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الفراغ ال�سيا�سي 
طوق جناة لبقايا 
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الفريق قايد �سالح

 عرب ميناء وهران  

حدد 4 مقرتحات للخروج من الأزمة

منح موافقات التمويل بدون �سمانات كافية
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طفلة م�سروع بطلة الكاراتي من البويرة ت�ستغيث

امنحوين بطاقة ال�سفاء والأن�سولني 
لأحقق طموحاتي 

ابت�سامة  ير�سم  الربيء  وجهها 
اجلميلة  عيونها  ومن  م�رشقة 
م�ستقبل  يف  واأمل  طموح  ي�سع 
..اإنها  بالنجاحات  حافل  زاهر 
ذات   « فودي  فريال   « الطفلة 
اآيت  مبنطقة  تقطن  ربيعا   11
متفوقة   , البويرة  بوالية  لعزيز 
العام  يف درا�ستها وحت�سلت هذا 
االبتدائي  التعليم  �سهادة  على 
بنتيجة م�رشفة , كما اأنها تع�سق 
اخت�سا�ص  ومتار�ص  الريا�سة 

الريا�سي  النادي  دو يف  الكاراتي 
حيث  لعزيز  اآيت  اأ�سريم  الهاوي 
باهرة  نتائج  �سنتني  يف  حققت 
ال�سنة  هذه  خالل  وتوجت  جدا 
�سنف  �سمن  والئية  بطلة   2019
الربعمات واحتلت املرتبة الثالثة 
اهلها  ما  اجلهوية  املناف�سة  يف 
يف  الوطني  اللقب  على  للتناف�ص 
الن�سخة القادمة التي �ستحت�سنها 
اأحيانا  لكن   , م�ستغامن  والية 
ت�ستهي  ال  مبا  الرياح  جتري 

مبر�ص  موؤخرا  وابتليت  ال�سفن 
التحاليل  اإجرائها  اإثر  ال�سكري 
اجلاري  اأوت  �سهر  الطبية خالل 
وهي االآن يف اأم�ص احلاجة لدواء 
اأ�رشتها  تعجز  الذي  االأن�سولني 
على توفريه لها كون والدها بطال 
واأب ل 5 اأطفال وحاليا تتكفل بها 
االأمل  »نور  اخلريية  اجلمعية 
ال�رشطان  ومر�سى  للمر�سى   «
ال  لديها  املتوفرة  الكمية  لكن 
رئي�سة  ت�رشيح  ح�سب  تكفيها 

لهذا   « »الو�سط  ليومية  اجلمعية 
خا�سة  املعنية  ال�سلطات  تنا�سد 
لت�سهيل  بالوالية  ال�سحة  مديرية 
بطاقة  ا�ستخراج  اإجراءات  لها 
ال�سفاء التي تاأخذ وقتا طويال اإىل 
جانب منا�سدتها كافة املح�سنني 
من  االأن�سولني  بدواء  لها  للتربع 
قيا�ص  واأقالم  االأخ�رش  النوع 
على  ح�سولها  حني  اإىل  ال�سكر 
الذين  على  وما  ال�سفاء  بطاقة 
فريال  الطفلة  م�ساعدة  يريدون 

الكائن  اجلمعية  ملقر  التقدم 
البويرة  مبدينة  حركات  بحي 
التي  الربيئة  لهذه  االأمل  الإعادة 
حتقيق  يف  تفرط  ال  اأنها  قالت 

م�سهورة  بطلة  ت�سبح  ان  حلمها 
يف الكاراتي لت�رشيف اجلزائر يف 

خمتلف املحافل .
اأح�سن مرزوق

خبر في 
صورة

يف ذكرى وفاة موؤذن القرارة
عا�سور  احلاج  مو�سى  احلاج  بن  عا�سور  بن  باحمد  �سيخنا  اهلل  رحم 

الذي تويف �سحر يوم اجلمعة 28 من �سهر اأوت 2015م
تقبل اهلل منه جهاده يف االأذان يف م�سجد القرارة, وجهاده الرتبوي يف 
القرارة وجهاده  الك�سفي يف  ومعهد احلياة. وجهاده  مدر�سة احلياة 
يف ع�سريته اآل كا�سي و النا�رش يف القرارة رحمه اهلل باأخالقه العالية 
ودقة مواعيده وان�سباطه وتوا�سعه وحبه اجلميع.. وفقنا اهلل القتفاء 

اآثاره واالقتداء به.
من  جمتمعنا  وطهر  االأحباء,  وحفظ  االأموات,  م�سايخنا  اهلل  رحم 
العرفية.  لنا موؤ�س�ساتنا  الف�ساد وجنبه االنحالل والتف�سخ حفظ اهلل 
واأدوارها  التعرف على حقيقتها وخ�سو�سياتها  �سبابنا ملزيد  ووفق 

يف خدمة الدين واملجتمع..
د.نا�سر بوحجام

عني الدفلى
تدمري ثالث قنابل يدوية ال�سنع

يف اإطار مكافحة االإرهاب وخالل عملية بحث وتفتي�ص بعني الدفلى/
ن.ع.1, ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي, يوم 27 اأوت 

2019, ثالث )03( قنابل تقليدية ال�سنع.

اجللفة
توقيف �سخ�ص بحوزته �سالحان ناريان

اأوقف عنا�رش الدرك الوطني 
�سخ�سا  باجللفة/ن.ع.1, 
بحوزته �سالحني )02( ناريني, 
توقيف )48( مهاجرا  فيما مت 
جن�سيات  من  �رشعي  غري 
تلم�سان  من  بكل  خمتلفة 

والنعامة وب�سار.

البليدة
العثور على التائهني بجبال بحرية 

ال�ساية وتامزغيدة
احلماية  وحدات  متكنت 
من  البليدة  لوالية  املدنية, 
تائهني  �سباب  اإىل  الو�سول 
ال�ساية  بحرية  بجبال 
وتامزغيدة باملدية والبليدة 
املدنية  للحماية  بيان  وقال 
اأنه يف حدود  البليدة,  لوالية 
من  د   20 و  �سا   22 ال�ساعة 

ليلة الثالثاء اإىل االأربعاء و�سلت فرقة التعرف و التدخل يف املناطق 
التابعة  لتدخل  فرقة  مب�ساعدة  التائهني  الوعرة GRIMP اإىل 
وادي جر وجمموعة من  و وحدة  و وحدة موزاية  الرئي�سية  للوحدة 
ال�سكان املحليني ملنطقة متزقيدة اجلبلية, حيث مت العثور عليهما 
املنطقة  تعد  و  املدية  و  البليدة  واليتي  بني  الفا�سلة  احلدود  يف 
اجنرافات  وجود  و  ال�سديدة  لالنحدارات  نظرا  توبوغرافيا  خطرة 

جراء انهيارات جبلية �سابقة مبكان التدخل.

عا�ست منطقة اجلبابرة  التابعة 
باإقليم  الوقعة  الع�سة  لقرية 
�سمال  كلم   70 مغنية  دائرة 
من  حالة  تلم�سان  والية  غرب 
على  العثور  خلفية  على  الهلع 

الثاين  عامه  يف  طفل  جثة 
االأطراف   ومقطوع  مقتول 
ومرمي يف منطقة نائية ي�ستبه 
ال�سحية  لل�سحر.  ا�ستعمل  اأنه 
و03   2 بيم  عمره  يرتاوح  الذي 

جن�سية  من  انه  ي�ستبه  �سنوات 
مقتوال  عليه  عرث  افريقية 
ال�سفلية   االأطراف  ومبتور 
الطريق   حافة  على  ومرمي 
اجلبابرة  دوار  بني  ما  الرابط 

طرف  من  الع�سة  وقرية 
برفقة   تنقلوا  الذين  مواطنني 
موقع  اإىل  املدنية   احلماية 
اجلثة  معاينة  مت  اين  اجلرمية 
حفظ  م�سلحة  اىل  نقلها  قبل 

 , ندرومة  مب�ست�سفى  اجلثث 
يف حني طالب وكيل اجلمهورية 
بفتح  ندرومة  حمكمة  لدى 
حتقيقا يف مالب�سات الق�سية .
 حممد بن ترار

الدويل  بومدين  هواري  مطار  اأعلن 
»�سيتا«,  �رشكة  اختيار  عن  باجلزائر 
تكنولوجيا  خلدمات  الرائد  املزّود 
اجلوي,  النقل  قطاع  يف  املعلومات 
الالزمة  الرئي�سية  االأنظمة  لتزويد 
الذي  اجلديد  املبنى  ت�سغيل  لدعم 
للرحالت  موؤخراً  افتتاحه  جرى 
نظامها  »�سيتا«  و�ستوفر  الدولية. 
 Airport املطارات  اإدارة  حل 
 Management Solution

من  جمموعة  ي�سم  الذي  للمطار, 
املتكاملة  الربجمية  التطبيقات 
عمليات  الإدارة  خ�سي�ساً  وامل�سممة 
املباين  من  بدءاً  بفعالية  املطارات 
ويتيح  الطائرات,  مبدارج  وانتهاًء 
الإدارة املطار قدرات مركزية و�ساملة 
ملعاجلة اإجراءات امل�سافرين ومناولة 
الرئي�سية  املوارد  وتخ�سي�ص  االأمتعة 
يف جميع اأنحاء املبنى ب�سكل حلظي. 
الدويل  بومدين  هواري  مطار  ويعترب 

واحداً من اأوىل مطارات �سمال اأفريقيا 
الذي ي�ستخدم »حل اإدارة املطارات« 
اخلا�ص بـ »�سيتا«, حيث عملت ال�رشكة 
على تركيب اأكرث من 156 بوابة متعددة 
اال�ستخدام لت�سجيل اإجراءات الو�سول 
 12 ف�ساًل عن  الطائرة,  اإىل  وال�سعود 
كن  من اأك�ساك اخلدمة الذاتية التي ميمُ
املبنى  يف  العاملة  الطريان  ل�رشكات 
اأكرب  وترتكز  ا�ستخدامها.  اجلديد 
»�سيتا«  اأنظمة  توفرها  التي  املزايا 

يف غرفة التحكم اخلا�سة باملطار, اإذ 
اإمكانية  على  العمليات  فريق  يح�سل 
الو�سول اإىل البيانات االآنية التي تمُتيح 
لهم التنبوؤ بعمليات املطار والتخطيط 
لها والتحكم بها. و�سيمنح هذا النظام 
اأف�سل  عامة  نظرة  اجلزائر  مطار 
يف  تدور  التي  االأن�سطة  كافة  حول 
اتخاذ  يمُف�سي عن  املبنى اجلديد, ما 
يف  وتنا�سق  ا�ستباقية  اأكرث  القرارات 

جميع اأنحاء املطار.

ي�ستبه اأنه ا�ستعمل يف طقو�س ال�سعوذة

العثور على جثة طفل افريقي مبتورة الأطراف بندرومة  

مطار هواري بومدين الدويل باجلزائر 

»�سيتا »مزودًا لأنظمة الت�سغيل الرئي�سية ملبنى 
الرحالت الدولية اجلديد

النح�ص يطارد ديلور  
ال مير الالعب الدويل اجلزائري اأنديه ديلور 
الكروي  املو�سم  بداية  مع  اأيامه  باأف�سل 
اأ�سحى  الذي  النح�ص  بعد  وذلك  اجلديد, 
اجلزاء,  ركالت  بت�سديد  يتعلق  فيما  يطارده 
ت�سجيل ركلتني  اأين ف�سل مهاجم اخل�رش يف 
�سدد  بعدما  الفرن�سي,  الدوري  انطالق  منذ 
خاللها  ينجح  مل  متتاليتني,  مرتني  على 
غلّته  رفع  يف  وف�سل  بالت�سديد  النجاح  يف 

مرور  بعد  واحدا  الذي ميتلك هدفا  وهو  مونبلييه  ناديه  مع  التهديفية 
ثالث جوالت على انطالق الدوري الفرن�سي.

مرياوي  يعلق على طرد مدير م�ست�سفى 
عني مليلة   

اأنه  امل�ست�سفيات, حممد مرياوي,  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأكد 
من غري املعقول االإعتداء على اإطارات وموظفي قطاع ال�سحة, باإعتبار 

اأن هذه الت�رشفات تتنافى و�سيم ال�سعب اجلزائري واأخالق امل�سلم .
اإىل خمتلف املوؤ�س�سات  التي قادته  الزيارة  وقال حممد مرياوي خالل 
اأنه ال يرى اأي مربر ملثل هاته االإعتداءات على  االإ�ست�سفائية بالبليدة, 
موظفي القطاع التى تمُ�سنف كجنحة, م�سريا اإىل اأن هنالك اإدارة ت�ستمع 
-ح�سب  ح�رشية  طرق  هناك  اأن  كما  املواطنني,  وم�ساكل  الإن�سغاالت 

كن اأن تعطي لكل �سخ�ص حقه �سواء م�سوؤول اأو مواطن. تعبريه- ميمُ

وفاة طفل يبلغ من العمر 
4 �سنوات اإثر �سقوط 
بوابة مبلعب 20 اأوت
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املحلل ال�سيا�سي علي ربيج يف حوار »للو�سط« »

الفراغ ال�سيا�سي طوق جناة لبقايا الع�سابة
.      التاريخ �سين�سف موؤ�س�سة اجلي�س ومواقفها

.      البد من جتاوز ال�سخ�سنة و الرتكيز على اإجناح احلوار

ثمن املحلل ال�سيا�سي علي ربيج بالت�سريحات االأخري لقائد االأركان القايد �سالح ، حمذرا من االأطراف التي تريد 
اأن تبقى  اجلزائر يف حالة الفراغ حتى مترر اأجنداتها و مترر مطالبها و ت�سغط ب�سكل كبري، يف حني انتقد االأحزاب 

الراف�سة لدعوة كرمي يون�س ،مت�سائال »ملاذا  هذا الت�سرع يف هذا املوقف ، ، معتربا باأن  م�ساألة رف�س غري موؤ�س�س 
خا�سة بالن�سبة لالأحزاب هو عمل مت�سرع ن م�سددا  كان البد عليها اأن تقبل لقاء اللجنة وت�ستمع لها  ت�ستمع ثم 

تبادر  اإىل تقدمي هذا التحفظ  وفر�سة لطرح البدائل

حاورته: اإميان لوا�س

جلنة  من  موقفك  ما  بداية، 
احلوار ، هل ترى باأنها قادرة على 
اإدارة احلوار الوطني رغم الرف�س 

ال�سعبي لها؟

هو  احلوار  فكرة  ب�أن  مبدئي�  اأعتقد 
خالله�  من  يتم  ح�ض�رية  واألية  �ضلوك 
احللول  الكثري من  اإىل حتديد  الو�ضول 
احلوار  وجلنة  امل�ض�كل،  من  للعديد 
�ضمن  ت�أتي  يون�س  كرمي  يرتاأ�ضه�  التي 
حلول  عن  البحث  نحو  امل�ض�ر  هذا 
�ضي��ضية لالزمة ال�ضي��ضية التي متر به� 
البالد ب�ضبب الكثري من التطورات منذ 
مرحلة جد  اإىل  ن�ضل  الآن  فيفري،   22
متقدمة ب�ضبب ن�ضج املواقف ال�ضي��ضية 
وعلى  الأطراف  كل  عند  والجتم�عية 
اأن  احلوار هو  راأ�ضه� احلراك ب�عتب�ر 
خالله�  ميكن  التي  الوحيدة   الآلية  
ج�نب   اإىل  احلراك  مط�لب  كل  حتقيق 
حتقيق مط�لب كبرية  يف جم�ل الق�ض�ء 
امل�ل  ا�ضرتج�ع  و  العدالة  حتقيق�ت  و 
يف  الف�ض�د  برموز  الزج  و  املنهوب  
ال�ضجن ، لذلك ف�إن هذه  اجلنة لي�ضت 
كل  لتح�ضري  للو�ضول  و�ضيلة  بل  غ�ية 
تنظيم  اإىل  للذه�ب  املالئمة  الظروف 
النتخ�ب�ت الرئ��ضية  التي تعد املطلب 
ولكن  الأطراف،  كل   عند  اجل�مع 
جتربة   اإع�دة  من  حذر  و  متخوف  كل 
ال�ضي��ضي  النظ�م  يف  انتخ�ب�ت  تنظيم 
ال�ض�بق  ، دوره� تقريب امل�ض�فة  بني 
فواعل  راأ�ضه�   على  و  الأطراف   كل 
و  احلراك   �ضب�ب  و  املدين  املجتمع 

الأحزاب ال�ضي��ضية  املع�ر�ضة ،و تقدمي 
مع  لتنفيذه�  لل�ضلطة   طريقة  ورقة 
جمموعة من ال�رشوط من بينه�  م�ض�ألة 
اإن�ض�ء �ضلطة علي� لتنظيم النتخ�ب�ت و 
الإ�رشاف عليه� منذ البداية اإىل النه�ية   
الإدارة  �ضطوة  عن  بعيدا  لالإ�رشاف 

ووزارة الداخلية .

االنتقادات   يف  نظرك  وجهة 
احلوار  جلنة  تركيبة  طالت 

الوطني ..؟
اليوم  لبد اأن نتج�وز م�ض�ألة الأ�ضخ��س 
و اأن نركز على طبيعة عمل هذه اللجنة 
الدور  هو  م�  و  �ضالحي�ته�  م�هي  و 
الذي نتوقعه، لذلك هن�ك جهد ينتظر 
واحدة  م�ض�فة  على  تكون  اأن  عليه�   و 
عن  تبتعد  واأن   ، الأطراف  جميع  مع 
جلميع  ت�ضتمع  و  التهمي�س   و  الإق�ض�ء 
وجه�ت  تقريب  حت�ول  و  الأطراف 
النظر، �ضحيح   هن�ك جزء من احلراك 
ي�ضكك يف اأع�ض�ء اللجنة ويرف�س فكرة 
مق�ربة احلوار بل يقول يجب اأن نتكون 
هن�ك �ضم�ن�ت  اأولية حتى نثق يف جلنة 
مط�لب  حتقيق  خالل  من   ، احلوار 
ب�جلنة  فريق رحب  وهن�ك    ، احلراك 
و هو متف�ئل ولكنه حذر و يط�لب منه� 
بذل جهد كبري  حتى تثبث جهده� يف 
الواقع و ت�ضغط على موؤ�ض�ض�ت الدولة 
حتى تفتك منه� الكثري  من ال�ضم�ن�ت 
لتحقيق مط�لب احلراك ،وهن�ك طرف  
احلوار  عن  فكرة  اأي  يرف�س   مت�ض�ئم 
، ويقول ل حوار قبل �رشوط تعجيزية 

حتى جنل�س بل يدعو للتف�و�س.
كرمي  دعوة  رف�س  البع�س 

موقفا  تراه  هل  للحوار،  يون�س 
منا�سبا ؟

التي  وال�ضخ�ضي�ت  الأحزاب  بخ�ضو�س 
و  احلوار  ط�ولة  على  اجللو�س  رف�ضت 
الو�ض�طة  و  احلوار  جلنة  مع  الت�ض�ور 
يف  الأمر   هذا  يون�س،  كرمي  بقي�دة 
الأخري يرجع اإىل  قرارات هذه الأحزاب 
غري  الظروف  ب�أن  رمب�   ترى  التي 
حتفظ�ت  لديه�  تكون  رمب�  و   مالئمة 
لإدارة  املعينة  ال�ضخ�ضي�ت  طبيعة  عن 
هذا احلوار ،  لكن الأحزاب التي ك�نت 
رف�ضه�   من  ا�ضتغربن�   احلوار  تن�دي 
غي�ب  مبربرات   و  اللجنة  مع  التع�مل 
ال�ضم�ن�ت و الإرادة ال�ضي��ضية واحلوار 
هذا  يف  الت�رشع  هذا  مل�ذا   اجل�د،  
املوقف ، هذا خط�أ  ك�ن لبد عليه� اأن 
تقبل لق�ء اللجنة وت�ضتمع له�  ت�ضتمع ثم 
تب�در  اإىل تقدمي هذا التحفظ  وفر�ضة 
غري  رف�س  م�ض�ألة    ، البدائل  لطرح 
هو  لالأحزاب  ب�لن�ضبة  خ��ضة  موؤ�ض�س 
اأتوقع  اأن  و غري مدرو�س  عمل مت�رشع 

ك�ن املفرو�س تبقي الب�ب مفتوح .

ت�سريحات  على  تعليقك 
االأخرية للقايد �سالح؟

بخ�ضو�س   �ض�لح  الق�يد  خط�ب 
ح�لة  من   التخوف�ت  و   التحذيرات 
الخرتاق التي يعرفه احلراك و م�ض�ألة 
بع�س مواقف ال�ضخ�ضي�ت التي ل تريد  
اخلروج من الأزمة و الذي ي�ضفه�  هو 
ب�أنه� تعرقل عمل جلنة احلوار ،قبل هذا 
كن� قد قلن�  ب�أن هن�ك بع�س الأطراف   
على  خ��ضة  و  الداخل  م�ضتوى  على 
للجزائر  تخرج  اأن  اخل�رج   م�ضتوى 

من اخلروج من هذه الو�ضعية بل تريد 
ح�لة  يف  الفراغ  ح�لة  يف  تبقى   اأن 
الفو�ضى يف ح�لة الت�ضيري بطريقة غري 
ح�ض�ب  على  و  م�ض�لح  حتقق  و  متزنة 
النتق�لية  عملية  لأن   ، اأخرى  اأطراف 
اجلزائر  تعرفه�  التي  الدميقراطية  
�ضتنتهي اإىل بن�ء دولة موؤ�ض�ض�ت  يكون 
القت�ض�دي  و  ال�ضي��ضي  القرار  فيه� 
ل  وهذا  اجلزائر  يد  يف  الأمني  و 
تريد  التي  اخل�رجية  الأطراف  ير�ضي 
تدخل  و  الفو�ضى  ح�لة  يف  ال�ضتثم�ر 
الربيعي،  الربيع  منوذج  اإىل  اجلزائر 
اخلط�ب  هذا  ب�أن  الإ�ض�رة  جتدر  و 
اخل�رجية  لالأطراف  كبري  ب�ضكل  وجه 
وا�ضتقرار  ب�أمن  تعبت  اأن  تريد  التي 
ح�لة  ت�ضتمر  اأن  تريد  والتي   اجلزائر 
الفراغ و ت�ضود ح�لة الفو�ضى حتى مترر 
ت�ضغط  و  مط�لبه�  مترر  و  اأجنداته� 
تظل  اأن  و  اجلزائر  على  كبري  ب�ضكل 
اجلزائر ت�بعة له� يف مواقفه� و قرارته� 
القت�ض�دية  تع�مالته�  يف  خ��ضة  و 
و  فيفري    22 قبل  الدولة  التج�رية،  و 
من  تتحذ  ك�نت  القرارات  من   الكثري 
 ، التبعية  موقف ال�ضعف و من موقف  
ذلك  ت�ضتغل  ك�نت  اخل�رجية  الأطراف 
هي متخوفة من عودة موؤ�ض�ض�ت الدولة 
وقوته� و جميء رئي�س يخرج من رحم 
يقول  ل يف  قد  الرئي�س  هذا  ال�ضعب  
عودة  يعمل  و  املو�ضوع  من  العديد 
اإ�ضتقالل اجلزائر يف قراراته�  خ��ضة 
م�ض�ألة  وينهي  التج�رية   و  القت�ض�دية 
توظيف امل�ض�لح الأجنبية  على ح�ض�ب 

م�ض�لح البالد و م�ض�لح ال�ضعب
املرحلة  دعوات  على  ردك 

االنتقالية و املجل�س التاأ�سي�سي؟
و  النتخ�بية  املرحلة  دعوات  �ضد  اأن� 
الت�أ�ضي�ضي منذ البداية، لدين�  املجل�س 
التي  و  النتق�لية  املراحل  مع  جتربة 
جت�وزات  ت�ضجيل  ب�ضبب  ف�ضله�  اأثبتت 
الكثري  ويف  الإن�ض�ن  حقوق  جم�ل  يف 
التي  الظروف  و  الق�نونية  الأمور  من 
مرت به� اجلزائر يف الت�ضعين�ت تختلف 
لهذا  الآن،  به�  منر  التي  املرحلة  عن 
املج�زفة  من  نوزع  النتق�لية  املرحلة 
اأن  �ضعب  و  املجهول  نحو  الرمت�ء  و 
نحدد توقيته� الزمني اأين تبداأ و تنتهي 
و  املخ�طر  من  الكثري  علين�  تفتح  و 
اإىل  يدعو  الذي  اأن  كم�  التهديدات، 
اأع�ض�ء  يعني  من  الت�أ�ضي�ضي،  املجل�س 
مطلوب  املجل�س  هذا  ،اإن   املجل�س 
اإع�دة  و  احل�يل  الد�ضتور  اإلغ�ء  منه 
نق��ض�  تفتح  و  جديد  د�ضتور  �ضي�غة 
عميق� ح�ض��ض� يف الكثري من النق�ط يف 
طبيعة الدولة وعن��رش الهوية و الف�ضل 
بني ال�ضلط�ت و �ضي�أخذ الوقت الطويل 

و الأزمة احل�لية ل ت�ضمح بذلك .

االأطياف  بع�س  على  ماردك 
الداعية اإىل الع�سيان املدين؟

املدين  للع�ضي�ن  ل جدوى  اجلزائر  يف 
البلد  اقت�ض�د  على  خطر   ي�ضكل  لأنه 
و  الدولة  ملوؤ�ض�ض�ت  احل�ضن  ال�ضري  و 
ب�لدرجة  تنعك�س  فو�ضى  يف  يدخلن� 
،فكرة  اجلزائري  املواطن  على  الأوىل 
ي�ضود  حينم�  يكون  املدين   الع�ضي�ن 

الأنظمة ال�ضتعم�رية .
تعر�ست  بنيان  عني  ندوة 
تظن  اأال  االنتقادات،  من  للعديد 

مزافران  باأر�سية  �ستلحق  باأنها 
بعد امل�ساكل التي عرفتها ؟

 ندوة عني بني�ن خطوة اإيج�بية وخطوة 
اإىل الجت�ه ال�ضحيح رغم الختالف يف 
ا�ضتط�عت  والإيديولوجي�ت،  املواقف 
تقدم  ا�ضتط�عت  و  اأر�ضية  ت�ضكل  اأن 
و خ�رطة طريق  اأول مرة حلول عملية 
للجنة  ميكن  و   ، الأزمة  من  للخروج 
من  العديد  منه�  ت�أخذ  اأن  احلوار 
احللول  و  املب�درات  و  املقرتح�ت  
الهيئة  ت�ضكيل  ل�ضيم�   �ضم�ن�ت  خللق 
ق�نون  ومراجعة  لالنتخ�ب�ت   العلي� 
اأحزاب  لالأ�ضف   لكن  و   ، النتخ�ب�ت 
املع�ر�ضة مل ت�ضتطيع  تتج�وز خالفته� 
الإيديولوجية حتى اخلالف�ت ال�ضخ�ضية 
طبعت  وك�نت وا�ضحة يف هذا الجتم�ع 
الزع�مة  فكرة  ظهور  و  التن�زل  ،رف�س 

ال�ضعور ب�لأ�ضبقية ك�ن وا�ضح�  .

احللول  ماهي  نظركم،  يف 
للخروج من االأزمة ال�سيا�سية ؟

خي�ر  تعد  مل  الرئ��ضية  النتخ�ب�ت 
ا�ضرتاتيجي  �ضي��ضي   بل خي�ر  �ضي��ضي 
الدولة  رئي�س  غي�ب  و  الفراغ  مرحلة 
يعطي انطب�ع لالأطراف اخل�رحية ب�ن 
فر�ضة  يعطيه�  و  م�أزق  تعي�س  اجلزائر 
للدخول  ال�ض�من  اأظن   ، اأكرث  للتدخل 
رئي�س  انتخ�ب  هو  جديدة  مرحلة  اإىل 
�ضينتخب  رئي�س  لكن   ، للجمهورية 
ي�ض�رك  ودميقراطية  �ضف�فية  بطريقة 
مه�مه  �ضيم�ر�س   ، اجلميع  فيه� 
ت�ريخية  ل  ال�ضعب  هي  املرجعية 
جلميع  �ضم�ن�ت  يعطي  و  جهوية  و 

الإ�ضالح�ت .

موؤ�سرات دخول مدر�سي ملغم

6 نقابات تقاطع لقاء وزير الرتبية الأ�سبوع املقبل
من�ضوية  نق�ب�ت   6 �ضتق�طع 
الكنفدرالية  لواء  حتت 
الجتم�ع  للنق�ب�ت  اجلزائرية 
 13 الرتبية  وزير  اإليه  دع�  الذي 
الداخل،  ال�ضهر  من   3 نق�بة يف 
من  كل  اإىل  الدعوة  ووجهت 
الحت�د الع�م لالحت�دية الوطنية 
»الأفنتيو«،  الرتبية  لعم�ل 
الرتبية  لعم�ل  الوطني  والحت�د 
واملجل�س  »الأنب�ف«،  والتكوين 
مل�ضتخدمي  امل�ضتقل  الوطني 
للرتبية  الأطوار  ثالثي  القط�ع 
الوطنية  والنق�بة  »كن�ب��ضت«، 
امل�ضتقلة لأ�ض�تذة التعليم الث�ين 
والنق�بة  »�ضن�ب��ضت«  والتقني 
الوطنية لعم�ل الرتبية »الأ�ضنتيو« 
والنق�بة امل�ضتقلة لعم�ل الرتبية 
والنق�بة  »�ض�ت�ف«  والتكوين 
امل�ضرتكة  لالأ�ضالك  الوطنية 
والعم�ل املهنيني لقط�ع الرتبية 
الوطنية  النق�بة  وكذا  الوطنية 
العمومية  الإدارة  مل�ضتخدمي 
اأ�ض�تذة  وجمل�س  »�ضن�ب�ب« 
والنق�بة  »الكال«  الث�ين  التعليم 
لأ�ض�تذة  امل�ضتقلة  الوطنية 
والنق�بة  البتدائي  التعليم 
الوطنية اجلزائرية لعم�ل الرتبية 
والنق�بة الوطنية للعم�ل املهنيني 
وهي  الوطنية،  الرتبية  لقط�ع 

النق�ب�ت املعتمدة موؤخرا.
على  ب�لإعالم  املكلف  وحدد 
زوق�ر  العمري  الأنب�يف  م�ضتوى 
اأن  بـ«الو�ضط«  ربطه  ات�ض�ل  يف 
لواء  حتت  املن�ضوية  النق�ب�ت 
مبق�طعة  ملتزمة  الكنفدرالية 
التزام�  احلكومة  ن�ض�ط�ت 
املعلن  امل�ضرتك  ب�لبي�ن  منه� 
م�ضيف�  الف�رط،  م�ر�س  عنهم 
ان�ضج�م�  ت�أتي  خطوتهم  اأن 
الراف�س  ال�ضعبي  احلراك  مع 
بدوي  الدين  نور  حلكومة 
مرفو�ضة  حكومة  واعتب�ره� 
بحكومة  تغيريه�  وجب  �ضعبية 
ت�رشيف  على  تعمل  كف�ءات 
بخ�ضو�س  اأم�  جدي�.  الأعم�ل 
طرف  من  الدعوة  توجيه 
اإن  وم�  جديدة  لنق�ب�ت  الوزارة 
النق�ب�ت  لتهمي�س  خطوة  ك�نت 
اأنهم  حمدثن�،  فق�ل  ال�ض�بقة 
يحق  ول  الوزارة  نية  يعلمون  ل 
لهم احلكم على الوزير، يف حني 
التزامهم  تخ�س  خطوتهم  اأن 

بوعودهم ال�ض�بقة.
فق�ل  روينة  ب�لكال  القي�دي  اأم� 
وزير  يخ�س  ل  موقفهم  اأن 
من  موقفهم  بل  بلع�بد  الرتبية 
يرف�ضه�  التي  ككل  احلكومة 
الرئي�س  عّينه�  بعدم�  ال�ض�رع 

ا�ضتق�لته  تقدمي  قبيل  ال�ض�بق 
واعتب�ر  وا�ضع�  رف�ض�  وخلفت 
ال�ض�بق  للنظ�م  ا�ضتمرار  اأنه� 
بخ��ضة وجوهه� الرئي�ضية وعلى 
الدين  نور  الأول  الوزير  راأ�ضهم 

بدوي.
ر   الفئات اله�سة حت�سّ

لنقابة م�سرتكة بني كل 
القطاعات

للنق�بة  الوطني  املن�ضق  اأو�ضح 
لالأ�ضالك  امل�ضتقلة  الوطنية 
املهنيني،  والعم�ل  امل�ضرتكة 
اأنهم ط�لبوا وزارة الرتبية للنظر 
اأنهم  مو�ضح�  و�ضعيتهم،  يف 
ق�موا بلق�ءات تقنية مع الو�ض�ية 
يتم  مل  اأنه  اإل  �ضنوات   5 منذ 
و�ضعيتهم  بخ�ضو�س  التدارك 
والعالوات،  املنح  بخ��ضة 
املدجمني  املخربيني  وق�ضية 
لليوم  رواتبهم  اأن  اإل   2012 يف 
ك�أ�ضالك م�ضرتكة دون منح على 

راأ�ضه� منحة الأداء الرتبوي.
اأن  »الو�ضط«،  حمدث  واأ�ض�ف 
نظرا  متوفرة،  مط�لبهم  وث�ئق 
يع�ين  التي  الك�رثية  للح�لة 
منه� �ضلكي الأ�ضالك امل�ضرتكة 
اأنهم�  موؤكدا  املهنيني،  والعم�ل 
الجتم�عي  ال�ضلم  يتذيالن 

ا�ض��ضيت�ن  ركيزت�ن  اأنهم�  رغم 
ب�لقط�ع، مو�ضح� اأن الوزارة يف 
كل مرة ك�نت ترجح كفة اجل�نب 
ح�ض�ب  على  البيداغوجي 
الفئ�ت اله�ضة، يف حني �ضبق واأن 
الأ�ض�تذة  قدرة  اإىل  الأمر  اأرجع 
على �ضل القط�ع عن طريق رهن 
الدرا�ضية، مبق�بل  ال�ضنة  م�ضري 
اإ�رشاب�تهم  املهنيني  العم�ل  اأن 
م�  وهو  التدري�س،  ترهن  ل 
وب�لت�يل  اأقل  ت�أثريهم  يجعل 

�ضوتهم اأ�ضعف.
والعالوات  املنح  وحدد م�ض�كل 
يف  دائمة،  كمع�ن�ة  والأجور 
مرة  كل  يف  التربير  يتم  حني 
احلكومة،  �ضالحي�ت  من  ب�أنه� 
وزارة  �ضالحي�ت  من  اأعلى  اأي 
عن  لـ«الو�ضط«  ك��ضف�  الرتبية، 
الأ�ضالك  لتو�ضيع  وطني  موؤمتر 
املهنيني  والعم�ل  امل�ضرتكة 
وتوحيد  القط�ع�ت  جميع  بني 
ا�ضم�عه�  اأجل  من  كلمتهم 
كل  تربيرات  بدل  للحكومة، 
مط�لبهم  ب�أن  حدا  على  وزارة 
اأعلى من �ضالحي�ته� وعلى وجه 
تخ�ض�ضهم  اأن  تربير  اخل�ضو�س 
ول ميكن  القط�ع�ت  كل  ي�ضمل 

حت�ضينه بقط�ع دون الآخر.
�سارة بومعزة

حدد 4 مقرتحات للخروج من االأزمة

حممد ال�سعيد يدعو لإجراءات التهدئة 
لدعم احلوار

احلرية  حزب  رئي�س  حدد 
 4 ال�ضعيد،  حممد  والعدالة، 
يون�س  كرمي  للجنة  مقرتح�ت 
الإن�ضداد  اأزمة  من  للخروج 
�رشورة  على  مركزا  ال�ضي��ضي، 
بذل املزيد من اجلهود واإتخ�ذ 
�رشوط  عرب  متهيدية  اإجراءات 
على  الت�أثري  اأجل  من  التهدئة 
وال�ضعب  الوطنية  ال�ضخ�ضي�ت 

من اأجل تقبل خي�ر احلوار.
عقب  ال�ضعيد  حممد  واأو�ضح 
اللق�ء مع املن�ضق الوطني للجنة 
يون�س  كرمي  والو�ض�طة  احلوار 
عر�ض�  قدم  اللجنة  وفد  اأن 
وحر�ضه�  اللجنة  مهمة  عن 
الت�ضكيالت  مع  الت�ض�ور  على 
ال�ضي��ضية وال�ضخ�ضي�ت الوطنية 
م�ضرتك  ت�ضور  و�ضع  اأجل  من 
الأزمة  من  البالد  لإخراج 
تنظيم  طريق  عن  ال�ضي��ضية 

انتخ�ب�ت حرة ونزيهة.
على  ال�ضعيد  حممد  اأكد  كم� 
و�ضموده  ال�ضعبي  احلراك  دور 
ال�ضعبية،  الإرادة  حرر  ب�ضكل 
ذلك  ل�ضتكم�ل  روؤيتهم  حمددا 
احلوار  عرب  حللول  والتو�ضل 

التوافق  لبن�ء  واجل�د  امل�ضوؤول 
الذي  احلوار  »هذا  الوطني 
تالعبت  اأو  ال�ضلطة  جت�هلته 
فر�ض�  عليه�  فر�س  حتى  به 
ك�نت  والتي  ال�ضعبية  الثورة  يف 
ثورة لتطهري البالد من منظومة 
طريق  عن  واملف�ضدين  الف�ض�د 
الأزمة  النتخ�بي،  التزوير 
مع�جلة  اإىل  حتت�ج  الق�ئمة 
بقدر  والتي  توافقية  �ضي��ضية 
ن�ضتطيع  م�  بقدر  به�  نع�لج  م� 
النزلق  لتف�دي  فيه�  التحكم 

والتوتر”.
الأربعة  املقرتح�ت  ومتثلت 
حزب  رئي�س  قدمه�  التي 
احلوار  للجنة  والعدالة،  احلرية 
ال�ضلطة  “اإتخ�ذ  يف:  والو�ض�طة 
فتيل  لنزع  تهدئة  لجراءات 
�رشاح  اإطالق  وخ��ضة  التوتر، 
مل  الذين  ال�ضب�ن  ع�رشات 
وحترير  التخريب  يف  يتورطوا 
ال�ضي��ضي واجلمعوي من  العمل 
التعبري  حري�ت  واحرتام  اخلنق 
على  الت�ضييق  عدم  وكذلك 
امل�ضريات ال�ضعبية عند مداخل 
فتمثل  الث�ين  اأم�  الع��ضمة، 

تكنوقراطية  حكومة  تعيني  يف 
الكف�ءات،  من  ت�ضكل  توافقية 
جلنة  تو�ضيع  اإىل  دع�  والث�لث 
�ضخ�ضي�ت  لت�ضمل  احلوار  
ب�لنزاهة  له�  م�ضهود  وطنية 
من  كل  وا�ضتبع�د  وامل�ضداقية 
تورط يف ت�أييد العهدة اخل�م�ضة، 
يف  فتمثل  الرابع  املقرتح  اأم� 
املوؤ�ض�ضة  دور  حل�رش  الدعوة 
على  امل�ض�عدة  يف  الع�ضكرية 
بنب  الوطني  التوافق  حتقيق 

ال�رشك�ء الجتم�عيني”.
�س.ب



الوطني  الدفاع  وزير  اأكد 
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
قايد  اأحمد  ،الفريق  ال�شعبي 
تراأ�شه  اجتماع  �شالح،خالل 
الناحية  قيادة  مبقر  عمل 
بوهران  الثانية  الع�شكرية 
املزيد  موا�شلة  �رضورة  على 
من اجلهود واملثابرة من اأجل 

بناء جي�ش ع�رضي ومتطور.
”اإننا  اأم�ش  �شالح  قايد  وقال 
هذه  كل  اأن  جيًدا  ندرك 
ال�شنوات  اجلهود املبذولة يف 
اأثمرت  قد  املا�شية  القليلة 
ن�شجها مهنًيا رفيًعا ومتدر�ًشا 
تابع  و  عاليا  وعملياتًيا  قتالًيا 
اأنتجت  اجلهود  :تلك  قائال 

بح�شا�شية  �شديد  وعًيا 
وب�رضورة  املوكلة  املهام 
الأ�شوب  تاوجه  على  اأدائها 
�شالح  قايد  و�شدد  والأكمل” 
من  ت�شتحق  اجلزائر  اأن  على 

باأن  مواقعهم  كافة  اأبنائها يف 
قائاًل  املنيع،  ح�شنها  يكونوا 
يت�شبع  وطن  على  خوف  “ل 
تاريخهم  بقيم  جي�شه  اأفراد 
:”اإن  اإىل  الوطني”.م�شرًيا 

مبا  يتكفل  �شيبقى  اجلي�ش 
خول اإليه من مهام بكل عزمية 
وكفاءة واقتدار ولال�شارة اأكد 
الوطني  الدفاع  وزير  نائب 
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�شعبي 
الوطني  “اجلي�ش  اأن  �شالح 
ال�شعبي، �شليل جي�ش التحرير 
كل  يف  حا�رضا  كان  الوطني، 
التي  احلا�شمة  املحطات 
يزال  ول  اجلزائر،  عا�شتها 
عازما على امل�شاهمة بفعالية 
املرحلة  هذه  جتاوز  يف 
بالدنا  ت�شهدها  التي  الدقيقة 
وحتييد  ال�شعاب  وتذليل 
الألغام  كافة  ونزع  العقبات 

الع�شابة  قبل  من  املزروعة 
يف خمتلف املوؤ�ش�شات، وذلك 
العميق  اإميانه  من  انطالقا 
بنبل مهامه، التي تعهد والتزم 
وال�شعب،  والوطن  اهلل  اأمام 
وتفاين  حزم  بكل  بتاأديتها 
التحديات  عظمت  مهما 
و�شيبقى  الرهانات،  وكربت 
الويف  اخلادم  الدوام  على 
الثغور،  على  يُرابط  للوطن، 
ويبني  احلدود،  ويحمي 
هدفه  مكوناته،  كافة  ويطور 
على  احلفاظ  هو  الأ�شمى 
اأمانة ال�شهداء الأبرار، و�شون 
حا�رض اجلزائر وم�شتقبلها”.
ف.ن�سرين 
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اأحمد باحلاج 

علمت يومية »الو�شط »من 
ملف  اأن  مطلعة  م�شادر 
الف�شاد بقطاعي ال�شتثمار 
الفالحي  و  ال�شناعي 
البالد  جنوب  بوليات 
 ، ورقلة  غرار  على  الكبري 
مترنا�شت ، اإيليزي ، اأدرار 
، ب�شار ، تيندوف، غرداية 
،ب�شكرة و الأغواط ، يعترب 
ال�شائكة  امللفات  بني  من 
من  حتريكها  تقرر  التي 
الخت�شا�ش  دوائر  طرف 
اإذا  ،خا�شة  املعنية 
 870 اإح�شاء  مت  اأنه  علمنا 
و�شناعي  م�شتثمر فالحي 
قد تلقوا اأموال �شخمة من 

اخلزينة العمومية لتج�شيد 
ال�شتثمارية  م�شاريعهم 
تعلق  عليها  كانت  والتي 
اأمال  املحلية  ال�شلطات 
تعزيز  اأجل  من  كبرية 
الدخل  م�شادر  وتنويع 
ومن  العمومية  للخزينة 
لقطاع  التبعية  اإنهاء  ثم 
تهاوت  الذي  املحروقات 
البور�شات  يف  اأ�شعاره 
عن  ناهيك   ، العاملية 
من  املئات  ا�شتحداث 
لفائدة  ال�شغل   منا�شب 
جنوب  وليات   10 بطايل 
البالد الكبري ، قبل اأن يتم 
نحو  الأموال  هاته  حتويل 
لها  لي�شت  اأخرى  وجهة 

�شلة بذات املجال .

فقد  ثانية  جهة   من 
وعرائ�ش  �شكاوى  طالبت 
للفالحني  احتجاجية 
وامل�شتثمرين الذين يعانون 
درا�شة  يف  التماطل  من 
ملفات متويلهم بالقرو�ش  
، من الوزير الأول ب�رضورة 
لتقدمي  العاجل  التدخل 

بالبنوك  نافذين  م�شوؤولني 
القانونية  امل�شاءلت  اأمام 
منح  خلفية  على  وذلك   ،
لتمويل  مبدئية  موافقات 
لفائدة  كال�شيكية  قرو�ش 
م�شتثمرين وبدون �شمانات 
كافية وعلى �شبيل املثال ل 
احل�رض حادثة امل�شتثمرين 

بنك  مع  م�شعود  بحا�شي 
بدر بورقلة .

وح�شبما اأفاد به املتتبعني 
 ، ولة  فان  امللف  لهذا 
ومدراء  عامون  اأمناء 
حمليني  بنوك  وكالت 
تورطهم   ثبت  وجهويني 
الوظيفة  ا�شتغالل  يف �شوء 
بطريقة  امتيازات  ومنح 
بذلك  خارقني  مربرة  غري 
القا�شية  احلكومة  تعليمة 
باللتزام ب�شيا�شة التق�شف 
طرف  من  املنتهجة 
جتاوز  غاية  اإىل  احلكومة 
القت�شادية  الظروف 
بها  متر  التي  ال�شعبة 

البالد .

منح موافقات التمويل بدون �سمانات كافية

توجه لفتح 870 ملف ا�ستثماري 
فالحي و�سناعي وهمي

.        حتويل اأموال القرو�س لوجهة جمهولة 

تتجه م�سالح العدالة بوليات جنوب البالد الكبري  لفتح اأكرب ملف ف�ساد ويتعلق الأمر بـ  870 ملف ا�ستثماري 
�سناعي وفالحي وهمي وذلك على خلفية حتويل اأموال ال�ستثمار نحو وجهة اأخرى وهو ما عرقل  اإ�سرتاتيجية 

عمل  الدولة الهادفة خللق بدائل اقت�سادية داعمة لالقت�ساد الوطني لإنهاء التبعية لقطاع املحروقات .

بداية التحقيق الق�سائي يف ق�سية �سولكينغ

اال�ستماع اإىل الوايل املنتدب حل�سني 
داي و رئي�س بلدية بلوزداد

التي  التحقيق،  اإجراءات  تتوا�شل 
ملحكمة  اجلمهورية  وكيل  با�رضها 
فاجعة  خلفية  على  احممد،  �شيدي 
ال�شتماع  مت  حيث  “�شولكينغ”،  حفل 
داي  ح�شني  لدائرة  املنتدب  الوايل  اإىل 
و رئي�ش بلدية بلوزداد، يف نف�ش الق�شية 
املنتدب  الوايل   ، اأم�ش  �شبيحة  ومثل 
حل�شني داي و رئي�ش بلدية بلوزداد اأمام 
�شيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

اأحممد بالعا�شمة
بلوزداد  بلدية  رئي�ش  اأكد  جانبه  من 
ا�شتدعائه  خرب   ، عمامرة،  حممد 
“�شولكينغ”  حفل  ق�شية  يف  للتحقيق 
من�شور  يف  بلوزداد  بلدية  رئي�ش  وقال 
اإنه  “فاي�شبوك”  يف  �شفحته  على  له 
وكيل  اأمام  للمثول  اليوم  ا�شتدعاوؤه  مت 
�شيدي احممد  لدى حمكمة  اجلمهورية 
ال�شتدعاء  اإن  بلوزداد  “مري”  واأو�شح 
للتحقيق  العدالة  اإجراءات  �شمن  جاء 
خلف  الذي  “�شولكينغ”  حفل  ق�شية  يف 

مقتل 5 اأ�شخا�ش و اعترب اأن ا�شتدعاءه 
“اإجراء عادي” و�شدد �شاحب املن�شور 
لإكمال  العدالة  ت�رضف  “حتت  اأنه  على 
من  كل  ي�شكر  اأنه  م�شيفا  التحقيقات”، 
يف  و  الظروف  هذه  يف  بجانبه  وقف 
بلوزداد،  بلدية  رئي�ش  اأفاد  ال�شياق  ذات 
تاأجيلها  جرى  قد  التحقيق  جل�شة  اأن 

لالأ�شبوع القادم،
و كانت الكارثة التي اأودت بحياة خم�شة 
اأ�شخا�ش يف حفل “�شولكينغ”، قد ت�شبب 
الوطني،  لالأمن  العام  املدير  باإقالة 
جانب  اإىل  الثقافة  وزيرة  وا�شتقالة 
حلقوق  الوطني  الديوان  مدير  اإقالة 
املوؤلف واحلقوق املجاورة واأعلن وكيل 
احممد،  �شيدي  ملحكمة  اجلمهورية 
يف  حتقيق  فتح  عن  دعا�ش،  بن  في�شل 
عقب  الأول  الوزير  اأكد  كما  الق�شية، 
بحذافريه  القانون  تطبيق  عن  الكارثة، 

يف هذه الق�شية.
ف.ن�سرين

 عرب ميناء وهران  

اإعادة فتح ملفات نهب العقار وتهريب االأموال 
.      جلنة حتقيق للوقوف على دقة الإجراءات

.      زعالن ، ابن الهامل ، حداد  ونواب ورجال اأعمال معنني 
املفت�شية  من  جلنة  اأم�ش  اأول  حلت 
ق�شاء  مبجل�ش  العدل   لوزارة  العامة 
بلقا�شم  الوزير  من  وهران  باأمر 
دقة   على  الوقوف  اأجل  من  زغماتي 
ملفات  يف  التحقيقات  �شري  و�شالمة 
كربى  ملفات  فتح  واإعادة  الف�شاد 
وتهريب  العقار  بنهب  تعلق  ما  خا�شة 
حاولت  والتي  اخلارج  اإىل  العملة 
ملفات  وهي  طم�شها  الأطراف  بع�ش 
 2017  ،  2015،2016 �شنوات  اىل  تعود 
اخلا�ش  وهران  ميناء  ملف  يتقدمها 
بتهريب احلبوب املدعمة منه  والذي 
املوظفني  ببع�ش  الت�شحية  مت  
على  منه  الكربى  الروؤو�ش  واإ�شقاط 
الذين  الت�شعة   امل�شتوردين  غرار 
ووقفت  هذا  املدبر،  الراأ�ش  يعتربون 
بدقة  خا�شة  امللف  على  اللجنة 
ق�شية التعامل مع البواخر  والتي كلفت 
امليناء خ�شائر كربى  الذي �شيتم اإعادة 
على  املقبل  اأكتوبر  منت�شف  درا�شته 
مبجل�ش  ال�شتئناف  حمكمة  م�شتوى 

فتح  اإعادة  �شيتم  كما   ، وهران  ق�شاء 
ملفات علي حداد الكربى  منها ملف 
والتحايل   ، الفوترة  التزوير يف  يخ�ش 
امللف  ال�رضائب  وهو  م�شالح  على 
دون  ب�رضعة  معه  التعامل  مت  الذي 
�شماع �شهود الذين  من �شاأنهم تقدمي 
التهرب  طريقة  حول  دقيقة  اإفادات 
العظيمة  والتجاوزات  ال�رضيبي 
اأن  تبني  كما   ، امللف  يف  امل�شجلة 
الوزير  مكتب  و�شلت  هامة  وثائق 
جلنة  اإيفاد  ا�شتعجل  الذي  زغماتي 
الو�شع  على حقيقة  للوقوف  التحقيق 
كيف  و�شحت  التي   تلك  خا�شة   ،
و�شحن  الب�شائع  تفريغ  قيمة  قل�شت 
من  حداد  علي  قبل  من  امل�شتوردة 
341مليون �شنتيم اإىل 93 مليون �شنتيم 
فقط  وبواخر مت تفريغها ب68 مليون 
فقط  ما يعترب نهب للمال العام  كما 
العام  املدير  الرئي�ش  اإ�شقاط  تبني 
هامل  اللواء  من  مقربني  وم�شتوردين 

وكذا الوزير زعالن .

على  اللجنة  وقفت  اأخرى  جهة   من 
التحقيقات  من  الأخرية  الرتو�شات 
 600 نهب  مبلف  اخلا�شة  الق�شائية 
ال�شابق  فيها  الوزير  عقار  املتهم 
اآخرين  اإطارات  عبد الغني زعالن و5 
اللواء  �شقيق  هامل  مياين  منهم 
ونائبان  هامل،  الغني  عبد  املحبو�ش 
الرئي�ش  قريب  اأحدهما  برملانيان 
املخلوع عبد العزيز بوتفليقة، رئي�شا 
العقارية  الوكالة  ومدير  بلديتني 
العقارية  املحافظة  ومعهم  الولئية، 
الوطني  بالدرك  واإطارات  لل�شانية 
لهم  كانت  الق�شاء. والذين  و�شلك 
وحتويله  العقار  نهب  يف  طول  يد 
حيث  الرمزي  ،  بالدينار  ذويهم  اىل  
عبد  الوزير  اإفادات  اإىل  ال�شتماع  مت 
الغني زعالن املتهم الرئي�شي يف عدة 
والإثراء  للعقار  ونهب  ف�شاد  ملفات 
بعد  احلرا�ش  ب�شجن  امل�رضوع  غري 
متديد الخت�شا�ش لل�رضطة الق�شائية 
، التي حتقق يف نهب اجليوب العقارية 

زعالن  قبل  وهران  من  يف  العمومية 
حممد  مري  والنائبان  ومقربيه  
حبيب  وقدوري  ال�شغري  عمر  بن 
احل�شانة  نزع  عملية   اللذان  جتري 
منهما واإخ�شاعهما للمتابعة الق�شائية 
بعدما مت منعهما من  مغادرة الرتاب 
الوطني  بعدما  تبني  ا�شتعالئهما على 
يجعلهم  ما  عدة عقارات يف  وهران  

يواجهون  تهمة الرثاء الغري م�رضوع .
على   اللجنة   وقفت  اآخر  جانب   من 
امن  مدير  التحقيق  نقاط   اآخر 
اإحالته على  واملنتظر  ال�شابق  وهران 
متتعه  بحكم  جماور  ق�شاء  جمل�ش 
ملتابعته  وهذا  الق�شائية   بال�شبطية 
عن تهمة ا�شتغالل النفوذ، الإثراء غري 
الوظيفة،  ا�شتغالل  اإ�شاءة  امل�رضوع، 
الق�شائي،  المتياز  لإجراءات  وفقا 
اأمر  التحقيق  قا�شي  اأن  خ�شو�شا 
باإخالء �شبيله بعد انتهاء اآجال احلجز 

القانوين.
حممد بن ترار

نفت وزارة العدل، اأم�ش الأربعاء، اخلرب 
الذي مت تداوله بخ�شو�ش ت�شكيل جلان 
وزارية للتحقيق يف ملفات م�شاريع عرب 
اأن  اىل  م�شرية  الوطن،  بلديات   جميع 
ذلك »ل يدخل يف جمال اخت�شا�شها«. 

واأكدت الوزارة يف بيان لها »عدم �شحة« 
ما ورد يف هذا اخلرب، معربة عن »اأ�شفها« 
ملا قد ي�شببه ن�رض مثل هذه الأخبار من 
»قلق غري مربر لدى امل�شريين امل�شهود 
العدل  وزارة  بال�شتقامة«وذكرت  لهم 
جلان  »ت�شكيل  اأن  اخل�شو�ش  بهذا 
وزارية ل يدخل يف جمال اخت�شا�شها، 
حتكم  التي  الخت�شا�ش  بقواعد  عمال 
الوطنية  القطاعات  و�شري  تنظيم 
العدل  وزير  اأن  مربزة  املختلفة«، 

»ي�شهر كل ال�شهر على احرتام �شلطات 
وفقا  الأخرى،  القطاعات  و�شالحيات 
لأحكام الد�شتور والت�رضيع والتنظيم ذي 
»�شالحيات  اأن  اأي�شا  ذكرت  ال�شلة«كما 
املو�شوع  هذا  يحكمها يف  العدل  وزير 
قانون الإجراءات اجلزائية الذي يحدد 
املرتكبة  اجلرائم  ب�شاأن  تدخله  اإطار 
اأن  ذلك  وله يف  علمه،  اإىل  و�شلت  التي 
يكلفه  اأو  العام  النائب  باإخطار  يقوم 
مببا�رضة املتابعة اجلزائية، كما ي�شتمد 
يحدد  الذي  التنفيذي  املر�شوم  من 
تن�شيق  �شلطة  العدل  وزير  �شالحيات 
اإطار  يف  وتن�شيطها  العمومية  الدعوى 

القانون«.
م.�س

التحقيق يف ملفات م�ساريع عرب بلديات الوطن

وزارة العدل تنفي ت�سكيل جلان وزارية 

الفريق قايد �سالح

اجلزائر ت�ستحق من اأبنائها اأن يكونوا ح�سنها املنيع

الولئية  الوكالة  عمال  اأم�ش  يوم  نظم   
وقفة  بتمرنا�شت  البطالة  عن  للتاأمني 
املدير  براأ�ش  للمطالبة  احتجاجية 
التعفن  تبعات  م�شوؤولية  حملوه  الذي 
الذي تتخبط فيه الوكالة ، مع ا�شتغالله 

ملن�شبه لتحقيق اأغرا�ش �شخ�شية .
بتمرنا�شت  لكناك  وكالة  عمال  قال 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف  املحتجني 
»الو�شط »، اأن خروجهم لل�شارع يف وقفة 
جاء  الولئية  الوكالة  اأمام  احتجاجية 
غري  الت�رضفات  على  منهم  �رضيح  كرد 
مت�ش  والتي  الولئي  للمدير  امل�شوؤولة 
ن�شاط  وتعرقل  املوؤ�ش�شة  مب�شداقية 
بانهاء  التهديد  غرار  على   ، العمال 
ال�شتهزاء   ، الو�شائل  بكل  العمال  مهام 
ممار�شة   ، بالعمال  وال�شتخفاف  
وعدم  العمال  على  النف�شي  ال�شغط 

توفري اجلو املنا�شب لأداء املهام .

املحتجني  ندد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأ�شحاب  بالتالعب  مب�شري  اأ�شموه  مبا 
امل�شاريع بالقرارات الع�شوائية ، ناهيك 
اأعوان  عمل  طريقة  يف  التدخل  عن 
اإ�شافة   ، ال�شخ�شي  حل�شابه  الأمن 
منها   والتمل�ش  �شفوية  اأوامر  لإ�شدار 
على  امل�شاريع  اأ�شحاب  حتري�ش  وكذا 
البلبلة  وخلق  عملهم  تاأدية  اأثناء  العمال 
فقد  ثانية  جهة  من  القانونية.  غري 
عن  التاأمني  لوكالة  الولئي  املدير  نفى 
�شحفي  ت�رضيح  يف  بتمرنا�شت  البطالة 
التهم  »جميع  »الو�شط  يومية  به  خ�ش 
املن�شوبة اليه ، متهما جمموعة العمال 
املحتجني بزرع البلبلة لتحقيق اأغرا�شهم 
ال�شخ�شية ناهيك عن عدم تاأقلمهم مع  
والتي  بها  املعمول  الإدارية  الإجراءات 
اأقرها لتح�شني �شريورة ن�شاط الوكالة .
اأحمد باحلاج

 يف وقت اتهم املدير العمال بزرع البلبلة 

عمال الوكالة الوالئية للتاأمني 
عن البطالة بتمرنا�ست يحتجون

من   8 يف  فكريينة  بلدية  رئي�ش  ا�شتقال 
خطوته  اأرجع  حني  يف  اجلاري،  ال�شهر 
التي هي الثانية من نوعها اإىل �شغوطات 
ا�شتعملت  الأخرية  واأن  الدائرة،  رئي�شة 
على  بخا�شة  عالقاتها  با�شم  ال�شغوط 
وخلفت  هذا  العتيد.  احلزب  م�شتوى 
م�شتوى  على  اجلمود  من  حالة  اخلطوة 
البلدية النا�شئة، �شواء فيما تعلق بالنظافة 
وا�شتقبال املواطنني قبل اأن تتو�شع عملية 
لتلقي  ال�شتقالة  عن  نتج  الذي  الفراغ 

بظاللها على يوميات ال�شكان وحاجاتهم 
احتجاجية  بوقفة  هوؤلء  لريد  الأ�شا�شية، 
ف�شل  عز  يف  املياه  انقطاع  اثر  موؤخرا 
ال�شلطات  ي�شتدعي من  ال�شيف، وهو ما 
الأزمة  حلحلة  يف  ال�رضعة  املعنية 
وتداركها خا�شة اأن الفراغ يف اأعلى هرم 
يوميات  على  انعكا�شاته  خلّف  البلدية 
الأوىل  اخللية  البلدية  كون  البلدية  اأبناء 

التي يتجه اإليها املواطن يف يومياته.
�س.ب

اخلطوة رهنت يوميات املواطنني

ا�ستقالة رئي�س بلدية 
فكرينة باأم البواقي
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تغطية: م.ثيزيري
 

ماأ�ساة وطنية
املغني  حفل  عن  الإعالن  فجر 
�سولكينغ الذي يلتقي جمهور بالده 
على  وا�سعا  جدل  الأوىل،  للمرة 
الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
ال�سباب  طوابري  �سور  وواجهت 
املغني  حفل  حل�سور  املتعط�ش 
موجة  العاملي،  اجلزائري 
حد  اإىل  و�سلت  حادة  انتقادات 
احلفل  ملقاطعة  دعوات  انت�سار 
ب�سبب الأو�ساع ال�سيا�سية اخلا�سة 

التي متر بها البالد.
م�سادر  اأفادت  احلادثة  ليلة  ويف 
يف  وجرحى  قتلى  وقوع  عن  طبية 
تدافع خارج امللعب الذي يحت�سن 
اجلزائري  الراب  مغني  حفل 
املغرتب، عبد الروؤوف الدراجي، 
يف  »�سولكينع«  با�سم  املعروف 

العا�سمة اجلزائرية.
حيث و�سل عدد ال�سحايا خم�سة 
نهائية،  اأ�سخا�ش يف ح�سيلة غري 
م�سابني  اأربعة  هناك  حني  يف 
ذات  اأكد  كما  حرجة«،  حالة  يف 
اأ�سيبوا  الع�رشات  باأن  امل�سدر 
اأن  اإىل  م�سريا  متفرقة،  بك�سور 
م�سطفى  اجلامعي  امل�ست�سفى 
العا�سمة  باجلزائر  با�سا 
واأ�سدقاء  عائالت  �سهد  توافد 

ال�سحايا.
وقد تفاعل املغني اجلزائري مع 
فيديو  بن�رش  املقاطعة،  حمالت 
موقع  يف  الر�سمية  �سفحته  على 
»في�سبوك«،  الجتماعي  التوا�سل 
�سيكون  »احلفل  اأن  فيه  اأكد 
خم�س�سة  اأماكن  هناك  منظما. 
ومبلغ  لل�سباب،  واأخرى  للعائالت 

الدخول 1500 دينار جزائري ومل 
املال«،  اأربح  كي  بالدي  اإىل  اآت 
عائدات  بن�سف  »التربع  مو�سحا 
يف  الأيتام  مراكز  اإىل  احلفل 
والأطفال  العا�سمة،  اجلزائر 
املر�سى يف م�ست�سفيات اجلزائر 

الو�سطى«.
»يوم  اختار  اأنه  اإىل  املغني  وقال 
احلفل  لتقدمي  اأوت   22 اخلمي�ش 
احلراك  مواعيد  يف  يوؤثر  ل  كي 

ال�سعبي«.
ب�سعبية  »�سولكينغ«  ويحظى 
اأوجها  بلغت  اجلزائر،  يف  كبرية 
ليربتي«  »ل  اأغنية  اإ�سداره  عقب 
اأغنية  اإىل  حتّولت  التي  )احلرية( 
اندلعت  ال�سعبي  الذي  للحراك 

�رشارته يف 22 فيفري«.

اجلرحى  وع�سرات  قتلى   5  
ب�سبب �سوء الت�سيري:

وجرح  حتفهم  اأ�سخا�ش   5 لقي 
اأحد  عند  تدافع  يف  اآخرون 
قبيل  بالعا�سمة  اأوت   20 مداخل 
عبد  دراجي  الراب  ملغني  حفلة 
اجلزائرية  العا�سمة  يف  الروؤوف 
ليلة اخلمي�ش التي �سادفت تاريخ 
كان  اجلارية،  ال�سنة  من  اأوت   22
الآلف قد جتمعوا يف حفل املغني 
املعروف با�سم �سولكينغ يف ملعب 
�سهد  وقد  باجلزائر،  ريا�سي 
�سولكينغ  للمغني  احلدث  احلفل، 
يف اجلزائر ماأ�ساة رهيبة، خم�سة 
اأ�سخا�ش، هم ثالثة فتية وفتاتان 
قتلوا وجرح 21 اآخرين يف تدافع«، 
كما تبني اأن ممثال للنيابة توجه اإىل 
املكان ثم اإىل م�ست�سفى اجلزائر 
وردد  اجلرحى،  اإليه  نقل  الذي 
الأحيان  اأغلب  يف  املتظاهرون 
اأهداها  التي  »احلرية«  اأغنية 

مغني الراب اجلزائري املقيم يف 
فرن�سا، البالغ من العمر 30 عاماً، 

اإىل املتظاهرين.

ا�ستدعاء م�سوؤولني ل�سماع 
اأقوالهم يف الق�سية

�سيدي  ملحكمة  اأم�ش،  ح�رش 
اأ�سخا�ش  عدة  بالعا�سمة  احممد 
التي  الق�سية  يف  فيهم  م�ستبه 
�سفحات  يف  كثريا  حربا  اأ�سالت 
اجلرائد اجلزائرية والعاملية على 
عدة  ا�ستدعي  حيث  �سواء،  حد 
اأقوالهم يف هذا  ل�سماع  م�سوؤولني 
التحقيق بعد اأن اأدى �سوء التنظيم 
الراب  مغني  حفل  يف  والت�سيري 
اأ�سخا�ش   5 وفاة  اإىل  »�سولكينغ« 
من  تبلغ  قا�رش  فتاة  بينهم  من 
الأمر  ويتعلق  �سنة،   14 العمر 
الوايل  بلوزداد،  بلدية  برئي�ش 
داي،  ح�سني  لدائرة  املنتدب 
ح�سني  لدائرة  بال�سكن  املكلف 
للدائرة  بالنيابة  واملكلف  داي 
اأعوان   3 داي،  حل�سني  الإدارية 
تاأ�س�ش  فيما  خا�سة،  ل�رشكة  اأمن 
مدنية  كاأطراف  ال�سحايا  اأهايل 
يف الق�سية، هذا بعد اأن اأمر وكيل 
بفتح  املحكمة  بذات  اجلمهورية 
معرفة  بغر�ش  معمقة  حتقيقات 
الواقعة. هذه  ومالب�سات  ظروف 
اجلرحى  ع�رشات  فيها  وقع  التي 
و5 قتلى خالل عملية التدافع لدى 

بوابات امللعب.
وكيل اجلمهورية ياأمر 
بتحديد امل�سوؤوليات 

وكيل  يبا�رش  اأن  املنتظر  من  كان 
�سيدي  مبحكمة  اجلمهورية 
مع  حتقيقاته  اأم�ش،  اأحممد 
مغني  حفل  تنظيم  عن  م�سوؤولني 

الذي  »�سولكينّغ«  العاملي  الراب 
اأقيم مبلعب 20 اأوت وهذا بتاريخ 
22 اأوت من ال�سنة اجلارية، ب�سبب 
مت  حيث  والتنظيم،  الت�سيري  �سوء 
بلدية بلوزداد،  رئي�ش  ا�ستدعاء 
ح�سني  لدائرة  املنتدب  الوايل 
لدائرة  بال�سكن  املكلف  داي، 
بالنيابة  واملكلف  داي  ح�سني 
داي،  حل�سني  الإدارية  للدائرة 
لال�ستماع  اأمن،  اأعوان   3
بع�ش  بخ�سو�ش  لت�رشيحاتهم 
غري  للحفل،  التح�سريات  جوانب 
اأنه مت تاأجيل جل�سة ال�ستماع مع 
املتورطني اإىل جل�سة لحقة باأمر 

من وكيل اجلمهورية
وجدير بالذكر اأن وكيل اجلمهورية 
اأ�سدر  اأحممد  �سيدي  مبحكمة 
جاء  مبا�رشة  احلادثة  بعد  بيانا 
التي  املوؤملة  احلادثة  »اثر  فيه 
ليلة  املنظم  احلفل  خالل  وقعت 
اخلمي�ش املوافق لتاريخ 22 اأوت 
 5 وفاة  اإىل  اأدى  والذي   ،2019

اأ�سخا�ش من بينهم فتاة ل يتعدى 
�سنها الـ 14 �سنة، قمنا على الفور 
رفقة  احلادثة  مكان  اإىل  بالتنقل 
الق�سائية  ال�سبطية  عنا�رش 
املخت�سة، وبعد املعاينات الأولية 
معمقة  حتقيقات  بفتح  اأمرنا 
بغر�ش معرفة ظروف ومالب�سات 
حتديد  مع  املوؤملة  الواقعة  هذه 

امل�سوؤوليات.

ق�سائيون يطالبون بالتحقيق 
مع الوزيرة

�سماع  قبيل  قانونيني  عدة  طالب 
تنظيم احلفل  �سوء  فيهم يف  امل�ستبه 
الذي وقعت فيه هذه املاأ�ساة بالتحقيق 
مع امل�سوؤول الأول عن قطاع الثقافة 
الثقافة  وزيرة  وهي  األ  اجلزائر  يف 

امل�ستقيلة »مردا�سي«..

ق�سية �سقوط قتلى يف حفل »�سولكينغ«

تاأجيل �سماع امل�ستبه فيهم للأ�سبوع القادم
وكيل اجلمهورية يوجه ا�ستدعاءات مبا�سرة

قرر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �سيدي اأحممد بالعا�سمة م�ساء اأم�س، تاأجيل �سماع املتهمني يف ق�سية �سقوط �سحايا يف احلفل الذي اأقامه املغني 
العاملي املغرتب اجلزائري امل�سهور ب«�سولكينغ« يف ملعب 20 اأوت بالعا�سمة، حيث اأخلى وكيل اجلمهورية �سبيل جميع الأطراف على اأن ير�سل لهم 

ا�ستدعاء مبا�سرا بحر الأ�سبوع القادم.

الولئية  ال�سلطات  ك�سفت 
لولية تلم�سان عن ا�ستفادة 
�سكن  األف   30 من  الولية 
هذه  خالل  وزعت  التي 
على خمتلف  موزعة  ال�سنة 
ومن    والبلديات  الدوائر 
ل�سمان    ال�سيغ  خمتلف 
�رشائح  كل  ا�ستفادة 
عن   ناهيك  منها    املجتمع 
الريفية  الإعانات  األف 
الأرياف  �سكان    لتثبيت 
الواقع  لكن   ، قراهم  يف 
فاأن    ذلك  عك�ش  املعا�ش 
ال�سكن   من  الكوطات  هذه 
�سيئا    تلم�سان  يف  تغري  مل 
مدن  ا�ستحداث  عدا  ما 
على  الق�ساء  دون  جديدة 
ليزال  الذي  اله�ش  ال�سكن 

ينمو كنمو الفطريات .

اأزمة  جديدة  مدن   04
ال�سكن لتزال قائمة 

ما  الولية  حت�سي  حيث 
�سكن   األف   30 عن  يزيد 
احلالية   ال�سنة  خالل  يوزع 
فقط  ، الأمر الذي اأدى اىل 
 بكل  اإقامة 04 مدن جديدة 
و  وبوجليدة  اأوجليدة  من 
وال�سكن    ولروكات  بوجميل 
على  املوزع    الجتماعي 
خا�سة  الدوائر  خمتلف 
من�سورة   ، املدينة  تلم�سان 
 ، �سبدو   ، �ستوان   ، مغنية 
اأولد    الغزوات،   ، الرم�سي 
هذا  رغم  لكن   ،... ميمون 
ولية   تبقى  الهائل  الكم 
الوليات  اأكرب  من    تلم�سان 
�سكن   اأزمة  من  تعاين  التي 
بفعل ارتفاع ال�سكن اله�ش .

الق�سدير يف كل مكان
جلان    اإح�سائيات  ك�سفت 
عن    تلم�سان  بولية  ال�سكن 
 35 عن  ليقل  ما  وجود 
وق�سديري   ه�ش  �سكن  الف 
يعي�ش   ،   تلم�سان  بولية 
من  �سكنات    بني  �سكانها 
�سكنات  ،اأو  الزنك  �سفائح 
بالنهيار  مهددة  قدمية 
احلمراء  اخلانة  وم�سنفة يف 
 ، املدر�ش  اأحياء  وتعترب   ،
درب  بومدين  �سيدي  باب 
واحياء    وال�سل�سة  النعيجة 
الأحياء  اكرب  اإحدى  بودغن 
تهديدا  بالنهيارات ، ناهيك 
بكل من   ال�سكنات  عن مئات 
وابي    بالكدية  الراقب  حي 
حي  على  زيادة    تا�سفني 

حني  يف   ، ب�ستوان  الزيتون 
بربج    قداحة  حي  يعترب 
اإىل  يرجع  الذي  عرمية 
احلقبة ال�ستعمارية من اأكرب  
الأحياء  الطينية حيث يحوي 
م�سكن   350 عن  يزيد  ما 
بع�سها يعود اإىل  �سنة 1958، 
بع�ش  تعرفه  ال�سيء  نف�ش 
غرار  على  املدينة  قرى 
�سياف   بن  و�سيدي  تيزاغن 
وزاغو ، الأمر الذي اأدى اإىل 
الفو�سوية  ال�سكنات  ارتفاع 
الفالحية  الأرا�سي  وغزو 
حتوي  اأخرى  جهة  من     ،
الأحياء  اأكرب  الرم�سي  مدينة 
كل  التي عجزت  الق�سديرية 
الق�ساء  ال�سكنية  الربامج 

عليها  .
حممد بن ترار

رغم ا�ستفادة الولية من04 مدن جديدة و  30 الف  �سكن 

35 األف بيت ق�سديري ت�سوه  والية تلم�سان 

اجلمهورية  وكيل  ا�ستمع 
احممد  �سيدي  مبحكمة 
ثالثة  مدار  على  بالعا�سمة 
�سخ�سا،   150 حلوايل  اأيام 
به  اأ�رشت  ما  ح�سب  وهذا 
امللف  على  مطلعة  م�سادر 
مت  وقد  »الو�سط«  جلريدة 
الأ�سخا�ش  هوؤلء  �سماع 
يف  تورطهم  يف  الإ�ستباه  بعد 
على  عقارات  نهب  ق�سية 
العا�سمة،  اجلزائر  م�ستوى 
موظفون  �سماع  جرى  وقد 
بكل  العقارية  باملحافظات 
ح�سن  وبابا  علي  بابا  من 
و�سحاولة، على غرار موثقني 
ق�سايا  يف  تورطهم  ا�ستبه 
عملية  وبعد  العقار،  نهب 

اأكرث  دامت  التي  �سماعهم 
اإحالتهم  من 24 �ساعة، متت 
بذات  التحقيق  قا�سي  على 
الذي  الأخري  هذا  املحكمة، 
احلب�ش  منهم   4 باإيداع  اأمر 
العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت 
احلرا�ش، وهذا بعد اأن وجهت 

التزوير  بني  تنوعت  تهم  لهم 
يف �سجالت وحمررات اإدارية 
كما  كاذبة،  تقارير  وتقدمي 
بذات  التحقيق  قا�سي  و�سع 
حتت  موثقني   6 املحكمة 

الرقابة الق�سائية.   

موظفون باملحافظات العقارية و موثقون يف قف�س التهام

التحقيق مع 150 �سخ�سا يف ملف 
نهب العقار بالعا�سمة

م.ثيزيري
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بوالية  اثنان  عليه  يختلف  ال  مما 
مترنا�ست احلدودية مع دولتي مايل 
والنيجر ، اأن مفهوم جت�سيد معامل 
اأفاق  و  بواقع  والنهو�ض  التنمية 
جمرد  ظل  احل�سا�سة  القطاعات 
بقطاع  ،فالبداية  ورق  على  حرب 
امل�سوؤولني  عجز  حيث  ال�سحة 
على جميع امل�ستويات يف ترجمة 
لتقريب  الهادفة  احلكومة  تعليمة 
حيث   ، املواطن  من  ال�سحة 
ال�سحية  الهياكل  معظم  تفتقر 
قزام  عني   ، مترنا�ست  ببلديات 
 ، تاظروك   ، ادل�ض   ، تينزواتني   ،
�سيلت ، عني امقل ، اينغر ، فقارة 
الأخ�سائيني  �سالح  وعني  الزاوى 
عن  ناهيك   ، املجاالت  �ستى  يف 
التجهيزات  يف  الفادح  النق�ض 
نفو�ض  يف  يحز  ومما   ، الطبية 
�ساكنة هاته الوالية هو عدم التزام 
العيادات الطبية باملناطق النائية 
الليلة  املناوبة  بنظام  واملعزولة 
و�سوء  الفو�سى  دفعت  حيث   ،
احل�سا�ض  القطاع  بهذا  الت�سيري 
غالبية املر�سى ل�رصف النظر عن 
بلدياتهم  مبقرات  امل�ست�سفيات 
وم�سقة  التنقل  عناء  وحتمل 
كاأدرار  املجاورة  للواليات  ال�سفر 
ويف  واالغواط  ورقلة   ، غرداية   ،
العا�سمة  للجزائر  احلاالت  اأ�سوء 

للبحث عن �سبل العالج .
الدخول  اقرتاب  مع  وتزامن 
ي�ستعد   ، اجلديد  املدر�سي 
مترنا�ست  بوالية  الرتبية  قطاع 
امل�ساكل  من  بجملة  ال�ستقباله 
القائمني  عجز  التي  العوي�سة 

على القطاع يف اإخراجها من عنق 
، وعلى �سبيل املثال ال  الزجاجة 
مكتظ  فوج   218 ت�سجيل  احل�رص 
باملتو�سط  فوج   55 و  باالبتدائي 
العجز  عن  ناهيك  بتمرنا�ست، 
بالطورين  التاأطري  يف  امل�سجل 
اإ�سافة   ، والثانوي  املتو�سط 
توفري  الفادح يف  النق�ض  ملع�سلة 
عوامل  كلها  املدر�سي  النقل 
يف  املخت�سني  نظر  يف  �ساهمت 
الوطني  للرتتيب  الوالية  تذيل 
لالأطوار  النهائية  االمتحانات  يف 
الدرا�سية الثالثة ، ليبقى الت�ساءل 
االأموال  وجهة  عن  مطروح 
 ، للقطاع  املر�سودة  ال�سخمة 
احلكومة  رفع  حقيقة  مدى  وما 
التجميد  على امل�ساريع الرتبوية 
ورق  على  حرب  جمرد  ظلت  التي 
اأي  ت�سجل  مل  الوالية  اأن  باعتبار 
بالت�سليم  معنية  جديدة  م�ساريع 

للمو�سم الدرا�سي اجلديد .
حذر  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
وايل  املحلي  بال�ساأن  املهتمون 
مغبة  من  وحا�سيته  الوالية 
التي قد تنجر  الوخيمة،  العواقب 
ملعدالت  املقلق  التزايد  عن 
�سفوف  يف  املحلي  االحتقان 
يف  باحلق  املتم�سكني  البطالني 
االقت�سادية  بال�رصكات  العمل 
 ، الوالية  العاملة برتاب  والنفطية 
الع�سلية  الوعود  زمن  اأن  موؤكدين 
المت�سا�ض احتقانهم قد انتهى يف 
ا�سارة وا�سحة اأن البطال بالوالية 

ال يوؤمن اإال بامللمو�ض .
اأجمع  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
احلدودية  الوالية  بلديات  �ساكنة 
يبقى  املحلية  التنمية  ملف  اأن   ،
عدد  اح�ساء  ب�سبب  حمري  لغز 
ال�سكنية  التجمعات  من  كبري 
ت�سكو  ال�سعبية  واالحياء  اجلديدة 

عديد النقائ�ض التي عكرت �سفو 
يومياتهم على غرار تاأخر ربطهم 
 ، املدينة  غاز  �سبكة   ، بالكهرباء 
رغم  ال�سحي،  ال�رصف  قنوات 
اإهرتاء هذه االأخرية  ، ليبقى ملف 
االأ�سغال العمومية و النهب العقاري 
النب�ض  املمنوع  امللفات  بني  من 
ال�سلطات  رف�ض   ب�سبب   ، فيها 
م�سوؤولياتها  حتمل  التنفيذية 
ال�سابقني  امل�سوؤولني  لرتاكمات 
املتوفرة،  املعطيات  ح�سب 
الكبري  بالتدهور  تعلق  ما  خا�سة 
الرابط   01 رقم  الوطني  للطريق 
 ، �سالح  وعني  مترنا�ست  بني 
يكتنف  الذي  للغمو�ض  ا�سافة 
قرارات  من  املئات  م�سري 
وامل�ستودعات   للبنايات  الهدم 
التي �سيدت  واحلظائر الع�سوائية 
فوق اأوعية عقارية عمومية بدون 

رخ�سة بناء    .

 تتخبط والية مترنا�ضت احلدودية،يف براثن التخلف التنموي مما جعل قطاع ال�ضحة يحت�ضر تلقائيا ،اإ�ضافة 
للفو�ضى التي يغرق فيها قطاع الرتبية الذي اأ�ضبح هيكل بدون روح ، فيما حتول قطاع ال�ضغل مل�ضدر لهيب 

احلركات االحتجاجية لتبقى التنمية املحلية لغز حمري مقارنة باالأموال ال�ضخمة التي تر�ضد �ضنويا لتح�ضني 
امل�ضتوى املعي�ضي ل�ضاكنة .

ال�ضحة حتت�ضر ،الرتبية م�ضلولة ، ال�ضغل يغرق يف الفو�ضى والتنمية لغز 

اأحمد باحلاج 

مترنا�ست قنبلة موقوتة 
.      قاطنو القرى النائية ال ميلكون من احلقوق �ضوى الهوية الوطنية 

موؤ�س�سة   180 زهاء  اأ�سبحت 
بجنوب  واليات   05 بـ  مقاوالتية 
باالفال�ض  مهددة   الكبري  البالد 
لعدد من  التاأخر غري مربر  ب�سبب 
والبلديات  التنفيذية  املديريات 
العالقة  م�ستحقاتها  ت�سديد  يف 
امل�سندة  للم�ساريع  ت�سليمها  رغم 
اليها .  حذر ممثلي 180 موؤ�س�سة 
 ، ورقلة  بواليات  مقاوالتية 
االغواط   ، اأدرار   ، مترنا�ست 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف  وب�سار 
التماطل  تبعات  من   ،« »الو�سط 
الكبري يف �سب م�ستحقاتهم املالية 
املديريات  من  عدد  طرف  من 
 ، والبلديات  والوالئية  التنفيذية 
االإمنائية  للم�ساريع  ت�سليمهم  رغم 
امل�سندة اإليهم يف اأجالها املحددة 
ووفقا للمعايري ، خا�سة اإذا علمنا 

اأن امل�سكل القائم اأحدث اختالالت 
لدى  ال�رصف  ميزانية  يف  كبرية 
املذكورة  املقاوالتية  املوؤ�س�سات 
م�ستحقات  ت�سديد  عن  العاجزة 
لها،  التابعني  العمال  و  ال�رصائب 

باالإفال�ض   يهددها  بات  ما  وهو 
ناهيك عن حرمانها من امل�ساركة 
�سح  ب�سبب  جديدة  مناق�سات  يف 
ال�سيولة املالية ، ويف ذات ال�سدد 
فقد هدد حمدثونا بالت�سعيد من 

مع  الوالية  مقر  اأمام  احتجاجهم 
حالة  يف  الداخل   ال�سهر  بداية  
جذرية  حلول  اإيجاد  يتم  مل  ما 
بامل�رصوع   الذي و�سفوه  ملطلبهم 
عدد  ا�ستكى  ثانية  جهة  من   ،
االإجراءات  من  املواطنني  من 
البريوقراطية التي يواجهونها اأثناء 
تندرج  الأ�سباب  فواتريهم  ايداع 
امل�سوؤولية  روح  غياب  خانة  يف 
اأفادت  وح�سبما    . قولهم  ح�سب 
م�سالح  من  مطلعة  م�سادر  به 
ديون  فاإن  املذكورة   الواليات 
املوؤ�س�سات املقاوالتية تعترب من 
بني الرتاكمات التي عجز القائمني 
وهو   ، حلحلتها   القطاع يف  على 
ع�سية  باالإنفجار  املهدد  الو�سع 

الدخول االجتماعي اجلديد .
اأحمد باحلاج 

ب�ضبب تاأخر ت�ضديد م�ضتحقاتها 

180 مقاولة  بـ 05 واليات باجلنوب مهددة باالفال�س 

قرية  قاطني  اأ�سوات  تعالت   
التابعة  العالية  ببلدية  ال�سقة 
لدائرة احلجرية ، املطالبة بتدخل 
جاد من وايل ورقلة لتج�سيد وعده 
املتمثل يف اإلزام مدير الرتبية يف 
واالأخذ  ثانوية  مبلحقة  دعمهم 

على عاتقه توفري املنا�سب .
طالب اأولياء التالميذ بقرية ال�سقة 
بدائرة  العالية  لبلدية  التابعة 
احلجرية يف ت�رصيح لهم مع يومية 
ب�رصورة  الوالية  وايل  »الو�سط«، 
لهم  املقدم  بالوعد  االلتزام 
الرتبية  مدير  الزام  يف  واملتمثل 
الرتتيبات  اتخاذ  يف  بالوالية 
الالزمة  االإدارية  واالإجراءات 
ثانوية  ملحقة  ال�ستحداث  حت�سبا 
بالقرية ، كما وعد الوايل ال�ساكنة 
و  البيدغواجية  املنا�سب  بتوفري 
التخفيف  بهدف  وذلك   ، االإدارية 
الثانوي  الطور  تالميذ  معاناة  من 
120كلم  تتجاوز   م�سافة  بقطع 
الفرتة  احت�سبنا  ما  اإذا  يوميا 
لاللتحاق  امل�سائية   و  ال�سباحية 
وهو   ، بثانوية  الدرا�سة  مبقاعد 
 ، اأكبادهم  فلذات  كاهل  اأثقل 
امل�سكل  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة 
القائم �ساهم ب�سكل كبري يف تراجع 
تذيل  بدليل  العلمي  حت�سيلهم 

العالية  بلدية  و  عموما  الوالية 
للرتتيب  اخل�سو�ض  وجه  على 
الوطني يف نتائج امتحانات �سهادة 

البكالوريا .
من جهة ثانية فقد ت�ساءل اأكرث من 
متحدث يف املو�سوع عن االأطراف 
مقرر  عرقلة  خلف  تقف  التي 
ثانوية بقرية تعرف  اإن�ساء ملحقة 
تزايد مت�سارع يف معدالت الن�سمة 
بوالية  الرتبية  قطاع  اأن  ومعلوم   .
القطاعات  بني  من  يعترب  ورقلة 
التي تعي�ض على وقع �سفيح �ساخن 
الدخول  مع  الو�سع  بانفجار  ينذر 
ب�سبب   ، اجلديد  االجتماعي 
على  القائمني  امل�سوؤولني  عجز 
جذرية  حلول  اإيجاد  يف  القطاع 
االكتظاظ  غرار  على  للرتاكمات 
نق�ض   ، التدري�ض  حجرات  داخل 
املوؤطرين ناهيك عن التذبذب يف 

توفري النقل املدر�سي .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
لال�ستجابة  بالوالية  القرار  �سناع 
بقرية  التالميذ  اأولياء  ملطلب 
ال�سقة املتمثل اأ�سا�سا  يف دعمهم 
على  لزاما  يبقى  ثانوية  مبلحقة 
الو�سع  معاي�سة  اأكبادهم  فلذات 

املزري الأجل غري م�سمى .
اأحمد باحلاج 

�سكان قرية ال�سقة باحلجرية 
يطالبون بتج�سيد وعد وايل ورقلة 

الظالم يخيم على بلدية عني 
امقل بتمرنا�ست 

دعمهم مبلحقة ثانوية �ضرورة حتمية الإنهاء 
معاناة تالميذهم 

البلدية حتججت مبحدودية اإمكانياتها يف ترميم 
االأعمدة الكهربائية  

بوالية  امقل   عني  بلدية  تعي�ض   
من  حالة  وقع  على   ، مترنا�ست 
ا�ستمرار  ب�سبب  الكبري  ال�سخط 
التي  الدام�ض  الظالم  مع�سلة 
و  ال�سوارع  غالبية  على  تخيم 
م�سالح  حتججت  حيث  االأحياء، 
يف  اإمكانياتها  مبحدودية  البلدية 

معاجلة امل�سكل القائم .
امقل  عني  بلدية  �سكان  قال   
والية  مقر  عن  كلم   130 الواقعة 
مترنا�ست  يف حديثهم مع جريدة 
العديد  رفعوا  اأنهم   ،  « »الو�سط 
املحلية  للجماعات  ال�سكاوى  من 
الوالية  م�سالح  راأ�سها  وعلى 
من   ، الوالئي  ال�سعبي  واملجل�ض 
العاجل  بالتدخل  مطالبتها  اأجل 
واملتمثل  القائم  بامل�سكل  للتكفل 
العمومية  االنارة  انعدام  يف  
االأحياء  و  الرئي�سية  بال�سوارع 
ال�سكنية  والتجمعات  ال�سعبية 
ارتفاع  قابله  و�سع  اجلديدة، 
تتعر�ض  التي  ال�رصقة  معدالت 
اإليها املنازل واملرافق اخلدماتية 

وعلى راأ�سها املوؤ�س�سات الرتبوية، 
املخيف  االرتفاع  اإىل  اإ�سافة 
بالت�سمم  االإ�سابة  معدالت  يف 

العقربي
اأو�سحت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
اإعرتاف  اأن  اخلا�سة  م�سادرنا 
ب�رصعية  مطلبهم  البلدية  م�سالح 
يف  القدرة  بعدم  التحجج  مع 
الراهن  الظرف  يف  معه  التجاوب 
اإمكانياتها  حمدودية  ب�سبب 
ملوحني  الالم�سوؤول،  بالت�رصيح 
واخلروج  موقفهم  من  بالت�سعيد 
احتجاجية  حركة  يف  لل�سارع  
جذري  حل  باإيجاد  للمطالبة 
الذي  القائم  للم�سكل  وم�ستعجل 
عكر �سفو يومياتهم خا�سة يف ظل 
احلر  موجة  يف  الرهيب  االرتفاع 
ال�سديدة التي جتتاح بلديتهم، كما 
االأغلفة  م�سري  عن  هوؤالء  ت�ساءل 
ال�سلطات  ر�سدتها  التي  املالية 
الو�سية يف اإطار جت�سيد الربنامج 

التكميلي  للوالية .
اأحمد باحلاج 



تدخل  الأمر،  و�سي�ستدعي 
القنوات  لتلك  املالكة  الدول 
املعايري  حت�سني  خالل  من 
والتي  للمناف�سة  الأ�سا�سية 
املثال  �سبيل  على  تت�سمن 
واأ�سعار  العبور  �رسعة 
احلاويات  ومرور  اخلدمات 

العمالقة.
م�صدر هام

الأجنبية  الإيرادات  ومتثل 
من ر�سوم اخلدمات البحرية، 
الأجنبي  للنقد  هاماً  م�سدراً 
�سواء يف م�رس اأو بنما حاليا، 

ونيكاراغوا م�ستقبال.
وكانت اإيرادات قناة ال�سوي�س 
باملئة   5.4 بن�سبة  ارتفعت 
العام  يف  �سنوي  اأ�سا�س  على 
املنتهي   2019-2018 املايل 
 5.9 اإىل  املا�سي،  جوان  يف 
العام  خالل  دولر  مليارات 
بلغت  فيما  املا�سي  املايل 
اإيرادات قناة بنما نحو 2.513 
املا�سي،  بالعام  دولر  مليار 
دولر  مليار   2.316 مقابل 
للعام 2017، بارتفاع قدره 197 
باملئة،   8.5 اأو  دولر  مليون 
املوؤ�س�سة  بيانات  بح�سب 
الوطنية لالإح�ساءات يف بنما.

حلم قريب
ال�سحن  حركة  تزايد  ومع 
وات�ساع  العاملي  البحري 
رقعة التجارة العاملية، اأ�سبح 
اإىل  اأقرب  نيكاراغوا  حلم 

التحقيق.
و�ستكون القناة املرتقبة والتي 
الأطل�سي  املحيط  �سرتبط 

ثالث  من  اأكرب  بالهاديء، 
بنما،  يف  مثيلتها  من  مرات 
نقطة  اأ�سيق  تخرتق  التي 
ويعود  الو�سطى  اأمريكا  يف 
لأوائل  نيكاراغوا  قناة  مقرتح 
وفكرت  ع�رس،  التا�سع  القرن 
باإن�ساء  املتحدة  الوليات 
�رساءها  اأن  اإل  القناة  هذه 
يف  فرن�سا  من  بنما  قناة 
دفعها  الع�رسين  القرن  بداية 
للرتاجع عن الأمر لكن القرار 
مل  امل�رسوع،  بتنفيذ  اجلاد 
 2013 جوان   13 يف  اإل  يتخذ 
بعد موافقة برملان نيكاراغوا 
�رسكة  فازت   ،2014 ويف 
قناة  ت�سميم  بو�سع  �سينية 
بطول  املحيطني  بني  تربط 
وبنائها  كيلومرتا،   276 يبلغ 

وتويل اإدارتها طوال قرن.

تكلفة القناة

اأعلن  مفاجئ،  تطور  ويف 
دانييل  نيكاراغوا،  رئي�س 
اأورتيغا، منت�سف اأوت احلايل، 
اإن حكومة بالده تتجه اإىل �سق 
املحيطني  بني  بحرية  قناة 
الأطل�سي �رسق البالد والهادئ 
اأن  "اأورتيغا"  وذكر  غربها 
مليار   50 �ستبلغ  القناة  تكلفة 
دولر اأمريكي، و�ستكون اأو�سع 
التي  بنما،  قناة  من  واأعمق 
حاليا  الوحيد  الرابط  تعد 
بني املحيطني ويف حال جناح 
القناة،  �سق  يف  نيكاراغوا 
�ستطال  �سلبية  تاأثريات  فاإن 
قناة  على  التجارية  احلركة 
ال�سوي�س  قناة  وكذلك  بنما، 

امل�رسية.
وزاد اأورتيغا: "نحن لن نتخلى 
بني  العظيمة  القناة  �سق  عن 

العك�س  على  بل  املحيطني، 
على  م�رسون  نحن  ذلك،  من 
اتخذه  الذي  باللتزام  الوفاء 
�سعبنا"وذكر اأن بالده منفتحة 
اأية عرو�س من �رسكات  اأمام 
عاملية لتويل مهام الدرا�سات 
والتنفيذ  والبيئية،  الفنية 
اكتمال  بعد  للقناة،  الفعلي 

املخططات والدرا�سات.
لي�ست  بالده  اأن  اإىل  واأ�سار 
بل  بنما،  قناة  مناف�سة  ب�سدد 
"القناة اجلديدة �سرتفد طرق 
وتعطينا  العاملية،  التجارة 

م�سدرا للدخل".
امتيازا  نيكاراغوا  ومنحت 
اأعمال  رجل  ميلكها  ل�رسكة 
للقيام  �سيني، قبل 72 �سهرا، 
والبيئية  الفنية  بالدرا�سات 
بتنفيذ  الفعلي  البدء  قبيل 
المتياز  وانتهى  القناة،  �سق 
اأن  دون  املا�سي،  ال�سهر 
حتقق ال�رسكة اأية نتائج وتقع 
نيكاراغوا يف اأمريكا الو�سطى، 
يحدها من ال�سمال غواتيمال 
كو�ستاريكا،  اجلنوب  ومن 
حوايل  �سكانها  عدد  ويبلغ 

6.2 ماليني ن�سمة.
قناة ال�صوي�س

وناقالت  �سفن  ت�ستخدم 

امل�رسية  القناة  �سخمة 
�رسق  بني  التجارة  لأغرا�س 
ب�سبب  والأمريكيتني،  اآ�سيا 
على  بنما  قناة  قدرة  عدم 
من  احلجم  ذلك  ا�ستقبال 

ال�سفن.
مائي  ممر  ال�سوي�س،  وقناة 
بني  يربط  ا�سطناعي 
والأحمر،  املتو�سط  البحرين 
كيلومرتا   193 طولها  ويبلغ 
بور�سعيد  ميناء  من  بدءاً 
ال�سوي�س،  مدينة  اإىل  و�سول 
ممر  اأطول  يجعلها  مما 
وتخت�رس  بالعامل  مائي 
بني  التجاري  امل�سار  القناة 
بنحو  واآ�سيا  اأوروبا  من  كل 
دون  املتو�سط،  يف  يوما   15
بطول  للدوران  احلاجة 
عرب  اأي  الإفريقية،  القارة 
وخالل  ال�سالح  الرجاء  راأ�س 
اأعلنت  املا�سية،  ال�سنوات 
عن  ال�سوي�س  قناة  هيئة 
لل�سفن  وخ�سومات  عرو�س 
القناة،  العابرة من  والناقالت 
عائدات  لتح�سني  حماولة  يف 
من  العبور  ولت�سجيع  القناة، 

خاللها.
اإيرادات  ارتفاع  وتتوقع م�رس 
اإىل  ال�سفن  مرور  من  القناة 
�سنويا  دولر  مليار   13.2

بحلول 2023، بعد افتتاح قناة 
اأوت   6 يف  اجلديدة  ال�سوي�س 

.2015

الركود االقت�صادي

القت�سادي  الركود  ويهدد 
التجارة  حركة  العاملي 
يخف�س  وبالتايل  العاملية، 
البحري،  ال�سحن  حركة 
املمرات  عوائد  يقل�س  ما 

املالحية.
موؤمتر  �سادر  تقرير  وحذر 
للتجارة  املتحدة  الأمم 
اأن  من  )اونكتاد(،  والتنمية 
التجارية  احلروب  تداعيات 
وترية  وت�ساعد  العاملية 
النتقامية  اجلمركية  الر�سوم 
التجارة  نظام  يعطل  قد 
الطلب  يدعم  الذي  العاملي 
واأو�سح  البحري  النقل  على 
من  املخاوف  اأن  التقرير 
التوترات التجارية بني ال�سني 
اأكرب  املتحدة،  والوليات 
اإ�سافة  العامل،  يف  اقت�سادين 
العالقات  اليقني يف  اإىل عدم 
التجارية بني كندا واملك�سيك 
والحتاد  املتحدة  والوليات 
انتعا�س  تعطل  قد  الأوروبي، 

التجارة البحرية العاملية.
بني  التجارية  احلرب  وبداأت 
اأكرث من  وا�سنطن وبكني منذ 
اأعلن  بعدما  وت�ساعدت  عام، 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
املا�سي،  اجلمعة  ترامب، 
اجلمركية  الر�سوم  رفع  عن 
على ب�سائع �سينية بقيمة 250 
مليار دولر من 25 باملائة اإىل 

30 باملائة.

تهديدات حمتملة تواجهها قناة ال�صوي�س امل�صرية، مع م�صي "نيكاراغوا" يف اإن�صاء م�صروعها املالحي املوازي 
لقناة بنما، ويربط املحيطني االأطل�صي والهادئ، والذي قد يوؤثر على اإيرادات النقد االأجنبي مل�صر وبنما.
ومع ظهور العب جديد ب�صاحة النقل البحري، �صتزيد التناف�صية بني القنوات املالحية حول العامل، ال 

�صيما مع اإحياء م�صروع طريق احلرير اجلديد الذي يربط ال�صني باأوروبا مرورا باخلليج.

ق.د/وكاالت

م�صروع "نيكاراغوا" املالحي املوازي لقناة بنما

تهديدات تواجه قناة ال�سوي�س 
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وّثقت "جمموعة العمل من اأجل 
ا�ست�سهاد  �سورية"  فل�سطينيي 
بعمليات  فل�سطينًيّا  لجئاً   311
اندلع  منذ  �سورية،  يف  قن�س 
 2011 عام  مار�س  يف  الأحداث 
العمل،  جمموعة  واأو�سحت 
كبرياً  عدداً  اأن   ، تقرير  يف 
خميم  يف  ارتقوا  ال�سهداء  من 
الفل�سطينيني  لالجئني  الريموك 

جنوب العا�سمة دم�سق.
يف  العمل  "جمموعة  ووّثقت 
من   36 ا�ست�سهاد  �سابق  تقرير 
الالجئني الفل�سطينيني بهجمات 
 18 بينهم  �سورية،  يف  كيميائية 
�سخ�ساً من عائلة واحدة"وكانت 
املجموعة قد �سّجلت ا�ست�سهاد 
3894 لجئاً فل�سطينًيّا يف �سورية، 
خالل ال�سنوات ال�سبع املا�سية، 
اأّن  �سابق  تقرير  يف  واأو�سحت 
خميم الريموك، جنوب العا�سمة 
الكربى  الن�سبة  �سهد  دم�سق، 

توثيق  اإذ مت  ال�سحايا،  من عدد 
من  �سحايا   1408 ا�ست�سهاد 
اأبنائه، يليه خميم درعا، جنوبي 
�سورية، الذي ا�ست�سهد فيه 263 
الثالثة  �سخ�ساً وجاء يف املرتبة 
بريف دم�سق  ال�سيح  خميم خان 
بـ202 �سحية، ثم خميم النريب يف 
بـ167، ثم خميم احل�سينية  حلب 
بـ123، فيما مت توثيق 188 �سحية 
غري معرويف ال�سكن، و1543 من 
واملخيمات  التجمعات  بقية 

واملناطق يف �سورية.
اأن 1198 لجئاً  واأ�ساف التقرير 
الق�سف،  ب�سبب  ا�ست�سهدوا 
فيما  ناري،  طلق  ب�سبب  و1063 
يف  املوت  حتى  التعذيب  ياأتي 
يف  ال�سوري  النظام  معتقالت 
توثيق  مت  اإذ  الثالثة،  املرتبة 
حتت  فل�سطينًيّا   558 ا�ست�سهاد 
واأطفال  ن�ساء  بينهم  التعذيب، 

وكبار يف ال�سن.

منذ 2011
ا بعمليات  ا�ست�سهاد 311 فل�سطينًيّ

قن�س يف �سورية 

ا�ست�سهد 3 من عنا�رس ال�رسطة 
ثالثة  واأ�سيب  الفل�سطينية، 
الثالثاء-  اأم�س  -م�ساء  اآخرون 
منف�سلني  انفجارين  جراء 
لل�رسطة  حاجزين  على  وقعا 

الفل�سطينية مبدينة غزة.
والأمن  الداخلية  وزارة  واأفادت 
عنا�رس  من   3 باأن  الوطني 
نتيجة  ا�ست�سهدوا  ال�رسطة 
قرب  وقعا  اللذين  النفجارين 
مفرتق  على  لل�رسطة  حاجزين 
مدينة  غرب  جنوب  الدحدوح 

غزة، وعند مفرتق الزهراء غرب 
ال�سحة  وزارة  وقالت  املدينة 
وائل  هم:  ال�سهداء  اإن  بغزة 
خليفة )45 عاما( و�سالمة الندمي 
 32( الغرابلي  )32 عاما(، وعالء 
اإ�سابة  اإىل  بالإ�سافة  عاما(، 
ال�رسطة  عنا�رس  من  ثالثة 
بجراح خمتلفة واأكدت الوزارة اأن 
ال�رسطة والأجهزة الأمنية تبا�رس 
التحقيقات يف النفجارين، فيما 
نفى جي�س الحتالل الإ�رسائيلي 

م�سوؤوليته عن النفجارات.

غزة
ثالثة �سهداء و3 اإ�سابات بانفجارين 

على حاجزين لل�سرطة 

جمال الطويل وزوجته منتهى

50 دقيقة من احلب يف �سجن النقب الإ�سرائيلي!
بل  وي�رسة،  مينة  تلتفت  مل 
ا�ستمرت بالنظر اأمامها بغية 
يف  ال�سامي،  هدفها  حتقيق 
الو�سول اإىل حبيبها، الرا�سف 
يف �سجن النقب الإ�رسائيلي، 
معه  التوا�سل  ينقطع  والذي 
اإ�رسائيلي  اعتقال  كل  مع 

يتجدد له منذ 20 عاماً.
انطلقت  التي  احلب،  حكاية 
من اأزقة و�سوارع مدينة البرية 
و�سط ال�سفة الغربية، ر�سمت 
الطويل،  منتهى  ف�سولها 
يف  والقيادي  الأ�سري  زوجة 
جمال  ال�سيخ  حما�س  حركة 
يرف�س  والتي  الطويل، 
يف  زوجها  زيارة  الحتالل 
اأي اعتقال له، لتنتزع بعد 20 

�سجن  يف  له  لقاء  اأول  عاماً 
ت�سل  الذي  اللقاء  النقب 
جنحت  دقيقة،  لـ45  مدته 
منتهي يف اإ�سافة 5 دقائق له، 
ليكون اأجمل لقاء حب بينهما 
جنود  بنادق  فوهات  رغم 
نحوهما  املوجهة  الحتالل 
واملحررة  الأ�سرية  وحققت 
انتزاع  يف  جناحاً  الطويل 
زوجها،  لزيارة  لها  ت�رسيح 
لزوجات  مميزاً  مثالً  لتكون 
خالل  خا�ست  الأ�رسى، 
�سنوات اعتقال زوجها ال�سرب 
املنع  قرارات  لكل  والتحدي 

الأمني الإ�رسائيلي لها.
عاماً(   56( الطويل  وال�سيخ 
اأبرز قيادات حركة  اأحد  يعد 

الغربية  بال�سفة  "حما�س" 
نحو  اأم�سى  حيث  املحتلة، 
اإدارياً  معتقاًل  عاماً   12
يف  الحتالل  �سجون  يف 
اعتقالت متفرقة بداأت منذ 
 6 اأطولها  وكان  2002م،  عام 

اأعوام متوا�سلة.
كوالي�س رومان�صية!

بنف�سها  حممد،  اأم  ون�سجت 
خطة رومان�سية، للقاء زوجها 
اأهايل  زيارات  قاعة  يف 
اإذ  النقب،  �سجن  الأ�رسى يف 
باأن  يحيى،  مع جنلها  اتفقت 
مفاجاأة  الأوىل  زيارتها  تكون 
اعتاد  الذي  لزوجها  تقدمها 
لزيارة  الحتالل  رف�س  على 

زوجته له.
اأن زوجها  الطويل  واأو�سحت 
له،  بزيارتها  يعلم  يكن  مل 
واأهايل  ابني  "اأو�سيت  قائلة: 
اأن يكون لقائي  الأ�رسى على 
واأل  له،  مفاجاأة  بزوجي 
يعلم  الذي  يحيى  يتحدث 
جميئي  عن  بزيارته  والده 

معه".
وحينما بداأ لقاء البن بوالده، 
والده  يغمي  اأن  يحيى  طلب 
اأن  بعد  فرحاً  ليطري  عينيه، 
بحبيبه"،  "احلبيب  التقى 
ولـ"يطري فرحاً" بلقاء زوجته 
القاعة  اأجواء  منتهى  وت�سف 
فتقول:  بزوجها،  لقائها  بعد 
بالت�سفيق  القاعة  "امتالأت 

والتهليل اأمام جنود الحتالل، 
اإل  اللقاء،  اإنهاء  منا  ليطلبوا 
اأنني جنحت يف متديد اللقاء 
اأخرى"وزادت  دقائق  خم�س 
الأ�سري  قلب  يف  الفرحة 
اندها�سه  مع  حممد،  اأبي 
ليجد  عينيه،  فتح  عندما 
اإىل  م�سرية  اأمامه،  زوجته 
اأن زوجها وجه التحية لأهله 
زوجة  واأ�سافت  �سعبه  واأبناء 
ال�سرب  من  مزيداً  له  الأ�سري 
له  اللقاء  وليكون  وال�سمود، 
اآخر، بوجودها برفقته  رونق 
الطعام  عن  اإ�رسابه  بعد 
يف  الإداري  لعتقاله  رف�ساً 
وجتديده  الحتالل  �سجون 
اأيام   5 بعد  علّقه  مرات عدة 

متوا�سلة.
تعزيز  اإىل  الطويل  ودعا 
بدعمهم  الأ�رسى  �سمود 
وم�ساندة  عدة،  فعاليات  يف 
للقاٍء  املنتظرين  اأهاليهم 
ال�سجن  اأ�سوار  خارج  �سعيٍد 
واأ�سدرت  الإ�رسائيلي 
الع�سكرية  الحتالل  حماكم 
من  الأول  الن�سف  خالل 
قرار   432 اجلاري،  العام 
اأ�رسى  بحق  اإداري  اعتقال 
فل�سطينيني، منها 294 قرارا 
قرار  و138  اعتقال،  بتجديد 
اعتقال جديد بحق مواطنني 
اإىل   2 من  متتد  فل�سطينيني، 
6 اأ�سهر قابلة للتجديد مرات 
هو  الإداري  والعتقال  عّدة 

اإجراء تلجاأ له قوات الحتالل 
لعتقال  "الإ�رسائيلي" 
دون  الفل�سطينيني  املدنيني 
تهمة حمددة ودون حماكمة، 
وحماميه  املعتقل  يحرم  ما 
اأ�سباب العتقال،  من معرفة 

بذريعة وجود ملف �رسي.
دون  ال�سيا�سة  تلك  وحتول 
وموؤثر،  فعال  دفاع  بلورة 
وغالباً ما يجدد اأمر العتقال 
الإداري بحق املعتقل وملرات 
بناًء  ي�سدر  بقرار  متعددة، 
الأمن  تعليمات  "اأمر  على 
قائد  مينح  الذي   1651 رقم 
احلق يف  الع�سكرية  املنطقة 
اأ�سخا�س  اأو  احتجاز �سخ�س 

مدة ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر".

م�صدران مقربان من حزب اهلل

ُيجهز ل�سربة مدرو�سة �سد "اإ�سرائيل"
من  مقربان  م�سدران  قال 
"رويرتز"،:  لوكالة  اهلل  حزب 
"ل�رسبة  يجهز  اهلل  حزب  اإن 
الكيان  �سد  مدرو�سة" 
ل  اإنها  بحيث  الإ�رسائيلي 
توؤدي اإىل حرب كرد فعل على 
امل�سرية  الطائرات  هجمات 

يف بريوت.
اأحد  عن  رويرتز  ونقلت 
الآن  الرتتيب  "يتم  امل�سدرين 

ل  بحيث  مدرو�س  فعل  لرد 
يوؤدي ذلك اإىل حرب ل يريدها 
حزب اهلل ول اإ�رسائيل“واأ�ساف 
"التوجه الآن ل�رسبة مدرو�سة، 
لكن كيف تتدحرج الأمور هذا 
ل  فاحلروب  ثان،  مو�سوع 
قرارات  نتيجة  دائما  تكون 
اإىل  تلميح  يف  منطقية"، 
لرده  تداعيات  لأي  اجلاهزية 
على العتداءات الإ�رسائيلية.



معهد الدرا�سات الدفاعية ـ 
�سنغافورة

التقرير  هذا  ي�أتي  الإط�ر،  هذا  يف 
)�صن�عة  عنوان:  حتت  ن�رش  الذي 
وم�   2030 ع�م  الع�مل  يف  ال�صالح 
بعده(، وال�ص�در عن معهد الدرا�ص�ت 
الت�بع  وال�صرتاتيجية  الدف�عية 
للدرا�ص�ت  "راج�راتن�م"  ملدر�صة 
الدولية يف ج�معة ن�ني�جن التكنولوجية 
توثيق  هي  والذي  �صنغ�فورة،  يف 
والأوراق  الدرا�ص�ت  من  ملجموعة 
�ص�رك  عمل  ور�صة  يف  ُعر�صت  التي 
فيه� ب�حثون متخ�ص�صون من خمتلف 
دول الع�مل، من اأجل تقدمي اأطروح�ت 
�صن�عة  حول  خمتلفة  م�صتقبلية 

ال�صالح يف الع�مل.

العوملة وتاأثريها على �سناعة 
ال�سالح يف العامل

 A.Walsh وال�ش  "ك�ثلني  تبداأ 
امل�ص�عد  الأ�صت�ذ   -"  Kathleen
بكلية  القومي  الأمن  �صوؤون  ق�صم  يف 
احلرب الأمريكية - احلديث عن اأهم 
ال�صالح،  �صن�عة  يف  املوؤثرة  العوامل 
رئي�صية  عوامل  ثالثة  ثمة  اأن  موؤكدًة 
د �صن�عة ال�صالح  ح اأن حُتِدّ من امُلرَجّ
ذات  التكنولوجي�  وكذلك  الع�مل،  يف 
 technologies ال�صتخدام املزدوج
dual-use بحلول ع�م 2030، وهذه 
العوملة  م�صتقبل  هي:  العوامل 
التنني  و�صعود  املختلفة،  بت�أثرياته� 

ال�صيني، والطبيعة املتغرّية للحرب.
اأن العوملة هي الع�مل  وتوؤكد الك�تبة 
م�صتقبل  يحدد  الذي  الأ�ص��صي 
ال�صتخدام  ذات  التكنولوجي� 
من  عوملي  نظ�م  فوجود  املزدوج، 
حركة  تن�صيط  اإىل  يوؤدي  اأن  �ص�أنه 
وهو  الع�ملية،  القت�ص�دية  التج�رة 
للتكنولوجي�  وا�صع�ً  م� �صيتيح انت�ص�راً 
ذات ال�صتخدام املزدوج، مم� �صيوؤدي 
من  ع�صكرية  تنمية  اإحداث  اإىل 
الأ�صلحة  تطور  يف  امل�ص�همة  خالل 
ع  التو�ُصّ ف�إن  كذلك،  الدف�عية. 
والتكنولوجي  العلمي  للبحث  الع�ملي 
�صيرتتب  تع�وين  ب�صكل  وال�صن�عي 
ذات  التكنولوجي�  فر�ش  زي�دة  عليه 
زي�دة  وب�لت�يل  املزدوج،  ال�صتخدام 
والبتك�رات  التقني�ت  هذه  تطبيق 
والدولية  الوطنية  اجلهود  من  كجزء 

لتطوير �صن�عة الأ�صلحة يف الع�مل.
وتَغرُيّ  ال�صني  ب�صعود  يتعلق  فيم�  اأم� 
�صمن  من  ب�عتب�رهم�  احلرب  طبيعة 
توؤثر  اأن  املحتمل  من  التي  العوامل 
على م�صتقبل �صن�عة الأ�صلحة بحلول 
اإىل    Kathleen فت�صري   ،2030 ع�م 
ف�صوف  ال�صني،  �صعود  ح�ل  يف  اأنه 
م�  وهو  الع�صكرية،  قدرته�  ع  تو�ِصّ
التكنولوجي�  تطبيق  اإمك�نية  من  يعزز 
لالأغرا�ش  املزدوج  ال�صتخدام  ذات 
حدث  اإذا  اأم�  الدف�عية،  ال�صن�عية 
ذلك  ف�إن  ال�صيني،  للتقدم  تب�طوؤ 
الع�صكري  التحديث  فر�ش  �صيجعل 
تت�ص�ءل، وهو م� يوؤثر على ا�صتخدام 
ال�صتخدام  ذات  التكنولوجي� 

املزدوج.
�صقوط  اأو  �صعود  اإن  القول  وميكن 

اأي�ص�ً  يوؤثر  اأن  �ص�أنه  من  ال�صني 
الدف�عية  ال�صن�عية  اخلطط  على 
تتن�ف�ش  حيث  املتحدة،  للولي�ت 
التقليل  منهم�  كل  وحت�ول  الدولت�ن 
اأمر  وهو  الأخرى،  على  العتم�د  من 
يف  لدورهم�  نظراً  احلدوث  �صعب 
القت�ص�د الع�ملي والأهمية املتن�مية 
ذات  ال�صن�عية  القط�ع�ت  يف  لل�صني 
املتعلقة  الع�لية  العلمية  التقنية 

ب�ل�صالح.
ت�صيطر  اأن   Kathleen وتتوقع 
التكنولوجي� ذات ال�صتخدام املزدوج 
بحلول ع�م 2030، وهو م� �صوف يوؤثر 
ع�رش  اأّثر  مثلم�  احلرب  طبيعة  على 
القدرات  على  والإنرتنت  املعلوم�ت 

الهجومية والدف�عية للدول.

"ريت�ص�رد  ي�صري  مت�صل،  �صي�ق  يف 
 "Richard A.Bitzinger بيتزجنر
– الب�حث مبعهد الدرا�ص�ت الدف�عية 
وال�صرتاتيجية يف �صنغ�فورة - اإىل اأن 
منه�،  مفر  ل  الدف�ع  �صن�عة  عوملة 
اأ�صلحة  �صن�عة  نحو  التوجه  فمع 
ذهبت  تركيزاً،  واأكرث  حجم�ً  اأ�صغر 
بحث�ً  اخل�رج  اإىل  ال�صالح  موؤ�ص�ص�ت 
اأجل  من  ال�رشك�ء  وعن  الأ�صواق  عن 
التج�رية  والفر�ش  املخ�طر  تق��صم 
اأن  يعني  م�  احلكوم�ت،  مع  اجلديدة 
تك�ماًل  اأكرث  �صت�صبح  ال�صالح  �صن�عة 

على ال�صعيد الع�ملي.
ال�صالح  �صن�عة  اأن    Richardويرى
نحو  على  لً  حتُوّ �صهدت  الأوروبية 
فثمة  الأخرية،  الفرتة  خالل  متزايد 
معدات دف�عية يتم �رشاوؤه� وت�صنيعه� 
من  املزيد  واإنت�ج  تع�وين،  ب�صكل 
م�رشوع�ت  خالل  من  الأ�صلحة 
"يوروكوبرت  مثل  م�صرتكة  دولية 
متعددة  وال�رشك�ت   ،"Eurocopter
اجلن�صي�ت مثل "�ص�لي�ش Thales" اأو 
"اإيدا�ش  مثل  الوطنية  عرب  ال�رشك�ت 
اأثرت  اأوروب� فقد  Edas". اأم� خ�رج 
العوملة على التع�ون الع�صكري، حيث 
الت�صلح الدويل  اإىل تو�صيع نط�ق  اأدت 

عرب الأطل�صي.

م�ستقبل تكنولوجيا الف�ساء 
الإلكرتوين

 Caitriona هينل  "ك�يرتيون�  ت�صري 
مبعهد  الب�حثة   –  "H. Heinl
وال�صرتاتيجية  الدف�عية  الدرا�ص�ت 
بتحليل  اأنه  اإىل   - �صنغ�فورة  يف 
توؤثر  قد  التي  الع�مة  الجت�ه�ت 
يف  الأ�صلحة  �صن�عة  م�صتقبل  على 
امل�صتقبل القريب اأو املتو�صط، ف�إنه 
العملي�ت  اأن  يف  �صك  اأدنى  ثمة  لي�ش 
ب�لف�ص�ء  املرتبطة  اأي  "ال�صيربانية"، 
الإلكرتوين، �صوف ت�صبح �ص�ئدة ب�صكل 
امل�صتقبل، خ��صًة يف ظل  متزايد يف 
من  الدول  بني  ال�رشاع  طبيعة  تغري 
املب��رشة  الع�صكرية  املواجه�ت 
بتعلق  م�  منه�  اأخرى  تكتيك�ت  اإىل 

ب�لف�ص�ء الإلكرتوين.
اإىل  الدول  ت�صعى  اأن  املرجح  ومن 
لأ�صب�ب  التكنولوجي  تفوقه�  مت�بعة 
اأن  اأجل  ومن  وع�صكرية،  اقت�ص�دية 
هجومية  اإنرتنت  قدرات  لديه�  يكون 
الف�ص�ء  �صيكون  حيث  ودف�عية، 

املعلوم�ت  جلمع  جم�لً  الإلكرتوين 
للقي�م  و�ص�حة  ال�صتخب�راتية، 
اخل��صة  ال�صبك�ت  على  بهجم�ت 
و�صوف  للدول.  احليوية  واملرافق 
تطويرات  عمل  اإىل  اجليو�ش  ت�صعى 
وتكنولوجي�  املعلوم�ت  جم�ل  يف 
الت�ص�لت )ICT(، اإذ من املتوقع اأن 
يكون لهذه التكنولوجي� ت�أثري كبري على 
امل�صتوى الع�ملي يف �صن�عة الأ�صلحة 
والبحرية  الربية  املركب�ت  مثل 

والط�ئرات بدون طّي�ر، والروبوت�ت.
اإىل   Caitriona ت�صري  كم� 
�صيتم  املتقدمة  الربجمي�ت  اأن 
يف  متزايد  ب�صكل  ا�صتخدامه� 
�صيتم  حيث  الإلكرتونية،  العملي�ت 
يف  الق�تلة"  "الروبوت�ت  ا�صتخدام 
احلروب،  �ص�حة  يف  قريب  وقت 
اإ�رشائيل  مثل  دول  ح�لي�ً  وتوحد 
وكوري� اجلنوبية، ت�صتخدم الروبوت�ت 
وهي  اله�مة،  املن�ص�آت  حتر�ش  التي 

روبوت�ت م�صلحة.
الع�م  القط�عني  اأدوار  عن  اأم� 
توؤكد  التكنولوجي�،  هذه  يف  واخل��ش 
القط�عني  هذين  اأن   Caitriona
التكنولوجي،  التطور  عملية  يقودان 
اأن  الع�م  القط�ع  ي�صتطيع  لن  ولكن 
الأخري  لأن  اخل��ش،  القط�ع  ي�ص�ير 
ق�در ب�صورة اأكرب على �رشعة البتك�ر 
ملتطلب�ت  اأ�رشع  ب�صكل  وال�صتج�بة 
مثاًل  الروبوت  عمر  اإن  حيث  ال�صوق، 
املجمع  بوا�صطة  فيه  التحكم  يتم  ل 
الأمريكي،  الع�صكري  ال�صن�عي 
خ��صة  �رشك�ت  خالل  من  ولكن 
زي�دة  يتوقع  ولكن  ذلك.  ب�إنت�ج  تقوم 
احلكومي  القط�عني  بني  التع�ون 
زي�دة  ظل  يف  م�صتقبال  واخل��ش 
ال�رشيع  والتطور  الإلكرتوين  التعقيد 

للتكنولوجي�.

الأ�سلحة النووية بحلول عام 
2030

 Paul M. كويل  "ب�ول  الب�حث  يرى 
Cole" اأنه بحلول ع�م 2030 �صيكون 
اأمر  النووي  ال�صالح  على  احل�صول 
اأب�صط مم� هو عليه ح�لي�ً، ويتوقع اأن 
ت�صل عدد الدول يف الن�دي النووي اإىل 
بزي�دة دولة واحدة عن عدد  10 دول 

الدول النووية الآن.
هل  اختب�ر  ميكن  ل  اأنه  اإىل  وي�صري 
اإىل  النووي  النت�ص�ر  م�ص�ألة  توؤدي 
يف  ت�ص�هم  اأم  الع�ملي  الأمن  تعزيز 
توزيع  ن�صتطيع  ل  لأنن�  تقوي�صه، 

دول،  ع�رش  على  النووية  الأ�صلحة 
وتبي�ن نت�ئج ذلك على الأمن الع�ملي 
وتوزيعه�  الأ�صلحة  تلك  ا�صرتداد  ثم 

على ع�رشين دولة اأخرى.

ركود �سوق ال�سالح الأمريكي يف 
العامل

 Jonathan"  يركز "جونث�ن ك�فرييل
يف  م�ص�رك  ب�حث   -D. Caverle
للتكنولوجي�-  م��ص�ت�صو�صت�ش  معهد 
ال�صالح  �ص�درات  م�صتقبل  على 
الأمريكية، وي�صري اإىل اأن �صوق ال�صالح 
الأمريكي يواجه ركوداً منذ ت�صعيني�ت 
وجود  على  عالوة  امل��صي،  القرن 
ورو�صي�،  ال�صني  من  �رش�صة  من�ف�صة 
بيع  يف  ي�صتمران  اأن  يتوقع  واللذين 

كمي�ت كبرية من الأ�صلحة.
يعرج  الركود،  اأ�صب�ب  تو�صيح  وقبل 
تتمتع  التي  املزاي�  اأهم  اإىل  الك�تب 
يجعله�  مم�  املتحدة،  الولي�ت  به� 
يف  ركوده�  من  العودة  على  ق�درة 
املزاي�  تلك  اأهم  ومن  ال�صالح،  �صوق 
حليفة.  ودول  قوي  اقت�ص�د  وجود 
الرتاجع  اأ�صب�ب   Caverle ويُعدد 
ومنه�  املج�ل،  هذا  يف  الأمريكي 
حيث  امليزانية،  يف  التخف�صي�ت 
الدف�عية  امليزانية  تخفي�ش  اأدى 
كم�  ال�صوق،  ح�صة  يف  انخف��ش  اإىل 
حلف�ء  م�صرتي�ت  يف  تراجع�ً  ثمة  اأن 
من  خ�صو�ص�ً  املتحدة،  الولي�ت 
الغربية  اأوروب�  يف  التقليدين  احللف�ء 
وكندا والي�ب�ن وا�صرتالي�، وكذلك ت�صع 
الولي�ت املتحدة العديد من العوائق 
وهو  ال�صالح،  ت�صدير  اأم�م  والعقب�ت 
م� يوؤثر بدوره على حركة بيع ال�صالح 

الأمريكي.
ويف ال�صي�ق ذاته، يوؤكد الب�حث "فيليب 
اأن   "Philip Finnegan فنيج�ن 
الأمريكية  امليزانية  يف  التق�صف 
ال�صالح  �صن�عة  على  ب�ل�صلب  اأثَّر 
ال�صي��ص�ت  اأن  ويرى  الأمريكي، 
ح�جة  يف  الأمريكية  احلكومية 
القدرة  �صم�ن  اأجل  من  تعديل  اإىل 
�صوق  يت�آكل  ل  وحتى  التن�ف�صية، 

ال�صالح الأمريكي يف امل�صتقبل.

م�ستقبل �سوق ال�سالح الأوروبي

 Martin" لوندم�رك   "م�رتن  ي�صري 
الوك�لة  مدير  ن�ئب   –Lundmark
اأن  اإىل   - الدف�ع  لأبح�ث  ال�صويدية 
ب�صكل ع�م يف ح�جة  ال�صالح  �صن�عة 

اإىل اإع�دة هيكلة من جديد، واأنه يجب 
�صن�عة  ت�أخذ  اأن  احلكوم�ت  على 
ال�صالح مبزيد من اجلدية، وذلك لعدة 
القومي،  الأمن  حفظ  اأهمه�  اأ�صب�ب 
من  به�  اخل��صة  التكنولوجي�  وحم�ية 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  التنمية،  حتقيق  اأجل 

هيبة الدولة ع�ملي�ً.
الأوروبي  ال�صوق  اأن   Martin ويذكر 
ل�صن�عة ال�صالح ي�صهد ارتف�ع�ً �صوف 
الدول  وتظل  ق�دم،  لعقد  ي�صتمر 
هذا  يف  اأوروبي�ً  املهيمنة  الف�علة 
وفرن�ص�،  )بريط�ني�،  هي  املج�ل 
املتوقع  ومن  واأمل�ني�(.  واإيط�لي�، 
الرئي�صي  الهيمنة  حمور  يكون  اأن 
املتحدة،  واململكة  فرن�ص�  من  لكل 
جت�ه  البع�ش  ت�صكك  ظل  يف  خ��صًة 
ال�صوق الأمل�ين، وقلة الثقة يف ال�صوق 
الإيط�يل نتيجة تكرار الأزم�ت امل�لية 
على  �صي��صي،  ا�صتقرار  وجود  وعدم 
للدول  الداخلية  الأو�ص�ع  اأن  اعتب�ر 
ال�صالح  �صوق  تواجده� يف  على  توؤثر 

الع�ملي.
دول  عدة  توجد  اآخر،  ج�نب  على 
على  متوا�صع  ب�صكِل  تُنفق  اأوروبية 
)النم�ص�،  مثل  ال�صالح  �صن�عة 
وهولندا،  واليون�ن،  والربتغ�ل، 
و�صوي�رشا(،  والدمن�رك،  وبلجيك�، 
دعم�ً  تويل  احلكوم�ت  هذه  اأن  اأي 
وهو  ال�صالح،  ل�صن�عة  حمدوداً 
امل�صهد  يف  ح�صوره�  من  يُقلل  م� 

الأوروبي ب�صكل ع�م.
ف�إن  اأوروب�،  و�رشق  و�صط  يف  اأم� 
والت�صيك،  )�صلوف�كي�،  مثل  دولً  ثمة 
جذب  حت�ول  وروم�ني�(  واملجر، 
اآ�صي�  ال�صالح من  الدويل على  الطلب 
حيث  اجلنوبية،  واأمريك�  واأفريقي� 
تقدم هذه الدول تكنولوجي� جيدة مب� 

فيه الكف�ية.
الدول  تقف  اأن   Martin ويرجح 
الأوروبية يف وجه ال�رشك�ت الأمريكية 
من اأجل عدم ال�صم�ح له� ب�ل�صتحواذ 
الكربى،  الأوروبية  ال�رشك�ت  على 
خ��صًة يف جم�ل الدف�ع ال�صرتاتيجي، 
على  الدول  تلك  تركيز  ظل  وذلك يف 
احليوية  ال�صرتاتيجية  امل�ص�لح 

امل�صرتكة.

كم� ي�صري Martin اإىل زي�دة الإنف�ق 
يف  لل�صالح  والتطوير  البحث  على 
اأجل  من  اأوروبي�ً،  امليهمنة  الدول 
الولي�ت  على  العتم�د  تقليل 
حوايل  تنفق  لتزال  والتي  املتحدة، 
الحت�د  دول  تنفقه  م�  اأ�صع�ف   6
البحث  على  جمتمعة  الأوروبي 

والتطوير يف هذا املج�ل.
"اأودي  تتوقع  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
 –  "Aude Fleurant فلورانت 
يف  الع�صكري  الإنف�ق  برن�مج  مديرة 
ال�صالم  لأبح�ث  �صتوكهومل  معهد 
تع�ونية  �صين�ريوه�ت  ثالثة   - الدويل 
ال�صالح  يتعلق مب�صتقبل �صن�عة  فيم� 

يف اأوروب�، وهي:ـ
ال�صين�ريو الأول: يتعلق بتعزيز التع�ون 
�صي�غ�ت  نحو  الأوروبي  والتن�صيق 
جديدة ت�صمح بتق��صم املوارد وتن�صيق 

الحتي�ج�ت واملتطلب�ت.
بتو�صيع  يت�صل  الث�ين:  ال�صين�ريو 
الدول  من  لتمتد  التف�قي�ت  دائرة 

نط�ق  اإىل  البع�ش  وبع�صه�  الأوروبية 
ال�رشك�ت  بني  ب�لتع�ون  ي�صمح  متغري 
بينه�  اأو  البع�ش  وبع�صه�  الأوروبية 

وبني الدول.
بتدويل  يرتبط  الث�لث:  ال�صين�ريو 
ال�رشك�ت  من  العديد  اأن�صطة 
هن�ك  يكون  �صوف  والتي  الأوروبية، 
تن�ف�ش فيم� بينه� وبني لعبني اآخرين 

ق�دمني من اجلنوب.

م�ستقبل �سناعة ال�سالح يف 
ال�سني ورو�سيا

"م�يكل  ي�صري  ب�ل�صني،  يتعلق  فيم� 
 -  "Raska Michael را�صك� 
الدف�عية  الدرا�ص�ت  مبعهد  الب�حث 
اإىل   - �صنغ�فورة  يف  وال�صرتاتيجية 
ب�عتب�ره�  اإليه�  النظر  يتم  ال�صني  اأن 
حمتمل  ع�صكري  من�ف�ش  اأكرب 
احل�دي  القرن  يف  املتحدة  للولي�ت 

والع�رشين.
فيم�  ال�صيني  الت�ريخ  ومبراجعة 
اأن  جند  ال�صالح،  ب�صن�عة  يتعلق 
منذ  تعك�ش  الدف�عية  ا�صرتاتيجي�ته� 
امل��صي  القرن  خم�صيني�ت  اأواخر 
وذلك  كبرياً،  تكنولوجي�ً  تطوراً 
امل�ص�عدات  على  بداية  ب�لعتم�د 
مواجهة  يف  اآنذاك  ال�صوفيتية 
التهديدات الغربية، لأن مو�صكو ك�نت 
تريد بكني قوية من اأجل مواجهة نفوذ 

وا�صنطن املتن�مي.
للقي�دات  الرئي�صي  الهدف  وظل 
التطور  تنمية  هو  املتع�قبة  ال�صينية 
التكنولوجي وال�صن�عي، وا�صتمر ذلك 
امل��صي  القرن  �صتيني�ت  اأواخر  حتى 
الحت�د  بني  �صق�ق  حدوث  حت 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  وال�صني،  ال�صوفيتي 
�صينية،  داخلية  ا�صطراب�ت  حدوث 
ال�صيني  البتك�ر  تراجع  اإىل  اأدى  مم� 

عَم� ك�ن عليه يف العقد ال�ص�بق.
القرن  �صبعيني�ت  اأواخر  يف  اأم� 
الهتم�م  ا�صتع�دة  مت  فقد  امل��صي، 
اأجل  ب�لعلم والتكنولوجي� من  ال�صيني 
املتزامنة  القت�ص�دية  التنمية  تعزيز 
ال�صتخدام  ذات  التكنولوجي�  مع 
للمدنيني  ال�صم�ح  مَتّ  وقد  املزدوج، 
ال�صالح  �صن�عة  يف  اجلي�ش  بدعم 
والف�ص�ء،  )التكنولوجي�،  ويف جم�لت 
ا�صتمر  م�  وهو  والط�قة(،  والت�صنيع، 
حيث  الت�صعيني�ت،  منت�صف  حتى 
الرتكيز  من  مزيد  اإىل  ال�صني  �صعت 

على تلك املج�لت.
اأ�صبح  الت�صعيني�ت،  اأواخر  وبحلول 
وعم�لة  مفرطة،  بريوقراطية  هن�ك 
بني  تع�ون  وجود  وعدم  زائدة، 
اإىل  اأدى  مم�  واملدنيني؛  اجلي�ش 
ك�نت  عم�  ال�صالح  �صن�عة  تراجع 
ويف  ال�ص�بقة،  ال�صنوات  خالل  عليه 
امل�صكالت  تلك  تاليف  مَتّ   1998 ع�م 
من اأجل تن�صيط ال�صن�عة من جديد، 
اأجل  من  كبرية  موارد  تخ�صي�ش  ومَتّ 

الإنف�ق على البحث والتطوير.
ومنذ ع�م 2003 مَتّ و�صع ا�صرتاتيجية 
املدنية  الأجهزة  تق�رب  اإىل  تهدف 
وال�صم�ح  بل  جديد،  من  والع�صكرية 
ب�لعمل  اخل��ش  القط�ع  ل�رشك�ت 
حتقيق  اأجل  من  ال�صالح  �صن�عة  يف 

تطوير اأكرب.

م�ساهمةاخلمي�س 29   اأوت  2019  املوافـق  ل28  ذواحلجة   1440هـ 8
�سباق "عاملي"

م�ستقبل �سناعة ال�سالح يف 
العامل عام 2030

تكت�سب �سناعة ال�سالح اأهمية كربى يف خ�سم التفاعالت ال�سراعية التي ي�سهدها العامل، حيث بات امتالك ال�سالح اأمراً بالغ الأهمية 
للدول من اأجل اأمنها القومي. وُتعّد الدول ذات اأكرب ميزانيات دفاع يف العامل هي الأكرث تواجداً يف �سوق ال�سالح العاملي، وبالتحديد الوليات 

املتحدة ورو�سيا وال�سني واململكة املتحدة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

الأ�ستاذ : ويرق عبد القادر حم�سر ق�سائي لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء 
اجللفة 

م�ستخلف للأ�ستاذ  بن حادو حممد املوقع اأدناه 
الكائن مكتبه: �سارع الأمري عبد القادر 146 /49 اجللفة الهاتف: 027922250

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر )املادة 412 من ق اإ م اإ(
جمل�س  اخت�سا�س  دائرة  لدى  ق�سائي  حم�سر  القادر  عبد  ويرق  الأ�ستاذ:  نحن 

ق�ساء اجللفة 
م�ستخلف للأ�ستاذ  بن حادو حممد املوقع اأدناه 

لفائدة ال�سيد)ة(: �سركة اللفتات و اإ�سارات الطرق و ال�سرييغرافيا  
موؤ�س�سة ذات امل�سوؤولية حمدودة ممثلة مبديرتها حمراين �سباح 

الكائن مقرها : املنطقة ال�سناعية واد امل�سار احلرا�س اجلزائر 
املدنية  الإجراءات  قانون  من   412/  613/  612 املواد  على  الطلع  بعد 

والإدارية
بناءا على ال�سند التنفيذي للأمر ال�سادر عن حمكمة اجللفة حتت رقم :

18/ 1184 
و   3100/18 الفهر�س  رقم   18/  2154 اجلدول  رقم   2018/  12/  25  : بتاريخ 

املمهور بال�سيغة التنفيذية 
- بناءا على امر الن�سر ال�سادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ:

 10 /07 /2019 حتت رقم: 708 /2019
-كلفنا ال�سيد)ة(: احلي�سة العيا�سي ابن مو�سى  

ال�ساكنني : حي فكاين عمارة 1445 رقم 01 اجللفة  .
بدفع للطالب املبلغ التايل: 2.930.430.00 دج .

التكليف  حم�سر  ن�سر  تاريخ  من  ت�سري  للوفاء  يوما   15 مهلة  له  بان  ونبهناه 
بالوفاء وال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية كي ل يجهل ماتقدم

املح�سر  هذا  من  ن�سخة  و�سلمنا  اأعله  ذكر  كما  وتكلفنا  بلغنا  لذلك  -واثباتا 
للمخاطب طبقا للقانون

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س  اخت�سا�س  دائرة  لدى  ق�سائي  حم�سر  القادر  عبد  ويرق   : الأ�ستاذ 
ق�ساء اجللفة 

م�ستخلف للأ�ستاذ  بن حادو حممد املوقع اأدناه 
الهاتف:  اجللفة   49/  146 القادر  عبد  الأمري  �سارع  مكتبه:  الكائن 

027922250
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر )املادة 412 من ق اإ م اإ(

نحن الأ�ستاذ: ويرق عبد القادر حم�سر ق�سائي لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س 
ق�ساء اجللفة 

م�ستخلف للأ�ستاذ  بن حادو حممد املوقع اأدناه 
لفائدة ال�سيد)ة(: موؤ�س�سة تعبيد الطرقات لولية اجلزائر  

الكائن مقرها : 1 نهج دولن�س امليناء اجلزائر 
املدنية  الإجراءات  قانون  من   412/  613/  612 املواد  على  الطلع  بعد 

والإدارية
بناءا على ال�سند التنفيذي للقرار اجلزائي ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر 
املمهور   17/ 04/ 05  : 4059 /17 بتاريخ   : 1555 /17 فهر�س رقم  حتت رقم 

بال�سيغة التنفيذية  
- بناءا على امر الن�سر ال�سادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ:

 03 /06 /2019 حتت رقم: 606 /2019
-كلفنا ال�سيد)ة( : براهيمي عمر �سرقي

ال�ساكنني : حي �سليماين عمريات 01 /03 باجللفة .
بدفع للطالب املبلغ التايل: 13.338.798.00 دج مبا فيها م�ساريف التنفيذ.

التكليف  حم�سر  ن�سر  تاريخ  من  ت�سري  للوفاء  يوما   15 مهلة  له  بان  ونبهناه 
بالوفاء وال تنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية كي ل يجهل ماتقدم

املح�سر  هذا  من  ن�سخة  و�سلمنا  اأعله  ذكر  كما  وتكلفنا  بلغنا  لذلك  -واثباتا 
للمخاطب طبقا للقانون

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة ، جمل�س ق�ساء تيبازة 
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير
ال�سراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 36  023

حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء
عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�سر الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة ، ع�سو ال�سركة املدنية املهنية للأ�ستاذين / حمدي با�سا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن 
مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير ، ال�سراقة املوقع اأدناه .

 ، 19/ 1626 11 /04 /2019 رقم الرتتيب  06 /2019 املتعلقة باأمر الأداء ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة بتاريخ   /17 و مبوجب ال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ 
رقم الفهر�س 1359 /17 

م�سمون  بن�سر  الإذن  املت�سمن   ،19/  5382 رقم  ،الفهر�س   19/  3311 الرتتيب  رقم   ،   2019/  07/  28 بتاريخ  ال�سراقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر  للأمر  تنفيذا  و 
حم�سري التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء و ال�سند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�سى املادة 412 ، 612 و 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف عن طريق الن�سر

 جممع بوليكون كارامادن  - املمثل من طرف ممثله القانوين 
الكائن مقره : طريق الثانوية فيل B2 زرالدة ولية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خلل الأجل القانوين
لفائدة : ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة ذبو�س كاترينق THE BOSS Catering املمثلة من طرف م�سريها 

العنوان : ق�سم 02 املجموعة رقم 45 طابق اأر�سي حمل )اأ( ت�سالة املرجة بئر التوتة ، اجلزائر 
القائم يف حقها و احلا�سرة عنها يف ق�سية احلال ، وكيلتها  الأ�ستاذ / بومغار ر�سيدة املحامية املعتمدة لدى املحكمة العليا 

ما جمموعه مبلغ 10.836.373.43 دج ) ع�سرة مليني و ثمامنائة  �ستة و ثلثون األفا و ثلثمائة و ثلثة و �سبعون   دينارا جزائريا و 43 �سنتيما  ( 
و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سة ع�سر )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�سري من يوم الن�سر ، و اإل مت التنفيذ �سده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

املح�سر الق�سائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركة املدنية املهنية للمح�سرين الق�سائيني 

لدى اخت�سا�س حمكمة ال�سراقة ، جمل�س ق�ساء تيبازة 
للأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير
ال�سراقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 36  023
حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقد تبليغ  اأمر اأداء 

عن طريق الن�سر 
نحن املح�سر الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة ، ع�سو ال�سركة املدنية املهنية للأ�ستاذين / حمدي با�سا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن 

مقرها برقم 29 حي 60 م�سكنا ، عي�سات اإيدير ، ال�سراقة املوقع اأدناه .
لفائدة : ال�سركة م �س و ذ م م بي اأ ترافو – ممثلة يف �سخ�س م�سريها بريك مراد 

الكائن مقره : لقامة الزيتون ق�سم 02 جمموعة ملكية 283 بلدية دواودة ، تيبازة 
القائم يف حقها و احلا�سر عنها يف ق�سية احلال وكيلها ، الأ�ستاذ بريك الغزايل املحامي لدى املجل�س 

و تنفيذا للأمر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 18 /08 /2019  ، رقم الرتتيب 03562 /19 ،رقم الفهر�س 3812 /19  ، املت�سمن الإذن بن�سر م�سمون عقد 
التبليغ الر�سمي لأمر الأداء  بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�سى املادة 412 و 308 و ما يليها  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نبلغ  عن طريق هذا  الن�سر

اإىل : جممع بوليكون كارامان للإن�ساءات – ممثل يف �سخ�س م�سريه فارة ق كفار 
الكائن مقره : طريق الثانوية فيل B2 زرالدة ولية اجلزائر 

م�سمون اأمر الأداء ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�سراقة بتاريخ 10 /07 /2019 رقم الرتتيب 3087 /19 ، رقم الفهر�س 3448 /19 و نكلفه بدفعه بني اأيدينا خلل 
اأجل خم�سة ع�سر )15( يوما لفائدة العار�سة 

مقابل الدين املقدر مببلغ 23.167.030.08 دج م�ساف له امل�ساريف و احلقوق القانونية ، اأي ما جمموعه 23.643.450.68 دج 
كما اأعلمناه باأن له احلق يف تقدمي اعرتا�سه خلل خم�سة ع�سر )15( يوما يبداأ من تاريخ التبليغ الر�سمي ، و ذلك بطريق ال�ستعجال اأمام القا�سي الذي اأ�سدر 

المر طبقا لن�س املادة 308 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
حتت جميع التحفظات 

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�سر لتن�سر ن�سخة منه ب�سحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
                        املح�سر الق�سائي 

ANEP N°:  1931007179الو�سط:2019/08/29



الكاتب: عي�سى قراقع

 �سهيداً فل�سطينياً وعربياً ال زالوا 
مقيدين  الغياب  يف  ماأ�سورين 
واال�سم  القرب  جمهويل  مدفونني 
عليهم  ميار�س  �سهداء  والظالل، 
حتى  ميوتوا  مل  الأنهم  اآخر  موتاً 
يف  الرتاب  حتت  يذوبوا  مل  االآن، 
حتري�س  عن  يتوبوا  مل  الن�سيان، 
اأهل القبور على الثورة والع�سيان، 
كما  االأحياء  من  حرية  اكرث  هم 
يقول "اال�رسائيليون"، دمهم تو�سع 
االأجيال  كل  �رسخة  و�سكن  وتوزع 
خطاهم  ترتيب  اأعادوا  القادمة، 
واأرواحهم ملوا ا�سالءهم واكتملوا 

يف املكان.
بقتل  االحتالل  دولة  تكتف  مل 
وت�سفيتهم،  واإعدامهم  ال�سهداء 
بالقنابل  اأج�سادهم  متزيق 
ي�سبع  مل  والر�سا�س،  وال�سواريخ 
روؤو�سه،  تفجري  من  القنا�س 
لهذا  ميت،  مل  املوت  اأن  يخ�سون 
البعيد،  يف  رفاتهم  يحتجزون 
يعتقدون اأن االأرواح تعود يف حياة 
احتجاز  اأن  ويعتقدون  االآخرين، 
البطولة  يدفن  �سوف  اجل�سد 
وامل�سرية،  والرمز  االإرادة  ويدمر 
ويعود  �سهيد  اأي  ينجوا  ال  وحتى 
االحتالل  دولة  �رسعت  ذويه،  اإىل 
جثامني  احتجاز  لها  يجوز  قانوناً 
القر�سنة  حرب  و�سنت  ال�سهداء، 
املالية،  اعانتهم  على  وال�رسقة 
اخلام�س  "ا�رسائيل"  حرب  هي 
تقاريرهم  وح�سب  االأموات،  على 
ال�سهداء  فاإن  واالأمنية  الع�سكرية 

الفل�سطينيني هم االقدر على التنباأ 
بيوم القيامة، اأ�سماءهم لها تبيعات 
كل  على  تلمع  اأ�سماءهم  الزالزل، 
و�سحابة،  ون�سيد  وحائط  قلب 
يف  كاالأ�سجار  واقفة  اأ�سماءهم 
ومظاهرة،  وحديقة  �سارع  كل 
و�سلوات  كثرية  حجارة  ا�سماءهم 

متتالية واغنية.
لو اأ�سغت موؤ�س�سات حقوق االن�سان 
جيداً، لو اقرتبت من باب الثالجة 
ال�سهداء،  �سوت  ل�سمعت  امللتهبة 
اجلرمية  اأن  الأدركت  حينها 
م�ستمرة،  اجلرمية  مزدوجة، 
لي�س  ومتعمدة،  ممنهجة  اجلرمية 
باأن  "اال�رسائيليون"  يدعي  كما 
املبادلة  بغر�س  ال�سهداء  احتجاز 
بغر�س  واملفاو�سة  وامل�ساومة 
و�رسائع  مبادئ  على  االبتزاز 
العقاب  االن�سان، امنا هذا  حقوق 
التي  املمار�سات  وهذه  االن�ساين 
"ا�رسائيل"  بدولة  اإال  حتدث  مل 
هي الفا�سية والعن�رسية والرببرية 
هي  احلديثة،  "اال�رسائيلية" 
بالقانون  امل�ستهرتة  الهمجية 
االن�سانية  والعدالة  الدويل 
دولة  والدينية،  االخالقية  وبالقيم 
تذيب  ت�سجنهم،  االموات،  تخ�سى 
ت�سطب  الرتاب،  حتت  اأج�سادهم 
مرتعبة،  خائفة  دولة  اأ�سماءهم، 
باجلرائم  ومثقلة  هرمة  دولة 
وال�سجون  واالأ�سالك  وباحلديد 

وبرهاب االأموات.
يحتجز  حيث  املوتى  ثالجات  يف 
ال�سهداء ترى لهيب الدماء وت�سمع 
�ساخة  الثالجات  اجلثث،  كالم 

لي�ست  اجلثث  باردة،  ولي�ست 
ال�رسايني  نائمة،  وال  جممدة 
القلوب  تتدفق،  الدماء  تنب�س، 
�سافية  مفتوحة  العيون  ت�ستعل، 
ترانا، تقول اإحدى اجلثث: ا�ستطيع 
احلياة،ابذل جهدي، احترك القنع 
اتنف�س  عندي،  بالنب�س  القلب 
ويف  بعدي،  بالعي�س  الروح  القنع 
ان  عني  ويبحث  يذكرين  من  و�سع 

يجدد عمري.
اجلثة:  قالت  الثالجة  لهيب  يف 
من  راأ�سي  على  الر�سا�س  اأطلقوا 
ملقى  جريحاً  كنت  �سفر،  م�سافة 
على االأر�س، مل اأكن اأ�سكل خطراً 
اجلنود،  حياة  على  يدعون  كما 
على  النار  واأطلق  اأحدهم  اقرتب 
يف  وغرقت  راأ�سي  فجر  راأ�سي، 
دمي وحلمي وعظمي التي تناثرت 
يحتفلون  راأيتهم  الر�سيف،  على 
مبوتي يرق�سون ويبتهجون، اأعطوا 
اإنه  و�ساماً،  قتلني  الذي  اجلندي 
بارد  بدم  اأعدموين  قومي،  بطل 
اأطفاأوا عيني الأين راأيتهم، حملوين 
فت�سوين  ان  بعد  اأ�سود  كي�س  يف 
كانوا مرتعبني  وتاأكدوا من موتي، 
قدري  يحملون  انهم  ومتوج�سني 

كقنبلة.
اجلثة:  قالت  الثالجة  لهيب  يف 
غرفة  يف  ال�سجن،  يف  قتلوين 
�رسبوين  بامل�سكوبية،  التحقيق 
و�سبحوين وعزلوين، كان املحققون 
اعطائي  رف�سوا  حقيقية،  وحو�ساً 
اأي عالج، رف�سوا زيارة املحامي 
قرار  هناك  االأحمر،  ال�سليب  اأو 
لفظت  اأعرتف،  مل  اإن  بقتلي 

منت�سف  بعد  االأخرية  اأنفا�سي 
ال�سيقة،  الزنزانة  تلك  يف  الليل 
وقبل  جدارها،  على  ا�سمي  كتبت 
راأيت  االخرية  ال�سكتة  اأ�سكت  ان 
كوة  من  تطل  القادمة  حريتي 
احلمام  من  و�رسباً  �سغري  �سباك 

االبي�س ي�سلي علي من بعيد.
اجلثة:  قالت  الثالجة  لهيب  يف 
ولد  اأنا  هنا  �سهيد  اأ�سغر  اأنا 
�سكان  عاماً   16 عمري  �سغري 
القد�س  العب  كنت  القد�س، 
احلجارة  �ساحتي،  و�سوارعها 
القد�س  حجارة  هي  يدي  يف 
ال�سماوية، ت�سديت مع املرابطني 
الغالة  للم�ستوطنني  واملرابطات 
اقتحموا  الذين  واملتطرفني 
القت  املبارك،  االق�سى  م�سجد 
ال�رسطة اال�رسائيلية القب�س علي، 
ايديهم،  بني  مقيد  ا�سريا  كنت 
واطلق  امل�ستوطنني  احد  اقرتب 
راأيت  قلبي،  اخرتقت  ر�سا�سة 
على  امامي  ويقفز  ينتف�س  قلبي 
حتت  ميدانياً  اعدموين  االر�س، 
االحتالل،  �رسطة  وت�سجيع  غطاء 
مل يكتفوا بقتلي بل �رسعوا ب�رسبي 
بنعالهم وايديهم وبواريدهم، دمي 
ينزف وج�سدي حمطم، راأيت امي 
عني  تبحث  االخرية  اللحظات  يف 
راأيت ا�سدقائي يف �سف  وتنادي، 
تقرع  اجرا�ساً  و�سمعت  املدر�سة 

و�سالة تعلو فوق ال�سحاب.
اأنا  يف لهيب الثالجة قالت اجلثة: 
بال�سجون،  عاماً   29 ق�سيت  ا�سري 
كنت مري�سا تنه�س ج�سدي االورام 
اخلبيثة، مل تقدم م�سلحة �سجون 

مدار  على  يل  العالج  االحتالل 
االورام  كربت  اعتقايل،  �سنوات 
اموت  كنت  وانت�رست يف ج�سمي، 
�سقطت  رويداً،  رويداً  يوم  كل 
يودعني  مل  ع�سقالن،  �سجن  يف 
االأ�رسى،  زمالئي  �سوى  اأحد 
اإىل  ولي�س  الثالجة  اإىل  اأخرجوين 
الذي  الطبيب  كان  اأمي،  ح�سن 
يرتدي ثوب اجلالد يبت�سم، قتلني 
احكموا  املتعمد،  الطبي  االهمال 
الثالجة علي حتى ال اهرب،  باب 
اأنا  يدي،  يف  ال�سال�سل  الزالت 
ل�ست خائفا من املوت، اأنا خائف 
االأ�رسى  االآخرين  زمالئي  على 
يف  املتواجدين  خا�سة  املر�سى 
م�ست�سفى الرملة ي�سارعون املوت 
النجدة،  اىل  يحتاجون  كل حلظة، 
حرية  من  جنمة  اىل  يحتاجون 

ولي�س جنمة من تراب.
 : اجلثة  قالت  الثالجة  لهيب  يف 
اال�رسائيلي  كبري  ابو  معهد  يف 
حيث يجري ت�رسيح اجلثث اجتمع 
بال�سكاكني  م�سلحون  رجال  حويل 
�رسقوا  واحلقن،  وال�سواطري 
مني  اخذوا  ج�سمي،  من  اع�ساء 
والكلية،  والقلب  واجللد  القرنية 
�رست  وذهبوا،  ج�سدي  افرغوا 
خفيفاً لقد مار�سوا القر�سنة على 
ج�سمي، عذبوين الف مرة، مزقوين 

يف الدنيا واالخرة.
اجلثة:  قالت  الثالجة  لهيب  يف 
على  يقراأ  من  يحررين؟  من 
يو�سلني  من  الفاحتة؟  روحي 

حوله  جبل،  فوق  جميل  قرب  اىل 
�ساهده  على  وينق�س  وورد  ازهار 
جنازة  امتنى  الرباعي؟  ا�سمي 
موؤذن  �سوت  امتنى  اليها،  انتمي 
يتحدث  العامل  كل  املغيب،  يف 
وي�سجب  امليت  دفن  كرامة  عن 
واالنتهاكات  املمار�سات 
جثاميننا  باحتجاز  اال�رسائيلية 
اذا؟  يحررين  من  طويلة،  �سنوات 
ونومي  موتي  يكتمل  ان  احتاج 
فالن�رس  جنازتي،  و�سالة  وقهوتي 
فمن  بيت،  ال�سهداء  وعودة  موت، 
ويك�سب  اج�سادنا  الثلج عن  يذيب 

الوقت؟
اجلثة  �سمعت  الثالجة  لهيب  يف 

تغني با�سعار حممود دروي�س:
اليها  ا�ستطعنا  ما  احلياة  نحب 

�سبيال
�رسيع  نباتاً  اقمنا  حيث  ونزرع 

النمو
ونح�سد حيث اقمنا قتيال

وننفخ يف الناي لون البعيد البعيد
ونر�سم فوق تراب املوت �سهيال

ونكتب ا�سماءنا حجرا حجراً
ايها الربق او�سح لنا الليل، او�سح 

قليال
اليها  ا�ستطعنا  ما  احلياة  نحب 

�سبيال.

يحيي ال�سعب الفل�سطيني وكل املنا�سرين بحقوقهم العادلة يوم 27-8 اليوم الوطني والعاملي 
ال�سرتداد جثامني ال�سهداء الذين حتتجز اأغلبهم �سلطات االحتالل يف مقابرها الع�سكرية ال�سرية 

،والتي ت�سمى مقابر االأرقام وجزء من ال�سهداء الزالوا حمتجزين بالثالجات الباردة.

لهيب الثالجة وكالم اجلثث

اخلمي�س 29   اأوت  2019  املوافـق  ل28  ذواحلجة   1440هـ 10

�سالح راأفت

دعوة املجتمع الدويل لل�سغط على "اإ�سرائيل" لالإفراج 
عن جثامني ال�سهداء 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�سو  اأكد 
االأمينة  نائب  الفل�سطينية،  التحرير 
الدميقراطي  لالحتاد  العامة 
�سالح  الرفيق  "فدا"  الفل�سطيني 
وقيادته  �سعبنا  ا�رسار  على  راأفت، 
�سهدائنا  جثامني  ا�سرتداد  على 
�سبيل  يف  باأرواحهم  �سحوا  الذين 
تقرير  وحق  واال�ستقالل  احلرية 
اإقامة  جت�سيد  اىل  و�سوال  امل�سري 

الرابع  الفل�سطينية على حدود  الدولة 
وعا�سمتها   1967 عام  حزيران  من 

القد�س.
وو�سف راأفت يف بيان له، مبنا�سبة اليوم 
ال�سهداء،  جثامني  ال�سرتداد  الوطني 
 304 احتجاز  يف  االحتالل  ا�ستمرار 
االحتجاز  ثالجات  يف  �سواء  �سهيدا 
جرمية  باأنها  االأرقام  مقابر  اأو 
للقوانني  �سارخ  انتهاك  ومتثل  حرب 

واملواثيق الدولية واالن�سانية.
اال�رسائيلي  االحتالل  "يوا�سل  وقال: 
يرتكبها  التي  احلرب  جرائم  م�سل�سل 
احتجاز  يف  وي�ستمر  �سعبنا  بحق 
من  ذويهم  ومينع  ال�سهداء  جثامني 
ومقابر  اأماكن  يف  ودفنهم  روؤيتهم 
الفل�سطينية  للعادات  وفق  معروفة 
�سعبنا  معاقبة  يف  لالمعان  وذلك 

وارهابه واإهانته".

وا�سار راأفت اىل ان �سلطات االحتالل 
الت�رسيعية  وموؤ�س�ساتها  االإ�رسائيلي 
على  وتعمل  الفا�سي  نهجها  توا�سل 
�سعبنا  القتالع  عن�رسية  قوانني  �سن 
وتركيعه،  اأر�سه  من  الفل�سطيني 
دولة  ت�ستخدمه  اجلثامني  فاإحتجاز 
واالبتزاز  امل�ساومة  لغر�س  االحتالل 
جنيف  التفاقية  وا�سح  خرق  يف 
الرابعة، الفتاً يف هذا ال�سياق اإىل قرار 

العام  يف  العليا  االإ�رسائيلية  املحكمة 
ق�سائًيا،  اأمًرا  اأ�سدرت  التي   2017
احتجاز  من  االحتالل  حكومة  مينع 
على  والتفاو�س  ال�سهداء  جثامني 
اإال يف حال �سن قانون يتيح  ت�سليمها، 
الهيئة  ي�سمى  ما  و�سادقت   ، ذلك  لها 
العام  االإ�رسائيلي يف  للكني�ست  العامة 
على  والثالثة  الثانية  بالقراءتني   2018
جثامني  احتجاز  يتيح  قانون  م�رسوع 

ال�سهداء.
راأفت  دعا  ت�رسيحه  نهاية  ويف 
حقوق  وجمل�س  الدويل  املجتمع 
ذات  الدولية  واملوؤ�س�سات  االن�سان 
العالقة لل�سغط على ا�رسائيل لالإفراج 
املحتجزة  ال�سهداء  جثامني  عن 
الفل�سطينيني  اال�رسى  معاناة  وانهاء 
ممار�ساتها  ووقف  �رساحهم  باإطالق 

االجرامية.
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بيان 

عهد الوفاء لل�سهداء الأ�سرى
�صقيع  يف  �صهيدا   51
مقابر  يف  الثالجات...253 

الأرقام و68 مفقودا

اآباءنا  اأمهاتنا،  اأخواتنا،  اإخوتنا، 
ال�صهداء  عائالت  من  واأبناءنا 

املحتجزة جثامينهم واملفقودين.

بنات  كافة  من  الكرمي  احل�صور   
واأبناء �صعبنا وموؤ�ص�صاته ال�صعبية 

والر�صمية والأهلية....

من  والع�رشين  ال�سابع  اليوم،  نلتقي   
اقرار هذا  �ساأننا يف كل عام منذ  اآب، 
الوزراء  ملجل�س  قرار  مبوجب  اليوم 
عام 2008، لنجدد وفاء الأحرار لأرواح 
نن�ساهم،  لن  اأننا  ولعائالتهم،  �سهدائنا 
حترير  حتى  ن�سالنا  نوقف  ولن 
بالعلم  ولفها  الطاهرة،  جثامينهم 
واحلنا  الورد  مباء  ور�سها  الوطني، 
وتو�سيدهم تراب مقابر عائالتهم وبني 
�سنوا�سل ف�سح جرائم  اأ�رشهم.  اأفراد 
الحتالل الفا�سي الذي فاقت جرائمه 
اأ�سالفه من امل�ستعمرين، حتى  جرائم 
الذي  اأكرثهم عن�رشية، هذا الحتالل 
اأقوى  وحماية  بتغطية  لالأ�سف  يحظى 
تدريجيا  تنتقل  التي  العامل،  يف  دولة 
من موقف الداعم اىل موقف ال�رشيك 
البلطجة  حملة  من  كجزء  لالحتالل، 
ماأفونون  �سا�سة  يقودها  التي  الدولية 
والتع�سب،  واجلهل  العن�رشية  بداء 
الدويل  والنظام  القانون  على  ينقلبون 
وا�ستخدموه �سد  اأهدافهم  الذي خدم 
ال�سعوب، ينقلبون على التجارة واملناخ 
وعلى الأمم املتحدة التي اأن�ساأوها بعد 
حروب مدمرة ح�سدت اأرواح ع�رشات 
ياأتي  املدن.  اآلف  ودمرت  املاليني 
والحتالل  العام  هذا  الوطني  اليوم 
وي�سن  البلطجة،  �سيا�سات  ي�سعد 
والأ�رشى  ال�سهداء  حربا �رشو�سا على 
وعائالتهم، �سعيا وراء جتويعهم وقطع 
اذ  ونحن  عنهم.  الكرمي  العي�س  �سبل 
نحيي موقف ال�سلطة الوطنية الراف�س 
لهذا البتزاز والتم�سك املبدئي واحلازم 
ب�سيا�سات الدعم القائمة لأ�رش ال�سهداء 
فئات  �سائر  ندعو  فاإننا  والأ�رشى، 
اأ�رش  حول  اللتفاف  زيادة  اىل  �سعبنا 
ال�سعب  اأبناء  فهم  والأ�رشى،  ال�سهداء 
مثلما هم اأبناء عائالتهم. ومثلما تعاين 
اأ�رش ال�سهداء املحتجزين فان عائالت 
الأ�رشى تعي�س قلقا دائما على م�سائر 
اأبنائها الذين يتحدون بط�س �سجانيهم 
ويواجهونهم ب�سدورهم العارية ال من 

اميانهم بعدالة ق�سية �سعبهم.
 كما ياأتي هذا العام والحتالل يك�سف 
املقد�سات  تهويد  نوايا  من  مزيد  عن 
وامل�س مبكانتها ال�سيا�سية والقانونية، 
والحلاق  ال�سم  نوايا  عن  والعالن 
الق�رشي  التهجري  �سيا�سات  وت�سعيد 
امل�سنفة  واملنطقة  القد�س  يف  لأهلنا 
حدود  ال�سيا�سات  تلك  وتعدي  بل  ج، 
ب،  و  اأ  منطقتي  لتدخل  ج  املنطقة 
والعالن عن رزمة قوانني على جدول 
القد�س  قانون  ومنها  الحتالل  اأعمال 

الكربى و�سم الأغوار...الخ
قطاع  يف  واأهلنا  اليوم  هذا  وياأتي 
�سجن  اأكرب  يف  احل�سار  يواجهون  غزة 

ع�رش  الثالث  للعام  العامل،  يف  للب�رش 
جرائم  ت�سعيد  مع  التوايل،  على 
حركة  وتقييد  والعدوان  الق�سف 
الأفراد والب�سائع وحتويل حياة مليوين 
نحو  لدفعهم  جحيم  اىل  فل�سطيني 
ذلك  يرافق  وما  والهجرة،  ال�ست�سالم 
من حماولت الهروب من هذا اجلحيم 
زهرة  يدفعون  �سبابنا  بات  الذي 
اأعمارهم يف الرب والبحر والغابات على 
تخوم الدول التي اأغلقت حدودها بوجه 
واجلوع  احلروب  جحيم  من  الهاربني 
والدمار. ولالأ�سف ياأتي كل ذلك يف ظل 
البغي�س  ال�سيا�سي  النق�سام  ا�ستمرار 
ال�رشر بوحدة م�سري  اأكرب  يلحق  الذي 
�سعبنا، دون وجود اأي بارقة اأمل بقرب 
انهاء هذا النق�سام وجتديد ال�رشعيات 
امل�ساركة  قاعدة  على  الفل�سطينية 
باختيار  ل�سعبنا  ت�سمح  التي  ال�سعبية 
ممثليه وتعزيز منعته وبنيته مبا ي�ساهم 
يف توفري مقومات ال�سمود اأمام اأ�رش�س 

حرب تطهري عرقي نواجهها.

احل�صور الكرام

امل�سارب  كافة  من  اليوم  نلتقي 
املادة  هو  ال�سهداء  ودم  والنتماءات، 
الال�سقة لوحدتنا، بو�سلتنا نحو القد�س، 
وجتري يف هذه الأثناء اأربع فعاليات يف 
غزة واخلليل ورام اهلل ونابل�س، �سبقتها 
ال�سهداء،  اأ�رشحة  لزيارة  فعاليات 
العرب  اخوتنا  �سهداء  مقابر  وتنظيف 
من جنود وفدائيني، عراقيني واأردنيني 
وذلك  عزيز،  قطر  كل  ومن  وم�رشيني 

اأقل الواجب.
ول يخفى عليكم اأن �سلطات الحتالل 
�سلفا  وزادت  �سيا�ساتها  �سعدت  قد 
تلبية  ال�سهداء  جثامني  مع  التعامل  يف 
بهدم  تكتفي  ل  التي  النتقام  ل�سهوات 
الدو�س على  بل حتاول  اأ�رشهم  منازل 
واأب�سط  الن�سانية  م�ساعرهم  اأب�سط 
يليق  مبا  يدفن  اأن  ان�سان،  لكل  حق 
اخلالق  كرمها  التي  الن�سان  بكرامة 

وكل الديانات ال�سماوية والو�سعية.
يف  تتوا�سل،  اأن  لحتجاجاتنا  نريد 
والت�رشيد  والتهويد  الهدم  مواجهة 
ل�سهدائنا  الأحرار  عهد  ولتجديد 
نهداأ  ولن  نن�ساهم  لن  اأننا  وعائالتهم 
اأو نهناأ حتى حتريرهم وحترير اأ�رشانا 
ملوا�سلة الطريق حتى حتقيق اأهداف 
�سعبنا يف احلرية وال�ستقالل والعودة.

فعهدا لل�سهداء، وعهدا لالأ�رشى وعهدا 
فراق  دمع  �سكبوا  وابنة  وابن  اأم  لكل 
وكرامتهم  دمعتهم  ن�سون  اأن  الأحبة 
الفل�سطيني،  ال�سعب  كربياء  وكربياءهم 

واإننا حتما ملنت�رشون. 
جثامني  ل�سرتداد  الوطنية  احلملة      
والفل�سطينيني  العرب  ال�سهداء 
الإ�رشائيلي  الحتالل  لدى  املحتجزة 

ومعرفة م�سري املفقودين 

احلملة الوطنية ل�سرتداد جثامني ال�سهداء 
املحتجزة والك�سف عن م�سري املفقودين

اأ . التوثيق:

خالل  جديدة  حالة   132 توثيق  مت 
العام 2009 لي�سل جمموع من مت توثيق 
ال�سهداء  عدد  حالة.   317 اإىل  حالتهم 
منهم 279 منهم 7 ن�ساء، فيما بلغ عدد 

املفقودين 38 مفقوداً.
و تّبني درا�سة اأولية لعملية التوثيق هذه 
اأن ما ن�سبته 6،7% من ال�سهداء هم دون 
فوق  هم  من  ن�سبة  و%7  عاماً،   18 �سن 
35 عاماً، فيما بلغت ن�سبة من اأعمارهم 
ما بني 18 – 25 عاماً 68،9 %، و ن�سبة 
عاماً   35  –  26 بني  ما  اأعمارهم  من 
17،4%، كما تّبني اأن ما ن�سبته 74،1% من 
ما  الواقعة  الفرتة  يف  �سقطوا  ال�سهداء 
بني اأعوام 1995 – 2010، و بالطبع فهم 
�سهداء �سقطوا اأثناء الإنتفا�سة الثانية.

على  و�سعها  مت  احلالت  هذه  جميع 
يجري  و  للحملة،  الإلكرتوين  املوقع 
املركز  عن  كتاب  لإ�سدار  الإ�ستعداد 
مطلع العام القادم بعنوان "لنا اأ�سماء و 
لنا وطن"، و �سيت�سمن اإ�سافة اإىل ما مت 
توثيقه عن ال�سهداء و املفقودين اأوراقاً 
قانونية، و اأخرى عن احلملة و ن�ساطاتها 

و تطلعاتها للمرحلة القادمة.
ب . الفعاليات اجلماهريية و تكوين راأي 
عام وطني موحد حول اأهداف احلملة:

الفعاليات  من  �سل�سلة  احلملة  نظمت 
 ،2009 العام  اإمتداد  على  اجلماهريية 
و  الوطن،  حمافظات  جميع  �سملت 
اتخذت هذه الفعاليات اأ�سكالً و م�سامني 
اإ�سافة  للم�ساركة فيها  متنوعة، جذبت 
اإىل ذوي ال�سهداء و املفقودين قطاعات 
جماهريية و موؤ�س�سات حقوقية و قوى 
اإعتبارية  اأحزاب وطنية و �سخ�سيات  و 
الت�رشيعي  املجل�س  برملانية يف  كتل  و 
الإعالم  و�سائل  جذب  ما  الفل�سطيني، 
املحلية و الف�سائيات و وكالت الأنباء 
اأثمرت  التحقيق.  و  باخلرب  لتغطيتها 
ب�سكل  الن�ساطات  و  الفعاليات  هذه 

رئي�سي عن:-
الفل�سطيني  الوزراء  جمل�س  قرار   -  1
بتاريخ  )13/11/06/م.و/�س.ف(  رقم 
جاء  ما  على  باملوافقة   ،2008/8/3
التي  املذكرة  ت�سمنتها  اإقرتاحات  يف 
رفعتها احلملة، و قد ق�سى القرار ِب:-

يوماً  عام  كل  يف  اآب   27 يوم  اإعتبار   -
ال�سهداء  جثامني  ل�سرتداد  وطنياً 

الفل�سطينيني و العرب.
و�سع  و  للحملة  احلكومة  تبني    -
اأهدافها على �سلم الأوليات و املطالب 

الوطنية الفل�سطينية.
اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  تكليف    -
بالعمل على اإثارة ق�سية جثامني ال�سهداء 
املحتجزة لدى احلكومة الإ�رشائيلية مع 
احلكومات و الهيئات املعتمدة لديها، و 
الأمم املتحدة، و العمل مع املنظمات 
و  الإن�سان،  حقوق  عن  املدافعة 
ال�سيا�سة  ف�سح  بهدف  الإعالم  و�سائل 
ال�سغط  و  اإ�رشائيل  العن�رشية حلكومة 
القانون  اإلتزاماتها ح�سب  لتنفيذ  عليها 
الدويل الإن�ساين و اتفاقيات جنيف بهذا 

اخل�سو�س.
و  الأ�رشى  �سوؤون  وزارة  تكليف    -

املحررين اإدراج مطالب احلملة يف اإطار 
برناجمها و ات�سالتها و فعالياتها.

و  املوؤ�س�سات  من  عدد  تعاون   -  2
اللجنة  فيها  مبا  الدولية  املنظمات 
مكتب  و  الأحمر،  لل�سليب  الدولية 
الإن�سان،  حلقوق  ال�سامي  املفو�س 
لذوي  املمثل  باإعتبارها  احلملة  مع 
و  مطالبهم،  عن  املعرب  و  ال�سحايا 
تقدمت  التي  املطالب  نقل  بالتايل 
هذه  يف  العليا  اجلهات  اإىل  احلملة  بها 

املنظمات و املوؤ�س�سات الدولية.
دولية  اإقليمية  ل�سبكة  نواة  بناء   -  3
الإحتالل  دولة  حكومة  على  �ساغطة 

الإ�رشائيلي.
حقوقية  موؤ�س�سات  احلملة  خاطبت 
كني�ست  اأع�ساء  و  دولية  و  اإقليمية 
و منظمات لالأمم املتحدة  اإ�رشائيليني 
مبذكرات و ر�سائل، بالإ�سافة اإىل عقد 
اإجتماعات ملندوبني عن قيادة احلملة 
و  الرئي�سية  مكاتبها  و  ممثلياتها  مع 
ذوي  مطالب  رفع  خاللها  مت  الفرعية، 
ال�سحايا اإىل الأمني العام لالأمم املتحدة، 
و الأمني العام جلامعة الدول العربية، و 
الذي قرر من  العربية  جمل�س اجلامعة 
املحتجزة  ال�سهداء  ق�سية  �سم  جانبه 
الأع�ساء  �رشقة  ق�سية  اإىل  جثامينهم 
و  الفل�سطينيني،  املوتى  من  الب�رشية 
دولة  انتهاكات  من  واحدة  باإعتبارها 
الأرا�سي  الإن�سان يف  الإحتالل حلقوق 
جدير  املحتلة.  العربية  و  الفل�سطينية 
ذكره اأن البعثة الفل�سطينية لدى جمل�س 
تقريرها  �سمنت  قد  الإن�سان،  حقوق 
جثامني  ق�سية  املجل�س  هذا  اإىل 
املفقودين  و  املحتجزة  ال�سهداء 
باإعتبارها كذلك واحدة من اأبرز ق�سايا 
النتهاكات الإ�رشائيلية حلقوق الإن�سان 
الفل�سطيني غري امل�سبوقة و التي تطال 
الإن�سان حتى بعد موته. كما يجدر ذكر 
ا�ستجواب  اأع�ساء كني�ست بتقدمي  قيام 
هذه  حول  الإ�رشائيلي  اجلي�س  لوزير 

الق�سية. 

ج. املتابعة القانونية:
حققت احلملة اإجنازاً نوعياً نهاية العام 
2009 على هذا ال�سعيد، عندما اأ�سدرت 
قراراً  الإ�رشائيلية  العليا  املحكمة 
م�سهور  ال�سهيد  جثمان  عن  بالإفراج 
اإحتجازه  بعد  العاروري  عو�س  طلب 
مدة 34 عاماً. و رغم �سيا�سة املماطلة 
و  الإحتالل  جي�س  قيادة  تنتهجها  التي 
اأذرع الأمن، اإل اأن الدائرة القانونية يف 
لرتجمة  جهدها  تكثف  القد�س  مركز 

اجلي�س  قيادة  اإلزام  و  الق�سائي  القرار 
�سابقة  الإجناز  هذا  يعترب  و  بتنفيذه. 

�سيتم البناء عليها للمرحلة القادمة.
باملح�سلة، ميكن اإعتبار نتائج ن�ساطات 
احلملة للعام 2009 اأ�سا�ساً نوعياً �ساحلاً 
للبناء عليها مبوا�سلة احلملة لن�ساطاتها 
اجلماهريية و ال�سيا�سية و الدبلوما�سية 
و القانونية حملياً و للعمل على تدويلها 
ق�سية  لتدويل  الوطني  اجلهد  اإطار  يف 
يف  العرب  و  الفل�سطينيني  الأ�رشى 
للعمل  و  الإ�رشائيلي،  الإحتالل  �سجون 
الإجماع  اإىل  م�ستندة  تدويلها  على 
حتى  الدويل  الت�سامن  اإىل  و  الوطني 
حياً  مثالً  تكون  و  اأهدافها  حتقيق 
املواطنني  ن�سال  و  لكفاح  ملمو�ساً 
وقف  لأجل  الدميقراطي  و  ال�سلمي 
الإ�رشائيلي  الإحتالل  دولة  انتهاكات 
الدويل  القانون  كفلها  التي  حلقوقهم 
اإتقافيات جنيف لعام 1949  الإن�ساين و 
لل�سليب  الثاين  و  الأول  الربوتوكولني  و 

الأحمر الدويل.
اأول ق�سية جناح حققتها احلملة:

"احلملة  يف  التطورات  اأحدث  يف 
ال�سهداء  جثامني  ل�سرتداد  الوطنية 
عن  والك�سف  والعرب  الفل�سطينيني 
م�سري املفقودين" هي اإ�ست�سدار قرار 
لالإفراج  الإ�رشائيلية  ال�سلطات  من 
�سالح  م�سهور  ال�سهيد  جثمان  عن 
 34 ملدة  حمتجزاً  جثمانه  كان  )حيث 
حتت  الواقعة  الأرقام  مقابر  يف  عاماً  
اإيل  وت�سليمه  )الإ�رشائيلية(  ال�سيطرة 
قرار حمكمة  فاإن  وعليه  ال�سهيد،  ذوي 
العدل العليا الإ�رشائيلية -والذي اأر�سل 
يف  الإ�رشائيلي  الع�سكري  القائد  عرب 
لالإلتما�سات  نتيجة  الغربية-  ال�سفة 
التي قدمت من قبل املركز يف ت�رشين 
قرار  �سمل  حيث   ،2009 لعام  الثاين 
ال�سهيد  املحكمة حتديد مكان جثمان 
وفح�س  اجلثة،  واإخراج  �سالح  م�سهور 
اجلثث،  من  للعديد  النووي  احلم�س 
وبعد حتديد جثمان ال�سهيد، مت اإرجاع 
 2010 اآب  يف  ذويه  اإىل  ال�سهيد  جثمان 
وفقاً  ودفنه  ت�سييعه  من  ومتكينهم 
بكرامته  يليق  وما  الدينية  لتقاليدهم 

الإن�سانية.
عام  �سالح  طلب  م�سهور  ال�سهيد  ولد 
تعليمه  وتلّقى  عارورة،  قرية  يف   1956
وقد  اهلل،  رام  ومدار�س  مدر�ستها  يف 
باإحدى  الع�سكري  بالعمل  اإلتحق 
التابعة  ال�رشية  الع�سكرية  اخلاليا 
للجبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني. 
قّوات  طاردته  ذلك،  اإىل  وكنتيجة 

مغادرة  اإ�سطّره  الذي  الأمر  الإحتالل، 
والعودة  املحتلة  الفل�سطينّية  الأرا�سي 
موؤلّفة  ع�سكرّية  دورّية  �سمن  اإليها 
اإىل  بالإ�سافة  وهم  مقاتلني  ثالثة  من 
وحيد  حافظ  ال�سهيد  م�سهور:  ال�سهيد 
اأبو زنط من نابل�س، وال�سهيد خالد اأبو 
زياد من يافا بتاريخ 17 اأّيار 1976، حيث 
هدف  وكان  الأردنّية  احلدود  عربت 
الدورية، ح�سب اأوامر قيادتها، الو�سول 
على  مقامة  )اإ�رشائيلية(  م�ستوطنة  اإىل 
الغور،  منطقة  يف  املواطنني  اأرا�سي 
قرب  بكمني  ا�سطدمت  اأنها  غري 
معركة  وقعت  حيث  اجلفتلك،  مع�سكر 
اإ�ست�سهد  ل�ساعات  اإ�ستمرت  ع�سكرية 
الثالثة  الفل�سطينيون  املقاتلون  فيها 
م�سهور  ال�سهيد  جثمان  اأن  من  وبرغم 
اأ�سفرت  33 عاماً، فقد  اإحتجزت ملدة 
الوطنية  واحلملة  القد�س  مركز  جهود 
اإىل  م�سهور  ال�سهيد  جثمان  اإعادة  عن 
ذويه الذين كانوا ينتظرون عودته بفارغ 

ال�سرب.
على  حاليا  املركز  حمامون  يعمل 
العديد  لتقدمي  الالزمة  الوثائق  اإعداد 
العليا  العدل  ملحكمة  الإلتما�سات  من 
جثامني  ل�سرتداد  )الإ�رشائيلية( 
ال�سهداء الأخرى، ويتوقع املركز اأن يتم 
ت�سليم الإلتما�سات يف الربع الأخري لعام 

.2010
العديد  احلملة  حققت   2014 عام  ويف 
ابرزها  كان  النوعية،  الجنازات  من 
ال�رشائيلية  املحكمة  من  قرار  انتزاع 
العليا يلزم قيادة اجلي�س )ال�رشائيلي( 
بت�سليم 38 جثمانا لعائالتهم بعد اجراء 
 "DNA" النووي  احلم�س  فح�س 
ومطابقتها للتاأكد من هويات اجلثامني. 
غري ان قيادة اجلي�س التزمت بت�سليم 30 
جثمانا منها، وما زالت متاطل وتتهرب 
الثمانية  ال�سهداء  جثامني  ت�سليم  من 

املتبقية.
الدائرة  عمدت  ذكر،  ما  اىل  ا�سافة 
ار�سال  اىل  القد�س  مركز  القانونية يف 
القانونية  املرا�سالت  من  جمموعة 
من  موثقة  معلومات  على  للح�سول 
"لوزارة  التابعة  املخت�سة  اجلهات 
اعداد  حول  ال�رشائيلية"  الدفاع 
زالت  ما  التي  ال�سهداء  جثامني 
حمتجزة يف مقابر الرقام ال�رشائيلية، 
وا�سماءهم واماكن احتجازهم، اعتمادا 
املعلومات".  حرية  "قانون  على 
اجلهات  القانونية  الدائرة  وطالبت 
بال�رشوع  املخت�سة  )ال�رشائيلية( 
باجراءات لن�ساء بنك احلم�س النووي 
من  عينات  اأخذ  خالل  من   ،"DNA"
وعائالتهم  املحتجزة  اجلثامني  جميع 
بنتائجها، بهدف  وفح�سها والحتفاظ 
التاأكد من هوية كل جثمان عند اعادته 
اىل ذوية، وللتغلب على ا�سكالية ادعاء 
بع�س  بفقدان  الحتالل  جي�س  قيادة 
احلملة  قيادة  تقوم  فيما  اجلثامني. 
القانونية  الدائرة  جهود  مع  بالتوازي 
ال�سهداء  التوكيالت من عائالت  بجمع 
الدائرة  متكن  جثامينهم  املحتجزة 
القانونية من متثيل مطالبهم با�سرتداد 

جثامني احبائهم.
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قبل  الت�سجيل  باب  افتتح  الذي   
التعديل  من  الزوار  يتمكن  اأن 
ت�سكيلة  لكن  الثاين،  ال�سوط  يف 
االنتفا�سة  يف  جنحت  ال�سيا�سي 
املقابلة  من  االأخرية  بالدقائق 
ومتكنت من توقيع هدفني عرب كل 
من عبد احلكيم امقران واملهاجم 
بلقا�سمي، واللذان �سيكون وزنهما 
بني  االإياب  موعد  قبل  ذهاب  من 
البحرين  يف  املقررة  الفريقني 

بتاريخ 17 �سبتمرب املقبل.
النقائ�ص  االنت�سار على  ومل يغط 

املدرب  ت�سكيلة  اأبانتها  التي 
يف  تكن  مل  والتي  الفان  الفرن�سي 
الذين  االأن�سار  تطلعات  م�ستوى 
ال�سهيد  ملعب  اإىل  بقوة  تنقلوا 
حمالوي من اأجل ت�سجيع الالعبني 
حتقيق  ق�سد  خلفهم  والوقوف 
من  عدد  ظهرت  اين  االنت�سار، 
الثغرات فيما يتعلق بطريقة اللعب 
اأر�سية  على  فو�سوية  كانت  التي 
تائهون  الالعبون  وظهر  املرمى، 
يف امللعب وهو االأمر الذي يجعل 
مبراجعة  مطالب  الفني  الطاقم 
احل�سابات وت�سحيح االأخطاء التي 
طريقة  لتح�سني  حت�سبا  �سجلها 

الكروية  املواعيد  خالل  اللعب 
االأمامي  اخلط  وكان  املقبلة، 
ن�سيم  الالعب  بقيادة  االأف�سل 
اال�ستفاقة  يف  جنح  بعدما  يطو، 
وت�سجيل ثالثة اهداف يف املقابلة 
منها هدفني يف اآخر خم�ص دقائق، 
�سخ�سية  قوة  لتوؤكد  كافية  كانت 
ومت�سكهم  االأمامي  اخلط  العبي 
نهاية  اإىل  كاملة  بحظوظهم 
الذاقم  وي�رشع  احلكم.  �سافرة 
اجل�سور  مدينة  لت�سكيلة  الفني 
للخرجة  التح�سري  يف  املعلقة 
املقبلة التي تنتظرهم يف البطولة 
نهاية  يتنقلون  عندما  الوطنية 

الغرب  عا�سمة  اإىل  الـ�سبوع  هذا 
وهران  مولودية  مواجهة  اأجل  من 
اجلولة  �سمن  املقبل  ال�سبت 
الثالثة من البطولة الوطنية، اين ال 
بع�ص  الت�سكيلة  تعرف  اأن  ي�ستبعد 
حداد  الالعب  بعودة  التغيريات 
واللعب  الفان  املدرب  كتيبة  اإىل 
االإ�سابة  من  التعايف  بعد  اأ�سا�سيا 
التي كان يعاين منها وعودة �ساحلي 
اأيي�رش واإمكانية  اإىل من�سبه ظهري 
االحتياط  نحو  �سحرور  حتويل 
طراوري  زميله  اقحام  مقابل 
باالأداء  االإقناع  عدم  ب�سبب  مكانه 

الذي قدمه �سهرة اأول ام�ص.

الفان ي�شرع يف التح�شري خلرجة مولودية وهران

ال�ضيا�ضي يح�ضم لقاء املحرق يف انتظار الإياب

اجلولة الثانية من الرابطة املحرتفة الثانية

القمة يف �ضكيكدة داربي الغرب 
ببوعقل بو�ضعادة و�ضعيدة للتدارك

جتري اأم�سية الغد مباريات اجلولة 
املحرتفة  الرابطة  من  الثانية 
تعرف خو�ص  �سوف  والتي  الثانية 
بقية  موا�سلة  قبل  مقابالت  اأربع 
ويف  املقبل،  ال�سبت  الربنامج 
ملعب  يعرف  �سوف  ال�سدد  هذا 
عندما  اجلولة  قمة  �سكيكدة 
ال�سيف  املحلية  ال�سبيبة  ت�ستقبل 
قوية  مواجهة  يف  غليزان  �رشيع 
اللعب  اإىل  ت�سعيان  ت�سكيلتني  بني 
املناف�سة  يف  االأوىل  االأدوار  على 
التاأ�سريات  اإحدى  حول  والتناف�ص 
ال�سعود  اإىل  املوؤهلة  الثالث 
العبو  ي�سعى  اأين  الكبار،  لدوري 
�سكيكدة اإىل تدارك هزمية اجلولة 
اجلديد  ال�ساعد  اأمام  االفتتاحية 
�سوى  له  خيار  وال  االأربعاء،  اأمل 
باملو�سم  االأول  فوزه  عن  البحث 
تكون  �سوف  بينما  اجلديد، 
ق�سد  "الرابيد"  لت�سكيلة  الفر�سة 
البحث عن انطالقة قوية والك�سف 
عن نواياها يف ا�ستهداف ال�سعود 

والعودة اإىل دوري الكبار.
"احلبيب  ملعب  يحت�سن  بينما 

الذي  الغرب  داربي  بوعقل" 
وهران  جمعية  اجلارين  بني  يدور 
ارزيو،  اأوملبي  اجلديد  وال�ساعد 
حتقيق  على  فريق  كل  ي�سعى  اأين 
بعدما  املو�سم  يف  انت�سار  اول 
يف  بالتعادل  منهما  كل  اكتفى 
املو�سم  من  االفتتاحية  اجلولة 
من  كل  ي�ستقبل  فيما  اجلديد، 
اأمل بو�سعادة ومولودية �سعيدة كل 
العلمة  من �سبيبة بجاية ومولودية 
نادي  كل  ي�سعى  اين  التوايل،  على 
اين  اإيجابية،  نتيجة  حتقيق  على 
ومولودية  بو�سعادة  امل  ميلك  ال 
االنت�سار  �سوى  اآخر  خيار  �سعيدة 

وتدارك تعرث اجلولة االأوىل.
ع.ق.

برنامج املباريات

اأمل بو�سعادة / �سبيبة بجاية
جمعية وهران / اأوملبي اأرزيو

مولودية �سعيدة / مولودية العلمة
�سبيبة �سكيكدة / �رشيع غليزان

اللقاءات تنطلق ابتداء من ال�ساعة 
17:00

�شّجل �شباب ق�شنطينة فوزا اأمام املحرق البحريني يف بداية م�شواره يف البطولة العربية للأندية وذلك حل�شاب 
مقابلة ذهاب الدور ال�شاد�س ع�شر، حيث حقق ممثل اجلزائر يف املناف�شة العربية االأهم من خلل ت�شجيل 

الفوز رغم اأن النادي فّوت على نف�شه انهاء اللقاء بثلثية نظيفة بعدما ا�شتقبلت �شباك احلار�س ح�شام الدين 
ليمان هدفا، حيث مل تكن بداية املقابلة قوية لت�شكيلة "ال�شيا�شي" رغم انه كان متقدما يف النتيجة عرب 

مهاجمه عادل جعبوط

ال�سيف  مقرة  جنم  فريق  يالقي 
الثامن  ملعب  على  بلعبا�ص  احتاد 
يبحث  مقابلة  يف  ب�سطيف  ماي 
املحلي  النادي  العبو  خاللها 
الثالث  بالنقاط  االحتفاظ  عن 
الر�سيد  وتدعيم  القواعد  داخل 
دون  م�سوارهم  موا�سلة  اأجل  من 
بعد  خا�سة  الديار،  داخل  خطاأ 
اجلديد  لل�ساعد  املوفقة  البداية 
من  اجلاري  الكروي  املو�سم  يف 
اأمام  ثمني  انت�سار  حتقيق  خالل 

يف  ال�سقوط  قبل  ال�سلف،  جمعية 
بلوزداد،  �سباب  اأمام  الهزمية  فخ 
اإىل  الغد  لقاء  يف  ي�سعون  اأين 
من  كامال  الزاد  وك�سب  التدارك 
الر�سيد واالرتقاء يف  اأجل تدعيم 
الرتتيب ق�سد االقرتاب من اأندية 
الفر�سة  وان  خا�سة  املقدمة، 
ال�ستغالل  الت�سكيلة  امام  مواتية 
التي مير  الو�سعية ال�سعبة  فر�سة 
بها املناف�ص من اأجل جتاوزه بفوز 
ت�سكيلة  اأمام  املتناول  يف  يبدو 

احتاد  مير  املقابل،  يف  مقرة. 
عندما  �سعبة  بو�سعية  بلعبا�ص 
العليا  اله�ساب  اإىل عا�سمة  يتنقل 
عرب  �سيئة  بداية  ت�سجيله  ظل  يف 
ال�سقوط يف فخ هزميتني متتاليتني 
برج  واأهلي  وهران  مولودية  اأمام 
التي  امل�ساكل  ظل  يف  بوعريريج 
مير بها النادي لعدم ح�سوله على 
ب�سبب  اجلدد  لالعبيه  االإجازات 
اإدارة  عاتق  على  املرتتبة  الديون 
ت�سكيلة  فاإن  الغر�ص  لهذا  الفريق 

نف�سها  جتد  �سوف  "املكرة" 
�سعب  امتحان  اأمام  الغد  اأم�سية 
يكون  لن  مناف�سا  تالقي  عندما 
�سهال رغم حداثة �سعوده  خ�سما 
و�سيبحث  االأوىل،  الرابطة  اإىل 
التحدي  رفع  عن  الالعبون 
نتيجة  ت�سجيل  خلف  وال�سعي 
اإيجابية وتفادي تلقي هزمية ثالثة 
طريق  نحو  تدفعهم  التوايل  على 

جمهول.
عي�شة ق.

جنم مقرة / احتاد بلعبا�س

مقرة تبحث عن انت�ضارها الثاين واملكرة تتحدى ال�ضعوبات

لكرة  املحرتفة  الرابطة  تعهدت 
االثنني  اأم�ص  املجتمعة  القدم 
الكرمي  عبد  برئا�سة  املن�رشم 
من�سجمة  رزنامة  ب�سمان  مدوار 
لبطولة الرابطة االأوىل دون اإحلاق 
م�ساركة  رغم  ناد،  باأي  ال�رشر 
خمتلف  يف  وطنية  اأندية  �سبعة 
باالأندية  اخلا�سة  املناف�سات 
 ،2020-2019 مو�سم،  خالل 
لها  بيان  يف  الرابطة  واأو�سحت 
الر�سمي:  موقعها  على  ن�رشته 
املحرتفة  الرابطة  "تتخوف 
ن�سبيا من بقية الربجمة، املكثفة 
�سواء  الدولية  املواعيد  مبختلف 
خمتلف  اأو  لالأندية  بالن�سبة 
التطرق  الوطنية، دون  املنتخبات 
نطاق  عن  اخلارجة  للظروف 
ت�سعى  هذا،  رغم  الرابطة، 
الرابطة املحرتفة اإىل اإيجاد عدة 
من�سجمة  رزنامة  ل�سمان  حلول 

دون اإحلاق ال�رشر باأي ناد".
اجلزائر  تتوفر  ال�سياق،  هذا  ويف 

اأندية  �سبعة  على  املو�سم  هذا 
املناف�سات  خمتلف  يف  حا�رشة 
اجلزائر  احتاد  هي:  و  الدولية 
مناف�سة  يف  القبائل  و�سبيبة 
االإفريقية،  االأبطال  رابطة 
بارادو  ونادي  بلوزداد  و�سباب 
باالإ�سافة  الكونفدرالية  كاأ�ص  يف 
مولودّية  ال�ّساورة،  �سبيبة  اإىل 
يف  ق�سنطينة  و�سباب  اجلزائر 
البطلة. لالأندية  العربية  الكاأ�ص 
قد  الدولية  االلتزامات  هذه  كل 
ينجّر عنها تاأجيل اأو تقدمي بع�ص 
مباريات البطولة الوطنية، وهو ما 
قد يت�سبب يف اإحداث اإرباك كبري 
مت  التي  الوطنية  الرزنامة  على 
الهيئة  اإعدادها م�سبقا، واعتربت 
مدوار  الكرمي  عبد  يرتاأ�سها  التي 
كل  مع  التكيف  واجبها  من  باأنه 
م�سيفة  واملعطيات  الو�سعيات 
العام  ال�سالح  باأنها حتتفظ مببداأ 

الذي �سيكون فوق كل اعتبار.

مناف�شات االأندية قاريا واإقليميا

الرابطة املحرتفة تتعهد بالتكيف 
مع توفري رزنامة مالئمة

يحت�سن غدا ملعب "العالية" مباراة 
ال�ساعدين اجلديدين احتاد ب�سكرة 
واأوملبي ال�سلف والتي تندرج �سمن 
اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة 
ب�سكرة  العبو  ي�سعى  حيث  االأوىل، 
اإىل ا�ستغالل فر�سة اال�ستقبال على 
اأجل حتقيق االنت�سار  ميدانهم من 
الثاين منذ انطالق املو�سم اجلديد، 
اأين يعّول العائد اإىل دوري االأ�سواء 
بنجاح  �سيفه  عقبة  جتاوز  على 
داخل  كامال  بالزاد  واالحتفاظ 

القواعد بعد االنت�سار الذي �سجله 
االفتتاحية  اجلولة  يف  ملعبه  على  
العبو  ويدرك  بارادو،  نادي  اأمام 
"الزيبان" اأن الفر�سة  اأبناء  ت�سكيلة 
حتقيق  اأجل  من  اأمامهم  مواتية 
اجلولة  هزمية  وتدارك  االنت�سار 
مبلعب  فيها  �سقطوا  التي  الفارطة 
اأمام �سبيبة  اول نوفمرب بتيزي وزو 
ب�سعوبة،  انهزموا  اين  القبائل، 
فر�ستهم  تكون  �سوف  وبالتايل 
النقاط  ا�سرتجاع  اأجل  من  مواتية 

يف  وال�سعود  ملعبهم  من  الثالث 
جدول الرتتيب. يف املقابل، يتنقل 
اجلريح  ثوب  يف  ال�سلف  جمعية 
يف  �سجلهما  اللذين  التعرثين  بعد 
اجلديد،  املو�سم  من  جولتني  اأول 
بتحقيق  خاللهما  اكتفى  عندمنا 
التعادل  خالل  من  واحدة  نقطة 
مبلعبه اأمام ن�رش ح�سني داي بينما 
كان خ�رش اأول جوالت املو�سم اأمام 
ت�سكيلة  اأ�سحت  حيث  مقرة،  جنم 
مهمة  اأمام  الون�رشي�ص"  "اأ�سود 

معقدة من اأجل تفادي تعرث جديد 
يجعلها تدخل النفق املظلم وتتعقد 
و�سعيتها يف مراكز موؤخرة الرتتيب، 
مقابلة  اأهمية  الالعبون  ويدرك 
ب�سكرة من اأجل ا�ستعادة املعنويات 
بقوة  املو�سم  م�سوار  وموا�سلة 
خالل  من  �سوى  يتاأتى  لن  والذي 
عن  بعيدا  جديدة  هزمية  تفادي 
الديار تعقد و�سعيتهم وتزيد الطني 
بلّة داخل بيت اأ�سبال املدرب �سمري 

زاوي.

احتاد ب�شكرة / اأوملبي ال�شلف

اأبناء الزيبان يطمحون للفوز وا�ضود الون�ضري�س لتفادي الغرق

ق.ر.
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مرفوقا برئي�س الفاف خري الدين 
رفقة  ع�شاء  ماأدبة  على  زط�شي 
باأخذ  وقاما  املقربني،  من  عدد 
�شور تذكارية ينفيان من خاللهما 
عدم �شّحة الأخبار التي مت تداولها 
بني  العالقة  برودة  حول  بكرثة 
الرجلني، وعدم التفاق ب�شبب ما 
الكروية  الهيئة  بيت  داخل  يحدث 
منذ خو�س مناف�شة كاأ�س اإفريقيا 
ال�شائفة  يف  جرت  التي  لالأمم 
بالدنا  وتوجت  م�رص  يف  احلالية 
نقا�س  برز  اأين  القاري،  باللقب 
التي  املتوترة  العالقة  حول  كبري 
وو�شلت  الرجلني  جتمع  اأ�شحت 
با�شتقالة  اجلزم  اإىل  الأمور 
وعدم  مهامه  من  بلما�شي 

امل�شطر  الهدف  نحو  املوا�شلة 
مع الفاف من خالل قيادة اخل�رص 
العامل  كاأ�س  لنهائيات  التاأهل  اإىل 
بقطر،   2022 العام  يف  املقررة 
اأول ام�س اإىل  حيث عاد بلما�شي 
ار�س الوطن من اجل ال�رصوع يف 
التح�شريي  للمع�شكر  التح�شري 
املنتخب  يجريه  �شوف  الذي 
�شبتمرب  الثاين  من  ابتداء  الأول 
مباراة  خو�س  اأجل  من  الداخل 
للت�شفيات املوؤهلة  ودية حت�شريا 
 2021 املقبلة  اإفريقيا  كاأ�س  اإىل 

بالكامريون.
زط�شي  يتوّجه  ال�شدد  هذا  ويف 
الثقة  جتديد  عن  الإعالن  نحو 
الفني  وطاقمه  بلما�شي  يف 
اجتماع  انعقاد  خالل  امل�شاعد 
املقرر  للفاف  التنفيذي  املكتب 

الأع�شاء، حيث مت  بح�شور  اليوم 
برجمة الجتماع يف مركز حت�شري 
ب�شيدي  الوطنية  املنتخبات 
مو�شى، و�شوف يتم خالله الإعالن 
عن موا�شلة بلما�شي مهامه على 
غاية  اإىل  اخل�رص  كتيبة  راأ�س 
تقييم  جانب  اإىل  قطر،  مونديال 
يف  الوطنية  الت�شكيلة  م�شاركة 
يف  وال�رصوع  املن�رصمة،  الكان 
و�شع برنامج حت�شريات املنتخب 
كاأ�س  لت�شفيات  ا�شتعداد  الوطني 
اأن  ي�شتبعد  ول  املقبلة،  اإفريقيا 
يتم امل�شادقة على ا�شتقالة مدان 
املنتخب  مناجري  من�شب  من 
خليفته  اإىل  والتطرق  الوطني 
التطرق  �شيتم  كما  املن�شب،  يف 
عن  احلديث  اإىل  الجتماع  خالل 
و�شعية الأندية التي تعاين الديون 

الذي  الأمر  بت�شويتها  تقم  ومل 
املتعلقة  الإجازات  منحها  عرقل 
الأمر  ويتعلق  اجلدد،  بالعبيها 
احتاد  احلرا�س،  احتاد  من  بكل 
واحتاد  �شعيدة  مولودية  عنابة، 
اإلغاء  اإمكانية  ودرا�شة  بلعبا�س، 
اإن�شاوؤهما  مت  الذين  الفوجني 
والغربي،  ال�رصقي  اجلنوب 
وحتديد لالأندية النازلة وال�شاعدة 
لأق�شام ما بني الرابطات والبطولة 

اجلهوية، 

بلما�شي يعقد ندوة 
�شحافية ال�شبت اأو الأحد

الناخب  يعقد  اأن  ينتظر  لالإ�شارة 
التي  ال�شحافية  ندوته  الوطني 
الت�شكيلة  ترب�س  انطالق  ت�شبق 
الأحد  اأو  ال�شبت  الوطنية 
اإىل  التطرق  اأجل  من  املن�رصم 
امللفات  خمتلف  عن  احلديث 
الأ�شابيع  خالل  برزت  التي 

كبرية،  ت�شاوؤلت  وتركت  املا�شية 
اجل  من  الفر�شة  �شتكون  اأين 
من  ان�شحابه  مو�شع  اإي�شاح 
املنتخب  ترب�س  على  الإ�رصاف 
ي�شتبعد  ول  للمحليني،  الوطني 
الذي  التعداد  قائمة  يعلن عن  ان 
�شوف ي�شارك يف الرتب�س والذي 
ينتظر ان ي�شهد عودة الالعب زين 
اأجواء اخل�رص  الدين فرحات اإىل 
جمددا بعد تاألقه رفقة ناديه نيم 

الفرن�شي.

املكتب الفدرايل يجدد الثقة اليوم يف بلما�ضي والطاقم امل�ضاعداأنهى اجلدل بخ�شو�س م�شتقبله على راأ�س العار�شة الفنية بالظهور رفقة زط�شي
اأنهى الناخب الوطني جمال بلما�شي اجلدل حول م�شتقبله على راأ�س 

العار�شة الفنية الوطنية بعد الإ�شاعات التي مّت ترويجها خالل 
ال�شائفة احلالية حول اعتزامه ال�شتقالة من املن�شب عقب امل�شاكل 
التي يعي�شها بيت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم واخلالفات التي 
دّبت بينه وبني مناجري املنتخب الوطني حكيم مدان الذي قّرر رمي 

املن�شفة ومغادرة املن�شب، حيث ظهر بلما�شي اأخريا وبعد طول غياب 
اإىل الظهور للعلن

الورتاين واحلار�س بوطاقة يغيبان عن �شفرية ب�شار

كازوين م�ضتاء من توقيت 
ا�ضتدعاء العبيه لرتب�ص اخل�ضر

مولودية  فريق  ي�شتعد 
�شبيبة  ملقابلة  اجلزائر 
ال�شاورة يف مهمة ينتظر 
ظل  يف  �شعبة  تكون  اأن 
يقوده  الذي  التنقل 
من  ب�شار  مدينة  اإىل 
املقابلة  خو�س  اأجل 
ال�شبت  هذا  املقررة 
الثالثة  اجلولة  �شمن 
الوطنية،  البطولة  من 
ي�شعى  ال�شدد  هذا  ويف 
اإىل  الفني  الطاقم 
حت�شري ا�شباله من كافة 
يعودوا  حتى  اجلوانب 
رغم  اإيجابية  بنتيجة 
تكون  لن  التي  املهمة 
�شهلة اأمام فريق يتواجد 
املعنويات  اأف�شل  يف 
البطولة  يف  التاأهل  بعد 
الغر�س  لهذا  العربية، 
الفرن�شي  املدرب  يعد 
العدة  كازوين  برنارد 
ا�شباله  يجهز  حتى 
النواحي  كافة  من  للقاء 
بحثا عن ت�شجيل نتيجة 
اإيجابية وتفادي ال�شقوط 
خا�شة  الهزمية  فخ  يف 
العا�شمي  النادي  واأن 
اأمام  وتعادل  فوزا  حقق 
وجمعية  بارادو  نادي 
التوايل،  على  مليلة  عني 
رفقاء  يدرك  وبالتايل 
فريوي  �شامي  املهاجم 

يف  ينتظرهم  �شوف  ما 
ب�شار، والتي �شوف تكون 
اأن  لعتبار  نظرا  مهمة 
اإيجابية  بنتيجة  العودة 
بلعب  للفريق  ي�شمح 
الأدوار الأوىل يف البطولة 
على  ويتناف�س  الوطنية 
ظل  يف  باكرا  اللقب 
و�شعه مر�شحا من اجل 
العا�شمة  احتاد  مزاحة 
يف خالفتها على اللقب.

يف املقابل، �شوف ت�شهد 
غياب  ب�شار  �شفرية 
التون�شي مهدي  الالعب 
تلقيه  ب�شبب  الورتاين 
م�شتوى  على  لإ�شابة 
�شوف  والتي  الكاحل 
املناف�شة  عن  تبعده 
املقبلة،  الفرتة  خالل 
وي�شيع على اإثرها مقابلة 

ال�شاورة، حيث ينتظر اأن 
اهلل  عبد  مكانه  يدخل 
املوؤذن، يف املقابل، لن 
اأحمد  احلار�س  يتنقل 
وهو  بدوره  بوطاقة 
من  اأي�شا  يعاين  الذي 
لن  وبالتايل  الإ�شابة 
ح�شابات  �شمن  يكون 
حت�شبا  الفني  الطاقم 
�شيكون حتت  اين  للقاء، 
فريد  الثنائي  ت�رصفه 
طوال.  وعثمان  �شعال 
عرب  منف�شل،  �شياق  يف 
كازوين  برنارد  املدرب 
عن ا�شتيائه من التوقيت 
ال�شتدعاء  مت  الذي 
اأجل  لالعبيه من  خالله 
ترب�س  يف  امل�شاركة 
الوطني  املنتخب 
جرى  الذي  للمحليني 

اأيام  ثالثة  مدار  على 
مبركز ترب�س املنتخبات 
�شيدي  يف  الوطنية 
ام�س،  واختتم  مو�شى 
عدم  املعني  عرب  اأين 
ر�شاه من التوقيت الذي 
خما�شي  ا�شتدعاء  مت 
والذي  »العميد«  ت�شكيلة 
غري  توقيت  يف  جاء 
ب�شبب  ح�شبه  منا�شب 
حت�شري  على  تركيزه 
ملقابلة  حت�شبا  التعداد 
الأمر  ال�شاورة  �شبيبة 
برنامج  يخدم  ل  الذي 
الذي  التح�شريات 
وجهت  اأين  و�شعه، 
لكل  الدعوة  الفاف 
دبكة،  بن  �شافعي،  من 
عالتي، لعمارة وربيعي.
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دباري و�شيدهم يندجمان يف التدريبات حت�شريا لداربي اله�شاب العليا

تاأجيل انعقاد اجلمعية العادية للوفاق 
اإىل االأ�ضبوع املقبل

العامة  اجلمعية  انعقاد  تاأّجل 
�شطيف  وفاق  لفريق  العادية 
الن�شاب  اكتمال  عدم  ب�شبب 
اجلمعية  اأع�شاء  لعدد  القانوين 
 13 جمموع  غياب  عرفت  والتي 
ع�شوا   29 جمموع  من  ع�شوا 
قامت  حيث  تركيبتها،  ي�شكلون 
مديرية ال�شباب والريا�شة بتاأجيل 
ما  وفق  اجلمعية  انعقاد  تاريخ 
القوانني من برجمتها  تن�س عليه 
اأيام وانعقادها ب�شفة  بعد ثمانية 
الأع�شاء  ن�شاب  بلغ  مهما  عادية 
من  يتم  �شوف  اأين  احلا�رصين، 
الرت�شح  ملفات  ا�شتالم  خاللها 

خلفا  النادي  رئا�شة  يف  للراغبني 
واأعرب  حمار،  ح�شان  للم�شتقيل 
تذمرهم  عن  الفريق  اأن�شار 
اجلمعية  انعقاد  تاريخ  لتاأجيل 
من  الإجراءات  وتاأخري  العادية 
اأجل التعرف على الرئي�س اجلديد 
للفريق يف ظل تاأزم و�شعية النادي 
وعدم  احلالية،  املرحلة  خالل 
حت�شن الأمور املالية والت�شيريية، 
حمبي  تخوف  اثار  الذي  الأمر 
اتهموا  والذين  ال�شطايفي  النادي 
على  بالعمل  الغائبني  الأع�شاء 
الإجراءات  وك�رص  الفريق  �رصب 
يف  الإ�رصاع  ت�شتهدف  التي 

النتهاء منها .
ت�شكيلة  �رصعت  املقابل،  يف 
»الن�رص الأ�شود« يف التح�شري للقاء 
يجمعها  الذي  اله�شاب  داربي 
بوعريريج  برج  اأهلي  باجلار 
على  املقبل  ال�شبت  واملقرر 
ملعب 20 اأوت، حيث يعد املدرب 
من  العدة  ما�شوي  الدين  خري 
اجل اإعداد اأ�شباله للعودة بنتيجة 
و�شهدت  الربج،  من  اإيجابية 
دباري  الثنائي  اندماج  التدريبات 
و�شيدهم يف التدريبات اجلماعية 
بتنقل  معنيان  �شيكونان  واللذان 

الربج.

اإدارة احتاد عنابة تنتظر اإعانة مالية ال�شهر الداخل بقيمة 15 مليار �شنتيم

كروم يتلقى وعودا باحل�ضول على االإجازات 
قبل لقاء املدية

عنابة  احتاد  فريق  رئي�س  تلقى 
ب�شاأن  وعودا  كروم  الهادي  حممد 
لالعبيه  الإجازات  على  احل�شول 
املقبلة  املقابلة  وخو�س  اجلدد 
املدية  اأوملبي  اأمام  تنتظره  التي 
الرابطة  من  الثانية  اجلولة  �شمن 
علمت  حيث  الثانية،  املحرتفة 
كروم  اأن  م�شادرها  من  الو�شط 
تلقى ات�شال من وايل عنابة والذي 
الإجازات  تلقي  ب�شاأن  طماأنه 
اللقاء  يف  التعداد  جميع  وح�شور 
يريح  الذي  الأمر  وهو  املقبل، 
اجلهود  ظل  يف  واملحيط  الفريق 
الأول  امل�شوؤول  قام  التي  الكبرية 
اأجل  من  وم�شاعديه  النادي  على 

ت�شوية و�شعية ديون الفريق.
يف املقابل، تكون اإدارة نادي مدينة 
بتحويل  قامت  قد  »بونة«  اأبناء 
املبلغ املايل بقيمة 3 مليار و700 
البنكي  اإىل احل�شاب  مليون �شنتيم 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
الهيئة  ورئي�س  كروم  اّتفق  مثلما 
من  مدوار،  الكرمي  عبد  الكروية 
من  النتهاء  يف  الإ�رصاع  اأجل 

ق�شية الديون.
تعرف  اأن  ينتظر  اأخرى،  من جهة 
عند  ماليا  انتعا�شا  النادي  خزينة 
الن�شف  يف  املالية  الإعانة  دخول 
الول من �شبتمرب الداخل واملقدرة 
يتم  والتي  �شنتيم  مليار   15 بقيمة 

منحها للنادي من طرف ال�شلطات 
الولئية، حيث �شوف تكون موزعة 
للولية  املالية  الإعانة  على 
مليار  و4  ماليري  ب�شبعة  املقدرة 
من طرف البلدية و4 مليار اأخرى 
تقدمها مديرية ال�شباب والريا�شة، 
من  الإدارة  الأمر  ي�شاعد  حيث 
اجل ت�شوية جزء من امل�شتحقات 
اأجور  ثالثة  ت�شوية  عرب  املالية 
�شهرية لالعبني، وو�شع ح�شاباتها 
فيما يتعلق مب�شاريف النادي على 
املو�شم  من  الأول  ال�شطر  مدار 
الأعباء  ت�شديد  الكروي من خالل 
اتلنقالت  يف  املتمثلة  املالية 

عي�شة ق.واحلجوزات.

ع.ق.



�آريني  �لهولندي  فتح 
ميونخ  بايرن  جنم  روبن 
عودة  �أمام  �لباب  �ل�سابق 
رغم  للمالعب  حمتملة 
موؤخًر�،  �عتز�له  �إعالن 
�لهولندي  �لالعب  وقرر 
عاًما   35 �لعمر  من  �لبالغ 
�ل�سيف،  تعليق حذ�ئه هد� 

ورحيله  عقده  نهاية  بعد 
ب�سبب  وذلك  �لبايرن  عن 
�إ�ساباته �ملتكررة يف �لفرتة 
�لأخرية، وخالل ت�رصيحات 
لإذ�عة »NPO« �لهولندية، 
و�سف روبن �عتز�له بالقر�ر 
م�سريته،  يف  �لأ�سعب 
م�سيًفا: »لقد كان قر�ًر� بعد 

و�لقلب«.   �لعقل  مع  �رص�ع 
�إمكانية  مدى  عن  وب�سوؤ�له 
�لعتز�ل،  من  عودته 
ما  »د�ئما  روبن:  �أجاب 
قول  ميكنك  ل  باأنه  �أقول 
فخالل  �لإطالق،  على  ل 
لدي  بات  �ثنني  �أو  �سهر 
�فتقد  باأنني  غريب  �سعور 

ممار�سة كرة �لقدم، و�أقول 
علّي  يتحتم  باأنه  بد�خلي 
روبن:  و�أردف  �لعودة«، 
لي�س  �لأمر  بالطبع  »لكن 
�أعتقد  ول  �ل�سهولة،  بهذه 
لتحقيق  �لفر�سة كبرية  باأن 
�إىل  و�أ�سار  �لأمر«.   هذ� 
و�ملالعب  لالإثارة  �فتقاده 

م�سيًفا:  و�ملناف�سة، 
مهمة  كانت  �لأ�سياء  »هذه 
�لو�سع  لكن  يل،  بالن�سبة 
�لوقت  يف  منا�سبًا  يعد  مل 
�لر�هن، فال ميكنني �لعودة 
خلو�س  �أ�سابيع  غ�سون  يف 
مبار�ة، فاأنا ل �أنوي �لقيام 

بذلك.

موناكو  مهاجم  �سيغيب 
فالكاو  ر�د�ميل  �لفرن�سي 
�ألعاب ريال مدريد  و�سانع 
�لإ�سباين خامي�س رودريغيز 
�لوديتني  �ملبار�تني  عن 
ملنتخب بالدهما كولومبيا 
وفنزويال  �لرب�زيل  �سد 
بد�عي  �ملقبل  �ل�سهر 
فالكاو  ويعاين  �لإ�سابة، 
تاريخ  يف  هد�ف  �أف�سل 

�إ�سابة  من  بالده  منتخب 
�أ�سيب  كاحله، يف حني  يف 
�ل�ساق  ربطة  يف  رودريغيز 
بلد  �سد  فريقه  مبار�ة  يف 
�لأ�سبوع،  نهاية  يف  �لوليد 
كولومبيا  مدرب  وقال 
�لربتغايل كارلو�س كريو�س 
بطلة  �لرب�زيل  »�سنو�جه 
و�مل�سنفة  �أمريكا  كوبا 
�لعامل  م�ستوى  على  ثانية 

ر�ئعة  �لفر�سة  و�ستكون 
�أين  لرنى  �لينا  بالن�سبة 

و�سلنا«.
مع  كولومبيا  وتلتقي 
�سبتمرب   6 يف  �لرب�زيل 
تو�جه  �أن  قبل  ميامي  يف 
فنزويال بعدها باأربعة �أيام 
يف ولية تامبا، وهي �ملرة 
�لأوىل �لتي �ستخو�س فيها 
�ملباريات  �إحدى  كولومبيا 

�لدور  من  خروجها  بعد 
كوبا  من  �لنهائي  ربع 
�أمريكا �سد ت�سيلي، وفازت 

مباريات  �ست  كولومبيا يف 
توىل  �أن  منذ   8 �أ�سل  من 

كريو�س �لإ�رص�ف عليها.

نائب رئي�س بر�شلونة: نيمار يقرتب من 
االلتحاق بالبار�شا

�أكد خافيري بورد��س نائب رئي�س 
نادي بر�سلونة، �أن �ملفاو�سات 
باري�س  مع  م�ستمرة  ز�لت  ل 
عودة  �أجل  من  جريمان  �سان 
ل�سفوف  نيمار  �لرب�زيلي 
يف  بورد��س  وقال  �لبار�سا، 
لل�سحفيني،  بر�سلونة  مطار 
موندو  ت�رصيحاته  نقلت  حيث 
�تفاق  يوجد  »ل  ديبورتيفو: 

بعد، لكن �ملفاو�سات م�ستمرة بني �لطرفني«، وتابع »نحن �أقرب حل�سم 
�ملفاو�سات ل�ساحلنا وعودة نيمار مللعب �لكامب نو من جديد«.

وهبطت طائرة وفد بر�سلونة يف مطار �إقليم كتالونيا، بعد �جتماع �أقيم 
يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س، للتفاو�س حول �سم نيمار، و�أفادت تقارير 
�سحفية فرن�سية �أن بر�سلونة عر�س 170 مليون يورو على باري�س �سان 
�إد�رة  �أن  �لتقارير  و�أ�سارت  نيمار،  ل�سم  دفعتني  على  مق�سمة  جريمان، 
باري�س �سان جريمان وعدت بالرد على عر�س بر�سلونة م�ساء �لثالثاء �أو 

�لأربعاء على �أق�سى تقدير

نيمار: لن األعب �شوى لرب�شلونة
�سيلفا  د�  نيمار  �لرب�زيلي  ح�سم 
�سان جريمان وجهته  باري�س  جنم 
مع  جمعته  جل�سة  بعد  �ملقبلة، 
مو�طنه ليوناردو �ملدير �لريا�سي 
للنادي �لباري�سي، وبح�سب �سحيفة 
»ماركا« �لإ�سبانية فاإن نيمار عقد 
خاللها  �أبلغه  ليوناردو،  مع  جل�سة 
�أنه يريد �لنتقال لرب�سلونة، ولي�س 
ل  �أنه  نيمار  و�سدد  �آخر،  ناٍد  �أي 

يريد �لنتقال �إىل ريال مدريد �أو جوفنتو�س و�إمنا فقط بر�سلونة، وهو 
ما قد يعجل بح�سم �ل�سفقة ل�سالح �لنادي �لكتالوين.

ويدرك نيمار �أن جل�سة �لثالثاء، رمبا تكون �لأخرية يف �سبيل عودته �إىل 
كامب نو، خا�سة و�أن �لأيام �ملتبقية على غلق باب �لقيد يف �أوروبا باتت 
�أن بر�سلونة يرغب يف �سم نيمار  قليلة للغاية، و�أ�سارت تقارير فرن�سية 
يف  �سان جريمان  يرغب  دفعتني، يف حني  على  يور،  مليون   170 مقابل 
دميبلي  عثمان  �لثنائي  �إىل  بالإ�سافة  يورو،  مليون   100 على  �حل�سول 

ونيل�سون �سيميدو

اأتتريميالن ي�شر على بيع اإيكاردي
ميالن  �إنرت  م�سئولو  ي�ستعد 
نار�  و�ند�  مع  حمادثات  لعقد 
�لفريق  مهاجم  ووكيلة  زوجة 
م�ستقبل  لبحث  �إيكاردي  ماورو 
ووفًقا  �لأرجنتيني،  �لنجم 
فاإن  مريكاتو«،  »كالت�سيو  ملوقع 
�لتخل�س  على  ي�رص  ميالن  �إنرت 
طلب  تلبية  رغم  �إيكاردي،  من 
رقم  �لقمي�س  مبنحه  �لالعب 
7، وكان م�سئولو �لنري�تزوري قد 

و�ند�  بينما �رصحت  للبيع،  �إيكاردي معرو�س  �أن  �سابق  �أعلنو� يف وقت 
�أن زوجها يريد �لبقاء، لكن �ملبار�ة �لفتتاحية للفريق مل ت�سهد تو�جد 

ماورو �سمن ت�سكيلة �ملدرب �أنطونيو كونتي.
ومن �ملقرر �أن يلتقي بيبي ماروتا �ملدير �لتنفيذي لالإنرت مع و�ند� نار�، 
ا،  �أي�سً �إيكاردي  �إمكانية ح�سور �ستيفن ت�ساجن رئي�س �لنادي وماورو  مع 
�إىل جوفنتو�س،  �إيكاردي يخطط لالن�سمام  �أن  تقارير �سحفية  وذكرت 
قوة  يزيد  ل  كي  روما،  �أو  لنابويل  �لالعب  بيع  ميالن  �إنرت  يريد  بينما 

�ل�سيدة �لعجوز.

ي�ستعد ع�ساق كرة �لقدم، 
مناف�سات  قرعة  ملتابعة 
بطولة دوري �أبطال �أوروبا، 
رى غد� يف  �أن تجُ �ملقرر 
�لفرن�سية،  موناكو  �إمارة 
�إىل م�سابقة دوري  وتاأهل 
وهم  فريقا،   26 �لأبطال 
�لدوريات  �أبطال  �لأندية 
�أ�سحاب  �إىل  بالإ�سافة 
�ملر�كز �لتالية لهم بح�سب 
ترتيب كل دوري يف لئحة 
لكرة  �لأوروبي  �لحتاد 
مقاعد   6 ويتبقى  �لقدم، 
عليها  يتناف�س  �ساغرة 
12 فريق يلعبون �ملر�حل 
�ستح�سم  �لتي  �لفا�سلة، 

يومي �لثالثاء و�لأربعاء.
�لنجوم  �أبرز  وي�ستعر�س 
ملز�حمة  �ملر�سحة 
مي�سي على عر�س هد�ف 
من  �ملقبلة  �لن�سخة 
�مل�سابقة، بعدما جنح ليو 
�لهد�ف  جائزة  ح�سد  يف 

باملو�سم �ملا�سي.

كري�ستيانو رونالدو

�لنجوم  �أبرز  رونالدو  يعد 
على  للح�سول  �ملر�سحة 
�أبطال  دوري  هد�ف 
�ملو�سم  يف  �أوروبا 
�جلديد، ل�سيما �أنه متكن 
على  عليها  �ل�سيطرة  من 

�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  مد�ر 
بجائزة  رونالدو  وتوج 
 7 �لأبطال  دوري  هد�ف 
مر�ت كاأكرث لعب حتقيقا 
تاريخ  مد�ر  على  للقب 
ح�سد  بينما  �مل�سابقة، 
يف  �للقب  مي�سي  ليونيل 
�آخرها  منا�سبات،   6

بالن�سخة �ملا�سية.
حافظ   ،2013 عام  فمنذ 
على  �لربتغايل  �لدون 
توج  بعدما  �لنا�سع  �سجله 
�أعو�م   5 للبطولة  هد�فا 
�إل   ،2018 حتى  متتالية 
�أنه �سارك �جلائزة يف عام 
ومي�سي،  نيمار  مع   2015
جميعا  �سجلو�  بعدما 
و�سيدخل  �أهد�ف،   10
�لبطولة  كري�ستيانو 
بالأف�سلية  مت�سلًحا 
�أنه  خا�سة  له،  �لتاريخية 

على  هدفا   127 �سجل 
كاأكرث  �لبطولة،  مد�ر 
لالأهد�ف  ت�سجيال  لعب 
بفارق  �لأبطال،  دوري  يف 
�أقرب  عن  هدفا   15
 )112( مي�سي  مناف�سيه 

هدفا.

روبرت ليفاندوف�سكي

�لبولندي  �أن  ل�سك 
مهاجم  ليفاندوف�سكي 
�أبرز  �أحد  ميونخ،  بايرن 
�لنجوم �لتي ت�سكل خطًر� 
على مي�سي وكبار �لنجوم، 
بقدرة  متتعه  ظل  يف 
وبد�أ  كبرية،  تهديفية 
�ملو�سم  ليفاندوف�سكي 
�جلديد مع �لبافاري بقوة 
بعدما متكن من ت�سجيل 5 
مبار�تني  �أول  يف  �أهد�ف 
�لأملاين،  بالدوري  للفريق 

يف  ثنائية  �سجل  حيث 
�سباك هريتا برلني وثالثية 
�أمام �سالكه، ليعطي ر�سالة 
يف  �سو�ء  ملناف�سيه  قوية 
دوري  �أو  �لبوند�سليغا 

�أبطال �أوروبا.
قائمة  روبرت يف  وتو�جد 
�لهد�فني باملو�سم  ترتيب 
�لأبطال،  �ملا�سي بدوري 
�أهد�ف،   8 �سجل  بعدما 
ودو�سان   12 مي�سي  خلف 
على  ليتفوق   6( تاديت�س 
رونالدو،  مثل  لعبني 
وهاري  نيمار  �أغويرو، 

كني.

�سريجيو �أغويرو

�أف�سل  �أغويرو  يظل 
مهاجمي مان�س�سرت �سيتي 
على �لإطالق، وهو �أقرب 
�ملر�سحني  �لالعبني 

لقب  على  بقوة  للمناف�سة 
�لأبطال  دوري  هد�ف 
ومتكن  �ملو�سم،  هذ� 
ت�سجيل  من  �أغويرو 
�ملو�سم  يف  �أهد�ف   6
مع  بالت�ساوي  �ملا�سي، 
رونالدو، بينما ودع فريقه 
ربع  �لدور  من  �مل�سابقة 
�لهزمية  عقب  �لنهائي 

�أمام توتنهام هوت�سبري.
حممد �سالح

�لدويل  �أد�ء  تر�جع  رغم 
�سالح  حممد  �مل�رصي 
�ملا�سي،  �ملو�سم  يف 
وت�سجيله 5 �أهد�ف فقط 
طو�ل �لبطولة �لقارية، �إل 
�ملر�سحني  �أحد  يظل  �أنه 
لقب  على  للمناف�سة 
�سالح  �لهد�ف.وناف�س 
دوري  جائزة هد�ف  على 
قبل  �ملو�سم  يف  �لأبطال 
 ،2018/2017 �ملا�سي 
ح�سدها  يف  ف�سل  �أنه  �إل 
كري�ستيانو  تفوق  بعدما 
�لذي �سجل 15 هدفا، يف 
ل�سالح. هدفا   11 مقابل 
ومع �لبد�ية �ملميزة للنجم 
�ملو�سم  هذ�  �مل�رصي 
ي�ستعيد  قد  �أنه  يبدو 
ب�سكل  �لظهور  فر�سة 
�ملناف�سة  ثم  ومن  مميز 

على �جلائزة �لفردية
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4 العبني يناف�شون مي�شي على عر�س 
رابطة االبطال

فالكاو ورودريغيز يغيبان عن وديتي الربازيل وفنزويال

روبن ال ي�شتبعد الرتاجع عن االعتزال
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اجلزائر.. بني حماربة الف�ساد وفتح 
ملفات احلل ال�سيا�سي

مل يتوقف احلراك ال�سعبي احل�ساري اجلزائري عند نقطة الفرح ب�سجن الكثري من امل�سوؤولني ال�سيا�سيني واأ�سباه امل�ستثمرين الذين نهبوا 
املال العام و العقارات، بل وا�سل ال�سوت الثوري ال�سلمي وهجه منتظرا حمطة احلل ال�سيا�سي اجلذري.

د-وليد بوعديلة /جامعة 
�سكيكدة

االقت�سادي- الف�ساد  عن 
ال�سيا�سي؟؟

و من ارتدادات �سنوات اختالط 
وقوع  بال�سيا�سة  الفا�سد  املال 
�سيولة  اأزمة  يف  موؤخرا  البنوك 
ح�سابات  جتميد  ب�سبب  كبرية، 
التي  االقت�سادية  املجمعات 
بتهم  ال�سجون  اأ�سحابها  ادخل 
املجمعات  هذه  عديدة،الأن 
متتلك �سيولة نقدية هامة ، وهو 
الواقع الذي عقد عمليات منح 
باال�ستغالل  اخلا�سة  القرو�ض 
هنا  داعي  وال  واال�ستثمار، 
كل  يف  ال�سعب  حراك  لتوريط 
جمتمعية  اأو  اقت�سادية  اأزمة 
واأهل  واملف�سدين  الف�ساد  الأن 
�سبب  هم  املافيا  و  الع�سابة 
واالقت�سادي  املايل  االنهيار 

ولي�ض ال�سعب الغلبان الفقري.
اأن  هو  ذكره  ما�سبق  ودليل 
عهد  متنح-يف  كانت  القرو�ض 
لرجال  فا�سد-  معزول  نظام 
من  امل�ستثمرين  و�سبه  املال 
دون �سمانات قانونية مطلوبة، 
يعاين  الغلبان  املواطن  وكان 
كي  ل�سهور  وينتظر  كثريا 
�سكني  قر�ض  على  يتح�سل 

ب�سيط لكي ي�سرت عائلته؟؟
احللول  اإيجاد  الدولة  وعلى 
منح  توقيف  ظل  يف  ال�رسيعة، 
العمومية،  البنوك  يف  القرو�ض 
اقت�ساديا  خطري  ملف  وهو 
مطالب  الأن  واجتماعيا، 
توؤجلن  ال  ال�سكن  قرو�ض 
وكذا  تتوقف،  اأن  يجب  وال 
ال�سباب  امل�ستثمرين  قرو�ض 
و  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  يف 
تتحرك  فهل  املتو�سطة، 
الإيجاد  املالية  املوؤ�س�سات 

احللول قبل االنفجار؟؟

وقد ال يتوقف �سوت االحتجاج 
وعلى  فقط  ال�سعب  على 
الأننا  العمل،  قطاعات  خمتلف 
احتجاجية  حركات  عن  �سمعنا 
للدولة،  ح�سا�سة  موؤ�س�سا  يف 
وقد احتج مثال اأعوان احلماية 
املدنية يف عنابة - يوم اخلام�ض 
-مطالبني  اأوت  والع�رسين 
لدرا�سة  وزارية  حتقيق  بلجنة 
التجاوزات يف املديرية الوالئية 

واملطالبة بحقوق مهنية.
بادرت  التي  احللول  من  و 
الإطفاء  املوؤقتة  ال�سلطة  بها 
االجتماعية  االحتجاجات 

نذكر:
اإداريني  مت�رسفني  تعيني    -
رجال  بع�ض  جممعات  لت�سيري 
وهم  امل�سجونني،  االأعمال 
اقت�سادية،  �رسكات  اأ�سحاب 
ا�ستمرارية  على  حلفاظ 
ال�سغل،  ومنا�سب  املوؤ�س�سات 
الوطني  لالقت�ساد  خدمة 

وحقوق العمال.
الداخلية   وزارة  -فتح 
الأبواب  املحلية  واجلماعات 
املتقاعدين  مع  احلوار 
وامل�سطوبني  واملعطوبني 
لتحقيق  وال�سعي  اجلي�ض،  من 
واالجتماعية  مطالبهم 

املتعددة.
كل  يف  العدل  وزير  حتركات   -
لت�سحيح  اجلهات  و  اجلبهات 
وتوعده  العادلة،  الدولة  م�سار 
الفا�سدين،  الق�ساة  مبحاربة 
لقد  �ساذة)   اأقلية  ح�سبه  وهم 
و�سع وزير العدل ال�سابق الطيب 
ا�ستغالل  بتهم  ال�سجن  لوح 
على  التحري�ض  الوظيفة، 
التحيز والتحري�ض على التزوير 

يف حمررات ر�سمية...؟؟(

عن  تتوقف  مل  املافيا 
ن�ساطها؟؟

وهم  اجلزائريون،  ين�سى  وال   
ال�سلمي،  ال�سعبي  حراكهم  يف 
املختلفة  الع�سابات  رجال  اأن 
وت�سدت  حتركاتهم  يوا�سلون 
االأمنية،  االأجهزة  خمتلف  لهم 
رجال  اجنازات  من  ونذكر 
املرابطني  االأحرار  اجلزائر 
الوحدة  حلماية  مكان  كل  يف 

الرتابية و االقت�ساد الوطني: 
تهريب  حماولة  اإحباط  مت   -
العملة  من  كبرية  مالية  مبالغ 
التون�ض  نحو  بالطارف  ال�سعبة 
يقظة  بف�سل  اأوت،  �سهر  يف 

الدرك الوطني.
-  ك�سفت مفارز اجلي�ض ال�سعبي 
يف  والذخرية  لالأ�سلحة  خمباأ 
مناطق من اجلنوب اجلزائري.

على  اجلي�ض  مفارز  قب�ض   -
يف   خمدرات  وجتار  مهربني 

مناطق عديدة.
لقمع  املركزي  الديوان  -فتح   
تبديد  عن  حتقيقات  الف�ساد 
العمل  بوزارة  عمومية  اموال 
والت�سغيل وال�سمان االجتماعي 
عرب  دوالر،  مليار  ب30  تقدر 
التالعب باأموال برامج الت�سغيل 
ال�سناديق  واأموال  املختلفة 

االجتماعية؟؟
الكيف  من  قناطري  حجز    -
املخدرات  ع�سابات  وتوقيف 
االإطاحة  و  والنعامة،  ب�سار  يف 
الذهب  عن  التنقيب  بع�سابات 
حر�ض  يقظة  بف�سل  بجانت، 
الوطني  الدرك  وقوات  احلدود 

واجلي�ض ال�سعبي. 

املبادرات الوطنية متوا�سلة..
الكبري  الن�ساط  هذا  ظل  ويف 
اجلي�ض  يوا�سل  الوطن  الأعداء 
لكل  مقاومته  ال�سعبي  الوطني 
واخلارج،  الداخل  يف  خطر 
اأبنائه  وعزمية  باحرتافيته 

توا�سلت  كما  النوفمربيني، 
عن  والبحث  احلوار  مبادرات 

احلل ال�سيا�سي.
فعاليات  جددت  فقد 
ن�ساطها  املدين  املجتمع 
اللقاء  ونظمت  ومبادراتها،  
االأحزاب  الت�ساوري،بح�سور 
املعار�سة  ال�سيا�سية 
يوم  الوطنية،  وال�سخ�سيات 
تباين  رغم  اأوت،   24 ال�سبت 
و  ال�سيا�سية  املرجعيات 
املواقف من الق�سايا ال�سيا�سية 
ووقع  االأزمة،  جتاوز  وطرق 
املواقف  لتدار�ض  االجتماع 
التوافقية،  احللول  والبحث عن 
ال�سعبي  احلراك  دعم  مع 
ال�سيا�سي  التغيري  ومطالب 

اجلذري.
الفعلية  ال�سلطة  باأن  ونرى 
مطالبة بال�سماع ل�سوت خمتلف 
ال�سيا�سية،  و  املدنية  املواقف 
يف  وو�سعها  جمعها  وحماولة 
لالإ�رساع  النقا�ض  و  التداول 
طرق   وتقلي�ض  االأزمة،  حل  يف 
بدل  املقرتحات،  وم�سافات 
ال  فالوطن   املتبادل،  التعنت 
اإدارية  حلول  عن  البحث  يريد 
وقد  تفيد،  وال  جتدي  ال  قد 
كل  عن  ال�سعب  عزوف  ت�سبب 
يحدث  وال  انتخابي؟؟  موعد 
ملوقف  و�سلنا  اإن  العزوف 

وطني موحد لتجاوز االأزمة.
الدولة  كذلك  و  املجتمع  تغري 

..
و  واالجتماعي  الثقايف  والتغري 
تغري،  كل  من  اأ�سعب  الفكري 
االإدارية  باحللول  لنا  وال حاجة 
�رسيعة  تكون  التي  ال�سيا�سية 
الكاتب  �سدق  ،وقد  �سطحية 
عندما  زهار  ح�سان  ال�سحفي 
منظومة  اإ�سقاط  اإن  كتب:« 
االأخالقي  جانبها  يف  بوتفليقة 
اإ�سقاطها  اأ�سعب بكثري من  هو 

جريدة  فقط«.)  �سيا�سيا 
ال�رسوق اليومي، 25 اأوت 2019، 

�ض 3(
ونحن نريد احلوار اجلاد والبناء، 
واملعتمد على بدائل لبناء دولة 
اجلذري،  والتحول  املوؤ�س�سات 
�سطحيا  احلوار  يكون  ال  واأن 
حمدودا...؟  موّجها  ،�سيقا، 
ال�سلبيات  كل  فيه  تكون  اأن  اأو 
ال�سغط؟؟  و  اال�ستبداد  ومعامل 
تقدمي  ال�سلطة  من  فاملطلوب 
لك�سب  للمتحاورين  ال�سمانات 

الثقة.
وحتى التنازالت املطلوبة فهي 
لي�ست لف�سيل �سيا�سي معني بل 
لل�سعب كله، لكي ينه�ض ويتقدم 
دميقراطيته  ويبني  يتطور  و 
اإطار  يف  وهذا  ال�سحيحة، 
تذكر  و  العقالنية  و  احلكمة 

�سهداء الثورة املباركة.
ال�سعبي  احلراك  �سوت  الأن 
متوا�سل وال يتوقف عن الهتاف 
الع�سابات  مع  احلوار  برف�ض 
كما  ال�سابق،  النظام  ورجال 
على  ال�سلمي  احلراك  يوؤكد 
و  ال�سابعة  املادتني  تطبيق 
ال�سلطة  له  ترجه  التي  الثامنة 
فهو  الد�ستورية،  ال�سيادة  و 
و  الفا�سدين  ب�سجن  فرح 
ال�سلمية  لثورته  جناحا  ينتظر  
بانتخابات نزيهة و�سفافة وغري 

م�سبوهة التنظيم و النتائج.
حزب  حول  للنقا�ض  وبالن�سبة 
فنحن  الوطني  التحرير  جبهة 
الرمزي  اال�سم  اإرجاء  ن�ساند 
وتعوي�ض  كلهم،  للجزائريني 
هذا احلزب با�سم اآخر ليوا�سل 
ن�ساطه باملنا�سلني املخل�سني، 
بني  الفا�سل  هو  وال�سندوق 
يف  والربامج  االأحزاب  كل 

االنتخابات النزيهة.
جتارب  من  ن�ستفيد  اأن  وعلينا 
الدول،  عند  ال�سيا�سي  التحول 

ال�سودان  دولة  اآخرها  ولعل 
وحراكها ال�سعبي ،حيث جنحت 
قوى اإعالن احلرية والتغيري يف 
واأعمالها امليدانية و  حواراتها 
و�سع  لنقطة  لت�سل  ال�سيا�سية، 
تعتمد  الوزراء  الختيار  معايري 
ر�سا ال�سعب ال�سوداين واقتناعه 
ي�سريه، كما قال  و  مبن يحكمه 
عبد  اجلديد  احلكومة  رئي�ض 

اهلل حمدوك.

يف اخلتام:
جندد القول بان اجلزائر �ستعرب 
م�ساكلها،و  وتتجاوز  اأزمة  كل 
جميدة  ثورية  ذاكرة  ت�سندها 
ال�سهداء  عطر  فيها  عظيمة 
نحمل  ونحن  و�رسف جهادهم، 

االأمل لكل جيل قادم.
وقد اأثلج �سدري ما كتبه رئي�ض 
امل�سلمني  العلماء  جمعية 
اجلزائريني الدكتور عبد الرزاق 
اجلزائري  االأمل  عن  ق�سوم 
امل�سلمي،    حراكه  جناح  يف 
ال  جمربون  يقول:«نحن 
�سفحة  قلب  خمريون،على 
وبدء  الغابر،  االأ�سود  املا�سي 
�سفحة الفجر االأبي�ض القاهر، 
اجلميل  جزائرنا  وجه  �سنجلي 
اقت�سادنا من  املطل، فنخل�ض 
براثن اال�ستغالل والتبعية والذل 
اأعلى  اإن�ساننا اجلزائري  ونبوؤي 
والظل... ال�سم�ض  حتت  مكان 
غافلني  اليوم  بعد  نكون  لن 
والتبعية  لال�ستعمار  وبالقابلية 
مت�سمني، لقد ولدنا من جديد، 
مب�رسين  ال�سعبي  باحلراك 
مزودين«)  الوطني  وبالوعي 
جريدة الب�سائر،15-21 جويلية 

2019، �ض3(
اجلزائر  احفظ  اللهم  و     
وامنحها ال�سلم و االأمن، ووفقها 

للوفاء بعهود ال�سهداء.
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اأدب ال�سجون  يف فل�سطني املحتلة..
اخل�سائ�ص واملميزات

الأدب اأحد اأ�شكال التعبري الإن�شاين عن جممل عواطف و اأفكار و خواطر و هواج�س الإن�شان باأرقى 
الأ�شاليب الكتابية التي تتنوع من النرث، اإىل النرث املنظوم، اإىل ال�شعر املوزون، لتفتح للإن�شان اأبواب 

القدرة للتعبري عما ل ميكن اأن يعرب عنه باأ�شلوب اآخر.

بقلم  الأ�شري املحرر الدكتور 
راأفت حمدونة

الأدب اأحد اأ�سكال التعبري الإن�ساين 
و  اأفكار  و  عواطف  جممل  عن 
خواطر و هواج�س الإن�سان باأرقى 
من  تتنوع  التي  الكتابية  الأ�ساليب 
اإىل  املنظوم،  النرث  اإىل  النرث، 
للإن�سان  لتفتح  املوزون،  ال�سعر 
اأبواب القدرة للتعبري عما ل ميكن 

اأن يعرب عنه باأ�سلوب اآخر.
يف  واملعتقلت  ال�سجون  واأَدب 
فل�سطني جزء ل يتجزاأ من الأدب 
العربي، الذي يتطلع للحرية، وهو 
�سواء  الكتابة،  اأنواع  اأ�سدق  من 
اأو  النرث  م�ستوى  على  ذلك  كان 
واختلفت  ال�سعر،  م�ستوى  على 
الأدبي  النتاج  حول  الت�سميات 
فذهب  العدو،  با�ستيلت  يف 
احلرية«،  »باأدب  لت�سميته  البع�س 
وحر�س  العتقايل«،  »بالأدب  اأو 
مبفاهيم  �سبغه  على  اآخرون 
 « عليه  فاأطلقوا  اإيديولوجية، 
الأدب الأ�سري«، وذهب اآخرون اإىل 
ولكن  ال�سجون«،  »باأَدب  ت�سميته 
يندرج  اأنه  على  جممعون  اجلميع 
الفل�سطيني  عنوان:«الأدب  حتت 

املقاوم«
يف  يكتب  مل  ال�سجون  واأدب 
اأو يف احلياة  ال�سالونات املكيفة، 
املرفهة والب�ساتني التي ت�سدح يف 
الطيور املغردة، بل كتب  �سمائها 
ويف  والأمل،  الأمل  من  اأجواء  يف 
ظل املعاناة وال�سرب والتاأمل داخل 
حمرقة العدو، بني اجلدران، ومن 
خلف الق�سبان، وثمة فرٌق بني من 
يكتبون يف ال�سالونات ومن يكتبون 
يف املعتقلت، ففي احلالة الأوىل 
احلالة  اأّما يف  عادّياً،  اأدبهم  ياأتي 
باإ�رشاقات  اأدبهم  في�سئ  الثانية، 
روحية  حياة  ت�سفي  جمالية، 
والأمل  املعاناة  اأن  دة، حيث  متوِقّ
للعطاء  دافئة  وحا�سنة  م�سدراً 
والإبداع، امل�سع على طريق احلق 
تتفجر  حيث  واجلمال،  واخلري 
خلل  من  الإبداعية  الطاقات 
لل�سجان  اليومية  القمع  ممار�سات 
�سكلت  التي  ال�سجون،  اأقبية  يف 

تربًة خ�سبة لتفتُّح هذا الإبداع 
يف هذه الدرا�سة �سيتطرق الكاتب 
وتف�سيلته،  ال�سجون  لأدب 
وظروفه  ظهوره،  وعوامل  ن�ساأته 
اجلمالية،  و�سماته  ومميزاته، 
واأبرز التجارب الأدبية، والكتابات 
والنرث  ال�سعر  من  الإبداعية 
واخلاطرة  والق�سة  والرواية 

وامل�رشحية والر�سالة. 

 اأوًل، تعريف اأدب ال�شجون: 

ال�سجون  اأدب  اأن  الباحث  يعتقد 
العربي،  الأدب  جزء ل يتجزاأ من 
واأدب املقاومة،  الوطني،  والأدب 
الأديب  واأن  الفل�سطيني،  والأدب 
الأديب  �سفات  يحمل  الأ�سري 
وللإي�ساح  وامل�سمون،  باملعنى 

مبكان  الأهمية  من  وجد  اأكرث 
بالقليل  التعريفات  لتلك  التطرق 

من التف�سيل:
الأدب: »هو ما عرب عن معنى من 
اأو  جميل،  باأ�سلوب  احلياة  معاين 
هو الكلم الذي ينقل اإىل ال�سامع 
النف�سية،  والإنفعالت  القارىء  اأو 
اأو املنتج  بها املتكلم  ي�سعر  التى 
اأ�سول  ي�سم  الذي  العلم  وهو   «
وال�سعرية  النرثية  الكتابة  فن 
يف  واملوؤثرة  بالعاطفة  املتاأثرة 
واأ�سلوب،  فكرة  والأدب  العاطفة، 
من  فكرة  فهو  و�سكل،  م�سمون 
اأحلمه،  من  اأو  املجتمع  واقع 
وجاذبية  براعة  فيه  اأ�سلوب  وهو 
من  فيتكون  ومو�سيقى،  ور�ساقة 

ذلك كله اأدب اأمة واأدب �سعب.
الأدب  هو  القدمي:  العربي  الأدب 
الذي ن�ساأ يف الأر�س العربية منذ 
الأدب  ويرجع  الإ�سلم،  قبل  ما 
البعثة  قبل  قرنني  اإىل  العربي 
املحمدية، وبالتحديد اإىل اإىل ما 

بعد القرن الرابع امليلدي.
هو  احلديث:  العربي  الأدب 
والإحياء  التجديد  حركة  اأدب 
منذ  النه�سة  بع�رش  دعيت  التي 
نتيجة  ون�ساأ  ع�رش،  الثامن  القرن 
وطني  اأدب  ال�سيا�سية  الأحداث 
واأدب  العربية،  الدول  عن  للدفاع 
الن�سال  توحيد  اإىل  يدعو  قومي 

لطرد امل�ستعمر.
املتفرغ  الكاتب  هو  الأديب: 
واملتمكن  الأدبية،  للكتابة 
جميعاً،  اللغة  وعلوم  لغته،  يف 
تاريخ  يف  وا�سعة  ثقافة  واملثقف 
اأدبه، وتاريخ اآداب كثري من الأمم، 
ول�سيما امل�سهور منها، واملطلع 
على املذاهب الفكرية واملدرا�س 
وا�سعة  الأديب  وكلمة  الأدبية، 
ت�سمل  كما  والنرث،  ال�سعر  ت�سمل 
الدرا�سات الأدبية والنقدية، وهي 
اأو�سع من كلمة روائي، اأو م�رشحي، 
اأو �ساعر، ولي�س ب�سهولة للمطالع 
والقارىء اأن يحظى بهذه ال�سفة، 
اأهلية وجدارة وجراأة  يثبت  ما مل 
يف الكتابة، وح�سن اإنتاج، والأديب 
اأدبي  جمال  يف  اأحياناً  متخ�س�س 
معني، وقد يت�سع به الأفق فيكتب 

يف كل جمال.
ي�سمل  الذي  هو  الوطني:  الأدب 
نرث  اأو  �سعر  من  اأدبي،  جن�س  كل 
وير�سد  مقالة،  اأو  خطابة  اأو 
�سمن  العربي  ال�سعب  منازع 
م�ساعره  وي�سور  النطاق،  هذا 
وهو  واآلمه،  واآماله،  ومطاحمه، 
الذي  ال�سعب  ق�سايا  عن  املعرب 
يقطن قطراً معيناً، ويطلق الأدب 
القومي على كل ما يت�سل بالوطن 
الأدب  وظهور  الكبري،  العربي 
باآلم  الح�سا�س  �سبب  الوطني 
من  يعرتيه  عما  والغرية  الوطن، 
ويرى  وتق�سري،  وتفكك  اأمرا�س 
الباحث اأن اأدب املقاومة يف زمن 
مفهوم  �سياق  يف  ياأتي  ال�ستعمار 
القومي  والأدب  الوطني  الأدب 

احلديث �سعياً للحرية.

يف  املعا�رش  العربي  الأدب 
ثمني  فكري  تراث  هو  فل�سطني: 
يف  وحلقة  �سخمة،  فنية  وثروة 
املعا�رش،  العربي  الأدب  �سل�سة 
وعلى الرغم من اأهمية هذا الأدب 
اإليه  تتجه  مل  الفنية  قيمته  و�سمو 
موؤرخي  من  الدار�سني  عناية 
يف  واملتخ�س�سني  ونقاده  الأدب، 
ذلك  ويرجع  الأدبية،  الدرا�سات 
الكارثة  قبل  فل�سطني  اإىل ظروف 
تلك  حالت  حيث  حدوثها  وبعد 
الأ�سواء  ت�سليط  دون  الظروف 
على اأدبها بفنونه املتعددة واألوانه 

املختلفة . 
اأدب املقاومة: هو الأدب الداعي 
العبودية،  من  والتخل�س  للحرية 
الأدب  كان  الأجيال  مدى  فعلى   «
بالثورات،  الت�ساقاً  الفنون  اأكرث 
عنها،  التعبري  يف  جميعاً  واأقواها 
التاريخ  عرفها  ثورة  من  وما 
لها،  املمهد  هو  الأدب  كان  اإل 
وباملقال  والق�سيدة،  باخلطبة 
ثم  اإليها،  وما  والرواية  والق�سة 
لها  الداعي  هو  قيامها  بعد  كان 
واملدافع  ملبادئها،  والنا�رش 
اخل�سوم  مناه�سات  �سد  عنها 
والأعداء، فاإذا ا�ستقر اأمرها كان 
مل�سريتها،  الرا�سد  هو  الأدب 
واملعرب  خلطواتها،  وامل�سجل 
لها  املجتمع  تاأييد  با�ستمرار عن 

اأو �سخطه عليها » .
اأدب ال�سجون: يرى الأدباء والنقاد 
اأدب ال�سجون، هو الذي يكتبه  اأن 
وي�ستويف  املعتقلت،  الأ�رشى يف 
وما  ال�رشوط،  من  الأدنى  احلد 
والأ�رشى  ال�سجون  عن  يكتب 
الأ�رشى  غري  من  ال�سجن  خارج 
اأدب  يَُعْد  ل  املحررين  من  اأو 
�سجون، وممكن ت�سميته » اأدب عن 
ال�سجون«، هنالكالكثري من الأدباء 
اأدب   « تعريف  يف  اجتهدوا  ممن 
مت�سابهة  وجميعها   ،  « ال�سجون 
وخمتلفة  واأ�سولها،  م�سمونها  يف 
وامل�ساحات،  احلدود  على  قليًل 

والأجنا�س والت�سنيفات.
من  �سبق  ما  لكل  وا�ستناداً 
اأدب  اأن  الباحث  يرى  تعريفات 
اأدب  هو  فل�سطني  يف  ال�سجون 
الأدب  من  جزء  وهو  مقاومة، 
فل�سطني،  يف  املعا�رش  العربي 
والأدب الوطني والقومي، والأدب 
ملا  احلديث،  والعاملي  العربي 
وخ�سائ�س،  مميزات  من  يحمل 
ورقة  وعاطفي،  اإن�ساين  وح�س 
وم�سداقية،  واأحا�سي�س  م�ساعر 
والتاأثري،  التعبري  على  وقدرة 
داخل  الأ�رشى  كتبه  ما  كل  وهو 
ب�رشط  خارجه،  ولي�س  العتقال 
الأدب  اأجنا�س  من  يكون  اأن 
والنرث  وال�سعر  والق�سة  كالرواية 
والر�سالة،  وامل�رشحية  واخلاطرة 
اأدب   « بني  الباحث  ويفرق 
لل�رشوط  امل�ستويف   « ال�سجون 
واإنتاجات  اأدبيات   « وبني  الأدبية، 
كتبوها  التي   « الأخرى  الأ�رشى 
كالدرا�سات  العتقال،  داخل 

التاريخية  والأبحاث  ال�سيا�سية، 
يف  والكتب  والفكرية،  والأمنية 
جمالت متنوعة، والرتجمات من 
ذلك  وغري  الإ�رشائيلية  ال�سحف 

من املجالت غري الأدبية.
في�سكل مو�سوع اعتقال املنا�سل 
حياة  اإىل  احلرية  حياة  من  ونقله 
باملكان  انتقال  جمرد  ال�سجن، 
ال�سيا�سي،  للمعتقل  بالن�سبة 
من  يجعل  اأن  دائماً  يحر�س  وهو 
ق�سية اعتقاله ووجوده يف ال�سجن 
الأكرب  ق�سيته  لطرح  منا�سبة 
واعتقل  بها  اآمن  التي  والأ�سا�سية 
التجارب  ويف خمتلف  اأجلها،  من 
ال�سجون  اأدب  يف  بها  مررنا  التي 
املعتقلني  باأن  الدوام  على  جند 
هدفها  جلنة  ي�سكلون  ال�سيا�سيني 
للت�سال  الو�سائل  خمتلف  اإيجاد 
بالعامل اخلارجي لكي تطرح عليه 

ق�سية اعتقالهم)(.
ال�سهادات  لكل  وامل�سرتك 
واملذكرات والأعمال الأدبية التي 
للأ�رشى  ال�سجون  من  خرجت 
ال�سيا�سيني ب�سكل عام هو الت�سوير 
الإن�سان  ل�سمود  واملكثف  احلي 
الأعزل اإل من قناعاته يف وجه اآلة 
وت�سوير  البط�س،  واأ�ساليب  القمع 
اجللد  بني  القائم  ال�رشاع  �سكل 
ال�سياط  املنا�سل،  مواجهة  يف 
العقيدة  مواجهة  يف  والكهرباء 
الإذلل  حماولت  والميان، 
حماولت  مواجهة  يف  والرتكيع 
يف  الفرد  وال�سمود،  الت�سدى 

مواجهة ال�سلطة.
اإن كافة و�سائل التعذيب اجل�سدي 
والنف�سي التي ي�ستخدمها اجللد 
اإرادة  ك�رش  ت�ستهدف  املحقق  اأو 
فاإن  املقابل  ويف  املنا�سل، 
على  يحافظ  اأن  يريد  املنا�سل 
قدرته  ا�ستمرار  هو  واحد  �سيء 
يرى  وبذلك  املقاومة،  على 
يندرج  ال�سجون  اأدب  اأن  الباحث 
يف  املقاومة  اأدب  اإطار  حتت 

التعريف وامل�سمون.
ولقد اأمدنا التاريخ العربي بذاكرٍة 
مئات  بل  ع�رشات  اأثراها  خ�سبة 
وكتبوا  اأُ�رِشوا،  الذين  ال�سعراء 
ال�سجون،  غياهب  يف  ق�سائدهم 
كما يجدر التنويه اأن اأدب ال�سجون 
الفل�سطينيني  على  حكراً  لي�س 
اآخرون  هناك  بل  فقط،  والعرب 
ولعل  العتقال،  داخل  كتبوا 
فيدور  الرو�سي  الروائي  اأ�سهرهم 
العام  الذي كتب يف  دو�ستوف�سكي 
1962م كتاب » ذكريات من منزل 
اعتقالية  جتربة  بعد   « الأموات 
لأربع �سنوات خا�سها يف �سجن » 
اأوم�سك ب�سيبرييا »، وبعد خروجه 
باركت  لطاملا   « قال  ال�سجن  من 
القدر الذي وهب يل اأن اأعاين هذه 
كبري  ف�سل  لها  كان  التي  التجربة 

علي« ، واأمثلة اأخرى.
 

ثانيًا- العوامل التي �شاعدت 
يف ظهور اأدب ال�شجون 

الفل�شطيني:

�سليمان  اأبو  �سادق  د.  اأ.  و�سف 
ي�سوغه  مبا   « ال�سجون  اأدب   «
وهو  ال�سجون  يف  الأ�سري  الكاتب 
ر  يوِفّ ل  بئي�س  مكان  يف  يحيا 
ل�ساكنه اإل اأب�سط املتطلَّباِت التي 
يخرج  والذي  حياته،  له  حتفُظ 
ال�سجن،  حمب�س  حْمب�سني:  من 
الذي  الأديب  معاناة  وحمب�س 
كلمات  الأدبية  التجربة  ين�سج 
مفعمة  بديعة  و�سوراً  وجمًل 
بحيوية النفعال، و�سدق التجربة 
وامل�ساعر؛ والأديب الأ�سري الذي 
ينهل من م�سدر املعاناة يف �سبيل 

احلرية.
نف�سه  فر�س  ال�سجون«  و«اأدب 
الأدب  يف  اأدبية  كظاهرة 
قبل  وبرز  احلديث،  الفل�سطيني 
جوان  من  اخلام�س  احتلل 
الفل�سطينيون  فال�سعراء  1967م، 
و�سميح  دروي�س  حممود  الكبار 
اأَثْروا  زياد)(،  وتوفيق  القا�سم 
الأدب  بهذا  الأدبية  ال�ساحة 
تتمثل  �سماته  اأبرز  ولعل  املقاوم، 
والتغني  بالأر�س،  ك  التََّم�ُسّ يف 
واللتزام  الوطن،  وحب  باحلرية، 
الذي جتلى يف  وال�سدق املقاوم، 
رواد  عليهم:  فاأُطلق  ن�سو�سهم، 
الفل�سطينية،  املقاومة  �سعراء 
والبعد  العربي  بالبعد  ات�سم  الذي 
العاملي كق�سيدة:«الثوار ين�سدون«، 
لرا�سد ح�سني، و«اأنا عبد« لفوزي 
اإفريقيا،  ل�سعب  موجهة  الأ�سمر، 
ول�سميح القا�سم عدة ق�سائد عن 
باتري�س لومومبا، واإفريقيا، وزنوج 
بطاقات  ا�سمه  ومقطع  اأمريكا، 
اإىل ميادين املعركة، وهي �سل�سلة 
من الق�سائد الق�سرية موجهة اإىل 
روبن�سون،  بول  الزجني  املغني 
وكري�ستوف  كا�سرتو،  وفيدل 
ولعل  الفيتكونغ،  وثوار  غبانيا، 
اأبزها ق�سيدة حممود دروي�س«عن 

الأمنيات« .

وهنالك عدة عوامل 
�شاعدت على الكتابة الأدبية 

لدى الأ�شرى واأهمها:

يف  لل�سجون  الأدبية  الكتب  دخول 
نهاية  يف  وتوافرها  1972م،  العام 
الع�رش  مثلت  والتي  ال�سبعينيات، 
ال�سعيد  على  للأ�رشى  الذهبي 
الثقايف ب�سكل عام، والطفرة الأدبية 
»يف  اخلا�س،  بال�سكل  العتقالية 
القراءات  ازدهرت  املرحلة  هذه 
من  وا�سعاً  طيفاً  لت�سمل  الأدبية 
الأدباء على م�ستوى العامل، ابتداًء 
حبيبي  واميل  كنفاين  غ�سان  من 
بنجيب  مروراً  الرواية،  جمال  يف 
وطه  احلكيم  وتوفيق  حمفوظ 
وانتقاله  �سالح،  والطيب  ح�سني 
ودي�ستويف�سكي  تول�ستوي، 
جوركي،  ومك�سيم  وتورجنيف 
وكتاب الأدب ال�سوفيتي اللحقني، 

وت�سارلز  �سك�سبري  اإىل  والعودة 
اأوروبا،  يف  وفيكتوهوجو  ديكنز 
الأمريكي  الأدب  نحو  والنطلق 
جون  جون  اأدب  وخ�سو�ساً 
همنجواي،  وارن�ست  �ستاينبك، 
قوميات  من  اآخرين  وكتاب 
يف  خمتلفة  واأجنا�س  وجتارب 
وال�سعر  والق�سة  الرواية  جمال 
جامعاً  �سكلت  والتي  وامل�رشح، 
للمعارف  غزيراً  وم�سدراً  ممتعاً 

وال�ستمتاع ».
الوطنية  احلركة  قوة  تنامي 
الإ�سناد  اأ�ساليب  وتطور  الأ�سرية، 
اإىل جلم  اأدى  لها، ما  اجلماهريي 
�رشا�سة القمع اجل�سدي والفكري، 
املمار�س  القهر  وخفف من حدة 

�سد الأ�رشى.
ال�سجن  اإدارة  وا�سطرار  التلفاز 
غرف  يف  باإدخاله  ال�سماح  اإىل 
للمعتقلني  اأتاح  ما  ال�سجن، 
الطلع على العامل اخلارجي من 
خلل الطلع على بع�س الربامج 
الف�سائيات  يف  والفنية  الأدبية 
اإدارة  بها  �سمحت  التي  العربية 
عادت  ثم  ال�سجون،  م�سلحة 
�سيا�سة  �سمن  بع�سها  ومنعت 

الت�سييق. 
دور املجلت والن�رشات وال�سحف 
املعتقلون،  ي�سدرها  كان  التي 
الن�سو�س  بن�رش  واهتمامهم 
يف  ال�سعرية  والق�سائد  الأدبية 
ك�سدى   « خا�سة  اأدبية  جملت 

نفحة، وال�سمود الأدبي. 
ن�رش اأعمال بع�س املعتقلني خارج 
اأ�سوار ال�سجن بعد تهريبها بطرق 

خمتلفة )(.
الأ�سري  تطلع  اأن  الباحث  ويرى 
للحرية، وملء الوقت بالهتمامات 
اليى  الأدبية،  وخا�سة  الثقافية 
الوا�سع  الأفق  نحو  الأ�سري  حتمل 
واملمتد بل نهايات، وحتلق بروحه 
نحو الف�ساءات الرحبة، واخليالت 
حتدياً  متثل  والتي  اللحمدودة، 
ال�ساعي حل�رش  ال�سجان  مل�رشوع 
بل  اأمتار  يف  وروحه  ج�سده 
�سنتيمرتات معدودة ليبقى معتقل 
الظروف وال�سيا�سات والإح�سا�س 
باملعاناة والعذابات، كانت عوامل 
احلياة  كنف  يف  للعي�س  معنوية 
و�سناعتها من ل �سىء، ول ميكن 
ا�ستبعاد عامل التحفيز والت�سجيع 
املوؤ�س�سات  قبل  من  واملناف�سة 
والدولية  والعربية  الفل�سطينية 
جائزة  واأهمها  الأ�رشى،  بق�سايا 
عنها  تعلن  التي  ال�سنوية  احلرية 
واملحررين  الأ�رشى  �سوؤون  هيئة 
والق�سة  الرواية   « جمال  يف 
والفيلم والبو�سرت والأغنية »، والتي 
امل�ساركة  على  الأ�رشى  �سجعت 
التوا�سل  �سهولة  ظل  يف  فيها، 
الهواتف  تهريب  مع  اخلارج  مع 
ونقل  ت�سوير  �سهلت  التي  النقالة 
ولعل  مكان،  لكل  الأ�رشى  اأدبيات 
والأجنا�س  الهتمامات  اأبرز  من 
الأدبية التي اهتم بها الأ�رشى يف 

ال�سجون:
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الرواية والق�صة:

الأحداث  �رسد  فن  هي  الرواية 
من  الكثري  ت�ضم  والق�ض�ص، 
انفعالتها  وتختلف  ال�ضخ�ضيات، 
اأجمل  و  اأح�ضن  وهي  �ضفاتها،  و 
فنون الأدب النرثي، وتعترب الأكرث 
امل�ضمون،  و  ال�ضكل  يف  حداثة 
الأمور  يف  بالت�ضويق  وتتميز 
املختلفة  والق�ضايا  واملوا�ضيع 
�ضواء اأكانت اأخالقية اأو اجتماعية 
الق�ضرية:  ة  والق�ضّ فل�ضفية،  اأو 
متّثل حدثاً واحداً، يف وقٍت واحد، 
العهد  حديثة  وهي  واحد،  وزماٍن 
ب�رسية  وثيقة  وهي  الّظهور  يف 
واملالحظة  اخليال  من  م�ضتقاة 
اأو  حقيقي  لواقع  وممثلة  والتاأمل 
مبو�ضوع  الرواية  وتُعنى  متخيل، 
وهي  والعامل،  الإن�ضان  اأي  الأدب 
الق�ضرية  والق�ضة  متعددة،  اأنواع 
بالقت�ضاد  متميز  اأدبي  جن�ص 
اأو  احلدث  وت�ضوير  التعبري  يف 
بلغة  العابرة،  الزمنية  اللحظة 
عدد  اهتم  ولقد  درامية   و�ضفية 
الرواية  بكتابة  الأ�رسى  من  كبري 
الأهمية مبكان  ومن  ال�ضجون،  يف 
 « رواية  اإىل  للتاأريخ  ي�ضار  اأن 
اأدب  رواية يف  كاأول   « الكاز  وابور 

ال�ضجون.
الأجنا�ص  اأكرث  من  الرواية  وتعد 
الأدبية املعربة عن حالة العتقال 
الأخرى  الأدبية  بالأجنا�ص  قيا�ضاً 
التي خرجت من رحم ال�ضجون)(، 
الرواية  كتاب  من  عدد  برز  ولقد 
من الأ�رسى ولعل اأبرزهم الروائي 
كتب  الذي  الهوديل  وليد  الأديب 
رواية  اأ�ضهرها  الروايات  من  عدد 
التي  و  »جزاأين«  العتمة  �ضتائر 
التحقيق  جتربة  مو�ضوع  عاجلت 
وقد  ال�ضجن،  وظروف  والعتقال 
ثماين  منها  الأول  اجلزء  طبع 
طبعات، اأربعون األف ن�ضخة، والتي 
من  فل�ضطينية  لرواية  ي�ضبق  مل 
داخل ال�ضجون وخارجها اأن تن�رس 
فيلم  اإىل  ومت حتويلها  الكم،  بهذا 

يف العام 2015م.
امل�صرحية:

متميز  اأدبى  جن�ص  امل�رسحية 
وهي  امل�رسح،  خ�ضبة  على  ميثل 
ي�ضف  النرث  اأو  ال�ضعر  من  موؤلف 
احلياة اأو ال�ضخ�ضيات، اأو يق�ض�ص 
عن  الأحداث  بوا�ضطة  ق�ضة 
من  عادة  ويتكون  احلوار  طريق 
تتكون  بدورها  والتي  ف�ضول  عدة 
ال�ضحك  من عدة مناظر)(، وتثري 
التهريج،  عن  بعيد  اأنيق  باأ�ضلوب 
وتنطلق اأحياناً من ت�ضوير الطبائع 
وت�ضادمها، وما ينتج عن تناق�ضها 
هزلية  مواقف  من  وت�ضادمها 
امل�رسح  ويعالج   ،)( معاً  و�ضاخرة 
الفنون  يف  ال�ضائعة  املو�ضوعات 
الأدبية الأخرى، وبخا�ضة الق�ضايا 
وما  الإن�ضان،  بطبيعة  املتعلقة 
يعتمل  وما  اأفعال  من  عنه  ي�ضدر 
واأحا�ضي�ص  م�ضاعر  من  داخله  يف 
الأ�رسى  بع�ص  واهتم  واأفكار)(، 
بامل�رسحية يف نهاية ال�ضبعينيات، 
ففي هذه املرحلة برزت حماولت 
الق�ضرية،  امل�رسحيات  لتاأليف 
الأم�ضيات  تعر�ص يف  كانت  والتي 
يف  اأ�ضهم  الرتويحية،  الأ�ضبوعية 
و�ضائل  انعدام  ون�ضطها  اإيجادها 
اإيجاد  ب�رسورة  وال�ضعور  الت�ضلية، 
تزيل  ترويحية  ترفيهية  و�ضائل 
يف  وت�ضكل  الرتابة،  وتقتل  التوتر 
لإعادة  فنية  حماولة  ذاته  الوقت 
والن�ضاط  بالطاقة  الأ�رسى  �ضحن 
جرى  كما  جيد،  اأ�ضبوع  ل�ضتقبال 
وتطوير  الوعي  لتعميق  ا�ضتغاللها 
الق�ضايا  بع�ص  ومعاجلة  املعرفة 

الواقعية )(.
بئر  زنازين  وكانت متثل يف غرف 
ل�ضبعني  تت�ضع  كانت  التي  ال�ضبع 
بينها  من  م�رسحيات  اأ�ضرياً 
م�رسحية »زنبقة الدم« التي تعالج 
من  اغت�ضابها  جرى  فتاة  حكاية 
دخالء على الثورة يف القطاع، وقد 
م�رسح  خ�ضبة  على  متثيلها  جرى 
وقامت  البطاطني)(،  من  ن�ضبوه 
الأ�ضريات يف �ضجن »نفيه تريت�ضا« 
منها  عرف  امل�رسحيات  بتقدمي 
 ،« جريح  فدائى   « م�رسحية 
بعمل  املعتقلون  يقوم  ما  وعادة ً 
م�رسحيات يكتب ن�ضها اأحدهم اأو 
ي�ضرتك فيها اأكرث من واحد، ويتم 
اأ�ضياء  من  الديكور  مواد  توفري 
الغرفة )(، ومن الطبيعي اأن اإدارة 
ال�ضجن ل تقبل بهذا الن�ضاط الذي 
بها،  وا�ضتهانة  لها،  حتدياً  ميثل 
تقام  واحلفالت  امل�رسحيات  لكن 

لياًل .
تاأثروا  الأ�رسى  اأن  الباحث  ويرى 
بامل�رسحية كفن مع دخول التلفاز 
يعر�ص  كان  ما  وخا�ضة  لل�ضجون، 
على التلفزيون امل�رسي والأردين، 
ومل ينت�رس هذا الفن » متثيل وكتابة 
ال�ضجون  اأدب  اأجنا�ص  كاأحد   «
اإل  يعر�ص  ومل  الكبري،  بال�ضكل 
واملنا�ضبات  الحتفاليات  يف 
الأحيان  غالب  ويف  والأم�ضيات 
داخل الغرف، ولقد برز عدد قليل 
امل�رسحية  الن�ضو�ص  كتاب  من 
قيا�ضاً بالألوان والأ�ضناف الأخرى 

اخلاطــرة:

اخلاطرة  كتابة  يف  الأ�رسى  اأبدع 
فيه  �ضيغت  اأدبي  كنرث  الأدبية 
بكرثة  وامتاز  ببالغة  الكلمات 
�ضور  من  البديعية  املح�ضنات 
وا�ضتعارات وت�ضبيه، والتي ت�ضنف 
اأدبياً يف موقع بني الق�ضة الق�ضرية 
اأنواع  ثالثة  وهي  احلر  ال�ضعر  و 
واخلاطرة  الرومان�ضية،  »اخلاطرة 
 « الإن�ضانية  الوجدانية، واخلاطرة 
وكتب الأ�رسى يف الثالثة واأكرثها 
قيم  على  تركز  التي  »الإن�ضانية« 
الفا�ضلة  والأخالق  ال�ضداقة 

والت�ضحية والوطنية. 
وعدد كبري من الأ�رسى من اهتموا 
اللون من الأدب، وكانت لهم  بهذا 
جمموعات من اخلواطر كتبوها يف 
البع�ص،  ولبع�ضهم  الليل،  عتمات 
وخالل املرا�ضالت، وامل�ضابقات، 

واملجالت الأدبية .
 الر�صالة:

غريه  اإىل  امروؤ  يكتبه  ما  هي 
اأو  خا�ضة  �ضوؤون  عن  فيه  معرباً 
البالغة  فيها  يتوخى  وقد  عامة، 
الدقيقة  املعاين  يف  والغو�ص 
فريتفع بها اإىل م�ضتوى اأدبي رفيع 
الفل�ضطينيون  الأ�رسى  وا�ضتطاع 
من  الكثري  بعد  ال�ضبعينيات  يف 
حق  بانتزاع  الن�ضالية  اخلطوات 
ال�ضليب  عرب  ذويهم  مرا�ضلة 
عرب  ثم  ومن  الدويل،  الأحمر 
املوافقة  وبداأت  الر�ضمي،  الربيد 
ع�رسة  من  باأقل  الر�ضالة  بح�رس 
فرخ  لت�ضل  تطورت  ثم  �ضطور، 
اأكرث  احلجم  كبري  الفل�ضكاب  من 

اأو اأقل.
تطور  مع  الوقت  مرور  ومع 
لالأ�رسى  الأدبية  الإمكانيات 
حتولت ر�ضائل املعتقلني اإىل اأ�ضبه 
بن�ضو�ص اأدبية حملت م�ضاعرهم، 
خا�ضة  اأفكارهم،  عن  وعربت 
الأ�ضلوب  اإىل  يلجاأون  كانوا  واأنهم 
والألغاز  ال�ضتعارات  واإىل  الأدبي 
والتمويه على الرقيب، لكن البع�ص 
بعد  الأدبي،  الأ�ضلوب  يعتمد  كان 
الأدبية  والقدرات  املواهب  فتح 

خلف الق�ضبان

اأعلى  اإىل  الر�ضالة  و�ضلت  ولقد 
حتولت  عندما  تطورها،  مراحل 
مبا�رسة  اإخبارية  و�ضيلة  من 
الأهل،  اإىل  ال�ضالمات  حتمل 
حيث  راقية،  اأدبية  ن�ضو�ص  اإىل 
على  �ضيغت  الر�ضائل  بع�ص  اأن 
خواطر  اأو  �ضعرية،  ق�ضائد  �ضكل 
ن�ضو�ص  اأو  ق�ضرية،  ق�ض�ص  اأو 
عندما  بخا�ضة  مفتوحة،  اأدبية 
بني  الر�ضالة  مر�ضل  وزاوج  مازج 
�ضقلت  اأو عندما  والعام،  اخلا�ص 
اأقالم عدد ل باأ�ص به من الأ�رسى 
واأ�ضبح  لفت،  ب�ضكل  وتطورت 
يف  يجول  عما  يعربون  اأ�ضحابها 

�ضدورهم اأدباً)(. 
كما ومتثل ر�ضالة املعتقلني قيمة 
ميكن  وتاريخية،  ون�ضالية  اأدبية 
من خاللها الوقوقف على مراحل 
وخ�ضائ�ضها،  العتقالية  التجربة 
وم�ضتوى  ظروف  على  والتعرف 
فاإن  لذلك  املعتقلني،  تطور 
ت�ضكل  الر�ضائل  هذه  درا�ضة 
يف  واأدبية  وتاأريخية  وطنية  مهمة 
الر�ضالة  �ضكلت  ولقد  واحد،  اآن 
على  املنا�ضل  للمعتقل  نافذة 
و�ضلت  واحلياة،  وجمتمعه  اأ�رسته 
م�ضامني  وتعابريها  �ضطورها  يف 
وتربوية  و�ضيا�ضية  اجتماعية 
من  وارتقت  وفكرية،  ونف�ضية 
التحليلي،  اإىل  الإخباري  اجلانب 
الإبداعي،  اإىل  ارتقى  وبع�ضها 
رفيعة  درجة  بامتياز على  وح�ضل 

يف عامل الأدب والإبداع )(.
يف  واملخت�ضون  النقاد  اختلف 
باأدب  واإرفاقها  الر�ضالة  مكان 
اأنها  الباحث  ويرى  ال�ضجون، 
يف  تكون  اأن  بجدارة  ت�ضتحق 
اإنتاجات  من  اللون  هذا  �ضدارة 
اهتم  التي  الأ�رسى،  واأدبيات 
وتاألقوا  الأ�رسى  وتبارى  وحر�ص 
البالغية  وتراكيبها  �ضياغتها  يف 
والأدبية، وقد اأرفقوا على هام�ص 
�ضطورها ب�ضور الورود والع�ضافري 
اجلمالية  والرموز  والر�ضومات 

الأخرى.

الفن والغناء واملو�صيقى:
املرتبطة  بالفنون  الأ�رسى  اهتم 
باأدب ال�ضجون، ومت تلحني الكتابات 
ال�ضعرية،  والق�ضائد  الأدبية، 
واأغاين  واأنا�ضيد  زجل  �ضورة  على 
ال�ضعبي  للرتاث  وكان  وطنية، 
مكانة خا�ضة ومرموقة بني اأ�رسى 
انت�رسا  والزجل  فالدبكة  الثورة، 
�ضجن  يخلو  ول  ال�ضجون،  كل  يف 
القدرة  لديه  اأكرث  اأو  منا�ضل  من 
العاطفي  الزجل  تاأليف  على 
املعتقلون  كان  كما  وال�ضيا�ضي، 
مرة  غنائية،  حفالت  ينظمون 
حفالت  وتكون  اأ�ضبوعياً،  واحدة 

ممتعة و�ضيقة للجميع .
ويف العام 1984م كانت الحتفالت 
�ضكاًل  اأخذت  قد  ال�ضجون  يف 
الفقرات  ت�ضمنت  فقد  جديداً، 
ورفع  �ضعبية  ودبكات  اأغاين 
لالإعالم الفل�ضطينية ، وغلب اللون 
واملواويل  الأغاين  على  احلزين 
املختزن  املذهل  احلجم  ليعك�ص 
يف اأعماق الأ�رسى، ويعك�ص توجعاً 
الجتماعي  الظلم  من  اإن�ضانياً 
واحلرمانات  الحتاليل،  والقمع 
جتد  كنت  ما  وكثرياً  الالنهائية، 
يتبع  الوطني  والن�ضيد  الأغنية 
جدلية مميزة،  يف  احلزين  املوال 
كان الأ�ضري يفتح جرحه ثم يداويه، 
غالباً ما كان املغنى الأ�ضري يوؤدي 
ما هو موجود من اأغاين ومووايل، 
لكنه اأداء يحمل ب�ضماته اخلا�ضة، 
ذات  الأغنيات  األف  وبع�ضهم 
اأكرب  وبدرجة  ال�ضعبي،  الطابع 

املووايل.
الفنية  الأم�ضيات  اأ�ضاعت 

طق�ص  يف  الدفء  املتوا�ضعة 
حيث  دوماً،  البارد  ال�ضجن 
الأغنيات والأ�ضعار حتمل الأفئدة 
بدون  اآخر  عامل  اإىل  املعذبة 
يف  وتعالت  حرمان،  وبدون  قيود 
كاأنها  ال�ضحكات  الأم�ضيات  هذه 
تغ�ضل ولو للحظات حزناً ل يفارق 

الواقع 
ولقد تركت زجليات ال�ضهيد راجح 
ال�ضلفيتي خا�ضة تلك التي اأنتجها 
يف  العميق  الأثر  الأ�ضوار  داخل 
عاماًل  وكانت  الأ�رسى،  وجدان 
يقتدى به يف عملية اإعادة �ضياغة 
الق�ضائد  تلك  خا�ضة  الرتبية، 
اأ�رسار  ا�ضتيعاب  على  التي حت�ص 

الن�ضال وال�ضرب على ال�ضدائد .
�ضجن  على  ال�ضورة  هذه  وتنطبق 
الأ�ضريات  اأن  حيث  الأ�ضريات، 
الوطنية  بالأنا�ضيد  اأي�ضاً  يقمن 
وكثرية هي  ثوري،  وطني  وب�ضوت 
الزوار  فيها  ي�ضمع  التي  املرات 
واملعتقلون املر�ضى يف م�ضت�ضفى 
اأ�ضوات املنا�ضالت  �ضجن الرملة 
باحلما�ضة  امللىء  الأ�ضريات 
واملعرب عن حب الوطن واللت�ضاق 

بالق�ضية. 
لأنف�ضهم  املعتقلون  واأوجد 
�ضعيد  فعلى  جديدة،  ف�ضاءات 
مو�ضيقى  �ضادت  املو�ضيقى 
والأرغول،  واملجوز،  ال�ضبابة، 
املو�ضيقية  الأدوات  باعتبارها 
الوحيدة التي كان ميكن للمعتقلني 
التمديدات  اأنابيب  من  �ضنعها 
الكهربائية املنتزعة من اجلدران، 
كم كان عذباً �ضوت �ضبابة اأبو علي 
�ضلطان،  اأبو  وجموز  الديراوى، 
واأغاين  الرفاتي،  اأبو حامد  ودبكة 
كانت  التي  الربغوثي  حممود 
�ضم�ص  ن�رسي  باملرحوم  تذكرنا 

الدين.
الفنان  �ضنع  1985م  العام  ويف 
الذي  اخلروبي  عوين  الأ�ضري 
وع�ضقالن  غزة  �ضجن  يف  تواجد 
املو�ضيقية،  الكمان  اآلة  ونفحة 
اإدارة  وكانت  الزهر،  طاولة  من 
باإعادة  ويقوم  ت�ضادرها،  ال�ضجون 
�ضناعتها، وطالب الأ�رسى باإدخال 
لل�ضجون،  املو�ضيقية  الأدوات 
ف�ضمحت فقط باإدخال الكمان يف 
�ضجن غزة، والعود يف �ضجن نفحة 
لالأ�ضري الفنان املرحوم اخلروبي، 
ممن  الأ�رسى)(  بع�ص  علم  الذي 
تعلم  على  بينهم  فيما  تناف�ضوا 
اخلروبي  الفنان  وقام  العزف، 
بتلحني اأ�ضعار الأ�رسى التي كتبوها 
يف  ترديدها  ومت  العتقال  داخل 
الوطنية  والحتفالت  املنا�ضبات 
قبل  من  اخلارج  ويف  ال�ضجون  يف 
وهنالك   ،)(« املحررين  الأ�رسى 
يف  املغناة  الق�ضيدة  كتب  من 

ال�ضجن.

لأدب  جمالية  �ضمات  ثالثاً- 
ال�ضجون:

بحيوية  ال�ضجون  اأدب  يتميز 
كونه  التجارب؛  و�ضدق  النفعال، 
ينهل من م�ضدر املعاناة النابع مْن 
فهبوا  اأنف�ضهم  عليهم  هانت  ثوار 
موها  ليقِدّ اأكفهم  على  يحملونها 
كرامة  حتذير  �ضبيل  يف  اأ�ضاحي 

الوطن واأهله)(.
ومتيزت التجارب الأدبية باللتزام 
بالقيم،  باللتزام  ال�ضجون  يف 
الق�ضية،  مع  والتناغم  واملبادئ، 
الهم  اإىل  الفردي  الهم  جتاوز  يف 
اجلمعي والعام، »ومن اأهم �ضمات 

اأدب ال�ضجون: 
الُعْمق: ميتاز »اأدب ال�ضجون« بعمق 
التعبري يف الدللة وامل�ضمون، ويف 

الربط بني الفكرة والأ�ضلوب.
الكاتب  يلجاأ  ما  غالباً  الرمزية: 
يف  يعتلج  عما  للتعبري  الرمز  اإىل 

حناياه.
يلجاأ  ما  كثرياً  الفني:  الت�ضوير 
الأديب اإىل فرط عقود اللغة، وما 
ليعيد  وجواهر،  جمال  من  حوت 
قالب  يف  و�ضعوره  فكرته  ت�ضكيل 
لغوي جديد، فتعطيك املقطوعات 
م�ضاهد  اأو  رائقة،  لوحات  الأدبية 
�ضامته، اأو انعطافات على م�ضاهد 

حية ُمْفعمة باحلركة.
البالغية  ال�ضناعة  البالغة: 
كالكنايات  ال�ضتخدام،  رائجة 
وال�ضتعارات والت�ضبيهات واملجاز 
اللفظية  واملح�ضنات  املر�ضل 

والبديعة.
التي  الفكرة  �ضبط  اأي  الختزال: 
حتتاج اإىل فقرات طويلة يف فقرة 

�ضغرية.
تكاد  فال  املتاأججة:  العاطفة 
اأو  املبنى  متكلفة  مقطوعة  جتد 
املعنى، واإمنا من�ضجمة يف معناها 
حتكم  التي  العاطفة  مع  ومبناها 

القالب اللغوي امل�ضتخدم.
اإىل  الكاتب  يلجاأ  اخليال:  �ضعة 
اخليال يف الغالب ل�ضتعارة ال�ضور 
يف  الفكرة  فتتفاعل  الأحداث،  اأو 
بقالب  اإبداعية،  �ضور  مع  خياله 

لغوي خا�ص.
بالتحدي:  امل�ضوب  احلزن 
تفارق  تكاد  ل  احلزن  فم�ضحة 
املقطوعات الأدبية على اختالف 
اأراد  التي  تلك  حتى  مو�ضوعاتها، 
الفرح،  من  م�ضاحة  �ضياغة  بها 
اأو  اآهات  اأو  اأمل  من  تخلو  تكاد  ل 
نعرِبّ  ما  اأف�ضل  فاأفراحهم،  دموع، 

عنها باجلراح البا�ضمة.
يهتم  حيث  الوا�ضعة:  الثقافة 
الأ�رسى بتنمية ذواتهم ومهاراتهم 

وقدراتهم.
الباحث  يعتقد  املبحث  نهاية  يف 
انعكا�ضه  له  ال�ضجون  اأدب  اأن 
نف�ضية  على  والإيجابي  الكبري 

العتقايل،  والواقع  الأ�ضري 
واآمالهم  ذواتهم  عن  يعرب  كونه 
والوطنية،  ال�ضخ�ضية  وطموحاتهم 
العتقال  �ضغوط  من  ويخرجهم 
عامل  اإىل  والقيد  الكبت  واأجواء 
لأدب  وكان  الرحب،  اخليال 
على  التاأثري  من  الكثري  ال�ضجون 
وجد  الذي  الفل�ضطيني  املجتمع 
والبعد  امل�ضاعر،  يف  ال�ضدق  فيه 
ال�ضخ�ضية  وامل�ضلحة  الذات  عن 
وامل�ضلحة  العام  ال�ضيء  اإىل 
الكثري  للقارىء  واأو�ضل  الوطنية، 
العتقالية  والتجارب  الرمزية  من 
الكثري  يف  املقاومني  وحتذير 
واخلروقات  الأمنية  النواحي  من 
وو�ضائل  وت�ضويبها  التنظيمية 
والتنبيه  التحقيق  واأ�ضاليب 
للغام�ص فيها، والنتماء والتوا�ضل 

يف الن�ضال حتى حتقيق احلرية. 
اأن ما هو جمهول  الباحث  ويجزم 
الأدبية،  الأ�رسى  اإبداعات  من 
اإدارة  قبل  من  م�ضادرته  مت  وما 
الإ�رسائيلية،  ال�ضجون  م�ضلحة 
ب�ضبب  بالطباعة  النور  يَر  ومن مل 
لهو  ال�ضجون  اأدب  باجتاه  الق�ضور 
نحاول  وما  بكثري مما عرف  اأكرث 

ابرازه وجمعه.
لي�ص  ما  فيه  الأ�رسى  اأدب  واأن 
ومعاين  م�ضداقية،  من  بغريه 
م�ضامني  يحمل  واأنه  اإن�ضانية، 
يجعله  اإبداعية  وبالغة  مهنية، 
اأقرب للم�ضتمع والقارىء من غريه، 
وا�ضتطاع اأن يلفت انتباه املهتمني 
العامليني  والنقاد  والأكادمييني 
احل�رس  ل  املثال  �ضبيل  على 
هارلو  نادية  الدكتورة  تناولت 
الأ�ضتاذة يف جامعة تك�ضا�ص الفن 
الق�ض�ضي للمعتقلني الفل�ضطينيني، 
وجاء اهتمامها يف اإطار اهتمامها 
م�ضتوى  على  املقاوم  بالأدب 
درا�ضة  يف  جمعت  حيث  عالمي، 
النماذج  من  العديد  مقارنة 
اأقالم  اأنتجتها  التي  الإبداعية 
الق�ضايا  يف  ان�ضهرت  مقاومة 

التحررية ل�ضعوبها.
لالأقالم  يكون  اأن  غريباً  ولي�ص 
جتربة  يف  تعمدت  التي  الأدبية 
بها  باأ�ص  ل  ح�ضة  العتقال 
الكتاب  احتاد  اإ�ضدارات  يف 
املالحق  ويف  الفل�ضطينيني، 
ال�ضحف  يف  والثقافية  الأدبية 
يف  وحتى  املحلية  واملجالت 
الكتب املرتجمة اإىل لغات اأجنبية 
باللغة  الكتاب  احتاد  اإ�ضدار  مثل 
الجنليزية »ن�ضو�ص ق�ضة ق�ضرية 
من  امل�ضاركني  عدد  مثل  حيث   «
الذين  الإ�ضدار  هذا  يف  الأدباء 
العتقال  جتربة  من  تخرجوا 
»15« من اأ�ضل »44« اأى ما يقارب 
الثلث«)(، كما اأن التجربة الثقافية 
والإبداعية يف املعتقالت حققت 
من  عدداً  انتباه  لفتت  اإجنازات 
الباحثني والدار�ضني والأكادمييني، 
على امل�ضتوى الفل�ضطيني والعربي 

والدويل.

الأ�سري املحرر الدكتور 
راأفت حمدونة

ال�ضجون ال�رسائيلية 15 عاما ، وحا�ضل على درجة  اأم�ضى يف  اأ�ضري حمرر 
العربية  والدرا�ضات  البحوث  » من معهد  ال�ضيا�ضية  العلوم   « : فى  الدكتوراة 
بالقاهرة مع مرتبة ال�رسف الأوىل مع تو�ضية بالطباعة يف العام 2016 بر�ضالة 
حتت عنوان اجلوانب الإبداعية يف تاريخ احلركة الوطنية الفل�ضطينية الأ�ضرية 

.
من موؤلفاته :

ومن كتبه املطبوعة : » اجلوانب الإبداعية لالأ�رسى الفل�ضطينيني �ضادر عن 
وزارة العالم الفل�ضطيني/ رام اهلل – الإدارة والتنظيم للحركة الأ�ضرية �ضادر 
عن هيئة �ضوؤون الأ�رسى واملحررين / رام اهلل - جنوم فوق اجلبني - �رسخة 

من اأعماق الذاكرة – ما بني ال�ضجن واملنفى حتى ال�ضهادة ».
روايات اأدبية مطبوعة : » عا�ضق من جنني - قلبي واملخيم-  لن ميوت احللم 

- وال�ضتات ».
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الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�سنوات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم
يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 

التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

جتنب اأمرا�ض ال�صيف بهذه الطريقة
امل�ساكل  من  ال�سيف  ف�سل  يخلو  ل 
�رسبات  منها  وخ�سو�ساً  ال�سحية، 
تداعيات  اىل  توؤدي  التي  ال�سم�ص 
ت�سكل  وبالتايل  ال�سحة،  على  خطرية 
وا�سفارهم  للنا�ص  املو�سمية  العطل 
انتقال  اأ�سباب  اأبرز  من  واحدة 

المرا�ص.

يف حال الإ�ضابة ب�ضربة 
ال�ضم�س: 

اىل  لكن  طبية،  م�ساعدة  طلب  يجب 
الطبية يجب فعل  تاأتي امل�ساعدة  ان 

ما يلي:
1 ـ ي�سحب امل�ساب اىل مكان فيه ظل 

وبارد.
2 ـ نزع الثياب التي تزيد احلرارة.

3 ـ غمر اجل�سم يف ماء بارد ول مانع 
من و�سع الثلج على اجل�سم.

املكيف  او  املروحة  ا�ستخدام  ـ   4
املوجود  اجلو  حرارة  درجة  خلف�ص 

فيه املري�ص.
او  بارداً  ماء  املري�ص  اعطاء  ـ   5
�سوائل غازية باردة جداً خلف�ص درجة 

احلرارة الداخلية.
الغنية  ال�سوائل  املري�ص  اعطاء  ـ   6
فقده  ما  لتعوي�ص  املعدنية  بالأمالح 

ال�سوديوم  خا�سة  التعرق،  عملية  من 
والبوتا�سيوم.

ـ اذا كانت هناك مركز طبي قريب   7
يجب نقل املري�ص اليه.

عند الإ�ضابة بالإ�ضهال:

نوعني:  اىل  ال�سهال  الطب  يق�سم 
النوع الول يدعى ال�سهال الكيميائي 
غذائي،  ت�سمم  ب�سبب  غالبا  ويحدث 
املعدة  معقدة يف  مركبات  تت�سكل  اذ 
التاأثريات ال�سارة لالإن�سان.  توؤدي اىل 
اما الثاين: فيدعى ال�سهال اجلرثومي 

ملوثة  اغذية  تناول  ب�سبب  وينتج 
مطهوة  غري  اغذية  او  باجلراثيم، 

جيداً.
يوؤدي ال�سهال اىل فقدان كمية عالية 
واذا  من املعادن واملاء من اجل�سم.، 
درجة  ارتفاع  مع  ال�سهال  ترافق 
وجود  اىل  ي�سري  هذا  فاإن  احلرارة، 

التهاب جرثومي.

عند الإ�ضابة بالإ�ضهال 
يجب معل ما يلي:

املاء  من  كافية  كمية  تناول  يجب  ـ   1

اجل  من  املعدنية  وامل�رسوبات 
تعوي�ص ما خ�رسه اجل�سم.

م�سادة  عقاقري  تناول  يجب  ـ   2
لالإ�سهال واللتهاب.

مثل  خفيفة،  اغذية  تناول  يجب  ـ   3
ح�ساء  او  واللنب  امل�سلوقة  البطاطا 
الغذية  عن  البتعاد  يجب  ـ   4 الرز. 
ذلك  لأن  والتوابل،  بالد�سم  الغنية 

يحر�ص ال�سهال.
من  الكاملة  النظافة  اتباع  يجب  ـ   5

اجل عدم نقل العدوى اىل الآخرين.
7ـ  اخللود اىل الراحة، والنظافة، وعدم 
التعر�ص لالأجواء العامة والتخلي عن 
ال�سباحة يف الربك وامل�سابح العامة. 

اأمرا�ض ال�صيف الأكرث انت�صاًرا

التدخني ال�صلبي �صبب �صخري الأطفال اأثناء النوم

الأمرا�س التنف�ضية

الدرا�سات  اأو�سحت   
درجة  ارتفاع  اأن  والح�سائيات 
العديد  باأرواح  تودي  احلرارة 
كبار  وخا�سًة  الأ�سخا�ص  من 
حبوب  انتقال  اإن  حيث  ال�سن، 
على  تعمل  والفريو�سات  اللقاح 
زيادة المرا�ص التنف�سية والربو 
الربد  ونزلت  واحل�سا�سية 

والإنفلونزا.
بال�سيف  املرتبط  الإ�سهال 
بهذا  ي�ساب  والدو�سنتاريا: 

النوع من الأمرا�ص الأطفال يف 
اأعمارهم،  من  الأوىل  الأعوام 
هو  الرئي�ص  ال�سبب  ويكون 
بينت  وقد  املعوية  اللتهابات 
من   %50 اأن  الح�سائيات 
الوفيات بني الأطفال يف عامهم 
النزلت  ب�سبب  تكون  الول 

املعوية احلادة.

الأمرا�س اجللدية

واحلروق  الدمامل  تنت�رس   
اجللدية؛  واللتهابات  وال�رسى 

ب�سبب الرتفاع ال�سديد للحرارة 
فتزيد  التعرق،  ن�سبة  وزيادة 
احلاجة اإىل احلك وظهور البقع 

البي�ساء على اجللد.

ح�ضا�ضية الأنف

باحل�سا�سية  النف  ي�ساب   
ب�سبب تعر�سه للتهاب املجاري 
التنف�سية؛ وذلك لأ�سباب عديدة 
وحبوب  والأتربة  الغبار  منها 
اللقاح وخمالطة احليوانات التي 
تلك  وت�ستمر  الفراء  تك�سوها 

ومن  طويلة  لفرتات  احل�سا�سية 
املالحظ اأن يرافقها ارتفاع يف 

درجات احلرارة.

اأمرا�س العيون

تلك  يف  الربيعي  الرمد  يظهر   
اأكرث  من  وهو  العام  من  الفرتة 
حيث  انت�ساًرا،  العيون  اأمرا�ص 
على  قادر  غري  امل�ساب  ي�سبح 
يقوم  كما  الإ�ساءة،  احتمال 
ونزول  العني  وفرك  باحلك 

الدمع واإفرازات لزجة منها.

قالت نتائج درا�سة جديدة اإن التدخني ال�سلبي الذي يتعّر�ص له الأطفال 
يزيد احتمال ال�سخري لديهم اأثناء النوم بن�سبة 45 باملائة. وحّذرت 

الدرا�سة من اأن ال�سخري لي�ص اأمراً غري موؤثر على ال�سحة، لأنه يعترب 
اخلطوة الأوىل لتطور م�سكلة توقف التنف�ص اأثناء النوم يف فرتة لحقة 

من الُعمر. الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت  
املدخنات اإىل 90 باملائة واأجريت اأبحاث الدرا�سة يف جامعة ولية 

جورجيا، ونُ�رست يف جملة »اإبدميولوجي«، ووجدت نتائجها اأن الأطفال 
الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت ال�سخري اأثناء النوم لديهم 

بن�سبة 45 باملائة، بينما ترتفع الن�سبة لدى اأمهاتهم غري املدخنات 
اإىل 90 باملائة نتيجة تدخني الزوج واعتمدت الدرا�سة على البيانات 

ال�سحية لـ 88 األف �سخ�ص مت جمعها �سمن 24 درا�سة �سابقة عن اآثار 
التدخني والتدخني ال�سلبي ودعت تو�سيات الدرا�سة الآباء املدخنني 

اإىل اتخاذ خطوات فّعالة لالإقالع عن التدخني حماية ل�سحتهم، ول�سحة 
الأبناء واأفراد العائلة.

اأ�صباب انت�صار اأمرا�ض ال�صيف
تظهر العديد من الأ�سباب التي 
الأمرا�ص يف  انت�سار  اإىل  توؤدي 

هذه الفرتة من ال�سنة ومنها:
احلرارة  درجات  ارتفاع 
التي  اللقاح  حبوب  والرطوبة. 
الأزهار  الرياح من  بفعل  تنتقل 
املنت�رسة  الأتربة  والأ�سجار. 

تنمو  التي  البكترييا  اجلو.  يف 
بفعل  الأغذية  يف  وتتكاثر 
من�سوب  وارتفاع  اخلانق  اجلو 
النظافة  اإهمال  الرطوبة. 
ال�ستحمام  مثل  ال�سخ�سية 
ال�سوائل  �رسب  اليدين.  وغ�سل 

الباردة دفعة واحدة.
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كرثة �أ�سول �ملدر�سة �ملالكية 
 من اأهم اخل�سائ�ص التي ت�سرْتعي انتباه نظر 

الناظر، اأن املذهب املالكي من اأكرث املذاهب 
املتبعة اأ�سوال واأوفرها اأدلة، �سواء يف ذلك 

االأدلة النقلية، اأو االجتهادية العقلية، فقد مت�سك 
املالكية باأ�سول مل يقل بها غريهم، وقرروا اأ�سوال 

نفاها اآخرون تاأ�سيال، وعملوا بها تفريعا. ويف 
هذا ال�سياق يقول اأبو زهرة:” فاإنه اأكرث املذاهب 

اأ�سوال، حتى اإن علماء من املذهب املالكي 
يحاولون الدفاع عن هذه الكرثة، ويدعون على 
املذاهب االأخرى اأنها تاأخذ مبثل ما ياأخذ به 
من اأ�سول عددا، ولكن ال ت�سميها باأ�سمائها” ، 
وال يخفى ما للكرثة من الفوائد الكبرية، فكرثة 

االأ�سول كفيلة با�ستيعاب ق�سايا االإن�سان على 
اختالف الزمان واملكان واملو�سوع، وهي الكفيلة 
ب�سبط جمال اخلالف داخل املذهب، مبا ين�سجم 

والتي�سري على االأمة، فالكرثة ح�سنة من ح�سنات 
املذهب املالكي. ثم اإن الناظر اإىل هذه الكرثة من 
اأ�سول اال�ستدالل يف املذهب املالكي، يرى اأن لها 

اأثرا يف تفريع الفقه والتخريج على اأ�سوله، ذلك 
اأن تنوع اأ�سول االجتهاد واختالف اأدلة اال�ستنباط 
يجعل املجتهد يف فتواه اأقرب اإىل ال�سالح واأدنى 
اإىل حتقيق العدل، وهو معنى عبارة اأبي زهرة:” 
فكانت كرثة االأدلة من �سانها اأن جتعل املذهب 

املالكي مرنا يف التطبيق فال ت�سيقه”

�سد�نة �لكعبة
يخ�ّص  ما  بكّل  القيام  باأّنها  الكعبة  �سدانة  تعترب 
تاريخ  ويعود  بها،  يتعلّق  ما  وكّل  امل�رّشفة  الكعبة 
ال�سالم  عليه  اإ�سماعيل  �سّيدنا  عهد  منذ  ال�سدانة 
عليه  اإبراهيم  اأبيه  مع  القواعد  برفع  قام  الذي 
ال�سالم، وعرفت �سدانة الكعبة اأي�ساً قبل االإ�سالم، 
واأول من اأوكل اإليه �سدانة الكعبة حينها هو ق�سي 
الكعبة  �سدانة  مهنة  زالت  وما  كالب،وكانت  بن 

تعترب من اأهّم املهن واأ�رشفها
ال�سادن  على  يجب  والتي  الوظائف  من  العديد 
الكعبة  الوظائف�سدانة  اأهّم هذه  بها ومن  يقوم  اأن 

ت�سمل
حال  يف  واإ�سالحها  امل�رّشفة  الكعبة  ،ك�سوة 

متزقهاتنظيف الكعبة امل�رّشفة وغ�سلها
ا�ستقبال زوار الكعبة امل�رّشفةاالإ�رشاف على فتح 

بابها واإغالقه
الكعبة  ك�سوة  تغيري  وظيفة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ويف  اأّنه  اإاّل  ال�سادن  بها  يقوم  اأن  يجب  امل�رشفة 
م�سنع  وهو  خا�سة  جهة  بها  تقوم  احلايل  الوقت 
الكعبة اجلديدة  ك�سوة  اإنزال  اأن  اإال  الكعبة،  ك�سوة 
ال يتم اإال بوجود ال�سادن، و�سدانة الكعبة يف الوقت 
احلايل بيد اآل ال�سيبي وال ميكن اأن يكون اإاّل لهم، 
كما اأراد نبّي اهلل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك 
مفتاح  بت�سليم  وقام  لها  فاحتاً  مكة  دخل  عندما 
طلحة  اأبي  بن  عثمان  بن  ل�سيبة  امل�رشفة  الكعبة 
وابن عمه عثمان بن طلحة وقال لهما: »خذوها يا 
بني طلحة خالدة تالدة ال ينزعها منكم اإاّل ظامل«، 
وبذلك ال ميكن اأن يُنزع من اآل �سيبي �سدانة الكعبة 

امل�رشفة
 وحتمل عائلة اآل �سيبي اأي�ساً مفتاح الكعبة امل�رشفة 
وال يجروؤ اأحد اأن يدخل الكعبة امل�رشفة اإال باإذنهم 
ال  امل�رشفة  الكعبة  �سادن  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
ويعود  الداخل  من  بت�سويرها  يقوم  اأن  يجوز 
خ�سو�سية  حفظ  �رشورة  يف  ال�سائد  للعرف  ذلك 
الكعبة و�رشيتها من الداخل،باالإ�سافة اإىل احرتام 
قد�سية الكعبة امل�رشفة، ومن املعروف اأّن الكعبة 
امل�رشفة غري م�ساءة من الداخل حتى مل يو�سل 
اإليها الكهرباء، اإال اأنه يوجد فيها فواني�ص معلقة، 
ويتم فتح بابها من قبل ال�سادن يف منا�سبتني، عند 
غ�سلها مباء زمزم يف �سهر �سعبان، وعند تعطريها 

بعطر العود
يف الوقت احلا�رش يتم ك�سوة الكعبة امل�رشفة يف 
عام،  كل  من  احلجة  ذي  �سهر  من  التا�سع  اليوم 
ويكون ذلك يف حفل خطابي يتم من خالله التوقيع 
بح�سور  ذلك  ويكون  والت�سليم،  االإ�ستالم  على 
وامل�سجد  احلرام  امل�سجد  ل�سوؤون  العام  الرئي�ص 
اإىل كبري �سدنة الكعبة امل�رشفة  النبوي باالإ�سافة 

وهو ال�سيخ عبد العزيز ال�سيبي

�لتدرج يف �لرتبية 
ثمارها  االإ�سالمية  الرتبية  تاأتي  حّتى 
ف�سيئاً،  �سيئاً  التوجيه  يف  تتدرج  فاإّنها 
حتول  عملية  هناك  يكون  اأن  بدون 
طبيعة  اأّن  ذلك  ال�سلوك،  يف  مفاجئ 
التقدمي  اإىل  حتتاج  الب�رشية  النف�ص 
والتقريب، كما اأّنها حتتاج اإىل التجريب 
االأمثلة  ومن  التغيري،  على  واحلث 
االإ�سالمية  للرتبية  اخلا�سية  هذه  على 
فقد  اخلمر،  حترمي  م�ساألة  القراآنية 

كان العرب قبل بعثة النبي عليه ال�سالة 
ويحبونها،  اخلمر  ي�رشبون  وال�سالم 
بد  ال  كان  الكرمي  النبي  بعث  اأن  وبعد 
لها مفا�سد  التي  االآفة  من حترمي هذه 
كثرية، ولكن ال�رشيعة االإ�سالمية راعت 
بها،  النفو�ص  تعلق  اخلمر  حترمي  عند 
واحدة،  مرة  اخلمر  حترمي  يكن  فلم 
تتدرج  مراحل  ثالثة  على  كان  واإّنا 
االآيات  فبداأت  النا�ص يف حترميها،  مع 

اخلمر  منافع  عن  باحلديث  الكرمية 
واإثمها، مبينة اأّن اآثامها اأكرب من نفعها، 
امل�سلمني  االإ�سالمية  ال�رشيعة  نهت  ثّم 
اأن يقربوا ال�سالة وهم �سكارى، ثّم جاء 
يف  للخمر  واحلا�سم  النهائي  التحرمي 
َا  اإَِنّ اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قوله 
َوااْلأَْزاَلُم  اُب  َوااْلأَنْ�سَ َوامْلَيْ�رِشُ  ْمُر  اخْلَ
َفاْجتَِنبُوهُ  يَْطاِن  ال�َسّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌص 

لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.

�أين تقع �أر�ض �ملح�سر
 �سئل النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم عن اأر�ص املح�رش، 

يا ر�سول اهلل اأخربنا عن اأر�ص املح�رش فقال »اإنها 
كالف�سة امُلذابة، بي�ساء نقية مل ترتكب فيها خطيئة 

قط«، اأر�ص م�ستوية ال يوجد بها نتوء، وال منخف�سات، 
فتذهب اجلبال باأمر اهلل وت�ستوى املنخف�سات، هذه 

�سفات االأر�ص التي �سوف يح�رش بها جميع النا�ص 
املوؤمن والكافر، ال�سالح والطالح، الرا�سد والفا�سد ، كٌل 
ينتظر احل�ساب على ما فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�سولنا 

الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم باأن الوحو�ص حُت�رش اأي�ساً يف 
هذا اليوم

جميع الروايات توؤكد باأن اأر�ص املح�رش هي اأر�ص 
املوؤمنني بالد ال�سام؛ وفل�سطني ب�سكٍل خا�ص، لكونها املنطقة التي يتواجد بها 

حتت راية االإ�سالم التي يحملها النبي عي�سى عليه ال�سالم �سّد جيو�ص امل�سيح الدجال وياأجوج وماأجوج ، فبعد اأن 
ير�سل اهلل على الكفار مر�ص ي�سيبهم يف رقابهم فيموتون كموتة نف�ٍص واحدة وتغطي جثثهم االأر�ص، يطلب النبي 

عي�سى من ربه اأن يخل�ص االأر�ص من هذه اجلثث، فري�سل اهلل �سبحانه وتعاىل طيور حتملها وترميها يف مكاٍن ال 
يعلمه اإال اهلل، وبعد ذلك تنزل االأمطار بغزارة لتطهر االأر�ص من النجا�سات التي اأ�سابتها فتعود االأر�ص طاهرًة 

نظيفًة

�لو�سول �إىل حمبة �هلل تعاىل 
من و�سائل الو�سول اإىل حمبة اهلل تعاىل ما ياأتي:  اتباع الهدي النبوي، وجتنب خمالفة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم. 

تقوى اهلل تعاىل، وهي تعني اخلوف من النار، فيجعل بينه وبني النار وقاية بفعل االأوامر واجتناب النواهي، كما اأّن 
.) ال�سدقة اخلفّية �سبيل حلب اهلل، حلديث: )اإَنّ اهللَ تعاىل يُِحُبّ العبَد التَِّقَيّ الَغِنَيّ اخَلِفَيّ

 االإح�سان، وهو منزل عظيمة جليلة، وهي �سبيل للو�سول اإىل كمال عبودية اهلل تعاىل، واالإح�سان اأعلى مرتبة من 
االإميان واالإ�سالم. التوبة والتطهر، فاهلل يحب امل�ستغفرين التوابني، ويحب عباده املتجنبني للفواح�ص واالأقذار. 

ال�سرب والتوكل على اهلل، واحلكم بالعدل، اأي باتخاذ القراآن الكرمي وال�سنة النبوية اأ�ساًل للحكم بني النا�ص. اجلهاد 
يف �سبيل اهلل تعاىل. حب االأن�سار وحب �سورة االإخال�ص. املحافظة على النوافل. كيف ير�سي العبد رّبه

�أخطر �سيء �أن ينقلب �لدين �إىل تر�ث نزهو به:
اأنت حينما تقراأ قول اهلل عز وجل: ﴿ َواأَْوَحيْنَا اإِىَل اأُِمّ ُمو�َسى 

لِْقيِه يِف الْيَِمّ َوال تََخايِف َوال  ِعيِه َفاإَِذا ِخْفِت َعلَيِْه َفاأَ اأَْن اأَْر�سِ
وهُ اإِلَيِْك َوَجاِعلُوهُ ِمْن امْلُْر�َسِلنَي ﴿ ) �سورة  َزِن اإِنَّا َراُدّ حَتْ

الق�س�ص (. يعني معقول اأن االأم اإذا خافت على ابنها 
تلقيه يف اليم ؟ ماذا ي�ستنبط ؟ اأن هذا ال�سندوق يف البحر 
بيد من ؟ بيد اهلل عز وجل، من يحركه ؟ اهلل عز وجل، من 

�ساقه اإىل �ساطئ الق�رش ؟ اهلل عز وجل، من جعل هذا 

ال�سندوق يقف اأمام عود من فروع �سجرة على �ساطئ 
النهر ؟ اهلل عز وجل، من األهم امراأة فرعون اأن تاأتي اإىل 
ال�ساطئ ؟ اهلل عز وجل، من األقى حمبته يف قلبها ؟ اهلل 

عز وجل، اأنت حينما تفهم اأن يد اهلل تعمل وحدها تكون 
قد قراأت هذه الق�سة على اأنها توجيه معا�رش، توجيه لك 

اأيها املوؤمن يف اأي ع�رش، اأخطر �سيء اأن ينقلب الدين 
عندك اإىل تراث، �سيء قدمي نزهو به، نفتخر به، توجيه 

يومي، توجيه معا�رش. ورد يف بع�ص االآثار:  )) ال يحزن 
قارئ القراآن ((  ] اجلامع ال�سغري عن اأن�ص ب�سند فيه 

مقال [. كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو يقراأ قوله 
ُلّ َواَل يَ�ْسَقى ﴿ ) �سورة  تعاىل:  ﴿ َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفاَل يَ�سِ

طه (، ﴿ َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن 
﴿  ) �سورة البقرة ( كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو 

يتلو قوله تعاىل:  ﴿ اإَِنّ ِعبَاِدي لَيْ�َص لََك َعلَيِْهْم �ُسلَْطاٌن ﴿  ) 

�سورة احلجر االآية: 42 (. كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي 
احِلاً ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُنْثَى  وهو يتلو قوله تعاىل: ﴿ َمْن َعِمَل �سَ

َوُهَو ُموؤِْمٌن َفلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطِيّبًَة ﴿ ) �سورة النحل االآية: 97 
( كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو يتلو قوله تعاىل:  ﴿ 

ُ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا ﴿ ) �سورة التوبة  يبَنَا اإِاَلّ َما َكتََب اهلَلّ ُقْل لَْن يُ�سِ
اُغوُت يُْخِرُجونَُهْم  االآية:  النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا اأَْوِليَاوؤُُهُم الَطّ

لَُماِت ﴿  ) �سورة البقرة االآية: 257 (. ِمَن النُّوِر اإِىَل الُظّ
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 يومية وطنية �شاملة
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املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

مينا م�شعود �شيف الدورة 
الثالثة لـ »اجلونة ال�شينمائي«

   
اجلونة  مهرجان  اإدارة  اأعلنت 
املمثل  ح�شور  عن  ال�شينمائي 
م�شعود  مينا  الكندي  امل�رشي- 
املقرر  للمهرجان،  الثالثة  للدورة 
 27 اإيل   19 من  الفرتة  يف  اإقامتها 

�شبتمرب املقبل.
واأكدت االإدارة، يف بيان، اأنها على مدار الدورتني ال�شابقتني للمهرجان، 
حر�شت على م�شاركة العديد من امل�شاهري العامليني، وخرباء �شناعة 
توفري  بهدف  ال�شينمائية،  واالأن�شطة  الفعاليات  من  كثري  يف  ال�شينما، 
والعامليني،  واالإقليميني،  املحليني،  االأفالم  ملحرتيف  ات�شال  قنوات 
للتوا�شل من خاللها، م�شيفاً اأن املهرجان يرحب مب�شعود، الذي حقق 

فيلمه »عالء الدين« جناحاً عاملياً وا�شعاً.
اأنهم يهدفون اإيل �شنع حلقة  اإدارة املهرجان يف بيانها على  و�شددت 
اأجل  من  الدوليني  نظرائهم  مع  املنطقة  من  االأفالم  ل�شناع  و�شل 
تنمية روح التعاون والتبادل الثقايف، الفتاً اإىل اأنهم ملتزمون باكت�شاف 
ال�شينما  لتطوير �شناعة  ليكونوا حمفزاً  الواعدة  ال�شينمائية  االأ�شوات 

يف م�رش والعامل العربي.

»اأفينغرز« يف طريقه لي�شبح 
اأكرث الأفالم حتقيقًا لالإيرادات

   
ديزين  والت  �رشكة  اأعلنت 
االأمريكية اأن فيلم »اأفينغرز:اإند 
اخلتامي  الف�شل  غيم«، 
االأبطال  اأفالم  �شل�شلة  من 
على  يتغلب  �شوف  اخلارقون 
فيلم »اأفاتار« للمخرج جيم�ش 
االأكرث  الفيلم  لي�شبح  كامريون 
حتقيقاً لالإيرادات يف التاريخ.

اإ�شدار  اأعادت  اأن �رشكة ديزين  اأنباء بلومربغ االأمريكية  وذكرت وكالة 
على  للح�شول  جوان   �شهر  اأواخر  يف  جديدة  م�شاهد  م�شيفة  الفيلم 
دفعة اأخرية مع اقرتابها من حتقيق الرقم القيا�شي، حيث ميثل اعتالء 
لديزين  التابعة  مارفل  ال�شتوديوهات  عادي  غري  اأمراً  االإيرادات  قمة 
االأربع  الن�شخ  حققت  حيث  اخل�شو�ش  وجه  على  »اأفينغرز«  و�شل�شة 

ال�شابقة للفيلم يف املتو�شط 5ر652 مليون دوالر من مبيعات التذاكر.
وقالت �رشكة ديزين يف بيان لها اإنها حققت حتى االأن2٫79مليار دوالر 
يف جميع دور العر�ش على م�شتوى العامل بحلول يوم اجلمعة، وهو اأقل 
مما حققه »اأفاتار« بـ 500 األف دوالر فقط. و�شيغلق »افينغرز:اإندغيم« 

هذه الفجوة بحلول اليوم االأحد.
الت�شخم،  معدل  احت�شاب  بعد  اأنه  موجو«  اأوف�ش  »بوك�ش  موقع  وذكر 
اإنتاج عام 1939  الريح« من  اأو »ذهب مع  فاإن فيلم »غن ويز ذا ويند« 
بينما  االإطالق،  على  لالإيرادات  حتقيقاً  االأفالم  اأكرث  قائمة  يت�شدر 

يحتل »اأفينغرز: اإندغيم« املرتبة 16 يف الرتتيب مبوجب هذا االعتبار

تفا�شيل اأول تعاون فني يجمع  
بني »نتفليك�س« وجورج كلوين

   
ي�شتعد النجم االأمريكي جورج كلوين، الأول تعاون فني يجمعه مع �شبكة 
دالتون،  بروك�ش  ليلي  الكاتبة  روايات  اإحدى  وقائع  لنقل  »نتفليك�ش« 
بعنوان »Good Morning، Midnight« اإىل الدراما التلفزيونية، 
والتي تتناول اأحداثها ق�شة العامل امل�شتك�شف الربيطاين اأوغ�شطني، 
الذي ا�شتهر بتقدميه خدمات لر�شد حالة االأر�شاد اجلوية يف القطب 

ال�شمايل، بعد بقائه منفرداً يف رحلة �شاقة وطويلة.
دور  بتج�شيد  العمل  بطولة  يف  كلوين  جورج  ي�شارك  اأن  املقرر  ومن 
هاو�ش  »�شموك  �رشكته  خالل  من  اأي�شاً  االإنتاج  ويف  اأوغ�شطني 
بيكت�رشز« بالتعاون مع نتفليك�ش، والذي �شيبداأ يف �شهر اأكتوبر )ت�رشين 

االأول( املقبل.
تدور ق�شة الفيلم املقتب�شة من اأحداث واقعية حول رحلة ال�رشاع من 
اأوغ�شطني مع  اأجل البقاء على قيد احلياة، التي جمعت امل�شتك�شف 

رائد ف�شاء خالل حماولتهما العودة اإىل االأر�ش.  

تعّرف على الق�شة احلقيقة لفيلم ديزين »الأ�شد امللك«
 ، ديزين  ا�شتديوهات  تتطلع 
�شباك  اإيرادات  على  لل�شيطرة 
باإطالق  العاملي،  التذاكر 
فيلمها  من  احلية  الن�شخة 
»االأ�شد  املتحركة  للر�شوم 
ال�شينما  �شاالت  يف  امللك« 
توقعات  و�شط  العامل،  حول 
املقتب�ش  الفيلم  يوا�شل  باأن 
امللك«  »االأ�شد  حكاية  من 
جناحاته  �شل�شلة  الكال�شيكية 
يف  ح�شدها  التي  املتكررة، 
اإ�شداراته املختلفة منذ  جميع 
من  كواحد  نف  �شُ حيث   ،1994
املتحركة  الر�شوم  اأفالم  اأجنح 

يف التاريخ.
الوا�شعة  ال�شهرة  من  وبالرغم 
الذي  الفيلم،  بها  يحظى  التي 
ال�شينما  عر�ش  على  تربع 
الكثري  اأن  اإال  عدة،  ل�شنوات 
اأن  يعلمون  ال  قد  متابعيه  من 
تدور  التي  االأ�شا�شية  الق�شة 

ت�شتند  الفيلم،  اأحداث  حولها 
تعود  حقيقة  لوقائع  بالفعل 
تفا�شيلها للتاريخ االإفريقي قبل 

اال�شتعمار االأوروبي.
اإىل  امللك  االأ�شد  ق�شة  تعود 
�شوندياتا  االإفريقي  الزعيم 
مايل«  »باأ�شد  امُللقب  كيتا، 
»بامللك  تاريخياً  ُعرف  والذي 
اإمرباطورية  وحكم  االأ�شد«، 
املمتدة  اإفريقيا،  غربي  مايل 
االأطل�شي  املحيط  �شاحل  من 

يف  النيجر،  نهر  اإىل  و�شوالً 
 ،1255 وحتى   1235 من  الفرتة 
واأغنى  اأكرب  من  جعلها  حيث 
و�شلت  والتي  االإمرباطوريات، 
يف  وازدهارها  قوتها  الأق�شى 
عهد ابن �شقيقته االأكرب »مان�شا 

مو�شى«.
بها  حظي  التي  القوة  واأثارت 
بني  معرتف  كقائد  �شاندياتا، 
لدى  للبطولة  ورمزاً  �شعبه 
اأخيه  ا�شتياء  املاندينغا،  قبائل 

تورمان  دانكاران  ال�شقيق  غري 
يخطط  كان  الذي  ووالدته، 
على  لال�شتيالء  با�شتمرار 
ودفعت مكائده  لنف�شه،  العر�ش 
ووالدته  �شانديتا  امل�شتمرة 
للفرار خوفاً من اغتيالهم، قبل 
�شعبه  لتحرير  جمدداً  يعود  اأن 
ملك  حكم  حتت  قوعهم  بعد 

قمعي.
الرحالة  من  عدد  واأكد 
ابن  اأبرزهم  ومن  واملوؤرخني، 
رواية  وجود  �شحة  بطوطة 
ن�شبة  وحكمه،  امللك  االأ�شد 
اإىل عهد �شوندياتا، وذلك خالل 
رحلته اإىل مايل بعد حوايل 100 
عام من وفاة �شوندياتا، بح�شب 
وا�شنطن  موقع  مقال  اأورد  ما 

بو�شت.
 ومن املتوقع اأن حتقق افتتاحية 
اإيرادات  امللك«  »االأ�شد  فيلم 

تتجاوز 150 مليون دوالر.

 »The witcher»نتفليك�س ترّوج لـ
باملقارنة مع »�شراع العرو�س«

اأزاحت نتفليك�س ال�ستار عن الفيديو الدعائي الأول ل�سل�سلة الفانتازيا واخليال العلمي 
املقبلة بعنوان »The Witcher«، وامل�ستوحاة من �سل�سلة روايات »ذا ويت�سر« امللحمية والأكرث 
مبيعًا، والتي ت�سعى من خاللها ملناف�سة واحد من اأقوى واأجنح اإ�سدارات �سبكة »ات�س او بي« 

التلفزيونية »�سراع العرو�س«.
التلفزيونية  ال�شل�شلة  �شناع  �رشح 
ع�شاق  اأن   ،»The Witcher«
امللحمة البطولية �رشاع العرو�ش 
ملو�شم  جمدداً  بحاجة  يكونوا  لن 
بعد  العرو�ش،  �رشاع  من  جديد 
الذي  العمل،  هذا  م�شاهدة 
�شيجدون من خالل حلقاته كل ما 

يتطلعون اإليه«.
لورين  الكاتبة  اأو�شحت  كما 
االختالف  اأن  هي�رشي�ش،  �شميت 
�شعوبة  هو  العمل  �شيحمله  الذي 
واحد  حلكم  امل�شاهد  اإطالق 
التي  اأبطاله،  �شخ�شيات  على 
غام�شة  خملوقات  باأنها  و�شفتها 
فاأحياناً  االأخالقية،  الناحية  من 
متعاطفاً  نف�شه  امل�شاهد  يجد 
عليها  ناقماً  اأخرى  واأحياناً  معها 
وراف�شاً الأفعالها، موؤكدة اأن هناك 
ال�رشيرة  ال�شخ�شيات  من  العديد 
التي تقوم باأدوار حمورية يف العمل 

الذي �شيتجاوز جميع التوقعات.
واأ�شارت الكاتبة �شميث هي�رشي�ش، 
تونايت«،  »انرتتينمت  عن  نقاًل 
العمل  كتابة  على  �شجعها  ما  اأن 
اإحياء  اإعادة  هو  فيه  وامل�شاركة 
ويت�رش«،  »ذا  الروائية  ال�شل�شلة 

و م�شل�شل  فيلم  اإىل  حتولت  التي 
بني  األعاب  و �شل�شلة  تلفزيوين 
من  ولكن  للجوائز،  ح�شداً  االأكرث 
على  ال�شوء  وت�شليط  اإبراز  خالل 
يف  املحكية  غري  النقاط  بع�ش 
احلياتية  اجلوانب  مثل  الروايات 
والتي  ينيفر،  بال�شاحرة  املتعلقة 

مل يتم التطرق اإليها يف الرواية اإال 
اإيجازاً.

على  طرحه  بعد  االإعالن  ح�شد 
على  الر�شمية  نتفليك�ش  قناة 
ماليني   9 من  اأكرث  اليوتيوب، 
من  االآالف  و�شط  م�شاهدة 
بت�شوير  اأ�شادت  التي  التعليقات 

مل�شاهدته،  وحتم�شهم  الفيلم 
ومن املقرر عر�ش املو�شم االأول 
اجلاري،  العام  من  وقت الحق  يف 
النجم هرني  البطولة  وي�شارك يف 
هارل�شون،  هلينور  وبيورن  كافيل، 
األيك  اإخراج  ومن  بورجن،  ميانا 

�شاخاروف.
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اأوفر الكرو�س  �سياراتها  اأ�سغر  تطلق  فاغن  فولك�س 

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

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

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

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

كيف �ستبدو ني�سان 
"GT-R" القادمة

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

القادمة.
GT-" فاإن  للت�رشيبات،  ووفقا 

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

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

ريا�ضية مبقا�س 20 بو�ضة.

ميت�سوبي�سي تعّدل "باجريو" ال�سهرية
ميت�ضوبي�ضي  �رشكة  اأكدت 
مناذج  طرح  عزمها  اليابانية 
�ضيارات  من  معدلة  جديدة 

"باجريو" رباعية الدفع.
واأو�ضحت ال�رشكة اأن "باجريو" 
من  للعديد  �ضتخ�ضع  القادمة 
الت�ضميمني  يف  التعديالت 
و�ضتزود  والداخلي،  اخلارجي 
نظرياتها  من  اأكرب  بهيكل 
ل�ضبعة  تت�ضع  وقمرة  احلالية، 
تطرح  اأن  ينتظر  كما  ركاب 
بنزين  مبحركات  ال�ضيارة  هذه 
 3.3 و�ضعة  اأ�ضطوانات  ب�ضت 
لرت، قادرة على توليد عزم 180 

ح�ضانا.
تطرح  اأن  املتوقع  ومن 

اأوائل  �ضيارتها،  ميت�ضوبي�ضي 
ال�ضوق  يف  املقبل،  العام 

األف   53 ب�ضعر  اأوال  ال�ضينية 
رو�ضيا  لت�ضل  تقريبا،  دوالر 

الربع  يف  االأوروبية  واالأ�ضواق 
الثاين من 2020.

ف�سل اختبار "ت�سال" 
الكهربائية �سبه الآلية

"ت�ضال"  �رشكة  اأطلقت 
جديدا  اإ�ضدارا  موؤخرا 
االآلية  �ضبه  القيادة  لربجميات 
ت�ضمح  التي   "  Autopilot  "
ذاتيا  امل�ضار  بتغيري  لل�ضيارة 
الالذع  للنقد  تعر�ضت  والتي 
ن�رشت  وقد  اخلرباء.  قبل  من 
 Consumer  " �ضحيفة 
يف  املتخ�ض�ضة   "  Report
عن  تقريرا  ال�ضائقني  حقوق 
لنظام  حمدثة  ن�ضخة  اختبار 
 Navigate on Autopilot"
"ت�ضال"،ومينح  اأطلقته  الذي   "
يف  اأكرث  حرية  ال�ضيارة  النظام 
اتخاذ قراراتها يف القيادة، حيث 
نف�ضها  الكهربائية  ال�ضيارة  جتد 
يف  امل�ضار  تغيري  على  قادرة 
ملتزمة  تكون  اأن  دون  الطريق 

دوما بخط �ضري واحد.
االآيل  ال�ضائق  اأن  اخلرباء  ويرى 
اإدخال  اإىل  بحاجة  املحدث 
يف  التعديالت  من  املزيد 
قد  ت�رشفاته   اأن  اإذ  برجمياته، 
ال�ضيارة  على  اأخطارا  ت�ضكل 

نف�ضها و�ضيارات اأخرى.
اأن  االأخري  االختبار  واأظهر 
 Navigate( االآيل  ال�ضائق 
اإىل  مييل   )  on Autopilot
حني  املرور  قواعد  خمالفة 
وينتقل  اأخرى،  �ضيارات  يتجاوز 

اإىل خط �ضري جماور.
ومن ناحية اأخرى، النظام االآيل 
ال ي�ضتجيب اإىل اأ�ضواء ا�ضتدارة 
ويتميز  اأخرى،  �ضيارات  ت�ضّغلها 
بالعجز عن توقع مناورات يقوم 
الطريق.  يف  اأرعن  �ضائق  بها 
يكون  اأن  يف  ذلك  كل  ويت�ضبب 
ال�ضائق يف ا�ضتعداد دائم للتدخل 

يف عمل ال�ضائق االآيل.
 " �ضحيفة  اأن  يذكر 
 "  Consumer Report
ت�ضنيفا  ن�رشت  اأن  لها  �ضبق 
بناء  االآلية  �ضبه  القيادة  الأنظمة 
واحتل  اختبارها.  نتائج  على 
نظام " Autopilot " لـ"ت�ضال" 
الثانية  املرتبة  فيه  الكهربائية 
 "  SuperCruise" نظام  بعد 

." Cadillac " الذي اخرتعته

ني�ضان  �ضيارة 
ك�ضيما  ما
�ضد   2019
ة  ر �ضيا
تا  يو تو

 2019 افالون 
حتدي  �ضمن 

برنامج  يف  اليوم 
موقعكم  على  را�س  بـ  را�س 
كلتا  ت�ضرتك  تي   جي  عرب 
را�س  من  اليوم  حلقة  �ضيارتي 
 8 ؛  مع  عريق  بتاريخ  را�س  بـ 
اأجيال من ني�ضان ماك�ضيما ، و 5 

اأجيال من تويوتا افالون .
قبل التحدي واالأك�ضن هذه هي 

جنمتي  اأداء  اأرقام 
اليوم  حلقة 

برنامج  من 

�س  ا ر
بـ را�س :

على  اجلديدة  ماك�ضيما  تعتمد 
حمرك 6 �ضلندر �ضعة 3.5 لرت 
 354 و  ح�ضان   300 قوة  يولد 
الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت 
 Xtronic قري  مع  يت�ضل   ،
ال�ضيارة  لتت�ضارع   ،  CVT

نية  با ليا ا

التي يبلغ وزنها 1655 كيلوغرام 
اإىل 100 كم/�س يف 6.1   0 من 
الق�ضوى  وتبلغ �رشعتها   ، ثانية 

221 كم/�س .
اجلديدة  افالون  تويوتا  تعتمد 
�ضعة  �ضلندر   6 حمرك  على 
ح�ضان   298 قوة  يولد  لرت   3.5

و 356 نيوتن.مرت من 

قري  مع  يت�ضل   ، الدوران  عزم 
تيكي  ما تو و ا
 8 من 
ت  عا �رش
، لتت�ضارع 
ال�ضيارة 

نية  با ليا ا
يبلغ  التي 
وزنها 1615 كيلوغرام من 0 اإىل 
100 كم/�س يف 6 ثواين ، وتبلغ 
كم/�س   210 الق�ضوى  �رشعتها 
�ضيارة  كانت  اليوم  حتدي  يف   .
ني�ضان ماك�ضيما 2019 اجلديدة 
مع �ضهيب �ضع�ضاعة اأما �ضيارة 
افالون  تويوتا 
فكانت  اجلديدة 

مع كرمي ديب .

�سيارة ني�سان ماك�سيما 2019 

حتدي تويوتا افالون 2019 يف را�س بـ را�س
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

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

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

Coùt de la formation 
            10 000DA

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

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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�آي فون �أكرث �أمانًا مع 6 ميز�ت قوية يف »�آي �أو �إ�س 12«
ت�صتعد �رشكة �أبل لإطالق �لإ�صد�ر �لنهائي من »�آي �أو �إ�س 12« خالل 
خريف هذ� �لعام. وميثل هذ� �لإ�صد�ر خطوة كبرية �إىل �لأمام يف 
�أو  »�آي  �أبرز مز�يا  �لذكية ن�صتعر�س فيما يلي  �لهو�تف  �أمن  جمال 

�إ�س 12« �لأمنية:
 Security code �لأمان  لرمز  �لتلقائي  �مللء  ميزة   -1

wAutoFill
كود  ياأتي  فعندما  �أماناً،  و�أكرث  �أذكى  دخول  ت�صجيل  طرق  لتوفري 
 iOS �لت�صغيل  نظام  ففي   ،SMS فون عرب  �آي  هاتفك  �إىل   2FA
لذلك  �ل�صا�صة،  على  يطلبه  �لذي  �لتطبيق  �إىل  تلقائياً  �صينتقل   12
ل د�عي للتبديل بني �لتطبيقات �أو ن�صخ �لأرقام. مما يجعل طريقة 

2FA �أ�صهل يف �ل�صتخد�م.
 Less Ad �لإعالنات  تتبع  بتقليل  �خل�صو�صية  حت�صني   -2

Tracking
مينع مت�صفح �صفاري يف iOS 12 ب�صكل �فرت��صي �أزر�ر �لإعجاب 
�لتو��صل  و�صائل  يف  �ملوجودة  �لتعليقات  و�أدو�ت  و�مل�صاركة 
�لجتماعي من تعقبك دون �إذن �رشيح منك، حتى عندما ل تتفاعل 
معها. فعندما يكت�صف �ملت�صفح هذ� �لنوع من �لتتبع فاإنه �صيعطيك 

خيار �ل�صماح به �أو حظره.
لب�صمة  �لإعالنية  �ملن�صات  ��صتغالل  �أبل  معاجلة  �إىل  بالإ�صافة 
�لإ�صبع يف مت�صفح �صفاري، وهي �ملمار�صة �لتي ميكن من خاللها �أن 
يتعرف عليك متتبعو �لإعالنات من ب�صمة �لإ�صبع �خلا�صة بجهازك 
مثل بيانات �جلهاز �لذي يعمل عليه �ملت�صفح و�إعد�د�ت �ملت�صفح 
�إذ� كانت �صفرة �لتتبع ل تعرف متاماً هويتك،  وما �إىل ذلك. حتى 
فيمكنها تتبع جهازك و�لبدء يف �إن�صاء �صورة لأمناط �لت�صفح �أثناء 
iOS 12 كل  زيارة جهازك ملو�قع متعددة. �صيقيد نظام �لت�صغيل 

هذ� �أي�صاً يف مت�صفح �صفاري.
Password Protections 3- حماية كلمات �ل�رش

مبت�صفح  و�أقوى  �أف�صل  ب�صكل  �ملرور  كلمات  �إد�رة  ميزة  �صتتو�فر 
ا. حيث �صيحتفظ �ملت�صفح  �صفاري يف نظام �لت�صغيل iOS 12 �أي�صً

ببيانات �عتماد ت�صجيل  ونظام تخزين كلمات �ملرور �ملتكامل به 
�لدخول �خلا�صة بك �آمنة، كما �صيقرتح عليك كلمات �ملرور �ملكونة 

من �أحرف ع�صو�ئية �إذ� كنت بحاجة �إىل و�حدة جديدة.
 Encrypted Group �جلماعية  �لفيديو  مكاملات  ت�صفري   -4
Video Chat �لت�صفري موجود يف كل مكان د�خل نظام �لت�صغيل 
تامي  في�س  تتج�ص�س على مكاملات  �أن  لأبل  iOS، ول ميكن حتى 

FaceTime �خلا�صة بك، حتى لو �أر�دت ذلك.
�صتقوم �أبل بتو�صيع �إمكانيات تطبيق �لرت��صل في�س تامي �صمن نظام 
بحيث  مرة،  لأول  �جلماعية  �ملكاملات  لي�صمل   12  iOS �لت�صغيل 
ميكنه دعم مكاملات �لفيديوية �جلماعية بني ما ي�صل �إىل 31 �صخ�صاً 
�حلالية  �ملكاملات  مع  يحدث  ومثلما  و�حدة،  مكاملة  �صمن  معاً 

�لفردية �صيتم تطبيق �لت�صفري �لكامل من �لنهاية �إىل �لنهاية.
5- ميزة م�صاركة موقع �مل�صتخدم تلقائياً مع مر�كز خدمة �لطو�رئ 

عند �لت�صال بهم

و�ت�س �آب ُيحظر على �مل�ستخدمني 
دون 16 عاما يف �أوروبا

بدو �أن ��صتخد�م و�ت�س �آب �صيُحظر على �مل�صتخدمني دون �صن 16 عاما يف جميع 
�أنحاء �أوروبا، وذلك للم�صاعدة على �للتز�م بقو�عد حماية �لبيانات �جلديدة 

و�صيُطلب من �مل�صتخدمني �لتاأكيد على �أن �أعمارهم ل تقل عن 16 عاما، و�ملو�فقة 
على بنود �خلدمة �جلديدة وقو�عد �خل�صو�صية يف �لأ�صابيع �لقليلة �ملقبلة. ولكن 

لي�س من �لو��صح كيف �صيتم تنفيذ هذ� �لإجر�ء فعليا، نظر� لأن و�ت�س �آب جتمع 
بيانات حمدودة جد� عن م�صتخدميها ويف �لوقت نف�صه، يتخذ موقع في�صبوك، �لذي 
يتبع �صيا�صة منف�صلة للبيانات، مقاربة خمتلفة للم�صتخدمني �لذين ترت�وح �أعمارهم 
بني 13 و15 عاما، من �أجل �لمتثال لقانون تنظيم حماية �لبيانات �لعامة �لأوروبية 

)GDRP(
�أول حتديث و�ت�س �آب بعد ف�صيحة في�صبوك يحمل »تعديالت مثرية«�أول حتديث 

و�ت�س �آب بعد ف�صيحة في�صبوك يحمل  تعديالت مثرية
ويطلب عمالق �ملو�قع �لجتماعية معلومات عن �أحد �لو�لدين �أو �لو�صي، لإعطاء 
�لإذن للم�صتخدمني �ل�صغار من �أجل تبادل �ملعلومات على �ملن�صة لكن و�ت�س �آب 

�لتي حققت �أكرث من 1.5 مليار م�صتخدم يف �صهر يناير، وفقا ملوقع في�صبوك، قالت 
يف بيان �إنها ل تطلب �أي حقوق جديدة جلمع �ملعلومات �ل�صخ�صية يف �لتفاقية 

�لتي �أن�صاأتها لالحتاد �لأوروبي و�أو�صحت �ل�رشكة �أن �لهدف يتمثل يف تو�صيح كيفية 
��صتخد�م وحماية �ملعلومات �ملحدودة �ملتوفرة لدى و�ت�س �آب

وتتعر�س و�ت�س �آب �لتي تاأ�ص�صت عام 2009، ل�صغط من بع�س �حلكومات �لأوروبية 
يف �ل�صنو�ت �لأخرية، ب�صبب نظام �ملر��صلة �مل�صفرة وخطة م�صاركة �ملزيد 

من �لبيانات مع �ل�رشكة �لأم، في�صبوك وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن �حلد �لأدنى ل�صن 
��صتخد�م و�ت�س �آب �صيظل 13 عاما يف بقية �أنحاء �لعامل، مبا يتما�صى مع �صيا�صة 

في�صبوك

�أدوبي ُتطلق تطبيق �مل�سادقة �لثنائية 
حل�ساباتها  Adobe Authenticator

�لرت��صل  تطبيقات  معظم 
لديها  �لإجتماعية  و�لتو��صل 
)عملية  �لثنائية  �مل�صادقة  عامل 
�لتحقق بخطوتني( يف �لإعد�د�ت 
ب�صكل �فرت��صي، وكذلك خمتلف 
هناك  باملقابل  قوقل،  خدمات 
هذ�  يف  م�صاعدة  تطبيقات 
�رشكة  �صجع  ما  وهذ�  �ملجال. 
تاأمني  جمال  يف  لتدخل  �أدوبي 
وذلك  �لفكرة،  بنف�س  �حل�صابات 
�جلديد  لتطبيقها  �إطالقها  عرب 
 Adobe Authenticator

.iOSعلى كٍل من �أندرويد و
لذلك �إن كنت ترغب يف �حل�صول 
يف  حل�صابك  قوي  �أمان  على 
�أدوبي فتحقق من هذ� �لتطبيق، 

�لذكي  �صي�صتخدم هاتفك  و�لذي 
مما  هويتك،  من  �لتحقق  بهدف 
�أي  على  جًد�  �ل�صعب  من  يجعل 

�صخ�س �خرت�ق ح�صابك.
�أن  �ملزعج  من  يكون  قد  وطبًعا 
مرة  كل  يف  معك  هاتفك  يكون 
منتج  �إىل  �لدخول  ت�صجيل  تريد 
�لثمن  هو  هذ�  ولكن   ،Adobe
ح�صاب  مقابل  تدفعه  �لذي 
يدعم  ا  �أي�صً ناحيته  من  �آمن، 
�ل�صتجابة  رموز  م�صح  �لتطبيق 
�أندرويد  �صاعة  ودعم  �ل�رشيعة، 
 Adobe تطبيق  �أخرًي�  وير، 
متوّفر   Authenticator
لتحميله  جماين  ب�صكل  للتحميل 

 iOS على �أندرويد و

 ثغرة �أمنية جديدة 
يف �أجهزة �آبل �لذكية

�جلهاز  يقوم  دقائق،  غ�صون  ويف 
غرف  يفتح  رئي�صي«  »مفتاح  باإن�صاء 
�أن  هو  للقلق  يدعو  وما  �لفنادق. 
على  متوفرة  �ملطلوبة  �لأجهزة 
من  مئات  ب�صع  مقابل  �لإنرتنت 
من  �لباحثون  ومتكن  �لدولر�ت 

�لقفل  لنظام  رئي�صي  مفتاح  �إن�صاء 
ل�صناعة  �رشكة  �أكرب  ت�صنعه  �لذي 
  Assa Abloy �لعامل،  يف  �لأقفال 
�لبحث  فريق  �أخطر  �ل�صدد،  وبهذ� 
�ل�رشكة باخللل، وتعاون معها لإ�صالح 
ل  �لباحثني  �أن  حني  ويف  �مل�صكلة 

كيفية  عن  كاملة  تفا�صيل  ين�رشون 
حذرو�  �أنهم  �إل  �لهجمات،  تنفيذ 
�لإقامة  ب�صاأن  �حليطة  لأخذ  �لنا�س 
ترك  عدم  ذلك  يف  مبا  �لفنادق،  يف 
مقتنيات ثمينة يف �لغرف، و��صتخد�م 
�صل�صلة �لأبو�ب �أثناء �لتو�جد د�خلها

في�سبوك تعرث على 1.9 مليون من�سور 
»�إرهابي« خالل ثالثة �أ�سهر فقط

خو�رزمية  في�صبوك  �رشكة  ��صتخدمت 
جديدة، يف �لك�صف عن 1.9 مليون من�صور 
لتنظيم �لقاعدة وتنظيم �لدولة �لإرهابيني، 
�جلاري  �لعام  بد�ية  منذ  ن�رشها  مت 
جميع  �ألغت  باأنها  في�صبوك  و�رشحت 
وكل  �ملتورطة  و�ملن�صور�ت  �حل�صابات 
كما  �حلديث.  �أو  �لقدمي  �صو�ء  حمتو�ها، 

�لإرهاب  مكافحة  فريق  �ل�رشكة  و�صعت 
موظف،   200 �إىل   150 من  بها،  �خلا�س 
خالل 6 �أ�صهر فقط، وذلك من �أجل تعزيز 
�لأن�صطة  مكافحة  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
على  �ملنت�رشة  �أو«�لإرهابية«  �مل�صبوهة 
وعممت  �لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل 
في�صبوك على موقعها وعلى »تويرت« �أي�صا، 

�لذكية  للتكنولوجيا  �لرئي�صية  �ل�صمات 
�ملن�صور�ت  وتدمري  ر�صد  يف  �ملتبعة 
�لإلكرتونية �مل�صبوهة كما �أ�صارت �ل�رشكة 
بلغ  �ملن�صور�ت  معدل  �أن  �إىل  �لأمريكية 
كل  جديد  من�صور  قر�بة  مقلقا،  حد� 
دقيقة، �أي ما يعادل 60 من�صور� »�إرهابيا« 

يف �ل�صاعة �لو�حدة

 »Word« فريو�س جديد يف ملفات
يهدد ماليني �حلو��سب

كما يعتقد �خلرب�ء يف �لوكالة �لوطنية 
�أن  بريطانيا  يف  �جلرمية  ملكافحة 
�ملوقع  ��صتغلو�  �لإنرتنت  »قر��صنة 
�إلكرتونية  هجمات  لتنفيذ  �ملذكور 
و�ملوؤ�ص�صات  �لبنوك  من  �لعديد  على 
كبدت  و�لتي   ،2017 عام  �ملالية 
فادحة  مالية  خ�صائر  حينها  �لبنوك 

�صباط  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�صري 
�ألقو�  بريطانيا  يف  �لقانون  حماية 
ي�صتبه  �أ�صخا�س،   6 على  �لقب�س 
بانتمائهم �إىل جمموعة ت�صتغل �ملوقع 
�ملذكور لتنفيذ �لهجمات �لإلكرتونية، 
وي�صتفيدون من خدمات �ملوقع مقابل 

»14.99« دولر فقط



باتنة

حجز 3 كيلوغرامات 
من الكيف املعالج

  
امل�رشوع  غري  الإجتار  مكافحة  اإطار  يف 
ال�رشطة  قوات  متكنت  باملخدرات، 
الق�شائية لأمن ولية باتنة من توقيف م�شتبه 
فيه،على اثر تنفيذ اإذن بالتفتي�ش مل�شكنه و 
من  غرام   )100( و  كيلوغراما   )03( حجز 
الكيف املعالج ،يف عملية نوعية اأخرى متكن 
اأفراد ال�رشطة التابعني لذات امل�شلحة من 
توقيف )04( اأ�شخا�ش م�شتبه فيهم لتورطهم 
بدون  الكحولية  امل�رشوبات  بيع  ق�شية  يف 
من  وحدة   )14241( حجز  مت  و  رخ�شة 

امل�رشوبات الكحولية غري مفوترة.

تخ�ص اآالف ال�شركات 
حول العامل

ت�سريب »مليون 
ب�سمة« اإلكرتونية 
ب�شمة  مليون  من  اأكرث  اإن  باحثون  قال 
جرى  ح�شا�شة  اأخرى  وبيانات  اإ�شبع 
اأمن  الإنرتنت، ومتكنت �رشكة  اإىل  ت�رشيبها 
البيانات. تلك  اإىل  الو�شول  من  اإلكرتوين 
�رشكة  مع  يعملون  الذين  الباحثون  ويقول 
للبيانات  و�شلوا  اإنهم  منتتور«  اإن  بي  »يف 
»بيو�شتار  ي�شمى  اإلكرتوين  اأمن  برنامج  عرب 
2«.وي�شتخدم ذلك الربنامج من جانب اآلف 
العامل، مبا يف  واملوؤ�ش�شات حول  ال�رشكات 
بغر�ش  الربيطانية،  العا�شمة  �رشطة  ذلك 
اأجزاء  اإىل  الأ�شخا�ش  و�شول  يف  التحكم 
�رشكة  الأمنية.وقالت  املن�شاآت  من  معينة 
�شوبرميا، التى توفر ذلك الربنامج لل�رشكات 
على  تعكف  اإنها  العامل،  حول  واملوؤ�ش�شات 
با�شم  متحدث  امل�شكلة.وقال  تلك  عالج 
الربيطانية:  الغارديان  ل�شحيفة  ال�رشكة 
»اإذا كان هناك اأي تهديد بعينه ملنتجاتنا اأو 
اإجراءات فورية ون�شدر  خدماتنا، ف�شنتخذ 
ال�رشكات  حلماية  املنا�شبة،  البيانات 

والأ�شول القيمة لعمالئنا«.

هل يفر�ض 
»في�سبوك« ر�سوما 
على م�ستخدميه؟

م�شتخدمي  ا�شتقبال  ر�شالة  تغريت 
اإىل  اجلاري،  اأوت   7 اجلدد،  »في�شبوك« 
 ،It>s quick and easy »شهل وب�شيط�«
ما دفع كثريا من امل�شتخدمني اإىل تكهنات 

ب�شاأن م�شري جمانية اخلدمة يف امل�شتقبل.
»في�شبوك« من  اأن جمهور  الرغم من  وعلى 
يدركون  اأ�شبحوا  ومت�شفحني  م�شتخدمني 
يف  الأ�شهر  الجتماعي  التوا�شل  موقع  اأن 
العامل مل يعد خدمة جمانية، عقب الف�شائح 
معلومات  ت�رشيب  جراء  به،  حلقت  التي 
الإعالنات،  ل�رشكات  م�شتخدميه  عن 
دعايات  من  حلظة  كل  يف  يطالعونه  وما 
تطاردهم، اإل اأن فر�ش ر�شوم على ا�شتخدام 
من  اأكرث  عليها  اعتاد  التي  اخلدمة،  هذه 
ملياري م�شتخدم حول العامل، ل �شك �شوف 
البع�ش  يدفع  وقد  كثريين،  ح�شابات  يربك 

اإىل النقطاع عن تلك اخلدمة.
عن  »في�شبوك«  با�شم  متحدث  اأعلن  وقد 
توجد  ول  جمانيا،  يظل  �شوف  املوقع  اأن 
على  ر�شوم  اأي  فر�ش  ب�شاأن  خطط  اأي 
بني  ما  املوقع  حقق  وقد  امل�شتخدمني. 
من  اأكرث  اأرباحا  املا�شي  واأفريل  جانفي 
15 مليار دولر، ويتواجد عليه حوايل 1.59 
لآخر  وفقا  يومي،  مبعدل  م�شتخدم  مليار 

الإح�شائيات املعلنة.

حممد بن ترار

اأن  اجلمعيات   هذه  واأكدت  هذا 
القائمني على  حدائق احليوانات 
بوهران  اجلديدة  باملدينة  �شواء 
�شيدي  اأو   بتلم�شان  من�شورة  اأو 
بجمع  اإل  يهتمون  ل  بلعبا�ش  
ب�شحة  الهتمام  اأن   دون  املال 
اأنهكها  التي  احليوانات   هذه 
احليوانات  حديقة  ففي   ، اجلوع 
الواقعة باملدينة اجلديدة بوهران  
تعاين احليوانات من اجلوع الدائم 
خطرية  اإمرا�ش  من  وبع�شها 
ناهيك  بنفوقها  تهدد  اأ�شبحت 
جنل  حيث  النظافة   غياب  عن 
اأو�شاخا  من  يعاين  مثال  الفيل 
يف   ، اجلمل  عن   ناهيك  دائمة 
حني �شاهم غياب التكفل ال�شحي 
اإىل   احليوانات  بهذه  والبيطري 
وتهديد  اأمرا�ش   عدة  ظهور 
يبدو  لكن  جوعا،  باملوت  اأخرى 

من  اأح�شن  احلديقة  هذه  اأن 
و�شيدي  تلم�شان   من  كل  حدائق 
احليوانات   فبحديقة   ، بلعبا�ش 
اأن  جند  بتلم�شان   من�شورة   يف 
يف  اجلوع  من  ميوت  يكاد  الأ�شد 
حني و�شبق وان نفق عدة حيوانات  
من  اجلوع ، من جهة اأخرى  تكون 
عمال  اهتمامات  اآخر  النظافة 
دلك  اإىل  �شف   ، احلديقة  هذه 
بركة   يف  الربمائية  الطيور  تعي�ش 
ناهيك   ، والوحل  الطني  ميالأها 

على انت�شار بع�ش الأمرا�ش التي 
ما  وهو   واخلنازير  القرود  م�شت 
اأ�شبحت  كريهة   رائحة  عنه  جنم 
تزكم الأنوف وتهدد حياة الزائرين 
بيطري  غياب  ظل  يف  خا�شة 
الكائنات  هذه  حلماية   خمت�ش 
يف  العي�ش  حقها  من  التي  احلية 
اأنها  مادام  وامن   نظيف  مكان 
اإىل  �شف  الأجر  وتوفر  تعمل 
حتت  احليوانات  هذه  ترك  ذلك 
اأ�شعة ال�شم�ش �شيفا رغم احلرارة 

القار�ش  للربد  وعر�شة  املرتفعة 
�شتاءا دون   املبالة بها .

اأما بولية �شيدي بلعبا�ش في�شكل 
ببرت  مهدد  اأ�شبح  الذي  احل�شان 
اإحدى قدميه بفعل  تفاقم مر�شها 
دون تدخل من ال�شلطات الو�شعية 
ال�شعبة ، ناهيك عن م�شكل اجلوع 
اغلب  منه  تعاين  التي  والنظافة 
�شبه  اإىل   التي حتولت  احليوانات 
الزوار  بع�ش  واأ�شار  ، هذا  اأ�شباح 
الأ�شد  لو�شعية  تفاجئوا  اأنهم 
باملوت  مهدد  �شار  الذي  والقرد 
الطيور  ، ناهيك عن بع�ش  جوعا 
واأ�شار  هذا   ، اغلبها  نفقت  التي 
اأن غياب  القائمون على احلديقة 
طبيب بيطري وراء تفاقم اإمرا�ش   
نق�ش  اأن  كما    ، احليوانات  هذه 
يعطل  من  هو  احلديقة  مداخل 
بغدائها  اجليد  التكفل  عملية 

ونظافتها .

حدائق احليوان بوهران ،تلم�شان و�شيدي بلعبا�ص

حيوانات مري�سة واأخرى مهددة باملوت  
.       جمعيات تطالب ال�شلطات بالتدخل حلمايتها من املوت

�شاحة اجلمهورية ب�شرتا�شبورغ بفرن�شا

اإحياء الذكرى الـ 42 لوفاة �ساعر 
الثورة مفدي زكريا

بعد تفجريين ا�شتهدفا 
ال�شرطة

تعتقل  »حما�ض« 
بهم  م�ستبها 

عملية  »حما�ش«  حركة  اأطلقت 
لعتقال  غزة  قطاع  يف  وا�شعة  اأمنية 
امل�شوؤولني عن تفجريين راح �شحيتهما 
ثالثة من عنا�رشها، فيما اأكدت و�شائل 
اأن املبحوث عنهم مقربون من  اإعالم 

تنظيم »داع�ش«.
واأ�شفرت العملية عن اعتقال عدد من 
لال�شتباه  غزة  مدينة  يف  الأ�شخا�ش 
وقعا  اللذين  التفجريين  يف  ب�شلتهم 
املدينة  وغرب  جنوب  املا�شية  الليلة 
وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وقال 
اإن  البزم،  اإياد  غزة،  يف  الداخلية 
ك�شف  بعد  التحقيق  يف  تقدما  هناك 
الأوىل  اخليوط  الأمنية  الأجهزة 
اأن  اإىل  البزم  واأ�شار  التفجري  لعملية 
واأن  م�شتقرة  غزة  يف  الأمنية  احلالة 
ما حدث من تفجريين »عمل معزول« 
الأمنية  احلالة  ا�شتقرار  على  يوؤثر  لن 
بقطاع غزة واتهم البزم »اأياد م�شبوهة 
تتقاطع اأهدافها مع اأهداف الحتالل 
اجلرمية  خلف  بالوقوف  الإ�رشائيلي 
الآثمة والنكراء«، م�شيفا اأن »الداخلية 
�شت�رشب بيد من حديد كل من يحاول 

العبث بحالة الأمن وال�شتقرار«.

www.elwassat.comاخلمي�س 29   اأوت  2019  املوافـق  ل28  ذواحلجة   1440هـ العدد  5029/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

اإ�سابة جديدة ملي�سي 
وغيابه �سيطول

تلقى نادي بر�شلونة الإ�شباين، �شدمة قوية 
اإ�شابة  جتدد  بعد  الأربعاء،  اأم�ش  �شباح 
مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  وجنمه  هدافه 
اأن  الكتالونية،   »RAC1« اإذاعة  وك�شفت 
جديدة،  بدنية  م�شكلة  من  عانى  مي�شي 
اأم�ش الثالثاء، خالل موا�شلة عملية تعافيه 
من اإ�شابة ع�شلية تعر�ش لها قبيل انطالق 
املو�شم اجلديد، واأبعدته عن اأول مباراتني 
للفريق الكتالوين يف الدوري الإ�شباين، �شد 

اأتلتيكو بيلباو )0-1(، وريال بيتي�ش )1-5(.
مي�شي،  غياب  اأن  اإىل  الإذاعة  واأ�شارت 
ما  وهو  اآخر،  �شهر  ملدة  ي�شتمر  قد 
�شيعني غيابه عن 4 مباريات لرب�شلونة يف 
اأو�شا�شونا،  كل من  اأمام  الإ�شباين،  الدوري 
وفالن�شيا، وغرناطة، وفياريال وكان النجم 
الع�شلة  يف  لالإ�شابة  تعر�ش  الأرجنتيني، 
بداية  قبل  التح�شريية  الفرتة  يف  النعلية، 
مع  ال�شفر  عن  وتخلف  احلايل،  املو�شم 
الأمريكية  املتحدة  للوليات  فريقه  بعثة 
حتى  ي�شارك  ومل  وديا،  نابويل  ملواجهة 
الآن يف اأي مباراة مع بر�شلونة يف املو�شم 

اجلديد.
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الثورة  �شاعر  لوفاة   42 الـ  للذكرى  اإحياء 
رحمه  زكريا  مفدي  الأ�شتاذ  اجلزائرية 
ب�شاحة  اأم�شية  يف  ترحم  وقفة  نظمت  اهلل، 
اجلمهورية ب�شرتا�شبورغ بفرن�شا فعاليات هذه 

املبادرة الثقافية..
بدقيقة  ا�شتهلت  التي  الأم�شية  هذه  وخالل 
بكلمة  افتتحت  الفاحتة،  قراءة  و  �شمت 
باملنا�شبة  والتعريف  احل�شور  بجمع  ترحيبية 
وم�شة  يف  به  والتعريف  الأ�شتاذ  ومبناقب 
موجزة، واحلديث عن ق�شما كتابته وظروفها 
و  امل�رشي  فوزي  حممد  الأ�شتاذ  ملحنه  و 
اإهدائه للثورة التحريرية املظفرة يومها ،كما 
من  مقتطفات  خمتارات  باملنا�شبة  اخرتيت 
اأ�شعاره و �شوره البالغية والق�شايا املعاجلة.

وت�شمنت معر�شا مفتوح بالهواء الطلق ل�شور 
بامللتقيات  وح�شوره  ون�شاطاته  حفالته 
والأم�شيات وجانبا من لقاءاته بروؤ�شاء وملوك 
�شمل  كما  العامل،  يف  ال�شخ�شيات  وخمتلف 
املعر�ش بع�ش موؤلفاته و�شهادات الأدباء عنه، 

حيث اإحتوى املعر�ش اأي�شا بع�ش خمطوطاته 
ور�شالته التي اأر�شلها لوالده وهو ابن 14 ربيعا، 
اخلا�شة  وال�شور  الوثائق  بع�ش  طبع  مت  كما 
م�شريته،  والإطالع على  به  للتعريف  بالراحل 
اإبن  وهو  لواله  اأر�شلها  التي  ر�شالته  ل�شيما 

14�شنة من العمر.
�شرتا�شبورغ : احلاج نورالدين بامون 

يف  جزئيا  توقفا  اجلزائر  ترامواي  �شجل 
على  اأوت   28 الأربعاء  اأوت  �شبيحة  اخلدمة 
ادري�ش  �شيدي  د بني حمطتي  و53   7 ال�شاعة 
وبن مراد، ح�شبما ما اأفادت به �رشكة ا�شتغالل 

الرتامواي » �شيرتام اجلزائر«  يف بيان لها.
قاطني  �رشوع  ب�شبب  التوقف  هذا  جاء  وقد 

اخلط  عرب  مظاهرات  يف  املجاورة  الأحياء 
مت  فقد  امل�شدر  نف�ش  وح�شب  املذكور 
العنا�رش  حمطتي  بني  اخلدمة  على  احلفاظ 
اجلزائر«  »�شيرتام  اأعربت  و  حمود  وميموين 
عن اعتذارها للزبائن عن الزعاج الناجم عن 

هذا  التوقف  . 

دق الع�شرات من اجلمعيات املهتمة بالبيئة واحليوان  النا�شطة بالغرب اجلزائري مطالبة  ال�شلطات 
العليا لتوقيف  مهزلة  تعذيب احليوانات  بحدائق احليوانات للغرب اجلزائري وخا�شة بوهران ، تلم�شان 

وبلعبا�ص اأين تعي�ص احليوان يف هذه احلدائق و�شعية مزرية بفعل اجلوع واملر�ص .

ترامواي اجلزائر

توقف جزئي يف اخلدمة 

والية اجلزائر

ترحيل 156 عائلة من 
�سكان الأقبية 

ترحيل   بالعا�شمة  الأربعاء  اأم�ش  �شبيحة  مت 
ال�شكني  احلي  يف  باأقبية  مقيمة  عائلة   156

اجلرف التابع لبلدية باب الزوار، اإىل �شكنات 
اإطار  يف  ذلك  و  البحري  برج  ببلدية  جديدة 
املرحلة الأوىل من  العملية 25  لربنامج اإعادة 
امل�شالح  اأ�رشفت  و  اجلزائر  لولية  الإ�شكان 
على  اليوم،  من  الأوىل  ال�شاعات  منذ  الولئية 
�شنوات  منذ  مقيمة  عائلة   156 نقل  عملية 
ال�شكنات  اإىل  اجلرف  حي  بعمارات  اأقبية  يف 
بربج  م�شكن   916 بحي  الواقعة  اجلديدة 
الإ�شكان  اإعادة  لربنامج  وذلك تطبيقا  البحري 
اأخذ  الذي  الذي ت�رشف عليه ولية اجلزائر و 
بعني العتبار ال�شكنات اله�شة و الأقبية كمرحلة 

جديدة للق�شاء على م�شكل ال�شكن يف الولية.

يف طبعته الثانية بالبويرة

اختتام خميم حفظ 
القراآن الكرمي للبنات

البويرة فعاليات الطبعة  اأم�ش مبدينة  اختتمت 
الكرمي  القراآن  التكويني حلفظ  للمخيم  الثانية 
لفئة البنات الذي اأ�رشف على تنظيمه املكتب 
الإن�شاين  للتعاون  الوطنية  للمنظمة  الولئي 
الوطن  جهات  خمتلف  من  فتاة   55 مب�شاركة 
كامال  �شهرا  التظاهرة  هذه  دامت  حيث   ،
اإىل  جويلية   31 من  الأول  فوجني  �شكل  يف 
ذات  من   27 اإىل  اأوت   18 من  والثاين  اأوت   10
ال�شهر وتخللتها ح�شب ت�رشيح رئي�شة املكتب 
الولئي الأ�شتاذة » حا�شي نور الهدى » ليومية 
» الو�شط » تقدمي دورات تدريبية حول تقنيات 
الذاكرة التي ت�شاعد على احلفظ اجليد ودورة 
اأ�رشفت علي  التي  الذهني  ال�رشوبان للح�شاب 
تقدميها الأخ�شائية النف�شانية »حكومة ن�شيمة 
تخ�شي�ش  جانب  اإىل  وزو  تيزي  ولية  من   «
ور�شات عديدة للحفظ املكثف وت�شجيع البنات 
على حفظ اكرب عدد ممكن من اأحزاب القراآن 

الكرمي .
اأح�شن مرزوق

بتطوير  تقوم  »في�شبوك«  اأن  تقارير  زعمت 
 ،Threads ي�شمى  جديد  مرا�شلة  تطبيق 
بني  امل�شتمرة  امل�شاركة  تعزيز  اإىل  يهدف 
وفقا  اأ�شدقائهم،  واأقرب  امل�شتخدمني 
مم  ملوقع »فريج«ويدعو Threads، الذي �شُ
امل�شتخدمني  لـ«اإن�شتغرام«،  مرافق  كتطبيق 
اإىل م�شاركة موقعهم وعمر البطارية تلقائيا 
ر�شائل  بعث  جانب  اإىل  الأ�شدقاء،  مع 
با�شتخدام  فيديو،  ومقاطع  و�شور  ن�شية 
يجري  »اإن�شتغرام«والآن،  يف  الإبداع  اأدوات 
اختبار التطبيق داخليا يف »في�شبوك«. ولكن 
التقارير  على  التعليق  رف�شت  »اإن�شتغرام« 

الأخرية.
العمل  عن  »اإن�شتغرام«  توقف  ماي،  ويف 
Direct، وهو تطبيق مرا�شلة م�شتقل  على 
اأواخر عام  عمدت ال�رشكة اإىل تطويره منذ 
امل�شوؤولون  قال  الوقت،  ذلك  ويف   .2017
التجريبية  الن�شخة  خمتربي  اإن  التنفيذيون 
كانوا حمبطني من احلاجة اإىل النتقال بني 
اأرادوا  كلما  اجلديد،  والتطبيق  »اإن�شتغرام« 
بعث ر�شالة. ولكن ال�رشكة ظلت مهتمة ببناء 

جتارب جديدة يف جمال املرا�شلة.

تقارير

»في�سبوك« ت�سمم 
»�سرا« تطبيقا مذهال !

جابي،  نا�رش  الجتماع  علم  اأ�شتاذ  تعيني  مت 
للكودي�رشيا  العلمي  املجل�ش  �شمن  اأم�ش، 
ممثل  �شفة  منح  حيث  دكار،  يف   codesria
�شمال  الجتماعية ملنطقة  العلمية  للجماعة 
افريقيا ،هذا ويطرح ا�شم اأ�شتاذ جابي موؤخرا 

بقوة يف كل مرة يتم فيها احلديث عن بوادر 
اأن  موؤخرا  اأبرز  حني  يف  احلوار،  خطوات 
ان�شحابه من خطوة التح�شري للحوار الأخرية 
لنتائج  يو�شل  مبا  اللتزام  لعدم  نظرا  جاء 

احلراك.

ممثال للجماعة العلمية االجتماعية ل�شمال افريقيا

تعيني جابي �سمن الكودي�سريا
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