  املوجي 
وح�سل  العطايف  واأجمد  املالح 
بعد  الطرب  �سلطان  لقب  على 
اأغنيته الهوى �سلطان �سنة 1985 له 
نحو ع�رصين األبوما غنائيا و�سارك 
املهرجانات  من  الع�رصات  يف 
ح�رصها  واأجنبية  عربية  دول  يف 

ع�رصات الآلف.
ومينح كل فائز من الفائزين الثالثة 
�سورية  لرية  مليون  وقدره  مبلغا 
وميدالية ذهبية مع براءتها و�سيتم 
وت�سليمهم  بالفائزين  الحتفال 

اجلوائز يف موعد يحدد لحقاً.
وكاالت 

اإىل جانب لبانة م�سوح و�سابر فلحوط

تتويج جورج و�سوف بجائزة الدولة التقديرية ال�سورية لعام 2019 
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درا�صة تك�صف خطورة تناول 

الأ�صربين بانتظام
اأعلن علماء اأن تناول الأ�ضربين ب�ضورة منتظمة يوميا ي�ضاعف خطر 
 Science Daily الإ�ضابة ب�رسطان اجللد لدى الرجال ويفيد موقع

باأن العلماء تو�ضلوا اإىل هذا ال�ضتنتاج بعد حتليلهم حالة 200 األف 
�ضخ�ص اأعمارهم 18-89 �ضنة، مل ت�ضخ�ص اإ�ضابتهم ب�رسطان اجللد. 

وتناولت جمموعة منهم الأ�ضربين يوميا ملدة �ضنة واأكرث، وتابع 
العلماء حالتهم مدة ل تقل عن خم�ص �ضنوات. وات�ضح اأن الرجال 

الذين تناولوا الأ�ضربين ب�ضورة منتظمة ازداد عندهم خطر الإ�ضابة 
ب�رسطان اجللد مبقدار 1.83 مرة مقارنة بالآخرين، يف حني مل 

يالحظ هذا عند الن�ضاء. ووفقا لراأي الباحثة امل�ضاركة يف الدرا�ضة، 
بياتري�ص ناردون، ميكن تف�ضري هذا باأن ج�ضم الرجل يفرز كمية اأقل 

من اإنزميات احلماية: �ضوبر اأك�ضيد دي�ضميوتاز وكاتالز.

تطبيق ي�صاعدك على حتديد 
درجة نظارتك الطبية

   حتتاج اإىل تبديل نظارتك الطبية دون زيارة الطبيب؟ ميكنك ذلك بف�ضل 
اأداة جمانية تفح�ص نظارتك احلالية، لكنك حتتاج اإىل معرفة مقا�ص 

الدرجات الطبية التي يجب اأن ت�ضتخدمها يف نظارتك الطبية. واإذا كنت 
تريد فقط طريقة �رسيعة و�ضهلة ملعرفة اأي نوع من العد�ضات لديك يف 

نظارتك الطبية الآن، فاإليك الطريقة:
•بدايًة عليك فتح مت�ضفحك من خالل احلا�ضب اخلا�ص بك والتوجه اإىل 

www.glassesusa.com/scan. •اأدخل رقم هاتفك اأو عنوان الربيد 
الإلكرتوين اخلا�ص بك لتلقي رابط لتطبيق GlassUSA. •مبجرد تثبيت 
التطبيق على هاتفك الذكي، اتبع الربنامج التعليمي الإر�ضادي. •�ضتحتاج 

اأولً اإىل م�ضح رمز ال�ضتجابة ال�رسيعة على ال�ضا�ضة، ثم ال�ضغط على 
البطاقة الإئتمانية وم�ضحها �ضوئياً.

اأول جهاز ذكاء ا�صطناعي يك�صف 
عن املر�ض دون م�صاعدة طبيب

   
�ضادقت اإدارة الأغذية والدواء الأمريكية على اأول جهاز طبي 

يعتمد على الذكاء ال�ضطناعي للك�ضف عن املر�ص دون م�ضاعدة 
مم اجلهاز، الذي اأطلق عليه ا�ضم »IDx-DR«، للك�ضف  طبيب و�ضُ
عن ال�ضبب الأكرث �ضيوعاً لفقدان الب�رس، الذي ي�ضيب اأكرث من 30 
مليون مري�ص اأمريكي مبر�ص ال�ضكري. وتعتمد فكرة اجلهاز على 

كامريا ريتينا مدجمة به للتقاط �ضور لعني املري�ص، لفح�ضها 
وتقييمها بوا�ضطة برنامج ذكاء ا�ضطناعي، للك�ضف عن عالمات اأو 

موؤ�رسات لعتالل ال�ضبكية ال�ضكري، وهي م�ضاعفات ت�ضيب الأوعية 
الدموية الدقيقة ب�ضبب مر�ص ال�ضكري. وبح�ضب ما ورد يف �ضحيفة 

دايلي ميل الربيطانية، اأم�ص الأربعاء، فاإن اجلهاز اأثبت جدارته يف 
الختبارات داخل العيادات وامل�ضت�ضفيات، ومتكن من التعرف ب�ضكل 
�ضحيح على املر�ضى امل�ضابني بدرجة اأعلى من املتو�ضط باعتالل 
ال�ضبكية ال�ضكري بن�ضبة 87.4%، واأولئك الذين لديهم م�ضاعفات اأقل 

من املتو�ضط بالإ�ضابة باعتالل ال�ضبكية بن�ضبة %89.5.

برنامج ذكاء ا�صطناعي ي�صاعد على 
منع حدوث تفاعالت بني الأدوية

   
طور فريق من الباحثني الكوريني نظام ذكاء ا�ضطناعي يعتمد على 
التعلم العميق، حيث يتوقع حدوث التفاعالت بني الأدوية، وبالتايل 

ي�ضاعد على جتنب الآثار ال�ضلبية الناجتة عن تناول املري�ص 
دواءين خمتلفني معاً. هناك و�ضائل تقليدية ت�ضتطيع فقط توقع 

نوع التفاعالت التي حتدث بني الأدوية، لكن هذا النظام يتمتع 
بقدرته على حتديد نوع التفاعل الذي يحدث بني الأدوية املختلفة 

بال�ضبط و�ضببه، ما ي�ضاعد يف عملية تطوير واإنتاج الأدوية وتطبيقها 
ال�رسيري. واأو�ضح الباحثون لدى املعهد الكوري املتقدم للعلوم 

والتكنولوجيا، ، اأنهم اعتمدوا على تكنولوجيا التعلم العميق لتح�ضني 
 »deep drug-drug« اأداء النظام الذي اأطلقوا عليه ا�ضم

واخت�ضارها »DDI«. وجنح هذا النظام يف توقع 192.284 تفاعل 
دواء لدواء، بدقة عالية بلغت ن�ضبته 92.4%، بح�ضب ما �رسحت 
به وزارة العلوم وتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت والتخطيط 

امل�ضتقبلي الكورية اجلنوبية، ل�ضحيفة كوريا هريالد، التي مُتول 
البحث.

ال�صخري ب�صوت عال قد يوؤدي اإىل املوت!
اأن  جديدة  اأمريكية  درا�ضة  اأكدت 
اإىل  يوؤدي  عال  ب�ضوت  ال�ضخري 
لأ�ضباب  الأ�ضخا�ص  جماجم  تاآكل 
يعانون  الذين  واأن  وا�ضحة،  غري 
النوم  اأثناء  التنف�ص  انقطاع  من 
ي�ضل  جماجم  لديهم  )ال�ضخري( 

�ضمكها اإىل 1.23 ملم.
ي�ضاعف  العايل  ال�ضخري 
تتلف  باأمرا�ص  الإ�ضابة  خطر 
خطر  ي�ضاعف  الدماغال�ضخري 

الإ�ضابة باأمرا�ص تتلف الدماغ
اأن  الأمريكيون  الباحثون  ويزعم 
 1 اإىل  ي�ضل  مبا  اجلمجمة  تاآكل 
ت�رسب  يف  ليت�ضبب  يكفي  ملم، 
العفوي  ال�ضوكي  الدماغي  ال�ضائل 
املهدد للحياة )sCSF-L(، والذي 
ال�ضائل  يتدفق  عندما  يحدث 
ال�ضوكي  والنخاع  للدماغ  احلامي 
يف املنطقة الرقيقة، وهذا ما قد 
اخلرف  ت�ضبه  اأعرا�ص  اإىل  يوؤدي 
وكذلك الغيبوبة وال�ضكتة الدماغية 

وحتى املوت.
ويحدث توقف التنف�ص اأثناء النوم 
احللق  جدران  ت�ضرتخي  عندما 
اأثناء النوم، وهو ما يقطع  وت�ضيق 
يف  رئي�ضي  �ضبب  وهو  التنف�ص، 

ال�ضخري.
ريك  الدكتور  الدرا�ضة  معد  وقال 
اإن  اإنديانا  جامعة  من  نيل�ضون، 
اأثناء  الن�ضدادي  النف�ص  »انقطاع 
ب�ضكل  ي�ضهم  قد   )OSA( النوم 
ميكانيكي يف تطوير ال�ضطرابات 
مثل  اجلمجمة،  برتقق  املتعلقة 
ت�رسيب  ويرتبط   ،)sCSF-L(
بالبدانة  العفوي  النخاعي  ال�ضائل 

لدى الإناث«.
درا�ضات  اإىل  حاجة  وهناك 
التي  الكيفية  لتحديد  م�ضتقبلية 
ترقق  اإىل   »OSA« بها  يوؤدي  قد 
يزيد  اأن  ميكن  وكيف  اجلمجمة، 

.»sCSF-L« ذلك من خطر
اأخرى  درا�ضة  اأن  بالذكر  واجلدير 

املا�ضي،  يوليو  يف  �ضدرت، 
وجدت اأن ال�ضخري مرتبط مبر�ص 
التنف�ص  �ضعوبة  واأن  األزهامير، 
انخفا�ص  من  تزيد  النوم  اأثناء 
للخطر.  املعر�ضني  لدى  الذاكرة 
اأن  اإىل  اأي�ضا  النتائج  واأ�ضارت 
وتوقف  النهار  اأثناء  النعا�ص 

ب�ضعف  اأي�ضا  مرتبطان  التنف�ص 
لدى  والتفكري  والذاكرة  النتباه 
وراثيا  املعر�ضني  الأ�ضخا�ص 
الباحثون  وياأمل  التنك�ضية.  للحالة 
يف اأن تدعم هذه النتائج العالجات 
امل�ضتندة اإىل النوم لدى املعر�ضني 
خلطر الإ�ضابة مبر�ص الزهامير.

علماء :  اجلوز يكافح اأحد اأخطر اأمرا�ض الع�صر!

غطاء يحول اأي اآي فون اإىل �صماعة طبيب ذكية

اإلينوي  جامعة  من  باحثون  اأكد 
يح�ضن  اجلوز  تناول  اأن  الأمريكية 
البكترييا  من  الأمعاء  نبيت  تركيب 
تخفي�ص  يف  ي�ضاعد  ما  املفيدة، 
القولون  ب�رسطان  الإ�ضابة  خطر 
 18 الباحثون  وق�ضم  وامل�ضتقيم. 
اإىل  املتطوعني  من  وامراأة  رجال 
 42 يوميا  الأوىل  تناولت  جمموعتني. 
غراما من اجلوز خالل ثالثة اأ�ضابيع. 
يف  فا�ضتمرت  الثانية  املجموعة  اأما 
العتيادية  الغذائية  وجباتها  تناول 
وات�ضح يف نهاية الفرتة ازدياد اأعداد 
الأمعاء  ل�ضحة  الالزمة  البكترييا 
وتقول  الأوىل  املجموعة  اأفراد  لدى 
الباحثة امل�رسفة على الدرا�ضة، حنا 
يفرز  اجلوز  اأن  »اكت�ضفنا  هول�رس: 

مواد مفيدة لأج�ضامنا، مثل احلم�ص 
الزيتي الذي ي�ضاعد يف ه�ضم الغذاء. 
عالوة على هذا، يحتوي اجلوز على 
ال�ضحي  الغذاء  ت�ضكل  غذائية  األياف 
يف  املجهرية  لالأحياء  فعال  الالزم 
البكرتيا  تن�ضيط  يف  وي�ضاعد  الأمعاء 
اأن  اإىل  الإ�ضارة  املفيدة«وجتدر 
اأكدت  ال�ضابقة  العلمية  الدرا�ضات 
الطاقة  الزيتية م�ضدر  الأحما�ص  اأن 
الأمعاء، وهذا عامل  الرئي�ص خلاليا 
لأنه  ال�ضحة،  على  احلفاظ  يف  مهم 
»الظهارة«  الطالئي  الن�ضيج  يعزز 
نق�ص  اأن  كما  املو�ضعية.  واملناعة 
مبر�ص  عالقة  له  احلم�ص  هذا 
القلب  واأمرا�ص  والبدانة  ال�ضكري 

والأوعية الدموية.

ابتكر طالب يف جامعة كولومبيا 
بنيويورك غطاًء فريداً من نوعه 

يُحول اأي هاتف »اآي فون« اإىل �ضماعة 
طبيب ذكية، مُتكن طبيب القلب 
من �ضماع وت�ضجيل نب�ضات قلب 

املري�ص ب�ضكل اأكرث و�ضوحاً ودقة 
من ال�ضماعة التقليدية، بل اأي�ضاً روؤية 

هذه النب�ضات على �ضا�ضة الهاتف. 
ا�ضتغرق عمل هذا الغطاء 5 �ضنوات 

منذ اأن كان عمر الطالب �ضومان 
مولومودي 14 عاماً، الذي ا�ضتوحى 
الفكرة من والده طبيب القلب الذي 
اأخربه �ضعوبة �ضماع نب�ضات القلب 

وت�ضخي�ص م�ضاكله با�ضتخدام 
ال�ضماعة التقليدية، حيث اأن �ضوت 

الرتددات يكون منخف�ضاً جداً وهادئاً، 
ما قد يوؤدي اإىل خطاأ يف الت�ضخي�ص. 

ويبدو الغطاء الذي اأطلق عليه ا�ضم 
»Steth IO« كاأنه غطاء تقليدي، 

لكنه مزود من اخللف بجهاز �ضغري 
لقيا�ص دقات القلب، حيث يعمل كقناة 
تنقل دقات قلب املري�ص واأنفا�ضه اإىل 
ميكروفون الهاتف، ثم تُخزن البيانات 
داخل تطبيق ذكي يحمل نف�ص ال�ضم، 
يعتمد على الذكاء ال�ضطناعي لفهم 
احلالة ال�ضحية للمري�ص، ثم عر�ص 
املعلومات والبيانات املتعلقة بقلب 

املري�ص على �ضكل ر�ضم بياين يظهر 
على �ضا�ضة الهاتف.
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�لثقة باهلل يف �لأزمات

امل�سلم يحتاج كثريا يف هذا الزمان اإىل الثقة باهلل �سبحانه 
و تعاىل ، الثقة باهلل يا عباد اهلل ، الثقة باهلل و التوكل على 

اهلل . فلماذا يثق املوؤمن بربه و يتوكل عليه ؟
- لأن اهلل �سبحانه و تعاىل على كل �سيء قدير

ا اأَْمُرهُ اإَِذا  َ - و لأن الأمر كله هلل ، قل اإن الأمر كله هلل ، »اإَِنمّ
اأََراَد �َسيًْئا اأَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن« )ي�س 82(

- لأنه تعاىل يورث الأر�س من ي�ساآء من عباده كما قال 
ِ يُوِرثَُها َمْن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه....«)الأعراف  ْر�َس هلِلَمّ »....اإَِنمّ اْلأَ

)128
- لأن الأمور عنده �سبحانه كما قال عز و جل ».....َواإِىَل 

ِ تُْرَجُع اْلأُُموُر« )البقرة 210( و لي�س اإىل غريه  اهلَلمّ
- لأنه �سديد املحال فهو عزيز ل يُغلب كما قال تعاىل 

َحاِل« )الرعد 13( ».......َوُهَو �َسِديُد امْلِ
- لأنه �سبحانه و تعاىل له جنود ال�سموات و الأر�س فقال 

َماَواِت َواْلأَْر�ِس....« )الفتح 7( ِ ُجنُوُد ال�َسمّ عز و جل »َوهلِلَمّ
ُ َقِوًيمّا َعِزيًزا«  - جمع القوة و العزة »......َوَكاَن اهلَلمّ

)الأحزاب 25(
- و قهر العباد فاأذلهم ، فهم ل يخرجون عن اأمره و 

اُر« )الزمر 4( ُ الَْواِحُد الَْقَهمّ م�سيئته »......ُهَو اهلَلمّ
ِة امْلَِتنُي« )الذاريات58( فهو ذو  اُق ُذو الُْقَومّ َزمّ َ ُهَو الَرمّ - »اإَِنمّ اهلَلمّ

القوة و هو املتني �سبحانه و تعاىل
- و هو عز و جل يقب�س و يب�سط

َماَواِت َواْلأَْر�ِس  ِ ُملُْك ال�َسمّ - و هو يُوؤتي ُملكه من ي�ساآء »َوهلِلَمّ
ُ َعلَى ُكِلمّ �َسْيٍء َقِدير«ٌ )اآل عمران 189( َواهلَلمّ

- و هو �سبحانه و تعاىل الذي ي�ُض و ينفع »َواإِْن َيْ�َس�ْسَك 
ُ ِب�ُضٍمّ َفَل َكا�ِسَف لَُه اإَِلمّ ُهَو ......« )الأنعام 17( اهلَلمّ

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 
و�سلم - م�سطراً للتعر�س لكل تلك 
املخاطر؟ اأمل يكن ربه - �سبحانه - 
قادراً على اأن ينقله اإىل املدينة نقًل 
مبا�ضاً كما حدث يف رحلة الإ�ضاء 
واملعراج؟ مِلَ كانت الهجرة اإذن، وما 
الهدف والر�سالة التي تبعثها اإىل اأمة 

امل�سلمني �َسلَِفهم وَخلَِفهم؟ ندرك تلك 
الر�سالة وهذا الهدف من املواقف 

املختلفة يف الهجرة:
عندما تتبعت قري�س ر�سول اهلل و�ساحبه 

اأبا بكر َحتمّى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار 
َفَوَقُفوا َعلَيِه. َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُسوَل 
ِ لَو اأَنمّ اأََحَدُهم نََظَر اإىَل َما َتَت  اهللمّ

َقَدَميِه لأَب�َضَنَا. َفَقاَل َما َظنمّك ِباثننَِي 
َ َمَعنَا. ُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإنمّ اهللمّ اهللمّ

لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنًى 
�سامياً ينبع من اأ�سل عقيدة امل�سلم 

واإيانه باهلل.. الواحد.. القادر.. 
املالك.. الذي يقول لل�سئ كن فيكون... 
ذلك املعنى هو الثقة باهلل وح�سن الظن 

به والتوكل عليه - �سبحانه -... مع 
العمل والأخذ باأ�سباب النجاح.

يقول - �سبحانه وتعاىل- يف حديٍث، 
قد�سي: اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا 
معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين يف نف�سه 
ذكرته يف نف�سي، واإن ذكرين يف ملٍئ، 
ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن تقرب 
اإيلمّ �سرباً تقربت اإليه ذراعاً، واإن تقرب 
اإيلمّ ذراعاً تقربت اإليه باعاً، واإن اأتاين 

ي�سي اأتيته هرولة.
ماذا كانت نتيجة هذا التوكل: لقد 

اأعمى اهلل عنه عيون امل�ضكني عند 
خروجه من بينهم، بل ونرث على روؤ�سهم 

الرتاب.. وحجب اأب�سارهم عنه عند 
الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. وق�سة 
�ضاقة بن مالك.. و.... }و من يتوكل 

على اهلل فهو ح�سبه * اإن اهلل بالغ 
اأمره{.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه- 
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقولهلل  و�سلم:  عليه 
وتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإل اأن نقول باأن 
الأذكار.  اأعظم  من  ال�ستغفار 
كان   ، ال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يكرث 
منه ول يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سلة وال�سلم : اإنه ليُغان 
اهلل  لأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفلت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَمّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيمّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإيانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلمّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبمّنَا َما ُكنَمّا ُم�ْضِ َواهلَلمّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لم-  لة وال�سمّ ه اإىل �سوؤال امُل�ضكني للنبيمّ الكرمي -عليه ال�سمّ ون: اإنمّ �سبب نزول �سورة الإخل�س، َمرُدمّ  قال امُلف�ِضمّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�س، واأجابهم النَمّبيمّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�س، حيث َروى اأُبُيمّ بن كعب  لة وال�سمّ -عليه ال�سمّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلمّ ُ علَيِه و�سلَمَّم: ان�ِسب لَنا ربَمَّك، فاأَنزَل اهلَلمّ ِ �سلَمّى اهلَلمّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنمّ امل�ِضكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلمّ
َمُد: الَمِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَمُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلمّ �سيَموُت، ول �سيء يوُت اإَلمّ �سيوَرُث، واإَنمّ  َمُد(، وال�سَمّ ُ ال�سَمّ اأََحٌد*اهلَلمّ

َ ل يوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلمّ
لم- اأن يَ�سف لهم ربَمّه، فاأنزل اهلل  لة وال�سمّ نزول �سورة الإخل�س كذلك اأنمّ اليهود والنمّ�سارى �ساألوا النبيمّ -عليه ال�سمّ

تعاىل �سورة الإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنمّ اليهوَد اأتوا النبَيمّ �سلَمّى اهللُ عليِْه و�سلَمَّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة ربمّي عَزمّ وجَلمّ : )ُقْل ُهَو اهلَلمّ ْف لنا ربَمّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزمّ وجَلمّ �سِ
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عامل مارفل ال�شينمائي.. اأفالم املرحلة الرابعة ومواعيد عر�شها
كان مهرجان »الكوميك كون« الأخري فر�صة عظيمة ملارفل حتى تعلن عن الكثري من الأخبار 
املهمة، منها تفوق فيلمها الأخري »اأفنجرز.. نهاية اللعبة« على فيلم »اأفاتار« واحتالله قائمة 

الأعلى اإيرادا، والأهم الإعالن عن خريطة اأفالمها املقبلة التي ينتظرها اجلميع منذ الإعالن 
عن اأن فيلم »�صبايدرمان.. بعيدا عن املنزل« هو اآخر اأفالم املرحلة الثالثة يف عامل مارفل 

ال�صينمائي، ونقدم هنا قائمة بالأفالم املقبلة التي �صيبداأ عر�صها بداية من العام املقبل.

 Black( »الأرملة ال�صوداء«
)Widow

من  ال�شوداء  االأرملة  فيلم  كان 
توؤجل  التي  مارفل  م�شاريع 
با�شتمرار ل�شنوات، ولكن بداأ العمل 
بجدية على الفيلم منذ تعيني جاك 
�شيفر لكتابته يف جانفي 2018، وبعد 
ليعيد  بين�شون  نيد  اختري  بعام  ذلك 
كيت  اختريت  وقد  ال�شيناريو،  كتابة 

�شورتالند الإخراج العمل.
�شكارليت  البطولة  بدور  و�شتقوم 
اإىل  اأخرى  مرة  لتعود  جوهان�شون 
اأو  ناتا�شا  ال�شهرية  �شخ�شيتها 
اأن  املتوقع  ومن  ال�شوداء،  االأرملة 
تدور اأحداث هذا الفيلم يف املا�شي 

قبل »اأفنجرز.. نهاية اللعبة«.
وي�شم طاقم هذا العمل العديد من 
الوجوه املوهوبة، مثل رايت�شل ويز، 
الفيلم  ت�شوير  وبداأ  هاربور،  وديفد 

ماي  بداية  عر�شه  ويتوقع  بالفعل، 
.2020

)The Eternals( »الأبدية«

�شتاأخذ  ال�شوداء  االأرملة  فيلم  بعد 
منعطفا  مارفل  اأفالم  �شل�شلة 
جديدة  �شل�شلة  ببدء  وذلك  جديدا، 
ال�شابق،  عن  كبري  ب�شكل  خمتلفة 
اإخراج  من  الفيلم  هذا  و�شيكون 
كلوي زاهو، ومن تاأليف جاك كريبي 

عام 1976.
قبل  الفيلم  هذا  اأحداث  وتدور 
ماليني ال�شنني حول �شخ�شية تدعى 
بتجارب  تقوم  التي  �شيلي�شتل�ش 
حتولهم  نتيجتها  كانت  الب�رش  على 
وقد  اأ�رشار،  اأو  خارقني  اأبطال  اإىل 
كانت هذه التجارب هي بداية وجود 

االأبطال اخلارقني يف الكون.

فكرة  قبل  من  مارفل  واختربت 
االأر�ش  عن  بعيدا  االأخرى  االأكوان 
وكابنت  املجرة،  حرا�ش  اأفالم  يف 
الفيلم  هذا  و�شيكون  مارفيل، 
تو�شيع  يف  جديدة  خطوة  �شيكون 

عاملها ال�شينمائي.
ورايان  ماثيو  2018 عني  يف خريف 
فريبو لكتابة الفيلم، و�شيكون الفيلم 
وكميل  جويل  اأجنلينا  بطولة  من 
و�شلمى  مادين،  وريت�شارد  نياجني 
حايك، و�شيبداأ العمل على الفيلم يف 
اأوت هذا العام، ليعر�ش يف ال�شاالت 

خالل نوفمرب 2020.

)Shang-Chi( »صاجن �صي�«

مارفل  عامل  يف  اآ�شيوي  فيلم  اأول 
وحده  الفيلم  بطل  لي�ش  ال�شينمائي 
ومت  بالكامل،  الطاقم  بل  االآ�شيوي 
دي�شمرب  خالل  الفيلم  عن  االإعالن 

اأولويات  من  كان  وقد  املا�شي، 
اأو  اآ�شيوي  خمرج  اإيجاد  مارفل 
هذا  على  للعمل  اآ�شيوي  اأمريكي 

امل�رشوع.
كتب الفيلم ال�شيني االأمريكي دايف 
الذي �شارك يف كتابة فيلم  كاالهام 
لعامل  التابع   1984 وومان«  »واندر 
املناف�ش،  ال�شينمائي  �شي«  »دي 
وال�شخ�شية الرئي�شية تتمتع مبهارات 
قتالية متعددة، ومن املتوقع عر�شه 

يف فيفري 2021.

 Thor:( »ثور.. احلب والرعد«
)Love and Thunder

مرة  راجنورك  »ثور«  �شيعود خمرج 
كمخرج  العمل  هذا  ليقدم  اأخرى 
وموؤلف، وهو الفيلم الرابع ل�شخ�شية 
عن  بعد  االإعالن  يتم  ومل  »ثور«، 
التي �شيدور حولها  الق�شة  تفا�شيل 

العمل.
نهاية  »اأفنجرز..  فيلم  نهاية  ففي 
اللعبة« توجه ثور مع حرا�ش املجرة 
الكثريون:  ليت�شاءل  كونية،  رحلة  يف 
هل �شيظهر ثور مع حرا�ش املجرة 

يف فيلمهم الثالث املنتظر؟
�شيعود لهذا الفيلم كري�ش هميث�شورث 
يف دور ثور، وتي�شا تومب�شون يف دور 
ناتايل  وجود  مفاجاأة  مع  فالكريي، 
بورمتان التي �شتقدم »ثور« االأنثوية 
يف هذا الفيلم، مما قد يغري الكثري 
من االأمور، ومن املتوقع اأن يعر�ش 

يف ال�شاالت خالل نوفمرب 2021.

 Doctor( »دكتور �صرتينج«
)Strange

املخرج  من  كل  الفيلم  لهذا  يعود 
بينديكت  والنجم  ديرك�شون  �شكوت 
اجلزء  اأن  عن  واأعلن  كمرببات�ش، 

�شيكون  �شرتينج  دكتور  من  الثاين 
مارفل  عامل  يف  رعب  فيلم  اأول 

ال�شينمائي.
اأن االإثارة يف الفيلم �شتحتاج  ويبدو 
دكتور  بجانب  اإ�شافيا  �شاحرا 
�شخ�شية  �شتظهر  لذلك  �شرتينج، 
اإليزابيث  بدورها  تقوم  التي  واندا 

اأول�شن. 
ال�شابقة،  االأفالم  اإىل  وباالإ�شافة 
اأكد فيج على اأن طاقم عامل مارفل 
على  يعمل  املمتد  ال�شينمائي 
بانرث  »بالك  هي  اأخرى،  م�شاريع 
و«كابنت   ،»3 املجرة  و«حرا�ش   ،»2
فور«،  و«فانتا�شتيك   ،»2 مارفيل 
الذي  و«باليد«  و«املتحولون«، 
على  احلائز  بطولة  من  �شيكون 

االأو�شكار مهر�شاال علي.

حممد ع�شاف ينجح يف
 "امتحان عبد احلليم حافظ"

تاألق الفنان الفل�شطيني حممد ع�شاف يف ليلة من مهرجانات بعلبك الدولية املكر�شة للفنان الراحل عبد 
احلليم حافظ »ليلة مع عبد احلليم«.

خربته  رغم  االأ�شمر،  العندليب  اأغنيات  تقدمي  على  وقدرته  براعته  اآيدول«  »اأراب  برنامج  جنم  واأثبت 
احلليم  عبد  الكبري  الفنان  اأر�شيف  من  باقة  �شوقي  نهى حافظ وحممد  امل�رشيني  مع  واأدى  املتوا�شعة، 

حافظ، من بينها: »جبار« و«ل�شت قلبي« و«توبة« و«بال�ش عتاب« و«نعم ياحبيبي« و«حبك نار«.
وقاد احلفل املكر�ش للفنان عبد احلليم حافظ املاي�شرتو امل�رشي، ه�شام جرب، يف اأم�شية اأطلق عليها »ليلة مع عبد احلليم حافظ«، ا�شتعاد فيها الفنانون 

واجلمهور �شورا وم�شاهد للفنان الراحل عبد احلليم حافظ )1922-1977( التي بثت على خلفية امل�رشح اأثناء اأداء الفنانني الثالثة الأغنيات العندليب.
وكان املاي�شرتو امل�رشي ه�شام جرب قد قاد العام املا�شي االأورك�شرتا مبهرجانات بعلبك يف احلفل املكر�ش لـ »كوكب ال�رشق« الفنانة اأم كلثوم، حيث 

اأدت باقة من اأغنياتها امل�رشيتان مروة ناجي ومي فاروق.
يذكر اأن الفنان اخلالد عبد احلليم اأدى اأغنيته »جانا الهوا« من فيلم اأبي فوق ال�شجرة )1969( حتت اأعمدة قلعة بعلبك التي احت�شنت الليلة احلليمية.

�شيلف�شرت �شتالون: تعر�شت 
للخداع ب�شبب جناح اأفالم روكي

   
�شطر  التي  روكي،  اأفالم  �شل�شلة  تاأثري  مدى  عن  االأوىل  للمرة  �شتالون  �شيلف�شرت  العاملي،  النجم  حتدث 
حكاية جناحها منذ ثمانينات القرن املا�شي، فارتبطت �شهرته وجنوميته بها، لي�شبح من خاللها واحد 
من اأ�شاطري ال�شينما الأفالم االأك�شن والقتال يف هوليوود، الفتاً اإىل تاأثريها االإيجابي على حياته املهنية 

وال�شخ�شية، اإال اأنها اأي�شاً كانت �شبباً يف تعر�شه للخداع.
�شاهم التقارب الذي جمع بني ظروف حياة �شتالون قبل جنوميته، وق�شة املالكم البطل االأمريكي روكي، 
التي ابتكرها منذ اأربعة عقود يف �شل�شلة اأفالم روكي، وج�شد بطولتها يف ثمانية اأجزاء، يف تقدمي واحد 

من اأجنح واأهم اأفالم ال�شينما العاملية، التي تر�شح عنها للعديد من جوائز االأو�شكار.
وبح�شب ما �رشح �شتالون خالل حديثه ملجلة فارايتي، ت�شكل �شل�شلة اأفالم روكي مكانة خا�شة له قائاًل: »اإنه مبثابة اأخي، وال�شوت الذي ميكنني من 

خالله التعبري عما اأريده، دون التعر�ش لل�شخرية اأو اال�شتهزاء«.
كما ك�شف للمرة االأوىل منذ عقود، عن ا�شتيائه ال�شديد ب�شبب عدم ح�شوله على اأي من حقوق امللكية اأو االمتياز ل�شل�شلة اأفالم روكي ال�شهرية، التي 
اأنه �شاحب فكرتها،  اإ�شدارات ال�شل�شلة املختلفة، حتى تلك مل يُ�شارك فيها، وذلك بالرغم من  تتيح له احل�شول على ن�شبة من االأرباح التي حتققها 
و�شارك بتاأليفها وبطولتها لثمانية اأجزاء حققت جناحاً كبرياً، كما ح�شدت10تر�شيحات جلوائز االأو�شكار، منها جائزة اأف�شل فيلم واأف�شل ممثل واأف�شل 

�شيناريو.
ولفت �شتالون اإىل اأن حرمانه من هذا احلق هو ما ي�شعره باالأمل اأي�شاً، حيث كان يتطلع اإىل ذلك كنوع من املكافاأة والتكرمي، الذي يود اأي�شاً اأن ت�شتفيد 
منه عائلته بعد وفاته، يف املقابل ك�شف منتج اأفالم روكي اإيروين وينكلر اأن �شتالون تقا�شى ما يتجاوز 10 ماليني دوالر، وذلك عن م�شاركته يف تاأليف 

الفي�شاوي  اأحمد  اأكد 
امل�رشي  الفنان  جنل 
اأن  الفي�شاوي،  فاروق 
لوعكة  تعر�ش  والده 
م�شيفا  �شديدة  �شحية 
ال�شحية  حالته  اأن 

حرجة جدا.
من  الفي�شاوي  وطالب 
لوالده،  الدعاء  اجلميع 
يرافقه  اأنه  اإىل  م�شريا 
والدته  مع  املنزل  يف 
االألفي  �شمية  الفنانة 
تكون  اأن  حر�شت  التي 
هذه  يف  معه  موجودة 

الفرتة ال�شعبة.
واأعلن فاروق الفي�شاوي 
يف �شهر اأكتوبر املا�شي 
مبر�ش  اإ�شابته  عن 

بال�رشطان اأثناء تكرميه 
االإ�شكندرية  مبهرجان 
الدويل  ال�شينمائي 
االأبي�ش  البحر  لدول 

املتو�شط.
امل�رشح  على  وقال 
اإنه  اجلمهور  اأمام 

املعالج  بطبيبه  فوجئ 
املر�ش،  بهذا  يخطره 
ينزعج  لن  اأنه  مو�شحا 
من اخلرب، واأكد للطبيب 
�شدة  بكل  �شيواجهه  اأنه 
عادي  �شداع  وكاأنه 

�شياأخذ وقته ومير.

وفاة والدة الفنانة ي�شرا
الفنانة  والدة  املوت  غيب 
امل�رشية ي�رشا، �شباح اأم�ش 
مع  �رشاع  بعد  االأربعاء، 

اأمرا�ش ال�شيوخة.
تعاين  ي�رشا  والدة  وكانت 
ال�شيخوخة  اأمرا�ش  من 
نظراً  االأخرية،  االآونة  خالل 
حاجز  عمرها  لتخطي 

الت�شعني عاماً.
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اجلديدة �سيارتها  تطلق  مر�سيد�س 

�إطالق  مر�سيد�س  �رشكة  �أعلنت     
 G �لفئة  �سيارة  من  �جلديد  �جليل 
يف �لأ�سو�ق �لعاملية ب�سعر يبد�أ من 
و�أو�سحت  تقريباً،  يورو  �آلف   107
 500 G ل�رشكة �لأملانية �أن �ل�سيارة�
حو�يل  و�لعر�س  �لطول  يف  ز�دت 
10 �سم، ما ز�د من رحابة مق�سورة 
�ل�سيارة، كما �أنها تعتمد على �سو�عد 
حمرك V8 بقوة 310 كيلوو�ت/422 

ح�سان.
�ل�سيارة  ت�سل  �لقوة  هذه  وبف�سل 

�إىل �ل�رشعة �لق�سوى 210 كلم/�س، 
 11.5 ��ستهالك  �إىل  بالإ�سافة 
عنه  ينتج  ما  وهو  كلم،  لرت/100 
263 جم/كلم من �نبعاثات غاز ثاين 

�أك�سيد �لكربون.
تعديل  مع  �ملحرك  هذ�  ويتوفر 
وبنف�س   63  G �ملوديل  AMG يف 
 430 بقوة  لكن  �ل�ستهالك  معدل 
توؤهل  ح�سان،  كيلوو�ت/585 
�ل�سيارة لبلوغ �ل�رشعة �لق�سوى 240 

كلم/�س.

ين�سم  �جلديد  �لعام  مطلع  ومع 
�لديزل  حمرك  �لدفع  لربنامج 
�سكل  على  �لأ�سطو�نات  �سد��سي 
ف�ساًل   ،S �لفئة  من  قادماً  م�ستقيم 
عن �ل�سعي قدماً نحو تقدمي �لن�سخة 

�لكهربائية من �ل�سيارة.
�أنها  �إىل  �لأملانية  �ل�رشكة  و�أ�سارت 
�جلديد  �جليل  متتيع  على  ركزت 
�لطرق،  على  �لر�حة  من  باملزيد 
�لأوىل  للمرة  �ل�سيارة  فُجهزت 
للعجالت  فردي  تعليق  بنظام 

�لتعليق  جمموعة  بجانب  �لأمامية، 
�لأد�ء  حت�سن  وقد  لل�سبط،  �لقابلة 
ز�وية  بزيادة  �لوعرة،  �لطرق  على 
�ملنحدر و�ل�سعود، وزيادة �خللو�س 

�لأر�سي وعمق �خلو�س يف �ملياه.
من  باقة  على  �ل�سيارة  وتعتمد 
ونظام  �مل�ساعدة  �لأنظمة  �أحدث 
مق�سورة  مع  متطور  ملتيميديا 
و�لوظائف  وجميع  رقمية،  قيادة 
يف  �ملعروفة  �لإنرتنت  �سبكة  على 

موديالت �ل�سالون.

�سيارة  عن  اإ�س" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

حتذير من و�سع القدم على 
"تابلو" ال�سيارة

�إ�س"  "دي  �رشكة  ك�سفت     
 DS �لختبارية  �ل�سيارة  عن 
ت�ست�رشف  �لتي   ،X-Tense
�أن  �ملقرر  من  حيث  �مل�ستقبل؛ 
على  تعتمد  �لتي  �ل�سيارة،  تنطلق 
و�ل�رشعة  �لآلية  �لقيادة  فل�سفة 
بحلول  قيا�سي  ب�سكل  و�لفخامة، 

عام 2035.
و�أو�سحت �لعالمة �لفاخرة �لتابعة 
�أن  �لفرن�سية  �سرتوين  ل�رشكة 
�سيارتها �لختبارية تظهر يف ثوب 
من  ريا�سية  �ل�سوبر  �ملوديالت 
و�لعجالت  �لق�سري  �لربوز  حيث 
مع  �ل�رش�سة  و�ملقدمة  �ل�سخمة 
و�لك�سافات  �لن�سيابية،  �خلطوط 
�ل�سخمة  �لهو�ء  وقنو�ت  �لنحيفة 
على  �ل�سخمة  و�مل�سابيح 
يف  بعمق  ت�ستقر  �لتي  �ملوؤخرة، 
�أبرز  وتتمثل  �جل�سم.  جتويف 
�ل�سمات �لت�سميمية يف �ل�سكل غري 
�ملتماثل على �ملقدمة و�ملوؤخرة. 
�أبو�ب  عرب  �ل�سيارة  قائد  ويدخل 
�رشنقة  يف  مكانه  لياأخذ  جمنحة 

ليبد�أ  حتت مظلة زجاجية �سفافة 
يرتكها  �أو  بنف�سه  �لقيادة  مرحلة 
ويتج�سد  �لآلية.  �ل�سيارة  لأنظمة 
به  يتمتع  �لذي  �لفخامة،  مدى 
�لتدليك  وظيفة  �ل�سيارة، يف  قائد 
�لتهوية  بنظام  �ملزودة  باملقاعد 
�ساوند  من  �ل�سادرة  و�ملو�سيقى 

.Hifi بار بتقنية
�لزجاجية  �لأر�سية  وتوفر 
�إطاللة  �ل�سفافة  �لكهرو�سوئية 
�جلزء  يحيط  بينما  �لطريق،  على 
و�خل�سب  �جللد  من  �لد�خلي 
و�ملعدن بالركاب، وتقوم �لأ�سطح 
�سا�سة  بوظيفة  �لعلوية  �لزجاجية 

�جلهاز �للوحي.
ويقدم م�ساعد �لهولوجر�م )�سورة 
ثالثية �لأبعاد( دعما لقائد �ل�سيارة 
يف  للتحكم  ر�كبني  �إىل  ي�سل  وما 
و�مللتيميديا.  �لر�حة  �أنظمة 
حمركني  على  �ل�سيارة  وتعتمد 
�لأمامي  �ملحور  على  كهربائيني 
كيلوو�ت/1360   1000 بقوة 

ح�سان.

للفح�س  ديكر�  موؤ�س�سة  حذرت 
�لأمامي  �لر�كب  و�سع  من  �لفني 
حيث  �ل�سيارة،  تابلوه  على  �أقد�مه 
ت�سكل و�سعية �جللو�س هذه خطورة 

على حياته.
�أن  �لأملانية  �ملوؤ�س�سة  و�أو�سحت 
تت�سبب  قد  هذه  �جللو�س  و�سعية 
بع�س  لالأمام  �خل�رش  مييل  �أن  يف 
�ل�سيء، وهو ما ي�سكل خطر �نزلق 
�لكبح  مناور�ت  لدى  �لو�سط  حز�م 
مبنطقة  �أ�رش�ر  و�إحد�ث  �لكاملة 
�لو�سعية  هذه  ت�ساعد  ول  �لبطن. 
على عمل �حلز�م يف منطقة �حلو�س 
ب�سكل �سحيح، وهو ما قد يوؤدي �إىل 
حدوث �إ�سابات يف مف�سل �حلو�س.

حترر  �ل�رشوري  من  كان  و�إذ� 
�لت�سادم  حال  يف  �لهو�ئية  �لو�سادة 
فاإن هذ� قد يوؤدي �إىل ك�سور خطرية 
�إىل  وي�ساف  �حلو�س.  مف�سل  يف 

�لو�سعية يف  ت�سببه هذه  هذ� ما قد 
لل�سيارة  حادث  وقوع  عند  �جللو�س 
من توجيه �لقدم �إىل �خللف يف جزء 
�جلزء  يتجه  حني  يف  �لثانية،  من 
�إىل  و�لر�أ�س  �جل�سم  من  �لعلوي 
يوؤدي  وقد  �لت�سادم،  بفعل  �لأمام 
�إ�سابات  �أو  هذ� �إىل ك�رش �جلمجمة 

�أخرى بالر�أ�س.
وتهدد هذه �لو�سعية �أي�ساً باإ�سابات 
لالأمام  �لر�كب  عندما مييل  خطرية 
عند حترر �لو�سادة �لهو�ئية وتقرتب 
ت�سبح  عندها  �لتابلوه،  من  ر�أ�سه 
�لهو�ئية  �لو�سادة  مرمى  يف  �لر�أ�س 
يف مرحلة �لنطالق، وكاأنها �رُشبت 

مبطرقة ودفعتها للخلف.
�لتي  �لكاملة،  �حلماية  �أن  �إىل  يُ�سار 
و�أحزمة  �لهو�ئية  �لو�سائد  تقدمها 
�لأمان ل ي�سمنها �إل �جللو�س ب�سكل 

طبيعي وقائم.

E مر�سيد�س تقدم املوديل اجلديد من الفئة
قّدمت �رشكة مر�سيد�س �ملوديل �جلديد من �سيارة �لفئة E مبحركات جديدة، و�أنظمة م�ساعدة ذكية ت�ساهي �سقيقتها �لفئة S �لفارهة، 

بالإ�سافة �إىل باقة ت�سميمية ريا�سية. و�أو�سحت �ل�رشكة �لأملانية �أن �ملوديل �جلديد �سيح�سل على خدمات حمرك ديزل رباعي �لأ�سطو�نات 
بقوة 245 ح�سان، ويكتمل برنامج �لدفع مبحركني من �ست �أ�سطو�نات. ويولد حمرك �لديزل �سد��سي �لأ�سطو�نات على �سكل م�ستقيم قوة 340 
ح�سان/700 نيوتن مرت لعزم �لدور�ن �لأق�سى يف �ملوديل 4Matic 400d E بن�سختيه �ل�سالون و�لكومبي، وهو ما يتيح لهما �لت�سارع من �لثبات 

�إىل 100 كلم/�س يف غ�سون 9ر4 و1ر5 ثانية يف حني تقف �ل�رشعة �لق�سوى على �أعتاب 250 كلم/�س. و�سجلت �ل�سيارة على من�سة �لختبار 
معدلت ��ستهالك ترت�وح بني 5ر5 و1ر6 لرت /100 كلم، وهو ما ينتج عنه ما يرت�وح بني 145 و161 جم/كلم من �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون.

و�إىل جانب �ملحركات �جلديدة حازت �ل�سيارة على مقود جديد �أي�سا؛ حيث ي�سم عنا�رش �لتحكم يف مثبت �ل�رشعة، كما ي�ستعني نظام حمدد 
م�سافة �لأمان ببيانات �خلر�ئط ليتمكن من �لكبح قبل �ملنعطفات على �سبيل �ملثال وتقدم باقة Sport Style عنا�رش كروم يف �مل�سدمني 

�لأمامي و�خللفي، وخمارج �لعادم، و�لعجالت �مل�سنوعة من معدن خفيف قيا�س 17 بو�سة بت�سميم من 10 بر�مق. ويبلغ �سعر هذه �لباقة 1250 
يورو. و�أعلنت مر�سيد�س �أن �سعر �ل�سيارة 4Matic 400d E يبلغ 62 �ألف و719 يورو للموديل �ل�سالون و65 �ألف و510 يورو للموديل �لكومبي.

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار
�ستقدم  �أنها  �رشكة جاغو�ر  �أعلنت 
�سيارتها  من  خا�سة  ن�سخة 
�ملوديالت  فئة  من   ،F-Pace
�لأغر��س  متعددة  �لريا�سية 
�أن  �لربيطانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
تعتمد   SVR �خلا�سة  �لن�سخة 
 V8 على �سو�عد حمرك كمربي�سور
�سعة 5 لرت وبقوة 405 كيلوو�ت/550 
ح�سان، مع عزم دور�ن �أق�سى 680 
نيوتن مرت.وبف�سل هذه �لقوة �لهائلة 

تت�سارع �ل�سيارة من �لثبات �إىل 100 
يف  ثانية،   4.3 غ�سون  يف  كلم/�س 
�إىل  �لق�سوى  �رشعتها  ت�سل  حني 
�ل�سيارة  وتتميز  كلم/�س.   283
مفتولة  �لت�سميمية  باملالمح 
�لتي  �لتقنية،  و�لرب�عة  �لع�سالت، 
تظهر على جمموعة �لعادم �لفائقة 
و�لعجالت  �ملنخف�س،  �لوزن  ذ�ت 
خفيف،  معدن  من  �مل�سنوعة 
على  �جلديد  �لتفا�سلي  و�لقفل 

�ملحور �خللفي.  وتتميز �ملق�سورة 
�أي�ساً  �جلديدة  لل�سيارة  �لد�خلية 
تك�سف  ومل  �لريا�سية.  باملقاعد 

�أو  �لآن  موعد طرح  جاغو�ر حتى 
يف   SVR �خلا�سة  �لن�سخة  �سعر 

�لأ�سو�ق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
�أطلقت �رشكة كيا مودياًل خا�ساً من Ceed، �لتي تنتمي لفئة موديالت �لكومبي، يحمل �ل�سم 

Travel ويتمتع باملزيد من �لتجهيز�ت �خلا�سة.
و�أو�سحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية �أن �سيارتها Ceed Travel �جلديدة تتمتع 
بالعديد من �لتجهيز�ت مثل مكيف �لهو�ء �لأتوماتيكي، ونظام �ملالحة، وكامري� 

�لرجوع للخلف، و�لطالء �ملعدين، بالإ�سافة �إىل تدفئة �ملقاعد يف �لأمام، 
وجتهيزة �لتحدث �حلر، و�لعجالت �مل�سنوعة من معدن خفيف قيا�س 

16 بو�سة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود �لبنزين بقوة 73 كيلوو�ت/100 
99 كيلوو�ت/135 ح�سان �أو 

ح�سان.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية جيجل 

دائرة امليلية
بلدية:اأوالد يحي خدرو�س

م�شلحة التنظيم العام 
مكتب اجلمعيات

رقم 1962 /2019 
و�شل ا�شهاري لتجديد جمعية دينية 

باجلمعيات  املتعلق   2012 جانفي   12 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  الحكام  طبقا 
ال�شيما املادة رقم 08 لقد مت جتديد اجلمعية امل�شماة 

جمعية دينية مل�شجد خالد بن الوليد)بوعقبة( بلدية اأوالد يحي خدرو�س 
تاريخ ورقم اإيداع امللف :18 /02/ 2018 حتت رقم 477 /2018

الرئي�س :بزاز احلا�شن املولود يف :05/12/1964 باوالد يحي 
مقر اجلمعة: )م�شجد خالد بن الوليد)بوعقبة( بلدية اأوالد يحي خدرو�س(

تاريخ نهاية العهدة:22 /07/ 2024 
من  الثانية  الفقرة  املادة)18(  الحكام  وفقا  اال�شهار  باجراءات  للقيام  الو�شل  هذا  ي�شلم 
نف�س  من   21 للمادة  طبقا  اجلمعية  تامني  باجراءات  القيام  وكذا  الذكر  ال�شالف  القانون 

القانون
اأوالد يحي خدرو�س  يف :23 /07/ 2019 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

تعزية
العائلة  اىل  القادر  عبد  قوا�شمية  ال�شيد  يتقدم 
قري�شي و على را�شها )موح الدينار( بتعازيه القلبية 
على  بوريل  م�شطفى  �شهره  اخلال�شة مبنا�شبة هالك 
تنبعث  كانت  والذي  اأخريا   البئر  لغريق  جندته  اثر 
الفقيد   روح  اهلل  تغمد   معروفة  غري  غازات  منه 

وقبله �شهيدا 
انا هلل وانا اليه راجعون

الو�شط:2019/07/25

الو�شط:2019/07/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة

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

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

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

-مبقت�شى القانون رقم03/10 املوؤرخ يف 19/07/2003 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�شتدامة ال�شيما املواد107.74.73.72.45.44.25.18.03.02 
-مبقت�شى القانون رقم 11/10 املوؤرخ يف 22/06/2011 املتعلق بالبلدية 
-مبقت�شى القانون  رقم 12/07 املوؤرخ يف 21/02/2012 املتعلق بالوالية

-نظرا للمر�شوم الرئا�شي املوؤرخ يف 27/09/2018 املت�شمن تعيني ال�شيد توفيق �شيف ب�شفته واليا لوالية اجللفة 
-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 94/215 املوؤرخ يف 23/07/1994 املت�شمن �شبط اأجهزة االإدارة العامة للوالية و هياكلها 

-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 95/265 املوؤرخ يف 06/09/1995 املت�شمن �شالحيات م�شالح التنظيم و ال�شوؤون العامة و االإدارة املحلية و قواعد تنظيمها و عملها 
-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 06/198 املوؤرخ يف 31/05/2006 الذي ي�شبط التنظيم املطبق على املن�شات امل�شنفة حلماية البيئة

-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 07/144 املوؤرخ يف 19/05/2007 الذي يحدد قائمة املن�شات امل�شنفة حلماية البيئة 
-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 07/145 بتاريخ 19/05/2007  الذي يحدد جمال تطبيق وحمتوى و كيفيات امل�شادقة على درا�شة و موجز التاثري على البيئة املعدل و املتمم

-مبقت�شى املن�شور الوزاري رقم 27/77 املوؤرخ يف 12/04/1977 عن ال�شيد وزير الداخلية و املتعلق باجراء التحقيقات من اجل املالئمة و عدم املالئمة
-نظرا للقرار الوالئي رقم 305  بتاريخ 14/01/2019 املت�شمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة  و عدم املالئمة عرب الوالية ل�شنة 2019 

-نظرا للموافقة لالخذ بعني االعتبارملوجز التاثري على البيئة رقم 942 بتاريخ 13/06/2019 املت�شمن طلب فتح حتقيق عمومي مل�شروع موؤ�ش�شة م�شنفة "مركز جتاري متعدد اخلدمات" ببلدية اجللفة لفائدة ال�شيد 
خمتاري م�شطفى 

تابع للقرار الوالئي رقم 1712 بتاريخ 16 جويلية 2019 
يت�شمن فتح حتقيق  عمومي حول م�شروع موؤ�ش�شة م�شنفة "مركز جتاري متعدد اخلدمات "

لفائدة ال�شيد خمتاري م�شطفى ببلدية اجللفة

-نظرا لعقد منح حق االمتياز رقم 86 بتاريخ 06 /02/ 2017 ال�شادر عن مديرية اأمالك الدولة لوالية اجللفة املت�شمن الرتخي�س مبنح حق االمتياز عن قطعة ار�س املراد ممار�شة الن�شاط 
على قاعدتها الكائنة بحي بربيح pos 27 ق�شم 185
جزء 38 ببلدية اجللفة لفائدة ال�شيد خمتاري م�شطفى

باقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة
-يقرر-

خمتاري  ال�شيد  لفائدة  اجللفة  ببلدية   38 جزء   185 ق�شم   pos 27بربيح بحي  اخلدمات" الكائن  متعدد  جتاري  "مركز  م�شنفة  موؤ�ش�شة  م�شروع  حول  عمومي  حتقيق  االأوىل:يفتح  املادة 
م�شطفى 

املادة02:يهدف هذا التحقيق اىل تقدير مدى التاثري على البيئة و مدى املالئمة او عدم املالئمة لهذا امل�شروع 
املادة03:يعني ال�شيد �شتوح حممد االأمني رئي�س فرع التجهيزات العمومية بدائرة اجللفة حمافظا حمققا لهذا الغر�س و يف حالة ال�شرورة يخلفه ال�شيد قريع وليد رئي�س فرع ال�شكن بدائرة 

اجللفة 
املادة04:ين�شر هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�شاب �شاحب امل�شروع 

و  مالحظاتهم  لت�شجيل  العمومي  بالتحقيق  املعنيني  املواطنني  ت�شرف  حتت  يو�شع  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  طرف  من  عليه  موؤ�شر  و  مرقم  �شجل  بفتح  املحقق  املحافظ  املادة05:يقوم 
ارائهم حول هذا امل�شروع خالل خم�شة ع�شر يوما )15يوما( ابتداءا من ن�شر االإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�شره يف ال�شحف اليومية 

املادة06:بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي يقوم رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي بقفل �شجل التحقيق و ار�شاله اىل ال�شيد وايل الوالية)مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة( مقرونا برايه و تقرير 
املحافظ املحقق ال�شريح حول هذا امل�شروع

املادة07:يكلف ال�شادة:االأمني العام للوالية مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة مدير البيئة و مدير الطاقة .مدير ال�شناعة و املناجم.مدير اال�شغال العمومية.مدير امل�شالح الفالحية.مدير 
املوارد املائية .مدير احلماية املدنية.رئي�س دائرة اجللفة.رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية اجللفة كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شين�شر يف م�شنف القرارات االإدارية للوالية  

قرار رقم 1712 موؤرخ يف :16 جويلية 2019 
يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع موؤ�ش�شة م�شنفة 'مركز جتاري متعدد 

اخلدمات'لفائدة ال�شيد خمتاري م�شطفى ببلدية اجللفة
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في�س بوك �شتمنع البث املبا�شر عن 

امل�شتخدمني املعاقبني

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

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

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

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

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

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

ب�رشعة.

مايكرو�شوفت تتعاون مع �شوين 
يف الألعاب ال�شحابية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�شخة جتريبية من تطبيق 
وات�س اآب تاأتي بالو�شع 

امُلظلم على كامل التطبيق

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

على �لتطبيق ب�سكل كامل.

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

�لأ�سود و�لأبي�س.

اإن�شتاجرام تغلق تطبيقها 
 Direct امل�شتقل للرتا�شل

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

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

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

فيما يتعلق بتطبيقها للرت��سل �مل�ستقل، 
.Messenger ما�سنجر

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

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

�لبع�س.

اأمازون تبداأ بناء مطارها 
البالغة قيمته 1.5 مليار دولر

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

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

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

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

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

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

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

.UPS و ،FedEx ل�سحن، مثل�



م.�س

و اأ�صار ذات امل�صدر اأنه مت انتقاء 
التظاهرة  هذه  يف  امل�صاركني 
التي  الإلكرتونية  ال�صتمارة  عرب 
التوا�صل  مواقع  عرب  ن�رشها  مت 
هذه  يف  للم�صاركة  الجتماعي 
حتفيز  اإىل  تهدف  التي  الطبعة 
حفظ  على  فيها  امل�صاركني 
بني  التن�صيق  و  الكرمي  القراآن 
فيما  بالولية  القراآنية  املدار�س 
قراءة  و  التالوة  باأحكام  يتعلق 

القراآن  بالطريقة ال�صحيحة.
التظاهرة  برنامج هذه  يت�صمن  و 
القراآن  حلفظ  جل�صات  تنظيم 

يوؤطرها  التالوة  اأحكام  و  الكرمي 
الأ�صاتذة  و  الأئمة  من  عدد 
حتفيظ  يف  خمت�صني  اجلامعيني 

القراآن الكرمي و ح�ص�س ترفيهية 
و م�صابقات دينية خالل الفرتات 

امل�صائية, كما اأ�صري اإليه.

كما �صيتم اإلقاء ثالث حما�رشات 
بالقران  نحيا  »كيف  بعنوان 
القراآين«  اخلطاب  و«  الكرمي« 
الكرمي«,  القران  يف  الق�ص�س  و« 
م�صابقة  تنظيم  كذلك  يرتقب  و 
لالأجزاء  حفظ  اأ�رشع  و  لأح�صن 
و الأحزاب بني املتناف�صني للظفر 
�صتتوج  التي  الأوىل  باملراتب 
بجوائز قيمة و حتفيزية, ا�صتنادا 
املكتب  فاإن  لالإ�صارة  للمنظمني 
للعلوم  املعايل  جلمعية  الولئي 
و   2013 �صنة  تاأ�ص�س  الرتبية  و 

يح�صي اأزيد من 60 منخرطا.

تلم�سان 

خميم والئي للحفظ املكثف للقراآن الكرمي

ب�سبب عدم تكملة اأ�سغال التهيئة بعدد من ال�سوارع

�شكان حي 295 ينا�شدون وايل 
امل�شيلة التدخل

بوتليلي�س بوهران

 حجز 72 كلغ من كيف

»اآبل« ت�شعل 
ثورة يف عامل 

االأجهزة الذكية!
التقنية  عامل  يف  مطلعة  م�صادر  ذكرت 
تقنيات  اإدخال  تنوي  »اآبل«  �رشكة  اأن 
والعديد  »اآيفون«  لهواتف  كليا  جديدة 

من اأجهزتها الذكية.
العام  تنوي  »اآبل«  فاإن  للم�صادر  وتبعا 
 OLED �صا�صات  عن  التخلي  القادم 
جي«  »اإل  من  ت�صرتيها  التي  التقليدية 
 Apple �صاعات  يف  وت�صتخدمها 
 microLED و�صا�صات   ,Watch

التي توفر دقة اأعلى يف عر�س ال�صورة, 
وا�صتجابة اأف�صل للم�س.

فمن  »اآيفون«  لهواتف  بالن�صبة  اأما 
املفرت�س اأن تاأتي العام القادم ب�صا�صات 
املتوفرة   ProMotion بتقنية  مزودة 
يف اأجهزة iPad Pro, والتي �صتعطيها 
قدرة على حتديث عر�س ال�صورة مبعدل 
توفري  يف  وت�صاهم  هريتز,   )120/60(

الطاقة واإطالة عمر بطارية الهاتف.
ومن املفرت�س اأن ت�صتعني »اآبل« ب�رشكتي 
»�صام�صونغ« و«اإل جي« لرتكيب �صا�صات 
بالتقنيات  تعمل  الذكية  لأجهزتها 
اأن  املنتظر  من  كما  �صابقا,  املذكورة 
الكامريات يف  تركيب  كليا هند�صة  تغري 
الأجهزة  تلك  وتزود  »اآيفون«,  هواتف 
على  قادرة  العد�صة,  ثالثية  بكامريات 
الفرتا�صي  الواقع  تقنيات  مع  التعامل 

واملعزز.
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البنوك يف �شوي�شرا 
تغري مفهوم االإقرا�ض

بداأت بنوك جتارية يف �صوي�رشا بدفع عائدات 
التي  القرو�س  لقاء  واملوؤ�ص�صات  لل�رشكات 
البنك  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  منها,  تاأخذها 
ال�صوي�رشي يفر�س �صعر فائدة �صلبي  الوطني 

على ودائع البنوك التجارية.
)البنك  ال�صوي�رشي  الوطني  البنك  ويفر�س 
على   -0.75% �صلبي  فائدة  �صعر  املركزي( 
التجارية  البنوك  اأن  اأي  مدة,  منذ  الودائع 
تودعها  التي  ال�صيولة  لقاء  للمركزي  �صتدفع 
�صنوية   عوائد  على  حت�صل  اأن  من  بدل  لديه, 
يف  العاملة  البنوك  تف�صل  ذلك,  ظل  ويف 
�صوي�رشا اإقرا�س ال�صيولة الفائ�صة لديها ودفع 
للمقرت�س ترتاوح ما بني 0.2%  عمولة �صنوية 
يف  ال�صيولة  هذه  تودع  اأن  من  بدل  و0.70%, 

املركزي ال�صوي�رشي وتخ�رش 0.75% �صنويا.

املجمع العمومي اجلزائري امييتال

 التتويج باجلائزة 
االأوىل عامليا للجودة

ال�صلب  و  للحديد  العمومي  املجمع  تُوج  
غروب  بيد  الأوىل مل�صابقة  باجلائزة  اإمييتال 
وان  العاملية للنوعية و اجلودة, من بني 100 

دولة م�صاركة.
على  العمومية  ال�رشكة  تتويج  مت  وقد  هذا 
اإدارة  عنه  ك�صفت  ما  ح�صب  عاملني  اأ�صا�س 
بجودة  الأول  يتعلق  ال�صبانية,  امل�صابقة 
عالقات ال�رشاكة التي تربط اإميتال اجلزائرية 
بزبائنها من خمتلف دول العامل, وثانيا بنوعية 
عن  وخارجيا  داخليا  امل�صّوقة  املنتجات 
املرجع  ويوؤكد  الأجانب  املتعاملني  طريق 
بيد  خرباء  بها  قام  التي  الدرا�صة  اأن  على 
املجمع  اأداء  �صملت  العامليني,  وان  غروب 
تزامنت  والتي  الأخرية  اأ�صهر  الع�رشة  خالل 
الذي  لإميتال  اجلديد  الفريق  تن�صيب  مع 
جودة  عن  ح�صن  ل�صورة  الرتويج  على  عمل 

التعامالت اجلزائرية مع ال�رشيك الأجنبي.

ذكرى ا�شت�شهاد
 عي�شات اإيدير

 

مبنا�صبة  نظم  لقاء  يف  امل�صاركون  اأكد 
موؤ�ص�س  ل�صت�صهاد  ال60  بالذكرى  الحتفال 
عي�صات  اجلزائريني,  للعمال  العام  الحتاد 
ايدير, على �رشورة احلفاظ على ذاكرة الأمة 
ونقلها اإىل الأجيال ال�صاعدة لتقوية الوحدة 
ال�صعبة  الظروف  هذه  يف  خا�صة  الوطنية, 
التي متر بها البالد. وذكر امل�صاركون يف هذا 
املجاهد  جريدة  مبنتدى  نظم  الذي  اللقاء 
عي�صات  ال�صهيد  وفاة  ذكرى  لإحياء  اليومية 
ايدير يف 26 يوليو 1959, مباآثر هذا ال�صهيد 
الذي »�صحى يف �صبيل الوطن واختار الن�صال 
النقابي للدفاع عن حقوق العمال اجلزائريني 

والنخراط  يف الثورة التحريرية«.
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تعرف الطبعة الثالثة للمخيم الوالئي للحفظ املكثف للقراآن الكرمي بتلم�سان م�ساركة 100 حافظ و جمود 
للقران ح�سبما علم اأم�س االأربعاء لدى املنظمني و تعرف هذه الطبعة املنظمة باملدر�سة االإبتدائية »�سراف 

اأحمد« ببلدية الرم�سي منذ مطلع االأ�سبوع اجلاري من طرف املكتب الوالئي للجمعية الوطنية »املعايل للعلوم 
و الرتبية« تناف�س هوؤالء امل�ساركني من خمتلف بلديات الوالية من الطورين املتو�سط و الثانوي من فئة 

الذكور على مدار 12 يوما حول حفظ اأكرب عدد ممكن من االأحزاب و تالوتها باالأحكام وفق ما اأفاد به رئي�س 
اجلمعية املنظمة لهذه التظاهرة عبد الرحمان قدوري.

 295 الرتابية  التجزىة  �صكان  من  عدد  نا�صد 
امل�صيلة  ولية  وايل   , »لعماير«  بت�صمية  املعروفة 
»اإبراهيم اأو�صان »التدخل يف اأقرب وقت ممكن من 
اأجل تكملة اأ�صغال تهيئة وتزفيت عدد من ال�صوارع 
التي رف�صت يف وقت �صابق مديرية التعمري والبناء 
تكملتها بحجة عدم توفر الغالف املايل, بالرغم 
من اأن الدرا�صة التي اأعدها مكتب درا�صات اأكدت 
�صوارع  تهيئة  لتكملة  املخ�ص�س  املبلغ  اأن  على 
مليون   200 و  املليار  تتجاوز  ل  املذكور  احلي 
�صنتيم فقط, لكي ت�صع حدا مل�صكلة حتول مداخل 

احلي من اجلهة املقابلة للعمارات الت�صاهمية اإىل 
خ�صو�صا  اإليها,  الدخول  مهمة  من  ت�صعب  برك 
عن  ناهيك  الأمطار,  من  كميات  ت�صاقط  عند 
يف  باحلي,  الفو�صوية  البنايات  من  عدد  ت�صجيل 
التي  املخت�صة  العمومية  ال�صلطات  تام  غياب 
اأدى بعدد  الذي  الأمر  يعنيها,  الأمر بات ل  وكاأن 
امل�صوؤول  منا�صدة  اإىل  املذكور  احلي  �صكان  من 
يتدخل  لكي  بالولية  التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
تتهاطل  باتت  التي  بالوعود  ذرعا  �صاقوا  اأن  بعد 

عليهم طوال �صنوات .

لبلدية  الوطني  الدرك  عنا�رش  متكنت 
باأربعة  الإطاحة  من  اأمي�س  ليلة  بوتليلي�س 
تهريب  يف  خمت�صة  دولية  �صبكة  من  عنا�رش 
املخدرات عن طريق البحر وحجز 72 كلغ من 
الكيف و�صيارتني نفعيتني ويخت بحري بطول 
كانت  اإىل  منظار  ليلي  مرت  بالإ�صافة   5.2

ت�صتعمل يف تهريب ال�صموم .
جاءت  الأمن  م�صالح  وح�صب   العملية 
م�صالح  الأمن  تلقتها  ملعلومات  ا�صتغالل 
لتهريب  �صبكة  ت�صعى  وجود  لبوتليلي�س  حول 
ميناء  من  انطالقا  البحر  املخدرات  عرب 
انتهى  كمني  ن�صب  ليتم   , الأبي�س  الربج 
منت�صف ليلة اأول اأم�س  من توقيف 04 عنا�رش 

منت  �صنة  على  و55   30 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
مركبتني الأوىل  من نوع ميقان كان على متنها 
من  ب72كلغ  حمملة  اأنها  وتبني  �صخ�صان 
يف  �صفيحة  وخمزنة   68 على  موزعة  الكيف 
�صخ�صان  توقيف  كما مت   , اخللفي  �صندوقها 
على منت مركبة من نوع ابيزا وحجز 04 ماليني 
ي�صنتيم من عائدات الرتويج لهذه ال�صموم التي 
تبني اأن احد العنا�رش بارون خمدرات م�صبوق 
اإىل  بالو�صول  التحقيقات  وتكللت  ق�صائيا 
اليخت امل�صتعمل يف تهريب املخدرات  وهو 
را�صيا  عليه  عرث  الرئي�صي  حيث  للمتهم  ملك 
مبيناء الربج الأبي�س اأين مت حجزه  يف انتظار 

ا�صتكمال التحقيق .

بالغ عاجل يف م�شر 
�شد اأبو تريكة

حممود,  طارق  امل�رشي,  املحامي  تقدم 
ببالغ عاجل للنائب العام امل�رشي امل�صت�صار, 
نبيل �صادق, �صد لعب الأهلي ومنتخب م�رش 
ال�صابق, حممد اأبو تريكة , وقال املحامي اإن 
اأبو تريكة ا�صتغل بطولة كاأ�س الأمم الإفريقية 
التي اأقيمت يف م�رش موؤخرا, لن�رش معلومات 

م�صوهة والتحري�س �صد ال�رشطة.
»لعب  اأن  بالغه  يف  حممود  طارق  واأ�صاف 
كوادر  من  ال�صابق...  م�رش  ومنتخب  الأهلي 
جماعة الإخوان, و�صبق ملحكمة اجلنايات اأن 
اأدرجته على قوائم الإرهاب«,وطالب حممود 
التي  الوقائع  يف  بالتحقيق  بالغه  نهاية  يف 
واإ�صدار  ال�صابق,  الأهلي  جنم  بحق  اأوردها 
والو�صول,  الرتقب  قوائم  على  بو�صعه  قرار 
للتحقيق  لت�صليمه مل�رش  الإنرتبول  وخماطبة 

معه يف الوقائع التي ن�صبها له.

مب�ست�سفى »امللك في�سل« مبكة 
املكرمة

وفاة حاج جزائري 
مبكة املكرمة 

تويف �صباح اأم�س الأربعاء حاج جزائري مب�صت�صفى 
»امللك في�صل« مبكة املكرمة )ال�صعودية(, ح�صبما 
ت�رشيح  ويف  اجلزائرية  البعثة  م�صوؤويل  من  علم 
ال�صيخ  حممد  املكرمة  مكة  مركز  رئي�س  قال 
م�صطفى  يحيى  بن  »احلاج  ب  يتعلق  الأمر  اأن 
املولود يف 18 اوت 1949 )70 �صنة( ال�صاكن بولية 
كان  »املتويف  اأن  املتحدث  ذات  غليزان«واأ�صاف 
قد التحق اأم�س الثالثاء مبكة املكرمة عرب رحلة 
مع وكالة الديوان الوطني لل�صياحة و ال�صفار حيث 
�صقط على الأر�س مبا�رشة بعد نزوله من احلافلة 
ال�صحية  الوحدة  اإىل  ذلك  اثر  ونقل  وعيه  وفقد 

اجلزائرية مبركز مكة« .
اجلزائرية  الطبية  البعثة  رئي�س  ذكر  جهته  ومن 
احلاج  »فح�س  مت  انه  حممود  دحمان  الدكتور 
املتويف من طرف اخ�صائية يف امرا�س القلب التي 
قدمت له الإ�صعافات الأولية ثم نقل اىل م�صت�صفى 
�صعودي و تويف �صباح اليوم على ال�صاعة اخلام�صة 
و 8 د«واأ�صار الدكتور دحمان اىل انه ح�صب التقرير 
ل�صابة  يعود  الوفاة  »�صبب  فان  الر�صمي  الطبي 
املرحوم بجلطة قلبية« موؤكدا ان »الدفرت ال�صحي 
له ل يحمل اية �صوابق �صحية او اأمرا�س«يذكر ان 
املتويف كان يقيم بفندق النوال الذهبي .وتعد هذه 

اول وفاة يف �صفوف احلجاج اجلزائريني.
م.�س

تيزي وزو
�شاب يحاول االنتحار حرقا 
مبحاذاة مقر جمل�ض ق�شاء 

ق�صاء  ملجل�س  تاع  حرا�صة  عون  اأم�س  اأحبط 
تيزي وزو رفقة �رشطي بالزي الر�صمي تابع لأمن 
التا�صعة  ال�صاعة  حدود  يف  الأربعاء  وزو  تيزي 
الثالثينيات  لل�صاب يف  انتحار  �صباحا, حماولة 
من العمر قرر و�صع حد حلياته حرقا بالقرب 
من مدخل جمل�س ق�صاء تيزي وزو و مقر الأمن 
األولئي بعد اأن افرغ مادة �رشيعة اللتهاب على 
كافة ج�صده”بنزين”, اإل انه ومن لطف املوىل 
عز وجل اأن عون احلرا�صة م�صالح الأمن اأوقفته 
قبل اأن ي�صعل عود الثقاب والنار يف ج�صمه بعد 
ال�رشطة  حتقيق  خالل  من  وات�صح  تهدئته, 
وظروف  نف�صية  ا�صطرابات  من  يعاين  اأنه 

ح- كرمياجتماعية قا�صية

 اأمر قا�صي التحقيق لدى املحكمة العليا بو�صع 
الرئي�س املدير العام ال�صابق ل�رشكة �صونطراك 
حممد مزيان حتت الرقابة الق�صائية مع �صحب 
ملف جواز �صفره بناء على عدة تهم متعلقة مبلف 
ف�صاد منها �صوء ا�صتغالل الوظيفية وتبديد اأموال 
عمومية وعقد �صفقات خمالفة للت�رشيع ح�صب 

ما اأورده بيان لهذه الهيئة الق�صائية .
اإطار  يف  اأنه  العليا  املحكمة  بيان  يف  وجاء 
التحقيق املفتوح على م�صتواها يف ق�صايا ف�صاد 
الرئي�س  اإىل  امل�صت�صار  التحقيق  قا�صي  ا�صتمع 

ل�رشكة  العمومي  للمجمع  ال�صابق  العام  املدير 
امل�صوؤول  اأن  مو�صحا  مزيان  حممد  �صونطراك 
�صفقات  اإبرام  وهي  جنح  بعدة  متابع  ال�صابق 
العمومية  ال�صفقات  وقانون  للت�رشيعات  خمالفة 
اأموال عمومية مبا يخالف  تبديد  اإىل  بالإ�صافة 
بالإ�صافة  منه  والوقاية  الف�صاد  مكافحة  قانون 
اإىل �صوء ا�صتغالل الوظيفة وعلى اثر ذلك اأ�صدر 
بو�صع  قرار  عليا  باملحكمة  امل�صت�صار  القا�صي 
و�صحب  الق�صائية  الرقابة  طائل  حتت  املعني 

جواز �صفره .

بتهم �سوء ا�ستغالل الوظيفية وتبديد املال العام
و�شع املدير العام ال�شابق ل�شونطراك حممد 

مزيان حتت الرقابة الق�شائية

عبدالبا�سط بديار 

حممد بن ترار

عو�س باجلرنال عبدالرحمان 
عرعار

تنحية مفاجئة لقائد 
�شالح الدرك بلق�شري

�صالح  قائد  تنحية  عن  اأم�س  اأعلن 
و  بلق�صري,  عبدالغايل  الوطني  الدرك 
عبدالرحمن  اجلرنال  باجلرنال  تعوي�صه 
عرعار و�صغل بلق�صري منذ اأكتوبر 2017 
التابع  الأمني  لأركان هذا اجلهاز  رئي�ًصا 
الدفاع, ثم ح�صل على ترقية من  لوزارة 
بوتفليقة  عبدالعزيز  ال�صابق  الرئي�س 
للواء  الوطني, خلًفا  الدرك  لقيادة قوات 
نوبة مناد.وياأتي قرار عزل بلق�صري بعد 
رئي�س جمل�س  من�صب  من  زوجته  تنحية 
التحقيقات  يتوىل  الذي  ”تيبازة“,  ق�صاء 
كبار  م�صوؤولني  ف�صاد  مبلفات  الق�صائية 
بوتفليقة  حكم  مبنظومة  مرتبطني 

و�صقيقه ”ال�صعيد“.

برئا�سة اجلمهورية

اإنهاء مهام اأمينة بو�شياف 
مكلفة بالدرا�شات والتلخي�ض

الأربعاء  اأم�س  اجلمهورية  رئا�صة  اأعلنت   
اأمينة  ال�صيدة  مهام  اإنهاء  عن  لها  بيان  يف 
والتلخي�س  بالدرا�صات  مكلفة  بو�صياف, 
برئا�صة اجلمهورية وجاء يف البيان اأنه »مت 
اأم�س الأربعاء 24 جويلية 2019, انهاء مهام 
اأمينة بو�صياف, ب�صفتها مكلفة بالدرا�صات 

والتلخي�س برئا�صة اجلمهورية«.
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