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م�شنع تركيب ال�شاحنات بالبليدة

تركيب عالمة »فولفو« بداية من ال�سنة املقبلة
�سي�رشع م�سنع »�سريويف« لرتكيبات 
والية  )�رشق  مبفتاح  ال�ساحنات 
املقبلة  ال�سنة  من  بداية  البليدة( 
عالمة  من  ال�ساحنات  تركيب  يف 
خطوة  يف  ال�سويدية«  »فولفو 
لتو�سيع ن�ساط هذا امل�سنع الذي 

�سهد خروج اأول �ساحنة 
ترك�س«  »رونو  نوع  من  مركبة 
مار�س  �سهر  نهاية  الفرن�سية 
عنه  ك�سف  ح�سبما  املن�رشم, 
املوؤ�س�سة  لهذه  العام  املدير 

ال�سناعية, عبد النور حاج توحت.

اأن  توحت  حاج  ال�سيد  اأو�سح  و 
لرتكيبات  »�سريويف«  م�سنع 
الكبري  احلجم  من  ال�ساحنات 
على  الوحيد  امل�سنع  يعد  الذي 
امل�ستوى الوطني املتح�سل على 
هذا  ملزاولة  النهائي  االإعتماد 
يف  �سي�رشع  ال�سناعي  الن�ساط 
االإنتاجية  طاقته  من  الرفع  اإطار 
التي  ال�ساحنات  يف عملية تركيب 
ال�سويدية  »فولفو«  عالمة  حتمل 

ابتداء من ال�سنة املقبلة. 

و اأ�ساف ذات امل�سوؤول اأن معدل 
يف  املج�سد  امل�سنع  هذا  اإنتاج 
جزائرية-فرن�سية- �رشاكة  اإطار 
�ساحنة  ب2000  يقدر  �سويدية 
منذ  مت  اأنه  اإىل  م�سريا  �سنويا 
من  مركبة  �ساحنة  اأول  خروج 
مار�س  �سهر  نهاية  امل�سنع  هذا 
املن�رشم ت�سويق نحو 130 �ساحنة 

يف ال�سوق الوطنية.
و يف اإطار ت�سجيع املنتج املحلي 
�سنة  من  ابتداء  ي�رشع  اأن  يتنظر 
كبرية  ن�سبة  ا�ستبدال  يف   2021

يتم  التي  امل�ستوردة  الغيار  قطع 
حملية  باأخرى  بامل�سنع  تركيبها 
ال�سياق  هذا  يف  م�سريا  ال�سنع 
العديد  ات�ساالت مع  اإىل مبا�رشة 
االإقت�ساديني  املتعاملني  من 

النا�سطني يف هذا املجال.
اأكد  �سلة  ذي  �سياق  يف  و 
هذه  جودة  اأن  توحت  حاج  ال�سيد 
تعادل  حمليا  املركبة  ال�ساحنات 
تلك امل�سنوعة باأي دولة اأوروبية 
نف�س  ال�ستخدام  نظرا  اأخرى 
التكنولوجيا املتطورة التي يعتمد 

لت�سنيع  االأجنبي  ال�رشيك  عليها 
يذكر  ال�ساحنات  من  النوع  هذا 
تت�سدر  تروك�س  رونو  عالمة  اأن 
ال�سوق اجلزائرية يف الوزن الثقيل 

بح�سة 
�سنف  يف  باملائة  تتجاوز30 
 16 من  االأكرث  ال�سناعية  العربات 

طنا.

خبر في 
بال�شريط احلدودي اجلنوبي بتمرنا�شت  صورة

ك�سف خمب�أ لالأ�سلحة والذخرية 

ك�سفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع م�سالح اجلمارك 
اجلزائرية اأم�س ال�سبت بتمرنا�ست خمباأ لالأ�سلحة والذخرية, ح�سب 

ما اأورده اأم�س االأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني. 
احلدود  وحماية  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف   « اأنه  البيان  يف  وجاء 
وبف�سل ا�ستغالل للمعلومات, ك�سفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي 
بالتن�سيق مع م�سالح اجلمارك اجلزائرية, يوم 20 جويلية 2019, اإثر 
دورية تفتي�س قرب ال�رشيط احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست/الناحية 
 )01( على:  يحتوي  والذخرية  لالأ�سلحة  خمباأ  ال�ساد�سة,  الع�سكرية 
ر�سا�س من نوع RPK , ))03 بنادق ن�سف اآلية من نوع �سيمونوف , 
)01( بندقية من نوع G-3 , )01( جهاز ت�سديد ,  )08( قذائف هاون 
عيار 82 ملم , باالإ�سافة اإىل خمزين )02( ذخرية و)552( طلقة  من 

خمتلف العيارات«.

م�س�بقة اأنظف قرية
 وحي ب�لبويرة

واأنظف  قرية  باأنظف  م�سابقة خا�سة  البويرة  والية  م�سالح  اأطلقت 
بهدف  البيئة  ومديرية  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  مع  بالتن�سيق  حي 
التي تنعدم لالأ�سف  ت�سجيع املواطنني على ثقافة تنظيف املحيط 
التي  االأو�ساخ والقمامات  الغالبية منهم بدليل م�ساهد  ال�سديد لدى 
اأ�سبحت الديكور الذي تتزين به �سوارع واأحياء املدن والقرى التي 
مل ت�سلم من هذه الظاهرة امل�سينة . ويف ال�سياق اأكدت رئي�سة اللجنة 
ال�سيدة » جوهر حاجي  البيئة  املكلفة بتنظيم هذه املبادرة مديرة 
والقرى  االأحياء  الراغبني يف امل�ساركة من جلان  »  اأن على  حدادو 
املعتمدة التقرب من مقر املديرية الإ�ستالم ا�ستمارة امل�ساركة قبل 
تاريخ 31 اأوت الداخل , واأ�سافت املتحدثة يف لقاء خ�ست به يومية 
» الو�سط » اأن اأع�ساء اللجنة املمثلني لعدة قطاعات �سي�رشعون يف 
خرجات ميدانية لتقييم القرى واالحياء ابتداء من 25 اأكتوبر القادم 
لليوم  النهائية بتاريخ 11 دي�سمرب املوافق  النتائج  ويتم االإعالن عن 
الدويل للجبال , فيما حددت القيمة املالية للجوائر مببلغ 500 مليون 
مليون   300 و  قرية  اأنظف  لثاين  مليون  و300  قرية  الأنظف  �سنتيم 

الأنظف حي و 200 مليون لثاين اأنظف حي .
اأ.م

انقط�ع التموين ب�لغ�ز
 ببلدية زرالدة 

�سي�سهد التموين بالغاز انقطاعا اليوم االثنني ببلدية زرالدة )اجلزائر 
العا�سمة( ب�سبب اأ�سغال على م�ستوى �سبكة نقل الغاز, ح�سبما اأفاد به 
بيان ملديرية توزيع الكهرباء و الغاز لبولوغني �سيخ�س هذا االنقطاع 
جممل بلدية زرالدة و ذلك انطالقا من ال�ساعة العا�رشة ليال )22�سا(, 
الرقم  املواطنني  ت�رشف  حتت  ال�رشكة  ت�سع  امل�سدر  ذات  ح�سب 

3303 على مدار 24�سا و 7/7 اأيام بغر�س اال�ستف�سار. 

املدنية  احلماية  م�سالح  انت�سلت 
ال�سبت  اأم�س  م�ساء  ببومردا�س 
ثالثة جثث اأعمارهم على التوايل 
�سنة من  و 56  �سنة  و 32  �سنة   16
اأوالد  بلدية  ب�سواحي  بئر  داخل 
مو�سى غرب الوالية الأ�سباب تبقى 
ح�سبما  ال�ساعة,  حد  اإىل  جمهولة 
من  م�سدر  االأحد  اأم�س  به  اأفاد 

احلماية املدنية بالوالية .
االإعالم  بخلية  املكلف  اأو�سح  و 
اأيت  النقيب  املدنية,  للحماية 
قا�سي اأحمد,  باأنه مت اإبالغ م�سالح 
يف  باحلادث  املدنية  احلماية 

حدود ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء 
تدخل  اإثر  مت  حيث  ال�سبت  اأم�س 
جثث  اإنت�سال  املذكورة  امل�سالح 
الثالثة بعدما غرقوا يف  ال�سحايا 
اإىل  عمقه  ي�سل  الذي  البئر  هذا 
»بوك�سوة  بحي  يقع  و  اأمتار   10
و  مو�سى  اأوالد  بلدية  »ب�سواحي 
بعدما اأكد النقيب اأيت قا�سي باأن 
تبقى  االأليم  احلادث  هذا  اأ�سباب 
جمهولة اإىل حد ال�ساعة اأ�سار اإىل 
اأن ال�سحايا الثالثة ال تربطهم اأي 
ينحدر  حيث  بينهم  قرابة  �سلة 
و  مو�سى  اوالد  بلدية  من  اأحدهم 

الثالث  و  بودواو  بلدية  من  االأخر 
من بلدية اخلروبة.

االأ�سباب  حتديد  اإنتظار  يف  و   
احلادث  هذا  وراء  احلقيقية 

اجلارية حاليا ذكر نف�س  امل�سدر 
ال�سحايا  جثث  نقل  مت  باأنه 
اإىل م�سلحة حفظ اجلثث  الثالثة 

مب�ست�سفى الثنية �رشق الوالية.

بومردا�س 

انت�س�ل ثالثة جثث لغرقى يف بئر ببلدية اأوالد مو�سى

البويرة

اإقب�ل وا�سع على قم�س�ن
 اأبط�ل اإفريقي�

ت�سهد حمالت بيع االأقم�سة الريا�سية خالل هذه الفرتة مبدينة البويرة 
اإقباال وا�سعا من طرف خمتلف الفئات ال�سبانية الإقتناء قم�سان اأ�سود 
اجلزائر الذين رو�سوا جميع الفرق االإفريقية خالل الكان املقام مب�رش 
وجلبوا »الكحلو�سة » كما ي�سميها املنا�رشون اإىل اجلزائر بعد 29 �سنة 
عن اآخر تتويج , حيث ذهلنا خالل جولتنا ببع�س املحالت والطاوالت 
االأعداد  تلك  من  للمدينة  الرئي�سية  وال�سوارع  االأحياء  يف  املعرو�سة 
الغفرية التي تختار اأقم�سة جنوم »اخل�رش » على غرار حمرز وعطال 
وبوجناح وغريهم , وامللفت ان التهافت على اقتناء تلك االأقم�سة م�س 

فئات اجلن�س اللطيف الالتي ف�سلن ارتدائها بكل فخر واعتزاز .

�سب ليلة اأول اأم�س احلي ال�سكني 
باملدينة  كو�سيدار  حي  اجلديد 
اجلديدة يف تيزي وزو �سجار عنيف 
يف حرب ع�سابات حيث قام بع�س 
ال�سباب بحمل ال�سيوف واخلناجر 
و�سب �سجار عنيف خلف اإ�سابات 

حني  ال�سباب يف  و�سط  بليغة 
تدخلت وحدات من ال�رشطة لف�س 
اال�ستباك,اإال اأن ال�سكان عربوا عن 
�سخطهم ال�سديد من غياب االأمن 
الذي  اجلديد  ال�سكني  باحلي 
خطرية  تداعيات  موؤخرا  يعرف 

و  ع�سابات  جمموعة  انت�سار  و 
زرعت  التي  الباركيغ  اأ�سحاب 
قاطني  و�سط  واخلوف  الرعب 
القاطنة  العائالت  و اأكدت  احلي 
�سيخرج  كان  االأمر  اأن  باحلي 
وحدات  تدخل  لوال  ال�سيطرة  عن 

اأم�س  اأول  ليلة  ن�سب  حيث  االأمن 
�سجار عنيف وحرب ع�سابات بني 
ع�سابات حيث كانت م�ساهد الدم 
فيلما  ي�ساهدون  وكاأنهم  طاغية 

للرعب
ح- كرمي

تيزي وزو

حرب ع�س�ب�ت ب�ل�سيوف 

 اأ.م
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دعا اإىل اجتماع بتاريخ 31 اأوت 

»البديل الدميقراطي »يهاجم ندوة عني البنيان
.      جلول جودي: مقرتحات ندوة التغيري لترقى بطموحات احلراك 

.       حم�سن بلعبا�س : املرحلة النتقالية تخرجنا من حالة الفراغ الد�ستوري 
.       زبيدة ع�سول: نرف�س حوارا حتت اإ�سراف نف�س النظام 

اإميان لوا�س 

دعت قوى �لبديل �لدميقر�طي  �إىل 
�إجتماع وطني بتاريخ 31 �أوت لأجل 
�لإنتقال  ميثاق  تعميم  و  تو�سيع 
حني  يف  �حلقيقي،  �لدميقر�طي 
للحو�ر  �لذي  رف�سها  عن  عربت 

دعت �إليها �ل�سلطة .
�لبديل  قوى  �أعابت 
خالل  من  �لدميقر�طي  �لأم�س 
�لتغيري  ندوة  لها  على  بيان 
مل  باأنها  معتربة  �ملدين،  للمجتمع 
�ل�سعب  تطلعات  م�ستوى  يف  تكن 
�لنظام  مع  �لقطيعة  يريد  �لذي 
 « مو�سحة   ، �لقائم  �ل�سيا�سي 
م�ستوى  �إىل  ترقى  ل  �لتغيري  ندوة 
تطلعات �ل�سعب، فال ميكن �ختز�ل 
لي�س  �ملاأزق  �أ�سخا�س،  يف  �لأزمة 
�لأ�سماء  م�سالة  �لأ�سخا�س،  يف 
�لنقا�س  لي�س حمور  �حلو�ر  لإد�رة 
، و�إمنا لبد على �لإتفاق يف �ملبد�أ 
ب�سبب  �لنظام  �لأزمة  هذه  �أن  يف 
لي�س  دميقر�طية  �إىل  �لذهاب   ،
�ل�سعب  �لنظام،  ر�سكلة  باإعادة 
يريد �لقطيعة مع �لنظام ، لبد من 
�لذهاب �إىل م�سار تاأ�سي�سي للذهاب 

�إىل �لدميقر�طية �حلقيقية ».
�لبديل  قوى  �عتربت 
�إىل  �لدميقر�طي  باأن  �لذهاب 
�لقانون  بنف�س  رئا�سية  �نتخابات 
ر�سكلة  �إعادة  مبثابة  �لآليات  و 
ملرحلة  دعوتها  جمددة  للنظام، 
�إنتقالية عن طريق م�سار تاأ�سي�سي، 
فرتة  �لنتقالية  �ملرحلة   « م�سيفة 
و  �سيا�سي  مناخ  لإن�ساء  لزمة 
حماولة  �أية  فاإن  موؤ�س�ساتي،دونه، 
�لغا�سب  �لنظام  مع  للقطيعة 

�ستكون فا�سلة.
�إقرت�ح   « �مل�سدر  ذ�ت  و�أ�سار 
طريق  عن  �لدميقر�طي  �لإنتقال 
�أن  ميكن  �سيد  تاأ�سي�سي  م�سار 
يتمكن  حتى  لل�سعب  �لكلمة  ميكن 
و بكل دميقر�طية من حتديد �سكل 
�لهيئات  و  �ملوؤ�س�سات  م�سمون  و 
�إر�ساءها مع رف�س  �لتي يرغب يف 
�أي حماولة فر�س �نتخابات رئا�سية 

تهدف لإنقاذ �لنظام �حلايل. 
�لدميقر�طي  �لبديل  و�أكدت  قوى 
�مل�ساركة باأنه لجدية لأية حماولة 
�سيا�سية مهما كانت طبيعتها �أو �أي 
�إطالق  يتم  �أن  دون  �سيا�سي  حو�ر 
�ل�سيا�سيني  �ملعتقلني  كل  �رص�خ 

معتقلي  و  �ل�سيا�سيني  معتقلي  و 
�ل�سيا�سي  �ملجال  فتح  �لر�أي، 
�لفوري  �لتوقيف  �لإعالمي،  و 
توظيف  و  �لقمعية  �لأجهزة  لكل 

�لق�ساء،  ذهاب كل رموز �لنظام. 
�لدميقر�طي  �لبديل  قوى  دعت 
�لدميقر�طي  �لوطنية  �لقوى  كل 
�إىل  تطمح  �لتي  �لجتماعية  و 
جت�سيد �ملطالب �ل�رصعية لل�سعب 
ثورته  �أهد�ف  �جلز�ئري و حتقيق 
�إىل �لن�سمام �إلينا و تكاتف �جلهود 
للحفاظ على �لأمل و جت�سيد بديل 

دميقر�طي .
جلول جودي

مقرتحات ندوة التغيري 
لترقى بطموحات احلراك 

فتح �لقيادي يف حزب �لعمال جلول 
جودي �لنار على �لأ�سماء �ملقرتحة 
من قبل ندوة �لتغيري لإد�رة �حلو�ر 
معترب�  �ل�سلطة،  �إليه  دعت  �لذي 
�لندوة لترقى  باأن مقرتحات هذه 
لهذ�  �لر�ف�س  �ل�سعب  لتطلعات 

�لنظام ورموزه. 
يف  �لأم�س  جودي  جلول  جدد 
�لتجمع  حزب  مبقر  �سحفية  ندوة 

و�لدميقر�طية  �لثقافة  �أجل  من 
�لتاأ�سي�سي  للمجل�س  دعوته 
من  للخروج  �نتقالية  ومرحلة 
تعي�سها  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأزمة 
�لبالد منذ 22 فيفري، معترب� باأن 
بنف�س  رئا�سية  �نتخابات  تنظيم 
ر�سكلة  �إعادة  مبثابة  �ملعطيات 

للنظام �ل�سيا�سي.
�حلديث  لميكن  باأنه  جودي  و�أكد 
�رص�ح  �إطالق  دون  حو�ر  عن 
دعوته  جمدد�  �لر�أي،  معتقلي 
�لعامة  �لأمينة  �رص�ح  لإطالق 

حلزب �لعمال. 
تدخل  جودي  ورف�س 
�حلياة  يف  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 
�ل�سيا�سية،  قائال » نحن ل�سنا �سد 
نطالب  �لع�سكرية،  لكن  �ملوؤ�س�سة 
�لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  تقوم  باأن 
ونعترب  عليها،  �ملن�سو�س  بدورها 
�ل�سيا�سية  �حلياة  يف  �إ�رص�كها 

�إ�سعاف لها ».
�لناطق �لر�سمي  فتح جلول جودي 
على  �لنار  �لعمال،  حزب  با�سم 
منتقدي مبادرة �ملجل�س �لتاأ�سي�سي 
�لتي ينادي بها �حلزب، موؤكد� باأن 
�جلز�ئري  �ل�سعب  من  خوفهم 

�ملجل�س  ي�سورون  جعلهم 
�لتاأ�سي�سي على غري حقيقته.

زبيدة ع�سول
نرف�س حوارا حتت اإ�سراف 

نف�س النظام 

�أجل  من  رئي�سة  �لإحتاد  عربت 
ع�سول  زبيدة  �لرقي  و  �لتغيري 
رئا�سية  �نتخابات  �إىل  �لذهاب 
نف�س  و  �لنتخابات  قانون  بنف�س 
باأنه  م�سددة  �لنظام،  و  �لآليات 
حتت  حو�ر  �إىل  �لذهاب  لميكن 

�إ�رص�ف نف�س �لنظام .
�لأم�س  ع�سول  زبيدة  و�أو�سحت 
خالل كلمة لها يف ندوة قوى �لتغيري 
�لدميقر�طي مبقر حزب �لأر�سيدي 
�سقف  و�سع  قد  �ل�سعب  باأن 
مع  بقطيعة  يطالب  مطالبه،  فهو 
�جتماعية،  بعد�لة  يطالب  و  �لنظام 
حلول  �أي  تبني  لميكن  باأنه  موؤكدة 
تكون �أقل من �سقف مطالب �ل�سعب 

.
لميكن  باأنه  �ملتحدثة  و�أكدت 
رئا�سية  �نتخابات  �إىل  �لذهاب 
و  �لنظام  نف�س  �إ�رص�ف  حتت 
�لآليات،  م�سددة  و  �لقانون  بنف�س 

و  �ملمار�سات  تغيري  �رصورة  على 
يف  �سبب  كانت  �لتي  �لأ�سخا�س 

�لأزمة �ل�سيا�سية. 
�أي  �إىل  �لذهاب  ورف�ست �ملتحدث 
�لقمعية  �ملمار�سات  ظل  يف  حو�ر 
�لر�أي  مبعتقلي  تعلق  فيما  خا�سة 
�رص�حهم،  �إطالق  �إىل  د�عية   ،
وبخ�سو�س �جتماع 31 �أوت �ملقبل، 
�لبديل  مبادرة   « �ملتحدثة  قالت 
بتاريخ  �ستنعقد  �لتي  �لدميقر�طي 
يريد  كل من  �أوت مفتوحة على   31
بناء دولة �لقانون،  وتعطي �لفر�سة 
طريق،  خارطة  �سنع  يف  للم�ساركة 
فهي تختلف عن �ملبادر�ت �ملكتوبة 

�لتي تعر�س للم�سادقة فقط ».
حم�سن بلعبا�س 

املرحلة الإنتقالية �ستخرجنا 
من حالة الفراغ الد�ستوري 

�لأر�سيدي  حزب  رئي�س  �أكد 
غري  �ل�سلطة  باأن  بلعبا�س  حم�سن 
وطني  حو�ر  �إىل  للذهاب  قادرة 
كيف  مت�سائال  »  و�سامل،  �سيد 
ميكن  لل�سلطة  �أن تذهب �إىل حو�ر 
�إيجاد  ت�ستطيع  مل  وهي   ، وطني 
�أعلى  للم�ساكل �ملوجودة  يف  حلول 

هرمها ».
�لأم�س  بلعبا�س  حم�سن  رف�س 
�لديقر�طي  �لبديل  قوى  ندوة  يف 
�ل�سخ�سيات  حزبه،  مبقر  �ملنعقدة 
ندوة  قبل  من  طرحها  ثم  �لتي 
لإد�رة  �ملدين  للمجتمع  �لتغيري 
هذه  باأن  معترب�  �لوطني،  �حلو�ر 
�ل�سخ�سيات حم�سوبة على �لنظام  و 
طريق  عن  لل�سلطة  دخولها  كان 
�لنظام  �لتي كان ميار�سها  �لو�ساطة 
، موؤكد� باأن هذ� �لطرح ل يتنا�سب 
�ل�سعبي بل هو  مع مطالب �حلر�ك 

ي�ساهم يف �إر�ساء  نف�س �لنظام .
وقال حم�سن بلعبا�س » �أنا ل�ست �سد 
�أرف�س  لكن  و  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 
لأن   ، �ل�سيا�سية  �حلياة  يف  تدخلها 

ذلك �سي�سعفها »
بلعبا�س  �ل�سلطة  �إتهم  حم�سن 
�لطبقة  د�خل  �لإختالف  با�ستغالل 
�ل�سيا�سية خللق �مل�ساكل فيما بينها 
قوة  نقطة  �لختالف   « م�سري�   ،
هذ�  ت�ستغل  �ل�سلطة  لالأ�سف  لكن 

�لإختالف خللق �مل�ساكل ».
للمرحلة  دعوته  �ملتحدث  وجدد 
للخروج من حالة  �لفر�غ  �لنتقالية 

�لد�ستوري �لذي يعي�سه �لبلد .

اأطلق رئي�س جبهة اجلزائر اجلديدة جمال بن عبد ال�سالم   مبادرة احلوار  من اأجل احلل الد�ستوري لنتخاب 
رئي�س اجلمهورية، تناق�س كيفية الو�سول اإىل اإجراء انتخابات رئا�سية حرة ونزيهة يف اأقرب وقت ممكن يف اإطار 

احلل املوؤ�س�ساتي املتاح.

رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني للو�سط :

عملية اإجراءات  لتبني  ندعو  و  احلوار  نثمن 
�لعلماء  جمعية  رئي�س  �أبدى 
عبد  �جلز�ئريني  �مل�سلمني 
�لتم�سك مبو��سلة  ق�سوم  �لرز�ق 
�أن  �إىل  م�سري�  �ل�سعبي  �حلر�ك 
ماليني �جلز�ئريني قالو� كلمتهم 
جدوى  على  م�سدد�  �ل�سارع  يف 
و  مطالبهم  حتقيق  على  �لعمل 

�ل�ستجابة لها
�لعلماء  جمعية  رئي�س  قال  و 
مع جريدة  �ت�سال  �مل�سلمني يف 
خيار  تثمن  �جلمعية  �أن  �لو�سط 
�إ�سرت�تيجية  باعتباره  �حلو�ر 
ح�سارية للخروج من �لأزمة �لتي 
متر بها �لبالد كما دعا �إىل تبني 
�إجر�ء�ت و��سحة و عملية تهيئ 
�لأجو�ء ل�ستعادة �لثقة و �أو�سح 
�لعمل  يجب  �أنه  �ملتحدث  ذ�ت 

و  �ل�سعب  مطالب  حتقيق  على 
�لفا�سدين  من  �ملجتمع  تنقية 
م�ستقلة  وطنية  هيئة  �إعد�د  و 
�لظروف  لتهيئة  لالنتخابات 
نزيهة  لنتخابات  �ملالئمة 
مع  يتو�فق  �لطرح  هذ�  معترب� 
7و8 و  مو�ده  يف  �لد�ستور  روح 
�لعلماء  دعت جمعية  من جهتها 
�مل�سلمني �إىل “�لت�سبث باملبادئ 
�جلز�ئريني  لكل  �مل�سرتكة 
�حلل  لتحقيق  و�ل�سامنة 
للخروج  �لد�ستوري  �لتو�فقي 
�أول  ند�ء  �أهمها  �لأزمة،  من 
ل�سيما  �لد�ستور،  ومو�د  نوفمرب 
ثمنت  منه، كما   8 و   7 �ملادتان 
�مل�سلمني  �لعلماء  جمعية 
�حلو�ر  خيار  �جلز�ئريني، 

باعتباره “�إ�سرت�تيجية ح�سارية” 
للخروج من �لأزمة �لتي متر بها 
�لبالد، مربزة �أهمية �لإ�رص�ع يف 
تبني �إجر�ء�ت “و��سحة وعملية 
�لثقة  ل�ستعادة  �لأجو�ء  تهيئ 
لها  بيان  يف  �جلمعية  و�قرتحت 
�لوطني،  مكتبها  �جتماع  عقب 
م�ستقلة  وطنية  هيئة  “تكوين 
�لنتخابات  على  لالإ�رص�ف 
وتكوين  ومر�قبتها  وتنظيمها 
حكومة وحدة وطنية من خمتلف 
رموز  ��ستبعاد  مع  �لكفاء�ت 
�لف�ساد” من �أجل “تعبيد �لطريق 
للجمهورية  رئي�س  لنتخاب 
و�ل�سفافية  �لنز�هة  ظل  يف 
كافة  دعت  �حلر”كما  و�لتناف�س 
�ل�ساحة  يف  �لفاعلة  �لأطر�ف 

بروح  “�لتحلي  �إىل  �لوطنية 
�مل�سلحة  وتقدمي  �مل�سوؤولية 
�مل�سالح  على  �لعليا  �لوطنية 
�لذ�تية �ل�سيقة و�لإ�رص�ع يف فتح 
�لذي  و�مل�ستقل  �ل�سامل  �حلو�ر 
ي�سع �آليات �لتج�سيد ملرحلة ما 
قبل �لنتخابات و�لتي تف�سي �إىل 
وثمنت  �جلميع  بها  ي�سلم  نتائج 
�ملبادر�ت  “كل  �أي�سا  �جلمعية 
�خلروج  �إىل  �لد�عية  �لوطنية 
موؤكدة   ،“ �لأزمة  من  �ل�رصيع 
كل  ملو��سلة  “��ستعد�دها 
تقريب  �إىل  �لر�مية  �مل�ساعي 
على  و�لتو�فق  �لنظر  وجهات 
�لبلوغ  مبقت�ساه  يتم  برنامج 

بالوطن �إىل �ساطئ �لأمان .
ف.ن�سرين 

التتويج بالكاأ�س الإفريقية ي�سحب الب�ساط من دعاة الفتنة 

الفرقاء  تقرب  اإيجابية  اأجواء 
االختالفات تذيب  و 

�لوطني  �لفريق  تتويج  �أن  يبدو 
�لذي  �لربيق  و  �أفريقيا  بكاأ�س 
�لوطنية  �لر�ية  به  حظيت 
�سوكة  ما  حد  �ىل  ك�رص  قد 
على  ت�رص  �لتي  �لأو�ساط 
�لن�سد�د يف �جلز�ئر  ��ستمر�ر 
دعاة  من  �لكثري  �أن  لدرجة   ،
�لفتنة مل ي�ست�سيغو� هذ� �لن�رص 
عنهم  �سحب  �أنه  يبدو  �لذي   ،
�لتخالط   « �أدو�ت  من  �لكثري 
ما  نوعها  �لأر�سية  جعل  و   «

�سعبة لزرع �سمومهم .
حتى  و  جليا  و  و��سحا  فكان 
و�سائط  من  �لكثري  عرب 
�لكثري  �لجتماعي  �لتو��سل 
�ىل  ت�سعى  �لتي  �لأو�ساط  من 
�جلز�ئر  يف  �لأزمة  ��ستمر�ر 
بعد هذه �لفرحة �ل�سعبية �لتي 
 ، �لوطني  �لفريق  فوز  حققها 
وم�ساهمة هذ� �لن�رص يف �إعادة 
�أف�سدته  ما  �إ�سالح  و  �للحمة 

�ل�سيا�سة .
�لنافخني  من  �لعديد  فر�ح 
بع�س  ترويج  على  �لفتنة  يف 
متلهونا�س   « مثل  �لعبار�ت 
 ،  « �حلر�ك  ماز�ل   ، بالبالون 
�ل�سعار�ت  بع�س  من  وغريها 
�حلاقدون  بع�س  ين�رصها  �لتي 
عمر  �إطالة  �أجل  من  بدقة 
�لأزمة فقط ، بدل ترك �لأمور 

مل�سارها �لطبيعي .
�لفتنة  �أبو�ق  من  فالكثري 
�أي  و  هفوة  �أي  يت�سيدون 
حماولة  �أجل  من  �سلبي  مظهر 
��ستغالله �سد �لدولة ، ول�سيما 
 ، �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  �سد 
�لفوز  هذ�  ��ستخ�رصو�  وكاأنهم 

�جلز�ئريني  على  �لتتويج  وهذ� 
، خا�سة بعد �نخفا�س درجات 
�لحتقان يف �لو�سط �ل�سعبي ، 
وهو مامل ي�ست�سغه هوؤلء دعاة 
�إيجاد  �إىل  وي�سعون   ، �لفتنة 
ل�ستمر�ر  �أخرى  حمركات 
تاأخر  �أن  .فبمجرد  �لحتقان 
م�رص  يف  �ملنا�رصين  بع�س 
 ، �لفتنة  دعاة  و�سارعت  �إل   ،
عدم  عن  �سورة  �إعطاء  �إىل 
وهي   ، �لتنظيم  على  �لقدرة 
 ، �إل  لي�س   « »تخالط  جمرد 
�لدفاع  وز�رة  �أكدت  وقت  يف 
�ملنا�رصين  كل  عودة  �لوطني 
�لطائر�ت  يف  ذهبو�  �لذين 
�ملعروف  وهو   ، �لع�سكرية 
�لع�سكري  �لن�سباط  مدى  عن 
�حلو�دث  هذه  مثل  �أن  �إل   ،
�لبع�س  ذلك  من  بالرغم  حاول 
و�سد  �جلز�ئر  �سد  ��ستغاللها 
�أن  بالرغم   ، جميل  هو  ما  كل 
عدد  كون  عادي  �سيء  �لأمر 
�إىل  تنقلو�  �لذين  �ملنا�رصين 

م�رص كان كبري� .
معاقل  يف  �أنه  �ملوؤكد  �ل�سيىء 
�إطالة  ودعاة  �لفتنة  ع�سبة  و 
فقدو�  قد  �لن�سد�د  و  �لأزمة 
�أجل  من  �لأدو�ت  من  �لكثري 
 ، �لتاأزمي  �ىل  �لو�سع  دفع 
وتر  على  لعبهم  حماولة  وحتى 
�لعرقيات  و  �لإيديولوجيات 
رفرفرة  قوة  �أمام  �سقطت 
�لر�ية �جلز�ئرية ر�ية �ل�سهد�ء 
بقوة  �أ�سهمها  �سعدت  �لتي   ،
�لعامل هذه  �أنحاء  ويف خمتلف 
�أعد�ء  جعل  ما  وهو   ، �ملرة 
�أمام  عاجزين  �مل�سار  هذ� 

هاته �لهبات �لربانية .

�لذي  �ل�سعبي  �حلر�ك  وحتى 
توجد   ، مطالبه  �أبرز  حقق 
من  �ملتظاهرين  من  فئة 
ولها   ، خا�سة  ح�سابات  لها 
�ملوؤ�س�سة  مع  �سيقة  ح�سابات 
�لدفاع  وزير  نائب  و  �لع�سكرية 
�أنة  و  خا�سة   ، �لأركان  قائد 
�لع�سابة  �رصب  �لأخري  هذ� 
�لذي حرك  �ل�سيء   ، مقتل  يف 
�أذيال  و  �أذرع  من  �لعديد 
من  �لكثري  و  �لع�سابة  هذه 
كي   ، �ملغلطني  و  �ملاأجورين 
ي�سعوه  و  �جلي�س  ي�ستهذفو� 

ن�سب �أعينهم .
يف  مز�يد�ت  �أية  توجد  ول 
من  �لبع�س  كون  �ل�ساأن  هذ� 
 ، �حلر�ك  ��ستمر�ر  يريدون 
مطالبه  تفرقت  �لذي  �حلر�ك 
بني �ل�سعب ، يريد �لبع�س منه 
��ستغالل هذ� �حلر�ك لإ�سقاط 
قيادة �جلي�س ، وهم يعلمون �أن 
كانت  �لتي  هي  �لقيادة  هاته 
عجلة  دفع  يف  �ل�ساربة  �لقوة 
خالل  من  �لف�ساد  مكافحة 
�لتي  للعد�لة  �سمانات  �إعطاء 
با�رصت يف حما�سبة �لعديد من 

�ملتورطني .
جد  �أ�سبحت  فال�سورة  لهذ� 
�ل�سعب  من  ،فئة  و��سحة 
لتطالب  خرجت  �أغلبيته  بل 
معي�ستها  ظروف  بتح�سني 
�ملوؤ�س�سة  مع  وجتاوبت 
�لع�سكرية و �تفقا يف �لتطلعات 
بع�س  ��ستغالل  حتاول  وفئة   ،
�لحتقان ب�سكل مر�وغ وخمادع 
ب�سعار�ت  �جلي�س  �سد  لتاأليبه 

مغالطة للر�أي �لعام .
ع�سام بوربيع

دعت ملوا�سلة احلراك ال�سعبي

املنتدى  بوثيقة  تتم�سك  حم�س 
للحوار الوطني 

�ل�سلم  �ملجتمع  حركة  �أكدت 
�ملنتدى  بوثيقة  مت�سكها  على 
�لتاريخية  للحو�ر  �لوطني 
كخارطة طريق معقولة وو�قعية 
�إىل  فيها  �مل�ساركني  ودعوة 
متابعة خمرجاتها و�ل�سلطة �إىل 

�لتعاطي �لإيجابي معها.
�ل�سلم  جمتمع  حركة  �أبرزت 
»حم�س«، خالل �جتماع جمل�س 
مت�سكها  �أم�س،  �سور�ها، 
�ل�سديدين  وحر�سها  باحلركة 
على �حلو�ر �ملبني على �لإر�دة 
و�حلقيقية  �جلادة  �ل�سيا�سية 
مطالب  حتقق  �لتي  و�ل�سادقة 
�إىل  وتف�سي  �ل�سعبي  �حلر�ك 
حقيقي  دميقر�طي  �نتقال 

كونه �ل�سبيل �لأمثل للخروج من 
�لأزمة.

حم�س  �سورى  جمل�س  وطالب 
�حلر�ك  مو��سلة  ب�رصورة 
مطالبه  على  و�لثبات  �ل�سعبي 

�حلرية  �لأ�سا�سية يف  �ل�سيا�سية 
كما  �لدميقر�طي،  و�لإنتقال 
لالأ�سبوع  �حلر�ك  �سمود  ثمن 
كل  رغم  �لتو�يل  على   22
و�لخرت�ق  �لتثبيط  حماولت 

و�لتقزمي.
حجم  حم�س  �عتربت  كما 
�لف�ساد �ملطروحة على  ملفات 
�لعد�لة هو نتيجة حتمية للف�ساد 
�لتزوير  �أ�سا�سه  �لذي  �ل�سيا�سي 
�لذي لطاملا حذرت  �لنتخابي 
منه �حلركة، ودعا �إىل �ملعاجلة 
يف  و�لعادلة  و�ل�ساملة  �لفعلية 
م�ستقل  ق�سائي  نظام  �إطار 

وموؤ�س�سات �رصعية منتخبة.
�حلزب  �سجل  ثانية  جهة  من 
بعد  �لوطني  للمنتخب  تهنئته 
�إفريقيا  �أمم  لكاأ�س  �فتكاكه 
يف  للناجحني  توجه  وكذلك 

�سهادة �لبكالوريا.
�س.ب
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حممد بن ترار

حيث دخلت �سلطات الدولتني يف حرب 
�سياحية باردة  ففي ظل حماولة وزارة 
قفزة   حتقيق  اجلزائرية   ال�سياحة 
للجزائر  ال�سياحية  الوجهة  ال�ستعادة 
ال�ستعادة  ا�ستقطاب ال�سواح عرب ميناء 
الغزوات  من خالل  ت�سهيل االإجراءات 
االأمن  مظاهر  ت�سويق   و  اجلمركية  
وامل�ساحلة   وال�سلم  ميثاق  جناح  بعد 
اجلماعات  بقايا  على  بالق�ساء 
تن�سط مبناطق  كانت  التي  االإرهابية  
اأزمة  على  والق�ساء  ع�سفور  جبال 
الوقود باملحطات من خالل  حماربة 
التهريب بعد جناح خمطط الال مغنية 

يف جتفيف منابع تهريبه . 
قدمتها  التي  االإح�سائيات  ك�سفت  
املحطة البحرية للغزوات عن تراجع 
عدد امل�سافرين العابرين للجزائر نحو 
مدينة اأملرييا االإ�سبانية عرب املحطة 
البحرية بالغزوات عن الرتاجع الكبري 
باملائة   13.57 بن�سبة  للم�سافرين 
مقارنة بال�سنة املا�سية وتراجع عدد 
ما  ،وهو  باملائة   ب7.27  ال�سيارات 
وتقيم  الو�سع   ت�ستدرك  الوزارة  جعل 
فنادق هامة ومبقام ال�سواح على غرار 
فندق زيري بالغزوات وتدعيمه بفندق 
جديد  اليزال قيد االجناز ال يبعد عن 
املحطة الربية �سوى ب100 م كما مت 
ت�سنيف  ذات  بفنادق  الوالية  تدعيم 
 ، املاريوت  فندق  غرار  على  عاملي 
فندق اأبي�س ،فندق اإ�سطنبويل ،جتديد 
فنادق  اإقامة  كما مت  الزيانيني   فندق 
فندق   غرار  على  ال�سياحية  باملناطق 
عني فزة الذي اأقيم قرب مغارات بني 

عاد امل�سنفة عامليا 

ال�سيطرة على بوابة اإفريقيا  

تلم�سان   عرفته  الذي  الت�سارع  هذا 
يف املجال ال�سياحي جاء على خلفية 
حول  املغربي  اجلزائري  ال�رصاع 
حيث  اأفريقيا   بوابة  على  ال�سيطرة 
ال  ال�سواح  اأن  مغربية  درا�سة  اأ�سارت 
يزورون اجلزائر اإال لعبور ال�سحراء يف 
حماولة لرتويج نق�س  التكفل ال�سياحي  
تقيم  الوزارة  جعل  ما  وهو  بال�سواح 
غرار  على  �سياحية  منتجعات  عدة 

ه�سبة الال�ستي  وبرجمة اإقامة ه�سبة 
غزوانة   الال  مبنطقة  بالغزوات  تواأم  
هذا وحتاول الوزارة بالتعاون مع وزارة 
مراجعة  �سبل  بحث  اأجل  من   النقل  
اأملرييا  بني  ما  البحري   النقل  اأ�سعار 
ك�سفت   بعدما  والغزوات  با�سبانيا  
التحاليل االأولية التي قدمها م�سافرون 
اختيار  �سبب  اأن  اأملرييا  من  قادمون 
على  للمغرب  اجلزائريني  املغرتبني 
ح�ساب اجلزائر  راجع  الرتفاع �سعر 
اأورو  اإىل 510  التي ت�سل  النقل  تذكرة 
على منت الباخرة القادمة من اأملرييا 
نحو الغزوات يف حني اأن نف�س الباخرة 
ب150  الناظور  نحو  املغاربة  تنقل 
جعل  الذي  االأمر  وهو  فقط  اأورو 
يحولون  اجلزائريني  املغرتبني  اأغلب 
بفعل  املغرب  نحو  ال�سيفية  عطلتهم 
قلة م�ساريف النقل والتكفل ال�سياحي 
املغربية   اململكة  حيث حتاول  التام  
حما�رصة ال�سياحة باجلزائر عن طريق 
باأوربا  جاليتها  تنقل  تكاليف   تدعيم 
االأجنبية  بالعملة  تدعيمها  ل�سمان 
اجلزائر  تزال  ال  الذي  الوقت  يف 
من  واأكرث  جاليتها  رغبة  عن  بعيدة  
هذا فاإن املغرب يوفر رحالت يومية 
اأن  حني  يف  والناظور  اأملرييا  بني  ما 
ثالثة  اإىل  رحلتني  من  توفر  اجلزائر 
اإىل  اأ�سبوعيا ما يخلق اكتظاظا يوؤدي 
عزوف املغرتبني للعودة للوطن �سيفا 
العطلة  لق�ساء  للمغرب  واختيارهم 
التي  االأخ�سائيات  اأ�سارت  وقد  هذا 
للغزوات  البحرية  املحطة  �سجلتها  
خالل ال�ستة اأ�سهر من ال�سنة املا�سية 

�سيارة   و2565  8331م�سافرا  عبور 
هذا واأكدت اأدارة املحطة  اأنه ورغم 
املحطة  تفر�سها  التي  الت�سهيالت 
احلدود   �رصطة  وعنا�رص  البحرية 
ل�سمان راحة امل�سافرين لكن املحطة  
تراجع اأداوؤها مقارنة بالع�رص �سنوات 

املا�سية 
الغزوات  ميناء  ربط   اأفاق  وتاأتي 
باب  منطقة  ال�سيارعرب  بالطريق 
وانطالق  مزدوج  بطريق  خروفة  
التي  ال�ساحلي   الطريق  م�رصوع 
باجلزائر  ال�سواح  تنقل  مهام  ت�سهيل 
على  الوالئية  ال�سلطات  ت�رصف  والتي 
على  ،والوقوف  اأ�سبوعيا  زيارتها 
ت�سارع  العمل  ،يف حني تتباحث وزار 
م�رصوع  النقل   وزارة  مع  ال�سياحة  ة 
اأعادة درا�سة اأ�سعار التذاكر  اخلا�سة 
وتخفي�س  واملغرتبني  اجلالية  بتنقل 
املغرتبني  حتفيز  اأجل  من  اأ�سعارها 
الوطني  الرتاب  اإىل  الدخول  على  
عدد  اأرتفع  الذي  املغرب   عو�س 
باملائة  ب12  املا�سية  ال�سنة  �سواحه 
زاروا  الذين  ال�سواح  عدد  بلغ  حيث 
�سائح   األف   و45  10ماليني  املغرب  
ما جعل املغرب يحتل املرتبة الثانية 
وزارة  بيان   يف  ماجاء  ح�سب  عربيا 
وت�سعى  ،هذا  املغربية  ال�سياحة 
املناف�سة  على  الق�ساء   اإىل  اجلزائر 
الغري ال�رصيفة من قبل اجلارة املغرب 
ل�سمان  من خالل حت�سني اخلدمات  
مو�سم �سياحي ناجح بداية من مو�سم 
ال�سياحة  وزارة  وتعول  اال�سطياف 
هاما  دورا  لعب  من  تلم�سان  على 

ال�سواح  من  عدد  اأكرب  ا�ستقطاب  يف 
،واملغرتبني اجلزائريني وامل�سطافني 
على  املغرب  يعمل  اأخرى  جهة  من 
نحو  اجلزائريني  ال�سواح  ا�ستمالة 
اململكة  حيث �سجلت وزارة ال�سياحة 
�سائح   103215 دخول  املغربية 
جزائري اإىل اململكة املغربية ال�سنة 
اأغادير  مناطق  تعترب  حيث  املا�سية 
ومراك�س والدار البي�ساء اأهم املراكز 
ال�سياحية التي يق�سدها اجلزائريون  
لل�سياحة ملا لها ارتباط تاريخي هام 
الدار  و�سجلت  هذا   ، اجلزائر  مع 
 75582 ا�ستقطاب  لوحدها  البي�ساء 
بن�سبة  اأرتفع  العدد  هذا  جزائري  
 ،2011 ب�سنة  مقارنة  22باملائة  
هذا وكانت املغرب قد �سجلت �سنة 
جزائري  �سائح  90األف  2012دخول 
الن�ساط  عودة  واأمام  هذا   ، للمغرب 
ا�ست�سافة  بعد  للجزائر  ال�سياحي 
اال�سالمية   للثقافة  عا�سمة  تلم�سان 
ق�سنطينة   وا�ستقطاب   2011 �سنة 
العربية   الثقافة  عا�سمة  تظاهرة 
�سياحية  منجزات  من   �ساحبها  وما 
هامة يف ظل اأهتمام  وزارة ال�سياحة 
به  اال�ستثمار  اأفاق  وفتح  بالقطاع 
خالل  من  منتج  قطاع  اىل  لتحويله 
املناخات  كافة  على  اجلزائر  توفر 
من  املختلفة  ال�سياحية  واملواقع 
وتون�س  املغرب  مناف�سة  �ساأنها 
وحتويلها  ال�سواح  اأ�ستقطاب  يف 
با�رص  باأمتياز  �سياحية  منطقة  اىل 
للت�سوي�س  عملية  املغربي  املخزن 
عنها  ال�سواح  الأبعاد  اجلزائر  على 
ال�سواح  من  عدد  اأكرب  و�سمان 
باملناطق املغربية على غرار اأكادير 
........وذلك  ،طنجة  ،مراك�س 
ال�سياحة  مداخيل  على  للمحافظة 
االهتمام  بفعل  �سنويا  تنموا  التي 
البالغ  والذي ي�ساحبه  مدخول هام 
ي�ستثمرها  التي  ال�سعبة  العملة  من 
و�رصاء  الفنادق  يف  االجانب  ال�سواح 
م�سالح  متكنت  وقد  هذا   ، التحف 
وجهات  عدة   تفكيك  من  االمن 
اجلزائر  ال�سياحة يف  على  للت�سوي�س 
عن طريق ترويج فيديوهات م�سبوهة  
للحراك ال�سعبي على �سبكة التوا�سل 

االجتماعي  .

�سراع حول ا�ستقطاب عملة �سعبة باملاليري 

حرب �سياحية باردة بني 
اجلزائر و املغرب

.          تذكرة من اأملرييا نحو الغزوات 510 اأورو ونحو الناظور ب150 اأورو 

.          دخول 103215 �سائحا جزائريا اإىل املغرب ال�سنة املا�سية

تبذل ال�سلطات املغربية خالل الفرتة الأخرية جهودا معتربة ل�ستقطاب اأكرب عدد من امل�سطافني من 
اجلاليتني اجلزائرية و املغربية  باأوربا و ما يعنيه ذلك من ا�ستقطاب كتلة كبرية من العملة ال�سعبة  

يعترب هيئة وطنية م�ستقلة جديدة

انتخاب مراد مزار على راأ�س منتدى اجلزائر
اإحت�سن املركز الثقايف دبيح �رصيف 
العا�سمة،  اجلزائر   - باملدنية 
الهيئة  تاأ�سي�س  فعاليات  اأم�س  اأول 
الوطنية امل�ستقلة امل�سماة " منتدى 
حلوايل  ممثلني  بح�سور   " اجلزائر 
حم�رص  اإ�رصاف  وحتت  والية،   27
جمل�س  اإخت�سا�س  من  ق�سائي 
اإنتخاب  مت  اأين  العا�سمة،  ق�ساء 
ال�سيد مراد مزار على راأ�س املنتدى 
رئي�س  من�سب  ي�سغل  الذي  وهو 
الف�ساد،  ملكافحة  الدولية  الهيئة 
الذي حظي بتزكية �ساحقة من قبل 
اأجواء  يف  العامة  اجلمعية  اأع�ساء 
�سادتها ال�سفافية والدميقراطية يف 

ملتقى  كان  باعتباره  تاريخي  مكان 
تفجري  قرروا  الذين   22 االأع�ساء 

الثورة اجلزائرية.
الناطق  الوطني  الرئي�س  نائب  واأكد 
حمزة  ال�سيد  للمنتدى  الر�سمي 
تعترب  اجلديدة  الهيئة  اأن  حنا�سي 
جت�سيد فقط ملا كان بني االأع�ساء 
منتدى  اأن  باعتبار  قانونية  وهيكلة 
�سنتني  حوايل  منذ  يعمل  اجلزائر 
وهو يجمع زبدة املجتمع من اأطباء، 
خرباء،  اأ�ساتذة،  حمامني،  دكاترة، 
اإ�سافة الإعالميني وطلبة جامعيني، 
�ساركوا  الذين  االأع�ساء  اأن  م�سريا 
فيفري   22 منذ  احلراك  يف  بقوة 

اإطار  يف  الر�سمية  الهيكلة  قرروا 
رخ�سة  على  ح�سولهم  بعد  قانوين 
هذا  لعقد  الداخلية  وزارة  قبل  من 

املوؤمتر التاأ�سي�سي.
و  التاأ�سي�سية  اجلمعية  عقد  بعد 
ت�سكيل املكتب الوطني رفقة من�سقي 
الواليات حتت �سعار "اجلزائر قوية 
واأ�ساف  بجي�سها"،  اأمنة  و  ب�سعبها 
مفتوح  ف�ساء  اجلزائر  منتدى  اأن 
جلميع اأطياف املجتمع و �ساي�ساهم 
يف رفع احل�س الوطني و امل�ساهمة 
والبداية  اجلديدة  اجلزائر  بناء  يف 
الذي  الوطني  باحلوار  �ستكون 
ثمنته  و  الدولة  رئا�سة  اإليه  دعت 

موؤ�س�سة اجلي�س الوطني، كا�سفا اأن 
التي  اجلزائر  منتدى  اأولويات  اأوىل 
وموؤمترات  ندوات  بتنظيم  �ستكون 
يف  رئا�سية  الإنتخابات  للذهاب 
اأ�رصع وقت وت�سكيل الهيئة الوطنية 
وهو  االإقرتاع،  على  �ست�رصف  التي 
اإطار  يف  اأنف�سنا  نهيكل  جعلنا  ما 
الناطق  ي�سيف  لنا  لتكون  ر�سمي 
وقوة  القانونية  احلّجة  الر�سمي 
و  ر�سمية  بيانات  خالل  من  الطّرح 
التي  اجلزائرية  للدولة  اإقرتاحات 
رئا�سية  الإنتخابات  الذهاب  تريد 
من  اخلروج  وعدم  وقت  اأ�رصع  يف 

االإطار الد�ستوري .

روينة  زبري  بالكال  القيادي  �سكك 
حتقيق  على  الرتبية  قطاع  قدرة  يف 
املدار�س  خريجي  من  االكتفاء 
العليا، معتربا اأن ذلك حتدي مطلوب 

يف حالة التمكن من حتقيقه.
ثانويات  مبجل�س  القيادي  اعترب 
ت�رصيح  يف  روينة،  زبري  اجلزائر 
وزارة  متكن  اأن  اأم�س،  لـ«الو�سط«، 
بتوظيف  القطاع  اإ�سباع  من  الرتبية 
�سيكون  العليا  املدار�س  خريجي 
القطاع  ل�سالح  اإيجابية  نقطة 
على  لذلك  مكونني  كونهم  والتعليم، 
الواقع  اأن  اإال  اخل�سو�س،  وجه 
االآن،  لغاية  عجزنا  اأننا  يو�سح 
مرجعا ذلك حلجم النق�س الذي كان 
االأ�ساتذة  ناحية  من  القطاع  يعرفه 
العليا  املدار�س  كون  واملوؤطرين، 
 6000 اإىل   5000 من  بتخريج  تقوم 
عجز  حجم  مقابل  �سنويا،  خريج 
كبري طبع القطاع �سابقا. كما ي�ساف 
التن�سيق  عملية  يف  الفو�سى  لها 
والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة  بني 
من  العديد  لرف�س  اأدت  التي  العايل 
كونها  التوظيف  لعمليات  الناجحني 
ال تتنا�سب مع ظروفهم، خا�سة فيما 
حيث  الوالية،  خارج  باالنتقال  تعلق 
ظروف  اأمام  اأنف�سهم  البع�س  يجد 
الظروف  توفري  عدم  مع  �سعبة  جد 
وغريها  م�سكن  من  لهم  املنا�سبة 
قادر  غري  نف�سه  االأ�ستاذ  فيجد 
طريق  عن  احتياجاته  تغطية  على 
وهو  بالن�ساء  تعلق  ما  خا�سة  راتبه، 
من  وان�سحابهم  العديد  لرف�س  اأدى 

التعليم.
امل�سكل  اأن  حمدثنا  اأ�ساف  كما 
الكربى،  املدن  على  حتى  ين�سحب 
من  اأ�ستاذات  حرمان  �سبق  حيث 
رغم  بالعا�سمة  الوظيفي  ال�سكن 
مت�سائال  املنا�سبة،  الظروف  توفر 
الكربى  املدن  حال  هذا  كان  اإن 
املناطق  م�ستوى  على  احلال  فكيف 
الواقع  اأن  اإىل  متو�سال  الداخلية، 
�سيا�سة  من  نخرج  مل  اأننا  يك�سف 
املدار�س  فاإن  وبالتايل  الرتقيع، 
العليا بقيت عاجزة عن تغطية العجز 
اأن  متداركا  با�ستمرار،  املتوا�سل 

ذلك �سجل تراجعا موؤخرا.
اإلغاء  بخ�سو�س  روينة  اأو�سح  كما 
التقاعد امل�سبق الذي تربر الو�ساية 
اأنه ال�سبب يف وقف النزيف ال�سنوي 
والتحاق االأ�ساتذة ب�سندوق التقاعد، 
خلف  القانون  باملقابل  اأنه  قائال 
�سلال كارثيا، من خالل حجم النزيف 
الرتبية  قطاع  �رصب  الذي  الهائل 
قانون  اإلغاء  م�رصوع  من  بداية 
التقاعد الن�سبي وعمد االأ�ساتذة ذوي 
اخلربة للتقاعد الن�سبي دفعة واحدة 
لتفادي حرمانهم منه الحقا، وهو ما 
اأفرز انعكا�ساته على م�ستوى التعليم 
املدار�س  اإفراغ  خالل  من  اإجماال 
اأ�سحاب  من  الثالثة  االأطوار  عرب 
الأ�ساتذة  اأدى  وبالتايل  اخلربة. 

بالن�سبة  وحتى  تكوين  دون  جدد 
مهنيني  من  االأخرى  للتخ�س�سات 
ال�سنة  خالل  اأنه  موؤكدا  وغريها، 
الفارطة على م�ستوى املوؤ�س�سة التي 
ال�سنة مل يتم توفري  دّر�س بها طوال 

اأ�ستاذ ريا�سيات.

نواري
لبد من رد العتبار خلريجي 

املدار�س العليا  
من جهته اأكد املتابع لل�ساأن الرتبوي 
لـ«الو�سط«  ت�رصيح  يف  نواري  كمال 
اأن  يجب  القطاع  يف  التوظيف  اأن 
خريجي  على  واأخريا  اأوال  يقت�رص 
مو�سحا  لالأ�ساتذة،  العليا  املدار�س 
اأن املدار�س ال تتحكم فيها  اأنه مبا 
اللجوء  يبقى  الوطنية  الرتبية  وزارة 
موؤقتا،  حال  اجلامعات  خريجي  اإىل 
وغري  كاف  غري  عددها  اأن  خا�سة 
منت�رص يف كل الواليات وبالتايل عدد 
احتياجات  يغطي  ال  املتخرجني 
القطاع ب�سبب �سوء التقدير وتوظيف 
يف  االأولوية  اأن  متداركا  االحتياط، 
هذه  خلريجي  ممنوحة  التوظيف 

املدار�س.
االحتياط  ا�ستغالل  بخ�سو�س  اأما 
التي  املنا�سب  اأنه  لتغطية  فقال 
املدار�س،  من  املتخرجون  لها  نفذ 
خطاأ  ارتكبت  الوزارة  اأن  معتربا 
عرب  اإلغاء العقد الذي كان بينها  بني 
طلبة املدار�س وكان عليها توظيفهم 
حلوال  هناك  الأن  عددهم  كان  مهما 
مقرتحا  اليها،  اللجوء  باالإمكان  كان 
من بينها: فمثال تعيني طالب متخرج 
املتو�سط  يف  ثانوي  تعليم  كاأ�ستاذ 
االحتفاظ  مع  موؤقتا  االبتدائي  اأو 
واأ�ستاذ  ثانوي  اأ�ستاذ  �سنف  بنف�س 
مع  االبتدائي  يف  يدر�س  متو�سط 
حني  يف  التخ�س�س،  احرتام  مراعاة 
خارج  التدري�س  يكون  اأن  ا�سرتط 
االأولوية  له  وتعطى  برغبته  واليته 
فيما بعد للعودة اإىل واليته االأ�سلية.
اأما اخلطاأ الثاين فحددته يف التكوين 
من  لهوؤالء  التح�سريي  البيداغوجي 
متخرجي املدار�س العليا، مت�سائال: 
و  تخ�س�سات  در�س  لطالب  »فكيف 
هذا  منه  نطلب  التعليم  مهنة  مواد 
يكون  الذي  اأن  العلم  مع  التكوين 
يدر�سه  كان  تكوين،  اإىل  حاجة  يف 
اأ�سبح  متخ�س�س  جامعي  ا�ستاذ 
لي�ست  اأقدمية لكن  له  اأ�ستاذ  يدر�سه 
يف  درو�س  لتقدمي  وموؤهال  خربة  له 
تابع  كما  يجهلها«،  االأحيان  اأغلب 
»هذا الطالب كان يتكون يف مدار�س 
يجد  ومراجع  مكتبات  بها  ومعاهد 
تفتقر  تعليمية  موؤ�س�سة  يف  نف�سه 
الأدنى �رصوط التكوين الذي يدوم يف 
لرد  داعيا  اأ�سبوعا«،  االأحيان  بع�س 
الذي  اجلزائرية  للمدر�سة  االعتبار 
املدار�س  خلريجي  االعتبار  رد  هو 

العليا لالأ�ساتذة بح�سبه.

وزارة الرتبية اأمام امتحان �سعب

ح�سر التوظيف يف خريجي 
املدار�س العليا يثري الت�ساوؤالت

اجناز  يف  ال�رصوع  االأحد  اأم�س  مت 
م�سنع بيجو �سيرتوان اجلزائر ببلدية 
م�ساحة  على  )وهران(  طفراوي 
اجمالية تقدر ب 120 هكتار، ح�سبما 
اأفاد بذلك املدير العام ملجمع بيجو 
جريوم  ال�سيارت  الإنتاج  �سيرتوان 

فورنيال.
يف  فورنيال  جريوم  ال�سيد  واأبرز 
انطالق  اليوم  مت   « اأنه  لواأج  ت�رصيح 

ور�سة اجناز 
م�سنع بيجو �سيرتوان اجلزائر املرتبع 

باملنطقة  هكتار   120 م�ساحة  على 
ال�سناعية 

هكتار   80 منها  )وهران(  بطفراوي 
خم�س�سة للممونني و40 هكتار لو�سع 
بيجو  مبجمع  اخلا�سة  التجهيزات 
م�سنع  اجلزائر«و�سيدخل  �سرتوان 
االإنتاج  حيز  اجلزائر  �سيرتوان  بيجو 
العام  من  االأول  ال�سدا�سي  خالل 
القادم 2020 بطاقة اإنتاجية ت�سل اإىل 
25 األف مركبة �سنويا كمرحلة اأوىل مع 

توقعات

طفراوي بوهران 

ال�سروع يف اجناز م�سنع 
بيجو �سيرتوان 

�سارة بومعزة 
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املتوا�ضع  مو�ضوعنا  خالل  من  و 
من  عدد  على  ال�ضوء  �ضن�ضلط 
امللفات التي مرت و ال زالت تطل 
على حماكمنا للوقوف على حيل و 
اأ�ضاليب تلك الع�ضابات يف تاأ�ضي�س 
 « املوازية  االإدارات  ب«  يعرف  ما 

اأواإمرباطوريات التزوير« 

ع�صابة توؤ�ص�س قن�صليات 
لل�صم�صرة يف تاأ�صريات لل�صفر 

نحو كرواتيا

تلجاأ  التي  املجاالت  اأبرز  من 
يف  االإجرامية  الع�ضابات  لها 
املتعلقة  تلك  هي  التزوير  جمال 
ال�ضفر  تاأ�ضريات  و  بجوازات 
جتتاح  التي  الكبرية  للرغبة  بالنظر 
نحو  الهجرة  اجلزائري يف  ال�ضباب 
اأحد  اخلارج  وكمثال عن ذلك هي 
عاجلته  التي  التزوير  ملفات  اأكرب 
موؤخرا  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
لع�ضابة خطرية لتزوير و ال�ضم�رسة 
كرواتيا  لدولة  ال�ضفر  تاأ�ضريات  يف 
اأ�ضخا�س  ثالثة  من  واملتكونة 
غذائية  مواد  بتاجر  االأمر  ويتعلق 
و  �ضياحية  وكالة  رفقة �ضاحب  قام 
ال�ضيارات وهي  لغ�ضل  عامل مبحل 
الع�ضابة التي كانت تقوم بتمكني عدد 
من ال�ضباب الغرباء باللحاق برتب�س 
للطالب  خم�ض�ضة  ريا�ضية  دورة  و 
جمعية  اأع�ضاء  من  الريا�ضيني  و 
التي  الطالبي  الوطني  الت�ضامن 
املنظمات  مع  بالتن�ضيق  عادة  تتم 
رعاية  حتت  الكرواتية  الطالبية 
املكتب الوالئي والوطني اجلزائري 
وفقا ملا يت�ضمنه القانون االأ�ضا�ضي 
املن�ضو�س  ال�رسوط  و  للجمعية 
و  طالب  �ضفة  راأ�ضها  على  عليها 
مالية  مبالغ  نظري  ،وهذا  ريا�ضي 
يتلقوها منهم ترتاوح بني 6 ماليني 
و 30 ماليني �ضنتيم ،ليقت�رس االتهام 
دون  الثالثة  االأوىل  االأطراف  على 
الطالب املزيفني الذين مت و�ضعهم 
مبركز ال�ضهود ، وهي الق�ضية التي 
على  بناءا  فيها  التحقيق  جرى 
و  البحث  لفرقة  وردت   معلومات 
طالت  تزوير  عملية  حول  التدخل 
كرواتيا  ب�ضفارة  ال�ضفر  تاأ�ضريات 
لتنطلق   ، بحيدرة  مقرها  الكائن 
التحريات االأمنية التي كانت عبارة 
على  للمرتددين  تر�ضد  عملية  عن 
مقر ال�ضفارة و بعد عملية مداهمة 
 9 يوم  امل�ضالح  ذات  بها  قامت 
جمموعة  اإيقاف  مت  الفارط  ماي 
التاأ�ضرية  ملف  اإيداع  ب�ضدد  �ضباب 
على م�ضتوى مكتب » دي اأف �ضي« 
كان  �ضخ�س  رفقتهم  و  بال�ضفارة 

يف  بع�ضو  االأمر  ويتعلق  يرافقهم 
اأكادميية املجتمع املدين وهو تاجر 
ي�ضتلم  كان  باأنه  تبني  غذائية  مواد 
بالقرب  الطالب  قبل  من  امللفات 
تفح�س  وبعد  ال�ضفارة  مقر  من 
تبني  ال�ضباب  اأودعها  التي  امللفات 
باأن معظمها حمل تزوير والتي كانت 
و  �ضفر  وجواز  ميالد  �ضهادة  ت�ضم 
�ضورتني �ضم�ضيتني و بطاقة عائلية 
التحريات  بتكثيف  و   ، ا�ضتمارة  مع 
من خالل ا�ضتجواب امل�ضتبه فيهم 
تبني باأنهم كانوا ي�ضلموا تلك الوثائق 
للتاجر الذي كان بدوره يتعامل مع 
موظف بالوكالة ال�ضياحية امل�ضماة 
عملية  اأ�ضفرت  الذي  اأنفينتي«   «
على  بحوزته  العثور  على  توقيفه 
عدد من ملفات التاأ�ضريات املزورة 
يف  يتعامل  االأخر  هو  كان  الذي  و 
املتهم  مع  منظمة  ع�ضابة  اإطار 
غ�ضل  حمطة  عمال  اأحد  و  االأول 
كان  الذي  و  وزو  بتيزي  ال�ضيارات 
من  الزبائن  جلب  ينح�رس يف  دوره 
عالقة  ال  �ضباب  وهم  معارفه  بني 
الريا�ضة  ال  و  الطلبة  مبنظمة  لهم 
كان  التي  الرحالت  اأن  بالرغم 
اإطار  يف  كانت  الع�ضابة  تنظمها 
كرواتيا  بدولة  يتم  ريا�ضي  ترب�س 
التي  الطالبية  املنظمات  ل�ضالح 
نظريتها  مع  عالقة  على  تكون 
اإنتقاء  يتم  والتي  هناك  املوجودة 
لتقوم   ، وطنية  مب�ضابقة  اأع�ضائها 
جبارة  جهود  بعد  االأمن  م�ضالح 
الطالب  رفقة  الع�ضابة  بتوقيف 
املزيفني امل�ضتفيدين من التاأ�ضرية 
مفادها  خلال�ضة  و�ضلت  بعدما 
نيتهم  كانت  ال�ضباب  هوؤالء  اأن 
دولة  نحو  احلرقة  و  التوجه  هي 
و  الرتب�س  نيتهم  تكن  ومل  كرواتيا 
يف  حتويلهم  يتم  ،و  الريا�ضة  ال 
اإطار اإجراءات املثول الفوري على 
مراد  ببئر  االخت�ضا�س  حمكمة 
املتهمني  متابعة  جرت  اأين  راي�س 
اأ�رسار  الثالثة بجرم تكوين جمعية 
و  املزور  ا�ضتعمال  و  التزوير  و 
و�ضعهم  بعد  االحتيال  و  الن�ضب 
باملوؤ�ض�ضة  املوؤقت  احلب�س  رهن 

العقابية باحلرا�س . 

قا�صية مزيفة تدير �صبكة 
لتقليد اأختام الدولة يف عدد 

من الوزارات

عاجلتها  التي  امللفات  �ضمن  ومن 
حماكم اجلزائر هو ملف اأخر يعترب 
الذي  التزوير  ملفات  اأ�ضخم  من 
راحت �ضحيته  وزارة الرتبية وعدد 
ووزارة  امل�رسفية  املوؤ�ض�ضات  من 
ال�ضكن على يد �ضبكة من 12 �ضخ�ضا 
قامت  مزيفة  قا�ضية  تتزعمهم 
بالتالعب بعدد من ك�ضوفات ونقاط 

يف  الدولة  اأختام  تقليد  و  التالميذ 
ملفات التاأ�ضريات و�ضهادات امليالد 
»اأ�س 12« و�ضهادات االإقامة لتاأ�ض�س 
باقي املتهمني 11 من  بذلك رفقة 
ببنك  موظف  و  �ضيدات   3 بينهم 
بلدية  اأمن مبلحقة  اجلزائر، وعون 
�ضيدي اأحممد، ومديرة ثانوية »اآيت 
موازية  دولة  بدرارية  م�ضعودان« 
رفقتهم  بذلك  تواجه  و  للتزوير 
تهم  عدة  اجلنايات  حمكمة  اأمام 
جمعية  تكوين  بني  تنوعت  خطرية 
وتزوير  الدولة  ختم  وتقليد  اأ�رسار 
والتزوير  الر�ضمية  املحررات 
وم�رسفية  جتارية  حمررات  يف 
حمررات  يف  وا�ضتعماله  والتزوير 
يف  �ضفة  بغري  والتدخل  ادارية 
يف  وامل�ضاركة  العمومية  الوظائف 
يف  وامل�ضاركة  الدولة  ختم  تقليد 
املحررات  يف  وا�ضتعماله  التزوير 

االإدارية وامل�رسفية والتجارية .
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
مبلحقة  موظفة  به  تقدمت  لبالغ 
بتاريخ  اأحممد  �ضيدي  بلدية 
الفرقة  اأمام   2013 نوفمرب   03
الو�ضطى  للمقاطعة  اجلنائية 
الأمن  التابعة  الق�ضائية  لل�رسطة 
اأحد  قيام  حول   ، اجلزائر  والية 
امللحقة  بذات  االأمن  اأعوان 
ب�ضفتها  ختمها  و  توقيعها  بتزوير 
يف  املدنية  احلالة  م�ضلحة  رئي�ضة 
لتنطلق   ، االإقامة  �ضهادات  اأحد 
من  ك�ضفت  التي  االأمنية  التحريات 
منه  امل�ضتكى  اإ�ضتجواب  خالل 
وجود اأطراف اأخرى يف العملية التي 
تبني اأن ورائها �ضبكة تزوير منظمة 
،بعدما ك�ضف امل�ضتبه به االأول عن 
زعيم الع�ضابة وهو م�ضبوق ق�ضائي 
بتوقيفه  والذي  »خ.ارزقي«  يدعى 
على  عرث  وابنتها  �ضيدة  رفقة  وهو 
ال�ضكن  بطلب  خا�ضني  ملفني 
للتحريات  ،وموا�ضلة  االجتماعي 
التي  ال�ضيدة  اإ�ضتجواب  خالل  من 
اأخرى من  بدورها ف�ضيحة  فجرت 
العيار الثقيل حني اأكدتباأنها تعرفت 
الق�ضائي عن طريق  على امل�ضبوق 
قا�ضية حتقيق تعمل مبجل�س ق�ضاء 
جمرد  باأنها  تبني  والتي  العا�ضمة 
�ضفة  اإنتحلت  جموهرات  بائعة 
يف  العمل  لها  ي�ضبق  مل  و  قا�ضية 
باملهنة  لها  ال�ضلك وال عالقة  هذا 
االأمن  م�ضالح  ك�ضفت  عليه  ،وبناءا 
حترياتها من خالل تفتي�س منازل و 
�ضيارات كل من له عالقة بالق�ضية 
وثائق  عدة  حجز  من  متكنت  و 
ملفات   5 غرار  على  تزوير  حمل 
لتزوير  ت�ضلمها  كان  تربوية،  اإدارية 
و�ضهادات  البكالوريا  �ضهادات 
عبارة  ا�ضتبدال  من خالل  االنتقال 
اإىل  »ينتقل«،  بعبارة  ال�ضنة«  »يعيد 

اآيل،  اإعالم  جهازي  �ضبط  جانب 
جهاز  الوظائف،  متعددة  طابعيتني 
ثالثة  الورق،  تقطيع  اآلة  �ضكانري، 
وال�رسكات  باالأفراد  خا�ضة  اأختام 
جوازات   4 عن  ف�ضال  اخلا�ضة، 
�ضفر وعدة ملفات اإدارية، باالإ�ضافة 
اإىل ا�ضرتجاع جمموعة من الوثائق 
على  واملوقعة  الفارغة  االإدارية 
وفاة  �ضهادات  بينها  من  بيا�س، 
والفرن�ضية،  العربية  باللغتني 
اإقامة،  �ضهادات  عائلية،  بطاقات 
الزواج،  عقود  �ضجالت  من  ن�ضخ 
بالعربية  امليالد  و�ضهادات 
والفرن�ضية ، ليتم على هذا االأ�ضا�س 
توقيف املتهمني 12 وحتويلهم على 
�ضالف  باجلرم  اجلنايات  حمكمة 
بلديات  تاأ�ض�ضت عدة  بعدما  الذكر 
عدل  ووكالة  م�رسفية  موؤ�ض�ضات  و 
العمران  و  ال�ضكن  و  الرتبية  ووزارة 
كاأطراف مدنية اأمام حمكمة احلال 
، حيث اأكدت املتهمة التي انتحلت 
املحاكمة  جل�ضة  يف  قا�ضية  �ضفة 
ملف  يف  رفقتها  املتهم  زوجها  اأن 
احلال  ق�ضية  يف  ورطها  من  احلال 
من خالل انتحاله ل�ضفة �ضابط يف 
املتهم  من  تقربت  واأنها  اجلي�س، 
الرئي�ضي من اجل متكينها من �ضهادة 
ولتواجدها  البنها  فرن�ضية  ميالد 
نافية   ، زوجها  كلفت  الوطن  خارج 
انتحالها اأي �ضفة ، و اأكد من جهته 
الرئي�ضي يف  املتهم  اأن  االأمن  عون 
ملف احلال من �ضلمه الوثائق وطلب 
منه ا�ضتن�ضاخها و كان يقوم باالأمر 
النا�س  م�ضاعدة  وهو  نية  بح�ضن 
كما  منهم  مقابل  اأي  تلقي  دون 
كان يت�ضلم ا�ضتمارات بنكية فارغة 
املتهم  بالبنك  موظف  عند  من 
املزيفة  القا�ضية  اأن  و  »اأ.كرمي«، 
هي من قامت بتعريفه على مديرة 
مديرة  اأكدت  حني  يف   ، الثانوية 
تعرفت  اأنها  »ب.�ضورية  الثانوية 
بوا�ضطة  الرئي�ضي  املتهم  على 

واخطرتها  »ر.نبيلة«  املتهمة 
ت�ضوية  اجل  من  ع�ضكري  باأنه 
الرا�ضبني،  التالميذ  بع�س  و�ضعية 
و�ضهادات   ، االنتقال  ك�ضهادات 
التحويل وك�ضوف النقاط، م�ضددة 
على انها ملفات �ضحيحة ولي�ضت 
مزورة ، فيما اأنكر باقي املتهمني 
و مت�ضكوا  من جرم  لهم  ن�ضب  ما 
بح�ضن نيتهم يف ق�ضية احلال التي 
ال�ضدفة  طريق  عن  فيها  تورطوا 
العام  النائب  جهته  من  ليطالب   ،
الوقائع  خلطورة  اإ�ضارته  بعد 
 20 بني  تراوحت  عقوبات  بتوقيع 
حق  يف  نافذا  حب�ضا  �ضهرا   19 و 

املتهمني .

�صقيقان يحولن م�صتودعا 
اإىل ور�صة لتزوير الوثائق 

الر�صمية بزرالدة

ثالثة  من  تتكون  ع�ضابة  متكنت 
من  �ضقيقان  بينهم  من  اأفراد 
موازية  جزائرية  اإدارة  تاأ�ضي�س 
خمتلف  لتزوير  الر�ضمية  لالإدارة 
كائن  مب�ضتودع  االإدارية  الوثائق 
االأمن  مب�ضالح  حجزت  بزرالدة 
اأثناء مداهمته االأجهزة امل�ضتعملة 
وجمموعة  التزوير  عمليات  يف 
كبرية من الوثائق املزورة ومتكنت 
ذات امل�ضالح من جرد 92 �ضنف 
من الوثائق مبختلف اأنواعها على 
بيا�س، وقد راح �ضحية هوؤالء عدة 

موؤ�ض�ضات وهيئات ر�ضمية.
وقد مت ك�ضف ن�ضاط هذه الع�ضابة 
با�رستها  التي  التحريات  اثر  على 
تعر�س  عقب  االأمن  م�ضالح 
التجاري  لل�ضجل  الوطني  املركز 
اىل عملية �رسقة طالت ال�ضجالت 
التجارية بحيث متكنت من توقيف 
احدهم ويتعلق االأمر باملدعو » ع، 
عبد الرحيم » الذي �ضبط بحوزته 
تعريف  بطاقة  منها  مزورة  وثائق 
والبطاقة  �ضياقة  رخ�ضة   ، وطنية 

دلهم  ا�ضتجوابه  واأثناء  الرمادية 
كان  الذي  الرئي�ضي  املتهم  على 
مب�ضتودعه  االإدارية  الوثائق  يزور 
زرالدة  مبنطقة  الكائن  اخلا�س 
 « » ر، فتحي  االأمر بجاره  ويتعلق 
الذي فر اإىل خارج الرتاب الوطني 
انه  و�رسح  الق�ضية  ك�ضف  عقب 
كان  و  لالنرتنيت  مبقهى  يعمل 
االإعالم  جهاز  مرة  كل  يف  ي�ضلح 
فتحي   « باملدعو  اخلا�س  االآيل 
هذا  ن�ضاط  ك�ضف  ذلك  واأثناء   «
بعدما  التزوير  جمال  يف  االأخري 
�ضاهد الوثائق املحملة على جهازه 
، وملا اأخطره بذلك اأ�ضبح يدعوه 
اإىل م�ضتودعه كي ي�ضلحه وهناك 
�ضبطت  التي  الوثائق  على  عرث 
بحوزته على بيا�س وقام ب�رسقتها 
وا�ضتغالال   ، الق�ضية  يف  وتورط 
مل�ضالح  قدمها  التي  للمعلومات 
امل�ضتودع  مبداهمة  و  االأمن 
جهاز  حجز  مت  عليه  دلهم  الذي 
االإعالم االآيل امل�ضتخدم عمليات 
اإىل  باالإ�ضافة  ولواحقه  التزوير 
جمموعة من الوثائق املزورة منها 
جوازات �ضفر ، بطاقات تعريف ، 
بطاقات رمادية ، رخ�س ال�ضياقة 
بطاقات   ، مدر�ضية  �ضهادات   ،
 ،  ... امليالد  �ضهادات   ، االإقامة 
القب�س  اإلقاء  من  تتمكن  مل  فيما 
على املتهم » ر، فتحي » و�ضقيقه 
�ضهادة  له  زور  الذي   « ر،�ضمري   «
مدر�ضة �ضادرة عن املدر�ضة العليا 
 ، تزوير  اأنها حمل  تبث  لالأ�ضاتذة 
لكونهما بقيا يف حالة فرار واأدينا 
جنايات  حمكمة  قبل  من  غيابيا 
العا�ضمة ب 20 �ضنة �ضجنا نافدة 
اأ�رسار  جمعية  تكوين  تهمة  عن 
وتقليد اأوراق نقدية واملطبوعات 
العمومية  االإدارات  امل�ضتعملة يف 
والتزوير  الدولة  اأختام  وتقليد 
حمررات  يف  املزور  وا�ضتعمال 

ر�ضمية.

ا�صتغلت البريوقراطية لتاأ�صي�س اإدارات موازية وا�صطياد الفرائ�س

»اإمرباطوريات التزوير« تزور وثائق 
ر�سمية حتت الطلب

.         اأختام مقلدة ت�صع هيبة الدولة على املحك

تعترب جرائم التزوير و التقليد من اأكرث اجلرائم انت�سارا يف الآونة الأخرية ل�سبكات اإجرامية خطرية باتت توؤ�س�س اإدارات موازية 
لهيئات  الدولة و تقدم خدمات وهمية من وثائق مزورة و مقلدة ل اأ�سا�س لها من ال�سحة ا�ستغالل للبريوقراطية و العراقيل التي 

ت�سهدها اإداراتنا و تتميز بها دونا عن باقي الدول، فما على تلك الع�سابات �سوى ا�سطياد الفرائ�س و ا�ستدرجاهم عرب تلك العراقيل 
بغية تذليلها و اإزاحتها و منحهم وثائق مقلدة باأختام دولة من خمتلف هيئات الدولة من البلديات و البنوك و القن�سليات و غريها 

مقابل مبالغ مالية حتت الطلب  لت�سع بذلك من هيبة الدولة على املحك .



والية  بلديات  من  العديد  ت�شهد 
حملي  احتقان  حاالت   ، اأدرار 
تف�شي  ب�شبب  م�شبوق  غري 
واملحاباة  املح�شوبية  مظاهر 
التجاوزات  وكذا  العمل،  ب�شوق 
بقطاع  امل�شجلة  واخلروقات 
حالة  عن  ناهيك   ، العقار 
االحتقان التي تخيم على  قطاع 

ال�شباب والريا�شة .
بني  من  الت�شغيل  ملف  يعترب 
�شداع  �شببت  التي  امللفات 
بوالية  التنفيذية  للهيئة  حاد 
 ، الوايل  راأ�شها  وعلى  اأدرار 
اخلط  طول  على  عجز  الذي 
ال�رشكات  مدراء  تروي�ض  يف 
ال�شغل  وم�شوؤويل   النفطية 

بتعليمة  التزامهم  عدم  ب�شبب 
اأولويات  ملنح  الرامية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
مت�شكا  اأبدوا  بدورهم  الذين 
من  الت�شعيد  مبوا�شلة  كبريا 
ت�شجيل  غاية  اىل  لهجة خطابهم 
الن�شغاالتهم  جادة  ا�شتجابة 
املتمثلة يف اأحقيتهم يف التوظيف 
االإ�رشاع يف فتح حتقيق يف  ، مع 
لعمال  املبا�رش  التوظيف  حاالت 
من خارج الوالية دون املرور على 
القانونية املتمثلة يف  االإجراءات 

اأجهزة الت�شغيل .
من جهة ثانية فقد حذر متابعون 
يف  اأدرار  بوالية  املحلي  لل�شاأن 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط »، 

التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
املطبق  ال�شمت  عن  تنجر  قد 
تنفيذ  يف  الكبري  التماطل  ب�شبب 
للبنايات  الهدم  قرارات  مئات 
واحلظائر  امل�شتودعات   ،
الفو�شوية التي �شيدت فوق اأوعية 
عقارية عمومية بدون رخ�شة بناء 
، حيث اأن هذه الو�شعية املتاأزمة 
عديد  جت�شيد  دون  حاالت 
لها  التي  اال�شتعجالية  امل�شاريع 
املحلي  املواطن  بيوميات  �شلة 
قطاعات  على  املح�شوبة  كتلك 
ال�شحة ، الرتبيّة، ال�شكن وال�شباب 
االأوعية  �شح  ب�شبب  والريا�شة  
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . العقارية 
االحتجاجات  عدوى  انتقلت 

بنف�ض  والريا�شة  ال�شباب  لقطاع 
التيار  مرور  عدم  ب�شبب  الوالية 
من  وعدد  الوالئي  املدير  بني 
املتم�شمكني  القطاع  موظفي 
بعدما  وذلك  تنحيته  مبطلب 
جتاوزته االأحداث ناهيك عن ما 
الو�شع  و�شفوه بعجزه يف احتواء 
�شكاوى  طالبت  حيث   ، املت�شنج 
وزير  من  احتجاجية  وعرائ�ض 
روؤوف  �شليم  والريا�شة  ال�شباب 
جلنة  ايفاد  ب�رشورة  برناوي 
حتقيق للوقوف على حالة الت�شنج 
حلول  اإيجاد  ثم  ومن  بقطاعه 
جذرية للم�شاكل التي يتخبط فيه 

قطاعه .
�أحمد باحلاج  

موظفي  من  الع�رشات  نا�شد 
وال�رشكات  العمومية  املوؤ�ش�شات 
غرار  على  ورقلة  بوالية  النفطية 
م�شالح الوالية ، الدوائر ، املديريات 
التنفيذية مبا فيها ال�شحة ، الرتبية 
لقطاع  اإ�شافة  والفالحة  ال�شكن   ،
الوطنية  ال�رشكات  و  العايل  التعليم 
النفطية  ال�شناعة  يف  العاملة 
النفطي  للمجمع  العامة  باملديرية 
العمالق �شوناطراك يف ت�رشيح لهم 
مع يومية »الو�شط« ب�رشورة التدخل 
املركزية،من  لل�شلطات  ال�شخ�شي 
اأجل فتح حتقيق معمق يف مالب�شات  
التجاوزات و اخلروق التي �شاحبت 
 1500 من  اأزيد  ا�شتغالل  عملية 
�شكن وظيفي بطرق ملتوية ، حيث 
كرائها  حاالت  عديد  ت�شجيل  مت 
طرف  من  العرفية  بعقود  بيعها  اأو 
املذكورة  بالقطاعات  موظفني 
الذين مت حتويلهم لواليات اأخرى .

اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من 
القائم  امل�شكل  من  املت�رشرين 
على اأن ال�شلطات التنفيذية متهمة 

وخروقات  جتاوزات  على  بالت�شرت 
اأرغم  الذي  ال�شائك  امللف  هذا 
باملوؤ�ش�شات  موظف   1800 زهاء 
لكراء  االقت�شادية  و  العمومية 
 2.5 بني  ترتاوح  مببالغ  م�شاكن 
مرتباتهم  من  �شنتيم  مليون   03 و 
ال�شهرية ، وهو االأمر الذي يتنافى 
احلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 
الت�شهيالت  كافة  لتقدمي  الرامية 
وتذليل ال�شعوبات من خالل توفري 
موظفي  لفائدة  الوظيفي  ال�شكن 
قطاعات ال�شحة ، الرتبية ، ال�شكن 

و  العايل  التعليم   ، الفالحة    ،
ال�رشكات النفطية اإ�شافة الإطارات 
و�شط  واليات  يف  املقيمني  الوالية 
الراغبني يف  الوطن  و�رشق  ، غرب 
العمل بواليات جنوب البالد الكبري 

.
 اإىل جانب ذلك فقد حمل اأكرث من 
متحدث يف املو�شوع �شناع القرار 
بالوالية ، م�شوؤولية تبعات  العواقب 
الوخيمة التي قد تنجر عن جتاهل 
يف  املتمثل  امل�رشوع  مطلبهم 
املتابعة الق�شائية وا�شتعمال القوة 

ال�شكنات  الإ�شرتجاع  العمومية 
غري  بطريقة  امل�شتغلة  الوظيفية 
ا�شخا�ض  طرف  من  قانونية 
بالوظيف  لهم  عالقة  ال  وعائالت 
االأولية  املعطيات  ح�شب  العمومي 

املتوفرة  .
بوالية  االأول  الرجل  اأن  ومعلوم 
ورقلة املعروفة بالعا�شمة املركزية 
للجنوب ال�رشقي قد رف�ض اخلو�ض 
يف اأكرث من منا�شبة يف هذا امللف 
حاد  �شداع  �شبب  الذي  ال�شائك 

لل�شلطات املحلية .

عجزت �ل�سلطات �ملعنية بوالية ورقلة يف ��سرتجاع  عدد هام من �ل�سكنات �لوظيفية �مل�ستغلة بطرق 
ع�سو�ئية دون ن�سيان ت�سجيل حاالت لبيع بع�سها بعقود عرفية ،مقابل  ذلك فقد مت �إح�ساء  1800 �إطار 

يعانون مع �لتكاليف �لباه�سة لكر�ء م�ساكن من مرتباتهم �ل�سهرية .

على خلفية ت�سجيل حاالت بيع لبع�سها بعقود عرفية 

�أحمد باحلاج 

 م�سري غام�ض ل 1500 �سكن وظيفي بورقلة 
.       1800�إطار بورقلة يلجاأون لكر�ء م�ساكن من مرتباتهم �ل�سهرية

فيما توعد �لو�يل مبعاقبة �مل�سوؤولني �ملتقاع�سني   

طالبو باحتو�ء �مل�سكل �ملطروح

ملفات  ملغمة توؤجج االحتقان باأدرار 

زبائن بريد اجلزائر بتمرنا�ست  يطالبون بتوفري ال�سيولة املالية 

ورقلة

االأمرا�ض و االأوبئة تالحق 
املواطنني ببلدية الربمة 
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تعي�ض مئات العائالت ببلدية حا�شي 
املنيعة  االإدارية  باملقاطعة  القارة 
قا�شية  اجتماعية  ، ظروفا  بغرداية 
الظالم  مع�شلة  ا�شتمرار  ب�شبب 
على  تخيم  اأ�شبحت  التي  الدام�ض 
يومياتها ، يف وقت نددت جمعيات 
يف  املفا�شلة  ب�شيا�شة  حملية 
املوجهة  التنموية  امل�شاريع  توزيع 
الربنامج  اأقرها  التي  و   ، للبلديات 

التكميلي للوالية .
حا�شي  بلدية  �شكان  من  عدد  عرب 
القارة بغرداية ، خالل حديثهم مع 
�شخطهم  عن   ، الو�شط«   « جريدة 
من  املطبق  ال�شمت  من  الكبري 
التي   ، املحلية  ال�شلطات  طرف 
حملوها م�شوؤولية العواقب الوخيمة 
التي قد تنجر عن توا�شل معاناة اأكرث 
من 1500 عائلة مع  �شبح الظالم ، 
و ما تبعه من انعكا�شات �شلبية على 
يومياتهم ، يف ظل االنت�شار املقلق 
ال�رشقة  وظاهرة  ال�شالة  للكالب 
ت�شتهدف  ما  عادة  التي   ، وال�شطو 
 ، الرتبوية  املوؤ�ش�شات  و  املنازل 
اأنهم  املتحدثني  ذات  اأكد  حيث 
مبطلبهم  و�شفوه  مبا  متم�شكون 
دعمهم  يف  املتمثل   ، ال�رشعي 

الإنارة  هادفة  اإمنائية  مب�شاريع 
�شوارع و اأحياء البلدية املذكورة ، و 
مما يحز يف نفو�ض هوؤالء هو  �شيا�شة 
طرف  من  املنتهجة  املفا�شلة 
املخ�ش�شات  توزيع  على  القائمني 
املالية املر�شودة للبلديات يف اإطار 
غرداية  لوالية  التكميلي   الربنامج 
بانتهاج  ال�شدد  ذات  يف  مهددين   ،
لل�شارع  واخلروج  االحتجاج  لغة 
 ، االإنارة  ب�شبكة  بدعمهم  للمطالبة 
الإنهاء معاناتهم مع مع�شلة الظالم 
الدام�ض ، و التي تتزامن مع حلول 
عنها  املعروف  ال�شيفية  املرحلة 
بتكاثر احل�رشات ال�شامة كالعقارب 

و االأفاعي .
الدين  عز  غرداية  والية  وايل  وكان 
م�رشي قد وجه يف عديد املنا�شبات 
تعليمات �شارمة لل�شلطات املحلية 
الدوائر  روؤ�شاء  راأ�شها  وعلى 
والبلديات ، لفتح قنوات احلوار مع 
الن�شغاالتهم  واال�شتماع  املواطنني 
االأولويات  ح�شب  بها  للتكفل   ،
املتاحة  املادية   واالإمكانيات 
اجلبهة  غليان  اإحتواء  بغية  وذلك 

االإجتماعية املحلية  .
�سالح، ب

مئات العائالت  ببلدية حا�سي 
القارة تغرق يف الظالم 

و�سط �رتفاع مقلق حلاالت �الإ�سابة بالت�سمم �لعقربي 

طالب عدد من املواطنني القاطنني 
ال�شلطات   ، بورقلة  الربمة  ببلدية 
م�شالح  راأ�شها  وعلى  املحلية  
البلدية املذكورة بالتدخل العاجل 
�شبكة  تهيئة  اإعادة  على  والعمل 
بتجمعاتهم  واالأر�شفة  الطرقات 
ال�شكنية ، يف الوقت الذي ا�شتفاد 
 ، املجاورة  املناطق  العملية  من 
وكذا املطالبة مبنحهم حقهم من 
اأقرتها  التي  التنموية  امل�شاريع 
الدائرة  واأن ذات  احلكومة خا�شة 
تتوفر على جمموعة من ال�رشكات 

البرتولية الوطنية و االأجنبية .
من  عدد  ت�رشيح  وح�شب 
فاإنه   « »الو�شط  لـ  املواطنني 
التي  ال�شكاوي  عديد  رغم 
للتكفل  املعنية  للجهات  اأبرقوها 
بان�شغاالتهم والتقليل من معاناتهم 
بعد  �شنوات  منذ  يعي�شونها  التي 
من   اال�شتفادة   من  اإق�شائهم 
امل�شاريع االإمنائية ، اإال اأن الو�شع 
املتعفن ال يزال يراوح مكانه  حلد 
ونغ�ض  اأرقهم  ما  وهو   ، ال�شاعة 
حياتهم ، و ما زاد من امتعا�شهم 
امل�شوؤولني  جتاهل  وا�شتياءهم  
و�شفوها  التي  ملطالبهم 

ا�شتفادة  وكذا   ، بامل�رشوعة 
من  املجاورة  واالأحياء  املناطق 

العملية .
�شحتهم  يهدد  اأ�شبح  ما  وهو 
منها  واالأوبئة  االأمرا�ض  بانت�شار 
التي  واحل�شا�شية  العيون  اأمرا�ض 
بهما  امل�شابني  دائرة  تو�شعت 
جراء تطاير الغبار واالأتربة نتيجة 
اأ�شبحت  التي  االأر�شفة  اهرتاء 
مت  حيث    ، كارثية  و�شعية  يف 
ال�شكنية  التجمعات  بع�ض  اإق�شاء 
عملية  من  املذكورة   باملنطقة 
تطاير  لتجنب  االأر�شفة  تهيئة 

الغبار  .
ال�شكان  هوؤالء  نا�شد  وعليه 
العاجل  بالتدخل  املعنية  اجلهات 
�شحتهم  وحماية  االأر�شفة  لتهيئة 
ذالك  عن  الناجمة  االأمرا�ض  من 
حقهم  اإعطائهم  على  والعمل   ،
وتنفيذ  التنموية   امل�شاريع  من 
القا�شية  االأول  الوزير  تعليمات 
بعدم اإق�شاء اأي جهة من املعمورة 
للتقليل  التنموية  امل�شاريع  من 
التي  االجتماعية  الظروف  من 

يعي�شونها يف �شمت .  
�أحمد باحلاج 

اجلزائر  بريد  زبائن  عرب 
النائية  واملناطق  باالأحياء 
ا�شتياءهم  عن   ، بتمرنا�شت 
نتيجة  ال�شديدين  وتذمرهم 
ال�شيولة املالية مبكاتب  نق�ض  
   ، الوالية  بذات  اجلزائر  بريد 
االأمر الذي عطل م�شاحلهم دفع 
اجلزائر  لربيد  التنقل  اإىل  بهم 
للقيام  املجاورة  باالأحياء 
و�شحب  الربيدية  بالعمليات 

و�شعا جعل   ، ال�شهرية  رواتبهم 
زبائن الربيد املذكور يعانون يف 

�شمت   .
ببلديات  املواطنني  ا�شتكى 
قزام  عني   ، ابل�شة   ، مترنا�شت 
وتاظروك   ادل�ض   ، تينزاوتني   ،
ال�شيولة  نق�ض   مع�شلة  من   ،
اجلزائر  بريد  مبكاتب  املالية 
باملناطق  املتواجدة  الفرعية 
هو  و   ، الوالية   بذات  النائية 

وا�شتياءهم  امتعا�شهم  اأثار  ما 
ال�شديدين و جعلهم ي�شتنجدون 
بريد اجلزائر باالأحياء واملناطق 
اأموالهم  �شحب  بغية  املجاورة 
العمليات  مبختلف  القيام  و 
الربيدية ، و�شعا جعلهم يدفعون 
و  للتنقل  اإ�شافية  مالية  مبالغ 

عطل م�شاحلهم .
من  عدد  ت�رشيح  ح�شب  و   
زبائن ذات الربيد لـ »الو�شط  » 

و  اأقتهم  القائمة  املع�شلة  فاإن 
نغ�شت حياتهم ، كما اأنها عطلت 
ينتظرون  جعلتهم  و  م�شاحلهم 
نقل  مبحطات  طويلة  �شاعات 
مبقعد  للظفر  امل�شافرين 
امل�شافرين  نقل  بحافالت 
للتنقل للمناطق املجاورة للقيام 
و  الربيدية  العلميات  مبختلف 

�شحب اأموالهم .
�سالح ، ب
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و�سيلة "اإ�سرائيل" لتغييب 
ال�سخ�سيات الفل�سطينية

تفوقت اإرادة الأ�صري ال�صيخ جمال الطويل على ال�صجان م�صيفة �صفحة جديدة من �صفحات تفوق اإرادة 
الأ�صرى يف اإ�صراباتهم الفردية يف معركة مواجهة العتقال الإداري.

م.�س

وعلى الرغم من اأيام اإ�رضابه 
اخلم�س التي مل تكن طويلة 
الإ�رضابات  ب�سجل  مقارنة 
ر�سخت  فقد  الفردية؛ 
خمابرات الحتالل ملطلب 
التجديد  بعدم  اإ�رضابه 
الإداري له ما يعني الإفراج 
اعتقاله  انتهاء  فور  عنه 
ال�سيخ  احلايل،  الإداري 
الطويل الذي ل يكاد يخرج 
اإليه  يعود  حتى  الأ�رض  من 
قاربت  اعتقال  م�سرية  يف 
يف  غالبيتها  عاما   15 الـ 
واحد  الإداري،  العتقال 
اإدارًيّا  معتقال   )11( من 
الإ�رضاب  حاليا  يخو�سون 
جتديد  ب�سبب  الطعام؛  عن 
ويعد  الإداري،  اعتقالهم 
الدين  عز  جعفر  الأ�سري 
عرابة  بلدة  من  عاما(   48(
نظرا  قلقا؛  الأكرث  بجنني 
ال�سحية  حالته  لتدهور 
ودخول اإ�رضابه �سهره الثاين 
علما اأنه �سبق واأ�رضب عدة 
مرات احتجاجا على تكرار 

اعتقاله الإداري.
ال�صيخ جمال الطويل

هو  الإداري  والعتقال 
قوات  له  تلجاأ  اإجراء 
"الإ�رضائيلي"  الحتالل 
املدنيني  لعتقال 
تهمة  دون  الفل�سطينيني 
حمددة ودون حماكمة، مما 
يحرم املعتقل وحماميه من 
العتقال،  اأ�سباب  معرفة 
�رضي،  ملف  وجود  بذريعة 
ويحول ذلك دون بلورة دفاع 
فعال وموؤثر، وغالباً ما يجدد 
اأمر العتقال الإداري بحق 
متعددة،  وملرات  املعتقل 
ال�سمري  موؤ�س�سة  وفق 

حلقوق الإن�سان. 
"اأمر  على  بناء  ي�سدر  وهو 

 1651 رقم  الأمن  تعليمات 
املنطقة  قائد  مينح  الذي 
الع�سكرية احلق يف احتجاز 
ملدة  اأ�سخا�س  اأو  �سخ�س 

ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر".
�صيا�صة قدمية حديثة

اإدارًيّا  املعتقلني  عدد  وبلغ 
حتى منت�سف جوان 2019، 
موزعني  اأ�سرًيا   440 نحو 
على �سجون النقب، وعوفر، 
وجمدو، يف عدد ما اإن يقل 

حتى يرتفع.
احلقوقي  املحامي  يقول 
حممد كمنجي: "اإن العتقال 
قدمية  �سيا�سة  الإداري 
�سلطات  انتهجتها  حديثة 
املواطنني  �سد  الحتالل 
اإىل  وت�ستند  الفل�سطينيني. 
اأنظمة  من   )111( املادة 
التي  الطوارئ  الّدفاع حلال 
فر�سها النتداب الربيطاين 
ولقد   ،1945 �سبتمرب  يف 
�سلطات  ا�ستخدمت 
ال�ّسيا�سة  هذه  الحتالل 
ال�سنوات  منذ  وبت�ساعد 
ال�سفة  لحتالل  الأوىل 
الغربية وقطاع غّزة"واأ�ساف 
ملرا�سلنا: "اتخذت �سلطات 
�سيا�سة  من  الحتالل 
العتقال الإداري وجتديده، 
رقاب  على  م�سلطا  �سيفاً 
الوقت  ففي  املعتقلني، 
الذي يعُدّ فيه امُلعتقل نف�سه 
لنتهاء مدة اعتقاله، يتلقى 
ملدة  اعتقاله  متديد  قرار 
عا�رضة،  وحتى  وثالثة  ثانية 
�سغطاً  يُ�سّكل  الذي  الأمر 
نف�سيا على امُلعتقل وذويه، 
اعتقاله  يجدد  ما  فغالباً 
انتهاء  يوم  يف  الإداري 
حمكومّيته واأردف، "ت�ستغل 
املادة  الحتالل  �سلطات 
الع�سكري  القرار  من   )87(
عام  ادر  ال�سّ  )378( رقم 
اإمكانية  تُبيح  التي   ،1970

بالتتابع ملدة  الأمر  جتديد 
�ستة اأ�سهر".

الإداري  العتقال  اأن  واأكد 
يتزامن مع خمالفات اأخرى 
كمنع املحامي من الطالع 
ومنع  الأ�سري،  ملف  على 
الطالع  من  كذلك  الأ�سري 
على ما يوجه اإليه من تهم، 
ما  �رضًيّا  يبقى  الأمر  اإن  اإذ 

بني النيابة واملحاكم.

الرتاكم املرعب

يو�سف،  ح�سن  ال�سيخ  ويعد 
حركة  يف  البارز  القيادي 
املعتقلني  اأكرث  "حما�س"، 
حيث  من  تراكما  الإداريني 
يف  يق�سيها  التي  املدة 
والتي  الإداري  العتقال 
الأخري  اعتقاله  يف  جاوزت 
عاما   )14( جمموعه  ما 
لالأ�سري  مقاربة  مدة  وهي 
حطم  حيث  الرجوب  رزق 
يف  مرعبا  رقما  كالهما 

العتقال الإداري.
وترتفع عاما بعد عام قائمة 
الأ�رضى الذي ق�سوا تراكما 
يف  �سنوات  ع�رض  عن  يزيد 
يتم  اإذ  الإداري،  العتقال 
ثالثة  اأو  لعامني  العتقال 
لأ�سهر  عنه  ليفرج  عام  اأو 
يعاد  اأن  يلبث  ما  ثم  قليلة 
اعتقاله مرة اأخرى وهكذا، 
القيادي  منه  يعاين  ما  وهو 
وال�سيخان  قبها  و�سفي 

احلاج  البا�سط  وعبد  خالد 
وبح�سب  اآخرون  وع�رضات 
بيت�سيليم  موؤ�س�سة  بيانات 
"الإ�رضائيلية"؛  احلقوقية 
املعتقلني  من   )%62( فاإن 
الإداريني يتعر�سون لتجديد 
يفرج  ول  الإداري  العتقال 
عنهم من املرة الأوىل، كما 
اأن �سلطات الحتالل تعتقل 
باملتو�سط )100( فل�سطيني 

بالعتقال الإداري �سهريا.
حماكم  اأن  اإىل  وت�سري 
وق�ساتها  الإداري  العتقال 
فـ  �سورية،  حماكم  هي 
ق�سايا  من   )%75.5(
حني  الإداري  العتقال 
ل  الق�ساة  على  تعر�س 
تو�سية  يف  حرف  اأي  يعدل 
ال�سهيونية،  املخابرات 
ويف )10%( فقط من ق�سايا 
الق�ساة  يو�سي  الإداري 
العتقال  مدة  بتق�سري 
بيانات  وبح�سب  الإداري 
فاإن  الأ�رضى  �سئون  هيئة 
اأ�سدرت  الحتالل  �سلطات 
 )55( نحو   1967 عام  منذ 
اإداري،  اعتقال  قرار  األف 
�سنوات  خالل  منها  �سدر 
 -1987( الأوىل  النتفا�سة 
اأمر  األف   19 نحو   )1994
خالل  �سدر  كما  اإداري، 
الثانية  النتفا�سة  �سنوات 
 18 قرابة   ،)2007  -2000(
األف اأمر اإداري اآخر، وت�سعة 

اإداري  اعتقال  قرار  اآلف 
 ،)2017-2007( من  اآخر 
اأمر   )912( �سدر  فيما 
عام  خالل  اإداري  اعتقال 

.2018
الإ�صرابات تقل�س 

الإداري

واأ�سهمت اخلطوات الن�سالية 
التي خا�سها الأ�رضى عامًة، 
والأ�رضى الإداريون خا�سًة، 
�سل�سلة  خو�س  يف  ومتثلت 
الإ�رضابات  من  متوا�سلة 
الطويلة عن الطعام، فردية 
موجة  ورافقتها  وجماعية، 
الر�سمية  الحتجاجات  من 
خالل  والدولية  ال�سعبية 
عدد  تراجع  2013؛ يف  عام 
لي�سل  الإداريني  الأ�رضى 
 2013 دي�سمرب  �سهر  يف 
وزارة  اإح�ساءات  ح�سب 
واملحررين  الأ�رضى  �سوؤون 
الأ�سري  ونادي  الفل�سطينية، 
حتى  و183  اأ�سرياً؛   150
2014م،  فيفري  �سهر  نهاية 
اإ�رضاب الأ�رضى  وذلك بعد 
والذي  ال�سهري  الإداريني 
ا�ستمر قرابة �سهرين حينها، 
و�سارك به نحو 1500 اأ�سري، 
يف  جديدة  معادلة  وفر�س 
التخفيف من واقع العتقال 
الن�سب  واأ�سبحت  الإداري، 
من  بكثري  اأقل  ذلك  بعد 
مع  وحتى  معدلتها 
بقيت  ذلك  بعد  ارتفاعها 
قبل  عليه  كانت  مما  اأقل 

تلك الحتجاجات.
عدنان  خ�رض  ال�سيخ  وكان 
الإ�رضابات  حالة  فجر 
لـ86 يوما  الفردية، واأ�رضب 
يف  و64  الأوىل،  املرة  يف 
يف  خاللهما  وجنح  الثاين، 
عنه،  الإفراج  قرار  انتزاع 
تالها موجة من الإ�رضابات 
ما  التي  الناجحة  الفردية 

زالت م�ستمرة حتى اليوم.

العتقال الإداري 

الوطنية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
ال�سبت،  للنفط،  الليبية 
توقف اإنتاج حقل ال�رضارة 
واأفادت  البالد  جنوبي 
عرب  بيان  يف  املوؤ�س�سة 
�سفحتها على "في�سبوك"، 
من  تتحقق  فرقها  اأن 

يف  امل�ستبه  ال�سمامات 
اإغالقها مبنطقة احلمادة، 
وا�سع  حتقيق  يجري  كما 

حول املو�سوع.
واأكدت اأنه ل توجد تاأثريات 
على الإنتاج يف حقل الفيل 
و"ال�رضارة"،  )جنوب( 

اأكرب حقل نفطي يف ليبيا، 
وينتج نحو 300 األف برميل 
يوميا، وميثل اإنتاجه قرابة 
ثلث اإنتاج البالد من اخلام، 
الذي يتخطى مليون برميل 

يوميا نهاية 2018.
املن�ساآت  حر�س  وي�رضف 

لقوات  التابع  النفطية، 
تاأمني  على  حفرت،  خليفة 
احلقول واملوانئ النفطية 
الو�سطى  املنطقة  يف 
)الهالل النفطي( والربيقة 
على  طربق  مدينة  وحتى 
يف  امل�رضية  احلدود 

املن�ساآت  تلك  تدير  حني 
التابعة  النفط  موؤ�س�سة 
الوطني"  "الوفاق  حلكومة 
ل  التي  طرابل�س،  يف 
الدويل  املجتمع  يعرتف 
للنفط  م�سوقا  بغريها 

الليبي.

ليبيا

توقف اإنتاج حقل ال�سرارة النفطي

امل�ستوطنون  وا�سل 
واجلماعات  ال�سهاينة 
الأحد،  اأم�س  املتطرفة 
ال�ستفزازية  القتحامات 
للم�سجد الأق�سى املبارك 
املغاربة  باب  جهة  من 
بحرا�سة م�سددة من قوات 
وتقدم  اخلا�سة،  الحتالل 
امل�ستوطنني  جمموعات 
عدٌد من كبار رجال الدين 
اليهود "حاخامات"، ُعرف 
املتطرف  احلاخام  منهم: 
واحلاخام  ويرب،  الياهو 

املتطرف يوئل اإليت�سور.
اليوم  اقتحامات  وتاأتي 
دعوات  مع  تزامنا 
متطرفة  جلماعات 
من�سوية يف اإطار ما ي�سمى 
بـ"احتاد منظمات الهيكل" 

با�ستباحة  املزعوم، 
باأعداد  الأق�سى  امل�سجد 

وا�سعة من امل�ستوطنني.
من  عنا�رض  وكانت 
الوحدات اخلا�سة ب�رضطة 
اقتحمت  الحتالل 
املا�سية  الليلة  منت�سف 
وم�سلى  وحميط  �ساحة 
اجلزء  يف  الرحمة  باب 
امل�سجد  من  ال�رضقي 
باأحذيتهم،  الأق�سى 
حني  يف  امل�سلى،  ودّن�سوا 
مل يتم التعرف على حقيقة 
ما جرى يف هذه املنطقة 
الأوقاف  من  بالأق�سى 
اجلهة  كونها  الإ�سالمية 
يف  املخولة  الر�سمية 
يتعلق  ما  كل  عن  احلديث 

بامل�سجد املبارك.

حاخامات وم�ستوطنون يقتحمون 
الأق�سى جمددا

العالقات  اأ�ستاذ  قال 
الأكادميي  الدولية 
اإن  فهمي  طارق  امل�رضي 
انفراط  تخ�سى  وا�سنطن 
عقد حتالفاتها يف الإقليم 
رو�سيا،واأ�ساف  ل�سالح 
عرب  تدوينة  يف  فهمي، 
"في�سبوك":  على  ح�سابه 
من  الأمريكي  "التخوف 
حتالفاتها  عقد  انفراط 
والتح�سب  الإقليم  يف 
دول  اإقدام  لحتمالت 
لرتكيا  اإ�سافة  )عربية( 
منظومة  امتالك  على 
دفع  الذي  هو   400 اإ�س 
الإدارة الأمريكية للتحرك 
ع�سكريا يف اخلليج العربي 
موخرا ل�ستثمار ح�ساباتها 
وتوظيفها  ال�سرتاتيجية 

اقت�ساديا".
"املنظومة  اأن  على  واأكد 
واأرخ�س  فعالة  الرو�سية 
ثاد  منظومة  من  واأف�سل 
وباترويت الأمريكية"، ويف 
12 جويلية اجلاري، اأعلنت 
بدء  الرتكية  الدفاع  وزارة 
املنظومة  اأجزاء  و�سول 
،وتعد   400 اإ�س  الدفاعية 
اأكرث  من  "اإ�س-400"، 
اجلوي  الدفاع  منظومات 
وهي  العامل،  يف  تطوًرا 
"اأملاز- �رضكة  اإنتاج  من 
للحكومة  اململوكة  اأنتي"، 

الرو�سية. 

ودخلت املنظومة اخلدمة 
عام  الرو�سي  اجلي�س  يف 
ترقية  وتعترب   ،2007
اجلوي  الدفاع  ملنظومة 
مت  التي  "اإ�س-300" 
ت�سعينيات  يف  تطويرها 
،وكانت  املا�سي  القرن 
هددت  الأمريكية  الإدارة 
من  با�ستثنائها  تركيا 
"اإف  مقاتالت  برنامج 
على  ح�سلت  اإذا   ،"35
من   "400 "اإ�س  منظومة 

رو�سيا. 
القيادة  اأعلنت  وال�سبت، 
اجلي�س  يف  املركزية 
"تويرت"،  عرب  الأمريكي، 
بحرية  عملية  "تطوير 
اجلن�سيات  متعددة 
ا�سم  حتت  اخلليج  يف 
حرية  ل�سمان  )احلار�س( 
ت�ساعد  �سوء  املالحة يف 
اإيران"وتاأتي  مع  التوتر 
هذه اخلطوة عقب �ساعات 
م�ساء  اإيران  اإعالن  على 
اجلمعة توقيف ناقلة نفط 
بريطانية يف م�سيق هرمز 
القوانني  مراعاتها  لـ"عدم 
فيما  الدولية"،  البحرية 
اخلطوة  لندن  اعتربت 
غري  "اأمرا  الإيرانية 
وافقت  مقبول"،واجلمعة 
ا�ستقبال  على  ال�سعودية، 
للدفاع عن  اأمريكية  قوات 

اأمن وا�ستقرار املنطقة.

اأ�صتاذ العالقات الدولية الأكادميي
 امل�صري طارق فهمي

وا�سنطن تخ�سى انفراط عقد 
حتالفاتها يف الإقليم
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كيف حتاول طهران تو�شيع هام�ش خياراتها اأمام وا�شنطن؟
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مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

اإيران تكتفي بدورها يف  مل تعد 
دول  يف  ح�ضورها  اأو  املنطقة 
تن�ضيط  موا�ضلة  اأو  الأزمات، 
وال�ضاروخي،  النووي  برناجميها 
موقعها  لتعزيز  حماولتها  يف 
يف مواجهة ال�ضغوط والعقوبات 
الوليات املتحدة  التي تفر�ضها 
اأنها  يبدو  والتي  الأمريكية، 
املرحلة  خالل  تت�ضاعد  �ضوف 
رف�ض  �ضوء  على  القادمة، 
التي  التفاو�ض  عرو�ض  طهران 
واآخرها  وا�ضنطن،  قدمتها 
الوزراء  رئي�ض  زيارة  خالل 
طهران  اإىل  اآبي  �ضينزو  الياباين 
جوان   14 اإىل   12 من  الفرتة  يف 
2019، ف�ضاًل عن التهامات التي 
طهران  اإىل  وا�ضنطن  توجهها 
التي  الهجمات  عن  بامل�ضئولية 
ال�ضفن  بع�ض  لها  تعر�ضت 
اخلليج  منطقة  يف  والناقالت 
خالل الفرتة الأخرية. ومن هنا، 
من  جديدة  مرحلة  اإيران  بداأت 
حملتها الدبلوما�ضية التي تهدف 
موقعها  تعزيز  اإىل  خاللها  من 
ا�ضتباًقا  الدولية،  ال�ضاحة  على 
الغربية  ال�ضغوط  م�ضتوى  لرفع 
امل�ضتقبل  �ضدها يف  والإقليمية 

القريب.

توا�سل م�ستمر

يف  �ضارعت  اإيران  اأن  لفًتا  كان 
الفرتة الأخرية اإىل تد�ضني حملة 
دبلوما�ضية جديدة �ضعت عربها 
عالقاتها  حت�ضني  موا�ضلة  اإىل 

مع العديد من القوى الدولية، ل 
وزير  قام  الآ�ضيوية، حيث  �ضيما 
جواد  حممد  الإيراين  اخلارجية 
الفرتة  اآ�ضيوية يف  ظريف بجولة 
الفائت،  مايو   18 اإىل   12 من 
تركمان�ضتان  من  كاًل  �ضملت 
ثم  وال�ضني،  واليابان  والهند 
يف  باك�ضتان،  اإىل  بزيارة  تبعها 
24 من ال�ضهر نف�ضه، والتي كان 
رئي�ض وزراءها عمر خان قد زار 
العام  من  اإبريل   22 يف  طهران 

ذاته. 
انتهت  الذي  نف�ضه  اليوم  ويف 
فيه زيارة رئي�ض الوزراء الياباين 
 14 يف  طهران،  اإىل  اآبي  �ضينزو 
الرئي�ض  كان  اجلاري،  جوان 
ح�ضن روحاين يزور قريغيز�ضتان 
�ضنغهاى  منظمة  قمة  حل�ضور 
للتعاون، حيث التقى خاللها بكل 
جني  �ضي  ال�ضيني  الرئي�ض  من 
بينغ والرو�ضي فيالدميري بوتني، 
بزيارة  قام  واحد  بيوم  وبعدها 
قمة  يف  للم�ضاركة  طاجيك�ضتان 

»التعاون وبناء الثقة يف اآ�ضيا«.
اإيران  اإن  القول  ميكن  هنا، 
ا�ضرتاتيجية  اتباع  يف  بداأت 
من  بـ«اخلروج  ت�ضميتها  ميكن 
نقل  حماولة  وتعني  الإقليم«، 
الوليات  مع  املت�ضاعدة  اأزمتها 
�ضياقها  من  الأمريكية  املتحدة 
فيه  تتعر�ض  الذي  الإقليمي 
الإطار  اإىل  متتالية،  ل�ضغوط 
الذي  ات�ضاًعا،  الأكرث  الدويل 
لروؤيتها،  وفًقا  فيه،  ت�ضتطيع 
تقلي�ض حدة تلك ال�ضغوط وبناء 
ي�ضاعدها  اأن  ميكن  �ضد  حائط 
العقوبات الأمريكية  يف مواجهة 
ميكن  التي  ال�ضتحقاقات  اأو 

التي  الإجراءات  عن  تنتج  اأن 
املرحلة  يف  عليها  تقدم  رمبا 
املهلة  انتهاء  بعد  القادمة، 
للقوى  منحتها  التي  احلالية 
مزيًدا  تتخذ  اأن  قبل  الدولية 
يف  الت�ضعيدية  الإجراءات  من 

برناجمها النووي.

اأهداف متعددة

تعزيز  فاإن  �ضك،  دون  من 
القوى  بع�ض  مع  العالقات 
�ضيا�ضة  عن  يعرب  ل  الدولية 
اإيران  اأن  حيث  جديدة،  اإيرانية 
هذا  تبني  اإىل  �ضعت  ما  دائًما 
احلالية  الظروف  اأن  اإل  النهج. 
ف�ضاًل  املنطقة،  بها  متر  التي 
عن التداعيات القوية التي بداأت 
الأمريكية  العقوبات  تفر�ضها 
الع�ضكري  احل�ضد  وتزايد 
بالقرب من حدودها،  الأمريكي 
خطوات  اتخاذ  اإىل  واندفاعها 
الإجراءات  على  للرد  م�ضادة 
اأك�ضب  ذلك  كل  الأمريكية، 
الأهمية  من  مزيًدا  التوجه  هذا 
الداخلية  ال�ضاحة  على  والزخم 

الإيرانية. 
تلك  تبني  عرب  اإيران  وت�ضعى 
ال�ضرتاتيجية، التي باتت تكت�ضب 
اأهمية خا�ضة من جانب العديد 
داخل  الرئي�ضية  املوؤ�ض�ضات  من 
اأهداف  حتقيق  اإىل  النظام، 

عديدة يتمثل اأبرزها يف:

ا�ستغلل التوترات 
الدولية:

ما  تطورات  بدقة  اإيران  تتابع   
التي  التجارية«  بـ«احلرب  ي�ضمى 

الوليات  بني  حالًيا  تت�ضاعد 
وال�ضني،  الأمريكية  املتحدة 
حدة  تزايد  اأن  ترى  حيث 
على  الطرفني  بني  التناف�ض 
يو�ضع  اأن  الدولية ميكن  ال�ضاحة 
واخليارات  احلركة  هام�ض  من 
اأن ذلك،  اأمامها، باعتبار  املتاح 
يف روؤيتها، رمبا يدفع ال�ضني اإىل 
الأمريكية  الإجراءات  حتدي 
العالقات  تعزيز  عرب  �ضدها 
القت�ضادية معها، اأو على الأقل 
�ضاأنها  من  خطوات  اتخاذ  عدم 
تخفي�ض م�ضتوى تلك العالقات. 
ا،  اأي�ضً ال�ضياق  هذا  يف  والالفت 
داخل  عديدة  اجتاهات  اأن  هو 
تقارير  ن�رشته  ما  قراأت  اإيران 
اأواخر مايو  اأمريكية عديدة، يف 
اإيران  التوتر مع  اأن  الفائت، عن 
يهدد بتقوي�ض ا�ضرتاتيجية وزارة 
»البنتاجون«  الأمريكية  الدفاع 
على  الرتكيز  اإىل  ترمي  التي 
املناف�ضة كقوة عظمى والت�ضدي 
اأنه يخدم  لرو�ضيا وال�ضني، على 

هذه ال�ضرتاتيجية.
فاإن  الروؤية،  لتلك  وطبًقا 
اأدق  مبعنى  اأو  اخل�ضوم،  تعدد 
يقل�ض  �ضوف  املناف�ضني، 
املتحدة  الوليات  قدرة  من 
ال�ضغوط  فر�ض  على  الأمريكية 
اإىل  اإيران  تدفع  اأن  ميكن  التي 
القبول بخيار التفاو�ض يف الوقت 
احلايل، باعتبار اأنه �ضوف يوؤدي 
الأمريكية  اجلهود  ت�ضتيت  اإىل 
خمتلفة  وملفات  مناطق  يف 
يعزز  قد  نحو  على  ومتباعدة، 
مواجهة  على  طهران  قدرة  من 
العقابية  الإجراءات  تداعيات 

التي تتخذها �ضدها.
و�ضائل  اأن  لفًتا  كان  هنا،  ومن 
الإعالم الإيرانية اأبدت اهتماًما 
اللقاء  على  ال�ضوء  باإلقاء  ا  خا�ضً
ال�ضني  الرئي�ض  بني  عقد  الذي 
ح�ضن  والرئي�ض  بينغ  جني  �ضي 
قمة  هام�ض  على  روحاين 
يف  للتعاون  �ضنغهاى  منظمة 
فيه  اأكد  والذي  قريغيز�ضتان، 
الأول على اأن »بالده �ضوف تعمل 
اإيران  مع  تطوير عالقاتها  على 

ب�ضكل مطرد ب�رشف النظر عن 
تغري الظروف«.

وقد كان اأهم ما لفت انتباه تلك 
الأخرية  العبارة  هو  اجلهات 
اعتربت  التي  الظروف«،  »تغري 
ال�ضيا�ضة  ا�ضتقرار  تعك�ض  اأنها 
طهران  جتاه  بكني  تتبناها  التي 
حتى بعد ت�ضاعد حدة التوتر يف 
املنطقة بني الأخرية ووا�ضنطن، 
الرئي�ض  اإدارة  ان�ضحاب  بعد 
من  ترامب  دونالد  الأمريكي 
التفاق النووي يف 8 ماي 2018، 
وفر�ضها عقوبات جديدة عليها، 
منطقة  يف  التوتر  تزايد  وبعد 

اخلليج.
تقلي�ض ال�ضغوط

به  تقوم  الذي  الدور  اأ�ضبح 
اإيران يف املنطقة، ول �ضيما يف 
يف  رئي�ضًيا  �ضببًا  الأزمات،  دول 
من  لها  تتعر�ض  التي  ال�ضغوط 
جانب العديد من القوى الإقليمية 
باأزمات  املعنية  الدولية  والقوى 
نطاق  ات�ضع  فقد  املنطقة. 
اخلالفات بني اإيران وتلك القوى 
تقدمي  يف  اإيران  اإمعان  ب�ضبب 
وامليلي�ضيات  للمنظمات  الدعم 
املوجودة  وامل�ضلحة  الإرهابية 
اجلهود  وعرقلة  الدول،  تلك  يف 
تلك  جانب  من  تبذل  التي 
ت�ضوية  اإىل  للو�ضول  الأطراف 
فاإن  هنا،  ومن  الأزمات.  لتلك 
النتقال اإىل ال�ضياق الدويل ميكن 
اأن ي�ضاعد اإيران يف تقلي�ض تلك 
التعاون  اأن  باعتبار  ال�ضغوط، 
امل�ضتويني  على  والتن�ضيق، 
ولي�ض  وال�ضيا�ضي،  القت�ضادي 
يكون  �ضوف  التوتر،  اأو  التناف�ض 
للتفاعالت  الأبرز  النمط  هو 
وبع�ض  اإيران  بني  جتري  التي 
ال�ضني  �ضيما  ل  الدولية،  القوى 

ورو�ضيا.

الظهري الدويل

اأن تتمكن  اإيران ت�ضتبعد  مل تعد 
مرة  ملفها  نقل  من  غربية  قوى 
وهو  الأمن،  جمل�ض  اإىل  اأخرى 
اأنها  من  حذرت  الذي  اخليار 

مت�ضددة  اإجراءات  تتخذ  �ضوف 
يف حالة ال�ضتناد اإليه. ومن هنا، 
ت�ضعى اإيران يف املرحلة احلالية 
من  الدويل  ظهريها  تاأمني  اإىل 
اأجل عرقلة اأية جهود قد تبذلها 
بع�ض القوى ل�ضت�ضدار قرارات 
من جمل�ض الأمن �ضدها، �ضواء 
النووي  بالربنامج  يتعلق  فيما 
اأو  ال�ضاروخي  الربنامج  اأو 
دعمها  خا�ضة  الإقليمي،  الدور 
امليل�ضيات  لبع�ض  الع�ضكري 
ف�ضاًل  وامل�ضلحة،  الإرهابية 
عن دورها يف الهجمات الأخرية 
ال�ضفن  بع�ض  لها  تعر�ضت  التي 

والناقالت يف منطقة اخلليج.

ورمبا يتزايد احتمال نقل امللف 
جمل�ض  اإىل  اأخرى  مرة  الإيراين 
اأقدمت  اإذا  ما  حالة  يف  الأمن 
مزيد  اتخاذ  على  بالفعل  اإيران 
يف  الت�ضعيدية  الإجراءات  من 
اقرتبت  اإذ  النووي.  برناجمها 
النتهاء،  من  يوًما  ال�ضتني  مهلة 
منحتها  التي  املهلة  وهى 
الفائت،  مايو   8 يف  الأخرية، 
لرفع م�ضتوى  الدولية  القوى  اإىل 
وامل�رشفية  التجارية  العالقات 
اتخاذ  على  تقدم  اأن  قبل  معها، 
مزيد من الإجراءات الت�ضعيدية 
بعد  النووي،  برناجمها  يف 
اتخذتها  التي  الأوىل  اخلطوات 
واخلا�ضة  اليوم،  هذا  يف 
اليورانيوم  بيع  عن  بالتوقف 
واملاء   %3.67 بن�ضبة  املخ�ضب 
الدولية،  الأ�ضواق  يف  الثقيل 
املتكررة  تهديداتها  وبعد 
باإمكانية العودة اإىل رفع م�ضتوى 
يف   %20 م�ضتوى  اإىل  التخ�ضيب 

غ�ضون 4 اأيام.
اإن  القول  ميكن  النهاية،  ويف 
الت�ضعيد �ضوف يكون هو العنوان 
بني  احلالية  للمواجهة  الأبرز 
وا�ضنطن وطهران، ل �ضيما بعد 
رف�ض الأخرية اإجراء مفاو�ضات 
يف املرحلة احلالية، و�ضعيها اإىل 
املتاح  املناورة  م�ضاحة  تو�ضيع 
تعزيز عالقاتها مع  اأمامها عرب 

رو�ضيا وال�ضني.

مع الذكرى ال�سبعني لتاأ�سي�س حلف �سمال الأطلنطي )حلف الناتو(، يثور 
الت�ساوؤل حول تاأثريات التحولت الأوروبية والدولية على م�ستقبل 

احللف الذي لعب دوًرا موؤثًرا يف حفظ الأمن وال�ستقرار الأوروبي 
والدويل منذ تاأ�سي�سه، ول �سيما مع تزايد التحديات الأمنية لأع�سائه 

يف وقت يتعاظم فيه النفوذ الرو�سي يف الفناء اخللفي للدول الأوروبية، 
وت�ساعد موجات الإرهاب مع تدفقات اللجئني من تلك الدول امل�ساطئة 
للبحر الأبي�س املتو�سط، وت�سريحات الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« 

املهددة بخف�س الوليات املتحدة م�ساهماتها املالية باحللف. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

تاريخ   02654/19 الفهر�س:  رقم   01702/19 اجلدول:  رقم 
احلكم: 10/07/19 

علنيا  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  ال�سري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�سكل:  يف  ح�سوريا:  اإبتدائيا 
حمكمة  عن  ال�سادر  للحكم  اإفراغا  املو�سوع:  يف  الق�سية. 
 01099/19 فهر�س:  رقم  حتت  بتاريخ:06/03/2019  احلال 
من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�سادقة  املحكمة  ق�ست 
بتاريخ:  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودعة  اخلبري  طرف 
02/04/2019 حتت رقم اإيداع: 126/19 وبالنتيجة الأمر ب: 
اأول: احلجر على املرجع �سده بن قدور حمزة املولود بتاريخ 
18/12/1984  ببلدية اجللفة ولية اجللفة لأبيه امبارك بن 
حممد ولأمه بومقوا�س خديجة بنت بومقوا�س. ثانيا: تعيني 
وت�سيري  لرعايته  عليه  كمقدم  عي�سة  قدور  بن  املرجعة 
قيامها  حالة  يف  املحكمة  با�ستئذان  يلتزم  اأن  على  �سوؤونه 
باأحد الت�سرفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�سرة. 
رابعا: اأمر �سابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�سري بذلك على 
هام�س عقد ميالد املحجور عليه. بذا �سدر احلكم واأف�سح به 
مع  اأم�سيناه  وبح�سبه  املذكوراأعاله،  بالتاريخ  وعلنيا  جهرا 

اأمني ال�سبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
ولية الغواط

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
رقم:19/036 

و�سل ا�ستالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية 
12/06 املوؤرخ  18 من القانون رقم  طبقا لحكام املادة 
املتعلق   2012 يناير  ل12  املوافق   1433 �سفر   18 يف 
ا�ستالم   15/07/2019: اليوم  هذا  .مت  باجلمعيات 
حتت   18/03/2019 يف  املوؤرخة  التعديالت  مذكرة 
تنفيذية  مكتب  مهام  تغري  املتعلقة   785/19 رقم 

ب�سبب تغيري امني املال 
للريا�سات  الولئية  :الرابطة  اجلمعية  ت�سمية 

امليكانيكية لولية الغواط
امل�سجلة حتت رقم:15/022 بتاريخ 06/09/2015 

املقيمة :حي450�سكن)34�سكن(بلدية الغواط
ترا�سها ال�سيدة:خديجة رباعي 

مالحظة:هذا الو�سل �سالح اىل غاية :30/06/2020 
و بالتايل يجب القيام باجراءات ال�سهار وفقا لحكام 

املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر

الوايل:�سعدون علي 

ر�سالة مفتوحة لل�سيد وايل ولية الغواط

الكائن  قدور  عزوزي  نحن  مقاولتنا  ا�ستفادت  قد 
�سفقة  من  الغواط  ال�سمالية  الواحات  بحي  مقرها 
رقم 01/2015 موؤرخة يف 16/04/2015 لجناز ا�سغال 
الت�سوية مع الت�سطيح و التهيئة و اجناز ا�سغال النارة 
لفائدة امللعب البلدي ببلدية اخلنق و بعد اجناز ن�سبة 
ال�سابق  البلدي  املجل�س  رئي�س  بتدخل  تفاجانا   /95
يقدم  ان  بدون  ال�سغال  اإمتام  من  مبنعنا  قام  الذي 
الأ�سباب و دون اخل�سوع للتنظيمات ال�ساري بها العمل 
املر�سوم  متجاهال  ر�سمي  اعذار  اأي  توجيه  دون  و 
الرئا�سي 10/236 املت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية 
و قد ت�سبب هذا التوقيف يف ا�سرار ج�سيمة للمقاولة 
و انه ا�سبح من ال�سروري التوجه اليكم �سيادة الوايل 
اأ�سباب  يف  للتحري  حتقيق  جلنة  ايفاد  لجل  املحرتم 
منع املقاولة من اإمتام ال�سفقة و عدم ا�ستالم  و �سعيات 
ال�سغال املنجزة على ان تتكفل اللجنة بتحديد قيمة 

ال�سغال املنجزة الواجبة الأداء  
تقبلوا فائق التقدير و الحرتام 

الأ�ستاذة زغال�س لمية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف:0555021356

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني 
املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

لفائدة:ال�سيد:بن وطا�س حميد
ال�ساكن:برقم 19 الخوة باربرو�س بلدية الري�س حميدو -و لية اجلزائر 

ب�سفته مالك يف ال�سيوع
بينه و بني كل من /ورثة املرحوم بن وطا�س ب�سري و هم:بن وطا�س فريد

العنوان:برقم 19 الخوة باربرو�س بلدية الراي�س حميدو-ولية اجلزائر
دايخة-فتيحة-زهية طاو�س  2/بن 

العنوان:حي �سيدي الكبري بلدية الري�س حميدو-ولية اجلزائر
اإبراهيم  وطا�س  عمر-بن  وطا�س  3/بن 

العنوان :طريق الربيد بلدية الري�س حميدو-اجلزائر 
ب�سفتهم مالكني يف ال�سيوع اأي�سا 

وتنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة باب الوادي-الق�سم العقاري -بتاريخ:13/02/2018 رقم اجلدول:02607/12 .رقم الفهر�س:00552/18 املمهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف منطوقه: ... و بالنتيجة الت�سريح بانهاء حالة 
ال�سيوع فيما بني طريف الدعوى يف العقار اململوك يف ال�سياع بينهم ببيعه باملزاد العلني وفقا لل�سعر الفتتاحي املحدد من طرف اخلبري العقاري .كالتي :بيع ال�سقة ال�سكنية الكائنة برقم 19 �سارع الخوة باربرو�س بلدية الراي�س 

حميدو-ولية اجلزائر.. باجلزائر باملزاد العلني ب�سعر افتتاحي قدره ت�سعة ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري )9.300.000.00دج(
بناءا على قائمة �سروط بيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني املودعة لدى امانة �سبط حمكمة باب الوادي بتاريخ:16/07/2019 و املوؤ�سر عليها من طرف ال�سيد رئي�س اأمناء ال�سبط حمكمة باب الوادي 

تعلن الأ�ستاذة/زغال�س لمية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 01 �سارع با�سطا علي باب الوادي 
بايداع القائمة اخلا�سة ببيع ق�سائي لعقار باملزاد العلني ل�سالح اعلى و اخر مزايد مبحكمة باب الوادي بقاعة اجلل�سات للبيوع العقارية و ذلك للعقار املتمثل يف ال�سقة ال�سكنية الكائنة برقم 19 �سارع الخوة باربرو�س بلدية الراي�س 

حميدو ولية اجلزائر و املعني ادناه.
التعيني:حمالت ذات ا�ستعمال �سكني كائنة باجلزائر العا�سمة بلدية الراي�س حميدو �سارع بربرو�س رقم 19 الطابق الأر�سي يتمثل العقلر يف �سقة تابعة ذات ملكية م�سرتكة ي�سمل على طابق حتت ار�سي جزئيا و �سقيفة م�ساحتها 
90م2 و 313 جزء  من 1000 من الأجزاء امل�سرتكة )القطعة رقم 01( مبا يف ذلك قطعة ار�س م�ساع)امل�ساحة على الأر�سية و لواحق غري م�سيدة( تبلغ م�ساحتها  الجمالية 131 م2 و ح�سب تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري العقاري 

ليكو املودع لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ 05/09/2017 .حتت رقم 70/17 فانه مت اإعادة تهيئتها على �سكل حمالت �سكنية تتكون من 03 غرف اإقامة .مطبخني .مرحا�س و حمام و بهو.
�سروط البيع:

تخ�سع عملية البيع باملزاد لل�سروط املحددة يف قائمة �سروط البيع املودعة مبحكمة باب الوادي بتاريخ:16/07/2019 
-ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�س �سعر افتتاحي قدره ت�سعة ماليني و ثالثمائة الف دينار جزائري )9.300.000.00دج( و ذلك ح�سب منطوق احلكم امل�سار اليه اأعاله 

يتعني على الرا�سي عليه  املزاد ان يدفع ب�سندوق كتابة �سبط حمكمة باب الوادي الثمن الرا�سي به املزاد وكذا حقوق الت�سجيل و الر�سوم و احلقوق الأخرى الناجتة عن ال�ستفادة من املزايدة وفقا للت�سريعات و املرا�سيم ال�سارية 
يوم املزايدة و يوم الدفع الفعلي .و يكون الدفع بت�سبيق 1/5 الثمن الرا�سي به املزاد و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حال باجلل�سة و الباقي يف اجل ثمانية)08( اأيام من تاريخ املزايدة .ويدفع الثمن نقدا بالعملة املتداولة او ب�سك 

م�سادق عليه حل�ساب امانة املحكمة 
تقدم العرتا�سات بعر�سة اىل ال�سيد رئي�س حمكمة باب الوادي ثالثة)03( اأيام على الأقل قبل جل�سة العرتا�سات املحددة يوم 25/09/2019 على ال�ساعة التا�سعة و الن�سف �سباحا)09:30( 

-ملزيد من املعلومات ميكن الطالع على قائمة �سروط البيع بامانة �سبط حمكمة باب الوادي او مبكتب املح�سر الق�سائي 
املح�سرة الق�سائية 

ANEP N°:  1916016440الو�سط:2019/07/22
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الأ�شري املحرر �شادي غنمة

ال�سجانون  يزودون الأ�سري  املري�ض
 بدواء ي�سبب م�ساعفات خطرية

�شيبقى همي الوحيد حتريرهم  ،وواجبي وم�شوؤولياتي تزايدت لدعم ملف الأ�شرى ليكون على راأ�س �شلم 
الأولويات ، لنه ل �شالم دون حريتهم "... بهذه الكلمات ، اإ�شتهل املنا�شل �شادي جربي م�شطفى غنمة، من بلدة 

اليامون ، حديثه ل"لقد�س"، بعد تن�شمه عبري احلرية من �شجون الحتالل التي ق�شى فيها كامل حمكوميته 
البالغة 13 عامًا ، واأ�شاف " رغم ال�شتقبال احلا�شد واأجواء الفرح وال�شعادة التي تعي�شها عائلتي بعدما حتررت 

، ما زلت  اأ�شعر باحلزن والمل على فراق اإخواين يف ال�شر ورفاقي يف ال�شمود وزمالئي يف الن�شال الذي لن يتوقف 
حتى حترير اأخر اأ�شري واأ�شرية من مدافن الأحياء ".

تقرير: علي �شمودي

التجربة العتقالية
خالل حديثه عن جتربته الن�ضالية 
املحرر  ي�ضتعيد   ، واالعتقالية 
ال�ضور خا�ضة  الكثري من   ، �ضادي 
املالحقة  ثم  لالإ�ضابة  تعر�ضه 
بحقي  اأمنت   " ،ويقول  واالعتقال 
امل�رشوع مبقاومة االحتالل دفاعاً 
عن �ضعبي وحريته ، وعلى مقاعد 
 ، بامل�ضريات  �ضاركت  الدرا�ضة 
فتعر�ضت لالعتقال لفرتة وجيزة ، 
 ،" تنال من قناعاتي وعزميتي  مل 
وي�ضيف " عندما اندلعت اإنتفا�ضة 
 ، الن�ضايل  دوري  تعزز   ، االأق�ضى 
وبعدما ا�ضبت بعيار ناري يف الرقبة 
يف  باملواجهات  م�ضاركتي  خالل 
جنني مطلع عام 2001 ، مل اأمتكن 
 " ويكمل   ،" درا�ضتي  موا�ضلة  من 
قبل اأن اتعافى ، تعر�ضت لال�ضابة 
يف  الكتف  يف  ناري  بعيار  الثانية 
نهاية نف�س العام ، اثناء م�ضاركتي 
يف  االحتالل  مع  باملواجهات 

منطقة اجللمة ".

كتائب الأق�شى
االإنتفا�ضة  ت�ضاعد  ظل  يف 
واملقاومة ،اإنخرط �ضادي بكتائب 
يف  و�ضارك   ، االأق�ضى  �ضهداء 
خالل  االحتالل  لقوات  الت�ضدي 
 ، جنني  ملخيم  االول  االإجتياح 
واأ�ضيب   ،  2002 عام  اآذار  ب�ضهر 
نوع دمدم  ناري من  ب�ضظايا عيار 
اليمنى يف 2/18/ 2003،   اليد  يف 
" رغم اال�ضابة واملطاردة  ويقول 
، وا�ضلت تاأدية دوري الن�ضايل عرب 

جمموعة ال�ضهيدين وراد وابراهيم 
�ضهداء  لكتائب  التابعة  عباهرة 
قوات  متكنت  حتى  االق�ضى 
تدمري  بعد  اإعتقايل  من  االحتالل 
منزلنا بطريقة وح�ضية "، وي�ضيف 
 ، وال�رشب  للتنكيل  تعر�ضت    "
ويف   ، التحقيق  القبية  واإقتادوين 
اآثار  من  عانيت  االوىل  املرحلة 
،عاجلوين  وال�ضظايا  اال�ضابات 
اإ�ضتئ�ضال  ورف�ضوا   ، بامل�ضكنات 
املريرة  معاناتي  رغم  ال�ضظايا 

طوال اإعتقايل ".

عذابات التعذيب
الو�ضع   ، املحرر  �ضادي  ي�ضف 
يف مركز التحقيق ب�ضجن "اجللمة 
العذاب  واجلحيم  "،  برحلة 
مار�س   " ويقول   ، البطئ  واملوت 
عديدة  ،اأ�ضاليب  معي  املحققني 
واجل�ضدي،  النف�ضي  التعذيب   ،
وعدم  واالإهانة  وال�ضتم  ال�ضبح 
الي�ضلح  بزنازين  االإحرتام، العزل 
واأي  لب�رش  داخلها  يف  العي�س 
وي�ضيف " االحتالل   ،" اخر  كائن 
يرف�س االإعرتاف  بكافة االأعراف 
ويتفنن   ، الدولية  والقوانني 
ب�ضكل  املواثيق   جميع  باإنتهاك 
قا�رش  اأو  بالغ  الأ�ضري  �ضواء  عام، 
ويكمل   ،" اأ�ضرية  حتى  اأو  �ضيخ  اأو 
" اأين املوؤ�ض�ضات املعنية بحقوق 
يحق  تق�ضري  هناك  ؟،  اال�رشى 
االأ�رشى الذين يعتربون هم ق�ضية 
املوؤ�ض�ضات  نطالب  و  فل�ضطني، 
وحازم  جدي  ب�ضكل  الوقوف 
اال�رشى  ق�ضية  ومتابعة  مل�ضاندة 
التي تعد من الق�ضايا الثابتة التي 

منحها الرئي�س حممود عبا�س حق 
الحتل  فل�ضطني  ،فق�ضية  االولوية 

اإال بحرية االأ�رشى جميعاً".

حمطات معاناة
 يروي املحرر �ضادي ، ان االحتالل 
القمع  اأ�ضكال  كافة  بحقه  مار�س 
عدة  وعوقب  فحرم   ، والعقاب 
مرات مبنع زيارة االأهل ، و كانت 
الزيارة االوىل له وروؤيته لعائلته بعد 
االإعتقال باربعة   �ضنوات ، ويقول 
" فراق االحبة واالهل واال�ضدقاء 
واالأ�ضعب  االأ�ضد  حزين  كان 
والتعذيب  ال�ضجن  من  واالق�ضى 
واملوؤثرة  املوؤملة  االأ�ضياء  ،ومن 
م�ضقة  من  امهاتنا  تكابده  ما   ،
املفتعلة  والعقبات   ، الزيارات  يف 
املالب�س  اإي�ضال  يف  االدارة   من 
االدارة  مبعايري  اإلتزامها  ،فرغم 
وحاجة  طويلة  مل�ضافة  ،وحملها 
 ، املنا�ضبة  توفر  لعدم  لها  اال�ضري 

متنعهن من اإدخالها ".

ممار�شات تع�شفية
"اجللمة"،  نقل  حتقيق  مركز  من 
الذي  "جمدو"،  ل�ضجن  �ضادي 
ب�ضبب   " ال�ضئ  "بال�ضجن  ي�ضفه 
متت  ال  التي  اإدارته  ممار�ضات 
 " ويقول   ، �ضلة  باأية  لالإن�ضانية 
تتعمد االإدارة فر�س �ضيا�ضة عدم 
التنقالت  خالل  من  اال�ضتقرار 
اليومية  والتفتي�ضات  الع�ضوائية 
الغرامات  ،فر�س  واملفاجاأة 
يف  والتق�ضري  الباهظة،  املالية 
وي�ضيف   ،" الغذائية  املواد  توفري 
ونوعاً  كماً  ورديء  �ضيء  الطعام   "

،  ،عدا عن احل�رشات والزواحف 
داخل  االأ�رشى  مع  تعي�س  التي 
الراحة  من  لتحرمهم   ، غرفهم 
االأمرا�س  ،ون�رش  واال�ضتقرار 
توفري  رف�ضها  ظل  يف  واالوبئة 

االأدوية واملنظفات لهم ".

الو�شع مهدد بالنفجار
بني  �ضادي  تنقل  من  الرغم   على 
اإ�رشائيلياً،  و�ضجناً  معتقاًل   11
�ضجن  اأخرها  يف  االأو�ضاع  ي�ضف 
يف  ال�ضحراوي،باالأخطر  "النقب" 
"ي�ضهد  ويقول   ، االخرية  االأونة 
مواجهة  حالة  حاليا،ً  ال�ضجن 
واالأ�رشى،ب�ضبب  االإدارة  بني 
والهجمة  واالأ�ضاليب  االإجراءات 
عليهم  ت�ضنها  التي   ال�رش�ضة 
التفتي�ضات  عمليات  خا�ضة   ،
تتوقف،والغرامات  تعد  مل  التي 
تتوانى  ال   " الباهظة"،وي�ضيف 
االإدارة عن ممار�ضة كافة اال�ضاليب 
التي حتول حياتهم ملعاناة وجحيم 
خالل  عمليات  الفح�س  خا�ضة 
والعبث  املتكرر،  اليومي 
،وم�ضادرة  باأغرا�ضهم  ال�ضخ�ضية 
ان  موؤكداً   ،" الكهربائية  االأجهزة 
اأي  يف  باالنفجار  مهدد  الو�ضع 

حلظة .

�شور ل تن�شى
من ال�ضور التي لن ين�ضاها  خالل 
معاناة  ،حلظات  اأ�رشه  رحلة 
الذين ميار�س  املر�ضى  وعذابات 
ويقول   ، البطيء  املوت  بحقهم 
يرتكبها  كبرية  " جرمية  �ضادي 
اأجمع  االأ�رشى  �ضد  االحتالل 

 ، عاجز  مري�س  عن  النظر  بغ�س 
فال تفرق بني من يعاين من  مر�س 
مزمن وبحاجة اىل عالج ومتابعة 
وقلما   ، مري�س  غري  واأ�ضري 
 ،" االعتقال  اأثار  من  اأ�ضريا  ينفذ 
وي�ضيف " العالج الوحيد للمري�س 
ال�ضجون  ،فعيادة  امل�ضكنات 
تتعامل مع  املر�ضى بعنجية كبرية 
، واإهمال متعمد ، وتتعمد اإح�ضار 
من  يعاين  ملري�س  اأ�ضنان  طبيب 
يزود  واأحياناً   " ويكمل   ،" معدته 
م�ضاعفات  ي�ضبب  بدواء  املري�س 
قد  املمار�ضات   وهذه   ، خطرية 

تودي بحياة اال�ضري ".

مناذح خطرية
حلالة   ، �ضادي  املحرر  وا�ضار 
 ، �ضيدا  من  رداد  معت�ضم  االأ�ضري 
ويعاين من مر�س ال�رشطان ، وهو 
من  وحمروم  يعاين   منذ  �ضنوات 
العالج ، اأما اال�ضري فوؤاد ال�ضوبكي 
، 72 عاماً، وهو اأكرب اأ�ضري�ضناً يف 
اأمرا�س  بعدة  وم�ضاب   ، ال�ضجون 
ويوجد  والرئة  الكبد  منها  مزمنة 

ورم يف احلنجرة .
و�ضع  املحرر  �ضادي،  وو�ضف 
،بال�ضئ  الهم�س  عالء  االأ�ضري 
من  يعاين  مو�ضحاً  انه  جداً، 
به  ا�ضيب  الذي  ال�ضل  مر�س 
بال�ضجن  خالل االعتقال وحمكوم 
عبد  االأ�ضري  يعاين   املوؤبد ،بينما 
اليامون،  بلدة  من  فريحات  اهلل 
اأمرا�س  ،من  عاماً   21 املحكوم 
معرباً   ، وغريها   واملعدة  القلب 
عن قلق احلركة اال�ضرية على حياة 
االأ�ضري عثمان ابو خرج ،املحكوم 

منذ  املوؤبد ،ومعتقل  بال�ضجن 
من  يعاين  انه  مبيناً   ، عاماَ   14
الكبد" ،نتيجة خطاأ  "فايرو�س يف 
االحتالل،  �ضجون  داخل  طبي 
فاعل  اليوجد حترك  ذلك،  ورغم 
 ، املعنية  املوؤ�ض�ضات  قبل  من 
لل�ضغط  اإن  و�ضعه يحتاج  موؤكدا ً 
على االحتالل لالفراج عنه ب�ضكل 

�رشيع ليتم عالجه فورا .

الوحدة والأ�شرى
ال�ضعب  وواقعهم  ظروفهم   رغم 
اإن   ، �ضادي  املحرر  يوؤكد   ،
االنق�ضام  ق�ضية  يتابعون   االأ�رشى 
للرئي�س حممود  ر�ضائل  وحملوه   ،
عبا�س، تبارك جهوده النهاء ملف 
ل�ضطري  اللحمة  وعودة  االنق�ضام 
الوطن،ويقول "الق�ضية الفل�ضطينية 
ووزارة،  وحقيبة  معرب  من  اأكرب 
العليا  امل�ضلحة  تكون  ان  ويجب 
مطالبة  القوى  وكل   ، اجلميع  هم 
ال�ضدع  لراأب  القيادة  بدعم جهود 
الرهيب  االنق�ضام  كابو�س  ودفن 
"، وي�ضيف "الر�ضالة الثانية : نداء 
بجانب  ،للوقوف  �ضعبنا  جلماهري 
اال�رشى،وم�ضاندة حريتهم العادلة 
على  امل�ضتطاع  قدر  وال�ضغط 
ملف  النهاء  الدولية  املوؤ�ض�ضات 
الثالثة  الر�ضالة   " اال�رشى"،وتابع 
،دعوة جلماهري �ضعبنا الفل�ضطيني 
جنب  اىل  جنباً  للوقوف  احلر 
مازن  وتاأييده  ابو  الرئي�س  خلف 
حتى  الطويل  مب�ضواره  ومبايعته 
وحترير  االحتالل  من  اخلال�س 
اأ�رشانا واأر�ضنا ومقد�ضاتنا وعودة 

الالجئني واملبعدين ". 

االأ�رشى  �ضوؤون  هيئة  حذرت 
من  االأحد،  اليوم  واملحررين، 
تفاقم احلالة ال�ضحية لالأ�ضريين 
املري�ضني حممد خمي�س اأبرا�س 
)40( عاما، وعثمان اأبو خرج )48 
عاما(، واللذان يقبعان يف �ضجن 
الإهمال  ويتعر�ضان  ع�ضقالن، 
قبل  من  ومتعمد  ممنهج  طبي 
اال�رشائيلية.  ال�ضجون  اإدارة 

اأبو  االأ�ضري  اأن  الهيئة،  وبينت 
الزبابدة  بلدة  من  وهو  خرج 
لوعكة  تعر�س  جنني،  مبحافظة 
�ضحية قبل عدة اأيام فقد اإثرها 
قدرته على التنف�س، وجرى نقله 
حيث  "نفحة"  معتقل  من  حينها 
"�ضوروكا"  م�ضت�ضفى  اىل  يقبع، 
لعملية  خ�ضع  حيث  االإ�رشائيلي 
 7 لـ  ا�ضتمرت  بالقلب  ق�ضطرة 

االأ�ضري  اأن  واأو�ضحت،  �ضاعات. 
�ضنوات،  عدة  ومنذ  خرج  اأبو 
الكبد  يف  التهاب  من  يعاين 
له  اعطيت  حقنه  به  ت�ضببت 
معتقالت  اإدارة  اأطباء  قبل  من 
يعاين  كما   ،2006 عام  االحتالل 
من م�ضاكل وا�ضطرابات يف عمل 
القلب، وقد تعر�س الإهمال طبي 
ومماطلة يف تقدمي العالج خالل 

اإىل  يُ�ضار  املا�ضية.  ال�ضنوات 
منذ  معتقل  اأبو خرج  االأ�ضري  اأن 
بال�ضجن  وحمكوم   ،2003 عام 
و�ضلت  وقد  عاما،  و20  املوؤبد 
جمموع اعتقاالته اىل 22 عاما. 
حذرت  �ضله،  ذي  �ضياق  ويف 
الهيئة من تفاقم احلالة ال�ضحية 
لالأ�ضري املري�س وامُلقعد حممد 
عاماً(،  اإبرا�س )40  خمي�س 

االأمعري،  �ضكان خميم  من 
واملحكوم  اهلل،  رام  مبدينة 
واأو�ضحت  املوؤبد.  بال�ضجن 
من  يعترب  ابرا�س  اأن  الهيئة، 
احلاالت املر�ضية االأكرث �ضعوبة 
يف �ضجون االحتالل اال�رشائيلية، 
داخل  والب�رش  ال�ضمع  فقد  اإذ 
من  يعاين  اأنه  كما  املعتقالت، 
ب�ضبب  الي�رشى  القدم  يف  برت 

اعتقاله  عند  بها  اأ�ضيب  �ضظية 
وقبل  اأنه  اىل  ولفتت  عام 2003. 
اأيام قامت اإدارة ال�ضجون باإجراء 
ع�ضقالن،  �ضجن  يف  تفتي�ضات 
وحدات  قامت  اإثرها  وعلى 
طرفه  وحتطيم  بتمزيق  القمع 
االإ�ضطناعي وتخريبه، ما حرمه 
واحلركة  الوقوف  على  القدرة 

وحاجته لرتكيب طرف جديد.

هيئة الأ�سرى حتذر من تفاقم الو�سع ال�سحي للأ�سريين املري�سني اأبرا�ض واأبو خرج
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جرائم اإعدام الأ�سرى يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي

بقلم : �سري القدوة

اُعتقل  ن�صار طقاطقة  الأ�صري 
يف 19 حزيران/ يونيو املا�صي 
موقوفاً  يزال  وما   ،2019
قوات  وكانت  التحقيق،  وقيد 
طقاطقة  اأعادت  الحتالل 
ذويه  منزل  اإىل  الأيدي  مكبل 
لتفتي�صه،  اأ�صبوعني،  نحو  قبل 
اأن  قبل  �رضبا،  واأو�صعته 
اأخرى،  ال�صجن مرة  اإىل  تعيده 
ذويه،  منزل  داهموا  ان  بعد 
»اجللمة«  �صجن  اإىل  ونقلته 
اإىل  للتحقيق، وبعدها مت نقله 
العزل النفرادي يف »نيت�صان«، 
وال�صري  هناك،  وا�صت�صهد 
اأية  من  يعاين  ل  طقاطقة 
م�صاكل �صحية، وهذا العتقال 
الأول له، وتاأتي جرمية اعدامه 
�صباط  قبل  من  منظم  ب�صكل 
جلهاز  التابعني  التحقيق 
اإن  ال�رضائيلي.  ال�صاباك 
�صيا�صة  اتبعت  الحتالل  دولة 
واجل�صدي  النف�صي  التعذيب 
واأ�صاليب  والعدامات، 
التى  اجل�صدى  التعذيب 
الحتالل  �صلطات  متار�صه 
الأ�رضى  بحق  ال�رضائيلى 
الفل�صطينيني  واملعتقلني 
مروراً  العتقال  حلظة  منذ 
التحقيق للح�صول على  باأقبية 
وحتى  بالقوة،  العرتافات 
ال�صجون  يف  العتقال  خالل 
امل�صتمرة  العتداءات  اأثناء 
ال�رضب  مثل  الأ�رضى،  على 
ذات  بالب�صاطري  املربح 
وتغطية  املعدنية،  الروؤو�س 
وال�صبح  والراأ�س،  الوجه 
املختلفة،  واأ�صكاله  باأنواعه 

واأ�صاليب الهز العنيف، والتقييد 
من اخللف على كر�صى ق�صري، 
احلاجة،  ق�صاء  من  واحلرمان 
واحلرمان من النوم، وا�صتخدام 
التعذيب،  لزيادة  اجلروح 
الأ�رضى  حالة  وجتاهل 
�صيا�صة  وممار�صة  ال�صحية 
مع  وخا�صة  الطبي  ال�صتهتار 
ذوي الأمرا�س املزمنة، وملن 
جراحية،  لعمليات  يحتاجون 
للمبادىء  املخالف  الأمر 
ال�صجناء  ملعاملة  الأ�صا�صية 
التي اعتمدتها اجلمعية العامة 
و   1979 يف  املتحدة  لالأمم 
1990م على التوايل والتي اأكدت 
ال�صجناء  �صحة  حماية  على 
لالأ�صخا�س  الطبية  والرعاية 
اعتربت  والتي  املحتجزين، 
اأن اأي خمالفة يف هذا اجلانب 
املعاملة  درجة  اإىل  يرقى 
تقدمي  ويجب  ان�صانية،  الغري 
املحاكمات  ايل  مرتكبيها 
ال�صمت  ا�صتمرار  اأن  الدولية. 
جرائم  على  وال�صكوت 
وخا�صة  ال�رضائيلي  الحتالل 
ما يعرف الن بعمليات العدام 
املنظمة التي متار�صها عنا�رض 
خارج  ال�رضائيلية  املخابرات 
كان  والتي  القانون،  نطاق 
ال�صري  اعدام  جرمية  اخرها 
طقاطقة، �صت�صاف اىل ال�صجل 
الحتالل  ملخابرات  ال�صود 
القائمة  وتلك  الع�صكري 
الوطنية  احلركة  �صهداء  من 
اعدامهم  مت  الذين  الأ�صرية، 
يف  بارد  وبدم  مبا�رض  ب�صكل 
وي�صاف  الحتالل،  زنازين 
ايل ذلك جرائم الحتالل التي 
متار�س بحق ال�رضى املر�صى، 

العالج املنا�صب  وعدم تقدمي 
املوت  يواجهون  وتركهم  لهم 
البطيء وال�صتهتار الطبى فى 
ال�صجون، وان كل هذه اجلرائم 
او  احد  من  رقابة  دون  متر 
دولية،  او  حقوقية  موؤ�ص�صات 
وبات من ال�رضوري العمل علي 
واملطالبة  الدويل  امل�صتوى 
الأ�رضى  زيارة  باأهمية  وطالب 
جمريات  على  والإطالع 
حياتهم وح�رض املر�صى منهم 
الطبية  للطواقم  وال�صماح 
جراحية  عمليات  لإجراء 
عاجلة ملن هم بحاجة لذلك، 
ولعل هنا تكمن اهمية ت�صكيل 
قبل  من  دولية  حتقيق  جلنة 
الفل�صطينية  الوطنية  ال�صلطة 
ودعوة حمققني واأطباء دوليني 
لالإ�رضاف علي ت�رضيح جثمان 
للتعرف  طقاقطة  ال�صهيد 
وللوقوف  وفاته  اأ�صباب  على 
امل�صتخدمة  ال�صاليب  علي 
الفل�صطينيني  املعتقلني  بحق 
واهمية  الحتالل،  �صجون  يف 
ال�صحة  منظمة  تدخل 

الدولية  واملوؤ�ص�صات  العاملية 
حياة  لإنقاذ  واحلقوقية 
يف  املر�صى  الفل�صطينيني 
ممن  الإ�رضائيلية  ال�صجون 
خمتلفة  اأمرا�س  من  يعانون 
يعانى  ممن  الع�رضات  ومنهم 
من اأمرا�س مزمنة كالغ�رضوف 
والف�صل  وال�رضطان  والقلب 
الكلوي والربو واأمرا�س اأخرى، 
على  خطورة  هنالك  واأن 
مب�صت�صفى  املر�صى  الأ�رضى 
كونهم  بالرملة،  مراج   �صجن 
وهنالك  مرتدية  �صحية  بحالة 
حياتهم  على  حقيقى  خطر 
الطبى  ال�صتهتار  نتيجة 
والعناية  الرعاية  توفري  وعدم 
الالزمة  والأدوية  ال�صحية 
الدورية  الطبية  والفحو�صات 
يخلف  الذى  الأمر  لالأ�رضى، 
حال  يف  ال�صحايا  من  املزيد 
ا�صتمرار الحتالل يف �صيا�صته 
دون �صغوطات دولية جدية من 
اأجل انقاذ حياة املر�صى منهم 
انتهاك  ان  الأوان.  فوات  قبل 
مير  ان  يجب  الدويل  القانون 

دون �صمت من قبل موؤ�ص�صات 
ال�صليب  وخا�صة  الدولية 
فاملطلوب  الدويل،  الحمر 
الن ال�رضاع يف فتح حتقيقات 
القانونية  املخالفات  بق�صايا 
بحق الأ�رضى، وفر�س القانون 
ووقف  الحتالل،  على  الدويل 
العدام املنظم خارج القانون، 
جلنة  ت�صكيل  على  والعمل 
حتقيق دولية باإ�رضاف ال�صليب 
على  للوقوف  الدويل  الأحمر 
هذه  وتفا�صيل  مالب�صات  
وتوفري  العن�رضية،  اجلرمية 
وال�صيا�صية  القانونية  احلماية 
�صلطات  ان  جميعاً.  لالأ�رضى 
امل�صوؤولية  تتحمل  الحتالل 
اجلرائم  هذه  عن  الكاملة 
الفل�صطينيني  بحق  العن�رضية 
كالتعذيب اجل�صدي، والنف�صي، 
لالأ�رضى،  الطبي  والهمال 
حكم  مبمار�صة  تتوج  والتي 
وب�صكل  قوانني  بدون  العدام 
غريها  مع  وتت�صاوق  مبا�رض 
والإجراءات  النتهاكات  من 
بحق  املرتكبة  التنكيلية 
فان  وباملقابل  ال�رضى، 
يبديها  التي  الالمبالة 
ومنظماته  الدويل  املجتمع 
اجتاه  املخت�صة  وجمال�صه 
الحتالل،  وجرائم  انتهاكات 
الحتالل  �صلطات  ت�صجع 
مثل  ارتكاب  يف  التمادي  على 
ا�صت�صهاد  واإن  الفظائع،  هذه 
التحقيق  اأقبية  يف  طقاطقة 
من  عاجاًل  حتركاً  ي�صتدعي 
اجلنائية الدولية، وفتح حتقيق 
الحتالل  جرائم  يف  ر�صمي 
جمرمي  وحما�صبة  ومالحقة 

احلرب الإ�رضائيليني.

مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

7 اأ�سرى يوا�سلون معركة الأمعاء 
اخلاوية وخطر يتهدد غالبيتهم

فل�صطني  اأ�رضى  مركز  اأكد 
للدرا�صات باأن 7 اأ�رضى فل�صطينيني 
اخلاوية  الأمعاء  معركة  يوا�صلون 
املتجدد  الإداري  العتقال  �صد 
�صحة  تراجعت  بينما   ، بحقهم 
وو�صلت  كبري  حد  اىل  غالبيتهم 
�صيما  ل  اخلطورة  مرحلة  اىل 
 . الدين”  عز  “جعفر  ال�صري 
الناطق  الأ�صقر”  “ريا�س  الباحث 
باأن  اأو�صح  للمركز  الإعالمي 
اجلهاد  حركة  يف  القيادي  الأ�صري 
عز  اإبراهيم  “جعفر  الإ�صالمي 
دخل  جنني،  من  عام،   48 الدين” 
ال�رضاب  من  يوماً   35 اليوم 
من  ع�رض  ال�صاد�س  يف  بدء  الذى 
على  احتجاجاً  املا�صي،  يونيو 
فرتة  انتهاء  عبد  لالإداري  حتويله 
حمكوميته الفعلية البالغة 5 �صهور. 
حالة الأ�صري “عز الدين” تراجعت 
ب�صكل كبري وهناك خطورة حقيقية 
على حياته، حيث وقع عدة مرات 
على الر�س خالل اليام املا�صية، 
وي�صتكى من اأوجاع يف جميع اأنحاء 
دوخة  من  ويعانى  وراأ�صه،  ج�صمه 
م�صتمرة ب�صبب انخفا�س ال�صغط 
ول  النظر،  يف  و�صعف  وال�صكر، 
ونزل  النوم،  او  احلركة،  ي�صتطيع 
وا�صاف  كيلو.   20 حوايل  وزنه 
“اأحمد  الأ�صري  باأن  “الأ�صقر” 
رام  من  عام   25 زهران”  عمر 
الثالث  منذ  ا�رضابه  يوا�صل  اهلل، 
والع�رضين من يونيو املا�صي �صد 
اعتقاله الإداري، وهو ا�صري �صابق 
قبل  ال�صجون  يف  �صنوات  ام�صى 
فرباير  نهاية  يف  اعتقاله  يعاد  ان 
املا�صي، وتراجعت �صحته ب�صكل 
وا�صح ونق�س وزنه حواىل14 كيلو 
جرام ، ويعانى من الم �صديدة يف 
وزغلله  م�صتمرة،  ودوخة  ج�صده 
�صعبة  ال�صحية  وحالته  النظر  يف 
ثالثة  اأن  اىل  “الأ�صقر”  واأ�صار   .
اأ�رضى اخرين يوا�صلون ال�رضاب 
يوليو  من  الأول  منذ  املفتوح 
اىل  �صحتهم  وتراجعت  اجلاري، 
حد كبري خالل اليومني املا�صيني، 
اأبوعكر”  ن�صال  “حممد  وهم 
)22عاماً( من بيت حلم، وهو طالب 
يف جامعة بيت حلم، واأ�صري حمرر 
اعيد اعتقاله بتاريخ 2018/11/1 
ادارى  اعتقال  قرار  بحقه  و�صدر 

وجدد له مرتني مما دفعه خلو�س 
اىل  موؤخراً  نقله  ومت  ال�رضاب، 
عزل ع�صقالن ملمار�صه �صغوطات 
عليه لوقف ا�رضابه . كذلك الأ�صري 
بيت  من  احل�صنات”  “م�صطفى 
حلم، وهو اي�صاً ا�صري �صابق اعيد 
و�صدر   ،  2018/6/5 يف  اعتقاله 
بحقه قرار اعتقال ادارى ملدة 6 
�صهور، وجدد له 3 مرات متتالية، 
لوقف  ا�رضاب  خلو�س  دفعه  مما 
ومت  بحقه،  التجديد  م�صل�صل 
ال�صبع  بئر  عزل  اىل  موؤخراً  نقله 
. والأ�صري املقد�صي “حذيفة بدر 
حلبية ” 33 عام من ابودي�س �رضق 
القد�س املحتلة، وهو اأ�صري حمرر 
اأعيد اعتقاله بتاريخ 2018/6/10 
ادارى  اعتقال  قرار  بحقه  و�صدر 
من  ويعانى  مرتني،  له  وجدد 
وتعّر�س  �صيئة،  �صحية  ظروف 
اأثناء طفولته حلروق بليغة، واأ�صيب 
�صابقاً ب�رضطان الدم، وهو بحاجة 
ملتابعة �صحّية بعد اأن �ُصفي منه.، 
موؤخراً  ايال  �صجن  يف  عزله  ومت 
الأ�صريين  باأن  “الأ�صقر”  وبني   .
ال�صقيقني )ح�صن واأ�رضف، حممد 
الزغاري”( من خميم الدهي�صة يف 
، ل يزال م�رضبني منذ  بيت حلم 
وهما   ، اجلاري  يوليو  من  العا�رض 
�صنوات  اأم�صيا  حمررين  اأ�رضى 
اأعيد  ، وقد  فى �صجون الحتالل 
اعتقال “ح�صن” )23عام( يف يوليو 
بحقه  و�صدر  املا�صي  العام  من 
التجديد  ومت  ادارى  اعتقال  قرار 
ام�صى  وكان  متتالية،  مرات   3 له 
ال�صجون، بينما  خم�س �صنوات يف 
كان  )25عام(  اأ�رضف”   ” �صقيقه 
�صجون  يف  �صنوات   4 ام�صى 
يف  اعتقاله  واعيد  الحتالل، 
قرار  بحقه  و�صدر   2018/8/30
اعتقال ادارى وجدد له 3 مرات . 
ل “اأ�رضى فل�صطني” �صلطات  وحَمّ
عن  الكاملة  امل�صئولية  الحتالل 
الذين  امل�رضبني،  الأ�رضى  حياة 
اخلطورة،  حاله  يف  بع�صهم  دخل 
احلقوقية  املوؤ�ص�صات  وطالب 
العاجل  التدخل  ب�رضورة  الدولية 
الأوان  فوات  قبل  لإنقاذهم 
ادارياً  اعتقالهم  ان  وخا�صة 

تع�صفي وغري قانونى .

نادي الأ�سري الفل�سطينى

قوات الحتالل تعتقل 
خم�سة مواطنني من ال�سفة

الحتالل  قوات  اعتقلت 
خم�صة  اليوم  فجر  الإ�رضائيلي 
مواطنني من حمافظات رام اهلل 
وقلقيلية.  حلم،  وبيت  والبرية، 
مواطنني  اأن  الأ�صري  نادي  وبني 
كوبر  بلدة  من  اعتقالهما  جرى 
وهما:  اهلل  رام  حمافظة  يف 
وكنعان  الربغوثي،  اأ�صامة  وعد 

اعتقال  جرى  فيما  احلزماوي. 
حمافظة  من  اآخرين  ملواطنني 
يا�صني  فوؤاد  وهما:  حلم  بيت 
وعلي  عاماً(،   22( طقاطقه 
عاماً(.   31( عطيه  دار  حمي 
مواطن  املعتقلني  اإىل  يُ�صاف 
وهو  قلقيلية  حمافظة  من 

يو�صف دويكات. 

اإن جرمية قتل واإعدام ال�سهيد الأ�سري ن�سار طقاطقة )31 عاما( من بلدة بيت فجار يف حمافظة بيت حلم، 
يف العزل النفرادي مبعتقل »نيت�سان« الإ�سرائيلي يف الرملة، هي من اجلرائم الرهابية املنافية لكل 

القوانني الدولية وحلقوق الن�سان وتاأتي يف �سياق العدوان علي ال�سرى الفل�سطينيني وا�ستكمال للجرائم 
الب�سعة التي ترتكبها �سلطات الحتالل الع�سكري بحق ال�سعب الفل�سطيني.

موؤ�ص�صة مهجة  اأفادت 
والأ�رضى  القد�س لل�صهداء 
اأن  اليوم،  واجلرحى 
اأحمد  �صلطان  الأ�صري 
عاماً(   38( خلف  حممود 
ق�صاء  برقني  بلدة  من 
ال�صفة  �صمال  جنني  مدينة 
�صل  ا يو ل  ا ز ما  ، ملحتلة ا
اإ�رضابه املفتوح عن الطعام 
التوايل  على  الرابع  لليوم 
لالعتقال  لتحويله  رف�صاً 
الأ�رضى  واأكد  الإداري. 

ملوؤ�ص�صة  جمدو  �صجن  يف 
بتاريخ  القد�س اأنه  مهجة 
اأبلغت  2019/07/18م 
الأ�صري  جمدو  �صجن  اإدارة 
ب�صدور  خلف  �صلطان 
الع�صكري  احلاكم  من  قرار 
ال�صهيوين لتحويله لالعتقال 
اأ�صهر  �صتة  ملدة  الإداري 
اأي تهمة  له  اأن توجه  بدون 
اليوم  بنف�س  ليعلن  تذكر 
الإ�رضاب  يف  �رضوعه  عن 
رف�صاً  الطعام  عن  املفتوح 

الإداري  اعتقاله  لقرار 
جدير  الظامل.  التع�صفي 
الحتالل  بالذكر اأن قوات 
الأ�صري  اعتقلت  ال�صهيوين 
بتاريخ  خلف  �صلطان 
2019/07/08م، وهو متزوج 
ومن مواليد 1981/02/27م، 
�صجون  يف  �صابقاً  واعتقل 
على  ال�صهيوين  الحتالل 
ون�صاطاته  انتمائه  خلفية 
اأعوام  اأربعة  اأم�صى  ،حيث 

يف الأ�رض.

اإذاعة �سوت الأ�سرى:

اإذاعة �صوت الأ�رضى  اأفادت 
اأن ثالثة اأ�رضى من قطاع غزة 
يدخلون  املحتلة  وال�صفة 
اأعواًما  يوليو   20 اليوم 
جديدة يف �صجون الحتالل، 
بينهم اأ�صري حمكوم باملوؤبد، 
ها�صم  عمران  الأ�صري  وهم: 
عاًما(   61( اخلطيب  اأحمد 
�صمال  جباليا  خميم  من 
بال�صجن  املحكوم  القطاع 
ومعتقل  احلياة  مدى  املوؤبد 

 22 واأم�صى   ،1997 عام  منذ 
الحتالل.  �صجون  يف  عاًما 
فار�س  فادي  والأ�صري 
عاًما(   57( يو�صف  م�صطفى 
من �صلفيت املحكوم بال�صجن 
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   17
يف  عاًما   15 واأم�صى   ،2004
�صامح  والأ�صري  ال�صجون. 
 33( دراغمة  حممد  رفيق 
عاًما( من طوبا�س املحكوم 
ومعتقل  عاًما   16 بال�صجن 
 15 واأم�صى   ،2004 عام  منذ 

عاًما يف �صجون الحتالل.

رف�سًا لعتقاله الإداري

الأ�سري �سلطان خلف يوا�سل اإ�سرابه عن 
الطعام لليوم )4( على التوايل 

ثالثة اأ�سرى يدخلون اأعواًما 
جديدة يف �سجون الحتالل



ريا�ضةالإثنني 22  جويلية  2019  املوافـق  ل19 ذو القعدة   1440هـ 12

ق.ر

الذي  الفوز  اأملانيا  بطل  وا�ستحق 
الأوىل  مباراته  خ�ساته  به  عو�ض 
ال�سنوية  الودية  البطولة  هذه  يف 
الوليات  بني  مبارياتها  املوزعة 
اأمام  واآ�سيا،  واأوروبا  املتحدة 
اأر�سنال الإنكليزي الأربعاء بنتيجة 
1-2 وذلك بتقدمه بثالثية نظيفة 
 )15( تولي�سو  كورنتان  للفرن�سي 
ليفاندوف�سكي  روبرت  والبولندي 
)67( و�سريج غنابري )69(، قبل اأن 
يقل�ض الوافد اجلديد من �سانتو�ض 

الربازيلي رودريغو الفارق )85(.
وكانت الأنظار �ساخ�سة نحو هازار 
الذي بداأ اأ�سا�سياً يف اأول مباراة له 
بقمي�ض ريال الذي تعاقد معه من 
مقابل   2024 حتى  بعقد  ت�سيل�سي 
100 مليون يورو )قد يرتفع املبلغ 
اإىل 130 مليون يورو مع املكافاآت 

واحلوافز(.
لكن النجم البلجيكي مل يقدم �سيئاً 
يذكر يف ال�سوط الأول الذي اأنهاء 
بايرن متقدما بهدف منذ الدقيقة 
15 عرب تولي�سو الذي و�سلته الكرة 
كومان،  كينغ�سلي  مواطنه  من 
ف�سددها يف بادىء الأمر باحلار�ض 
البلجيكي تيبو كورتوا لكنها عادت 

اليه فتابعها يف ال�سباك.
وكان الفرن�سي الآخر كرمي بنزمية 
التعادل  اإدراك  من  جداً  قريباً 
من  عر�سية  بعد   43 الدقيقة  يف 
خارج  الكرة  و�سع  لكنه  اإي�سكو، 
حار�ض  تاألق  ثم  الثالث  اخل�سبات 
الدقيقة  يف  نوير  مانويل  بايرن 
يف  الأ�سلي  الوقت  من  الأخرية 
لوكا  للكرواتي  ت�سديدة  �سده 
كورتوا  يحرم  اأن  قبل  مودريت�ض، 
النادي البافاري من خطف هدف 
ثان يف الوقت بدل ال�سائع بت�سديه 

ملحاولة من كومان.
الدقائق  خالل  هازار  يظهر  ومل 
املاأمول،  بامل�ستوى  الأوىل  الـ45 
بتمرير  الأحيان  اأغلب  يف  واكتفى 
فيما  اجلدد،  زمالئه  اإىل  الكرة 
كانت فر�سته الوحيدة يف الدقيقة 
39 حني وجد م�ساحة على اجلهة 
ي�سدد  اأن  قبل  وتقدم  الي�رسى 
�سعوبة  يجد  مل  نوير  لكن  الكرة، 

يف ابعادها.
دخل  ال�سوطني،  ا�سرتاحة  وبعد 
ريال اإىل امللعب بت�سكيلة خمتلفة 
الـ11 حيث منح املدرب  بالعبيها 
زيدان  الدين  زين  الفرن�سي 
للوافدين اجلدد رودريغو  الفر�سة 
وال�رسبي لوكا يوفيت�ض والفرن�سي 

فريلن مندي، اإل اأن �سيئاً مل يتغري 
وجد  اإذ  امللكي  للنادي  بالن�سبة 
نف�سه متخلفاً بهدفني يف الدقيقة 
67 عرب ليفاندوف�سكي بعد متريرة 

من نيكال�ض ت�سوله.
�سدمة  ي�ستوعب  ريال  يكد  ومل 
الهدف حتى اهتزت �سباكه بالثالث 
غنابري  عرب  فقط  دقيقتني  بعد 
الذي و�سلته الكرة بعد اأن فقدها 
الإ�سبانية  العا�سمة  نادي  لعبو 
�سباك  ف�سددها يف  منطقتهم،  يف 

الكو�ستاريكي كيلور نافا�ض.
واأكمل بايرن اللقاء بع�رسة لعبني 
بعد  الأخرية  الت�سع  الدقائق  يف 
�سفني  البديل  احلار�ض  طرد 
رودريغو  على  خطاأ  اإثر  اأورليت�ض 
الطريق  مهد  ما  املنطقة،  خارج 
عرب  الفارق  لتقلي�ض  ريال  اأمام 
املهاجم الربازيلي البالغ 18 عاما 

من ركلة حرة رائعة )84(.
اأر�سنال يفوز ونكيتياه 

يوا�سل التاألق

وياأمل ريال اأن يعو�ض هذه اخل�سارة 
عندما يتواجه الثالثاء مع اأر�سنال 
ت�سارلوت  يف  ال�سبت  حقق  الذي 
ح�ساب  على  وجاء  الثاين  فوزه 
فيورنتينا الإيطايل 3-�سفر، بينها 

 20( نكيتياه  اإدوارد  لل�ساب  ثنائية 
اأن �سجل هدف  عاماً( الذي �سبق 
للنادي  الأوىل  باملباراة  الفوز 
دقيقتني  قبل  بايرن  على  اللندين 

على النهاية.
وكان ممثل اإنكلرتا الآخر مان�س�سرت 
حقق  اإذ  اأي�سا،  موفقا  يونايتد 
والأول  تواليا  الثالث  الودي  فوزه 
وجاء  الدولية،  الأبطال  كاأ�ض  يف 
الإيطايل  اإنرت ميالن  على ح�ساب 
�سجله  �سنغافورة،  يف  1-�سفر 
غرينوود  ماي�سون  ال�ساب  البديل 
)17 عاما( بعد دقائق معدودة على 
اأنطوين  الفرن�سي  من  بدل  دخوله 
مار�سيال )76(، علما اأنه كان �سجل 
املا�سي  الأربعاء  مباراة  يف  اأي�سا 

�سد ليدز يونايتد )4-�سفر(.
وي�سارك يف هذه الن�سخة من كاأ�ض 
الأبطال الدولية فريق اإنكليزي اآخر 
هو توتنهام الذي يلتقي الأحد مع 
�سنغافورة  يف  الإيطايل  يوفنتو�ض 
اىل  مبيالن  اأي�سا  اإيطاليا  وتتمثل 
جانب يوفنتو�ض وفيورنتينا واإنرت، 
اإتلتيكو  وجاره  ريال  ي�سارك  فيما 
الربتغايل  وبنفيكا  اإ�سبانيا،  من 
الذي فاز ال�سبت على غوادالخارا 

املك�سيكي 3-�سفر.

بايرن ُي�ضقط ريال مدريد يف كاأ�س الأبطال الدولية
عكر بايرن ميونيخ الأملاين على �سانع الألعاب الدويل البلجيكي اإدين هازار بدايته مع ريال مدريد الإ�سباين 
الذي انتقل اليه هذا ال�سيف من ت�سيل�سي الإنكليزي، وذلك باإ�سقاطه النادي امللكي 3-1 ال�سبت يف هيو�سنت 

الأمريكية �سمن كاأ�س الأبطال الدولية الودية.

اأبيدال ُيربر ت�ضرف 
مي�ضي جتاه غريزمان

ال�سكرتري  اأبيدال  اإيريك  نفى 
الفني لنادي بر�سلونة، جتاوز اإدارة 
اأتلتيكو مدريد،  البار�سا يف حقوق 
خالل التعاقد مع الفرن�سي اأنطوان 

غريزمان.
ب�سكوى  مدريد  اأتلتيكو  وتقدم 
باأن  اأدلة  لوجود  بر�سلونة،  �سد 
منذ  الالعب  فاو�ض  البلوجرانا 
الأتلتي  وطالب  املا�سي،  مار�ض 
يورو  مليون   80 على  باحل�سول 
التفاو�ض  لأن  نظًرا  اإ�سافية، 
ال�رسط  قيمة  تخفي�ض  قبل  كان 
املهاجم  عقد  يف  اجلزائي 
اإىل 120 مليون  الفرن�سي من 200 

يورو.
ت�رسيحاته  خالل  اأبيدال  وقال 
"اأتلتيكو  باريزيان  لو  ل�سحيفة 
م�ساحله،  عن  يدافع  مدريد 
وكذلك نحن يف بر�سلونة، ومل يكن 
اأنطوان  مع  �سابق  اتفاق  اأي  لدينا 

جريزمان".
بر�سلونة  يف  "نحن  واأ�ساف 

جريزمان  وكالء  مع  توا�سلنا 
اأعلن رحيله عن  بعدما  وحماميه، 
ورئي�ض  مدريد،  اأتلتيكو  �سفوف 
الأتلتي  باإدارة  ات�سل  بر�سلونة 
التعاقدية  ال�رسوط  ملعرفة 
حال  باأنه  واإبالغهم  جلريزمان، 
دفع  �سيتم  التفاو�ض  رف�سوا 
 120 وقيمته  اجلزائي  ال�رسط 

مليون يورو". 
اأثناء  التعليق  مي�سي  رف�ض  وعن 
اأو�سح  املفاو�سات مع جريزمان، 
عن  حتدثت  اإذا  اأنك  "الفكرة 
فريقك،  يف  لي�ض  لعب  يف  راأيك 
يقلل ذلك من احرتامك  اأن  ميكن 
لزمالئه، اأعتقد اأن هذا هو ال�سبب 

وراء ت�رسف ليونيل".
لديه  لعب  "جريزمان  وتابع 
وفاز  فريدة،  وخربة  موهبة 
على  وقادر  الألقاب،  من  بالعديد 
وميكنه  الكبرية،  املباريات  ح�سم 
املراكز،  من  العديد  يف  اللعب 

اأبرمنا �سفقة جيدة للغاية".

منذ الإعالن الر�سمي لتعاقد ريال 
مدريد الإ�سباين مع اإيدين هازارد، 
بات الرقم الذي �سريتديه �سانع 
اهتمام  البلجيكي حمط  الألعاب 
الأوروبية  الريا�سية  ال�سحافة 
ارتداء  اعتاد  الذي  فهازارد 
موا�سمه  يف   10 رقم  القمي�ض 
الإجنليزي،  ت�سل�سي  مع  الأخرية 
رمبا لن يتمكن من احل�سول على 
رقمه املف�سل الذي يحمله حاليا 
اأف�سل  لوكا مودريت�ض،  الكرواتي 

لعب كرة يف العامل.
الدومينيكاين  مت�سك  اأن  كما 
الفريق  يف  مبكانه  دياز  ماريانو 
�سيحتفظ  اأنه  يعني  امللكي 
اأ�ساطري  ارتداه  الذي   ،7 بالرقم 
كري�ستيانو  مثل  مدريد،  ريال 
غونزالي�ض  وراوؤول  رونالدو 
وموؤخرا اأ�سارت �سحيفة "ماركا" 
الإ�سبانية اإىل اأن هازارد �سريتدي 
الرقم 23 مع بطل اأوروبا 13 مرة، 
كرة  باأ�ساطري  ارتبط  رقم  وهو 
جوردان  مايكل  اأمثال  من  ال�سلة 
وليربون جيم�ض، خالل م�سريتهم 

يف دوري "اإن بي اإيه".

لهازارد  الأول  الظهور  اأن  اإل 
لقاء  يف  مدريد،  ريال  بقمي�ض 
ميونيخ  بايرن  اأمام  حت�سريي 
مفاجاأة  حمل  الأحد،  الأملاين، 
ارتدى  حيث  الفريق،  جلماهري 
رقم  القمي�ض  الدويل  الالعب 
"اأ�ض"  �سحيفة  وح�سب   50
ا�ستعمل  هازارد  فاإن  الإ�سبانية، 
اإحياء  يف  للم�ساركة  الرقم  هذا 
مركبة  لهبوط  اخلم�سني  الذكرى 
�سطح  على   "11 "اأبولو  الف�ساء 

القمر.
اإل اأن اللقاء الذي خ�رسه بنتيجة 
رواية  يف  ال�سكوك  اأثار   ،3-1
هازارد  ارتداء  ب�ساأن  "ماركا" 
هذا  كان  حيث   ،23 الرقم 
املدافع  ن�سيب  من  القمي�ض 
الفرن�سي فريلند مندي املنتقل 
الإ�سبانية  العا�سمة  اإىل  حديثا 

قادما من اأوملبيك ليون.
ي�سار اإىل اأن اأرقام قم�سان لعبي 
ح�سا�سة  م�ساألة  مدريد  ريال 
داخل اأروقة "�سانتياغو برينابيو"، 
ذوي  للنجوم  فيها  العليا  والكلمة 

الأ�سماء الرنانة.

يف ظهوره امللكي الأول.. ما �ضر 
الرقم 50 الذي ارتداه هازارد؟

ال�سيارات  �رسكة  طالبت 
"اأودي"  ال�سهرية  الأملانية 
الإ�سباين  بر�سلونة  لعبي 
التي  ال�سيارات  باإعادة 
فرتة  اأثناء  ا�ستخدموها 
للنادي،  ال�رسكة  رعاية 
تعاقدها  ف�سخ  بعد  وذلك 
الكتالوين،  النادي  مع 
"�سن"  �سحيفة  وذكرت 
"اأودي"  اأن  الإجنليزية 
الفريق  لعبي  منحت  قد 
حتى  مهلة  الكتالوين 
الآ�سيوية  اجلولة  نهاية 
لال�ستعداد  املخ�س�سة 
وبعدها  املقبل،  للمو�سم 
عليهم اأن يعيدوا ال�سيارات 
من  اأغالها  كانت  التي 
ن�سيب �سريخيو بو�سكيت�ض 

األف   192 بقيمة 
اإ�سرتليني  جنيه 
�سعرا  واأقلها 

اإيفان  ن�سيب  من 
 65 راكيتيت�ض 

جنيه  األف 
اإ�سرتليني.

ك�سفت  و
اأن  ال�سحيفة 
بر�سلونة  لعبي 

كانوا ي�ستخدمون 
�سيارات "اأودي" يف 

مقر  واإىل  من  الذهاب 
وفقا  بالنادي  التدريبات 

ملا كانت تطلبه ال�رسكة.
التعاقد  ف�سخ  وجاء 
بع�ض  التزام  عدم  ب�سبب 
بال�رسوط  الفريق  لعبي 

املن�سو�ض 
العقد، عليها  يف 

واقعة  من  اأكرث  وحدوث 
ح�سور  مثل  خمالفة 
مل�ساهدة  الالعبني  بع�ض 

الثريان  م�سارعة 
ب�سيارات  وذهابهم 
ال�رسكة التي ترف�ض 
لأنه  التقليد  هذا 
�سيئة  معاملة  ميثل 
واأي�سا  للحيوان، 
لعبون  هناك 
مران  يح�رسون 
املدينة  يف  الفريق 
اأو  الريا�سية 
الكامب  اإىل  يغادرون 
�سيارات من  با�ستخدام 

عالمات جتارية اأخرى.
"اآ�ض"  �سحيفة  واأكدت 
الإ�سبانية اأن "اأودي" اأنهت 
ا�ستمرت  التي  رعايتها 
على مدار 13 عاما متتالية 
�سهر  نهاية  يف  لرب�سلونة 

يونيو.
"كوبرا"  �رسكة  وكانت 
لل�سيارات الريا�سية التابعة 
قد  "�سيات"  ملجموعة 
فازت بحق رعاية بر�سلونة 
وفقا ملا  "اأودي"  بدل من 
اأعلن عنه النادي الكتالوين 
املا�سي  الثنني  يوم 
"موندو  �سحيفة  وقالت 
اإن  الكتالونية  ديبورتيفو" 
�ستدفع  "كوبرا"  �رسكة 
تدفعه  كانت  مما  اأكرث 
الرعاية   مقابل  "اأودي" 
من  "كوبرا"  تطلب  ولن 
لعبي البار�سا الذهاب اإىل 
باملدينة  التدريبات  مقر 
كما  ب�سياراتها  الريا�سية 

كانت تفعل "اأودي".

�ضركة عاملية تطالب لعبي بر�ضلونة باإعادة �ضياراتها



مدافع  ماندي،  عي�سى  اأعرب 
�سعادته  عن  اجلزائر،  منتخب 
الأمم  بطولة  بلقب  بالده  بتتويج 
الأفريقية بعد غياب دام 29 عاًما، 
ح�سل  بالده  منتخب  اأن  خا�سة 
بعك�س  الديار  خارج  اللقب  على 

اأول بطولة كانت باجلزائر.
اللقب  اجلزائر  منتخب  وح�سد 
الثاين يف تاريخه بالكان، بعدما فاز 
يف املباراة النهائية على ال�سنغال، 
والتي   ،)0-1( بنتيجة  اجلمعة، 
القاهرة  اإ�ستاد  اأقيمت على ملعب 
الدويل، واأ�ساف عي�سى ماندي يف 
ت�رصيح خا�س ل »اجلميع يف طاقم 
بالبطولة«،  الفوز  �ساهم يف  العمل 

مع  بالتواجد  �سعادته  عن  معرًبا 
هذا اجليل املميز من الالعبني.

وتطرق الدويل اجلزائري، للحديث 
حكم  احت�ساب  وقت  �سعوره  عن 
ت�سبب  التي  اجلزاء  �رصبة  اللقاء 

بها، قائاًل »اجلميع عا�س حلظات 
راأي  جاء  اأن  اإىل  اأنا،  خا�سة  قلق 
�رصبة  �سحة  بعدم  الفيديو  حكم 
اجلزاء فاطماأن قلبي«وتابع ماندي 
»ال�سنغال منتخب كبري جًدا، لكننا 
دقة  بكل  املدرب  تعليمات  طبقنا 
امللعب،  داخل  حماربني  وكنا 
يف  الفوز  اأجل  من  بجهد  وعملنا 

املبارة«. 
حتتفل  اليوم  »اجلزائر  وختم 
ال�سعب  اإ�سعاد  هدفنا،  هو  وهذا 
بجانبنا  وقف  الذي  اجلزائري 
واأهديهم  البطولة  م�سوار  طوال 

كاأ�س البطولة«.
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جمل�س  ع�سو  اإمام،  حازم  اأكد 
ال�سابق،  الكرة  احتاد  اإدارة 
قدم  اجلزائري،  املنتخب  اأن 
العربية  للكرة  م�رصفا  منوذجا 
 2019 الأفريقية  الأمم  كاأ�س  يف 
ت�رصيحات  يف  اإمام  واأ�ساف 
ظهر  اجلزائري  »الفريق  ل: 
مباريات  خالل  مميز  ب�سكل 
م�ستواه  تراجع  رغم  البطولة، 
مع  تعامل  لكنه  النهائي،  خالل 
بعد  �سديدة  باحرتافية  اللقاء 

غلق  يف  وجنح  الهدف،  اإحراز 
لعبي  اأمام  امل�ساحات  كل 

ال�سنغال«.
كاأ�س  بلقب  اجلزائر  وتوجت 
اأقيمت  التي  الأفريقية  الأمم 
مب�رص، بعد الفوز اأم�س اجلمعة 
يف  نظيف  بهدف  ال�سنغال  على 

املباراة النهائية.
اجلزائر  فوز  اأن  حازم  واعترب 
الكرة  وجه  ماء  حفظ  باللقب 
العربية يف البطولة القارية، بعد 

خروج م�رص واملغرب مبكرا من 
دور الـ 16 وختم: »تتويج اجلزائر 
اأعاد للكرة العربية هيبتها بجانب 
اخل�رص  حققها  التي  املكا�سب 
العنا�رص  من  عدد  بتقدمي 
املميزة مثل اإ�سماعيل بن نا�رص، 
اأف�سل لعب يف البطولة ويو�سف 
الباليلي الذي اأعتربه من اأف�سل 
تاألق  الكان، بجانب  الالعبني يف 
املدافع جمال بلعمري وظهوره 

ب�سكل مميز«.

مدافع  حلي�س،  رفيق  اأعرب 
املنتخب اجلزائري، عن �سعادته 
الأمم  بكاأ�س  التتويج  عقب 
على  بالفوز   ،2019 الإفريقية 
ال�سنغال )1-0( اأم�س اجلمعة، يف 
املباراة النهائية واأ�ساف حلي�س،: 
»فخورون بالبطولة، لأننا اأ�سعدنا 

ال�سعب اجلزائري«.
وتابع: »م�رص دائما �ساحبة فاأل 
�سعدنا   2009 ففي  علينا،  خري 
للمونديال من بوابة م�رص، والآن 
الإفريقية  الأمم  كاأ�س  ح�سدنا 

اأر�س  على  طويل،  غياب  بعد 
قد  اجلزائر  اأي�سا«وكانت  م�رص 
اإىل  م�رص،  ح�ساب  على  �سعدت 
اإفريقيا،  بجنوب   2010 مونديال 
فا�سلة  مباراة  يف  النت�سار  بعد 
هدف  بف�سل   ،)0-1( بال�سودان 
لتثاأر  احلا�سم،  يحيى  عنرت 
اأطاحوا  الذين  الفراعنة  من 
مبحاربي ال�سحراء من ت�سفيات 
العامل 1990 وعاد اخل�رص  كاأ�س 
ملن�سة التتويج الإفريقية، اأم�س، 
منذ  عاًما،   29 دام  غياب  بعد 

باجلزائر  الوحيد  القاري  لقبهم 
يف 1990.

و يف ت�رصيح له على هام�س حفل 
لكل  ال�ستحقاق  اأو�سمة  ت�سليم 
لكرة  الوطني  املنتخب  اأع�ساء 
)اجلزائر(،  ال�سعب  بق�رص  القدم 
قال املدرب جمال بلما�سي »هذه 
كرة  تاريخ  يف  الأوىل  املرة  هي 
فيها  يتوج  التي  اجلزائرية  القدم 
قواعده،  خارج  الوطني  منتخبنا 
و  اإىل هدفنا  بالو�سول  نعتز كثريا 
الذي  اجلزائري  ال�سعب  باإ�سعاد 

ي�ستحق هذا الن�رص التاريخي«.
بالقول  الوطني  الناخب  اأردف  و 
لقد  لالعبني،  يرجع  كله  »الف�سل 

حتلوا بروح قتالية طوال املناف�سة 
هنيئا  اللقب.  حتقيق  اجل  من 

لهم«.
توج  وكان املنتخب اجلزائري قد 
للمرة  املا�سي  اجلمعة  �سهرة 
افريقيا  بكاأ�س  تاريخه  يف  الثانية 
لالأمم، بعد النجمة القارية الأوىل 
بعد  هذا  و   ،1990 �سنة  املحققة 
ال�سينغايل  نظريه  على  التغلب 
بف�سل هدف بغداد بوجناح مبلعب 
القاهرة الدويل و من جهته، اأعرب 
عن  حلي�س  رفيق  اخل�رص  مدافع 
ال�ستقبال  بعد  فخره«  و  »تاأثره 

اأبطال  ال�سعب  به  خ�س  الذي 
اإفريقيا.

بالقول  حلي�س  املدافع  اأ�ساف  و 
ان النتظار قد طال  »بالرغم من 
النجمة  حتقيق  اجل  من  امده 
كامللوك.  ا�ستقبلنا  لكننا  الثانية 
م�ستوى  يف  كنا  اننا  ارجوا 
التطلعات باإدخال البهجة يف قلوب 
الدولة،  رئي�س  كان  م�سجعينا«و 
قرر  قد  �سالح،  بن  القادر  عبد 
اأو�سمة  ا�سداء  ال�سبت  ام�س  يوم 
الوطني  ال�ستحقاق  م�سف  من 
لكرة  لعنا�رص املنتخب اجلزائري 

طائرتهم  حطت  الذين  القدم، 
ظهرية يوم ام�س ال�سبت قادمة من 
حيث  القاهرة  امل�رصية  العا�سمة 
�ساركوا بكاأ�س امم افريقيا 2019.

»قررنا  بالقول  �سالح  بن  اكد  و 

م�سف  من  اأو�سمة  لكم  ن�سدي  اأن 
اعتبارا  الوطني  ال�ستحقاق 
و  امل�رصفة  التاريخية  لالإ�سافة 
�ساأن  و  ر�سيد  لإعالئكم  تقديرا 
هذا  ويعد  اجلزائرية.  الريا�سة 

التكرمي ا�ستثنائيا بحق، اإذ يهدف 
املتميزة  اجنازاتكم  مكافاأة  اإىل 
وقدوة  اإلهام  م�سدر  يكون  لكي 

ح�سنة لالأجيال القادمة«.  

منذ البداية كانت غايتنا اإ�ضعاد اجلزائرينيبلما�ضي
اأكد الناخب الوطني, جمال بلما�ضي, الذي توج مع املنتخب الوطني بكاأ�س 
اأمم افريقيا 2019, باجلزائر العا�ضمة, اأن »اح�ضن طريقة« لإ�ضعاد ال�ضعب 

هو "التتويج بالألقاب".

رفيق حلي�س

م�ضر بوابتنا لإفريقيا واملونديال

ق.ر

مدريد  لريال  الفني  املدير  قدم 
الإ�سباين زين الدين زيدان، تهنئة 
القدم،  لكرة  اجلزائري  للمنتخب 
بعد تتويجه، اجلمعة، بلقب كاأ�س 

يف  اأقيمت  التي  الأفريقية  الأمم 
ال�سحراء«  »حماربو  وجنح  م�رص 
نهائي  يف  ال�سنغال  تخطي  يف 
�سعب  فوز  حتقيق  بعد  مثري، 
بهدف وحيد �سجله بغداد بوجناح 
يف الدقيقة الثانية من اللقاء وكتب 
زيدان �ساحب الأ�سول اجلزائرية 
على  من�سور  يف  موؤثرة،  كلمات 
»اإن�ستغرام«،  مبوقع  ح�سابه 
ذكرى  ا�ستح�رص  حيث  ال�سبت، 
 12 يف  تويف  الذي  فريد،  �سقيقه 
مع  معاناة  بعد  اجلاري  جويلية 
 54 عمر  عن  ال�رصطان،  مر�س 

عاما.

القدم  كرة  اأ�سطورة  وقال 
الفرن�سية: »اأخي الكبري فريد كان 
للمنتخب  مربوك  بكم.  �سيفخر 
ثالثة  اثنان  واحد  اجلزائري. 
ذكراه  �ساأحفظ  اجلزائر.  حتيا 
حياتي«واأرفق  من  يوم  كل  يف 
اإن�ستغرام  »زيزو« يف من�سوره عرب 
�سورة لالعبي منتخب »اخُل�رص«، 
الأمم  كاأ�س  بلقب  يحتفلون  وهم 
اجلزائر  حققته  الذي  الأفريقية، 
وولد  تاريخها  يف  الثانية  للمرة 
عام  مر�سيليا  مدينة  يف  زيدان 
1972، لوالدين هاجرا من اجلزائر 

اإىل فرن�سا عام 1953.

بكلمات موؤثرة

زيدان »الأ�ضيل« يهنئ »حماربي ال�ضحراء«

املحلل امل�ضري حازم اإمام 

اجلزائر اأعادت للكرة العربية هيبتها
عي�ضى ماندي يروي اأ�ضعب حلظة اأمام ال�ضنغال

خالل فرتة النتقالت ال�ضيفية

30مليون يورو قيمة يو�ضف باليلي
تلقى العديد من جنوم املنتخب 
بكاأ�س  موؤخرا  املتّوج  اجلزائري 
العديد   ،2019 الإفريقية  الأمم 
�سفوف  يف  للعب  العرو�س  من 
تاألقهم  بعد  كبرية  اأوروبية  اأندية 
اأحد  وذكر  القارية  البطولة  يف 
الرتجي  نادي  اأن  التقارير 
جنمه  �سعر  حدد  التون�سي 
خالل  باليلي  يو�سف  اجلزائري 
فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية 

بـ30  ب�سمه  الراغبة  لالأندية 
مليون يورو.

اأربعة  تقريبا  هو  ال�سعر  وهذا 
اأ�سعاف ال�سعر الذي ذكره تقرير 
باليلي  عن  للتخلي  ك�رصط  اآخر 
املنتخب  تتويج  من  اأيام  قبل 
 8( القاري  باللقب  اجلزائري 
مليون دولر( ول �سك يف اأن تاألق 
لعبي املنتخب اجلزائري خالل 
�سينعك�س  الإفريقية  البطولة 

ال�سوقية،  قيمتهم  على  اإيجابا 
الذين  ال�سحراء  حماربو  ومتكن 
النهائية  املباراة  يبلغوا  مل 
تتويجهم  منذ  القارية  للبطولة 
عام  الأول  بلقبهم  اأر�سهم  على 
الثاين  اللقب  ح�سد  من   ،1990
ال�سنغال  على  تغلبهم  عقب 
التي  املباراة  يف  رد  دون  بهدف 
ملعب  على  اجلمعة  جمعتهما 

القاهرة الدويل.

املقابل املادي يعطل ان�ضمام قديورة للكويت
املادي حجر عرثة  املقابل  وقف 
اأمام الكويت، لإمتام �سفقة الالعب 
املتوج  قديورة،  اجلزائري عدلن 
اأم�س مع منتخب بالده بكاأ�س اأمم 
اأفريقيا وكان الكويت قطع �سوًطا 
و�سط  املفاو�سات،  من  طوياًل 
موافقة مبديئة من قديورة، اإل اأن 
املقابل املادي املرتفع حال دون 
قديورة  ويرتبط  ال�سفقة  اإمتام 
لنهاية املو�سم املقبل  بعقد ميتد 
مع نوتنجهام فور�ست، مبا يعني اأن 

النادي الإجنليزي، يتطلع للدخول 
على  واحل�سول  ال�سفقة  طرفا يف 

مقابل مادي كبري.
�سفقة  لإبرام  الكويت  ويتطلع 
بديلة خالل الأيام املقبلة، ل�سيما 
بقيادة املدرب  الفني  واأن اجلهاز 
يف  الرغبة  لديه  ال�سيد،  ح�سام 
بالعب  امللعب  و�سط  تدعيم 
يغادر  اأخرى  جهة  من  حمرتف 
من  والع�رصين  الرابع  يف  الكويت 
ال�سهر اجلاري اإىل مع�سكر خارجي 

الت�سيكية براغ، حيث  يف العا�سمة 
من   11 حتى  املع�سكر  ي�ستمر 
رئي�س  نائب  وقال  املقبل  ال�سهر 
جهاز الكرة عادل عقلة على موقع 
اخلارجي  املع�سكر  اإن  النادي، 

يتخلله 3 مباريات ودية.
جدير بالذكر اإن الكويت ي�سارك يف 
احلايل  باملو�سم  م�سواره  م�ستهل 
العربية،  البطولة  مناف�سات  يف 
كما �ستكون له م�ساركة يف امللحق 

املوؤهل لدوري اأبطال اآ�سيا.



خمت�ص  �صحفي  �أكد 
�أن  �لقدم،  كرة  بانتقاالت 
ليونيل  �الأرجنتيني  �لنجم 
الإقناع  حملة  يقود  مي�صي، 
بالتعاقد  بر�صلونة  ناديه 
وقال  نيمار  �لرب�زيلي  مع 
هانرت،  غر�هام  �ل�صحفي 
يف حديثه لربنامج ريا�صي 
نيوز،  �صكاي  ب�صبكة 
حملة  يقود  مي�صي  �أن 

نيمار  �لرب�زيلي  ��صتعادة 
يف بر�صلونة.

"مي�صي  هانرت:  وقال 
�إذ�  بر�صلونة..  �أخرب 
جديد  عقد  توقيع  �أردمت 
مع  بالتعاقد  عليكم  معي، 
�أخرى"و�أ�صاف  مرة  نيمار 
"مي�صي  �ل�صحفي: 
عملية  يف  �أ�صا�صي  عن�رص 
و�صريغب  نيمار،  �نتقال 

جو�صيب  �لنادي  رئي�ص 
للنجم  بالتجديد  بارتوميو 
�الأرجنتيني مرة �أخرية قبل 
تنحيه عن �لرئا�صة"وجاءت 
لتوؤكد  هانرت  ت�رصيحات 
ن�رصها  �أخرى  �أنباء 
ريبورت"  "بليت�رص  موقع 
مي�صي  �إن  قالت  موؤخر�، 
�ل�رصيحة  رغبته  �أبدى 
بعملها  �الإد�رة  ت�صتمر  باأن 

�أجل  من  نيمار  ملالحقة 
"كامب  �أ�صو�ر  �إىل  �إعادته 
بجو�ر  مي�صي  نو"ولعب 
بني  مو��صم   4 نيمار 
قبل  و2017،   2013 �أعو�م 
باري�ص  �إىل  �الأخري  �نتقال 
�لفرن�صي،  جرمان  �صان 
بلغت  �صخمة  �صفقة  يف 
يورو  مليون   222 قيمتها 
�ليوم،  حتى  منه،  جعلت 

كرة  تاريخ  يف  العب  �أغلى 
�لقدم.

عن  موؤخر�  �الأنباء  وكرثت 
�لعودة  من  نيمار  �قرت�ب 
بعد  خا�صة  لرب�صلونة، 
�إد�رة  مع  �لو��صح  خالفه 
وتاأخره  �لباري�صي  �لنادي 
ملع�صكر  �الن�صمام  عن 
��صتعد�د�  �لتدريبي  �لنادي 

للمو�صم �جلديد.

بايرن ميونيخ قرر التخلي عن 
اأالبا هذا ال�صيف

يعتزم  ميونيخ   نادي  بايرن  �أن  �الإ�صبانية  ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  �أكدت 
�حلالية  �ل�صيفية  �النتقاالت  �صوق  خالل  �أالبا ،  �ملد�فع  ديفيد  من  �ال�صتفادة 
و�أ�صارت �إىل �أن �لفريق �لبافاري عر�ص �أالبا على كل من  بر�صلونة  و مان�ص�صرت 
�صيتي ، لي�صتفيد من بيعه يف �صعيه �ىل �صم �لفرن�صي  عثمان دميبيلي  �أو �الأملاين 
لريوي �صاين يف �ملقابل، يبدو �ن �أالبا ال ينوي �لتوقيع على عقد جديد مع بطل 
�أملانيا، علما �ن عقده �حلايل ينتهي يف نهاية مو�صم 2021 ويبدي بايرن �هتمامه 
بدميبيلي، خ�صو�صا �ذ� متكن بر�صلونة من ��صتعادة �لرب�زيلي نيمار د� �صيلفا، 

من باري�ص �صان جريمان.

ر�صالة نارية من غوارديوال اىل 
فريقه ال�صابق!

قرر �ملدرب �ال�صباين لنادي  مان�ص�صرت �صيتي  �النكليزي  بيب غو�رديوال  توجيه 
ر�صالة نارية لناديه �ل�صابق  بايرن ميونيخ  ب�صبب حديثهم �لد�ئم عن رغبتهم يف 
ديبورتيفو  موندو  �صحيفة  ون�رص  �الإنكليزي  �لفريق  مهاجم  �صاين  لريوي  �صم 
ميونيخ  بايرن  �أن  �أعلم  "�أنا  كاالتي:  �تت  �لتي  �لكتالونية ت�رصيحات غو�رديوال 
�أبًد� عن العبي  �أحتدث  لن  لكنني  �الإعالم،  �صاين يف  كثرًي� عن  �حلديث  يحب 
للتعاقد  العب  من  �أكرث  ونتابع  نر�قب  حالًيا  "نحن  �الأخرى".و�أ�صاف:  �لفرق 
ومد�فعني  كبرية  خرب�ت  �أ�صحاب  العبني   3 وجود  بجانب  جديد،  مد�فع  مع 
�صان�صو يف  مع  يت�صابه  "�الأمر  �لفريق"و�ختتم:  قائمة  �لنا�صئني يف  من �صفوف 
�ل�صيف �ملا�صي، لقد كنا نريد ��صتمر�ره مع �لفريق، لكن يف �لنهاية �إذ� مل تكن 

لديه �لرغبة فماذ� ن�صتطيع �أن نفعل؟".

دي خيا ي�صبح احلار�س االأعلى 
اأجرا يف العامل

نادي  مان�ص�صرت  مرمى  حار�ص  �أن  �إىل  �الإنكليزية  تيليغر�ف  �صحيفة  �أ�صارت 
�حلايل  فريقه  مع  عقده  جتديد  على  و�فق  خيا   ديفيد  دي  �ال�صباين  يونايتد  
مان�ص�صرت يونايتد ملدة 6 �أعو�م، يف �صفقة �صتكلف  خزينة �ليونايتد 117 مليون 
باوند، لي�صبح بذلك �حلار�ص �ال�صباين دي خيا �حلار�ص �الأعلى �أجًر� يف �لعامل، 
ي�صتعد العب  �ل�صياطني �حلمر. يف وقت  بعد �ملو�فقة على جتديد عقده مع 
�الإيطايل ،  �إنرت  ميالن  �إىل  للرحيل و�النتقال  لوكاكو   �لبلجيكي  روميلو  �ليونايتد 
بعدما رف�ص �ليونايتد �لعر�ص �الأول �ملقدم من  �نرت ميالن  و�لذي  يقدر بـ 54 

مليون باوند.

بر�صلونة يك�صف عن الطريقة 
الوحيدة ل�صم نيمار

�لفريق  تقدمي  عن  حتدثت  �لتي  �لتقارير  �الإ�صباين  نادي  بر�صلونة   �إد�رة  نفت 
لعر�صني من �جل �حل�صول على خدمات �لدويل �لرب�زيلي  نيمار  د� �صيلفا جناح 
باري�ص  �صان جريمان  �لفرن�صي يف �ملريكاتو �ل�صيفي �حلايل و�أ�صارت �صحيفة 
"موندو ديبورتيفو" �الإ�صبانية، �إىل �إّن �إد�رة �لرب�صا مل تقدم �لعرو�ص �لتي ت�صمل 
�ل�صحيفة،  �أو 100 مليون يورو و�أو�صحت  وجود العبني بجانب 40 مليون يورو 
�أن �لنادي �لكتالوين لن يدفع �أي مبلغ من �أجل ��صتعادة �لرب�زيلي، حيث يخطط 
فقط لعملية ��صتبد�ل وكانت �ل�صحف �لفرن�صية، قد ذكرت �أن �لنادي �لكتالوين 
قد عر�ص قائمة موؤلفة من 6 العبني من �جل �ختيار �ثنني باالإ�صافة �إىل مبلغ 
من �ملال لعودة �صاحب �لـ 27 عام. ولن يجعل �لنادي �لفرن�صي مهمة �لالعب 
�صهلة للخروج من �لفريق، حيث يتم�صك مببلغ 222 مليون يورو للمو�فقة على 

رحيله.

اأر�صنال يت�صدر كا�س االأبطال 
الدولية بعد فوزه على فيورنتينا

تخطيه  بعد  �لدولية   �الأبطال  بطولة  كا�ص  �لثاين يف  فوزه  نادي  �أر�صنال   �صجل 
نظيفة،  بثالثية  �أوف  �أمريكا   بنك  ملعب  �ر�ص  على  �اليطايل  نادي  فيورنتينا  
ليحتل بذلك �لفريق �النكليزي �ملركز �الأول يف ترتيب �لبطولة �لتي جتري يف  
نكيتيا   �فتتح  �إيدي  �نطالقها.  على  جولتني  بعد  �الأمريكية   �ملتحدة  �لواليات 
�لت�صجيل يف �لدقيقة 15، ليكون �لهدف �لوحيد يف �لن�صف �الأول من �ملبار�ة، 
قبل �أن يعود �أيدي وي�صجل �لهدف �لثاين الأر�صنال يف �لدقيقة 65، �أنهى بعدها 
زميله جو ويلوك م�صل�صل �الأهد�ف يف �لدقيقة 89 لتنتهي �ملبار�ة بنتيجة 3 – 0 

للمدفعجية.

ب�صاأن  �جلدل  يتوقف  مل 
�إىل  نيمار  �لرب�زيلي  عودة 
مو�صمني  بعد  بر�صلونة 
ق�صاهما  لالآمال  خميبني 
�صان  باري�ص  �صفوف  يف 
جرمان، فيما نقلت و�صائل 
�إعالم تقارير ب�صاأن �صفقة 
�للعاب"  و"ت�صيل  "ذكية" 
�لكتالوين  �لفريق  قدمها 
�ملثري  �لنجم  ال�صتقد�م 

للجدل.
وح�صب �صبكة "�صكاي نيوز" 
بر�صلونة  قدم  �أملانيا  يف 
مليون   90 بقيمة  ا  عر�صً
 100 )نحو  �إ�صرتليني  جنيه 
مليون دوالر( باالإ�صافة �إىل 
�ال�صتغناء عن العبني �ثنني، 
�ملهاجم  �صم  مقابل  يف 

�لرب�زيلي.
على  "بار�صا"  وعر�ص 
ت�صم  قائمة  جرمان  �صان 
�إدر�جهم  ميكن  العبني   6

�أ�صماء  ت�صم  �ل�صفقة،  يف 
وعثمان  كوتينيو،  فيليب 
ر�كيتيت�ص  و�إيفان  دميبيلي، 
ونيل�صون �صيميدو، ومالكوم، 
ليختار  �أومتيتي  و�صامويل 
�ثنني منها ويرتدد �أن �لنادي 
�لفرن�صي يريد �أكرث من 200 
مليون جنيه �إ�صرتليني )نحو 
222 مليون يورو( يف مقابل 
�لالعب  عن  �ال�صتغناء 
عاًما،   27 �لعمر  من  �لبالغ 
مقابل  عام  �صمه  و�لذي 

�لرقم ذ�ته.
يريد،  ال  بر�صلونة  �أن  ومبا 
دفع  على  يقدر  ال  ورمبا 
هذ� �ملقابل، فاإن �ال�صتغناء 
�الأ�صماء  من  ��صمني  عن 
حال  يبدو  قد  �ل�صابقة 
�لباري�صي،  للفريق  مقبوال 
تزيل يف �لوقت ذ�ته �لعقبة 
�إمتام  �صبيل  يف  �الأ�صعب 
�ل�صفقة وكانت قناة "�صكاي 

نيمار  �أن  ذكر،  �صبورت�ص" 
جرمان  �صان  باري�ص  �أبلغ 
�ملغادرة،  يريد  �أنه  بالفعل 
بينما �عرتف مدير �لفريق 
كان  باأنه   ، توخيل،  توما�ص 
بطولة  قبل  حتى  يعلم، 
�ختتمت  �لتي  �أمريكا  كوبا 
باأن  �لرب�زيل،  يف  �أيام  قبل 
عن  للرحيل  ي�صعى  نيمار 
ليوناردو،  وك�صف   �لفريق 
�صان  يف  �لريا�صي  �ملدير 

�الأ�صبوع �ملا�صي،  جرمان، 
�لرحيل  ميكنه  نيمار  �أن 
عر�ص  هناك  كان  "�إذ� 
ينا�صب �جلميع"، مع تاأكيده 
�أي�صا على وجود "�ت�صاالت 

�صطحية" مع بر�صلونة.
منه  كمحاولة  تبدو  وفيما 
يف  �لبقاء  عدم  من  للتاأكد 
ملو�صم  �لباري�صي  �لنادي 
تقارير  ك�صفت  �آخر، 
"عر�ص  نيمار  �أن  �صحفية 

�أندية   4 على  خدماته" 
�أوروبية، يف حماولة لتاأمني 
�صحيفة  وذكرت  رحيله 
نيمار  �أن  �الإ�صبانية  "�آ�ص" 
�الآونة  يف  خدماته  عر�ص 
مدريد  ريال  على  �الأخرية 
ويوفنتو�ص  �الإ�صباين، 
ميونيخ  وبايرن  �الإيطايل، 
ومان�ص�صرت  �الأملاين، 
�أن  ومع  �الإجنليزي  يونايتد 
يز�ل  ال  �لرب�زيلي  �لالعب 
�صفوف  �إىل  �لعودة  يف�صل 
بح�صب  بر�صلونة،  نادي 
من  تخوفه  فاإن  �ل�صحيفة، 
حتول  قد  �لتي  �لعر�قيل 
دون ذلك دفعته للبحث عن 
م�صار�ت �أخرى خارج ملعب 
كامب نو وذكرت �ل�صحيفة 
�لذي  �لرئي�صي  �لعائق  �أن 
يقف يف طريق عودة نيمار 
�إىل فريقه �ل�صابق بر�صلونة 

هو �ملال.
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عر�س بر�صلوين يحطم "العقبة الوحيدة" ل�صم نيمار

مي�صي لرب�صلونة: ال جتديد من دون نيمار

دي ليخت ي�صبح اأغلى مدافع يف تاريخ كرة القدم
�لهولندي  �لدويل  �ملد�فع  بات 
مد�فع  �أغلى  ليخت  دي  ماتاي�ص 
�نتقاله  بعد  �لقدم  كرة  تاريخ  يف 
من  قادماً  �الإيطايل  يوفنتو�ص  �إىل 
�أياك�ص �أم�صرتد�م �لهولندي و�أم�صى 
دي ليخت عقد�ً ملدة خم�صة �أعو�م 
قيمة  وبلغت  �لعجوز  �ل�صيدة  مع 
�ل�صفقة 75 مليون يورو �إ�صافة �إىل 

ليكون  يورو مكافاآت  10.5 ماليني 
يف  العب  �أغلى  ثالث  ليخت  دي 
بعد  �لعجوز"  "�ل�صيدة  نادي  تاريخ 
 105( رونالدو  كري�صتيانو  �لربتغايل 
من  قادماً   2018 عام  يورو  ماليني 
ريال مدريد �الإ�صباين( و�الأرجنتيني 
غونز�لو هيغو�يني )90 مليون يورو 

عام 2016 قادماً من نابويل(.

يف  مد�فع  �أغلى  ليخت  دي  وبات 
مو�طنه  على  تفّوق  بعدما  �لعامل 
قائد منتخب هولند� وفريق ليفربول 
�الإنكليزي فريجيل فان د�يك �لذي 
�نتقل �إىل �صفوف �الأخري قادماً من 
يورو  مليون   84 مقابل  �صاوثمبتون 

يف جانفي 2018.
�الإيطالية  �الإعالم  و�صائل  وبح�صب 

ليخت  لدي  �ل�صنوي  �لر�تب  فاإن 
وميكن  يورو  ماليني   7.5 يتجاوز 
مع  يورو  مليون   12 �إىل  ي�صل  �أن 
فاإن  ذلك،  عن  وف�صاًل  �ملكافاآت. 
بخ�صو�ص  بند�  يت�صمن  عقده 
 150 يبلغ  و�لذي  �جلز�ئي  �ل�رصط 
�صيف  من  �عتبار�ً  يورو  مليون 

.2021

من  نيجرييا  وخرجت 
بهدف  �لنهائي  ن�صف 
ريا�ص  للجز�ئري  قاتل 
�لفوز  فريقه  منح  حمرز 
حماربي  تتويج  قبل   ،1-2
بالفوز  باللقب  �ل�صحر�ء 
1-�صفر.  �ل�صنغال  على 
فاحتلت  نيجرييا،  �أما 

بفوزها  �لثالث  �ملركز 
يف  �لثانية  �خلا�رصة  على 
تون�ص،  �لنهائي،  ن�صف 
بهدف نظيف �صجله �إيغالو 

نف�صه.
 30 �لبالغ  �ملهاجم  وقال 
عاماً يف بيان �ل�صبت "لقد 
مذهلة  رحلة  �أم�صيت 

�خلم�صة  �الأعو�م  خالل 
لكن  �ملنتخب(،  )مع 
مطلوبة  ��صت�صار�ت  بعد 
ومعمقة مع عائلتي، قررت 
العتز�ل"  حان  �لوقت  �أن 
�أ�صاف  �لدويل  �للعب 
�صنغهاي  فريق  مهاجم 
"حان  �ل�صيني  �صينهو� 

كرة  على  �لرتكيز  وقت 
�لقدم على م�صتوى �الأندية 
�ل�صبان  �لالعبني  ومنح 

فر�صة �لتعلم و�لنمو".
عن  يرحل  �ملهاجم  وكاد 
"�صوبر  منتخب  �صفوف 
�إيغلز" )"�لن�صور �ملمتازة"( 
بعد مونديال رو�صيا 2018، 

�ذ تعر�ص النتقاد�ت قا�صية 
�لتهديد  حد  �إىل  و�صلت 
بتحفيز  بقي  لكنه  بالقتل، 
من مدربه �الأملاين غرنوت 
�لالعب  قال  �لذي  روهر 
وقف  �أنه  �ليوم  بيانه  يف 
كل  مو�جهة  يف  جانبه  �إىل 

�لظروف.

اإيغالو يعتزل اللعب مع املنتخب النيجريي
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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
اأن نحو ربع املتهمني بالعنف اجلن�سي هم من �سباط »رفيعي امل�ستوى«، والربع الآخر من رتبة 

»نقيب« اأو كابنت، بالإ�سافة اإىل �سباط ال�سف و�سباط املهنيني، الذين بلغت ن�سبة اتهامهم 22%، 
وهو ما يعني اأن اأغلبية املتهمني ب�سكاوى العتداءات اجلن�سية، ترتاوح رتبهم من »�سابط ال�سف« 

اإىل الرتب »رفيعة امل�ستوى«.
ا.د. عبد الكاظم العبودي

الأ�سريات واأطفالهن يف 
حقل التجارب البيولوجية 

والطبية يف حرب اإبادة 
�سهيونية

من  حذرنا  طويلة  �سنوات  منذ 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  ا�ستغالل 
ال�سعاعية  التجارب  لتنفيذ 
والكيماوية  والدوائية  والطبية 
اإىل ذلك  ا�رسنا  وكنا قد  عليهم. 
والتوثيق  بالتف�سيل  املو�سوع 
كثري  يف  عقود  ثالثة  قرابة  منذ 
العلمية  والدرا�سات  البحوث  من 
يف  ر�سالتنا  ومنها  والأكادميية، 
)فل�سفة  جمال  يف  الدكتوراه 
الخالق( بق�سم الفل�سفة بجامعة 
 [ بعنوان   2011 عام   وهران1 
يف  العلمي  البحث  اأخالقيات 
  ، ال�سامل[  الدمار  اأ�سلحة 
فئران   .. نعم  ]ب�رس   [ وكتابنا 
 .2000 عام  �سدر  ل   خمربية 
ومبحثنا حول احلرب البيولوجية 
واجلرثومية يف درا�ستنا املعنونة 
ال�سهيونية[  اجلرثومة   [
وغريها من املقالت والأبحاث 

املن�سورة.
الأ�رسى  �سوؤون  وزارة  اأكدت 
يف  الفل�سطينية  واملحررين 
اإ�رسائيل  قيام  لها  مطول  تقرير 
فل�سطينيني  اأ�رسى  با�ستغالل 
لتجريب  حية  خمربية  كعينات 
املنتجة  اجلديدة  الأدوية 
ال�سحة  وزارة  خمتربات  يف 
اأج�سامهم،  على  الإ�رسائيلية 
الوظائف  على  تاأثرياتها  وقيا�س 
احليوية لأج�سام اأولئك الأ�رسى.

وبح�سب وزارة الأ�رسى فان هذه 
التجارب والختبارات ل تتم من 
ودوائر  ال�سجون  م�سلحة  خالل 
بو�ساطة  واإمنا  التحقيقات، 
التي  الإ�رسائيلية  ال�سحة  وزارة 
واملتابعة  الإ�رساف  متار�س 
حول  العلمية  الدرا�سات  واإعداد 
املعتقلني  حالت  ا�ستجابة 
لالأدوية وامل�ستح�رسات واحلقن 
واملواد الكيميائية التي يعر�سون 

لها.
وتتم هذه العملية يف اإطار ال�سل�سلة 
متاما  الإ�رسائيلية  املوؤ�س�ساتية 
املخربية  احليوانات  كا�ستخدام 
اإذ  ال�سحة؛  وزارة  خمتربات  يف 

م�رسوعا  عمال  ذلك  تعترب  اأنها 
ذلك  باأن  علمها  رغم  وعلميا، 
لكرامة  انتهاكاً  يندرج   العمل 

الإن�سان وتهديداً حلياته.
  وي�سري تقرير الت�سامن اإىل:  ) 
اأن ع�سو الكني�ست ورئي�سة جلنة 
»داليا  �سابقا  الربملانية  العلوم 
ايزك« قد ك�سفت النقاب يف وقت 
�سابق داخل اأروقة الكني�ست، ويف 
جل�سة اأمام اأع�سائه عن ممار�سة 
األف جتربة لأدوية خطرية حتت 
الختبار الطبي تنفذ �سنويا بحق 
والعرب  الفل�سطينيني  الأ�رسى 

داخل ال�سجون الإ�رسائيلية.
 (  : الت�سامن  منظمة  واأ�سافت 
يديها ويف حيازة مكتبها  اإن بني 
وزارة  من  منف�سل  ت�رسيح  األف 
لإجراء  الإ�رسائيلية  ال�سحة 
األف جتربة دوائية على معتقلني 
داخل  وعرب  فل�سطينيني 

ال�سجون الإ�رسائيلية(.

خبايا مرعبة

التجارب  تلك  يف  لوحظ  وقد 
»البحث  اأ�ساليب  ا�ستخدام 
التجريبية«   وتطبيقاته  العلمي 
من خالل اإخ�ساع اأكرث من معتقل 
نف�س  وعلى  التجربة،  لنف�س 
امل�ستح�رس، وذلك بهدف قيا�س 
امل�ستح�رسات  تلك  فاعلية 
يف  معتقلني  على  والأدوية 
ظروف خمتلفة، من ناحية ال�سن 
واجلن�س والبنية والو�سع ال�سحي 
العام، وطبعا بح�سب الغاية التي 
امل�ستح�رس  اأو  الدواء  لها  اعد 

الطبي املعني.
اأجنبية  جمالت  ك�سفت  كما 
اغلب  اأن   ( عن   النقاب  وغربية 
على  عادة  تنفذ  التجارب  تلك 
الذين  )العرب(  الدوريات  اأ�رسى 
لأمرهم،  حكوماتهم  تكرتث  ل 
ول يجدون عادة متابعة من قبل 
،كذلك  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
وذووهم  اأهلهم  ي�ستطيع  ل 
يحل  ما  على  والطالع  زيارتهم 
اعتقالهم، وهو  اأثناء فرتات  بهم 
اأمر ي�سمن �رسية تلك التجارب، 
حرج  يف  اإ�رسائيل  اإيقاع  وعدم 
اأمام العامل؛ خا�سة وان مثل تلك 
اجلرائم  من  تعد  املمار�سات 
من  الكثري  تثري  التي  الأخالقية 
القانونية  واملالحقات  ال�سجة 

كونها  عنها،  امل�سئولني  حول 
حقوق  بانتهاك  مبا�رسة  تتعلق 
الإن�سان والعتداء املبا�رس على 

حياة الأ�رسى.
الدويل  الت�سامن  تقرير  وك�سف 
النقاب عن )  اإن ع�سو الكني�ست » 
اأمي ليفتات« رئي�سة �سعبة الأدوية 
النقاب  ال�سحة ك�سفت  يف وزارة 
زيادة  عن  كذلك  �سابق  وقت  يف 
الت�ساريح  عدد  يف   %15 بن�سبة 
ال�سحة  وزارة  متنحها  التي 
للمهنيني  �سنويا  الإ�رسائيلية 
والأطباء  والعلماء  الطبيني 
التجارب  لإجراء  الإ�رسائيليني 
الفل�سطينيني  املعتقلني  على 
والعرب يف ال�سجون الإ�رسائيلية 
منها  ر�سمي  واإقرار  اعرتاف  يف 
عدد  وتزايد  اجلرمية  بتو�سع 

املعر�سني لها(.
اأرقام مذهلة للحالت 

العتقالية

وي�سود التخوف من احلديث عن 
اأرقام مذهلة للحالت العتقالية 
الختبارات  لتلك  تتعر�س  التي 
مع  خا�سة  ال�سجون  داخل 
لأعداد  الكبري  الت�ساعف 
ال�سجون  واملعتقلني يف  الأ�رسى 
انتفا�سة  خالل  الإ�رسائيلية 
عليهم  ال�سغط  وزيادة  الأق�سى، 
وممار�سة اأق�سى اأ�سكال التع�سف 
ما  وهو  بحقهم،  والإرهاب 
املوؤ�س�سات  مراقبة  ي�سعف 
احلقوقية ومتابعتها لأو�ساعهم؛ 
بل يلغيها ب�سكل كامل خا�سة مع 
اأ�سرية  احتجاج  حركة  كل  قمع 
اأي  اإبداء  ودون  ال�سالح،  بقوة 
ا�ستعداد من قبل اإدارات ال�سجون 
للتفاو�س مع الأ�رسى وا�ستي�ساح 

اأ�سباب غ�سبهم ومطالبهم.
اأ�سئلة  املمار�سات  تلك  وتثري 
ا�ستفهام  عالمات  وتطرح  كثرية 
يف  القانون  موقع  حول  كربى 
مراعاة  تدعي  التي  اإ�رسائيل 
اإنها  كما  الإن�سان،  حقوق 
مقدار  وا�سحة  وب�سورة  تظهر 
النظام  يحياها  التي  العن�رسية 

الإ�رسائيلي ككل.
وقد اأثارت عودة تلك الق�سية اإىل 
ال�سطح تخوفات كبرية وكثرية يف 
الفل�سطينيني  الأ�رسى  �سفوف 
وذويهم ، اإذ باتت الكثري من الأ�رس 

الفل�سطينية تخ�سى على م�ستقبل 
داخل  ال�سحي  وو�سعهم  اأبنائها 
وقال  الإ�رسائيلية.  املعتقالت 
الآن،  التخوف  اإن    ( التقرير: 
الطبي  الإهمال  اإىل  يرجع  ل 
التغذية  و�سوء  الأدوية  ونق�س 
و�سعف الرعاية الطبية املالئمة 
اأهمية  رغم  الأ�رسى،  حلالت 
الأجهزة  تق�سري  اإىل  واإمنا  هذا، 
ممار�سة  يف  الإ�رسائيلية  الطبية 
املوقف  وهذا  اأن�ساين،  دور 
مهنة  اأخالقيات  مع  يتنافى 
تتلخ�س  التي  الأ�سا�سية  الطب 
اأ�سا�سا يف كون الهدف من ر�سالة 
الطبيب هو اإنقاذ حياة املري�س 
اأن  ميكن  ما  كل  من  وتخلي�سه 
نف�سيا  ال�سحي  و�سعه  يف  يوؤثر 

وج�سديا.
ويف البحث اخلا�س الذي قدمته 
الدويل[  الت�سامن  ]موؤ�س�سة 
خل�ست  املو�سوع  هذا  حول 
الإ�رسائيلي يف  الطبيب  دور  فيه 
�سجون الحتالل وتكليفه بثالثة 
واأخالقيات  تتنافى  واجبات 
خالل  من  الطبية  مهنته  
ا�ستغالله ل�سحب العرتافات من 
املعتقل؛ فالدور الأول يتلخ�س:  
يف اإعداد ا�ستمارة خا�سة بحالة 
املعتقل ت�سمى ]ا�ستمارة اللياقة 
البدنية[ ، يحدد فيه الطبيب 
الأولية  الفحو�س  اإجراء  بعد 
لدى  اجل�سدي  ال�سعف  نقاط 
جهاز  باإبالغ  ويقوم  املعتقل، 
يف  ل�ستغاللها  عنها  التحقيق 
واإرغامه  الأ�سري  على  ال�سغط 
الثاين  والدور  العرتاف.  على 
هو اإخفاء اآثار التعذيب والتنكيل 
قبيل عر�سه  املعتقل  عن ج�سد 
على املحكمة اأو زيارته من قبل 
موؤ�س�سات حقوقية واإن�سانية. اأما 
الدور الثالث: فهو ابتزاز املعتقل 
لربط  ال�سجن  عيادة  وا�ستخدام 
لنقل  ال�سجون  اإدارة  مع  العمالء 
اإليها من خالل  اأخبار املعتقلني 

تلك العيادات. 
والذي  الأ�سد خطورة  الدور  اأما 
عنه  باحلديث  الت�سامن  عنت 
ا�ستخدام  فهو  منه  والتحذير 
حقولً  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
اأدويتها  على  للتجارب 

وم�ستح�رساتها الطبية.
ال�سهادات  عدد  يح�سى  ل 

ا�رسى  قدمها  التي  والوثائق 
و�سجناء فل�سطينيون حول حالت 
م�سبوهة تعر�سوا لها، تن�سب اإىل 
حالت  اإىل  تعر�سهم  يف  ال�سك 
طبية ودوائية  تكون قد عر�ست 

�سحتهم اإىل التدهور، منها:
ال�سكايف  زهري  الأ�سري  حكاية 
اخلليل،  مدينة  من  )28عاما( 
�سنوات  قبل  اعتقاله  مت  حيث 
قام  وقد  �سحته،  كامل  يف  وهو 
يراها  باإبرة  بحقنه  املحققون 
�سعر  لت�ساقط  واأدت  مرة  لأول 
واىل  بالكامل  ووجهه  راأ�سه 
مع  حدث  ما  نف�س  وهو  الأبد. 
الفل�سطينيات  الأ�سريات  اإحدى 
فقدت  حيث  اخلليل  مدينة  من 
مبادة  حقنها  بعد  راأ�سها  �سعر 

غريبة اأي�سا اأثناء التحقيق.
الب�رسية  الأج�ساد  ا�ستخدام  اإن   
جتاوزا  يعد  التجارب  لأغرا�س 
وانتهاكا خطريا لإن�سانية الن�سان 
الدول  ففي  لكرامته،  وانتهاكا 
القانون  ي�سودها  التي  املتقدمة 
ت�ستخدم الأبحاث العلمية الطبية 
مبح�س  يح�رسون  متطوعني 
ومنهم  واإرادتهم،  اختيارهم 
لإجراء  حم�س  اأن�ساين  بدافع 
على  اأو  عليهم  الأبحاث  تلك 
اأج�سامهم،  من  حيوية  اأع�ساء 
لتلك  الأ�سري  اإخ�ساع  يتم  اأن  اأما 
حقه  على  اعتداء  فهو  التجارب 
لكرامته  وامتهان  احلياة  يف 

وانتهاك حلقوقه.  
التالعب والعبث باجل�سم 

الب�سري

كما اأن التالعب والعبث باجل�سم 
الحتياطات  اخذ  دون  الب�رسي 
التحلي  دون  الوقاية  واأ�سباب 
اأ�سكال امل�سوؤولية  باأي �سكل من 
)اأخالقيا وعلميا ودينيا( هي من 
ال�رسائع  مع  يتعار�س  ما  ا�سد 

ويتناق�س  كلها.  ال�سماوية 
املواثيق  كافة  مع  فا�سح  ب�سكل 
الدولية  والتفاقيات  والأعراف 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  وخا�سة 
يف مادتها الثالثة ع�رسة من الباب 
الثاين التي تو�سي )يجب معاملة 
اإن�سانية  معاملة  احلرب  اأ�رسى 
اأن  ويحظر  الأوقات،  جميع  يف 
اأي  احلاجزة  الدولة  تقرتف  ل 
م�رسوع  غري  اإهمال  اأو  فعل 
ي�سبب موت اأ�سري لديها ، ويعترب 
التفاقية،  لهذه  ج�سيماً  انتهاكاً 
تعري�س  يجوز  ل  الأخ�س  وعلى 
البدين  للت�سويه  حرب  اأ�سري  اأي 
العلمية  اأو  الطبية  التجارب  اأو 
تربره  ل  مما  كان  نوع  اأي  من 
املعاجلة الطبية لالأ�سري املعني 

اأو ل يكون يف م�سلحته ( .
وجاء يف التقرير انه )  اإذا اأخذنا 
التي  الآثار  العتبار طبيعة  بعني 
يف  الأ�رسى  ا�ستخدام  يرتكها 
حقولً  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
الع�سوية  للتجارب على حالتهم 
بني  ما  يرتاوح  اغلبها  اأن  جند 
بالعقم  والإ�سابة  ال�سعر  ت�ساقط 
واأع�ساء  الع�سالت  و�سمور 
تدل  موؤ�رسات  وكلها  اجل�سد 
على  تتم  تلك  التجارب  اأن  على 
مواد  وهي  الب�رسية،  الهرمونات 
اجل�سم  يف  تتواجد  كيميائية 
دوراً  لتوؤدي  قليلة  بكميات 
تركيزها  يف  اختالل  واأي  فعالً 
كارثية  نتائج  اإىل  حتما  يقود 
املهنيني  رغبة  يف�رس  ما  وهو 
الطبيني الإ�رسائيليني با�ستخدام 
قلما  اإذ  الغر�س؛  لهذا  الأ�رسى 
تخ�سع  اأن  يقبل  متطوع  يوجد 
لتجارب  ج�سده  هرمونات 
ل�سدة  وامل�ستح�رسات  الدوية 
تلك  مع  التعامل  يف  احل�سا�سية 

الهرمونات(.

الق�سم ال�ساد�ض



وكاالت 

الكتاب،  هذا  يف  التحدي  وكان 
ما�ضي  عرفات  الدكتور  ملوؤِلّفه 
الإ�ضالمي  الرتاث  اأن  هو  �ضكري، 
حتت  وا�ضًحا  باًبا  ي�ضمل  مل 
فعمد  الالجئني؛  اأو  اللجوء  ا�ضم 
الرتاث  م�ضادر  يف  الغو�ص  اإىل 
ليحدد  املختلفة  الإ�ضالمي 
اللجوء  نظام  يعتربه  ما  مرتكزات 
يف الإ�ضالم، ثم اجتهد يف مقارنة 
جنيف  مبعاهدة  النظام  هذا 
الالجئني  بو�ضع  املتعلقة  الدولية 
بنًدا  بنًدا  فدر�ضها   1951 لعام 
ملعرفة مدى التقارب والختالف 
ثمة  تكن  مل  واإذا  النظامني.  بني 
يف  ووا�ضحة  لة  مف�ضَّ ن�ضو�ص 
مواد  تقابل  الإ�ضالمي  الرتاث 
هذه  يف  املوؤِلّف  بحث  املعاهدة، 
يف  والقيم  املبادئ  عن  احلالت 
تلتقي  التي  الإ�ضالمي  الرتاث 
املعاهدة.  بنود  مع  تختلف  اأو 
اإىل  بند  كل  درا�ضة  بعد  وخل�ص 
الإ�ضالمية  الزاوية  اإليه من  النظر 

ثم  الختالف.  اأو  بالتفاق  �ضواء 
ا�ضتعر�ص  التاأ�ضي�ص  هذا  بعد 
التي  العربية  الدول  يف  القوانني 
اإن  لريى  اللجوء  مو�ضوع  تعالج 
ُوجدت،  اإن  القوانني،  هذه  كانت 
النظام  مع  تختلف  اأو  تتفق 
الدويل  للجوء والقانون  الإ�ضالمي 

بهذا اخل�ضو�ص. 
اجلوار عند العرب يف 

اجلاهلية

�ضكري  م  ق�َضّ ذلك  �ضوء  ويف 
يناق�ص  ف�ضول؛  اأربعة  اإىل  الكتاب 
الف�ضل الأول، وهو بعنوان »اجلوار 
معنى  اجلاهلية«،  يف  العرب  عند 
العرب  عند  وتطبيقاته  اجلوار 
قبل  العربية  اجلزيرة  �ضبه  يف 
هذا  كان  حيث  الإ�ضالم؛  ظهور 
الُعرف يحتل مكانة مرموقة عند 
القبائل العربية هناك. وي�ضتعر�ص 
حياتهم  يف  العرف  هذا  اأهمية 
الداعية  والأ�ضباب  اجلوار  واأنواع 
كثرية  واأمثلة  اإنهائه  وكيفية  له 

لتجلياته يف تلك البيئة. 

اجلوار يف الرتاث االإ�سالمي

واملعنون  الثاين،  الف�ضل  اأما 
الإ�ضالمي«،  الرتاث  يف  بـ«اجلوار 
الرتاث  يف  اجلوار  يف  ل  فيف�ضِّ
النبي  تعامل  وكيفية  الإ�ضالمي 
هذا  مع  و�ضلَّم  عليه  اهلل  �ضلَّى 
وهو  الوحي  نزول  بعد  الُعرف 
بهدف  وذلك  املكرمة؛  مكة  يف 
هذا  مع  امل�ضلمني  تعامل  معرفة 
م�ضطهدين  كانوا  عندما  العرف 
كفار  من  للحماية  وطالبني  هناك 
بنظرة  ذلك  يقارن  ثم  قري�ص. 
عندما  العرف  لهذا  امل�ضلمني 
واأ�ضبحوا  املدينة  يف  نوا  متَكّ
من  لغريهم  للجوار  مانحني 
امل�رشكني. كما يتعر�ص بكثري من 
القراآن  تعامل  كيفية  اإىل  التف�ضيل 
عرب  املو�ضوع  هذا  مع  الكرمي 
ت�ضليط ال�ضوء على الآية ال�ضاد�ضة 
َن  ِمّ َحٌد  اأَ ْن  )َواإِ التوبة  �ضورة  من 
َحتَّى  ِكنَي ا�ْضتََجاَرَك َفاأَِجْرهُ  امْلُ�رْشِ
َماأَْمنَُه  اأَبِْلْغُه  ثَُمّ   ِ اهلَلّ َكاَلَم  يَ�ْضَمَع 
ِباأَنَُّهْم َقْوٌم َلّ يَْعلَُموَن(؛ وذلك  َذِلَك 

التفا�ضري  معظم  ا�ضتعرا�ص  عرب 
واخلروج  املختلفة  الأزمنة  عرب 
ال�ضياق.  لهذا  منا�ضب  بتف�ضري 
الزاوية  حجر  تعترب  الآية  فهذه 

للت�رشيع القراآين للجوار. 
»عقد الأمان« يف الفقه الإ�ضالمي

ا مو�ضوع  اأي�ضً الف�ضل  ويعالج هذا 
»عقد الأمان« يف الفقه الإ�ضالمي، 
اللجوء  يعني  بجوهره  والذي 

يعِرّف  كما  احلديث.  الع�رش  يف 
مب�ضطلحات مهمة يف �ضياق هذا 
ودار  الإ�ضالم  دار  مثل  البحث 
وامل�ضتاأمن  واملهاجر  احلرب 
هذه  من  واحد  لكل  وما  والذمي، 

الفئات من حقوق وواجبات. 
بعنوان  وهو  الثالث،  الف�ضل  اأما 
»معاهدة جنيف لالجئني يف �ضوء 
الرتاث الإ�ضالمي«، فيعقد مقارنة 

ومعاهدة  الإ�ضالمي  الرتاث  بني 
 ،1951 لعام  الدولية،  جنيف 
لرنى  الالجئني  بو�ضع  املتعلقة 
اإن كان ثمة توافق اأو اختالف بني 

النظامني. 
و�سع اللجوء يف الدول 
العربية واقًعا وقانوًنا

الذي  الرابع،  الف�ضل  وي�ضتعر�ص 
يف  اللجوء  »و�ضع  عنوان  يحمل 
الدول العربية واقًعا وقانوًنا«، واقع 
اللجوء والالجئني يف العامل العربي 
والقانونية  الواقعية  الناحيتني  من 
ب�ضكل عام. فبع�ص الدول العربية 
لعام  جنيف،  معاهدة  على  عت  وَقّ
ع.  يوِقّ مل  الآخر  وبع�ضها   ،1951
ولكن معظم الدول العربية ت�ضتقبل 
اأعداًدا كبرية من الالجئني، فكيف 
قوانني  واأية  معهم؟  التعامل  يتم 
اخلامتة  جاءت  ثم  ذلك؟  حتكم 
بني  املقارنة  خال�ضة  لتقدمي 
القانون الدويل والنظام الإ�ضالمي 
باللجوء  املتعلق  القانوين  والواقع 

يف الدول العربية.  
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للدكتور عرفات ما�سي �سكري

اللجوء يف الرتاث الإ�سالمي.. 
ومنظومة القانون الدويل والعربي

ا، يطرح الكتاب الذي �سدر حديًثا عن مركز اجلزيرة  يف �سياق اجلغرافيا العاملية الراهنة لتوزيع الالجئني واأو�ساعهم وم�ستقبلهم اأي�سً
للدرا�سات، ت�ساوؤالت كثرية ب�ساأن نظرة االإ�سالم اإىل ق�سية الالجئني، ال�سيما اأن ن�سبة كبرية منهم حول العامل هم من الدول االإ�سالمية، اأو 
عت على املعاهدات الدولية املتعلقة بالالجئني. فهل اللجوء يتعار�ض  يقيمون يف هذه الدول، ومع ذلك، فاإن ن�سبة قليلة من هذه الدول وَقّ

مع املفاهيم االإ�سالمية؟ واإن مل يكن كذلك، َفِلَم ال يتوفر كثري من الدول العربية واالإ�سالمية على قوانني تتعلق بالالجئني؟ وما املبادئ 
االإ�سالمية املتعلقة باللجوء؟ وما احلقوق والواجبات املرتتبة على الدولة االإ�سالمية جتاه الالجئني؟ وما درجة التقارب واالختالف بني 

مفهوم اللجوء يف االإ�سالم وبني معاهدة جنيف لالجئني لعام 1951؟ 

موؤ�ض�ضة  عن  حديثاً  �ضدر 
العوي�ص  علي  بن  �ضلطان 
�ضل�ضلة  �ضمن  الثقافية، 
»اأعالم من الإمارات« للباحث 
كتاب جديد  ال�ضيباين«  موؤيد 
اخل�رش،  »را�ضد  بعنوان 
مع  عزلة  و�ضبعون  خم�ص 

ال�ضعر 1905 ـ 1980«.
من  جوانب  الكتاب  وير�ضد 
ويوثق  اخل�رش  را�ضد  حياة 
ال�ضيباين  ويقراأ  لق�ضائده، 
م�ضتعيناً  املعاين  من  الكثري 
ما  لتاأكيد  خمتلفة  مب�ضادر 
ل�ضعر  حتليل  من  اإليه  ذهب 
موقع  بح�ضب  اخل�رش، 

املوؤ�ض�ضة.
رموز واإبداع

الكتاب:  مقدمة  يف  وجاء 
�ضعٌب  اخَل�رَش..  »را�ضد 
يف  ال�ضاعر  هذا  تعريف 
الذاكرة ال�ضعرية الإماراتية.. 
�رشيح  جتديدٌي  بُعٌد  اإنه 
وثابت يف الق�ضيدة ال�ضعبية، 
خالل  عمره  �ضنوات  مالأ 
 1905( املا�ضي  القرن  ثلثي 
غري  ولي�ص  بال�ضعر،   )1980 ـ 
مبا  يعلم  كان  فهل  ال�ضعر! 
بع�رشات  بعده  من  �ضنقوله 
ال�ضنني؟ هذا هو ديوانه الذي 

فيه  والغو�ص  قراءته  نحاول 
ل�ضتخراج لآلئ خياله، وهي 
نزول  اأول  يف  وممكنة  كثرية 
عندما  احلال  فكيف  للبحر، 

نبداأ مبالم�ضة الأعماق؟ ..
كان ال�ضاعر اخَل�رَش من�رشفاً 
ب�ضدق وعفوية ولي�ص بق�ضد 
تلقائيته،  ميار�ص  د،  متعَمّ
ينتظره،  لي�ص  ما  وينتج 
للرواة  ال�ضكر  كل  وال�ضكر 
الذين  والباحثني  واجلامعني 
بني  ديوانه  جمع  ا�ضتطاعوا 
دفتي كتاب، وهل غري الباحث 
وال�ضاعر الراحل حمد خليفة 
بداأت  منه  الذي  اأبو�ضهاب؟ 
وب�ضببه  باخَل�رَش،  معرفتي 
عنه  وال�ضوؤاُل  البحُث  تعاظَم 
ي�ضار  باأن  اجلراأة  درجة  اإىل 
كتاب..  اإىل  الإعجاب  ذلك 
على  اخَل�رَش  حق  من  اإن 
الأجيال الالحقة اأن يخرجوه 
جمال  يف  وا�ضع  حيز  اإىل 
العربي،  القرائي  الرتاكم 
�ضاعر  جمرد  يعد  مل  بحيث 
�ضعبي خا�ص ببقعة جغرافية 
هذا  بكل  لئق  اإنه  معينة، 
امل�ضهد  الوا�ضع يف  احل�ضور 
ونق�ضد  العربي،  ال�ضعري 
ال�ضعبية  ال�ضعرية  التجربة 

املماثلة لعدد كبري من اأ�ضهر 
ال�ضعراء العرب اأمثال بدر بن 
عبد املح�ضن وعبد الرحمن 
النواب  ومظفر  الأبنودي 
وخالد  املح�ضار  وح�ضني 
ال�ضعراء  وع�رشات  الفي�ضل 
ال�ضعبية،  الق�ضيدة  ذوي  من 
مهمة  جمالية  قّدموا  الذين 
والذاكرة  العربية  لالأغنية 

ال�ضعرية عموماً.
قيمة  اخَل�رَش  را�ضد  عند 
تتلخ�ص  عالية  اإبداعية 
با�ضتغاله التلقائي على جتديد 
الوقت  ذلك  يف  امل�ضامني 
املا�ضي(،  القرن  )منت�ضف 
ال�ضعبة،  القوايف  وابتكاره 
اللغوية،  وال�ضتقاقات 
بكل  الرموز  وا�ضتخدام 
واملكانية  التاريخية  اأبعادها 
والأ�ضطورية والدينية.. وهي 
العنا�رش التي �ضغلتنا يف هذا 
من  اأكرث  وحماوره  البحث 
وتفا�ضيلها،  اخلا�ضة  حياته 
واحدة  مو�ضوعة  با�ضتثناء 
هي من الأهمية بحيث كانت 
ال�ضعرية،  التجربة  ع�ضب 
من  الدائمة  العزلة  وهي 
عزلة  الوفاة.  حتى  الطفولة 
زوجة  بال  والإن�ضان  ال�ضاعر 

اجتماعية  بيئة  ول  اأبناء  ول 
ق�ضى  لقد  وتقليدية،  خا�ضة 
الأ�ضدقاء،  عند  ياأكل  عمره 
يغازل  عمره  ق�ضى  مثلما 
اخليال ويكتب عنه وله اأجمل 
نحاول  ع�ضانا  الق�ضائد، 

فهمها يف هذه ال�ضطور«.
الباحث.. امل�رشوع

ال�ضيباين  موؤيد  اأن  يُذكر 
واإعالمي  و�ضاعر  باحث 
يف  عاماً   40 نحو  عمل 
الثقافية  املوؤ�ض�ضات 
وله  واخلليجية،  الإماراتية 
والإعداد  الأبحاث  يف جمال 
والتن�ضيق والإ�رشاف اأكرث من 
خم�ضة اآلف �ضاعة تلفزيونية 
وعربية،  اإماراتية  لقنوات 
ثقافية  برامج  على  توزعت 

وتراثية واجتماعية.
الذي  الكتاب  هذا  وياأتي 
�ضل�ضلة  يف   24 الرقم  حمل 
الإمارات«  من  »اأعالم 
الذي  للم�رشوع  ا�ضتكمالً 
بن  �ضلطان  موؤ�ض�ضة  اأطلقته 
عام  الثقافية  العوي�ص  علي 
2012 ليوثق �ضرية �ضخ�ضيات 
اإماراتية تركت ب�ضمتها على 

امل�ضهد الثقايف الإماراتي.
وكاالت

للباحث موؤيد ال�سيباين
�سمن »اأعالم الإمارات«.. �سدور »را�سد اخل�سر.. 

خم�س و�سبعون عزلة مع ال�سعر«
كتاب  امل�رشق  دار  عن  �ضدر 
يف  الرابع  القرن  »جمتمع 
التوحيدي«  حّيان  اأبي  موؤلّفات 
للباحثة الدكتورة وداد القا�ضي 
الأرفه  بالل  الدكتور  بتحرير 
يل. مو�ضوع الكتاب هو ال�ضورة 
الّتي ر�ضمها اأبو حّيان التوحيدّي 
414هـ/1023م(  �ضنة  )املتوفى 
الرابع  القرن  يف  ملجتمعه 
امليالدّي،  الهجرّي/العا�رش 
احليوّية،  �ضديدة  �ضورة  وهي 
مليئة بالتفا�ضيل الدقيقة الّتي 
مبعظمها،  حّيان  اأبو  يتفّرد 
ولذلك ل يجدها الدار�ص عند 
ثّم  ومن  املوؤّرخني،  من  غريه 
حّيان  اأبا  �ضاعد  وقد  قيمتها. 
ذكاء  ال�ضورة  تلك  ر�ضم  على 
حاّد، وثقافة عري�ضة جتمع بني 
و�ضفر  والفل�ضفّي،  الإ�ضالمّي 
�رشق  اأرجاء  �ضّتى  يف  مّت�ضل 
اخلالفة الإ�ضالمّية، من بغداد 
ولقاء  الرّي و�ضرياز،  اإىل  ومّكة 
النا�ص،  من  حُت�ضى  ل  لأعداد 
امل�ضاهري منهم يف �ضّتى حقول 
واملغمورين  وال�ضيا�ضة،  العلم 
من العاّمة، مبن يف ذلك اأولئك 
اأطراف  على  يعي�ضون  الذين 
املجتمع من الغوغاء والّرعاع، 
املراقبة  على  فّذة  وقدرة 

والبحث عن  الظواهر  ومتابعة 
اخلفّية  والأهداف  البواعث 
الت�رّشفات  خلف  القابعة 
الن�ضواء  عن  وعجز  الب�رشّية، 
لفريق  والنتماء  الجتماعّي 
وا�ضتغال  �ضواه،  دون  واحد 
الإن�ضان  بق�ضايا  جّدي 
بني  مّت�ضل  وتراوح  الوجودّية، 
ول�ضان حاّد ل  الواقع واملثال، 
الت�رشيح  من  �ضاحبه  يخ�ضى 
مبا يحّذر غريه من التلميح به، 
ومتّكٌن عميق من اللغة العربّية 
وقبل هذا  لها.  �ضديدة  وحمّبة 
بيانّية خلّقة على  وذاك، قدرة 
يدانيه  يكاد  ل  الفّنّية،  الكتابة 
النرث  كّتاب  من  فيها  اأحد 

العربّي يف الع�رش الو�ضيط.
اأكادميّية  القا�ضي  وداد 

اجلامعة  من  الدكتوراه  نالت 
الأمريكية يف بريوت عام 1973، 
جامعات  ويف  فيها  ودّر�ضت 
قبل  وكولومبيا  ويال  هارفرد 
ا�ضتقرارها يف جامعة �ضيكاغو 
مّدة  الإ�ضالمي  للفكر  اأ�ضتاذة 
�ضنة  تقاعدها  حّتى  عاًما   21
من  كبرًيا  عدًدا  ن�رشت   .2009
يف  العلمّية  والبحوث  الكتب 
والفكر  القدمي  العربي  النرث 
وغري  الإ�ضالمي  ال�ضيا�ضي 
نالت  املو�ضوعات.  من  ذلك 
منها  اجلوائز،  من  العديد 
العاملّية  في�ضل  امللك  جائزة 
)1994( والدكتوراه الفخرّية يف 
الأمريكّية  اجلامعة  من  الآداب 

يف بريوت )2012(.
وكاالت 

للباحثة وداد القا�سي

�سدور جمتمع القرن الرابع يف موؤّلفات 
اأبي حّيان الَتّوحيدي
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 املدير العام للم�سرح الوطني اجلزائري حممد يحياوي : 

م�شاركة 180 فنانا يف الطبعة 9 
للأيام امل�شرحية للجنوب بالعا�شمة

ك�سف املدير العام للم�سرح الوطني اجلزائري حممد يحياوي يف ندوة �سحفية ن�سطها اأم�ص  باجلزائر العا�سمة عن  الربنامج اخلا�ص بالأيام امل�سرحية 
للجنوب يف طبعتها التا�سعة )09( من �سنة 2019، وهي منظمة من قبل امل�سرح الوطني اجلزائري »حمي الدين ب�سطارزي« ومربجمة خالل الفرتة 29 

جويلية اإىل غاية 03 اأوت 2019، حيث اختريت مدينة »جانت« ك�سيف �سرف احلدث، فهي تعد مدينة فنية عريقة لها زخم ثقايف كبري، لذا �سنعطي 
الفر�سة للجمهور اجلزائري للتعرف على الطبوع الثقافية  واملعار�ص  و�سي�سارك بالأيام ثمان  فرق م�سرحية من وليات: جانت، مترنا�ست، اأدرار، 

تيندوف، البي�ص، الواد، ب�سار وغرداية، وتعرف م�ساركة 180 فنانا. 

حكيم مالك  

تكرمي فناين جنوبنا الكبري

الطبعة  اأن  يحياوي  واأكد   
الأيام  هذه  من  التا�سعة 
�ست�سهد  للجنوب  امل�رسحية 
تكرمي فناين اجلنوب اجلزائري 
كل من الفنان  زريبع عبد احلليم 
اأوقا�سي  اأي�سا  من تندوف وفيه 
من  م�رسحي  فنان  وهو  يو�سف 
امل�رسحي  وفيه  جانت  ولية 
البي�ض  الكبري ه�سام غندي من 
كبرية  له جتربة م�رسحية  الذي 
اأعتربه منا�سل يف امل�رسح  واأنا 
اجلزائري ، اإ�سافة لتكرمي حمي 
مترنا�ست  من  حممد  بن  الدين 
ولية  من  مراد  حميدة   ولدينا 
ي�ستحقون  لأنهم  الأغواط. 
هذا التكرمي وقد قدموا الكثري 
وبالتايل  اجلزائري  للم�رسح 
امل�رسح  عن  نتكلم  فنحن 
منطقة  على  ولي�ض  اجلزائري 

اجلنوب.

بيع بالتوقيع لوا�سيني 
الأعرج وبحري وثليالين

 و�سينظم خالل الطبعة 9 لهذه 
ببهو  اإ�سدارات«  »ف�ساء  الأيام 
بالتوقيع  للبيع  الوطني  امل�رسح 
الروائي  من  كّل  ملوؤلفات 
والأكادمييني  الأعرج،  وا�سيني 
اأح�سن  بوزيدة،  القادر  عبد 
حممد  والأكادميي  تليالين 
ال�سنة  يف  املتوج  بحري  اأمني 
املا�سية بجائزة م�سطفى كاتب 

الدولية  .

الهتمام بالإبداعات 
امل�سرحية القادمة من 

اجلنوب اجلزائري

متكني  اإىل  الأيام  هذه  وتهدف 
اجلنوب  من  القادمة  الفرق 
اأعمالهم  عر�ض  من  اجلزائري 
�سانعني  ال�سمال،  جمهور  على 
اخليارات  خالل  من  الفرجة 
املتبناة  واجلمالية  الإخراجية 
واملوا�سيع  العرو�ض  يف 
اإىل  تهدف  كما  املطروحة، 
متكني امل�ساركني من الحتكاك 
من  وال�ستفادة  والتوا�سل 
امل�رسحية  التجارب  خمتلف 

عرو�سا  تقدمي   مع  املربجمة 
»حمي  خ�سبة  على  م�رسحية 
بالقاعة  ب�سطارزي«  الدين 
اإىل  كاتب«  »م�سطفى  الكربى 
بال�سارع،  اأخرى  عرو�ض  جانب 
خا�ض  معر�ض  عن  ناهيك 
باحلرف والفنون التقليدية التي 

تب�سم بيئة جانت ومتيزها.

اإبداعية  فنية  اإقامات   3
ل�سالح اأبناء اجلنوب

ب�سطارزي  بيت  مدير  وك�سف 
وم�رسوعا  برناجما  هناك  اأن 
 3 �سننظم  القادمة  الأيام  يف 
ل�سالح  اإبداعية  فنية  اإقامات 
اأبناء اجلنوب يف كل من  الوادي 
من  والهدف  واأدرار  ومترنا�ست 
التكوينية  الور�سات  هذه  خالل 
امل�رسحية   اأيام  خارج  هي 

للجنوب.

ور�سات تكوينية ل�سالح 
اأبناء اجلنوب اجلزائري

كما �سيوازي العرو�ض امل�رسحية 
ن�ساطات مرافقة وجوارية على 
لفائدة  تكوينية  ور�سات  غرار 
جتمع  امل�ساركة  الفرق  اأع�ساء 
بني: ور�سة التعبري اجل�سماين من 
»�سليمان  الكوريغرايف  تن�سيط 
الإخراج  ور�سة  احلاب�ض«، 
املخرج  تاأطري  من  امل�رسحي 
»هارون الكيالين«، وور�سة تقنية 
حول فنيات الإ�ساءة وتوظيفها، 
من تاأطري كل من ال�سيد »ليونال 
»كمال  والدكتور  لونغيبوردو« 
اأن   يحياوي  موؤكدا  جايب«، 
هذه الطبعة التا�سعة من  الأيام 
امل�رسحية للجنوب ركزت   اإىل 
امل�رسحية  العرو�ض  جانب 
اأبناء  ل�سالح  تكوينية  ور�سات 
من  خمت�سون  يوؤطرها  اجلنوب 
اجلنوب اجلزائري ومن اجلزائر 
ور�سة  اأي�سا  وفيه  العا�سمة 
لي�ستفيد  الإ�ساءة  تقنيات  يف 
كان  �سواء  اجلنوب  اأبناء  منها 
م�ستوى  على  اأو  الثقافة  بدور 
والتعاونيات  اجلهوية  امل�سارح 

واجلمعيات .

قراءة يف جتربة »هارون 
الكيالين«

يف  الوطني  امل�رسح  ويرى   
للك�سف  فر�سة  املنا�سبة، 
اجلديدة  اجلمالية  ال�سيغ  عن 
باجلنوب،  امل�رسحي  للفعل 
الرتاث  توظيف  من حيث  �سواء 
ال�سينوغرافيا  اخليارات  يف  اأو 
وعلى  العرو�ض،  يف  املعتمدة 
حول  مداخالت  �ستقدم  هذا 
يف  ال�سينوغرافيا  »�سعرية 
يف  قراءة  ال�سحراوي،  امل�رسح 
من  الكيالين«  هارون  جتربة 
طرف الدكتورة ليلى بن عائ�سة، 
وعن »توظيف الرتاث يف العر�ض 
اجلمعية  فرقة  امل�رسحي، 
الثقافية للفنون الدرامية �رسخة 
من  منوذجا«  بتمرنا�ست  الركح 
قبل الدكتور عبد الكرمي غريبي، 
وحول »ا�ستغالت الأ�سطورة يف 
تقدمي  من  اجلنوب«  م�رسح 

الدكتورة جميلة زقاي. 

الق�سايا  من  جانب  طرح 
بامل�رسح يف اجلنوب  املرتبطة 

اجلزائري
بحلقات  �سبق  ما  و�سيتدعم 
طرح  �ستحاول  التي  للنقا�ض 
املرتبطة  الق�سايا  من  جانب 
بامل�رسح يف اجلنوب اجلزائري، 
التجربة  عن  �سهادات  �سكل  يف 
غرداية  من  بكل  امل�رسحية 
يف  جتمع  وورقلة،  ومترنا�ست 
البدايات  اأو  الن�ساأة  ف�سولها: 
الأوىل، اأهم الرواد من خمرجني 
اإىل  وممثلني،  ن�سو�ض  وكتاب 
والروؤى  املعرفية  اخللفية 
يقوم  التي  واجلمالية  الفكرية 
املنطقة،  بهذه  امل�رسح  عليها 
الدكتور  ال�سادة:  تن�سيط  من 
بن حممد  الفنان  جلويل،  العيد 
و�سالح  حمد،  الدين  حمي 

بوعروة. 

اآلة »التيدينيت« 
ودورها يف احلياة الفنية 

والجتماعية

الأيام  هام�ض  على  و�ستنظم 
التجربة  لعر�ض  ف�ساءات 
نازدجر  طا�سيلي  »ثقافة  عن 
ال�سخري  والفن  بجانت«  
الإبداع  وفنون  املروية  والفنون 
وامل�رسح  ال�سناعية  والفنون 
وال�سعر  الدرامية  والفنون 
، مع عر�ض   اأزدجر  التارقي يف 
رق�سة ال�سيف والدرع واإلقاءات 

يف  ال�سعرية  و«الأ�سكال  �سعرية 
وعالقتها  احل�سانية  الثقافة 
مع  واملو�سيقى«،  بامل�رسح 
بيه  ال�سعدي  الأ�ستاذ  تقدمي 
الثقافة  حول  مباركي حما�رسة 
حول  وعموميات  احل�سانية 
اإقليم الثقافة احل�سانية والفنون 
والألغاز  ال�سعر   : والآداب 
ال�سفوية  والرواية  والأمثال 
والذي  واملو�سيقى  وال�سعر 
ي�سم الأ�سكال ال�سعرية والبحور 
املو�سيقية  والأوزان  ال�سعرية 
واملقامات املو�سيقية احل�سانية 
وعن اآلة »التيدينيت« ودورها يف 
والجتماعية..  الفنية  احلياة 
مقامات:  باب  يف  هذا  وجند 
بال�رساكة مع جمعية بيت ال�سعر 
�سي�سارك  حيث  اجلزائري  
مباركي  بيه  ال�سعدي  ال�سعراء 
وخديجة  مو�ساوي  وح�سني 
�سعرية  لقاءات  يف  بو�سبيع  
رفقة  التيدينيت   اآلة  مب�ساحبة 

العازف حمجوب �سيد ب�سري. 

افتتاح  الأيام امل�سرحية 
التا�سعة للجنوب باأوبريت 

»نزيف الذاكرة«   

افتتاحي  عر�ض  �سيتم  كما 
نوع  من    2019 جويلية   29 يوم 
جمعية  تن�سيط  �سعبي  رق�ض 
»اإيزملان لإحياء الرتاث الثقايف 
من  التقليدية«  وال�سناعات 
ن�ساطات  وترافقه  جانت،  
جوراية بانطالق خيمة ومعر�ض 
التقليدية  وال�سناعات  للحرف 
ببهو  جانت  مدينة  تنظيم  من 
الدين  حمي  الوطني  امل�رسح 
تقدمي  �سيتم  فيما   ، ب�سطارزي 

بالقاعة  م�رسحية  عرو�ض 
كاتب  م�سطفى  بقاعة  الكربى 
ن�ض  الذاكرة«  »نزيف  اأوبريت 
من  ملجموعة  �سعري  تركيب  و 
ال�سعراء العرب و اإخراج: م�سعي 
مديرية  فرقة  اإنتاج  ومن  نبيل 

اخلدمات اجلامعية الوادي.

عر�ص »يامنار« ملوؤ�س�سة 
جنوم التمثيل ميزاب«

املوايل  اليوم  يف  و�ستعر�ض 
»�سكون  وهما  م�رسحيتني 
ي�سمع �سكون« ن�ض: عبد القادر 
و�سينوغرافيا:  اإخراج  عرو�ض 
اإنتاج:  و  حبيب   جماهري 
للفن  »روافد  الثقافية  اجلمعية 
ويتمثل  ب�سار  من   وامل�رسح«  
الثاين يف »يامنار« ن�ض  العر�ض 
ومن  عي�سى  اهلل  عبد  :حمو 
اإنتاج:  و  علي  جناري  اإخراج 
جنوم  »موؤ�س�سة  ثقافية  جمعية 
غرداية  من  ميزاب«   التمثيل 
عر�ض  تقدمي  جانب  اإىل  وهذا 
»البلعوط  ال�سارع عر�ض  م�رسح 
اأحمد  قائدي  واإخراج:  »تاأليف 
جمعية  اإنتاج:  ومن   ه�سام  

بودرقة للم�رسح من البي�ض .

عرو�ص م�سرح ال�سارع 
تعيد النب�ص لالإبداع 

ال�سبابي

و�سيتم عر�ض م�رسحية جفاف 
بالقاعة الكربى م�سطفى كاتب 
و  مبارك  رقاين  واإخراج  ن�ض 
للثقافة  »الأمل  تعاونية  اإنتاج: 
و   ، اأدرار  من  العر�ض«   وفنون 
»حكاية  بعنوان   اآخر  عر�ض 
عبا�ض  تاأليف  من  منبوذين« 

حديد  بن  واإخراج   ، احلايك 
دري�ض  و اإنتاج: جمعية »�سحرا 
ال�سمعي  وفنون  للم�رسح 
ومن  تندوف  من  الب�رسي«  
جند     ال�سارع  م�رسح  عرو�ض 
وهي  العا�سمة«  يف  »احلاجة 
من تاأليف قطايف اأحمد واإخراج 
املخرج امل�رسحي قطايف العيد 
مليكة«  »جنوى  جمعية  اإنتاج:  و 

من جانت .

عبد القادر عزوز يعود 
اإىل الواجهة مب�سرحية  

»ك�سوف«

و�سي�ستمتع اجلمهور اجلزائري 
يف الفاحت من  اأوت 2019 بعر�ض 
واإخراج  تاأليف  والفر«  »الكر 
عثمان اأوقا�سم و اإنتاج: جمعية 
»اإيزملان لإحياء الرتاث الثقايف 
من  التقليدية«   وال�سناعات 
يف  �ستعر�ض  حني  يف   ، جانت 
نف�ض اليوم م�رسحية  »ك�سوف« 
واإخراج  بالنوي  مربوك   ، ن�ض 
املبدع  امل�رسحي  املخرج 
عزوز عبد القادر واملنتجة من 
طرف اجلمعية الثقافية للفنون 
من  الركح«   »�رسخة  الدرامية 
يخ�ض   وفيما   « مترنا�ست 
عر�ض  �سيتم  ال�سارع  م�رسح 
واأخرجها  األفها  التي  »وجع« 
واأنتجتها  دري�ض  حديد  بن 
جمعية »�سحرا للم�رسح وفنون 
ولية   من  الب�رسي«   ال�سمعي 

تندوف.  
هذه  ف�ستختتم  ولالإ�سارة   
الأيام  من   التا�سعة  الطبعة 
امل�رسحية للجنوب يوم ال�سبت 
03 اأوت 2019 بت�سليم ال�سهادات 

على املرتب�سني .  
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جامعة  من  باحثون  اقرتح 
�ضتانفورد يف كاليفورنيا اإ�ضافة 
من خالله  عامل جديد ميكن 
ف�ضل  باحتمال  املبكر  التنبوؤ 
القلب، وهو قيا�س مدى �ضهولة 
الكهربائية  املوجات  مرور 
دهون  اأن�ضجة  يف  الب�ضيطة 
ف�ضل  حالة  وتو�ضف  ال�ضاق. 
القلب  ا�ضتمرار  باأنها  القلب 
يف اخلفقان دون اأن يقدر على 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �ضخ 
اجللو�س  كرثة  اجل�ضم.  اأجزاء 
اكت�ضاف  توؤخر  احلركة  وقلة 

نتائج  ونُ�رشت  القلب  ف�ضل 
دورية  يف  اجلديدة  الأبحاث 
جمعية القلب الأمريكية، ويتم 
اجل�ضم  دهون  مقاومة  قيا�س 
عن  الكهربائية  للموجات 
ب�ضيطة  موجات  مترير  طريق 
املاء  زاد  وكلما  ال�ضاق،  يف 
كان  كلما  ال�ضاق  يف  وال�ضوائل 
�ضهاًل،  الكهربي  التيار  مرور 
ي�ضعف  الدهون  زيادة  وعند 
الكهربائية،  املوجات  مرور 
التنبوؤ  ميكن  ذلك  خالل  ومن 

املبكر باحتمال ف�ضل القلب.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�ضلت درا�ضة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�ضتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�ضة لالإ�ضابة 
با�ضطراب نق�س النتباه/ فرط الن�ضاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�ضائل الإعالم الرقمية هي امل�ضوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�س ا�ضطراب نق�س 

النتباه/ فرط الن�ضاط، مثل:
دخل الأ�رشة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�س الكتئاب

التدخني
ا�ضتخدام املخدرات �رشب الكحول

مل يكن من ال�ضهل قيا�س مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�س املراهقني الذين مل ي�ضتخدموا هواتفهم با�ضتمرار 
لديهم قواعد �ضارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�ضجعون اأطفالهم 

على القيام بن�ضاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�ضائل 
الرقمية الأخرى ب�ضبب اإمكانية التوا�ضل امل�ضتمر وامل�ضاركة 

امل�ضتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�ضاكل يف ال�ضرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�ضبب اعتيادهم على التحفيز امل�ضتمر. بالإ�ضافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�ضتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�س عندما يحني الوقت للرتكيز على �ضيء واحد فقط.
ا�ضتملت الدرا�ضة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�س 
الثانوية مل يكونوا م�ضخ�ضني با�ضطراب نق�س النتباه/ فرط 
الن�ضاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�ضتبيانات كل �ضتة اأ�ضهر 
ملدة عامني ت�ضاأل عن اأي اأعرا�س ا�ضطراب نق�س النتباه/ 

فرط الن�ضاط.
وجدت الدرا�ضة اأنه لكل ن�ضاط رقمي اإ�ضايف ميار�ضه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�ضابة باأعرا�س ا�ضطراب نق�س 

النتباه/ فرط الن�ضاط ترتفع بن�ضبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�ضخي�س ا�ضطراب فرط احلركة ونق�س 
النتباه ب�ضكل ر�ضمي؛ بل قد �ضاألوا فقط عن الأعرا�س. من 
املحتمل اأن بع�س م�ضكالت الأطفال تعك�س م�ضكالت اأخرى 

غري ا�ضطراب نق�س النتباه/ فرط الن�ضاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�ضبب الن�ضغال باجلهاز.

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك ال يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�ضابقة حول 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�ضمك والتي ت�ضتخدم من قبل املاليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�ضة اأن مكمالت زيت ال�ضمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�س يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �ضحة القلب والدماغ:
لن ت�ضاعد على العي�س لفرتة اأطول.

قد تخف�س م�ضتويات الكولي�ضرتول الوقائي.
حتدث »فرق �ضئيل« اأو »ل فرق« يف حالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�ضماك 
الزيتية نف�ضها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �ضمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تكون من م�ضدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رشات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رشبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �ضاعدت يف تقليل بع�س الدهون يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�س الدهون الثالثية ال�ضارة 

من خالل خف�ضها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�ضبب وجود ق�ضايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

ب�ضكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �ضحي اآثار �ضارة يف 
ال�ضحة.

علماء رو�ص يقرتحون »تن�صيط ال�صرطان« للق�صاء عليه!
جامعة  علماء  اقرتح 
الفدرالية  الأق�ضى  ال�رشق 
جديدة  طريقة  الرو�ضية 
لعالج الأمرا�س ال�رشطانية 
اخلاليا  حتفيز  طريق  عن 
ال�رشطانية النائمة ومن ثم 
مرحلة  يف  عليها  الق�ضاء 

ن�ضاطها.
اأن  بيان اجلامعة،  وجاء يف 
اهتمامهم  ركزوا  »الباحثني 
اخلاليا  حتول  على 
من  ال�رشطانية  اجلذعية 
اليقظة  اإىل  النوم  حالة 
وتعد  الن�ضط.  والتكاثر 
العدد  قليلة  اخلاليا  هذه 
عن  فقط  لي�س  م�ضوؤولة 
بل  الورم،  وانت�ضار  منو 
والنتكا�ضات اأي�ضا. وتكمن 
�ضعوبة العالج يف اأن التاأثري 
اجلذعية  اخلاليا  هذه  يف 
يف  فقط  ممكن  بفعالية، 
مرحلة ن�ضاطها التي ي�ضعب 

حتديد موعدها«.
األك�ضندر  ي�ضري  جانبه،  من 
رئي�س  كاغان�ضكي، 
اجلينومي  الطب  مركز 
الطب  كلية  يف  والتجديدي 
الأق�ضى  ال�رشق  بجامعة 
طريقة  اأن  اإىل  الفدرالية، 

اجلذعية  اخلاليا  حتفيز 
حمفوف  اأمر  ال�رشطانية 
حال  يف  ولكن  باملخاطر، 
تتاأثر  ل  فاإنها  �ضباتها، 
ويقول:  الكيميائي.  بالعالج 
املتقدمة  املراحل  »يف 
يتم  دائما  ال�رشطان،  من 
الختيار بني اخلطر املمكن 
املحتملة  الفوائد  وبني 
املقرتحة.  العالج  لطريقة 
تن�ضيط اخلاليا ال�رشطانية 
حاليا طريقة واعدة جدا«.

اجلذعية  اخلاليا  ومتلك 
اآليات  الدبقي  الورم  يف 
حممية  جتعلها  وقائية 
وبهذا  العالج.  تاأثري  من 
كاغان�ضكي  قال  ال�ضدد، 
التي  الطريقة  اإن  مو�ضحا، 
جامعة  علماء  اقرتحها 
الفدرالية،  الأق�ضى  ال�رشق 
اخلاليا  اإجبار  تت�ضمن 
على  ال�رشطانية  اجلذعية 
تن�ضيط الدورة اخللوية، اأي 
حتويلها اإىل احلالة الن�ضطة 

وتعري�ضها للعالج الكيميائي 
التي  اللحظة  املفاجئ، يف 

تفقد فيها حمايتها.
اأن  كاغان�ضكي  وي�ضيف 
ما  هي  املهمة  امل�ضاألة 
النوعية  امليزات  كانت  اإذا 
للخاليا  اجلزيئية  والآليات 
املحيطة باخلاليا اجلذعية 
يف الورم تتاأثر عند تن�ضيط 
اخلاليا  اأن  اأم  الأخرية، 
ب�ضورة  تن�ضط  اجلذعية 

م�ضتقلة.

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع احلرارة على الدماغ

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

وجد علماء جامعة هارفارد اأن 
الطق�س  حرارة  درجات  ارتفاع 
من  يزيد  ن�ضبيا  طويلة  لفرتة 
بالأمرا�س  الإ�ضابة  خطر 
قدرة  وتنخف�س  اخلطرية 
ب�ضكل  العمل  على  الإن�ضان 
كبري لدى ارتفاع احلرارة حيث 
القدرات  اآخر  با�ضتنزاف  يبداأ 
وت�ضاهم  لديه،  اجل�ضدية 
احلرارة املرتفعة بتدهور حاد 
جميع  من  الب�رش  �ضحة  يف 
حتى   18 من  وخا�ضة  الأعمار 

75 عاما.
تدهور  الباحثون  ولحظ 
لدى  املعرفية  القدرات 

هارفارد،  جامعة  يف  الطالب 
مبان  يف  يعي�ضون  الذين  من 
 %13 بن�ضبة  تكييف  دون  قدمية 
الذين  بزمالئهم  مقارنة  اأكرث، 
يعي�ضون يف مبان مكيفة يف فرتة 
ن�ضبة  ارتفعت  كما  ال�ضيف. 
لدى  والأداء  الرتكيز  انخفا�س 
لـ  ال�ضبب  لهذا  الطالب  بع�س 
30 و50%واأكد العلماء اأن البقاء 
لفرتات طويلة يف مناطق املناخ 
احلار دون و�ضائل التكييف يزيد 
الأمرا�س  اأعرا�س  خطر  من 
وال�ضدرية(  )القلبية  املزمنة 
وميكن اأن يوؤدي للموت يف نهاية 

املطاف.
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ف�سل حمبة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وثو�بها

�ُسوَل  َ َوالَرّ قال الل تعاىل: َوَمْن يُِطِع الَلّ
ُ َعلَيِْهْم ِمَن النَِّبِيّنَي  َفاأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن اأَنَْعَم الَلّ

نَي َوَح�ُسَن اأُولَِئَك  اِلِ َهَداِء َوال�سَّ يِقنَي َوال�ُسّ ِدّ ّ َوال�سِ
َرِفيقاً )الن�ساء: 69(.

عن عائ�سة ر�سي الل عنها قالت: جاء رجل 
اإىل النبي �سلى الل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول 
الل! اإنك لأحُبّ اإيَلّ من نف�سي، واأحُبّ اإيَلّ من 

اأهلي، واأحُبّ اإيَلّ من ولدي، واإين لأكون يف 
البيت فاأذكرك فما اأ�سرب حتى اآتيك فاأنظر 
اإليك، واإذا ذكرُت موتي وموتك عرفُت اأنك 

اإذا دخلَت اجلنة ُرفعت مع النبيني، واإن دخلُت 
اجلنة خ�سيت اأن ل اأراك، فلم يرَدّ عليه النبُيّ 

�سلى الل عليه و�سلم حتى نزلت عليه َوَمْن يُِطِع 
�ُسوَل. َ َوالَرّ الَلّ

اأخرج ال�سيخان رحمهما الل عن اأن�س بن مالك 
ر�سي الل عنه اأن رجاًل �ساأل النبي �سلى الل 
عليه و�سلم عن ال�ساعة فقال: متى ال�ساعة؟ 
قال: “وماذا اأعددت لها؟” قال: ل �سيء اإل 
اأين اأحب الل ور�سوله �سلى الل عليه و�سلم، 

فقال: “اأنت مع من اأحببت”. قال اأن�س ر�سي 
الل عنه: “فما فرحنا ب�سيء فَرَحنا بقول النبي 

�سلى الل عليه و�سلم: “اأنت مع من اأحببت”، 
فاأنا اأحب النبي �سلى الل عليه و�سلم واأبا بكر 

وعمر، واأرجو اأن اأكون معهم بحبي اإياهم، واإْن 
مل اأعمل مبثل اأعمالهم”.

قوله: “ل �سيء”، ويف رواية: “ما اأعددُت لها 
كثري �سالة ول �سيام ول �سدقة”، قال النووي 

رحمه الل: “اأي غري الفرائ�س، معناه: ما 
اأعددت لها كثري نافلة من �سالة ول �سيام ول 

�سدقة”.
قال الافظ ابن حجر رحمه الل: “قوله: “اإنك 

مع من اأحببت” اأي: ملحق بهم حتى تكون 
من زمرتهم، وبهذا يندفع اإيراُد اأن منازلهم 

متفاوتة فكيف ت�سّح املعّية؟ فيقال: اإن املعية 
حت�سل مبجرد الجتماع يف �سيء ما، ول تلزم 
يف جميع الأ�سياء، فاإذا اتفق اأن اجلميع دخلوا 
اجلنة �سدقت املعية واإن تفاوتت الدرجات”.
وقال النووي رحمه الل: “فيه ف�سل حب الل 

ور�سوله �سلى الل عليه و�سلم وال�سالني واأهل 
اخلري، الأحياء والأموات، ومن ف�سل حمبة 

الل ور�سوله امتثال اأمرهما واجتناب نهيهما، 
والتاأدب بالآداب ال�رشعية، ول ي�سرتط يف 

النتفاع مبحبة ال�سالني اأن يعمل عملهم؛ اإذ 
لو عمله لكان منهم ومثلهم”.

اأخرج ال�سيخان رحمهما الل عن عبد الل بن 
م�سعود ر�سي الل عنه قال: جاء رجل اإىل 

ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول 
الل! كيف تقول يف رجل اأحّب قوًما ومل يلحق 

بهم، فقال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم: 
“املرء مع من اأحب”. 

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

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

�ملذهب �ملالكي و�لبعد �لإجتماعي و�مل�سلحي يف توجهاته و�أحكامه 
املر�سلة  امل�سالح  اتخاذه  بف�سل 
اأ�سوله  من  اأ�سال  ال�سنة  والعادات 
م�سادره  من  وم�سدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�سى عليها قواعد مذهبه وا�ستمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رشعي 
ماألوفة  �سنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ل  اأو  اأفعالهم  النا�س يف  بني 

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل اخلا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�سلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  جللب امل�سالح ودرء املفا�سد، 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  الل  حكم 

خالف ذلك.

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

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

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

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

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن الل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن الل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َوالَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل الل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات الل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو الَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل الَلّ ِ �سلَّى الَلّ ر�سي الل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل الَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*الَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  الَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل الل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي الل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو الَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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مينا م�شعود �شيف الدورة 
الثالثة لـ »اجلونة ال�شينمائي«

   

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

من 19 اإيل 27 �شبتمرب املقبل.
واأكدت االإدارة، يف بيان، اأنها على مدار الدورتني ال�شابقتني للمهرجان، 
حر�شت على م�شاركة العديد من امل�شاهري العامليني، وخرباء �شناعة 
توفري  بهدف  ال�شينمائية،  واالأن�شطة  الفعاليات  من  كثري  يف  ال�شينما، 
والعامليني،  واالإقليميني،  املحليني،  االأفالم  ملحرتيف  ات�شال  قنوات 
للتوا�شل من خاللها، م�شيفاً اأن املهرجان يرحب مب�شعود، الذي حقق 

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

يف م�رش والعامل العربي.

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

   

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

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

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

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

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

اأجنلينا جويل يف موؤمتر "كوميك كون"
ك�سفت ا�ستديوهات مارفل ر�سميًا عن �سل�سلة م�ساريعها ال�سينمائية، التي تنوي اإطالقها خالل 

الفرتة املقبلة بالتعاون مع جمموعة من جنوم هوليوود وعلى راأ�سهم اأجنلينا جويل وناتايل 
بورمتان و�سكارليت جوهان�سون، وذلك خالل موؤمتر كوميك كون يف �سان دييغو، والذي 

تنطلق فعالياته يف الفرتة من 18 اإىل 21جويلية  اجلاري.

تقارير  تداول  من  اأيام  وبعد 
اأجنلينا جويل  النجمة  بان�شمام 
يف  اخلارقني،  االأبطال  لعامل 
 »The Eternals« فيلم بعنوان
خالل  من  جويل  اأكدت   ،
»كوميك  موؤمتر  يف  ظهورها 
كون« �شعادتها باالن�شمام لعامل 
مارفل من خالل م�شاركتها يف 
الفتة  »اخلالدين«،  فيلم  بطولة 
تدريب  لفرتة  تخ�شع  اأنها  اإىل 
الدور  ذلك  لتج�شيد  حالياً 
الذي �شيتطلب منها الكثري من 

اجلهد.
ومن املقرر اإ�شدار الفيلم يوم 6 
نوفمرب عام 2020، وتدور ق�شته 
املخلوقات  من  حول جمموعة 
 »The eternals« الف�شائية 
االأر�ش  تزور  التي  اخلالدون، 
اأن ي�شكنها الب�رش وت�شاهم  قبل 
جمموعة  وجود  يف  جتاربهم 
ذوي  واالأ�رشار  االأبطال  من 
من  الفيلم  اخلارقة،  القدرات 
ت�شاو،  كلوي  ال�شينية  اإخراج 
اأول امراأة تخرج فيلماً يف عامل 

مارفل ال�شينمائي.
فيلم »االأرملة ال�شوداء«

اإطالقها  مارفل  اأعلنت  كما 
»االأرملة  واالإثارة  احلركة  فيلم 

 ،2020 ماي   1 يوم  ال�شوداء« 
�شكارليت  النجمة  بطولة 
دور  تلعب  التي  جوهان�شون، 
»ناتا�شا  ال�رشية  العملية 
فيلم  اأول  ويعترب  رومانوف«، 
ال�شخ�شية،  تلك  حول  م�شتقل 
التي تواىل ظهورها يف عدد من 
االأفالم منها »الرجل احلديدي 
الذي  اإند غيم«،  »اأفينغرز  2« و 
حقق رقماً قيا�شياً على م�شتوى 

اأفالم  اأعلى  لي�شبح  االإيرادات، 
لالإيرادات  حتقيقاً  ال�شينما 

متفوقاً على فيلم اأفتار.
»Blade« فيلم

فاجاأت مارفل احل�شور باإعالن 
 »Blade« اإعادة اإ�شدار فيلمها
يقوم  اأن  املقرر  من  الذي 
بطولته النجم االأمريكي احلائز 
على االأو�شكار ماهر �شاال علي، 
لي�شبح بذلك اأول م�شلم يج�شد 

مارفل،  اأفالم  اأحد  بطولة 
عام  االأوىل  للمرة  �شدر  الفيلم 
بليد  حول  ق�شته  وتدور   ،1998
خارقة  بقدرات  يتمتع  الذي 
ملواجهة دراكوال، حيث تعر�ش 
دمه لالختالط باأحد م�شا�شي 
الدماء اأثناء والدته وهو ال�شبب 
يف امتالكه هذه القوة اخلارقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تتجاوز 150 مليون دوالر.
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ريا�سية  ن�سخ  اإطالق  تنوي  تويوتا 

�سياراتها  لكل 

ك�شفت ت�ي�تا م�ؤخراً عن كامري 
 TRD بتعديالت  وافال�ن 
رباعي  بدفع  وبري��س  الريا�شية 
اأجنل��س  ل��س  معر�س  خالل 
يبدو  وكما   ،2018 لل�شيارات 
الت�قف عند هذا  تن�ي  فاإنها ال 
ه�ليز  جاك  ك�شف  حيث  احلد. 
ال�اليات  يف  ت�ي�تا  رئي�س  نائب 

لعالمة  ع�شقه  عن  املتحدة 
ت�ي�تا  ق�شم  يفعله  وما   TRD
وي�شيفه  الريا�شية  للتط�يرات 
باأنه  اأعتقد  “اإنني  ال�شيارات  اإىل 
و �شيارة  كل  مع  ذلك  فعل  علينا 

وقد  اأب.”،  بيك  وحتى   SUV
قريباً  �شتح�شل  ك�روال  باأن  مّلح 
“هنالك  ريا�شية  تعديالت  على 

بالفعل.”   لتط�يرها  ن�ايا 
الن�شخة  فكرة  تبدو  حقيقة، 
منطقية  ك�روال  من  الريا�شية 
اجلديد  جيلها  ك�ن  للغاية، 
وت�شميم  ريا�شي  ب�شا�شيه  يتميز 
م�شتعدة  اأنها  يعني  ما  عدواين، 
اأكدت  ت�ي�تا  بالفعل.  لذلك 
ن�شخ  اإ�شافة  تن�ي  اأنها  اأي�شاً 

دفع رباعي ملزيد من م�ديالتها 
وذلك  بري��س،  يف  اإطالقه  بعد 
ك�روال  افال�ن،  كامري،  يت�شمنه 
“اإننا نريد منح مزيد   C-HRو
اإ�شافة  لعمالءنا،  اخليارات  من 
الريا�شية   TRD تعديالت 
خط�ة  يبدو  الرباعي  والدفع 

ذكية يف �شبيل حتقيق ذلك.” 

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

ميالن  �رشكة  ك�شفت 
عن  النقاب  اأوت�م�تيف 
 Milan Red اأيق�نتها 
تنتمي  التي  اجلديدة، 
اخلارقة  كار"  "هايرب  لفئة 
واأو�شحت ال�رشكة النم�شاوية 
تظهر  اجلديدة  �شيارتها  اأن 
وعر�س  مرت   4.74 بط�ل 
 1.20 وارتفاع  مرت،   2.16
وقاعدة عجالت بط�ل  مرت، 
على  تعتمد  كما  مرت،   2.75
األياف  من  اأحادي  هيكل 
بداخل  ويزاأر  الكرب�ن. 
ثماين  حمرك  ال�شيارة 
االأ�شط�انات على �شكل حرف 
وبف�شل  لرت.   6.2 �شعة   V
ترب�  �ش�احن  باأربعة  التعزيز 
بق�ة  املحرك  هذا  يزاأر 
ني�تن  ح�شان/1400   1325
االأق�شى،  الدوران  لعزم  مرت 
لعجالت  ت�جيهها  يتم  والتي 
حركة  ناقل  عرب  الدفع 

القاب�س  مزدوج  اأوت�ماتيكي 
من 7 �رشعات.

الهائلة  الق�ة  هذه  وبف�شل 
تزن  التي  ال�شيارة،  تت�شارع 
اإىل  الثبات  من  كجم،   1300
100 كلم/�س يف غ�ش�ن 2.47 
ثانية، يف حني ت�شل �رشعتها 
كلم/�س.   400 اإىل  الق�ش�ى 
ويت�ىل كبح جماح هذه الق�ة 
من  برميب�  مكابح  الهائلة 

الكرب�ن/ال�شرياميك.
مبالمح  ال�شيارة  وتتمتع 
تر�شمها  �رش�شة  ريا�شية 
االأيروديناميكية  العنا�رش 
االأمامي  اال�شب�يلر  مثل 
ونا�رش  الكبريين  واخللفي 
تقف  كما  ال�شخم،  اله�اء 
قيا�س  جن�ط  على  ال�شيارة 
20 ب��شة باالأمام و21 ب��شة 
طرح  املقرر  ومن  باخللف 
فقط  ال�شيارة  من  ن�شخة   99

ب�شعر ح�ايل 2 ملي�ن ي�رو.

ترامب اإىل جرنال موتورز: اأنتم تلعبون مع ال�سخ�ص اخلطاأ!
بتغيريات  ال�شيارات  متر �شناعة 
جذرية يف ع�رشنا، حيث التح�ل 
اإىل ال�شيارات الكهربائية والقيادة 
االآالت  على  واالعتماد  الذاتية 
وهي  مه�لة،  ا�شتثمارات  يكلف 
جرنال  ت�رشيح  اإىل  اأدت  عقبات 
يف  م�ظفيها  من   %15 م�ت�رز 
اأمريكا ال�شمالية، اأي اأن 14،000 
�شخ�س اأ�شبح عاطاًل عن العمل 
بني ليلة و�شحاها، مع اإغالقها 5 
من م�شانعها، ما نتج عنه غ�شب 
االأمريكية  ال�شيا�شية  القيادة  يف 

والكندية.
ترامب  دونالد  �رشح  حيث 

االأف�شل  “من  قائاًل:  لل�شحافة 
جديداً  م�شنعاً  يفتتح�ا  اأن  لهم 
باأ�رشع وقت ممكن، لقد اأخربتهم 
ال�شخ�س اخلطاأ  تلعب�ن مع  اأنتم 
بارا  ماري  مع  حتدثت  وقد 
وكنت  م�ت�رز-  جرنال  -رئي�شة 

�شارماً معها للغاية.”
�شمعت  عندما  معها  “حتدثت 
لها  وقلت  امل�شانع،  اإغالق  خرب 
�شاعدت  مدى  الأي  تعلمني  اأنتي 
احلك�مة جرنال م�ت�رز -عندما 
االأف�شل  من   ،-2009 اأفل�شت يف 
العمل  اإىل  تع�دوا  اأن  لكم 
وتفتح�ا م�شنعاً جديداً يف والية 

اأوهاي�.”
اأوهاي� هي والية رئي�شية يف حملة 
انتخاب ترامب يف 2020،  اإعادة 
االأ�شباب  اأحد  كانت  اأنها  حيث 
 ،2016 يف  لف�زه  الرئي�شية 
وخ�شارة ال�ظائف تعني خ�شارته 
اال�شب�ع  خالل  الناخبني،  تاأييد 
م�ت�رز  جرنال  اأعلنت  املا�شي، 
م�شنع  يف  ال�شيارات  اإنتاج  وقف 
يتم  الذي  اأوهاي�  يف  ل�رد�شتاون 
فيه اإنتاج �شيفروليه كروز، وهذا 
االأمريكي  الرئي�س  اأغ�شب  �شيء 
الأبعد احلدود “اإنهم يق�ل�ن باأن 
�شيفروليه كروز ال تُباع جيداً، لذا 

قلت لهم: ح�شناً؛ ا�شنع�ا �شيارة 
ميكنها اأن تباع جيداً!”

قال  فقد  كندا،  اإىل  بالن�شبة  اأما 
مع  حتدث  باأنه  ترودو  جا�شنت 
“خيبة  عن  وعرب  بارا  ماري 
م�شنع  الإغالق  ال�شديدة”  اأمله 
اأعلن  كما  ت�رنت�،  يف  اأو�شاوا 
امل�ظفني  دعمه  ال�زراء  رئي�س 
“�ش�ف  العمل  من  امل�رشحني 
نفعل كل ما يف و�شعنا مل�شاعدة 
تاأثروا مبا  الذين  عائالت ه�ؤالء 
اأقدامهم  على  لل�ق�ف  جرى 

جمدداً.”
يذكر باأن جرنال م�ت�رز �شت�قف 

باأمريكا ال�شمالية اإنتاج كاديالك 
CT6 وXTS، �شيفروليه ماليب� 
وكذلك  وف�لت  وكروز  وامباال 
اأن  العلم  مع  الكرو�س،  ب�يك 

�ش�ف  ال�شيارات  هذه  بع�س 
ي�شتمر اإنتاجها ب�شكل طبيعي يف 

دول اأخرى.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مط�رة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  االأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�ش�رة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املق�د، 
االأ�شرتالية  لل�ش�ق  املخ�ش�شة 
مبحركات  واالآ�شي�ية  واالأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�شانا.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن امل�ديل 
اجلديد من اأيق�نتها Blazer، التي 
تنتمي للفئة املت��شطة من امل�ديالت 
 .SUV الريا�شية متعددة االأغرا�س
اأن  االأمريكية  ال�رشكة  واأو�شحت 
�شيارتها اجلديدة يت�فر لها حمرك 
لرت  5ر2  �شعة  االأ�شط�انات  رباعي 
ني�تن مرت  و255  وبق�ة 193 ح�شان 
باالإ�شافة  االأق�شى،  الدوران  لعزم 

االأ�شط�انات  �شدا�شي  حمرك  اإىل 
ني�تن  ح�شان/365   305 بق�ة   V6
مرت. وتنتقل هذه الق�ة اإىل عجالت 
اأت�ماتيكي  حركة  ناقل  عرب  الدفع 
جه�د  وتت�شافر  �رشعات،   9 من 
املحركات مع نظام الدفع االأمامي 

اأو الرباعي.
وتزخر ال�شيارة اجلديدة، التي ت�شع 
ملا ي�شل اإىل 1818 لرتا من احلم�لة، 

بالعديد من �شبل الراحة، مثل ال�شقف 
واملق�د  املتحرك  البان�رامي 
التدفئة  ووظيفتي  للتدفئة  القابل 
ف�شال  االأمامية،  للمقاعد  والته�ية 
عن ال�شا�شة اللم�شية قيا�س 8 ب��شة 
اخلا�شة بنظام امللتيميديا املت�افق 
واأندرويد  كاربالي  اأبل  نظامي  مع 
اأوت�. كما تقدم ال�شيارة نظام �شحن 
 .USB اله�اتف الال�شلكي و6 منافذ
فر  يت� و

ب��شة   18 قيا�س  عجالت  لل�شيارة 
القيا�شي  التجهيز  باقات  �شمن 
�شمن  ب��شة   21 قيا�س  وعجالت 
باقة التجهيزات االختيارية. واأعلنت 
ال�شيارة  اإطالق  عن  �شيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
امل�ديلني  بني  و�شطاً  م�قعاً  لتتخذ 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�شف بعد عن االأ�شعار.
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ن�رشته  جديد  تقرير  ك�شف 
بوك  في�س  تعاقد  عن  رويرتز 
على  املوظفني  من  عدد  مع 
لتدريب  موؤقتة  عقود  �شكل 
اال�شطناعي  الذكاء  اأنظمة 
اإطالعهم  خالل  من  لديها 
على من�شوراتك اخلا�شة �شواء 

على في�س بوك اأو ان�شتغرام.
اأن  رويرتز  واأو�شحت 
بوك  في�س  مع  املتعاقدين 
املن�شورات  على  يوؤ�رشون 
بواحدة  عليها  يطلعون  التي 
رئي�شية  ت�شنيفات  خم�شة  من 
 ( مثل  م�شمونها  ح�شب 
�شيلفي، طعام، معامل طبيعية 
و�شهرية( اأو منا�شبة املن�شور ) 
فعالية تخ�س حياة امل�شتخدم، 
ن�شاط معني( وعنا�رش التعبري 

م�شاعر(  اآراء،   ( النف�س  عن 
ونوايا امل�شتخدم ) التخطيط 
االآخرين(  اإلهام  ما،  لفعالية 
ومكان ن�رش املن�شور ) املنزل، 

املدر�شة، العمل، اخلارج.
على  املتعاقدون  ويح�شل 
من�شورات  من  عينات 
تت�شمن  امل�شتخدمني 
�شا�شة،  لقطات  من�شورات 
تعليقات،  مع  من�شورات 
ا�شم  تت�شمن  واأحياناً 
ب�شاحب  اخلا�س  امل�شتخدم 
ح�شا�شة  ومعلومات  املن�شور 

اأخرى.
نقول  هنا  تالحظون  كما 
موظفني  ولي�شوا  متعاقدين 
ر�شميني يف في�س بوك، حيث 
ا�شطرت ال�رشكة اإىل التعاقد 

الهندية   Wipro �رشكة  مع 
بتوظيف  بدورها  قامت  التي 
مل�شاعدة  �شخ�س   260
الذكاء  تدريب  يف  بوك  في�س 
عر�س  خالل  من  ال�شنعي 

املحتوى عليه ومراقبة كيفية 
رويرتز  واأ�شارت  عليه  تعرفه 
مع  بوك  في�س  تعاون  اأن  اإىل 
قدمي حتى  املذكورة  ال�رشكة 

عام 2014.
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خا�صية جديدة يف »غوغل ماب�س« 
ملتابعة عرو�س املتاجر وال�صركات

الرقمية  للخرائط  غوغل  خدمة  تعتزم     
تتيح  جديدة  خا�شية  اإ�شافة  ماب�س«  »غوغل 
ومعار�س  التجزئة  متاجر  عرو�س  متابعة 
االأحداث  من  وغريها  ال�رشكات  وفاعليات 
دوت  نت  »�شي  موقع  واأ�شار  ال�شلة.  ذات 
اأنه  اإىل  التكنولوجيا  يف  املتخ�ش�س  كوم« 
اأو  املتجر،  اأو  ال�رشكة،  عن  البحث  كن  يمُ
متابعة  امل�شتخدم  يريد  الذي  املقهى  حتى 
االأحداث  لتظهر  »فولو«  زر  ينقر  ثم  اأن�شطته، 
والعرو�س وغريها من التحديثات على تبويب 
يو« على �شفحة »غوغل ماب�س«. وعلى  »فور 
اإ�شافة  خرب  التبويب  �شيعر�س  املثال  �شبيل 

مقهى امل�شتخدم املف�شل مثاًل نكهة جديدة 
خرب  اأو  يقدمها،  التي  امل�رشوبات  قائمة  اإىل 

وجود تخفي�شات يف متجره املف�شل.
وقال بول كول مدير منتجات »غوغل ماب�س« 
�شتتيح  اخلدمة  اإن  االإنرتنت  عرب  ر�شالة  يف 
للم�شتخدمني اأي�شاً معرفة االأن�شطة اجلديدة 
على  اجلديدة  اخلا�شية  وتتيح  افتتاحها،  قبل 
التي  ال�رشكات  الأ�شحاب  ماب�س«  »غوغل 
مازالت قيد االإن�شاء، اإن�شاء ح�شاب با�شتخدام 
خدمة  على  ويظهر  بيزن�س«  ماي  »غوغل 
»غوغل ماب�س« حتت �شعار »قريباً« قبل افتتاح 

ال�رشكة ر�شمياً بثالثة اأ�شهر.

كروم �صيتيح للم�صتخدم منع 
تتبعه عرب الكوكيز

  ك�شفت غوغل يف موؤمترها للمطورين عن طريقة جديدة تتيح مل�شتخدمي 
مت�شفح كروم تقييد تتبعهم من قبل املعلنني عرب الكوكيز.

كل  مبعرفة  للم�شتخدم  �شتتيح  غوغل  فاإن  اجلديدة  التحديثات  ومبوجب 
منها.  اأي  حلجب  خيار  له  وتوفر  جهازه  على  املخزنة  الكوكيز  ملفات 
�شتوفرها  التي  والواجهة  العمل  اآلية  تفا�شيل  عن  بعد  غوغل  تك�شف  ومل 
اأنها خطوة جديدة يف حماية كروم خل�شو�شية  اأكدت  يف املت�شفح، لكنها 
تتبع  يف  فقط  الكوكيز  على  املعلنني  يعتمد  ال  ولالأ�شف  م�شتخدميه 
امل�شتخدمني، لذا فاإن غوغل �شتخفف من مقدار املعلومات التي ير�شلها 

املت�شفح للمعلنني وذلك من اأجل حماربة طرق التتبع االأخرى.
بح�شب غوغل فاإن امل�شتخدمني يف�شلون االإعالنات التي تراعي احتياجاتهم 
االإعالنات  بتلك  بالتحكم  اخليار  لديهم  كان  اإن  فقط  لكن  واهتماماتهم، 
وعلى م�شتوى عايل من ال�شفافية. وعلى ذكر ال�شفافية، فاإن ال�رشكة قدمت 
اإ�شافة مفتوحة امل�شدر ملختلف املت�شفحات تقوم باإخبار امل�شتخدم اإن 
التي تقدمها غوغل عرب  تتعامل مع االإعالنات  كان هناك جهات و�شيطة 
�شبكتها االعالنية. و�شتوفر غوغل االإ�شافة قريباً على خمتلف املت�شفحات 
مع اإتاحة نظام واجهة برجمية وت�شجع باقي ال�شبكات االإعالنية االإن�شمام 
اإليها للو�شول اإىل م�شتوى جديد من ال�شفافية مع امل�شتخدم. اأمازون تطلق 
موقع خدمتها ال�شحابية AWS باللغة العربية من اأجل املزيد من التو�شع 
العربية  اللغة  اإطالق  اأمازون عن  اأعلنت  العرب،  التقنيني  ودعم  واالنت�شار 
ملوقع خدماتها ال�شحابية AWS، لتتيح للم�شتخدمني العرب االإطالع على 
مئات املنتجات ال�شحابية لل�رشكة بلغتهم االأم. ياأتي هذا مع خطة اأمازون 
الإتاحة خمدمات AWS يف البحرين �شمن ال�رشق االأو�شط لت�شاف اإىل 61 
اأمازون خمدماتها يف 20 منطقة جغرافية حول  اأخرى ت�شع فيها  منطقة 
لتعريب  العمل  لكنه على مايبدو قيد  بالكامل،  لي�س معّرباً  العامل. املوقع 
�شفحاته الداخلية، اإال اأن الواجهة الرئي�شية التي تعر�س منتجات ال�رشكة 

مبختلف ت�شنيفاتها معربة.
ناأمل اأن ت�رشع اأمازون وتعريب كامل موقعها و�شفحاته الداخلية التي ت�رشح 
من  تقدمه  ما  على  االإطالع  عملية  لتب�شط  الت�شعري  طريقة  اأو  املنتجات 

خدمات اأو �رشائها.

كيفية تفعيل و�صع التاأمني يف 
نظام الت�صغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�شع  االإ�شدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�شغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، باالإ�شافة اإىل 
الت�شميم،  بع�س التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�شغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�شع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�شم
 Lockdown التاأمني  و�شع  يتيح 
اخلا�شة  بياناتهم  حماية  للم�شتخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  االأ�شخا�س  من 
بالو�شول اأو الل�شو�س اأو حتى امل�شوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�شا�شة  على  االإ�شعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�شغيل اأدوات ا�شت�شعار 
على  التعرف  وميزة  االأ�شابع،  ب�شمات 
ال�شوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�شغيله ليجعل من امل�شتحيل اإلغاء 
حماية  م�شتوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�شع  اأن  من  الرغم  على 
م�شتخدماً  يكون  ال  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�شكل 
حلدوث  حت�شباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�شو�شيتك  يهدد  طاريء  �شيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�شع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�شغيل  نظام  من  اإ�شدار  باأحدث 
الذي  التا�شع  االإ�شدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�شم  يحمل 
الو�شع-  هذا  من  لال�شتفادة   9.0  Pie

الت�شغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأواًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل االإعدادات•

واملوقع  االأمان  تبويب  على  •ا�شغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�شل  حتى  لالأ�شفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �شا�شة  تف�شيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�شغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�س  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�شع  ا�شتخدام  كيفية 
الت�شغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�شع، �شيتم اإ�شافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�شغيل Power Off و اإعادة الت�شغيل 
 Screenshot و لقطة �شا�شة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�شغط على زر الت�شغيل كما هو وا�شح 

يف ال�شورة التالية:

ما   Lockdown و�شع  تن�شيط  عند 
عليك �شوى التايل:

•ال�شغط مع اال�شتمرار على زر ت�شغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�شغط على اأيقونة Lockdown من 
�شيذهب  وبعدها  �شتظهر  التي  القائمة 
القفل  �شا�شة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  االإ�شعارات  جميع  اإخفاء  و�شيتم 
رمز  با�شتخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

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

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

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

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

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

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

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

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

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

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

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

Kiwi اإزالة مت�صّفح

 

 من متجر غوغل بالي

اإىل  امل�شتند   Kiwi مت�شّفح  جذب 
النطاق  وا�شع  اهتماًما   Chromium
هذا  وات�شع  اأندرويد،  م�شتخدمي  بني 
بعد  وذلك  املا�شي،  ال�شهر  االهتمام 
اأن اأ�شاف الدعم الإ�شافات كروم �شطح 
من  التطبيق  اختفى  ذلك  بعد  املكتب، 

افرت�س  حيث  بالي،  غوغل  متجر 
دعم  ب�شبب  كانت  االإزالة  اأن  البع�س 
احلقيقي  ال�شبب  اأن  اإال  االإ�شافات، 
على  املت�شّفح  قدرة  هو  ذلك،  وراء 
ت�شغيل فيديوهات يوتيوب يف اخللفية، 
وهي وظيفة يفرت�س اأن تكون حمفوظة 
اال�شرتاك  مع  الر�شمي  يوتيوب  ملوقع 

املدفوع.
 Kiwi بالتايل يتبلور �شبب اإزالة مت�شّفح
ومع  غوغل،  ل�شيا�شة  فعلًيا  انتهاكه  يف 
يدعم  نف�شه  كروم  مت�شّفح  فاإن  ذلك 
ذلك  يف  مبا  الفيديو  مقاطع  ت�شغيل 
تفعيل  بعد  وذلك  اخللفية  يف  يوتيوب 

مت�شّفح  ا  اأي�شً املكتب”،  “�شطح  خيار 
Brave هو االآخر يت�شمن اإعداد حمدد 
لت�شغيل يوتيوب يف اخللفية، بالتايل من 
الناحية النظرية يجب حظر Brave من 

املتجر!
وا�شع،  نطاق  على  االأمر  اأخذنا  واإذا 
“التطبيقات التي يكنها ت�شغيل  مبعنى 
كٍل  حظر  �شيتم  اخللفية”،  يف  يوتيوب 
وغريها،  واأوبرا  وفايرفوك�س  كروم  من 
باأنه  املت�شّفح  عمل  فريق  اأ�شار  اأخرًيا 
غوغل حالًيا ترمُاجع �شبب االإزالة، وفور 
باملو�شوع  يتعلق  فيما  اأي جديد  وجود 

�شنمُ�شاركه معكم.

في�س بوك تطلع على من�صوراتك اخلا�صة لتدريب الذكاء 



حممد بن ترار

من  الكثري  املعر�ض  ويت�ضمن 
التي  املحتوى  احلديثة  التقنيات 
معرفته  تو�ضع  و  الزائر  ترثي 
املكرمة  مبكة  الدينية  بال�ضياحة 
»اأ�ضحابي«  واأو�ضح مدير معر�ض 
هذا  »حمتوى  ان  ع�ضريي  رائد 
املعر�ض يتمثل يف مواكب للرتفيه 
جت�ضد  التي  الدينية  ال�ضياحة  و 
مكانة ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم 
و  ال�ضالة  عليه  النبي  حياة  يف 

ال�ضالم«.
اأن  املتحدث  ذات  بني  كما 
ع�رش  من  يتكون  »املعر�ض 
عن  تتكلم  حمطة  كل  حمطات 
و  مواقفهم  و  ال�ضحابة  مكانة 
ا�ضتجابة  و  الهجرة  عمل  فريق 
و  النفي�ض  و  بالنف�ض  ال�ضحابة 
و�ضول  و  املنورة  املدينة  ميالد 
و  لأ�ضحابه  وداعه  و  اإليها  النبي 

موقف اخللفاء الرا�ضدين يف ن�رش 
الإ�ضالم بعد وفاته وذلك بخريطة 
الإ�ضالمية على  الفتوحات  تو�ضح 

يد كل خليفة«.
واأ�ضاف اأن هناك عدة كتب تتكلم 
�رشب  عن  ال�ضحابة  توقف  عن 
النبي  لأمر  امتثالهم  و  اخلمر 
عليه ال�ضالة و ال�ضالم و ا�ضتجابة 
لتجهيز  عنه  اهلل  ر�ضي  عثمان 

املدينة  من  »الع�رشة«  جي�ض 
موؤونة  بئر  �رشائه  و  تبوك  اىل 
عندما كان املاء يباع من املدينة 
يومنا  اإىل  هلل  وقفا  جعلها  حيث 
�ضورا  املعر�ض  ي�ضمل  كما  هذا  
لنقو�ض باأ�ضماء ال�ضحابة يف مدن 
و  تبوك  مثل  ال�ضعودية  اململكة 
اإىل  بالإ�ضافة  املنورة  املدينة 
بع�ض  مكانة  عن  تعريفية  اأفالم 

النبي  زوجة  ومنهم  ال�ضحابة 
ر�ضي  بكر  اأبو  �ضاحبه  و  خديجة 
جت�ضيد  اأي�ضا  ويت�ضمن  عنه  اهلل 
بينت  حيث  »اأحد«  غزوة  احداث 
ال�ضحابة  ت�ضحية  الأحداث  هذه 
الغزوة  هذه  و�ضهداء  باأنف�ضهم 
و  �ضهيدا   70 عددهم  بلغ  الذين 
ال�ضهداء حمزة  �ضيد  راأ�ضهم  على 
بن عبد املطلب عم الر�ضول �ضلى 

اهلل عليه و �ضلم.
الدينية  التظاهرة  هذه  حتتوي  و 
حديثة  بتكنولوجيا  قبة  على 
بتقنيات  مزودة  املحتوى  ثرية 
جت�ضد  حديثة  ومرئية  �ضوتية 
النبي  حياة  يف  ال�ضحابة  مكانة 
ال�ضماء  اأمنة  »النجوم  قال  الذي 
ال�ضماء  اأتى  النجوم  ذهبت  فاذا 
املعر�ض  ي�ضم  توعدون«كما  ما 
الذي �ضيتوا�ضل اىل ما بعد احلج 
متجرا يحتوي على كتب لل�ضحابة 

و بع�ض املقتنيات احلديثة .

مكة املكرمة

حجاج جزائريون يزورون 
معر�ص "اأ�صحابي " املتخ�ص�ص

امل�سيلة

�صكان بلدية خرمام 
يطالبون بالإنارة العمومية

مديرية توزيع الكهرباء و الغاز باحلرا�ش

قنوات توزيع الغاز الطبيعي بحي 
ال�صومام »�صليمة متاما«   

قوات املظليني الرو�سية 

ت�صلم منظومات 
�صواريخ م�صادة 

للدبابات توجه ليزريا
بداأت اإحدى وحدات مكافحة الدبابات 
مقاطعة  املرابط يف  املظليني  لواء  يف 
منظومات  تت�ضلم  الرو�ضية  فولغوغراد 
للدبابات  امل�ضادة  احلديثة  »كورنيت« 
اإدارة  جويلية   18 يوم  بذلك  اأفادت 
وزارة  يف  العامة  والعالقات  الإعالم 

الدفاع الرو�ضية.
املظليني  لواء  يف  الكتيبة  قائد  وقال 
اإن  �ضوزدالت�ضيف،  ،بافل  النقيب 
�ضابقا  ي�ضتخدمون  كانوا  كتيبته  جنود 
للدبابات  امل�ضادة  »فاغوت«  منظومات 
حان  لكن  �ضلكيا.  توجيهها  مت  التي 
جديدة  مبنظومات  ل�ضتبدالها  الوقت 
املنظومات  اأن  اإىل  النقيب  واأ�ضار 
باأجهزة  وتتزود  ليزريا  توجه  اجلديدة 
الأمر  ل�ضابقاتها،  خالفا  الليلية  الروؤية 
ا�ضتخدامها  من  م�ضغليها  ميّكن  الذي 
يف الظالم وقال النقيب اإن كتيبته تتوفر 
اأجهزة الكمبيوتر اخلا�ضة بتدريب  فيها 
الأفراد على ا�ضتخدام الأ�ضلحة اجلديدة. 
ومن �ضاأن تلك الأجهزة حماكاة الأو�ضاع 
وتدريب  القتال  ميدان  يف  احلقيقية 
الأفراد على تدمري الدبابات با�ضتخدام 
جندي  لكل  ذلك  عند  ويحدد  الليزر. 
هدف خا�ض ومو�ضم وت�ضاري�ض ويتوقع 
يف  اجلديدة  املنظومات  ت�ضتخدم  اأن 
التدريبات الع�ضكرية للواء التي �ضتجري 

يف اخلريف القادم.
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تون�ش

الغنو�صي يرت�صح 
لع�صوية الربملان

قال حزب النه�ضة الإ�ضالمي يف تون�ض يوم 
الأحد اإنه ر�ضح ر�ضميا زعيمه املوؤثر را�ضد 
يف  الربملانية  النتخابات  خلو�ض  الغنو�ضي 
اإليها  ينظر  الأول، يف خطوة  اأكتوبر ت�رشين 
على نطاق وا�ضع على اأنها حماولة للح�ضول 

على من�ضب قيادي كبري يف البالد.
يف  باملنفى  عاما(   78( الغنو�ضي  وعا�ض 
لندن نحو 20 عاما خالل فرتة حكم الرئي�ض 
ويلعب  علي.  بن  العابدين  زين  ال�ضابق 
ثورة  منذ  البالد  يف  كبريا  دورا  الغنو�ضي 

2011، لكنه مل يرت�ضح لأي من�ضب ر�ضمي.
با�ضم  املتحدث  اخلمريي  عماد  وقال 
حزب النه�ضة”قرار تر�ضيح را�ضد الغنو�ضي 
 1 تون�ض  بدائرة  احلزب  قائمة  راأ�ض  على 
دورا  الأحزاب  يلعب زعماء  اأن  اأي�ضا  هدفه 
رئي�ضيا يف هذه املرحلة احلا�ضمة من تاريخ 
البالد“،وتر�ضيح  يف  الدميقراطي  النتقال 
الغنو�ضي للمناف�ضة على مقعد بالربملان يف 
اأكتوبر ت�رشين  النتخابات التي �ضتجرى يف 
دور  للعب  ي�ضعى  باأنه  التكهنات  يعزز  الأول 
اأكرب يف الفرتة املقبلة رمبا كرئي�ض للوزراء 
حزبه  فوز  حال  يف  للربملان  رئي�ض  اأو 

بالنتخابات.

اخلرطوم

اختفاء ق�صري 
للمئات من 
املعت�صمني

اأعلن »جتمع املهنيني ال�ضودانيني«، ال�ضبت، 
يف  املواطنني«  ملئات  ق�رشي  »اختفاء  عن 
مقر  اأمام  اعت�ضام  ف�ض  اأحداث  اأعقاب 
قيادة اجلي�ض باخلرطوم يف 3 جوان املا�ضي 
الذي  التجمع  بيان �ضادر عن  ،جاء ذلك يف 
اإح�ضاء  بالبالد،وليوجد  احلراك  يقود 
حادثة  عقب  ق�رشيا  املختفني  لعدد  دقيق 
ف�ض العت�ضام، اإل اأن ن�ضطاء ن�رشوا �ضورا 
وتعد  العت�ضام  ف�ض  حادث  يف  ملفقودين 
�ضفحة »مفقود« اأبرز ال�ضفحات على موقع 
للبحث عن املختفني يف حادثة  »في�ضبوك« 

ف�ض العت�ضام.

وكيل اأعمال غاريث بيل

»زيدان عار«
الويلزي غاريث  الالعب  اأعمال  وكيل  انتقد 
الدين  زين  الفرن�ضي  املدرب  ب�ضدة  بيل 
فريقه  رغبة  عن  الأخري  اإعالن  بعد  زيدان 
ريال مدريد الإ�ضباين برحيل الالعب خالل 

�ضوق النتقالت ال�ضيفية اجلاري.
ت�رشيح  يف  بارنيت  جوناثان  الوكيل  وقال 
لوكالة »فران�ض بر�ض«: »زيدان عار، فهو ل 
يحرتم لعب قّدم الكثري لريال مدريد«وردا 
بايل قريبا من  اإذا كان  على �ضوؤال حول ما 
ذلك«  على  نعمل  »نحن  قال:  ريال،  مغادرة 
وكان قد �رشح زيدان، خالل موؤمتر �ضحفي 
)النتقال(  الأمر  كان  اإذا  »�ضرنى  بقوله: 
�ضيح�ضل غدا، واإذا مت الأمر فذلك �ضيكون 
اأجل  من  قريبا  الأمر  يتم  اأن  لناأمل  اأف�ضل، 
لي�ض  اأن الأمر  م�ضلحة اجلميع«واأكد زيدان 
الويلزي  اجلناح  اأن  اإىل  م�ضريا  �ضخ�ضيا، 
اأجل  من  بدنيا  لي�ض جاهزا  عاما   30 البالغ 
الفريق، لكن حتقيق رغبة املدرب الفرن�ضي 
امللكي  النادي  عن  رحيله  �ضفقة  تتم  باأن 
لي�ضت بالأمر ال�ضهل، ب�ضبب الراتب املرتفع 

الذي يتقا�ضاه الويلزي.

الواليات املتحدة

بومبيو »يرف�ص« 
لقاء نظريه 

ال�صهيوين 
اأفادت و�ضائل اإعالم اإ�رشائيلي باأن وزير 
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو رف�ض 
طلب نظريه الإ�رشائيلي ي�رشائيل كات�ض 
عقد لقاء ثنائي خالل زيارة الأخري اإىل 
الثنني  كات�ض  واأعلن  موؤخرا  وا�ضنطن 
اأنه  وا�ضنطن  اإىل  و�ضوله  لدى  املا�ضي 
التي  زيارته  خالل  بومبيو  لقاء  ينوي 
يف  للم�ضاركة  اأيام  ثالثة  ا�ضتغرقت 
الذي  الأديان  بحرية  اخلا�ض  املوؤمتر 
يف  لكن  الأمريكية  اخلارجية  نظمته 
بني  الت�ضالت  اقت�رشت  التالية  الأيام 
هام�ض  على  امل�ضافحة  على  الوزيرين 
ثنائيا  اجتماعا  يعقدا  ومل  املوؤمتر، 

بينهما 
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�ضكان  من  الع�رشات  اأم�ض  �ضباح  احتج 
امام  امل�ضيلة  ولية  جنوب  خرمام  بلدية 
ال�ضلطات  من  مطالبني  البلدية  مقر 
البلدي  املجل�ض   ، راأ�ضها  وعلى  املحلية 
ملعاناتهم  حد  لو�ضع   ، بالتدخل  اجلديد 
العمومية  لالإنارة  كلي  �ضبه  الغياب  من 
اأحياء  مناطق  جميع  م�ضتوى  على 
اأ�ضبحت  معظمها  واأن  خا�ضة  البلدية، 
عر�ضة لالآفات الجتماعية وال�ضطو على 
عن  البلدية  قاطنو   عرب   كما  املواطنني 
املعاناة التي يعي�ضونها جراء غياب الإنارة 
العمومية، حيث باتوا ل يغادرون منازلهم 
خا�ضة يف الفرتة امل�ضائية ب�ضبب الظالم 

التعر�ض  من  خوفا  تعرفه  الذي  الدام�ض 
التي باتت تهددهم  لالعتداءات وال�رشقة 
من قبل املنحرفني يف ظل انت�ضار الآفات 
لها  يتعر�ضون  التي  وال�رشقة  الجتماعية 
الإنارة  اأعمدة  تعطل  وي�ضبب  قبلهم،  من 
ال�ضديد  ال�ضتياء  من  حالة  يف  العمومية 
يعاين  اإيل جانب هذا  ال�ضكان  يف �ضفوف 
العزلة   من  املنطقة  اأطفال  من  العديد 
يعرفون  ل  اأنهم  حمدثونا  اأو�ضح  كما   ،
�ضكوت  ظل  يف  ترفيه  و�ضيلة  ا�ضمه  �ضيئا 
والو�ضعية  املعاناة  على  امل�ضوؤولني 

للمزرية لل�ضكان املنطقة .
عبدالبا�سط بديار

الغاز  و  الكهرباء  توزيع  مديرية  تطمئن 
حي  م�ضتوى  على  زبائنها  باحلرا�ض 
قنوات  اأن  الزوار  باب  ببلدية  ال�ضومام 
توزيع الغاز الطبيعي  بهذا احلي »�ضليمة 
متاما و ل حتتوي على اأي عطب«، ح�ضبما 
اأفادت به اأم�ض الأحد ذات املديرية يف 
فعلى  امل�ضدر  ذات  ح�ضب  و  لها  بيان 
م�ضتوى  على  الغاز  رائحة  انبعاث  اإثر 
التي  و  الزوار  باب  ببلدية  ال�ضومام  حي 
اجلزائرية  ال�رشكة  قيام  بعد  نتجت 
تبقى  ما  بنزع  الغاز  نقل  �ضبكة  لت�ضيري 
من املعدات القدمية داخل حمول الغاز 

الطبيعي، مت اإيفاد فرقة تقنية للتدخل و 
ا�ضالح قنوات الغاز الطبيعي التي اكدت 
بهذا  الطبيعي  الغاز  توزيع  قنوات  ان 
احلي »�ضليمة متاما و ل حتتوي على اأي 

عطب«. 
اأعوان  و  »م�ضالح  ان  اإىل  البيان  اأ�ضار  و 
مديرية توزيع الكهرباء و الغاز باحلرا�ض 
بهم  املنوطة  باملهام  متاما  واعني 
خ�ضو�ضا اإذا تعلق الأمر ب�ضالمة و راحة 
ل  »املديرية  اأن  م�ضيفا  املواطنني« 
تدخر اي جهد و ت�ضخر كل الإمكانيات 

حلماية زبائنها و ال�ضهر على راحتهم«.

بعد احتجازها ب�سكل مفاجئ

البحرية الإيرانية 
تفرج عن ناقلة 

النفط اجلزائرية

مت حظر ناقلة البرتول اجلزائرية »م�ضدر« يوم 
اجلمعة على ال�ضاعة 19:30 من قبل البحرية 
 ،20:45 ال�ضاعة  على  عنها  واأفرج  الإيرانية، 
اجلزائرية  ال�ضلطات  ات�ضال  بعد  مبا�رشة 
به  ذكرت  ح�ضبما  الإيرانية،  ال�ضلطات  مع 
للمحروقات  الوطنية  ال�رشكة  الأحد  اأم�ض 
انه  �ضوناطراك  بيان  اأو�ضح  »�ضوناطراك«و 
يوم    MESDAR النفط  ناقلة  حظر  »مت 
اجلمعة  19 جويلية 2019 على ال�ضاعة 19:30 
و  �ضاعة  ملدة  الإيرانية،  البحرية  قبل  من 
 20:45 ال�ضاعة  على  عنها  واأفرج  دقيقة   15
ال�ضلطات اجلزائرية مع  ات�ضال  بعد  مبا�رشة 

ال�ضلطات  الإيرانية«.

خالل 24 �ساعة االأخرية

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 4 اأ�صخا�ص

 
 14 واأ�ضيب  حتفهم  اأ�ضخا�ض   )4( اأربعة  لقي 
ح�ضب  الأخرية،  �ضاعة   24 خالل  بجروح  اآخرين 
العامة  للمديرية  بيان  الأحد  اأم�ض  به  اأفاد  ما 

للحماية املدنية.
املدنية   احلماية  وحدات  اأن  البيان  يف  وجاء 
 04 منها   مرور  حوادث  عدة  »اإثر  على  تدخلت 
اأ�ضخا�ض    04 وفاة   يف  ت�ضببت  دموية  الأكرث 
واإ�ضابة 14 اأخرين بجروح، مت اإ�ضعافهم ثم نقلهم 
اإىل خمتلف امل�ضت�ضفيات«ومن جهة اأخرى، ي�ضري 
بعودة  الحتفالت  اإثر  وعلى  اأنه  امل�ضدر  ذات 
اأر�ض  اإىل  القدم  لكرة  اجلزائري  الوطني  الفريق 
 2019 لالأمم  اإفريقيا  بكاأ�ض  تتويجه  بعد  الوطن 
وبالتن�ضيق  املدنية   احلماية  م�ضالح  اأقدمت 
املنا�ضبة  لهذه  املخ�ض�ض  الأمني  اجلهاز  مع 
�ضحية  بوعكة  م�ضابني  �ضخ�ض   70« باإ�ضعاف 
لـ  الأولية  الإ�ضعافات  تقدمي  مت  حيث  واإرهاق 
اأخرين   45 و حتويل  املكان  �ضخ�ض يف عني   25
زمرييل  و�ضليم  با�ضا  م�ضطفى  م�ضت�ضفيات   اإىل 

ونفي�ضة حمود بارين«.

�سعيدة 

اإنقاذ حياة 16 �صخ�صا 
من حريق داخل عمارة

جراء  �ضخ�ضا   16 حياة  اإنقاذ  ال�ضبت  اأم�ض  مت 
عمارة  داخل  اندلع  حريق  لدخان  ا�ضتن�ضاقهم 
لدى  الأحد  اليوم  علم  ح�ضبما  �ضعيدة،  مبدينة 
احلريق  �ضب هذا  قد  و  املدنية  احلماية  عنا�رش 
بعدادات كهربائية داخل �ضلم عمارة بحي الن�رش 
مما ت�ضبب يف تعر�ض 16 �ضخ�ضا لالختناق نتيجة 
وفقا  مل�ضاكنهم،  املت�ضاعد  للدخان  ا�ضتن�ضاقهم 
لنف�ض امل�ضدر و تدخلت عنا�رش احلماية املدنية 
نحو  امل�ضابني  هوؤلء  اإجالء  و  احلريق  لإخماد 
و  �ضعيدة  مبدينة   « مدغري  »اأحمد  م�ضت�ضفى 
فتحت العنا�رش املخت�ضة حتقيقا ملعرفة اأ�ضباب 

احلادث.
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