
خ�سوف جزئي للقمر 
�سهرة هذا الثالثاء

وكاالت �سياحية تن�سب على  
احلجاج وتغري وجهتهم  

احلوار احلل االأقل تكلفة 
واالأق�سر لت�سوية االأزمة

خيارات �سعبة بعد 
تاآكل احتياطي ال�سرف

حتمل مغالطات وتناق�ضات 

ال�سعارات امللغمة تهدد �سلمية احلراك

نهاية ال�شهر اجلاري

فتح ملف �سارقي االأ�سدين
 بحديقة احلامة

.       موظفون يجرون للمحاكمة من بينهم ن�شاء

اجلزائر / نيجرييا اليوم ابتداء من 20:00

املحاربون ل�سيد الن�سور املمتازة
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بن قرينة يدعو اجلي�ص 
ل�ضمان  نزاهة االنتخابات وي�ضرح : 

نقرتح �سليم 
�سنني الإدارة 

�ص3احلوار الوطني 

�ص3

�ص4 �ص24 �ص5

�ص4

بيان للجمعية العلمية
 الفلكية- البوزجاين

رغم احلجز الكرتونيا  وحتديد  مواعيد الرحالت قبل اإلغائها

عبدالعزيز رحابي لإذاعة فرن�شا الدولية

خرباء اقت�شاد يوؤكدون للو�شط :

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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.        حمامي اجلرناالت و ال�سري يف االجتاه املعاك�س
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ملوؤازرة الأفناك  اأمام نيجرييا

6طائرات ع�سكرية لنقل 
منا�سري اخل�سر للقاهرة

على اثر الت�أهل امل�ستحق للفريق 
الدور  اىل  القدم  لكرة  الوطني 
ن�سف النه�ئي لك��س اأمم اإفريقي�، 
قررت  النه�ئية،  للمب�راة  وحت�سب� 
الوطني  للجي�س  العلي�  القي�دة 
الوزير  مع  ب�لتن�سيق  ال�سعبي، 
 )06( �ست  تخ�سي�س  الأول، 
لف�ئدة  ع�سكرية،  نقل  ط�ئرات 

�ستة م�ئة )600( من��رص جزائري 
اأ�سب�ل  وت�سجيع  دعم  اجل  من 
على  وحتفيزهم  الوطني  الفريق 

الفوز بهذا اللقب الق�ري اله�م.
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اإن 
املتينة  الروابط  من  وانطالق� 
مع  تربطه  التي  الأزلية  والو�س�ئج 
ال�سعب، ونزول عند رغبة �رصيحة 

كبرية من فئة ال�سب�ب حل�سور هذه 
اأن  اإل  اأبى  الت�ريخية،  املق�بلة 
يكون يف املوعد دائم� اإىل ج�نب 
م�ستوى  ويف  املواطنني،   اإخوانه 
امل�سوار النري الذي خ��سه الفريق 
بداية  منذ  القدم  لكرة  الوطني 
الق�رية  الري��سية  التظ�هرة  هذه 

املتميزة.

خبر في 
صورة

ميناء اجلزائر  
حجز اأزيد من األف

 قر�س مهلو�س 
يوم  مهلو�س  قر�س  األف  من  اأزيد  حجز  من  اجلزائرية  اجلم�رك  متكنت 

اخلمي�س مبين�ء اجلزائر ، ح�سبم� علم اأم�س ال�سبت لدى هذه امل�س�لح.
عن��رص  ان  مين�ء(  )اجلزائر  للجم�رك   اجلهوية  املديرية  اأو�سحت  و 
قر�س   1.313 حجز  من  متكنت  امل�س�فرين  لفح�س  الرئي�سية  املفت�سية 
ب�إحك�م داخل  الع��سمة، ك�نت خمب�أ  يوم اخلمي�س مبين�ء اجلزائر  مهلو�س 
 ) ILYROS( سي�رة �سي�حية ق�دمة من مر�سيلي� على مثن الب�خر ايلريو�س�

الت�بعة لل�رصكة الوطنية للنقل البحري للم�س�فرين.

امل�سيلة
 تعميم الطاقة ال�سم�سية يف 

املدار�س وامل�ساجد
ب�لط�قة  الولية  وامل�س�جد يف  املدار�س  تزويد  بتعميم  امل�سيلة  وايل  اأمر 
حلد  تزويد  مت  حيث   ، اأ�سهر  منذ  التنفيذ  حيز  دخل  القرار   ، ال�سم�سية 
احلد  بغية  ال�سم�سية  الط�قة  ب�سف�ئح  ابتدائية  مدر�سة   21 من  اأكرث  الآن 
ا�ستهلكت  الكهرب�ء والتي  العقالين للط�قة، وب�لأخ�س  من ال�ستخدام غري 
اأغلفة م�لية معتربة م�سيف� اأن العملية �ست�سمل ك�فة مدار�س الولية تر�سيدا 
واحتوائه�  امل�سيلة  ولية  �س�س�عة  اإىل  وب�لنظر  لأموال اجلم�ع�ت املحلية 
على 47 بلدية التي ي�سوده� من�خ مييزه فرتات طويلة من ال�سم�س، موؤكدا 
اإىل تعميم ا�ستعم�ل الط�قة ال�سم�سية كط�قة نظيفة وبديلة؛ مل� له� من نت�ئج 

واإفرازات اإيج�بية من جميع النواحي القت�س�دية والبيئية وغريهم� .

خالل ال 48 �ساعة الأخرية
اإرهاب الطريق يح�سد

 اأرواح 14 �سخ�سا
لقي 14 �سخ�س� حتفهم و اأ�سيب 28 اآخرون يف 16 ح�دث مرور �سجلت خالل 
اأم�س  به  اأف�دت  م�  ح�سب  الوطن،  من  ولي�ت  بعدة  الخرية  �س�عة  ال48 

ال�سبت ح�سيلة مل�س�لح احلم�ية املدنية. 
واأو�سح ذات امل�سدر اأن اأثقل ح�سيلة �سجلت على م�ستوى ولية عن�بة بوف�ة 
انزلق مركبة خفيفة و ا�سطدامه� بجدار  اأ�سخ��س يف ح�دث متثل يف   3
على م�ستوى الطريق الوطني رقم 16 ببلدية عن�بة من ج�نب اآخر، تدخلت 
بولي�ت  وخمتلفة  ح�رصية  حرائق   7 لإخم�د  املدنية  احلم�ية  وحدات 
ي�سيف  ق�ملة،  و  النع�مة  تندوف،  �سكيكدة،  البليدة،  ق�سنطينة،  اجلزائر، 

امل�سدر نف�سه مربزا اأن تلك احلرائق مل تخلف اأية �سحية. 

خالل ال48 �ساعة املا�سية
وفاة خم�سة اأ�سخا�س غرقا 

اأ�سخ��س حتفهم غرق� )2 يف البحر و 3 يف جممع�ت م�ئية( خالل  لقي 5 
ال48 �س�عة امل��سية مبختلف ولي�ت الوطن، ح�سب م� اأ�س�رت اإليه اأم�س 

ال�سبت ح�سيلة للحم�ية املدنية. 
و اأو�سح امل�سدر ذاته اأن الأمر يتعلق ب�سخ�س يبلغ من العمر 26 �سنة لقي 
حتفه غرق� ب�س�طئ رغ�ية امل�سموح لل�سب�حة بولية اجلزائر و �سخ�س اآخر 
يبلغ من العمر 25 �سنة تويف غرق� ب�س�طئ  بوليم�ت و هي منطقة �سخرية 

ممنوعة لل�سب�حة بولية بج�ية. 
كم� تدخل عن��رص احلم�ية املدنية، ح�سب امل�سدر نف�سه، لنت�س�ل �سخ�س 
يبلغ من العمر 29 �سنة لقي حتفه غرق� ب�سد يقع ب�ملك�ن امل�سمى م�ستة 
مبوجة ببلدية الزوابي )ولية �سوق اأهرا�س(، و �سخ�س اآخر )43 �سنة( تويف 
غرق� بربكة م�ء ب�ملك�ن امل�سمى القلتة الزرق�ء ببلدية �سيدي ح�سني )ولية 
تي�رت(، و �سخ�س اآخر �سنه 20 ع�م� لقي حتفه غرق� بربكة م�ء تقع بدوار 

الغ�بة ببلدية ح��سي مف�سوخ )ولية وهران(. 

اأكد وزير امل�لية، حممد لوك�ل اأن 
الالزمة  التدابري  اتخذت  الدولة 
اأداة  التي من �س�نه� احلف�ظ على 
الإنت�ج و من��سب عمل املوؤ�س�س�ت  
م�لكيه�  �سجن  التي  القت�س�دية 
و  الف�س�د  ق�س�ي�  يف  لتورطهم 
يتم  اأنه  الوزير  اأو�سح  و  غريه� 
احلكومة  م�ستوى  على  العمل 
ق�س�ئية  بحلول  اخلروج  اأجل  من 

متعلقة  به�تة املوؤ�س�س�ت، موؤكدا 
اأداة  على  احلف�ظ  �سيتم  انه 
ذكر  ،و  ال�سغل  من��سب  و  الإنت�ج 
اأهم  ت�سكل  املوؤ�س�س�ت  اأن  لوك�ل 
الرثوة،  القت�س�دية خللق  الأعوان 
ن�س�طه�  ا�ستمرارية  اأن  م�سريا 
ال�سن�عية  امل�س�ريع  ن�س�ط  و 
يف  حتفظية   تدابري  يواجه  الذي 
يتواجد  ق�نونية،  اإجراءات  اإط�ر 

،و  احلكومة  ان�سغ�لت  �سلب  يف 
ح�سب الوزير ف�ن احلكومة - التي 
اأن ت�سل �سلبية نظرا  له�  ل ميكن 
مل� يحدث يف ال�س�حة القت�س�دية 
من  حفظ   جه�ز  و�سع  قررت   -
اجل التحذير حول اإمك�نية حدوث 
ا�سطراب�ت من �س�أنه� الت�أثري على 
الأعم�ل  من�خ  و  الإنت�ج  و  العمل 

ب�سفة ع�مة يف اجلزائر.

من  احلفظ  جه�ز  مراقبة  ويتم 
القط�ع�ت  متعددة  جلنة  طرف 
امل�لية  وزارة  اإ�رصاف  ت�سري حتت 
ح�سب   - اللجنة  ه�ته  تت�سكل  و 
احلكومة  اأع�س�ء  من  الوزير- 
بدون  اجلزائر،  بنك  حم�فظ  و 
طبيعة  حول  اأوفر  تف��سيل  ذكر 
يف  اتخ�ذه�  �سيتم  التي  التدابري 

هذا الإط�ر. 

مالكي املوؤ�س�سات امل�سجونني

الدولة حتافظ على املوؤ�س�سات املعنية 

ال�سحافيون يقيمون ممرا 
�سرفيا لالعبني

تغطية  اأجل  من  م�رص  يف  املتواجدون  اجلزائريون  ال�سح�فيون  ق�م 
م�س�ركة املنتخب الوطني يف ك�أ�س اإفريقي� لالأمم بلفتة طيبة نحو لعبي 
املنتخب الوطني عندم� اأقدموا على اإق�مة ممر �رصيف للت�سكيلة الوطنية 
القي�م  اأجل  من  امليدان  اأر�سية  نحو  املالب�س  غرف  من  دخوله�  عند 
هذه  ت�أتي  حيث  نيجريي�،  ملب�راة  ا�ستعدادا  التدريبية  احل�س�س  ب�أوىل 
بن  رامي  الالعب  لرفق�ء  �سكر  اجلزائريني  الإعالم  رج�ل  من  اخلطوة 
وت�أهلهم  »الك�ن«  مدار  قدموه على  الذي  امل�رصف  الوجه  بعد  �سبعيني 

اإىل ن�سف النه�ئي.

العبو اخل�سر ي�ساندون عطال
الوطني  املنتخب  لعبو  �س�ند   
الإ�س�بة  بعد  عط�ل  يو�سف  زميلهم 
مب�راة  له� خالل  تعر�س  التي  البليغة 
اأنهت مغ�مرته يف  كوت ديفوار والتي 
الأوان، حيث ن�رص  اإفريقي� قبل  ك�أ�س 
الوطنية يف  الت�سكيلة  عدد من لعبي 
فيغويل  و�سفي�ن  اأون��س  اآدم  �سورة 
الأمين  للمدافع  ت�سجيعية  ر�س�ئل 
عرب  ح�س�ب�تهم  خمتلف  عرب  للخ�رص 
»تويرت«  الجتم�عي  التوا�سل  مواقع 

و«اأن�ستغرام«.

 235.152 ح�سد  الآن  حلد  مت 
اأنواع  خمتلف  من  قنط�را 

ولية  م�ستوى  على  احلبوب 
اإط�ر حملة احل�س�د  غرداية يف 

ح�سبم�  احل�لية،  والدر�س 
مديرية  من  ال�سبت  اأم�س  علم 

امل�س�لح الفالحية.
جرى  الذي  املنتوج  ويت�سكل 
قنط�ر   221.903 من  جمعه 
و13.249  ال�سلب  القمح  من 
اأو�سح  كم�  ال�سعري،  من  قنط�ر 
م�سوؤول  الرئي�سي  املهند�س 
مديرية  لدى  الإح�س�ئي�ت 
خ�لد  الفالحية،  امل�س�لح 

جربيت.

من  الكمية  هذه  �سجلت  و 
قدرت  م�س�حة  عرب  الإنت�ج 
�سمن  من  هكت�ر   5.160 ب 
6.914 هكت�ر م�سقية عن طريق 
اأكد  مثلم�  املحوري،  الر�س 
اأن  اأ�س�ف  الذي  امل�سدر  نف�س 
لإنت�ج  املخ�س�سة  امل�س�حة 
ب�لولية  ترتكز  ب�لولية  احلبوب 

املنتدبة املنيعة )جنوب 
غرداية( حيث تتوفر على قدرات 

كبرية من املوارد امل�ئية.

غرداية 

اإنتاج وفري من احلبوب

توافد جماهريي جزائري كبري 

على ملعب القاهرة
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بن قرينة يدعو اجلي�ش ل�صمان  نزاهة النتخابات يف اإطار مرافقة احلراك وي�صرح : 

نقرتح �سليم �سنني لإدارة احلوار الوطني 
.       رئي�ش املجل�ش ال�صعبي الوطني  مل يزك باأوامر فوقية 

رد رئي�ش حركة البناء عبد القادر بن قرينة على الإنتقادات التي طالت انتخاب  رئي�ش املجل�ش ال�صعبي الوطني اجلديد �صليم �صنني، 
موؤكدة باأن انتخابه مل يتم باإيعاز و اإمنا يف اإطار عفوي، يف حني اإقرتحت اأن يكون �صليمان �صنني �صخ�صية يف اإدارة احلوار الوطني على 

اإعتبار باأنه ميلك املوا�صفات ال�صرورية لذلك ل�صيما اأنه ممن �صاندو احلراك منذ 22 فيفري. 
اإميان لوا�ش 

ندوة  يف  قرينة  بن  كذب 
تداوله  ماثم  كل  �صحفية 
رئي�س  تزكية     اأن  بخ�صو�س 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
معتربا  فوقي،  باإيعاز  متث 
�صنني  �صليم  تعيني  باأن 
يتم  مل  املجل�س  راأ�س  على 
ماقاله  عك�س  فوقي  باإيعاز 
ثم  الأمر  اإمنا  و  البع�س، 
زكته  بعدما  عفوي  اإطار  يف 
لتكتل  الربملانية  املجموعة 

العدالة و التنمية و البناء .

ورف�س عبد القادر بن قرينة 
حركة  موقف  على  التعليق 
�صليمان  اإنتخاب  من  حم�س 
بع�س  فيه  اأبدت  الذي 
طريقة  وا�صفة  الإنزعاج 
الغرفة  رئي�س  اإنتخاب 
برئي�س  للربملان  ال�صفلى 
�صبقه،  من  مثل  واقع  اأمر 
تفهمها  عن  عربت  حني  يف 
التي  الأحزاب  مواقف  من 
الإنتخاب  جل�صت  قاطعة 
اأ�صغال املجل�س، م�صرية باأن 
و   الأفافا�س  مقاطعة  قرار 
الإنتخاب  جلل�صة  الأر�صيدي 

ين�صجم مع توجهاتهم. 
اإحلاحه  عن  املتحدث  وعرب 
اإىل  الذهاب  �رضورة  على 
 يف  نزيهة  رئا�صية  اإنتخابات 
باأن  موؤكدا  الأجال،  اأقرب 
�صتعود  مزورة  اإنتخابات  اأي 
اإنتكا�صة  اإىل  باجلزائر 
على  م�صددا   ، حقيقية 
اأن ت�صمن املوؤ�ص�صة  �رضورة 
الع�صكرية نزاهة الإنتخابات 
احلراك  مرافقة  اإطار  يف 
اإنتكا�صة  هناك  لتكون  حتى 

.
الوطني  احلوار  وبخ�صو�س 

اأن  لبد   « قرينة  بن  قال   ،
اأق�صاه  اأجل  يكون احلوار يف 
 15 يف  بعدها  يليها  �صهر 
القوانني  بع�س  تعديل  يوم 
يف  عليه  مايتفق  اإطار  يف 
احلوار ثم تكون اإنتخابات يف 
�صهر نوفمرب ملا يحمله هذا 
ال�صهر من رمزية تاريخية ».
مواقف  قرينة  بن  وثمن 
احلراك  بداية  منذ  اجلي�س 
على  باأن  معتربة  ال�صعبي، 
الع�صكرية مرافقة  املوؤ�ص�صة 
من  وذلك  ال�صعبي  احلراك 
و  نزيهة  اإنتخابات  خالل 

نظيفة .
من جهة اأخرى، اإنتقد رئي�س 
قانون  م�رضوع  البناء  حركة 
باأنه  م�صريا  الإنتخابات، 
يت�صمن �صبه للتزوير لأنه ثم 
نزع الف�صول  احلقيقية لهذا 
لأمناء  واإعطائها  امل�رضوع 

البلديات وال�صفراء. 
على  النار  قرينة  بن  وفتح 
ال�صيا�صية،  الأحزاب  بع�س 
يف  قيادتها  تورط  م�صريا 
 اإختفاء  متوقعا  الف�صاد، 
الكثري منها بعد الإنتهاء من 

ملفات الف�صاد  .

ماحققه  املتحدث  وثمن 
حد  اإىل  فيفري   22 حراك 
 22 حراك   « قائال   ، الآن 
جهاد  مثل  �صيكون  فيفري 
وجزائر   ،1954 نوفمرب 
املغرب  تقود  اجلديدة 
 ، جديدة  مرحلة  يف  العربي 
عجزت  بوتفليقة  منظومة 
حقيقية  مواطنة  غر�س  عن 
احلراك  لكن  ال�صباب،  يف 
لكل  اأمال  يعطي  اأن  اإ�صتطاع 
ال�صباب باأن يعي�س املواطنة 

احلقيقية ».
حم�س  باأن  الإ�صارة  ويجدر 

�صليمان  تزكية  باأن  اإعتربت 
حالة  متثل   ل  �صنني 
ِهبة  نتاج  هو  اإذ  دميقراطية 
اأغلبية  فوقي  بقرار  منحتها 
ومرفو�صة  مزورة  برملانية 
على  اجلزائري  ال�صعب  من 
»ما  م�صيفة  تعبريها،  حد 
ال�صعبي  املجل�س  يف  وقع 
عملية  باعتباره  الوطني 
تزيينية فا�صلة لاللتفاف على 
ال�صعبي  احلراك  مطالب 
وال�صغط على القوى الوطنية 
ال�صادقة يف كفاحها من اأجل 
الدميقراطية واحلريات ».

عبدالعزيز رحابي لإذاعة فرن�صا الدولية

الأزمة لت�سوية  والأق�سر  تكلفة  الأقل  احلل  احلوار 
هو  احلوار  اأن  ال�صبت  اأم�س 
ال�صبيل »الأقل تكلفة والأق�رض« 
ال�صيا�صية  الأزمة  لت�صوية 
اأن  اإىل  م�صريا  اجلزائر  يف 
النتخابات هي وحدها الكفيلة 

بتج�صيد الإرادة ال�صعبية.
واأو�صح رحابي يف حوار خ�س 
)اإر  الدولية  فرن�صا  اإذاعة  به 
اإف اإيه( اأن »احلوار يبقى احلل 
لت�صوية  والأق�رض  تكلفة  الأقل 
اليوم«  نعي�صها  التي  مثل  اأزمة 
معتربا اأن الوقت قد حان لو�صع 
خالل  امل�صطرة  الجراءات 
للتوجه  للحوار  الوطنية  الندوة 

نحو النتخابات الرئا�صية.  

ت�صيري  هيئة  من�صق  وقال 
»النتخابات  اإن  املنتدى 
بتج�صيد  جديرة  وحدها 
معتربا  ال�صعبية«  الإرادة 
لي�س  ال�صيا�صي  »التفاق  اأن 
اإرادة  �صيعك�س  الذي  هو 
اجلزائريني«واأ�صار اإىل اأن البلد 
يف »فراغ د�صتوري يتفاقم« واأن 
يتزايد  ال�صيا�صي  »الن�صداد 

يوما بعد يوم«.
اتفقنا  »لقد  قائال  واأ�صاف 
ت�صع  باأر�صية  اخلروج  على 
التي  والتهدئة  الثقة  اإجراءات 
احلكومة  تتخذها  اأن  ينبغي 
احلوار  نحو  التوجه  قبل 

من  هيئة  اأي�صا  تقرتح  والتي 
النتخابات  تنظيم  �صاأنها 
النتخابية  القوائم  و)مراجعة( 
و)ت�صري( النتخابات ف�صال عن 
مراقبتها والعالن عن النتائج 
يف  التي  الهيئة  هذه  قبل  من 
�صتحل  بال�صبط  احلالة  هذا 
الد�صتوري  املجل�س  حمل 

الذي فقد امل�صداقية«.
اأن  رحابي  ال�صيد  واعترب 
النتخابات الرئا�صية ت�صتدعي 
واقتناع  مالئم  مناخ  »وجود 
لن  اأ�صواتهم  باأن  اجلزائريني 
اقتناعهم  وكذا  منهم  ت�رضق 
القرتاع«  ونزاهة  ب�صفافية 

»غري  هذا  اأن  اإىل  م�صريا 
موجود حاليا«ولدى تطرقه اإىل 
»حترير  ذكر  الثقة  اإجراءات 
العمومي«  ال�صمعي-الب�رضي 
املمار�صة  على  القيود  و«رفع 
الأحزاب«  قبل  من  ال�صيا�صية 
و«توقيف املتابعات على جنح 

الراأي«.
مبادرات  وجود  اإىل  اأ�صار  واإذ 
مكافحة  جمال  يف  »قوية« 
اأن  رحابي  اعترب  الف�صاد 
»احلقيقية«  الف�صاد  مكافحة 
نظام  يتغري  عندما  »�صتتحقق 

احلكم«.
م.�ش

حتمل مغالطات وتناق�صات 

تهدد  امللغمة  ال�سعارات 
احلراك �سلمية 

حمامي اجلرنالت و ال�صري يف الجتاه املعاك�ش
املتتبعني  من  الكثري  انده�س 
و�صفوه  مما  ال�صيا�صي  لل�صاأن 
يتم  التي  املغالطات    بكرثة 
ل�صيما   ، موؤخرا  ترويجها 
ال�صعارات  بع�س  خالل  من 
ترويجها  على  تعمل  التي 
�صعار  مثل  خفية  اأيادي 
 « ع�صكرية  ما�صي  »مدنية 
ال�صعارات  بع�س  وكذلك   ،
 ،  « الثلفون  لعدالة  »ل  مثل 
اأعتربها  التي  ال�صعارات  هذه 
مفخخة  �صعارات  اأنها  الكثري 
كي  ال�صارع  اإىل  بها  يرمى   ،
حتمل   هي  فيما   ، تبنيها  يتم 
يف  ت�صب  وا�صحة  اأهدافا 
املوجودة يف  الع�صابة  خدمة 
اأموال  نهبت  والتي  ال�صجن 

ال�صعب اجلزائري .
ح�صب  العادة  جرت  وقد 
اأن  املتخ�ص�صني  من  الكثري 
ما  غالبا  ال�صعب  احلراك 
 ، م�صمومة  �صعارات  يتلقى 
 ، وهناك  هنا  من  تت�رضب 
بني  م�صاعا  ترديدها  لي�صبح 
لكن  املتظاهرين  من  الكثري 
ال  ما هو  ، هذا  يف احلقيقة 
الع�صابة  اأتباع  اآخر حماولت 
د�س  خالل  من    حتاول  التي 
اأجل  من  مغر�صة  �صعارات 
و  معينة  اأهداف  حتقيق 
التظهري  التاأثري على عمليات 
وحماولة  ال�صاحة  يف  الواقعة 
البالد من  اإرباك اخلريين يف 

رجال الدولة و الق�صاء .
املتتبعني  من  العديد  وي�صري 
ما�صي  »مدنية  �صعار  اأن  اإىل 
مغالطة  اأكرب  هو   « ع�صكرية 
خاللها  من  البع�س  يحاول 
ال�صتيالء على الوعي ال�صعبي 
و اإرباك الهبة الواقعة موؤخرا 
اأن  اإىل ذلك  يف البالد ، �صف 
هذا ال�صعار ل اأثر له يف الواقع 
اجلزائري اأو يف حياته املدنية 
، و اأن ال�صعب اجلزائري لي�س 

مثلما  الع�صكر  من  عقدة  له 
يريد هوؤلء الرتويج له .

النظرة  هذه  تتطابق  و 
التناق�صات  من  الكثري  مع 
املوجودة لدى هوؤلء الداعني 
من  ولعل   ، ال�صعار  لهذا 
اأبرزهم املحامي مقران اآيت 
الكثري  ت�صاءل  حيث   ، العربي 
من املتتبعني عن كيف يدعي 
هذا املحامي اأنه يحمل �صعار 
ع�صكرية  ما�صي  مدنية  »دولة 
»، وهو اأقرب اإىل الع�صكر من 
حبل الوريد ، ول�صيما النظام 
وخمابرتها  بع�صكرها  ال�صابق 
اآيت  مقران  فاملحامي   ،
هذا  يدعي  الذي  العربي 
اجلرنال  حمامي  هو  ال�صعار 
اآيت  ح�صان  املخابرات  يف 
مدير  هو  وكذلك   ، واعراب 
املرت�صح  اجلرنال  حملة 
 ، غديري  علي  للرئا�صيات 
مقران  املحامي  وكذلك 
ينتف�س  الذي  العربي  اآيت 
هو  الثلفون  عدالة  �صد 
مدير  اجلرنال  اأي�صا  حمامي 
حممد  ال�صابق  املخابرات 
توفيق  ب«  املعروف  مدين 

. «
فالكثري من الأ�صوات الناعقة 
ب«دولة  اآذاننا  �صدعت  التي 
 ،  « ع�صكرية  ما�صي  مدنية 
لعدالة  ل   « �صعار  وكذلك 
الواقع  واإمنا   ،  « الثلفون 
هذه  مثل  اأن  و   ، اآخر  �صيء 
بها  اأريد  زائفة  ال�صعارات 
ترى  يا  هي  فاأين   ، باطل 
التي  الع�صكرية  الدولة  هذه 
بعد   ، هوؤلء  عنها  يتحدث 
ال�صعب اجلزائري من  معاناة 
مملكة بوتفليقة طيلة 20�صنة 
وتعر�صت   ، اأخوه  وكذلك   ،
لعمليات  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
مثيل  لها  ي�صبق  مل  ت�رضيح 
عدالة  هي  اأين   ، ال�صابق  يف 

حتررت  اأن  بعد  التلفون 
العدالة من هاتف الطيب لوح 
وزير العدل ال�صابق الذي كان 
وكذلك  الق�صاة،  على  جاثما 
ال�صعيد  قب�صة  من  حتررت 
اأتباع  قب�صة  ومن   ، بوتفليقة 
ال�صابق  املخابرات  مدير 

توفيق .
اجلزائري  ال�صعب  غالبية 
مترير  يحاول  من  اأن  فهم 
 ، وتعميمها  ال�صعارات  هذه 
هو يدافع فقط عن الع�صابة 
املوجودة يف �صجن احلرا�س 
 ، اأعمال  رجال  و  وزراء  من 
و  فقط  خبيثة  بطرق  وذلك 
بطرق غري مبا�رضة ، يف حني 
كل  فاق  ال�صعبي  الوعي  اأن 
الواقع  وحتى   ، احليل  هذه 
املحاولت  هذه  كل  جتاوز 
بعد  خ�صو�صا   ، اليائ�صة 
الع�صابة  هذه  اأمر  انك�صاف 

وحجم ف�صادها .
اأن هوؤلء  الأمر  الغريب يف  و 
الذين روجوا لفكرة و �صعارات 
هم   ، ع�صكرية  ولي�س  مدنية 
خا�صة  الأر�صيدي  اأتباع  من 
اأنهم هم من كان يحمل اأغلب 
ومن�صوراتها  مطبوعاتها 
حجم  نكت�صف  هنا  ومن   ،
 ، اجلي�س  على    املوؤامرة 
كان  الذي  لالأر�صيدي  فكيف 
م�صاندي  اأكرب  من  �صابقا 
لتدخله  اجلي�س وداعيا جهار 
الت�صعينات  �صنوات  يف 
كيف   ، ال�صيا�صية  يف  للتدخل 
�صد  الأر�صيدي  اليوم  ي�صبح 
كل  يف  وي�صتهدفه  اجلي�س 
فمالذي   ، و�صاعدة  نازلة 
تغري يا ترى ، كل هذه يك�صف 
حجم املغالطات و املتاجرة 
لإ�صتهداف  بال�صعارات 
و  البالد  وقيادة  اجلي�س 

الدفاع عن الع�صابة .
ع�صام بوربيع 

راهن على ثالثية »احلوار واحلل الد�صتوري والرئا�صيات«

وقت باأ�سرع  رئا�سيات  لتنظيم  يدعو  اجلامعي  اللقاء 
الوطني  اللقاء  راهن 
ثالثية  على  اأم�س،  اجلامعي، 
الد�صتوري  واحلل  »احلوار 
الرئا�صية«،  والنتخابات 
انتخابات  لتنظيم  داعني 
وقت،  اأ�رضع  يف  رئا�صية 
النتخابات  قانون  حمددا 
املنظم  الد�صتوري  والن�س 
لتنظيم  الوطنية  اللجنة  لعمل 
لعبور  كمعيقني  النتخابات 

املرحلة.
الوطني  املن�صق  ك�صف 
ملجل�س اأ�صاتذة التعليم العايل 
يف  ميالط،  احلفيظ  عبد 
الوطني  اللقاء  له خالل  كلمة 
اجلامعي، بنود خارطة طريق 
 ( الوطني  للحوار  اجلامعة 
الد�صتوري- احلوار-احلل 
الرئا�صية(،  النتخابات 
الذهاب  حول  تتمحور  والتي 
باأ�رضع  رئا�صية  لنتخابات 
قبلها  الذهاب  �رضيطة  وقت، 
لتنظيم  م�صتقلة  جلنة  اإىل 
�صفافة  تكون  النتخابات 
يكون  حيث  م�صداقية،  وذات 
عن  اللجنة  هذه  انتخاب 
الوطني، مربزا  طريق احلوار 
بخ�صو�س كيفية هذا الأخري، 
وطنية  هيئة  عرب  يكون  باأنه 

من  تت�صكل  الوطني،  للحوار 
با�صتدعاء  وتتكفل  ع�صوا   12
املدين  املجتمع  مكونات  كل 
راأيهم  لإبداء  والفاعلني 
حيث  مقرتحاتهم،  وتقدمي 
مقت�رضا  احلوار  هذا  يكون 
الآليات  تنفيذ  كيفية  على 
لرئا�صيات  بالذهاب  الكفيلة 
ودميوقراطية،  وحرة  نزيهة 
لن  ذلك  باأن  يقول  مردفا 
وزارة  بان�صحاب  اإل  يكون 
على  الإ�رضاف  من  الداخلية 
نهائية  ب�صفة  النتخابات 
فقط  والكتفاء  وقطعية، 
للجنة  الإمكانيات  بتوفري 
النتخابات  لتنظيم  امل�صتقلة 

ودعمها بكل اللوجي�صتيك.
عائقني  ميالط  وحدد 
الرئا�صيات  باإجراء  ي�صدمان 
املقبلة وبالنزاهة التي يطلبها 
احلراك ال�صعبي، اأولها قانون 
الن�س  وثانيها  النتخابات، 
الد�صتوري املنظم لعمل هذه 
اإمكانية  اإىل  م�صريا  اللجنة، 
احلايل  الربملان  مع  التن�صيق 
من اأجل د�صرتة هذه التغيريات 
ال�رضورية عرب جل�صاته، حيث 
انتخابات  تنظيم  املمكن  من 
اأ�صهر  الثالث  فرتة  يف 

القادمة، وهو يتمنى اأن يكون 
�صهر  من  الفاحت  موعدها 

نوفمرب القادم.
  3 اجلزائر  جامعة  رئي�س  اأما 
ر�صالة  اأن  فقال  �رضيط  رابح 
هي  اجلزائرية  اجلامعة 
جميع  يف  املجتمع  تطوير 
مثل  باأن  مربزا  املناحي، 
املتخ�ص�صة  الندوات  هذه 
وهموم  امل�صاكل  معاجلة  يف 
احللول  ون�رض  املجتمع 
تلبية  جاءت  قد  والتو�صيات، 
وا�صتجابة  الوطن  لنداء 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  لدعوة 
لالأزمة  اإيجاد حل  �صبل  حول 
م�صيدا  احلالية،  ال�صيا�صية 
املجتمعني  م�صارب  بتنوع 

وامل�صاركني بها.
العام  بالحتاد  القيادي  اأما 
الدين  �صالح  احلر  الطالبي 
جعل  على  فراهن  دواجي 
يف  دورها  تلعب  اجلامعة 
من  احل�صا�صة،  املرحلة  هذه 
واقرتاح  الأفكار  تبادل  خالل 
الوطن،  لإنقاذ  احللول 
كانت  لطاملا  اأنه  اإىل  م�صريا 
اقرتاح  يف  �صباقة  اجلامعة 
جمعها  خالل  من  احللول 
واحل�صا�صيات  الأطياف  لكل 

واليديولوجيات.
من جهته اأكد النائب الربملاين 
الوطني  التحرير  جبهة  عن 
على  تيغر�صي،  الهواري 
�صنني  �صليمان  انتخاب  اأن 
ال�صعبي  للمجل�س  كرئي�س 
الوطني، وهو املح�صوب على 
والعدالة  النه�صة  احتاد  تكتل 
ميثل  املعار�س،  والبناء 
الربملان  من  ان�صهار  بداية 
ال�صعبي،  مع مطالب احلراك 
�صنني  �صليمان  باأن  معتربا 
احلراك  داخل  من  �صخ�صية 
باملن�صب  وتواجده  ال�صعبي، 
قبول  على  يدل  اجلديد 
املوؤ�ص�صة الت�رضيعية ملطالب 
العلوم  اأ�صتاذ  اأما  ال�صعب 
دب�س،  ا�صماعيل  ال�صيا�صية 
اتهام  يتم  اأن  العادة  من  باأنه 
التي  العامل  دول  يف  اجلي�س 
النتقالية،  باملراحل  متر 
ال�صعبي  احلراك  باأن  م�صيفا 
العنا�رض  باإبعاد  طالب  قد 
احلكم  من  الد�صتورية  غري 
اأن مطلب  وال�صلطة، يف حني 
اأنه  فقال  النتقالية  املرحلة 
غري  العنا�رض  لإعادة  ي�صعى 

الد�صتورية.
�صارة بومعزة



24 �ساعةالأحد 14   جويلية  2019  املوافـق  ل11 ذو القعدة   1440هـ 4

م.�س

�إمكانية  حول  �سوؤ�ل  على  رده  يف  و 
بعد  �خلارجية  �ال�ستد�نة  �إىل  �للجوء 
�لتقليدي  غري  �لتمويل  جتميد  مت  �أن 
لل�سنة �جلارية, قال لوكال �أن »�للجوء 
�إليها ال ي�سكل حاليا �أولوية, لكن ميكن 
بطريقة,  متويل,  ل�سمان  توقعها 
ذ�ت  هيكلية  مل�ساريع  م�ستهدفة 

مردودية«.
�حتمال  �أن  �ملالية  وزير  يرى  و 
يتطلب  �خلارجي  �لتمويل  �إىل  �للجوء 
��ستثنائية  �إجر�ء�ت  �إىل  »�خل�سوع 
�إطار  يف  و  �لزمنية  باملدة  تتعلق 
و  تف�سيلية  ل�رشوط  مطابقة  قرو�ض 

موجهة«.
جلوء  من  �لتخوف  على  رده  ويف 
�لدويل  �لنقد  �سندوق  �إىل  �جلز�ئر 
�لتز�ماتها  مو�جهة  من  تتمكن  حتى 
بطريقة  لوكال  �ل�سيد  نفى  �ملالية, 

قطعية هذ� �مل�سعى.
لوكالة  حو�ر  يف  �ملتحدث  قال  و 
لي�ست  »�جلز�ئر  �أن  �لر�سمية  �الأنباء 
�لدويل«  �لنقد  �سندوق  تهديد  حتت 
�رشف  �حتياطات  »لدينا  �نه  م�سيفا 
مريحة و مديونية خارجية ال تتجاوز 
�لد�خلي  �لناجت  و�حد )1( باملائة من 
ت�سمح  بديلة  مالية  م�سادر  و  �خلام 
�لدولة  لنا مبو��سلة �سمان م�ساريف 
غري  �لتمويل  �إىل  �للجوء  تفاقم  بدون 
قائال:  �لوزير  طماأن  �لتقليدي«كما 
يتعلق  )فيما  للمناورة  »هام�سنا 
يبقى حمفوظا«.  �لتمويل(  باإمكانيات 

(
لوكال  �ملالية, حممد   وزير  �أكد  كما 
�أن �للجوء �إىل �لتمويل غري �لتقليدي, 
نهاية  منذ  �جلز�ئر  �عتمدته  �لذي 

�سنة 2017 ملو�جهة تر�جع 
�أ�سعار  �نهيار  ب�سبب  �لبنكية  �ل�سيولة 
�لنفط, قد »مت جتميده« لل�سنة 2019 
�ساحلة  متويل  كاآلية  �سيبقى  �أنه  غري 

�إىل غاية �سنة 2022.  
به  خ�ض  حديث  يف  �لوزير  �رشح  و 
�لتقليدي  غري  »�لتمويل  �أن  قائال 
  2019 �جلارية  �ملالية  لل�سنة  بالن�سبة 
�أد�ة  �سيبقى  �أنه  قد مت جتميده, غري 
مهمة و غري ح�رشية لتمويل �خلزينة 

�إىل غاية �سنة 2022« يف هذ� �ل�ساأن, 
ذكر لوكال �أن قر�ر »�لتعليق �ملوؤقت« 
�لتمويل,  من  �لنمط  هذ�  �إىل  للجوء 
»طباعة  با�سم  عادة  �إليه  ي�سار  �لذي 
�لنقود«, قد مت �تخاذه خالل �جتماع 

للحكومة بتاريخ 26 جو�ن  �لفارط. 
»�حلكومة  �أن  �ملالية  وزير  �أو�سح   و 
�لتمويل  حاجيات  ت�سد  �أن  قررت 
ل�سنة 2019 دون �للجوء من جديد �إىل 
�سيبقى  �لذي  �لتقليدي  غري  �لتمويل 
ثابتا عند م�ستو�ه ل�سهر جانفي 2019, 
دينار  مليار   6.553,2 حدود  يف  �أي 

جز�ئري«.
بحاجيات  بالتكفل  يتعلق  فيما  و 

�أفاد  �جلارية,  �ل�سنة  بر�سم  �لتمويل 
»مو�رد  من  �نطالقا  �سيتم  �أنه  لوكال 
ت�ساف  �ل�سوق,  يف  متوفرة  بديلة«, 
�إليها �سيا�سة مالية ترتكز على تر�سيد 

م�ستمر للو�رد�ت.  
و�أو�سح لوكال �أنه من �أ�سل 2ر6.553 
مليار دينار �مل�سخرة يف �إطار �لتمويل 
غري �لتقليدي, مت �سخ حو�يل 5.500 
وبالتايل  �القت�ساد.  يف  دينار  مليار 
»تبقت قيمة حو�يل  �لوزير-  -ي�سيف 
 18 منذ  م�سخرة  دينار  مليار   1.000
جزء  لتمويل  �ستوجه   2019 جانفي 
�ل�سنة  بر�سم  �لدولة  خزينة  عجز  من 

�ملالية �جلارية«. 

وزير املالية, حممد لوكال  

اإمكانية اللجوء لال�ستدانة اخلارجية 
لتمويل بع�ض  امل�ساريع

.          جتميد التمويل غري التقليدي ولي�س اإلغاوؤه

اأكد وزير املالية, حممد لوكال  اأن ال�شتدانة اخلارجية ل ت�شكل اأولوية للجزائر, لكن ميكن اللجوء اإليها 
لتمويل م�شاريع هيكلية ذات مردودية.

خرباء اقت�شاد يوؤكدون للو�شط :

خيارات �سعبة بعد تاآكل احتياطي ال�سرف
حمافظ  ت�رشيحات  خلفت 
حممد  �جلز�ئر  بنك 
نقا�سا  �الأخرية  لوكال 
و  �ملالية  �حلالة  ب�ساأن 
تعي�سها  �لتي  �القت�سادية 
�خلرب�ء  �أجمع  و  �جلز�ئر 
�إىل  حلديثهم  �القت�ساديون 
�أن  على  �لو�سط  جريدة 
على  �لت�رشيحات  دليل 
ف�سل ميكانيزمات  �حلكومة 
كما  �لعجز  مو�جهة  يف 
تعي�ض  �جلز�ئر  �أن  �أكدو� 
و�سعية �قت�سادية حادة منذ 
�أكرث من �سنة و �سددو� على 
�رشورة �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي 
بحلول  �الأزمة  ملو�جهة 

جدية غري ترقيعية .
�الأمثل  هو  �ل�سيا�سي  �حلل 

لتخطي �الأزمة
�القت�سادي  �خلبري  قال 
�إ�سماعيل الملا�ض �أن ت�رشيح 
وزير �ملالية دليل على ف�سل 
من  �حلكومة  ميكانيزمات 
�لنفقات  يف  �لتحكم  �جل 
�الأزمة”,و�أو�سح  جتاوز  و 
�عتمدت  �لدولة  �أن  الملا�ض 
�لتقليدي  �لتمويل �لغري  على 
�إىل  �إ�سافة  �لعجز  ت�سيري  يف 
�سعر برميل �لنفط �لذي كان 
�خلبري  �عتربها  و  مرتفعا 
كبرية  �إمكانيات  �القت�سادي 
لتفادي �لعجز �لذهاب ل�سنة 
�ملز�نيني  يف  عجز  بدون 
و�لتجاري  و  �ملدفوعات 

�لكثري  ��ستهلكنا  �أننا  �أ�ساف 
ت�ساءل  �الأمو�ل  و  من 
�لتي  �الإنفاق  قنو�ت  عن 
�حلكومة  فيها  ��ستهلكت 
م�سدد�  دوالر,  ماليري   8
�أين  يخربونا  �أن  نريد   ”
خا�سة  �الأمو�ل,  هذه  ذهبت 
و  تر�جع  �ال�ستهالك  �أن  و 
للمو�طنني  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
�ملفرو�ض  من  و  تر�جعت 
�أن فاتورة �ال�ستري�د ترت�جع 
بدورها و �ملد�خيل �لنفطية 
�أمو�ل  ذهبت  فاأين  مقبولة, 
و  و  �لتقليدي  �لغري  �لتمويل 
�حلكومة  �أن  قال  و  غريها 
و  تقني  بتف�سري  مطالبة 
ذ�ت  وي�سيف  لها  رقمي 
وترية  بقاء  باأن  �خلبري 
عليه  هي  ما  على  �الإنفاق 
مليار   24 ن�ستهلك  �ستجعلنا 
دوالر خالل �الأ�سهر �ملتبقية 

�عتربه  ما  �ل�سنة  وهو  من 
دليال قاطعا على وجود عجز 
�ملدفوعات  ميز�ن  يف  كبري 
عن  و  �لتجاري  و�مليز�ن 
�خلبري  قال  �ملتاحة  �حللول 
�جلز�ئر  �أن  �القت�سادي 
حادة  �قت�سادية  �أزمة  تعي�ض 
�سنة  من  �أكرث  منذ  وهذ� 
تاأثرت  �ملوؤ�س�سات  �أن  وقال 
�ل�رش�ئية  �لقدرة  تدين  بفعل 
�أثرت  �لتي  للمو�طنني 
و  �ال�ستهالك  معدل  على 
ال  �لتي  �ملوؤ�س�سات  بالتايل 
�إنتاجها  من  �ستقل�ض  تبيع 
من  قل�ست  �إذ�  و�ملوؤ�س�سات 
�ليد  من  �ستقل�ض  �الإنتاج 
�لعاملة و بالتايل �لدخول يف 
�خلبري  �سدد  بطالة  و  �أزمة 
�حلل  �أن  على  �القت�سادي 
�الأمثل يكمن يف رحيل حكومة 
ت�رشيف �الأعمال الأنه �أ�سبح 

حكومة  جلب  و  �رشوري 
خمطط  لو�سع  كفاء�ت 
��ستعجايل  يبعث ر�سائل �أمل 
و  �جلز�ئريني  للم�ستثمرين 
ينتظرون  �لذين  �الجانب 
من  الأنه  �الأو�ساع  ��ستقر�ر 
يف  �ال�ستثمار  �مل�ستحيل 

ظل  �لال�إ�ستقر�ر �سيا�سي  
�حلكومة �أمام ثالث خيار�ت  
�القت�سادي  �خلبري  يرى 
�أن  هادف  �لرحمان  عبد 
جاء  �ملالية  وزير  ت�رشيح 
�ل�سابق  ت�رشيحه  لي�سحح 
تقليدي  �لغري  �لتمويل  ب�سان 
لبنك  حمافظ  كان  عندما 
�جلز�ئر وقال �أن �لوزير �أكد 
�لتقليدي  غري  �لتمويل  �أن 
�ملالية  لل�سنة  بالن�سبة 
مت  قد    2019 �جلارية 
جتميده,غري �أنه �سيبقى �أد�ة 
لتمويل  ح�رشية  وغري  مهمة 
�خلزينة �إىل غاية �سنة 2022 
و قال ذ�ت �خلبري �أن �جلز�ئر 
تعي�ض �أزمة �قت�سادية م�سري� 
�لدولة  ميز�نية  �أن عجز  �إىل 
يف  بينما  10باملئة  جتاوز 
�لعامل  دول  يف  �لعجز  ي�سل 
�إىل 03 باملائة مما �عتربها 
�أن  �أ�ساف  و  خميفة  ن�سبة 
�أمام  �حلكومة  ي�سع  �لو�سع 
�إما  وهم  خيار�ت  ثالث 
�أو  �لدينار  قيمة  تخفي�ض 
�خلارجي  �لدين  �إىل  �للجوء 
على  �لعو�قب  بع�ض  مع   ,

�لقدرة �ل�رش�ئية للجز�ئريني 
وما يزيد �لو�سع تاأزما هو �أن 
�لن�ساط �القت�سادي يف حالة 
مر�جعة  �و  تام  �سبه   توقف 
�إ�سالح  و  �لتدعيم  �سيا�سة 

هذ� �مللف .
يجب �لتوجه �إىل حل نهائي

�القت�سادي  �خلبري  قال 
�أن �لو�سع  �آيت علي  فرحات 
�لذي  �ملتاأزم  �القت�سادي 
نتيجة  هو  �لبالد  تعي�سه 
للبالد  �لع�سو�ئي  �لت�سيري 
حول  و  �سنة  ع�رشين  منذ 
�ملالية  وزير  ت�رشيحات 
ذ�ت  قال  لوكال  حممد 
تناق�سات  هنالك  �ن  �خلبري 
و  �لوزير  ت�رشيحات  بني 
يف  �جلز�ئر  بنك  تقرير 
�لتمويل  �لفارط حول  �فريل 
�لوزير  �ن  �لتقليدي مو�سحا 
�فري الن �خلزينة  �رشح يف 
�ليوم  و  مليار   3100 �رشفت 
قامت  �خلزينة  �نه  قال 
دوالر  و  مليار  ب�رشف5500 
 2500 فارق  عن  ت�ساوؤل 
ذ�ت  دعا  و  دوالر  مليار 
�ن�سحاب  �ىل  �ملتحدث 
�الأعمال  ت�رشيف  حكومة 
وقال �أنها ال متتلك �لهام�ض 
�إجر�ء�ت  التخاذ  �ل�سيا�سي 
م�سدد� على �رشورة �لذهاب 
النقاذ  �لنهائية  �حللول  �ىل 

�القت�ساد �لوطني.
ف.ن�شرين

رغم احلجز الكرتونيا  وحتديد  مواعيد الرحالت قبل اإلغائها

وكاالت �سياحية تن�سب على  
احلجاج وتغري وجهتهم  

با�رش �لعديد من �حلجاج من واليات 
تلم�سان , �سيدي بلعبا�ض , م�ستغامن , 
�سلف ووهر�ن  وغرد�ية يف �إجر�ء�ت 
رفع دعاوي ق�سائية  ��ستعجالية  �سد 
بع�ض �لوكاالت �ل�سياحية وديو�ن �حلج 
و�لعمرة  ب�سبب �لتالعب بحجوز�تهم 
عليها  ح�سلو�  �لتي  �اللكرتونية  
يعرفها  �لتي  �لفو�سى  بفعل  ب�سعوبة 

�لديو�ن .
�سجلو�  �أنهم  �حلجاج  و�أ�سار  هذ� 
�اللكرتوين   �ملوقع  على  �لكرتونيا 
على   ليح�سلو�  ب�سعوبة  �ملخ�س�ض 
جويلية  �سهر  بد�ية  لل�سفر  مو�عد 
  05 �إىل   02 من  �ملمتدة  �لفرت�ت  يف 
�جلوية  �خلطوط  طائر�ت  منت  على 
�ملدينة  �إىل  �ملتوجهة  �جلز�ئرية  
مو�عيد  بتغيري  ليفاجئو�  �ملنورة 
دفعهم  رغم  باأيام   وتاأخريها  �لرحلة 
لتكاليف �لنزل  , كما حتولت �لرحالت 

من �خلطوط �جلوية  �جلز�ئرية   �إىل  
تابعة  طائر�ت  منت   على  رحالت 
بهم  وحتط  �ل�سعودية    للخطوط 
وقد  هذ�   , �ملدينة  عو�ض  بجدة 
حاج   250 عن  يزيد  ما  �لتغيري  م�ض 
تتالعب  �أطر�فا  هناك  �أن  موؤكدين   ,
بغية  �ملو�عيد   وتغيري  باحلجوز�ت 
�لوكاالت  لبع�ض  �ملحاباة  ��ستغالل 
�ل�سياحية �لتي  جتني �أرباحا كبرية يف 
و�لديو�ن  �لو�سية  �لوز�رة  �سمت  ظل 
�لتدخل  عليه   ي�ستوجب  �لذي 
و�أكد   , �لتالعب  هذ�  لوقف  �لعاجل  
�لهو�تف  وحتى  �أنه  �حلجاج  �أحد 
لال�ستف�سار  �لديو�ن   و�سعها  �لتي 
�الحتجاجات  وكانت  هذ�   , التعمل 
قد �نطلقت من والية �سيدي بلعبا�ض 
�أمام مديرية  �الأ�سبوع �ملا�سي  خالل 
عرب  تتعمم   �أن  قبل  �لدينية  �ل�سوؤون 

باقي �لواليات .

تعالت �الأ�سو�ت بواليات جنوب �لبالد 
�لكبري , �ملطالبة ب�رشورة فتح حتقيق 
م�سري  يف  م�ستعجل  و  معمق  �إد�ري 
ر�سدتها  �لتي  �ل�سخمة  �الأمو�ل 
�ال�ستعجايل  للربنامج  �حلكومة 
�ملوجه لفائدة قطاع �سونلغاز , وذلك 
على خلفية ��ستمر�ر مع�سلة �النقطاع 
يف �لتيار �لكهربائي تارة و�سعف �لتيار 

تارة �أخرى .
�الأحياء  ممثلي  من  �لع�رش�ت  نا�سد 
�حلديثة  �ل�سكنية  و�لتجمعات 
 , غرد�ية  ورقلة,  �لن�ساأة  بواليات 
تامنغ�ست  , �أدر�ر,  �الأغو�ط   , �يليزي 
 ,  « »�لو�سط  مع  لهم  ت�رشيحات  يف 
ل�رشكة  �سونلغاز  �لعامة  �ملديرية  من 
وطنية  حتقيق  جلنة  ب�رشورة  �إيفاد   ,
�لتي  �ملعانات  حجم  على  للوقوف 
�سكان �جلنوب على خلفية  يكابدونها 
�ملنجزة  �ملولد�ت  �لكهربائية  عجز 
حديثا يف �لتكفل بجملة �لنقائ�ض �لتي 
�ملطلوبة  �لتغطية  توفري  دون  حالة 
ملوجة  نظر�  وذلك  �لكهرباء  ب�سبكة 
�جلهة  بعدما  جتتاح  �لتي  �حلر 
جتاوزت ن�سبتها  55درجة مئوية  حتت 
�لعائالت  كاهل  �أثقل  ما  وهو   , �لظل 
خط  حتت  ترزح  �لتي  �ملعوزة 
غالبيتها  �مل�ساب  و  �لفقر  نار 
باالأمر��ض �ملزمنة و�مل�ستع�سية على 

غر�ر د�ء �ل�سكري , �ل�سغط �لدموي , 
�ل�رشطان , وهو ما �أثار غ�سب �جلبهة 
حتمل  عن  قادرة  �لغري  �الجتماعية 
موجة �حلر �ل�سديد �لتي ز�د من حدة 
�لتزود  يف  �لفادح  معاناتها  �لنق�ض 

بالتيار �لكهربائي .
م�سالح  بررت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�ملذكورة  �لواليات  بعدد من  �سونلغاز 
وكذ�  �ملتكررة  �النقطاعات  �أ�سباب   ,
�ملتز�يد  لال�ستهالك  �لتيار  �سعف 
ملو�جهة  منزلية  �لكهرو  لالأجهزة 
موجة �حلر �ل�سديدة لل�سهر �لثاين على 

�لتو�يل وفق ما �أوردته م�سادرنا .
وكانت �للجان �الأمنية �ملكلفة مبتابعة 
جنوب  بواليات  �الجتماعي  �حلر�ك 
�حتقان  �سجلت  قد   , �لكبري  �لبالد 
عني  �منا�ض,  عني  ببلديات  مقلق 
خلفية  على  وذلك   , جانت   , �سالح 
جتدد �النقطاعات  �ملتكررة يف �لتيار 

�لكهربائي.
من  يعترب  �سونلغاز  قطاع  �أن   ومعلوم 
تخيم  �لتي  �ل�سائكة  �لقطاعات  بني 
, ب�سبب �لعجز �لكبري  �ل�سو�ئب  عليها 
�ل�سارم  �لتطبيق  يف  �ملعنية  للجهات 
�ال�ستعجايل  �حلكومي  للربنامج 
بدون  �سيف  ل�سمان  �لهادف 

�نقطاعات متكررة للكهرباء .
اأحمد باحلاج

وليات جنوب البالد الكبري

مطالب  بالتحقيق يف  امل�ساريع 
اال�ستعجالية ل�سونلغاز

.    املولدات الكهربائية تعجز عن  حتمل 55درجة حتت الظل

�لتي  �الأولية  �لتحقيقات  ك�سفت 
نهب  عملية  يف  �لق�ساء   با�رشها 
�لذي  و�لفالحي   �ل�سياحي  �لعقار 
تورط  يف  تلم�سان  والية  �سهدته 
وزير�ن �سابقان  وع�سو�ن للربملان  
�أعمال   �سابقان  و04 رجال  وو�ليان 
يف  مبا�رشة  ب�سفة  �لعقار  نهب  يف 
حني مت ت�سجيل وزير�ن �آخر�ن منهم  

من �سغل رئي�سا للحكومة .
�أن  �لعامة   �لنيابة  بيان  و�أ�سار  هذ� 
على  جاء  �ملتهمني  �ىل  �لو�سول 
�أالأمن  م�سالح  حتقيقات  خلفية 
�لتي با�رشتها م�سالح �الأمن  خا�سة 
باملناطق �ل�ساحلية  حيث تبني قيام  
�سبكات  بتوظيف  �ملتهمني  هوؤالء 
لقطع �الأ�سجار �لغابية ليال وحرقها 

من  �جل �سمان حتويل مكانها �إىل  
بنايات  , هذ� وقد تبني �أن  برملاين 
�سابق قد نهب عدة م�ساحات بهنني 
برفقة �إطار من مديرية �لغابات كما 
�سديقا  �سابق  حكومة  رئي�ض  قام 
فيال  باإقامة  �حلايل  �لبلدية  لرئي�ض 
قامت  حني  يف   , هنني  �أعايل  يف 
فندق  �إقامة   على  �سابقة  وزيرة 
مبري�سى بن مهيدي , من جانب �آخر 
�لفالحي  �لعقار  على  �لبقية  �سيطر 
نفوذهم  م�ستعملني  و�ل�سياحي 
لتفادي �مل�ساءلة �لق�سائية  ما كلف 
ومن  هذ�   , كبرية  خ�سائر  �لدولة 
�ساأن �لتحقيقات �أن  تك�سف �ملزيد 

من �لتجاوز�ت .
حممد بن ترار

النيابة العامة تفتح امللف  وحتدث الطوارئ بتلم�شان

وزيران وواليان وع�سوا برملان  
�سمن �سبكة لنهب العقار 

حممد بن ترار
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 بلغ �شعر ال�شبلني 800 مليون 
�شنتيم

ه�ؤالء  االأمنية  التحقيقات  حيث جرت 
املتهمني اإىل وكيل اجلمه�رية مبحكمة 
�سيدي احممد بالعا�سمة، اأين مت �سماع 
املت�رطني واإحالتهم بذلك على مكتب 

قا�سي التحقيق بذات املحكمة..

احلديقة  موظفي  من  �شخ�شا   19
يف قف�ص التهام

ه�ؤالء املتهمني الذين مت جرهم لقف�ص 
االإتهام، اأين قام قا�سي التحقيق بتكييف 
امل�ساركة  و  ال�رسقة  تهمة  اإىل  ال�قائع 
ال�ا�سح، خا�سة  واالإهمال  ال�رسقة  يف 
التجارب  بحديقة  م�ظف�ن  جلهم  واأن 
من اأع�ان اأمن ووقاية واأع�ان مراقبة 
 11 و�سع  مت  حيث  العيادة،  كامريات 
امل�ؤقت  احلب�ص  رهن  منهم  متهما 
منذ  احلرا�ص  يف  العقابية  بامل�ؤ�س�سة 

ما يزيد عن قرابة �سهر.
فاإن  الق�سية،  تفا�سيل  اإىل  بالرج�ع 

االإجرامية  ال�سبكة  تفكيك  عملية 
)�سغار  �سبلني  �رسقة  يف  ت�رطت  التي 
البيطرية  العيادة  داخل  من  االأ�س�د( 
من  كان   ، »احلامة«  التجارب  حلديقة 
العا�سمة  والية  االأمن  م�سالح  طرف 
بعد جناحها يف القب�ص على 19 م�ستبها 
فيهم ت�رط�ا يف اجلرمية لتتمكن ذات 
العنا�رس من ا�سرتجاع ال�سبلني بعد 48 
اإىل  وحت�يلهما  اختفائهما  من  �ساعة 

خارج والية اجلزائر.

ن�شاء يف قف�ص التهام و�شعر 
ال�شبل 400 مليون

ال�رسطة  فرقة  عاجلتها  احلال  ق�سية 
االإدارية  املقاطعة  الأمن  الق�سائية 
من  متكنت  والتي  داي،  حل�سني 
العمر  من  البالغني  ال�سبلني  ا�سرتجاع 
4 اأ�سهر ، وهذا بعد اأن متت �رسقتهما 
احلامة  التجارب  حديقة  داخل  من 
لتك�سف   ، الفارط  ج�ان   13 بتاريخ 
التحريات االأولية يف امللف عن �سل�ع 
19 م�ستبها فيهم بينهم ن�ساء يف ارتكاب 
باب  بك�رس  قيامهم  بعد  اجلرمية 
بحديقة  املت�اجدة  البيطرية  العيادة 

من  ال�سبلني  و�رسقة  احلامة  التجارب 
اإدارة  م�س�ؤويل  جعل  مما   ، داخلها 
حديقة التجارب باحلامة تقيد �سك�ى 
اله�ية  املجه�يل  اجلناة  �سد  ر�سمية 
وكيل  من  باأمر  حتقيق  فتح  ليتم   ،
لتفادي  اإقليميا  املخت�ص  اجلمه�رية 
 ، ال�طن  خارج  اإىل  ال�سبلني  تهريب 
عن  املعمقة  التحقيقات  اأ�سفرت  كما 
اكت�ساف ت�رط 19 م�ستبها فيهم، وذلك 
داخل  يعمل�ن  اأ�سخا�ص  مع  بالت�اط�ؤ 
حديقة التجارب احلامة، وذلك للقيمة 
قدرت  والتي  ال�احد  لل�سبل  املالية 

ب400 ملي�ن �سنتيم،

هيئة الدفاع تن�شحب من 
اجلل�شة ب�شبب تاأخر هيئة 

املحكمة

دفاع  هيئة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
املتهمني قررت االإن�سحاب من اجلل�سة 
هيئة  و�س�ل  تاأخر  على  منها  تنديدا 
املحكمة للخ��ص يف ق�سايا املجدولة 
لتاريخ اجلل�سة، لتقرر بذلك تلك االأوىل 
عن  وكمربر  اجلل�سة  من  االإن�سحاب 
تاأخر هيئة املحكمة يف مبا�رسة درا�سة 

امللفات الق�سائية مبا يقارب �ساعتني 
الدفاع  هبئة  احتجاج  الزمن،   من 
بررته  اجلل�سة  انطالق  تاأخر  على 
الته�ية  جهاز  يف  مب�سكل  املحكمة 
وارتفاع درجة احلرارة و�سط اكتظاظ 
ارتاأت  حيث  املتهمني،  باأهايل  القاعة 
ب�سبب  امللف  مناق�سة  تاأجيل  القا�سي 
على  وتذمرهم  املحامني  مقاطعة 
اأجل قا�سي  التاأخر غري املربر، حيث 
اجلنح مبحكمة �سيدي احممد حماكمة 
املت�رطني 19 متهما يف ق�سية �رسقة 
�سبلني من داخل عيادة بيطرية حلديقة 
من  ج�يلية   23 اإىل  احلامة،  التجارب 
واأمام هذه املعطيات  ال�سهر اجلاري، 
املتهمني  حماكمة  اأجل  القا�سي  فاإن 
احلب�ص  رهن  بع�سهم  املت�اجد 
يف  ا�ستدعاوؤهم  مت  والباقي  امل�ؤقت 
اإطار اإجراءات االإ�ستدعاء املبا�رس اإىل 

غاية نهاية ال�سهر اجلاري..

ندوة �شحفية بعد ا�شرتجاع 
ال�شبلني اللذين �شرقا من حديقة 

احلامة

والية  اأمن  م�سالح  متكنت  اأن  وبعد 

اإجرامية  �سبكة  تفكيك  من  اجلزائر 
االأ�س�د(  )�سغار  �سبلني  ب�رسقة  قامت 
حلديقة  البيطرية  العيادة  داخل  من 
ا�سرتجاعهما  مت  احلامة،  التجارب 
يف  ت�رط�ا  فيه  م�ستبها   19 وت�قيف 
اأفاد به ، املالزم اأول  الق�سية ح�سبما 
لل�رسطة �س�يعل زكرياء بفرقة ال�رسطة 
االإدارية  املقاطعة  الأمن  الق�سائية 

حل�سني داي.
اأو�سح املالزم اأول �س�يعل يف ت�رسيح 
املحج�زات  عر�ص  عقب  لل�سحافة 
االإدارية  املقاطعة  اأمن  م�ست�ى  على 
حل�سني داي ممثلة يف �سبلني يبلغان من 
العمر ح�ايل 4 اأ�سهر مت ا�سرتجاعهما، 
فرقة  عاجلتها  التي  احلال  ق�سية  اأن 
داي  ح�سني  الأمن  الق�سائية  ال�رسطة 
على  ال�سبلني  �رسقة  بق�سية  تتعلق 
يف  باحلامة  التجارب  حديقة  م�ست�ى 
ال�سهر املا�سي، ت�رط فيها 19 �سخ�سا 
م�سريا  ن�ساء،  بينهم  من  فيهم  م�ستبها 
قام�ا  الع�سابة  من  اأع�ساء  اأن  اإىل 
بك�رس باب العيادة البيطرية املت�اجدة 
و�رسقة  احلامة  التجارب  بحديقة 

ال�سبلني من داخلها.

فرقة  عنا�رس  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
املقاطعة  الأمن  الق�سائية  ال�رسطة 
االإدارية حل�سني داي، مبا�رسة بعد تلقي 
�سك�ى مر�سمة من طرف م�س�ؤويل اإدارة 
اإبالغ  مت  باحلامة،  التجارب  حديقة 
اإقليميا  املخت�ص  اجلمه�رية  وكيل 
حيث  حتقيق  بفتح  ف�را  اأمر  الذي 
واملكثفة  املعمقة  التحريات  با�رست 
من  خ�فا  ال�رسقة  مالب�سات  ملعرفة 

تهريب ال�سبلني خارج ال�طن.
ت�رط  املكثفة  التحقيقات  بعد  وتبني 
وذلك  ت�قيفهم،  مت  فيهم،  م�ستبها   19
داخل  يعمل�ن  اأ�سخا�ص  مع  بت�اط�ؤ 
حديقة التجارب احلامة. وقد مت و�سع 
حتت  ال�قف  رهن  منهم  اأ�سخا�ص   7
النظر تبني �سل�عهم مبا�رسة يف عملية 

�رسقة ال�سبلني.
العملية  اأن  االأمني  امل�س�ؤول  واأ�ساف 
مكنت من ك�سف االأ�ساليب التي تنتهجها 
عنا�رس هذه ال�سبكة االإجرامية الإخفاء 
بتح�يل  قامت  حيث  اجلرمية  معامل 
مت  لكن  اأخرى،  والية  نح�  ال�سبلني 
ب�رسعة  ال�سبلني  مكان  عن  الك�سف 

وا�سرتجاعهما يف ظرف 48 �ساعة. 

موظفون يجرون للمحاكمة من بينهم ن�شاء

فتح ملف �سارقي الأ�سدين بحديقة 
احلامة نهاية ال�سهر اجلاري

ال تزال ف�ضائح الف�ضاد متوا�ضلة وال يزال م�ضل�ضل توقيف امل�ضتبه فيهم يف ق�ضايا يعر�ض 
حلقاته على جمهور القراء، و يف ظل احلملة التي ينظمها احلراك ال�ضعبي اجلزائري 

ملحاكمة كل من له �ضلع يف تدمري االأمن االإقت�ضادي وحتى االإجتماعي للبالد يف طريقه 
نحو التغيري، هاهي ال�ضلطات االأمنية تلقي ب�ضباكها على 19 متهما تورطوا يف �ضرقة 

�ضبلني من حديقة احلامة..

للمحافظة على ريع ا�شتريادها بالغرب اجلزائري

�سبكات دولية تتحكم يف تهريب احلبوب وتبديدها 
.        �شرقة من مراكز التفريغ ، ا�شتعمال  املطاحن  الفو�شوية 

.       تهريب احلبوب اإىل املغرب
.       12الف قنطار اأكلها احلمام من  مركز التفريغ مبغنية:

عملية   يف  دقيقة  حتقيقات  ك�سفت 
واملتاجرة  القمح  امل�ست�رد  تهريب 
�سبكات  وج�د  م�سب�هة   بطرق  به 
نهب  على  تعمل   كربى  دولية 
مبا�رسة  بطريقة   ال�طني  االقت�ساد 
هذا  اأن  حيث   ، نف�ذها  م�ستغلة 
 ، باملائة   50 بن�سبة  املدعم  القمح 
اأجل  من  به  و�رسقته  البزن�سة  يتم 
�سمان ا�ستمرار اال�سترياد التي تع�د 
بالفائدة على ال�سبكات ، االأمر الذي 
اأدى اإىل ارتفاع  ن�سبة ا�سترياده  بكل 
من مينائي وهران والغزوات بتلم�سان  
والذي تبني وج�د ما فيا كبرية تعمل 
وتهريب  ريعه  من  اال�ستفادة  على 
مت   2015 قبل  املغرب  اإىل  القمح 
للم�ا�سي  اإىل علف   بعده مت حت�يله 
وذلك بت�اط�ؤ من  اأ�سحاب املطاحن 
ي�ستغل�ن  الذين  الغربية  بال�اليات 

دعم الدولة لتحقيق االأرباح .

مينائي  وهران والغزوات  اأول 
بوؤرة للف�شاد 

الغزوات   مينائي  من  كل  يعترب    
الف�ساد   ب�ؤر  اأول  ووهران   بتلم�سان 
يف تهريب احلب�ب  والبزن�سة بها من 
 ، احلب�ب  الريع  من  بارونات   قبل 
التي فجرت  االأوىل  الف�سيحة  وكانت 
اكت�ساف  مت  اأين  الغزوات   مبيناء 
امليناء  من  مبا�رسة   احلب�ب  تهريب 

اإىل امل�الني ال�سنة املا�سية من قبل 
ا�ستغل  الذي  التفريغ  مركز  رئي�ص 
نف�ذه كابن وزير يف احلك�مة اآنذاك 
مت  حيث  احلب�ب،  تهريب  اجل  من 
ت�قيف 04 �ساحنات حمملة بالقمح   
�رسعان  لكن  كبري  حتقيق  واإطالق 
انتهى يف املاء بفعل نف�ذ رئي�ص  ما 
لكن  ت�قيفه  مت  الذي  املحطة 
�رسعان ما مت ت�ظيفه من قبل والده 
االجتماعي  لل�سمان  مركز  كرئي�ص 
التي  الق�سية  ، هذه  باأجرة م�ساعفة 
ال�س�اين  مطحنة  ف�سيحة  �سلقتها 
كان  والتي  احلدود  على  امل�ج�دة 
ي�ستغل ا�سمها يف تهريب احلب�ب اإىل 
املغرب مبا�رسة  قبل اكت�ساف كمية 
من احلب�ب خارجة من امليناء رفقة 
كمية اأخرى من احلليب املجفف يف 
الق�سية  وهي  املغرب  اإىل   طريقها 
وراح  اجلنايات  على  اأحيلت  التي 
اأن  رغم  املهربني  �سغار  �سحيتها 
ك�سفت  للمطحنة  التفتي�ص  عملية 
�سعارات  فارغة حتمل  اأكيا�ص  وج�د 
كانت  املطحنة  اأن  ي�ؤكد  ما  مغربية 
وب�هران   ، بالدقيق  وجدة  تدعم 
كلفت  التي  امليناء  ف�سيحة  تعترب 
فاقت  العم�مية  خ�سارة  اخلزينة  
تعامالت  ب�سبب  دوالر  ملي�ن   29
يف  وقعت  احلب�ب  م�سب�هة  تخ�ص 
التي  بفعل  التجاوزات  وهران  ميناء 

يف  اجلزائرية  امل�انئ  ت�سيري  م�ست 
البحري  ال�سحن  التعامل مع �رسكات 
التي حتمل م�ست�ردات دي�ان احلب�ب 
 9 باأكرث من  والتي تقدر م�ست�رداتها 
اأن�اع  ماليني طن �سن�يا من خمتلف 
وال�سعري  واللني”  “ال�سلب  احلب�ب 
اأطرافا  كانت  وم�ستقاته،  حيث 
ت�ستغل الدي�ان لتحقيق  االأرباح  من 
الدي�ان  لب�اخر  م�ساكل  خلق  خالل 
وذلك  التفريغ  للحب�ب يف  اجلزائري 
اخلارج  من  القادمة  �سفنه  بانتظار 
البحر  عر�ص  يف  ي�ما   60 من  اأكرث 
اأن  رغم  اأ�سهر،   5 ما جتاوزت  ومنها 
يتحرك�ا  مل  الدي�ان  على  القائمني 
االنتقائية  هذه  عن  النقاب  الإزاحة 
على  متار�ص  كانت  التي  امل�سب�هة 
م�ست�ى املينا خدمة الأطراف جتنى 
،حيث  ال�سفن  كراء  كبرية من  اأرباحا 
اأن  احلال  ملف  يف  االأبحاث  اأثبتت 
دوالر  ملي�ن   2 دفعت  ب�اخر  هناك 
مقابل التفريغ املتاأخر، الذي تكبدت 
والتي  العم�مية  اخلزينة  نتائجه 

يح�سل  املتعامل�ن اأرباحا منها .

م�شكل نذرة احلبوب ورفع 
ال�شترياد 

ك�سفت التحقيقات االأولية واملقاربات 
م�سالح  با�رستها  التي  االقت�سادية 
الدرك  م�سالح  مع  بالتعاون  الدي�ان 

اأن  اجلزائرية   والعدالة  ال�طني 
تكفي  حمليا  املنتجة  احلب�ب 
 80 تغطي  اأو  املحلي  اال�ستهالك 
باملائة منه يف ا�سعف احلاالت ، لكن 
وج�د �س�ء الت�سيري  وجتار الريع وراء  
الدائم  واال�سترياد  التبعية   عملية  
ك�سفت  حيث   ، وال�سعري  للحب�ب 
�ساحنات  حجز  اأن  االأمن  م�سالح 
احلب�ب  تهرب  الغزوات  مبيناء 
واأخرى بحمام ب�حجر بعني مت��سنت 
، و�ساحنات اأخرى مبنطقة مدرو�سىة 
يف  البزن�سة  �سبكات  ك�سف  بتيارت 
امل�اطن  احرتام   وعدم  احلب�ب 
�سبكات  وج�د  تبني  حيث   ، وغذاوؤه 
مب�انئ  التفريغ  مراكز  م�ست�ى  على 
بتهريب  تق�م  والغزوات   وهران 
ال�س�ق  يف  لبيعها  مبا�رسة  احلب�ب 
تدفع  التي  وهي  كاأعالف  ال�س�داء 
الدولة مبالغ �سخمة لدعمها  لتك�ن 
غذاء  امل�اطن  ب�سفتها  متناول  يف 
ت�جد  حني  يف   ، للم�اطن  اأ�سا�سي 
مطاحن    مع  تعمل   اأخرى  �سبكات 
واإمنا  بالدقيق  له  عالقة  ال  بع�سها 
ت�ساعف حاجتها  على ال�رق  فقط 
بت�اط�ؤ  وذلك  بالقمح  البزن�سة  ليتم 
مع اإطارات بدي�ان احلب�ب والبق�ل 
 45 اكت�ساف  مت  حيث   ، اجلافة 
مطحنة  متحايلة  وت�قيف اأ�سحابها 
يبقى  ذلك  رغم  لكن   ، ون�ساطها 

ت�سكل  حيث  مت�ا�سال،  اال�ستنزاف 
مركز  م�ست�ى  على  الثالثة  ال�سبكة 
التفريغ اأيام احل�ساد والتي يقع على 
عاتقها  تقلي�ص املداخيل لرفع ن�سبة 
احلب�ب  �رسقة  يتم  حيث  اال�سترياد 
واالإخالل يف امليزان  لت�سجيل اكرب  
تلبية  احلاجة  يف   النق�ص  من  كمية 
تقدم   التي  العليا  االإطارات  لرغبة 
خلف�ص  لالإطارات  �سفهية  تعليمات 
ن�سبة ا�ستالم احلب�ب للحفاظ على 
ن�سبة  رفع   ومعه  العجز  هام�ص 
النهب  هام�ص  ومعه  اال�سترياد 

والربح .

ابن وزير مدان مبليار �شنتيم 
مل يدفعه  

ابن  اأن متابعة  ك�سف م�سدر م�ث�ق 
وزير �سابق الذي كان  ي�سغل من�سب 
رئي�ص مركز التفريغ لدي�ان احلب�ب 
اعرتف  والذي  الغزوات   مبيناء 
بالبز�سة باحلب�ب وتهريب الع�رسات 
من ال�ساحنات التي �سبطتها  م�سالح 
للقان�ن  وفق  تتم  اجلمارك  مل 
عالقته  املتهم  والد  ا�ستغل  حيث 
وزيرا  ي�سغل  كان  الذي  ل�ح  بالطيب 
دون  بالقب�ص  اأمر  الإفراغ   للعدل 
اإدانته  و  ال�سجن  اإىل  الل�ص  دخ�ل 
رغم  نافذ  غري  �سجن  �سهر  ب18 
واختال�ص  تبديد  تعترب  التهمة   اأن 

ا�ستغالل  و�س�ء  عم�مية  اأم�ال 
والتزوير  النف�ذ  وا�ستعمال  ال�ظيفة 
و�س�الت  يف  املزور  وا�ستعمال 
امليناء   من  القمح  الإخراج  عم�مية 
الدي�ن  تع�ي�ص  ورغم   ، باعرتافه 
التي  اخل�سائر  عن   دينار  مبلي�ن 
اأن �سغط  اإال  جتاوزت املبلغ بكثري 
ال�زير على اإطارات دي�ان احلب�ب  
منع تنفيذ احلكم وا�سرتجاع االأم�ال 
املقابل  �سجلت  ويف   ، املنه�بة  
مركز التفريغ التابع للدي�ان ال�طني 
مبغنية   اجلافة  والبق�ل  للحب�ب 
اختفاء 12 األف قنطار من احلب�ب 
التفريغ  مركز  رئي�ص  �رسح  والتي 
اأن احلمام اأكلها  وكاأن حمام مغنية 
ان  ورغم  حيث   ، اأبقار  عن  عبارة 
منذ  العدالة  على  طرحت  الق�سية 
دون  تبقى   لكنها  �سنتني  من  اأكرث 
مت   ما  ا�ستعادة  �ساأنه  من  حكم 
املفرو�ص  من  والذي  اختال�سه 
انه يكفي تلم�سان ملدة 03 اأ�سهر ،  
عمليات  من  الع�رسات  عن   ناهيك 
التي   احلب�ب  لكميات  االختال�ص 
بالغرب  التفريغ  مراكز  يف  ت�سجل 
ما   ، عليها  الت�سرت  ويتم  اجلزائري 
ي�ؤكد اأن بارونات نهب احلب�ب  وراء 
عمليات ا�ستمرار اال�سترياد ملا لها 

من اأرباح مقابل هذه العملية.
حممد بن ترار



اأعرب الع�رشات من امل�ستفيدين 
بالواليات  الفالحية  االأرا�سي  من 
غرار  على  الكربى  اجلنوبية 
يف  اأدرار  و  ورقلة   ، مترنا�ست 
»الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
تذمرهم   و  ا�ستياءهم  عن   ،«
ال�سديدين نتيجة عدم ا�ستفادتهم 
من عقود االمتياز  حلد ال�ساعة ، 
و هو  ما عرقل عملية ا�ست�سالح 
منها  ا�ستفادوا  التي  اأرا�سيهم 
طالب  وعليه   ، �سابق  وقت  يف 
بالتدخل  املعنية  اجلهات  هوؤالء 
منحهم  على  والعمل  العاجل 
لهم  ال�سماح  بغية  االمتياز  عقود 
من  التقليل  و  عملهم  مبزاولة 
�سبح البطالة الذي يطاردهم منذ 
ال�سلطات  عجزت  والتي  �سنوات 
رغم   ، احتوائه  عن  املعنية 
االحتجاجات  احلركات  عديد 
 ، املحلي  ال�سارع  اأججت  التي 

ا�ستعانت  احلكومة  اأن  و  خا�سة 
بعد  بديل  كحل  الفالحة  بقطاع 
تهاوي اأ�سعار البرتول يف البور�سة 
اأن احلكومة حثت   كما   ، العاملية 
يف وقت �سابق على �رشورة تقدمي 
ال�سباب  لهوؤالء  امل�ساعدات  كافة 
امللف  تخفيف  على  العمل  و 

لت�سجيعهم  بامل�ستثمرين  اخلا�ص 
حتقيق  و  االأر�ص  حراثة  على 

االكتفاء الذاتي  .
�سدد  فقد  ثانية  جهة  من   
القائم  امل�سكل  من  املت�رشرين 
العاجل  التدخل  �رشورة  على 
لتقدمي الوالة بالواليات املذكورة 

القانونية  امل�ساءالت  اأمام 
احلكومة  تعليمات  عرقلة  بتهمة 
الت�سهيالت  بتقدمي  القا�سية 
لفائدة  ال�سعوبات  وتذليل 
لرفع  وامل�ستثمرين  الفالحني 
م�سادر االنتاج و االنتاجية لتعزيز 

مداخيل االقت�ساد.

اتهم 1800 م�ستفيد من االأرا�سي الفالحية ب�اليات ورقلة ، مترنا�ست و اأدرار امل�س�ؤولني التنفيذيني 
بال�ق�ف خلف عرقلة تعليمة احلك�مة الرامية لت�سجيع القطاع الفالحي لتن�يع م�سادر الدخل 

للخزينة العم�مية ، وذلك ب�سبب التماطل يف منحهم عق�د االمتياز .

ورقلة ،مترنا�ست و اأدرار

اأحمد باحلاج 

1800م�ضتفيد من الأرا�ضي الفالحية 
يطالبون بعقود المتياز  

•�سكاوى وعرائ�ض احتجاجية تتهم ال�الة  	

تينزاوتني احلدودية

نقل اأطفال املخيمات يف ال�ضاحنات ..و�ضمة عار 

لل�ق�ف على ظاهرة النهب العقاري 

لتنفيذ اعتداءاتها على االأ�سخا�ض و ممتلكاتهم

احلاجب بب�سكرة  �ضكان املقارين بورقلة يطالبون
 ال�ضلطات بالنزول للميدان 

ع�ضابات اإجرامية ت�ضتغل دراجات 
نارية م�ضروقة 

حجز 1029 قارورة خمر  
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بوالية  بلدية املقارين  نا�سد �سكان 
ورقلة ال�سلطات الوالئية  ، ب�رشورة 
برجمة لهم زيارة ميدانية  من اأجل 
املعاينة و كذا الوقوف عن كثب على 
تف�سي ظاهرة النهب العقاري وو�سع 
الذي   ، القائم  للم�سكل  ردعي  حل 
رهيبا  اإنت�سارا  و  تو�سعا  يعرف  راح 
، و خا�سة ذلك يف ال�سنوات االأخرية 
بال�سلطات  الذي دفع  االأمر  ، و هو 

�سكنية  م�ساريع  لتجميد  املحلية 
خدماتية  مرافق  كذا  و  وتربوية 
املرافق  ذلك  يف  مبا  عديدة 

التجارية الأجل غري م�سمى .
 ، ذاته  ال�ساأن  يف   العارفني  قال 
 ،  « الو�سط   « مع  لهم  حديث  يف 
باتت  العقاري  النهب  ظاهرة  باأن 
من  جملة  ال�سلبية  بعواقبها  تفر�ص 
العراقيل وقفت دون تقدم املنطقة 

تنمويا ، على غرار باقي املناطق ، 
اأن الع�سابات التي حترتف  يف حني 
يحد  رادعا  جتد  مل  العقار  نهب 
على  �رشعي  الغري  ا�ستيالئهم  دون 
 ، العقارية  االأوعية  من  الع�رشات 
املقارين  �سكان  به  طالب  ما  هو  و 
اإياه  معتربين  التحديد  وجه  على 
من اأوىل الق�سايا اجلديرة بالنقا�ص 

للوايل. 

املذكورة  البلدية  �سكان  توعد  وقد 
يف معر�ص حديثهم معنا بالت�سعيد 
واخلروج  االحتجاجات  لهجة  من 
للتنديد بتدهور الواقع االجتماعي ، 
رغم الربامج التنموية ال�سخمة التي 
اجلنوب  ل�سكان  الدولة  ر�سدتها 
ح�سب  بان�سغاالتهم  للتكفل  الكبري 

االأولويات واالإمكانات املتاحة  .
اأحمد باحلاج 

م�سكن   40 بحي  القاطنون  اأعرب 
 ، ورقلة  بوالية  م�سعود  بحا�سي 
ال�سديد  وغ�سبهم  اأ�ستيائهم  عن 
»الو�سط«  مع  معر�ص حديثهم  يف 
االإنارة  غياب  اإ�ستمرار  جراء    ،
العمومية بحيهم منذ �سنوات على 

م�ستوى ال�سوارع . 
احلي  مواطني  من  العديد  وذكر 
خمتلفة  ت�رشيحات  يف  املذكور 
نغ�ص  باحلي  الظالم  اأ�ستمرار  ان 
حياتهم واأقلقهم كثريا خا�سة فئة 
حيث  منهم،  ال�سن  وكبار  االأطفال 
كل  ينتابهم  اخلوف  هاج�ص  بات 
مع  الدام�ص  الظالم  ب�سبب  يوم 
يف  ال�سوارع  بني  التنقل  �سعوبة 
الفرتة الليلية خا�سة مع كرثة احلفر 
و املطبات و انت�سار ف�سالت مواد 
و�سط  ع�سوائية  بطرق  البناء 
�سوارع احلي �ساهمت هي االأخرى 
مطالبني   ، ال�سكان  هاج�ص  يف 
ال�سلطات  من  ذاته  الوقت  يف 

املجل�ص  راأ�سهم  وعلى  الو�سية 
التدخل  ب�رشورة  البلدي   ال�سعبي 
الكهربائية  االأعمدة  واأ�سالح هذه 
العمومية  االإنارة  م�سكل  وحل 
يف  مهددين  حيهم،  م�ستوى  على 
لهجة  من  بالت�سعيد  ال�سياق  نف�ص 
االحتجاجات يف حالة ما مل جتد 
موؤكدين  نتائج ملمو�سة  مطالبهم  
�ساعد  العمومية  االنارة  غياب  اأن 
ومروجي  االجرامية  ال�سبكات 
تكثيف  من  االجتماعية  االآفات 
العام  للقانون  حتركاتهم املخالفة 

على حد قولهم .
كما �سدد هوؤالء على �رشورة توفري 
التغطية االأمنية باحلي للق�ساء على 
املخدرات  ترويج  ظاهرة  تف�سي 
اأنواعها  وتعاطي اخلمور مبختلف 
حظر  يفر�ص  بات  الذي  االأمر 
مبجرد  املواطنني  على  للتجول  

غروب ال�سم�ص  .
�سالح ،ب

غياب الإنارة العمومية 
حي 40 م�سكن بحا�سي م�سع�د 

ورقلة  والية  قاطني  ي�ستكي 
االآونة  يف  الوا�سع  االإنت�سار  من 
ت�ستعمل  اإجرامية  ل�سبكة  االأخرية 
دراجات نارية باالأ�سا�ص م�رشوقة 
لتنفيذ  التظليل  اأجل  ذلك من  و   ،
عملياتها بنجاح و املتمثلة خا�سة 
على  االإعتداء  و  ال�رشقة  يف 

االأ�سخا�ص و ممتلكاتهم .
و  عي�ستهم  اأنغ�ص  الذي  هو  و   
خلف حالة من الرعب يف و�سطهم 
الذي  الوقت  يف  ذلك  يحدث   ،
ثالثة  �سكان  اأ�سوات  فيه  تعالت 
فقط  الوالية  بعا�سمة  اأحياء 
اأحياء  من  كل  ت�سمل  التي  و   ،
حي  كذا  و   ، ثور  بني   ، �سيغفارة 
ال�سلطات  طالبوا  الذين  اخلفجي 
املعنية من اأجل التدخل و فر�ص 
�سيطرتها املطلقة و فق ما يخوله 

لها القانون للتكفل بامل�سكل القائم 
الذي  و   ، له  جدري  حد  و�سع  و 
املدينة  تطهري  قالب  يف  ي�سب 
و  االإجرامية  الع�سابات  تلك  من 

حماية املواطنني و ممتلكاتهم .
 ، باملو�سوع  مت�سل  �سياق  يف  و 
وجه قاطني عا�سمة الوالية ورقلة 
االأمنية  االأجهزة  اإىل  نداءهم 
بالوالية ، و التي طالبوها بربجمة 
االأحياء  جلميع  مفاجئة  دوريات 
حجم  من  الرفع  و   ، نهارا  و  ليال 
التعزيز االأمني ، لردع املتورطني 
القانوين  للعقاب  اإحالتهم  و 
العمليات  تلك  اأن  خا�سة  و   ،
طبيعة  و  تعك�ص  ال  امل�سبوهة 
املعروفة  املحافظة  املدينة 

بعا�سمة الواحات .
اأحمد باحلاج 

املخيمات  اأطفال  نقل  قرار  اأثار 
تينزاوتني  بلدية  من  ال�سيفية 
مترنا�ست  الوالية  عا�سمة  باجتاه 
حتويلهم  قبل  ال�ساحنات  يف 
للواليات ال�ساحلية يف احلافالت ، 
موجة غ�سب �سعبي دفعت بالعديد 
مع  مبا�رش  حتقيق  بفتح  للمطالبة 

امل�سوؤولني على هذه املهزلة .
املتتبعني  من  الع�رشات  ندد 
جنوب  بواليات  املحلي  لل�ساأن 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  الكبري  البالد 
و�سفوه  مبا  »الو�سط«،  يومية 
ا�ستعمال  خالل  من  باملهزلة 
لل�ساحنات  املحلية  ال�سلطات 
من  امل�ستفيدين  االطفال  لنقل 

بلدية  من  ال�سيفية  املخيمات 
والية  باجتاه  احلدودية  تينزاوتني 
 ، كلم   600 م�سافة  مترنا�ست على 
ال�ساحلية  للواليات  حتويلهم  قبل 
امل�سافرين  نقل  حافالت  يف 
و�سط ظروف طبيعية �سعبة وذلك 
التي  احلر  موجة  ارتفاع  ب�سبب 
مئوية  درجة   55 الـ  عتبة  جتاوزت 
حتت الظل  ، خا�سة اذا علمنا اأن 
كبري  ب�سكل  ت�سيء  املهزلة  هذه 
باعتبار   ، بالوالية  القرار  ل�سناع 
و�سفه  الذي  الت�رشف  هذا  اأن 
يتنافى  امل�سوؤول  بغري  حمدثونا 
وزيري  وتوجيهات  تو�سيات  مع 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 

القا�سية  والريا�سة  ال�سباب  و 
املادية  االمكانيات  كافة  بتوفري 
والب�رشية ل�سمان اأح�سن الظروف 
للمخيمات  اجلنوب  اأطفال  لنقل 

ال�سيفية .
ذهب  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
املو�سوع  يف  متحدث  من  اأكرث 
تعالت  حيث   ، ذلك  من  ابعد  اإىل 
حتقيق  بفتح  املطالبة  االأ�سوات 
االموال  م�سري  يف  وق�سائي  اأمني 
ال�سخمة التي تر�سد �سنويا لفائدة 
ل�سمان  والريا�سة  ال�سباب  قطاع 
 ، ال�رشيحة  بهذه  اأمثل  تكفل 
مع مت�سك  املطلب  هذا  ويتزامن 
والريا�سية  ال�سبانية  االأ�رشة 

بت�سخيم  ا�سموه  فيما  بالتحقيق 
فواتري املخيمات ال�سيفية مقارنة 
املقدمة  الالئقة  غري  باخلدمات 
الكبري  البالد  جنوب  اأبناء  لفائدة 

ح�سب قولهم .
هذه  اأعادت  فقد  ثانية  جهة  من 
من  الت�ساوؤل  باب  فتح  الق�سية 
البلديات  دعم  مطلب  عن  جديد 
النائية واحلدودية بوالية مترنا�ست 
بخ�سو�ص م�ساريع امل�سابح البلدية 
و اجلوارية لتلبية حاجيات الفئات 
املحلي  املجتمع  من  اله�سة 
املحرومة من مقاعد اال�سطياف 

بالواليات ال�ساحلية .
اأحمد باحلاج 

الوطني  الدرك  م�سالح  اأوقفت 
املتخ�س�سة يف مكافحة اجلرمية 
املنظمة مبنطقة احلاجب التابعة 
لوالية ب�سكرة  ، فجر اأم�ص ، �ساحنة 
مبا  »رونو«حمملة  نوع  من  تربيد 
قارورة خمر  من  يزيد عن 1029 
ليتم  واالإ�سكال   االأنواع   خمتلف  
وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 
للقاب�ص اجلمركي ، فيما مت حتويل 

�ساحبها للم�سلحة املخت�سة وبعد 
ا�ستكمال االإجراءات القانونية معه 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميه  مت 
اأمر  اأين  ب�سكرة   حمكمة  لدى 
املوؤقت يف  احلب�ص  رهن  باإيداعه 
احليازة  بتهمة  حماكمته  انتظار 
الكحولية  بامل�رشوبات  واملتاجرة 

بطريقة غري �رشعية .
اأحمد باحلاج 
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بغزة.. للمقاومة  "اإ�سرائيل" تعتذر 
 نقطة حتول وتاآكل قوة الردع!

جي�ش الحتالل الإ�شرائيلي، يقدم اعتذاًرا للمقاومة يف اأعقاب ا�شتهداف ال�شاب حممود الأدهم )28 عاًما( 
اأحد حماة الثغور يف كتائب الق�شام �شمايل غزة، يف �شابقة هي الأوىل من نوعها؛ حيث اأكد مراقبون اأنه يوم 

جميد يف تاريخ املقاومة الفل�شطينية.
م.�ش

وقال جي�ش �الحتالل: �إن �إطالق 
�أحد  على  �لنار  �إ�رس�ئيلية  قوة 
قرب  �لق�سام  كتائب  عنا�رس 
�ل�سياج �لفا�سل �سمال قطاع غزة 
ناجت عن "�سوء فهم"، و�أنه يجري 
حتقيًقا يف �حلادث و�سائل �إعالم 
�إ�رس�ئيلية و�سفت بيان �ملتحدث 
�ملخجل  بـ"�لرد  �جلي�ش  با�سم 

و�جلبان".

الردع" "تاآكل 

يو�سي  �الإ�رس�ئيلي،  �ملحلل 
�جلي�ش  �إعالن  �إن  يقول:  يهو�سع 
من  نا�سط  على  �لنار  �إطالق  �أن 
لي�ش  فهم"  "�سوء  هو  حما�ش 
عن  يعِبرّ  ولكنه  ب�سيًطا،  �عتذ�ًر� 

حقيقة معقدة.
و�أ�ساف �أن مثل هذ� �لت�رسيح مل 
م�ستوى  يتاآكل  مل  لو  ليخرج  يكن 
ت�سع  و�ليوم  �الإ�رس�ئيلي،  �لردع 
حما�ش �لقو�عد وتبتز "�إ�رس�ئيل" 
ر�سالة  �إي�سال  حتاول  �لتي 
حلما�ش �أنها ال تريد �حلرب كما 
كتب �ملحلل �لع�سكري، ب�سحيفة 
�لعبية،  �أحرنوت"  "يديعوت 
حركة  �أن  هليفي"،  "�أليوؤور 

�جلي�ش  باعتذ�ر  حتتفل  حما�ش 
�أحد  مقتل  على  �الإ�رس�ئيلي 
تف�سري  مت  �إنه  وقال:  عنا�رسها 
وفهم بيان �جلي�ش ب�ساأن تو�سيح 
�عتذ�ر  �أنه  على  �الأم�ش،  حادثة 
وحما�ش  �إ�رس�ئيلي،  ر�سمي 
�ملحلل  و�أ�ساف  بذلك  �سعيدة 
�لع�سكري: لو كان �جلي�ش �أ�سدر 
بيانا حول مقتل جندي �إ�رس�ئيلي 
�الأمر،  ��ستوعبنا  لكنا  باخلطاأ، 
عنا�رس  �أحد  مقتل  على  لكن 
م�ستوعب،  غري  فاالأمر  حما�ش، 

كمال قال.
نقطة حتول

يف  �لقيادي  قال  �ل�سياق،  ويف 
مرة:  ر�أفت  "حما�ش"  حركة 
تاريخيا،  يوما  كان  �أم�ش  يوم 
مع  �ل�رس�ع  يف  حمطة  ل  �سكرّ
يف  حتول  ونقطة  �الحتالل، 
فارقة  وعالمة  �ملو�جهة،  تاريخ 
�ملقاومة  م�سرية  يف  ��ستثنائية 
�ل�سهيوين  �لكيان  �سد  �ل�رسيفة 
و�أ�ساف �أنه يوم جميد يف م�سرية 
حركة حما�ش �مل�رسفة وم�سرية 
بالعطاء  �حلافلة  �لق�سام  كتائب 
و�لت�سحية و�أكد مرة �أن �العتذ�ر 
هذ� ما كان ليح�سل لوال �عرت�ف 

�ملقاومة  بقوة  �ل�سهيوين  �لكيان 
وبقوة �لرد �ملتوقع.

وتابع: بكل مو�سوعية لقد حقق 
وقوى  حما�ش  حركة  �سلوك 
وح�سن  �سعبنا  و�سمود  �ملقاومة 
�إد�رة �الأد�ء �ل�سيا�سي و�الإعالمي 
موؤ�رس�ت  له  كانت  مميز�  جهد� 
جناح كبرية.. منها طبعا �العتذ�ر 

هذ�.
توازن الردع املتبادل

�أما �خلبري يف �ل�ساأن �الإ�رس�ئيلي 
عدنان �أبو عامر فقد علق قائال: 
�جلي�ش  لدى  �لعادة  جتر  مل 
�عتذ�ر�ت  ي�سدر  �أن  �الإ�رس�ئيلي 
وتو�سيحات عن قتله فل�سطينيني، 
بخ�سو�ش  �أم�ش  يوم  بيانه  لكن 
جديد�  ي�سيف  �الأدهم،  �ل�سهيد 
بني  �لقائمة  �لردع  تو�زن  حلالة 
�ملقاومة و�الحتالل و�أ�ساف �أبو 
�أننا  �سحيح  تغريدته:  يف  عامر 
منا  ي�ستثني  ال  قاتل،  عدو  �أمام 
م�سناً،  �سيخا  �أو  �مر�أة  �أو  طفال 
غزة  يف  �مليد�ن  حقائق  لكن 

�أجبته �أن يعيد ح�ساباته!
�لعالقات  جمل�ش  مدير  �أما 
قال:  فقد  نعيم  با�سم  �لدولية 
يعو�سه  ال  �ل�سهيد  دم  قطرة من 

�لعدو  �عتذ�ر  ولكن  �لدنيا،  مال 
�ل�سهيد  �غتيال  عن  باالأم�ش 
"خطاأً  كان  و�أنرّه  �الأدهم،  حممود 
يعك�ش  مق�سود"،  وغري  فنياً 
فر�ستها  جديدة  ردع  مو�زين 
�ملقاومة باأد�ئها �ملميز، وخا�سًة 
يف �ملو�جهات �الأخرية ،يف حني 
�ل�سيا�سي  و�ملحلل  �لكاتب  علق 
يعتذر  �لعدو  �سمالة:  �أبو  و�سام 
للمقاومة وغزة.. لي�ش حلًما؛ بل 

حقيقة لن ي�سدقها �لبع�ش.

اأ�شباب اأخرى!

�ل�سيا�سي  �ملحلل  �لكاتب  وذكر 
دفعت  �أ�سباًبا  �لقر�  �إياد 
عن  لالعتذ�ر  "�إ�رس�ئيل" 
��ستهد�ف �ل�سهيد �الأدهم قائال: 
الأنها تعرف �أن �سغط �لزناد عند 
الإ�سارة  حتتاج  �لق�سام  قنا�سة 
�أن  تعرف  الأنها  و�أ�ساف:  فقط 
على  �ل�سهاينة  من  قتلى جدد   5
كما  �النتظار،  قائمة  يف  �الأقل 
ق�سف  و�إن  �الأخري،  �لت�سعيد 
لن  قادم  ت�سعيد  �أي  �أبيب يف  تل 
يف  حدث  كما  �أيام  ثالثة  يطول 

�ملرة �الأخرية.
�ستكون  �لتفاهمات  �أن  و�أكد 
ما  وهو  �سياغة،  الإعادة  بحاجة 

تريده �ملقاومة وتنتظر تغيريها، 
�سوء  ذلك  بـ"ومع  �لقر�  وختم 

�لفهم ال يز�ل قائما".

الفل�شطيني تغري!

�ل�ساأن  يف  �ملخت�ش  �ملحلل  �أما 
مرد�وي  حممود  �الإ�رس�ئيلي 
با�سم  �لناطق  بيان  �إن  فقد قال: 
�عتذ�ر  هو  باالأم�ش  �جلي�ش 
 ، ردها  من  خ�سية  للمقاومة 
فال�سهيوين �بن �ليهودية مل يتغري 
هو  �لفل�سطيني  �إمنا  يتغري،  ولن 

�لذي تغري.
�لذي  �لفل�سطيني  هذ�  و�أ�ساف: 
�لذباب  ويُطلق  ويُحا�رس  يُقَهر 
للت�سويه  �سوبه  �الإلكرتوين 
و�لزعزعة  و�لت�سليل  و�لتنكيد 
و�لت�ستيت بينه وبني مثله �الأعلى، 
�لذي  هو  �لعليا  قيمه  وبني  بينه 
يغري  �لذي  هو  �ملجد،  ي�سنع 

�أنفقت  وجيو�ش  دول  عجزت  ما 
تغيريه  على  �ملليار�ت  مئات 
ب�سموده  �لعدو  هذ�  جلم  عندما 
لي�ست  يعتذر،  �لعدو  �أن  و�أكد 
�الأخرية  تكون  ولن  �الأوىل،  �ملرة 
يف ظل وجود هذ� �ل�سعب �لعظيم 

�لذي يوؤمن باملقاومة.
�لعميق  �لتغيري  هو  هذ�  وتابع: 
�حلقيقي  �لتحرير  باجتاه 
�ملكفولة  �حلقائق  على  �ملبني 
و��ستعد�د  �لفل�سطيني  باحلق 
هذ�  ثمن  لدفع  �لفل�سطينيني 
هذ�  يقول:  وم�سى  �لتغيري 
�لتغيري ثمرة تر�كم جهد، عطاء، 
خطط،  بر�عة،  ت�سحيات،  بذل، 
حتى  وعي،  كي  �إعد�د،  تنفيذ، 
ال  �لكون  �أن  يوقن  �لعدو  �أ�سبح 
�أن  من  �ملقاومة  مينع  �أن  ميكن 
�غتيال  معاجلة  وتهد�أ يف  ترتيث 

�سهيد دون �أن يعتذر.

يف اأعقاب ا�شتهداف ال�شاب حممود الأدهم

ن�شر اهلل

 وا�سنطن ت�سعى لفتح قنوات 
ات�سال مع حزب اهلل

قال �الأمني �لعام حلزب �هلل �للبناين 
ح�سن ن�رس �هلل �إن و��سنطن ت�سعى 
�جلماعة  مع  �ت�سال  قنو�ت  لفتح 
تكثيف  رغم  �إير�ن  من  �ملدعومة 
ومل  م�سوؤوليها  على  �لعقوبات 
وز�رة  من  فوري  تعليق  �ي  ي�سدر 

�خلارجية �المريكية.
�لتي  �الأوىل  �ملرة  هي  وهذه 
�ملتحدة  �لواليات  فيها  ت�ستهدف 
�ملدجج  �ل�سيعي  �هلل  حزب  نو�ب 
�إير�ن  من  و�ملدعوم  بال�سالح 
�حلكومة  من  جزء  هو  و�لذي 

�الئتالفية يف لبنان.
ت�ستهدف  �لتي  �لعقوبات،  وتو�سع 
و�أحد  �هلل  حزب  نو�ب  من  �ثنني 
�جلماعة،  �الأمن يف  م�سوؤويل  كبار 
تقول  �أمريكية  حملة  نطاق 
�سخ�سا   50 �سملت  �إنها  و��سنطن 
منذ  �هلل  بحزب  �سلة  على  وكيانا 
عام 2017 وقال ن�رس �هلل يف مقابلة 
�هلل  حلزب  �لتابعة  �ملنار  قناة  مع 
”�الآن  تفا�سيل  يف  �خلو�ش  دون 
هل  عقوبات..  علينا  تفر�ش 
�إىل  �إد�رة تر�مب ت�سعى  �أن  تعرف 
فتح قنو�ت مع حزب �هلل يف لبنان 
�الأمريكاين  هذ�  و�سطاء...  عب 
�لعقوبات  �أن  �لبجماتي“و�أ�ساف 
جزء�  نعتبها  ”نحن  �جلديدة 

من �ملعركة، هذ� �رسف لنا وهذ� 
و�سام على �سدورنا“

�إن  �الأمر  يف  �جلديد  �ن  وقال 
لبنانيني  نائبني  طالت  �لعقوبات 
ي�سكل  وما  �ل�سعب  من  منتخبني 
وللدولة  �لنبيابي  للمجل�ش  ”��ساءة 
�لدولة  وملوؤ�س�سات  �للبنانية 
حول  �سوؤ�ل  على  �للبنانية“ورد� 
على  �للبنانية  �لدولة  قدرة  مدى 
�ل�سغط قال ن�رس �هلل  حتمل هذ� 
”ينبغي �أن يتحملو�، ال يوجد خيار 
�رسيحة  �هلل  حزب  بالنهاية  ثان، 
كبرية يف �لبلد... بالنهاية �حلكومة 
�أن  يجب  �ل�سابق  يف  كما  �للبنانية 
لهم  تقول  وهي  لالمريكان  تقول 
�إن هوؤالء �رسيحة كبرية ومنتخبني 
نتجاهلهم.“   �أن  ن�ستطيع  ونحن ال 
�خلارجية  بوز�رة  م�سوؤول  وكان 
”�لر�سالة  �ن  قال  قد  �الأمريكية 
�أع�ساء  بقية  على  �أن  مفادها 
�حلكومة �للبنانية وقف �لتعامل مع 
هوؤالء �الأ�سخا�ش �لذين �أدرجناهم 

�ليوم )على قائمة �لعقوبات(“.
�سعد  �للبناين  �لوزر�ء  رئي�ش  وقال 
�حلريري يوم �الأربعاء �إن �لعقوبات 
�الأمريكية �أخذت ”منحى جديد�“ 
لكنها لن توؤثر على عمل �لبملان 

�أو �حلكومة.

دول عربية توؤيد اإجراءات ال�سني يف اإقليم �سينغيانغ
عربية،  دول  بينها  دولة،   35 كتبت 
تقول  �ملتحدة،  �الأمم  �إىل  ر�سالة 
يف  �ل�سني  �سيا�سة  توؤيد  �إنها  فيها 
غرب  يف  �لو�قع  �سينغيانغ  �إقليم 

�لبالد.
مو�جهة  "يف  �لر�سالة:  يف  وجاء 
يف  �ملتمثل  �خلطري  �لتحدي 
�الإرهاب و�لتطرف �تخذت �ل�سني 
مكافحة  �إجر�ء�ت  من  �سل�سلة 
�لتطرف،  على  و�لق�ساء  �الإرهاب 
�لتعليم  مر�كز  �إقامة  بينها  من 

و�لتدريب"،و�أ�سافت  �ملهني 
�إقليم  �إىل  عاد  �الأمن  �أن  �لر�سالة 
حفاظا  هناك  و�أن  �سينغيانغ 
�الأ�سا�سية  �الإن�سان  حقوق  على 
�جلماعات  جميع  من  لالأ�سخا�ش 

�لعرقية يف �الإقليم.
هجوم  يقع  مل  �أنه  �إىل  و�أ�سارت 
�سنو�ت،   3 منذ  و�حد  �إرهابي 
�أقوى  �إح�سا�ش  لديهم  �لنا�ش  و�أن 
و�الأمن،  و�الإجناز  بال�سعادة 
باإجناز�ت  �لر�سالة  و�أ�سادت 

�ل�سني �مللحوظة يف جمال حقوق 
�الإن�سان.

و�إىل جانب �ل�سعودية ورو�سيا وقع 
�لر�سالة �سفر�ء دول �إفريقية كثرية، 
وكوبا  وفنزويال  �ل�سمالية  وكوريا 
ورو�سيا �لبي�ساء وميامنار و�لفلبني 
عمان  و�سلطنة  وباك�ستان  و�سوريا 
و�لكويت وقطر و�الإمار�ت �لعربية 
�أن  �إىل  ي�سار  و�لبحرين،  �ملتحدة 
وقت  يف  وجهت  دولية  منظمات 
باحتجاز  لل�سني  �تهامات  �سابق 

قومية  �أبناء  من  م�سلم  مليون 
�الأويغور باإقليم �سينغيانغ.

حلقوق  �نتهاكات  �أي  بكني  وتنفي 
�سو  وقال،  �ملنطقة،  يف  �الإن�سان 
جمل�ش  يف  �ل�سني  �سفري  ت�سني، 
يف  �جلمعة  �أم�ش  �الإن�سان  حقوق 
��ستمرت  للمجل�ش  دورة  ختام 
ب�سدة  تقدر  بالده  �إن  �أ�سابيع،   3
�لدول  من  تلقته  �لذي  �لدعم 

�ملوقعة على �لر�سالة.

اخلارجية التون�سية ت�ستدعي �سفري االحتاد 
االأوروبي.. واالأخري يعتذر!

�لتون�سية  �خلارجية  وز�رة  ��ستدعت 
باتري�ش  �الأوروبي،  �الحتاد  �سفري 
ت�رسيحاته  خلفية  على  برغاميني، 
�الأخرية ل�سحيفة "لوموند" �لفرن�سية 

�لتي �أثارت جدال و��سعا يف تون�ش.
�أم"  �أف  "موز�ييك  �إذ�عة  و�أكدت 
�ملحلية �أم�ش �جلمعة، �أن برغاميني 
قدم �عتذ�ره لوزير �خلارجية �لتون�سي، 
�أن  على  م�سدد�  �جلهيناوي،  خمي�ش 
�إخر�جها  مت  لل�سحيفة  ت�رسيحاته 
�الحتاد  �سفري  وكان  �سياقها  من 
�الأوروبي قد �أدىل بت�رسيح لل�سحيفة 
عن  فيه  حتدث  موؤخر�،  �لفرن�سية 

�مل�ستثمرين  من  عائالت  �حتكار 
�لتون�سية  �القت�سادية  لكل �ملنظومة 
�إىل  �إ�سافة  �لعائالت،  هذه  �إن  وقال 
عدد من �ملحتكرين، يحاولون عرقة 
وجود  ومنع  �لتون�سي،  �القت�ساد 
م�ستثمرين �سبان وموؤ�س�سات نا�سئة، 

ميكن �أن تناف�سهم يف ��ستثمار�تهم.
�تفاقية  �أن  برغاميني  و�عتب 
�لتبادل �لتجاري �ملعمق مع �الحتاد 
حد�  �ست�سع  "�الأليكا"  �الأوروبي 

لظاهرة �الحتكار يف تون�ش
ل�سحيفة  ت�رسيحه  يف  حتدث  كما 
قدمته  �قرت�ح  عن  "لوموند" 

 ،2018 عام  �الأوروبية  �ملفو�سية 
يتمثل يف منح تون�ش ح�سة �إ�سافية 
زيت  من  طن  �ألف   30 لت�سدير 

�أن  �إىل  م�سري�  �ملعلب،  �لزيتون 
�جلهات �لر�سمية �لتون�سية مل تقدم 

�أي �إجابة.



قوة امل�ستهلكني:

ماذا لو حتالفت ال�صني 
والهند �صد اأوبك؟
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علي �سالح/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

قوة امل�ستهلكني:
ترى  كثرية  حتليالت  وهناك 
بالفعل،  ذلك  حدث  اإذا  اأنه 
والهند  ال�صني  وا�صتطاعت 
فاإنه  التحالف؛  اإن�صاء مثل هذا 
�صيمثل خطوة ذات اأهمية كبرية 
يف م�صرية تطور وتاريخ اأ�صواق 
ب�صكل  العاملية  والطاقة  النفط 
اأنه  كذلك  املت�صور  ومن  عام. 
تاأثريه  التحالف  لذلك  �صيكون 
يف  املعا�ش  اليومي  الواقع  يف 
طريقة  ويف  الأ�صواق،  هذه 
الرئي�صية  املتغريات  تفاعل 
احلاكمة فيها، كما اأنها �صتعني 
القوة،  ملوازين  جديًدا  توزيًعا 
املنتجني  بني  الأدوار  وثقل 
الفاعلني  وجميع  وامل�صتهلكني، 

يف اأ�صواق النفط العاملية. 
فن�صاأة  ذلك،  كل  قبل  لكّن 
حقيقة  -يف  التحالف  ذلك 
من  بالعديد  مرهونة  الأمر- 
وتاأثريه  دوره  اأن  كما  ال�رشوط، 
للعديد  وفًقا  للتقييم  يخ�صع 
هي  فما  العتبارات،  من 
تلك  هي  وما  ال�رشوط؟  هذه 

العتبارات؟
حتالف �سيني-هندي:

قبل اخلو�ش يف تقييم اخلطوة 
ال�صينية-الهندية، وتاأثريها على 
اأ�صواق النفط وعلى دور منظمة 
اأوبك، ي�صتلزم الأمر التنويه اإىل 
اأن هذه لي�صت املحاولة الأوىل 

التحالف بني  لت�صكيل مثل هذا 
ُطرحت  فقد  وال�صني،  الهند 
الفكرة لأول مرة يف عام 2005، 
اأيار«  �صانكار  »ماين  طريق  عن 
لكنها  الهندي،  النفط  وزير 
مل  ذلك،  وبرغم  النور.  تر  مل 
بني  التعاون  مظاهر  تتوقف 
الطاقة، فقد  البلدين يف قطاع 
عن  للتنقيب  م�صاريعاً  �صاركتا 
العقد  خالل  والغاز  النفط 
بعد  واآ�صيا،  اإفريقيا  يف  الأخري 
مناف�صة �صديدة بينهما يف هذا 

القطاع ا�صتمرت لعقود. 
والغاز  البرتول  وزير  جدد  وقد 
»دارميندرا  الهندي  الطبيعي 
لإن�صاء حتالف  الدعوة  برادان« 
عام  وال�صني  بالده  بني  نفطي 
اليابان  اأن  فكرة  وطرح   ،2018
اأن  ميكنهما  اجلنوبية  وكوريا 
بجانب  التحالف،  اإىل  تن�صما 
ال�صني والهند، من اأجل ت�صكيل 
كتلة لأكرب اأربعة م�صرتين للنفط 
اخلطوة  اأن  ويبدو  اآ�صيا؛  يف 
تاأتي  الأخرية  الهندية-ال�صينية 

يف هذا الإطار.
البرتول  لوزارة  -ووفًقا  لكن 
مل  الهندية-  الطبيعي  والغاز 
�صم  ب�صاأن  تقدم  اإحراز  يتم 
اإىل  اجلنوبية  وكوريا  اليابان 
ووفق  »املحتمل«.  التحالف 
»اإيكونوميك  �صحيفة  ذكرته  ما 
بني  اإن�صاوؤه  مت  ما  فاإن  تاميز« 
يرَق  مل  موؤخًرا  وال�صني  الهند 
للتحالف بعد، فهو يقت�رش على 
بني  م�صرتكة  عمل  »جمموعة 
�صكرتريان  يراأ�صها  البلدين«، 
النفط  وزارتي  من  م�صرتكان 

على  دورها  ويقوم  البلدين،  يف 
التعاون  مو�صوعات  حتديد 
ذلك  يف  مبا  الطاقة،  قطاع  يف 
اإيجاد ال�صبل ملا مت ت�صميته يف 
البيان الر�صمي لالجتماع الأول 
بـ«كبح جماح«  العمل  ملجموعة 

اأ�صعار النفط العاملية.
هل هي بداية لتحالف 

حقيقي؟

الهندية- اخلطوة  اأن  برغم 
يتمخ�ش  مل  الأخرية،  ال�صينية 
نفطي  حتالف  اإن�صاء  عنها 
متما�صك وقابل لال�صتمرار بني 
البلدين، كما اأن جمموعة العمل 
التي مت اإن�صاوؤها مل ت�صم اليابان 
وكوريا اجلنوبية؛ لكن يف حقيقة 
من  التقليل  ميكن  ل  الأمر 
�صيما  ل  اخلطوة،  هذه  اأهمية 
هي  لها  املعلنة  الأهداف  واأن 
النفط، وهذا  اأ�صعار  التاأثري يف 
ما ميكن ا�صتنباطه من م�صطلح 
النفط،  اأ�صعار  جماح«  »كبح 
اخلارج  البيان  ت�صمنه  الذي 
اإىل  ذلك  وي�صري  الجتماع،  عن 
لعب دور م�صرتك  البلدين  عزم 
ل  النفط،  اأ�صعار  على  وموؤثر 
�صيما يف حالة ارتفاعها. وميكن 
اأن يت�صع دورهما يف هذا الإطار 
تن�صيق  بالفعل  ا�صتطاعاً  اإذا 
با�صترياد  املتعلقة  �صيا�صاتهما 
بعيدة  الأهداف  كاأحد  النفط، 

املدى للتحالف املحتمل.
التي  الآليات  بعُد  يت�صح  ومل 
حتقيق  خاللها  من  �صيتم 
تلك.  لأهدافهما  الدولتني 
ويعتمد جناحهما يف ذلك على 

الثقة  توفر  اأولها  عدة؛  �رشوط 
النافذة  باعتبارها  املتبادلة، 
تبادل  خاللها  من  �صيتم  التي 
املعلومات. كما �صتوقف الأمر 
كذلك على ا�صتعدادهما لتن�صيق 
وا�صترياد  ا�صتهالك  �صيا�صات 
ب�صكل  الطاقة  م�صادر  جميع 
وهو  البعيد.  املدى  على  عام 
ما يتوقف على دوافع كل منهما 
القول  ميكن  وهنا  ذلك،  وراء 
اأكرب  دوافع  لديها  الهند  اإن 
الجتاه،  ذلك  يف  قدماً  للم�صي 
لال�صتفادة  ت�صعى  اأنها  ل�صيما 
زيادة  يف  ال�صني  جتربة  من 
يف  الطبيعي  الغاز  ا�صتهالك 
كبري  جزء  وحتويل  اقت�صادها، 
اإىل  الطويل  نقلها  منظومة  من 
الغاز بدًل من الوقود التقليدي 
رفع  اإىل  تهدف  وهي  والفحم. 
من  ا�صتهالكها  يف  الغاز  ح�صة 
الطاقة الأولية من 6% حالًيّا اإىل 

15% يف امل�صتقبل. 
البلدين  بدوافع  يتعلق  وفيما 
»املحتمل«  فالتحالف  معاً، 
تن�صيق  فر�صة  للبلدين  يوفر 
�صيا�صتهما فيما يتعلق با�صترياد 
رو�صيا،  من  والغاز  النفط 
بدًل  الأنابيب،  خطوط  عرب 
ال�صنوات  خالل  التناف�ش  من 
احلالة،  هذه  ويف  املا�صية، 
كبرية  تعاون  فر�صة  توجد 
والغاز  النفط  لتبادل  بينهما 
امل�صال، بحيث ميكن للهند اأن 
حت�صل على ح�صتها من النفط 
والغاز الرو�صي عرب ال�صني التي 
اإىل  الو�صول  ب�صهولة  تتمتع 
الرو�صي،  الطاقة  اأنابيب  خط 
تكاليف  �صيقل�ش  ما  وهو 
كما  الهندية.  امل�صايف  ت�صغيل 
من  اأي�صاً  ال�صني  �صت�صتفيد 
من  والغاز  النفط  عبور  ر�صوم 
و�صت�صتفيد  الهند،  اإىل  خاللها 
اأي�صاً،  لديها  التكرير  حمطات 
لدى جلوء الهند اإليها للح�صول 
على بع�ش املنتجات النفطية.

ماذا يعني ذلك لأ�سواق 
النفط؟

»اإيكونوميك  �صحيفة  قالت 
اأ�صمته  عمن  نقاًل  تاميز« 
من  قريبًا  هندًيّا  م�صئوًل 
املتعلق  القرار  اتخاذ  دائرة 
العمل  جمموعة  باإن�صاء 
»حتالف  اإن  الهندية-ال�صينية، 

امل�صرتين« الذي ميكن اأن ين�صاأ 
�صيبداأ  والذي  امل�صتقبل،  يف 
�صيتفاو�ش  وال�صني،  بالهند 
م�صرتيات  على  جماعي  ب�صكل 
�صي�صاعد  ذلك  واأن  النفط، 
�صفقات  اإبرام  على  امل�صرتين 
النفط. لكن  اأف�صل مع منتجي 
احلكم  فاإن  الأمر،  حقيقة  يف 
لعتبارات  يخ�صع  ذلك  على 
ال�صني  موقع  منها  عديدة، 
املحتمل  والدول  والهند، 
ان�صمامها للتحالف، يف اأ�صواق 
كذلك  ومنها  العاملية،  النفط 
من  الدول  هذه  متكن  فر�ش 
مدى  وكذلك  التحالف،  بناء 
قدرة هذا التحالف على التاأثري 
امل�صتقبل  يف  الأ�صواق  على 

البعيد.
دول  مبوقع  يتعلق  وفيما 
اأ�صواق  يف  املحتمل  التحالف 
ال�صتهالك  حجم  فاإن  النفط، 
والهند  لل�صني  النفطي 
 17.32 نحو  يبلغ  جمتمعتني 
ما  اأو  يومًيّا،  برميل  مليون 
اإجمايل  من   %18 نحو  يناهز 
وهما  العاملي،  ال�صتهالك 
حتتالن املرتبة الثانية والثالثة 
املتحدة  الوليات  بعد  عاملًيّا 
النفط.  ا�صتهالك  حيث  من 
فاإن  ال�صترياد  �صعيد  وعلى 
ال�صني تاأتي يف مقدمة الرتتيب 
العاملي، متفوقة على الوليات 
املرتبة  �صاحبة  املتحدة 
الثانية، وتاأتي الهند يف املرتبة 
الثالثة. وت�صتورد ال�صني والهند 
ال�صترياد  من   %22.5 مًعا 
فاإن  وبالتايل  للنفط.  العاملي 
البلدين  بني  فيما  تقارب  اأي 
�صيا�صاتهما  تن�صيق  اأجل  من 
وا�صترياد  با�صتهالك  املتعلقة 
ريب-  -بال  له  �صيكون  النفط، 

تاأثريه يف اأ�صواق النفط.
لي�صمل  التحالف  ات�صع  واإذا 
فاإن  اجلنوبية،  وكوريا  اليابان 
ا�صتهالك  يف  دوله  ح�صة 
اإىل  تزداد  العاملي  النفط 
يومًيّا،  برميل  مليون   23.85
من   %24 نحو  يناهز  ما  اأو 
العاملي،  ال�صتهالك  اإجمايل 
من  وارداتهم  ن�صبة  ترتفع  كما 
من  العاملية  الواردات  اإجمايل 
وهو  الـ%30،  قربة  اإىل  النفط 
ما مينح هذا التحالف يف حالة 
دوًرا  املت�صور  بال�صكل  قيامه 

اأكرث تاأثرًيا على اأ�صواق النفط، 
ب�صكل  الطاقة  اأ�صواق  وكذلك 

عام. 
قيام  بفر�ش  يتعلق  فيما  لكن 
وكوريا  اليابان  فاإن  التحالف، 
اجلنوبية هما خارج احل�صابات 
ان�صمامهما  اأن  الآن، كما  حتى 
�صيتوقف ب�صكل كبري على مدى 
جناح الهند وال�صني يف حتقيق 
باإجناح  بداية  اإليه،  ت�صعيان  ما 
امل�صرتكة،  العمل  جمموعة 
النفطي  التحالف  بناء  ثم  ومن 
والقابل  املتما�صك  الثنائي 
هذا  يتمكن  واأن  للبقاء، 
مزايا  حتقيق  من  التحالف 
تكن  مل  به  الع�صوين  للدولتني 
لتحققاها من دونه، مبا ي�صجع 
على  اجلنوبية  وكوريا  اليابان 
جميعها  وهي  اإليه.  الن�صمام 
حتققها،  بال�صهل  لي�ش  �رشوط 
كما اأنها حتتاج اإىل وقت طويل، 
اخلالفية  الق�صايا  اأن  �صيما  ل 
بني الهند وال�صني، خارج حدود 
يتوقع  القت�صادية،  العالقات 
حتديد  يف  دور  لها  يكون  اأن 

م�صري هذا التحالف.
مبكان  ال�رشورة  فمن  وختاًما، 
ن�صاأ  اإذا  حتى  اأنه  على  التاأكيد 
يكون  فلن  املحتمل،  التحالف 
فـ«الوكالة  نوعه،  من  الأول  هو 
الدولية للطاقة« التي ن�صاأت يف 
كتحالف مل�صتهلكي   1974 عام 
ك�رش  ت�صتهدف  كانت  النفط، 
�صيطرة املنتجني على الأ�صواق، 
وحتويلها اإىل اأ�صواق م�صتهلكني 
اأ�صواًقا  كونها  من  بدًل 
للمنتجني يف حينه. وقد متكنت 
الأوىل  ال�صنوات  يف  الوكالة 
تغيريات  اإحداث  من  لإن�صائها 
ومنحت  بالأ�صواق،  جوهرية 
يف  للتاأثري  مت�صًعا  امل�صتهلكني 
لكن  العاملي،  النفطي  القرار 
فيما  ن�صبًيّا  تراجع  التاأثري  هذا 
بعد، ومل تتمكن الوكالة -برغم 
دولة   30 لت�صمل  ات�صاعها 
حالًيّا- من تهمي�ش دور منتجي 
ت�صتطع  مل  اأنها  كما  النفط، 
اإلغاء دور وتاأثري اأوبك. وقيا�ًصا 
على ذلك، فلي�ش من املت�صور 
»املحتمل«،  للتحالف  يكون  اأن 
تاأثرياً  فعلًيّا،  اإن�صائه  حال  يف 
اأ�صواق النفط  �صواًء على  كبرياً 
املدى  على  اأوبك  دور  على  اأو 

البعيد.

�سهدت الأيام املا�سية تداول اأنباء حول اعتزام ال�سني والهند، بل واقرتابهما 
من ت�سكيل حتالف ي�سم م�ستهلكي النفط. وكانت �سحيفة »اإيكونوميك 
تاميز«، اأول من حتدث عن هذا الأمر، وو�سفته باأنه خطوة »قد ترجح 

كفة �سوق النفط ل�سالح امل�ستهلكني«، حيث �ستمنحهم قوة عند التفاو�ض 
مع املوردين، باعتبار اأن التحالف ي�سم كاًلاّ من ال�سني والهند، ثاين وثالث 
اأكرب م�ستهلكي النفط يف العامل، و�ساحبتي املرتبتني الأوىل والثالثة بني 

ا. م�ستوردي النفط يف العامل اأي�سً
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستاذة : طالبي نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بئر مراد راي�س

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر

حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا

نحن الأ�ستاذة طالبي نبيلة املح�سرة الق�سائية املعتمدة لدى اخت�سا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الكائن مكتبنا ب : 03 �سارع اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�ست�سفى ( بني م�سو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .

لفائدة : �سركة طورا�س لنقل البنزين �سركة اأ�سهم املمثلة يف �سخ�س مديرها  
الكائن مقرها : حي 03 تعاونية ال�سداقة زونكة بئرخادم اجلزائر 

بو�ست  طاهر  طريق   355 رقم   : مكتبه  الكائن  القادر  عبد  عطية  بن  الأ�ستاذ  التوثيق  مكتب  لدى  املحرر  الأ�سا�سي  القانون  تعديل  على  بناءا  و 
تيق�سراين بئرخادم بئرمرادراي�س اجلزائر بتاريخ 2012/07/27 موؤرخ : 2012/11/28 

اأ�سبحت ال�سركة ت�سمى : ال�سركة ذات الأ�سهم �س.ذ.ا بيرتوماق
الكائن مقرها : رقم 03 تعاونية الب�ساتني 02 بلدية بئرخادم   

بعد الإطالع على املواد : 613 ،612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية   
 : بتاريخ   12/06358  : الفهر�س  رقم   12/03206  : اجلدول  رقم  البحري    / التجاري   : ق�سم  بئرمرادراي�س  حمكمة   : عن  ال�سادر  احلكم  على  بناء 

12/10/08 و املمهور بال�سيغة التنفيذية 
و بناء على الأمر اإذن بالن�سر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ح�سني داي   بتاريخ : 2019/06/18 حتت رقم  : 19/1250

بلغنا �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة اوتا�س املمثلة يف �سخ�س مديرها العام  
الكائن مقره : الطريق ال�سريع بن عكنون حمكمة املراقبة التقنية حي البدر القبة 

و هذا مببلغ : 17.537.720 دج  
بالإ�سافة اإىل التعليق اأمام املحكمة و البلدية و الأمر بالن�سر و حم�سر الن�سر يف اجلريدة .

و نبهناه/ باأن له مهلة خم�سة ع�سر يوما )15( للوفاء ت�سري من تاريخ تبليغه هذا املح�سر و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة التحفظات

و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�سر و �سلمنا ن�سخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقانون .
املح�سرة القانونية

تهنئة تخرج
تقدميه  اإثر 
تخرج  ملذكرة 
النف�س  علم 
بجامعة  املدر�سي 
علي  لوني�سي 

)العفرون(
الأ�ستاذ بن نويوة 
يتقدم  ر�سوان 

احلجل  عني  مثقفي  من  جمموعة  له 
بامل�سيلة خا�سة ناجي بن نويوة جمال 
وكمال  بلخ�سر  الأخ�سر  ن�سراهلل 
التهاين  باأحر  زيان  �سن  ودو  برابح 

وعقبال الدكتوراه

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

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

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

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

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

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

بتاريخ احلادي ع�سر من �سهر جويلية  �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/11
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة بابا اح�سن 
الكائن )ة( ب : بابا اح�سن 

بوا�سطة القائمة يف حقه الأ�ستاذة / جبايل �سمرية حمامية 
بعد الإطالع على املادة 12 من قانون تنظيم مهنة املح�سر الق�سائي  و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

اإعذار بدفع قبل املتابعة الق�سائية ال�سادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة بابا اح�سن بتاريخ : 2018/04/23 ، املحرر و املم�سي من طرف مدير البنك ، الكائن مقره 
بالعنوان املذكور اأعاله 

بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار  بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم : RR 407 157 000 42  بتاريخ 2019/04/14
بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/04/28

بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية اخلراي�سية  بتاريخ : 2019/05/05 
و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ: 2019/07/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00830 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون عقد 

التبليغ الر�سمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا و�سلمنا اإىل

املدعو )ة( : بوعلجة عي�سى    ، ال�ساكن )ة( ب : جتزئة بوخري�س  ، اخلراي�سية  ، اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�سائية للمبلغ املقدر ب : 2.690.499.31 دج و الذي هو مر�سح 
لالإرتفاع عن كل تاأخري يف ت�سديد القر�س ال�سادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة بابا اح�سن بتاريخ 2018/04/23 ، املحرر و مم�سي من طرف مدير البنك الكائن 

مقره بالعنوان املذكور اأعاله .
و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�ستئناف حمدد  ب�سهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�سخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�ستئناف اإىل �سهرين )02( اإذا مت التبليغ 

يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

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

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

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

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

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

بتاريخ احلادي ع�سر من �سهر جويلية  �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/11
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

لفائدة : البنك الوطني اجلزائري وكالة بابا اح�سن 
الكائن )ة( ب : بابا اح�سن 

بوا�سطة القائمة يف حقه الأ�ستاذة / جبايل �سمرية حمامية 
بعد الإطالع على املادة 12 من قانون تنظيم مهنة املح�سر الق�سائي  و املواد من 406 اإىل غاية املادة 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

اإعذار بدفع قبل املتابعة الق�سائية ال�سادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة بابا اح�سن بتاريخ : 2019/02/26 ، املحرر و املم�سي من طرف مدير البنك ، الكائن مقره 
بالعنوان املذكور اأعاله 

بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار  بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم : RR 259 151 001 42  بتاريخ 2019/03/31
بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط لدى حمكمة القليعة بتاريخ 2019/04/17

بناءا على حم�سر تبليغ اإعذار عن طريق التعليق و املوؤ�سر عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية اخلراي�سية  بتاريخ : 2019/04/17 
و مبوجب الأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ: 2019/07/03 ، حتت رقم الرتتيب : 19/00830 و الذي يرخ�س للمح�سر الق�سائي بن�سر م�سمون عقد 

التبليغ الر�سمي على اإحدى اجلرائد اليومية طبقا للمادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
بلغنا و�سلمنا اإىل

املدعو )ة( : ل�سطر توفيق   ، ال�ساكن )ة( ب : احلي الريفي رقم 03 ، اخلراي�سية  ، اإعذار بالدفع قبل املتابعة الق�سائية للمبلغ املقدر ب : 5.060.144.75 دج و الذي هو مر�سح 
لالرتفاع عن كل تاأخري يف ت�سديد القر�س ال�سادر عن البنك الوطني اجلزائري وكالة بابا ح�سن بتاريخ 2019/02/26 ، املحرر و مم�سي من طرف مدير البنك الكائن مقره 

بالعنوان املذكور اأعاله .
و اعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بال�ستئناف حمدد  ب�سهر واحد )01( ابتداءا من تاريخ التبليغ اإذا كان  لل�سخ�س ذاته ، و ميدد اجل ال�ستئناف اإىل �سهرين )02( اإذا مت التبليغ 

يف موطنه احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
اإثباتا لذلك و لكي ل يجهل ما تقدم

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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
الكائن بحي اله�سبة رقم 12/62 بو�سعادة الهاتف : 035.43.46.05

اعالن عن البيع باملزاد العلني لعقار
 )طبقا للمواد 748 و ما بعدها  من ق.اإ.م.اإ(

نحن الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي املح�سر الق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة 
لفائدة : جريدة خديجة – جريدة فاطمة 

العنوان : بحي املوامني 161/07 بو�سعادة 
�سد ال�سيد )ة( : جريدة عبد الرحمان 

العنوان : بو�سعادة 
 : : �سوؤون الأ�سرة  رقم اجلدول : 2017/00352 فهر�س رقم  الق�سم  مبوجب  احلكم ال�سادر بتاريخ 2017/05/24 عن حمكمة بو�سعادة 

2017/01287 و القرار ال�سادر يف : 2017/11/20 رقم الق�سية : 2017/01451 رقم الفهر�س 2017/02382 املمهور بال�سيغة التنفيذية 
مبوجب قائمة �سروط البيع املودعة لدى اأمانة �سبط حمكمة بو�سعادة بتاريخ 2019/06/19 حتت رقم 2019/04 

نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي املح�سر الق�سائي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة مقيم لدى اخت�سا�س حمكمة بو�سعادة 
نعلن للجمهور عن بيع عقار باملزاد العلني و املتمثل يف عقار رقم 4/489 بحي املوامني بو�سعادة خم�س�س لل�سكن و التجارة تبلغ م�ساحته 
ا�ستقبال + دورة مياه + �سلم و الطابق الأول  : الطابق الأر�سي متكون من 02 حمالت جتارية + قاعة  173.40 م2 مبني على م�ستويني 
متكون من �سقة F3 + �سلم و�سطح حمدد كمايلي : �سمال لعمارة عبد القادر ، جنوبا ممر، �سرقا �سارع ، غربا ممر امل�سهر باملحافظة العقارية 

بو�سعادة بتاريخ : 1997/10/05 حجم 21 رقم 21 
حيث اأن الثمن الأ�سا�سي للعقار الذي تبداأ به املزايدة هو : 14.002.050.00 دج اأربعة ع�سر مليون و األفان و خم�سون دينار جزائري 

بقاعة   ) �سا   14.00( زوال  الثانية  ال�ساعة  على   2019/09/19 بتاريخ  اأعاله  املذكور  للعقار  العلني  باملزاد  البيع  جل�سة  حتديد  مت  حيث 
اجلل�سات مبحكمة بو�سعادة جمل�س ق�ساء امل�سيلة 

يجوز لكل �سخ�س الطالع على قائمة �سروط البيع يف مكتب املح�سر الق�سائي الأ�ستاذ : بن ق�سمية ال�سا�سي الكائن مكتبه ب�سارع بلخيذر 
خيذري رقم 62/12 حي اله�سبة بو�سعادة اأو يف اأمانة �سبط حمكمة بو�سعادة جمل�س ق�ساء امل�سيلة 

املح�سر الق�سائي 
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والدة الأ�صري القا�صر جماهد عز الدين

ال يوجد يف �لعامل من ي�شعر بوجع و�أمل 
�ملر�أة و�الأم �لفل�شطينية

 كلما مررت من اأمام مدر�صته و�صاهدته اقرانه ، اأحت�صر واأتامل ب�صبب ظل الحتالل الذي حرمي 
طفلي من تعليمه وحياته وحوله لأ�صري يقبع يف غياهب ال�صجون التي مل ي�صلم منها اأحد من اأ�صرتي 

مبا فيهم زوجي الكفيف "..

تقرير: علي �صمودي 

والدة  ا�ستهلت  الكلمات  بهذه   
جماهد  الأ�سري  القا�رص  الطالب 
 17  ، عمارنة  اأحمد  الدين  عز 
 ،" ل"لقد�س  حديثها   ، عاماً 
العت�سام  يف  م�ساركتها  خالل 
الت�سامني مع الأ�سريات والأ�رصى 
، الذي نظمه الحتاد العام للمراأة 
الأحمر  ال�سليب  اأمام  الفل�سطينية 
املراأة  يوم  مبنا�سبة   ، جنني  يف 
يوجد  ل   " واأ�سافت   ، العاملي 
واأمل  بوجع  ي�سعر  من  العامل  يف 
ب�سبب  الفل�سطينية  والأم  املراة 
الحتالل  ظلم  من  له  تتعر�س  ما 
وممار�ساته التع�سفية ، فاأي �رصيعة 
الأطفال  اعتقال  يجيز  وقانون 
حريتهم  من  وحرمانهم  والن�ساء 
وحياتهم التي تتحول ملعاناة واأمل 
توجد  ل   " وتكمل   ،" ال�سجون  يف 
كاأمراة  معاناتي  عن  تعرب  كلمات 
اأ�رصتها  اأفراد  من  اأحد  ي�سلم  مل 
لكننا   ، و�سجونه  الحتالل  من 
كل  ونحت�سب  و�سابرون  �سامدون 
هذا الوجع عند رب العاملني الذي 
نت�رصع اليه ليفرج كرب ابني وكل 

القابعني يف غياهب ال�سجون.

الطفل جماهد ..

وتربى  ون�ساأ  ولد   ، يعبد  بلدة   يف 
و�سط  عا�س   ، جماهد  الطفل 
ا�رصة منا�سلة مل يتوقف الحتالل 
مقدمتهم  ويف  ا�ستهدافها  عن 
عز  الدكتور  الكفيف  ال�سيخ  والده 

عدة  ق�سى  الذي  عمارنة  الدين 
 " ، ويقول  الق�سبان  �سنوات خلف 
يعبد  مبدار�س  تعليمه  ابني  تلقى 
وحب  والتفوق  بالذكاء  ومتيز 
تربى   ، العايل  والطموح  العلم 
فكان   ، احلميدة  الأخالق  على 
باراً وملتزماً ووفياً وحظي مبكانة 
ت�سعر بغ�سة  التي  كبرية يف قلوبنا 
واأمل لفراقه منذ اعتقله الحتالل 

وهو ب�سن 16 عاماً ".

العتقال والتحقيق..

الدكتور  املحرر  الأ�سري  يروي   
ال�سيح الكفيف عمارنة ، اأن قوات 

الحتالل اقتحمت منزله فجر

دخول  ،قبل   2017/5/26 يوم 
 " وي�سيف   ، واحد  بيوم  رم�سان 
اعتقدت اأنها رحلة اعتقال جديدة 
طلب  عندما  فوجئنا  لكن   ، يل 
اجلنود طفلنا جماهد دون مراعاة 
طفولته وعمره ، انتزعوه من بيننا 
خا�سة  احلزن  م�ساعر  و�سط 
ا�ستقبال  فرحة  ي�ساركنا  لن  لنه 
ال�سهر الف�سيل "، وي�سيف " اقتاد 
لزنازين  ال�سغري  طفلنا  الحتالل 
التي  اجللمة  �سجن  يف  التحقيق 
ام�سي فيها 15 يوماً و�سط جهلنا 
لكن   ،" اعتقاله  وحيثياث  با�سباب 
للعائلة  بالن�سبة  الكربى  املفارقة 
الرابع  يعترب   ، جماهد  ابنها  اأن 
اجللمة  حتقيق  يف  يحتجز  الذي 
بعد الوالد عز الدين واأخيه اأحمد 
واأخته ميان �سابقا ، فالعائلة �سبه 

كاملة كان لها ن�سيب من املعاناة 
و مكان يف مركز اجللمة.

احلكم والتهمة ..

 بعد التحقيق ، نقل جماهد   اإىل 
ق�سم الأ�سبال يف جمدو ، وا�ستمرت 
معاناته وعائلته خالل رحلة التنقل 
بني املحاكم ، وبعد جل�سات حوكم 
بال�سجن الفعلي  ملدة 25 �سهرا  ، 
بتهمة  اإلقاء احلجارة واملفرقعات 
على قوات الحتالل وامل�ستوطنني 
بان"   ، ذلك  على  والده  رد  ،وكان 
ملحاكم  احلقيقي  الوجه  هو  هذا 
الحتالل  التي تعودنا عليها وعلى 
بحق  الظاملة  اجلائرة  اإحكامها 
اأح�سان  من  انتزع  بريء  طفل 
وحييه  ومدر�سته  وعائلته  والديه 
يوجد  ل   " وي�سيف   ،" وبلدته  
باعتقال  ي�سمح  العامل  يف  قانون 
الأطفال والطالب ، لكنه الحتالل 
الذي ي�رصب عر�س احلائط كافة 
الأعراف وال�رصائع ، ورغم ذلك ، 
اأحكامه باطلة ولن يغلق �سجن بابه 

على اأحد ".

التعليم خلف الق�صبان ..

 ظروف العتقال ال�سعبة يف ق�سم 
واحلكم  التحقيق  واأثار  الأ�سبال 
من  ينال  مل  جماهد  بحق  الرادع 
عزميته ومعنوياته ، فقد تاأقلم مع 
واقع الأ�رصى وقرر اإكمال درا�سته 
ال�سيخ عز  والده  ويقول   ، وتعليمه 
 ، ال�سجن  دخوله  منذ   " الدين 

التحق  برنامج تعليم الأ�سبال  وما 
 ، الآن  حتى  درا�سته   يوا�سل  زال 
تقديرية  ب�سهادة  تكرميه   وجرى 
على التزامه" ، و ي�سيف " املوؤملة 
اأن  وزارة الرتبية والتعليم مل توافق 
التوجهي  امتحان  تقدميه  على 
يكمل  مل  ،لأنه    2018 عام  خالل 
�سعرنا   وقد   ، عاماً   18 ال  �سن 
لتو�سف  ومرارة  كبرية  بغ�سة 
التوجيهي  نتائج  اأعلنت  عندما 
الناجحني  احد  جماهد  يكن  ومل 
احتفالت احلي  امل�ساركني يف  اأو 
وبناتهم  اأبناءهم  لنجاح  والأقارب 

."
املنع المني ..

عز  ال�سيخ  املحرر  الأ�سري  يقول   
ترك  جماهد  اعتقال    " الدين 
،  يفتقده  كبرياً يف الأ�رصة  فراغاً 
العز  ام  جدته  وخ�سو�سا  اجلميع 
الذراع  لها  بالن�سبة  كان  التي 
منها  تتنف�س  التي  والرئة  الأمين 
وكانت ترى فيه كل احبابها اللذين 
ابني  " حظي  "، وي�سيف  فقدتهم 
احلي  يف  كبرية   وحمبة  مبكانة 
،الكل  زمالءه  وبني  املدر�سة  و 
�سديد  بفراغ  وي�سعر  عنه  ي�سال 
احلرية  له  ونتمنى  اعتقاله  ب�سبب 
�سغر  رغم   " ويكمل   ،" القريبة  
حرمني  الحتالل  فان   ، �سنه 
 ، زيارته  من  واأخواته   واإخوانه 
ال  لزيارته  ت�رصيحا  يعطي  ومل 
جلدته املري�سة فقط والتي على 
�سدة مر�سها وعجزها  الرغم من 

كل  يف  زيارته  على  ت�رص  اأنها  ال 
قدمنا   " ويتابع   ،" حمدد  موعد 
ملنظمات  ال�سكاوى  من  العديد 
الأحمر  وال�سليب  الإن�سان  حقوق 
وكذلك حماكم الحتالل ، اإل اأنهم 
م�رصون حتى الن على منعنا  من 

زيارة ابننا  دون اأي مربر" .

معاناة الوالدة ..

  قبل فرتة ، نقل الحتالل جماهد 
لق�سم الأ�سبال يف �سجن " عوفر "، 
اأحمد  اأم  الوالدة  تفرح  كادت  وما 
لزيارته  ت�رصيح  على  بح�سولها 
حتى نغ�س الحتالل عليها ، وتقول 
ح�سلت   ، مريرة  معاناة  بعد   "
طفلي  لزيارة  �سنوي  ت�رصيح  على 
فوجئت  عام  قبل  لكن   ، جماهد 
بدعوى  احلاجز  عن  باإعادتي 
ابني رغم  انني ممنوعة من زيارة 
�سهور    8 وبعد    ، ت�رصيح  حيازتي 
ازور  امني  ت�رصيح  منحوين   
جتديده  رف�سوا  ثم  مرتني  عليه 
الحتالل  يتعمد   " وت�سيف   ،"
وعقابنا  علينا  اخلناق  ت�سييق 
املمار�سات  بهذه  الأ�سري  وابني 
على  ح�سلت  فموؤخراً   ، التع�سفية 
وعندما   ، جديد  امني  ت�رصيح 
حرموين  عوفر  ل�سجن  ذهبت 
متى  فاىل   ، الأوىل  الزيارة  من 
من  واحلرمان  الظلم  هذا  ي�ستمر 
كل حلظة  نفتقده يف  الذي  طفلي 
املنزل  نوارة  كن  لقد   " وتكمل   ،"
املرحة  بروحه  لقلوبنا  والأحب 

التي كانت ت�سفي على  و�سحكاته 
 ، والبهجة  الفرحة  اأجواء  حياتنا 

لكننا ن�سعر اليوم بامل كبري".

ا�صتهداف العائلة..

�سنوات  منذ   " اأحمد  اأم  تقول 
الحتالل  ل�ستهداف  نتعر�س 
عز  الدكتور  فزوجي    ، وظلمه 
من  الرغم  على  عمارنه،   الدين 
يف  ام�سي  قد  انه  اإل  كفيفا  كونه 
 7 عن  مايزيد  الحتالل  �سجون 
�سنوات مابني اعتقال اإداري وحكم 
"، وت�سيف " ابني  اأحمد 24 عاماً 
اعتقل و  ام�سي يف ال�سجون عام 
كامل وهو طالب هند�سة يف جامعة 
من  كامل  عاما  وخ�رص  خ�سوري 
درا�سته  ب�سبب العتقال "، وتتابع 
" ابنتي  املحامية ميان 25 عاماً 
طفلني،  ولديها  تزوجت  والتي  
ملدة     ،2015 يف  اعتقلت  كانت  
غرامة  عليها  فر�سات  و  �سهرين 
 )1350 يعادل  ما   ( �سيكل  األف   5
دولر امريكى ، فالأ�رصة باأغلبيتها 
عانت من ظلم الحتالل وجترعت 
 ، والتحقيق".   العتقال  مرارة 
املعاناة  اأ�سكال  من  الرغم  وعلى 
التي تعي�سها الأ�رصة اإل ان ال�سيخ 
املحرر عز الدين يقول " ان احلياة 
 ، وظلمه  الحتالل  رغم  �ست�ستمر 
الذي  ابني  بحرية  �سنفرح  وقريباً 
�سيعود رجاًل �سلباً وقوياً ويوا�سل 
وتفوق  بنجاح  وحياته  درا�سته 
ويحقق طموحه ، فال�سجن مل ولن 
دوماً  الفل�سطيني  ينال من عزمية 

بقلم: اأ�صري حمرر-  ثائر 
حالحله

اإن ال�ستعمار الربيطاين مل يرتك 
اخلراب  �سوى  خملفاته  من  لنا 
العن�رصية  وقوانينه  والدمار 
واأ�سكال  الإجرامية  التع�سفية 
قانون  ومنها  املتنوعة،  الظلم 
وغري  الظامل  الإداري  العتقال 

القانوين.
الفل�سطيني  العربي  فال�سعب 
�رصقتها  ومنذ  فل�سطني،  يف 
قبل  من  الأ�سليني  اأهلها  من 
ال�ستعمارية،  ال�سهيونية  احلركة 

وال�سطهاد  الظلم  يعاين  وهو 
والقهر..

الفل�سطينيني  من  الآلف  وعانى 
اجلائر،  الإداري  العتقال  من 
والأوقات،  الأعمار  ي�رصق  الذي 

بدون اأي ذنب اأو تهمة...
واملعتقلني  الأ�رصى  اإرادة  اأن  اإل 
يف �سجون العدو ال�سهيوين كانت 
اإ�سكال  ابتدعوا  وقد  اأقوى.. 
متنوعة  من الن�سال والتحركات 
واملواجهة  واجلماعية،  الفردية 
العتقال  �سيا�سة  لك�رص  الدائمة 

الإداري.
فكانت معركة "الأمعاء اخلاوية"، 

عن  املفتوح  الإ�رصاب  وعنوانها 
الأ�سلحة  اأكرث  باعتباره  الطعام، 
لل�سجان،  واإحراجا  وقوة  جناعة 
التي  وخمابراته،  اأمنه  ولأجهزة 
املحدد  باعتبارها  تت�رصف 
الفل�سطيني  حلياة وحركة ونف�س 

الأ�سري واملعتقل.
عليها  اأطلق  التي  املعركة  فهذه 
منذ عام 2012 معركة الإرادة... 
والكرامة والتحدي والثبات، رغم 
كفاءتها  وعدم  املعركة  ق�سوة 
الأ�سري  اإرادة  كانت  وتوازنها، 
ور�سالته  ق�سيته  بعدالة  واإميانه 
الأخالقية والإن�سانية والن�سالية، 

هي مفتاح الن�رص على ال�سجان، 
اأب�سع  اتخاذ  عن  يتوانى  ل  الذي 
واأق�سى الإجراءات القمعية بحق 
كالعزل  امل�رصبني،  الأ�رصى 
و�سلب  النفرادية،  الزنازين  يف 
ن�ساله  بقوة  املنتزعة  حقوقه 
من  املحامني  ومنع  و�سموده،  
وحرمان  به،  والت�سال  اللقاء 

اأ�رصته من حق معرفة اإخباره.
فكل الأ�رصى الذين خا�سوا هذه 
املعركة طوال ال�سنوات املا�سية 
مطالبهم  حتقيق  ا�ستطاعوا 
من  حقوقهم  وانتزاع  املحقة، 
مطالبهم،  وفر�س  ال�سجان، 

وامتالكهم  اخلاوية،  باأمعائهم 
الإميان  تك�رص:  ل  التي  الأ�سلحة 

والوعي والإرادة ال�سلبة.
بالثورة  اإل  يواجه  ل  الظلم  ان 
ومواجهته،  عليه  والنتفا�س 
وعدم ال�سكوت عليه.. والعتقال 
والأ�رص جرمية. ولكن الأكرث ظلما 
واإجراما هو ان يتم اعتقالك بال 
وجه  بال  اأمني،  ملف  بال  تهمة، 
ثم  ل�سنوات طوال،  وت�سجن  حق، 
تخرج من الأ�رص، ويعاد اعتقالك 
حماولة  يف  وهكذا  جديد  من 
لك�رصك، حتى ل تفكر يف الن�سال 

واجلهاد والثورة مرة اأخرى!..

يف  �سهيوين  �سابط  فاأ�سغر 
ظلمك  حق  ميتلك  منطقتك 
ل�سنوات،  واعتقالك  وقهرك 
عرو�سه  رف�ست  لنك  فقط 
فقط  معه..  وتعاونت  واإغراءاته 
لوجود  رف�سك  عن  ت  عرَبرّ لنك 
لنك  فقط  واأدواته..  املحتل 
بكرامة  بالعي�س  باحلق  طالبت 

واإن�سانية وحرية .
واملعتقلني  الأ�رصى  معركة 
النت�سار  م�سريها  الفل�سطينيني 
واأمعائه  بجوعه  ال�سجان،  على 
يك�رص  ال�سلبة  باإرادته  اخلاوية، 

القيد ويخرج اإىل احلرية.. 

ثورة �حلرية و�لكر�مة يف �ل�شجون �ل�شهيونية ... حتميتها �النت�شار
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املعتقل " حممد احللبي" وحماكمة "القرن
اإن اجلرائم التي اقرتفتها قوات الحتالل بحق الفل�سطينيني، كثرية وكثرية جداً، وان غياب ما ُي�سمى يف 
عامل اليوم، بالعدالة الدولية، يف مالحقة الحتالل وحماكمة عنا�سره على ما اقرتفوه، �سّجع ا�سرائيل 

كقوة احتالل على ارتكاب املزيد من اجلرائم بحق املدنيني الفل�سطينيني وتعزيز ثقافة "الفالت من 
العقاب" لدى كل الإ�سرائيليني.

بقلم/عبد النا�سر عوين فروانة
اأ�سري حمرر، و خمت�ص يف �سوؤون 

الأ�سرى واملحررين
ع�سو املجل�ص الوطني الفل�سطيني

اليوم  وجرمية  املّرة.  احلقيقة  هي  هذه   
�شارك  التي  اجلرائم  تلك  من  واحدة  هي 
يف تنفيذها اأولئك احلقوقيني الذين يدعون 
تدخل  ت�شتدعي  فالق�شية  لذا  القانون. 
وموؤ�ش�شات  فل�شطني  يف  القانون  رجال 
ودعاة  العربي  الوطن  يف  الإن�شان  حقوق 
و�شمان  الق�شائية  والعدالة  الدميقراطية 
املحاكمات العادلة يف العامل اأجمع. فكل 
هوؤلء مطالبون باإبداء موقف وا�شح، وكلمة 
ال�شمري  جريئة، و�رصخة �شادحة لإيقاظ 
فلم  الأمام.  اىل  خطوة  واتخاذ  الإن�شاين، 
يعد ال�شمت مقبولً، وحتى الكلمة مل تعد 
قوامه  ا�رصائيلي  ق�شاء  اأمام  الآن  كافية 
العامل  يف  قهراً  الأكرث  هو  ق�شاء  الظلم، 
�شد  اجلالد  جلانب  بانحيازه  وانحدارا 
ال�شحايا، والأقل احرتاما حلقوق الإن�شان. 
فاحلق الذي ل ي�شتند اإىل قوة حتميه فهو 

باطل يف �رصع ال�شيا�شة والقانون.
واناثاً،  ذكوراً  فل�شطيني،  مليون  نحو  ان 
مرارة  وذاقوا  العتقال  لتجربة  تعر�شوا 
مئات  واأن  ال�رصائيلي،  وق�شاوة  ال�شجن 
خالل  مّروا  وكباراً،  �شغاراً  منهم،  الآلف 
الع�شكرية  املحاكم  على  �شجنهم  فرتات 
اأو ملرات عدة،  الإ�رصائيلية، ملرة واحدة 
مل  لكني  وبهتاناً.  ظلماً  فيها  وحوكموا 
اأ�شمع اأو اأقراأ اأن اأحداً من هوؤلء املعتقلني 
الفل�شطينيني قد ُقدم للمحاكمة مثل هذا 
املعتقل  احللبي"،  "حممد  الفل�شطيني 
منذ ثالث �شنوات ونيف، والذي قدم اليوم 
 )124( للمرة  ال�شبع"  "بئر  يف  للمحاكمة 
ومت  اليه.  املن�شوبة  بالتهم  اعرتاف  دون 
القادم،  �شبتمرب  من  الثامن  اىل  تاأجيلها 
لتكن املحاكمة رقم )12٥( وهي املحاكمة 
الوطنية  احلركة  تاريخ  �شجل  يف  الأطول 
الأ�شرية من حيث عدد مرات املحاكمات. 
م�شتوى  على  كذلك  هي  تكون  ولرمبا 
اأكرث  العامل  يف  ق�شاء  من  وهل  العامل. 
ظلماً وانتهاكاً حلقوق الإن�شان من حماكم 

الحتالل وقهرها.؟

حزيران/يونيو  من  ع�رص  اخلام�س  ففي 
بيت  معرب  عرب  تنقله  وخالل   ،2016 عام 
اعتقلته  )�شمال قطاع غزة(،  حانون/ايرز 
به  وزجت  الإ�رصائيلي،  الحتالل  �شلطات 
ومار�شت  املعتمة،  �شجونها  زنازين  يف 
اإطار  يف  التعذيب،  انواع  اأب�شع  بحقه 
الدولية  للموؤ�ش�شات  املتعمد  ا�شتهدافها 
للمواطنني  الإن�شانية  بال�شوؤون  تُعنى  التي 
يف قطاع غزة، بغر�س انتزاع اعرتاف منه 
يدينه بالتهم املوجهة له بتمويل منظمات 
"حما�س"  حلركة  يتبعون  وا�شخا�س 
كان  حيث  يديرها،   التي  املوؤ�ش�شة  عرب 
عاما(  احللبي)41  حممد  املهند�س  يعمل 
مديراً ملوؤ�ش�شة الروؤية العاملية الأمريكية 
وهي  غزة،  قطاع  يف   Worldvision
متخ�ش�شة يف جمال الإغاثة وامل�شاعدات 

الإن�شانية.
اإطار  يف  يندرج  وجائر،  ظامل  اتهام 
تتبنى  التي  الدولية  املوؤ�ش�شات  ا�شتهداف 
م�شاريع ان�شانية يف قطاع غزة ومالحقتها 
وال�شغط على الدول املمولة لها، يف ظل 
ا�شتمرار احل�شار امل�رصوب على القطاع، 

على  اأو  عملها،  وايقاف  اغالقها  بهدف 
وتغيري  بو�شلتها  وحرف  حتييدها  الأقل 
وفقا  وجودها  وا�شتمرار  اهتماماتها، 

ل�رصوط الحتالل.
من  يبلغ  فل�شطيني  ا�شري  احللبي  حممد 
مع  وي�شكن  عاماً،  واأربعني  واحد  العمر 
قطاع  �شمال  جباليا  خميم  يف  اأ�رصته 
ماج�شتري  �شهادة  على  وحا�شل  غزة، 
خم�شة  ولديه  ومتزوج  مدنية،  هند�شة 
عا�شم13عاما،  خليل14عاما،  هم:  اأبناء 
واأ�شغرهم  رتال6اأعوام  عمرو10اأعوام، 
"فار�س" الذي يبلغ من العمر اأربعة اأعوام. 
ويقبع  ونيفن  �شنوات  ثالث  منذ  ومعتقل 
يف  اف�رصائيلي  "رميون"  �شجن  يف  الآن 

�شحراء النقب.
ونيف،  �شنوات  ثالث  قبل  اعتقاله  ومنذ 
لأ�شكال  احللبي(  )حممد  املعتقل  تعر�س 
خمتلفة من التعذيب، اجل�شدي والنف�شي، 
وما زالت �شلطات الحتالل تتعمد تعذيبه 
ظروف  و�شوء  و  بالعتقال  بدءا  وايذائه، 
الحتجاز و�شعوبة املعاملة، مروراً مب�شقة 
املحكمة  واإىل  من  وق�شوتها  التنقالت 

"البو�شطة"،  تُ�شمى  ما  عرب  الع�شكرية 
والده  روؤية  من  بحرمانه  اإنتهاًء  ولي�س 
جراء  اأ�رصته  اأفراد  من  والعديد  وزوجته 

منعهم من زيارته بذريعة "املنع الأمني.
تعر�شه  اىل  ال�شارة  من  لبد  اخلتام  ويف 
حماولة  يف  والبتزاز،  والتهديد  لل�شغط 
واأن  "الكاذبة"،  الرواية  لتثبيت  ا�رصائيلية 
ت�شاومه  الإ�رصائيلي  الحتالل  �شلطات 
على  ويوقع  "الذنب"  بـ  اعرتافا  يقدم  باأن 
وت�شتمر  املقيدة.  حلريته  ثمناً  روايتها 
ف�شول املحاكمة. حماكمة "القرن". لي�س 
للموؤ�ش�شات  اأو  فقط،  "احللبي"  للمعتقل 
يف  ان�شانية  م�شاريع  تنفذ  التي  الدولية 
اإن�شان  لكل  وامنا  فح�شب،  غزة  قطاع 
الإن�شاين  والدعم  امل�شاعدة  يقدم  ُحر 
لأهل غزة املحا�رصين. لذا فالدفاع عنه 
املعتقل  عن  الفراج  اأجل  من  وال�شغط 
فقط،  واجبا  لي�س  احللبي(،  )م.حممد 
املمار�شات  لف�شح  مهمة  �رصورة  وامنا 
الإ�رصائيلي،  الق�شاء  وظلم  الإ�رصائيلية 
الإن�شان  حقوق  اأبجديات  عن  والدفاع 

والعمل الإن�شاين يف قطاع غزة.

تهنئة فل�سطينية للجزائر احلبيبة
د.اأحمد لطفي �ساهني

فل�سطني املحتلة
ال�شباب  بني  النارية  املباراة  ي�شبه  فيما 
الحتالل  وقوات  الثائر  الفل�شطيني 
ال�شهيوين ت�شتعل الر�س الفل�شطينية كل 
يوم وكل حلظة  ولكن بالم�س تزامن ذلك 
املباراة  ا�شتعال  مع  اليومي   ال�شتعال 
العاج  و�شاحل  اجلزائر  بني  امللتهبة 
تتوجت  والتي  جماورة  عربية  ار�س  يف 
اجلميع  جعل  رائعا   فوزا  اجلزائر  بفوز 
موؤقتا  وين�شون  هلل  �شكرا  ي�شجدون  هنا 
العدو  مع  امل�شتمرة  احلدودية  املعركة 
بالتكبري  وي�رصخون  ويهتفون  ال�شهيوين 
وال�شتباك  الحتكاك  حماور  كل  يف 
يعلن  ال�شهيوين  العدو  جعلت  لدرجة 
اعتقادا  ام�س  ليلة  وال�شتنفار  الطوارئ 

منه ان �شيئا ما �شيحدث 
الفل�شطينية  اجلماهري  تابعت  لقد 
و�شاحل  اجلزائر  بني  امللتهبة  املباراة 
العاج ب�شغف �شديد وترقب ودعوات اىل 
وكاأن  م�شبوق  غري  وتفاعل  وانفعال  اهلل 
فل�شطيني  فريق  هو  اجلزائري  الفريق 
التي  واملالعب  الكافيهات  واحت�شدت 
من  باملئات  العر�س  �شا�شات  فيها 
�شا�شات  جلب  ومت  الفل�شطيني  ال�شباب 
عر�س اإىل نقاط التما�س على اخلطوط 
احلدودية يف خيام العودة لن اجلماهري 
بالواقع  ان�شغالها  رغم  الفل�شطينية 
القلب  يف  اجلزائر  اأن  اإل  الفل�شطيني 
اأن  ويف الالوعي الفل�شطيني ويهمنا هنا 

تفوز اجلزائر لنفرح بالن�رص يف ظل تاأخر 
ان  من حقنا  فان  فل�شطني  �شعب  ن�رصة 
نفرح لنت�شار اإخواننا يف اجلزائر احلبيبة  
بانت�شار  العرب  انت�شار  دوما  ونتوقع 
وبلد  ال�شجاعة  الثورة  بلد  اجلزائر 
تاريخيا  الأحرار  وقدوة  �شهيد  املليون 
واىل البد وهاهو الفريق اجلزائري كان 
كرة  ميدان  يف  وي�شارع  يقاتل  بالم�س 
ابناء  وي�شارع  يقاتل  كما  متاما  القدم 
يوم  كل  احلدودية  اخلطوط  على  �شعبنا 
اأتقنها  اأع�شاب  لعبة  لنا  بالن�شبة  فهي 
ال�شباب باحرتافية ت�شبه احرتافية لعبي 
كرة القدم اجلزائريني بالأم�س والقا�شم 
وتاأييد  لنا  اهلل  بيننا هو ن�رصة  امل�شرتك 
اهلل لنا والدعاء امل�شرتك املتبادل بظهر 
�شالة  يف  وبالأم�س  ال�شعبني  بني  الغيب 
الع�شاء ويف معظم امل�شاجد توجه الأئمة 
اأثناء ال�شالة بالدعاء اإىل اهلل وكان معظم 
الدعاء والبتهال اىل اهلل بان يفوز الفريق 
بالكاأ�س  الفوز  اإىل  يتاأهل  وان  اجلزائري 
فل�شطني  فوز  يعني  اجلزائر  فوز  لن 
واجلزائري  الفل�شطيني  ال�شعبني  ولن 
تواجدوا  وان  حتى  واحد  �شعب  هما 
ال  امل�شافة  ابتعدت  ومهما  ار�شني  يف 
واحدة  الأ�شول  لأن  واحدة  الروح  ان 
والنتماء  واحدة  التاريخية  واجلذور 

للح�س الوطني والثوري دائما واحد 
انتظار  بعد  اجلزائر  فازت  اهلل  وبحمد 
اأع�شاب  و�شد  ترجيح  و�رصبات  وترقب 
وقلق وهكذا تت�شابه هذه اللعبة بال�رصاع 
الدائم بني �شباب فل�شطني جنود الحتالل 

الكر  على اخلطوط احلدودية من حيث 
والفر و�شد الأع�شاب ...  وعندما فازت 
وال�رصاخ  التكبريات  ارتفعت  اجلزائر 
يف  والتجول  احللوى  توزيع  والهتاف 
ال�شوارع بالأعالم اجلزائرية يف م�شريات 
بال�شبط  العودة  م�شريات  ت�شبه  ليلية 
لكنها م�شريات فرحة واحتفال وانطلقت 
وانطلقت  الهواء  يف  النارية  الألعاب 
الهواء  الأ�شلحة يف  النارية من  الطلقات 
النار  اإطالق  مينع  القانون  اأن  ورغم 
ال�رصطة  اأن  اإل  الهواء  يف  الأ�شلحة  من 
اأفراد  بع�س  اأن  بل  تعرت�س  مل  بالأم�س 
احتفال  الهواء  النار يف  اأطلقوا  ال�رصطة 
بفوز اجلزائر احلبيبة ولزلنا ننتظر فوز 
القادمة  املباراة  يف  الكاأ�س  يف  اجلزائر 
مع نيجرييا ونحن نثق اأن اجلزائر �شتفوز 
ظهر  يف  تدعوا  قلوب  هناك  لن  حتما 
الغيب لالأهل والأحبة والأخوة اجلزائريني 
احلب  درجات  اق�شى  ان  تعلمون  وانتم 
يف  دعائه  الن�شان  يهدي  ان  ارتفاعا 
احللوى  توزيع  وا�شتمر  يحب  الغيب ملن 
ال�شوارع  يف  وامل�شريات  والحتفالت 
ليلة  وكانت  التما�س  نقاط  كل  وعرب 
اإزعاج  وليلة  فل�شطني  يف  عارمة  فرحة 
�شاهر  فالكل  الحتالل  على  وغ�شب 
الع�شاب  �شد  لعبة  وميار�س  وفرحان 
على  النار  واإطالق  املفرقعات  واإطالق 
جنود الحتالل ورغم ان الرد ال�شهيوين 
اإل  املناطق  بع�س  يف  باملدفعية  كان 
كان  الفل�شطيني  ال�شباب  فعل  رد  اأن 
للجزائر  والهتاف  والتكبري  ال�شحك  هو  

حتى اأن الإعالم ال�شهيوين اليوم �شباحا 
))ان  �رصح  الحتالل  جي�س  اإذاعة  عرب 
العاج  �شاحل  على  بالأم�س  اجلزائر  فوز 
املناطق  يف  الأمن  حالة  على  انعك�س 
متجددة  طاقة  الفل�شطينيني  واأعطى 
قوات  مع  عنفا  اأكرث  ب�شكل  لال�شتباك 

الحتالل وهذا الأمر مثري للقلق (( 
التوا�شل  مواقع  كل  ا�شتعلت  ولقد 
بالتهنئات  فل�شطني  يف  الجتماعي 
لدرجة  اجلوال  ور�شائل  واملباركات 
تعر�شت  بالأم�س  الت�شالت  �شبكة  اأن 
ب�شبب  ل�شاعات  وتاأثرت  �شغط  لعملية 
�شبكات  على  اجلماهريي  ال�شغط  هذا 
فاملو�شوع  التوا�شل  ومواقع  الت�شالت 
مباراة  جمرد  لي�س  لفل�شطني  بالن�شبة 
عابرة بني فريقني واإمنا هي ق�شية رمزية 
تعك�س  الفل�شطيني  الوجدان  يف  عميقة 

عمق املحبة الفل�شطينية للجزائر
واجلزائر  الأحرار  قدوة  فاجلزائر  نعم 
لنا  قبلة  اجلزائر  و�شتبقى  الثورة  �شعلة 
ونربا�شا ينري لنا الطريق واإذا كان انت�شار 
فريق كرة القدم اجلزائرية قد �شاهم يف 
تقوية عزمية ال�شباب يف ال�شتباكات فما 
اجلزائر  جي�س  طالئع  و�شلت  اذا  بالكم 
اإىل فل�شطني ؟؟؟ بال �شك �شيكون  احلر 
الفل�شطيني  التحالف  الن�رص حليف هذا 

اجلزائري 
 ومرفق مع هذه التهئة �شور من املناطق 
اأعالم  ورفع  احللوى  لتوزيع  الفل�شطينية 
لالإعالم  الدائم  واحل�شور  اجلزائر 

اجلزائرية يف امليدان الفل�شطيني

بادعاء قتل جندي وجرح اآخر

هيئة االأ�سرى: االحتالل يحكم على 
اأ�سريين بال�سجن الكرث من 30 عاما 

وغرامة مالية 685000 دولر اأمريكى 
اأفادت هيئة �شوؤون الأ�رصى 
حمكمة  اأن   ، واملحررين 
يف  الع�شكرية  الحتالل 
كل  على  حكمت  قد  عوفر، 
الرمياوي  عمر  الأ�شري  من 
)18 عاماً( بال�شجن ملدة 3٥ 
احمد  الأ�شري  وعلى  عاماً، 
بال�شجن  عاما   )18( عبيدة 
غرامة  وفر�شت  عاما،  لـ32 
وربع  مليون  بقيمة  مالية 
اى  منهما  كل  على  �شيكل 
دولر   68٥000 مايعادل 
الهيئة،  وبينت  امريكى. 
بذريعة  �شدر  احلكم  اأن 
ال�رصائيلية،  النيابة  وادعاء 
وعبيدة  الرمياوي  م�شاركة 
من مدينة رام اهلل، يف عملية 
جندي  ملقتل  اأدت  طعن 
يف  اآخر  واإ�شابة  ا�رصائيلي 
�رصق  ليفي"  رامي  "متجر 
�شنوات  ثالث  قبل  اهلل،  رام 
اأن  اىل  ولفتت،  ون�شف. 
الع�شكرية  عوفر  حمكمة 
كانت قد حكمت نهاية العام 

�شديقهما  على  املا�شي 
با�شم  اأيهم  الأ�شري  الثالث 
�شباح )18 عاًما( من بيتونيا 
 3٥ بال�شجن  اهلل،  رام  غرب 
مالية  لغرامة  اإ�شافة  �شنة، 
لذات  �شيكل  مليون  بقيمة 
اأنه  الهيئة،  وقالت  الإدعاء. 
اأطلق  العتقال،  وبتاريخ 
ثالث  الحتالل  جنود 
ر�شا�شات من م�شافة �شفر 
و�شباح،  الرمياوي  جتاه 
حيث اأ�شيب الرمياوي بعدة 
ا�شتقرت  الأوىل  ر�شا�شات 
والثانية  اليمنى،  يده  يف 
"العمود  بجانب  الظهر  يف 
الفقري"، والأخرى اخرتقت 
وا�شتقرت  الأمين،  اجلانب 
القلب.  بجانب  ال�شدر  يف 
ال�شباح  اأيهم  اأ�شيب  فيما 
اإحداهما  ر�شا�شات  بثالث 
بالكتف  واأخرى  ال�شدر  يف 
بال�رصيان  قطعا  اأحدثت 
ا�شتقرت  فيما  والع�شب، 

الثالثة بالقدم. 



جريي�س  �آالن  �لفرن�سي  �عرتف   
تون�س  ملنتخب  �لفني  �ملدير 
يف  �ليوم  �ل�سنغال  لقاء  ب�سعوبة 
�الأمم  كاأ�س  بطولة  نهائي  ن�سف 
يف  جريي�س،  وقال  �الأفريقية، 
�لتقدميي  �ل�سحفي  �ملوؤمتر 
�سك  "ال  �أم�س:  �سباح  للمبار�ة 
�أننا �سنو�جه فريقاً قوياً، �ل�سنغال 
و�أعلم  يل،  بالن�سبة  مفتوح  كتاب 
هذ�  ولكن  �لالعبني،  جميع  جيد�ً 
لن يوؤثر كثري�ً على تفا�سيل �للقاء 
لعب  �إيقاف مفاتيح  كيفية  فاالأهم 
�لدفاع  و�خرت�ق  �لتري�نغا،  �أ�سود 
�أن  �إىل  ولفت  للمناف�س"،  �لقوي 
�لتاأثري  له  �سيكون  �لبدين  �جلانب 
�أن  مو�سحاً  �ملبار�ة،  يف  �الأكرب 
تو�يل �للقاء�ت يف �لبطولة �سيجعل 
�الأقرب  بدنياً،  قوة  �الأكرث  �لفريق 

لتحقيق �لفوز.
منتخب  جريي�س  درب  �أن  و�سبق   
�إىل   2013 بني  �لفرتة  يف  �ل�سنغال 
2015 ويرتبط بعالقات قوية بهذ� 
�لتري�نغا،  �أ�سود  العبي  من  �جليل 
"بالطبع  �لفرن�سي:  �ملدرب  وقال 
منتخب  مع  ر�ئعة  ذكريات  �أملك 
�ل�سنغال وعالقتي ودية بالالعبني 
مع  حدث  مثلما  هناك  و�الحتاد 
�حلديث  �أف�سل  ولكنني  مايل، 
�إىل  �لعودة  وعدم  �لغد  مبار�ة  عن 
ر�ساه  جريي�س  و�أبدى  �ملا�سي"، 
عما حتقق بالو�سول لدور �الأربعة 
�الأفريقية،  �الأمم  كاأ�س  ببطولة 
خا�سة �أنه قاد �لفريق منذ جانفي 
�ملا�سي فقط، لكنه �سدد على �أن 
�لقاري،  �للقب  ح�سد  هو  هدفه 
ن�سف  �لدور  �إىل  �لتاأهل  �أن  و�أكد 

و�سوله  منذ  هدفه  كان  �لنهائي 
لهذه  �لو�سول  فاإن  ولذلك  مل�رص، 
بالن�سبة  مفاجاأة  ال ميثل  �ملرحلة 

له.
و�أو�سح �أن منتخب تون�س مل ي�سعد 
�إىل ن�سف نهائي �أمم �أفريقيا منذ 
عام 2004، وبالتايل على �لالعبني 
�أن يدركو� حجم �مل�سوؤولية �مللقاة 

لتحقيق  �ل�سديد  و�لرتكيز  عليهم 
�ل�سنغال  العبي  �أن  و�أكد  �للقب، 
مثل باقي جنوم غرب �لقارة لديهم 
ممتاز،  بدين  و�أد�ء  كبرية  موهبة 
�أي�ساً  �أفريقيا  �سمال  العبي  ولكن 
وجماعية،  تكتيكية  جو�نب  لديهم 
و�سعبة  قوية  �لغد  مو�جهة  جتعل 

على �لفريقني.
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خالل  �لوطني  �لناخب  وك�سف 
�لتي  �ل�سحافية  �لندوة  تن�سيطه 
مو�جهة  ت�سبق  و�لتي  �أم�س  جرت 
نيجرييا �أن جميع ��سباله جاهزون 
العبه  عد�  ما  نيجرييا  ملو�جهة 
�أنهت  �إ�سابة  يعاين  �لذي  عطال 
مغامرته يف كاأ�س �إفريقيا مو�سحا 
�لتي  �لبد�ئل  عن  يك�سف  لن  �نه 
يح�رص لها حت�سبا لتعوي�س عطال 
�سوف  �لتي  �خلطة  لك�سف  تفاديا 

رغم  �ليوم،  مو�جهة  يف  بها  يلعب 
جنوم  �إيقاف  ب�سعوبة  �عرت�فه 

نيجرييا على �لرو�ق.
�ملتحدث  رف�س  �ملقابل،  يف 
للتاأهل  �خلو�س يف هوية �ملر�سح 
�أنه  و�سدد  �لنهائية،  �ملبار�ة  �إىل 
مرة  كل  يف  �حلديث  من  �سئم 
�أن  مو�سحا  �ملو�سوع،  نف�س  على 
دورها  بلغت  �لقارية  �ملناف�سة 
يوجد  ال  وبالتايل  �لنهائي  ن�سف 
مبار�ة  �إىل  للتاأهل  حمدد  مر�سح 
حظوظ  �أن  باعتبار  �لنهائي 

�ملنتخبات �الأربعة مت�ساوية.
بلما�سي  �أ�ساد  �أخرى،  جهة  من 
�أنه  بالعبه بغد�د بوجناح �نه قال 
�مل�ستوى  على  كبري  بعمل  يقوم 
من  عدد  يف  و�ساهم  �جلماعي 
�لت�سكيلة  �سجلتها  �لتي  �الأهد�ف 
�الأهد�ف  �أنه �سجله  �لوطنية، كما 
يف �للقاء�ت �لت�سفوية، م�سيفا �ن 
لركلة  وهر�ن  مدينة  �بن  ت�سييع 
�جلز�ء ال ميثل م�سكلة بالن�سبة له.
يف �سياق خمتلف، �أو�سح �مل�سوؤول 
�الأول على �لعار�سة �لفنية �لوطنية 

من  ��ستفاد  �لوطني  �ملنتخب  �أن 
جماهريه  طرف  من  قوي  دعم 
و�لذين ذرفو� �لدموع عقب �لتاأهل 
على ح�ساب كوت ديفو�ر، مو�سحا 
�لفرح جمدد�  �أنه يرغب يف دموع 
نيجرييا،  �أمام  �ليوم  مبار�ة  خالل 
ر�مي  العبه  عن  �ملعني  ود�فع 
�إحدى  حاولت  عندما  �سبعيني  بن 
�تهامه  �لنيجرييات  �الإعالميات 
لقطة  يف  �حلكم  على  بالتحايل 
�مليد�ن  �أر�سية  على  �سقوطه 

وتغليطه.

دافع بقوة عن بن �شبعيني ورف�ض احلديث عن املر�شحني

بلما�ضي: ركزنا على اال�ضرتجاع ون�ضعى اإىل دموع الفرح جمددا
اعرتف الناخب الوطني جمال بلما�شي اأنه ركز بعد مقابلة كوت ديفوار على العمل من جانب ال�شرتجاع 
وت�شهيل مهمة اأ�شباله من اأجل ا�شتعادة لياقتهم البدنية وجتاوز عاملي الإرهاق والتعب الذي واجههم يف 

لقاء ربع النهائي الذي لعبوه اإىل غاية ركالت الرتجيح، الأمر الذي جعلهم ي�شاعفون املجهودات، �شاهم يف 
حت�شريه برنامج عمل خا�ض يعتني باللياقة البدنية واجلانب املعنوي لالعبني.

ال�شنغال / تون�ض اليوم ابتداء من 17:00

واقعية ن�ضور قرطاج ت�ضطدم بحلم اأ�ضود التريانغا
�آالن  �لفرن�سي  �ملدرب  يقارب 
جتربته  �سديدة  بو�قعية  غريي�س 
�لقارية،  �لبطولة  يف  �خلام�سة 
ن�سور  يقود  �ملخ�رصم  �ملدرب 
�ألغام �النتقاد�ت  قرطاج بني حقل 
ثمن  �إىل  تاأهل  فقد  و�لنتائج، 
�لنهائي دون �أي فوز مكتفيا بثالثة 
تعادالت و�سعته ثانيا يف �ملجموعة 
�خلام�سة، ثم تعادل يف ثمن �لنهائي 
�سد غانا 1-1 يف �لوقتني �الأ�سلي 
بركالت  يعرب  �أن  قبل  و�الإ�سايف 
�لرتجيح 5-4، وقد �نتظرت تون�س 

ربع �لنهائي لتفر�س نف�سها بثالثية 
مدغ�سقر،  ح�ساب  على  نظيفة 
متو��سعا  كان  و�إن  �لذي  �ملنتخب 
مفاجاأة  �سكل  لكنه  �لورق،  على 
�لبطولة �لتي خا�س غمارها للمرة 
وثقة،  �أع�ساب  بربودة  �الأوىل، 
مبار�ة  كل  بعد  غريي�س  يو�جه 
عن  �لتون�سيني  �ل�سحفيني  �أ�سئلة 
�لكبري  �لفوز  يبدل  ومل  �الأد�ء، 
�خلمي�س من �أمر كان مفعوال، لكن 
غريي�س بد� �أكرث حزما وثقة معلنا: 

"لن �أرد على �النتقاد�ت". 

�ل�سنغال  وجود  رغم  �ملقابل،  يف 
�سمن �ملر�سحني للقب منذ عقود، 
فاإن "�أ�سود �لتري�نغا" مل يز�أرو� بعد 
�الأفريقية  �الأمم  لقب  يحملو�  ومل 
بتو��سع  �ملنتخب  وبد�أ  مطلقا، 
مقارنة باملتوقع من �أف�سل منتخب 
قاري يف ت�سنيف �لفيفا، مع �أ�سماء 
مع  �ملتوج  ماين  �ساديو  مثل  كبرية 
بطال  �الإجنليزي  ليفربول  فريقه 
و�ملد�فع  �أوروبا،  �أبطال  لدوري 
كاليدو  �الإيطايل  لنابويل  �ل�سلب 
كوليبايل، و�أنهى �لفريق �لدور �الأول 

ثانيا خلف �جلز�ئر يف �ملجموعة 
�لثالثة، و�كتفى بالنتيجة ذ�تها 0-1 
�أوغند�  �لنهائي على  يف ثمن وربع 
عن  �أ�سئلة  وطرحت  تو�ليا،  وبنني 
�ملنتخب �لذي �سجل �أف�سل نتيجة 
له باحللول و�سيفا يف ن�سخة 2002. 
�لنهائي،  ربع  بنني يف  مبار�ة  وقبل 
�لكبار  "�ملر�سحون  �سي�سيه:  قال 
يعطينا  هذ�  بالتاأكيد  هنا.  لي�سو� 
�ل�سنة  �إن هذه  نقول  الأن  �أكرب  ثقة 

قد تكون �سنتنا للقب.
ع.ق./وكالت

اأ�شاد بعمل بلما�شي وفر�ض عليه ال�شغط

روهر: اجلزائر املر�ضح لكنني 
متفائل بالتاأهل اإىل النهائي

نيجرييا  منتخب  مدرب  ك�سف 
غرينوت روهر عن ��ستعد�د �أ�سباله 
�أمامهم  و�لفوز  �جلز�ئر  ملو�جهة 
من �جل �لعبور �إىل مبار�ة �لنهائي، 
حيث �أو�سح �أنهم عملو� كثري� على 
م�ستوى �جلانب �لتكتيكي ودر�سو� 
لدخول  حت�سبا  �خل�سم  جيد� 
�أنهم  مو�سحا  عليه،  و�لفوز  �للقاء 
عنيد�  خ�سنا  �ليوم  يو�جهون 
وقويا مل ينهزم منذ �نطالق كاأ�س 
يف  ي�سعوه  لن  �الأمر  لكن  �إفريقيا 
يلعبون من  �أنهم  باعتبار  �حل�سبان 

�أجل �لفوز و�لتاأهل ال غري.
ن�سق  رفع  على  روهر  وعمل 
�ملنتخب  على  بو�سعه  �ل�سغط 
�جلز�ئر  �أن  �كد  عندما  �لوطني 
�لنهائي  بلوغ  �إىل  �ملر�سحة 
و�لتتويج باللقب باعتبارها �الأف�سل 
وفق �الإح�سائيات و�الأرقام ح�سبه، 

عليها  �سيكون  �ل�سغط  �ن  م�سيفا 
عن  بعيدين  �سيكونون  و�أ�سباله 
�أريحية  مينحك  �لذي  �ل�سغط 
�مليد�ن  �أر�سية  على  نف�سية 
�ملتحدث  ورف�س  ي�سيف،  
�ملنتخبني  مبار�ة  على  �العتماد 
برو�سيا،  �لعامل  كا�س  ت�سفيات  يف 
عندما �سدد �ن �ملعطيات تغريت 
�آنذ�ك  �خل�رص  �أن  باعتبار  كثري� 
�الأمر  عليه  هو  مما  �أ�سعف  كانو� 
�الأخطاء  �رتكاب  �إىل جانب  حاليا 
�لفردية، لكنه ��ستطرد �أن ملا�سي 
يقوم بعمل كبري �سمح له بتح�سني 
معطيات  عدة  عرب  �ملنتخب 
�خلطوط  بني  متو�زنا  و�أ�سبح 
�لثالثة وتطور تكتيكيا �الأمر �لذي 
يو�جه مناف�سا خمتلفا عن  يجعله 

�ل�سابق.
ع.ق.

ت�شريحات: 
عبيد: �شوف نقاتل لإ�شعاد 

اجلزائريني

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أبدى 
بقدرة  ثقته  عن  عبيد  مهدي 
�ملنتخب �لوطني يف تخطي عقبة 
�إىل  و�لتاأهل  �لنيجريي  �ملنتخب 
�إفريقيا  لكاأ�س  �لنهائي  مبار�ة 
�أ�سار  �ل�سدد  هذ�  ويف  لالأمم، 
�أم�س  ت�رصيحاته  خالل  عبيد 
ت�سبق  �لتي  �ل�سحافية  �لندوة  يف 
مقابلة نيجرييا �أن �ملناف�س ميلك 
�أ�سحاب  والعبني  قوية  جمموعة 
فرديات، لكنهم يعلمون �مل�سوؤولية 
�لتي على عاتقهم و�سعوبة �ملهمة 
�لتي تنتظرهم �مام مناف�س يح�سب 
له �ألف ح�ساب، مو�سحا �أنهم �سوف 
�لفوز،  �أجل  عليهم من  ما  يعملون 
و�عرتف متو�سط ميد�ن �لت�سكيلة 
لكنه  بفرن�سا  مولود  �أنه  �لوطنية 
�أ�سوله  بكون  �فتخاره  عن  عرب 
�سوف  �لغر�س  لهذ�  جز�ئرية 
ي�ساعف �جلهود على �مللعب من 
�خل�رص  قيادة  يف  �مل�ساهمة  �جل 
�إىل �لتاأهل وتن�سيط مبار�ة �لنهائي 

�لذي  �جلز�ئري  �ل�سعب  و�إ�سعاد 
ينتظر منهم �لعودة باللقب �لقاري 

ح�سبه.
م�ستعدون  �أنهم  عبيد  و�أ�ساف 
للمقابلة وقامو� بتح�سري جيد من 
قدموه  �لذي  �لكبري  �لعمل  خالل 
�نطالق  منذ  �لوطني  �لناخب  مع 
�لرتب�س �لتح�سريي وبالتايل �سوف 
�لثقة  عند  يكونو�  حتى  يعملون 
�أ�سبحو�  بعدما  فيهم  �ملو�سوعة 

�ملر�سحني �إىل �إحر�ز �لكاأ�س. 

اأومورو: ا�شتفدنا من 
ال�شرتجاع وم�شتعدون 

للجزائر
عربرّ العب منتخب نيجرييا كينيث 
وزمالئه  ��ستعد�ده  عن  �أومورو 
�لوطني  �ملنتخب  مو�جهة  �إىل 
و�لتاأهل  بها  �لفوز  على  و�لعمل 
قال يف  �لنهائي، حيث  مبار�ة  �إىل 
عقدها  �لتي  �ل�سحافية  �لندوة 
�ملمتازة  �لن�سور  ت�سكيلة  �أن  �م�س 
و�سوف  �خل�رص  ملالقاة  جاهزة 
به ال  �لفوز  �أجل  �للقاء من  تدخل 
من  ��ستفادو�  �نهم  م�سيفا  غري، 
على  �ساعدهم  �إ�سايف  ر�حة  يوم 
و�لتعب  �الإرهاق  من  �لتخل�س 
ولهذ�  �ال�سرتجاع  يف  وجنحو� 
�الأمر �سيكونون يف �ف�سلية مقارنة 

باملناف�س ح�سبه.
ع.ق.

جريي�س: ال�ضنغال كتاب مفتوح قد يح�ضم املواجهة

�أمين  ظهري  جا�ساما  المني  عرب 
�سعادته  عن  �ل�سنغال  منتخب 
ببطولة  �الأربعة  لدور  بالو�سول 
مو�سًحا  �الأفريقية،  �الأمم  كاأ�س 
�لفوز  �أجل  من  �سيلعب  فريقه  �أن 
ن�سف  يف  �ليوم  تون�س  على 
جا�ساما  وقال  �لبطولة،  نهائي 
�للقاء،  قبل  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  يف 
جريي�س  �آالن  �لفرن�سي  وجود  �إن 
لل�سنغال  �ل�سابق  �لفني  �ملدير 
ملنتخب  �لفني  �جلهاز  ر�أ�س  على 
�آخر،  بُعًد�  �للقاء  �سيعطي  تون�س 
ذكريات  لدينا  "بالفعل  و�أ�ساف: 

�أن  �حلقيقة  ولكن  جريي�س  مع 
كل  يعلم  ال  �لفرن�سي  �ملدرب 
كثرًي�  تغري  فالفريق  �لالعبني 
العبون  وجاء  عهده،  يف  كان  عما 
وتوىل  �لبع�س".  ورحل  �آخرون 
يف  �لتري�نغا  �أ�سود  قيادة  جريي�س 
قبل   2015 �إىل   2013 بني  �لفرتة 
رحيله ل�سالح �ملدرب �حلايل �أليو 
�أن مو�جهة تون�س  و�أ�سار  �سي�سيه، 
�سعبة، مو�سًحا �أن �ملناف�س يجيد 
�لو�سط وبناء  �للعب بقوة يف خط 
�للقاء  يجعل  ما  وهو  �لهجمات 

قوًيا بني �لفريقني.

جا�ضاما: جريي�س يعطي ُبعًدا 
ا ملواجهة تون�س خا�ضً

ق.ر.

ق.ر.
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املواجهات  تتجّدد 
جتمع  التي  الكروية 
اجلزائر  منتخبي 
جمددا  ونيجرييا 
يف  تقابال  اللذان  وهما 
�سابقة  منا�سبات  ثمان 
اإفريقيا  كاأ�س  مبناف�سة 
لالأمم والتي كان خاللها 
النيجريي  التفوق 
الطرف  على  طفيف 
فاز  بعدما  اجلزائري 
يف  النيجريي  املنتخب 
مقابل  مقابالت  اأربع 
املنتخب  لفائدة  ثالثة 
ان  و�سبق  الوطني، 
يف  املنتخبان  تقابل 
وقت  يف  اثنني  نهائيني 
التتويج  وكان  �سابق 
منتخب،  لكل  منا�سفة 
مواجهة  اأول  كانت  اأين 

ونيجرييا  اجلزائر  بني 
العام  يف  املناف�سة  يف 
1980 وذلك خالل نهائي 
اأين  القارية  املناف�سة 
»الن�سور  ت�سكيلة  توجت 
باللقب  املمتازة« 
نظيفة،  بثالثية  القاري 
قبل اأن يعاود املنتخبان 
دور  يف  جمددا  اللقاء 
جمموعات ن�سخة 1982 
ليبيا  احت�سنتها  التي 
لفائدة  اللقاء  وانتهى 
اجلزائر بنتيجة هدفني 
جتددت  بينما  لواحد، 
يف  املنتخبني  لقاءات 
بالعام  املوالية  الدورة 
ديفوار  كوت  يف   1984
بالتعادل  انتهت  اأين 
انتهت  الذي  الوحيد 
عليه لقاءات املنتخبني، 

اأي�سا يف  يلتقيا  اأن  قبل 
ن�سخة 1988 التي جرت 
يف  وذلك  املغرب  يف 
النهائي  ن�سف  الدور 
نيجرييا  ح�سمتها  حيث 
بركالت  ل�ساحلها 
الرتجيح 9-8 بعد انتهاء 
املقابلة بالتعادل هدف 

يف كل �سبكة.
وجتدد  عاد  بينما 
كاأ�س  ن�سخة  يف  اللقاء 
التي   1990 اإفريقيا 
جرت ببالدنا وتواجهت 
البداية  يف  الت�سكيلتني 
املجموعات  بدور 
اخل�رض  ح�سمها  حيث 
بخما�سية  ل�ساحلهم 
يعاودا  اأن  قبل  لواحد، 
مباراة  يف  املواجهة 
بها  فاز  والتي  النهائي 

�رضيف  الالعب  رفقاء 
وجاين من خالل الهدف 
يف  وقعه  الذي  الوحيد 
�سابع  وكان  املباراة، 
املنتخبني يف  مقابالت 
كاأ�س  جمموعات  دور 
 2002 العام  اإفريقيا 
التي جرت على اأرا�سي 
مايل  بها  وفازت  مايل 
اأن  قبل  نظيف  بهدف 
اللقاءات  ختام  يكون 
اأي�سا  نيجرييا  لفائدة 
انغوال  طبعة  خالل 
تقابال  اأين   2010 العام 
الرتتيبية  املقابلة  يف 
اأجل املركز الثالث  من 
لفائدة  االنت�سار  وعاد 
دون  بهدف  نيجرييا 

رد.
عي�شة ق.

انطلقت التخوفات باكرا من مقابلة 
املنتخب الوطني ونظريه  النيجريي 
املقررة �سهرة اليوم حل�ساب الدور 
كاأ�س  ملناف�سة  النهائي  ن�سف 
مناف�ساتها  اجلارية  لالأمم  اإفريقيا 
يف م�رض وذلك بعدما اأعلن االحتاد 
تعيني  عن  القدم  لكرة  االإفريقي 
غا�ساما  باكاري  الغامبي  احلكم 
للمربع  القمة  مواجهة  الإدارة 
القارية،  املناف�سة  من  الذهبي 
احلكم  هذا  ا�سم  ارتبط  حيث 
التحكيمية  واالأخطاء  بالف�سائح 
خالل مباريات يف االأعوام املا�سية، 
ولهذا الغر�س فاإن غا�ساما كان بطل 
الف�سيحة التحكيمية التي جرت يف 
نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا لن�سخة 

العام املا�سي والتي جمعت فريقي 
الرتجي التون�سي والوداد البي�ساوي 
وت�سبب  راد�س  مبلعب  املغربي 
مواجهة  يف  الفار  تقنية  تعطل 
الوداد  العبي  احتجاج  اإىل  االإياب 
البي�ساوي ب�سبب عدم االإعالن عن 
ل�ساحلهم  �سحيحتني  جزاء  ركلتي 
والذين ان�سحبوا من اللقاء وغادروا 
ذلك  جانب  اإىل  امليدان،  اأر�سية 
خلف  املت�سبب  غا�ساما  كان 
على  الكاف  �سلطتها  التي  العقوبة 
مهدي  اجلزائري  الدويل  احلكم 
عن  يعلن  مل  بعدما  �سارف  عبيد 
للرتجي  �سحيحتني  جزاء  ركلتي 
امل�رضي  االأهلي  اأمام  التون�سي 
القارية  املناف�سة  نف�س  نهائي  يف 

قبل  ما  العام  طبعة  يف  جرت  التي 
على  بال�سلب  واأثرت  املن�رضم 
اأوقف  بعدما  التحكيمي  م�سواره 
عن اإدارة املقابالت على امل�ستوى 
الغامبي  احلكم  اأن  باعتبار  الدويل 
الفيديو  تقنية  على  امل�سوؤول  كان 

»VAR« يف تلك املواجهة.
مباراة  احلكم  نف�س  اأدار  ان  و�سبق 
�سابق  وقت  يف  املنتخبني  جمعت 
النيجريي  املنتخب  بفوز  وانتهت 
الكاف  وكانت  رد،  دون  بثالثية 
مباراة  اإدارة  لغا�ساما  اأ�سندت  قد 
واحدة يف املناف�سة القارية وجمعت 
�سمن  ومدغ�سقر  نيجرييا  منتخبي 

الدور االأول.
عي�شة ق.

والثالث اأمام نف�س املناف�س بعدما 
ال�سابقني  النهائيني  يف  واجهوا 
النهائي  يف  انهزموا  نيجرييا 
بينما  بنيجرييا  العام 1980  االأول 
فازوا بلقبهم القاري الوحيد اأمام 
نف�س املنتخب العام 1990 باأر�س 
الناخب  اأ�سبال  ويدخل  الوطن، 
باالإرادة  مت�سلحني  الوطني 
اأجل  من  القويتني  والعزمية 
منذ  االإيجابي  امل�سار  موا�سلة 
ينهزموا  مل  اأين  »الكان«  انطالق 

املقابالت  من  مقابلة  اأي  يف 
اإىل  خا�سوها،  التي  اخلم�س 
جانب اأن الت�سكيلة الوطنية تعول 
والت�سامن  القوية  الروح  على 
بينهم  فيما  الالعبني  مييز  الذي 
من اأجل العمل على جتاوز عقبة 
ت�سكيلة الن�سور املمتازة« ب�سالم.

الذي  الكبري  التخوف  ويبقى 
جمال  الوطني  الناخب  يتملك 
والتعب  بافرهاق  يتعلق  بلما�سي 
والذين  الالعبني  مييز  الذي 

قوية  مباراة  �ساعة   48 قبل  لعبوا 
اأنهكتهم بدنيا وهم الذين خا�سوا 
اإىل  واالإ�سايف  االأ�سلي  توقيتها 
االأمر  الرتجيح  ركالت  جانب 
مقارنة  الالعبني  اتعب  الذي 
الذي ي�ستفيد من يوم  باملناف�س 
بزمالء  مقارنة  اإ�سايف  راحة 
القائد ريا�س حمرز، هذا االأمر 
الذي يجعل بلما�سي يقوم بعمل 
اال�سرتجاع  م�ستوى  خا�س على 
الأ�سباله  ال�سماح  اأجل  من 

لياقة بدنية  بالتواجد يف اف�سل 
ريتم  جماراة  ي�ستطيعوا  حتى 

مقابلة املربع الذهبي.
وي�رض الالعبون على رد اجلميل 
التي  اجلزائرية  اجلماهري  اإىل 
تنقلت بقوة اإىل عا�سمة الفراعنة 
من اأجل م�ساندتهم، وال ميلكون 
�سوى  اإليهم  لتقدميها  من هدية 
اإىل  العبور  تاأ�سرية  اقتطاع 
املباراة النهائية والتناف�س على 
اللقب القاري الذي تبقى العودة 

بتاجه على كل ل�سان.
و�سوف تعرف الت�سكيلة الوطنية 
بلقاء  مقارنة  واحدا  تغيريا 
كوت ديفوار، حيث �سوف يغيب 
عطال  يو�سف  االأمين  املدافع 
التي  اخلطرية  االإ�سابة  ب�سبب 
الكتف  م�ستوى  على  تلقاها 
عن  �سهر  من  اأكرث  وتبعده 
املناف�سة، وبالتايل فاإن الناخب 
الوطني �سوف يبحث عن البدائل 
خلالفته يف الرواق االأمين والتي 

�سوف تكون بني مهدي زفان اأو 
عي�سى ماندي.

ولن تكون مهمة الت�سكيلة الوطنية 
�سهلة باعتبار اأنها �سوف تواجه 
منتخبا قويا ومر�سحا اإىل جانب 
القاري،  اللقب  الإحراز  ال�سنغال 
عن  النيجرييون  يبحث  حيث 
اإفريقيا  لكاأ�س  الرابع  لقبهم 
كاأ�س  اآخر  اأحرزوا  كانوا  بعدما 

يف العام 2013.

اجلزائر / نيجرييا اليوم ابتداء من 20:00

املحاربون يت�ضلحون بالروح القتالية 
لكبح خطورة الن�ضور املمتازة

ي�شرب املنتخب الوطني موعدا مع نظريه النيجريي ا�شتعداد ملقابلة ن�شف النهائي 
ملناف�شة كاأ�س اإفريقيا للأمم اجلارية يف القاهرة، حيث تلعب املواجهة �شهرة اليوم على 

امللعب الدويل بالقاهرة، اأين ي�شعى لعبو اخل�شر اإىل موا�شلة احللم وتعبيد الطريق 
نحو التم�شك باآمالهم يف التتويج بلقب كاأ�س اإفريقيا الثاين يف تاريخ م�شاركة اجلزائر 

باملناف�شة القارية، حيث ل يف�شل اخل�شر �شوى 90 دقيقة اأو 120 دقيقة على بلوغ 
النهائي الثالث يف تاريخ م�شاركتهم القارية

الكاف عّينته لإدارة مقابلة اخل�شر ونيجرييا رغم �شجله التحكيمي ال�شيئ

اجلزائريون متخوفون من الغامبي غا�ضاما

عي�شة ق.

للبالد  العليا  ال�سلطات  و�سعت 
بنقل  يتعلق  فيما  جديدة  تدابري 
ت�سجيع  يف  الراغبني  االأن�سار 
املنتخب الوطني اإىل م�رض، حيث 
امر الوزير االأول نور الدين بدوي 
اأجل  من  طائرات   10 بتخ�سي�س 
اجلزائر  من  جوي  ج�رض  و�سع 
منح  بغية  القاهرة  العا�سمة  نحو 
اجل  من  اجلماهري  اإىل  الفر�سة 
ت�سجيع اخل�رض والوقوف بجانبهم 
املقررة  النهائي  ن�سف  مباراة  يف 

ملعب  على  نيجرييا  اأمام  اليوم 
اخل�سو�س  هذا  ويف  القاهرة، 
اخلا�سة  التدابري  و�سع  مت  فقد 
طائرات  الع�رض  توزيع  خالل  من 
على  االأن�سار  لنقل  املخ�س�سة 
عرب  واليات  خم�س  عرب  م�رض 
بكل  االأمر  ويتعلق  الوطني  الرتاب 
ق�سنطينة،  وهران،  العا�سمة،  من 
عنابة وورقلة من اأجل ال�سماح اإىل 
اأكرب عدد من اجلماهري الراغبة يف 
م�ساهدة مقابلة اخل�رض يف املربع 

والوقوف  املدرجات  من  الذهبي 
اإىل جانب الت�سكيلة الوطنية.

ال�سلطات  قررت  ذلك،  جانب  اإىل 
طائرات   6 تخ�سي�س  العليا 
ع�سكرية لفائدة االأن�سار مبجموع 
اإىل  التنقل  اأجل  من  منا�رض   600
يف  وذلك  اخل�رض  وم�ساندة  م�رض 
اإىل  الوطني  املنتخب  تاأهل  حال 
�سيكون  حيث  النهائية،  املباراة 
بوفاريك  مطار  عرب  التنقل 

الع�سكري.

اإىل جانب توفري 6 طائرات ع�شكرية يف حال بلوغ النهائي

الدولة تفتح ج�ضرا جويا وتخ�ض�ص 
10 طائرات نحو القاهرة

تفوقوا عليها يف 3 مباريات مقابل 4 هزائم يف تاريخ املواجهات بينهما

اخل�ضر ي�ضعون اإىل اإحلاق الهزمية الرابعة بنيجرييا

فيغويل �شيكون جاهزا ملواجهة نيجرييا

عطال ينهي »الكان« باكرا وزفان اأو
 ماندي الأقرب لتعوي�ضه

الدويل  الالعب  م�سوار  انتهى 
يف  عطال  يو�سف  اجلزائري 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات 
خطورة  تاأكدت  بعدما  ر�سميا 
وكان  منها  يعاين  التي  االإ�سابة 
النهائي  ربع  مقابلة  يف  تلقاها 
اأمام كوت ديفوار، حيث لن يتمكن 
الظهري اليمن للخ�رض من اللعب يف 
مباراة اليوم اأمام نيجرييا و�سيغيب 
يف  للخ�رض  االأخرية  املقابلة  عن 
اأنه  باعتبار  القارية  املناف�سة 
الكتف  م�ستوى  على  ك�رضا  تلقى 
يحتاج  داخلي  والك�رض  االأمين 
على ابتعاد الالعب عن املناف�سة 
بني  –ما  ون�سف  �سهرا  يقارب  ما 
اأحبط  االأمر  هذا  اأ�سابيع-  و6   5
خرج  الذي  الالعب  معنويات 
متاأثرا من االأمل بعد ن�سف �ساعة 
تدخل  عقب  اللقاء  انطالق  على 
العبي  احد  طرف  من  عليه  قوي 
له  وت�سبب  االإيفواري  املنتخب 

يف �سقوط �سيئ على الكتف اأنهى 
ب�سببه املغامرة القارية.

اإ�سابة عطال وتاأكد غيابه ر�سميا 
»الكان«  دورة  من  تبقى  ما  عن 
جمال  الوطني  الناخب  جتعل 
عن  بالبحث  مطالبا  بلما�سي 
الذي  الالعب  واإيجاد  البدائل 
وهو  االأمين  الرواق  يف  يخلفه 
اخليارات  من  عددا  ميلك  الذي 
منها  االأقرب  اأن  رغم  التكتيكية 
اعتماده على تغيري كال�سيكي عرب 
الدفع بالالعب مهدي زفان الذي 
معدم  املن�سب  نف�س  يف  ين�سط 
تغيري  يف  خماطرة  اأي  اإحداث 
اخلطة التكتيكية للت�سكيلة الوطنية 
جانب  اإىل  امليدان،  اأر�سية  على 
من  مقربة  م�سادر  حتدثت  ذلك 
بيت اخل�رض يف م�رض عن اإمكانية 
رين  ملعب  بالعب  الدفع  عدم 
الفرن�سي ب�سبب عدم جاهزيته من 
اعتماده  واإمكانية  البدين  اجلانب 

�سبق  الذي  ماندي  عي�سى  على 
فريقه  مع  املن�سب  يف  اللعب  له 
اأن  قبل  الفرن�سي  رمي�س  ال�سابق 
ينتقل اإىل ريال بيتي�س االإ�سباين مع 
اأو  تاهرات  مهدي  على  االعتماد 
رفيق حلي�س يف حمور الدفاع اإىل 
ويبقى  العمري،  بن  جمال  جانب 
حلي�س االأقرب للعب يف املن�سب.

الالعب  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
تامة  بن�سبة  فيغويل جاهز  �سفيان 
اأمام نيجرييا وفق  من اجل اللعب 
ت�رضيحات بلما�سي الذي اأعلن اأن 
جميع التعداد جاهز ملوعد اليوم 
يريح  الذي  االأمر  عطال  عدا  ما 
خروج  بعد  اجلزائرية  اجلماهري 
متاأثرا  اخل�رض  ميدان  متو�سط 
باالإ�سابة اأمام كوت ديفوار والذي 
تبني من خالل الفحو�سات الطبية 
اأنها لي�ست خطرية و�سيكون جاهزا 

للقاء نيجرييا.
عي�شة ق.

ع.ق.



كري�ستيانو  الربتغايل  ي�ستعد 
رونالدو مهاجم نادي جوفنتو�س 
مع  اجلديد  املو�سم  خلو�س 
ال�سيدة العجوز يف ثاين موا�سمه 
للح�ساب  ووفًقا  بتورينو، 
موقع  على  »لليويف«  الر�سمي 
»تويرت«  االجتماعي  التوا�سل 
فاإن كري�ستيانو توجه اأول ام�س 
اليويف،  يف  الطبي  املركز  اإىل 
االختبارات  اإجراء  اأجل  من 

قبل  باللياقة  واخلا�سة  الطبية 
بداية املو�سم، وكان جوفنتو�س 
اإ�سافًيا  وقًتا  كري�ستيانو  منح 
الفريق،  اإىل  االن�سمام  قبل 
الربتغال  مع  خا�س  اأن  بعد 
مناف�سات دوري االأمم االأوروبية 
املا�سي،  املو�سم  انتهاء  عقب 
رونالدو  ا�ستقبال  يف  وكان 
التي  جوفنتو�س  جماهري  بع�س 
حر�ست على التقاط ال�سور مع 

النجم الربتغايل واحل�سول على 
االختبارات  اإجراء  قبل  توقيعه 
كري�ستيانو  اأن  يذكر  الطبية. 
انتقل اإىل جوفنتو�س يف ال�سيف 
مليون   112 مقابل  املا�سي 
حتٍد  خو�س  اأجل  من  يورو، 
جديد والفوز بلقب دوري اأبطال 
العجوز،  ال�سيدة  رفقة  اأوروبا 
وهو ما �سيبحث عنه مرة اأخرى 

يف املو�سم املقبل.

�سحفي  تقرير  ك�سف 
تفا�سيل  عن  ام�س  اإيطايل 
مع  جوفنتو�س  اتفاق 
ب�ساأن  اأم�سرتدام  اأجاك�س 
الهولندي  املدافع  �سم 
ووفًقا  ليخت،  دي  ماتيا�س 
�سبورت  »�سكاي  ل�سبكة 
ليخت  دي  فاإن  اإيطاليا«، 
تورينو  اإىل  قريبًا  �سي�سل 
من اأجل التوقيع على عقد 
جوفنتو�س،  اإىل  انتقاله 
رفقة  ليخت  دي  يكون  ولن 

اأجاك�س يف مع�سكر الفريق 
بالنم�سا، ال�سيما اأن �سفقة 
جوفنتو�س  اإىل  انتقاله 
خالل  ر�سمًيا  �ستح�سم 

ال�ساعات القليلة املقبلة.
ينق�س  ما  اأن  واأ�سارت 
�سفقة دي ليخت التفا�سيل 
اأن  بعد  فقط،  النهائية 
الالعب  مع  النادي  اتفق 
مليون   12 تقا�سي  على 
باالإ�سافة  �سنوًيا،  يورو 
و�سع  مع  املكافاآت  اإىل 

العقد  يف  جزائي  �رشط 
يورو،  مليون   150 بقيمة 
انتقال  قيمة  اأن  واأو�سحت 
�ستكون  الهولندي  املدافع 
75 مليون يورو باملكافاآت، 
النهائي  لالتفاق  وفًقا 
واأجاك�س،  جوفنتو�س  بني 
على  جوفنتو�س  و�سيعر�س 
اأياك�س رفع املقابل املادي 
دفع  وقت  تاأخري  اأجل  من 
االأموال الأمور تخ�س قانون 

اللعب املايل النظيف.

دور ال�ضحية يراود
 ثالثي بر�ضلونة

النجم  مع  التعاقد  بعد  بر�سلونة  جنوم  من  ثالثة  ال�سحية  دور  يراود 
الفرن�سي اأنطوان غريزمان، ب�سبب االأف�سلية التي مينحها الالعب الذي 
التعاقد  واأنهى بر�سلونة  الهجومي،  اللعب يف جميع مراكز اخلط  يجيد 
مع الفرن�سي اأنطوان غريزمان ملدة 5 �سنوات حتى �سيف 2024 وب�رشط 
جزائي بقيمة 800 مليون يورو، ويُ�سلط  خالل التقرير التايل، ال�سوء على 

اأبرز ال�سحايا املتوقعني لغريزمان يف �سفوف الرب�سا

كوتينيو
منذ  بر�سلونة  مع  قدراته  اإثبات  يف  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  ينجح  مل 
الفر�س  الكثري من  للفريق يف �ستاء 2018، رغم ح�سوله على  ان�سمامه 
مب�ستواه  ظهوره  عدم  وبخالف  فالفريدي،  اإرن�ستو  الفني  املدير  وثقة 
الذي كان عليه حني كان يف �سفوف ليفربول االإجنليزي، دخل كوتينيو يف 

�سدام مع جماهري البار�سا، ما �سعب من فر�سه يف البقاء.
ورغم تاألق كوتينيو مع منتخب الربازيل يف بطولة كوبا اأمريكا التي توج 
بها راق�سو ال�سامبا بعد غياب دام 12 عاما، اإال اأن التعاقد مع اأنطوان 
قد  كوتينيو  وكان  كبرية،  ب�سورة  الربازيلي  اجلناح  بقاء  يهدد  غريزمان 
اهتمامات  وتلقى  البلوغرانا،  مع  م�سريه  يعلم  ال  باأنه  موؤخًرا  �رشح 
يونايتد  ومان�س�سرت  جريمان  �سان  باري�س  مثل  اأوروبية  اأندية  عدة  من 
وت�سيل�سي، وترددت اأنباء عن عودته لفريقه ال�سابق ليفربول، وقد يكون 
احلل االأقرب للربازيلي االنتقال لنادي العا�سمة الفرن�سية، �سمن �سفقة 

عودة مواطنه نيمار اإىل البار�سا.

دميبلي
املو�سم  بداية  البار�سا يف  ورقة حا�سمة يف �سفوف  كان  اأن دميبلي  رغم 
املا�سي، لكنه ابتعد ب�سبب االإ�سابات التي تعر�س لها على مدار املو�سم، 
كما اأن االأزمات ال�سلوكية التي دخل فيها الفرن�سي اأثرت كثريا على م�ستواه، 
وبالتعاقد مع غريزمان واقرتاب نيمار، قد يفتح بر�سلونة بابه اأمام دميبلي 
قبل  الالعب  لوكيل  االإدارة  تاأكيد  من  الرغم  على  ال�سيف،  هذا  للرحيل 
اأ�سابيع بعدم وجود نية لبيعه واأنه �سمن خطط النادي يف امل�ستقبل.  ويُعد 
املقبل،  املو�سم  يف  اأملانيا  بطل  ميونخ  بايرن  اأهداف  اأبرز  من  دميبلي 
لتدعيم اخلط الهجومي، خا�سة بعد اعتزال الهولندي اآريني روبن ورحيل 
للبافاري  الفني  املدير  كوفات�س  نيكو  و�رشح  ريبريي،  فرانك  الفرن�سي 
منذ اأيام اأن دميبلي من اأهم اأهدافه يف �سوق االنتقاالت، واأن الظروف يف 
بر�سلونة �ستخدمه للرحيل، وكما هو احلال بالن�سبة لكوتينيو، يُعد دميبلي 
�سمن الالعبني الذين يريدهم باري�س �سان جريمان �سلتعوي�س الربازيلي 
نيمار الذي اأ�سبح قاب قو�سني اأو اأدنى من العودة الرتداء قمي�س البار�سا.

لوي�س �سواريز
مع تقدم �سواريز يف العمر والذي يبلغ 32 عاما تراجع م�ستوى املهاجم 
االأوروغوياين كثرًيا عن ال�سنوات املا�سية، بجانب عدم وجود بديل مميز 
الذين  الالعبني  من  �سواريز  وكان  �سديد،  الإرهاق  الالعب  تعر�س  له 
يف  له  حقيقي  مناف�س  وجود  لعدم  اأ�سا�سي،  ب�سكل  امل�ساركة  ي�سمنون 
املو�سم  نرى يف  وقد  مع غريزمان،  التعاقد  بعد  تغري  ما  وهو  الفريق، 
�سيكون  حيث  البدالء،  مقاعد  على  بديلة  ورقة  ُمرد  �سواريز  اجلديد 

االعتماد االأكرب على ال�ساب غريزمان.

زيدان يغيب عن املع�ضكر 
الإعدادي للريال

زين  الفرن�سي  مدربه  اأن  اأم�س  اأول  االإ�سباين  مدريد  ريال  نادي  اأعلن 
الدين زيدان غاب عن التدريبات االإعدادية للمو�سم اجلديد يف مونرتيال 
الر�سمي يف  موقعه  على  ن�رش  بيان  النادي يف  وكتب  �سخ�سية،  الأ�سباب 
�سبكة االنرتنت: »مدربنا زين الدين زيدان غاب عن املع�سكر االإعدادي 
فاإن  عودته  وحتى  �سخ�سية،  الأ�سباب  مونرتيال  يف  اجلديد  للمو�سم 

التدريبات �سيقودها املدرب امل�ساعد دافيد بيتوين«.
واأكدت �سحيفة »اآ�س« االإ�سبانية ا�ستناداً اإىل م�سادر داخل النادي امللكي 
االأوىل  االإعدادية  الودية  املباراة  قبل  االأرجح«  على  �سيعود  زيدان  اأن 
جويلية   20 يف  واملقررة  االأملاين  ميونيخ  بايرن  �سد  اجلديد  للمو�سم 

بهيو�سنت االأمريكية.

االإ�سباين  بر�سلونة  اأعلن 
املهاجم  �سم  ر�سمياً 
الفرن�سي اأنطوان غرييزمان 
اأتلتيكو مدريد  من مواطنه 
ال�رشط  قيمة  دفع  بعد 
 120 املقدر  اجلزائي 
ما  ح�سب  يورو،  مليون 
على  الكتالوين  النادي  ذكر 
يف  وجاء  الر�سمي،  موقعه 
بيان بر�سلونة اأّن غرييزمان 
28 عاماً �سيوقع على عقد 
موا�سم   5 مدته  النادي  مع 
�سيبقيه يف قلعة »كامب نو« 
 ،2024 جوان   30 غاية  اإىل 
النادي  اإدارة  و�سعت  كما 
جزائياً  �رشطاً  الكتالوين 
اأمام كل من يفكر  تعجيزياً 
يف �سم »غريزو« م�ستقباًل، 
ال�رشط  قيمة  بلغت  حيث 
800 مليون يورو، ومل يقّدم 
اأو  توقيت  الكتالوين  النادي 
الر�سمي  التقدمي  تاريخ 
اجلماهري،  اإىل  لغريزمان 

واكتفى بذكر: »�سوف نن�رش 
الكامل  الربنامج  قريباً 
غرييزمان  اأنطوان  لتقدمي 
�سفوف  يف  جديداً  العباً 

بر�سلونة«.
ومل تكن وجهة بطل العامل 
اأعلن  كان  الذي  الفرن�سي 
اأنه  املا�سي  ماي  منذ 
مدريد  اأتلتيكو  �سيرتك 

حيث  املو�سم  نهاية  يف 
ال�رشط  قيمة  تنخف�س 
اجلزائي يف عقده من 200 
مليون يورو اإىل 120 مليون 
يورو، لكن م�سري غرييزمان 
بني  كبريا  توترا  اأ�سعل 
حيث  وبر�سلونة،  اأتلتيكو 
ندد نادي العا�سمة اال�سبوع 
بعدم  بيان  يف  املا�سي 

والنادي  الالعب  احرتام 
تفاو�سا  بعدما  الكاتالوين 
التعاقد يف �سهر  �رشا على 
خ�سم  يف  املا�سي  مار�س 
املناف�سة على االألقاب هذا 
خو�س  وحتديدا  املو�سم 
ملباراتيه  مدريد  اأتلتيكو 
االإيطايل  جوفنتو�س  �سد 
م�سابقة  نهائي  ثمن  يف 

دوري اأبطال اأوروبا
الناديني  بني  التوتر  وارتفع 
عن  غريزمان  غاب  بعدما 
اأتلتيكو  ا�ستعدادات  بداية 
اجلديد  للمو�سم  مدريد 
دفع  ما  املا�سي  االأحد 
اإجراء  فتح  اإىل  االأخري 
املهاجم  بحق  تاأديبي 
عقد  وكان  الفرن�سي، 
اأتلتيكو  مع  غرييزمان 
ريال  من  اإليه  ان�سم  الذي 
 2014 عام  �سو�سييداد 
وهو   ،2023 عام  �سينتهي 
الذي �سجل معه 133 هدفاً 

يف 257 مباراة واأحرز معه 
لقب الدوري االأوروبي عام 
غرييزمان  وان�سم   ،2018
كان  بعدما  بر�سلونة  اإىل 
اإىل  االنتقال  من  قريباً 
املا�سي  املو�سم  �سفوفه 
يف  البقاء  يقرر  اأن  قبل 
غ�سب  ويفجر  مدريد 
وامل�سوؤولني  اجلماهري 
اأول  وهي  الكاتالونيني، 
ال�سيف  هذا  كربى  �سفقة 
اكتفى  الذي  لرب�سلونة 
الدوري  بطولة  باإحراز 
املن�رشم  املو�سم  املحلي 
لهزمية  تعر�س  حني  يف 
ليفربول  اأمام  نكراء 
نظيفة  برباعية  االإجنليزي 
اأبطال  دوري  اإياب  يف 
عليه  تقدم  ان  بعد  اأوروبا 
ذهاباً على ملعب كامب نو 
خ�رش  كما  نظيفة،  بثالثة 
الكاأ�س  م�سابقة  نهائي 

املحلية اأمام فالن�سيا.
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تفا�ضيل اتفاق اليويف واأجاك�س حول دي ليخت

بر�ضلونة يعلن ر�ضميًا �ضم غريزمان

كري�ضتيانو يبداأ التحدي اجلديد من عيادة جوفنتو�س

بياًنا  مدريد  اأتلتيكو  نادي  اأ�سدر 
جديًدا، بعد اإعالن بر�سلونة تعاقده 
غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي  مع 
املوقع  ون�رش  اأم�س،  اأول  ظهر 
»ظهر  مدريد:  الأتلتيكو  الر�سمي 
رابطة  مقر  يف  غريزمان  حمامي 
من  غريزمان  عقد  لف�سخ  الليغا، 

جانب واحد، بعد اأن اأودع بر�سلونة 
عن  نيابة  يورو  مليون   120 مبلغ 
»يعتقد  البيان  واأ�ساف  الالعب«، 
اأتلتيكو مدريد اأن املبلغ املدفوع ال 
يكفي لتلبية ال�رشط اجلزائي لك�رش 
التعاقد، حيث اأن الالعب اتفق مع 
بر�سلونة قبل موعد تخفي�س قيمة 

ال�رشط اجلزائي من 200 اإىل 120 
مليون يورو، وقبل اأن يخرج الالعب 
يوم 14 ماي املا�سي ليعلن رحيله«، 
واختتم »يرى اأتلتيكو مدريد اأن اإنهاء 
املو�سم  نهاية  قبل  مت  قد  العقد 
ب�سبب ت�رشفات الالعب  املا�سي، 
يف  بالفعل  �سيبداأ  ال�سبب،  ولهذا 

اتخاذ االإجراءات املنا�سبة للدفاع 
ال�رشعية«.  وم�ساحله  حقوقه  عن 
تعاقده  اأعلن  قد  بر�سلونة  وكان 
ال�رشط  دفع  بعد  غريزمان  مع 
الالعب  �سيوقع  حيث  اجلزائي، 
ب�رشط  �سنوات   5 ملدة  عقد  على 

جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

اأتلتيكو مدريد يرد على بر�ضلونة 
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

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

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

ا.د. عبد الكاظم العبودي

رغم تفا�ت الر�ؤية االيديولوجية بني 
الفل�سطيني  الوطني  العمل  ف�سائل 
هذا  مثل  �لكن  املراأة  د�ر  حول 
احرتام  يف  مت�سامنا  يظل  التفا�ت 
�بتعاظم  الفل�سطينية  املراأة  د�ر 
د�رها عندما تكون مقا�مة �اأ�سرية 
ال�سهيونية  ال�سجون  يف  ��سامدة 
مما يدفع باجلميع اىل االفتخار بها 
�رمز  اإيقونة  موقع  كل  يف  �جعلها 

�حمط احرتام اجلميع.
من بني التطّورات املهّمة التي اأدت 
اإليها االنتفا�سة ح�سب مها اإبراهيم 
: ) هي االإعالن عن حركة االإ�سالم 
عام  ربيع  يف  »حما�س«  ال�ّسيا�سي 
�منفردة  م�ستقلّة  كحركة   1988
يف  با�رشت  �التي  الن�سال  داخل 
الأ�سلمة  تعليمات  �تطبيق  ��سع 
على  �سلطتها  �تثبيت  غزة  قطاع 
ر�ؤية  متتلك  احلركة  كانت  اأرجائه. 
�اجتماعية  �سيا�سية  اأيديولوجية 
�ا�سحة حول االأد�ار التي ينبغي اأن 
م�سلم  جمتمع  يف  الن�ساء  بها  تقوم 
نرى  اأن  املمكن  من   .)2014 )جاد 
االأيديولوجية  الر�ؤية  هذه  جتلّيات 
عن املراأة للمرة االأ�ىل يف ما يُعرف 
عام  ال�سادر  حما�س  حركة  مبيثاق 
ع�رشة  ال�سابعة  املادة  يف   1988
»د�ر  عنوان  حتت  ع�رشة  �الثامنة 

املراأة امل�سلمة«(:
] للمراأة امل�سلمة يف معركة التحرير 
فهي  الرجل،  د�ر  عن  يقل  ال  د�ر 
توجيه  يف  �د�رها  الرجال،  م�سنع 
كبري[...]  د�ر  �تربيتها  االأجيال 
�املراأة يف البيت املجاهد، �االأ�رشة 
لهـا  اأختاً  اأ�  كانت  اأماً  املجاهدة، 
الد�ر االأهم يف رعاية البيت �تن�سئة 
�القيم  املفاهيم  على  االأطفال 
االإ�سالم  من  امل�ستمدة  االأخالقية 
تاأدية الفرائ�س  اأبنائها على  �تربية 
اجلهادي  للد�ر  ا�سـتعداداً  الدينيـة 
الذي ينتظرهم، �من هنا البـد مـن 
التي  �املناهج  باملـدار�س  العنايـة 
لتكون  امل�سلمة،  البنت  عليها  تربى 
اأماً �ساحلة �اعية لد�رها يف معركة 

التحرير.
اأدوار ل تنتهي

اأن  اأعاله، ميكننا  املادة  من خالل 
نلحظ باأّن االأد�ار امل�سار اإليها هنا، 
بها  نادت  التي  االأد�ار  على خالف 

يف  حم�سورة  بقيت  العامة،  القيادة 
الن�ساء  اأد�ار  �يف  اخلا�س  احلّيز 
اخلر�ج  حتى  �اأمهات.  كز�جات 
املدار�س(  )اإىل  احلّيز  هذا  من 
اكت�ساب  بهدف  باالأ�سا�س  كان 
البنت امل�سلمة  يُعّدان  تربية �تعليم 
الوطنية- االأمومة  اإىل  للو�سول 
الدينية، �التي هدفها تن�سئة االأبناء 

ا�ستعداًدا للد�ر اجلهادي. 
ا�ستعارة  اأن  ماكلينتوك  ت�سري  فكما 
املراأة  د�نية  بتطبيع  تقوم  العائلة 
يف  الثنائية  البينية  على  �حتافظ 
مُيكن  ُهنا،  من  اجلندرية.  االأد�ار 
اعتبار هذه الفرتة فرتة حتّوٍل اأّثرت 
عموًما،  الوطنّي  اخلطاب  على 
�االأ�سلمة  امُلحافظة  نحو  �دفعته 
�يّدعي  حما�س.  قّوة  ازدياد  مع 
�عدد  ابراهيم  مها  الكاتبة  بحث 
 : البحث  الر�سينة يف  من مراجعها 
ينعك�س يف حتّول  التاأثري  هذا  اأن   (
�اال�ستعارّي  املجازّي  املفهوم 
رمزًيا  ت�سويًرا  ]باعتبارها  للعائلة 
ماكلينتوك[،  تُ�سري  كما  لالأّمة، 
للعائلة  اإ�سالمّي  مفهوٍم  اإىل 
املجتمع  اأركان  اأحد  باعتبارها 
مادّية  �نواة  ا�ستقراره،  �دعائم 

فعلّية لت�سكيل االأّمة �تراتبّيتها. 
الفرتة  هذه  اأن  البحث  يرى  �عليه، 
للمفاهيم  �تعميًقا  ت�سعيًدا  �سهدت 
رمزّي  د�ر  من  �حتّولها  الغريّية، 
يدفع باجتاه اأد�ار اجتماعّية للمراأة 
يف  فعلّي  د�ر  اإىل  للرجل،  �اأخرى 
الرجل  د�ر  �بالتايل  العائلة  تكوين 
الرجل  جتاه  �املراأة  املراأة  جتاه 
ذاته،  الوقت  يف  �لكن  �االأبناء. 
ر�ؤية  اأن  اإىل  االإ�سارة  ا  اأي�سً ميكننا 
ال�سياق  هذا  يف  تّتبع  كانت  احلركة 
�احد:  اآٍن  يف  متناق�سني  مبداأين 
ففي حني ي�سّدد الت�سور االإ�سالمّي 
على قيم العائلة الغريّية الفعلّية التي 
جتاه  لالأهل  �ا�سحة  اأد�اراً  ت�سمل 
االأبناء، اأ�سبحت هذه االأد�ار موّجهة 
اهتمام  من  الوطن:  نحو  باالأ�سا�س 
اإىل اهتمام يف  االأبناء �رعايتهم  يف 
اأجل  من  باالأبناء  �الت�سحية  الوطن 
ا�ستمراريته. بكلماٍت اأخرى، هنالك 
دائمة من املفهوم املجازّي  حركة 
االإ�سالمّي  املفهوم  اإىل  للعائلة 
مرة  ُ�ّجه  االآخر  �هذا  الفعلّي، 
 – اأخرى خلدمة املفهوم املجازّي 
اأي نحو »العائلة الوطنّية« اجلماعية 

�ا�ستمراريتها.

اأجندة احلركات الإ�سالمية و 
الوطنية العلمانية املتاأثرة

 Kandiyoti( ت�سري كنديوتي دينيز
احلركات  اأجندة  اأّن  اإىل   )Deniz
احلركات  �اأجندة  االإ�سالمية 
من  املتاأثرة  العلمانية  الوطنية 
الن�ساء،  ��سعت  قد  االأ�ىل  �سيطرة 
يف  اأد�ارهّن  �بالتايل  اأج�سادهّن 
 )1996 Deniz(مو�سٍع مرّكب للغاية
لالإ�سالم  �سياق طرح حما�س  . �يف 
اخلطاب  عن  بدياًل  ال�سيا�سّي 
الدرا�سات  ت�سري  العلمايّن،  الوطنّي 
فر�س  حا�لت  حما�س  اأن  اإىل 
الفل�سطينّي  ال�سارع  على  �سيطرتها 
من خالل حتّدي احلركات العلمانّية 
االأكرث  الق�سايا  من  �احدة  يف 
ح�سا�سّية بالن�سبة لها: ق�سايا حتّرر 
اأج�ساد  اأ�سبحت  هكذا،  الن�ساء. 
للتناف�س  معركٍة  ميدان  الن�ساء 
العلمانّية  احلركات  بني  ال�سيا�سّي 
 )1997  Hammami( �الدينّية 
مكانة  لتح�سني  املحا�لة  هذه   .
انعك�ست  �سيطرتها  �فر�س  احلركة 
يف حملة:) فر�س احلجاب(  � حملة 
�املتعا�نات(.  املتعا�نني  ت�سفية   (
��سًعا  خلقت  قد  االنتفا�سة  اإّن 
امل�ساركة  ال�سعب  لكّل  �سمح 
رد  كان  اأن�سطتها.  يف  فاعل  ب�سكل 
»ال�ساباك«  على هذه الهّبة ال�سعبّية 
العمالء  جتنيد  عملّيات  تكثيف 
التجنيد  �عملّية  �اجلوا�سي�س. 
االأ�ل  ال�سق  �سّقني:  من  تكّونت 
بني  االحتكاك  اأماكن  على  اعتمد 
ال�سق  �االإ�رشائيليني.  الفل�سطينيني 
عملّيات  اأي  باالإكراه،  كان  الثاين 
��سيلة  هو  االإ�سقاط   [ االإ�سقاط. 
تعتمد  املخابرات،  جهاز  ابتكرها 
�سخ�س  عن  »معلومات«  جمع  على 
فل�سطيني ميار�س -�سواء باملوافقة 
املجتمع  يعتربه  فعاًل  باالإكراه-  اأ� 
اجتماعًيا.  مقبول  غري  الفل�سطيني 
االإ�رشائيلية  االأجهزة  ا�ستغلّت 
�جهات النظر الفل�سطينية ال�سائدة 
حول ما يُعترب �سلوكيات غري مقبولة 
لتجنيد  رئي�سية  كاأداة  اجتماعًيا 

العمالء.
�مع ظهور هذا ال�سكل ازدادت ب�سكل 
عام درجات العنف امل�ستخدم �سد 
اتهموا  من  لت�سفية  �سواء  املجتمع 
كما  العد�،  مع  �التعا�ن  بالعمالة 
للذين ُ�ّجهت لهم تهم اأخالقية التي 

ب�سكل  اأي�ساً،  تربط  كانت  ما  غالباً 
�سلطات  مع  بالعالقة  باآخر،  اأ� 
��فًقا  )اإ�سالح2014(.  االحتالل 
الوطني  اخلطاب  قام  فقد  لهذا، 
»غري  الت�رشفات  بربط  امُلهيمن 
كممار�سة  اجتماعًيا،  االأخالقية« 
اجلن�س خارج اإطار الز�اج �املثلية 
ال  املثال  �سبيل  على  اجلن�سية 
اخليانة  مع  �ثيًقا  رباًطا  احل�رش، 

الوطنية.
ت�سكيك خبيث

ما  غالباً  الّتهم  من  االأخري  النوع 
اأثريت  اللواتي  خا�سة  الن�ساء،  م�ّس 
�سلوكهّن،  حول  اأخالقية«  »�سكوك 
لي�س  يخن  كمن  اإليهّن  ينظر  ��سار 
اأي�ساً  �لكن  العائلة  �رشف  فقط 
يجب  �بالتايل  الوطن،  �رشف 
ا�ستثمرت  تخلي�س املجتمع منهن. 
التي  الذعر  حالة  »حما�س«  حركة 
�سادت يف اأ��ساط ال�سكان خوًفا من 
بدت  التي  اأفكارها  لبّث  االإ�سقاط، 
الن�ساء«  »اإ�سقاط  على  �رّد  كعالج 
�هو عدم االختالط، �تقييد حرية 
اإ�سافة  عام،  ب�سكل  للن�ساء  احلركة 
�التحجب  املحت�سم  الزي  لفر�س 
اأخرى  عامة  �سلوكيات  �فر�س 
 Hammami 2014؛  )جاد، 
الع�سكري  اجلناح  يكن  مل   .)1997
املنّفذ  »حما�س«  بتنظيم  املرتبط 
االأكرب لعمليات قتل »امل�ستبه بهن«، 
تعد  خاليا  املقدمة  يف  جاء  لكن 
يف  يليها  »فتح«،  تنظيم  من  قريبة 
بـ«اجلبهة  املرتبطة  اخلاليا  ذلك 
ت�سري  فل�سطني«.  لتحرير  ال�سعبية 
حقيقة  اأن  ال�سياق،  بهذا  »بيتيت« 
لعلميات  االأكرب  املنّفذ  »فتح«  كون 
املعركة  طبيعة  تك�سف  القتل، 
الوطنية  احلركات  بني  التناف�سية 
تابعاً  البداية  اعترُبرِ منذ  اإقليم  على 

حلركة حما�س.

ح�سور طاغ

بناًء على هذا، �ح�سب ر�ؤية فوكو ما 
احل�سور  تك�سف  التي  البنيوية  بعد 
ال�سياغات  داخل  لل�سلطة  ال�سامل 
باجل�سد،  املتعلقة  اخلطابية 
�من�سحًقا  به  مفعواًل  �اعتباره 
ملنهج  �ممثاًل  ��سيا�سًيا  تاريخًيا 
 ،)83.p  ،2013  Mills( التد�ين 
املمكن  من   (  : ابراهيم  مها  ترى 
املمار�سات  باأن  هنا  االإ�سارة 

ُدّ�نت  الوطنّية  للحركات  ال�سيا�سية 
الن�ساء  اأج�ساد  على  اأخرى  مرة 
التي حتّولت اإىل اأر�س معركٍة اآخذة 
�تفاقم  ازدياد  فمع  التفاقم.  يف 
�الداخلي(،  )اخلارجي  التهديد 
الوطنّية،  احلركات  اأمام  يبق  مل 
كّكافة   – ذعٍر  بحالة  امُل�سابة 
تُكّثف  اأن  اإاّل  الفل�سطيني،  املجتمع 
االأج�ساد،  على  �ال�سيطرة  العنف 
خا�سًة اأج�ساد الن�ساء. فقد حتّو لت 
البقاء«  »حار�سة  من  الن�ساء  اأج�ساد 
رمز  اإىل  الفل�سطينية  االأر�س  �رمز 
 colonial( الكولونيايّل  لالخرتاق 
العد�  �تغلغل   )penetration
بحاجة  فهي  �بالتايل  االإ�رشائيلي، 
هذا  من  للحّد  �اإخ�ساع  ل�سيطرة 

التغلغل �االجتياح(.

تكري�ض الغريية
االأمثلة  خالل  �من  لهذا،  اإ�سافًة 
تكري�س  اإىل  االإ�سارة  ميكننا  اأعاله، 
التي  احلمالت  يف  البحتة  الغريية 
اأُطلقت. فرنى اأنه كلّما ازداد التهديد 
القومي اخلارجي ازداد معه الت�سديد 
العائلة  قيم  الن�ساء،  اأج�ساد  على 
االإجناب.  على  �القدرة  �البيت، 
باملحافظة  تقوم  العائلة  اأّن  �مبا 
على ا�ستمرارية البينّية الثنائية بني 
�تعزيز  �االأنثوية  الذكورية  االأد�ار 
قيم الغريّية البحتة، فكان من املهم 
العائلة  داخل  اإىل  الن�ساء  اإعادة 
الرئي�سي،  البيولوجي  د�رهّن  �اإىل 
ال�سارع �م�ساركتهّن  اإىل  فخر�جهّن 
من  الوطني  الن�سال  يف  الفّعالة 
املمكن اأن توؤّدي اإىل اإهمال د�رهّن 
االأ�سا�سي: اإجناب اجليل القادم. من 
املمكن التطرق اإىل حملة احلجاب 
هذا  حتقيق  يف  �ساهمت  اأنها  على 
تقييد  يف  �ساهمت  فهي  الهدف، 
باحلّد  �بالتايل  �ملب�سهّن  حركتهّن 
فقط،  هذا  لي�س  م�ساركتهّن.  من 
اإّنا تقرتح املقالة اعتبار احلجاب 

بد�ر  التزام  عن  فعلياً  مادياً  تعبرياً 
حاد  علنّي  تعبري  اأنه  مبعنى  فعلّي، 
ت�سعيد  ظل  يف  التاأ�يل،  يقبل  �ال 
الد�ر  �حتّول  الغريية  للمفاهيم 
الن�سال  يف  امُلخّيل  املجازي 
التمثيل  اإىل د�ر فعلّي: من  الوطني 
الوطن(  )االأر�س  لالأمة  الرمزّي 
�بالتايل حتديد اأد�ارهّن، اإىل متثيل 
فعلي لالأّمة من خالل اإنتاج �حداتها 
االأ�سا�سّية )العائلة( �بالتايل ُمنترِجات 

بيولوجّيات لها.

اإجمال

هو  الوطني  ت�سّور اخلطاب  اأّن  مبا 
الغريية  يُظهر  بحت  غريّي  ت�سّور 
على  املغايرة  �العائلة  اجلن�سية 
اأنهما االإمكانية الوحيدة »الطبيعية« 
�املقبولة اجتماعًيا �بالتايل اإق�ساء 
بنف�س  يقوم  اأخرى-فهو  اإمكانيات 
�حتديد  تعريف  اأي  املمار�سات، 
امُلخل�س\ة  ال�سالح\ة:  املواطن\ة 
اإجناب  يف  �امُل�ساهم\ة  للق�سية 
اجليل القادم �ا�ستمرارية االأمة )اأم 
�طنية(.  غري  عزباء  مقابل  �طنية 
ي�سع  الوطني  اخلطاب  اأن  اأي 
الغريية  �العائلة  اجلن�سية  الغريية 
تعريف  يتم  لكي  اأ�سا�سي  ك�رشط 
�سالح\ة.  اأنه\ا  على  املواطن\ة 
كل مواطن ال ي�سّب بهذا التعريف، 
يتم اعتباره كمواطن غري �سالح الأنه 
االأمة،  ا�ستمرارية  يف  ي�ساهم  ال 
االأخالقية  »انحرافاته\ا«  �الأّن 
لالخرتاق  رمًزا  اأ�سبحت  �اجلن�سية 
بناًء على هذا، ميكننا  الكولونيايل. 
ال�سيا�سّي  اخلطاب  هذا  فهم 
تكري�س  يف  ا  اأي�سً �ساهم  اأّنه  على 
مقابل  اجلن�سي  الغريي  ثنائية 
حول  فاخلطاب  اجلن�سي.  املثلي 
خارج  يكن  مل  �املثليني  املتعا�نني 
يف  املعهود  الثنائيات  تكري�س  نهج 
مثلي\غريّي،  الوطني:  اخلطاب 

عميل\ قومي، ميت\حّي.

اجلزء الثاينالق�سم الأخري من 



حكيم مالك 

احلركة ال�شنو�شية.. ن�شاأتها 
ومنوها يف القرن19 

وير�سد  هذا الكتاب املو�سوم  بـ 
»درا�سات يف تاريخ ليبيا املعا�رص«  
اأحمد  كتب  من  خمتارة  ف�سوالً 
خ�س�سها  التي  الدجاين  �سدقي 
يف  املتمثلة  و  وتاريخها،  لليبيا 
ن�ساأتها  ال�سنو�سية..  احلركة   «
ع�رص«؛  التا�سع  القرن  يف  ومنوها 
و«بدايات اليقظة العربية والن�سال 
1882-«1911؛  ليبيا  يف  ال�سعبي 
يف  ليبيا  تاريخ  عن  و«اأحاديث 
والتا�سع  ع�رص  الثامن  القرن 
االحتالل  قبيل  و«ليبيا  ع�رص«؛ 
الغرب  طرابل�س  اأو«  االإيطايل«.. 
الثاين  العثماين  العهد  اآخر  يف 
بني  �سدرت  التي  1882-1911م«، 

عامي 1967 و1977.

اإثراء املكتبة العربية

الوحدة   ولقد قام مركز درا�سات 
العربية بجمع اأق�ساما هذه الكتاب 
طبعات  وجود  وعدم  نفادها  بعد 
ارتاأى هذا  فقد  ولهذا  لها  حديثة 
املركز لت�سليط ال�سوء على تاريخ 

العربية  املكتبة  تعاين  التي  ليبيا 
�سحاً �سديداً عنها، وبالتايل فليبيا 
بها  التذكري  اإىل  بحاجة  اليوم هي 
الذين  اأبنائها  ون�سال  وبتاريخها 
املحافظة  حتدي  اليوم  يواجهون 
على كيان بالدهم ومتا�سكها وهم 
اأحوج ما يكونون اليوم اإىل ا�ستذكار 

درو�س وعرب تاريخها .
مفكر الأمة اأحمد �شدقي 

الدجاين يف �شطور ...

املولود  الدجاين   �سدقي  اأحمد 
مبدينة    1936 ماي   7 بتاريخ 
و  فل�سطني،  �ساحل  على  يافا 
القرن  االأمة يف  اأحد مفكري  يعد 
واخلام�س  الهجري  ع�رص  الرابع 
القرن  املوافق  الهجري  ع�رص 
على  ح�سل  امليالدي،  الع�رصين 
عام  التاريخ  يف  االإجازة  درجة 
ثم  ال�سورية.  اجلامعة  من   1959
االإعالم  ليعمل يف  ليبيا  اإىل  انتقل 
اإىل  باالإ�سافة  الليبية  واالإذاعة 
ح�سل  الفكري.  العمل  يف  ن�ساطه 
وكان  ليبيا  يف  املاج�ستري  على 
التي  املاج�ستري  ر�سالة  عنوان 
منوها  ال�سنو�سية  احلركة  كتبها 
وانت�سارها يف القرن التا�سع ع�رص. 
وتعد درا�سته هذه اإحدى املراجع 

ال�سنو�سية.  الدعوة  عن  االأ�سا�سية 
الدكتوراه  درجة  على  ح�سل 
التاريخ  ق�سم  من  االآداب  يف 
عام  مب�رص  القاهرة  جامعة  يف 
1969، وكان عنوان اأطروحته ليبيا 
واأحد  االإيطايل.  االحتالل  قبيل 
الفل�سطيني  الوطني  العمل  رموز 
التحرير  منظمة  موؤ�س�سي  واأحد 
الل�سان  رموز  واأحد  الفل�سطينية، 
العربي املبني والف�سحى يف زمانه 
للرتبية  االأعلى  املجل�س  تراأ�س 
والثقافة والعلوم مبنظمة التحرير 
وظل  طويلة،  ملدة  الفل�سطينية 
ع�سوا باملجل�س الوطني، وع�سوا 
باملنظمة  املركزي  باملجل�س 
ال�سندوق  وع�سو   ،1971 عام  منذ 
وع�سو   ،1974 عام  منذ  القومي 
الفل�سطيني لالأمم املتحدة  الوفد 
كان  و1984.   1977 عامي  بني 
االأوروبي  العربي  الحوار  م�سوؤول 
 . و1985    1975 عامي  بني 
البحوث  معهد  يف  مدر�ساً  عمل 
التابع  العربية  والدرا�سات 
ُر�سح  ثم  العربية،  الدول  جلامعة 
فل�سطني  عن  ع�سواً  واختري 
املغربية  امللكة  باأكادميية 
 ، رحيله  حتى  بها  ع�سوا  وظل 
تاأ�سي�س  يف  اأي�سا   اأ�سهم  كما  

وكان  العربي،  القومي  املوؤمتر 
اأ�سهم  العامة.  الأمانته  ع�سواً 
القومي  املوؤمتر  تاأ�سي�س  يف 
االإ�سالمي واختري لي�سغل من�سب 
بني  للموؤمتر  االأول  املن�سق 
عامي 1994 و1997، وكان ع�سواً 
اأ�سهم  للموؤمتر.  املتابعة  بلجنة 
العربية  املنظمة  تاأ�سي�س  يف 
ع�سوا  وكان  االإن�سان،  حلقوق 
مبجل�س اأمنائها وع�سوا بلجنتها 
�سغل  لرئي�سها.  ونائبا  التنفيذية 
اأمناء  جمل�س  ع�سو  من�سب 

واأ�سهم يف  العربي  الفكر  منتدى 
فعاليات  يف  اأ�سهم  و  فعالياته 
العربية  الوحدة  درا�سات  مركز 
و التزم كتابة املقال االأ�سبوعي، 
مو�سوعات  مقاالته  غطت  اإذ 
�سيا�سية وفكرية واأدبية وتاريخية 
يف  مقاالته  ن�رص  وقد  واإن�سانية، 
العربية  اجلرائد  من  كبري  عدد 
اجلمهورية  )ليبيا(  البالغ  منها 
)االإمارات(  واخلليج  )م�رص( 
ع�سواً  اختري  )م�رص(،  االأهرام 
يف  العربية  اللغة  مبجمع  مراقباً 

على  يربو  ما  له  و�سوريا.  م�رص 
والفكر  التاريخ  يف  كتاباً  �ستني 
ال�سيا�سي والدرا�سات امل�ستقبلية 
والتاأمالت وم�رصحية وجمموعة 
العلوم  يف  ودرا�سات  بحوث 
الدجاين  تويف  ولقد   االإن�سانية، 
 29 االثنني  مغرب  القاهرة  يف 
من دي�سمرب 2003 م ،  هذا وقد 
الأحمد  تاأبني  حفالت  عقدت 
الدجاين عقب وفاته يف  �سدقي 
وبريوت  وعمان  القاهرة  من  كل 

واخلرطوم ولندن ورام اهلل .
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عن مركز درا�شات الوحدة العربية

�صدور "درا�صات يف تاريخ ليبيا املعا�صر" لأحمد �صدقي الدجاين
�شدر حديثا عن مركز درا�شات الوحدة العربية كتاب »درا�شات يف تاريخ ليبيا املعا�شر« للدكتور الراحل اأحمد �شدقي الدجاين ويت�شمن   هذا 

املوؤلف خم�شة ف�شول و256 �شفحة و�شيكون هذا الكتاب مرجع اأ�شا�شي ي�شتند اإليه الباحثني واملهتمني مبعرفة تاريخ ليبيا  ، ملا  يحمله من 
معلومات ذات اأهمية بالغة  والتي ت�شاهم بالتعريف مبكنونات هذا  البلد العظيم  الذي ينتمي اإليه �شيخ ال�شهداء واأ�شد ال�شحراء البطل »عمر 

املختار« قائد اأدوار ال�شنو�شية يف ليبيا، واأحد اأ�شهر املقاومني العرب وامل�شلمني .

الروائي الفل�شطيني يحيى يخلف

بني الفل�صطيني بيد�س وامل�صري هيكل.. 
جدل على ريادة الرواية العربية

يحيى  الفل�سطينى  الروائي  اأكد 
يف  فل�سطني  ريادة  على  يخلف، 
رواية  اأول  اأن  حيث  الرواية،  جمال 
»الوارث«  رواية  وهي  فل�سطينية، 
�سدور  مع  �سدرت  بيد�س،  خلليل 
اأول رواية عربية، وهى رواية »زينب« 
ح�سني  حممد  امل�رصي  لالأديب 

هيكل يف اأوائل القرن الع�رصين.

رواية »الوارث« اتخذت 
القاهرة مكانًا لأحداثها

جاء ذلك خالل ندوة عقدت �سمن 
الثاين  فل�سطني  ملتقى  فعاليات 
يحيى  اأ�سار  حيث  العربية،  للرواية 
يخلف الفائز بجائزة ملتقى القاهرة 
دورته  يف  العربية  للرواية  الدويل 
االأخرية، اأن رواية »الوارث« اتخذت 
و�سخ�سية  يهودية  �سخ�سيات  من 
من  واتخذت  روائية،  مادة  عربية 
واأعادت  الأحداثها،  مكاناً  القاهرة 
يف  »�سيلوك«  �سخ�سية  تدوير 
م�رصحية »تاجر البندقية« ل�سك�سبري 
بن�سخة عربية، بح�سب ما ن�رص على 
من�سة امللتقى عرب و�سائل التوا�سل 

االجتماعي.

»مذكرات دجاجة«

وقال يحيى يخلف الذي �سبق له اأن 
توىل من�سب وزير الثقافة يف حكومة 

اإنه  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة 
العربي  الروائي  الفن  اأن  اإىل  نظراً 
كان م�ستجداً، فقد �سدرت الرواية 
الثانية عام 1943 على  الفل�سطينية 
يد الكاتب املقد�سي ا�سحق مو�سى 
احل�سيني بعنوان »مذكرات دجاجة«، 
وقدم  بالقاهرة،  املعارف  دار  عن 

لها طه ح�سني واأثنى عليها.
قبل  طويل  زمن  »�سيمر  واأ�ساف: 
الفل�سطينية  الرواية  رائد  يظهر  اأن 
الرواية  ويدخل  كنفاين  غ�سان 
الفل�سطينية بوابة االإبداع، وقبل اأن 
رواياته  جربا  اإبراهيم  جربا  يقدم 
التي توفرت بها عنا�رص فنّية عالية، 
ومن بعده يظهر اإميل حبيبي برائعته 
»الوقائع الغريبة يف حياة �سعيد اأبو 

النح�س املت�سائل«
ظهور  مع  تزامن  ذلك  اأن  وذكر 
االآداب  وتاألقها يف جماالت  قامات 
املحتلة  االأر�س  داخل  يف  والفنون 
دروي�س،  حممود  ومنها  وخارجها، 
�سميح القا�سم، را�سد ح�سني، توفيق 
على  حممد  فيا�س،  توفيق  زياد، 
ب�سي�سو،  معني  حنا،  اأبو  حنا  طه، 
لغد،  اأبو  اإبراهيم  �سعيد،  اإدوارد 
�ساور،  اأبو  ر�ساد  دحبور،  اأحمد 
عو�س،  رفيق  اأحمد  حرب،  اأحمد 
ع�سقالين،  غريب  حميد،  ح�سن 
يخلف،  يحيى  ن�رصاهلل،  اإبراهيم 

�سحر  املدهون،  ربعي  بدر،  ليانة 
مريد  املنا�رصة،  عزالدين  خليفة، 
�سموط،  اإ�سماعيل  الربغوثي، 

والقائمة تطول.
تاأ�سي�س  اأعاد  جيله  اأن  واأو�سح 
وطورها  الفل�سطينية،  الرواية 
بح�سب الناقد في�سل دراج، فمالأت 
واالإن�ساين،  العربي  الثقايف  امل�سهد 

وبعدها ظهرت اأجيال جديدة.
تنوع

الفل�سطينية  »الثقافة  يخلف  وقال 
الفل�سطينية  والرواية  عام  ب�سكل 
التنوع  على  منفتحة  خا�س  ب�سكل 
على  نوافذها  وتفتح  الثقايف، 
الثقافات  وتدعم  العامل،  ثقافات 
بيان  على  وقعنا  وقد  املهددة، 
عن  �سدر  الذي  العاملي  التنوع 
�ساركنا  بل   2001 اليون�سكو  منظمة 
يف �سياغته وكنا وقتها ن�سارك بها 

كع�سو مراقب«.
االآخر  نعترب  ال  »لكننا  واأ�ساف: 
املحتل  العن�رصي  االإ�رصائيلي 
الأر�سنا، والذي �سنع نكبتنا واملتنكر 
حلقوقنا وهويتنا واملعادي لل�سالم، 
والذى ين�رص ثقافة املوت والتمييز 
التنوع  ذلك  من  جزًء  العن�رصي، 
من  جزًء  نعتربه  وال  الثقايف، 

االأخالقيات الثقافية العاملية«.
 وكالت

للكاتب الكويتي الراحل اإ�شماعيل فهد اإ�شماعيل

�صدور ترجمة عربية لرواية 
»ال�صبيليات« الكويتية

اإجنليزية  ترجمة  اأخرياً  �سدرت 
اإ�سماعيل  الراحل  الكويتي  لرواية 
فهد اإ�سماعيل »ال�سبيليات« بعنوان 
 the Old« والنهر«،  »العجوز 
 ،»Woman and the River
فا�سيلو،  �سوفيا  ترجمة  ترجمة 
 Interlink لينك«  »اإنرت  دار  عن 

يف الواليات املتحدة.
عام  »ال�سبيليات«  رواية  و�سدرت 
بل�س«  »نوفا  ن�رص  دار  عن   2015
الكويت،  يف  والتوزيع  للن�رص 
الق�سرية  القائمة  يف  ودخلت 
العربية  للرواية  العاملية  للجائزة 
العربية  الن�سخة   ،2017 لعام 

جلائزة »بوكر« العاملية للرواية.
�سوفيا  املرتجمة  موقع  وبح�سب 
يف  اإ�سماعيل  يروى  فا�سيلو، 
»ال�سبيليات«،  الرواية حكاية قرية 
حتدث  التي  احلكاية  تلك 
االإيرانية  احلرب  تفا�سيلها خالل 
االأطول  احلرب  وهى  العراقية، 
قامت  حيث  الع�رصين،  القرن  يف 
مداخل  بطمر  العراقية  القوات 
�سط  عن  املتفرعة  االأنهار  كافة 
مبنع  ت�سبب  مبا  بالرتاب،  العرب 
النخيل  غابات  اإىل  املاء  و�سول 
من  الغربية  ال�سفة  على  الواقعة 
�سنوات  مرور  بعد  العرب،  �سط 

ذبل النخيل وما عاد مثمراً، وماتت 
واخل�سار  االأ�سجار  اأنواع  كافة 
والفواكه، عدا �رصيان من االأر�س 
اأخ�رص ميتد من عند �سط العرب 
يف  غرباً،  ال�سحراء  حدود  وحتى 

منطقة تدعى »ال�سبيليات«.
هذا  �سبب  يف  الرواية  وتبحث 
و�سط  االأخ�رص  ال�رصيان 
من  للبوار  ال�سا�سعة  امل�ساحات 
عجوز  امراأة  �سخ�سية  خالل 
اإىل  احلياة  ب�سخ  وحدها  تكّفلت 

زرع القرية و�ساكنيها من اجلنود.
اأبو الرواية الكويتية

املوؤ�س�س  ا�سماعيل  ويعد 
الكويت  يف  الرواية  لفن  احلقيقي 
الكويتية«،  الرواية  »اأبو  بـ  ولقب 
�ساحة  يف  فارقة  عالمة  واعترب 
االأدب اخلليجي، وا�ستهر باأعماله 
والق�سة  وامل�رصح  الرواية  يف 
االأوىل  روايته  واعتربت  الق�سرية، 
زرقاء«،  ال�سماء  »كانت   1970 عام 
العربية  االأدبية  االأعمال  اأهم  من 
وقتها، بعدها كتب باكورة ق�س�سية 
بعنوان » البقعة الداكنة« التي كتب 
مقدمتها ال�ساعر امل�رصي الراحل 
اأهم  )اأحد  ال�سبور،  عبد  �سالح 
احلر  العربي  ال�سعر  حركة  رواد 
ورمز من رموز احلداثة العربية(، 

والنقاد،  القراء  اأده�ست  التي 
عبد  و�سفه  ما  بح�سب  ومتيزت 
املعا�رص  الفني  »ببنائها  ال�سبور 
تخُل من احلب  التي مل  واملحكم 
الغنية  واالأفكار  والق�سوة  واللوعة 

املتغلغلة يف ثناياها«.
القت  اأن  بعد  بغزارة  كتب  ثم 
يف  رواجاً  الق�س�سية  جمموعته 
م�رص،  يف  وخا�سة  العربي  العامل 
فاألف ما يزيد عن اأربعني كتاباً بني 
ق�س�س ودرا�سات وروايات ومنها: 
احلبل،  ال�سوئية،  امل�ستنقعات 
احلادثة،  ملف  االأخرى،  ال�سفاف 
واالأ�سدقاء،  الطيور   ، ال�سياح، 
يجري  النيل  احللم،  يف  خطوة 
والرائحة،  الطعم  النيل  �سماال، 
رواية   - العزلة  زمن  اإحداثيات 
�سباعية، ال�سم�س يف برج احلوت، 
مبدعون مغايرون كلمات مثامرة، 
االأ�سياء،  قيد  اآخر،  وجه  احلياة 
دوائر اال�ستحالة، ذاكرة احل�سور، 
اإىل  بعيدا  الع�سف  االأبابيليون، 
نائية،  �سماء  الظل،  الكائن  هنا، 
يف  العربية  الق�سة  يف  ودرا�سة 
ونقي�سه،  الدرامي  الفعل  الكويت، 
ودرا�سة عن ق�سة االأقفا�س واللغة 

امل�سرتكة.
وكالت 
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من 29 جويلية اإىل 03 اأوت 2019 ببيت ب�شطارزي

مدينة »جانت« حتل �شيف �شرف الطبعة 
التا�شعة للأيام امل�شرحية للجنوب 

اختريت مدينة »جانت« لتحل �شيف �شرف الطبعة التا�شعة لـ »الأيام امل�شرحية للجنوب« املربجمة واملنظمة من قبل امل�شرح الوطني اجلزائري »حمي الدين 
ب�شطارزي«خالل الفرتة 29 جويلية اإىل غاية 03 اأوت 2019 والتي تت�شمن عرو�ض م�شرحية وندوات فكرية وتكرميات وور�شات تكوينية وعرو�ض جوارية.

حكيم مالك 

م�شاركة اجلمعية الثقافية 
للفنون الدرامية �شرخة 

الركح
ولقد ك�سف بوبكر �سكيني املكلف 
والت�سويق  والتعاون  باالت�سال 
يف  للجنوب   امل�رسحية  للأيام 
االأيام  »اأن   »للو�سط  ت�رسيح 
�ستعرف  التظاهرة  لهذه  ال�ستة  
الفرق  من   جمموعة  م�ساركة 
الفرق  امل�رسحية ومن بني  هذه 
الثقافية  اجلمعية  امل�ساركة 
الركح  �رسخة  الدرامية  للفنون 
للفن  روافد  جمعية  )تامنغ�ست(، 
االأمل  تعاونية  )ب�سار(،  وامل�رسح 
�سحرا  وجمعية  )اأدرار(  للثقافة 
للم�رسح وفنون ال�سمعي الب�رسي 
والية جانت  اإىل جانب  )تندوف( 
ب�سار،  اأدرار،  تامنغ�ست،  منها: 
تعر�ض  والوادي،  تندوف  البي�ض، 
على  م�رسحية  عر�سا  خللها 
بالقاعة  كاتب«  »م�سطفى  خ�سبة 
بال�سارع،  اأخرى  الكربى وعرو�ض 
خا�ض  معر�ض  عن  ناهيك 
التي  التقليدية  والفنون  باحلرف 

تب�سم بيئة جانت.

ا�شتفادة الفرق من خمتلف 
التجارب امل�شرحية 

املحرتفة

»للو�سط  �سكيني  اأو�سح  ولقد    
تهدف  التظاهرة  هذه  اأن     «
من  امل�ساركة  الفرق  متكني  اإىل 
واال�ستفادة  والتوا�سل  االحتكاك 
امل�رسحية  التجارب  خمتلف  من 
العرو�ض  �سيوازي  املحرتفة 
اجلنوب  من  القادمة  امل�رسحية 
غرار  على  مرافقة  ن�ساطات 
اأع�ساء  لفائدة  تكوينية  ور�سات 
الفرق امل�ساركة جتمع بني: ور�سة 
تن�سيط  من  اجل�سماين  للتعبري 
احلاب�ض«،  »�سليمان  الكوريغرايف 
وور�سة يف االإخراج امل�رسحي من 
تاأطري املخرج »هارون الكيلين«، 
وور�سة تقنية حول فنيات االإ�ساءة 
من تاأطري كل »ليونال لونغيبوردو« 

والدكتور »كمال جايب » .

الك�شف عن ال�شيغ اجلمالية 
اجلديدة للفعل امل�شرحي 

باجلنوب
امل�رسح  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
الوطني  يرى يف املنا�سبة فر�سة 
اجلمالية  ال�سيغ  عن  للك�سف 
امل�رسحي  للفعل  اجلديدة 
باجلنوب  من حيث توظيف الرتاث 
ال�سينوغرافية  اخليارات  يف  اأو 
ولقد  العرو�ض،  يف  املعتمدة 
االأيام  خلل  من  برجمت 
جمموعة  للجنوب   امل�رسحية 
من الندوات الفكرية  التي جتمع 

اجلمايل  »البعد  حماورها  يف 
يف  ال�سينوغرافيا  يف  والوظيفي 
لـ  التطرق  مع  اجلنوب«،   م�رسح 
»ثقافة تا�سيلي ناجر« وبخ�سو�ض 
الثقافة  يف  ال�سعرية  »االأ�سكال 
بامل�رسح  وعلقتها  احل�سانية 
ندوة  جاءت  ولقد  واملو�سيقى«،  
بفتح  ذلك  �ستدعم  والتي  االأيام  
�ستحاول  التي  للنقا�ض  حلقات 
املرتبطة  الق�سايا  طرح  
اجلزائري   اجلنوب  يف  بامل�رسح 
وياأتي هذا على اخللفية املعرفية 
والروؤى الفكرية واجلمالية   وتقام 
للتجارب  عر�ض  �سكل   على 
الكرح  وممار�سي  رواد  ب�سهادة 
بكل  الوطن  من  اجلهة  بهذه 
وورقلة  وتامنغ�ست  غرداية  من 
يف  جتمع  للتجارب  عر�ض  يف 
البدايات  اأو  الن�ساأة  ف�سولها: 
اأهم الرواد من خمرجني  االأوىل، 
اإىل  وممثلني،  ن�سو�ض  وكتاب 
اأو  باملنا�سبات  العرو�ض  ارتباط 
من  بتن�سيط  ال�سنة  مدار  على 
جلمعيات  انتماءات  ذات  فرق 
�سمن  نوادي  اأو  تعاونيات  اأو 
ال�سباب  موؤ�س�سات  اأو  الك�سافة 
والتعليم، اإىل ذكر اقتحام امل�رسح 
بهذه الرقعة من الوطن التلفزيون 
عليها  املح�سل  اجلوائز  وعن 
التحريرية  بالثورة  وارتباطاته 

وبناء الدولة احلديثة  .

اإبراز الطاقات الإبداعية 
ال�شابة بجنوبنا الكبري

هذه  ت�سهد  اأن  املرتقب  ومن    
الطبعة التا�سعة للأيام امل�رسحية 
طرف  من  وا�سعا  اإقباال  للجنوب 
العا�سقة  اجلزائرية  اجلماهري 
�ستكت�سف  التي  الرابع  للفن 
جنوبنا الكبري م�رسحيا من خلل 
امل�رسحية   العرو�ض  خمتلف 
احلدث  هذا  �ستزين  التي 
كل  يقام  الذي  الهام   امل�رسحي 
�سنة بامل�رسح الوطني اجلزائري 
فمن  ب�سطارزي   الدين  حمي 
خلل  هذه التظاهرة امل�رسحية 
االإبداعية  الطاقات  اإبراز  �سيتم  
ال�سابة  باجلنوب اجلزائري عرب 
ف�ساء  يعد  الذي  امل�رسح   بوابة 
من  وهذا  احلر  الفني  للتعبري  
وق�سايا  ملوا�سيع  تناوله  خلل 
الواقع  من  م�ستمدة  اإن�سانية 
تعاجلها  والتي   اجلزائري  
م�رسحيا بوا�سطة اإبراز �سلبياتها 
ت�سليط  من  متكن  فامل�رسح 
و�رسب  املخدرات   على  ال�سوء 
االآفات  من  وغريها  اخلمر 
بها  ي�سطدم  التي  االجتماعية 
 ( كاحلراقة  اجلزائري  املواطن 
الغري  الهجرة  اأو  ال�رسية  الهجرة 
 ) املوت   قوارب  يف  �رسعية 
امل�ساكل  و  والفقر   ، والبطالة 

االأ�رسي  كالتفكك  االأ�رسية 
من  وغريها  املراأة  �سد  والعنف 

الق�سايا االأخرى  .

عر�ض م�شرحيات من 
اجلنوب على متفرجي 

ال�شمال
امل�رسحية  االأيام  اأن  العلم  مع 
اإىل  تعود   2019 ل�سنة  للجنوب 
ثمان طبعات مرت من تاأ�سي�سها، 

وهي مبادرة من امل�رسح الوطني 
الفنية  املتابعة  يف  اجلزائري 
اإىل  تهدف  حيث  والتنظيمية، 
متكني الفرق امل�رسحية القادمة 
من اجلنوب اجلزائري اإىل عر�ض 
ال�سمال  متفرجي  على  اأعمالهم 
خلل  من  لهم  الفرجة  الإعطاء 
واجلمالية  االإخراجية  اخليارات 
ومن خلل  العرو�ض  املتبناة يف 

املوا�سيع املطروحة. 

للثقافة  الوطني  الديوان  خ�س�ض   
عي�ض   «  2019 ملو�سم  االإعلم    و 
ال�سيف » ملو�سم 2019،  ويدخل هذا 
الثقايف  برناجمه  اإطار  يف  احلدث  
الفني ويت�سمن جمموعة من ال�سهرات 
جنوم  �سيحييها  التي  املتنوعة  الفنية 
الفن اجلزائري  وهذا  بداية من الـ11 

جويلية  اإىل 31 غاية  اأوت 2019.
م�رسح  احت�سن  ال�سياق   ذات  ويف   
الكازيف  فرج  ب�سيدي  الطلق  الهواء 
الت�سيري  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
فرج   �سيدي  لفنادق  ال�سياحي 
اأيام  فنية  العا�سمة حفلت  باجلزائر 
وعليه      2019 جويلية  و13  و12   11
اأيقونة  مع  االنطلقة  كانت  فلقد 
التي   الزهوانية   « اجلزائري  الراي 
العا�سق  اجلزائري  اجلمهور  اأمتعت 
مع  بها  ا�ستهرت  التي  لروائعها  لفن 
عمالقة فن الراي   اجلزائري ، فلقد 
�سافرت عرب اأغانيها  باجلماهري التي 
توافدت بكثافة حل�سور حفلها الفني 
وهران   الباهية  مدينة   اإىل  مبا�رسة 
  ، العريقة  الوالية  هذه  اأ�سالة  لتربز 
ولقد اأحيا �ساحب اأغنية زاويل وفحل 
» �سليم ال�ساوي« حفل فنيا �ساهرا اإىل 
جانب املطرب القبائلي ما�سي الذي  
قدم جمموعة من االأغاين الفلكلورية  

وباقة متنوعة من اأغانيه التي حقق بها 
�سهرة يف ال�سنوات االأخرية واملتمثلة 
يف« ثانينا » و«زينيو« و«اأمنيي« وغريها 
من  االأغاين التي   ا�ستطاعت اأن تروي 
عط�ض اجلمهور اجلزائري عن طريق 
اإبراز الرتاث االأمازيغي املتجذر عرب 
التي   االأغاين  التاريخ من  خلل هذه 
تتغنى باجلمال والق�سايا االجتماعية 
ال�سباب   منها  يعاين  التي  واالأ�رسية 
اجلزائري اليوم ، ولقد اأقيمت  �سهرات 
فنية اأخرى  �سارك فيها كل من في�سل 
ال�سغري وال�ساب خل�ض الذي اأ�سفى 
الفنية  ال�سهرة  هذه  يف  جميل  رونقا 
جي  ودي   ، تانينة  القبائلية  والفنانة 
عادل وفرقة تريانا اجلزائر ، وفرقة 
�سيدي  مدينة  من  العريقة  راي  راينا 
بلعبا�ض  �ساحبة االأغنية ال�سهرية التي 
يع�سقها  اجلزائريون واملتمثلة يف »يا 

الزينة« ديري ال تاي.
�سموك  فرقة  من  كل  حطت  ولقد 
وفريكلن رحالها   بقاعة اأحمد باي 
اأم�ض   اأول  اجل�سوراملعلقة    مبدينة 
اجلزائري  الفنان  اإحياء  جانب  اإىل 
املقيم بربيطانيا موك �سايب  والذي 
غنى  باقة متنوعة من اأغانيه  املتمثلة 
»و«كحلة  »مافام   و  »جومنفو«  يف 
بايل«  يف  معايا  و«نديك  العيون«  

بالفنان  التي جمعته  االأخرية  واأغنيته 
املغربية �سلمى الر�سيد ، »ما غزال«   
الفنان  م�ساركة  ال�سهرة  عرفت  ولقد 
�ساحب  عمي�ض  مزيان  اجلزائري 

ال�سوت اجلميل 
ولقد احت�سنت قاعة فندق املرييديان  
 11 من  وهران«   « الباهية  مبدينة 
متميزة  فنية  �سهرة    2019 جويلية  
ودي جي  ر�سوان  ال�ساب  �سين�سطها  
اأي�سا  و�سهد  تافركة،   وفرقة  ن�سيم 
اتن�سيط حفل فنيا �ساهرا  من طرف  
ال�ساب عبا�ض الذي تع�سقه اجلماهري 
الراقية  اأغانيه  عرب  اجلزائرية 
�سارك  ولقد   ، والهادفة  واملحرتمة 
يف نف�ض ال�سهرة كادير الوهراين ودي 
كل  اأم�ض   غنى  موالي، يف حني  جي 
جنمة  وح�سني  ال�سغري  ح�سني  من 

وفرقة كوراج باند . 
الطلق  الهواء  م�رسح  عرف  ولقد   
الوهاب  عبد  الفنان  الثقايف  املركب 
اإقامة   تيبازة  بوالية  �سنوة  �سليم 
جمعت  �ساهرة  فنية  حفلت  تن�سيط 
�سهام  وال�سابة  توفيق  ال�ساب  من  كل 
ال�ساب  عنابة  مدينة  وابن  و�سابرين 
زينو وال�ساب الطيب من البليدة وبلل 
الدين  ن�رس  اجلزائري  والفنان  اأنوا 

ذقة .

اأحمد  مريفت  القا�سة  متزج 
يف  واحلا�رس  املا�سي  بني  علي 
جمموعتها الق�س�سية “املي�سوري” 
لها  لق�س�ض  داليل  ا�ستح�سار  يف 
العربي  الرتاث  يف  الباقي  اأثرها 
من حروب واأيام م�سهورة وق�س�ض 

كرم ووفاء وخديعة وخيانة.
جمموعتها  يف  علي  وت�سقط 
ال�سادرة عن الهيئة العامة ال�سورية 
التاريخية  االأحداث  تلك  للكتاب 
اليومية  احلياة  جمريات  على 
اأن  القول  تريد  وكاأنها  املعا�رسة 
عرب ومواعظ الزمن تدور يف حلقة 
وال  نف�سه  يكرر  والتاريخ  مفرغة 
نعترب  لعلنا  االأ�سماء  �سوى  تتبدل 

من جتارب االآخرين.
جمموعتها  علي  القا�سة  وتبداأ 
تلك  مهيار”  عن  بـ”البحث 
تناولها  التي  الرمز  ال�سخ�سية 
واالأدباء  ال�سعراء  من  الكثري 
كرجل  حكايته  لرتوي  املعا�رسين 
حرب بنى قبيلة قوية علمها فنون 
موته  وبعد  احلياة  وعلوم  القتال 
يكافئ القوم ولده عا�سور باملكيدة 

والغدر.
تقدم  التي  من�سم”  “عطر  ويف 

بن  زهري  معلقة  من  باأبيات  لها 
ال�سلح  اإىل  فيها  يدعو  �سلمى  اأبي 
وذبيان  قبيلتي عب�ض  وال�سلم بني 
التاريخ  من  اأحداثا  القا�سة  مترر 
�سديقها  مع  الق�سة  بطلة  ترويها 
يف مقهى فتغري فيها لتتنا�سب مع 
روح الكاتبة كما فعلت فيما يروى 
املنذر  بن  النعمان  امللك  عن 
“اأقرتح عليك ت�سويب الق�سة.. يف 
احلرية رجل حائر يوم نعيمه �سوؤم 
قتله  ففيم  واإال  اأ�ساأم  �سوؤمه  ويوم 

النا�ض باجلملة”.
وتزخر املجموعة مبفردات جزلة 
واأ�سماء قبائل من التاريخ “النوخذة 
والقوارب  واملجدمي  حمدان 
االأ�سماء  مقابل  –االأبوام” 
انرتنا�سيونال  “كازينو  املعا�رسة 
داال�ض” مازجة احلداثة بالقدامة 
باأبيات  ا�ست�سهادها  اإىل  اإ�سافة 
اأخرى  يف  وحمكية  مرة  عمودية 
ت�سكيلية  لوحة  الق�سة  لت�سبح 

تتمازج فيها خمتلف الفنون.
�سفحات   207 يف  املجموعة  تقع 
من القطع املتو�سط و�ست ع�رسة 
منها  الطول  متو�سطة  ق�سة 
“ال�ساعر والذئب” التي تعيد فيها 

و”عودة  ذئبه  مع  الفرزدق  ق�سة 
اأحياء  فيها  تعيد  التي  جحا” 
معا�رس  ب�سكل  جحا  �سخ�سية 

وغريها من الق�س�ض.
مدر�سة  علي  القا�سة  اأن  يذكر 
الكتاب  احتاد  وع�سو  عربية  لغة 
الق�سة  جمعية  وع�سو  العرب 
لها  �سدر  والرواية  الق�سرية 
واجلنازة  “ال�سريك  الق�سة  يف 
الرواية  ويف  احلديدي”  واخلط 
“مريومة وان�سطارات دودة القز” 
االأطفال  اأدب  يف  اإ�سدارات  ولها 

وامل�رسح والبحث العلمي.
 وكالت 

يف خمتلف وليات الوطن

اأون�شيي جتمع جنوم الفن اجلزائري يف » عي�ش ال�شيف«
ال�شادرة عن الهيئة العامة ال�شورية للكتاب

املزج بني املا�شي واحلا�شر  يف 
)املي�شوري( ملريفت علي

حكيم مالك 



�صحةالأحد 14   جويلية  2019  املوافـق  ل11 ذو القعدة   1440هـ 18
�ل�صود �أكرث تعر�صًا للإ�صابة 

ب�صرطان �لرئة

ذكر باحثون �أن �ل�سود �لذين يدخنون علبة �سجائر يف �ليوم �أكرث 
�ل�سجائر،  من  ذ�تها  �لكمية  يدخنون  �لذين  �لبي�ض،  من  تعر�ساً 
للإ�سابة ب�رسطان �لرئة. ومييل �لعلماء �إىل �أن �جلينات قد ت�ساعد 
�حلاالت  عند  ر�سدها  مت  �لتي  �لعرقية  �الختلفات  تف�سري  يف 

�مل�سابة ب�رسطان �لرئة.
و�لتي  نوعها،  من  �الأهم  تعد  �لتي  �لعلمية،  �لدر��سة  وخل�ست 
 New England Journal ن�رست يف عدد �خلمي�ض من جملة
و�آ�سيوية  التينية  �أ�سول  من  �ملدخنني  �أن  �إىل   of Medicine
�أن  غري  �ل�سود  �ملدخنني  من  بال�رسطان  لل�سابة  تعر�ساً  �أقل 
�الإ�سابة  يخ�ض  فيما  ر�سدها  مت  �لتي  �لعرقية  �الختلفات 
ب�رسطان �لرئة �ختفت عند �ملدمنني على �لتدخني �أو �الأ�سخا�ض 
�لذين يدخنون �أكرث من علبة �سجائر ون�سف �لعلبة يف �ليوم، وفقاً 
مدة  منذ  تو�سلو�  قد  كانو�  �الأطباء  �أن  ورغم  بر�ض  للأ�سو�سيتد 
ب�رسطان  للإ�سابة  تعر�ساً  �أكرث  �ل�سود  �أن  �إىل  بالق�سرية  لي�ست 
مل  فاإنهم  �ملر�ض،  نتيجة  �ملوت  ثم  ومن  �لبي�ض  من  �لرئة 
ي�ستطيعو� حتديد �الأ�سباب �لكامنة ور�ء هذ� �لتفاوت بني �لعرقني 

يف �الإ�سابة باملر�ض.
�خل�سائ�ض  �إىل  يعزى  �الختلف  �أن  �إىل  �لعلماء  بع�ض  ومييل 
�لعاد�ت  �أن  �إىل  �آخرون  يذهب  حني  يف  �لعرقني،  لكل  �جلينية 

�ملرتبطة بالتدخني قد تلعب دور�ً يف تف�سري �الختلف.

�أ�صباب �ل�صرطان عامة و�صرطان 
�لدم خا�صة

�إال  ميل  توجد  �أو  �الأور�م  ت�سبب  معينة  �أ�سبابا  �ليوم  نعرف  �إننا 
حاالت  جميع  ت�رسح  ال  �أوال  �الأ�سباب  هذه  ولكن   ، �الأور�م  ن�سوء 
�لفلين ح�سل  �ل�سخ�ض  باأية حال ملاذ�  ثانيا ال ت�رسح   ، �الأور�م 
له ورم . يف �لعادة يت�ساءل �ملر�سى و�أقاربهم ملاذ� �أ�سيبو� هم ، 
�أو �ل�سخ�ض �لعزيز لديهم بالورم وال يهمهم ملاذ� ت�سيب �الأور�م 
�لنا�ض . لذلك ي�سعب على �الأطباء �أن يجيبو� على ت�ساوؤل �ملر�سى 
و�أقاربهم بالدرجة �لتي ت�سفي غليلهم . على كل ن�ستطيع �أن نقول 
بجزم �أن م�سيئة �هلل �أر�دت لهذ� �ل�سخ�ض �أو ذ�ك �أن ي�ساب بالورم 
ونرتك جانبا �لت�ساوؤالت �لتي ال فائدة منها يف علج ذلك �ل�سخ�ض 
�إثارتها  �أية فائدة بل قد جتلب �ل�رسر من حيث  الأنها لي�ض فيها 
�أن  ن�ستطيع  معينة  �أحو�ل  هناك  نعم   . بالذنب  �ل�سعور  مل�ساعر 
ن�ستفيد من معرفة �الأ�سباب �ملوؤدية للأور�م بالن�سبة للأ�سخا�ض 
�سخ�ض  ي�ساب  عندما  فمثل   ، غريه  �أو  �ملري�ض  حول  �الآخرين 
�لورم  �أن  �أن تقول  �لرئة ن�ستطيع  ل�سنو�ت طويلة بورم يف  مدخن 
من  �ملدخنني  بع�ض  ي�ستفيد  ورمبا  �لتدخني  ب�سبب  جرى  رمبا 
�أقارب �ملري�ض �أو غريهم من هذه �لعربة ويبتعدو� عن �لتدخني. 
�إىل  �مليل  ت�سبب  �إنها  نعلم  معينة  ور�ثية  �أمر��ض  هناك  وكذلك 
�الختلالت  من  �لكثري  نعرف  �ليوم  �أ�سبحنا  وقد  �الأور�م  ظهور 
 ، بدرجات خمتلفة  �الأور�م  ن�سوء  �إىل  �مليل  ت�سبب  �لتي  �لور�ثية 
ويف حال معرفة ذلك ميكن لنا �أن نفح�ض �أقارب �ملري�ض ملعرفة 
�للزم  �الإجر�ء  يتخذ  ثم  عدمه  من  تلك  �لور�ثية  �جلينة  وجود 

لذلك .
كذلك ميكن لنا بعد معرفة �أ�سباب ن�سوء �الأور�م عن طريق �لتعر�ض 
ملو�د كيماوية �أو غري ذلك �أن نعمل على و�سع �سيا�سات حلماية 
�لعاملني �ملعر�سني لهذه �ملو�د . كذلك ��ستطعنا بو��سطة �إدخال 
�لتطعيم �لوقائي من فريو�ض �لتهاب �لكبد من نوع ب �أن نخف�ض 
�الإجر�ء�ت  هذه  جميع  ولكن   . �لكبد  ب�رسطان  �مل�سابني  �أعد�د 
�لنا�ض عامة وال تفيد ب�سكل  ت�سعى لتخفي�ض ظهور �الأور�م لدى 
خا�ض �ملري�ض �مل�ساب بالورم ، �لذي يت�ساءل عادة ملاذ� �أ�سابني 

هذ� �لورم ؟ وهذ� �ل�سوؤ�ل ي�سعب �الإجابة عليه عادة .

�كت�صاف بروتني ينقذ �لأجنة من �ملوت د�خل �لرحم
�كت�سف باحثون يف جامعة كاليفورنيا، لو�ض 
�أجنلي�ض، بروتيناً يوجد د�خل �مل�سيمة قد 
ينقذ �جلنني من �ملوت د�خل �لرحم نتيجة 
 ،»humanin« با�سم  يُعرف  �لنمو،  �إعاقة 
عندما  �مل�سيمة  وظيفة  يوؤدي  حيث 
�لغذ�ئية  �ملو�د  بتمرير  دورها  يف  تف�سل 
ب�سكل  لنموه  �لكافيني  و�لدم  و�الأك�سجني 

طبيعي.
ي�ساعد  �لربوتني  هذ�  �أن  �لباحثون  و�أو�سح 
�ملو�د  و�إر�سال  �لكربوهيدر�ت  تك�سري  يف 
�لغذ�ئية �إىل �أع�ساء وع�سلت �جلنني د�خل 
م�سادة  دفاع«  »�آلية  دور  يلعب  كما  �لرحم، 
و)هو  �لتاأك�سدي«،  بـ«�الإجهاد  يُ�سمى  ملا 
جزء من عملية �الأي�ض تُطلق خللها جذور 
حرة د�خل �جل�سم قد تدمر خلياه(، ناجت 
�لتدخني  مثل  �سحي  غري  حياة  منط  عن 
و�لتلوث و�ل�سمنة و�سوء �لتغذية، ما قد يوؤثر 

�سلباً على عمل �مل�سيمة.

دور امل�شيمة

�ملغذيات  بامت�سا�ض  �مل�سيمة  وتقوم 
للجنني  ونقلها  �الأم  من  و�لدم  و�الأك�سجني 

�ل�سارة  �ملو�د  من  نهائياً  و�لتخل�ض  لنموه، 
�حلبل  خلل  من  �لكربون  �أك�سيد  وثاين 
عمل  ف�سل  عند  �سحيح  و�لعك�ض  �ل�رسي، 
ب�سكل  �جلنني  منو  يعيق  حيث  �مل�سيمة، 
من  حرمانه  نتيجة  �لرحم،  د�خل  طبيعي 
�خلليا  موت  يف  يت�سبب  ما  �ملغذيات، 

و�سغر حجمه عن �لطبيعي �أثناء �حلمل. 

الهرمون »املُنقذ«

وقام �لباحثون بقيا�ض م�ستوى �لربوتني من 
عينات ماأخوذة من رحم 22 �أم �للو�تي عانني 
من ف�سل عمل �مل�سيمة �أثناء �حلمل ووالدة 
�أطفالهن بوزن �أقل من �لطبيعي ومقارنتهن 

باأمهات ولدن �أطفالهن بوزن طبيعي.
هرمون  م�ستوى  �رتفاع  �لباحثون  ووجد 
د�خل  ملحوظ  ب�سكل   »humanin«
باأولئك  مقارنة  وزناً  �الأقل  �الأجنة  م�سامي 
قد  �لهرمون  �أن  يعني  ما  طبيعي،  بوزن 
�ملغذيات  الإح�سار  »�مُلنقذ«  دور  يلعب 
ب�سكل عاجل،  يحتاجها  �جلنني عندما  �إىل 
مما ي�ساعد على �سمان بقائه حياً وب�سكل 

طبيعي حلني والدته.

�إجهاد �لعمل يزيد �حتمالت �لإ�صابة باأمر��ض �لقلب 
 قال علماء يف بريطانيا �إن �الإجهاد 
له  �مل�ساحبة  و�ل�سغوط  �لعمل  يف 
باأمر��ض  �الإ�سابة  �حتماالت  تزيد 

�لقلب و�ل�سكري.
�أن  لندن  كلية  يف  باحثون  وك�سف 
على  �سلبا  توؤثر  �لعمل  �سغوط 
يف  �لكيميائية  )�لتغيري�ت  �الأي�ض 
�خلليا �حلية �لتي توؤمن �لطاقة(، 
ت�سمل  �أعر��ض  �إىل  يوؤدي  ما 
وم�ستويات  �لدم  �سغط  �رتفاع 
�لدم  يف  و�ل�سكر  �لكول�ستريول 

�إ�سافة �إىل �لوزن �لز�ئد.
تار�ين  بالكلية  �لباحث  وقال 
على  �أجريت  در��سة  �إن  ت�ساندوال 
مدين  موظف  �آالف   10 من  �أكرث 
ز�د  كلما  �أنه  �أظهرت  بريطاين 
ز�دت  كلما  �لعمل  يف  �الإجهاد 
باالأعر��ض  �الإ�سابة  �حتماالت 
باأمر��ض  �الإ�سابة  �إىل  �ملوؤدية 

�لعلماء  ودر�ض  و�ل�سكري  �لقلب 
�ملوظفني  لدى  �الإجهاد  معدالت 
�ل�سنو�ت  مدى  على  �ملدنيني 
�أي�سا  و�سجلو�  �ملا�سية،  �لع�رسين 
عو�مل خا�سة باأ�سلوب �حلياة مثل 
وعاد�ت  و�لتدخني  �خلمر  �رسب 
وك�سفت  �لريا�سة  وممار�سة  �الأكل 
�لدر��سة �أن �لرجال �لذين يلزمهم 
�الإجهاد يف �لعمل تت�ساعف لديهم 
باالأعر��ض  �الإ�سابة  �حتماالت 
�خلطرية،  �الأمر��ض  �إىل  �ملوؤدية 
مقارنة مع �أولئك �لذين قالو� �إنهم 

ال ي�سعرون باإجهاد.
�الأمر��ض  هذه  من  وللوقاية 
على  �ملن�سورة  �لدر��سة  �أو�ست 
�لطبية  للدورية  �الإلكرتوين  �ملوقع 
�لتدريبات  بزيادة  �لربيطانية 
و�الإقلع  �لوزن  وخف�ض  �لريا�سية 

عن �لتدخني.

كم ينق�ض �لتمرين �ملنتظم من عمر ج�صدك؟
�أن  جديدة  در��سة  وجدت 
�للياقة  �أ�سحاب  �ملتقاعدين 
ع�سلت  لديهم  �لبدنية 
�ل�سباب  مع  تقريبا  متطابقة 
وقام  عاما   25 �لـ  عمر  يف 
 »Ball State« باحثو جامعة
�إنديانا،  بوالية  مون�سي  يف 
كبار  من   28 حالة  بدر��سة 
ميار�سون  �لذين  �ل�سن، 
�لتمارين �لريا�سية با�ستمر�ر 

منذ �ل�سبعينيات.
�ملن�سورة  �لنتائج  و�أ�سارت 
وظائف  علم  جملة  يف 
�إىل  �لتطبيقي،  �الأع�ساء 
ميار�سون  �لذين  �أولئك  �أن 
بانتظام،  �لريا�سية  �لتمارين 
�لعمر  من  عاما   30 ينق�سون 
للج�سم، مقارنة  »�لبيولوجي« 
�ملثري  ومن  �أقر�نهم  مع 
�مل�ساركني  �أن  للهتمام، 
بل  ريا�سيني،  يكونو�  مل 
يف  �للياقة  تبنو�  �أ�سخا�سا 
فرتة  خلل  حياتهم  �أ�سلوب 

�ل�سبعينيات.
�أ�ستاذ  تر�بي«  »�سكوت  وقال 

ومعد  �لريا�سية  �لعلوم 
جد�  مهتمني  »كنا  �لدر��سة: 
بد�أو�  �لذين  باالأ�سخا�ض 
ممار�سة �لتمرينات �لريا�سية 
خلل ذروة �لرك�ض و�لتمرين 
�أخذو�  لقد  �ل�سبعينيات،  يف 
�ملمار�سة كهو�ية«وبا�ستخد�م 
�الجتماعية،  �لتو��سل  مو�قع 
وجد �لباحثون �أن 28 �سخ�سا 
�مل�ستوى  هذ�  على  حافظو� 
عقود   5 مدة  �لن�ساط  من 
قدر�ت  �لباحثون  و�خترب 
�مل�ساركني يف جمال ممار�سة 
وقا�سو�  �لهو�ئية،  �لتمارين 
�لدموية  �ل�سعري�ت  عدد 
ع�سلتهم،  يف  و�الأنزميات 
عالية  م�ستويات  �أن  حيث 

منها تثبت �سحة �لع�سلت.
وتبني �أن ع�سلت �ملتدربني 
مع  تتطابق  �سنا،  �الأكرب 
يف  �ل�سباب  ع�سلت 
�لعمر  من  �لع�رسينات 
وباملثل، كان لديهم �سعري�ت 
و�أنزميات �أكرث يف ع�سلتهم، 
�ملتقاعدين  من  �أكرب  ب�سكل 

�لو�قع،  ويف  �لن�سيطني،  غري 
بني  �لوحيد  �الختلف  كان 
كل من �ملجموعات �لن�سطة، 
هو  و�لكبار،  �ل�سغار  من 
�أد�ء  على  �لقدرة  �نخفا�ض 

�لتمارين �لهو�ئية.
وعلوة على ذلك، عندما متت 
مقارنة �لبيانات مع �ملعدالت 
�لوطنية يف خمتلف �الأعمار، 

�لن�سطون  �ملتقاعدون  كان 
�لقلب  ب�سحة  يتمتعون 
و�الأوعية �لدموية، �لتي يتمتع 
تقل  �لذين  �الأ�سخا�ض  بها 
وقال  �سنة   30 عن  �أعمارهم 
ت�سري  �لنتائج  �إن  �لباحثون 
�أن  ميكن  �ل�سن  كبار  �أن  �إىل 
»يبنو� �حتياطيا« من �ل�سحة 

�جليدة.
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من مظاهر رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�صول اللهّ �صلى 

اللهّ عليه و�صلم قال: »اإن رجلني ممن 
دخل النار ا�صتد �صياحهما فقال الرب 

تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا 
قال لهما لأي �صيء ا�صتد �صياحكما؟ 

قال فعلنا ذلك لرتحمنا، قال رحمتي 
لكما اأن تنطلقا فتلقيا اأنف�صكما حيث 

كنتما من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�صه فيجعلها عليه 
بردا و�صالما، ويقوم الآخر فال يلقي 

نف�صه، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: 
ما منعك اأن تلقي نف�صك كما األقى 

�صاحبك؟ فيقول يا رب اإين لأرجو اأن ل 
تعيدين فيها بعد ما اأخرجتني، فيقول 

له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 
 » فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ

رواه الرتمذي.
هذا احلديث يفتح باب الأمل اأمام 

الع�صاة حتى ل يياأ�س اأحد من رحمة 
الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط اأمام 
كل من بعد عن ربه، ثم �صحا �صمريه 

وا�صتيقظ فوؤاده فرجع اإىل رب الأرباب 

تائبًا اأوابًا، كما اأنه يزيد العبد املوؤمن 
ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من 

يح�صن الظن بالل عز وجل لأنه 
�صبحانه يقول يف حديثه القد�صي: 

»اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني 
يذكرين، اإن ذكرين يف نف�صه، ذكرته 

يف نف�صي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف 
مالأ هم خري منهم، واإن تقرب مني �صربا 
تقربت منه ذراعا،واإن تقرب اإيل ذراعا 

تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�صي اأتيته 
هرولة« رواه البخاري.

ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار 
ويدخلون اجلنة، لبد اأن تكون لهم 

�صابقة اإميان، لأن اجلنة حمرمة على 
امل�صركني، اأما من اآمن ثم ع�صى فاإن الل 

عز وجل يقبل اإميانه ويحا�صبه على 
م�صيبته وقد يعفو عنه اإذا تاب ورجع 

اإليه قال تعاىل: )وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن ال�صيئات ويعلم ما 
تفعلون( �صورة ال�صورى: 25. ثم تكون 
نهايته اجلنة ان �صاء الل طاملا انه مات 

موحدا.

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�صْ واملَُحَرهّ
على اأْمر الل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�صول وما ل 
يْعني، حتى اإَنهّ النبي عليه 

ال�صالة وال�صالم يقول:
))اإياكم وف�صول الَنهّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �صيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َصَك تتاأَمهّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�صْ ت�صْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�صْ
ل بالزيادة يف الب�صاِئع  يتاأَمهّ

ل  وال�صيارات والأْجهزة ويتَخَيهّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنهّ

ث �صعوراً  الف�صول الزاِئد ُيَوِرهّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�صعور ُم�صْ

والنبي عليه ال�صالة وال�صالم 
علمنا كلما راأْيَت �صيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�صَ �صْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�صحيحة، 

و�صالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�صْ ُتَقِوهّ

اأن ُتافظ على �صالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�صيف اإىل  اأن ُتَقِوهّ
ِتك �صعاَدًة؛ ثالث  �صالمتك وُقَوهّ

ِحْميات: حمية عن املعا�صي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى الل . وحمية عما �صِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأوالً: احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل- واالجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�سان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  واالإقرار 
ويكون  نَ�ِسيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  االأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�سخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما عند غفلة 
النا�ص ون�سيانهم، قال بع�ص ال�سلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�ص«،  لهلك  النا�ص  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولوال 
ويف االأثر »لوال �سيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �سبا«.  العذاب  عليكم  ل�سب  ر�سع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�سة ال تزول اإال بالذكر«.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�صلحة املوؤمن، كان ال�صحابة 

عندما ي�صاألون النبي �صلى الل عليه و�صلم عن �صيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�صِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�صْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �صاأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َصاأََلَك 
ِعَباِدي َعِنهّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِيِنهّ َقِريٌب{، فلم يجعل الل بينه 

وبني عباده اأي وا�صطة، حتى اأ�صرف اللق �صلى الل عليه و�صلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإين ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن الل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدهّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمهّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�صدق واإخال�س، بت�صرع وانك�صار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيهّ اأوقات الإجابة كاآخر �صاعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد الل ومتجيده 

وال�صالة على النبي حممد �صلى الل عليه و�صلم، ويكون متو�صاأ م�صتقبل 
القبلة رافًعا يديه م�صمومتني بذل وانك�صار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�صتجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن الل-؛ لذلك قال النبي �صلى الل عليه و�صلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي الل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرهّ َواأَ ِنَي ال�صُهّ اأ�صابه ما اأ�صابه من املر�س، قال باأدب َجٍمهّ كما حكى الل عنه: }اأَيِنهّ َم�َصهّ
{، وكذلك  ٍرهّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�صرة ِمن الل }َفَك�َصْفَنا َما ِبِه ِمْن �صُ اأَْرَحُم الَرهّ

ملا ا�صتاق زكريا عليه ال�صالم للولد، قال بخ�صوع تام لل -تعاىل-: }رِبهّ َل َتَذْريِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�صرة: }َفا�ْصَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�صْ



مهرجان  مدير  املوت  غيب 
القاهرة ال�سينمائي الدويل، الناقد 

يو�سف �رشيف رزق اهلل، �سباح يوم 
مع  بعد �رشاع   ، املا�سي  اجلمعة 

املر�ض.
يف  مبيكروب  اهلل  رزق  واأ�سيب 
ا�ستلزم  ما  كلوي،  غ�سيل  جل�سة 
املركزة  العناية  غرفة  اإيداعه 
اأين  القاهرة،  م�ست�سفيات  باأحد 
 72 يناهز  عمر  عن  املنية  وافته 

عاماً.
والفن  للثقافة  نون  موؤ�س�سة  ونعت 
جمال  ال�سحايف  الكاتب  برئا�سة 
زايدة، الناقد الراحل، عرب ر�سالة 
قائاًل:  بوك  بفي�ض  ح�سابه  على 

نون  موؤ�س�سة  تنعى  احلزن  »ببالغ 
للثقافة والفنون الناقد ال�سينمائي 
الكبري الأ�ستاذ يو�سف �رشيف رزق 

اهلل«.
رزق  �رشيف  يو�سف  اأن  يذكر 
يف  ال�سينما  عن  حلقات  قدم  اهلل 
رزق  �سينما  اأبرزها  فنية،  برامج 
و�سينما  ال�سحري،  والفانو�ض  اهلل، 
كان  اأنه  كما  واأو�سكار،  �سينما،  يف 
مرجعاً لل�سينمائيني الذين لقبوه بـ 

»يوتيوب« جيلهم.
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كليب النجمة اجلزائرية 
كاميليا ورد يحقق مليون 

م�شاهدة بوقت ق�شري
تخطى كليب الفنانة 
اجلديد  ورد  كاميليا 
عتبة  زعل”  “يا 
املليون م�ساهدة بعد 
اأ�سبوعني  من  اأقل 
عرب  طرحه  على 
ليف  �رشكة  قناة 
�ستوديوز  �ستايلز 

على النرتنت .
كلمات  من  الأغنية 
حلن  ع�سام،  اأحمد 
توزيع  يحيى،  با�سم 

�سهاب  �سهاب  املخرج  وقعه  والكليب  الأ�سعد  روبري  مو�سيقي 
وب�رشكة  ال�سابة  بالفنانة  يليق  عمل  تقدمي  على  حر�ض  الذي 

النتاج الرائدة يف عامل العمال امل�سورة.
“يا  بكليب  جنمتهم  حققته  الذي  بالرقم  �سعيد  “ورد”  جمهور 
ن�رش  اعادة  خالل  من  بتهنئتها  قام  حيث  ق�سري،  بوقت  زعل” 

الكليب على �سبكة النرتنت .
وليف  ورد  كاميليا  بني  الثاين  التعاون  هو  العمل  هذا  ويعترب 

�ستايلز �ستوديوز بعد النجاح الكبري لأغنية “طيارة”.

تايلور �شويفت تزيح اآل 
   كاردا�شيان عن قمة الأعلى اأجرًا

ت�سدرت املغنية تايلور 
النجوم  قائمة  �سويفت 
اأجراً يف جمال  الأعلى 
�سئيل  بفارق  الرتفيه، 
من  جيرن  كايلي  عن 
كاردا�سيان،  عائلة 
كاين  الراب  ومغني 

و�ست.
القائمة فورب�ض  �سمت 
من  عدداً  ال�سنوية، 
القدم،  كرة  جنوم 
مي�سي،  ليونيل  مثل 
رونالدو،  وكري�ستيانو 
اإىل جنب مع املغني وكاتب  الأوائل، جنباً  الع�رشة  ونيمار بني 
اإد �سريان وفريق ال�سوفت روك الذي �ُسكل  الأغاين الربيطاين 
يف ال�سبعينيات »ذي اإيجلز«، والذي بداأ جولة جديدة يف 2018.

وعاد مغني الراب وزوج كيم كاردا�سيان اإىل القائمة بعد غياب 
دولر  مليون   150 بلغت  مكا�سبه  باأن  فورب�ض  وتفيد  اأعوام،   4
قبل ال�رشائب، بف�سل اأحذيته الريا�سية »ييزي«، ليحتل املركز 

الثالث، وحلت كيم كاردا�سيان يف املرتبة 26.
الأوىل،  املرتبة  يف  دولر  مليون   185 نحو  �سويفت،  وحققت 

وت�سدرت  �سويفت القائمة يف 2016 اأي�ساً.
 170 بتحقيقها  تقديرات  بعد  الثاين  املركز  يف  جيرن،  وحلت 
ال�سفاه  طالء  يف  املتخ�س�سة  �رشكتها  بف�سل  دولر  مليون 

وم�ستح�رشات التجميل. 

رامي مالك �شرير يف فيلم جيم�س 
بوند اجلديد..

�شرح النجم الع�ملي الأمريكي ذو الأ�شول امل�شرية رامي م�لك، ب�أنه �شيلعب دور العدو ال�شرير يف 
فيلم جيم�س بوند اجلديد »بوند 25«، ورغم اأن اأي ممثل ك�ن ليوافق على الفور على القي�م ب�لدور، 
ف�إن م�لك ك�ن له �شرط وحيد قبل قبول الدور، وحتدث مع خمرج الفيلم ك�ري فوكون�غ� ب�ش�أن هذا 

ال�شرط قبل املوافقة على اأداء الدور ب�شكل نه�ئي.
األ  يف  مالك  رامي  �رشط  ومتثل 
بالتنميط  مرتبطا  الدور  يكون 
املن�سوب  لالإرهاب  املعتاد 
للعرب، واأل يكون الختيار قد وقع 
العربية فقط،  اأ�سوله  ب�سبب  عليه 
وهو ما نفاه فوكوناغا ب�سدة واأكده 
مالك فيما بعد يف حواره مع موقع 
الإرهابي  دور  اإن  قائال  مريور، 
اأو  منطيا  ولي�ض  معقد  الفيلم  يف 
حتقيق  من  التاأكد  وفور  معتادا، 

�رشطه وقع مالك العقد.
اأدائه  بعد  مالك  جنم  �سطع  وقد 
فريدي  الغناء  اأ�سطورة  لدور 
»بوهيميان  بفيلم  مريكوري 
الذي  الدور  وهو  راب�سودي«، 
اأف�سل  اأو�سكار  يح�سل على  جعله 
ممثل، لي�سبح بعدها حمط اأنظار 

املهتمني والعاملني بالفن.
بالوليات  مالك  مولد  ورغم 

املتحدة عام 1981 ون�ساأته هناك، 
فاإنه ل يتوانى عن الت�رشيح الدائم 
ومعددا  م�رشيا  لكونه  بافتخاره 

امل�رشية  وال�سخ�سيات  الأمور 
ال�سهرية التي يحبها.

والع�رشون يف  الفيلم هو اخلام�ض 

بوند،  جيم�ض  اأفالم  �سل�سلة 
وحتى الآن مل ي�ستقر على ا�سم 
على  اتفق  كان  واإن  له  نهائي 
من  وهو   ،»25 »بوند  ت�سميته 
اأدائه  يف  كريغ  دانييل  بطولة 
اخلام�ض لهذا الدور، مع رالف 

فاين�ض وناعومي هاري�ض.
الفيلم  عر�ض  املقرر  وكان 
ولكن  املقبل  نوفمرب  يف 
بعد   ،2020 اأفريل  حتى  تاأجل 
بويل عن  داين  اعتذار املخرج 
فوكوناغا  كاري  ليحل  الفيلم 
كاحله  كريغ يف  واإ�سابة  حمله، 
اأثناء  جراحية  عملية  واإجرائه 
الفيلم  م�ساهد  بع�ض  ت�سويره 
يف جامايكا، وهو ما منعه من 
موا�سلة الت�سوير لفرتة من الوقت، 
ومت حتى الآن النتهاء من ت�سوير 

بع�ض م�ساهد مالك يف الرنويج.

جنوم عرب واأجانب يف مهرجان بنزرت الدويل بتون�س
بنزرت  مهرجان  اإدارة  قالت 
الدويل يف تون�ض اإن برنامج الدورة 
اأول  يوم  بداأت   التي  القادمة 
ومتتد  اجلاري  جويلية  اأم�ض12  
ي�سمل  املقبل،  اأوت    17 حتى 
وم�رشحية  �سينمائية  عرو�سا 
النجوم  من  لعدد  غنائية  وحفالت 

العرب.
وقال رئي�ض اإدارة املهرجان اأحمد 
اإن  �سحفي  موؤمتر  يف  الطريفي 
الدورة ال�سابعة والثالثني ت�ست�سيف 
لبنان و�سوريا والأردن،  فنانني من 

اإ�سافة اإىل الفنانني التون�سيني.
حفال  املهرجان  برنامج  وي�سمل 
يونان  فايا  ال�سويدية  لل�سورية 
واآخر  اجلاري،  ال�سهر  من   27 يوم 
اأوت   3 يوم  عجرم  نان�سي  للبنانية 
حفل  مع  اخلتام  �سيكون  بينما   ،

 17 يوم  الرباعي  �سابر  التون�سي 
من ال�سهر القادم.

روخا�ض  ليو  املو�سيقي  يعود  كما 
من الإكوادور اإىل املهرجان للمرة 
نال  اأن  بعد  التوايل،  على  الثانية 
الدورة  يف  اجلمهور  ا�ستح�سان 

ال�سابقة مبو�سيقاه املميزة.
الفتتاح  اأن  الطريفي  واأ�ساف 
عطرا«   24« عر�ض  مع  �سيكون 
علي  حممد  التون�سي  للمو�سيقي 
املوروث  من  امل�ستوحى  كمون، 

املو�سيقي لوليات تون�ض.
الأربعة،  اأ�سابيعه  مدى  وعلى 
متعددة  األوانا  املهرجان  يقدم 
»الزيارة«  من املو�سيقى مع فرقة 
وعر�ض  ال�سوفية،  للمو�سيقى 
العقربي،  �سمري  للفنان  »النوبة« 

وحفل ملو�سيقى الراب.

وعلى م�ستوى العرو�ض امل�رشحية، 
�سبعة  املهرجان  برنامج  ي�سمل 
)ولد  �سكون؟«  »ولد  منها  عرو�ض 
من؟( للممثلة جميلة ال�سيحي، و«ل 
هكا ول هكا« )ل هكذا ول هكذا( 

للممثل ن�سال ال�سعدي.
ال�سينمائية،  للعرو�ض  وبالن�سبة 
جويلية   16 يوم  املهرجان  يعر�ض 

فارينا«  »بورتو  فيلمي  اجلاري 
اإبراهيم  للمخرج  ت�سيتا«  و«�سيني 

لطيف.
يقام  الذي  املهرجان  اأن  يذكر 
�سمايل  ال�ساحلية  بنزرت  مبدينة 
تون�ض تاأ�س�ض عام 1982، ويجذب 
لأن�سطته  الزائرين  اآلف  عام  كل 

وحفالته.

رحيل الناقد يو�شف �شريف رزق اهلل



�سياراتالأحد 14   جويلية  2019  املوافـق  ل11 ذو القعدة   1440هـ 21

»ميت�سوبي�سي اأوتالندر«... 
حت�سينات ل�سمان البقاء على القمة

من  »�أوتالندر«  �ل�سيارة  تعترب 
من   2019 طر�ز  يف  ميت�سوبي�سي 
�لرباعي  �لقطاع  �سيار�ت  �أهم 
ب�سحن  هايربد  نوع  من  �لريا�سي 
و�أ�سافت  مبيعا.  و�أكرثها  خارجي 
تعديالت  �لعام  هذ�  �ل�رشكة  لها 
و�لأمان  و�لإجناز  �لت�سميم  على 
�إىل  بالإ�سافة  �لقيادة،  ونوعية 

بع�ض مل�سات �لتجهيز �لفاخر.
بلغت  �جلاري  �لعام  بد�ية  ويف 
�لطر�ز  هذ�  من  �ل�رشكة  مبيعات 
مائة �ألف �سيارة يف �أوروبا وحدها، 
�لقطاع  يف  �ملناف�سة  زيادة  ومع 
مبيعا  �لأكرث  »�أوتالندر« هي  تظل 
على  �سنو�ت  لثالث  قطاعها  يف 

�لتو�يل.
على  دخلت  �لتي  �لتح�سينات  من 
جديدة  �إ�ساءة  �لعام  هذ�  �ل�سيارة 
يف  وتغيري  دي«  �إي  »�إل  نوع  من 
و�أ�سو�ء  �ل�سد�مات  ت�سميم 
�ل�سباب �ملت�سمنة فيها وعجالت 
�كت�سبت  كما  بو�سة.   18 بقيا�ض 
 2.4 �سعة  �ل�سيارة حمركا جديد� 
�لبطاريات  قدرة  زيادة يف  مع  لرت 
وقدرة  �ملائة  يف   15 بن�سبة 

�خللفية  �لكهربائية  �ملحركات 
تعديل  مع  �ملائة  يف   10 بن�سبة 
نظام �ل�سحن �خلارجي ليكون �أكرث 

كفاءة.
�لتحكم  قدرة  كذلك  وحت�سنت 
و�سعيتي  يف  خ�سو�سا  �لدفع  يف 
�إىل  بالإ�سافة  و�لرمال  �لثلوج 
وز�دت  �لريا�سية.  �لقيادة 
��ستخد�م  بف�سل  �جل�سم  �سالبة 
نظام  وتغري  �ملتقدمة،  �للحامات 
�لر�حة  من  مزيد  لإتاحة  �لتعليق 
�أ�سلوب  تعدل  كما  �لنطالق  يف 
�لريا�سية  �لو�سعية  يف  �لقيادة 
وتعزز  �لديناميكية.  من  ملزيد 
�أمامية  باأقر��ض  �ملكابح  �إجناز 
يحملها  �لتي  تلك  �أكرب حجما من 

�جليل �ل�سابق لل�سيارة.
ح�سلت  �لأمان،  جو�نب  ويف 
يف  جنوم  خم�ض  على  �ل�سيارة 
�لأوروبية  �ل�سالمة  �ختبار�ت 
لالأمان.  �لق�سوى  �لدرجة  وهي 
وهي حتمل كامري� للروؤية �خللفية 
حميطة  كامري�  مع  �لتقهقر  �أثناء 
من  وحتذير  �ل�سيارة  جو�نب  لكل 
وتعمل  �خللفي.  �لعر�سي  �ملرور 

نظم �لإ�ساءة و�مل�ّساحات �لأمامية 
�لظالم  حلول  مع  �أوتوماتيكيا 
حتمل  وهي  �ملطر.  �سقوط  �أو 
يد  ومكابح  هو�ئية  و�سائد  �سبع 
و�أنظمة  نهارية  و�أ�سو�ء  �إلكرتونية 
�ل�سري  حارة  مغادرة  من  حتذير 
جانبي  على  �لعمياء  �لنقاط  ومن 
�ل�سيارة، ونظام كروز �لذكي متغري 

�ل�رشعة.
ت�سميم  تغيري  مت  �لد�خل،  ويف 
لدعم  بحو�ف  �لأمامية  �ملقاعد 
�أو  �لوعرية  �لقيادة  �أثناء  �جلو�نب 
�ل�رشيعة على �ملنحنيات. وخف�ست 
�ل�رشكة من درجة �ل�سو�ساء د�خل 
�سوت  على  بتعديالت  �ل�سيارة 
�ملحرك وحت�سني تخميد �سو�ساء 
�ل�رشكة  وغريت  �ل�سيارة.  حماور 
من نظام نقل �ل�رشعة مع �إ�سافة 
و�أ�سافت  �لريا�سية.  للقيادة  زر 
�خللفية  للمقاعد  تكييف  منافذ 
�لد�خلي  �لتجهيز  من  وح�سنت 

بلم�سات باللون �لأ�سود.
�سيارة  يريد  من  تنا�سب  وهي 
رباعية ريا�سية حيث ل ي�سطر مع 
»�أوتالندر« �إىل �لتخلي عن مميز�ت 

فامل�ساحة  �لقطاع،  يف  متاحة 
�ملقاعد  كل  يف  جيدة  �لد�خلية 
فوق  �سحن  م�ساحة  �إىل  بالإ�سافة 
يف  �ل�سائد  �ملتو�سط  �حلجم 
�لقطاع خ�سو�سا مع طي �ملقاعد 
�لبطاريات  تقتطع  ول  �خللفية. 
�ل�سحن  �سندوق  من  م�ساحة  �أي 
�أر�سية  حتت  تقع  لأنها  �خللفي 
وت�ساهم يف خف�ض مركز  �ل�سيارة 
يوجد حمرك  كما  فيها.  �جلاذبية 
�ل�سيارة  يف  حمور  لكل  كهربائي 
مما يجعل �لقيادة �لرباعية ممكنة 

حتى بالدفع �لكهربائي وحده.
نظام  »�أوتالندر«  توفر  وبالطبع 
�لهايربد �لبيئي �لذي يجعلها ت�سلح 
ولال�ستعمال  �ملدن  يف  للقيادة 
لل�سيارة  وميكن  لالأ�رش.  �ليومي 
�أن تنطلق بالدفع �لكهربائي وحده 
ومن دون بث كربوين د�خل �ملدن 
ثم  �ملرور  �زدحام  ظروف  ويف 
�لقوي  �لبرتويل  �لدفع  �إىل  تتحول 
يخ�سى  ول  �ل�رشيعة.  �لطرق  على 
�ل�سائق نفاذ قدرة �لبطاريات لأنها 

ت�سحن ذ�تيا من �ل�سيارة.

رو�سيا تزود م�سوؤوليها 
ب�سيارات "كورتيج" الفاخرة

�سركات  “درا�سة” ترتيب 
ال�سيارات يف م�ستوى اإر�ساء العميل

�لرئا�سة  يف  م�سدر  �أعلن 
�لرو�سية �أن �مل�سوؤولني يف �لبالد 
�سيار�ت  على  قريبا  �سيعتمدون 
بدل  �لفاخرة  �لرو�سية  "كورتيج" 
و�أو�سح  �لأجنبية  �ل�سيار�ت  من 
�لرو�سية  �حلكومة  �أن  �مل�سدر 
"كورتيج"  �سيار�ت  ب�رش�ء  �ستبد�أ 
�ل�رشكة  بد�أت  �إذ�  كبرية،  باأعد�د 
ب�سكل  باإنتاجها  لها  �مل�سنعة 
و��سع، و�ست�ستخدم تلك �ل�سيار�ت 
�حلكومة،  يف  �مل�سوؤولني  لنقل 
نع  و�لهدف من ذلك هو دعم �مل�سّ
على  �لعتماد  وتقليل  �لرو�سي، 
تلك  وتاأتي  �لأجنبية.  �ل�سيار�ت 
لت�رشيح  تاأكيد�  �لت�رشيحات 
وزير �ل�سناعة و�لتجارة �لرو�سي، 
�أفاد  �لذي  مانتوروف،  ديني�ض 

 2019 عام  باأن  �سابق،  وقت  يف 
�سيارة   120 �إطالق  �سي�سهد 
�سيار�ت  �أ�سطول  من  فاخرة 
"كورتيج"، و�ستخ�س�ض 50 �سيارة 
منها لال�ستخد�م يف مر�آب �إد�رة 
�حلر�ض �لفيدر�يل و�أو�سح �لوزير 
�أن �لغاية من تلك �ل�سيار�ت كانت 
�أول ��ستخد�م كبار �مل�سوؤولني لها 
�أ�سطول  �أن  �لعلم  مع  �لدولة،  يف 
�سيار�ت  يت�سمن  "كورتيج" 

ليموزين و�سيد�ن وميني فان.
يذكر �أن �لعديد من �لبلد�ن، مبا 
فيها �ل�سني و�لإمار�ت، كانت قد 
�أبدت �هتماما ملحوظا ب�سيار�ت 
�إىل  و�أ�سارت  �لفاخرة،  "كورتيج" 
نيتها �ل�ستثمار يف م�رشوع �إنتاج 

تلك �ل�سيار�ت.

معظم  تتاأثر  �أن  �لطبيعي  من 
و�سائل  بثورة  �حلياة  جو�نب 
تعد  ول  �جلديدة،  �لت�سال 
��ستثناء  �سيارة  �رش�ء  عملية 
وجدت  حيث  �لقاعدة،  لهذه 
 J.D. Power �أجرتها  در��سة 
وكالة  بني  �لتو��سل  حت�سن  �أن 
�لعمالء  وبني  �ل�سيار�ت  بيع 
يوؤدي �إىل فرق و��سح يف معدل 
�رتياحهم ور�ساهم عن �لتجربة 
�أغلب  يف  �سهلة  تكون  ل  �لتي 
�لدر��سة  و�سعت  �لأوقات. 
�سانعي   10 باأف�سل  قائمة 
ر�سا  حيث  من  فخمة  �سيار�ت 
�لعمالء لتاأتي بور�ض يف �ملرتبة 
تليها  نقطة   828 بـ  �لأعلى 
لكز�ض  ثم  نقطة   824 �نفينيتي 
823 نقطة، وجاءت فولفو و�لفا 
روميو يف �ملتو�سط، ثم �حتلت 
بـ  �لأخري  �ملركز  جيني�سي�ض 
بالن�سبة  �أما  فقط.  نقطة   736
�لعادية  �ل�سيار�ت  ل�سانعي 
فجاءت ميني بـ 798، جي �م �سي 
797، بويك 782 يف �ملقدمة من 

حيث �أف�سل جتارب �رش�ء بينما 
 ،755 بـ  ميت�سوبي�سي  جاءت 
بينت   .737 كيا   ،749 جيب، 
�لدر��سة بع�ض �لأمناط �لكامنة 
يف �سلوك �ل�رش�ء و�لبيع، فمثال 
و�ل�رشكات  �لوكالت  �أن  تبني 
�لعمالء  خدمة  تتيح  �لتي 
�ل�رشيعة  �لر�سائل  خالل  من 
تلك  من  �أعلى  نقاط  حتقق 
�ملكاملات  على  تقت�رش  �لتي 
�ت�سح  كذلك  فقط،  �لتليفونية 
�أن �لوكالت �لتي جتري تو��سال 
مع �لعميل -�لأمر �لذي يحدث 
�ل�رش�ء-  عمليات  من   %79 يف 
�أي�سا  بعد عملية �ل�رش�ء حتقق 
�إىل  ي�سل  مبا  �أعلى  �أرقاما 
كري�ض  �رشح  وقد  نقطة.   38
�ساتون من J.D. Power باأن 
على �لوكالت �أن جتاري �جليل 
�جلديد من �لعمالء �لذي مييل 
�لإلكرتوين  �لربيد  ل�ستخد�م 
�أ�سا�سية،  تو��سل  كو�سيلة 
�لأهم  �لطريقة  هي  هذه  و�أن 

لتحقيق ر�ساه.

»فولفو« تتعاون مع »بايدو« ال�سينية لإنتاج 
�سيارة ذاتية القيادة

�ل�سني،  يف  م�سرتك  �إعالن  يف 
�رشكة  مع  فولفو  �رشكة  �تفقت 
خلدمات  �لعمالقة  �ل�سينية  بايدو 
�سيار�ت  �إنتاج  على  �لإنرتنت 
من  �لقيادة  ذ�تية  كهربائية 
يف  ل�ستخد�مها  �لر�بع  �مل�ستوى 
ل�سيار�ت  تاك�سي«  »روبو  خدمات 

�لأجرة ذ�تية �لقيادة.
�تفاق  توقيع  فولفو  ل�رشكة  و�سبق 
مماثل مع �رشكة »�أوبر« لتوفري 24 
�سي  »�إك�ض  طر�ز  من  �سيارة  �ألف 
لل�سيار�ت  �أ�سطول  �أول  لتكون   »90
ذ�تية �لقيادة من �ل�رشكة. وتخطط 

لكي  فولفو 

�لقيادة  ذ�تية  �ل�سيار�ت  ت�سكل 
مبيعاتها  �إجمايل  من  �لثلث  ن�سبة 
�رشكة  وتعتمد   2025 عام  بحلول 
بايدو على برنامج �إلكرتوين للقيادة 
�لذ�تية ��سمه »�أبوللو« وهو مناف�ض 
يف  و»و�ميو«  »تي�سال«  لنظامي 
�أمريكا. وتتيح �ل�رشكة �ل�سينية هذ� 
�لنظام ل�رشكات �ل�سيار�ت �لر�غبة 
يف ��ستخد�مه، ومنها �رشكة »بي �إم 
دبليو« �لتي وقعت مذكرة تفاهم مع 
�رشكة  تقوم  كما  �ل�سينية.  �ل�رشكة 
فورد باختبار�ت على نظام »�أبوللو« 
يف  ل�ستخد�مه  �لذ�تية  للقيادة 

�ل�سني.
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»فايرفوك�س« يحمي امل�ستخدمني من التج�س�س
حمرك  على  القائمون  اأعلن 
�سيدخلون  اأنهم  »فايرفوك�س« 
من  �ستزيد  ميزات  عليه 
امل�ستخدمني  بيانات  حماية 
 Mozilla �رشكة  واأو�سحت 
ميزة  اأن  فايرفوك�س،  مالكة 
التي   »Firefox Monitor«
البحث  حمرك  يف  �ستظهر 
خالل الأ�سابيع القادمة �ستقوم 
اأوتوماتيكيا باإخطار امل�ستخدم 
عند دخوله لأحد املواقع التي 
الأ�سهر  يف  اخرتقت  اأنها  تبني 

الـ12 الأخرية، كما تعر�س عليه 
تخرتق  بياناته مل  اأن  يتاأكد  اأن 
اإىل  دخوله  عقب  ت�رّشب  اأو 

مواقع م�سبوهة.
ل  اأنها  اإىل  ال�رشكة  واأ�سارت 
امل�ستخدم  اإزعاج  يف  ترغب 
ا�ستخدام  يف  حريته  اإعاقة  اأو 
اإىل  ت�سعى  لكنها  الإنرتنت، 
الإلكرتونية،  القر�سنة  حماربة 
حماية  من  قدر  اأكرب  و�سمان 

البيانات.
يذكر اأن حمركات بحث اأخرى 

زودت  قد  كانت  غوغل  مثل 
م�سابهة،  مبيزات  �سابقا 
يف  ملحوظا  جناحا  اأظهرت 
املواقع  ا�ستخدام  من  التقليل 
الهاكرز لخرتاق  ي�ستغلها  التي 

اأجهزة النا�س وبياناتهم.
واأكرث ما مييز هذا الهاتف هو 
ت�سميم ال�سا�سة التي جاءت من 
كما  للكامريا  بفتحة  الأعلى 
اجلديدة،  اآيفون  هواتف  يف 
اأخرى  بفتحة  الأ�سفل  ومن 
الأ�سابع،  ب�سمات  ملا�سح 

ب�سكل  طورت  اأنها  عن  ف�سال 
�سورتها  بتق�سيم  ي�سمح 
لتظهر  ن�سفني،  اإىل  طوليا 
اأو  متوازيتان،  �سورتان  فيها 
دقة  وتبلغ  مكتوبان  ن�سان 
الهاتف  هذا  LCD يف  �سا�سة 
حجمها  اأما   ،)2280x1080(
املعالج  اأما  بو�سة،   5.2 فـ 
 ،»845 Snapdragon« فجاء
 4 الع�سوائي  الو�سول  وذاكرة 
التخزين  وم�ساحة  غيغابايت، 

الداخلية 64 غيغابايت.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

  Redmi S2 ساومي تطلق هاتف�

اأن  ال�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 
للتقاط  خا�سة  ا�سطناعي  ذكاء 
وباأ�سعار  لل�رشاء  متاًحا  �سيلفي  �سور 

مناف�سة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �سا�سة بقيا�س 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدراغون 
الداخلية،  التخزين  الذاكرة وم�ساحة 
حيث اأن الن�سخة الأوىل تاأتي مع ذاكرة 
رام 3 جيجا بايت وم�ساحة تخزين 32 
جيجا بايت وهو تاأتي ب�سعر 549 ريال 
�سعودي، فيما حتتوي الن�سخة الثانية 

على ذاكرة رام 4 جيجابايت وم�ساحة 
ب�سعر  وتاأتي  جيجابايت   64 تخزين 

679 ريال �سعودي.
اأمامية  كامريا  معه  الهاتف  ويجلب 
بدقة 16 ميغا بك�سل مدعومة بتقنية 
bixel binning لرفع دقة ال�سور، 
الذكاء  تقنيات  مع  احلال  هو  كما 
التقاط  �سور  لتح�سني  ال�سطناعي 
على  الهاتف  يحتوي  كما  ال�سيلفي. 
 12 بدقة  مزدوجة  خلفية  كامريا 
يُذكر،  بك�سل  ميغا  و5  بك�سل  ميغا 
لل�رشاء  متاًحا  �سيكون  اجلهاز  اأن 
جويل  متجر  عرب  ح�رشي  وب�سكل 

.Jollychic سيك�

رئي�س نينتندو اجلديد  خطط ال�ستثمار 1 
مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية

رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
للهواتف  األعاب خمتلفة  لتطوير  مليار(  )حوايل 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
للهواتف الذكية، كما هو احلال مع اإطالق جهاز 
�سويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف األعاب 
وتو�سيع  ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  الهواتف جمالً 

عملها يف جمال الألعاب.
وحققت ال�رشكة اأرباحاً و�سعبية كبرية مع األعاب 
و   ،Pokémon GO، Mario Run مثل 

Fire Emblem: Heroes. كما اأنها اأعلنت 
 Dragalia عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى

.Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى االإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

 »حمادثات م�سّفرة« على تويرت
على غرار تيليغرام ووات�س اآب و�سيغنال، تعمل �سبكة تويرت للتدوين امل�سغر على ميزة جديدة ت�سمح للم�ستخدمني تبادل الر�سائل فيما بينهم ب�سكل م�سفر. 
 Jane Manchun« ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل ا�سم »املحادثات ال�رشية« للمرة الأوىل داخل تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة تدعى
Wong«، حيث كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها اإن تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة تويرت رف�س التعليق على الأمر، ومل يت�سح بعد موعد اإطالق امليزة ر�سمياً. وبح�سب تغريدة وونغ فاإن حمادثات 
التي تعمل بها حمادثات في�س بوك  الكيفية  واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم بدء حمادثة �رشية م�سفرة بنف�س  اآب  تويرت امل�سفرة تختلف عن وات�س 

م�سنجر. وهي كالتايل: 1- افتح تطبيق تويرت يف هاتفك اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا اليمنى من هاتفك.

4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.



م.�س

اجلزائر،  يف  اخل�سوف  يبداأ 
ظل  �سبه  يف  القمر  بدخول 
الأر�ض على ال�ساعة 19و44دقيقة 
حيث  املحلي  بالتوقيت   )19:44(
يكون القمر بدرا كامل ال�ستدارة 
تدريجيا  خفوتا  فيالحظ  تقريبا، 
ـ   املجردة  بالعني  ملحوظ  غري  ـ 
يف ملعان اجلزء العلوي من القمر 
على  الأر�ض  بظل  القمر  يعرب  ثم 
ال�ساعة التا�سعة ودقيقتني)21:02( 
حوايل  واأق�ساه  ذروته  يبلغ  حتى 
ال�ساعة العا�رشة والن�سف)22:31( 
نحا�سي  احمر  بلون  ليتو�سح  

بن�سبة65  ن�سفه  من  اأكرث  يغطي 
القمر  يبداأ  القمر.  قر�ض  من   %

تدريجيا من خمروط  اخلروج  يف 
متام  فى  متاما  ليغادره  الظل 

عبور  يتوا�سل  الليل.  منت�سف 
القمر ملخروط �سبه الظل ليخرج 
ليال  الواحدة  ال�ساعة  على  نهائيا 
و18دقيقة)01:18( من يوم الأربعاء  

.
اخل�سوف  هذا  ان  بالذكر،  جدير 
ن�سف  عرب  مراحله  متابعة  ميكن 
واآ�سيا  اأ�سرتاليا  من  بدء  العامل 
اإفريقيا  و  العربي  العامل  ودول 
اأمريكا  بدول  وانتهاء  اأوروبا  و 
انه  كما  واجلنوبية.  الالتينية 
فر�سة ت�سمح لنا مب�ساهدة كوكب 
زحل كنقطة لمعة قريبة من القمر 
وعلى غربها كوكب امل�سرتى الذي 

يلمع كنقطة يف ال�سماء .

بيان للجمعية العلمية الفلكية- البوزجاين

خ�سوف جزئي للقمر �سهرة هذا الثالثاء
.      ميكن متابعته يف اجلزائر

ت�سمية دفعة ال�سنة على »الأمري عبد القادر »

حفل تخرج على �سرف طلبة الإعالم 
والت�سال جلامعة م�ستغامن

حتذير من تف�سي وباء 
جنون البقر من جديد!

ظهور  على  تقريبا  عاما   20 مرور  بعد 
يحذر  البقر،  جنون  ملر�ض  حالة  اأول 
قد  املتحدة  اململكة  اأن  من  خرباء 

تواجه وباء قاتال اآخر.
ويعتقد العلماء اأنه بالن�سبة لبع�ض النا�ض 
بني  ترتاوح  املر�ض  ح�سانة  فرتة  فاإن 
30 و50 عاما، مما يجدد املخاوف من 

حدوث وفيات يف امل�ستقبل.
اأي  اأن   BBC اأجرته  حتليل  وك�سف 
�سخ�ض اأكل حلم البقر بني عامي 1986 
عدة  تناول  قد  يكون  اأن  ميكن  و1989، 
البقر، ما  وجبات م�سابة مبر�ض جنون 
القاتل  املر�ض  احت�سن  رمبا  اأنه  يعني 

دون اإدراكه لذلك.
لأن  فتاكا  البقر  جنون  مر�ض  ويعد 
اأحد  من  تتكون  املعدية  العوامل 
الربوتينات يف اجل�سم، ما يجعل اجلهاز 

املناعي غري قادر على الت�سدي له.
مر�ض  وباء  انت�سار  من  اخلرباء  وحذر 
البقر اجلديد يف بريطانيا، وفقا  جنون 
على  يُعر�ض  حتذيري  وثائقي  لفيلم 

.BBC2
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اأث بومهدي بتيزي وزو

�سكان يطالبون 
بالتنمية الريفية

وا�سيف  بدائرة  بومهدي  اث  �سكان  عرب 
تذمرهم  عن  ال�سكان  وزو   تيزي  ولية  يف 
وا�ستيائهم ال�سديد من غياب اأ�سغال التهيئة 
من  نوع  لأي  يخ�سع  مل  اأنه  اإذ  باملنطقة 
باتت  حيث  اإن�سائها،  منذ  الريفية  التنمية 
يف  تغرق  كارثية  حالة  يف  طرقاته  معظم 
�ستاء،  الأمطار  ت�ساقطت  كلما  الأوحال 
ف�سل  خالل  اأما  باملياه،  احلفر  ومتتلئ 
ال�سيف فتتحول اإىل م�سدر للغبار املتطاير، 
كما حتدث ال�سكان عن م�سكل انعدام الإنارة 
الظالم  يخيم  غيابها  ظل  ففي  العمومية، 
على املنطقة مما جعل القاطنني متخوفني 
وال�سطو  لالعتداءات  التعر�ض  اإمكانية  من 
ال�سباب  بع�ض  طرف  من  ممتلكاتهم  على 
�سكان  على  حتم  غيابها  اأن  كما  املنحرف، 
لل�سارع  واخلروج  ليال،  مغادرته  عدم  احلي 
ل يكون اإل يف احلالت الطارئة، وبا�ستعمال 
اإىل  حمدثونا  اأ�سار  كما  اليدوية  امل�سابيح 
بني  الرابط  الطريق  طال  الذي  الهرتاء 
منها يف  وال�سفلية  العلوية  واجلهتني  البلدية 
منه  كيلومرت   1 حوايل  زال  ما  الذي  الوقت 

دون عملية تزفيت
ح- كرمي

اأمن ولية الأغواط خالل 
جوان الفارط

معاجلة 100ق�سية 
تورط فيها

 127 �سخ�سا
باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح  عاجلت 
الولية خالل �سهر جوان من ال�سنة اجلارية 
)100( ق�سية تورط فيها )127( �سخ�ض، بعد 
الق�سائية اخلا�سة  الإجراءات  ملفات  اإمتام 
بالق�سايا املعاجلة و بعد تقدمي املتورطني 
�سخ�ض   )24( اإيداع  مت  العدالة  اأمام  فيها 
 )20( ا�ستفاد  فيما  املوؤقت،  احلب�ض  منهم 
�سخ�ض من الإفراج املوؤقت، اأما البقية فقد 

�سدرت يف حقهم اأحكام ق�سائية خمتلفة.
و  الأموال  و اجلنح �سد  للجنايات  بالن�سبة   
تورط  ق�سية،   )24( معاجلة  مت  املمتلكات 
فيها )41( �سخ�ض، بعد تقدميهم اأمام العدالة 
مت اإيداع )12( �سخ�ض احلب�ض املوؤقت، اأما 
البقية فقد كانوا حمل نتائج ق�سائية اأخرى، 
ق�سية   )18( املعاجلة:  الق�سايا  بني  من  و 

متعلقة بال�رشقة مبختلف اأ�سكالها.

العقار ال�سناعي بالبي�س

اقرتاح ف�سخ اأكرث من 
80 قرار اإمتياز 

يرتقب ف�سخ اأكرث من 80 قرار اإمتياز �سناعي 
يف  اأ�سحابها  متاطل  ب�سبب  البي�ض  بولية 
ح�سبما  امليدان  يف  م�ساريعهم  جت�سيد 
افاد به اأم�ض ال�سبت املدير الولئي لقطاع 

ال�سناعة و املناجم.
و اأ�سار لوحة اأحمد اإىل اأن م�ساحله �رشعت 
بالتن�سيق مع عدد من القطاعات ذات ال�سلة 
مبلف ال�ستثمار يف القطاع يف وقت �سابق، 
يف متابعة وترية خمتلف امل�ساريع املربجمة 
العقار  تطهري  اأجل  من  ذلك  و  بالولية 
بلديات  و  دوائر  خمتلف  عرب  ال�سناعي 
يف  املمنوحة  الأرا�سي  اإ�سرتجاع  و  الولية 
امل�ستفيدين  من  ال�سناعي  المتياز  اإطار 
الذي مل يبا�رشوا  اأ�سغال جت�سيد م�ساريعهم 
املرافقة  و  التحفيزات  كل  من  بالرغم 

امليدانية املقدمة لهم.

  Ooredoo

نقل مبا�سر ملباراة الدور ن�سف النهائي لكا�س 
اإفريقيا لالأمم 2019

موعد للعائالت و املنا�سرين مبلعب 05 جويلية 
املنا�رشين  مرافقة  يف  لتقاليدها  وفية 
مع  بال�رشاكة   ،Ooredoo تنظم  اجلزائريني، 
ديوان املركب الأوملبي »حممد بو�سياف« مبادرة 
واملنا�رشين  للعائالت  ومتنح  نوعها  من  فريدة 
فر�سة الدخول جمانا اىل ملعب 5 جويلية للمتابعة 
على املبا�رش مباراة الدور ن�سف النهائي لكاأ�ض 
اإفريقيا لالأمم وذلك يوم الأحد 14 جويلية 2019.  
�ستُفتح اأبواب ملعب 5 جويلية ابتداء من ال�ساعة 

الرابعة م�ساء لتمكني الأن�سار من الدخول واأخذ 
ومعاي�سة  اللقاء  ملتابعة  ارتياحية  بكل  اأماكنهم 
هذا احلدث الريا�سي الهام عرب �سا�سات عمالقة 
يف اأجواء عائلية وحميمية. كما �سيتمكن احل�سور 
ال�ستمتاع بحفل فني قبل بداية بث املباراة. من 
بُعدها   Ooredoo توؤكد  العملية،  هذه  خالل 
املواطن بامتياز وا�ستعدادها الدائم يف مرافقة 

املنا�رشين يف خمتلف املواعيد الريا�سية.

اأول  تطور   IBM
�ساعة تتحول اإىل 

حا�سب لوحي!

�سجلت �رشكة IBM براءة اخرتاع جديدة 
من  الأوىل  �ستكون  متطورة،  ذكية  ل�ساعة 
نوعها يف العامل ووفقا للمكتب الأمريكي 
لرباءات الخرتاع USPTO فاإن الرباءة 
التي �سّجلت بتاريخ 11 جوان الفائت ت�سري 
ب�سا�سة  مزودة  ذكية  �ساعة  تطوير  اإىل 
حجمها  تغيري  ميكن  للطي  قابلة  مرنة 

وفقا لرغبة امل�ستخدم«.
اأن  ال�ساعة  هذه  يف  لالهتمام  واملثري 
الغطاء  حتت  خمفية  �ستكون  �سا�ستها 
رقمية  لوحات   8 من  وتتكون  اخلارجي، 
ميكن  بو�سة،   3/2 مبقا�ض  �سغرية 
ك�سا�سة  لتعمل  منها  واحدة  ا�ستعمال 
عر�ض ال�ساعات الذكية التقليدية، وميكن 
اإخراج اثنتني اأو اأربعة منها اأو كلها، لتعمل 
�سا�سة  مبقا�ض  كبرية  ك�سا�سة  جمتمعة 

احلا�سب اللوحي.
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موبيلي�س معاك يا اخل�سراء

كاأ�س اإفريقيا لالأمم 
م�سر 2019 

اجلزائرية  للفيدرالية  الر�سمي  ال�رشيك  موبيلي�ض 
لكرة القدم واملنتخب الوطني )اأ( ،ي�سّجع اخل�رش 
ن�سف  الدور  حل�ساب  احلا�سمة  مباراتهم  ع�سّية 

النهائي لكاأ�ض اأمم اإفريقيا 2019 يف طبعتها 32.
مَن حماربو ال�سحراء تاأهلهم اإىل املربع  بعد اأن �سَ
فيلة منتخب كوت ديفوار )  الذهبي بتجاوز َعقبةِ 
1ـ1 ، 4 ـ 3  بركالت الرتجيح( ،حل�ساب الدور ربع 
ن�سور« نيجرييا    « ،�سيواجه اخل�رش فريق  النهائي 
يف الدور ن�سف النهائي ،يوم الأحد 14 جويلية على 
م�رش  ،مبلعب  اجلزائر(  )بتوقيت   20:00 ال�ساعة 

الدويل ،على اأمل التاأهل للنهائي الإفريقي.
املرتبة  النيجريي  املنتخب  ،اإحتل  املقابل  يف 
بت�سجيل  الأوىل  اجلولة  خالل  نقاط   6 بـ  الثانية 
الكامريون  اأمام  ،ليفوز)2-3(  هزمية  و  انت�سارين 
يف الدور 1/8 نهائي ،و يتغلب بعدها على  منتخب 
 1/4 الدور  يف   )1-2( بنتيجة  اإفريقيا  جنوب 

نهائي. 
للدور  �سيتاأهل  اللقاء،  هذا  يف  الفائز  الفريق 
 - ال�سنغال  مباراة  من  املتفّوق  ويواجه  النهائي، 

تون�ض.  
للتزاماته  ويّف  للخ�رش  الأول  امل�سجع  موبيلي�ض، 
،قرّر  الوطني  الفريق  وم�ساندة  مرافقة  حيال 
زبائنه  من  ،ممثلني  م�سجع   150 من  اأكرث  نقل 
اإىل عدد من  ،اإ�سافة  الأوفياء وموظفي املتعامل 
ال�سحفيني ممثلي و�سائل الإعالم الوطنية ،ملوؤازرة 
اخل�رش خالل هذه املباراة ،عي�ض ماآثر كرة القدم 

اجلزائرية ورفع عالياً الراية الوطنية.

امل�سيلة

59 ابتدائية ت�ستفيد 
من عمليات الرتميم 

املدار�ض  عن  الغنب  برفع  امل�سيلة  وايل  تعهد 
فيها  تتخبط  التي  امل�ساكل  ومعاجلة  الإبتدائية 
مدر�سة   59 ترميم  عملية  ت�سجيل  عن  كا�سفا 
مديرية  باإ�رشاف  وذلك  ولية  اإقليم  عرب  ابتدائية 
التجهيزات العمومية ويتعلق الأمر يف هذا ال�ساأن 
بتهيئة ال�ساحات من خالل القيام باأ�سغال الت�سييج 
دورات  والطالء وجتديد  الإدارية  الهياكل  وترميم 
احلجرات  نوافذ  وزجاج  الأ�سقف  واإ�سالح  املياه 

الدرا�سية،وخمتلف املرافق .  

اأفاد بيان للجمعية العلمية الفلكية- البوزجاين اأنه وتزامنا مع ال�سهرات ال�سيفية و�سفاء اجلو،  
�ست�سهد  �سماء اجلزائر وعدة مناطق من الأر�س، ليلة هذا الثالثاء ال 14ذي القعدة1440 هـ  

املوافق ل16جويليية اجلاري، خ�سوفا يعرب القمر خالله جزئيا  يف ظل الأر�س بحول اهلل ، ميكن  
متابعة مراحله مبا�سرة بعد �سروق القمر حوايل ال�ساعة الثامنة م�ساء)20:00(بالتوقيت املحلي 

للجزائر العا�سمة واملدية �سواء فرادى اأو مع العائالت اأو يف املخيمات .

جلامعة  والت�سال  الإعالم  علوم  ق�سم  نظم 
الطلبة  �رشف  على  تخرج  حفل  م�ستغامن 
املتفوقني على دفعاتهم كما كرم الق�سم وبح�سور 
والإن�سانية  الجتماعية  العلوم  كلية  عميد 
للجامعة الأ�ساتذة الذين مت ترقيتهم اإىل م�ساف 
»الأ�ستاذية » كاأ�ساتذة تعليم عايل واعترب عميد 
الربفي�سور  والإن�سانية  الجتماعية  العلوم  كلية 
اأحمد قيدوم اأن حفل التخرج هذه ال�سنة والذي 
حفال  يعترب   « القادر  عبد  »الأمري  ت�سمية  حمل 
الذي  الق�سم  جمهودات  يثمن  هاما  منوذجيا 
ينظم الع�رشات من التظاهرات الوطنية والدولية 
وطاقتهم  الطلبة  مواهب  اأن  واعترب  �سنة  كل 
اليافعة ت�ستحق الدعم واملرافقة واملتابعة على 
علوم  ق�سم  رئي�ض  واأ�سار  هذا  م�ستوى  من  اأزيد 
اإىل  الت�سال والإعالم الأ�ستاذ العربي بوعمامة 
املجهودات النوعية التي بذلها عميد كلية العلوم 

املناخ  توفري  �سبيل  يف  والإن�سانية  الجتماعية 
العام والكايف للعمل ولفائدة الباحثني والأ�ساتذة 
ر�سالة  مبثابة  اإل  لي�ض  تكرميه  اأن  اإىل  م�سريا 
هذا  املتعددة  وجمهوداته  م�ساره  لدعم  عميقة 
التقليدية  وال�سناعة  ال�سياحة  غرفة  مدير  ونوه 
الحتفايل  باجلو  �سياحي  �ساركت مبعر�ض  التي 
طلبة  لفائدة  املنظم  التخرج  حفل  �ساد  الذي 
اىل  م�سريا  م�ستغامن  والإعالم جلامعة  الت�سال 
�رشورة تكري�ض تعاون مثمر بني اجلامعة والغرفة 
يف جمال دعم تكوين الطلبة بحرف مهنية اأخرى 
مطلوبة يف بع�ض املهن هذا ومت تكرمي العديد 
موؤخرا  ناق�سوا  الذين  اجلامعيني  الطلبة  من 
م�ساريع تخرج حول الت�سال والرتاث وال�سمعي 
على  التخرج  م�ساريع  من  عدد  وكانت  الب�رشي 
الدعم  وت�ستحق  ممتازة  الأ�ساتذة  تعبري  حد 

والإ�سادة.

مكة املكرمة

»موقف اإن�ساين بطويل« 
ينقذ اأطفال من حريق 

التوا�سل  ومواقع  الإعالم  و�سائل  تداولت 
ل�سابني  فيديو  ال�سعودية  يف  الجتماعي 
اأن  قبل  اأطفال  ثالثة  اإنقاذ  ا�ستطاعا 
اإثر  امل�ستعلة  النريان  األ�سنة  حتا�رشهم 
اندلع حريق ب�سقتهم يف مدينة مكة املكرمة 
ووثقت مقاطع فيديو �سيحات الأطفال الذين 
طوقتهم النريان وحجبهم الدخان داخل �سقة، 
وتدخل  املبنى  يف  حريق  ن�سوب  اإثر  وذلك 
املنزل  اأمام  كانت  مظلة  وت�سلقا  �سابان 
ليتمكنا من الو�سول اإىل نافذة �سقة الأطفال 
حديد  بق�ض  الآخر  مب�ساعدة  اأحدهما  وقام 
النافذة وا�ستطاعا اإخراج واإنقاذ ثالثة اأطفال، 

اأحدهم مت نقله للم�ست�سفى لتلقي العالج.
التوا�سل  �سفحات  على  الن�سطاء  وو�سف 
الجتماعي ما اأقدم عليه ال�سابان ال�سعوديان 
اأنقذ  الذي  والإن�ساين«،  البطويل  بـ«املوقف 

اأطفال من موت حمقق.

اأن  ق�سائية،  م�سادر  من  الو�سط«  علمت«جريدة 
عنا�رش الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�سائية مبفتاح 
واملوؤثرات  املخدرات  مروجي  اأحد  اأوقفت  قد 
اأ�سدقائه يف و�سط املدينة،  اأحد  العقلية برفقة 
وقد اأ�سفرت عملية الرت�سد للم�ستبه فيه الرئي�سي 
بتوقيف املتهمني يف حالة تلب�ض و بحوزة اأحدهما 

املوؤثرات  من  قر�سا   49 به  بال�ستيكي  كي�ض 
اأين  العدالة  اأمام  تقدميهما  مت  وعليه،  العقلية 
لهما  وجهت  بعدما  اإيداع  اأمر  حقهما  يف  اأ�سدر 
البيع، يف  لغر�ض  العقلية  املوؤثرات  جنحة حيازة 
الق�سائية يف  التحقيقات  �ست�سفر عنه  انتظار ما 

هذا امللف.

مفتاح بالبليدة
توقيف مروج خمدرات وبحوزته ما 

يقارب 50 قر�س مهلو�س

 م.امني

م.ثيزيري
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