
اخل�سر ي�سعون 
اإىل ح�سم الت�أهل 

للدور الث�ين

تقوية املوؤ�س�س�ت وهيئة تنظيم 
االنتخ�ب�ت ره�ن املرحلة

مقري يكذب وك�لة 
�سبوتنيك الرو�سية 

اإيداع مري بو�سع�دة ال�س�بق 
واإط�رات اآخرين احلب�س 

يقوم بتن�سيق اأعمالها عبدالعزيز رحابي

ندوة حوار وطني  يوم 6 جويلية الق�دم

ممثلة �سركة " ريجي�س" اجلزائر ، مرمي 
فرقان  لـ" الو�سط"

افتت�ح مواقع جديدة يف 
�سطيف وحيدرة ب�لع��سمة

لنهب العقار  والتنازل عليه لبارونات املال 

مدراء اأمالك دولة ووالة متهمون بتزوير قرارات
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�س3
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الفريق قايد �سالح من 
اأكادميية �سر�سال

اجلي�س لن يتخلى 
عن مرافقة 

�س3احلراك ال�سعبي

�س3

�س3

�س13 �س4 �س4

ال�سنغال / اجلزائر 
اليوم ابتداء من 18:00

امللتقى الدويل حول " احلراك ال�سعبي بكلية العلوم ال�سيا�سية

بعد رحابي 

بتهمة تزوير وثائق بامل�سيلة 

    .       �ت�صاالت "و��صعة دون �إق�صاء �أي طرف

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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وهران

مديرة متو�سطة تتعمد حرمان 
تلميذة من اجتياز« البيام« 

.    جلنة التاأديب قامت مبعاقبتها و تنزيلها لرتبة »اأ�شتاذة«

تاأديب خا�صة  �أم�س، جلنة  قررت 
معاقبة  بوهر�ن  �لرتبية  مبديرية 
رحال  عبا�س  متو�صطة  مديرة 
و  �ملدينة  بو�صط  بال�صديقية 
من  �لإد�رية  رتبتها  من  �لتنزيل 
مديرة متو�صطة �إىل �أ�صتاذة ب�صبب 
من  تلميذة  حرمان  يف  تورطها 
�لتعليم  �صهادة  �متحانات  �جتياز 
�لدورة  خالل  »�لبيام«  �ملتو�صط 

من  �جلارية،  بال�صنة  �خلا�صة 
خالل �حلر�س على عدم ت�صجيلها 
�لإلكرتونية  �ل�صمية  بالقائمة 
�لتلميذة  تفاجئت  حيث  �لرقمية، 
�إ�صمها  تو�جد  عدم  من  ع«  �س   «
مرت�صحي  تخ�س  �لتي  بالقائمة 
»�لبيام« عند �لتحاقها مبوؤ�ص�صتها 

�لرتبوية .
تو�صل  حتقيق  فتح  مت  حيث 

حرمانها  يف  �ملديرة  تورط  �إىل 
خالفات  ب�صبب  �لت�صجيل  من 
و  �لتلميذة  بني  متت  مال�صنة  و 
تن�صى  مل  �لتي  �ملديرة  مع  وليها 
�لتلميذة  من  �نتقمت  و  �خلالف 
مل�صدر  �إ�صتناد�  و   ، �إنتقام  �رش 
فاإن  �لرتبية  مديرية  من  مطلع 
�لتلميذة  �إق�صاء  تعمدت  �ملديرة 
�صدمة  بحالة  �أ�صيبت  �لتي 

حرمانها  جر�ء  ع�صبية  و  نف�صية 
�أين  »�لبيام«  �متحان  �جتياز  من 
تلقيها  و  للم�صت�صفى  �إدخالها  مت 

للعالج.
جميع  باءت  �أن  بعد  �صيما 

مديرية  م�صوؤويل  حماولت 
من  متكينها  بخ�صو�س  �لرتبية 
�جتياز �لمتحان بالف�صل، بالرغم 
من رفع �صكوى لدى �إد�رة �لديو�ن 
�لوطني لالمتحانات و �مل�صابقات 

�لذي رف�س طلب عائلة  »�أوناك« 
�رشورة  على  �صدد  و  �ل�صحية 
»�لبيام«  �جتياز  و  لل�صنة  �إعادتها 

خالل �ملو�صم �ملقبل .
 اأحمد بن عطية

خبر في 
صورة

بلما�سي يرد على اإعالمية �سنغالية 
بطريقته  

خالل  من  �أم�س  �ل�صتغر�ب  بلما�صي  جمال  �لوطني  �لناخب  �أثار 
خالل  �ل�صنغاليات  �لعالميات  �إحدى  �صوؤ�ل  على  ��لرد  يف  طريقته 
و�ل�صنغال،  �خل�رش  مو�جهة  ت�صبق  �لتي  �ل�صحافية  للندوة  تن�صيطه 
و�لتي طلبت منه �لك�صف عن �لت�صكيلة �لأ�صا�صية �لتي �صوف يدخل بها 
مقابلة �ليوم، حيث طالبها بالنتظار �إىل �أم�صية �ليوم للتعرف عليها، 
�أليو  نظريه  عليه  يعتمد  �صوف  �لذي  �لتعد�د  لها  ك�صف  �ملقابل  ويف 

�صي�صي يف �ملبار�ة.

بلومي يت�سدر اأف�سل العبي الكرة 
اجلزائرية  

�أف�صل �لالعبني  ت�صدر �لنجم �جلز�ئري �ل�صابق خل�رش بلومي قائمة 
يف تاريخ �لكرة �جلز�ئرية وذلك وفق �لقائمة �لتي ن�رشها موقع »غول« 
�لعاملي و�لتي �صمت جمموع 15 لعبا، حيث ت�صدر �بن مدينة مع�صكر 
�لقائمة باعتباره �أف�صل لعب جز�ئري ح�صب �ملوقع، يليه ر�بح ماجر 
ور�صيد خملويف يف �ملركزين �لثاين و�لثالث، بينما �صمت �لقائمة عدد� 
من لعبي �جليل �حلايل يتعلق �لأمر بالثنائي �صفيان فيغويل وريا�س 

حمرز.

املركز جامعي بغليزان

اإ�سابة  20�سخ�سا بت�سمم غذائي 
غذ�ئي  ت�صمم  �إىل  �لثالثاء  �أم�س  �أول  �أم�صية  جامعيا  طالبا   20 تعر�س 
تناولهم حللويات فا�صدة يف حفل حفل تخرج  نتيجة  باملركز �جلامعي 
�حت�صنه �ملركز �جلامعي وح�صبما علم من م�صادر مطلعة �أن  06 طلبة 
من �مل�صابني ��صتقبلتهم م�صلحة �ل�صتعجالت �لطبية بالعيادة �ملتعددة 
�خلدمات و14 م�صا �آخر حولو� على م�صت�صفى حممد بو�صياف بغليز�ن 
مع مت  �لغذ�ئي  �لت�صمم  �لأمنية حتقيقا يف  �مل�صالح  فتحت  من جهتها 
للتحاليل وبهذ�  �لولئي  �خذ عيينة من �حللويات لعر�صها على �ملخرب 
�لعدد ي�صبح عدد �لإ�صابات بالت�صممات �لغذ�ئية منذ مطلع �صهر جو�ن 

�جلاري ب45 حالة منها حالة وفاة و�حدة .
ق  م

منطقة الك�شكا�س بعني الدفلى

تدمري قنبلتني تقليدتي ال�سنع
�ل�صعبي،  �لوطني  للجي�س  �لإرهاب، دمرت مفرزة  �إطار مكافحة  يف 
يوم 25 جو�ن 2019، مبنطقة �لك�صكا�س، ولية عني �لدفلى/ن.ع.1، 

قنبلتني )02( تقليديتي �ل�صنع. 

ما بني 16 اإىل 22  جوان 2019
29525 تدخال لوحدات احلماية املدنية
�صجلت   ،  2019 جو�ن    22 �إىل   16 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة   خالل  
بينها  13742 تدخــال  وحد�ت �حلماية  �ملدنية 29525 تدخال من 
�إجالء  و  �إ�صــعاف  فــيهــا  مت  �أيـن  �ل�صحي،  �لإجالء  بعمليات  خا�س 
1876  جريحا و حتويل 11602 مري�صا �إىل �مل�صت�صفيات من طرف 

�أعو�ن �حلــماية �ملدنيـة.
بـ  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  قامت  �ملرور  حو�دث  يخ�س  فيما  �أما 
2884 تـدخـال من �أجل 1645 حادثا مرور �أدت �إىل وفاة 39 �صخ�صا و 

جرح 1954 �آخرين مت �إ�صعافهم و نقلهم �إىل �ملر�كز �لإ�صت�صفائية.
�أ�صخا�س و  �أثقل ح�صــيلة �صجلت يف وليــة باتنة بوفاة 05  �أن  للعلم 
جرح 81 �آخريــن مت �إ�صعافهم و حتويلهــم �إىل �ملر�كز �لإ�صت�صفـائية  

على �إثـر  59  حو�دث مرور.

جامعة حممد بو�شياف امل�شيلة

االنتقال اإىل مرحلة »�سفر ورق«
يرتقب �أن ي�رشع بجامعة حممد بو�صياف بامل�صيلة بدء� من �صهر 
يوليو �ملقبل يف عملية رقمنة �لت�صيري �لبيد�غوجي و �لإد�ري مبا 
ينق�س من ��صتعمال �لورق وفق مبد�أ »�صفر ورق«، ح�صب ما ك�صف 

عنه �أم�س �لأربعاء رئي�س ذ�ت �جلامعة �لربوفي�صور كمال بد�ري.
�لتقلي�س  يعني  ورق  �صفر  »مبد�أ  باأن  �مل�صوؤول  ذ�ت  �أو�صح  و 
كل  �صتكون  بحيث  �لت�صيري  يف  �لورق  ��صتعمال   من  �لتام  �صبه 
�ملد�ولت  وحما�رش   و�لطلبة  بالأ�صاتذة  �خلا�صة  �لإعالنات 
�إجباريا  �لإد�رية  �لوثائق  وطلب  و�لتوجيهات  و�لتعليمات  �لنهائية 
ومو�قع  �حلديثة  و�لت�صال  �لإعالم  تكنولوجيات  با�صتخد�م 
مت  ذلك  حتقيق  �أجل  من  �أنه  �إىل  م�صري�  �لجتماعي«،  �لتو��صل 
و  ق�صم  بكل  خا�صة  �لجتماعي  للتو��صل  �صفحات  �إن�صاء  موؤخر� 

كلية بهذه �جلامعة.

باأن  تظاهرة  لبد  من �لعرت�ف 
فقيد �لكرة  �مل�صعدية بكر ب�صعود 
و�لوفاء  »�لعرفان  ل�صعار  �حلاملة  
من  �صيم  �ل�رشفاء »  و�لتي جتري 
بامللعب  و�أطو�رها  وقائعها  
�لبلدي �ل�صهيد  �حلبيب �أحمد  بن 
 ، فريق   16 ومب�صاركة  �صحر�وي  
و�أجو�ء   مالمح  يف  �لكثري  ت  غريرّ
�ملنطقة �لتي  ت�صهد �أياما �صيفية 
روتينية جافة  ، و�أن جلنة �لتنظيم 
عليوة   « �لفذ  �لريا�صي   بقيادة 

عبد �لباقي« و�لإعالمي �ملثابر »  
تو�تي كيحل » ��صتطاعت توظيف 
�أفكارها  وجهودها يف �لتعبري  كل 
عن �لقيم �لرفيعة و�ملعاين �ل�صامية 
لكرة �لقدم �ملمتعة �لهادفة  ،  و�أن 
جناح �أي مبادرة مرهون  بال �صك 
�جلاد  و�لعمل  �لأكيدة  بالرغبة  
تو��صع   عن   �لنظر  بغ�س     ،
يتال�صى  �لتي  �ملادية  �لإمكانيات 
�لأحيان  من  �لكثري  يف  تاأثريها 
�أمام  حتدي �ملبدعني �ملجتهدين 

و�صالبتهم ، كما يرى �أ�صحاب هذ� 
�لذي  �ل�صيفي   �لكروي  �لعر�س 
�لإن�صان  عائلة  تكرمي  بغية  �أقيم 
بكر  �ملتميز  و�لريا�صي  �لكرمي 
عمره  �صنو�ت  منح  �لذي  ب�صعود 
مب�صالح  �لرتقاء   �صبيل  يف 
�ملجتمع �مل�صعدي ،  �أن مثل هذه 
�ملحاولت �لر�قية لرت�صيخ ثقافة 
رد  �جلميل تدل على كرم ونبل  كل 
جناحها  ترجمة   يف   �مل�صاهمني 
يف  �ل�صتمر�ر  ويجب    ، �لفعلي  

�ملجتمع  تخدم  م�صاريع  تقدمي 
وت�صلرّط �ل�صوء على �إيجابياته ، لأن 
يحتاج   ل  �جلليلة  �لأعمال  تنفيذ 
�لو�صائل  من   كبرية   ف�صحة  �إىل 
�صادقة  نو�يا  �إىل  يحتاج  ما  بقدر 
وعز�ئم �صلبة ، ونعتقد �أن �لنو�دي 
ولعبيها   مب�صوؤوليها   �مل�صاركة  
ومدربيها  �صيقطفون ثمار  �للقاء 
، ماد�مت كل  و�لتناف�س ل حمالة 
و�لإبد�ع  �لتاألق  ومعطيات  ظروف 

متوفرة ومتاحة

دورة الفقيد  بكر ب�شعود مب�شعد » اجللفة » 

مبادرة حقيقية ترتجم نبل الكرم االأخالقي 

حّرا�س احلدود بتلم�شان

حجز 198 كلغ من الكيف املعالج
��س �حلدود، �إثر دورية على  حجز حررّ
بتلم�صان/ن.ع.2،  �ل�رشيط �حلدودي 
�ملعالج،  �لكيف  من  كيلوغر�م   )198(
�ل�صو�حل  حر��س  �صبط  فيما 
نف�س  من  �أخرى  كمية  بالغزو�ت، 
�ملادة تقدر بـ )31،95( كلغ. من جهة 
�أخرى، �أوقفت مفرزة للجي�س �لوطني 
من  عنا�رش  مع  بالتن�صيق  �ل�صعبي 

بتمرن��صت/ن.ع.6،  �لوطني،  �لأمن 
�صاحنة  منت  على  �لذهب  عن  منقبا 
خليط  من  كي�س   )147( بـ  حمملة 
بالإ�صافة  �لذهب،  وخام  �حلجارة 
�أحبط  حني  يف  تنقيب،  معد�ت  �إىل 
حماولة  �لوطني  �لدرك  عنا�رش 
�صخ�صا   )14( لـ  �رشعية  غري  هجرة 

بالقل، ولية �صكيكدة/ن.ع.5.

ع.ذ
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الفريق قايد �شالح من اأكادميية �شر�شال

اجلي�ش لن يتخلى عن مرافقة احلراك ال�سعبي
.       غايتنا الو�شول لل�شرعية 

.       ال طموحات �شيا�شية للموؤ�ش�شة الع�شكرية
�شدد الفريق اأحمد قايد �شالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، ، ب�شر�شال، على اأن 

اجلي�س الوطني ال�شعبي ينتظر من ال�شعب اجلزائري تفهما يرتقي اإىل م�شتوى ر�شيد الثقة التي جتمعه بجي�شه موؤكدا 
اأنه ال طموحات �شيا�شية للجي�س �شوى مرافقة ال�شعب لتجاوز االأزمة و اإر�شاء ال�شرعية الد�شتورية

ف.ن�شرين

�أركان  قائد  �لدفاع  وزير  نائب  وقال 
لقاء  خالل  �ل�شعبي،  �لوطني  �جلي�ش 
و  �أ�شاتذة  و  �إطار�ت  مع  توجيهي 
ل�رش�شال  �لع�شكرية  �لأكادميية  طلبة 
�ل�شعب  مر�فقة  �شيو��شل  �جلي�ش  �أن 
من  مر�فقة  كلمة  حتمله  ما  بكل 
يف  �لدفاع  وزير  نائب  و�أ�شاف  معنى 
زيارته  خالل  �ألقاها  توجيهية  كلمة 
ب�رش�شال  �لع�شكرية  لالأكادميية 

�أنه  بومدين«  هو�ري  �لر�حل  »�لرئي�ش 
�جلي�ش،  لقيادة  �شيا�شية  طموحات  ل 
خدمة  هو  �لوحيد  »طموحنا  قائال 
�ل�شادقة لل�شعب » و  �لبالد و�ملر�فقة 
خدمة  هو  طموحنا  »مبلغ  قائال  �شدد 
بالدنا و �ملر�فقة �ل�شادقة لهذ� �ل�شعب 
�لطيب و �لأ�شيل للو�شول ببالدنا و �إياه 
�إىل جتاوز �أزمتنا و بلوغ �أعتاب �ل�رشعية 
�لد�شتورية للتمكن بعدها من �لنطالق 
و  �شليما  منطلقا  و  �شلبة  �أر�شية  على 
�شحيحا و�أ�شاف يف كلمته قائال “�إننا 

�لوطن،  ربوع  كل  يف  �شعبنا  من  ننتظر 
�جلز�ئر  �أر�ش  من  �شرب  كل  يف  بل 
خطوة  كل  �إىل  ينظر  باأن  �ل�رشيفة، 
نخطوها، و�إىل كل م�شلك ن�شلكه، و�إىل 
كل عبارة ننطقها، و �إىل كل وجهة نتجه 
�إليها، و�إىل كل نهج ننتهجه،  ننتظر من 
�شعبنا تفهما يرتقي �إىل م�شتوى ر�شيد 
كما  بجي�شه  �ل�شعب  جتمع  �لتي  �لثقة 
“من كانت  تابع يقول يف ذ�ت �ل�شدد: 
من  ��شت�شهد  �لتي  �لأ�شيلة  �جلز�ئر 
وجهته  �ل�شهد�ء  من  �ملاليني  �أجلها 

�لرئي�شية، فال �شك �أنه �شيلتقي يف هذه 
�لغالبة  �لأغلبية  مع  �ل�شليمة  �لوجهة 
كما  �لأ�شيل”.  �جلز�ئري  �ل�شعب  من 
�شالح على خمتلف  قايد  �لفريق  عرج 
�مل�شلك   ، تعرت�ش  �لتي  �لعر�قيل 
�لوطني  �جلي�ش  قبل  من  �ملنتهج 
�أ�شخا�ش  ور�ءها  يقف  و�لتي  �ل�شعبي 
وخمل�ش  جدي  عمل  كل  يف  »يرون 
وم�شالح  مب�شاحلهم  م�شا�شا  للوطن 
»�ت�شحت  قد  باأنه  م�شيفا  �أ�شيادهم«، 
يظل  �لتوجهات«، حيث  �لنو�يا وجتلت 

 ، �ل�شاأن  ذ�ت  يف  و  لالأ�شلح«  »�لبقاء 
على  �أخرى،  مرة  �لتاأكيد  �لفريق  جدد 
�شيو��شل  �ل�شعبي  �لوطني  �جلي�ش  �أن 
�إرجاع  غاية  �إىل  لل�شعب  مر�فقته 
باجلز�ئر  و�ل�شمو  ن�شابها  �إىل  �لأمور 
و  �لأمم”،  بني  �مل�شتحقة  مكانتها  �إىل 
�لذي  “�لإخال�ش”  من  �نطالقا  ذلك 
�لفريق  و�أ�شاف  و�شعبها  للجز�ئر  يكنه 
�لآن  تبني  “لقد  قائال  �شالح  قايد 
�لأ�شود  �خليط  من  �لأبي�ش  �خليط 
�لتوجهات  وجتحت  �لنو�يا  و�ت�شحت 

هلل  يخل�ش  �لذي  لالأ�شلح  و�لبقاء 
�أركان  رئي�ش  وو��شل  و�ل�شعب  و�لوطن 
�جلي�ش �لوطني �ل�شعبي قائال: “نعترب 
�أنف�شنا يف �جلي�ش �لوطني �ل�شعبي من 
و�مل�شلحة  �ملخل�شة  �لفئة  هذه  طينة 
�ل�شجرة  مبثابة  تعترب   �لتي  و�ملثمرة 
زيارة  تدوم  لالإ�شارة  و  �لثمار.  �لكثرية 
قائد �لأركان يومني مت عقد �ليوم �لأول 
�إطار�ت  من �لزيارة لقاء توجىھيا مع 
�أن  �ليوم  ينتظر  و  �لأكادميية،  وطلبة 

يرت�أ�ش مر��شم حفل تخرج �لدفعات.

�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شاتذة  دعا 
يف  �مل�شاركني  و�لباحثني 
كلية  نظمته  �لذي  �مللتقى 
و�لعالقات  �ل�شيا�شية  �لعلوم 
 « عنو�ن:  حتت  �لدولية 
�جلز�ئر  يف  �ل�شعبي  �حلر�ك 
�لدميقر�طي  �لنتقال  جدلية 
و�لأمن �ملجتمعي« �حلر�كيني 
ما  على  و�لرتكيز  لالنتباه 
�للجنة  حتتاجه �ملرحلة وهي 
و�لإ�رش�ف  لتنظيم  �مل�شتقلة 
�لبتعاد  مع  �لنتخابات،  على 

عن �أي �إلهاء�ت �أخرى.
�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  و�أكد 
حممد   3 �جلز�ئر  بجامعة 
يف  يتمثل  �لرهان  �أن  �شلبي 
�حلفاظ  مقابل  �لتغيري  كيفية 
طارحا  �ل�شتقر�ر،  على 
فر�شية �لرتباط بني �ملكا�شب 
و�ل�شتقر�ر  �مل�شرتكة 
يتوفر عرب  و�لذي  �لجتماعي 
ت�شور �لفاعلني �لأ�شا�شيني �أن 
يحقق  �حلر�ك  عن  ينتج  ما 
مك�شبا لكل �لأطر�ف و�إن كان 
�لتجارب  �أن  مو�شحا  ن�شبيا، 
�لعربية ف�شلت يف حتقيق ذلك 
�لعامل  من  دول  �أن  حني  يف 
يف  �ل�شري  يف  جنحت  �لثاين 
ذلك �لجتاه على غر�ر ماليزيا 
لكل  �أن  متد�ركا  وتركيا، 
و�شياقها  خ�شو�شياتها  جتربة 
ولها  و�لتاريخي  �لجتماعي 
على  بناء  تاأتي  �لتي  و�شائلها 
يف  حددها  �لتي  �لأهد�ف، 
من  �لدولة  موؤ�ش�شات  تقوية 
�لتو�زن  �إعادة  �إىل  �لعد�لة 
�ل�شلطة  تقوية  غر�ر  على 
جمال  وتو�شيع  �لت�رشيعية 
�شالحيات  وت�شييق  �لأحز�ب 

�لرئا�شة. 
�لعلوم  �أ�شتاذ  جهته  من   
 3 �جلز�ئر  بجامعة  �ل�شيا�شية 
فقد�ن  �أن  فاأو�شح  حممودي 
لل�شبب  �ل�شيا�شي  �لقر�ر 
�لرئي�ش  و�شول  منذ  �لعلمي 
و�شع  ما  هو  للحكم  بوتفليقة 
قائال  �لرف�ش،  هام�ش  من 
�لر�شوة  طبعته  �لو�شع  �أن 
�لعالوة  باأنها  عرفها  �لتي 
�لقر�ر  �شاحب  يتلقاها  �لتي 

�لذي  �ل�شتقر�ر  حتقيق  بغية 
ت�شتفيد منه �ل�رشكات متعددة 
تلك  من  جاعال  �جلن�شيات، 
يدعم  ما  باأنها  �لو�شعية 
يف  �لهدف  حتديد  �رشورة 
�ملف�شدين  تنحية  فقط  لي�ش 
بل بناء دولة قوية، يف حني �أن 
�إل  هو  ما  �ملفي�شدون  تنحية 
و�شيلة يف طريق �لدولة �لقوية 
�لتي تتخلى عن فقد�ن �لقر�ر 

�ل�شيا�شي �ل�شابق.

فقدان الثقة باالإعالم 
دفع باجتاه »الفاي�شبوك«

�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  �أما 
ولد  ميلود  �شعيدة  بجامعة 
�مل�شهد  �أد�ء  فقيم  �ل�شديق 
لأنها  بالإخفاق  �لإعالمي 
للو�جهة  �إعالمية  �شيا�شة 
لنف�ش  تخ�شع  كونها  فقط، 
ل�شعفها،  �أدت  ما  �ل�شلطة 
�لعمومي  لالإعالم  بالإ�شافة 
�لإعالم  دور  من  خرج  �لذي 
باجتاه  دفع  ما  وهو  للدعاية، 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
ب20 مليون ح�شاب فاي�شبوك، 
هام�ش  فقد�ن  �أن  م�شيفا 
�حلرية لالإعالم جعل �لتوظيف 
يتجه للعامل �لفرت��شي لت�شبح 
ذلك  �أن  لي�شيف  تاأثري،  �أد�ة 
�شاهم يف حر�ك 22  فيفري، 
��شتغالل  �إىل  بال�شورة  عائد� 
للتعبري  �ملالعب  مدرجات 
�ملو�قع  مبختلف  و�حلركية 
�ملو�عيد  ل�شبط  �أد�ة  لت�شبح 
�ملعار�شة  يف  ��شتغلت  بعدما 
و�لتنفي�ش، د�عيا �لإ�شرت�تيجية 
�إىل  باجلز�ئر  �لإعالمية 
خمتلف  وتوظيف  ��شتغالل 
لك�شب  �لإت�شالية  �لو�شائل 
خا�شة  �ملجتمع،  �رش�ئح 
مبو�قع  �لتالعبات  ظل  يف 
يف  �لجتماعي.  �لتو��شل 
�لعلوم  �أ�شتاذ  �أ�شاف  حني 
�ل�شيا�شية عبد �لرز�ق �شاغور 
�أن �ل�شعف نتاج حجم �لرقابة 
�لتي فر�شت وحرمت �لإعالم 
من  تنوعها  على  وو�شائله 

�ملمار�شة �حلرة.

القيادة وهيئة تنظيم 
االنتخابات رهان املرحلة 

حجال  �شادق  �لدكتور  بدوره 
مو�قع  تاأثري  حجم  �أو�شح 
�لجتماعي، مو�شحا  �لتو��شل 
�أنها ��شتخدمت كاآلية للحر�ك، 
وتفويت  للحذر  دعا  باملقابل 
ي�شعون  من  على  �لفر�شة 
حاليا  باحلر�ك  للتالعب 
�لمتياز�ت  �أ�شحاب  وهم 
�لو�شع  من  و�مل�شتفيدين 
دليل  ل  باأنه  متد�ركا  �ل�شابق، 
يعرف  ما  وجود  على  ملمو�ش 
بالذباب �للكرتوين وت�شببه يف 
�أحد�ث �خلالفات بني �أطر�ف 
�حلر�ك بهدف �لثورة �مل�شادة 
نفي  باملقابل  ل ميكن  �أنه  �إل 
تلك  نبذ  يتعني  حني  يف  ذلك، 
على  و�لرتكيز  �خلالفات 
للحر�ك  �لأ�شا�شية  �ملطالب 
�لتي ر�أى يف  �لقيادة  بد�ية من 
رف�شها باأنها غرق يف �ل�شعبوية 
�لبناء،  �لتفكري يف مرحلة  بدل 
على  �لرتكيز  جانب  �إىل 
�مل�شتقلة  �لهيئة  تعيني  كيفية 
لالإ�رش�ف وتنظيم �لنتخابات.

�أ�شباب  �إىل  بالعودة  �أما 
حمدث  فعاد  �ل�شعبي  �حلر�ك 
»�لو�شط« بال�شورة �إىل خمتلف 
�لإ�شكالت �لتي طبعت �لو�شع 
�شابقا، مو�شحا �أن �ملجتمع 
عرف عدة تطور�ت �جتماعية 
وثقافية  وتعليمية  و�قت�شادية 
�أن  �إل  حا�شل  حت�شيل  نتاج 
وموؤ�ش�شات  �ل�شيا�شي  �لنظام 
�لدولة مل تو�كب ذلك �لتطور 
و�حلكومة  �لربملان  عرب 
�ملدين  و�ملجتمع  و�لأحز�ب 
بدل  تقليدية  جد  بقيت  �إذ   ،
�لتكيف مع تطور�ت �ملجتمع، 
�ل�رشعية  يف  بالغرق  م�شتدل 
مكافحة  و�رشعية  �لثورية 
 62 �أن  حني  يف  �لإرهاب، 
باملائة من �جلز�ئريني حاليا 
ذلك  ظل  يف  يعاي�شوها   مل 
�ل�شيا�شية  �مل�شاركة  غابت 
و�نتقلت  �ملوؤ�ش�شات  عن 

للتعبري عن طريق �ل�شارع.

امللتقى الدويل حول » احلراك ال�شعبي
 بكلية العلوم ال�شيا�شية

تق�ية امل�ؤ�س�سات وهيئة تنظيم 
االنتخابات رهان املرحلة

�شابقون  �أم�ش،م�شوؤولون  مثل  
و�أبناوؤهم، �أمام قا�شي �لتحقيق 
بتهم  �حممد  �شيدي  مبحكمة 
تتعلق بالف�شاد و�ختال�ش �أمو�ل 

بـ  �لأمر  حق،ويتعلق  وجه  بغري 
�لوزير  بينهم  من  �شخ�شا،   24
�أويحيى،  �أحمد  �ل�شابق  �لأول 
جانب  �إىل  �أويحيى  �أمني  وجنله 

»�ل�شاحل«  �لدولة  �إقامة  مدير 
وزوجته. ملزي  حميد  �ل�شابق، 

جمع  تهمة   يو�جه  �لذي 
بالقت�شاد  مت�ش  معلومات 

�لوطني و�جلو�ش�شة ل�شالح قوى 
�أجنبية، ومت  ��شتدعاء كل �أفر�د 

عائلته لتقدمي �إفاد�تهم.

ا�شتكماال للتحقيقات يف ملفات يتورطون فيها تتعلق بالف�شاد

مث�ل اأويحيى وملزي و24 اآخرين  مبحكمة �سيدي احممد

يقوم بتن�شيق اأعمالها عبدالعزيز رحابي

ندوة ح�ار وطني  ي�م 6 ج�يلية القادم
ات�شاالت »وا�شعة دون اإق�شاء اأي طرف

�لأ�شبق،  �لت�شال  وزير  ك�شف 
�أم�ش  رحابي،  �لعزيز  عبد 
مبهمة  تكليفه  عن  �لأربعاء، 
�لوطنية  �لندوة  لإد�رة  �لتن�شيق 
يوم  تنظيمها  �ملزمع  للحو�ر 
مب�شاركة  �لقادم  جويلية   6
وممثلني  و�شخ�شيات  �أحز�ب 
و�شباب  �ملدين  �ملجتمع  عن 

�حلر�ك �ل�شعبي.
وقال رحابي يف من�شور له عرب 
�أن  �لفاي�شبوك  على  �شفحته 
�ملدين  و�ملجتمع  »�لأحز�ب 
�أر�شية  قدم  �لذي  �ملو�شع 
وجمعيات  �لفارط  جو�ن   15
�شتنظم  �ل�شعبية  �لهبة  �أفرزتها 

 6 يوم  �لوطني  �حلو�ر  ملتقى 
جويلية  2019، وكلفت بالتن�شيق 
�ل�شيا�شية  �ملبادرة  هذه  لإد�رة 
�ل�شاملة و�جلامعة لو�شع ت�شور 
�لأزمة  من  للخروج  و�آليات 
�إىل  معقولة  �آجال  يف  و�لذهاب 
رئا�شية  �نتخابات  �أول  تنظيم 

دميقر�طية يف تاريخ �لبالد«.
و�أعلن �لوزير �ل�شابق عن قيامه 
�إق�شاء  دون  »و��شعة  بات�شالت 
تنظيم  يف  للم�شاركة  طرف  �أي 
مر�حله  كل  يف  �للقاء  هذ� 
للخروج  �ل�شعي  يف  و�لنخر�ط 
من �لأزمة«، مو�شحا �أنه �لتقى 
جو�ن   19 يوم  �لإطار  هذ�  يف 

قيادة  �أع�شاء  من  مبجموعة 
�ل�شرت�كية  �لقوى  جبهة  حزب 
ملتقى  م�رشوع  حمتوى  وقدم 

�حلو�ر �لوطني.
دعي  �أنه  رحابي  و�أ�شاف 
يونيو   26 �جتماع  حل�شور 
ند�ء  �أم�شت  �لتي  لالأحز�ب 
يوم  �لدميقر�طي  �لبديل  قوى 
18 جو�ن »بعد م�شاورة �أطر�ف 
مبادرة ملتقى �حلو�ر �لوطني«، 
»لتقدمي  باحل�شور  كلف  و�أنه 
روؤيتنا و�لعمل من �أجل �لتقارب 
للوطن  �خلري  فيه  ملا  و�لتو�فق 

و�ملو�طن«.
�لتنظيمية  �للجنة  وكانت 

�لندوة  بتح�شري  �ملكلفة 
حددت  قد  للمعار�شة  �لوطنية 
�ملقبل  جويلية   6 تاريخ 
�لوطنية  �لندوة  لنعقاد  موعد� 
فيها  �شت�شارك  �لتي  �جلامعة 
وممثلون  و�شخ�شيات  �أحز�ب 
و�شباب  �ملدين  �ملجتمع  عن 
�للجنة  متكنت  وقد  �حلر�ك 
بتح�شري  �ملكلفة  �لتنظيمية 
�لندوة �لوطنية من �إقناع �لتجمع 
من �أجل �لثقافة و�لدميقر�طية 
بامل�شاركة يف هذه �لندوة، فيما 
مت�شكت جبهة �لقوى �ل�شرت�كية 
جمل�ش  �إىل  �لد�عي  مبقرتحها 

تاأ�شي�شي.

جمتمع  حركة  رئي�ش  �أو�شح 
وكالة  �أن  �لرز�ق  عبد  �ل�شلم، 
بدقة  تنقل  مل  “�شبوتنيك” 
�حلو�ر �لذي منحه لوكالة �لأنباء 
�لرو�شية قال مقري �أنه مل يدل 

باأي ت�رشيح لوكالة “�شبوتنيك” 
ت�رشيح  باأي  �أدل  مل   ” فاأو�شح 
�شبوتنيك ولكن كانت يل  ملوقع 
مقابلة مع وكالة �لأنباء �لرو�شية 
�لوكالة  وما نقل يف �ملوقع عن 

�لو�يف،  و�لنقل  للدقة  يفتقد 
ولتو�شيح ما ذكرته يف �لنقطتني 
�إعالم  و�شائل  تناقلتهما  �للتني 
�شبوتنيك   موقع  عن  جز�ئرية 
ت�شجيال  حم�ش  رئي�ش  ن�رش 

حل  من  موقفه  يظهر  �شوتيا 
جبهة �لتحرير �لوطني و �لتجمع 
ورحيل  �لدميقر�طي  �لوطني 

�لباء�ت.
ف.ن�شرين 

بعد رحابي 

مقري يكذب وكالة �سب�تنيك الرو�سية 

ف.ن

�ملحامني  من  �لع�رش�ت  نظم 
�أمام  �حتجاجية  وقفة  �أم�ش 
مقر حمكمة تيزي وزو من �جل 
�لق�شاء«  ب«��شتقالل  �ملطالبة 
�حلر�ك  مع  �لت�شامن  وكذ� 
�ل�شعبي �لذي بد�أ يوم 22 فرب�ير 
برحيل  للمطالبة  �ملا�شي 

�ملحامني  هوؤلء  وعرب  �لنظام 
�لتجند  مبو��شلة  �لتز�مهم  عن 
مطالبهم  حتقيق  غاية  �إىل 
�لق�شاء  »��شتقالل  يف  �ملتمثلة 
وردد  �لقانون  دولة  ل�شمان 
�لذين  �ل�شود�ء  �لبدلة  �أ�شحاب 
�لوطني  �لعلم  يحملون  كانو� 

»تكري�ش  �إىل  تدعي  �شعار�ت 
ومن  و�لعد�لة  �لدميقر�طية 
»حماربة  �ملطالب  هذه  بني 
�لف�شاد عن طريق فتح �مللفات 
دون  �لظاهرة  بهذه  �ملتعلقة 
�ل�شلطات  من طرف  �شغوطات 
لتيزي  �ملحامني  نقيب  و�أكد 

�أن  بر�هيمي  �لأ�شتاذ  وزو 
�لبد�ية  منذ  »�شاركت  منظمته 
ونددت  �ل�شعبي  �حلر�ك  يف 
�لتي  �لتوقفيات  و  بالتجاوز�ت 
�ملتظاهرين  من  عدد�  م�شت 

�جلمعة �ملا�شية
�ش- ح

تيزي وزو

املحام�ن يخرج�ن يف م�سرية �سلمية 
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اأو�ضحت ذات املتحدثة لدى  و 
جريدة  منتدى  يف  ا�ضت�ضافتها 
تقوم  املوؤ�ض�ضة  اأن  الو�ضط 
ح�ضب  عمل  مكاتب  بتوفري 
الزبون  يريدها  التي  املدة 
طويلة   اأو  موؤقتة  كانت  �ضواء 
املوؤ�ض�ضة  ممثلة  اأو�ضحت  و 
احل�ضول  للزبون  ميكن  انه 
جمهز  و  مفرو�ش  مكتب  على 
التكنولوجيا  و�ضائل  بكامل 
عمل  لفريق  اأو  واحد  ل�ضخ�ش 
الطلب كما  كامل و هذا ح�ضب 
قاعات  توفري  للموؤ�ض�ضة  ميكن 

اجتماعات بال�ضاعة
»ريجي�ش  مل�ضاريع  بالن�ضبة  و 
مناجري  قالت  »امل�ضتقبلية 
بالزبائن  املكلفة  و  ال�رشكة 
لتو�ضيع  تطمح  املوؤ�ض�ضة  اأن 
الرتاب  عرب  تواجدها  نطاق 
على  فرع  بفتح  اجلزائري 
م�ضتوى الغرب اجلزائري و اآخر 
وذكرت  اجلنوب  م�ضتوى  على 
تعزيز  مت  اأنه  »ريجي�ش«  ممثلة 
وجودهم يف اجلزائر بفتح فرع 
بوالية �ضطيف و الذي �ضيدخل 

املقبل  �ضبتمرب  اخلدمة  حيز 
االأولني  فرعيها  اإىل  اإ�ضافة 
املتواجدين بكل من باب الزوار 
و ال�ضنوبر البحري بالعا�ضمة .

واجهتها  التي  التحديات  عن  و 
اجلزائر  يف  »ريجي�ش«  موؤ�ض�ضة 
»ريجي�ش«  �رشكة  ممثلة  قالت 
اأن املوؤ�ض�ضة واجهت يف بدايتها 
اإيجاد  يف  م�ضاكل   2006 �ضنة 
توفري  كذا  و  ملكاتبها  ماأرب 

االأمن لكنها �رشعان ما تخطتها 
قائلة  فرقان  مرمي  اأ�ضافت  و 
اكرب حتدي واجه �رشكة ريجي�ش 
اأو�ضحت  و    49/51 قاعدة  هو 
القاعدة  اأن  امل�ضوؤولة   ذات 
لل�رشكة  بالن�ضبة  م�ضكال  �ضكلت 
وو�ضعها ب�ضفتها �رشكة متعددة 
بالن�ضبة  كذلك  و  اجلن�ضيات 
القاعدة  �ضكلت  حيث  لزبانئها 
بالن�ضبة  تراجع  للموؤ�ض�ضة 

تخوفهم  ب�ضبب  للم�ضتثمرين 
ومما  باجلزائر  ا�ضتثمار  من 
االن�ضحاب  يف  بالتفكري  دفعها 
التاأقلم  مت  لكن  و  اجلزائر  من 
مع الو�ضع و اأكدت اأن »ريجي�ش« 
اليوم ميتلك عمالء من خمتلف 
اجلن�ضيات حيث ي�ضكل عمالئها 
�ضبعني  ن�ضبة  االأجانب  من 
باملائة بينما ثالثني باملائة من 

زبائنها جزائريني .

ممثلة موؤ�ش�شة ريجي�س ملنتدى الو�شط:

ف.ن�شرين

نوفر بيئة اأعمال احرتافية وفق 
عمل و ميزانية الزبون

ك�شفت ممثلة موؤ�ش�شة »ريجي�س » مرمي فرقان  اأن موؤ�ش�شة ريجي�س توفر بيئة 
اأعمال احرتافية وفق عمل و ميزانية الزبون ، اأ�شافت اأن » ريجي�س« ،تقدم  من 

خالل امل�شاحات واخلدمات اخلا�شة بها ، اإطاًرا مف�شًيا اإىل ريادة الأعمال اإ�شافة اإىل 
م�شاحات العمل امل�شرتكة التي ت�شاعد على زيادة املبيعات بف�شل الدعم املخ�ش�س 

الذي تقدمه فرقنا يف املوقع.

م�شالح الأمن والتجارة تدقق يف امللفات القاعدية

�سركات ا�سترياد وت�سدير وهمية
 لتهريب روؤو�س الأموال 

اأكدت ممثلة  ل�رشكة » ريج�ش« 
لدى  فرقان   مرمي   ، اجلزائر 
منتدى  يف  اأم�ش  ا�ضت�ضافتها 
هذه  اأن   « »الو�ضط  يومية 
زبائنها   من  70باملائة  ال�رشكة 
و30  االأجنبية  املوؤ�ض�ضات  من 
جزائريني   زبائن  باملائة  
مع  يعمل  من  منهم  ويوجد 
وموؤ�ض�ضات  خا�ضة  موؤ�ض�ضات 
كامل   تلبي  فخدماتنا  عمومية 
واالحتياجات   احلاجيات 
للم�ضتثمر  بالن�ضبة   ال�رشورية 
يف  تاأثرينا   يجعل  ما  وهذا 
اإيجابي  الوطني  االقت�ضاد 
نف�ش   يف  ونحن  باملائة   مائة 
�رشكة  الفروع   مع   امل�ضتوى 
عرب   املوزعة   »ريجي�ش« 
كما   ، العامل  مناطق  خمتلف 
ل�ضم  م�ضتقبال  نطمح  اأننا 

م�ضتثمرين جدد .
االأعمال   مديرة  ك�ضفت  كما 
�رشكة  لدى  بالزبائن  واملكلفة 
ال�رشكة  ذات  اأن   « »ريج�ش 
لها  موقعا جديدا  بفتح  �ضتقوم 
متثل  التي  �ضطيف  والية  يف  
�ضهر  يف  اجلزائري  ال�رشق 
مكتب  وهو   املقبل   �ضبتمرب 
ويـتاألف   اجلماعي  للعمل  ثالث 
هذا املوقع اال�ضرتاتيجي الهام   
وم�ضاحة  خا�ضة  مكاتب  من 
عمل  حمطة   120 و  للعمل 
يف  ويقع    ، اجتماعات  وقاعة 
الطابق ال�ضاد�ش ع�رش من مبنى  
ب�ضطيف   اجلديد  مول   بارك 
بالن�ضبة  مثايل   عنوان  وهو 
اإ�ضافة   ، االأعمال  لرجال 
املتمثلة  امل�ضتقبلية  مل�ضاريع 

كل  يف  لريج�ش  مكتب  فتح  يف 
الغرب  التي متثل   وهران   من 
حا�ضي  ويف  جند  اجلزائري 
اجلزائري  باجلنوب  م�ضعود 
لتعزيز  املبادرة  هذه  وتهدف 
اجلزائر   يف  ال�رشكة  وجود 
لتنويع االقت�ضاد  ففي اجلزائر 
»متواجدة  »ريج�ش  العا�ضمة   
حتديدا يف منطقتي املحمدية 
 ، التجاري  اجلزائر  باملركز 
ال�ضنوبر  البحري ،  وباب الزوار 
الو�ضط   منطقة   متثل  التي 
كا�ضفة    ،  2016 فيفري  منذ 
ب�ضدد  اجلزائر«   »ريج�ش  اأن 
هذه  حاجيات   يلبي  مقر  بناء 
ال�رشكة بحيدرة بالعا�ضمة  اأين 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف   تتواجد 
وال�ضفارات و�ضيكون هذا املقر 
ال�ضدا�ضي  اأواخر  يف  جاهزا 

االأول من 2020.
املتحدثة  ذات  واأو�ضحت 
»ريجي�ش«  �رشكة  �ضبكة  اأن 
م�ضاحات  بتوفري   ت�ضمح  
اأي  يف  بالعمل  لل�رشكات  العمل 
التثبيت  تكاليف  دون   ، مكان 
املال  راأ�ش  يف  اال�ضتثمار  اأو 
عاملياً  الرائدة  ال�رشكة  فهي  
املرنة    العمل  م�ضاحات  يف 
فوائد  لعمالئها   توفر  والتي 
على  والقدرة  الفورية  التكلفة 
خارجية  مب�ضادر  اال�ضتعانة 
العقارات  ملحافظة  بالكامل 
قامت   لقد  و  بهم.   اخلا�ضة 
مثيل  ال  �ضبكة  »ببناء  »ريج�ش 
املكتبية  امل�ضاحات  من  لها 
والعمل اجلماعي والف�ضاء التي 
ا�ضتخدامها  لل�رشكات  ميكن 

فهي  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
جميع  تدعم  اأ�ضا�ضية  بنية  تعد 
الفر�ش التجارية  و بنية حتتية 
عاملية م�ضممة لالأعمال ، كما 
لتح�ضني  �ضبكة  �ضممت   اأنها  
مليون   2.5 وتو�ضيل  االإنتاجية 
مماثلة:  باأهداف  حمرتف 
ومكان  فوري  عاملي  جمتمع 
العمل  وم�ضاحات  فيه  للعي�ش 
مرمي  كا�ضفة   واالجتماعات،  
 My فرقان  عن تطبيق جديد
حتميله  يتم  والذي   Regus
والتي  الذكية   الهواتف  على  
ت�ضهل عملية الزبون وامل�ضتثمر 
هذه  خدمات  على  للتعرف 
ال�رشكة . واأ�ضارت مرمي فرقان 
و�ضع  من  ت�ضتفيد  اجلزائر  اأن 
ا�ضتثنائي   ا�ضرتاتيجي  جغرايف 
وهي تعد  �ضوقا واعدا ل�رشكة 
العمل  )جمموعة   IWG
ال�رشكة  متثل   و  الدولية(  
توفر  و  »ريجي�ش«  ل�رشكة  االأم 
التاريخية  التجارية  العالمة 
العديد   IWG ملجموعة 
املرنة  العمل  م�ضاحات  من 
اخلا�ضة  )املكاتب  االنتقائية 
وقاعات   ، العمل  وم�ضاحات   ،
الأي  واالأعمال(  االجتماعات  
البداية  من  ال�رشكات:  من  نوع 
اإىل املجموعة العاملية ، وو�ضع 
الو�ضول  �ضهولة  على  الرتكيز 
اإىل املوقع وجودة املباين  عن 
وا�ضعة  جمموعة  توفر  طريق 
املفتاح«:  »ت�ضليم  خدمات  من 
�ضكرتري الهاتف ، واإدارة الربيد  

وغريها .

ممثلة �شركة » ريج�س« اجلزائر ، مرمي فرقان  »للو�شط«

افتتاح مواقع جديدة يف �سطيف 
وحيدرة بالعا�سمة

حكيم مالك

اأطلقت م�ضالح االأمن بالتعاون 
مع  م�ضالح التجارة و م�ضلحة 
ال�ضجل التجاري لواليات الغرب  
ق�ضية    يف  معمقة  حتقيقات 
جتارية  �ضجالت  ا�ضتحداث  
لال�ضترياد  وهمية  ل�رشكات 
لتهريب  ت�ضتغل  والت�ضدير  
وتبي�ش  اخلارج  اإىل  العملة 
مت  انه  ي�ضتبه  التي  االأموال  
حت�ضيلها  عن طريق املتاجرة 
غلق  قبل   ، املمنوعات  يف 
يف  ال�رشكة   وحل  ال�ضجالت 
اأ�ضهر،  ال�ضتة  عن  اليزيد  اأجل 
اإطارات  تورط  تبني  حيث 
العملية  يف  وموثقني  �ضامية 
التي تعد من العمليات املقننة   
العملة  لتهريب  ت�ضتعمل  التي 
 . وهمية   ا�ضترياد  يف عمليات 
الق�ضية فجرتها عملية مراقبة 
لل�ضجالت  بالعديد من الواليات 
اأن الع�رشات  اأين تبني   الغربية 
بفتح   يقومون  االأ�ضخا�ش  من  

�ضجالت جتارية بعدما اأ�ض�ضوا 
والت�ضدير  لال�ضترياد  �رشكات 
و�ضلت  والتي  كبري  مال  براأ�ش 
اأكرث من 350 �رشكة   لكن  اإىل 
مبجرد مرور 03 اأ�ضهر يقومون 
قبل  االأ�ضا�ضي  القانون  بتعديل 
عن  اليزيد  ظرف  يف  غلقها 
الق�ضية  وهي  اأ�ضهر   ال06 
ال�ضجل  مديريات  اأثارت  التي 
التجاري التي را�ضلت مديريات 
التجارة وم�ضالح االأمن للبحث 
بعدما  ظهرت  الق�ضية  يف  
ذات  ال�رشكات  تاأ�ضي�ش  كرثة 
وذات  الوحيدة  امل�ضوؤولية 
املخت�ضة  الوحيد  ال�ضخ�ش 
والت�ضدير  اال�ضترياد  يف 
راأ�ش  ذات  للمواد  خ�ضو�ضا 
قطع  غرار  على  الكبري  املال 
الغيار  والدراجات والدراجات 
النارية وهي كلها موؤ�ض�ضات تتم 
خالل  من  فقط  الوثائق  على 
بغية  املوثق  لدى  عقد  توثيق 

عادية  بطريقة  �رشكة  تاأ�ضي�ش 
بالن�ضب  البداية  تكون  حيث 
على املوثق من خالل تاأ�ضي�ش 
لكن  عادية  بطريقة  �رشكات  
اقل  وبعد  فقط  الورق  على 
تو�ضيع  يتم  اأ�ضهر     03 من 
راأ�ضمالها   ال�رشكة ورفع  ن�ضاط 
االأ�ضا�ضي  قانونها  وتعديل 
اأنها   للجميع  تظهر  بطريقة 
قانونية  لكنها حتمل يف طياتها  
خطط   تخ�ش  كبرية   خفايا 
جهنمية لتهريب روؤو�ش االأموال  
املخدرات  اأموال  وتبي�ش 
حول  املحا�ضبة  لتفادي 
م�ضدر االأموال  بعد اأن تظهر 
للح�ضول  ت�ضتعمل   اأو  للعلن 
وتهريبها  مالية  قرو�ش  على 
عمليات  اأطار  يف  اخلارج  اإىل 
جتارية م�ضبوهة  ،هذا وح�ضب 
الق�ضية   فان  موؤكد   م�ضدر 
م�ضالح  قبل  من  حتقيق  حمل 
االأمن وم�ضالح التجارة لتحديد 

هوية االأطراف التي تقوم بهذه 
التي  االأموال  وم�ضدر  العملية 
عالقة  لها  الق�ضية  اإىل  ي�ضتبه 
اإىل  االأموال  بتهريب  �ضواء  
مل�ضالح  �ضبق  والتي  اخلارج 
عمليات  ك�ضفت  اأن  التجارة 
الدينارات  ماليني  لتهريب 
مع   وبتواطوؤ  احتيالية  بطرق 
اأطرافا فاعلية يف بنوك دولية  
التحقيقات  �ضان  ومن  هذا 
يف  مثرية  حقائق  تك�ضف  اأن 
امللف الذي قد يفجر ف�ضيحة 
وان  .خا�ضة  الثقيل  العيار  من 
ي�ضتغلون  التهريب  بارونات 
التهريب  ل�ضمان  الطرق   كافة 
ا�ضتغالل  مت  وان  �ضبق  حيث 
تهريب  يف  االأ�ضخا�ش  اأ�ضماء 
املغرب  اإىل  املدعمة  املواد 
التجارة  م�ضالح  ك�ضفت  حيث 
وهمي  �ضجل   400 من  اأكرث 

مبنطقة ال�ضواين  فقط.
حممد بن ترار

لدي  التحقيق  قا�ضي  اأمر 
رئي�ش  باإيداع  امل�ضيلة  حمكمة 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�ش 
ال�ضابق  بو�ضعادة  لبلدية 
للبلدية  احلايل  العام  واالأمني 
بامل�ضالح  متقاعد  وموظف 
بو�ضعادة  ببلدية  التقنية 

الأمالك  ال�ضابق  واملفت�ش 
�ضاحب  اإيل  باالإ�ضافة  الدولة 
م�ضتثمرة رهن احلب�ش املوؤقت 
�ضاحب  عن  اأفرجت  فيما 
امل�ضلحة  ورئي�ش  امل�ضتثمرة 
وقائع  بو�ضعادة  لبلدية  التقنية 
ح�ضول  بعد  تعود  الق�ضية 

قطعة  على  امل�ضتثمرين  احد 
م�رشوع  جت�ضيد  لغر�ش  ار�ش 
املطابقة  �ضهادة  لي�ضتخرج 
اإطار  يف  بو�ضعادة  بلدية  من 
البنايات  ت�ضوية  القانون 
اإ�ضغال  اإمتام  دون  من   1508
مت  اأين   2016 �ضنة  امل�رشوع 

ممثلة  مزورة  وثائق  اكت�ضاف 
فيما  املطابقة،  �ضهادة  يف 
حول  التحقيقات  تتوا�ضل 
امللف، يف اإنتظار نتائجها التي 
قائمة  ت�ضم  اأن  املنتظر  من 

املعنيني اأ�ضماء اأخرى .
 عبدالبا�شط بديار 

بتهمة تزوير وثائق بامل�شيلة 

اإيداع مري بو�سعادة ال�سابق واإطارات اآخرين احلب�س 
امل�شيلة 

عمال م�سنع احلديد يحتجون
 اأمام مقر الولية 

م�ضنع  عمال  اأم�ش  �ضباح  نظم 
 « اند�ضرتي  »كا�ضتيل  احلديد 
بوالية امل�ضيلة حركة احتجاجية 
واالإ�رشاب  الوالية  مقر  اأمام 
فيه  ي�ضارك  الذي  العمل،  عن 
املطالبني  العمال  الع�رشات 
وجاء،  العمل  �رشوط  بتوفري 
ما  ب�ضبب،  املوظفني  احتجاج 
وتوقيف  ب«احلڤرة«  اأ�ضموه 
�ضبب  دون  من  للعمال  تع�ضفي 
حتدث،  الذين  العمال  وح�ضب 
اإليهم« الو�ضط » فان االعت�ضام 

ا�ضتجابة  عدم  بعد  ياأتي  الذي 
العمال  ملطالب  امل�ضنع  اإدارة 
وكانت   ، واالجتماعية،  املهنية 
وقد  االإ�رشاب،  وراء  �ضببا 
حول  العمال  مطالب  متحورت 
امل�ضنع  حالة  يف  النظر  اإعادة 
عديدة  اأ�ضهر  منذ  ت�ضهد  التي 
و�ضعا مزريا متثل يف تذبذب يف 
توفري املادة االأولية مما ت�ضبب 
اأدي  مما  اإنتاج  ا�ضطراب  يف 
منها  امل�ضاكل  من  العديد  اإيل 
العمال  عدد  ن�ضف  تقلي�ش 

وكذا التماطل املتعمد يف دفع 
ال�رشكة  اأرباح  وتق�ضيم  االأجور 
كما  القوانني،  عليه  تن�ش  كما 
النظر  باإعادة  اأي�ضا  طالبوا 
خا�ضة  العالوات  املنح  كل  يف 
واأكد  املناوبة   منحة  منها 
الكامل  اإ�رشارهم  على  العمال 
الأعلى  اأ�ضواتهم  اإي�ضال  على 
حتقيق  حني  اإىل  اجلهات، 
يف  والنظر  ال�رشعية  مطالبهم 
ان�ضغاالتهم وال�ضماع مل�ضاكلهم 

.

حتت �شلطة وزارة الدفاع الوطني

ميالد الهيئة الوطنية للوقاية من 
اجلرمية اللكرتونية  

الرئا�ضي  املر�ضوم  حدد 
 ،  2019 جوان   6 يف  املوؤرخ 
من  االأخري  العدد  يف  ال�ضادر 
ت�ضكيلة  الر�ضمية،  اجلريدة 
من   للوقاية  الوطنية  الهيئة 
اجلرائم املت�ضلة بتكنولوجيات 
االإعالم واالت�ضال ومكافحتها 

وتنظيمها وكيفيات �ضريها.
تو�ضع  املر�ضوم،  ومبوجب    
موؤ�ض�ضة  هي  التي  الهيئة، 
اإداري  طابع  ذات  عمومية 
املعنوية  بال�ضخ�ضية  تتمتع 
حتت  املالية،  واال�ضتقاللية 
الوطني  الدفاع  وزارة  �ضلطة 

مبدينة  مقرها  حدد  كما 
نقله  اإمكانية  مع  اجلزائر 
الرتاب  من  اآخر  مكان  اإىل 
من  قرار  مبوجب  الوطني 
وت�ضم  الوطني  الدفاع  وزير 
املديرية  جانب  اإىل  الهيئة، 
يراأ�ضه  توجيه  جمل�ش  العامة، 
ممثله  الوطني  الدفاع  وزير 
ويت�ضكل من وزارات الداخلية، 
ال�ضلكية  واملوا�ضالت  العدل 
بالتداول  يكلف  والال�ضلكية 
الوطنية  االإ�ضرتاتيجية  حول 
املحددة  اجلرائم  من  للوقاية 
التداول  وكذا  املر�ضوم  يف 

حول م�ضائل التطوير والتعاون 
والهيئات  املوؤ�ض�ضات  مع 

الوطنية املعنية.
التوجيه  جمل�ش  يقوم  كما 
دوريا بتقييم حالة التهديد يف 
للتمكن  اجلرائم  هذه  جمال 
عمليات  م�ضامني  حتديد  من 
بها  القيام  الواجب  املراقبة 
بدقة،   املن�ضودة  واالأهداف 
الداخلي  نظامه  اإعداد 
اإ�ضافة  عليه  وامل�ضادقة 
ال�ضنوي  التقرير  درا�ضة  اإىل 
وامل�ضادقة  الهيئة  لن�ضاطات 

عليه.

عبدالبا�شط بديار 



للدرك  اجلهوية  القيادة  با�رشت 
حتقيقات  بوهران  الوطني 
اأمالك  مع  مديري  معمقة 
وا�ستعمال  الدولة  بتهم  التزوير 
اجل  من  والتحايل  املزور 
الوطنية  الأمالك  عن  التخلي 
اعمال  بالدينار  رجال  لفائدة 
منجمية  م�ساريع  ،  يف  الرمزي 
املفرو�ض  و�سياحية  والتي  من 
الوطنية  الأمالك  انها من 
م�سالح  اأو  تابعة  للغابات 
خالل  الطاقة  وذلك  من 
هذه  لإخراج  قرارات  ا�ستحداث 
الوطنية  الأمالك  من  املناطق 
لذوي  اأخر  بقرار  قبل  منحها 
النفوذ واجلاه واملال وذلك بتواطوؤ 

ولة ومدراء اأمالك الدولة .
انطلقت  وهران  ففي 
منح  قرارات  التحقيقات  يف 
منجمني للكل�ض ملجمع حداد من 
لوهران  عبد  ال�سابق  الوايل  قبل 
الغاين زعالن ، حيث مت ا�ستحداث 
2015/11/25  حتت  يف  قرار 
قرار  رقم136  لتعديل 
وموؤرخ   861 رقم  �سابق  يحمل 
دمج  اأجل  2006/05/13  من  يف 
�سمن  الغابية  الوطنية  الأمالك 
ليتم  الغابية  الوطنية  الأمالك 
ال�رشعية  لإعطاء  بعدها   وذلك 
 17 يف  ال�سادر  وت�سحيح  القرار 
مار�ض 2015  حتت  رقم 860  من 
ا�ستغالل  مادة  رخ�سة  منح  اجل 
املحجرة  الكل�ض  من 

العالية  ببلدية  بجبل  الكائنة 
حداد  جممع  العن�رش  لفائدة 
وتو�سيع ال�ستغالل على م�ساحات 
اأر�سية  قطع  على  04  وا�سعة 
متو�سنت  وبولية  عني   ، جديدة 
الع�رشات  التحقيقات يف  انطلقت 
التي  ال�ستثمارية  امل�ساريع  من 
ال�سابق  الوايل  عهد  يف  اأقيمت 
منح  مت  التهامي  اأين  حمو 
ال�رشكات  حياة  لإحدى  قاعدة 
�سياحية  مدينة  لتكون  تارقة  يف 
من  �ساحبها  وا�ستفاد  تنجز  مل 
ا�ستثمارات كربى كما مت  ال�سماح 
وا�سعة  م�ساحات  با�ستغالل  له 
مدير  من  بتواطوؤ  باجلوار  اأخرى 
اأمالك الدولة واأكرث من ذلك فقد 
مت ا�ستيالئه على �ساطئ وحتويله 

،  ونف�ض  خا�سة  اإىل  ملكية 
مل�ستثمرين  بالن�سبة  الأمر 
ل�سواحل  ال�رشقية  بالناحية 
اأمالك  مدير  �رشع  الولية  اأين 
الدولة  مل�ستثمرين  بال�ستغالل 
لالأرا�سي  الأو�سع 
ي�سمح  ل طئ   ا �سو ك   متال ا و
اإليها  جمانا  بالدخول  للمواطن 
وزارة  الداخلية  قانون  رغم 
وببني  اآخر  جانب  من   ، الوا�سح 
�ساف رخ�ض مدير اأمالك الدولة 
ابتدائية  مدر�سة  على  بالعتداء 
بر�سقون من قبل احد امل�ستثمرين 
بغابات  وا�سعة  م�ساحات  ونهب 
بني  التابعة  لدائرة  غنام  بني 
�ساهقة  �ساف  لتكون  بنايات 
لهذا  عليها  التنازل  مت  والتي 

فاخرة  مقابل  �سيارة  املواطن 
ح�سل عليها مدير اأمالك الدولة ، 
وبتلم�سان جتري التحقيقات  حول 
حداد  ملوؤ�س�سة  منمني  منح 
اجل  الغربية  من  باحلدود 
ت�سنف  اأرا�سي  يف  ال�ستغالل 
مت  كما  الوطنية  الأمالك  �سمن 
على  املوؤ�س�سة  لذات  التنازل 
من  الأرا�سي  مربع  مرت   3000
احمد  �سيدي  بناحية  الفالحية 
ناهيك   ، الرم�سي  مدينة  قرب 
وا�سعة  م�ساحات  عن  منح 
هنني  �رشق  بتاف�سوت  لال�ستثمار 
جتري  مهيدي  حيث  بن  ومر�سى 
و�ساق  يف  قدم  عن  التحقيقات 
هذه امللفات التي مت ف�سحها مع 
المر  ونف�ض   ، احلراك  انطالق 
مت  اأين  م�ستغامن  مدينة  �سهدته 
اإىل  ا�ستثمارات  حتويل  �سواحلها 
خا�سة بعد التنازل عليها لأ�سحاب 
بع�ض  وحتويل  والنفوذ  املال 
اإىل  ملكية  العمومية  ال�سواطئ 
�ساأن  ومن  هذا   ، للرثاء  خا�سة 
العديد  تك�سف  اأن  التحقيقات 
عدة  جتر  التجاوزات  التي  من 
بعد  العدالة  خا�سة  اإىل  اإطارات 
لعمال  الوطنية  الفيدرالية  حترك 
الذين  املدراء  وبع�ض  الغابات 
غرار  على  مدين  كطرف  تاأ�س�سو 
الذي  بتلم�سان  الغابات  مدير 
�سماعه  ومت  اخلوف  حاجز  قطع 
غابات  نهب  يف  ق�سية  ك�سحية 

هنني  .
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اأحمد باحلاج

علمت يومية »الو�سط«من م�سادر 
قد  بادرار  الولئية  ال�سلطات  اأن 
اأمرت ال�رشكات النفطية بتوظيف 
للعمل  طالبا   �سابا  لـ129  فوري 
ن�سيان  دون  املوؤ�س�سة  بهاته 
املعاهد   ، اجلامعات  خريجي 
الكربى ، املدار�ض العليا ومرتب�سي 
مراكز التكوين املهني والتمهني ، 
امل�سادر  نف�ض  من  علم  وح�سبما 
فاإن هذا القرار ياأتي بهدف احتواء 
التي  العارمة  الحتجاجات  موجة 
لقطع  البطالني  من  بعدد  دفعت 
ال�رشكات  لهاته  املوؤدية  الطرق 
بالتطبيق  املطالبة  اأجل  من   ،
ال�سارم لتعليمات احلكومة الرامية 
ملنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء 

املنطقة .
 من جهة ثانية فقد حذر متابعون 
لل�ساأن املحلي بولية  اأدرار  ، من 
يخيم  الذي  الحتقان  خطورة  
نتيجة  املحلية،  اجلبهة  على 
العمل  �سوق  احلا�سل يف  التالعب 
 ، الت�سغيل  اأجهزة  م�ستوى  على 
الغا�سبون  البطالون  اتهمها  التي 
و�سفوه  ما  على  باللتفاف 

منا�سب  خلق  مطلب  ب�رشعية 
بال�رشكات  لهم  دائمة  عمل 
الوطنية العاملة يف حقول البرتول  
ل�سوناطراك،  العامة  باملديرية 
اعرتاف  هو  بلة،  الطني  زاد  ومما 
بع�ض امل�سوؤولني املركزين ، باأن  
البطالة،   ظاهرة  تف�سي  �سبب  
لدى  املوؤهالت  لنعدام  راجع   
دون  العمل،  عن  العاطلني  غالبية 
الأدوات  تفاوت  عن  احلديث 

وكالت  م�ستوى  على  الرقابية 
وهو  والولئية،  املحلية  الت�سغيل 
املخيف  النت�سار  يف  �ساهم  ما 
على  املبا�رش   التوظيف  لظاهرة 
م�ستوى ال�رشكات الوطنية العاملة 
باملديرية  البرتول  حقول  يف 
الأمر   ، ل�سوناطراك  العامة 
�سفوف  الحتقان يف  الذي  اأجج 
يتوعدون  جعلهم  مما  البطالني، 
على  لل�سغط  ب�سيف  �ساخن، 

بها  للدفع  الو�سية  ال�سلطات 
لهم  عمل  منا�سب  خلق   نحو 
يف  العاملة  الوطنية  بال�رشكات 
التطبيق  اإطار  البرتول، يف  حقول 
عن  ال�سادرة  للتعليمة  ال�سارم 
م�سالح الوزير الأول ال�سابق عبد 
مبنح  والقا�سية  �سالل،  املالك 
عن  للعاطلني  التوظيف  اأولوية 
العمل من اأبناء املنطقة للتخفيف 

من حدة الحتقان املحلي  .

على خلفية احتالل الوالية للمرتبة االأوىل وطنيا يف االحتجاجات

وايل اأدرار ياأمر بتوظيف فوري لـ 129 �سابا
 �سارعت ال�سلطات الوالئية باأدرار التخاذ جملة من التدابري واالجراءات اال�ستعجالية 

الحتواء موجة االحتجاجات العارمة للبطالني عرب 08 بلديات بالوالية ،من خالل التن�سيق مع 
�سوناطراك  لتوظيف 129 بطاال عرب ال�سركات النفطية الحتواء احتقان البطالني .

لنهب العقار  والتنازل عليه لبارونات املال 

مديرو اأمالك دولة ووالة متهمون يتزوير قرارات

وهران

»مري« بئر اجلري يقيل 3 نواب 
متورطني يف ق�سايا ف�ساد 
.   تبديد ما يزيد عن 30 مليار �سنتيم

اأجرى رئي�ض بلدية بئر اجلري بالنيابة 
موؤخرا  املنتخب  حممد  قرازيب 
قنفوذ  الأمني  حممد  لل�سابق  خلفا 
ف�ساد،  ق�سايا  يف  حاليا  امل�سجون 
الهيئة  على  �ساملة  �سبه  تغيريات 
التنفيذية للمجل�ض البلدي املتكونة 
متثلت  و  للرئي�ض،  نواب   6 من 
م�سدر  ك�سفه  ح�سبما  التغيريات 
ل«الو�سط«  البلدي  املجل�ض  من 
املكلف  رئي�ض  نائب  باإقالة 
الثقافية  و  الإجتماعية  بال�سوؤون 
املنتخبة  تعيني  و  �ساعد  حميتو 
اأقالها  بعدما  حمله  خرية  دروي�ض 
»املري« ال�سابق من من�سب مندوبة 
املندوبية البلدية اليا�سمني، يف حني 
مت اإقالة نائب »املري« بن زهرية نور 
الدين املكلف بالعمران ليتم تعيني 
املحامي و املنتخب عدناين جالل 
تعيني  مت  حني  يف  حمله،  الدين 
احلظرية  عن  م�سوؤول  مرار  اأيت 
جمال  على  الإبقاء  مت  و  البلدية، 
بن عبد القادر نائب للرئي�ض مكلف 
الريا�سية،  و  الثقافية  بال�سوؤون 
متابعة  مهمة  اأ�سندت  حني  يف 
وليد  للمنتخب  العمومية  الأ�سغال 
املكلف  الرئي�ض  نيابة  و  بلحوالة 
باملالية للمنتخب بن ع�سمان عبد 
القادر بدل من �سابقه نا�رش لقروم 
و  ف�ساد  ق�سايا  ق�سائيا يف  املتابع 
اأن  العام حيث �سبق و  للمال  تبديد 
اودع رهن احلب�ض املوؤقت من قبل 

قا�سي التحقيق لدى حمكمة اأرزيو 
للجنح ،لكن �رشعان ما مت الإفراج 
الرقابة  رهن  حتت  و�سعه  و  عنه 
الق�سائية لأ�سباب و دواعي �سحية 

كونه م�ضاب بالف�سل الكلوي .
و بهذا يكون رئي�ض البلدية اجلديد 
حلزب  املنتمي  قرازيب  حممد 
اأزاح  قد  الوطني،  التحرير  جبهة 
يف  املتورطني  املنتخبني  جميع 
ق�سية  راأ�سها  على  و  ف�ساد  ق�سايا 
مليار   30 عن  يزيد  ما  تبديد 
اإيداع  مبوجبها  مت  التي  و  �سنتيم، 
الأمني  و  ال�سابق  البلدية  رئي�ض 
رهن  املقاولني  اأحد  و  العام 
و�سع  مت  فيما  املوؤقت  احلب�ض 
بال�سوؤون  املكلفني  املنتخبني  كل 
العمران  و  املالية  و  الإجتماعية 
قبل  من  الق�سائية  الرقابة  رهن 

حمكمة اأرزيو الإبتدائية .
البلدي  املجل�ض  �رشع  قد  و 
يف  اجلديدة،  التنفيذية  بت�سكيلته 
عن  ورثها  التي  القنابل  تفكيك 
الهيئة ال�سابقة من �سمنها التحقيق 
يف رخ�ض البناء و هدم العديد من 
كانت  حيث  الفو�سوية  البنايات 
الذي  امل�سدر  ذات  البداية ح�سب 
الهدم  معاول  بقيام  املعلومة  اأورد 
�سيدت  فو�سوية  بنايات  باإزالة 
م�ستوى  قانونية على  بطريقة غري 

مزرعة بن عمران .
 اأحمد بن عطية

حممد بن ترار

راأي

احلراك ال�سعبي والعدالة 
بقلم / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

يف  الع�سري  من  ول  الي�سري  من   لي�ض 
والتمحي�ض  التحليل  الوقت  ذات 
اجلزائر  احلبيبة  بالدنا  ت�سهده  فيما 
الداين  له  �سهد  �سعبٍيّ  َحـراٍك  من 
والقا�سي بح�ساريته و�سلميته ووا�سع 
املرحلة  ملتطلبات  ووعيه  اأفقه 
الراهنة من التغيري وحتقيق مطاحمه 
امل�رشوعة... اأقول : لي�ض من الي�سري 
البريوقراطية  اأخطاء  تراكمات  اأن  اإذ 
اأفقرت  التي   الـُحكم  �سنوات  عرب 
واحلرمان  التعا�سة  وفر�ست  ال�سعب 
التعبري  وقيدت  الأفكار  وكبلت 
وكر�ست  والأحالم  احلا�رش  و�رشقت 
والزعامات  ال�سخ�سية  القدا�سات 
والدكتاتورية  الإمرباطورية 
املخملية   والرثوات  الفرعونية 
والطبقات املرتاكمة  وزورت وزيفت 
للرداءة  النتخابات وف�سحت املجال 
يف  املقرف  والتمثيل  الو�سخ  واملال 
وبلوغ  والن�سداد  الأو�ساع  هذه  ظل 
ال�سعب  لدى  التذمر  درجات  اأق�سى 
فيها  خرج  وطنية  نه�سة  تفجرت  
جمعتهم   ، وال�سيخ  وال�ساب  الر�سيع 
جديد  بفجر  مطالبني  اجلزائر  راية 
العدل  فيها  يطبق   ، ، جزائر جديدة 
وترجع   ، والدميقراطية  والقانون 
فيها  ويوفر   ، للُمواطن  الكرامة  فيها 
على  فيها  ويق�سى   ، لل�سباب  العمل 
الـهجرة  قوارب  وتتوقف   ، الف�ساد 
عهد  فيها  يولد  »الـحرقة«  ال�رشية 
يدحر  عهد  واحلريات  احلقوق 
واملال  اجلاه  واأ�سحاب  القدا�سات 
الظلم  و  كلها  وال�سيبة  والر�سوة 
الرادعة  امللزمة  القوانني  فان  لذلك 

والدولة  املجتمع  تطور  مقيا�ض  هي 
فقط  هي  الأخالقي  الوعظ  ومنابر 
امل�ستقل  الق�ساء  اأما  للقيم  مكملة 
القاطرة  وهو  عينها  القيم  فهو 
التطور  اجتاهات  كل  يف  واملحرك 
والرخاء وتنطلق عملية تطوير البالد 
بعد  للعباد  الفكري  الرقي  وحتقيق 
واملحامني  للق�ساة  احلراك  حترير 
يف  والناجعة  ال�سلبة  الأداة  لأنهم  
الواجبات  وتبيان  احلقوق  �سيانة 
يدعمون  من  وهم  وامل�سوؤوليات 
و  الردع  بقوانني  الرقابة  ممح�ض 
ويدعمون  املجتمع  �سوؤون  ينظمون 
التي  الت�رشيعات  بكل  املواطنة  تاج 
يفر�سون  و  ال�سعبي  الد�ستور  يكفلها 
والوزير  الرئي�ض  على  ال�سعب  عدالة 
وهم  الب�سيط   واملواطن  والوايل 
الزيف  مزايا  يلغون  الذين  اأنف�سهم 
واخلداع وال�سطو على احل�ض املدين 
ول   ، ديبلوما�سي  �سفر  جواز  فال   ،
درجة  مواطن  ول  برملانية  ح�سانة 
واأقول:   ، �سفلى  درجة  ومواطن  اأوىل 
هذا  ماهية  هو  الأمر  يف  الع�سري 
روؤاه ومتطلباته يف  الـَحراك وحتديد 
امل�سار   حتول  قد  حتديات  مواجهة 
من  بد  ل   ، وعليه   .. اآخر  لـمنحى 
تتطلبها  دقيقة  موا�سفات  ر  توُفّ
املرحلة الراهنة يف  مـمثلي الـَحراك 
عبّي  ورافعي �سعاراته واأهدافه ،  ال�َسّ
منها حتديد الأهداف ووحدة امل�سار 
ممثلي  على  يجب  اإذ   ، وامل�سمون 
النخبة  بو�سفهم  عبّي  ال�َسّ الـَحراك 
اأن  ال�سعب  �سوت  لإي�سال  املتقدمة 
الأهداف  من  جـملة  على  يجتمعوا 
وا�سحة  روؤى  وفق  عنها  احلياد  دون 

    . الأبعاد والـمعاملمِ



الفالحون  امل�ستثمرون  طالب   
بلحريان   ، طويل  قا�سي  مبناطق 
م�سعود  بحا�سي  القابل  وفايجة 
بورقلة ، يف مرا�سلة موجهة لوزير 
وال�سيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  البحري،  
اأجل  من   ، منها  ن�سخة   « »الو�سط 
التدخل العاجل فتح حتقيق معمق 
يف مالب�سات التبديد ال�سارخ للمال 
�رصف  خلفية  على  وذلك  العام 
لهوؤالء  املر�سود  �سنتيم  مليار   78
بالكهرباء  لدعمهم  امل�ستثمرين 
م�ستثمرين  لفائدة   حولت  التي   ،
جت�سيد  عن  عجزوا  وهميني 
م�ساريعهم  ، رغم اأن املنطقة قد 
االأخرية  ال�سنوات  خالل  متيزت 
يعتمد  الذي  احلبوب  اإنتاج  بجودة 
الهكتار  اأن  كما   ، كبذور  اغلبها 
للهكتار  قنطارا   60 فاق  الواحد 
فالحية  منتجات  اىل  ا�سافة   ،
اأخرى كاالأ�سجار املثمرة و النخيل 
واخل�رص  املحمية  والزراعات 

وتربية املوا�سي .
ال�سكوى  ذات  به  اأفادت  وح�سبما 

�سنة  العقود  ا�ستالم  منذ  فانه 
2013 و هم يعانون االأمرين ب�سبب 
الكهربائية  املولدات  ا�ستخدام 
و  ،خا�سة  كاهلهم  اأنهكت  والتي 
مدينة  عن  م�ستثمرة  اأقرب  اأن 
ما   ، 80كلم  تبعد  م�سعود  حا�سي 
يحتم عليهم نقل الوقود يوميا على 
طول امل�سافة والذي بدوره يخ�سع 
�سعبة  اإدارية  واإجراءات  لرخ�ص 
املجهودات  على  عالوة  ومنهكة 
خالل  بالفالحة  للعناية  املبذولة 

املو�سم .
امل�ستكون  نفو�ص  يف  يحز  ومما 

املرا�سالت ملدير  عديد  رغم  اأنه 
ورئي�ص  الدائرة  ورئي�ص  الفالحة 
للتكفل  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
وعود  تلقوا  اأين   ، القائم  بامل�سكل 
بدون �سمانات كان اأخرها يف ال�سنة 
املا�سية حيث مت وعدهم باإي�سال 
�سقي  اأبار  اإىل  الكهربائي  اخلط 
املر�سات املحورية ، حيث تتكفل 
بامل�رصوع  م�سعود  حا�سي  بلدية 
�سهر  منه  االنتهاء  يتم  اأن  على 
جانفي 2019 كاأق�سى تقدير ، مما 
دفع بهوؤالء اإىل املغامرة وموا�سلة 
لهم  ت�سبب  ما  وهو  احلبوب  زراعة 

الفادحة  اخل�سائر  من  العديد  يف 
الكهربائية  للمولدات  تعطل  نتيجة 

و�سط املو�سم الفالحي . 
اىل  ال�سكوى  ذات  واأ�سافت 
الت�رصفات  هذه  ملثل  منوذجني 
مولني  موؤ�س�سة  ا�ستفادة  حيث 
بي�ساء  اأر�ص  متلك  التي  وهي 
الرتكية  وال�رصكة  م�ستغلة  غري 
ملو�سم  ا�ستغلت  التي  االأطل�ص 
م�رصوع  من  وا�ستفادت  واحد 
 20 بقيمة  كهربائي  بخط  الربط 
املنطقة  فالحو  بينما  مليارا 
وعلى  �سنوات  منذ  يعانون  االأوائل 
�سبيل املثال ال احل�رص  امل�ستثمر 
األف   150 ميلك  الذي  عموري 
 10 و  نخلة   2000  ، زيتون  �سجرة 
�سجرة  والف  رمان  �سجرة  اأالف 
حبوب  هكتار   300 لـ  ا�سافة  عنب 
وي�ستغل االأر�ص منذ اأكرث من ثالثة 
�سنوات كغريه من فالحي املنطقة 
خالل  من   ، املولدات  با�ستعمال 
تعد  التي  امل�سجلة  املقارنة  هذه 
ذات  الحظ  حيث   ، فقط  منوذجا 
لتحطيم  التع�سف  املتحدثني مدى 

الفالحة والفالحني احلقيقيني .

 هدد امل�ستثمرون الفالحون مبناطق قا�سي طويل ، بلحريان وفايجة القابل بحا�سي م�سعود 
بورقلة مبو�سم زراعي اأبي�ض ، وذلك على خلفية �سرف 78 مليار �سنيتم للكهرباء على م�ستثمرين 

فالحني وهميني يف وقت مت حرمانهم من هذه املادة الطاقوية .

قا�سي طويل بحا�سي م�سعود

اأحمد باحلاج 

م�ستثمرون فالحيون يتهمون ال�سلطات 
بتحطيم اال�ستثمار  

.         �سرف  املاليري للكهرباء على م�ستثمرين فالحني وهميني
.         �سب 20 مليارا  لدعم �سركتي الأطل�ض ومولني بالكهرباء تبديد �سارخ للمال العام 

على  التوايل  على  الثالث  لالأ�سبوع 
جنوب  واليات  جتتاح  التوايل، 
الكبري، موجة حر �سديدة ، فر�ست 
املواطنني،  على  التجوال  حظر 
بواليات  منهم  القاطنني  خا�سة 
الكبري،  البالد  جنوب  اأق�سى 
لتفادي تعر�سهم ل�رصبات ال�سم�ص 

احلارقة   .
اأفادت م�سادر طبية من املوؤ�س�سات 
اال�ست�سفائية بواليات تامرنا�ست  ، 
اأدرار، ب�سار و تيندوف ، اأنه  خالل 
ال�سنة اجلارية،  الثاين من  الثالثي 
قد مت ت�سجيل  وفاة ما يزيد عن  

05 اأ�سخا�ص متاأثرين مبوجة احلر 
ال�سديدة التي جتتاح املنطقة،  يف 
من  م�سوؤولة  م�سادر  اأكدت  وقت 
اأنه   اجلوية،    االأر�ساد  م�سلحة 
حد  واإىل  جوان  �سهر  مطلع  منذ 
بقيت  قد  االأ�سطر،  هاته  كتابة 
 48 يف  م�ستقرة   احلرارة  درجات 
وهو  الظل،  حتت  مئوية  درجة 
باالأمرا�ص  امل�سابني  عر�ص  ما 
مثل،  وامل�ستع�سية   املزمنة 
داء  و  وال�سكري  الدموي  ال�سغط 
مل�ساعفات   ، الفتاك  ال�رصطان 
باالأطباء لالحتفاظ  �سحية دفعت 

مب�سالح  طويلة  لفرتات  بهم 
�سجلت  حيث   ، اال�ستعجاالت 
العمومية  املوؤ�س�سة  م�سالح 
�سالح  عني  بدائرة  اال�ست�سفائية 
اجلوية  املرحلة  خالل  لوحدها 
حالة   117 عن  يزيد  ما  احلالية،  
من  ال�سم�ص،  ب�رصبات  اإ�سابة 
حرجة،  و�سعية  يف  25حالة  بينها 
نتيجة تعر�سها مل�ساعفات �سحية 
األزمتها مغادرة املنطقة التي تعد 

اأ�سخن نقطة يف العامل  .
بها  �ُسجل  اأدرارالتي  بوالية  اأما 
ببلديات  اأ�سخا�ص    03 م�رصع  

تيرنكوك، �سايل ، تيط ، كانت قد 
يف  حالة   68 عن  يزيد  ما  اأح�ست 
�سفوف املواطنني ب�سبب �رصبات 
ال�سم�ص، منها 18  حالة، مت نقلها 

للعالج  بواليات ال�سمال  .
يف  متحدث  من  اأكرث  وقال  
املو�سوع مبنطقة اجلنوب الكبري، 
مع  لهم  متفرقة  ت�رصيحات  يف 
التي  احلرارة   اأن   ،  « »الو�سط 
هذه  خالل  اجلنوب  ي�سهدها 
ال�سائفة ، مل ي�سهد لها مثيل منذ 

مطلع االألفينيات  .
اأحمد باحلاج 

فيما �سجلت امل�ست�سفيات  244حالة اإ�سابة ب�سربات ال�سم�ض 

ت�سجيل 05 وفيات ب�سبب موجة احلر ال�سديدة باجلنوب الكبري

اأمن دائرة تقرت 

يف اإطار حماربة اجلرمية مبختلف اأ�سكالها

القب�ض على مروج للمخدرات 
والعدالة تودعه احلب�ض

االأمن احل�سري الثاين باأدرار ي�سع حدا ملحرتف ال�سرقة 
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  يف اإطار مكافحة ظاهرة ترويج 
املخدرات و�سط ال�سباب، متكن 
عنا�رص �رصطة اأمن دائرة تقرت 
من  االأخريين  اليومني  خالل 
توقيف �ساب يف الع�رصينيات من 
العمر، اإحرتف ترويج املخدرات 

و�سط ال�سباب.
اأثناء  متت  العملية،  تفا�سيل 
تقرت  دائرة  اأمن  عنا�رص  قيام 
باإقليم  وراجـلة  راكبة  بدوريات 
تامني  ق�سد  االإخت�سا�ص 
اإنتباههم  لفت  اأين  املواطن، 
�ساب م�سبوه ليتم تتبع حتركاته، 
ال�رصطة  لعنا�رص  تبني  اأين 
بن�ساط  يقوم  االأخري  هذا  اأن 
توقيفه  ليتم  م�سبوه،  اإجرامي 
التلم�ص  لعملية  واإخ�ساعه 
اجل�سدي، اأين عرث بحوزته على 
كمية من املخدرات جمزاأة على 
�سكل قطع، ليتم حتويله اإىل مقر 

اأمن الدائرة للتحقيق معه .
اإجراءات  كافة  اإ�ستيفاء  عقب 

التحقيق، مت اإجناز ملف ق�سائي 
اجلهات  اأمام  حتويله  و  �سده 
التي  املخت�سة،  الق�سائية 
اإجراءات  اإىل  مبا�رصة  اأحالته 
حكم  واإ�سدار  الفوري  املثول 
�سنتني  ملدة  النافد  باحلب�ص 
مع االإيداع الإرتكابه جرم حيازة 
املخدرات بطريقة غري �رصعية 

لغر�ص العر�ص على الغري.
عنا�رص  جنح  ال�سياق،  نف�ص  يف 
بورقلة  ال�سابع  احل�رصي  االأمن 
من  حمكمة،  اأمنية  عملية  ويف 
الع�رصينيات  يف  �ساب  توقيف 
من  عنه  مبحوث  العمر  من 
التي  الق�سائية  اجلهات  طرف 
اأ�سدرت يف حقه �سهرين حب�ص 
حيازة  جرم  يف  لتورطه  نافدة، 
بدون  الكحولية  امل�رصوبات 
وممار�سة  البيع  لغر�ص  رخ�سة 
ن�ساط جتاري قار دون القيد يف 

ال�سجل التجاري. 
اأحمد باحلاج 

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
متكنت  اأ�سكالها،  مبختلف 
الثاين  احل�رصي  االأمن  م�سالح 
االإطاحة  من  اأدرار  والية  باأمن 
ق�سية  يف  متورط  ب�سخ�ص 
الليل  ظرف  توافر  مع  ال�رصقة 
الأحد  ملك  مركبة  طالت  التي 

املواطنني .
تقدم  اإثر  على  العملية  جاءت 

تعر�سه  عن  للتبليغ  ال�سحية 
لل�رصقة التي اإ�ستهدفت جمموعة 
 flash( االإلكرتونية الدعائم  من 
disque( من قبل جمهولني كانت 
التي  مركبته  بداخل  مو�سوعة 
بحي 60 م�سكن  مركونة  كانت 
ت�رصيحات  اأخذ  بعد   ،  ، باأدرار 
ال�رصطة  قوات  با�رصت  ال�سحية 
حترياتها امليدانية التي اأ�سفرت 

امل�ستبه  اأحد  توقيف  عن 
العمر 19 �سنة  من  البالغ  فيهم 
وبعد  امل�رصوقات  اأحد  بحوزته 
مواجهته باالأفعال املن�سوبة اإليه 
�سخ�ص  رفقة  بقيامه  اإعرتف 
بعد اإ�ستيفاء  بال�رصقة .  اأخر 
االأويل  التحقيق  اإجراءات  جميع 
بتاريخ:  االأطراف  تقدمي  و 
2019/06/20 امام ال�سيد/ وكيل 

اأدرار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
الق�سية  ملف  بدوره  اأحال  الذي 
مبوجب  اجلل�سة  على  مبا�رصة 
 ، الفوري  املثول  اإجراءات 
حكم  املتهم  حق  يف  �سدر  اأين 
باأربعة  باإدانته  يق�سي  ق�سائي 
وغرامة  نافذة  حب�ص  �سنوات 

مالية قدرها 400.000،00 دج.
اأحمد باحلاج 

الطرقات  من   تعي�ص  العديد 
وال�سوارع باأحياء خمتلفة  على 
ومنذ  اأدرار  مدينة  م�ستوى 
و�سعية  بالق�سرية  لي�ست  مدة 
اإليه  األت  ما  ،ب�سبب  مزرية 
 ، قبل  من  عليه  كانت  ما  و 
املواطنون  ي�ستكي  حيث 
من  االأحياء  بهذه  القاطنون 
من  اأحيائهم  ا�ستفادة  عدم 
عمليات تتعلق بتهيئة الطرقات 
بال�سوارع  وتزفيتها اأو  تعبيدها 
يف  التنمية  برامج  خالل  من 
خمتلف املخططات اإىل جانب 
اهرتاء  اأجزاء هامة من �سبكة 
املحيط  داخل  الطرقات 
جراء  االأحياء  لهذه  العمراين 

بروز احلفر والت�سدعات .
اأ�سغال  غياب  يف  ذلك  وغري 
ال�سيانة واالهتمام بها من قبل 
بني  ومن  املعنيني  امل�سوؤولني 
من  تعاين  التي  االأحياء  هذه 
اأحياء  املع�سلة  هذه  ا�ستفحال 
تيليالن ومنها على االأخ�ص حي 
اأحياء  اكرب  وهو  1050م�سكن 

حي  اإىل  اإ�سافة  اأدرار  مدينة 
على  و300م�سكن  500م�سكن 
اجلديدة  املدينة  اأحياء  غرار 
املعروف  بلكبري  ال�سيخ 
وباقي  140م�سكن  بحي 
اأن  دون  له  املجاورة  االأحياء 
الطرقات  هذه  نن�سى  و�سعية 
باالأحياء  والق�سور  املهرتئة 
اأدرار  مبدينة  العتيقة  ال�سعبية 
بق�رص اأوالد ونقال وق�رص اأوالد 
او�سن وق�رص ادغاء  الذي ي�سم 
األف ن�سمة لوحده  اأزيد من 15 
، وي�سهد تخلفا كبريا يف جمال 
دون  هذا  عامة  ب�سفة  التنمية 
الو�سعية  هذه  عن  احلديث 
تعي�سها  التي  الطرقات  ب�سبكة 
والبلديات  الق�سور  بع�ص 
التي  الوالية  لعا�سمة  املجاور 
اأكرث  اليوم و  هي بحاجة ما�سة 
مل�ساريع  م�سى  وقت  اأي  من 
بالتهيئة  تتعلق  اإ�سافية  تنموية 
احل�رصية بغية حت�سني اجلانب 

اجلمايل واحل�رصي  للمدينة .
�سالح ،ب 

مواطنو اأدرار يعانون من 
اهرتاء الطرقات

ال�سلطات عاجزة عن مراقبة امل�ساريع 
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 وعود مع�سولة و�إغفال حلقوق �لفل�سطينيني
اأطلق غ�ريد كو�شرن، م�شت�ش�ر الرئي�س الأمريكي، دون�لد ترامب �شيلاً من "الوعود املع�شولة" للفل�شطينيني واملنطقة ب�ش�أن امل�شتقبل 

والتنمية والزده�ر.

متاًما  �أغفل  تر�مب  �صهر  لكن 
�لكثرية،  �لفل�صطيني  حقوق 
ال�صيما �إقامة دولة كاملة �ل�صيادة، 
عا�صمتها مدينة �لقد�س �ل�رشقية 
�ملحتلة، وعودة ماليني �لالجئني، 
حديث كو�صرن جاء يف �ليوم �الأول 
من موؤمتر "ور�صة �ل�صالم من �أجل 
�لبحرينية  بالعا�صمة  �الزدهار"، 
مب�صاركة  يُعقد  �لذي  �ملنامة، 
مقابل  حمدودة،  ر�صمية  عربية 
مقاطعة تامة من جانب فل�صطني 
ويهدف  �أخرى،  عربية  ودول 
�أعماله  يختتم  �لذي  �ملوؤمتر، 
�جلو�نب  تنظيم  �إىل  �الأربعاء، 
�لت�صوية  خلطة  �القت�صادية 
�ملرتقبة  �الأمريكية  �ل�صيا�صية 
و�ملعروفة  �الأو�صط،  لل�رشق 

�إعالمًيا با�صم "�صفقة �لقرن".
وتقاطع �لقيادة و�لف�صائل ورجال 
�ملوؤمتر،  �لفل�صطينيني  �الأعمال 
خطة  �أدو�ت  �إحدى  باعتباره 
�ل�صالم �الأمريكية، �لتي يرتدد �أنها 
�لفل�صطينيني،  �إجبار  على  تقوم 
مب�صاعدة دول عربية، على تقدمي 
تنازالت جمحفة ل�صالح �إ�رش�ئيل.

تنمية وازده�ر

عن  باحلديث  كلمته  بد�أ  كو�صرن 
وقوتها  �ملتحدة  �لواليات  مكانة 
يف عهد تر�مب وقال �إن و��صنطن 
�صتتمكن من �إيجاد ظروف مو�تية 
توحدت  �إذ�  �الزدهار،  لتحقيق 
"�لفل�صطينيني  �أن  وتابع  �جلهود 
لديهم كل �ملقومات و�الإمكانيات، 
م�صاعد�تنا  يحتاجون  فقط  هم 
�لفل�صطينيني  �أن  �مل�صرتكة"ور�أى 
حول  خد�ع  ملحاوالت  تعر�صو� 
�إليهم  وتوجه  �ملنامة،  موؤمتر 
بقوله: �لرئي�س تر�مب مل ين�صكم، 
�مل�صتقبل  لتوفري  خطة  ولدينا 

�الأف�صل لكم.
�لتفكري  ��صتطعتم  "�إذ�  و�أردف: 
من  �صتتمكنون  جديد  باأ�صلوب 
�أن  يجب  كثرية،  منجز�ت  حتقيق 

تكون هناك فر�س و�إمكانيات لكل 
"يجب  بقوله:  وعائلة"وز�د  فرد 
�إىل  �للوم  توجيه  عن  �لتوقف 
كيفية  نقرر  �أن  علينا  �الآخرين.. 
�لق�صية،  حلل  �لتقدم  حتقيق 
كثرية  �أمو�ل  �إنفاق  مت  �لتي 
لو  "ت�صورو�  لت�صويتها"و��صتدرك: 
��صتثمرنا هذه �الأمو�ل يف تدريب 
�ل�صحية  �لق�صايا  وحل  �لكو�در 

وغريها".
�صوًيا  به  �صنقوم  ما  "هذ�  وتابع: 
كيفية  نعرف  نحن  �مل�صتقبل،  يف 
تهيئة �لظروف جلذب ��صتثمار�ت 
قائاًل:  �ملنطقة"وم�صى  لهذه 
�لنز�ع  لتحويل جمرى  "م�صتعدون 
�أن  علينا  و�لتطور..  �الزهار  �إىل 
لنتقدم  م�صرتكة  �إجر�ء�ت  نتخذ 

�إىل م�صتقبل مزدهر".

متويل اخلطة

كانت  "�ملنطقة  �أن  كو�صرن  ر�أى 
و�صحيحة  جديدة  خلطة  بحاجة 
لتوفري �مل�صتقبل و�لتقدم، لذ� كان 
هذ� �ملنتدى، �لذي نحتاج خالله 
الإيجاد  معمقة  مناق�صات  �إىل 
�ملجتمع  يدعمها  م�صرتكة  روؤية 

�لدويل".
"ممثلون  هنا  �حل�صور  وتابع: 
�لعاملية  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  عن 
�لكبرية و�لبنوك �ملركزية و�صندوق 
�لعاملية  و�ل�رشكات  �لدويل  �لنقد 
�حل�صور  �إىل  �لكربى"وتوجه 

قائاًل: "بف�صل �هتمامكم وروؤو�س 
�أمو�لكم �صنتمكن من حل �لق�صايا 
�مل�صتع�صية، وحت�صني حياة �لنا�س 

يف �ملنطقة و�لعامل".

القرن" "فر�شة 

�صهر تر�مب تطرق، خالل كلمته، 
�ل�صيئة،  �ل�صمعة  من  جانب  �إىل 
�خلطة  بها  حتظى  باتت  �لتي 
�الأمريكية �ملرتقبة وقال كو�صرن: 
�خلطة  هذه  ي�صمي  "�لبع�س 
�صفقة �لقرن.. هي لي�صت �صفقة، 
هكذ�  �لقرن،  فر�صة  هي  و�إمنا 
ن�صمي خطتنا".و�أ�صاف: �إذ� كانت 
م�صتعدة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 
�خلطة  هذه  و�حتو�ء  ال�صتيعاب 
ف�صنتمكن من توفري فر�س جديدة 

للجميع يف �ل�رشق �الأو�صط.
�القت�صادية  "خطتنا  بقوله:  وز�د 
روؤيتنا  �الزدهار،  �إىل  �صتوؤدي 
مبنية على تقييم عميق ملا حدث 
و�ل�صبعني  �خلم�س  �ل�صنو�ت  يف 
�إد�رة تر�مب  �أن  �الأخرية" و�أردف 
حول  معمقة  بدر��صة  قامت 
�قت�صاديني  خرب�ء  مع  �خلطة 
�لواليات  بينها:  دول  من  عامليني 
وتابع:  و�ل�صني،  وبولند�  �ملتحدة 
�لتجارب  �أف�صل  "ن�صتخدم 
�العتبار  بعني  و�أخذنا  و�خلرب�ت، 
�صاملة  �قت�صادية  خطة  و�صع 
ت�صهدها  مل  حيث  �الأ�صخم،  هي 

�ملنطقة برمتها".

وتر�مب  و��صنطن  �أن  على  و�صدد 
�مل�صرتك  لـ"�لعمل  ��صتعد�د  على 
فل�صطني  م�صتقبل  �أجل  من 
هو  وهدفنا  �الأو�صط،  و�ل�رشق 

�ل�صالم و�الزدهار".

50 ملي�ر دولر

�لتي  �خلطة،  �إن  قال  كو�صرن 
على  تقوم  �صنو�ت،  ع�رش  متتد 
�صخ 50 مليار دوالر يف �القت�صاد 
م�رش،  و�قت�صاد�ت  �لفل�صطيني 
ت�صت�صيف  )دول  ولبنان  �الأردن 
حللحلة  فل�صطينيني(،  الجئني 

�ل�رش�ع.
تر�مب  �إن  �لفل�صطينيون  ويقول 
عودة  حق  �إ�صقاط  ي�صتهدف 
�أر��ٍس  �إىل  �لالجئني  ماليني 
وي�صت�صهدون  �إ�رش�ئيل،  حتتلها 
وقف  �ملا�صي،  �لعام  بقر�ره، 
متويل وكالة �الأمم �ملتحدة لغوث 
�لفل�صطينيني  �لالجئني  وت�صغيل 

)�أونرو�(.
و�أو�صح كو�صرن �أن "�الأمو�ل �صيتم 
حيث  �صحيح،  ب�صكل  توزيعها 
م�رشوعات  �إقامة  �خلطة  ت�صمل 

يف �الأردن وم�رش �أي�صا".
�لناجت  �صت�صاعف  �أنها  و�أ�صاف 
�لفل�صطيني،  �الإجمايل  �ملحلي 
دوالر،  مليار   13.8 حالًيا  �لبالغ 
وتوفر �أكرث من مليون فر�صة عمل 
معدل  وتخف�س  للفل�صطينيني، 
باملائة،   10 دون  ما  �إىل  �لبطالة 
باأكرث  �لفقر  معدل  وتقل�س 
ك�صف  �أيام،  وقبل  �لن�صف  من 
مالمح  �أبرز  عن  �الأبي�س  �لبيت 
وتت�صمن:  �القت�صادية،  �خلطة 
بري  طريق  لفتح  م�رشوعات 
غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بني 
�لفل�صطينيني  �حتياجات  وتوفري 

من �لكهرباء.
حمطة  لبناء  م�رشوعات  وكذلك 
طاقة  ومن�صاآت  غزة،  يف  كهرباء 
و�رشف  مياه  و�صبكات  متجددة، 
�خلدمات  ورقمنة  �صحي، 

تعد  كما  �لفل�صطيني  و�القت�صاد 
�إىل  �لغربية وغزة  �ل�صفة  بتحويل 
ناجحة،  عاملية  �صياحية  وجهة 
و�لثقافية  �لدينية  �ل�صياحة  عرب 

و�لرتفيهية و�صياحة �لبحر.
مبتكري  مع  �لعمل  ت�صتهدف  كما 
�لتكنولوجيا �ملالية، وزيادة فر�س 
و�رش�ء  �ملال،  ر�أ�س  �إىل  �لو�صول 
وبناء  جديدة،  و�أ�صمدة  بذور 
�أنظمة ري حديثة، وتطرح كذلك 
�لغربية  �ل�صفة  يف  �لبناء  زيادة 
�لعقار�ت،  �أ�صعار  خلف�س  وغزة 
قرو�س  على  �حل�صول  وت�صهيل 

عقارية من �لبنوك �لفل�صطينية.
�صناعية  مناطق  تطوير  وتدعم 
ت�صنيع  ومن�صاآت  حديثة 
�ل�رشكات  فيها  ت�صتفيد  �أخرى، 
�رشيبية  حو�فز  من  �لفل�صطينية 
خف�س  �صاأنها  من  ومتويلية، 
�لتجارية  تكلفة ممار�صة �الأعمال 
�لدعم  تقدمي  �خلطة  وتت�صمن 
و�لرخام  �حلجر  �صناعة  لتعزيز 
ومعادن  �لهيدروكربونية  و�ملو�د 

�أخرى يف فل�صطني.

خرائط بل حدود 
يف �ملنامة، عر�س كو�صرن 

مقطًعا ترويجًيا ظهرت فيه 
خر�ئط للمنطقة من دون حدود 

للدول.
ويرّوج �لفيديو مل�رشوعات تنموية 
و��صتثمارية يف �ملنطقة، ال �صيما 
�أي  دون  وغزة،  �لغربية  �ل�صفة 
�إ�صارة �إىل �صكل حدود �لدول، مبا 

فيها �إ�رش�ئيل وفل�صطني.
م�رشوعات  �إىل  �لفيديو  وي�صري 
�لتحتية  �لبنية  قطاعات  يف 
و�لطاقة،  و�لتعليم  و�لتكنولوجيا 
وغزة  �لغربية  �ل�صفة  ت�صمل 
و�ملنطقة عامة، دون �لتطرق �إىل 
�ل�صق �ل�صيا�صي، �أو �لعر�قيل �لتي 
من  �إ�رش�ئيل  ممار�صات  ت�صكلها 

��صتيطان وح�صار و�حتالل.
�إىل  �لفيديو  يتطرق  مل  كما 
�مل�رشوعات،  تلك  �إد�رة  ترتيبات 

وتوزيع  �الأمني  �ل�صق  يف  خا�صة 
�أن �حلديث يدور  �لعائد�ت، رغم 
بينها  ��صرت�تيجية،  قطاعات  عن 
وغزة  �لغربية  �ل�صفة  بني  �لربط 
�لبحر  مياه  يف  �لطبيعي  و�لغاز 

�الأبي�س �ملتو�صط.
وغربية،  عربية  دول  و�صهدت 
�ملا�صية،  �لقليلة  �الأيام  خالل 
ا ملوؤمتر  وقفات �حتجاجية رف�صً
�ملنامة و"�صفقة �لقرن"، �إ�صافة 
جانب  من  و��صع  تنديد  �إىل 
و�صابقني  حاليني  عرب  م�صوؤولني 
ومنظمات  و�حتاد�ت  ونقابات 

جمتمع مدين.
ترعاه  �لذي  �ملوؤمتر،  وي�صهد 
متباينة  م�صاركة  و��صنطن، 
�أبرزها  عربية،  لدول  �مل�صتويات 
وم�رش  و�الأردن  �ل�صعودية 
عن  ف�صاًل  و�ملغرب،  و�الإمار�ت 
�إىل  �إ�صافة  �مل�صيفة،  �لبحرين 

رجال �أعمال "�إ�رش�ئيليني".
�لفل�صطينية  �لقيادة  وترف�س 
�لتعاطي مع �أية حتركات �أمريكية 
�أعلن  �أن  منذ  �ل�صالم،  ملف  يف 
 ،2017 نوفمرب   6 يف  تر�مب، 
�ل�رشقي  ب�صطريها  �لقد�س 
ل"�إ�رش�ئيل"،  عا�صمة  و�لغربي 
�لقائمة باالحتالل، ثم نقل  �لقوة 
 14 يف  �إليها،  �الأمريكية  �ل�صفارة 

ماي 2018.
بالقد�س  �لفل�صطينيون  ويتم�صك 
لدولتهم  عا�صمة  �ل�رشقية 
قر�ر�ت  �إىل  ��صتناًد�  �ملاأمولة، 
�ل�رشعية �لدولية، �لتي ال تعرتف 
عام  للمدينة  �إ�رش�ئيل  باحتالل 

1967 وال �صمها �إليها يف 1980.
�إن  �لفل�صطينية  �لقيادة  وتقول 
ل�صالح  متاًما  منحاز  تر�مب 
�إيجاد  �إىل  وتدعو  "�إ�رش�ئيل"، 
عملية  ال�صتئناف  دولية  �آلية 
�أفريل  منذ  �ملجمدة  �ل�صالم 
�إ�رش�ئيل  رف�س  ب�صبب  2014؛ 
وقف �ال�صتيطان و�لقبول بحدود 
ما قبل حرب جو�ن 1967 �أ�صا�ًصا 

حلل �لدولتني.

كو�شرن يف "موؤمتر املن�مة"

 د- وليد بوعديلة-ج�معة 
�شكيكدة

    
عندما يجتمع �الأمريكان مع بع�س 
�صمائرهم  باعو�  �لذين  �لعرب 
�الأمريكي،�إىل  للقر�ر  وقر�ر�تهم 
�ملحتل  �لكيان  دولة  مثلي  جانب 
�ل�صهيوين،  �الإ�رش�ئيلي  �لغا�صب 
بالبحرين  �ملنامة  ور�صة  يف 
لبيع  �لقرن،  ل�صفقة  للت�صويق 
�لفل�صطينية مقابل ماليري  �لق�صية 
من  موعد  هو  فذلك   ، �لدوالر�ت 
وخنق  فل�صطني  حما�رشة  مو�عيد 

�أهلنا جمدد�....
ملحاولة  كثرية  ممار�صات  فبعد 

و  و�لدم  و�ل�رشف  �الأر�س  بيع 
قد  ها  ون�صالهم..  �ل�صهد�ء  خيانة 
ل�رش�ء  �ملال  ��صتعمال  موعد  جاء 
�لعار؟؟ وها قد جتددت  �ملهانة و 
بالو�صائل  �جلهنمية  �ملحاوالت 
�لتي  و�لتجارية  �ملالية  �لناعمة 
وتنجز  �ل�صغل  منا�صب  توفر 
�لذ�كرة  بيع  مقابل  �ال�صتثمار�ت 
�لفل�صطيني  �لدم  قو�فل  وخيانة 
يف �الأر�س بعطر �ل�صهد�ء؟؟ فماذ� 

نقول؟
خذوها كلمة حق من �أر�س جز�ئر 
�لثو�ر و�الأحر�ر...لن تنجح خططكم 
ولن تنفع حماوالت �لتجويع و �لقهر 
، كما مل تنفع عمليات و�أد �ملجهود 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �لدويل 
وح�صارها؟؟....  �ملد�ر�س  بغلق 
�لدوالر  عرب  يا  و��صتمرو� 
و�لبرتول يف �لرق�س مع �أ�صدقائكم 
�ل�صهيونيني و�الأمريكان، ف�صعوبكم 
لزبالة  وترميكم  يوما  �صتكن�صكم 

�لتاريخ ونفايات �جلغر�فيا.
جز�ئر  �أر�س  من  خذوها 
كل  يف  �ل�صهد�ء...."ف�رشمت" 
�ملهانة  وحلول  �خليانة  كالمات 
للخز�ئن  �أمو�لكم  ولتذهب  و�لذل، 
�لدين  جعلتم  من  يا  �الأمريكية 
من  ويا  �قت�صادية؟؟  جتارية  ورقة 
يف  �الجتماعي  �ل�صلم  �رش�ء  �أردمت 
�ل�رشف  على  باجللو�س  بلد�نكم 

�أ�صو�ت  وجتاهل  �لفل�صطيني 
و�ملر�صى  �ملعتقالت  يف  �الأ�رشى 

يف �مل�صت�صفيات....
خذوها من جز�ئر �لثورة و�ل�رشف 
و�ملجد، خذوها من �أحفاد �لرببر 
�الأبطال.... و�ل�صهد�ء  �الأحر�ر  
عادلة  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إن 
�أبناء  وجميدة.. ومعها كل  �صعوب 
الأنها  �الأحر�ر،  و�الأمازيغ  �لعرب 
�ملقاطعة  و  �ملقاومة  على  مبنية 
وك�صف ممار�صات يهودية �صهيونية 
�لدعاية  فيها  وحقرية،  عبثية 
على  و�لعن�رشية  �ال�صتعمارية 
�المريكي  �لدعم  �الأر�س،وفيها 
للمنظمات  و�لباطن  �لظاهر 

قوى  ت�صخري  وفيها  �ل�صهيونية.. 
للتو�صع  �لدولية  و�ملنظمات  �لعامل 
�ملحتل  قوة  ونعرف  �ل�صيطرة،  و 
�الإعالم  يف  وحتكمه  �ل�صهيوين 
�لعام  للر�أي  وتوجيهه  �ل�صينما  و 
يانا�س..�إن  و�لدويل...  �لعربي 
للنمو  �رش�ء  هي  �لقرن  �صفقة 
�ل�صيا�صي  �لذل  مقابل  �القت�صادي 
بع�س  وتريد  �لوطنية،  و�خليانة 
�لدول �لعربية �لتوقيع على �ل�صفقة 
رغم �لرف�س �لفل�صطيني و�ل�صمت 
عند بع�س �لدول �لعربية، ومن �صار 
وقعو�  من  هم  �أمريكا  طريق  يف 
حتت نظرية "�ال�صتيعاب من خالل 
بنموذج  �النبهار  �أي  �العجاب"، 

�لكيان �ملحتل)�صو�صو حبيبتهم؟؟(، 
قتل  يف  �لبحرين  ور�صة  تنجح  ولن 
و�صتتمر  �لفل�صطينية،  �لق�صية 
..و�لن�رش  �لن�صال  و  �لثورة 
يف  �إخو�نا  �لفل�صطينيني.   لالإخوة 
فل�صطني..جز�ئر �ل�صهد�ء معكم...
..�لتاريخ  معكم  فالدين  و��صلو�، 
�لقادر  عبد  �الأمري  �أبناء  معكم.. 
على  ترت�جعو�..حافظو  معكم..ال 
وعطر  �ملجد  بدم  �أر��صيكم 
وحدتكم..  يف  �ل�صهد�ء..قوتكم 
�أجلو� جميع خالفاتكم..و�صريو� يف 
طريق �لثورة �لتحريرية �جلز�ئرية، 
�صئ"،  كل  قبل  "�جلز�ئر  و�صعارها 

ولتكن "فل�صطني قبل كل �صئ".

ر�ش�لة من عطر ال�شهداء:

يا نا�س ...فل�سطني لي�ست معرو�سة للبيع
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خمازن التهديد:

ملاذا يتمدد ال�سراع الأمريكي – الإيراين 
اإىل اأزمة فنزويال؟

د. �شدفة حممد حممود/
مركز امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

دوافع واأ�شباب متعددة: 

يف  الإيراين  الوجود  يُعد  ل 
اإذ  اجلديد؛  بالأمر  فنزويال 
الإيرانية  العالقات  �شهدت 
منذ  ملحوًظا  تطوًرا  الفنزويلية 
عهد  يف  وحتديًدا   ،2005 عام 
الرئي�س الإيراين الأ�شبق »اأحمدي 
جناد« الذي ربطته عالقات قوية 
الراحل  الفنزويلي  الرئي�س  مع 
اإيران  اأن  غري  �شافيز«،  »هوجو 
�شعت على مدار ال�شهور املا�شية 
الع�شكري  وجودها  تر�شيخ  اإىل 
خالل  من  فنزويال،  يف  واملايل 
ال�شيا�شية  الأو�شاع  ا�شتثمار 
والأمنية املتدهورة نتيجة الأزمة 
حدتها  ت�شاعدت  التي  ال�شيا�شية 
اجلمعية  رئي�س  تن�شيب  مع 
»خوان  الفنزويلية  الوطنية 
بالوكالة«،  جوايدو« نف�شه »رئي�ًشا 
واعرتاف  املا�شي،  يناير  يف 
الأمر  وهو  به،  املتحدة  الوليات 
اأعلنت  التي  اإيران  رف�شته  الذي 
»نيكول�س  للرئي�س  القوي  دعمها 
املحاولت  وراء  ويقف  مادورو«. 
لتعزيز  امل�شتمرة  الإيرانية 
عوامل  فنزويال،  يف  نفوذها 

واأ�شباب متعددة، منها:

حتدي الهيمنة الأمريكية: 

وفنزويال  الالتينية  اأمريكا  ُتثل 
مهمة  �شاحة  التحديد  وجه  على 
الإيرانية  املواجهة  �شاحات  من 
مع وا�شنطن، لي�س فقط لأهميتها 
الفناء  ولكونها  ال�شرتاتيجية 
ب�شبب  املتحدة  للوليات  اخللفي 
ولكن  منها،  اجلغرايف  قربها 
ا لأن تلك املنطقة ُتثل بيئة  اأي�شً
الهيمنة  لتحدي  لإيران  �شانحة 
الأمريكية، خا�شة مع وجود بع�س 
القوى الإقليمية التي تتبنى اأجندة 
اأمريكا  يف  لوا�شنطن  معادية 
يف  فنزويال  وتاأتي  الالتينية، 
ت�شعى  حيث  القوى؛  تلك  مقدمة 
بع�س  مع  جهودها  تن�شيق  اإىل 
وحتديًدا  املنطقة،  خارج  الدول 
لعرقلة  واإيران،  وال�شني  رو�شيا 
ل�شتعادة  وا�شنطن  حماولت 

نفوذها يف ن�شف الكرة الغربي.
ويف الإطار ذاته، تاأتي التحركات 
فنزويال  يف  الأخرية  الإيرانية 
كمحاولة من جانبها لك�رس ح�شار 
العزلة الأمريكية املفرو�شة عليها، 
املواجهة  وترية  ت�شاعد  ومع 
وحلفائها  وا�شنطن  مع  الإيرانية 
تعمل  العربي،  اخلليج  منطقة  يف 
حتركاتها  تعزيز  على  طهران 

ون�شاطها يف فنزويال، �شعًيا منها 
اإىل موازنة �شغوط وا�شنطن �شد 
الإقليمية  ال�شاحتني  على  اإيران 
والدولية، وتو�شيع هام�س املناورة 
الذي  الأمر  وهو  وا�شنطن.  مع 
برز بو�شوح مع اإعالن نائب قائد 
البحرية الإيراين يف 4 يناير 2019 
�شفن  اإر�شال  تعتزم  طهران  اأن 
الأطلنطي  املحيط  لغرب  حربية 
ا  بالقرب من املياه الأمريكية، رًدّ
الطائرات  حامالت  قيام  على 
املياه  يف  بالإبحار  الأمريكية 

الدولية بالقرب من اإيران.

تهديد الأمن القومي 
الأمريكي: 

خا�شة مع ت�رسيح وزير اخلارجية 
 6 يف  بومبيو«  »مايك  الأمريكي 
اهلل  »حزب  باأن  املا�شي  فرباير 
الإيرانيون  ن�شطة،  خاليا  لديه 
يوؤثرون على �شعب فنزويال وجميع 
اأنحاء اأمريكا اجلنوبية«، ويف اليوم 
الأدمريال  �شهد  مبا�رسة،  التايل 
القيادة  قائد  فالري«،  اإ�س.  »كريج 
املتحدة،  للوليات  اجلنوبية 
امل�شلحة  القوات  جلنة  اأمام 
قد  »اإيران  باأن  ال�شيوخ  مبجل�س 
باللغة  عمقت تغطيتها الإعالمية 
للوليات  املناه�شة  الإ�شبانية 
دعمها  و�شّدرت  املتحدة، 
ن�شف  اإىل  لالإرهاب  احلكومي 
الكرة الغربي«. هذا بالإ�شافة اإىل 
عن  �شادرة  تقارير  اإليه  ت�شري  ما 
وزارة الدفاع الأمريكية من وجود 
حزب  لإرهابيي  تدريب  مع�شكر 
قبالة  مارجريتا  جزيرة  يف  اهلل 
�شاحل الكاريبي يف فنزويال، والتي 
مركًزا  يتخذها  اأن احلزب  يُرجح 
لتخطيط عملياته الإرهابية وجمع 
والتي  ال�شتخباراتية،  املعلومات 
ميكن اأن ت�شتخدمها اإيران لتنفيذ 
اأهداف  �شد  اإرهابية  عمليات 
اأو  الالتينية  اأمريكا  يف  اأمريكية 
وهو  الأمريكية،  الأرا�شي  على 
الأمريكي  الرئي�س  نائب  دفع  ما 
املا�شي  مايو  يف  بين�س«  »مايك 
»النظام  اأن  من  التحذير  اإىل 
ديكتاتورية  مع  عمل  الإيراين 
مالذ  لإقامة  الفا�شدة  فنزويال 
اآمن لعمالئه الإرهابيني يف ن�شف 

الكرة الغربي«. 

امل�شاعدة يف ا�شتئناف 
الربنامج النووي الإيراين:

 حيث اأكد م�شت�شار الأمن القومي 
 11 يف  بولتون«  »جون  الأمريكي 
فنزويال  امتالك  اجلاري،  يونيو 
ثاين اأكرب احتياطي من اليورانيوم 
يدفع  مما  كندا،  بعد  العامل،  يف 
طهران لإيجاد موطئ قدم لها يف 
فنزويال للو�شول اإىل احتياطياتها 

وهو  اليورانيوم،  من  ال�شخمة 
برغبة  وثيق  ب�شكل  يرتبط  ما 
النووي  ال�شالح  امتالك  اإيران يف 
بذلك،  وارتباًطا  وتطويره. 
اأبريل  يف  وفنزويال  اإيران  اتفقت 
رحالت  اإطالق  على  املا�شي 
من  البلدين،  بني  مبا�رسة  طريان 
وهي  اإير«،  »ماهان  قيام  خالل 
خا�شة،  اإيرانية  طريان  �رسكة 
مبا�رسة  جوية  رحالت  بت�شيري 
اأن  بني طهران وكاراكا�س، و�شبق 
على  عقوبات  وا�شنطن  فر�شت 
ب�شبب   ،2011 عام  ال�رسكة  هذه 
للحر�س  املايل  الدعم  تقدميها 
حظرت  كما  الإيراين،  الثوري 
ال�رسكة،  رحالت  واأملانيا  فرن�شا 
معدات  بنقل  اإياها  متهمة 
ع�شكرية واأفراد اإىل حلفاء اإيران 
يف �شوريا ولبنان واليمن، ويخ�شى 
اأن  من  الأمريكيون  امل�شئولون 
اإىل  الإيرانية  اجلوية  الرحالت 
للغر�س  ت�شتخدم  قد  فنزويال 

ذاته.

توفري م�شادر متويل بديلة: 

مادورو«  »نيكول�س  الرئي�س  كتب 
العام  الأمني  اإىل  خطاًبا  موؤخًرا 
اهلل«  ن�رس  »ح�شن  اهلل  حلزب 
تعهد  اأن  بعد  دعمه  على  ي�شكره 
اأخ�شائيني  باإر�شال  الأخري 
على  للحفاظ  واأمنيني  ع�شكريني 
»ن�رس  و�رسح  »مادورو«.  نظام 
»مادورو«  خطاب  على  ا  رًدّ اهلل« 
ميكن  �شغري«  »جزء  ذلك  باأن 
ملادورو  تقدميه  اهلل  حلزب 
مع  خا�شة  »�شافيز«،  ولذكرى 
اهلل  حلزب  قدموه  الذي  الدعم 
الأموال  توفري  وحتديًدا  واإيران، 
�رسح  ال�شياق،  هذا  يف  للحزب. 
يف  الأمريكي  اخلارجية  وزير 
�شك  »ل  باأنه  املا�شي  اأبريل   13
يف  مايل  وجود  لها  اإيران  اأن  يف 
ت�شتخدمه  اجلنوبية،  اأمريكا 
اهلل  لدعم حزب  لأغرا�س خبيثة؛ 
العابرة  الإجرامية  واملنظمات 
اجلهود  ودعم  الوطنية،  للحدود 
يف  الإرهاب  ن�رس  اإىل  الرامية 
اأكد  كما  املنطقة«.  اأنحاء  جميع 
اجلاري  يونيو   12 يف  »بومبيو« 
خالل جل�شة ملجل�س ال�شيوخ »اأن 
تدعمها  كربى،  اإرهابية  جمموعة 
تهريب  �شبكات  ت�شتخدم  اإيران، 
لتمويل  فنزويال  يف  املخدرات 

عملياتها يف ال�رسق الأو�شط«.
عبور  نقطة  فنزويال  وتُعترب 
ما حاول  للكوكايني، وهو  رئي�شية 
من  منه  ال�شتفادة  اهلل  حزب 
يعرف  فيما  وجوده  تعزيز  خالل 
بـ«املثلث احلدودي«، بني فنزويال 
والربازيل وباراجواي، حيث توّفر 
هذه املنطقة بيئة مثالية لعنا�رس 

بناء  اإىل  ت�شعى  التي  اهلل  حزب 
ولوجي�شتي  مايل  دعم  �شبكات 
عالقاته  �شبكة  وبف�شل  للحزب. 
اأمريكا  يف  ال�رسية  امل�رسفية 
يف  اهلل،  حزب  جنح  الالتينية، 
و700   600 بني  يرتاوح  ما  تبيي�س 
 2014 عامي  بني  دولر  مليون 
عائدات  من  اأنها  يُعتقد  و2016، 
من  وغريها  املخدرات  جتارة 

الأن�شطة غري امل�رسوعة.
بع�س  تُ�شري  ذاته،  ال�شياق  ويف 
�شيطرة  اإىل  الأمريكية  التقارير 
فنزويلي  م�رسوع  على  اهلل  حزب 
�شخم يف جمال التعدين والتنقيب 
املنطقة  يف  وذلك  الذهب،  عن 
بوليفار  ولية  بني  املمتدة 
ويحتوي  الأمازون،  ولية  وحدود 
احتياطيات  من  طن   7000 على 
»بي  اإذاعة  ك�شفت  كما  الذهب. 
فرباير  يف  الربيطانية  �شي«  بي 
على  تركيا  ح�شول  عن  املا�شي 
من  دولر  مليار  حوايل  قيمته  ما 
الذهب اخلام من فنزويال بحجة 
اإليها،  ت�شديره  واإعادة  �شقله 
ويُعتقد على نطاق وا�شع اأن جزًءا 
من الذهب الذي يتم ت�شديره من 
فنزويال اإىل تركيا يتم تهريبه �رًسّا 
اإىل اإيران، وهو ما يوفر حلزب اهلل 
عملياته،  لتمويل  مهمة  م�شادر 
على  لاللتفاف  جيدة  وو�شيلة 
العقوبات القت�شادية الأمريكية.

م�شتقبل الدور الإيراين:

يف  اإيران  دور  م�شتقبل  يتوقف 
على  قدرتها  ومدى  فنزويال، 
احلفاظ على نفوذها هناك، على 

عوامل عدة ياأتي يف مقدمتها: 

بقاء النظام الفنزويلي 
احلاكم:

اهلل  حزب  نفوذ  ا�شتمرار  يعتمد   
اعتماًدا  الالتينية  اأمريكا  يف 
ويف  »مادورو«.  نظام  على  كبرًيا 
الت�شاوؤلت  تُثار  ال�شياق،  هذا 
احلزب  وجود  م�شتقبل  حول 
الإطاحة  حال  يف  فنزويال  يف 
»جوايدو«  وتويل  بـ«مادورو«، 
وفًقا  املرجح  فمن  البالد.  قيادة 
اأن »جوايدو«،  الراهنة  للمعطيات 
املوايل للوليات املتحدة، �شوف 
تقلي�س  على  ا  حر�شً اأكرث  يكون 
وهو  فنزويال،  اهلل يف  نفوذ حزب 
�شغوًطا  �شيفر�س  الذي  الأمر 
كبرية على احلزب، حيث لن يكون 
هو  مثلما  بحرية  العمل  مبقدوره 
مما  »مادورو«،  عهد  يف  احلال 
فنزويال  قيادة  تغيري  اأن  يعني 
�شي�رس مب�شالح اإيران وحزب اهلل 
ما  وهو  الغربي،  الكرة  ن�شف  يف 
اإيران امل�شتميت عن  يف�رس دفاع 

بقاء نظام »مادورو«، باعتباره اأمًرا 
عملياتها  ملوا�شلة  الأهمية  بالغ 
لـ«مادورو«،  وبالن�شبة  الإقليمية، 
�شوف  رئي�شي  حليف  اإيران  فاإن 

ي�شاعده يف بقاء نظامه.
وا�شنطن  ت�شعى  اأن  املرجح  ومن 
يف  »جوايدو«  على  العتماد  اإىل 
لتحجيم  »مادورو«،  تنحي  حال 
فنزويال.  يف  اهلل  حزب  اأن�شطة 
بقيادة  حكومة  تُظهر  وقد 
اإرادة  البداية،  يف  »جوايدو«، 
حزب  مواجهة  يف  قوية  �شيا�شية 
لإر�شاء  الأقل  على  واإيران،  اهلل 
فنزويال  اأن  غري  »ترامب«،  اإدارة 
�شيا�شية  حتديات  تواجه  كدولة 
هائلة،  واجتماعية  واقت�شادية 
مواجهة  هدف  يحتل  و�شوف 
حزب اهلل مرتبة متاأخرة يف قائمة 
اأولويات »جوايدو« واإدارته مقارنة 
مبا ترغب فيه الوليات املتحدة. 
الأمر  فاإن  ذاته،  ال�شياق  ويف 
الأمريكية  الإدارة  برغبة  مرهون 
وا�شتعدادها لتوفري الدعم املايل 
حلكومة بقيادة »جوايدو«، وتوفري 
التدريب الالزم للقوات الفنزويلية 
على مكافحة الإرهاب وع�شابات 
الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية 
باملجتمع  القوية  الروابط  ذات 
غرار  على  وذلك  الفنزويلي، 
قدمت  التي  كولومبيا«  »خطة 
دولر  مليار  وا�شنطن من خاللها 
مواجهة  يف  كولومبيا  لدعم 
الثورية  امل�شلحة  القوات  حركة 

الكولومبية )فارك(.

فاعلية ال�شغوط الأمريكية: 

ال�شديد  القلق  من  حالة  ثمة 
الأمريكيني  امل�شئولني  تنتاب 
املخابرات  اأن�شطة  ت�شاعد  اإزاء 
الالتينية،  اأمريكا  يف  الإيرانية 
بقاء  اأن  من  وا�شنطن  وتخ�شى 
مبثابة  �شيكون  »مادورو«،  نظام 
اهلل  وحزب  لإيران  جديد  ن�رس 
مواجهة  يف  رو�شيا،  وحليفته 
الوليات املتحدة والغرب عموًما، 
الذي  النت�شار  غرار  على  وذلك 

يف  بنجاحهم  �شوريا  يف  حتقق 
الإبقاء على نظام »ب�شار الأ�شد«، 
وهو ما يف�شح املجال اأمام اإيران 
يف  ح�شورهم  لرت�شيخ  ورو�شيا 
النفوذ  وحتدي  الالتينية  اأمريكا 
اإىل جانب  هناك، هذا  الأمريكي 
املخاوف الأمريكية من ا�شتغالل 
اله�شة  الدولة  لأو�شاع  اهلل  حزب 
لتحقيق  فنزويال  منها  تعاين  التي 
تهريب  من  العائدات  من  املزيد 

املخدرات.
اخلطط  املخاوف  تلك  وتُف�رس 
عقوبات  لفر�س  الأمريكية 
اأو  اأجنبية  �رسكة  اأي  ت�شتهدف 
�شخ�س اأجنبي يزاول اأن�شطة مع اأي 
من الكيانات الفنزويلية اخلا�شعة 
وا�شنطن  ت�شعى  كما  للعقوبات، 
لتقدمي حوافز مالية ودبلوما�شية 
ال�شيا�شيني  للزعماء  كبرية 
الذين  الفنزويليني  والع�شكريني 
»مادورو«،  عن  ان�شقاقهم  يعلنون 
العدل  وزارة  ت�شنيف  جانب  اإىل 
حزب اهلل كواحدة من اأكرب خم�س 
منظمات اإجرامية عرب وطنية يف 
اأكتوبر  الالتينية وذلك يف  اأمريكا 

.2018
كبرية  �شغوًطا  وا�شنطن  وُتار�س 
الفنزويليني  امل�شئولني  على 
الذين تربطهم �شالت بحزب اهلل، 
املتحدة  الوليات  �شّنفت  حيث 
الوطني  والإنتاج  ال�شناعة  وزيَر 
العي�شمي«،  »طارق  الفنزويلي 
واتهمته  املخدرات«  »ملك  باأنه 
اهلل«  لـ«حزب  عمالء  با�شتقدام 
خالل  من  وذلك  فنزويال،  اإىل 
فنزويلية،  �شفر  جوازات  منحهم 
الوليات  اإىل  تنقالتهم  لت�شهيل 
النظر  بحرية.وبغ�س  املتحدة 
الأمريكية  املحاولت  عن 
اإيران  على  لل�شغط  امل�شتمرة 
اهلل«،  »حزب  الع�شكري  وذراعها 
بهدف تقلي�س نفوذها يف فنزويال 
فمن  عموًما؛  الالتينية  واأمريكا 
طهران  تتخلى  اأن  املرجح  غري 
بالن�شبة  مهم  حليف  عن  ب�شهولة 

لها مثل »مادورو«.

�شهدت ال�شهور القليلة املا�شية، ت�شاعد وترية التهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية لإيران، بال�شلوع يف اأن�شطة اإجرامية واإرهابية يف فنزويال، 
الأمر الذي اعتربته وا�شنطن مبثابة تهديد لأمنها القومي، وكذلك اأمن منطقة اأمريكا الالتينية برمتها. وتك�شف التهامات الأمريكية لإيران عن 
ات�شاع نطاق املواجهة الأمريكية الإيرانية اإىل خارج حدود منطقة ال�شرق الأو�شط، لتمتد اإىل اأمريكا الالتينية، حيث تعمل طهران على تكثيف 

ح�شورها هناك، وهو الأمر الذي حتركه العديد من الدوافع والأ�شباب.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

وزارة العدل 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

مكتب الأ�شتاذ/ن�شر الدين تيغزة
حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة

دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
العنوان:طريق فوكة الطابق الأر�شي
خلف املحكمة -القليعة ولية تيبازة

الهاتف:024/36/63/69 
0673835103

حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد 4/412 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بتاريخ ال�شاد�س والع�شرون من �شهر جوان �شنة الفني و ت�شعة ع�شر 2019/06/26 
نحن الأ�شتاذ/ن�شر الدين تيغزة حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع ادناه
لفائدة:موؤ�ش�شة ال�شخ�س الوحيد وذات امل�شوؤولية املحدودة الفايز تاك�س مل�شريها قرقور احمد 

الكائن مقرهاب:حمل رقم 237 تو�شيعة حي بو�شاوي بلدية ال�شراقة -اجلزائر-و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�شتاذ/ن�شر الدين تيغزة حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
بوا�شطة القائمة يف حقه الأ�شتاذة /حمو�س مروة ح�شناء -حمامية-

�شد ال�شيد)ة(:قا�شمي ها�شيمي 
ال�شاكن ب:28 �شارع العقيد بوقرة املنظر اجلميل احلرا�س اجلزائر 

حاليا موقوف باملوؤ�ش�شة العقابية بالقليعة
بعد الطالع على املواد 612-613-625 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باحكامها 

بناءا على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة الغرفة اجلزائية بتاريخ:19/01/22 رقم الفهر�س 19/00912  رقم امللف 18/11237 و املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة من طرف جمل�س ق�شاء 
تيبازة بتاريخ 2019/02/27 حتت رقم 2019/352 املوؤيد و املعدل للحكم ال�شادر عم حمكمة ال�شراقة ق�شم اجلنح بتاريخ 2018/03/01 رقم الفهر�س 18/02031 رقم اجلدول 17/08861 

بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي تكليف بالوفاء .ت�شليم بالوفاء بوا�شطة ر�شالة م�شمنة حتت رقم RR00117040342بريد مدينة القليعة بتاريخ 2019/06/02 
بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي .التكليف بالوفاء .ت�شليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ:2019/06/09 

بناءا على حما�شر تبليغ ال�شند التنفيذي .التكليف بالوفاء .ت�شليم التكليف بالوفاء املبلغة عن طريق التعليق ببلدية القليعة بتاريخ2019/06/09
و مبوجب المر ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة بتاريخ2019/06/18 حتت رقم الرتتيب:00747 و الذي يرخ�س للمح�شر الق�شائي بن�شر م�شمون حم�شر التكليف بالوفاء على احدى 

اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لن�س املادة 4/412 من ق ا ج م ا 
كلفنا ال�شيد)ة(: قا�شمي ها�شيمي ال�شاكن)ة( ب:28 �شارع العقيد بوقرة املنظر اجلميل احلرا�س اجلزائر 

حاليا موقوف باملوؤ�ش�شة العقابية بالقليعة بان ي�شدد بني اأيدينا مبلغ مائة وواحد و ع�شرون مليون و �شبعة مائة و �شتة و �شتون الف و خم�شة مائة وواحد و خم�شون دينار جزائري و اثنان و اأربعون 
�شنتيم )121.766.551.42دج( و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�شاف اليه اتعاب التنفيذ و احلق التنا�شبي 

و نبهناه ال�شيد)ة(:قا�شمي ها�شيمي .بان له اجل خم�شة ع�شر)15( يوما للوفاء ي�شري ابتداءا من تاريخ ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء باجلريدة و النفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة
حم�شرة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة

العاتف 0551 19 61 45 

حم�شر تبليغ ر�شمي حلكم عن طريق الن�شر 
املادة 412 من ق ا م ا 

 
نحن الأ�شتاذة معزوز  نبيلة حم�شرة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة

املوقعة ادناه و الكائن مقرها ب 36 جتزئة قاو�س ال�شراقة
تنفيذا لالمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�شراقة املت�شمن الذن بن�شر تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القانون على 

ان يكون الن�شر على نفقة الطالب 
لفائدة:هويلي ريا�س

ال�شاكن ب:حي 240 م�شكن فوكة عمارة ا �شقة رقم 01 فوكة املدينة
بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�شراقة الق�شم الجتماعي بتاريخ:2018/02/20 رقم اجلدول 17/08055رقم الفهر�س 18/01628

كلفنا عن طريق الن�شر 
�شركة وولد فيزيون قناة KBC فرع جممع اخلرب املمثلة يف �شخ�س م�شريها الكائن مقرها ب:قطعة 21 منطقة الن�شاط العا�شور اجلزائر

الفهر�س  رقم   17/08055 اجلدول  رقم    2018/02/20 بتاريخ  الجتماعي  الق�شم  ال�شراقة  حمكمة  عن  ال�شادر  احلكم  م�شمون  ين�شر 
18/01628

و ليكن على علم و حتى ل يجهل 
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�شر لن�شر ن�شخة منه ب�شحيفة و طنية طبقا للقانون 

املح�شرة الق�شائية 
الأ�شتاذة:معزوز نبيلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 19/00317 رقم الفهر�س: 19/01207 تاريخ احلكم: 
 19/03/13

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�شرة علنيا اإبتدائيا 
الق�شية.  يف  ال�شري  اإعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  يف  ح�شوريا: 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  املو�شوع:  يف 
املحكمة  ق�شت   18/03152 فهر�س:  رقم  حتت   2018/10/31
املودعة  اخلبري  طرف  من  املعدة  اخلربة  تقرير  على  بامل�شادقة 
لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 2019/01/03 حتت رقم اإيداع: 
19/05 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شده قويدري 
ولية  اجللفة  ببلدية   1998/06/05 بتاريخ  املولود  الدين  نور 
اجللفة لأبيه عمر بن اأحمد ولأمه عمار مرمي بنت مو�شى. ثانيا: 
تعيني املرجع قويدري عمر كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه 
على اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�شرفات 
�شابط  اأمر  رابعا:  الأ�شرة.  قانون  من   88 املادة  ن�س  يف  الواردة 
ميالد  عقد  هام�س  على  بذلك  بالتاأ�شري  املخت�س  املدنية  احلالة 
املحجور عليه. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

ANEP N°:  1916014632الو�شط:2019/06/27
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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اأ�شري .. �شرية وم�شرية 

الأ�ضري املحرر �ضاهر ريان يروي جتربته الن�ضالية
يوا�شل مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�شرى ، حيث ين�شر بحلقة هذا الأ�شبوع جتربة الأ�شري املحرر �شاهر 

ريان من اخلليل . اأنا �شاهر حممد عبد الرحمن ريان من بلدة دير �شامت حمافظة اخلليل مواليد 26/4/1963 ، بداأت العمل مبكرا بعد اأن مل اأمتكن من 
اإمتام الثانوية العامة حيث كن اأعيل اأ�شرتي بعد وفاة والدي املرحوم حممد ريان . 

ق.ر

�أعقبت  �لتي  �ل�سنو�ت  كانت  لقد 
خروج �لثورة �لفل�سطينية من لبنان 
قا�سية على �ل�سعب �لفل�سطيني يف 
بد�أ �الحتالل  �إذ  �الأر��سي �ملحتلة 
�لقمع مل  �أنو�ع من  يتغول وميار�س 
يكن �لنا�س قد تعودو� عليها �سابقا 
�جلي�س  من  وحد�ت  �إنز�ل  وقد مت 
كانت  جوالين  مثل  �ل�سو�رع  يف 
و�أهانتهم  بالنا�س  �لتنكيل  مهمتها 
، كان خروج �لثورة �لفل�سطينية عن 
�الحتالل  مع  مو�جهة  خط  �آخر 
وجيها  �سببا  لبنان  يف  �الإ�رس�ئيلي 
الن يبد�أ �ل�سباب بالبحث عن طرق 
بقيادة  و�الت�سال  للتنظيم  خمتلفة 

�لثورة يف �خلارج .
�حمد  حممد  بان  �لبد�ية  كانت 
�ل�سيدة  مع  �لتقو�  قد  �حلروب 
�لدهي�سة  خميم  من  عيد  عائ�سة 
حركة  �إىل  يديها   على  �ن�سم  وقد 
�أخي  من  كل  �ن�سم  ثم  ومن  فتح 
�ملجموعة،  �إىل  و�أنا  ريان   �ساهر 
ت�سكيل جمموعة  على  �التفاق  ومت 
�ملهمة  كانت  وقد   ، ع�سكرية 
�الأ�سعب هو �حل�سول على �ل�سالح 
، فكان �لتفكري فيما بيننا �أن نح�سل 
�الأر��سي  د�خل  من  �ل�سالح  على 
وبعد  وبالفعل   1948 عام  �ملحتلة 
�إىل  �حلروب  حممد  تو�سل  جهود 
من  ومتكن  �لد�خل  يف  م�سدر 
عودته  و�أثناء   ، �سالح  قطعة  �رس�ء 
قطعة  وبحوزته  �ل�سبع  مدينة  من 
�عتقاله  ومت  كمني  يف  وقع  �ل�سالح 

وبوزنه قطع �ل�سالح .
�أما �أنا فقد بحت عن م�سادر �أخرى 
م�سد�س  على  �حل�سول  و��ستطعت 
بالتعاون مع ذياب �لعكيمي من بلدة 

بيت عو� .
�عتقال  من  يوما  ع�رس  �حد  بعد 
وبتاريخ   ، �حلروب  حممد 
خلفية  على  �عتقايل  1986/2/1مت 

حتقيق  وبعد   ، بالتنظيم  �لتحاقي 
�لتعذيب  �أنو�ع  كل  فيه  مور�ست 
و�الهانة  و�ل�رسب  �ل�سبح  من 
�سو�ء بالتعرية �جل�سدية �أو �لب�ساق 
�إ�سافة �إىل �لتعري�س للربد �لقار�س 
ف�سل  �أثناء  �عتقايل  وكان  وخا�سة 
�ل�ستاء ، �عرتفت فقط بالتنظيم مع 

حممد �حلروب و�أغلق �مللف .
�خلد�ع من �حد �لعمالء .

�دخل �سخ�س �إىل �لزنز�نة و�بلغني 
�نه �نتهى معه �لتحقيق وغد� ينتهي 
يف  �لقيادة  يف  �ت�سال  وله  توقيفه 
�إىل  بحاجة  �لثورة  و�ن  �خلارج 
�أن يكون  �ل�سالح و�نه من �جلرمية 
يف  وجودي  فرتة  جممد  �سالح 
�لق�س�س  ع�رس�ت  وبعد   ، �ل�سجن 
�سدقته ووقعت يف �ل�رسك و�أبلغته 
م�سدر  وعن  �مل�سد�س  مكان  عن 
�ساهر  �أخي  عالقة  وعن  �رس�ءه 
معه  وكان  يل  فقال   ، باملجموعة 
لقلم  �لد�خلي  �جلزء   ) قلم  برية   (
�حلرب �جلاف وورقة �سغرية ، وقال 
�ساهر  �أخوك  بي  يثق  �أن  �جل  من 
وذياب �لعكيمي و�لقيادة ، �كتب يل 
كتبت  وقد   ، �ملو�سوع  يف  كلمتني 

ر�سالة  بذلك باخت�سار �سديد .
للمخابر�ت  طلبت  �لتايل  �ليوم  يف 
�لتي  �لر�سالة  بوجود  فوجئت  وقد 
بي  �أدى  �لذي  �أمام �ملحقق  كتبتها 

�إىل �العرت�ف .
ويف �ليوم �لتايل مت نقلي يف رتل من 
�ل�سيار�ت �لع�سكرية �إىل بلدتي دير 

�سامت حيث �سلمت �مل�سد�س .
�لتنظيم  تهم  عدة  ىل  وجهت  وقد 
تنظيم  و  �سالح  وحيازة  و�لتدريب 
يوما  و�أربعني  بعد خم�سة   ، �آخرين 
يف زنازين �لتحقيق نزلت �إىل �سجن 
كل  ��ستقبايل  يف  كان  حيث  �خلليل 
�لعكيمي  �لنموره وحممد  من خالد 
�بو  وزياد  �سبحه   �بو  ومو�سى 
قيادة  �أعمدة  من  هوؤالء  وكان  عني 
مت  وقد  �ملعتقل  يف  فتح  تنظيم 

�لالزمة  �الحتياجات  بكل  تزويدي 
كاملالب�س و�لدخان وغريها ، ومنذ 
�أعلنت  �ملعتقل  �إىل  و�سويل  حلظة 

�لتز�مي يف تنظيم حركة فتح .
�ملحكمة :

فقد  طويال  �ملحاكمة  ت�ستمر  مل 
تقريبا  �سهور  �ستة  بعد  ُحكمت 
نف�س  حكمنا  وقد  و�ملجموعة  �أنا 
منها  �سنو�ت  ثماين  وهو  �حلكم 
مع  �سنو�ت  وخم�س  فعلية  ثالثة 
�لتهم  على  بناء   ، �لتنفيذ  وقف 
 ، �سدنا  تثبيتها  مت  �لتي  �ملوجهة 
كان حمامي �لدفاع عن �ملجموعة 

�ملحامي عبد ع�سلة .

الو�شع األعتقايل:
كان �سجن �خلليل يعترب مركز حتقيق 
وكانت �حلالة �لتنظيمية يف �ل�سجن 
و�ملالحقة  �لقمع  من  حالة  تعي�س 
ت�سعى  وكانت  �ملعتقل  �إد�رة  من 
�حلالة  يف  تطور  �أي  ل�رسب  د�ئما 
�لد�ئم  �لتنقل  �لتنظيمية من خالل 
يقودون  �لذين  �لتنظيم  لكو�در 
�إال  ذلك  ورغم   ، �لتنظيمي  �لعمل 
�أن �لتنظيم كان له ح�سور خا�سة يف 
و�لرتبوي  و�لفكري  �لثقايف  �ملجال 
�جلانب  على  �لرتكيز  كان  فقد   ،
ثالث  جنل�س  كنا  فقد   ، �لثقايف 
جل�سات يوميا ، يف �لفكر �لتنظيمي  
على  و�الطالع  در��سة  وكذلك 
�إ�سافة  �لعاملية  �لثور�ت  جتارب 
�إ�سافة  هذ�   ، �لوطنية  �لثقافة  �ىل 
و�لتعاميم  �حلركية  و�لتعاميم  �إىل 
�لق�سايا  تعالج  �لتي  �العتقالية 

�ليومية و�لق�سايا �ل�سيا�سة .
بني  تنقلت  �عتقايل  فرتة  خالل 
وقد  �هلل  ر�م  و�سجن  �خلليل  �سج 
�جلانب  يف  تنظيمية  مهام  ت�سلمت 
�الإد�ري ، فقد ت�سلمت لفرتة طويلة 
" �ساوي�س غرفة " �إ�سافة �إىل �لعمل 
وكان  �الأق�سام  بني  �ملردو�ن  يف 
 ، �لتنظيمية  �ملهام  من  يعترب  ذلك 

فقد كانت مر�فق �لعمل تق�سم بني 
تنظيم  لكل  يكون  حتى  �لتنظيمات 
من يقوم على م�سلحة من �لعاملني 
�ملهام  �برز  وكانت   ، �لكردور  يف 
وبني  �الأق�سام  بني  �لر�سائل  نقل 
حنكة  �إىل  يحتاج  وهذ�   ، �لغرف 
م�سادرتها من حر��س  يتم  ال  حتى 
مد�ر  على  �ملتو�جدين  �ل�سجن 
ت�سببت  وقد   ، �ملكان  يف  �ل�ساعة 
وذلك   ، عقوبة  يف  �ملهمة  هذه  يل 
و�لتي  �لر�سائل  لبع�س  تقلي  �أثناء 
 ، كب�سوالت  �سكل  على  تغلف  كانت 
وقد الحظ حار�س �ل�سجن �لر�سائل 
�أخذها  حماوال  علي  وهجم  معي 
باب  و�سول  من  متكن  �أنني  �إال 
�إىل  �إحدى �لغرف و�ألقيت �لر�سائل 
�الأخ  �لغرفة  تلك  يف  كان  و  د�خلها 
�أمني �ل�سويطي ، وعلى خلفية ذلك 
باأ�سبوع  �ل�سجن  �إد�رة  على  حكمت 
من  �سهرين  وحرمان  �لزنز�نة  يف 

�لزيارة و�لكنتني .

املراحل الن�شالية :
�خلليل  �سجن  يف  �الأ�رسى  خا�س 
�لن�سالية  �خلطو�ت  من  �لعديد 
�أبرزها  كان  �ليومية  و�الحتجاجات 
�إ�رس�ب  وكان  �أيام  �أربعة  �الإ�رس�ب 
�ملعاملة  �سوء  على  حتذيري 
و�ملطالبة بتح�سني �حلياة �ليومية ، 
ومن ثم  خ�سنا �إ�رس�با عن �لطعام 
�سمل معظم �ملعتقالت �الإ�رس�ئيلية 
لكافة  عاما  �الإ�رس�ب  كان  فقد   ،
�الأ�رسى �لفل�سطينيني ، وقد ��ستمر 
�سبعة  �خلليل  �سجن  يف  �الإ�رس�ب 
من  �لكثري  �سبقه   ، يوما  ع�رس 
�الإعد�د �لنف�سي و�ملعنوي لالأ�رسى، 
قر�ر  جاء  يوما  ع�رس  �سبعة  وبعد 
�للجنة �لوطنية لالإ�رس�ب بان �إد�رة 
ر�سخت  قد  �الإ�رس�ئيلية  �ل�سجون 
ملطالب �الأ�رسى ومت حتقيق معظم 
�إدخال  �سمنها  ومن  �ملطالب 
�لر�ديو و�لتلفزيون و�إدخال �الأطفال 

�لتي تقل �أعمارهم عن �ست �سنو�ت 
و�إعادة  �لزيارة  �أثناء  �الأ�رسى  عند 
ترتيب برنامج �لزيار�ت للمعتقالت 
حتى  متباعدة  �أيام  يف  �ملختلفة 
من  �أكرث  لها  �لتي  �الأ�رس  تتمكن 
�أ�سري يف �سجون �الحتالل من زيارة 
�إ�سافة  �أبنائهم يف مو�عيد خمتلفة 
�مل�سموح  �الأ�سناف  يف  زيادة  �إىل 

ب�رس�ئها من �لكنتني .
بعد   1989/2/1 بتاريخ  عني  �أفرج 

�أن �أم�سيت فرتة �حلكم كاملة .
�أعيد �عتقايل مرة �أخرى عام 1996 
ملدة ثمانية ع�رس يوما للتحقيق يف 
يثبت  مل  �نه  �إال   ، ع�سيون  معتقل 
�سدي �أية تهم ،  وقد �أعيد �عتقايل 
2006 ملدة ع�رسة  عام  �أخرى  مرة 
و  للتحقيق يف معتقل ع�سيون  �أيام 

�أفرج عني بدون توجيه �أية تهم .
ليلة  يف  كانت  �ملفاجئة  �أن  �إال 
قوة  �قتحمت  /2015 عندما   10/9
دون  و�سحبتي  منزيل  من  كبرية 
علم �أ�رستي للتحقيق بعد ما ت�سلل 
�إىل  عاما  ع�رس  �سبعة  جالل  �بني 
حامال   ) نيجاهوت   ( م�ستوطنة  
تنفيذ  �جل  من  وخنجر  بندقية 
�مل�ستوطنة  د�خل  ع�سكرية  عملية 
�أدى  مما  علية  �لنار  �إطالق  ومت 
بعد  �ليمنى  �ساقه  برت  �إىل  الحقا 
ت�سع  �مل�ستوطنتني  �حد  فيها  �فرغ 

ر�سا�سات على �ساقيه ،
ويف ذ�ت �لليلة ، وبعد �أن مت �لتعرف 
توجهت  جالل  �بني  �سخ�سية  على 
 ، بيتنا  �إىل  �جلي�س  من  كبرية  قوة 
 ، �الأ�رسة  علم  دون  �ختطايف  ومت 
ملعرفة  ميد�نيا  معه  �لتحقيق  ومت 
عالقتي مبا قام به �بني ، ومن ثم 
عادو� وحجزو� كل �الأ�رسة يف غرفة 
مع  �مليد�ين  �لتحقيق  وبد�أ  و�حدة 
�ظهرو�  وقد   ، فرد�  فرد�  �أ�رستي 
يل �سورة �ل�سالح �لذي كان مع �بني 
يكن  �نه مل  �إال  �لعملية  تنفيذ  �أثناء 
يل معرفة باالأمر ، و��ستمر �لتحقيق 
معي  ومع �الأ�رسة على مد�ر ثالثة 
�أيام ، وقد حظرت قو�ت �الحتالل 

علينا مغادرة �ملنزل .
�لع�سكرية  �ملحكمة  حكمت  وقد 
على جالل مدة ثالث �سنو�ت �أفرج 
حمكوميته  مدة  ق�ساء  بعد  عنه 
�إ�سماعيل  �بني  �عتقال  مت  وقد   ،
جالل  �عتقال  خلفية  علي  �أي�سا 
وقد م�سى ت�سعة �سهور يف �ملعتقل 
�أخرى  مرة  �إد�ريا  �عتقاله  و�أعيد   ،
�الإد�ري  �العتقال  �أم�سى  �أن  وبعد 
متيد  مت  �سهور  �ستة  ملدة  �الأول 
�أخرى وقد مت  �أ�سهر  �عتقاله ل�ستة 
�الإفر�ج عنه موؤخر� بعد ق�ساء فرتة 

�حلكم �الإد�ري  . 

�الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  �أفادت 
معتقلي  �أن  �ليوم،  و�ملحررين، 
جنوب  حو�رة(  توقيف  )مركز 
�الأثنني  �أم�س  يوم  بد�أو�  نابل�س، 

طعامهم،  وجبات  كافة  باإرجاع 
وذلك �حتجاجا على �سوء �لظروف 
فيها.  يحتجزون  �لتي  �العتقالية 
�أ�رسى  �أن  �ىل  �لهيئة،  ولفتت 

"حو�رة" وعددهم 6 �أ�رسى، �أكدو� 
طعام  وجبة  �ي  يقبلو�  لن  �أنهم 
�عتقالهم،  ظروف  حت�سني  حلني 
مع  �خلبز  �دخال  يتم  ال  حيث 

باخلروج  لهم  ي�سمح  وال  �لطعام 
�وقات  �ال  حو�ئجهم  لق�ساء 
�إجربتهم  �الإد�رة  �أن  كما  �لفورة، 
�سابا�س  مالب�س  �رتد�ء  على 

مهرتئة ولها ر�ئحة عفنة وقذرة،. 
وبينت �لهيئة، نقال عن �أن �إفاد�ت 
للتنكيل  تعر�سو�  �أنهم  �الأ�رسى، 
عملية  خالل  عليهم  و�العتد�ء 

�سديد  ب�سكل  وتكبيلهم  �عتقالهم، 
و�ستمهم  �أعينهم  تع�سيب  وكذلك 
مب�سبات قذرة خالل �قتيادهم �ىل 

مركز �لتوقيف. 

معتقلو �شجن حوارة ال�شهيونى 

يعيدون وجبات طعامهم احتجاجا على ظروف احتجازهم ال�ضيئة
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الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  وندد 
والأ�رسى  ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى 
بالقوانني  والإ�شالمية  الوطنية 
وال�شيا�شات  والقرارات  والأحكام 
الإ�رسائيلية  العن�رسية  واجلرائم 
الأ�رسى  حترم  التي  الظاملة 
الفل�شطينيني من احلق يف احلرية 
احلياة  يف  احلق  ومن  والعالج 
حمذرا من خطورة الو�شع ال�شحي 
�شكان   – دياك  اأبو  �شامي  لالأ�شري 
�شيلة الظهر بق�شاء جنني - الذي 
�شجن  بعيادة  ت�شمى  ما  يف  يرقد 
وهو  طويلة  مدة  منذ  الرملة 
يف  انت�رس  �رسطاين  بورم  م�شاب 
حتت  ويعي�ش  ج�شده  اأنحاء  كافة 
مق�شلة الإهمال الطبي والت�شويف 
يف  الإ�رسائيلية  واملماطلة 
ا�شتهداف وا�شح حلياته . واأو�شح 
الوحيدي يف كلمة مفو�شية ال�شهداء 
والأ�رسى واجلرحى بحركة فتح اأن 
اأبو  اهلل  عبد  عاهد  �شامي  الأ�شري 
دياك البالغ من العمر 35 عاما هو 
من مواليد العام 1983 - معتقل يف 
منذ  الإ�رسائيلي  الحتالل  �شجون 
حكما  ويق�شي   2002  /  7  /  17
 - 30 عاما  موؤبدات +   3 بال�شجن 
كانت اأجريت له عملية جراحية يف 
�شوروكا  مب�شت�شفى   2015 �شبتمرب 
ا�شتئ�شال  خاللها  مت  الإ�رسائيلي 
وتعر�ش  الأمعاء  من  �شم   70
وتلوث  العملية  بعد  طبي  خلطاأ 
اأدى  ما  العملية  مكان  يف  كبري 
الكلوي  بالف�شل  الأ�شري  لإ�شابة 
خطرية  وم�شاعفات  والرئوي 
ويخ�شع  ج�شده  اأع�شاء  بقية  يف 
ال�شناعي  التنف�ش  اأجهزة  حتت 
 30 من  اأكرث  منذ  املخدر  وتاأثري 
يتوفر  ما  بح�شب  مفيدا  يوما 
حول  معلومات  من  للمفو�شية 
ديان  اأبو  لالأ�شري  ال�شحية  احلالة 
العالج  يحتمل  يعد  مل  ج�شده  اأن 
الطبية  اللجنة  وكانت  الكيماوي 
خا�شة  جل�شة  حددت  الإ�رسائيلية 
يف 13 / 2 / 2019 للنظر يف طلب 
واملحررين  الأ�رسى  �شوؤون  هيئة 
بالإفراج املبكر ما يعني الت�شويف 
واملماطلة وا�شتهداف حياة الأ�شري 

الذي مل يكن يعاين الأمرا�ش قبل 
الإعتقال . وحمل ن�شاأت الوحيدي 
ال�شهداء  مفو�شية  با�شم  الناطق 
فتح  بحركة  واجلرحى  والأ�رسى 
امل�شوؤولية  الإ�رسائيلي  لالإحتالل 
�شامي  الأ�شري  حياة  عن  الكاملة 
اأبو دياك وكافة الأ�رسى املر�شى 
املتحدة  الأمم  دور  على  م�شددا 
العاملية  ال�شحية  ومنظمة 
الأحمر  لل�شليب  الدولية  واللجنة 
حلقوق  ال�شامي  املفو�ش  ومكتب 
وكافة  الأوروبي  والإحتاد  الإن�شان 
يف  والإن�شانية  الدولية  املنظمات 
اإنقاذ حياة الأ�شري اأبو دياك م�شريا 
يف  تنت�رس  ال�رسطانية  الكتلة  اأن 
ويتم  الأ�شري  ج�شد  اأنحاء  جميع 
البو�شطة  �شيارة  بوا�شطة  نقله 
البغي�شة عدة مرات اإىل م�شت�شفى 
الإهمال  نتيجة  هاروفيه  اآ�شاف 
التي  الدم  ن�شبة  وهبوط  الطبي 
احلادة  والإلتهابات   6 اإىل  و�شلت 
التي يعاين منها موؤخرا وم�شتذكرا 
�رساغمة  م�شطفى  الأ�شري  حالة 
بات  الذي  طوبا�ش  حمافظة  من 
غ�شيل  جلل�شات  للخ�شوع  بحاجة 
الأ�شري  وحالة  دوري  ب�شكل  الكلى 
من   – عاما   46  – وعر  اأبو  كمال 
 – جنني  ق�شاء  قباطية  �شكان 
معتقل منذ 2003 ويعاين من مر�ش 
ال�رسطان ومن التك�رس يف �شفائح 
 6 بال�شجن  حمكوم  وهو   – الدم 
جانب  اإىل  عاما   50  + موؤبدات 
قائمة طويلة من الأ�رسى املر�شى 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �شجون  يف 
ال�شاوي�ش  خالد   : الأ�رسى  منهم 
وحممد اإبرا�ش – ي�رسي امل�رسي 
– من�شور موقدة – ريا�ش العمور 

فوؤاد  اللواء   - معيلق  اأبو  مراد   –
ال�شوبكي - ناه�ش فرج الأقرع – 
البيطار  اإبراهيم   – الهم�ش  عالء 
نا�رس  اأبو  اإياد   – رداد  معت�شم   –
– معتز عبيدو وغريهم الكثري من 
الأ�رسى املر�شى الذين يتعر�شون 
لالإهمال الطبي املتعمد يف �شجون 
ووجهت  الإ�رسائيلي  الحتالل 
والأ�رسى  ال�شهداء  مفو�شية 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
التحية  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
الطعام  عن  امل�رسبني  لالأ�رسى 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �شجون  يف 
جعفر  الإداري  بالإعتقال  تنديدا 
الطعام  عن  امل�رسب  الدين  عز 
حممود  واإح�شان  اأيام   10 منذ 
 /  13 تاريخ  منذ  املعتقل  عثمان 
9 / 2018 ولالأ�شريات الفل�شطينيا 
يخ�شن  �شوف  اللواتي  املاجدات 
اإ�رسابا مفتوحا عن الطعام يف اأول 
يوليو القادم. هذا ونعت املفو�شية 
نظمتها  التي  الوقفة  بداية  يف 
الوطنية  للقوى  الأ�رسى  جلنة  مع 
ال�شحفية  والأطر  والإ�شالمية 
والأديب  الكاتب  غزة  قطاع  يف 
الذي  �شبيب  �شميح  الفل�شطيني 
ال�شقيقة  �شوريا  يف  احلياة  فارق 
 2019  /  6  /  23 املوافق  الأحد 
يناهز 71 عاما وهو من  عن عمر 
مواليد حي العجمي بجنوب مدينة 
 1948  /  5  /  16 يف  املحتلة  يافا 
بعد  بريوت  اإىل  اأ�رسته  وهاجرت 
مولده باأيام ثم ا�شتقرت يف دم�شق 
يف  �شنوات   5 مرور  وم�شتذكرة 
 2019  /  6  /  18 املا�شي  الثالثاء 
على اإعادة اعتقال نحو 70 منا�شال 
الأحرار  وفاء  �شفقة  حمرري  من 

وعلى راأ�شهم القائد نائل الربغوثي 
الذي يق�شي ما جمموعه 40 عاما 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �شجون  يف 
يف  الإ�رسائيلي  الحتالل  وقيام 
24 / 6 / 2004 باحتجاز جثماين 
وموؤمن  اله�شي  ح�شني  ال�شهيدين 
امللفوح واحتجاز جثماين البطلني 
حامد  املتبدد  الوهم  عملية  يف 
الرنتي�شي وحممد فروانة يف 25 / 

. 2006 / 6
الناطق  الوحيدي  ن�شاأت  و�شدد 
والأ�رسى  ال�شهداء  مفو�شية  با�شم 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
حركة فتح يف جلنة الأ�رسى للقوى 
الوقفة  الوطنية والإ�شالمية خالل 
املفو�شية  نظمته  الذي  واملوؤمتر 
ال�شحفية  والأطر  الأ�رسى  وجلنة 
املجتمع  دور  على  غزة  قطاع  يف 
ن�شت  ما  ا�شتنها�ش  يف  الدويل 
التعذيب  مناه�شة  اإتفاقية  عليه 
التي ولدت يف 26 / 6 / 1948 ومت 
 1987 حزيران   26 يف  فيها  العمل 
مبوجب قرر اجلمعية العامة لالأمم 
 ،1984  /  12  /  10 يف  املتحدة 
وطالب الوحيدي الكل الفل�شطيني 
الأ�رسى  وثيقة  اإحياء  على  للعمل 
التي عرفت بوثيقة الوفاق الوطني 
الوطنية  احلركة  كانت  التي 
الفل�شطينية اأعلنت عن ولدتها من 
عتمة الزنازين يف �شجون الحتالل 
 2006  /  6  /  26 يف  الإ�رسائيلي 
مبوؤمتر  املفو�شية  با�شم  منددا 
اليوم  اأعماله  تعقد  الذي  البحرين 
الثالثاء املوافق 25 حزيران 2019 
بالعا�شمة البحرينية املنامة داعيا 

لإ�شقاط خمرجاته .

اأكدت مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة على حق الأ�سرى الفل�سطينيني يف احلرية 
واحلياة والعودة اإىل ذويهم �ساملني غامنني اأطفال ون�ساءا و�سيوخا .جاء هذا يف الوقفة الإ�سنادية لالأ�سرى املر�سى يف �سجون الحتالل 

الإ�سرائيلي التي نظمتها مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة وجلنة الأ�سرى للقوى 
الوطنية والإ�سالمية والأطر واملوؤ�س�سات ال�سحفية اأم�س الإثنني املوافق 24 / 6 / 2019 اأمام مقر اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر بغزة 

بح�سور وا�سع لالأ�سرى املحررين واأهايل الأ�سرى والنا�سطني يف �سوؤون الأ�سرى وعدد كبري من و�سائل الإعالم الفل�سطينية والعربية .

مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى

حتذر من خطورة الأو�ساع ال�سحية للأ�سرى 
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 نادي الأ�شري الفل�شطيني واحلركة 
عن  يعربون  الأ�شرية  الوطنية 
القرن  ل�شفقة  واإدانتهم  رف�شهم 
وور�شة املنامة وامل�شاركني فيها.

الفل�شطيني  �شعبنا  جماهري  يا   
العظيم.. اأيها الثابتون املرابطون 
..اأيها  اأر�شكم  على  ال�شامدون 
ل�شهدائكم  بعهدكم  الباّرون 
 .. واأق�شاكم  وجرحاكم  واأ�رساكم 
اأن  يوم  وكل  اليوم  لكم  نوؤكد  فاإننا 
�شتبقى  واملقاومة  الكفاح  م�شرية 
اأعداوؤنا  يتمكن  ولن   .. م�شتمرة 
والتمرد  الثورة  جذوة  اإطفاء  من 
مهما  ال�شهيوين  العدو  على 
واخلطوب،  التحديات  تعاظمت 
فنحن ال�شعب املوؤمن يقيناً بحقه 
واإقامة  وال�شتقالل  باحلرية 
وعا�شمتها  امل�شتقلة  الدولة 
اإىل  الالجئني  وعودة  القد�ش، 
عهد  على  وطنهم،  و�شنبقى 
ولهم  لنا  يتحقق  حتى  ال�شهداء 
اأجله  من  و�شحينا  كافحنا  ما 
املحاولت  هذه  فاإن  ولذلك   ..
ال�شعب  لتطويع  البائ�شة 
الفل�شطيني واحتوائه وك�رس اإرادته 
�شتبوء بالف�شل حتى واإن كانت هذه 
دولة  وقيادة  برعاية  تتم  املوؤامرة 
املتحدة  الوليات  مثل  عظمى 
وقادت  رعت  التي  الدولة  هذه   ..
اخلطط  من  العديد  املا�شي  يف 
دائما  ولكنها   .. روحكم  لك�رس 

ف�شلت ومت �شحق موؤامراتها حتت 
�شعبنا.  اأبناء  من  املنا�شلني  نعال 
لكل  العهد  جندد  فاأننا  هنا  ومن 
ما�شون  �شنظل  باأننا  �شعبنا  اأبناء 
منظمة  راية  فل�شطني،  راية  حتت 
املمثل  الفل�شطينية  التحرير 
ال�رسعي والوحيد ل�شعبنا.. يف ظل 
املواقف  التناغم اخلالق يف  هذا 
من �شفقة القرن وور�شة املنامة، 
يف  الوطني  الإجماع  يتجلى  اإذ 
تاريخ  هذه املحطة احلا�شمة من 
�رساعنا مع العدو ال�شهيوين باأروع 
�شيادة  من  بداأ  وجتلياته  �شورة، 
مروراً  مازن  اأبو  الرئي�ش  الأخ 
وو�شولً  والقوى  الف�شائل  بكافة 
يف  كانوا  حيثما  للفل�شطينيني 
الوطن ويف املنايف البعيدة .. اآملني 
املوحد  املوقف  هذا  يُ�شكل  اأن 
وحدة  لبناء  يقود  ثابتاً  اأ�شا�شاً 
�شعبنا  بها  ي�شتعيد  �شاملة  وطنية 
لينطلق   .. قوته ووهجه وعنفوانه 
بعدها نحو ثورة �شعبية عارمة يف 
املجرم  ال�شهيوين  الحتالل  وجه 
 .. والأق�شى  القد�ش  نحو  زحفاً 
وبقيادة  فل�شطني  راية  وحتت 

منظمة التحرير الفل�شطينية.
القرن...اخلزي  �شفقة  لت�شقط 
املجد  اجلبناء  للمتخاذلني  والعار 
لل�شهداء واحلرية لالأ�رسى وال�شفاء 
فل�شطني  ل�شعب  والن�رس  للجرحى 

واإنهاء لثورة حتى الن�رس

بيان �سادر عن نادي الأ�سري واحلركة الأ�سرية

نعم للثورة ال�سعبية.. نعم للكفاح ..ل 
للذل ..ل للهوان.. ل ل�سفقة القرن

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  قالت 
واملحررين، اأن الإ�رسابات الفردية 
�شجون  خمتلف  يف  الطعام  عن 
ت�شاعدية  ظاهرة  باتت  الحتالل 
من  ا�شتطاع  الأخرية،  ال�شنوات  يف 
العديد من ال�رسى حتقيق  خاللها 
مطالبهم، حيث اأن ت�شاعدها موؤ�رس 
على حجم ما يعانيه ال�رسى ب�شكل 
وجه  على  منهم  والإداريون  عام 
ب�رسورة  الهيئة،  وطالبت  التحديد. 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  حترك 
هذه  لوقف  الدولية  والقانونية 
على  امل�شلطة  العنجهية  ال�شيا�شة 
اإداري  معتقل   450 من  اكرث  رقاب 
ال�رسائيلية.  ال�شجون  يف  يقبعون 
اأ�رسى  اأن ع�رسة  ولفتت الهيئة، اىل 
اإ�رسابهم  خمتلفة  ملدد  يوا�شلون 
ثمانية  بينهم  الطعام،  عن  املفتوح 
كل  وهم  الإداري،  العتقال  �شد 
 21( عثمان  اإح�شان  الأ�شري  من 
عاماً( من بلدة بيت عور التحتا يف 
حمافظة رام اهلل، والأ�شري جعفر عز 

الدين )48 عاماً( من حمافظة جنني 
منذ  الطعام  عن  بالإ�رساب  �رسعا 
اأيام رف�شاً لعتقالهما الإداري.   10
مدينة  من  اأ�رسى  �شتة  اأعلن  كما 
�شقيقان  بينهم  اخلليل،  ق�شاء  دورا 
منذ  الطعام  عن  املفتوح  اإ�رسابهم 
الإداري  لعتقالهم  رف�شاً  يومان 
الف�شفو�ش  حممود  ال�شقيقان  وهم، 
 30( الف�شفو�ش  وكايد  عاماً(،   29(
اأ�رسى  اأربعة  على  عالوة  عاماً(، 
عطوان  ابو  غ�شنفر  وهم:  اآخرين 
�شويطي  العزيز  وعبد  عاماً(،   26(
)30 عاماً(، و�شائد خالد النمورة )27 
عاماً(، ووائل عايد ربعي )30 عاماً(. 
ال�شقيقان  اأن  الهيئة،  اأو�شحت  كما 
الدين  الدين �شحروري، وحمي  نور 
نابل�ش  حمافظة  من  �شحروري 
الطعام   عن  اإ�رسابهما  يوا�شالن 
احتجازهما  على ظروف  احتجاجاً 
يف مركز حتقيق "بيتح تكفا"، علما 
اأن نور الدين م�رسب منذ 10 اأيام، 

و�شقيقه حمي منذ 3 ايام.

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

ع�سرة اأ�سرى يوا�سلون اإ�سرابهم عن الطعام 
�سد العتقال الداري وظروفهم العتقالية



مدغ�صقر ت�صعى ملو��صلة �ملفاجاآت �أمام بوروندي

منتخب  جنم  �أيو  جورد�ن  �أكد 
غانا �أن فريقه ال ي�ضعر بال�ضغط 
رغم �لتعادل �ملفاجئ مع بنني يف 
م�ضتهل م�ضو�ر �لفريقني ببطولة 
منتخب  وحقق  �أفريقيا،  �أمم 
بالتعادل  مدوية،  مفاجاأة  بنني 
�م�س  �أول  م�ضاء  غانا  مع   2-2
دور  من  �الأوىل  �جلولة  �إطار  يف 

�ملجموعات بالبطولة �لقارية.
وقال �أيو �لذي فاز بجائزة رجل 
خا�ضة:  ت�رصيحات  يف  �ملبار�ة، 
لكن �خل�ضم  قوية،  مبار�ة  "لعبنا 
و�أ�ضاف:  مميز"،  ب�ضكل  ظهر 
"�أعتقد �أن �مل�ضاعر لدي خمتلطة 
بني �لفوز بلقب �أف�ضل العب يف 
�لفوز"،  �ملبار�ة، وف�ضل غانا يف 

بال�ضغط  ن�ضعر  "ال  �أيو:  وتابع 
�الأوىل،  �ملبار�ة  يف  �لتعرث  بعد 
على  قدرتنا  يف  كبرية  ثقة  لدينا 
للدور  و�لعبور  �لكامريون  قهر 

منتخب  ويت�ضدر  �لنهائي"،  ثمن 
�ل�ضاد�ضة  �ملجموعة  �لكامريون 
فوزه  عقب  �الأوىل  �جلولة  بعد 

2-0 على غينيا بي�ضاو.

مناف�ضات  على  �ل�ضتار  �أ�ضدل 
�جلولة �الأوىل من دور �ملجموعات 
�أفريقيا  �أمم  كاأ�س  بطولة  من 
�م�س مبو�جهتي  �أول  م�ضاء   2019
و�الأخرية،  �ل�ضاد�ضة  �ملجموعة 
تباين �مل�ضتوى يف �ملبار�ة �الأوىل 
لكل �ملنتخبات ما بني تاألق �لبع�س 
�لذي  �لوقت  يف  �آخرين،  و�إخفاق 
�أف�ضل  �جلز�ئر  منتخب  فيه  قدم 
�لعربية،  �ملنتخبات  م�ضتويات 
بينما جاء �أد�ء �ملغرب وم�رص �أقل 
من �ملتوقع، وقدم منتخب تون�س 

�أد�ء حمبًطا.

م�صر تهرب من فخ البدايات 
ال�صيئة

 
فوًز�  �مل�رصي  �ملنتخب  حقق 
زميبابوي،  ح�ضاب  على  باهًتا 
مبارياته  �أوىل  يف  رد  دون  بهدف 
فيما  �الأوىل،  �ملجموعة  حل�ضاب 
بنف�س  �أوغند�  منتخب  حقق 
�ملجموعة فوًز� مزعًجا للفر�عنة 
�لكونغو بهدفني دون  على ح�ضاب 
رد، لي�ضدر �لقلق مبكر� للمنتخب 
�ل�ضعود  �لذي يرغب يف  �مل�رصي 
ملو�جهة  تفاديا  للمجموعة  كاأول 
يف  �مل�ضتوى  يف  �أعلى  منتخبات 

�لدور �لثاين.

نيجرييا تنتزع ال�صدارة 

خطف  �لثانية  �ملجموعة  يف 
مبكًر�  �ل�ضد�رة  نيجرييا  منتخب 
على  �لفوز  بعد  متوقًعا،  كان  كما 
بوروندي �لذي قدم م�ضتوى طيب 
معظم  يف  �لن�ضور  و�أحرج  للغاية 
غينيا  تعادل  فيما  �للقاء،  �أوقات 
مع مدغ�ضقر 2-2 لي�ضتعل �ل�رص�ع 
بطاقة  خطف  على  مبكر�  بينهما 

�لعبور للدور �لثاين.

اجلزائر الأف�صل عربيا
 

�أد�ًء  �جلز�ئري  �ملنتخب  قدم 

�ملنتخبات  بكل  مقارنة  �أف�ضل 
وحقق  �الأول،  �لدور  يف  �لعربية 
�لفوز 2-0 على كينيا يف �ملجموعة 
على  �ل�ضنغال  وفازت  �لثالثة، 
تنز�نيا يف نف�س �ملجموعة بنف�س 
مبكًر�  �ل�رص�ع  وح�ضم  �لنتيجة، 
ونظريه  �جلز�ئري  �ملنتخب  بني 
�لثاين  للدور  لل�ضعود  �ل�ضنغايل 
ح�ضم  فقط  يتبقى  كبرية،  بن�ضبة 
�جلولتني  خالل  �ل�ضد�رة  �رص�ع 

�ملقبلتني.

ظهور �صاحب للمغرب 

ت�ضم �ملجموعة �لر�بعة �ملنتخب 
ب�ضق  فوًز�  حقق  �لذي  �ملغربي 
نامبيا  ح�ضاب  على  �الأنف�س 
العب  �ضجله  هدف  طريق  عن 
مل  باخلطاأ،  مرماه  يف  �ملناف�س 
�ملنتظر  �ملغرب  منتخب  يقدم 
منه، خا�ضة يف ظل فارق �مل�ضتوى 
�أ�ضود  ظهور  جاء  فقد  نامبيا  مع 
لكنهم  للغاية  �ضاحبا  �الأطل�س 
و�قتن�ضو�  غالًيا  �نت�ضاًر�  حققو� 
�لنقاط �لثالث، كما هو حال كوت 
فو�ر �لذي حقق �لفوز على جنوب 

�أفريقيا بنف�س �لنتيجة.

تون�س تعاين

�خلام�ضة  �ملجموعة  �ضمت 
تون�س  وهما  عربيني  منتخبني 
وموريتانيا لكن ظهورهما �الأول يف 
�لبطولة مل يكن على ما ير�م بعدما 
�ضقط ن�ضور قرطاج يف فخ �لتعادل 
�أنغوال بهدف لكل فريق، فيما  مع 
ا  عري�ضً فوًز�  مايل  منتخب  حقق 
مقابل  برباعية  موريتانيا  على 

هدف و�حد. 

اأرقام خا�صة يف لقاء غانا

�آخر  ويف  �ل�ضاد�ضة  �ملجموعة  يف 
مو�جهات �لدور �الأول، فاز حامل 
على  �لكامريون  منتخب  �للقب 

دون  بهدفني  بي�ضاو  غينيا  نظريه 
و�لتي  �الأخرى  �ملبار�ة  ويف  رد، 
و�نتهت  وبنني  غانا  بني  جمعت 
لكل  بهدفني  �الإيجابي  بالتعادل 
م�ضتوى  بنني  خاللها  قدم  فريق، 
�ملبار�ة  و�ضهدت  للغاية،  طيب 
�أ�رصع هدف يف �لبطولة حتى �الآن 
من  �أقل  مرور  بعد  بنني  ملنتخب 
بوتي،  دقيقتني عن طريق ميكايل 
فيما مت �إ�ضهار �أول بطاقة حمر�ء 
بوي،  جون  غانا  لالعب  �أي�ضا 
بنني  العب  ت�ضجيل  عن  ف�ضال 
ي�ضجل  العب  كاأول  لهدفني  بوتي 

ثنائية يف �لبطولة حتى �الآن.

ح�صور عربي يف لقب 
الأف�صل 

�لعرب  �لالعبني  من  عدد  ح�ضل 
خالل  العب  �أف�ضل  لقب  على 
مقدمتهم  يف  جاء  �الأوىل،  �جلولة 
م�رص،  مد�فع  عالء  حممود 
�ضانع  بو�ضوفة  ملبارك  باالإ�ضافة 
وهبي  �لتون�ضي  �ملغرب،  �ألعاب 
بن  �إ�ضماعيل  و�جلز�ئري  �خلزري 
باقي  �الأف�ضل يف  نا�رص، كما جاء 
�أورييه  �ضريجي  كالتايل  �ملباريات 
العب كوت فو�ر، �ل�ضنغايل كريبيني 
�أوكوي،  �إميانويل  �الأوغندي  دياتا، 
�مللغا�ضي �أني�ضت �أندريانانتيناينا، 
و�لغاين  �أجنوي�ضا  �لكامريوين 

جورد�ن �أيو

ح�صور تاريخي ملوريتانيا 
ومدغ�صقر

رغم �خل�ضارة برباعية �أمام مايل، 
عن  موريتانيا  منتخب  �ضجل  فقد 
�أول  بلعيد  �حل�ضن  العبه  طريق 
�أهد�ف بالده يف تاريخ م�ضاركات 
يف  �لظهور  و�أن  خا�ضة  �لكان، 
الأول  �لتاأهل  هو  �حلالية  �لن�ضخة 
كذلك  �ملر�بطون،  تاريخ  يف  مرة 
يف  مدغ�ضقر  منتخب  �ضجل 
�لظهور �الأول له بتاريخه يف �لكان 
كارولي�س  طريق  عن  هدفني  لكن 

�أندريا و�أني�ضيت.

�رصيعة  �إجماالً  �ملبار�ة  جاءت 
�لالعب  وخطف  هجومًيا  وممتعة 
�لكامريون  جنم  موتينغ  �إيريك 
كما  �ملهارية  بلم�ضاته  �الأ�ضو�ء 
�أكرث  كان  �لغيني  �ملنتخب  �أن 
�ملبار�ة  بد�أت  لالأ�ضود،  نٍد  من 
على  مباغت  هجومي  ب�ضجال 
غينيا  جانب  من  �ملتوقع  عك�س 
بي�ضاو �أماًل يف خطف هدف مبكر 
�لكامريوين،  �ملنتخب  ملفاجاأة 

�خلطري  �لالعب  ي�ضجل  �أن  وكاد 
بن�ضاط على  �لذي حترك  زيزينهو 
�الأطر�ف ووجه ت�ضديدة قوية علت 
�لعار�ضة بجانب حماولة �أخرى من 

فريدريك ميندي.
�لكامريوين  �ملنتخب  خطورة 
�ضاعة  ربع  مرور  بعد  ظهرت 
و�ضط  على  �ل�ضيطرة  خالل  من 
�إيريك  �ملهاجم  وحترك  �مللعب، 
�الأ�ضود  العبي  �أخطر  موتينج 

ووجه ت�ضويبة ت�ضدى لها �حلار�س 
يف  تاألق  �لذي  ميندي�س  جونا�س 
�آخرى  �رصبة  و�أبعد  �آخر  م�ضهد 
�الأ�ضود  �أهدر  ثم  با�ضوجوج،  من 
مع  عر�ضية  بتمريرة  �ضهلة  فر�ضة 
تقدم �حلار�س ولكنها �ضاعت فوق 
�الإيقاع  �زد�د  بغر�بة،  �لعار�ضة 
�ملنتخب  وبد�  للمبار�ة  �ل�رصيع 
�لغيني متما�ضًكا يف �لدقائق �لع�رص 
�الأخرية من عمر �ل�ضوط �الأول �لذي 

و�ضجاالً  متبادلة  ت�ضديد�ت  �ضهد 
�لهجمات بني �ملنتخبني، ولكن  يف 
�لو�ضع تبدل يف �ل�ضوط �لثاين �لذي 
�ملنتخب  من  �أكرب  ب�ضغط  بد�أ 
�لكامريين و�ضاعت عر�ضية موتينج 
�أظهر  ثم  بعيًد� عن متابعة زمالءه 
�أخرى  مهارية  مل�ضات  موتينج 

�أبعدها �لدفاع �لغيني.
نال روديلن�ضون مد�فع غينيا بي�ضاو 
�ملنتخب  ينجح  �أن  قبل  �إنذ�ًر� 

دفاعات  �ضفرة  �لكامريوين يف فك 
غينيا ب�رصبة ر�أ�س متقنة من جانب 
�لدقيقة  يف  بانانا  يايا  �ملد�فع 
عر�ضية  متريرة  حول  �لذي   66
�الأ�ضود  جنح  �لغيني،  �ملرمى  �إىل 
��ضتغالالً  ثاٍن  هدف  �قتنا�س  يف 
�ل�ضفوف  يف  �لو��ضح  لالرتباك 
�لبديل  �ضجل  بعدما  �لغينية 
يوهاكني من كرة مباغتة ظن العبي 

�ضباكهم،  لت�ضكن  ت�ضلاًل  �أنها  غينيا 
وجه ماين ت�ضديدة �ضاروخية مرت 
بجو�ر �لقائم، �ملنتخب �لكامريوين 
بذكاء  �الأخرية  �لدقائق  ��ضتهالك 
من خالل �لتمرير�ت ولكن �لرت�جع 
و�ضاعت  و��ضًحا  كان  �لبدين 
عر�ضية  من  قريبة  غينية  حماولة 
�لقائم  بجو�ر  لت�ضديدة  حتولت 

لينتهي �للقاء بفوز كامريوين.

�لأ�صود غري مرّو�صة تك�صر �صمود غينيا بي�صاو
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افتتح منتخب الكامريون حملة الدفاع عن لقب كاأ�س الأمم الأفريقية، بالفوز على نظريه غينيا بي�صاو بنتيجة 2-0 
يف اللقاء الذي اأقيم م�صاء اأول ام�س مبلعب الإ�صماعيلية يف اجلولة الأوىل للمجموعة ال�صاد�صة بالن�صخة احلالية 
للبطولة التي ت�صت�صيفها م�صر، و�صمد منتخب غينيا بي�صاو اأمام حامل اللقب على مدار 66 دقيقة كاملة، قبل اأن 

تهتز �صباكهم بهدف يايا بانانا من راأ�صية لي�صيف �صتيفان باهوكني هدًفا ثانًيا بعد مرور 3 دقائق فقط لتنتهي املغامرة 
الغينية، منتخب الكامريون بقيادة مديره الفني الهولندي كالرن�س �صيدورف ت�صدر ترتيب املجموعة قبل لقاء غانا 

وبنني وخرج منتخب غينيا بي�صاو خا�صًرا بعد اأداء جيد مع مديره الفني با�صريو كاندي.

ح�صاد اجلولة الأوىل للكان 2019

تباين م�صتوى �لعرب وتاألق �ل�صنغال

اإعداد: عي�صة ق.

جورد�ن �أيو: ل ن�صعر بال�صغط و�صنقهر �لكامريون

ي�ضعى منتخب مدغ�ضقر �ليوم �إىل 
كاأ�س  ببطولة  مفاجاآته  مو��ضلة 
حالًيا  �ملقامة  �الإفريقية  �الأمم 
مب�رص، عندما ي�ضطدم ببوروندي 
للمجموعة  �لثانية  �جلولة  يف 
�لقارية،  �لبطولة  من  �لثانية 
من  �مللغا�ضي  �ملنتخب  ومتكن 
�الأوىل  باجلولة  �ملفاجاأة  حتقيق 
بعدما ح�ضل على �أول نقطة له يف 
�لقاري  بالعر�س  له  م�ضاركة  �أول 
بهدفني  غينيا  مع  �لتعادل  عقب 
�لفرن�ضي  ورف�س  منهما،  لكل 
�لفني  �ملدير  ديبوي�س  نيكوال�س 

حجم  من  �لتقليل  ملدغ�ضقر 
مناف�ضه وخو�س �ملبار�ة مبنتهي 
حماولة  يف  �لبد�ية  منذ  �جلدية 
لالقرت�ب خطوة من حتقيق �حللم 
بالتاأهل �إىل ثمن �لنهائي �لقاري، 
وميتلك �ملنتخب �مللغا�ضي �ضمن 
�لعنا�رص  من  �لعديد  �ضفوفه 
جرو�س،  ويليام  �أمثال  �ملتميزة 
وتوما�س  �إالمياهاريتا  ماركو 

فونتني.
�ضيخو�س  �الآخر،  �جلانب  على 
�لغد  لقاء  بوروندي  منتخب 
�أن  حيث  ��ضتثنائية  مبعنويات 

ر�ضمًيا  خروجه  �ضتعني  �لهزمية 
يكون  ولن  �لقارية،  �لبطولة  من 
بطاقة  �نتز�ع  يف  �أمل  �أي  �أمامه 
�لعبور للدور �لتايل، ويعول �جلهاز 
�وليفري  بقيادة  لبوروندي  �لفني 
�لهجومي  �لثنائي  على  نيوجنيكو 
�لرز�ق  عبد  بري�هينو،  �ضايدو 
�لنجوم  من  وغريهما  في�ضتون 
�لكروي،  بالفريق  �ملتميزين 
و�ضتكون مو�جهة �ليوم هي �الأوىل 
ي�ضبق  مل  حيث  �ملنتخبني  بني 
لهما �أن لعبا �ضد بع�ضهما �لبع�س 

على �الإطالق.

ح�رص نانا �أكوفو �أدو رئي�س 
غانا �إىل ملعب �الإ�ضماعيلية 
منتخب  مبار�ة  ملتابعة 

بالده �أمام بنني، يف �جلولة 
�ملجموعة  من  �الأوىل 
كاأ�س  ببطولة  �ل�ضاد�ضة 

و�ضهدت  �الأفريقية،  �الأمم 
�أ�رصف  ح�ضور  �ملبار�ة 
�ل�ضباب  وزير  �ضبحي 
مهاب  و�لفريق  و�لريا�ضة 
قناة  هيئة  رئي�س  ممي�س 
و�ملهند�س هاين  �ل�ضوي�س، 
�الحتاد  رئي�س  ريدة  �أبو 
ف�ضل  وحممد  �مل�رصي 
�ملنظمة  �للجنة  مدير 
�لرئي�س  و��ضتقبل  للبطولة، 
بالده  منتخب  بعثة  �لغاين، 
قبل �ل�ضفر �إىل دبي للدخول 
��ضتعد�د�  مع�ضكر  يف 

بح�ضور  ووعدهم  للبطولة 
مبار�ة بنني.

�أزمة  حلل  تدخل  كما 
�أ�ضامو�ه  �لدويل  �لالعب 
�الأرقام  حمطم  جيان 
�لقيا�ضية �لعاملية يف ح�ضور 
�الأفريقية  �الأمم  بطوالت 
يف  و�مل�ضاركة  و�لت�ضجيل 
�لدولية،  �ملباريات  عدد 
�العتز�ل  عن  بالعدول 
�لنجوم  لقائمة  لين�ضم 
�حل�ضول  بهدف  �ل�ضود�ء 

على كاأ�س �لبطولة.

رئي�س غانا يدعم �لنجوم �ل�صود�ء �أمام بنني



عي�شة ق.

ويف هذا ال�شدد يدرك اأ�شبال الناخب 
الفوز  اأهمية  بلما�شي  جمال  الوطني 
يف لقاء اليوم وهم الذين يبحثون عن 
الفوز الثاين على التوايل الذي يف�شلهم 
الدور  اإىل  ر�شميا  التاأهل  �شمان  على 
القارية، وبالتايل  الثاين من املناف�شة 
قبل  النهائي  ثمن  الدور  بلوغ  �شمان 
جولة واحدة على اختتام الدور الأول 
من كاأ�س اإفريقيا، والرتكيز بالتايل يف 
خا�شة  الإق�شائية،  للأدوار  التح�شري 
�شوف  ال�شنغال  امام  النت�شار  واأن 
الوطنية  الت�شكيلة  كعب  علو  يرفع 
الأداء  بعد  حولهم  الهتمام  واإثارة 
الطيب الذي قدموه يف اجلولة الأوىل 
�شيطرتهم  فر�شوا  اأين  كينيا  اأمام 

اأمامهم وفازوا بثنائية نظيفة وبالتايل 
فاإن مقابلة اليوم �شوف تكون لتفادي 
البقاء على موعد  احل�شابات وتفادي 
تاأ�شرية  على  التناف�س  �شو�شبان�س  مع 
الدور  من  الأخرية  اجلولة  يف  التاأهل 

الأول.
العقدة  تكري�س  على  اخل�رض  ي�شعى 
الذين  ال�شنغال  من  نظرائهم  اأمام 
ف�شلوا يف ت�شجيل الفوز عليهم خلل 
يف  املنتخبني  جمعت  التي  اللقاءات 
انت�رضوا  الذين  وهم  اإفريقيا  كاأ�س 
وتعادلوا   2015 العام  دورة  يف  عليهم 
امامهم يف طبعة العام 2017، ويدرك 
وك�شب  النت�شار  اأهمية  بلما�شي 
التحدي اأمام ت�شكيلة »ا�شود التريانغا« 
لأ�شباله  املعنوية  الناحية  من  خا�شة 
والذي يتدربون يف روح معنوية رائعة 

توؤكد الروح اجلماعية وروح الت�شامن 
التي متيز اللعبني فيما بينهم.

تغيريين مرتقبني على 
الت�شكيلة الأ�شا�شية للخ�شر

الأ�شا�شية  الت�شكيلة  ت�شهد  �شوف 
تغيريين  اإجراء  الوطنية  للمنتخب 
ملباراة  حت�شبا  تقدير  اأق�شى  على 
الوطني  الناخب  يعتزم  اأين  ال�شنغال، 
اأغلبية  على  احلفاظ  بلما�شي  جمال 
املواجهة  خا�شت  التي  الت�شكيلة 
وح�شب  حيث  كينيا،  اأمام  الفتتاحية 
خا�شتها  التي  التدريبية  احل�شة 
اأم�س  اول  م�شاء  الوطنية  العنا�رض 
الإعلم  و�شائل  اأمام  مفتوحة  وكانت 
على  العتماد  يعتزم  بلما�شي  فاإن 

يف  اأ�شا�شيا  اللقاء  لبدء  عبيد  مهدي 
عدلن  زميله  مكان  امليدان  و�شط 
ال�شنغايل  قديورة، يف ظل قوة لعبي 
�شيكون  بينما  التكتيكية،  الناحية  من 
اأجل  من  فار�س  حممد  على  الدور 
وخلفة  الأي�رض  الرواق  يف  اللعب 
رامي بن �شبعيني الذي مل يظهر وجها 
كبريا اأمام كينيا اإىل جانب تعر�شه اإىل 
�شوف  بينما  اللقاء  يف  خفيفة  اإ�شابة 

يحافظ على التعداد نف�شه.

الت�شكيلة املحتملة:

مبوحلي، عطال، ماندي، بن العمري، 
فار�س، عبيد، بنا�رض، فيغويل، حمرز، 

بليلي وبوجناح

ال�شنغال / اجلزائر اليوم ابتداء من 18:00

اخل�سر ي�سعون اإىل ح�سم التاأهل للدور الثاين
يتجّدد العهد للمنتخب الوطني مع مناف�شة كاأ�ض اإفريقيا عندما يخو�ض م�شاء اليوم ثاين مبارياته من الدور 

الأول وذلك عرب مالقاته املنتخب ال�شنغايل �شمن اجلولة الثالثة، اأين �شتكون املواجهة معيارا حقيقيا 
والمتحان ال�شعب للت�شكيلة الوطنية عندما يلتقون احد املر�شحني لإحراز اللقب القاري، خا�شة بعدما جتاوزوا 

امتحان املقابلة الأوىل بنجاح عقب مواجهتهم منتخبا �شعيفا مل يقاوم اأمام العنا�شر الوطنية

نفى و�شع خطة خا�شة لإيقاف جنوم الت�شكيلة الوطنية

األيو �سي�سي: ح�سرنا جيدا للخ�سر وعودة ماين ت�ساعدنا
ال�شنغايل  املنتخب  مدرب  اأبدى 
األيو �شي�شي تفاوؤل كبريا قبل موعد 
مباراة منتخب بلده اأمام املنتخب 
اأن  اأين اأعرب عن اعتقاده  الوطني، 
تكون  حتى  جيدا  ح�رضت  ال�شنغال 
اخل�رض  مقابلة  خلل  املوعد  يف 
خا�شة واأنها �شوف ت�شرتجع خدمات 
ا�شتنفذ  الذي  ماين  �شايدو  جنمها 
العقوبة و�شيكون حا�رضا يف مباراة 
اللقاء  يف  الفوز  ان  م�شيفا  اليوم، 

من  �شار  تنزانيا  اأمام  الفتتاحي 
مواجهة  على  الرتكيز  وكل  املا�شي 
اجلزائر التي �شدد ان الأف�شل على 
الفوز  اأر�شية امليدان �شوف يح�شم 

ل�شاحله.
لت�شكيلة  ال�شابق  النجم  ونفى 
تن�شيط  خلل  التريانغا«  »اأ�شود 
على  اعتماده  اأم�س  �شحافية  ندوة 
من  خا�شة  تكتيكية  خطة  حت�شري 
براهيمي،  الثلثي  اإيقاف  اأجل 

نف�س  يف  واأو�شح  وحمرز،  فيغويل 
ال�شياق اأنه يكن الحرتام اإىل جميع 
وهدفه  الوطنية،  الت�شكيلة  لعبي 
دخول اللقاء برتكيز عال وتقدمي ما 
خا�شة  امليدان  اأر�شية  فوق  عليهم 
ح�شبه  حا�شما  يكون  لن  اللقاء  واأن 

لكن الفوز بالنتيجة مهم.
رف�س األيو �شي�شي منح ثوب املر�شح 
منتخب  اإىل  »الكان«  بلقب  للتتويج 
يركزون  ل  اأنهم  اأ�شار  اأين  بلده، 

املو�شوع  هذا  يف  يقال  ما  حول 
الفوز  على  الرتكيز  يهمهم  ما  وكل 
ولعب جميع اللقاءات من اأجل نف�س 
م�شتطرد  العزمية،  وبنف�س  الهدف 
ال�شنغال  ت�شنيف  حول  احلديث  اأن 
جميع  على  يفوزوا  اأن  يتطلب 
املنتخبات يف ظل املناف�شة القوية 
يف  امل�شاركني  من  يلقونها  التي 

العر�س الكروي القاري.
عي�شة ق.
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 ملعب القوة اجلوية

�سراع حمرز ومانيه ينتقل من 
»الربميرليغ« اإىل »الكان«

رف�ض املقارنة بني حمرز مانيه و�شالح

بلما�سي: تنتظرنا مباراة هامة ولي�ست م�سريية واأعرف جيدا �سي�سي

يجمع  الذي  القوي  ال�رضاع  ينتقل 
اجلزائري  الدويل  اإفريقيا  جنما 
�شايدو  وال�شنغايل  حمرز  ريا�س 
الدوري  ملعب  من  مانيه 
الأرا�شي  ميادين  اإىل  الإجنليزي 
اليوم  يلتقي  عندما  امل�رضية 
املنتخب الوطني ونظريه ال�شنغايل 
الدور  من  الثانية  اجلولة  حل�شاب 
الأول عن املجموعة الثالثة، حيث 
الت�شكيلة  ميدان  متو�شط  خرج 
الوطنية متفوقا على جنوم ت�شكيلة 
»اأ�شود التريانغا« بعدما اأحرز لقب 
رفقة  املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
ناديه مان�ش�شرت �شيتي عقب �رضاع 
الذي  ليفربول  مع  وقوي  �رض�س 
والذي  ماين  �شفوفه  يف  ين�شط 
اإىل  »الربميرليغ«  لقب  على  �شارع 
املناف�شة  من  نف�س  اآخر  غاية 
اأن يح�شم املان �شيتي اللقب  قبل 
البطولة  من  الأخرية  اجلولة  يف 

الإجنليزية.
اإىل  وماين  حمرز  من  كل  ي�شعى 
منتخب  قيادة  اأجل  من  العمل 
التاأهل  و�شمان  الفوز  اإىل  بلدهم 
من  النهائي  ثمن  الدور  اإىل 
يعتزمان  اأين  القارية،  املناف�شة 
ال�شم  يوؤكد  قوي  عر�س  تقدمي 
ال�شاحة  على  ميلكانه  الذي 
خريج  ويبقى  العاملية،  الكروية 
الأف�شل  الفرن�شي  لوهافر  نادي 

بدنيا وهو الذي �شارك يف مباراة 
كينيا  اأمام  الفتتاحية  اخل�رض 
كفيلة  كانت  كبرية  مباراة  وقدم 
اإىل  الوطنية  الت�شكيلة  تقود  باأن 
ثمينة  نقاط  ثلث  و�شمان  الفوز 
اإفريقيا،  كاأ�س  م�شوار  بداية  يف 
اإىل جانب ت�شجيله الهدف الثاين 
للخ�رض، وعلى العك�س منه غاب 
ماين يف املباراة الأوىل ملنتخب 
اأمام تنزانيا والتي �شهدت  بلده 
رد  دون  بهدفني  ال�شنغال  فوز 
اأمام تنزانيا، ويعول على حتقيق 
»الكان«  يف  قوية  انطلقة 
والتاأكيد على �شحة الرت�شيحات 
اللعب  اجل  من  بلده  ملنتخب 

على اللقب القاري.
عي�شة ق.

�شّدد الناخب الوطني جمال بلما�شي 
تنتظرهم  الذين  اأ�شباله  مباراة  ان 
ال�شنغال  من  نظرائهم  امام  اليوم 
م�شريية  وغري  هامة  تكون  �شوف 
باعتبار اأنها اللقاء الثاين من مباريات 
ال�شنغال  اأن  واأ�شاف  الثاين،  الدور 
على  معروفني  كبارا  لعبني  متلك 
ال�شاحة العاملية، �شيجعل اللقاء �شعبا 
فوي امل�شتطيل الأخ�رض لكن ا�شباله 
ما  تقدمي  اأجل  من  للقاء  جاهزون 
على  الأول  امل�شوؤول  وتطرق  عليهم، 
خلل  اأم�س  الوطنية  الفنية  العار�شة 
تن�شيطه ندوة �شحافية ت�شبق املباراة 
اإىل عودة النجم ال�شنغايل �شايدو ماين 

بالفائدة  يعود  �شوف  الأمر  اأن  وقال 
يكون  لن  لكنه  بلده  منتخب  على 
موؤثرا على املناف�س الذي يفوز بدونه 
اأي�شا يف ظل وجود البدائل على غرار 

ا�شماعيل �شار وكايتا بالدي.
وامتدح بلما�شي مناف�شه األيو �شي�شي 
الذي اأكد اأنه يعرفه جيدا من الطفولة 
ولعبا  واحد،  حي  اأبناء  باعتبارهما 
البع�س وهما من نف�س  �شد بع�شهما 
اجليل، وقال اأن �شي�شي مدرب معروف 
بال�رضامة مثلما كان عليه احلال وهو 
رغم  اإيجابية  نتائج  ويحقق  لعب 
خربته نق�س اخلربة يف جمال التدريب 
على  من خربته  ي�شتمدها  الذي  وهو 

ميادين الكرة امل�شتديرة.
الفوز  ا�شت�شغار  املتحدث  ورف�س 
اأمام  مباراته  الذي حققه اخل�رض يف 
منتخب  يوجد  ل  اأنه  �شدد  اأين  كينيا 
�شغري يف املناف�شة القارية والنت�شار 
كبري  عمل  نتيجة  جاء  حققوه  الذي 
التح�شريات،  فرتة  خلل  به  قاموا 
على  الرتكيز  �شوى  عليهم  ما  والآن 
نتيجة  وحتقيق  ال�شنغال  مقابلة 

اإيجابية اأمام املناف�س.
اأو�شح بلما�شي اأنه در�س جيدا طريقة 
لعب املنتخب ال�شنغايل وعودة �شايدو 
انه  باعتبار  يخيفهم  لن  اأمامهم  ماين 
زملئه،  بقية  رفقة  جيدا  له  ح�رض 

على  يعتمدوا  لن  اأنهم  مو�شحا 
بطريقة  اإدراك  على  وهم  الفرديات 
واأن  خا�شة  ال�شنغايل،  املنتخب  لعب 
لعبني  اأي�شا  بدوره  ميلك  اخل�رض 
بطريقتهم  يلعبون  و�شوف  مميزين 

اخلا�شة.
رف�س املعني املقارنات التي حتدث 
و�شلح  مانيه  حمرز،  الثلثي  بني 
مقارنة  يعدو  ل  الأمر  اأن  واأو�شح 
حمرز  اأن  م�شددا  غري،  ل  اإعلمية 
كبرية  واإمكانيات  فنيات  ميلك  لعب 
هو  ولي�س  املجموعة  من  فرد  لكنه 

املنتخب الوطني.
عي�شة ق.

اجلزائريني  من  العديد  �شي�شيع 
اجلزائر  بني  املرتقبة  املباراة 
القاهرة  مبلعب  اليوم  وال�شنغال 
كاأ�س  من  الثانية  اجلولة  حل�شاب 
مباراة  وتعد  مب�رض،  اأفريقيا  اأمم 
اأهم  اأحد  وال�شنغال  اجلزائر 
مباريات الدور الول من املناف�شة 
م�شجعي  �شداها  جتاوز  بحيث 
البلدان  منا�رضي  اإىل  الفريقني 

الخرى خا�شة امل�رضيني.
ن�شف  من  اكرث  ميلك  ول 
تذاكر  اجلزائريني  املنا�رضين 
من  �شاعة   24 بعد  على  الدخول 
اآلفتذكرة   8 ح�شة  فمن  املباراة، 
خم�ش�شة للجزائر يف هذه الدورة 
من  فقط  م�شجعا  األفي  ا�شتفاد 
امام  وذلك  املباراة  دخول  تذاكر 
على  امل�شجل  الكبري  الطلب 
وقد  الكبرية،  املباراة  هذه  تذاكر 
 850 اجلزائرية  الحتادية  اقتنت 
تذكرة اإ�شافية �شيتم توزيعها على 

امل�شجعني.
اجلزائريني  من  العديد  ان  يذكر 
من  ال�شتفادة  من  يتمكنوا  مل 
بطاقة هوية امل�شجع وهو البديل 
التذاكر  �رضاء  من  للتمكن  الوحيد 
عرب البوابة اللكرتونية »تذكرتي«، 
ويف هذا ال�شدد وجهت الحتادية 
نداء  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الت�شجيل  اأجل  من  للمنا�رضين 
البطاقة،  هذه  على  للح�شول 
�شمح  فقد  كينيا  ملباراة  وبالن�شبة 
تدخل رئي�س الحتادية اجلزائرية 
زط�شي  الدين  خري  القدم  لكرة 
للمنا�رضين  ا�شتثنائي،  ب�شكل 
هوية  بطاقة  ميلكون  ل  الذين 
امل�شجع بح�شور اأول فوز للخ�رض، 
ول يحق لأي م�رضي ان ي�شوق اأو 
اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  تذاكر  يبيع 
2019 خارج الإطار التنظيمي كون 

القانون يعاقب على ذلك.

ب�شبب الإقبال الكبري للم�شريني على �شراء 
تذاكر املقابلة

اجلماهري اجلزائرية مهددة من 
احلرمان مب�ساهدة اخل�سر وال�سنغال

ق.ر.

مباريات اليوم
15:30 مدغ�شقر / بورندي
18:00 ال�شنغال / اجلزائر

21:00 كينيا / تنزانيا



�أكد كيليان مبابي مهاجم 
�أنه  �سان جريمان  باري�س 
�لفرتة  من  كثري�  ��ستفاد 
زمياله  فيها  تخلف  �لتي 
و�إدين�سون  جونيور  نيمار 
�مل�ساركة  عن  كافاين 
لفرتة  �ملباريات  يف 
�ملو�سم  منت�سف  طويلة 
�ملا�سي، وقال مبابي يف 
ناديه  ملوقع  ت�رصيحات 
�لر�سمي: »كنت �أعلم جيد� 

�أن �لفريق يحتاجني، و�أنه 
يجب علي �أن �أتغذى و�أنام 
ب�سكل جيد للغاية، لأكون 
كل  يف  للم�ساركة  جاهز� 

مبار�ة«.
و�أ�ساف �لالعب �لفرن�سي 
�ل�ساب: »�أردت �مل�ساركة 
يف كل �ملباريات وحتقيق 
وت�سجيل  �لنت�سار�ت 
�لأهد�ف،  من  عدد  �أكرب 
�أثناء  ر�ئعة  فرتة  وع�ست 

و�سجلت  زمالئي،  �إ�سابة 
وكنت  �أهد�ف،  عدة 
�ساعدت  لأنها  �سعيد� 
�ل�سيء  وهو  �لفريق 
مبابي  ونال  �لأهم«، 
لعب  �أف�سل  جائزتي 
يف  �ساب  لعب  و�أف�سل 
كما  �لفرن�سي،  �لدوري 
تربع على �سد�رة هد�يف 
 33 بت�سجيل  �مل�سابقة 

هدفا.

األفي�س يطالب بالواقعية
 واإيفرتون يحذر

�إيفرتون جناح منتخب  حذر 
�لرب�زيل من خطورة منتخب 
مو�جهتهما  قبل  بار�غو�ي 
ربع  دور  يف  �ملقبل  �جلمعة 
�أمريكا  كوبا  بطولة  نهائي 
�لقائد  طالب  بينما   ،2019
خطوة  بالتقدم  �ألفي�س  د�ين 
�لتطور  ومو��سلة  بخطوة 
كفريق، وقال لعب جرمييو 
يف ت�رصيحات ملوقع �لحتاد 
�لرب�زيلي لكرة �لقدم: »على 
�لرغم من �أنه تاأهل بنقطتني 

هذه  يف  �لرب�زيل  �إق�ساء  من  ومتكن  جيد�،  فريقا  يبقى  �أنه  �إل  فقط، 
�لبطولة مر�ت عدة، نحن م�ستعدون بقوة للمرحلة �ملقبلة، وقال �ساحب 
�أمام  ر�ئعني  هدفني  �سجل  �أن  بعد  �لبطولة  �كت�سافات  �أحد  عاما   23
روبرتو  و�حلار�س  غونز�لي�س  ديرلي�س  �لو�سط  لعب  �إن  وبريو  بوليفيا 
د�ين  من جانبه ظهر  »�لألبريوخا،  كتيبة  ��سمني يف  �أبرز  هما  فرنانديز 
بعد  �لحتفال  نغمة  من  باحلد  وطالب  �ل�سيء،  بع�س  متحفظا  �ألفي�س 

�لفوز �لكبري على بريو 5-( يف نهاية دور �ملجموعات.
حتملت  �ملجموعة  »هذه  �ل�سدد:  هذ�  يف  »�ل�سيلي�ساو«  قائد  وقال 
م�سوؤولية، وهي عدم �لتفكري يف �خلطوة �لتالية دون تخطي �لأوىل، وهذ� 
�لفريق  �أن  عاما   36 �ساحب  �سدد  كما  �لبطولة«،  بد�ية  منذ  فعلناه  ما 
�لثاين  مر�نه  �لكناري  و�سيخو�س  لأخرى،  مبار�ة  من  ويتح�سن  يتطور 
�لعامل  بطل  وي�سعى  �ملغلقة،  �لأبو�ب  خلف  و�سيكون  �أليغري  بورتو  يف 
منذ  خز�ئنه  عن  و�لغائب  تاريخه،  يف  �لتا�سع  �للقب  حل�سد  مر�ت   5
12 عاما، عندما توج به للمرة �لأخرية يف فنزويال على ح�ساب �لغرمي 

�لتقليدي �لأرجنتني بثالثية نظيفة.

�سيميوين يرف�س التعليق حول 
تدريب الأرجنتني

�لفني لأتلتيكو مدريد �لإ�سباين �لأرجنتيني دييغو �سيميوين  قال �ملدير 
وذلك  �ملناف�سة  على  قادرين  بالعبني  دوما  عامرة  بالده  يف  �لكرة  �إن 
تعليقا على عملية �لإحالل و�لتجديد �لتي يخ�سع لها »ر�ق�سي �لتانغو«، 
�أن  »�أعتقد  نا�سيون« �ملحلية:  »ل  �سيميوين يف ت�رصيحات جلريدة  قال 
�لبديل متوفر، فكرة �لقدم �لأرجنتينية عامرة دوما بالعبني قادرين على 
�ملناف�سة، ثم تاأتي بعد ذلك �لأفكار �ملوجودة لدينا«، ويو�جه �ملنتخب 
�لأرجنتيني فنزويال يف ربع نهائي بطولة كوبا �أمريكا يوم �جلمعة �ملقبل 
لين�سى  �لبطولة،  يف  �مل�سو�ر  مو��سلة  يف  �أمال  »مار�كانا«  ملعب  على 
جمهوره ما حدث يف مونديال رو�سيا، و�رصح �سيميوين: »تعر�سنا ل�سدمة 

يف �ملونديال �لأخري«.
جتنب �ملدرب �لأرجنتيني �لتعليق على ما يثار بخ�سو�س تر�سيحه دوما 
لتدريب �ملنتخب، موؤكد� �أنه ل يفكر يف �لوقت �حلايل �سوى يف �أتلتيكو 
�لن�سيد  يبد�أ  »حينما  وقال:  �ملنتخب،  فيه  يثريها  �لتي  �مل�ساعر  رغم 

�لوطني و�أرى �لقمي�س �أ�سعر بنف�سي قريبا، على �لدو�م«.

بوفون ل ميانع يف العودة جلوفنتو�س
يدر�س نادي جوفنتو�س ��ستعادة �حلار�س �ملخ�رصم جيانلويجي بوفون، 
�سان  باري�س  عن  رحيله  بعد  فريق  �أي  مع  بعقد  �رتباطه  عدم  ظل  يف 
جريمان هذ� �ل�سيف، ووفًقا ملوقع »كالت�سيو مريكاتو«، فاإن جيانلويجي 
بوفون ل ميانع �جللو�س �حتياطًيا ل�سالح �حلار�س �لأ�سا�سي يف �ل�سيدة 
بقمي�س  م�سريته  �إنهاء  يف  رغبته  ظل  يف  ت�سيزين،  فويت�سيك  �لعجوز 
�ليويف، ومن �ملقرر �أن ينتظر جوفنتو�س بيع حار�سه ماتيا بريين �لذي 
لإعادة  جاهًز�  �سيء  كل  �سيكون  ووقتها  و�إ�سبيلية،  روما  باهتمام  يتمتع 
�لعام  جوفنتو�س  بوفون  وغادر  جديد.  من  �لعجوز  �ل�سيدة  �إىل  بوفون 
�ملا�سي من �أجل �لن�سمام �إىل باري�س �سان جريمان، حيث ق�سى مو�سًما 
مع  �لالعب  �تفق  عقده،  نهاية  وبعد  �لباري�سي،  �لنادي  بقمي�س  و�حًد� 
م�سئويل باري�س �سان جريمان على عدم جتديد �لتعاقد، لريحل �حلار�س 

�ملخ�رصم عن حديقة �لأمر�ء.

منظمو كوبا اأمريكا يردون على مي�سي
د�فع �حتاد �أمريكا �جلنوبية، �لذي ينظم كاأ�س كوبا �أمريكا عن 
��ستخد�م تقنية حكم �لفيديو �مل�ساعد، بعد توقف �للعب لفرتة 
دقيقتني و26 ثانية يف �ملتو�سط يف كل مرة يتم فيها مر�جعة �أحد 
�لقر�ر�ت، وهو ما يقرتب من �سعف �لفرتة �لزمنية �مل�سجلة يف 
لتقنية  �للجوء  ب�سبب  �للعب  تعطل  وت�سبب   ،2018 �لعامل  كاأ�س 
�مللعب،  يف  ��ستهجان  �سيحات  �جلماهري  �إطالق  �إىل  �لفيديو 
��ستياء عدة �سخ�سيات منها كارلو�س كريو�س مدرب  �أثار  كما 
�أ�سبحت فيه هذه �لتقنية مثار� جلدل كبري  كولومبيا، يف وقت 
ويل�سون  وعقد  فرن�سا،  يف  لل�سيد�ت  �لعامل  كاأ�س  يف  �أي�سا 
�سينيمي رئي�س جلنة �حلكام يف كومنيبول موؤمتر� �سحفيا �أول 
�م�س بعد ختام دور �ملجموعات ملناق�سة ��ستخد�م تقنية حكم 
�لفيديو �مل�ساعد يف �لبطولة، وقال �سينيمي �إن �لتقنية تدخلت 
�ل�سا�سة،  على  لعبة   11 مر�جعة  ومتت  مبار�ة،   18 يف  مرة   17
و��ستغرقت مر�جعة كل قر�ر 80 ثانية يف �ملتو�سط يف مونديال 
�أول بطولة كربى ي�ستخدم فيها حكم  �لتي كانت  رو�سيا 2018، 

�لفيديو �مل�ساعد.
ويف مبار�ة �لرب�زيل وفنزويال �لتي �نتهت بالتعادل �ل�سلبي يف ن�سخة كوبا �أمريكا هذ� �لعام، �حت�سب �حلكم 9 دقائق كوقت بدل �سائع لتعوي�س توقف 
�للعب ب�سبب �إلغاء 3 �أهد�ف، منها هدفان بعد �للجوء لتقنية �لفيديو، �كن �لوقت �ملحت�سب بدل �ل�سائع يف فوز �إجنلرت� على �لكامريون يف كاأ�س 
�لعامل لل�سيد�ت، فاق هذ� �لرقم �إذ �حت�سبت 18 دقيقة، وقال �سينيمي: »ن�سعر بالر�سا لأنه مل حتدث حالت �سارخة«، م�سيًفا �أنه مت تغيري 15 قر�ًر� 

نتيجة لال�ستعانة بهذه �لتقنية ومت تاأكيد قر�رين.
بينما رد �ملنظمون للن�سخة �حلالية من كوبا �أمريكا على �لنتقاد�ت �لأخرية �لتي �أطلقها ليونيل مي�سي، جنم �لأرجنتني �سوب �لبطولة، وكان مي�سي 
قد �أعرب عن ��ستيائه من �سوء �أر�سية �ملالعب �لتي تقام عليها كوبا �أمريكا، عقب تاأهل �لأرجنتني �إىل ربع �لنهائي ودعمه يف �لت�رصيحات كال 
�أمريكا ترى  لكوبا  �للجنة �ملنظمة  �لرب�زيلية، فاإن  ل�سبكة »جلوبو �سبورت«  لوي�س �سو�ريز، ووفًقا  �لكولومبي خامي�س رودريغيز و�لأوروغو�ئي  من 
�أن م�ستوى �ملالعب جيد و�لع�سب مثايل لإقامة �لبطولة، وقال تياغو يانوزي مدير �لبطولة: »لدينا خرب�ء يعملون على مو�جهة هذه �لتحديات يف 
كوبا �أمريكا«، و�أكدت تقارير �سحفية بر�زيلية �أن ظروف �لع�سب يف مالعب �لبطولة تعتمد على عدة عو�مل مثل �لطق�س وعدد مر�ت ��ستخد�م 

�مللعب.
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مبابي يك�سف مكا�سبه من كبوة نيمار وكافاين

�ساو  �إىل  ت�سيلي  منتخب  و�سل 
�أجل �ل�ستعد�د ملو�جهة  باولو من 
كولومبيا يف ربع نهائي بطولة كوبا 
مطار  »لروخا« يف  وهبط  �أمريكا، 
قادًما  �م�س  �أول  م�ساء  باولو  �ساو 
ُمني  حيث  جانريو،  دي  ريو  من 
ما   1-0 �أوروغو�ي  �أمام  بالهزمية 
�لثالثة  �ملجموعة  �سد�رة  �أعطى 

لديه  �سيكون  �لذي  لل�سيلي�ستي، 
مدرب  ويحظى  �إ�سايف،  ر�حة  يوم 
رويد�،  رينالدو  �لكولومبي  ت�سيلي 
بجميع لعبي �لفريق يف حالة ر�ئعة 
جاري  �لقائد  با�ستثناء  تقريبًا؛ 
�أوروغو�ي  لقاء  �أنهى  �لذي  ميديل، 
لي�ست  لكنه  ع�سلية  باآلم  ب�سعوره 
يعود  �أن  �ملقرر  ومن  خطوة  ذ�ت 

يف  ي�سارك  مل  �لذي  فيد�ل  �أرتورو 
كاأ�سا�سي  للعب  �أوروغو�ي  مو�جهة 
�ملنتخب  وبد�أ  كولومبيا،  �أمام 
�لت�سيلي �لتدريبات �أم�س و�سيو��سل 
�ل�ستعد�د ملو�جهة كولومبيا  �لبوم 

على ملعب �أرينا كورينثيانز.
لو�س  �أنهى  �لآخر،  �جلانب  وعلى 
�ملجموعة  مناف�سات  كافيتريو�س 

على  نظيف  بهدف  بالفوز  �لأوىل 
�ل�ستعد�د  وبد�أو�  بار�غو�ي، 
�لثالثاء يف �ساو باولو لربع �لنهائي. 
�آخر  يف  �لتقيا  �ملنتخبني  �أن  يذكر 
�أمريكا،  كوبا  مناف�سات  من  ن�سخة 
بالوليات �ملتحدة يف  �أقيمت  �لتي 
»لروخا«  وفاز  �لنهائي  ن�سف  دور 

حينها بهدفني نظيفني.

ت�سيلي ي�سل �ساو باولو ملواجهة كولومبيا

حدد �لنجم �لإ�سباين ديفيد �سيلفا 
لن  �أنه  موؤكد�  �عتز�له  موعد 
بعيد� عن  �لقدم  كرة  لعب  يو��سل 
�سيتي،  مان�س�سرت  �حلايل  ناديه 
عن  �سريحل  �إنه  �سيلفا  وقال 
�لدوري  بطل  �سيتي  مان�س�سرت 
�لقدم  لكرة  �ملمتاز  �لإجنليزي 

بنهاية مو�سم 2019-2020، ونقلت 
�إجابة  �لربيطانية  �لإذ�عة  هيئة 
عاما   33 �لبالغ  �لإ�سباين  �لالعب 
عند �سوؤ�له هل �سي�ستمر فيما بعد 
هذ�  »ل  قال:  �إذ  �ملقبل،  �ملو�سم 
كافية  �أعو�م   10 يل،  مو�سم  �آخر 
يل، �إنه �لوقت �ملثايل يل«، وتابع: 

�أجل  من  يتفاو�س  كان  »�سيتي 
قررت  لكني  ملو�سمني  �لتمديد 
�لتوقيع ملو�سم و�حد لذ� �ساأنتهي 
»هذ�  و�أ�ساف:  �سنو�ت«،   10 عند 
جيد.  رقم  وهذ�  �لعقد،  يكمل 
�آخر  لفريق  �ألعب  �أن  �أتخيل  ل 
تبدو  �سنو�ت   10 لذ�  �سيتي.  �سد 

�ن�سم  �لذي  �سيلفا،  كافية«.ونال 
يف  فالن�سيا  من  قادما  �سيتي  �إىل 
2010، 4 �ألقاب يف �لدوري �ملمتاز 
�لحتاد  كاأ�س  لقب  �إىل  بالإ�سافة 
وكاأ�س  منا�سبتني  يف  �لإجنليزي 
 4 للمحرتفني  �لإجنليزية  �لأندية 

مر�ت.

ديفيد �سيلفا يحدد موعد العتزال
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واجب الذاكرة

غولدا مائري ...و�صايا �صهيونية 
بقتل اأطفال فل�صطني

كلما نظرت اإىل حرب الإبادة ال�شهيونية �شد اأطفال فل�شطني وقفت اأمامي �شاخ�شة �شورة تلك العجوز 
ال�شهيونية ال�شمطاء غولدا مائري، وهي واحدة من ثالثة �شقور �شمتهم ع�شابات الهاغاناه ال�شهيونية  

وكانت رئي�شة اإحدى احلكومات ال�شهيونية الثالث مثل بن غوريون وبيغن،  حكمت  للفرتة من 1969 اإىل 
عاما،  الثمانني  عمر جتاوز  عن  بال�شرطان  1973، وهلكت  اأكتوبر  حرب  الهزمية  �شم  جترعت  وقد   1973

�شماها ال�شهاينة اأنها  »اأم اإ�شرائيل احلديثة« و« املراأة الرجل« ، كما نعتها الكاتب الإ�شرائيلي » بوعز اأبل 
باوم« ،  فاأح�شن و�شفها باأنها )كانت منافقة، جتيد التلون كاحلرباء(.

اأ.د. عبد الكاظم العبودي

املرحلة  ويف  االعتقال  بعد 
التالية ) يجري نقل االأطفال اإىل 
قاعدة للجي�ش اأو مركز لل�رشطة 
وعيونهم  قريبة،  م�ستوطنة  يف 
دخول  ومبجرد  مع�سوبة، 
يتم  ال�رشطة،  مركز  اأو  القاعدة 
يزال  ال  الذي  القا�رش،  و�سع 
العينني،  اليدين ومع�سوب  مكبل 
االأر�ش  على  اأو  كر�سي  على 
لب�سع �ساعات، يتاأمل من جوالت 
اأثناء  لها  تعر�ش  التي  ال�رشب 
يثري  ما  واأكرث  الخ.  اعتقال... 
رعب االأطفال، كابو�ش التحقيق، 
املخابرات  �سباط  ينهال  اإذ 
بالتهديدات واالأ�سئلة عليهم بعد 

اإزالة الغطاء عن اأعينهم(.
اإىل حمل  االأ�سلوب  يهدف هذا   
توقيع  على  الفتى  اأو  الطفل 
احلاالت،  بع�ش  ويف  اعرتاف، 
اإذا اعرتف  الطفل  يعد املحقق 
طعام،  وجبة  له  �سيقدم  باأنه 
وتقول  واأمله.  جوعه  م�ستغال 
اإن   ( بياد�سة:  فرح  املحامية 
فاإن  ال،  اأم  اعرتف  �سواء  الطفل 
وهي  التالية،  املحطة  �سيدخل 
جديدة  مرحلة  لتبداأ  ال�سجن، 
الغالبية  وتنتهي  املعاناة،  من 
العظمى من املحاكمات اخلا�سة 
كلمة  وهي  بال�سفقة،  باالأطفال 
الفل�سطينيون  االأطفال  يعرفها 
هناك  يكن  مل  لو  حتى  جيدا،  
فاإن  الطفل،  يدين  قوي  دليل 
االعرتاف هو اخليار املف�سل له 
ولذوي حتى يتخل�ش من العذاب 
رف�ش  حال  ويف  فيه.  هو  الذي 
ت�ستمر  قد  االعرتاف،  الطفل 

املحاكمة لفرتة طويلة(.
وت�سف املحامي بياد�سة عملية 
الفل�سطينيني  االأطفال  اعتقال 
اإىل  لها  نهاية  ال  )رحلة  باأنها 
)حادثة  اأن  مو�سحة  اجلحيم(، 
ذهن  يف  عالقة  تظل  االعتقال 

من  �سنوات  بعد  حتى  الطفل 
االأمر  وي�سل  �رشاحه(،  اإطالق 
دائما  �سعور  )زرع  اإىل  اأحيانا 
قد  الطفل  لدى  االأمن  بانعدام 

يبقى معه طيلة حياته(.. 
الع�سكرية  املحاكم  تتوان  مل 
اأحكام  اإ�سدار  عن  االإ�رشائيلية 
االأ�سبال،  االأ�رشى  بحّق  عالية 
مالية  غرامات  بدفع  م�سحوبة 
القد�ش  كانت  حيث  باهظة، 
اعتقال  لعمليات  م�رشحاً 
العام  منت�سف  منذ  القا�رشين 
املن�رشم؛ ومعظمهم اأُفِرج عنهم 
غرامات  بدفع  متّثلت  ب�رشوٍط 
يُعرف  ما  فر�ش  اأو  مالية، 
بكفاالت طرف ثالث، اأو حب�سهم 
اأماكن  عن  اإبعادهم  اأو  منزلًيا 

�سكنهم اأو خارج القد�ش.
يقدر اإجمايل تلك الغرامات التي 
تفر�سها املحاكم الع�سكرية على 
االأطفال دون �سن الثامنة ع�رشة 
مببلغ 660  األف �سيكل ) 189 األف 
العام  بداية  منذ  اأمريكي(  دوالر 

.)2018(
اأحكام عالية

االأ�رشى  االأطفال  ويتلقى 
اأحكاماً عالية، كال�سجن املوؤّبد، 
�سنة  من  ترتاوح  ملدٍد  وال�سجن 
تكون  ما  وغالباً  عاماً.   15 اإىل 
بغرامات  مقرونة  االأحكام  هذه 
 )   6000-1000  ( من  مالية 
التي  العقوبات  ومعظم  �سيكل. 
على  االحتالل  حماكُم  تفر�سها 
وفقاً  املقد�سيني،  االأطفال 
للمحامنَي الذين يرتافعون عنهم 
مالية،  غرامات  فر�ُش  هي: 
بكفاالِت  تُعرف  ما  اأو  وكفاالت، 
اجلربية  واالإقامة  ثالث،  طرف 
عن  االإبعاد  اإىل  اإ�سافة  بالبيت، 
العقوبات  تلك  �سكناهم  مكان 
ت�ستهدف  التع�سفي  االإبعاد  يف 
التعليم  من  االأطفال  حرمان 
هذا  مدار�سهم.  عن  واالنقطاع 
قرار  من  بالرغم  يتم  االأمر 

�سنة  االإ�رشائيلية  ال�سلطات 
االأطفال  بحّق  يُقّر  الذي   ،1997
بالتعليم،  االأ�رشى  الفل�سطينيني 
ال�سجون  اإدارة  ظلّت  فقد 
منع  متار�ش  االإ�رشائيلية 
يف  حّقهم  من  االأ�رشى  االأطفال 
التعليم ب�سّتى الطرق، من خالل 
على  والت�سييق  الكتب،  م�سادرة 

فر�ش التعليم.

اأبرز النتهاكات 
»الإ�شرائيلية« لالأ�شرى 

الأطفال:

لالإبالغ  بالعائلة  االت�سال  عدم 
اأو  الطفل  احتجاز  مكان  عن 

نقله.
عدم االت�سال باملحامي.

طعام  وجبة  على  احل�سول  عدم 
منا�سبة.

انتهاك احلّق االإن�ساين بالنظافة 
وتغيري املالب�ش الداخلية.

عملية  وهو  املربح،  ال�رشب 
االعتقال  حلظة  منذ  م�ستمّرة 
وغالباً  ال�سجن.  دخول  حتى 
جميع  لي�سمل  ال�رشب  ميتّد  ما 
يف  خا�سة  اجل�سم،  اأنحاء 

املناطق العليا والراأ�ش.
احلرق باأعقاب ال�سجائر.

حمل  يتم  حيث  العنيف،  الهّز   
الطفل وهّزه ب�سكل متكّرر، االأمر 
الوعي يف  لفقدان  يعّر�سه  الذي 

بع�ش االأحيان.
ون�سف  العائلة  باإبعاد  التهديد   

املنزل.
 تقييد االأيدي واالأرجل وع�سب 

االأعني.
- �سكب املاء البارد على املعتقل 
يف ف�سل ال�ستاء، واملاء ال�ساخن 

يف ال�سيف.
)غرف  العار  غرف  يف  به  الزّج 
انتزاع  اأجل  من  العمالء(، 

اعرتافات بطريقة خمادعة.
االأ�رشى  االأطفال  على  ال�سغط   
مع  لالرتباط  وابتزازهم 

االحتالل .
اأجل  من  النوم،  من  احلرمان 
وحتطيم  الطفل  على  ال�سغط 

معنوياته.

ومن اأ�شاليب تعذيب الأطفال 
اأثناء فرتة العتقال:

وغرف  زنازين  يف  بهم  الزّج  ـ   1
ال ت�سلح للحياة االآدمية، وتفتقر 
�رشوط  من  االأدنى  احلّد  اإىل 

احلياة ال�سّحية..

للمر�سى  الطّبي  االإهمال  ـ   2
منهم.

- 3احلرمان من التعليم .
االأهل  زيارة  من  احلرمان  ـ   4

واملحامي.
5 ـ العزل واحلب�ش االنفرادي.

6 ـ ال�سغط النف�سي.
يف  منهم  كبري  عدد  ح�رش   7  -

غرف �سغرية .
االأغطية  من  حرمانهم   8  -
والفر�سات  واملالب�ش  الكافية 

للنوم.
- 9 ال�سّب وال�ستم باأقذع االألفاظ 
التنقل  اأثناء  لالأطفال،  وال�ستائم 

واخلروج للفورة.
حيث  واالإهانة:  10االإذالل   - 
الذات  �سّب  على  الطفل  يُجرب 
كاالآباء  االأقارب  اأو  االإلهية، 
على  الب�سق  اأو  واالأمهات، 

ال�سجناء االآخرين.
الطعام  من  احلرمان   11  -

املنا�سب.
معتمة  زنازين  يف  البقاء   12  -
و�سائل  وجود  دون  اليوم،  طوال 

اإناره مما يوؤثر على النظر.
النظافة  من  احلرمان   13  -

وتغيري املالب�ش.
- 14 عدم ا�ستخدام املراحي�ش 

اإاّل بعد �ساعات طويلة. 

خرق لوائح حقوق الن�شان 
واملعتقلني:

اقتحام  االحتالل  قوات  تعّمد 
بعد  ما  �ساعات  يف  البيوت 
الفجر  و�ساعات  الليل  منت�سف 

املبكرة.
بح�سور  لالأهل  ال�سماح  عدم 
اعتقال  ق�سايا  يف  التحقيق 

االأطفال.
عدم ال�سماح للمعتقل با�ست�سارة 

حماٍم.
وبخا�سة  املعتقلني،  اإرغام 
على  التوقيع  على  االأطفال، 
العربية  باللغة  مكتوبة  اإفادات 
االأطفال  يتقنها  ال  التي 
معرفة  ودون  الفل�سطينيون، 

يقينية مب�سمون االإفادة.
تقوم  االأطفال:  وم�ساومة  ابتزاز 
بخداع  وال�رشطة  املخابرات 
�ستفرج  اإنها  بالقول  االأطفال 
عنهم يف حال قبولهم لالتهامات 
حال  ويف  اإليهم.  املوّجهة 
فاإنها  اأنف�سهم،  اإدانة  رف�سهم 

�ستقوم باعتقال ذويهم.

االعتداء على االأطفال بال�رشب 
اأثناء االعتقال وخالل التحقيق.

بقيود  االأطفال  تقييد 
بال�ستيكية.

 ال�ستم وال�سب والتحقري.
 التهديد بالقتل والعنف اجلن�سي 

.
يرى الكاتب والباحث الفل�سطيني 
يف  الغزالن   اأبو  حممد  هيثم 
االطفال  لواقع  معمقة  درا�سة 
يف   ( الفل�سطينيني:  اال�رشى 
جميع تلك ال�سجون واملعتقالت 
هوؤالء  يعاين  االإ�رشائيلية، 
ظروف  من  االأ�رشى  االأطفال 
اإن�سانية،  وغري  قا�سية  احتجاز 
تفتقر للحّد االأدنى من املعايري 
الدولية حلقوق االأطفال وحقوق 
هوؤالء  يتعّر�ش  حيث  االأ�رشى. ، 
الكبار،  له  يتعّر�ش  ملا  االأطفال 
من ق�سوة التعذيب واملحاكمات 
غري  واملعاملة  اجلائرة، 
تنتهك حقوقهم  التي  االإن�سانية، 
م�ستقبلهم  وتهّدد  االأ�سا�سية، 
قواعد  يخالف  مبا  بال�سياع، 
حقوق  واتفاقية  الدويل  القانون 

الطفل(.
 ت�سري اإح�سائيات وزارة االأ�رشى 
 %40 حوايل  اأن  الفل�سطينية 
منها  يعاين  التي  االأمرا�ش  من 
عن  ناجتة  االأ�رشى  االأطفال 
ال�سحّية،  غري  اعتقالهم  ظروف 
لهم،  املقّدم  االأكل  نوعّية  وعن 

وعن انعدام النظافة.
احلركة  اأ�سدرته  تقرير  يوؤكد 
االأطفال:  عن  للدفاع  العاملية 
اأ�سل  من  طفاًل   324 »تعّر�ش 
ما  اأي  فل�سطينًيا،  طفاًل   429
بني  اعتُِقلوا   ،%75.5 ن�سبته 
»عنف  لـ  و2015   2012 عامي 
ج�سدي«، ي�سمل »الدفع، ال�سفع، 
ال�رشب بخوذة  اأو  الركل،  اللكم، 

اأن  كما  بندقيته«.   اأو  اجلندي 
اأي   ،429 اأ�سل  من  طفاًل   179«
اعتقلتهم   ،%41.7 ن�سبته  ما 
االإ�رشائيلي  االحتالل  قوات 
الليل،  منت�سف  يف  منازلهم  من 
ما  اأي   ،429 اأ�سل  من  و378 
قوات  اعتقلتهم   ،%88.1 ن�سبته 
الوالدين  اإبالغ  دون  االحتالل 
مكان  اأو  االعتقال  ب�سبب 
املحامية  . وتروي  االحتجاز« 
اأمري  هبة م�ساحلة حالة االأ�سري 
�سّكان  من  �سواملة،  الغني  عبد 
خمّيم بالطة، )16 عاًما(، والذي 
 ،)2009/2/19( بتاريخ  اعتُِقل 
ع داخل حفرة ترابية من  اأنه و�سِ
الليل وهو  الع�رش حتى منت�سف 
العينني  ومع�سوب  اليدين  مقّيد 
وكذلك  و�رشاب.  طعام  ودون 
حالة االأ�سري �سالمة مروان عبد 
اجلواد، من �سكان خمّيم ع�سكر، 
بتاريخ  واملعتقل  عاًما(،   16(
اجلنود  اأن   (  ،)2010/2/14(
واأرجلهم  باأيديهم  ب�رشبه  قاموا 
كافة  على  البنادق  وباأعقاب 

اأجزاء ج�سمه بوح�سية(.
القانون  يخالف  تقّدم  ما  وكل 
اتفاقية  وخ�سو�ساً  الدويل، 
تن�ّش  التي   )16( املادة  الطفل 
اأّي  يجري  اأن  يجوز  ال   ( على: 
قانوين  غري  اأو  تع�سفي  تعّر�ش 
اأو  اخلا�سة،  حياته  يف  للطفل 
اأُ�رشته اأو منزله اأو مرا�سالته وال 
اأّي م�سا�ش غري قانوين ب�رشفه اأو 
اأي�ساً على  �سمعته(، والتي تن�ّش 
يحميه  اأن  احلق يف  )للطفل  اأن: 
القانون من مثل هذا التعّر�ش اأو 

امل�سا�ش(. 

احللقة الرابعة 



   وكاالت 

ر�صيد  �إىل  ت�صاف  رو�ية  كل  ويف 
�لتقنية  يف  جديد،  بد  ال  موديانو 
�لفنية،  �ملعاجلة  �أو  �لتيمة،  �أو 
معروف  �لرو�ئي  �أن  خا�صًة  
�لذ�كرة،  مثل  حمددة  مبو��صيع 
وتعرية �لنازية، و��صتدعاء �لتاريخ، 

و�لنب�ش يف �الأمكنة.
�صل�ش،  �أ�صلوب  موديانو  ولباتريك 
بالتزويق  يحتفي  ال  فهو  ور�صيق، 
�لبديعية،  �ملح�ّصنات  �أو  �للفظي 
مكتفية  �لرو�ئية  �جلملة  حيث 
من  عليه  تنطوي  ومبا  بذ�تها، 
ال  و��صحة  رمزية  حمموالت 
يكتنفها �لغمو�ش �إاّل ما ندر، ولعل 
�لد�لة،  �الأ�صلوبية  �لب�صاطة  هذه 
هي  �ملمتنع،  �ل�صهل  �إىل  �الأقرب 
�إىل  فرن�صيني  نقاد�ً  دفعت  �لتي 
بـ«�لتقنية  �الأ�صلوب  هذ�  و�صف 
وال  �إليه،  تنت�صب  �لتي  �ملوديانية« 
من  غريه  مع  كثري�ً  فيها  ي�صرتك 

�لرو�ئيني.
ق�ص�ش  �خلر�ب«،  »�أز�هري  ويف 
�إىل  حتتاج  مبعرثة  وحكايات 
�نفر�د  على  جيد�ً  يتاأملها  من 
ترتيبها  يعيد  �أو  معاً  يدجمها  �أو 

�أزمانها  �أّن  خ�صو�صاً  جديد،  من 
�ملتعددة تتوزع على ثالث مر�حل 
�ملا�صي،  �لقرن  ثالثينات  وهي 
مرحلة  �إىل  ن�صل  ثم  و�صتيناته، 
بال�رضورة  ولي�ش  �لت�صعينات، 
خطياً  منحى  �لزمن  ياأخذ  �أن 
�لر�وي  يعمد  فقد  م�صتقيماً، 
ح�صب  �ملر�حل  بني  �لتنّقل  �إىل 
�الأحد�ث و�ملو�قف �لتي ميّر بها.

�صحة  �الأول  �حلدث  يوؤكد  ورمبا 
�لر�وي  يتذكر  �إذ  �إليه،  نذهب  ما 
يف 24 �أبريل )ني�صان( 1933 �نتحار 
زوجني �صابني الأ�صباب غام�صة، ثم 
يقفز �إىل �ل�صتينات ليخربنا بق�صة 
�ملجاورة  �لغرفة  نزيل  ديفيز، 
�أم�صى  �لذي  دوالمرب،  �صارع  يف 
لكنه  �جلبال  يف  �صنو�ت  ثالث 
ينهمك  و�أخري�ً  �حلرب،  من  نفر 
ميتلك  �لذي  با�صيكو  ق�صة  يف 
�ملغاربة  �الأ�صدقاء  من  عدد�ً 
با�صم  ويتقّنع  و�ال�صكندنافيني، 

فيليب دي بيلّون.
�ملتو��صجة  و�حلكايات  و�لق�ص�ش 
وي�صعب  كثرية  �ل�رضدي  �ملنت  مع 
�صفحات  عدد  �أن  رغم  ح�رضها 
�صفحة،  �لـ119  يتجاوز  ال  �لرو�ية 
حكاية  �حلكايات  هذه  بني  ومن 

»�ملوجة  ي�صتذكر  �لذي  �لر�وي 
�جلديدة« �لتي برزت يف �ل�صتينات، 
حيث علق بذ�كرته فيلمان مهمان 
دميي،  جلاك   1961 »لُوال«  وهما 
جلاك   1962 فلبني«  يا  و«ود�عاً 
متعددة  �أمكنة  تظهر  ثم  روزييه، 
تنطوي على وقائع و�أحد�ث كثرية 
لالنتباه  والفت  مريب،  بع�صها 
و�ملدينة  �لذئاب«،  »جزيرة  مثل 
�جلامعية، ومع�صكر د��صو، ومطعم 
»برّيو« وما �صو�ها من �الأمكنة �لتي 
�أح�صينا  ولو  �لر�وي،  عليها  رّكز 
�لرو�ئي  �لن�ش  يف  �ل�صو�رع  عدد 
لوجدنا �أكرث من 60 �صارعاً وجادة، 
و�ل�صاحات،  �ملحطات،  عدد  �أما 
و�حلد�ئق،  و�الأبر�ج،  و�ملقاهي، 
مبكان،  كثرية  فهي  و�جل�صور 
ويندر �أن تخلو منها �أي �صفحة من 

�صفحات �لرو�ية.
�صيئاً  �لرو�ية  �صخ�صيات  وتغدو 
�ملتعددة،  لالأحد�ث  قيا�صاً  ثانوياً 
�أهمية  �أقل  �الأحد�ث  تُ�صبح  فيما 
من �الأمكنة �لتي رّكز عليها �لر�وي 
حتول  بحيث  ذ�ته  �لرو�ئي  �أو 
مكانية  بوؤرة  �إىل  مونبارنا�ش  حي 
و�حلانات  �ملقاهي  فيها  تت�صّيد 
يتنقل  �لتي  �ملتعددة  و�ملحطات 

�الأ�صا�صيون  �لرو�ية  �أبطال  فيها 
منهم و�لهام�صيون على حٍدّ �صو�ء، 
مفازة  يف  يدورون  جميعاً  لكنهم 
منها  يخرج  �أن  ي�صعب  م�صللة 
�صوى  ملحوظة  بنتيجة  �لقارئ 

متعة �ل�رضد ذ�تها.
باحلكاية  مقتنعاً  موديانو  يعد  مل 
يفتتها  �أن  غر�بة  فال  �لتقليدية، 
وقد  �رضدي،  ن�ش  من  �أكرث  يف 
عك�ش  �لرو�ية  هذه  يف  �صار 

�لزمن �لت�صاعدي ليقّدم لنا ثالثة 
�لزمن  هي:  و�حد  �آٍن  يف  �أزمنة 
�لقريب  �ملا�صي  وزمن  �مل�صارع، 
�أثث  �لبعيد، كما  ن�صبياً، و�ملا�صي 
باأحد�ث فرعية  �لزمنية  �لفجو�ت 
ال تخلو من �لنَف�ش �لدر�مي �لذي 
يت�صاعد يف كل حدث وينطفئ يف 

نهايته.
�أكرث من ع�رضين  موديانو  و�أ�صدر 
رو�ية نال عنها �لعديد من �جلو�ئز 

�لفرن�صية،  �الأكادميية  جائزة  مثل 
نوبل  وجائزة  �لغونكور،  وجائزة 
�لتي حققت له �صهرة غري م�صبوقة 
ترجمة  �إىل  �ملرتجمني  دفعت 
�حلية  �للغات  معظم  �إىل  رو�ياته 
يف �لعامل ومن بينها �للغة �لعربية، 
حيث �أحتفنا ب�ّصام حّجار، ود�نيال 
�حلميد،  عبد  وناهد  �صالح، 
�ملوفقة  �لرت�جم  من  بالعديد 

لرو�يات موديانو.
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ال�شادر حديثا عن دار »نوفل« ببريوت

ترجمة »اأزاهري اخلراب« للروائي الفرن�سي باتريك موديانو
�شدرت عن دار »نوفل« ببريوت رواية »اأزاهري اخلراب« للروائي الفرن�شي باتريك موديانو، ترجمة الراحل ب�شام حجار. وال تختلف »اأزاهري اخلراب«، 

كثرياً عن رواية »دورا برودية« التي ركزت على اال�شتذكارات، وا�شتنطاق االأمكنة، ومالم�شة جوانب حمددة من احتالل اجلي�س االأملاين النازي 
لباري�س، وما خّلفه من جروح عميقة مل تندمل رغم تقادم االأعوام، بح�شب �شحيفة ال�شرق االأو�شط.

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ترتجم »الدينوراف« حل�سة املهريي
�أعلنت جائزة �ل�صيخ ز�يد للكتاب، 
�ليوم �لثالثاء، عن توقيع �تفاقية 
بني د�ر �لهدهد للن�رض و�لتوزيع، 
»ماركو�ش  �الإيطالية  �لن�رض  ود�ر 
لرتجمة  للن�رض،  ماركو�ش«  جي 
للموؤلفة  »�لدينور�ف«  كتاب 
�ملهريي،  ح�صة  �الإمار�تية 
�أدب  فرع  جائزة  على  �حلائز 

�لطفل و�لنا�صئة لعام 2018.
�صيتم  �التفاقية  ومبوجب 
�إ�صد�ر �لكتاب بثالث لغات هي: 
�الإيطالية و�لفرن�صية و�الإجنليزية، 

بح�صب بيان �صحايف للجائزة.
جاء ذلك خالل �جتماع عقد يف 
�أبوظبي بح�صور �لنا�رض وموؤ�ص�ش 
ماركو�ش«  جي  »ماركو�ش  د�ر 
للن�رض، ماركو ز�بارويل، وموؤ�ص�ش 

للن�رض  »�لهدهد«  د�ر  و�صاحب 
�ل�صعايل،  علي  �لكاتب  و�لتوزيع، 
�لن�صخة  حقوق  �صاحب  ب�صفته 
وح�صة  �لكتاب،  من  �لعربية 
على  �حلائزة  �لكاتبة  �ملهريي، 
للكتاب الأدب  �ل�صيخ ز�يد  جائزة 

�لطفل 2018.
وقال �الأمني �لعام جلائزة �ل�صيخ 
بن  علي  �لدكتور  للكتاب،  ز�يد 
متيم: »ت�صعى جائزة �ل�صيخ ز�يد 
للكتاب لدفع عجلة �لرتجمة من 
�للغة �لعربية �إىل �للغات �لعاملية 
�لرتجمة  منحة  من خالل  �حلية 
عام  يف  �جلائزة  �أطلقتها  �لتي 
ملد  مهمة  فر�صة  وهذه   ،2018
على  و�النفتاح  �لتو��صل  ج�صور 
�لعربي  �لكتاب  ونقل  �الآخر 

�لرو�يات وق�ص�ش  �الإبد�عي من 
�الأطفال �إىل �لعاملية، �إّن ترجمة 
كتاب �لدينور�ف �ليوم �إىل �للغات 
�اليطالية و�لفرن�صية و�الإجنليزية 
فيها  تعزز  مهمة  خطوة  هي 
�جلائزة دورها يف �الرتقاء باأدب 
�ملبادئ  على  وتاأ�صي�صه  �لطفل 

�الإن�صانية �مل�صرتكة«.
ز�بارويل:  ماركو  و�أ�صاف 
حيو�ن  ب�صخ�صية  معجب  »�إنني 
ننقل  �أن  وي�رضنا  )�لديناروف(، 
�لتي  �لر�ئعة  �ل�صخ�صية  هذه 
�إىل  �ل�صحر�ء  قلب  يف  ولدت 
جديد�ً  �صديقاً  لتكون  �إيطاليا 
جنحت  لقد  هناك،  لالأطفال 
بن�صج  �ملهريي  ح�صة  �لكاتبة 
قيم  تغر�ش  هادفة  ملهمة  ق�صة 

�لت�صامح و�لتعاي�ش لدى �الأطفال، 
»«ماركو�ش  د�ر  باأن  �أثق  ولهذ� 
جناحاً  �صتحقق  ماركو�ش««  جي 

باهر�ً بن�رض هذ� �لكتاب«.
نعتز  »نحن  �ل�صعايل:  علي  وقال 
�لكاتبة  �ألفته  �لذي  كتابنا  �أن 
ح�صة �ملهريي فاز بجائزة �ل�صيخ 
ور�عي  �لدولة  موؤ�ص�ش  ز�يد، 
دفعة  وهذه  و�لتعليم،  �الإبد�ع 
لها كفر�صة  كبرية لالأمام وننظر 
لدخول �لكتاب �لعربي، كتاب د�ر 
ولقر�ء  جديدة  الأ�صو�ق  �لهدهد 
متحدثني  كانو�  �صو�ًء  جدد، 
من  �أوروبا  يف  �لعربية  باللغة 
�أو  �لالجئني  �أو  �ملقيمني  �لعرب 
من �الأوروبيني بلغاتهم �الإيطالية 
وكل  و�الإجنليزية،  و�لفرن�صية 

عليها  و�لقائمني  للجائزة  �ل�صكر 
و�إىل �الإمام«.

عامل  حول  �لكتاب  ق�صة  وتدور 
�حليو�ن، �إذ حتكي عن دينا�صور 
يبحث عن �صبيهه بني �حليو�نات 

�ملختلفة.
تتبدى  �لبحث  هذ�  خالل  ومن 
بني  �ملتعددة  �لفروقات  له 
لكن  �لتقاها،  �لتي  �حليو�نات 
لل�رض�ع  يقود  ال  �الختالف  هذ� 
�أو �لنفور، بقدر ما يوؤكد �إمكانية 
يندمج  ولهذ�  �مل�صرتك،  �لعي�ش 
�لدينا�صور يف �لنهاية مع �لزر�فة 
وي�صبح �لدينور�ف، تعبري�ً رمزياً 
عن قدرة �ملجتمع على ��صتيعاب 
�لتنوع و�لتعدد يف �لهويات، وهي 
لالهتمام  نظر�ً  مهمة  م�صاألة 

�لهويات  بق�صايا  �ملعا�رض 
�لب�رضية.

على  حا�صلة  �ملهريي  وح�صة 
يف  �لتعليم  �إد�رة  يف  ماج�صتري 
يف  ديكن  جامعة  من   2014
على  ح�صلت  كما  �أ�صرت�ليا، 
�لتعليم  يف  �لبكالوريو�ش  �صهادة 
 ،2010 يف  لالأطفال  �ملبكر 
وتعمل �ملهريي مدّر�صة ح�صانة 
يف  و�صاركت  تخرجها،  منذ 
�لعديد من ور�صات �لعمل لتعليم 
عدد�ً  ونظمت  لالأطفال،  �لكتابة 

من �لدور�ت �لتدريبية.
منهما  من�صورتان  ق�صتان  ولها 
هذه؟«  �الأقد�م  �آثار  :«ملن 

و«�لدينور�ف«.
وكاالت 

ينفذ عدد من �الأدباء �لربيطانيني 
فوليت،  كني  مثل  �مل�صهورين 
مويز،  وجوجو  ت�صايلد،  ويل 
مدريد  من  كل  يف  �أوروبية  جولة 
يف  وباري�ش  وبرلني  وميالنو 
للتعبري  �لثاين(  )ت�رضين  نوفمرب 
عن »خجلهم« من خروج بريطانيا 
»بريك�صت«،  �الأوروبي  من �الحتاد 
من  ملاليني  �لتقدير  و�إبد�ء 
ملا  وفقاً  �الأوروبيني،  قر�ئهم 

هذه  وحتمل   . عنه  �الإعالن  مت 
�ل�صد�قة«  »جولة  ��صم  �ملبادرة 
و�صتنطلق يف 17 نوفمرب يف م�رضح 
و�صتكون  ميالنو.  يف  كار�نكو 
مدريد هي �ملحطة �لثانية بعدها 
بيومني وحتديد�ً يف مقر موؤ�ص�صة 
برلني  �إىل  �صت�صل  ثم  »تيليفونيكا« 
يوم 23 يف �إذ�عة »ر بي بي ر�ديو« 
يوم 25،  باري�ش  تنتهي يف  �أن  قبل 
بعد.  يُحدد  مل  مكان  يف  وذلك 

�إعالم  و�صائل  ك�صفته  ملا  ووفقاً 
�صتت�صمن  �جلولة  فاإن  متنوعة، 
و�لرد  �لكتاب  �أعمال  �حلديث عن 
وخو�ش  �حل�صور  �أ�صئلة  على 
�أ�صخا�ش  �أو  كتاب  مع  نقا�صات 

يرغبون �أن ميتهنو� �لكتابة.
رف�صهم  الإظهار  �ملبادرة  وتهدف 
�ل�صيا�صي  و�لنقا�ش  للربيك�صت 

�جلاري يف بريطانيا.
فوليت  كني  وقال  و��صتياء  خجل 

�الأر�ش«  »�أعمدة  رو�ية  �صاحب 
�لتي ترجمت �إىل �أكرث من 37 لغة: 
بالقلق.  ن�صعر  الأننا  هذ�  »نفعل 
من  و�ال�صتياء  باخلجل  ن�صعر 
�الأحد�ث �ل�صيا�صية �لتي وقعت يف 

�آخر ثالث �صنو�ت يف بالدنا«.
م�صاألة  �أن  �إىل  فوليت  و�أ�صار 
لدول  �نطباعاً  �أعطت  »بريك�صت« 
�لربيطانيني  �أن  �لقارة  يف  �أخرى 
ولي�ش  �الأوروبيني  بقية  يحبون  »ال 

جزء�ً  ي�صكلو�  �أن  يف  رغبة  لديهم 
من �أوروبا«.

و�أو�صح فوليت �أن كل هذ� »مدعاة 
للخجل« لعدة �أ�صباب و�أبرزها »�أننا 
غني  �أوروبي  الأدب  ورثة  جميعاً 
برو�ية  مثاالً  �رضب  ثم  للغاية«، 
ثربانت�ش،  دي  ملجيل  �لكيخوتي 
دي  توما�صي  جوزيبي  و�أعمال 

المبيدوز�، وفيكتور هوغو.
من ناحيته، قال يل ت�صايلد موؤلف 

مع  لقاء  يف  �لقتل«  »طابق  رو�ية 
�ل�صحافيني عرب �صكايب، �إنه ي�صعر 
�النطباع  من  باخلجل  �الآخر  هو 
�لذي تقدمه بريطانيا لبقية �لدول 
يف �أوروبا. و�أ�صار �إىل �أنهم ياأملون 
�لتعرف يف هذه �لرحلة على كتاب 
وذلك  �أخرى،  دول  من  وقر�ء 
»كل  �أن  مفادها  ر�صالة  الإر�صال 
�لربيطانيني ال يوؤمنون مبا يقال«.

وكاالت 

جولة اأوروبية لأدباء بريطانيني �سد »بريك�ست«



�أخرجته  �لذي  �لفيلم  �ختيار  مت 
علياء يون�س للم�شاركة يف مهرجان 
�لدويل  �لكندي  دوك�س  هوت 
جاء  و�لذي  �لوثائقية  لالأفالم 
يف  �لأول  �لعاملي  عر�شه  بعد 
�شاونيك  مهرجان  من   2019 دورة 
وقد  باليونان   �لدويل  �ل�شينمائي 
�لأفالم  �أف�شل  بني  �لفيلم  �ختري 
مينيابولي�س-�شانت  مهرجان  يف 
لقي   فلقد  �ل�شينمائي  �لدويل  بول 
�جلمهور  طرف  من  كبري�  تفاعال 
�لذي ��شتمتع مب�شاهدة  مع  هذ� 

�لفيلم �مل�شوق .

حت�شلت  �لذي  �لبيان  وك�شف   
�رشكة  �أن   « »�لو�شط  يومية  عليه 
ح�شلت    MAD Solutions
�لوثائقي  �لفيلم  توزيع  حقوق  على 
 The Golden( �لذهبي  �حل�شاد 
Harvest( يف �لعامل �لعربي وعليه 
تاأليف  من  هو  �لذهبي   فاحل�شاد 
�رشكة  و�إنتاج  يون�س،  علياء  و�إخر�ج 
 ،Zigzag Lawn Productions
�لتي  �ملعقدة،  �حلب  ق�شة  ويروي 
�شعوب  بني  قرون،  ل�شتة  �متدت 
�لزيتون،  و�شجر  �ملتو�شط  �لبحر 
وذلك من خالل حكايات ل�شخ�شيات 

و�ليونان  فل�شطني  يف  خمتلفة 
�أنه ي�شلط  و�إ�شبانيا و�يطاليا،   كما 
�ل�شوء على ق�شة و�لد علياء يون�س 
مع �شجر �لزيتون.  وتعد علياء يون�س 
من  �لعديد  لها  وكاتبة.  خمرجة 
�ملطبوعات،   من  عدد  يف  �لكتابات 
وحمللة  �شيناريو  كاتبة  عملت  فلقد 
ن�شو�س ل�رشكات مثل و�رنر بروذرز، 
�نرتتيمنت  وهالمارك  مري�ماك�س، 
�إخر�ج  يف  و�شاركت  �أنتجت  و 
مطاردة،  �لطويل،  �لوثائقي  �لفيلم 
»�أك�شجني«  قناة  على  عر�س  �لذي 
خا�س  كاحتفال  وينفري  لأوبر� 

�لعديد  �أنتجت  وكما  �حلب  بعيد 
�أحالم  منها:  �لق�شرية،  �لأفالم  من 
�أ�شبوعاً  يعر�س  �لذي  عيونهم،  يف 
�ملتطوعني  من  بعثة طبية  حياة  يف 
و�جلرحى  �ملر�شى  ملعاجلة 
و�لأطفال  و�لفل�شطينيني،  �للبنانيني 
�لالجئني يف  �ل�شوريني يف خميمات 
�جلو�ئز  �أعلى  �لفيلم  لبنان. وح�شد 
و  �ل�شينمائي  �أبوظبي  مهرجان  يف 
�لدويل  �ل�شينمائي  ماربيا  مهرجان 
عام  2012، وعر�س كذلك يف �لعديد 

من �ملهرجانات �لدولية �لأخرى.
 حكيم مالك 
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املحلل ال�شيا�شي اإ�شماعيل معراف :

البد من رفع احل�صار على املبدع عثمان عريوات
  اأكد  املحلل ال�شيا�شي اإ�شماعيل معراف  يف من�شور له على �شفحته الر�شمية »الفي�شبوك » اأن اأيقونة ال�شينما والفن امللتزم املبدع عثمان عريوات يعاين يف �شمت من دون  

ان تتحرك اجلهات امل�شوؤولة وتنقذ هذا الفنان املبهر واحلائز على اغلي و�شام يف البلد وهو حب ال�شعب اجلزائري  .

حكيم مالك 

رفع  �إىل  �جلامعي   �لأ�شتاذ  ودعا 
عثمان    « �أيقونتنا  عن   �حل�شار 
�ملثقفني  من   مطالبا  عربو�ت  
�ل�شغط   و�حلر�ك  �لإعالميني   و 
على هذه �لع�شابة حتي يعود �لكبري 
عريو�ت جلمهوره  موؤكد� يف قوله 
�جماع  عليه  و�حد�  فنانا  �عطوين 
مثل عريو�ت  مت�شائال �أل ت�شتمتعون 
بوك  �لفي�س  �لبونباردي يف  باأقو�ل 
وغريها ..ل يجب �أن نبقى مكتويف 
�إنها   ، بالتح�رش  ونكتفي  �لأيادي 
ت�شل  �أن   �أمتنى    �لتي   �ل�رشخة 
ل�شعبه   �لفنان  يعود  حتي  وتن�رش 

ووطنه �لطبيعي  ليختتم قوله دمت 
بهجة  �شانع  يا  حمفور�  قلوبنا  يف 

�شعب ي�شبه لهيب �ل�شم�س..
يف  »كرنفال  فيلمه  يخ�س  وفيما 
�أنه  �ملتحدث  ذ�ت  �أكد  د�رشة«  
من  �ليوم  يقع  ملا  ��شت�رش�فا  كان 
ثورة �شلمية يف بالدنا ، معترب� هذ� 
�لفنان باملو�شوعة �لفكرية و�لفنية  
ت�شعر  جتال�شه  فحينما  وبالتايل 
�ملمكنة  �لأزمنة  كل  يخت�رش  باأنه 
�ليجابي  �لهزل  من  حلظات  يف 
��شتخد�م  �إىل    � يعمد  ،فتجده 
مفرد�ت مركبة حتيلك مبا�رشة �إىل  

�رشمدية �لو�قع �ملوجع .
 ويف  ذ�ت �ل�شياق �أ�شاف   معر�ف 
عن  �لغبار  نف�س  عريو�ت  �أن 

عن  �مل�شتور  وك�شف  يحكم  من 
�مل�شوؤولني   �أ�شباه  ممار�شات 
م�شري� �أنه وبحكم �حتكاكه �ليومي  
�جلز�ئر    يف  �لفكاهة  عمالق  مع  
م�شاعدته   معر�ف    حاول  و�لذي 
�جلز�ئر   خارج  فيلمه  ت�شويق  على 
من  �ملمنوع  فيلمه  يف  و�ملتمثل 
منذ   « �لإ�شهار  »�شنو�ت  �لعر�س 
�أكرث من 12�شنة لكنه رف�س رغم ما 
تلقيناه من عر�س مغر، وكان يقول 
�إل  �لفيلم  يعر�س هذ�  لن  دوما  يل 
.،هذ�  �شعبي  وي�شاهده  بلدي  يف 
�شعب...فناننا  يا  �ل�شعب  فنان  هو 
�لع�شابة  هذه  يقتل  بقي  �لكبري 
ل  حتى  وهذ�  للتكرمي  برف�شه 
�أن  من  للمجرمني  فر�شة  يعطي 

كما  به  ويتاجرو�  ��شمه  ي�شتعملو� 
ظل يقول يل دوما . 

معر�ف  �إ�شماعيل   �أو�شح   كما    
�لتلفزيون �لذي ميول �لأعمال  باأن 
�أ�شباه  مع  ويقف  �لهابطة  �لفنية 
�لفنانني عليه �أن يعرف �أنه م�شوؤول 
نعي�شها  �لتي   �لإحباط  حالة  عن 
�لقبال  علي  �ل�شعب  عزوف  وعن 
�أو �لكوميديا �ملقدمة  عن �لدر�ما 
، كما حمل �أي�شا �مل�شوؤولية لو�شائل 
على  بتعتيم  تقوم   �لتي   �لإعالم 
له  تلفق  �أن  وحتاول   �ملبدع  هذ� 
رغبته    عدم  مثل  �لتهم  من  �لكثري 
�أنها  رغم  قنو�تها  على  �لظهور  يف 
حا�رش�  يكون  �لفنان  باأن  تعرف 

باأعماله ولي�س باأقو�له .

من  عام  مبئة  �أُذَكر  �أن  �أريد  »ل 
لكن  نوبل،  بجائزة  ول  �لعزلة 
بال�شحافة«،  �أُعَرف  �أن  �أحب 
�لكولومبي  �لأديب  و�شف  هكذ� 
يف  نوبل  جائزة  على  �حلائز 
عالقته  ماركيز  غار�شيا  �لأدب 

بالعمل �ل�شحفي.
�لتي  �ل�شحفية  �لق�ش�س  وكانت 
كتبها ماركيز مبثابة �أ�شطورة يف 
�ملحررين  وبني  �لأخبار  غرف 
�لكبار �لذين عملو� معه و�أ�شادو� 
مبوهبته �ل�شحفية، لي�شكل بذلك 
منوذج �إلهام لكل �شحفي كولومبي 
على  قدرته  لإبر�ز  يطمح  �شاب 
�إىل  �لإخباري  �حلدث  حتويل 

�شيء �إن�شاين يتجاوز �ل�شحافة.
�لتي  �لدولية  �ل�شهرة  ورغم 
�لأدبية  �أعماله  من  عليها  ح�شل 
نوبل،  جائزة  على  وح�شوله 
ملتزما  ماركيز  غار�شيا  ظل 
نفاد  ب�شبب  �ل�شحافة  مبمار�شة 
»�لعاد�ت  �عتربه  ما  جتاه  �شربه 
�لأمريكيني  لل�شحفيني  �لبطيئة 
تاريخ  من  وقلقه  �لالتينيني«، 
يف  ورغبته  �مل�شطرب  �لقارة 

�لتاأثري على �لنقا�س �ل�شيا�شي.

-وهو  �أ�شلوبه  ماركيز  وجعل 
مزيج غريب وفريد من نوعه بني 
�أعالم  �أحد  و�خليال-  �حلقيقة 
�ل�شحرية،  �لو�قعية  مدر�شة 
ذلك �لنوع �لأدبي �لذي يبدو فيه 
متاأثر� بخلفيته �ل�شحفية، »مهنته 

�حلقيقية« كما كان يقول.
�ملدر�شة  هذه  تقنية  ومتزج 
فانتازية  عنا�رش  بني  �لرو�ئية 
وبني  جهة،  من  و�شحرية 
جهة  من  �لب�رشية  �ل�شخ�شيات 
�أخرى، وذلك بغر�س �لتعبري عن 
�لأحد�ث �لو�قعية بطريقة تذهل 
�لقارئ وتربك حو��شه وجتعله ل 
�حلقيقي  بني  �لتمييز  ي�شتطيع 

و�خليايل.

العبقري
ورف�س ماركيز يف حياته و�شفه 
�لهائل،  �خليال  ذي  بالعبقري 
�أدبي،  حريف  جمرد  �أنه  معترب� 
�شعب  �شيء  �لكتابة  »�إن  وقال 
يحتاج  طاولة،  �شنع  مثل  تقريبا 
من  و�لكثري  �ل�شحر  من  �لقليل 

�لعمل �ل�شاق«.
وجاء �لدليل على �أن ماركيز بقي 

�شحفيا عندما ن�رش كتابه »�أخبار 
ويُعد   ،1996 عام  �لختطاف« 
�لكتاب �رشد� مثري� للكيفية �لتي 
�ملخدر�ت  �أمري  بها  �ختطف 
�إ�شكوبار  بابلو  �لكولومبي 
�ل�شخ�شيات  من  جمموعة 
لبتز�ز  حماولة  يف  �ملعروفة، 
�إىل  ت�شليمه  لإيقاف  �حلكومة 

�لوليات �ملتحدة.
عاملي،  كرو�ئي  �شهرته  ورغم 
دفعه  ما  �أن  ماركيز  �أو�شح 
عن  خيايل  غري  عمل  لكتابة 
يف  �لقوية  �جلرمية  ع�شابات 
كثري�  تختلف  بطريقة  كولومبيا 
باخليال،  �ملليئة  رو�ياته  عن 
هو �شعوره بالغ�شب ب�شبب عجز 
عن  �لكولومبيني  �ل�شحفيني 
�أنها  يعتقد  �لبحث يف ق�شة ظل 

ت�شتحق �أن تُروى.

ف�شيحة القرن
ماركيز  كتابات  معظم  ترتكز 
�ل�شحفية -مثل معظم رو�ياته- 
كولومبيا،  ر�أ�شه  م�شقط  على 
مو�شوعات  من  �لعديد  �أن  غري 
كانت  �لقرن  ف�شيحة  كتاب 

عبارة عن مقالت وتاأمالت ذكية 
�جلوي  و�ل�شفر  �حلالقني  حول 

و�لرتجمة و�لأدب.
�لقرن«  »ف�شيحة  كتاب  ويتاألف 
يف  نُ�رشت  مقال  خم�شني  من 
�شحفيا  فيها  عمل  �لتي  �لفرتة 
 1950 عامي  بني  كامل  بدو�م 
و1984، وهو �أحد كتابني جديدين 
ماركيز  غار�شيا  �أعمال  يتناولن 

�ل�شحفية وحياته.
�شحيفة نيويورك تاميز �لأمريكية 
�لتي  و�لأعمدة  �ملقالت  باأن 
�لكتاب تظهر  جرى جتميعها يف 
حا�رش�  بد�  �ل�شاخر  �شوته  �أن 

منذ �لبد�ية يف كتاباته.
كتب  �إنه  ماركيز  وقال 
بنف�س  �ل�شحفية  �ملو�شوعات 
�لذي  و�لإلهام  و�لبهجة  �ل�شمري 
عمال  �أو  فنية  حتفة  به  يكتب 
مو�شوعاته  يف  كان  و�إنه  �أدبيا، 
وغطى  للعامل  مر�قبا  �ل�شحفية 

مو��شيع متعددة حوله.
مو�شوعات  تناول  �أنه  و�أ�شاف 
مو�شوعاته  يف  �شخ�شية 
�ل�شحفية، مثل كر�هيته للطري�ن 
�جلوي  �ل�شفر  من  وخوفه 

وتدخينه ب�رش�هة، وقد قال عن 
�لذين  هم  �لكتاب  »�أف�شل  ذلك 
�أقل  ب�شكل  �لكتابة  �إىل  مييلون 

ويدخنون �أكرث!«.

البداية
بد�أ �لكاتب ماركيز -�حلائز على 
حياته   -1982 عام  نوبل  جائزة 
�ل�شحف  يف  �شحفيا  مر��شال 
م�شقط  يف  �ل�شادرة  �ملحلية 
ر�أ�شه كولومبيا، قبل �أن ينتقل �إىل 
�ل�شادرة  �لإ�شبكتادور  �شحيفة 

يف �لعا�شمة بوغوتا.
�شدر  �لذي  �لكتاب  ويغطي 
و��شعة  جمموعة  وفاته  بعد 
بود�ب�شت  من  �ملو�شوعات  من 
و�لدعارة  �ل�شوفياتي  �لغزو  بعد 
من  �لعديد  �أن  كما  باري�س،  يف 
بلده  على  �أي�شا  تركز  �ملقالت 

�لأ�شلي.
�شحيفة  بعد  ماركيز  وتوىل 
�لإ�شبكتادور �إد�رة جملة غر�فيكا 
�ل�شادرة يف فنزويال، و�لتحق مع 
�نطالق �لثورة �لكوبية -�لتي كان 
من �ملعجبني بها- بوكالة برن�شا 
بعدها  و�نتقل  هافانا،  يف  لتينا 

خا�س  حيث  �ملك�شيك  �إىل 
ينكَبّ  �أن  قبل  �إعالمية،  جتارب 
»مئة  �لأ�شهر  رو�يته  كتابة  على 

عام من �لعزلة«.
مقالت  على  �لكتاب  وي�شتمل 
ظهرت لأول مرة يف �شحف مثل 
و�إلباي�س  �لكولومبية  �إ�شبكتادور 
�شهادة  مبثابة  ويعد  �لإ�شبانية، 
�ل�شحفية  �شاحبه  مهنية  على 
تاأ�شي�س  لحقا  �ألهمته  �لتي 
�جلديدة  �ل�شحافة  موؤ�ش�شة 
تعزيز  على  تعمل  �لتي   ،1995
عمل �ل�شحفيني من خالل �ملنح 
�لبحثية  و�مل�شاريع  و�جلو�ئز 

�لتعاونية.
 1994 عام  ماركيز  و�أ�ش�س 
موؤ�ش�شة غابرييل غار�شيا ماركيز 
�لأمريكية  �لأيبريية  لل�شحافة 
�جلديدة �ملعروفة با�شم موؤ�ش�شة 
ن�شطة  ز�لت  ما  و�لتي  »غابو«، 
عن  ماركيز  وقال  ومزدهرة. 
نف�شه »�أنا �شحفي يف �لأ�شا�س.. 
طو�ل حياتي كنت �شحفيا وكتبي 
مل  لو  حتى  �ل�شحفي  كتب  هي 

يكن ذلك ملحوظا«.
وكاالت 

ف�صيحة القرن.. 50 مقاال تختزل م�صرية ماركيز ال�صحفية

للمخرجة ال�شينمائية علياء يون�س

الوثائقية لالأفالم  الدويل  الكندي  دوك�س  هوت  مهرجان  يف  الذهبي" ي�صارك  " احل�صاد 
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�شري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�شبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�شادات الأك�شدة

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

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

م�شتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

هل يوؤثر وقت تناولك الع�صاء على خطر اإ�صابتك بال�صرطان؟
وفًقا لدرا�شة جديدة قد يوؤثر توقيت 
اليوم على خطر  اآخر وجبة يف  تناول 
ال�رضطان  اأنواع  ببع�ض  الإ�شابة 
قبل  الع�شاء  تناول  اأن  الباحثون  وجد 
اأو ترك �شاعتني على  التا�شعة م�شاء، 
النوم  ووقت  الع�شاء  تناول  بني  الأقل 
الإ�شابة  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن 
ب�رضطان الثدي و�رضطان الربو�شتات 

بن�شبة %20.
مدى  على  ال�شوء  النتائج  ت�شلط 
تاأثري  تقيم  بدرا�شات  القيام  اأهمية 
على  البيولوجية  ال�شاعة  اإيقاع 
الإ�شابة  واحتمالية  الغذائي  النظام 

بال�رضطان.
مماثلة  ن�شبة  وجود  اإىل  التو�شل  مت 
بال�رضطان  الإ�شابة  خطر  لنخفا�ض 
قبل  ياأكلون  الذين  الأ�شخا�ض  لدى 
مقارنتها  عند  م�شاء   9 ال�شاعة 
بالأ�شخا�ض الذين تناولوا الطعام بعد 

ال�شاعة العا�رضة م�شاًء.
يف حال تاأكد نتائجهم، �شتكون هناك 
من  الوقاية  تو�شيات  على  تغريات 
العتبار  يف  �شتاأخذ  والتي  ال�رضطان 

توقيت الوجبات.
معروف  خطر  عامل  الوزن  زيادة 

مبا  ال�رضطان،  اأنواع  من  للعديد 
والأ�شكال  الثدي  �رضطان  ذلك  يف 

العدوانية ل�رضطان الربو�شتاتا.

عوامل الق�شور يف 
الدرا�شة

هناك العديد من القيود امللحوظة يف 
هذه الدرا�شة، مبا يف ذلك:

ارتباط،  وجود  تظهر  اأنها  حقيقة 
ولي�ض عالقة �شبب وتاأثري.

وهو  ا�شتبيان،  عرب  متت  الدرا�شة  اأن 
اأمر يفتح املجال للخطاأ.

توؤثر  اأن  ميكن  اأخرى  عوامل  هناك 
بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  على 
ومدى تاأثري توقيت الع�شاء على خطر 
ال�شابة بال�رضطان اأمر غام�شة ن�شبًيا 
ل ينبغي على الأ�شخا�ض الذين لديهم 
بال�رضطان  الإ�شابة  من  عائلي  تاريخ 
اأن ياأخذوا  اأو عوامل اخلطر الأخرى 
ما  كل  اجلد.  على حممل  الأمر  هذا 
يتم  وحتى  حالًيا  به  التو�شية  ميكن 
تناول  هو  م�شتقبلية  درا�شات  اإجراء 
وقت  قبل  اأي  مبكر  وقت  يف  الطعام 

النوم بنحو �شاعتني.
اأن يهتم النا�ض اأكرث مبا ياأكلون  يجب 
بدًل من الوقت الذي ياأكلون فيه اليوم 

ملنع ال�رضطان.
وا�شحة  خيارات  اتخاذ  للنا�ض  ميكن 
يقلل  مما  الغذائي  نظامهم  ب�شاأن 

بال�رضطان،  الإ�شابة  خطر  من 
الفواكه  تناول  زيادة  ارتبط  حيث 
معدلت  انخفا�ض  مع  واخل�رضوات 

ال�رضطان.

الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

الأ�شخا�ض الذين يف منت�شف العمر 
وي�شعرون بالدوار عند الوقوف من 
و�شعية ال�شتلقاء قد يكونون اأكرث 

عر�شة لالإ�شابة باخلرف اأو ال�شكتة 
الدماغية يف امل�شتقبل.

ال�شعور بالدوخة هو ب�شبب حدوث 
انخفا�ض مفاجئ يف �شغط الدم، 

والذي يعرف با�شم انخفا�ض �شغط 
 orthostatic( الدم النت�شابي

hypotension- OH( كان 
امل�شاركني الذين يعانون من انخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي اأكرث عر�شة 
خلطر الإ�شابة باخلرف اأو الإ�شابة 

ب�شكتة دماغية.
انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي ارتبط 

�شابًقا باأمرا�ض القلب، لذا قد يكون 
قيا�ض انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي 

يف منت�شف العمر و�شيلة جديدة 
لتحديد الأ�شخا�ض الذين يحتاجون 

اإىل مراقبة دقيقة لأعرا�ض اخلرف اأو 

ال�شكتة الدماغية.
هناك حاجة للقيام باملزيد 

من الدرا�شات لتو�شيح اأ�شباب 
هذا الرتباط وكذلك لو�شع من 
ا�شرتاتيجيات الوقاية املمكنة.

اأحد القيود على الدرا�شة هو اأن 
امل�شاركني مت اختبارهم لنخفا�ض 

�شغط الدم النت�شابي فقط اأثناء 
الفح�ض الأويل، لذلك قد ل يعك�ض اأي 

تغيري يف �شغط الدم مبرور الوقت.

خالل الدرا�شة

9.1% من امل�شاركني اأ�شيبوا باخلرف 
و7.1% اأ�شيبوا ال�شكتة الدماغية 

الإقفارية.
12.5% من امل�شاركني امل�شابني 

بانخفا�ض �شغط الدم النت�شابي وقت 
اإجراء الفح�ض الأويل اأ�شيبوا باخلرف 

و15.2% اأ�شيبوا ب�شكتة دماغية.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ض، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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رحمة �هلل هي �جلنة 

�إنه رحمة �هلل عز وجل, وقد رغبت �أن �أتعرف 
�إىل �لآيات �لكرمية, �لتي تتحدث عن رحمة �هلل, 
فهناك �آيات كثرية, لكن ي�ستنبط من هذه �لآيات 

حقائق .
�حلقيقة �لأوىل: يقول �هلل عز وجل: ﴿�لَِّذيَن �آََمنُو� 

ِ �أُولَِئَك  َو�لَِّذيَن َهاَجُرو� َوَجاَهُدو� ِف �َسِبيِل �هلَلّ
ِ﴿ ]�سورة �لبقرة �لآية:218[ يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلَلّ
 معنى ذلك: �أن �لإن�سان �لذي يوؤمن, وي�ستقيم, 
ويجاهد ف �سبيل �هلل نف�سه وهو�ه, �إمنا يرجو 

رحمة �هلل؛ �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, و�لكافر 
يرجو �لدنيا؛ يرجو مالها, يرجو ن�ساءها, يرجو 

�سمعتها.....
 فالإن�سان عليه �أن يتب�رص, هل يرجو رحمة �هلل 

من عمله؟ غري �ملوؤمن يبحث عن م�سلحته, 
يبحث عن �سهوته, يبحث عن لذته, يبحث عن 
مكا�سب مادية, بينما �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, 

هذ� هو �لفرق �جلوهري, رحمة �هلل هي �جلنة, 
ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي  ا �لَِّذيَن �بْيَ�سَّ قال تعاىل:  ﴿َو�أََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴿ ]�سورة �آل عمر�ن  َرْحَمِة �هلَلّ
�لآية:107[  �حلقيقة: من �ملعاين �جلامعة, 
�ملانعة, �لو��سعة, �ل�ساملة, هي رحمة �هلل عز 
وجل, هي �جلنة, �لهدف من �لإميان, و�لعمل 

�ل�سالح, و�ملعامالت, و�لأخالق, وما �إىل ذلك, 
هو �أن �ملوؤمن يرجو رحمة �هلل, و�سل للجنة, 

�جلنة: هذه رحمة �هلل عز وجل.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�سي ف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

ف �لنَّف�س وف نتيَجِتها و�لأ�رص�ر 
�مُلرتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك ف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه, ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  �لّذنوِب ف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر, وف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى, فالَكبائُر جمُع �لكبرية, 

نوب, وف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل ف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿, فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر, وُكلُّها ف مقاِم �هللِ كبرية, �إلَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر,  هو �أكَبُ منُه, فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل, وف قوِل  و�ل�رِصّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رص�ر, و�أمثُل �لأقو�ِل 

ف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد ف �لآخرِة �أو  حُدّ ف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن, ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق ف مفهوِم �لَكبائر, 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

�ملذهب �ملالكي و�لبعد �لإجتماعي و�مل�سلحي يف توجهاته و�أحكامه 
�ملر�سلة  �مل�سالح  �تخاذه  بف�سل 
�أ�سوله  من  �أ�سال  �حل�سنة  و�لعاد�ت 
م�سادره  من  وم�سدر�  �لفقهية, 
فقهه,  عليها  بنى  �لتي  �لت�رصيعية 
و�أر�سى عليها قو�عد مذهبه و��ستمد 

منها �آر�ءه و�أحكامه.
وهكذ� نر�ه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  �أو  دينية 
هناك  كانت  �أو  �إلغائها  على  �رصعي 
ماألوفة  �سنة  �أو  بلد  ف  متبعة  عادة 
�أقو�لهم ل  �أو  �أفعالهم  �لنا�س ف  بني 

تتنافى مع �ل�رصع ول تخالف قو�عده 
ويرحب  يقرها  �ملالكي  �لفقه  فاإن 
�لفقهية  منظومته  ف  ويدخلها  بها 
�لدليل �لا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رصعية تلك �مل�سلحة بعينها �أو تلك 
�لعادة بذ�تها �كتفاء بالقاعدة �لعامة 
جاءت  �إمنا  �لإ�سالمية  �ل�رصيعة  �أن 
و�أنه  جللب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد, 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  �لدليل  يدل  حتى  �هلل  حكم 

خالف ذلك.

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

 �أيها �لأخوة , »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت , وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
, كلمة علم �أي ��سم , و عندنا ف �للغة ��سم �لعلم , علَم على و�جب �لوجود , �أن ف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل , ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه , هذه �أ�سياء م�ستحيلة , �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن , ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون , 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو , �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل , فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود , و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها , ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها ف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل , �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة ف 
لفظ �جلاللة , �لذي هو علم على �لذ�ت , �أو علم على و�جب �لوجود , هل �سمعتم ف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم , �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�, �إنهم يعلمون ف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
, �لكفر و �لإحلاد �سطحي , هم ف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رصكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �لإخال�س, َمرُدّ  قال �مُلف�رِصّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�س, و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�س, حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَنا ربََّك, فاأَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِصكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد �إَلّ �سيَموُت, ول �سيء ميوُت �إَلّ �سيوَرُث, و�إَنّ  َمُد(, و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء ف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه, فاأنزل �هلل  نزول �سورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�سارى �ساألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تعاىل �سورة �لإخال�س. , فُرِوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم, فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(, فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد, فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

�شاروخان وابنه يتعاونان يف الن�شخة الهندية من »الأ�شد امللك«
منذ بداية عام 2019 واملتابعون اجليدون لل�شينما ينتظرون ب�شغف الن�شخة اجلديدة من فيلم ديزين الكال�شيكي املعروف »الأ�شد امللك« املقرر 

عر�شه يف ال�شينما نهاية  جويلية القادم

االأعمال  من  تعد  الن�شخة  هذه 
جناحها  على  يراهن  التي  القليلة 
�شواء،  حد  على  والنقاد  اجلمهور 
كون العمل موجه ل�رشيحة عري�شة 
من:  كل  تت�شمن  امل�شاهدين  من 
املتحركة  الر�شوم  ن�شخة  حمبي 

الاليف  فئة  وع�شاق  القدمية، 
اأك�شن، باالإ�شافة للعائالت وحمبي 
م�شاهدة احليوانات وعامل االأدغال 
احلديثة،  التكنولوجية  بالتقنيات 
باإيرادات  �شناعه  يب�رش  ما  وهو 

مرتفعة منذ اليوم االأول للعر�ش.

يف خ�شم ذلك، وقبل �شهر تقريبا 
فوجئ  الفيلم،  �شدور  موعد  من 
ال�شهري  بوليوود  بنجم  اجلمهور 
على  له  �شورة  ين�رش  �شاروخان 
ابنه  رفقة  اإن�شتغرام  يف  ح�شابه 
كتب  مالب�ش  يرتديان  وهما 

ا�شما  وا�شح  ب�شكل  ظهرها  على 
بالفيلم  الرئي�شيتني  ال�شخ�شيتني 
وهما موفا�شا االأب و�شيمبا االبن.

وانت�شار  ت�شاوؤالت اجلمهور  و�شط 
االحتماالت، �رشح بيكرام دوجال 
الرتفيه  اإ�شتوديوهات  رئي�ش 
»ذا  ل�شحيفة  الهندية  ديزين  يف 
امللك«  »االأ�شد  فيلم  باإن  هندو« 
ولي�ش  عدة  بلغات  �شيعر�ش 
تلك  بني  من  فقط،  االإجنليزية 
اللغات الهندية والتاميلية والتيلغو، 
والهدف من ذلك زيادة جماهريية 
من  اأكرب  قطاع  وا�شتهداف  العمل 

اجلمهور. 
اأف�شل  وملا كانت الهيئة ال تتخيل 
اآريان  وابنه  �شاروخان  �شوت  من 
الإحياء �شخ�شيتي موفا�شا و�شيمبا، 
اأ�شندت اإليهما االأداء ال�شوتي لتلك 
وهو  الهندية،  الن�شخة  يف  االأدوار 
للغاية،  نف�شه  �شاروخان  اأ�شعد  ما 
الذي �رشعان ما عقب على اخلرب 
م�رشحا وفقا ملا جاء يف �شحيفة 
»هندو�شتان تاميز« باأن الفيلم عمل 

عائلي بامتياز حتبه اأفراد االأ�رشة 
يف  مميزا  مكانا  ويحتل  باأكملها، 
اأقرب  يجعله  مما  الكثريين  قلوب 
اإىل الرتاث اأو االأيقونة. وبالتايل اأن 
ي�شبح جزءا من هذا امل�رشوع هو 
اأمر مميز للغاية بث داخله مزيجا 
والفخر مع  ال�شعور باحلما�ش  من 

الكثري من امل�شوؤولية.
يف الوقت نف�شه، كونه اأبا واأن ابنه 
هو من �شي�شاركه البطولة، كل ذلك 
يف  وي�شاعده  يلهمه  اأن  �شاأنه  من 
التعامل كموفا�شا وجت�شيد العالقة 
احلميمة والدافئة التي جمعت بني 

االأ�شد امللك وابنه.
�شتعر�ش  التي  الن�شخة  اأن  يذكر 
عليها  يغلب  �شوف  العام  هذا 
واملو�شيقى،  امللحمي  الطابع 
حني  يف  فافرو،  جون  واأخرجها 
اأ�شند االأداء ال�شوتي اإىل جمموعة 
بينهم  من  النجوم  م�شاهري  من 
وجيم�ش  وبيون�شيه  غلوفر  دونالد 

اإيرل جونز و�شيث روغن.
اأما ن�شخة العمل االأوىل فكانت من 

و�شدرت  املتحركة  الر�شوم  فئة 
نف�شه،  العنوان  حاملة   1994 عام 
»اأو�شكار«  بجائزتي  حينها  لتفوز 
غلوب«  »غولدن  جوائز  وثالث 
وجائزة »البافتا الربيطانية«، بينما 
قائمة  �شمن   45 املرتبة  �شغلت 
ال�شينما  بتاريخ  فيلما   250 اأف�شل 
وفقا ملوقع »اآي اأم دي بي« وقاربت 

اإيراداتها من مليار دوالر.
االأعلى  العام  ذاك  العمل  لي�شبح 
واالأول   1994 اأفالم  �شمن  ربحا 
الر�شوم  تاريخ  يف  االإطالق  على 
وديزين  عموما  املتحركة 
تاريخ  يف  الثاين  بل  خ�شو�شا، 
اإيرادات ال�شينما بكل فئاتها، وهو 
اأن  قبل  ل�شنوات طويلة  ا�شتمر  ما 
خالل  اأخرى  اأفالم  عليه  تتفوق 

االأعوام االأخرية.
فهل ميكن لن�شخة 2019 التي تعقد 
التفوق  اآماال عري�شة  عليها ديزين 
هذا  اأن  اأم  االأ�شلي  العمل  على 
قدرات  من  اأكرب  �شيكون  ال�شباق 

العمل القادم؟

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

وطويلة.
ومن املقرر اأن ي�شارك جورج كلوين يف بطولة العمل بتج�شيد دور اأوغ�شطني ويف 
االإنتاج اأي�شاً من خالل �رشكته »�شموك هاو�ش بيكت�رشز« بالتعاون مع نتفليك�ش، 

والذي �شيبداأ يف �شهر اأكتوبر )ت�رشين االأول( املقبل.
اأجل  من  ال�رشاع  رحلة  حول  واقعية  اأحداث  من  املقتب�شة  الفيلم  ق�شة  تدور 
البقاء على قيد احلياة، التي جمعت امل�شتك�شف اأوغ�شطني مع رائد ف�شاء خالل 

حماولتهما العودة اإىل االأر�ش.  
وحتدث رئي�ش ق�شم االأفالم الروائية يف »نتلفليك�ش« عن هذه ال�رشاكة قائاًل: »بعد 
تعاوين مع كلوين الأكرث من عقدين، ال ميكنني التفكري يف اأي ممثل اآخر ميكنه اإحياء 
هذه الق�شة املذهلة عن الطبيعة الب�رشية«، موؤكداً اأن العمل �شيحظى باإعجاب جماهري نتفليك�ش حول العامل متاماً كما �شعر بذلك عندما 

قراأ الرواية االأ�شلية«.
ويعترب ذلك العمل ثاين اأفالم كلوين بعد عودته للتفلزيون من غياب ا�شتمر الأكرث من عقدين من الزمان، من خالل م�شل�شل كات�ش-22« الذي 

.»HBO« يعر�ش على �شبكة

لطيفة تطرح »�شاغلني«    

قناتها  عرب  »�شاغلني«،  كليباتها  اأحدث  لطيفة  التون�شية  املطربة  طرحت 
الر�شمية مبوقع يوتيوب.

كليب »�شاغلني« من كلمات اإبراهيم �شتا، واأحلان مونتي، وتوزيع يا�رش اأنور، 
ومن اإخراج فادي حداد.

وتخطى كليب »�شاغلني« 30 األف م�شاهدة، بعد طرحه مبوقع يوتيوب.
وكان اآخر األبوم للطيفة »فري�ش«، الذي طرحته قبل عامني، وت�شمن 12 اأغنية 
كاملة وهي: »فري�ش، كل اللي حبوا، ال يا عبد اهلل، حتلو االأيام، ملحوقة، بحر 
الغرام، ع�شان حبيت، اأخون ال، طبعك عنيد، اأول مرة يا حبيبي، الهم كربه، 

وليلة«.

خم�شة عرو�س م�شرحية تتناف�س 
يف  مهرجان«رم« الأردين

خم�شة  تتناف�ش 
على  حملية  عرو�ش 
»رم«  مهرجان  جوائز 
امل�رشحي، الذي تنظمه 
نقابة الفنانني االأردنيني 
الهيئة  مع  بالتعاون 
التي  و  للم�رشح  العربية 
الثانية  دورتها  انطلقت 

اأم�ش  .
املهرجان  مدير  وقال 
الرفاعي،  خري  حممد 
التي  الفنية  اللجنة  اأن 
العليا  اللجنة  �شكلتها 
الختيار  للمهرجان 
وتقييم الن�شو�ش انتقت 
اأ�شل  من  ن�شو�ش  �شتة 
الحقاً  مت  لكن  ع�رشة، 
»ليلة  عر�ش  ا�شتبعاد 
عدد  لت�شبح  قمرية« 
امل�شاركة  العرو�ش 

خم�شة.
�شبب  اأن  واأ�شاف 
ا�شتبعاد العر�ش للمخرج 
اأ�رشف طلفاح »هو عدم 
تقيد املخرج بالتعليمات 
للمهرجان«،  املنظمة 
اللجنة  راأت  ما  بح�شب 
العليا  واللجنة  الفنية 

للمهرجان.
اخلم�شة  والعرو�ش 
)فراغ  هي  املختارة 
من  خام�ش(  ف�شل 
احلاكم  واإخراج  تاأليف 
احلب(  و)ظالل  م�شعود 
االأطر�ش  ليلى  تاأليف 
نافع  ح�شني  واإخراج 
و)بحر ورمال( من تاأليف 
ال�شالم  عبد  واإخراج 
و)ما�شكارا(  قبيالت 
اأنوي  جان  تاأليف 

واإخراج عبد اهلل اجلريان 
اأبوابها  تفتح  و)اجلنة 
تاأليف  من  متاأخرة( 
واإخراج  �شاكر  فالح 

يحيى الب�شتاوي.
من  عر�ش  كل  ويعقب 
امل�شاركة  العرو�ش 
هاين  م�رشح  على  ندوة 
املركز  يف  �شنوبر 
الثقايف امللكي، وي�شتمر 
الثاين  حتى  املهرجان 

من  جويلية املقبل.
مهرجان  وانطلق 
العام  امل�رشحي  رم 
املا�شي يف اإطار مبادرة 
للم�رشح،  العربية  الهيئة 
مهرجانات  لتاأ�شي�ش 
بامل�رشح  تعني  وطنية 
الدول  كل  يف  املحلي 

العربية.
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تكت�سب   2019 طراز   XT5 كاديالك 
اأ�سعارها وترتفع  �سالمة  مميزات 

�أعلنت كاديالك ر�صميا عن تفا�صيل 
بالواليات   2019 موديل   XT5
باأ�صعارها  زيادة  لتطبق  �ملتحدة، 
مقارنة بالعام �ملا�صي. حيث �صيبد�أ 
�صعر �لكرو�س �أوفر من 42،690دوالر 
1،100دوالر  بقدر  زيادة  يعني  ما 
حني  يف   ،2018 مبوديل  مقارنة 
�صعرها  يرتفع  �لفخامة  فئة  �أن 
49،490دوالر  �إىل  1،900دوالر 

تكلف  برمييوم  �لفخامة  فئة   ،
1،100دوالر  بارتفاع  55،190دوالر  
بالتينوم   XT5 �الأعلى  �لفئة  �أما   ،
لت�صل  2،500دوالر  ز�دت  فقد 
�لزيادة  تاأتي  66،890دوالر   �إىل 
�صالمة  مميز�ت   XT5 الكت�صاب 
�إ�صافية  ر�صوم  دون  قيا�صي  ب�صكل 
عرب  ت�صتته  عند  �ل�صائق  تنبيه  مثل 
�إ�صافة  وهي  فعله،  ردود  مر�قبة 

كانت قيمتها �صابقا 770دوالر  وذلك 
يف فئة �لفخامة.

�أي�صا  تاأتي  بالتينوم   XT5 فئة 
�ل�صائق  مل�صاعدة  متطورة  بحزمة 
مكابح  متكّيف،  �رسعة  مثبت  بينها 
�أوتوماتيكية  وخلفية  �أمامية 
وغريه،  �لركن  م�صاعد  للطو�رئ، 
وقد كانت �صابقا تكلف 1،595دوالر 
)6،000 ريال( �إ�صافية. و�أخري�، رفع 

منه  �الأول  كاديالك  �الأ�صعار هدف 
�أعلى  �أ�صعار  بني  �لفجوة  زيادة  هو 
حيث   ،XT5 فئة  و�أقل   XT4 فئة 
�خليار�ت  دون   XT4 فئة  �أعلى  �أن 
 ، 42،790دوالر  �صعرها  �الإ�صافية 
باأقل  مقارنة  1،200دوالر   �أعلى 
فئة XT5، لكن مع تغيري�ت موديل 
 2019  XT5 �أ�صبحت  فقد   2019

�صعرها �أعلى بقدر 100دوالر 

دبليو”  اإم  “بي  “مر�سيد�س” و 
يف تعاون تاريخي 

وقعت كل من �رسكة “د�ميلر”، �ملالكة 
�لفاخرة  �الأملانية  �لتجارية  للعالمة 
�الأملانية  وُمناف�صتها  “مر�صيد�س”، 
 ”BMW  – دبليو  �إم  “بي  �لعتيدة 
�إتفاقية تعاون ُكربى ُرمبا تكون �الأوىل 
من نوعها يف تاريخ �ملناف�صة �ل�صديدة 

بني �لعمالقني.
�ل�رسكتني  بني  �لتعاون  �إتفاقية  تتعلق 
�لتقنية  �خلدمات  كافة  دمج  على 
متتلكها  و�لتي  بالتنقل،  �مُلتلعقة 
وتُديرها كل �رسكة من �ل�رسكتني على 
حدة، يف �رسكة جديدة ُموحدة متتلك 
كال من �ل�رسكتني ن�صبة 50٪ من ر�أ�س 

مالها وحقوق �إد�رتها.
ت�ُصم �ل�رسكة �جلديدة �ملوحدة حتت 
مظلتها خدمات وتطبيقات من بينها:

 :“Car2Go  – جو  تو  “كار  �رسكة 
مدينة   29 متاحة  خدمة  وهي 
ُمتلفة يف �أوروبا و�لواليات �ملتحدة 
�ل�صيار�ت  �إ�صتئجار  تُتيح  �الأمريكية 
وُم�صاركتها بح�صب �حلاجة من خالل 
ومُيكن  �ملحمولة،  للهو�تف  تطبيق 
�ل�صيار�ت  �إ�صتئجار  للُم�صتخدمني 
�لتطبيق  ويقوم  �أيام  �أو  �صاعات  ملدة 
�ل�صيارة،  تو�جد  مكان  �ىل  بتوجيههم 
ومُيكنهم �إعادة �ل�صيارة �ىل �أية نقطة 
الإعادة  ُمتاحة  عديدة  نقاط  من 

�ل�صيارة.
 :“DriveNow – خدمة “در�يف ناو
خلدمة  متاما  مماثلة  خدمة  وتُقدم 
حاليا  ُمتوفرة  ولكنها  جو”  تو  “كار 
�خلدمة  كانت  وقد  فقط  �أوروبا  يف 
“بي  ملجموعة  قبل  من  مملوكة 
�صيار�ت  �إ�صتئجار  وتتيح  دبليو”  �م 

�ل�رسكة فقط.
ح�صب  �الأجرة  �صيار�ت  خدمات 
 myTaxi، Clever Taxi“ لطلب�
وجميعها   :“Chauffeur Privé و 
�الأجرة  �صيار�ت  طلب  تُتيح  خدمات 

�ملحمولة  للهو�تف  تطبيق  خالل  من 
مع �إمكانية حتديد �ملوعد �ملطلوب 
تقييم  و�إمكانية  �ل�صيارة  لو�صول 
�ل�صائقني وطلب �صائق بعينه يف حال 
رغبة �مُل�صتخدم يف ذلك وتتو�فر تلك 
ويف  �أوروبية  دول  عدة  يف  �خلدمات 

�لواليات �مُلتحدة �الأمريكية.
و   ParkNow“ خدمتي 
Parkmobile“: متتلك �رسكة “بي 
�م دبليو” كلتا �ل�رسكتني حاليا، وتُقدم 
هذة �خلدمات �ملفهوم نف�صه باإمكانية 
�ل�صيار�ت  �إنتظار  �أماكن  عن  �لبحث 
تلك  وحجز  �ملدينة  حول  �ملدفوعة 
�لتطبيق.  خالل  من  و�لدفع  �الأماكن 
�لبحث  �إمكانية  كذلك  �خلدمة  تُتيح 
تتو�فر  �ل�صيار�ت  الإنتظار  �أماكن  عن 
�لكهربائية،  لل�صيار�ت  �صو�حن  بها 
�أثناء  �ل�صيار�ت  تنظيف  خدمة  �أو 
�الإنتظار، وكذلك خدمة ُم�صاعد ركن 

�ل�صيار�ت.
وهي   :“ReachNow“ خدمة 
دبليو”  �م  “بي  ل�رسكة  خدمة مملوكة 
تدمج بني �إمكانية �إ�صتئجار �ل�صيار�ت 
�صيارة  طلب  �أو  بنف�صك  وقيادتها 
من  ُمت�س  �صائق  يقودها  خا�صة 
ُما�صبة  ويتم  و�حد  تطبيق  خالل 
�ل�صيارة.  �إ�صتئجار  مبدة  �مُل�صتخدم 
ُمدن  ثالث  يف  حاليا  �خلدمة  تعمل 

�أمريكية فقط.
وهي   :“ChargeNow“ خدمة 
�ل�صيار�ت  ملالك  ُم�ص�صة  خدمة 
خالل  من  وتعمل  �لكهربائية 
ُم�صبقة  وبطاقات  �صهرية  �إ�صرت�كات 
�لدفع مُيكن ملالك �ل�صيارة �لكهربائية 
يف  �خلدمة  لدى  ح�صابه  �إ�صتخد�م 
�آالف  يف  �لكهربائية  �صيار�ته  �صحن 
لذلك كما مُيكنه  �مُلخ�ص�صة  �الأماكن 
تعقب �إ�صتخد�مه للطاقة وم�رسوفات 

�صيارته من خالل ح�صابه باخلدمة.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��صتعر�صت �رسكة IAT Design �ل�صينية �صيارة "Karlmann King" �لتي �صنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ص�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �النتباه يف هذه �ل�صيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�صنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�صلب.

وي�صمن �لقوة و�الأد�ء �ملمتاز لل�صيارة مرك قوي من 10 �أ�صطو�نات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رسعة ق�صوي ت�صل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�صيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة �الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، باالإ�صافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رسوبات �ل�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
�لقهوة، و�أماكن م�ص�صة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �الإ�صاءة وعدد من �ملهام �الأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه �ل�صيارة فقط حول �لعامل ب�صعر ي�صل �إىل 2 مليون دوالر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رسكة ت�صنيع �ل�صيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �صيار�تها  �أول  �صتكون  و�لتي  مازد�6  �صيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�صيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�الأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�صخة  �أول  �صتكون 
يف �صيف �لعام �حلايل 2018، كما �صيكون �أ�صحاب 

�ل�صيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�صكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�صيف و�رسحت  �لتحديث يف  �إ�صد�ر 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي 
�إ�صافات نظام �لت�صغيل �لذكي �ملوجود يف �صيار�ت 
�ل�رسكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رس  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رسكة 

با�صم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  �ملن�صتني 
�ل�رسكة يف �ملعر�س �لدويل لل�صيار�ت مل يتحدث 
��صتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �الأمر  ذلك  عن 
�مل�صتخدمني كانت �رسكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�صي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية من �سيارة "نيفا" الرو�سية
�لقو�ت �خلا�صة �ملر�بطة يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك يف �صو�حي مو�صكو.و�أكد ليبيد �أن �رسكة "�أوتوفاز" �صلمت 4 �صيار�ت ع�صكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت طاقمه. وقد �زد�دت �مل�صافة بني قعرها و�الأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.عيار 7.62 ملم، �أو ر�صا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن ��صتخد�مها لنقل مدفع هاون مع م�ص�صة للدعم �لناري للم�صاة، وميكن �أن ين�صب فيها قاذف قنابل �أو ر�صا�س من وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�صة، �أناتويل ليبيد، �إن "نيفا" �لع�صكرية �ملطورة كاملدرعات �ملجنزرة وعربات "بي �إم بي".،ومت �ختبار �ل�صيارة يف �الأر��صي �لوعرة، و�ت�صح �أنها قادرة على �ل�صري فيها عن مناذج ع�صكرية مطورة ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" ك�صفت �رسكة "�أوتوفاز" �لرو�صية �أثناء مناور�ت حفظ �ل�صالم �لرو�صية �لبيالرو�صية 

�الأر��صي �لوعرة حيث ت�صتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.�أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �صيارة للتدخل �ل�رسيع و�ال�صتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رسعتها 100 كيلومرت يف �ل�صاعة يف 

تعرف على اأهم مميزات هيونداي 
�سوناتا 2020 اجلديدة كليًا

هيوند�ي  عن  �لر�صمي  �لك�صف  بعد 
�صانعة  �أ�صدرت   ،2020 �صوناتا 
مو��صفاتها  بع�س  �لكورية  �ل�صيار�ت 
لكم  ن�صتعر�صها  و�لتي  ومميز�تها، 
مبعر�س  �أبريل   14 يف  تد�صينها  ُقبيل 

نيويورك لل�صيار�ت 2019.
Bose فاخر جديد كلياً   نظام �صوت 
هيوند�ي  بني  تعاون  �أول  هو  هذ� 
�صماعية  جتربة  لتقدمي   Bose و 
وت�صتخدم  �صوناتا،  لعمالء  ��صتثنائية 
تقنيات  �ل�صيارة  يف  �ل�صوت  �أنظمة 
 Bose لـ  �ملتطورة  �لرقمية  �الإ�صارة 
لو�صع �لركاب يف مركز �ل�صوت بغ�س 
�ملق�صورة.  يف  موقعهم  عن  �لنظر 
وتاأتي  �لذكي   بالهاتف  رقمي  مفتاح 
ت�صمح  بتقنية  �جلديدة   2020 �صوناتا 
مبفتاح  �ل�صيارة  وت�صغيل  وغلق  بفتح 
�لهاتف  عرب  ��صتخد�مه  يتم  رقمي 
على  �ل�صيارة  قدرة  مع  �لذكي، 
وتغيري  �لرقمي  �ملفتاح  على  �لتعرف 
ي�صهل  ما  �أوتوماتيكياً،  �إعد�د�تها 
كثري�ً من م�صاركة �ل�صيار�ت بني عدة 
�ملن�صة  �لثالث   �جليل  من�صة  �أفر�د. 

ت�صميمها  تدعم  لل�صيارة  �جلديدة 
وجتربة  وقوتها  وكفاءتها  و�صالمتها 
�لر�صمية  �لت�رسيحات  )ح�صب  �أد�ئها 
تو�صيع  هيوند�ي  وتنوي  لل�رسكة(، 
��صتخد�م هذه �ملن�صة يف موديالتها 

�لقادمة.
كما  �ل�صائق  �أنظمة جديدة مل�صاعدة 
من  عدد  على   2020 �صوناتا  ح�صلت 
�جلديدة،  �ل�صائق  م�صاعدة  �أنظمة 
و�لذي  �لعمياء،  �لنقطة  ر��صد  مثل 
�ملحيطة  �ملنطقة  مب�صح  يقوم 
عادًة  روؤيتها  ال ميكن  و�لتي  بال�صيارة 
�ملعتادة،  �خللفية  �لروية  مر�آة  عرب 
للم�صاعدة  متطور  جديد  نظام  مع 
قدرته  مع  �حلارة،  يف  �لبقاء  على 
على حتديد �ل�رسعة �لق�صوى لل�صيارة 
يف  �ل�رسعة  حلدود  تبعاً  �أوتوماتيكياً 

�ملناطق �ملختلفة.
على  �أي�صاً  �ل�صيارة  ح�صلت  و�أخري�ً 
�لركن،  على  للم�صاعدة  ذكي  نظام 
و�لذي ي�صمح لل�صيارة بركن نف�صها �أو 
طلبها من موقع ركنها عن بعد بدون 

وجود �صائق ور�ء �ملقود.
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اإن�ستغرام تطلق تطبيقها املخفف »اليت«
اإن�ستغرام  من�سة  اأطلقت 
»اإن�ستغرام  املخفف  تطبيقها 
لإيجاد  حماولة  يف  ليت«، 
من  حتافظ  جديدة  اأ�سواق 
خاللها على منو م�ستخدميها 
البالغ عددهم مليار م�ستخدم 
ن�سط �سهرياً، ويهدف التطبيق 
اإن�ستغرام  نطاق  تو�سيع  اإىل 
وتلبية  النا�سئة  الأ�سواق  يف 
يف  امل�ستخدمني  احتياجات 

بلدان العامل النامي.
املخ�س�ص  التطبيق  وظهر 

منخف�سة  اأندرويد  لأجهزة 
متجر  �سمن  املوا�سفات 
دون  بالي  غوغل  تطبيقات 
اأي اإعالن من ال�رشكة، وي�سري 
و�سف التطبيق املرفق اإىل اأن 
تطبيق   Instagram Lite
�سغري احلجم، مما ي�سمح لك 
هاتفك  على  م�ساحة  بتوفري 
يتيح  بحيث  ب�رشعة،  وتنزيله 
اإمكانية ت�سفية ال�سور ون�رشها 
الأخبار  تغذية  خال�سة  �سمن 
الق�س�ص،  ميزة  �سمن  اأو 

م�ساهدة  اإمكانية  جانب  اإىل 
�سفحة  وت�سفح  الق�س�ص 
يف  يفتقر  لكنه  »ا�ستك�ساف«، 
خيارات  اإىل  احلايل  الوقت 
اأو  الفيديو  مقاطع  م�ساركة 
من  الأ�سدقاء  مع  التوا�سل 

خالل الر�سائل املبا�رشة.
 Instagram تطبيق  ويهدف 
من  العديد  حل  اإىل   Lite
بني  ال�سائعة  امل�سكالت 
م�ستخدمي الهواتف املحمولة 
غالبًا  الذين  النامي  العامل  يف 

قدمية  هواتف  ميتلكون  ما 
�سغرية  تخزين  م�ساحة  مع 
اأو  اأبطاأ  �سبكة  ات�سالت  اأو 
تكلفة  حتمل  ي�ستطيعون  ل 
الإنرتنت مرتفعة  بيانات  حزم 
ي�سطر  ل  قد  بحيث  الثمن، 
حذف  اإىل  امل�ستخدمون 
الأخرى  التطبيقات  اأو  ال�سور 
 ،Instagram Lite لتثبيت 
طويلة  لفرتة  النتظار  اأو 
املزيد  ودفع  ال�سور  لتحميل 

مقابل م�ساهدتها.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة االألعاب

 »Disney« �رشكة  اخلرباء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  ال�سهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ص 
األعاب  ملحبي  خم�س�سة  ذكية  �سرتة 

الفيديو.

 Force« �سرتة  و�سممت 
ملحبي  خ�سي�سا   »Jacket
الواقع  وتقنيات  األعاب 
بالعديد  وزودت  الفرتا�سي، 
احلركة  م�ست�سعرات  من 
هوائية  واأكيا�ص  وال�سغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �سعورا  لتعطي امل�ستخدم 
ممار�سة  اأثناء  حقيقية  �سدمات 

اللعب.

مل�ستخدمها  ال�سرتة  هذه  توفر  كما 
اأثناء م�ساهدة الفيديوهات الفرتا�سية 
يف  كما  تالم�سه  الأ�سياء  باأن  �سعورا 
احلقيقة،  العناق يف  �سعور  اأو  الواقع، 
ب�سدة  التحكم  مل�ستعملها  وميكن 

ال�سغط الذي تولده على ج�سمه.
ال�سرتة  هذه  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�سري 
�ستفتح عاملا جديدا يف جمال تقنيات 
الواقع الفرتا�سي، و�ستزيد من تفاعل 

امل�ستخدمني مع تلك التقنيات.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
الأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�س�سة 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�سا�سة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�سا�سات باأن كل بيك�سل 
فيها قادر على بث ال�سوء ب�سكل م�ستقل. 
وتاأتي تلك الأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رشكة  اأن   »Patently Apple«

�سا�سات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�س�سة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
الفرتا�سي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�ستخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  اأول  لي�ست  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�ص  هام�ص  وعلى  مدة، 

�سام�سونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�ص،  ل�ص  يف 
ال�رشية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع 
�سا�سة قابلة للطي، من املفرت�ص اأن يطرح 

ر�سميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
براءة اخرتاع جديدة

الإلكرتونيات  �سناعة  عمالق  �سجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�سينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�سهري اأن »براءة الخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

الأ�سابع  ب�سمات  ما�سح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �سا�سة  حتت 
زر  مكان  املا�سح  يو�سع  اأن  املفرت�ص 
لي�ستخدم  ال�سا�سة،  اأ�سفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

الإلكرتوين«.

الب�سمات  ما�سح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �سا�سة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�ستطرح  التي   »2S  Mi MIX« �ساومي 

قريبا.

»تويرت« ت�ستعد الإطالق ميزة 
املحادثات عرب تطبيقها

بداأت »تويرت« اختبار طرق جديدة 
طرحها  �سيتم  التغريدات،  لعر�ص 
يف  جتريبي  برنامج  من  كجزء 
و�سيت�سمن  املقبلة  الأ�سابيع 
جديدة  ميزة  التجريبي  الربنامج 
بني  والتفاعل  للمحادثات 
م�ستخدمي التطبيق، بالإ�سافة اإىل 
تويرت،  ملمثل  ووفقا  للردود.  ميزة 
امليزات  هذه  روؤية  ميكن  فاإنه 
اجلديدة اأدنى التغريدات. و�ستوفر 
�رشكة تويرت عالمة خ�رشاء بجانب 
التجريبيني  امل�ستخدمني  اأ�سماء 
عندما يكونون ن�سطني عرب الإنرتنت 
غرار  على  التطبيق،  وي�ستخدمون 
ميزة اإن�ستغرام، اأو موؤ�رشات احلالة 
املت�سلني  ظهور  عند  تُعر�ص  التي 
بالإنرتنت على خمططهم الزمني، 
تاأمل  تويرت  اأن  ويبدو  لتويرت  وفقا 
ما  �سخ�ص  روؤية  من خالل  اأنه  يف 

ن�سط على الإنرتنت، فمن املرجح 
يف  وتبداأ  لتغريداته  ت�ستجيب  اأن 
ميزة  وهناك  معه.  حمادثة  اإجراء 
م�ستقبال  طرحها  ميكن  اأخرى 
 ،»ice breaker« تغريدات  وهي 
والتي من املفرت�ص اأن ت�ساعد يف 
مو�سوع حمدد،  بدء حمادثة حول 
حيث تتيح اإ�سافة �سوؤال اإىل ملفات 
حول  ال�سخ�سية  امل�ستخدمني 
لبدء  كطريقة  به،  يهتمون  مو�سوع 
اآخرين  م�ستخدمني  مع  حمادثة 
اختبار  عملية  تويرت  و�ستبداأ 
الأ�سابيع  خالل  اجلديد  التحديث 
اجلميع  و�سيتمكن  املقبلة،  القليلة 
الن�سخة  اإىل  الن�سمام  طلب  من 
اأن  اإل  التطبيق،  من  الختبارية 
اآلف  ب�سعة  �ستختار  ال�رشكة 
برناجمها  لإجناز  النهاية  يف 

التجريبي.



اإبراهيم �سالمي
 

الإن�سانية  العلوم  ق�سم  اأنهى 
بجامعة ابن خلدون بولية تيارت 
لعقد  التنظيمية    الرتتيبات  كافة 
لغة   " حول    الوطني  امللتقى 
حتقيق  يف  دورها  و  ال�سحافة 
اأح�سن  يف    " الإعالمية  الر�سالة 
اإ�سكالية  تت�سمن  حبث  الظروف 
الذي  الكبري  التطور  امللتقى 
و  الع�سور  عرب  اللغة  عرفته 
جمالت  خمتلف  �سايرت  كيف 
الإعالم  و�سائل  فيها  مبا  احلياة 
التي  اللغة  فت�سكلت    الت�سال  و 
فنون  و  اأ�س�سها  و  قواعدها  لها 
حتريرها باعتبارها لغة تزاوج ما 
بني العلم و الأدب حيث �ساهمت 
اإعالم  و  نقل  يف  ال�سحافة  لغة 
و  اهتماماته  ر�سد  و  اجلمهور 
ان�سغالته باأ�سلوب فني راق و فق 

قوالب �سحفية مميزة .

امللتقى  لهذا  املنظمون  اأ�سار  و 
اإبراز  منه  الهدف  اأن  الوطني 
على  ال�سحفية  الأخطاء  تاأثريات 
جودة الر�سالة الإعالمية و تثمني 
احلفاظ  يف  ال�سحافة  مكانة 
عنه  الدفاع  و  اللغوي  الأمن  على 
اإىل البحث يف حتولت  بالإ�سافة 
و  املا�سي  بني  ال�سحافة  لغة 
على  ال�سوء  ت�سليط  و  احلا�رض 

فنون اللغة ال�سحفية و دورها يف 
اإي�سال الر�سالة الإعالمية.

التي  الت�سعة  املحاور  بني  من  و 
مت الرتكيز عليها من طرف هيئة 
كمقاربة  ال�سحافة  لغة  امللتقى 
ال�سحافة  لغة  و  مفاهيمية 
الواقع  اجلزائر  يف  املتخ�س�سة 
اخلطاب  بنية  و  التحديات  و 
ال�سحفية  اللغة  ال�سحفي و فنون 

بالإ�سافة  احلداثة  و  التقليد  بني 
اإىل الأخطاء اللغوية ال�سائعة كما 
للغة  ال�ساد�س  املحور  خ�س�س 
ال�سحفية بني ال�سحافة الورقية و 
اللكرتونية و انعكا�سات الرتجمة 
الر�سالة  بنية  على  ال�سحفية 
يف  ال�سحافة  دور  و  الإعالمية 
املحور  اأما  اللغوي  الأمن  حماية 
اإ�سكالية  ت�سمن  فقد  الأخري 
الديباجة ال�سحفية و دللتها يف 

تغطية احلدث ال�سحفي .
امللتقى  هذا  انعقاد  يتزامن  و 
الذي  الوطني  احلراك  حدث  مع 
الإعالم  اأدوات    على  اعتمد 
هجينة  لغة  ،با�ستعمال  اجلديد 
�سبكات  مواقع  خالل  من 
التوا�سل الجتماعي املتمثلة يف  
و  .....الخ  تويرت  و  الفاي�سبوك 
ا�ستطاع حتقيق ر�سالته الإعالمية  
التقليدي  الإعالم  متجاوزا بذلك 

.

تيارت

ملتقى وطني  حول لغة ال�صحافة 
مب�صاركة 21 جامعة جزائرية

كرة القدم

قائدة املنتخب 
الأمريكي تتحدى 

ترامب 

للجدل"  "املثرية  رابينو  ميغان  قادت 
اإىل  املتحدة  الوليات  بالدها  منتخب 
ال�سيدات  مونديال  من  الثمانية  دور 
جزاء  ركلتي  من  هدفني  بت�سجيلها 
الثنني  اإ�سبانيا  على   1-2 الفوز  يف 

املا�سي.
تعر�ست  رابينو  اأن  اإل  ثنائيتها  ورغم 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  لنتقادات 
الن�سيد  ترديد  رف�سها  ب�سبب  ترامب 
الوطني الأمريكي قبل املباراة اأو و�سع 
يدها على �سدرها مثل باقي الالعبات 

واكتفائها بعقد يديها خلف ظهرها.
وجاء رف�س رابينو ترديد الن�سيد الوطني 
احتجاجا على وح�سية ال�رضطة والتمييز 
املتحدة،  الوليات  يف  الأقليات  �سد 
نف�سه،  ترامب  الرئي�س  على  واعرتا�سا 
غري  �سلوك  اأنه  ذلك  ترامب  واعترب 
ال�سهرية ورّد عقب  الالعبة  منا�سب من 
الذين  "اأولئك  الن�سيد:  ترديد  رف�سها 
يجب  الوطني  الن�سيد  اأثناء  يحتجون 
)الوليات  البلد  هذا  يف  يكونوا  األ 

املتحدة(.
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البليدة

انقطاع بالكهرباء 
على م�صتوى عدد من 

البلديات ال�صرقية 
�سجلت عدد من بلديات ولية البليدة ال�رضقية 
يف  اإنقطاعا  الأربعاء  اإىل  الثالثاء  اأم�س  ليلة 
عطب  ب�سبب  الكهربائية  بالطاقة  التموين 
به  اأفادت  ح�سبما  الكهربائية  ال�سبكة  م�س 
اأم�س املكلفة بالإعالم على م�ستوى موؤ�س�سة 
التوزيع للبليدة، خديجة بودة و اأو�سحت بودة 
اأن كل من بلديات مفتاح و الأربعاء و اجلبابرة 
و بوقرة و اأولد �سالمة و كذا حيي الفح�س و 
الرملي الواقعة جميعها �رضق الولية �سجلت 
ليلة اأم�س يف حدود ال�ساعة الثامنة و 42 دقيقة 

انقطاعا يف التموين بالطاقة الكهربائية.
هذا  اأ�سباب  املتحدثة  ذات  اأرجعت  و 
الإنقطاع يف التيار الكهربائي الذي م�س نحو 
30 األف زبون اإىل ت�سجيل عطب م�س ال�سبكة 
كيلوفولط   60 العايل  التوتر  ذات  الكهربائية 
املحول  على  التموين  قطع  يف  ت�سب  مما 

الرئي�سي مبفتاح.

بلدية خناق مايون  
�سكيكدة 

اإن�صاء جمل�صني لل�صباب 
و الأعيان 

جمل�سني  اإن�ساء  اجلاري  الأ�سبوع  خالل  مت 
مايون  خناق  ببلدية    الأعيان  و  لل�سباب   "2"
التابعة لدائرة اأولد عطية املتواجدة باأق�سى 
غرب �سكيكدة، يف اأول مبادرة من نوعها على 
اأم�س  الولية، ح�سب ما علم  م�ستوى بلديات 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  من  الأربعاء 

خلناق مايون.

قفزة يف اأ�صعار النفط
اأعلى  اإىل  الأربعاء،  النفط  اأ�سعار  �سعدت 
توقف  من  بدعم  �سهر  نحو  يف  م�ستوياتها 
ال�رضقي  ال�ساحل  على  رئي�سية  م�سفاة 
تراجع  اأظهرت  وبيانات  املتحدة  للوليات 
خمزونات اخلام الأمريكية اأكرث من املتوقع. 
غرينيت�س،  بتوقيت   07:21 ال�ساعة  وبحلول 
 1.03 بواقع  "برنت"  خام  عقود  ارتفعت 
للربميل،  دولر   66.08 اإىل  للربميل،  دولر 
وكانت العقود قد لم�ست يف وقت �سابق اأعلى 

م�ستوياتها منذ نهاية ماي.

�سيدي بلعبا�س
تهيئة حظرية خا�صة باملركز 

ال�صت�صفائي اجلامعي
مت ال�رضوع يف تهيئة حظرية خا�سة باملركز 
ال�ست�سفائي اجلامعي "عبد القادر ح�ساين" 
هكتارات،   7 م�ساحة  على  بلعبا�س  ل�سيدي 
املن�ساأة  ذات  مدير  لدى  علم  ما  ح�سب 
اأنه  اأو�سح  الذي  �رضيفة،  يو�سف  ال�سحية، 
يف اإطار جت�سيد هذه العملية مت ال�رضوع يف 
خلف  الواقع  للمكان  وا�سعة  تنظيف  حملة 
امل�ست�سفى الذي �سيحت�سن هذه احلظرية.

ب�رضية  و�سائل  جتنيد  ال�سدد  هذا  يف  ومت 
و�ساحنات  نظافة  اأعوان  من  هامة  ومادية 
وجرافات تابعة ملوؤ�س�سات عمومية وخا�سة 
ل�ستحداث  املكان  ا�ستغالل  بهدف  وذلك 
املر�سى  على  وت�سهيل  لل�سيارات  مراآب 
امل�ست�سفى  من  اخلروج  اأو  الدخول  والزوار 
ذات  اإليه  اأ�سار  ما  اأريحية،ح�سب  بكل 

امل�سوؤول.

توقيف �ساحب وكالة  اأ�سفار و 4 متهمني من �سمنهم طبية مزيفة

القن�صل الفرن�صي يطيح ب�صبكة حمرتفة
 يف تزوير وثائق "الفيزا" بوهران 

برندت اجلزائر ت�سوق هاتفها اجلديد

  BPRIME يجمع بني الأناقة والقوة

�ساحب  بوهران  الأمن  م�سالح  اأم�س،  اأوقفت 
وكالة اأ�سفار بو�سط املدينة و 4 اأ�سخا�س من 
اأ�رضار  ع�سابة  ت�سكيل  بتهمة  اإمراأة  �سمنهم 
خمت�سة يف تزوير وثائق طلب التاأ�سرية �سوب 
متكنت  حيث  بوهران،  الفرن�سية  القن�سلية 
اإخطارها  بعد  الع�سابة  اإيقاف  الأمن  م�سالح 
بقن�سلية  املعتمد  الفرن�سي  القن�سل  قبل  من 
وهران بو�سط املدينة عن وجود �سبهة جنائية 
بخ�سو�س اإحدى ال�سيدات التي مت رف�س طلبها 
الثانية  للمرة  فرن�سا  تاأ�سرية  على  للح�سول 
التحريات  بعد  تبني  باإيداع طلب  لكنها قامت 
حيث  مزور  ملفها  اأن  املو�سعة  التحقيقات  و 
اإعتمدت يف وثائق احل�سول على التاأ�سرية اأنها 

اأن  التحقيقات  خل�ست  حني  يف  عامة  طبيبة 
املعنية ل عالقة لها مبهنة الطب ل من قريب 
التي  الوثائق  جميع  فاإن  بالتايل  و  بعيد  ل  و 
وكالة  مالك  مع  بالإ�سرتاك  مزورة  اأودعتها 
و  "للفيزا"  مبواعيد  يقوم  كان  الذي  الأ�سفار 
للقن�سلية  الإلكرتوين  املوقع  �سمن  الت�سجيل 
الفرن�سية بوهران . و مت التو�سل اإىل متهمني 
اإمتالكه  بخ�سو�س  بتزوير  اأحدهم  قام   3
حل�ساب بنكي بالعملة ال�سعبة "الأورو" يف حني 
اأنه ل ميلك �سوى ح�ساب وهمي، يف حني قام 
لل�سمان  التاأمني  وثيقة  بتزوير  الثاين  املتهم 

الإجتماعي و �سهادة العمل اخلا�سة به .
 اأحمد بن عطية

بداأت ال�رضكة اجلزائرية املتخ�س�سة يف الأجهزة 
برندت  املحمول  الهاتف  يف  وموؤخًرا  املنزلية 
اجلزائر، ر�سمًيا يف ت�سويق هاتفها الذكي اجلديد 

.BPRIME
الهواتف املحمولة لربندت اجلزائر  يوا�سل ق�سم 
فياإغراء ال�سوق اجلزائري من خالل عر�س اأنواع 
جديدة من الهواتف الذكية اأكرث اإثارة من غريها، 
فبعد اأن اأطلقت اأربعة اأجهزة من �سل�سلة B على 
املحلية  امل�سنعة  ال�رضكة  الآن  هي  ها  التوايل، 
ا�سم حتت  اأناقة  اأكرث  جديدة  جوهرة  تطلق 
الذكي  الهاتف  هذا  عن  الك�سف  BPRIME،مت 

بت�سميم دقيق وجذاب.
لربندتهو  اجلديد  هذااملولود  مييز  ما  اأبرز  اإن 
يتميزBPRIMEبنف�س  حيث   ،  Notchت�سميم
على  يحتوي  اإذ  �سابقيه،  مثل  الب�سيط  الت�سميم 
رقيقة  وعلبة  بعناية،  متوازنة  املعدن  من  حواف 
املقوى،  الزجاج  من  مزدوجة  بحماية  مدعمة 
برتكيبة ممتازة، مما مينح له ت�سميم حديث يجمع 

بني ال�سالبة و النعومة واللمعان املتاألق.
يحتوي هاتفBPRIMEعلى �سا�سة بحجم 5.7 
اجلهاز  ليتيح  اجلودة،  عالية   19:9 بو�سةومقيا�س 
التي  الدقة  اإىل  اإ�سافة  اليد،  مثاليةيف  قب�سة 

تتجاوز كل التوقعات.
 MEDIATEKمبعالجBPRIME يتمتع 
رباعي النواة، والذي ي�سمح للم�ستخدم باحل�سول 
البطارية،  ا�ستهالك  مع حت�سني  اأداء  اأق�سى  على 
 2 اإىل  التخزين  �سعة  اأي�سا  ت�سل  اأن  ميكن  حيث 
 16 و  الع�سوائي،  الو�سول  ذاكرة  من  بايت  جيجا 
)القابلة  الداخلية  التخزين  �سعة  من  جيجابايت 
للتو�سعة اإىل 64 جيجابايت(، تكون عملية معاجلة 
اأ�رضع،  يكون  وال�ستخدام  كفاءة  اأكرث  البيانات 
يعترب هاتف BPRIMEخام�س هاتف من تركيب 
حملي يتم طرحه يف ال�سوق الوطنية، ويتوفر بلونني 
والبي�س/ ال�سود/الرمادي  واأنيقني  ب�سيطني 
الف�سي، ب�سعر  يعادل 17200 دج، وهو متوفر يف 

جميع متاجر برندت ونقاط البيع املعتمدة.

املعرب احلدودي اأم الطبول الطارف 

توقيف فتاة بجواز 
�صفر مزور 

متكنت  ال�رضطة الق�سائية لأمن دائرة القالة بالتن�سيق 
مع م�سالح �رضطة احلدود الربية لم الطبول تتمكن 
تنحدر  العمر  من  الثالث  العقد  يف  فتاة  توقيف  من 
تزوير  ق�سية  يف  تورطت  املعنية  عنابة  مدينة  من 
جواز  يف  تتمثل  ر�سمية  وثيقة  يف  مزور  وا�ستعمال 
املعنية  كانت  عندما  الق�سية  وقائع  تعود  اأين  �سفر 
ال�سفر على م�ستوى املركز  باإجراءات  القيام  ب�سدد 
املكلف  العون  انتباه  لفت  الطبول  لم  احلدودي 
ال�سفر)  وثيقة  �سحة  يف  �سكوك  الوثائق  مبراقبة 
ليتم حجزه  جواز �سفر( املقدمة من طرف املعنية 
وت�سليمه اىل م�سالح ال�رضطة لأمن دائرة القالة  اأين 
اأ�سفر  التحقيق املنجز وكذا اخلربة التقنية  اأن جواز 
اإجرامية  التزوير متت بطريقة  ال�سفر مزور وعملية 
احرتافية ليتم توقيفها مع اجناز ملف ق�سائي �سدها 
اأمام  قدمت  املزور  وا�ستعمال  التزوير  ق�سية  عن 
اجلهات الق�سائية املخت�سة لدى حمكمة القالة �سدر 

يف حقها حكم ق�سائي بـ06 اأ�سهر حب�س
رزق اهلل �سريف 

�صكان عطو�ش بتيزي وزو 
يطالبون بتعبيد الطريق

نا�سد �سكان قرية عطو�س ببلدية ماكودة يف ولية 
رئي�س  راأ�سها  وعلى  املحلية  ل�سلطات  وزو  تيزي 
عربوا  وقد  بقريتهم  املار  الطريق  بتعبيد  البلدية 
عن معاناتهم اليومية جراء التاأثري ال�سلبي الذي قد 
يحدثه الغبار املتطاير يف الهواء والذي قد يعر�س 
�سحة عائالتهم اإىل اخلطر ب�سبب تلوث املحيط، 
حتى  واملنافذ  النوافذ  غلق  عليهم  يفر�س  والذي 
ونهارا،  ليال  منازلهم  اإىل  الغبار  هذا  يت�رضب  ل 
التي  والقمامات  الأو�ساخ  عن  النظر  بغ�س  بهذا 
بدورها  والتي  الطريق  قارعة  على  اأكواما  ت�سكل 
وت�سمح  والبعو�س  والذباب  النامو�س  اإليها  جتلب 
له بالنت�سار تزامنا مع حرارة ال�سيف اجلافة ويف 
اتخاذ  ب�سدد  اأنه  البلدية  رئي�س  اأكد  ذاته  ال�سياق 
الطريق  وتعبيد  اإجناز  يف  بال�رضوع  يتعلق  قرار 
املطلوب من ال�سكان، ومن املنتظر اأن يتج�سد يف 

الأيام القليلة القادمة

العقد الغازي اجلزائري-
االيطايل

جتديد العقد لع�صر 
�صنوات اأخرى 

للمحروقات،  الوطنية  ال�رضكة  وقعت 
على  باجلزائر  الأربعاء  اأم�س  �سوناطراك، 
اتفاق مع املجمع الطاقوي اليطايل، اينيل  
�سنوات  لع�رض  بتجديد  يتعلق   ،)ENEL(
الطبيعي  الغاز  بيع/�رضاء  عقدهما  اأخرى 
العقد  على  الأوىل  بالأحرف  التوقع  مت  و 
�سوناطراك  رئي�س جممع  نائب  من طرف 
املكلف بن�ساطات الت�سويق، اأحمد مزيغي 
كالوديو  اينيل،  التجاري ملجمع  املدير  و 
العام  املدير  الرئي�س  بح�سور  ماكيتي 
ل�سوناطراك ر�سيد ح�سي�سي و مبوجب هذا 
التفاق يوؤكد الطرفان و يعززان �رضاكاتهما 

التاريخية التي تعود ل�سنة 1991. 
و ي�سمن هذا التفاق املمتد على 8 �سنوات 
و �سنتني عمليتني متوين ايطاليا ب 3 مليار 

مرت مكعب �سنويا .

ال�سعودية 

حظر دخول املقيمني 
ومركباتهم اإىل مكة

منع  املكرمة  مكة  اإمارة  �سلطة  اأعلنت 
ومركباتهم  اململكة  يف  املقيمني  دخول 
مكة اعتبارا من يوم اجلمعة القادم وحتى 
12 اأوت وي�سمل املنع و�سائل املوا�سالت 
فيما  و�ساحنات،  وحافالت  مركبات  من 
و�سائل  �سمن  مرة  لأول  القطار  يدخل 
الو�سول املمنوع دخولها اإىل مكة املكرمة 
وا�ستثنت الإمارة من هذا املنع من يحمل 
من  �سادرة  مقيم  هوية  اأو  حج،  ت�رضيح 
عمل  ت�رضيح  اأو  املقّد�سة،  العا�سمة 
احلج  فرتة  خالل  املقد�سة  بامل�ساعر 
واأو�سحت  املخت�سة  اجلهات  �سادرا عن 
و�سائل اإعالم �سعودية اأن هذه الإجراءات 
للحج،  املنظمة  التعليمات  اإطار  تاأتي يف 
يف  الأمني  ال�سبط  مراكز  اأن  اإىل  م�سرية 
اإجراءات  تطبيق  �ستتوىل  مكة  مداخل 
بحق  النظام  وتطبيق  والتدقيق  التحقق 

املخالفني.

24

برجمت الهيئة املنظمة لعقد امللتقى الوطني و الذي �ستجري فعالياته اليوم بجامعة ابن خلدون 
بتيارت 39 مداخلة مق�سمة على اأربعة ور�سات و جل�سة رئي�سية واحدة و هذا مب�ساركة 21 جامعة 

من القطر اجلزائري باالإ�سافة اإىل  م�ساركة معهد ال�سحافة و االأخبار مبنوبه بتون�س يف هذه 
الفعاليات، حيث يتناول امللتقى ا�سكالية لغة ال�سحافة و دورها يف حتقيق الر�سالة االعالمية .

ح-كرمي
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