
اجلزائريون على قلب 
واحد وراية واحدة 

و�صع 11 �صخ�صا  حتت الرقابة 
الق�صائية يف ق�صية 16 مليار 

مكتتبو عدل يحتجون 
ويتوعدون الوكالة

الأبواب مفتوحة اأمام
 كل النقابات

حمللون �سيا�سيون ل الو�سط

هناك ما هو اأهم من بقاء بن �صالح اأو رحيله

»املال ال�سايب يعلم ال�سريقة«

بناوؤون يلجون عامل 
الإجرام من اأو�صع اأبوابه

10 ولة مهددون بال�صجنب�سبهة التواطوؤ يف نهب العقارو تبديد املال العام
�ص4
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رئي�ص التن�سيقية للأئمة  جلول 
حجيمي ل الو�سط

ا�صتهداف الأئمة و 
املرجعية الفكرية 

�ص3خمطط مدرو�س

�ص4

�ص4 �ص3 �ص5

�ص4

بعد امللحمة التي �سنعها 
الفريق الوطني 

اأمن والية امل�سيلة 

كوطة 10 اآالف تطالب ب�سهادات ما قبل التخ�سي�ص

وزير العمل تيجاين ح�سن هدام
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املوؤ�س�سات الرتبوية واجلامعية ومراكز التكوين 

ا�ستقبال 11 مليون تلميذ وطالب جامعي يف الدخول املقبل 
من املت�قع اأن ت�ستقبل امل�ؤ�س�سات 
ومراكز  واجلامعية  الرتب�ية 
الدخ�ل  خالل  املهني  التك�ين 
البيداغ�جي مل��سم 2019/2020, 
متمدر�س  ملي�ن   11 من  اأزيد 
وطالب جامعي ومتك�ن, ح�سب ما 
اأفادت به الي�م االثنني اإح�سائيات 

لل�زارة االأوىل. 
ن�رشتها  التي  االأرقام  تفيد  و 
ال�زارة االأوىل غداة اجتماع وزاري 
للدخ�ل  خ�س�س  م��سع  م�سرتك 

من  اأزيد  ا�ستقبال  االجتماعي, 
»09 ماليني متمدر�س و1.8 ملي�ن 
و380  االأط�ار  لكل  طالب جامعي 
التك�ين  قطاع  يف  متك�ن  األف 
املهنيني«و�سي�سهد  والتعليم 
املقبل  املدر�سي  الدخ�ل 
دخ�ل  امل�سدر-,  ذات  -ح�سب 
حيز اخلدمة »اأكرث من 695 من�ساأة 
درا�سية جديدة, منها 452 ابتدائية 
و144 مت��سطة و99 ثان�ية, وهذا 
مدر�سي  مطعم   273 على  عالوة 

جديد«.
العايل  التعليم  قطاع  �سيتعزز  كما 
من  بـ«اأكرث  العلمي  والبحث 
62.000 مقعد بيداغ�جي جديد, 
جديد  �رشير   31.000 من  واأكرث 
لفائدة الطلبة, لت�سل بذلك طاقة 
االإي�اء االإجمالية اإىل اأكرث من 658 

األف �رشير«.
التك�ين  قطاع  �سيعرف  وبدوره, 
 24« دخ�ل  والتمهني  املهني 
حيز  جديدة  تك�ين  م�ؤ�س�سة 

تقدر  ا�ستيعاب  بطاقة  اخلدمة 
مرتب�س,  األف   15.000 من  باأكرث 
م�ؤ�س�سة   1295 اإىل  بذلك  لت�ساف 

م�ج�دة حاليا«.
لالإ�سارة فاإن هذا االجتماع الذي 
الدين  ن�ر  االول  ال�زير  تراأ�سه 
بدوي خ�س�س لدرا�سة حت�سريات 
مبا  املقبل,  االجتماعي  الدخ�ل 
بالدخ�ل  املتعلقة  تلك  فيها 
خالله  مت  حيث  البيداغ�جي 
من  املتخذة  االإجراءات  عر�س 

وقدم  وزاريا,  قطاعا   17 طرف 
املرحلية  تقاريرهم  ال�زراء 
التح�سريات,  هذه  بخ�س��س 
القرارات  تنفيذ  مدى  خا�سة 

املجل�سني  خالل  املتخذة 
 23 ي�مي  املنعقدين  ال�زاريني 
بخ�س��س   2019 و19ماي  اأفريل 

نف�س امل��س�ع.

خبر في 
صورة

اأجواء خرافية مبلعب 5 جويلية
 

�سهد ملعب 5 ج�يلية االأوملبي اأج�اء رائعة من خالل تنقل كبري 
من  امللعب  مدرجات  مالأت  التي  اجلزائرية  والعائالت  لالأن�سار 
اجل م�ساهدة اللقاء عرب ال�سا�سات العمالقة التي قامت بتنظيمها 
�رشكة الهاتف النقال »اأوريدو«, حيث �سهدت املقابلة اأج�اء كبرية 
ون�ساء  رجال  الفئات  بق�ة من خمتلف  تنقل�ا  الذين  االأن�سار  من 
واأطفال وكبار ال�سن والذين اأب�ا اإال متابعة املقابلة قبل اأن ي�سعل�ا 

االأج�اء من خالل االحتفال باإ�سعال االألعاب النارية.

 رثاء ال�ساب عيا�ش بق�سيدة موؤثرة
لل�سعر  ال�طني  اللقاء  يف  امل�ساركني  ال�سعراء  احد  اأم�س  فاجاأ 
ال�طني  ال�سال�ن  برنامج  �سمن  الب�يرة  والية  حتت�سنه  الذي 
عيا�س   « املرح�م  لل�ساب  رثاء  ق�سيدة  باإلقائه  اجلميع  للرتاث 
وحتى  ال�طني  العام  الراأي  رحيله  ق�سة  هزت  الذي   « حمج�بي 
الدويل بعد �سق�طه يف بئر اإرت�ازية يف م�سهد اأقرب اىل اخليال 
امل�ؤثرة  اللحظات  تلك  ال�سعبي  ال�ساعر  هذا  ا�سرت�سل  حيث   ,
بكلمات عميقة هزت م�ساعر جميع اجلمه�ر احلا�رش يف القاعة 
بل هناك من غلبته الدم�ع من �سدة التاأثر الكبري بهذه الق�سيدة 
التي امتدت اىل خمتلف الظ�اهر التي ا�ستفحلت يف جمتمعنا على 

غرار احلرقة واالنتحار والطالق والعنف �سد الن�ساء وغريها .
اأ.م

خالل 24 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
10 اأ�سخا�ش

متفاوتة  بجروح  اآخرون   18 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخا�س   10 لقي 
اخلط�رة يف 6 ح�ادث على م�ست�ى الرتاب ال�طني تعد االأكرث 
اأم�س  به  اأفادت  ما  ح�سب   , االأخرية  �ساعة   24 خالل  دم�ية 

االثنني م�سالح احلماية املدنية.
اأجل  من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت  اآخر  جانب  ومن 
اأم  واليات  من  كل  م�ست�ى  على  ح�رشية,  حرائق   3 اإخماد 
الب�اقي, تيارت و عني الدفلة ومل ت�سجل اأي خ�سائر ب�رشية يف 

هذه احلرائق. 
الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز 80 قنطار من مادة 
ال�سمة املقلدة 

بامل�سيلة  ال�طني  للدرك  االإقليمية  املجم�عة  اأفراد  متكن 
للم�سمى  طرف  من  املقادة  رون�  ن�ع  من  �ساحنة  ت�قيف  من 
وتفتي�س  ال�ثائق  مراقبة  �سطيف,بعد  ب�الية  ال�ساكن  ع(  )د, 
تقدر  ال�سمة  مادة  من  معتربة  كمية  على  العث�ر  مت  ال�ساحنة 
معباأة   , مطح�نة  املقلدة  ال�سمة  مادة  من  بح�ايل 80 قنطار 
داخل اأكيا�س �سعة 50 كلغ , حيث مت حجز الب�ساعة و ت�سليمها 
اإىل مديرية اأمالك الدولة بامل�سيلة , وو�سع ال�ساحنة باملح�رش 
البلدي, مت اإعداد ملف ق�سائي واإر�ساله اإىل ال�سلطات الق�سائية 

املخت�سة .

اأ�سيب  و  اأ�سخا�س   5 هلك 
متفاوتة  بجروح  اآخرون   13
وقع  �سري  حادث  يف  اخلط�رة 
على  االثنني  اإىل  االأحد  ليلة 
مبدخل   43 ال�طني  الطريق 
مدينة �سيدي عبد العزيز ب�الية 
االحتفال  خالل  ذلك  و  جيجل 
بانت�سار املنتخب ال�طني لكرة 

االأفريقية,  املناف�سة  القدم يف 
املكلف  به  اأفاد  ما  ح�سب 

باالت�سال باحلماية املدنية.
بعد  احلادث  وقع  قد  و 
اإثر  على  بقليل  الليل  منت�سف 
�ساحنة  بني  عنيف  ا�سطدام 
نفعية  �سيارة  و  ن�سف مقط�رة 
من  متنها جمم�عة  على  كانت 

بف�ز  يحتفل�ن  هم  و  ال�سباب 
املالزم  اأو�سحه  كما  اخل�رش, 
اأول اأحالم ب�مالة, م�سيفة باأن 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  �سحايا   3
لفظ�ا  قد  �سنة   29 و   13 بني 
اأنفا�سهم االأخرية بعني املكان.

 6 اأن  املتحدثة  اأ�سافت  و 
وحدات للحماية املدنية تتك�ن 

تدخل�ا  قد  عن�رشا   40 من 
للجرحى  االإ�سعافات  لتقدمي 
م�ست�سفى  اإىل  نقلهم  قبل 
ملدينة  ال�سعيد  جمدوب 
اثنني  اأن  اإىل  م�سرية  الطاهري, 
 14( نقلهم  مت  الذين  من   )2(
مبجرد  ت�فيا  قد  �سنة(   16 و 

اإدخالهم امل�ست�سفى.

 �سيدي عبد العزيز بجيجل

هالك 5 اأ�سخا�ش اإ�سابة 13 بجروح  يف حادث �سري 

العبو اخل�سر يحتفلون 
به�ستريية

ال�طني مبا�رشة بعد  عّمت فرحة ه�ستريية لدى العبي املنتخب 
اإىل  اخل�رش  وتاأهل  ونيجرييا  اجلزائر  مباراة  اإنهاء  احلكم  اإعالن 
اإ�سماعيل  الالعب  رفقاء  اأطلق  لالأمم, حيث  اإفريقيا  كاأ�س  نهائي 
�سجلها  التي  املبا�رشة  املخالفة  عقب  لالأفراح  العنان  نا�رش  بن 
زميلهم ريا�س حمرز, واحتفل�ا بطريقة جن�نية مع االأن�سار الذين 
كان�ا حا�رشين يف ملعب القاهرة الدويل قبل ان ي�ا�سل�ا االأفراح 
يف غرف تغيري املالب�س واحلافلة التي كان تقلهم اإىل الفندق, اأين 
احتفلت العنا�رش بالرق�س والغناء مع االأن�سار على راأ�سهم الثنائي 

باليلي وحمرز.  

اأ�سفرت حملة احل�ساد والدر�س 
-2018 )م��سم  ورقلة  ل�الية 
  96.915 حتقيق  عن   )2019
املتن�عة,  احلب�ب  من  قنطارا 
االثنني  اأم�س  به  اأفادت  ح�سبما 

مديرية امل�سالح الفالحية.
وتتمثل كمية احلب�ب املح�س�دة 
القمح  من  قنطارا   74.115 يف 
من  قنطارا  و12.400  ال�سلب 
القمح اللني اإىل جانب 10.400 

نف�س  وفق  ال�سعري,  من  قنطار 
هذا  من  ت�سليم  ومت  امل�سدر 
 79.648 من  اأزيد  املح�س�ل 
تعاونية  اىل  احلب�ب  قنطار من 
احلب�ب والبق�ل اجلافة ب�رقلة 
 64.404 على  م�زعة  وهي 
ال�سلب  القمح  من  قنطارا 
القمح  من  قنطارا  و11.512 
اللني و اأزيد من 3.732 قنطارا 

من ال�سعري, كما مت ت��سيحه.

الكمية  �سمن  و�ستخ�س�س 
 40 املحققة  االإجمالية 
لال�ستهالك  قنطارا  ر46.033 
الكمية  باقي  �ست�جه  فيما 
  33.614 80ر  ب  واملقدرة 

قنطارا لال�ستعمال كبذور.
امل�ساحة  فاإن  ولالإ�سارة 
احلب�ب  لزراعة  املخ�س�سة 
خالل  و�سلت  ورقلة  ب�الية 
اإىل  اجلاري  الفالحي  امل��سم 

2.883 هكتار معظمها خ�س�س 
ب�اقع  ال�سلب  القمح  الإنتاج 
2.229 هكتار يليها القمح اللني 
بـ299  فال�سعري  هكتار  بـ355 
تخ�سي�س  جانب  اإىل  هكتار 
 37 بـ  قدرت  اأخرى  م�ساحة 
الذي  اخلرطال  لزراعة  هكتارا 
اإىل  ال�سنة  هذه  منت�جه  و�سل 
اأ�سري  مثلما  قنطار,   1.480

اإليه.

ورقلة 

ح�سد نحو 97 األف قنطار من احلبوب 
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بعد امللحمة ال�صعبية التي �صنعها الفريق الوطني 

اجلزائريون على قلب واحد وراية واحدة 
طائرات ع�صكرية اإ�صافية لنقل املنا�صرين اإىل القاهرة 

�صنع الفريق الوطني اجلزائري بفوزه الأ�صطوري على الفريق النيجريي يف ت�صفيات كاأ�س اأفريقيا اجلارية اأحداثها مب�صر 
اأجواء خا�صة يف اجلزائر وخمتلف اأنحاء العامل اأين يتواجد اجلزائريون يف �صور ت�صبه بالكثري امللحمة ، والتي زادت يف 
تر�صيخ الراية الوطنية و عززت من الوحدة الوطنية ، لت�صلح الريا�صة و على يد الفريق الوطني ما اأف�صدته ال�صيا�صة .

ع�صام بوربيع 

كانت  التي  الوطنية  الراية 
موؤخرا حمل تهجم من طرف 
اأعداء  و  الأو�ساط  بع�ض 
ربانية  هبة  جاءت  اجلزائر، 
لتعيد لها مكانتها يف اجلزائر 
و يف العامل باأكمله ، فمن من 
يتمنى  يكن  مل  اجلزائريني 
جزائريا  اأنه  اأم�ض  اأول  ليلة 
من  الكثري  عن  بعيدا  بالفعل 
احل�سابات التي اأ�سبحت تلوث 
وحماولة   ، ال�سيا�سي  اجلو 
النعرات  يف  ال�ستثمار  الكثري 

اجلهوية ،و العرقية .

يف  الوطنية  الفريق  فوز  بعد 
�سورته امللحمية �سقطت كل 
الأ�سماء ومل يعد هناك جمال 
اأو  قبائلي  ذلك  عن  للحديث 
عربي  ذلك  اأو  اأمازيغي  ذلك 
اأو �ساوي اأو غريها من اأ�سماء 
�سموها فقط ، و اأ�سبح ال�سعار 
الوحيد هو جزائري ، والراية 
الوطني  العلم  هي  الوحيدة 

علم ال�سهداء .
ومن  القدم  كرة  فا�ستطاعت 
خالل الفريق الوطني اأن تعزز 
معامل الوحدة الوطنية ، بعدما 
الأو�ساط  من  العديد  حاولت 
يف   ، الوتر  هذا  على  اللعب 

 ، حماولت وا�سحة الأهداف 
لكن هبة ربانية وم�سيئة من اهلل 
خ�سفت بكل هذه املخططات 
على  اجلزائريني  وجعلت   ،
 ، واحد  وعلم  واحد  قلب 
م�ساعر  تدفق  بعد  خا�سة 
اجلزائرية  وم�ساعر  الوطنية 
اأ�سكتت  التي  النوفمربية 
اجلزائر  على  مزايد  كل 
و  داخلها  ومن  خارجها  من 
ال�سيدة فقط  الكلمة  اأ�سبحت 

هي اأنا جزائري وكفى .
عديدة  ور�سائل  كثرية  �سور 
 ، الوطني  الفريق  �سنعا 
الوطنية  الراية  ترى  عندما 

عاليا  ترفرف  ال�سهداء  راية 
وكذلك   ، باري�ض  اأجواء  يف 
من  الوطنية  الراية  اعتناق 
و  الأمريكي  ال�سفري  طرف 
طرف  من  وكذلك   ، زوجته 
الذي  الربيطاين  ال�سفري 
مع  ليحتفل  ال�سارع  اإىل  خرج 
املقابلة  وي�ساهد  اجلزائريني 
 ، املركزي  الربيد  �سارع  يف 
هذا  �سدق  عن  يعرب  هذا  كل 
ال�سعب امل�سامل و الأبي الذي 
ا�ستثناء  اأنه  يربز  مرة  كل  يف 

وحمل الإعجاب .
الفريق  وفوز  احتفالت 
م�ساعر  اأيقظت  الوطني 

الوطنية يف اجلزائريني �رشقا 
 ، وجنوبا  �سمال  و  وغربا 
وال�سموم  براثن  من  وغ�سلتها 
هذا  اأعداء  عمل  طاملا  التي 
البلد على زرعها ، و�سعيها اإىل 
تنفيذ خمططات التفرقة ،من 

اأجل م�سالح معينة .
على  تتالحق  الربكات 
وهم  الوطنيني  و  اجلزائريني 
رموز  بدخول  ي�ستب�رشون 
الآخر  تلو  الواحد  الع�سابة 
العديد  وبداية   ، ال�سجون  اىل 
من املوؤ�رشات عن خري قادم 
ب�سفة  الأ�سعار  تهاوي  بعد   ،
من  الكثري  وزوال   ، عامة 

املظاهر مثل كارثة البكالوريا 
يف عهد بن غربيط ، و العديد 
من املوؤ�رشات الإيجابية ، كل 
اجلي�ض  قيادة  من  بدعم  هذا 
كانت  التي  الوطني  ال�سعبي 
حما�سبة  اإىل  دعت  من  اأول 
تدعم  وهاهي   ، الع�سابة 
يف  وتزرع  الوطني،  الفريق 
اأخرى  اأو  بطريقة  لعبيه 
ميزت  التي  القتالية  الروح 
الالعبني الذين حترروا نف�سيا 
امللحمة  و  احلراك  بف�سل 
كان  التي  اجلزائرية  ال�سعبية 

اجلي�ض داعما لها .
ومن املوؤكد اأن اأعداء اجلزائر 

ل�سيما من داخلها مل يغم�ض 
بعد  اأم�ض  اأول  ليلة  جفن  لهم 
زرع  يف  اأمالهم  حتطمت  اأن 
اللحمة بني  تلك  الفتنة وك�رش 
ال�سعب و جي�سه ، وبني ال�سعب 
تلك   ، ال�سهداء  راية  ورايته 
النفحات الوطنية ، التي جعت 
و  تختفي  الروؤو�ض  من  الكثري 
�ستختفي ملدة طويلة ، بعد اأن 
الوطنية  بالروح  اإخرا�سها  مت 
على  خمططتها  وحتطم 
القوية  املعنوية  الروح  اأ�سوار 
ال�سعب  وهذا  الوطني  للفريق 
تقف  التي  اجلماهري  وهذه 

وراءه .

رئي�س التن�صيقية لالأئمة  جلول حجيمي ل الو�صط

املرجعية  و  الأئمة  ا�ستهداف 
مدرو�س خمطط  الفكرية 

.          وقفة احتجاجية غدا الأربعاء لتكري�س حماية الإمام
.       نرف�س لغة العنف و ندعو دائما لفتح اأبواب احلوار

رد رئي�ض التن�سيقية لالأئمة  جلول 
التي  النتقادات   على  حجيمي 
و  ال�سيا�سة  ممار�سة  حول  طالته 
ذلك بعد مباركته للعهدة اخلام�سة 
با�سم الأئمة ،متهما اأطرافا بركوب 
يف  الت�سكيك  طريق  عن  املوجة 
عن  ،كا�سفا  الدينية  املرجعية 
غدا  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
�رشورة  على  للتاأكيد  الأربعاء 
�سن  طريق  عن  الو�ساية  حترك 
قوانني جترم التعدي على الإمام.

مطالبكم  و�صلت  اأين  اإىل 
املطروحة لدى الو�صاية؟

لتزال مطالبنا 47  التي طرحناها 
على  عي�سى  حممد  كان  حينما 
الدينية    ال�سوؤون  وزارة  راأ�ض 
على  على  ،وكان  مكانها   تراوح 
على  التعدي  يحرم  قانون  راأ�سها 
تعديل  عن  ف�سال  الدينية  الرموز 
الأجور  وق�سية  الأ�سا�سي  القانون 
وال�سكن، ونحن بدورنا ن�سدد على 
�رشورة  ال�ستجابة لهذه املطالب  
حت�سني  اأجل  من  املطروحة 
اإ�سافة  غرار  على  الإمام  و�سعية 
لفائدة  للتوظيف  �سنوية  ح�س�ض 
منت�سبي قطاع ال�سوؤون الدينية، من 
اأجل �سد العجز يف التاأطري لديها، 
ح�سا�ض  القطاع  هذا  واأن  �سيما 
حماية  يف  هاما  دورا  ويلعب 
املرجعية الدينية اجلزائرية، ومن 
ومتا�سك  الوطنية  الوحدة  ثمة 
�سيا�سة  من  ون�ستغرب  املجتمع، 
الو�ساية  تنتهجها  التي  ال�سمت  
التي  و  املطروحة  املطالب  اأما 
لزالت تراوح مكانها رغم التعليمة 
الأخرية  هذه  اأ�سدرتها  التي 
هذه  ملختلف  ال�ستجابة  حول 
غرار  على  غرار  على  املطالب، 
للتوظيف  �سنوية  ح�س�ض  اإ�سافة 

ال�سوؤون  قطاع  منت�سبي  لفائدة 
يف  العجز  �سد  اأجل  من  الدينية، 
هذا  واأن  �سيما  لديها،  التاأطري 
دورا  ويلعب  ح�سا�ض  القطاع 
هاما يف حماية املرجعية الدينية 
الوحدة  ثمة  ومن  اجلزائرية، 
املجتمع،  ومتا�سك  الوطنية 
ال�سهرية  الأجرة  برفع  مطالبه 
جمال  منت�سبي  وجميع  لالإمام 
الإ�سارة  ويجدر  الدينية،  ال�سوؤون 
منحة  من  حمرومون  الأئمة  باأن 
كل  منها  ي�ستفيد  التي  الهندام 
عمال املهن الأخرى، على الرغم 
بهندام  تلزمهم  الوزارة  اأن  من 
حمدد لالإمام، وهو غايل الثمن يف 

الأ�سواق وي�سرتيه املعني

هل هناك جديد فيما يخ�س 
حماية الإمام ؟

ل جديد من قبل الو�ساية بخ�سو�ض 
النقابة  اإحلاح  الإمام، رغم  حماية 
جترم  قوانني  �سن  �رشورة  على 
التعدي على الرموز الدينية ف�سال 
الو�ساية  قبل  من  اإ�سدار  ورغم   ،
لكن  املطالب  لهذه  لال�ستجابة 
حلد الآن مل يتم التج�سيد الفعلي 
الأربعاء  يوم  �سننظم  لذلك  لذلك، 
املركزية  مبقر  احتجاجية  وقفة 
الأمر  هذا  عن  للحديث  النقابية 
هذا  بخ�سو�ض  دعوتنا  جتديد  و 
اإىل  الذهاب  ون�ستبعد   الأمر، 
امل�سريات  و  الحتجاجات  تنظيم 
رغم ا�ستمرار الو�ساية يف جتاهل 
املطالب املطروحة وذلك لتجنيب  
نحن   فو�سى،  يف  الدخول  القطاع 
ندعوا  و  العنف  للغة  نرف�ض  
دائما لفتح اأبواب احلوار، كما اأننا 
وحافظنا  الأزمات  كل  يف  �ساركنا 
ومنار�ض  ال�ستقرار،  جو  على 

طرق الحتجاج كاأ�سلوب �سلمي.

تتهمون مب�صاندتك 
للعهدة اخلام�صة 

ومباركتك ل�صيدي ال�صعيد 
؟

لها  تعر�ست  التي  النتقادات 
الأطياف  بع�ض  قبل  من  النقابة 
ول  فقط،  املوجة  ركوب  تريد 
نحن  ال�سحة،  من  لها  اأ�سا�ض 
اأحد  ل  و  مرجعية  اأ�سحاب 
ي�ستطيع الت�سكيك يف ذلك، نحن 
يف  وحميطه  امل�سجد  ندخل  ل 
اأي  من  معني  خلطاب  الت�سويق 
جهة كانت، لكن لي�ض لن احلق اأن 
القطاع من  ومن يف  الأمام  مننع 
حقه ال�سيا�سي للتعبري عنه كبقية 
ي�ستغل  ل  اأن  ب�رشط  املواطنني 

امل�سجد .

هل من حق الإمام م�صاندة 
اأو الرتويج له  مر�صح معني 

داخل امل�صاجد؟
املنرب  اأو  امل�سجد  داخل 
املدر�سة  وحميط  واملحراب 
اإطالقا  ممكن  غري  القراآنية 
الرتويج  اأو  م�ساندة مر�سح معني 
الرئا�سية  النتخابات  خالل  له 
وتبقى  امل�ساجد،  داخل  املقبلة 
جميعا،  للنا�ض  العبادة  دور 
فامل�سجد هو مكان للعبادة ولي�ض 
م�ساندة  اأو  ال�سيا�سة  ملمار�سة 
مر�سح فالن اأو حزب فالن على 
التو�سيح  ويجب  اآخر،  ح�ساب 
ميار�ض  اأن  حقه  من  الإمام  باأن 
معني  مر�سح  وي�ساند   ال�سيا�سية 
وذلك خارج املوؤ�س�سة امل�سجدية 
بحقوق  يتمتع  مواطنا  باعتباره 

وواجبات.

حاورته: اإميان لوا�س

�صيا�صيون و حمللون �صيا�صيون ل الو�صط

�سالح بن  بقاء  من  اأهم  هو  ما  هناك 
اأظهرت بع�ض الت�رشيحات الأخرية 
ال�سخ�سيات  بع�ض  طرف  من 
الفاعلة يف ال�ساحة ال�سياحة جدل 
تتقبل  بداأت  املعار�سة  اأن  حول 
على  رئي�سا  �سالح  بن  بقاء  فكرة 
متحدثون  اعترب  وفيما  الدولة 
للو�سط اأن اخلطوة مهمة من طرف 
يف  انفراجا  �ستحدث  و  املعار�سة 
امل�سهد ال�سيا�سي وو�سع حد للمناخ 
املتوتر يرى اآخرون اأن امل�ساألة ل 
ميكن الفتوى فيها لأنها تتعار�ض 

مع مطالب احلراك ال�سعبي .
 

ا�صماعيل دب�س
بقاء بن �صالح �صرورة 

حتمية
اإ�سماعيل  ال�سيا�سي  املحلل  قال 
الرئا�سية  النتخابات  اأن  دب�ض 
خلروج  الوحيد  احلل  هي  تبقى 
اأو�سح  و  الأزمة  من  اجلزائر 
ال�سيا�سيني  بع�ض  مطالب  اأن 
اأو  التاأ�سي�سية  باجلمعية 
الرت�سح  ميكنهم  الفيدرالية 
يف  مطالبهم  وو�سع  لالنتخابات 
عر�سها  و  النتخابي  برناجمهم 
و  عليها  للت�سويت  ال�سعب  على 
من يفوز يج�سدها يف الواقع ومن 
اأكد اخلبري ال�سيا�سي  جهة اأخرى 
على �رشورة بقاء بن �سالح لإدارة 
النتخابات و اأو�سح اأن املعار�سة 
فهمت اأن وظيفة بن �سالح تنتهي 
و  جمهورية  رئي�ض  انتخاب  عند 
مامل  املتحدث  اأنه  ذات  اأ�ساف 
يتم انتخاب رئي�ض فبقاء بن �سالح 

حتمية 
دب�ض  قال  بدوي  حكومة  عن  و 
خطوة  تقّدمت  اأن املعار�سة 
بقاء  فكرة  تتقّبل  وبداأت  مهمة، 
الدولة،  راأ�ض  على  �سالح  بن 
احلكومة  رئي�ض  ا�ستقالة  مع 
وتعوي�سه  بدوي  نورالدين 
حتظى  توافقية،  ب�سخ�سية 
اإجراء  تتوىل  �سالحيات،  بكامل 
وت�سكيل  الأطراف  كل  احلوار مع 
احلكومة وهيئة امل�ستقلة لتنظيم 

النتخابات الرئا�سية.

عامر رخيلة 
املنادون بالإنتخابات 
الرئا�صية يتزايدون

اأكد املحلل ال�سيا�سي عامر رخيلة 
اأن ال�سلطة ل تزال تتم�سك باخليار 
النتخابات  خيار  و  الد�ستوري 
و  اأكرث  قبول  لديه  اأ�سبح  الرئا�سية 
املنادون بها يتزايدون و حول بقاء 
املتحدث اإذا  ذات  قال  �سالح  بن 
اإقالة  بالد�ستور فال ميكن  مت�سكنا 
بن �سالح اإل اإذا ا�ستقال و ما ينطبق 
على بن �سالح ينطبق على احلكومة 
اأ�ساف  الد�ستورية و  الناحية  من 
للمحادثات  تخ�سع  اأن امل�سالة 
و  اأخرى  جهة  �ستجري ومن  التي 
حول احلراك قال عامر رخيلة انه 
منذ اجلمعة اأخذ احلراك انعكا�ض 
اآخر وقال �ساهدنا اأ�سوات جديدة 
جديدة  طروحات  و  باأفكار  دخلت 
تعاك�ض ما نادى به احلراك يف كل 
جتاوزا  اعتربه  ما  هذا  و  جمعاته 
خطريا يف حق احلراك و مطالبه و 
عن ف�سل املبادرات ال�سيا�سية رغم 
لالأزمة  خمرج  اإيجاد  يف  كرثتها 
تعك�ض  املبادرات  اأن  رخيلة  قال 
و  لأ�سحابها  ال�سيا�سية  التوجهات 
لها بداية معلومة من حيث الأجندة 
يف  الآن  اإىل  تنجح  اأنها مل  قال  و 
ك�رش اجلمود وجتاوز حالة الركود.

املحلل ال�صيا�صي علي ربيج
تنازل املعار�صة جتاوب مع 

قائد الركان
 

قال املحلل ال�سيا�سي على ربيج اأن 
اجلماعة التي ح�رشت ندوة رحابي 
وبع�ض اأفراد املجتمع املدين الذي 
بن  بقاء  على  يوافقون  بهم  التقى 
اعتباره  ان هذا ميكن  �سالح وقال 
مبدئيا نوع من التنازل و جتاوبا مع 
خطاب قائد الأركان و اأ�ساف ذات 
اخلبري اأن بقاء بن �سالح يخدم كل 
و  غريها  و  العدالة   من  الأطراف 
ان املرحلة التي نعي�سها ت�ستدعي 
انتخابات  اإجراء  حني  اإىل  بقاءه 

ويف راأي  ربيج اأن تنازل املعار�سة 
على بقاء بن �سالح ميكن اأن يقابله 
مع  بدوي  حكومة  على  التنازل 
اإىل  رئي�سا  �سالح  بن  على  الإبقاء 
اأن  موؤكدا  انتخابات«،  اإجراء  حني 
»هذا الأمر �سيحدث انفراجا كبريا 
اجلزائري  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف 

وي�سع حدا لهذا املناخ املتوتر«.
 

قيادي حم�س حمدادو�س 
نا�صر

وثيقة احلوار ترف�س بن 
�صالح

حزب  يف  القيادي  قال  جانبه  من 
املعار�سة  ان  يعتقد  ل  اأنه  حم�ض 
و  �سالح  بن  بقاء  فكرة  تقبلت 
اأو�سح  وثيقة منتدى احلوار الوطني 
ن�ست على ذهاب الرموز ال�سيا�سية 
باأ�رشافهم  القبول  وعدم  للنظام، 
م�سريا  والنتخابات،  احلوار  على 
الآن  حلد  تغري  �سيء  ل  اأن  اإىل 
حمدادو�ض اأن حركة  اأ�ساف  و 
ذهابهم  تعترب  ال�سلم  جمتمع 
اإحدى ال�سمانات احلقيقية لنزاهة 
اأن  موؤكدا  قادمة،  انتخابات  اأي 
ذهابهم ل يعني اخلروج عن احلل 

الد�ستوري واملوؤ�س�ساتي.

املحلل ال�صيا�صي ارزقي فراد
بقاء بن �صالح خمالف 

للحراك

م�سالة  اأن  ال�سيا�سي  املحلل  قال 
و  فيها  يفتى  ل  �سالح  بن  بقاء 
ال�سعب يف امليدان و اأ�ساف انه من 
ال�سلطة  الطبقة  تغ�ض  اأن  ال�سعب 
و  احلراك  مطالب  عن  ب�رشها 
اأن بع�ض ال�سخ�سيات الفاعلة  قال 
بن  بقاء  متانع  ل  اأنها  �رشحت 
جتري  ت�رشيحاتها  اعترب  و  �سالح 
املخالف  و  املعاك�ض  الجتاه  يف 
ال�سلطة  اأن  قال  و  ال�سعب  لإرادة 
الإجراءات  بع�ض  اخذ  عليها 
تنازلت  تقدمي  عليها  و  للتهدئة 

وفق ما وعدت .
ف.ن�صرين 
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�سارة بومعزة

ت�رصيحات  يف  املحتجون  واأو�ضح 
اأم�س،  احتجاجهم،  اأن  لـ«الو�ضط« 
حني  يف  التوايل،  على  الرابع  هو 
امل�ضوؤول  طرف  من  وعدا  تلقوا 
بت�ضليمهم  بالوكالة عمراوي  ال�ضابق 
اأنه  اأو  التخ�ضي�س  قبل  ما  �ضهادات 
�ضيتم توفريها على م�ضتوى املوقع 
بداية من الأم�س، اأو ت�ضلم لهم قبل 
كون  رف�ضوه  ما  وهو  جويلية،   15
متقدمة،  جد  تعد  مواقعهم  اأ�ضغال 
تقدمي  بوعود  عليهم  الإدارة  لرتد 
مل  ذلك  اأن  اإل  ماي،  اإىل  املوعد 
الوعد  تاريخ  اإىل  و�ضول  يح�ضل، 
ال�ضابق يف 15 جويلية وهو يوم اأم�س 
بنف�س  والتعبري  الرد  قرروا  الذي 
موعده عرب تنظيم وقفة احتجاجية، 
كونهم كانوا على موعد للقاء املدير 
اأم�س  يوم  لهم  العتذار  مت  اأنه  اإل 

بحجة غيابه كونه يف مهمة عمل.
�ضعاراتهم  املحتجون  وعلق 
الوكالة  بوابة  على  املطلبية 
بهم  وعريفا  تو�ضيحا  وتت�ضمن 

ما  �ضهادة  هي  اأين   18000 »كوطة 
وعدمتونا  التي  التخ�ضي�س  قبل 
حتديد  مع  جويلية«،   15 يف  بها 
مواقعهم، »بابا اح�ضن، �ضيدي عبد 
الدويرة«،  احلرا�س،  براقي،  اهلل، 
»ن�ضبة  الأ�ضغال  تقدم  وتو�ضيح 
اأعطونا  باملائة   60 فاقت  الأ�ضغال 
التخ�ضي�س«،  قبل  ما  �ضهادات 

و«مواقعنا خط اأحمر«، حيث اأكدوا 
بها  تالعب  باأي  ي�ضمحوا  لن  اأنهم 
واأنهم �ضيحمون مواقعهم حتى ت�ضلم 
جويلية   15« �ضعار  علقوا  كما  لهم، 
قبل  ما  �ضهادة  متدولنا  وعدتونا 
التخ�ض�س عال�س الوعود الكاذبة؟«، 
الذي ذكروا من خالله  ال�ضعار  وهو 

الوكالة بالتزامها معهم،

الزاوية  حجر  اأن  املعنيون  واأ�ضاف 
يكمن يف عدم منحهم �ضهادة ما قبل 
التخ�ضي�س على غرار من ا�ضتدعوا 
لدفع ال�ضطر الرابع، رغم اأن اأ�ضغال 
داعني  منهم،  تقدما  اأقل  مواقعهم 
لتوفري ال�ضفافية يف التعامل والعدل 
فيما بني خمتلف امل�ضتفيدين، بدل 
على  جهة  ل�ضالح  التمايز  �ضيا�ضة 

الأخرى.
اآخرون من  يف حني �ضّعد غا�ضبون 
اجلهات  مطالبة  لدرجة  �ضوتهم 
عن  والك�ضف  بالتدخل  الق�ضائية 
الت�ضيري،  يف  ال�ضفافية  غياب  مدى 
ال�ضكنات  فائ�س  عن  مت�ضائلني 
الوكالة  متهمني  بـ2001،  اخلا�ضة 
بالتالعب بهم على مدار 6 �ضنوات 
باأموالهم مع تاأجيل مواعيد الت�ضليم 
مع  يت�ضارب  �ضكل  يف  مرة  كل  يف 
ال�ضابقة  الر�ضمية  الت�رصيحات 
فتح  عن  لالإعالن  واملرافقة 

ال�ضيغة.

كوطة 10 اآالف تطالب ب�سهادات ما قبل التخ�سي�ص

مكتتبو عدل يحتجون ويتوعدون الوكالة
نظم الع�سرات من كوطة 18000 �سكن بعدل 2: بابا اح�سن الدويرة و�سيدي عبد اهلل وبراقي 

واحلرا�ص، اأم�ص، وقفة احتجاجية اأمام مقر الوكالة الوطنية لتح�سني ال�سكن وتطويره »عدل«، 
مطالبني بت�سليمهم �سهادات ما قبل التخ�سي�ص نظرا لتقدم االأ�سغال مبواقعهم.

م�سروع الديوان الوطني للخدمات املدر�سية

النجاح مرتبط بتعزيز اآليات مكافحة الف�ساد
الرتبية  بقطاع  فاعلون  حدد 
اأن  يجب  التي  املعايري  من  جمموعة 
للخدمات  الوطني  ترتبط بالديوان 
اأجل  من  الدرا�ضة،  حمل  املدر�ضية 

حمايته من الف�ضاد.     
جدد بوديبة اأم�س يف ت�رصيح اإعالمي 
له، فتح ملف الإطعام والنقل املدر�ضي، 
واأن �ضجلوا موقفهم  باأنهم �ضبق  قائال 
بناء على اأن اخلدمات املدر�ضية �ضمن 
البيداغوجي،  والفعل  املمار�ضات 
وبالتايل فاإن الإطعام املدر�ضي والنقل 
بيداغوجيتان  عمليتان  هما  املدر�ضي 
م�رصوع  رف�ضوا  عليه  وبناء  بامتياز، 
الوطنية على هذه  الرتبية  تنازل وزارة 
الداخلية،  وزارة  ل�ضالح  اخلدمات 
اأنه كان الأوىل التفكري  م�ضيفا بح�ضبه 
باجلدية الالزمة حول كيفية اإبقاء هذا 
البيداغوجي،  بالفعل  مرتبطا  الف�ضاء 
مربزا باأن اإ�ضناد هذا امللف اليوم اإىل 
وزارة الداخلية مع التفاوت يف مداخيل 
بني  وحتى  لأخرى  ولية  من  البلديات 
اإ�ضافة  الواحدة،  الولية  يف  البلديات 
اإىل �ضعف خدماتها عموما نظرا لتعدد 
ال�ضالحيات  وحمدودية  امل�ضاغل 
اإثر ذلك  واملوارد املالية، يطرح على 
الت�ضيري  اإمكانية  حول  كبريا  اإ�ضكال 
املدر�ضية، يف  اخلدمات  لهذه  املثايل 
البيداغوجي  الإطار  عن  ابتعاده  ظل 
بلوغ  يجانب  يجعله  ما  لها،  الطبيعي 

اخلدمات  ولهذه  له  امل�ضطر  الهدف 
على حد تعبريه. واأ�ضار نف�س املتحدث 
اإىل اأن ا�ضتقاللية وزارة الرتبية الوطنية 
حتى  �رصوري،  امللف  هذا  ت�ضيري  يف 
عملية  اخلدمات جمرد  ت�ضبح هذه  ل 
روؤية  اإعداد  اإىل  داعيا  بحتة،  مادية 
قانونية م�ضبوطة لإحلاق هذا الديوان 
الوطنية  الرتبية  وزارة  م�ضوؤولية  حتت 
وزارة  تدخل  واقت�ضار  اإن�ضائه،  بعد 
فقط  املايل  التمويل  على  الداخلية 
لدعم الفعل البيداغوجي واإبعاد امللف 
الأمر  هذا  باأن  موؤكدا  البزن�ضة،  عن 
�ضيكون اأف�ضل من الت�ضيري احلايل لهذه 

اخلدمات من طرف البلديات.
الف�ضاد  ا�ضتن�ضاخ  اإمكانية  وبخ�ضو�س 
الذي عرفه ديوان اخلدمات اجلامعية، 
قيد  املدر�ضية  اخلدمات  م�رصوع  يف 
الف�ضاد  باأن  بوديبة  الدرا�ضة، فاأو�ضح 
القانون  �ضلطة  غياب  اإىل  مرده 
على  والتغطية  العدالة  وا�ضتقاللية 
موؤكدا  املجالت،  بهذه  كبرية  ملفات 
حمرتمة  القانون  �ضلطة  تكون  لو  باأنه 
توفر  رفقة  م�ضتقلة،  تكون  والعدالة 
هذه  �ضري  مراقبة  للمواطنني يف  احلق 
بالجتاه  الأمور  �ضت�ضري  الأموال، 

ال�ضليم ح�ضبه.
بخ�ضو�س  امل�ضدر  نف�س  واأ�ضاف 
�رصوط  كل  ل�ضتكمال  الزمنية  الآجال 
اإن�ضاء هذا الديوان، باأنه »اإذا اأردنا اأن 

حتدثنا  الذي  باملفهوم  ديوانا  نن�ضئ 
البيداغوجية  بالعملية  وربطه  عنه، 
هي  املدر�ضية  اخلدمات  هذه  وجعل 
تكملة للفعل البيداغوجي، اأظن اأن ذلك 
اأي�ضا  وي�ضتلزم  ودرا�ضة،  وقت  �ضياأخذ 
حتى  �ضارم  قانوين  ب�ضياج  الإحاطة 
اإىل  تكون الأمور وا�ضحة، ورمبا ن�ضل 

هذا الهدف يف حدود ال�ضنة«.

 ربط اإن�ساء الديوان مبعايري 
حمايته من الف�ساد

فيدرالية  رئي�ضة  اعتربت  جهتها   من 
اأولياء التالميذ جميلة خيار،باأن »اإن�ضاء 
و�ضيخدم  جيد  �ضيء  الديوان  هذا 
املدر�ضة اجلزائرية �ضيما البتدائيات، 
عاتقه  على  �ضياأخذ  ذلك  على  وزيادة 
اإقرار حل نهائي مل�ضكل املدار�س التي 
لأن  مدر�ضية،  مطاعم  على  حتتوي  ل 
م�ضاحة  على  تتوفر  ل  مدار�س  هناك 
كافية لإن�ضاء مطعم خا�س بها، ونحن 
كنا طلبنا من قبل يف اإطار ت�ضوية هذا 
التي  املدر�ضة  تتكفل  باأن  امل�ضكل، 
كبري  ومطعم  وا�ضعة  م�ضاحة  متتلك 
البلدية  ابتدائيات  باإطعام كل تالميذ 
املتواجدة يف اإقليمها، م�ضيفة »ونحن 
اخلدمات  ملف  ت�ضيري  اإبقاء  نف�ضل 
من  الداخلية،  وزارة  بيد  ال�ضحية 
بني  امل�ضوؤوليات  تقاذف  منع  اأجل 
واأن  �ضيما  والداخلية،  الرتبية  وزارتي 

وكذلك  وا�ضح  لها  املنظم  القانون 
واللوجي�ضتيكية،  الت�ضيريية  الأمور 
طبيعة  توحيد  �رصورة  على  وي�ضدد 
لفائدة  املدر�ضية  اخلدمات  و�ضفة 

املتمدر�ضني يف البتدائيات«.
اإمكانية  من  التخوف  بخ�ضو�س  اأما 
ديوان  عرفه  الذي  الف�ضاد  ا�ضتن�ضاخ 
م�رصوع  يف  اجلامعية،  اخلدمات 
الدرا�ضة،  قيد  املدر�ضية  اخلدمات 
ال�رصورية  املعايري  و�ضع  اإذا مت  باأنه 
الرقابة  وتفعيل  امل�ضوؤوليات  وحتديد 
احلكومة  من  املخت�ضني  قبل  من 
بالإمكان  الجتماعي،  وال�رصيك 
بهذه  للف�ضاد  اأي مدخل  الق�ضاء على 
م�ضكل  اأن  اإىل  م�ضريا  اخلدمات، 
الف�ضاد لي�س يف اإن�ضاء الهيئات بل يف 
الرقابة الدائمة لها، مردفة تقول باأنه 
اجلمهورية  قوانني  هلل  احلمد  »اليوم 
تطبق، وباإذن اهلل �ضتكون هناك مراقبة 
دائمة على هذه الهيئة، لأن الف�ضاد ل 
يرتبط بنمط ديوان بل ميكن حدوثه 
الآجال  الهيئات«.وبخ�ضو�س  كل  يف 
اإن�ضاء  �رصوط  كل  ل�ضتكمال  الزمنية 
امل�ضدر  نف�س  اأ�ضاف  الديوان،  هذا 
اآجال  بخ�ضو�س  بعد  نعلم  ل   « باأن 
هذا  اإن�ضاء  اإجراءات  ا�ضتكمال 
على  بعد  نطلع  مل  لأننا  الديوان، 

تفا�ضيل هذا امل�رصوع«.
�ص.ب

ب�سبهة التواطوؤ يف نهب العقارو تبديد املال العام

10 والة مهددون بال�سجن  
لتورطهم يف ق�سايا ف�ساد

اأمن والية امل�سيلة 

و�سع 11 �سخ�سا  حتت الرقابة الق�سائية يف ق�سية 16 مليار 

الغربية  يعي�س 10  ولة  باجلهة 
حالة طوارئ ق�ضوى على  خلفية 
ملفات  يف  التحقيقات  انطالق 
بالوليات  املرتاكمة   الف�ضاد  
طيلة  راأ�ضها   على  كانوا  التي 
اأغلبها  والتي  الزمن  من  ع�رصية 
التي  الف�ضاد   بق�ضايا  مرتبط 
اأعمال  رجال  مع  حتركت  
ثقيلة  واأ�ضماء   ووزراء  معروفني 
اإىل  جترهم  قد  الغربية  باجلهة 

احلب�س  .
اأن  املنتظر  من  وهران  ففي 
ال�ضابقني   الواليني  من  كل  ميثل 
املالك  الغني زعالن وعبد  عبد 
بو�ضياف يف ق�ضايا ف�ضاد مرتبطة 
وجملة  والهامل  حداد  بق�ضايا  
من رجال الأعمال والربملانني ، 
ناهيك عن �ضوء الت�ضيري  وتبديد 
العقار  يف  والبزن�ضة  العام  املال 
 ، ونهبه  وال�ضياحي  الفالحي 
فيها  التي حققت  امللفات  وهي 
متو�ضنت   وبعني   ، الآمن  م�ضالح 
حمو  ال�ضابق  الوايل  ميثل 
الق�ضاء يف ق�ضايا  اأمام  توهامي 
وقد  الت�ضيري  و�ضوء  العقار  نهب 

اأما   ، اإىل �ضابقته  التحقيق  ميتد 
التحقيق  فيم�س  �ضلف   بولية 
حممد  الأ�ضبق  الوايل  من  كل 
غازي ، وخليفته فوزي بن ح�ضني  
لتورطهم يف ق�ضايا ف�ضاد كربى ، 
نف�س امللف �ضيجر وايل غليزان 
الأ�ضبق جلول بوكارابيلة  ، وكذا 
يف �ضعيدة وخليفته �ضيف الإ�ضالم 
لوح ، كما ت�ضمل التحقيقات ولة 
نوري  الوهاب  عبد  تلم�ضان 
  ، احلفيظ  عبد  �ضا�ضي  واأحمد 
ح�ضاين  الطاهر  بلعبا�س  ووايل 
اأن  واأ�ضار م�ضدر ق�ضائي  ، هذا 
التحقيق  الذين  مت  الولة  اغلب 
للتحقيق  ا�ضتدعائهم  اأو  معهم 
مرتبطني بق�ضايا ف�ضاد بالتواطوؤ 
مع رجال اأعمال واإطارات �ضامية 
بتلبية طلبات  الدولة  وقاموا  يف 
كتابية،  تعليمات  دون  وزراء 
ي�ضاف اإىل القائمة  وايل البي�س 
ورد  الذي  خنفار  جمال  حممد 
ف�ضاد وعالقته  ق�ضايا  ا�ضمه يف 
امتيازات  ومنح  العقار  بنهب 

لعلي حداد دون وجهة حق  .
حممد بن ترار 

اأمر اأم�س قا�ضي التحقيق ملحكمة 
احلب�س  �ضخ�س  باإيداع  امل�ضيلة 
وو�ضع 11 حتت الرقابة الق�ضائية 
ا�ضتعمال  و  بالتزوير  تتعلق  بتهمة 
املزور يف �ضهادات ووثائق ر�ضمية 
لأجل  العمومية  الإدارة  ت�ضدرها 
مزورة  وثائق  ت�ضليم  �ضفة،  منح 
مبقابل مادي، وال�ضتعمال ل�ضهادة 

مزورة، الإهمال الوا�ضح ، التواطوؤ 
تعود  الق�ضية  وقائع  وامل�ضاركة 
طرف  من  حتقيق  فتح  اإثر  على 
يف  الق�ضائية  ال�رصطة  م�ضالح 
ق�ضية تزوير وا�ضتعمال املزور يف 
وثائق ر�ضمية، ومن خالل التحقيق 
مت التو�ضل للمتورط الرئي�ضي فيها 
املدعو ) ك،د( وعدد من املتهمني 

بلغ عددهم اأربعون ) 40 �ضخ�ضا ( 
حيث ت�ضببوا ب�رصر مادي اإجمايل 
بحوايل  قدر  العمومية  للخزينة 
�ضحايا  اأن  كم  �ضنتيم،  مليار   16
اإدارات  خم�س  هم  اجلرم  هذا 
اإحالتهم  متت  الأطراف  عمومية 
ال�ضيد وكيل اجلمهورية لدى  على 
اأحالهم  الذي  امل�ضيلة  حمكمة 

التحقيق  بدوره على عميد ق�ضاة 
اأمر  حيث  املحكمة  نف�س  لدى 
مبوؤ�ض�ضة  الرئي�ضي  املتهم  باإيداع 
مت  فيما  بامل�ضيلة  الرتبية  اإعادة 
و�ضع اأحد ع�رص )11( متهما حتت 
اإجراءات الرقابة الق�ضائية ، فيما 

ا�ضتفاد البقية من الإفراج .
عبدالبا�سط بديار

انتقل اإىل رحمة اهلل اأم�س الثنني 
حف�ضاوي  بلقا�ضم  املجاهد 
عن  العكري«  »بلقا�ضم  املدعو 
اإثر مر�س  عاما  ال85  ناهز  عمر 
ع�ضال،  ح�ضب ما علم لدى وزارة 

املجاهدين.
يف  ولد  الذي  املرحوم  كان  وقد 
خن�ضلة،  بولية   1934 جويلية   20
التحق  الذي  الأول  الرعيل  من 
الوطني  التحرير  جي�س  ب�ضفوف 
ال�ضعب  بحزب  وقبلها   1955 �ضنة 
اجلزائري، حيث اأبدى كفاءة كبرية 
يف الن�ضال واجلهاد وكان م�ضوؤول 

عن »كوموندو�س« �ضنة 1958 
مالزم  رتبة  اإىل  بعدها  لريقى 
ثاين وم�ضوؤول عن الناحية الرابعة 
�ضنة  غاية  اإىل  بباتنة  الأوىل  ثم 

.1962
كان  الن�ضالية،  م�ضريته  وخالله 
يف  امل�ضاركات  عديد  للفقيد 
املعارك وال�ضتباكات �ضد جي�س 
هجومات  بينها  من  ال�ضتعمار 
 ،1955 �ضنة  الق�ضنطيني  ال�ضمال 
الزيريز  قبو�ض�ضار،معركة  معركة 
وغداة  وغريها،  خن�ضلة  يف 
ن�ضاله  الفقيد  وا�ضل  ال�ضتقالل، 
التحق  حيث  الوطن،  خدمة  يف 
م�ضوؤول  فكان  احلزبي  بالعمل 
الوطني  التحرير  جبهة  بحزب 
املجاهدين  قدماء  مبنظمة  ثم 
لالإ�ضارة،   1971 اإىل   1966 من 
اليوم  �ضت�ضيع  الفقيد  جنازة  فان 
بولية  الظهر  �ضالة  بعد  الثالثاء 

خن�ضلة.

يوارى الرثى اليوم بخن�سلة

املجاهد بلقا�سم حف�ساوي 
يف ذمة اهلل

و  والت�ضغيل  العمل  وزير  �رصح 
تيجاين  الجتماعي،  ال�ضمان 
ح�ضن هدام، اأم�س الثنني باملدية 
م�ضمون  النقابي  »احلق  اأن 
مبوجب الت�رصيع اجلزائري« و باأن 
»الباب مفتوح اأمام نقابات العمال 
ملناق�ضة واحلديث عن م�ضاكلهم«و 
قال الوزير خالل زيارته التفقدية 
ملختلف مديريات قطاع الت�ضغيل 
اجلزائري  »الت�رصيع  اأن  بالولية 
ي�ضمن احلق النقابي و ي�ضهر على 
احلفاظ على هذا احلق و مرافقة 
والتكفل باملطالب املعرب عنها من 
»داعيا  النقابية  املنظمات  طرف 
متوازنة  و  تكميلية  »عالقة  اإىل 
كتلة  م�ضالح  العتبار  بعني  تاأخذ 

املوظفني«.

املتعلق  للجانب  تطرقه  لدى  و 
على  امل�ضاعدة  هياكل  بت�ضيري 
ا�ضتحداث  و  �ضغل  منا�ضب  توفري 
تيجاين  ك�ضف  م�ضغرة،  موؤ�ض�ضات 
مراجعة  متت  اأنه  هدام  ح�ضن 
ت�ضغيل  لدعم  الوطنية  للوكالة 
ال�ضندوق  و  )اأون�ضاج(  ال�ضباب 
البطالة  عن  للتاأمني  الوطني 
القيود  »لتحديد  موؤخًرا  )كناك( 
ال�ضباب  يواجهها  التي  العقبات  و 

حاملي امل�ضاريع ».
عن  الأول  امل�ضوؤول  اأو�ضح  و 
هذه  من  »الغر�س  اأن  القطاع 
و  ت�ضهيالت  منح  هو  املراجعة 
هذه  اإىل  للو�ضول  اأكرث  �رصوط 
الأجهزة و حتفيز روح املبادرة بني 

هذه الفئة من ال�ضباب«.

وزير العمل تيجاين ح�سن هدام

االأبواب مفتوحة اأمام
 كل النقابات

وة
ال

 ع
ري

ب�س
ير 

�سو
ت
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اإعداد: م.ثيزيري

ُم�ساعدا بّناء ي�سرقان مبلغ 
م�سكن  من  �سنتيم  مليون   17

م�ستخدمهم

يعمالن كم�ساعدا  اأقدم �سخ�سني 
بّناء قدما من والية برج بوعريريج 
على �رسقة مبلغ 17 مليون �سنتيم 
من منزل كانوا يعملون به ثم غادرا 
التي  ال�سكوى  بعد  لكن  املكان، 
املتهمان  �سد  ال�سحّية  بها  تقدم 
كان عقب اكت�سافه اأن املبلغ الذي 
بغرفة  �سندوق  داخل  يُخفيه  كان 
نومه قد اختفى، بحيث وجه لهما 
الوحيدين  كونها  االتهام  اأ�سابع 
اللذان دخال الغرفة قبل ال�رسقة، 
القب�ض  اإلقاء  مت  ذلك  اأجل  ومن 
م�سالح  قبل  من  املتهمني  على 
اأنكرا  ا�ستجوابهما  االأمن، وخالل 
واأكدا  اإليهما  املن�سوبة  التهمة 
بحيث  الفاعلني،  لي�ض  اأّنهما 
برج  والية  من  جاءا  اأّنهما  اأ�سارا 
وك�سب  العمل  اأجل  بوعريريج من 
عائلتيهما  الإعالة  العي�ض  لقمة 
اأنف�سهما  توريط  اأجل  من  ولي�ض 
يف م�ساكل هما يف غنى عنها، هذا 
ال�سحّية  اأكد فيه  الذي  الوقت  يف 
املتهمان  اأن  املنزل  �ساحب 
دون  البيت  دخال  من  الوحيدان 
مثولهما  وخالل  العائلة،   اأفراد 
العا�سمة  ق�ساء  جمل�ض  اأمام 
الت�رسيحات  بنف�ض  مت�سكا 
دفاع  جهته  ومن  ال�سابقة، 
املتهمان حاول تربئة موكليه من  
اإليهما،  املن�سوبة  ال�رسقة  تهمة 
اأي  من  خايل  امللف  اأّن  مو�سحا 
املتهمان  تورط  يثبت  مادي  دليل 
على  اأ�سا�سا  مبنّية  الق�سّية  واأّن 
اأن  اإىل  م�سريا  ال�سحّية،  �سكوك 

ال�سحّية  عائلة  اأفراد  الأحد  يكون 
هو  يكون  واأن  الق�سّية  يف  �سلع 
االأخري  يف  ملتم�سا  ال�سارق، 
الوقت  يف  هذا  بالرباءة  اإفادتهما 
الذي التم�ض فيه ممثل احلق العام 
و  نافذا  حب�سا  �سنوات   3 عقوبة 

200 األف دج غرامة مالّية.

بّناء يرّم مطعما فاخرا 
بحيدرة ثم ي�ستوىل

 على 120 مليون

بحيدرة  كائن  فاخر  طعم  تعر�ض 
�سبان  ثالث  يد  على  ال�سطو  اإىل 
يعمل  كان  �سخ�ض  بينهم  من 
عندما  كجبا�ض  ال�سحّية  مبطعم 
قام باأ�سغال الرتميم، بحيث متكنوا 
 120 يفوق  ما  على  اال�ستيالء  من 
القب�ض  اإلقاء  قبل  �سنتيم،  مليون 
ال�رسطة  عنا�رس  قبل  من  عليهم 
بعدما ر�سدتهم كامريات املراقبة 
املوجودة باملكان، واإحالتهم على 
جمعّية  تكوين  جلناية  العدالة 
اأ�رسار وال�رسقة بالتعدد مع توفر 

ظرف الك�رس والليل.

حترياتها  با�رست  االأمن  م�سالح 
تلقيها  بعد  الق�سّية  حول 
»م،  املدعو  ال�سحّية  من  �سكوى 
الفاخر  املطعم  �ساحب  حممد« 
بخ�سو�ض  بحيدرة  املتواجد 
تعر�سه  لل�رسقة من قبل �سخ�ض 
اإعادة  بعملّية  كلّفه  جّبا�ض  وهو 
رفقة  مطعمه،  وتهيئة  ترميم 
اإىل  ت�سللّوا  اآخران  �سخ�سان 
املفاتيح  با�ستعمال  املكان 
اجلبا�ض،  عليها  ا�ستوىل  التي 
م�سغوط  بقر�ض  �سكواه  ُمدعما 
ك�سف  الذي  الكامريا  ت�سجيل  به 
دخولهم  وطريقة  الفاعلني  ُهوّية 

بقطع  قاموا  بحيث  املطعم  اإىل 
بكامريات  املو�سولة  اخليوط  كل 
املراقبة ،وغريوا اجتاه الكامريات 
مل  اأّنهم  اإاّل  باخلارج،  املوجودة 
يتفطنوا لوجود كامريا يف الطابق 
ر�سدت  التي  للمطعم  ال�سفلي 
بحيث  �رسقوه  وما  حتركاتهم  كل 
كانت  نارّية  دراجة  على  ا�ستولوا 
 ،« بقبو املطعم، جهاز » ديفيدي 
مو�سيقّية،  طاولة   ،« »دميو  جهاز 
والتي  �سجادة  كهربائي،  مكّيف 
�سنتيم،  مليون   120 قيمتها  تفوق 
جناية  ت�سكل  التي  الوقائع  وهي 
واأحيلوا عقب اإنهاء التحقيق على 
التي  العا�سمة  جنايات  حمكمة 
 7 اإىل  و�سلت  بعقوبات  اأدانتهم 

�سنوات �سجنا نافذا .

 ُمواطن ُيح�سر جاره 
لإ�سالح ُمكّيف الهواء 

في�سرق منه 280
 مليون �سنتيم

هو  الق�سّية  هذه  يف  ال�سحية 
مواطن يقطن باخلروبة بالعا�سمة 
وقّرر  الهوائي،  مكّيفه  تعطل 
وهو  الإ�سالحه  �سخ�ض  اإح�سار 
جاره الذي دخل منزله و�رسق منه 
الفرار  ذ  ال  ثم  �سنتيم  مليون   280
قبل  من  عليه  القب�ض  القاء  قبل 

عنا�رس ال�رسطة.

فاإّن  ال�سحّية  اأكده  ما  فح�سب 
جاره الذي يعمل يف جمال التربيد 
كانا  ُمكّيفه  باإ�سالح  قيامه  اأثناء 
وبحكم  احلديث  اأطراف  يتبادالن 
الثقة التي كانت جتمعهما  اأعلمه 
اأنه باع �سقته الثانية وهو يحتفظ 
مببلغ 280 مليون �سنتيم باملنزل، 
والأّن ال�ساب اأغراه املبلغ  الكبري، 

�رسقة  على  له  �سديق  مع  اتفق 
القدر من  ليله  له  جاره فرت�سدوا 
�سهر رم�سان، و دخلوا منزله بعد 
ُمرتدين  النوافذ  لزجاج  ك�رسهما 
على  وا�ستولوا  باليدين،  جوارب 
من  معتربة  وكمّية  املايل  املبلغ 
بالفرار،  الذوا  ثم  املجوهرات، 
لل�رسقة  ال�سحّية  اكت�ساف  وبعد 
االأمن  م�سالح  اأمام  ب�سكوى  تقدم 
التي فتحت حتقيقا حول الق�سّية 
جار  هو  الفاعل  اأّن  اإىل  وتو�سلت 
الذي  ع«  »ز،  املدعو  ال�سحّية 
رفقة  ليال  م�سكنه  اإىل  ت�سلّل 
ال�رسقة،  بعملّية  وقاما  �رسيكه 
مع  التحقيق  خالل  من  تبنّي  وقد 
مبلغ 100  قام ب�رسف  اأّنه  املتهم 
الليلّية  باملالهي  �سنتيم  مليون 
على  اأحيال  الذين  �رسيكه  ،رفقة 
التي  العا�سمة  جنايات  حمكمة 
�سجنا  �سنوات   8 بعقوبة  اأدانتهما 
تكوين  تهمة  اأ�سا�ض  على  نافذا 
جمعّية اأ�رسار، وال�رسقة مع توفر 

ظرف الليل ، الك�رس والتعدد.

بّناء ي�سرق اأغرا�سا بقيمة 
مليار ويعر�سها للبيع على 

»واد كني�س«

حمكمة  عاجلتها  مُماثلة  ق�سّية 
اأقدم  بناء  بطلها  كان  ال�رساقة، 
حيث  عمله  رب  �رسقة  على 
متثلت  م�رسوقات  على  ا�ستوىل 
العتاد  وكذا  املنزل  اأثاث  يف 
الريا�سي، وجتاوزت قيمتهم مليار 
انطلقت  الق�سية  ووقائع  �سنتيم، 
حمل  �سقته  مبنح  قام  اأن  بعد 
العمال  بع�ض  و  للمتهم  لل�سطو 
االنتهاء  غاية  اإىل  فيها  للمبيت 
ال�سقق  احدى  ترميم  اأ�سغال  من 

و  االأمانة  خان  املتهم  اأن  ،غري 
اأثاث  كامل  على  باال�ستيالء  قام 
قام  و  الريا�سي  وعتاده  املنزل 
»واد  موقع  عرب  للبيع  بعر�سهم 
بتماطل  كني�ض »مربرا فعلته هذه 
رب عمله يف منحه راتبه ال�سهري 
لعملية  ال�سحّية  اكت�ساف  بعد  ،و 
مركز  اإىل  بالتوجه  قام  ال�رسقة 
،و  بالواقعة  �سكوى  ور�سم  االأمن 
اأحد  �رسح  التحقيقات  خالل 
هو  و  املتهم  �ساهد  اأنه  ال�سهود 
ي�رسق طاولتان و كرا�سيهما و ملا 
ا�ستف�رسه عنهما اأخربه اأنه ب�سدد 
مينحه  مل  ال�سحّية  كون  بيعهما 
مت  االأ�سا�ض  هذا  وعلى  اأجرته، 
للمتهم  االتهام  اأ�سابع  توجيه 
املتواجد رهن احلب�ض باملوؤ�س�سة 
وكيل  من  باأمر  القليعة  العقابية 
و  ال�رساقة،  حمكمة  جمهورية 
،اأنكر  املحاكمة  جل�سة  خالل 
و  اإليه  املن�سوب  اجلرم  املتهم 
له من قبل  لفقت  الق�سّية  اأن  اأكد 
تركه  باأمر  علم  الذي  ال�سحّية 
بالرباءة،  افادته  ملتم�سا  للعمل، 
التم�ض ممثل  ذلك  اأ�سا�ض  على  و 
النافذ  العام عقوبة احلب�ض  احلق 
غرامة  دج  األف   100 و  عام  ملدة 
بعد  و  املوقوف،  املتهم  حق  يف 
اإدانته  متت  القانونية  املداولة 

بنف�ض العقوبة .

 قانونّيون يوؤكدون:
جرمية ال�سرقة قد ت�سل 

عقوبتها اإىل 20 �سنة يف حال 
توفر ظروف الت�سديد

املو�سوع  يف  اأكرث  وللغو�ض 
يف  القانون  راأي  اإىل  تطرقنا 
اأن  قانونّيون  �رّسح  حيث  ذلك، 

يف  عليه  من�سو�ض  ال�رسقة  جرم 
العقوبات  قانون  من   350 املاّدة 
غري  �سيء  اختل�ض  من  »كل  فاإن 
ولذلك  �سارقا«  يعد  له  مملوك 
يجب  ال�رسقة  جرمية  تقوم  لكى 
اأن تتوافر عدة اأركان يف اجلرمية 
وهو  اجلنائي  الق�سد  توفر  منها 
حتى  توافره  يجب  اأ�سا�سي  ركن 
يتمثل يف  و  ال�رسقة  تقوم جرمية 
وقد  ال�سيء،  ل�رسقة  ال�سارق  نّية 
فر�ض امُل�رّسع اجلزائري عقوبات 
�سنوات،   5 اإىل  �سنة  من  بال�سجن 
وغرامة مالّية ترتاوح بني 5 اآالف 
دينار و 20 األف دينار وهذا يف حال 
توافر  دون  اأي  الب�سيطة،  ال�رسقة 
ظرف م�سّدد كحمل ال�سالح اأثناء 
ال�رسقة، وتعترب االأخرية جناية اإذا 
اإذا توفر فيها ولو  كانت مو�سوفة 
ظرف واحد من الظروف امل�سدّدة 
املذكورة يف املادة 350 مكّرر من 
ارتكبت  »اإذا  العقوبات  قانون 
اأو  العنف  ا�ستعمال  مع  ال�رسقة 
ارتكابها  �سهل  اإذا  اأو  التهديد 
�سنها،  عن  الناجت  ال�سحّية  �سعف 
اأو عجزها  اإعاقتها  اأو  اأو مر�سها 
حلة  ب�سبب  اأو  الذهني،  اأو  البدين 
الظروف  كانت هذه  �سواء  احلمل 
ظاهرة اأو معلومة لدى الفاعل«، و 
تكون العقوبة باحلب�ض من �سنتني 
نافذا،  حب�سا  �سنوات  ع�رسة  اإىل 
اإىل  200.000دج  من  والغرامة 
اأخرى  جهة  من   ، دج   1000.000
ال�رسوع  عقوبة  اأن  امُل�رسع  اعترب 
يف ال�رسقة مثل ال�رسقة التامة من 
االإجراءات  قانون  املادة 350 من 
هذه  يف  ال�رسوع  على  ويعاقب 
امُلقرّرة  بالعقوبات ذاتها  اجلنحة 

للجرمية التامة.

»املال ال�سايب يعلم ال�سريقة«

بناوؤون يلجون عامل الإجرام من اأو�سع اأبوابه
                            

لعابهم اأ�سالت  مل�ستخدميهم  املتناثرة  ·         الأموال 

»املال ال�سايب يعلم ال�سريقة« هي املقولة املنطبقة على مثل ما �سيعر�ض من خالل هذا املقال، وهذا بعد اأن حتول بع�ض البنائني 
ملجرمني باإمتياز بعد اأن قرروا ولوج عامل الإجرام من اأو�سع اأبوابه، بعد اأن جرهم الطمع على تلطيخ �سفحات �سجالت �سوابقهم 
العدلية، وهذا نتيجة دخولهم لرتميم اأو حتى بناء اأفخم املنازل التي حتتوي بني اأ�سوارها على اأموال طائلة اأ�سالت لعاب هوؤلء 

البنائني الذين قرروا امل�سي قدما باأموال م�ستخدميهم، عدد كبري من املُواطنني �سعوا اإىل ترميم اأو اإعادة تهيئة م�ساكنهم اأو حماّلتهم 
التجارّية اإّل اأّنهم تفاجاأوا بعدها بتعر�سهم اإىل ال�سرقة وعمليات �سطو كبدتهم خ�سائر فادحة، من قبل الأ�سخا�ض الذين دخلوا 

م�ساكنهم لإجناز اأ�سغال البناء اأو الرتميم اأو حتى اإ�سالح بع�ض الأجهزة املُعطلة، بعدما اأعمى الطمع ب�سريتهم، ويتم التو�سل اإىل 
الفاعلني عقب حترّيات م�سالح الأمن التي تك�سف ُهويتهم، بحيث يقوموا رفقة اآخرين بو�سع ُخطة حُمكمة للت�سّلل اإىل منازل اأو 

حمالت ال�سحايا لال�ستيالء على ُمتلكاتهم من اأموال وجموهرات و اأجهزة وحتى معّدات البناء.



ليومية  مطلعة  م�صادر  �أ�رست 
�لوز�رية  �للجنة  »�أن  »�لو�صط 
ن�صاط  يف  بالتحقيق  �ملكلفة 
عن  للتاأمني  �لوالئي  �ل�صندوق 
لرفع  تتجه   ، بورقلة  �لبطالة 
�لوالئي  �ملدير  �صد  �أ�صود  تقرير 
الإنهاء  مبا�رسة  �الجتاه  ثم  ومن 
عجزه  خلفية  على  وذلك  مهامه 
ناهيك   �ملرفق  ت�صيري  يف  �لكبري 
�ملودعة  �مللفات  عدد  تدين  عن 
�ملجمدة  �لن�صاطات  كرثة  ب�صبب 
هذ�  ملثل  �لوالية  حاجة  رغم   ،
�ال�صتثمارية  �مل�صاريع  من  �لنوع 
�أو  لل�صباب  �ملوجهة  تلك  �صو�ء 
بهدف  بالبيت  �ملاكثة  �ملر�أة 
�لعمومية  �خلزينة  مد�خيل  تعزيز 
وذلك  �لوطني  �القت�صاد  وتقوية 
�لدولة  ��صرت�تيجية عمل  �إطار  يف 
�ملحروقات  لقطاع  �لتبعية  النهاء 
�لذي تهاوت �أ�صعاره يف �لبور�صات 

�لعاملية .

ت�صاءل  فقد  ثانية  جهة   من 
�نفر�د  تبعات  من  �ملت�رسرين 
بالقر�ر�ت  بورقلة  الكناك  مدير 
��صتف�صار�ت  على  �لرد  وعدم 
�صبيل  وعلى  �مل�صاريع  طالبي 
غانية  �ل�صيدة  �حل�رس   ال  �ملثال 
�جناز  م�رسوع  �صاحبة  ز�د  �صهر 
�نقو�صة  ببلدية  للخياطة  م�صنع 
موجهة  �صكوى  يف  نا�صدت  �لتي 

�لوطني  لل�صندوق  �لعام  للمدير  
قد  كانت  �لبطالة  عن  للتاأمني 
ن�صخة   « »�لو�صط  يومية  ت�صلمت 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رسورة   ، منها 
لو�صع حد للعر�قيل �لتي تو�جهها 
للقطاع  �لوالئي  من طرف �ملدير 
وهو ما حال دون �إن�صائها مل�رسوع 
تاأكيد  رغم   ، �خلياطة  م�صنع 
�ملت�رسرة من ما و�صفته بالعر�قيل 

بتلقيها لكافة �لت�صهيالت وت�صجيع 
�نقو�صة  بلدية  رئي�س  طرف  من 
مقر  عن  تبعد  �لتي  �الأخرية  هذه 
مبنحها  كلم   20 بحو�يل  �لوالية 
�لن�صاط  لهذ�  ي�صلح  كبري  حمل 
بورقلة  الكناك  مدير  �أن  غري   ،
عرقل م�صار م�رسوعها من خالل 
�مل�رسوع  لهذ�  مهم  عتاد  حذف 
�للجنة  و�أمام  �أثناء �حل�صور  وهذ� 
�لتي  �مل�صاريع  بقبول  �ملخت�صة 
و�فق كل �أع�صائها على م�رسوعها 
 ،. �ملدير  –با�صتثناء  –ح�صبها 
�لت�صاوؤل  باب  فتح  �لذي  �الأمر 
ت�رسيحات  من جديد عن حقيقة 
و�يل والية ورقلة ب�صفته �مل�صوؤول 
�لذي  �لتنفيذية  �لهيئة  على  �الأول 
باأنه  منا�صبة  من  �أكرث  يف  �أكد 
للمدر�ء  �صارمة  تعليمات  وجه 
�لتنفيذيني و�لوالئني بهدف تقدمي 
�لر�غب  لل�صباب  �لت�صهيالت 
�صغرية  موؤ�ص�صات  �ن�صاء  يف 
��صتحد�ث عدد  ومتو�صطة بهدف 
هام من من�صب �ل�صغل الإمت�صا�س 

�ملتز�يد ل�صبح �لبطالة .

نا�ضد طالبو العمل بوالية ورقلة وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي ب�ضرورة التدخل 
ال�ضخ�ضي لدى املدير العام لل�ضندوق الوطني للتاأمني عن البطالة ، من اأجل االإ�ضراع يف اإنهاء مهام 
املدير الوالئي وتقدميه اأمام امل�ضاءالت القانونية وذلك على خلفية انتهاجه ل�ضيا�ضة املفا�ضلة يف 

املوافقة على امل�ضاريع اال�ضتثمارية .

ب�ضبب جتميد اأن�ضطة تتما�ضى مع املنطقة 

اأحمد باحلاج 

مطالب بتنحية مدير ال�صندوق الوطني 
للتاأمني عن البطالة بورقلة 

نقائ�ص باجلملة 

مهازل م�صت�صفى عني �صالح بتمرنا�صت 

حتت طائلة التهديد بال�ضالح االأبي�ص )كيتور(

تطبيقا ملخطط جتفيف منابع التهريب 

اأمن مترنا�صت يطيح بع�صريني  يف ق�صية ال�صرقة 

اإجها�ض تهريب 20300 لرت 
من الوقود باحلدود اجلنوبية
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الأمن  �ل�رسطة  م�صالح  قامت 
�لوالية ممثلة يف �الأمن �حل�رسي 
�لر�بع من توقيف �صخ�س يبلغ من 
�لعمر )20�صنة( متورط يف ق�صية 
�لتهديد  طائلة  حتت  �ل�رسقة 

بال�صالح �الأبي�س )كيتور(.
 حيثيات �لق�صية تعود �إىل �إت�صال 
�الأخ�رس 48  �لرقم  على  هاتفي 
مفاده  �ملو�طنني  �أحد  15 من 
تعر�صه  جر�ء  تدخل  طلب 
بال�صالح  �لتهديد  حتت  لل�رسقة 
�الأبي�س )كيتور( من قبل �صخ�س 

يجهل هويته بالقرب من حمطة 
��صتهدفت  مترن��صت،  �لبنزين 
ومبلغ  �لنقال  هاتفه  �ل�رسقة 
عنا�رس  �صارعت  وعليه  مايل، 
�ملكان  عني  �ىل  �ل�رسطة 
و�لتحري  �لبحث  عملية  وبعد 
فيه  �مل�صتبه  على  �لتعرف  مت 
�لتلم�س  عملية  بعد  وتوقيف، 
على  بحوزته  عرث  �جل�صدي 
بال�صحية،  �خلا�صة  �مل�رسوقات 
�ملقر وبعد  �إىل  حتويله  ليتم 
مت  �لتحقيق  �إجر�ء�ت  ��صتكمال 

�لق�صائية  �جلهات  �أمام  تقدميه 
�ملخت�صة �لتي �أ�صدرت يف حقه 
حكم بـ )05( �صنو�ت حب�س نافذة 

�ألف  مئة  قدرها  مالية  وغر�مة 
دينار جز�ئري  )200.000 دج(.

اأحمد باحلاج 

�لقاطنني مبنطقة   �ل�صكان  يعاين 
بالة ببلدية ورقلة ، وكذ� م�صتعملي 
من  �جلهة  بذ�ت  �ملار  �لطريق 
و�صبكة  �الأر�صفة  �هرت�ء  م�صكلة 
�حلفر  متلئها  �لتي  �لطرقات 
�لت�صققات  وكرثة  �ملطبات  و 
ي�صكل  بات  �لذي  �الأمر   ،
�ل�صائقني  �صالمة  على  خطر� 
و�ملو�طنني على حد �صوى ، كما 
مرور  حو�دث  وقوع  يف  ت�صبب 
�لدرجات  ��صطد�م  جر�ء  مميتة 

�لنارية باملركبات .
عرب عدد من �ملو�طنني مبنطقة 
بالة بذ�ت �لوالية ، عن تذمرهم 
و��صتياءهم جر�ء �لتز�م �ل�صلطات 
�ملو�صوع  حيال  �ل�صمت  �ملعنية 
�لتي  ملطالبهم  وجتاهلها  �لقائم 
و�صفوها بامل�رسوعة ، و ما ز�د 
حفيظتهم  و�أثار  �متعا�صهم  من 
م�صاريع  من  منطقتهم  �إق�صاء 
�ل�صلطات  �أقرها  �لتي  �لتنمية 
�لو�صية  ، يف �لوقت �لذي ��صتفاد 
و�الأحياء  �ملناطق  �لعملية  من 

�ملجاورة .
�لقائمة  �ملع�صلة  ت�صببت  وقد 
نتيجة  مرور  حو�دث  وقوع  يف 
�لنارية  �لدرجات  ��صطد�م 
وفاة  �إىل  �أدى  ما   ، باملركبات 
عدد من �ل�صحايا يف عني �ملكان  
، حيث تعاين �صبكة �لطريق �ملار 
من  و�الأر�صفة  �ملذكورة  باجلهة 
�الهرت�ء وكرثة �حلفر و�ملطبات 
، مما ي�صاهم يف ن�صوب مال�صنات 

كالمية و م�صاد�ت بني �ل�صائقني 
و�ملو�طنني جر�ء تطاير قطر�ت 
�الأمطار  هطول  �أثناء  �ملياه  من 
�ملو�طنني  تخوف  عن  ناهيك   ،
�لعيون  باأمر��س  �إ�صابتهم  من 
�لغبار  تطاير  ب�صبب  و�حل�صا�صية 
�لكارثية  �حلالة  جر�ء  و�الأتربة 
ت�رسيح  وح�صب   . لالأر�صفة 
جمموعة من �ل�صائقني لـ »�لو�صط« 
�أثقلت  �ملطروحة  �ملع�صلة  فاإن 
ب�صبب  بامل�صاريف  كاهلهم 
ت�صيب  �لتي  �الأعطاب  �إ�صالح 
نتيجة  مرة  كل  يف  مركباتهم 
ذ�ته  بالطريق  �ملتو�جدة  �حلفر 
، وهو ما كبدهم خ�صائر باجلملة 
�لب�صيط  �لدخل  �أ�صحاب  خا�صة 
�ل�صلطات  هوؤالء  نا�صد  وعليه   ،
�لعاجل  بالتدخل  �ملحلية 
تهيئة  �إعادة  و�لت�رسيع يف عملية 
�صبكة �لطرقات  و�الأر�صفة وفق 
�ملعمول  �لعاملية  �ملقايي�س 
�لغ�س  تفادي  على  و�لعمل   ، بها 
�خلا�صة  �مل�صاريع  �جناز  يف 
من  للتقليل  �لطرقات  ب�صبكة 
يح�صد  �لذي  �لطرقات  �إرهاب 
باالإ�صافة   ، �الأرو�ح  من  �ملزيد 
باجلهة  �ملو�طنني  مطالبة  �إىل 
�ملحلية  �جلهات  من  نف�صها 
من  ر�صيدهم  ومبنحهم  �لتدخل 
الإخر�جهم  �لتنموية  �مل�صاريع 
من د�ئرة �ملعاناة و�حلرمان �لتي 
يتخبطون فيها منذ �صنو�ت  .      

اأحمد باحلاج 

�صكان حي بالة بورقلة ي�صتكون من 
اهرتاء �صبكة الطرقات والأر�صفة

امل�ضكل املطروح ت�ضبب يف وقوع حوادث
 مرور مميتة

 متكنت م�صالح �الأمن �ملتخ�ص�صة 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف 
و�لتهريب خالل �ل�صد��صي �الأوىل 
�صبط  من  �جلارية  �ل�صنة  من 
و��صرتجاع 20300 لرت من �لوقود  
�جلنوبي  �حلدودي  بال�رسيط 
خمطط  تطبيق  �إطار  يف  ،وذلك 
�لتهريب . ك�صفت  جتفيف منابع 
م�صادر مطلعة جلريدة »�لو�صط 
�ملخت�صة  �الأمن  م�صالح  �أن   ،  «
بالكتيبة �الإقليمية للدرك �لوطني  
�أق�صام  مفت�صية  مع  وبالتن�صيق 
�ملر�بطة  �جلز�ئرية  �جلمارك 
�جلنوبي  �حلدودي  بال�رسيط 
مع دولتي مايل و�لنيجر  ، كانت 
قد متكنت  خالل �ل�صنة �جلارية 
 20300 و��صرتجاع  �صبط  من 
�ملازوت  بنوعيه  �لوقود  من  لرت 
�لتهريب  ب�صدد  كانت  و�لبنزين 
�الإفريقي  �ل�صاحل  دول  باإجتاه 
�ملحجوز�ت  م�صادرة  ليتم   ،
 ، �ملعنية  للجهات  وحتويلها 
�ملوقوفني  حتويل  مت  فيما 
مل�صالح �لدرك �لوطني بكل من 
تينز�وتني   ، قز�م  عني  مناطق 

وتيمياوين   خمتار  باجي  برج   ،
�لتحقيقات  ��صتكمال  وبعد   ،
ملفات  �إجناز  و  معهم  �الأولية 
مبوجبها  مت  �صدهم  ق�صائية 
�جلمهورية  وكالء  �أمام  حتويلهم 
مترن��صت  واليتي  حماكم  لدى 
�أين �صدر يف حق 12   ، �أدر�ر   و 
�حلب�س  رهن  باالإيد�ع  �أمر  منهم 
حماكمتهم  �إنتظار  يف  �ملوؤقت 
و�الإ�رس�ر  �لتهريب  بتهمة 
�أدين  فيما   ، �لوطني  باالقت�صاد 
�لنفاذ  موقوفة  �صجنا  ب�صنة   06
مع  تغرمي كل و�حد منهم  بـ 48 
للمعرب  وحتويله  جز�ئري  دينار 
�إجر�ء�ت  الإ�صتكمال  �حلدودي 
بلده �الأ�صلي بتهمة  ترحيله نحو 
بالرت�ب  �ل�رسعية  غري  �الإقامة 
به  �أفادت  وح�صبما    . �لوطني 
�لعمليات  فاإن  �مل�صادر  نف�س 
ذكرها  �ل�صالف  �لنوعية  �الأمنية 
�ل�صارم  �لتطبيق  �إطار  تندرج يف 
ملخطط جتفيف منابع �لتهريب 

وتطويق بوؤر �الإجر�م 
اأحمد باحلاج 

تئن �ملوؤ�ص�صة �ال�صت�صفائية بعني 
 ، لوالية مترن��صت  �لتابعة  �صالح 
حتت وطاأة �الإهمال �لطبي ب�صبب 
�الرتفاع �ملقلق للمر�صى خا�صة 
�مل�صابة  باحلاالت  تعلق  ما 

ب�رسبات �ل�صم�س �حلارقة .
�الد�رية  �ملقاطعة  �صكان  نا�صد 
عني �صالح 700 كلم عن مقر والية 
مترن��صت ، و�يل والية مترن��صت 
دومي �جلياليل ب�رسورة �لتدخل 

مدير  لدى  و�ل�صخ�صي  �لعاجل 
حتقيق  لفتح  و�ل�صكان  �ل�صحة 
معمق يف حالة �الإهمال و�لت�صيب 
�ملوؤ�ص�صة  على  تخيم  �لتي 
�لغاز  بعا�صمة  �ال�صت�صفائية 
�حل�رس  ال  �ملثال  �صبيل  وعلى 
�ل�صحية »م،ز« �لتي �أح�صت بدو�ر 
و�صقطت يف بيتهم وبعد �الإت�صال 
باحلماية �ملدنية وو�صولها  بربع 
وحملوها  ميتة  وجدوها  �صاعة 

�صكك  �لطبيب  لكن  للم�صت�صفى 
دفع  �لذي  �الأمر   ، وفاتها  يف 
بالطبيب ووكيل �جلمهورية لطلب 
عملية  �لت�رسيح ولكن م�صت�صفى 
عني �صالح لي�س به �صيارة �إ�صعاف 
لنقل �جلثة مل�صت�صفى مترن��صت 
�ل�صحية   �أهل  �إ�صطر  مما   ،
عند  �إ�صعاف  �صيارة  عن  للبحث 
�خلريية  و�جلمعيات  �خلو��س 
لتمرن��صت  �إبنتهم  نقل  �أجل  من 

من �أجل ت�رسيحها و�إعادتها لعني 
�لذي  �الأمر   ، دفنها  قبل   �صالح 
�ل�صحي  بال�صاأن  باملهتمني  دفع 
للمطالبة ب�رسورة حتمل �لو�صايا 
من  بيد  �ل�رسب  و  مل�صوؤولياتها 
و�خلروقات  �لتجاوز�ت  حديد 
بعني  �ل�صحة  مبيد�ن  �مل�صجلة 
من  قافلة  تقدمي  لتفادي  �صالح 

�ل�صحايا .
اأحمد باحلاج 
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 جناح "فل�سطني �إك�سبو" دليل 
ف�سل �سغوط �للوبي �ل�سهيوين

قال امل�سوؤول الإعالمي ملركز العودة، واملدير التنفيذي ملجموعة العمل من اأجل فل�سطينيي �سوريا يف لندن، اأحمد ح�سني، اإن انعقاد 
موؤمتر "فل�سطني اإك�سبو"، بالرغم من �سغوط اللوبي ال�سهيوين الفا�سلة، ليعك�س مدى تفاعل ال�سارع الغربي مع الق�سية الفل�سطينية.

م.�س

وكالة  مع  حوار  يف  "ح�سني"،  وعّد 
جناح  عالمات  من  اأن  بر�س"  "قد�س 
من  والتنوع  الكبري  احل�سور  املوؤمتر، 
من  جاوؤوا  الذين  املتحدثني،  حيث 
واملنطقة  واأوروبا  واأفريقيا  اأمريكا 

العربية وفل�سطني.
واأ�سار اإىل اأن موؤمتر "فل�سطني اإك�سبو"، 
يف  اأيام  عدة  منذ  اأعماله  ختم  والذي 
اإذ  بريطانيا،  يف  الأكرب  ويعد  لندن، 
واإنكليزية  فل�سطينية  موؤ�س�سات  جتتمع 
داعمة للحق الفل�سطيني كل عامني، يف 
مهرجان ثقايف تراثي �سيا�سي اإعالمي 
اأكادميي، تتجلى فيه كل اأوجه الت�سامن 
خالل  من  تنعك�س  التي  فل�سطني،  مع 
اجلاليات العربية والإ�سالمية واجلمهور 
الفل�سطينية  للق�سية  الداعم  الإنكليزي 
مييز  ما  اأن  واأكد  املجالت  �ستى  يف 
هذا املوؤمتر عن �سابقه، حجم التفاعل 

يوم،  بعد  يوما  يزداد  والذي  الكبري 
وانعقاده يف العا�سمة الربيطانية لندن، 
اأن ي�سكل واحدة  و"بالتايل من املمكن 
من اأبرز العالمات الثقافية، اإىل جانب 
العاملية ملختلف  الفعاليات  الكثري من 
وفق  الق�سايا"،  وملختلف  املجالت 

ح�سني.
ونبه "ح�سني" اإىل اأن مركز العودة، اأحد 
الكثري من  اإىل جانب  املهرجان،  رعاة 
والربيطانية،  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات 
خا�س  جناح  خالل  من  و�سارك 
م�سرية  ودعم  املركز،  باإ�سدارات 

املوؤمتر يف اأكرث من جانب.

احلراك الفل�سطيني يف اأوروبا
ويرى "ح�سني" اأن احلراك الفل�سطيني 
حالة  ت�سكيل  اإىل  يهدف  اأوروبا،  يف 
للق�سية  موؤازرة  غربي  �سعبي  وعي 
طويل  ن�سال  "هو  ويتابع:  الفل�سطينية 
اأو  موؤ�س�سة  ممتد ول ميكن ح�رصه يف 

�سد  واملعركة  ذلك،  غري  اأو  �سخ�س 
هي  الغربي،  املجتمع  يف  الحتالل 
معركة مهمة جدا، لأن الغرب هو الذي 
البداية  �سنع هذا الحتالل ودعمه يف 

ووفر له الغطاء الدويل".
يف  الفل�سطيني  احلراك  اأهمية  وعن 
هذه  يف  "املعركة  اإن:  يقول  اأوروبا: 
ال�ساحات مهمة جدا، خا�سة اأن هناك 
م�ساحة من املمكن اأن تنجز فيها فرقا 
قانونية،  م�سارات،  عدة  خالل  من 
تدعم  التي  الغربية،  والقيم  وق�سائية، 
الإن�سان،  وحقوق  الإن�سانية  العدالة 
وبالتايل هذه البيئة من املمكن اأن يجد 
لأنف�سهم  الفل�سطينية  الق�سية  منا�سلو 

مكانا فيها".
اأن  يدلل على  "هذا  "ح�سني"،  وي�سيف 
�سكال  ياأخذ  اأن  ميكن  ل  الن�سال  هذا 
عدة  هي  واإمنا  واحدا،  م�سارا  اأو 
م�سارات، واأهمها اأن تدافع عن الق�سية 
الدولية  القيم  على  بناء  الفل�سطينية، 

احلق  مع  تتناق�س  ل  التي  والإن�سانية 
باملائة،  واحد  بن�سبة  ول  الفل�سطيني، 
بن�سبة  املتناق�س  الحتالل  بخالف 
والدميقراطية  الغربية  القيم  مع   %100

والقيم الإن�سانية الدولية".

مركز العودة
الذي  الدور  عن  اإجابته  �سياق  ويف 
بريطانيا،  يف  العودة  مركز  به  يقوم 
الأول،  "اإنه يركز على م�سارين،  يقول: 
العمل اإىل جانب الأمم املتحدة، وفقا 
ق�سية  بتفعيل  املتعلقة  لأهدافها 
والثاين،  ودعمها،  وحقوقهم  الالجئني 
والربملانات  ال�سيا�سيني  مع  العمل 
مهمة  من�سة  توفري  اأجل  من  الأوروبية 
لدى �سناع القرار من اأجل طرح ق�سية 

الفل�سطينيني فيها".
وعن املداخالت الدورية التي يقدمها 
مركز العودة وجمموعة العمل يف جمل�س 
حقوق الن�سان، اأكد "ح�سني" اأنها تركز 

الفل�سطينيني  الالجئني  ق�سية  على 
واأي�سا  تواجدهم،  اأماكن  خمتلف  يف 
الأر�س  يف  الإ�رصائيلية  النتهاكات 

الفل�سطينية.
ق�سية  خ�سو�سية  بحكم  اأنه  واأو�سح 
�سوريا،  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
�سنوات  الـ8  خالل  له  تعر�سوا  وما 
املا�سية، فاإن جمموعة العمل، تناولت 
كبري  وجمهود  حرفية  بكل  امللف  هذا 
الأمم  والذي قدمته يف مداخالتها يف 

املتحدة وخارجها.

حتديات
وعّد "ح�سني" اأن التحديات التي تواجه 
املحافل  يف  العمل  وجمموعة  املركز 
الدول  بع�س  بدعم  تتمثل  الدولية، 
ال�سهيوين،  للكيان  مبوؤ�س�ساتها  الغربية 
"وهي متثل فر�سة لنا للعمل مقابل اأي 

حتدي".
الغربية  اجلهات  اأبرز  بجهود  واأ�ساد 

الفل�سطينية،  للق�سية  الداعمة 
كاملوؤ�س�سات احلقوقية "هيومن رايت�س 
التي  الدولية"،  العفو  و"منظمة  وت�س" 
ول  تاريخيا  الفل�سطيني  احلق  دعمت 
تزال، بالرغم من ال�سغوط واملالحقات 
اإىل وجود  واأ�سار  والقانونية،  الق�سائية 
داعمة  ال�سيا�سيني  من  كبرية  �رصيحة 
القانون  معايري  وفق  الفل�سطيني  للحق 

الدويل.
العمل،  وجمموعة  العودة  مركز  ويعّد 
اجلهة الوحيدة التي تقدم معلومات عن 
الفل�سطينيني  الالجئني  وحالة  اأو�ساع 
�سواء يف �سوريا اأو باقي مناطق ال�ستات 
هذه  وتتحول  املتحدة،  الأمم  لدى 
التقارير كجزء من وثائق الأمم املتحدة 
وجمل�س حقوق الإن�سان، الذي ياأخذها 
بعني العتبار من خالل التقرير الدوري 
ال�سامل الذي يقدمه املجل�س عن حالة 
العامل  اأنحاء  جميع  الإن�سان يف  حقوق 

مع بداية كل عام.

مركز العودة

فل�سطني املحتلة

بعد �إخالء م�سلى �لرحمة.. 
م�ستوطنون يقتحمون �لأق�سى

�سباح   امل�ستوطنني  اقتحم ع�رصات 
اأول اأم�س الأحد، �ساحات امل�سجد 
املغاربة  باب  جهة  من  الأق�سى 
الحتالل  لقوات  م�سددة  بحرا�سة 
اإجراءات  فر�س  وا�سلت  التي 
الفل�سطينيني  دخول  على  م�سددة 

للم�سجد.
واأتى اقتحام جمموعات امل�ستوطنني 
�رصطة  اقتحمت  اأن  بعد  لالأق�سى، 
الحتالل وقبيل �سالة الفجر م�سلى 
حمتوياته  وفرغت  الرحمة"  "باب 

من اخلزائن وال�سواتر اخل�سبية.
الحتالل  �رصطة  وا�سلت  ذلك  اإىل 
وو�سع  ن�رص  ال�سباح،  �ساعات  ومنذ 
بالطرقات  الع�سكرية  احلواجز 
املوؤدية ل�ساحات امل�سجد الأق�سى 
احتجزت  حيث  البوابات،  وقبالة 
ملن  ال�سخ�سية  الهوية  بطاقات 

�سمح له بدخول �ساحات امل�سجد.
العامة  العالقات  م�سوؤول  وقال 
الأوقاف  دائرة  يف  والإعالم 
 71 اإن  الدب�س،  فرا�س  الإ�سالمية، 
من  و6  يهود  طالب  و8  م�ستوطنا 
عنا�رص خمابرات الحتالل اقتحموا 

�ساحات امل�سجد الأق�سى.
قاموا  امل�ستوطنني  اأن  واأو�سح 
وبحرا�سة �رصطة الحتالل بجولت 

وتلقوا  �ساحاته،  يف  ا�ستفزازية 
املزعوم"،  "الهيكل"  عن  �رصوحات 
تلمودية  �سلوات  بع�سهم  اأدى  فيما 
وقبة  الرحمة"  "باب  م�سلى  قبالة 
باب  من  خروجهم  قبل  ال�سخرة، 

ال�سل�سلة.
اإىل ذلك، اأدان اأ�ستاذ القانون الدويل 
التع�سفية  الإجراءات  عي�سى  حنا 
املحتلة  القد�س  يف  الإ�رصائيلية 
والدينية  التاريخية  الأماكن  بحق 
بعملية  وا�ستمرارها  والثقافية 
التهويد مرورا بق�سم الأرا�سي وبناء 
امل�ستوطنات عليها وانتهاء بعمليات 
حول  لالأنفاق  امل�ستمرة  احلفر 

واأ�سفل امل�سجد الأق�سى.
وعّد عي�سى يف بيان �سدر عنه، تلك 
الإجراءات تعديا �سارخا على قواعد 
ال�رصعية  وقرارات  الدويل  القانون 
اجلمعية  قرار  وبالأخ�س  الدولية 
العامة رقم 147/36 ال�سادر بتاريخ 
1981/12/16 الذي اأدان ال�سيا�سيات 
بحق  الإ�رصائيلية  واملمار�سات 
الثقافية  واملمتلكات  الأماكن 
والدينية والتاريخية بالقد�س ومنها 
وتغيري  والنهب  احلفر  عمليات 
والأماكن  الطبيعية  الأرا�سي  معامل 

التاريخية والثقافية والدينية.

�سحيفة كويتية

 300 �أخو�ين م�سري حتوطا غادرو� �لكويت
نقلت �سحيفة "القب�س" عن م�سادر 
م�رصي   300 نحو  اأن  مطلعة  اأمنية 
الإخوان  جماعة  اإىل  ينتمون 
امل�سلمني غادروا الكويت موؤخرا اإىل 
اأجنبية  دول  عدة  واإىل  عربية  دولة 
املنتمني  من  العدد  هذا  اأن  وذكر 
امل�سلمني  الإخوان  جماعة  اإىل 
غادروا احرتازيا اإىل تركيا واأ�سرتاليا 
يك�سف  مل  عربية،  ودولة  وبريطانيا 

من  "خ�سية مالحقتهم  وذلك  عنها، 
كونهم  امل�رصي،  النرتبول  قبل 
اأر�س  على  ق�سايا  يف  مدانني 

بلدهم".
الكويتية  ال�سحيفة  واأفادت 
الإخوانية  اخللية  عنا�رص  بان 
القب�س  األقي  الذين  الثمانية 
لتحقيقات  موؤخرا  خ�سعوا  عليهم 
"اأدلوا  واأنهم  باملاراثونية،  و�سفتها 

الق�سايا  عن  تف�سيلية  باعرتافات 
املتورطني فيها داخل م�رص، وكيفية 
غريوا  حيث  الكويت،  اإىل  فرارهم 
ومن  ال�سفر،  جوازات  يف  اأ�سماءهم 
ثم متكنوا من اخلروج من مطارات 
هوؤلء  عن  امل�سادر  م�رصية"ونقلت 
اأنهم طلبوا عدم ت�سليمهم  املتهمني 
اأن جهاز  اإىل �سلطات بلدهم، مبينة 
حل�رص  اجلهود  يكِثّف  الدولة  اأمن 

خالل  للمتهمني  املالية  التحويالت 
متابعة  عن  ف�ساًل  املا�سية،  الفرتة 

اأ�سخا�س مقربني منهم.
وفق  اأي�سا،  امل�سادر  هذه  وك�سفت 
يف  الدولة  اأمن  جهاز  اأن  ال�سحيفة، 
الكويت "ب�سدد ا�ستدعاء �سخ�سيات 
�سلة  على  �رصكات  واأ�سحاب  دينية 
باملتهمني الثمانية يف ق�سية اخللية 

الإخوانية".

للح�سول على معلومات ا�ستخبارية يف غالف غزة

حما�س ت�ستدرج جنود� ��سر�ئيليني عرب تطبيق "و�ت�س �أب" 
با�ستخدام اأرقام هواتف اإ�رصائيلية، 
يحاول  العربية،  باللغة  وبالتحدث 
"حما�س"  حركة  من  ن�سطاء 
جنود  مع  التوا�سل  الفل�سطينية، 
الهواتف  تطبيق  "اإ�رصائيليني"، عرب 
بغر�س  اأب"،  "وات�س  الذكية 
احل�سول على معلومات ا�ستخبارية 
عن حتركات اجلي�س "ال�رصائيلي"، 

يف حميط قطاع غزة. 
ون�رصت و�سائل اإعالم "اإ�رصائيلية"، 
متت  التي  املحادثات  من  مناذج 
ون�سطاء  "اإ�رصائيليني"  جنود  بني 
اأنف�سهم  عر�سوا  الذين  "حما�س" 
يف  اأخرى  وحدات  يف  كجنود 
على  احل�سول  بهدف  اجلي�س، 
وقالت  "ا�ستخبارية"  معلومات 
اأحرونوت"،  "يديعوت  �سحيفة 
جهودها  حما�س  كثفت  الثنني:" 
للح�سول على معلومات ا�ستخبارية 
املتمركزة  الإ�رصائيلية  القوات  من 
،واأ�سافت:"  غزة"  قطاع  حول 
اأنف�سهم على  ن�سطاء حما�س  عّرف 
الإنرتنت ك"اإ�رصائيليني"، وتوا�سلوا 
ر�سائل  خدمة  عرب  القوات  مع 
ويف   )WhatsApp( اأب  وات�س 
املعلومات  قدموا  الأحيان  بع�س 
احل�سول  من  بالفعل  متكنوا  التي 
بهدف  القوات  حتركات  عن  عليها 

احل�سول على معلومات اإ�سافية". 

وكان اجلي�س "ال�رصائيلي" قد اأعلن 
يف املا�سي عن ك�سف حماولت قام 
مع  للتوا�سل  "حما�س"  ن�سطاء  بها 
"في�س  موقع  ح�سابات  عرب  جنود 
لخرتاق  اأخرى  وحماولت  بوك"، 
حا�سوب  اأجهزة  اأو  نقالة  هواتف 

جلنود "ا�رصائيليني"
ن�سطاء  كان  اإذا  ما  يت�سح  ومل 
بالفعل  ح�سلوا  قد  "حما�س"، 
ولكن  ا�ستخبارية،  معلومات  على 
اجلي�س "ال�رصائيلي" يقول اإن هذه 
،وقالت  بالف�سل  باءت  املحاولت 
تنجح  مل  اأحرونوت":"  "يديعوت 
املقام  يف  املحاولت  هذه  معظم 
اجلي�س  يف  الوعي  ب�سبب  الأول 
العايل  وامل�ستوى  الإ�رصائيلي 

ا�ستدركت:"  "،ولكنها  التاأهب  من 
والتي  املحاولت  هذه  اإحدى 
كانت  املا�سي  ال�سهر  يف  بذلت 
القلق  من  بحالة  ت�سبب  ما  ناجحة، 
الع�سكرية  القيادة  اأو�ساط  يف 
هذا  يف  الإ�رصائيلية"،وك�سفت 
وحدة  يف  جنديا  اأن  النقاب  ال�سدد 
خدمة  على  ر�سالة  تلقى  املظليني، 
رقم  من   WhatsApp مرا�سلة 
الر�سالة  اإر�سال  ومت  ماألوف،  غري 
من قبل �سخ�س عّرف نف�سه كع�سو 
معلومات  يطلب  اأخرى  وحدة  يف 
مغادرة  موعد  عن  ذلك  يف  مبا 
للمنطقة"،واأ�سافت:"  املظليني 
عندما يتم ا�ستبدال القوات، تتزايد 
العر�سي  القتل  عدد احلوادث، مثل 

يوم  حما�س  ن�سطاء  لأحد  الأخري 
اخلمي�س يف �سمال قطاع غزة، وهو 
ا�ستمل على اعرتاف  الذي  احلادث 
اجلي�س الإ�رصائيلي باأن اإطالق النار 

كان �سوء فهم". 
وتابعت يف هذا ال�سدد:" عند تبديل 
اأقل  املغادرة  القوات  تكون  القوات 
يقظة يف اأيامها الأخرية يف امليدان، 
فيكونون  اجلدد  الوافدون  اأما 
،واأ�سارت  باملخاطر"  دراية  اأقل 
")اجلندي(  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
من  به  الت�سال  مت  الذي  املظلي 
عن  الك�سف  رف�س  التطبيق  خالل 
اأي �سيء، على الرغم من اأن املت�سل 
نيل  بغر�س  معلومات،  عليه  عر�س 
اأي  يد  يف  تكون  اأن  ينبغي  ل  ثقته، 
اإن  ،وقالت  وحدته"  خارج  �سخ�س 
حتقيق  وُفتح  قادته،  "نّبه  املظلي 
يف كيف كيفية ح�سول حما�س على 
اجلي�س  املعلومات"،واكتفى  هذه 
"اإن  بيان  يف  "بالقول  "ال�رصائيلي 
دراية  على  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
عرب  جهوده  ويتابع  العدو  بن�ساط 
ندعو  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 
جميع الأفراد الع�سكريني واملدنيني 
اإىل الت�رصف بحذر وم�سوؤولية"،ويف 
قطاع غزة، مل ي�سدر رد فعل فوري 
هذه  حيال  حما�س،  حركة  من 

التقارير.

الأمريكي،  بالكونغر�س  النائبة  ردت 
دونالد  الرئي�س  على  طليب،  ر�سيدة 
الع�سوات  على  هجومه  بعد  ترامب 
التقدميات الدميقراطيات، واقرتاحه 

عودتهن اإىل بلدانهن الأ�سلية.
وقالت طليب اأم�س الثنني يف تغريدة 
التوا�سل  موقع  يف  �سفحتها  على 
الجتماعي "تويرت": "هل تريدون ردا 
يحرتم  ل  الذي  الرئي�س،  ف�سل  على 
اأيدلوجيته  الأزمة..  اإنه  القانون؟ 

من  عزله"وطليب  يجب  خطرية، 
اأربع  من  واحدة  فل�سطينية،  اأ�سول 
الكونغر�س، ا�ستبكن مع  ع�سوات يف 
رئي�سة جمل�س النواب، نان�سي بيلو�سي 
الأ�سبوع املا�سي، ولكن بيلو�سي كانت 
من اأوائل الدميقراطيني الذين نددوا 
اإن  وقالت  ترامب،  بتغريدة  ب�رصعة 
تغريدته تظهر باأنه يهدف اإىل جعل 

اأمريكا بي�ساء مرة اأخرى".

نائبة �أمريكية تطالب بعزل
 "�لرئي�س �لفا�سل"



م�سارات متنوعة:

كيف تتعامل الدول العربية 
مع �ضحايا الإرهاب؟
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مركز امل�ستقبل لالأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

�ساحة رئي�سية:

تعد دول املنطقة اإحدى ال�ساحات 
الرئي�سية لوقوع العمليات الإرهابية 
يف العامل، لدرجة اأن هناك تقديًرا 
باأنه  املتحدة  الأمم  لدى  �سائًدا 
ما  كان  وحده،   2017 عام  يف 
الوفيات  اأرباع  ثالثة  من  يقارب 
خم�سة  يف  الإرهاب  عن  الناجمة 
والعراق  اأفغان�ستان  هى:  دول 
و�سوريا،  وال�سومال  ونيجرييا 
ومازال �سحايا الإرهاب يكافحون 
ودعم  اأ�سواتهم،  اإ�سماع  اأجل  من 
حقوقهم،  وتاأييد  احتياجاتهم، 
لديهم  �سعور  يتولد  اأنه  �سيما  ل 
»من�سيون«  اأو  »ُمهَملون«  باأنهم 
مبجرد تال�سي التداعيات الفورية 

للعمليات الإرهابية.
الدول  على  الو�سع  ذلك  ويفر�ض 
والوفاء  موارد  تخ�سي�ض  العربية 
على  ال�سحايا،  هوؤلء  باحتياجات 
اإىل  يوؤدي  مبا  خمتلفة،  م�ستويات 
جتاوز ال�سدمات التي تعر�سوا لها. 
موؤ�س�سات  تقوم  ال�سياق،  ويف هذا 
عدة  يف  حكومية  واأجهزة  ر�سمية 
بو�سع خطط خمتلفة  دول عربية 
�سحايا  واأ�رس  اأفراد  مل�ساعدة 
�سيما  ل  الإرهابية،  العمليات 
اجتاحت  التي  املوجة  ظل  يف 
املنطقة بعد حتولت عام 2011، 
ذويهم  من  كبري  عدد  تعيني  عرب 
تعوي�سهم  اأو  حكومية  وظائف  يف 
مببالغ مالية معينة اأو معاجلتهم يف 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية اأو 
ن�سب  اإقامة  عرب  ذكراهم  تخليد 

تذكاري لهم.

جتارب خمتلفة:
على امل�ستوى الدويل، اأعلن الأمري 
�سا�سك�ض،  دوق  هاري  الربيطاين 
ن�سب  اإن�ساء   ،2019 مار�ض   4 يف 
داميني  ل�سحايا هجومني  تذكاري 
يونيو  اأحدهما يف  تون�ض  وقعا يف 
 30 م�سلح  قتل  حينما   ،2015
هجوم  يف  اآخرين  و8  بريطانًيا 
ذلك  قبل  والآخر  �سو�سة،  مبنتجع 
بريطاين  كان  حيث  اأ�سهر،  بثالثة 
اآخر �سمن 21 �سحية لهجوم نفذه 
الوطني  املتحف  على  اإرهابيون 
يف تون�ض. وقد �سارك 300 �سيف، 
منهم عائالت ال�سحايا، يف افتتاح 
كانون  منتزه  التذكاري يف  الن�سب 
بو�سط  برمنجهام  يف  بارك  هيل 
هاري:  الأمري  وقال  بريطانيا. 
فقدوا  من  كل  لذكرى  »اإحياًء 
التي  العائالت  كل  واإىل  حياتهم، 

اإىل  حياتها  الأحداث  تلك  غريت 
اآيات  اأ�سمى  تقدمي  اأود  الأبد، 
الحرتام لكم واإهداء هذا الن�سب 

ر�سمًيا تخليًدا لذكرى اأحبائكم«. 

حتيي  العربي،  امل�ستوى  وعلى 
الدول  جلامعة  العامة  الأمانة 
كل  من  اإبريل   22 يف  العربية، 
باآلم  للتوعية  العربي  اليوم  عام، 
وماآ�سي �سحايا الأعمال الإرهابية 
يف  وذلك  العربية،  املنطقة  يف 
توليه  الذي  البالغ  الهتمام  اإطار 
امل�سرتك  العربي  العمل  منظومة 
الإرهابية،  التنظيمات  لدحر 
يف  الإ�سهام  على  منها  ا  وحر�سً
املت�رسرين  واآلم  التوعية مباآ�سي 
من اجلرائم الإرهابية يف املنطقة 
الذي  املعاناة  وحجم  العربية 
يلحقها الإرهاب بالعائالت والأ�رس 
باإن�ساء  مطالبات  وهناك  الربيئة. 
اجلامعة العربية �سندوق لتعوي�ض 

�سحايا العمليات الإرهابية.
الأمني  قال  ال�سياق،  هذا  ويف 
اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام 
طالًبا  لقائه  خالل  غوتريي�ض 
كلية  مقر  يف  تون�سيني  جامعيني 
وال�سيا�سية  القانونية  العلوم 
 ،2019 اإبريل   1 يف  والجتماعية، 
رئي�سية  ثالثة حتديات  »هناك  اأن 
انعدام  زيادة  وهى  العامل  تواجه 
امل�ساواة، وتغري املناخ، وت�ساعف 
ببع�سها  املرتابطة  ال�رساعات 
الإرهاب  بظاهرة  واملرتبطة 
 40« اأن  اإىل  النظر  لفًتا  الدويل«، 
% من �سكان العامل العربي يعي�سون 
يف مناطق الأزمات، كما اأن العرب 
واأكرث  النازحني  من   %  40 ميثلون 
من 50 % من الالجئني، و68 % من 

�سحايا الإرهاب«.
اأدوار متعددة:

وقد تعددت الأدوار التي قامت بها 
العربية، بدرجات متفاوتة،  الدول 
للتعامل مع ملف �سحايا الإرهاب، 
 ،2019 عام  من  الأول  الن�سف  يف 
النحو  على  تناوله  ميكن  ما  وهو 

التايل: 
تاأ�سي�ض جمموعة اأ�سدقاء »�سحايا 

الإرهاب« بالأمم املتحدة:
الأمم  لدى  م�رس  بعثة  انخرطت   
خالل  نيويورك  يف  املتحدة 
اجلهود  يف  املا�سية  الأ�سهر 
وامل�ساورات التي من �ساأنها تقدمي 
حماية  ل�رسورة  والرتويج  الدعم 
�سيما  ل  الإرهاب،  �سحايا  حقوق 
التي  ال�ساملة  املقاربة  �سوء  يف 
ملف  مع  التعامل  تتبعها م�رس يف 
�سواء  اأبعاده  مبختلف  الإرهاب 
على امل�ستوى الوطني اأو الإقليمي 

على  العمل  وخا�سة  الدويل،  اأو 
وتقدميهم  الإرهابيني  حما�سبة 
من  اإفالتهم  وجتنب  للعدالة 
العقاب، والت�سدي لالأيديولوجيات 

املرتبطة به.
ال�سفري  اأكد  ال�سياق،  هذا  ويف 
م�رس  مندوب  اإدري�ض  حممد 
يف  املتحدة،  الأمم  لدى  الدائم 
لإطالق  املخ�س�ض  الجتماع 
والإعالن  املجموعة  هذه 
جوان   26 يف  اأعمالها  بدء  عن 
اأنطونيو  من  كل  مب�ساركة   ،2019
لالأمم  العام  الأمني  غوتريي�ض 
فورونكوف  وفالدميري  املتحدة، 
مكتب  رئي�ض  العام  الأمني  وكيل 
الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب، 
ب�سحايا  الهتمام  »�رسورة  على 
على  م�سدًدا  وذويهم«،  الإرهاب 
ت�سحياتهم،  جتاهل  »عدم  اأهمية 
الدول  تعامل  �رسورة  عن  ف�ساًل 
والأمم املتحدة واملجتمع الدويل 
باأ�رسه مع حقوق �سحايا الإرهاب 

كاأولوية ق�سوى«.

حقوقية  منظمات  مناق�سة 
الإرهاب  �سحايا  تعوي�سات 

املدعوم من الأطراف الإقليمية:
 ناق�ض وفد حقوقي م�رسي )مكون 
للتنمية وحقوق  من ملتقى احلوار 
والتنمية  املراأة  وجمعية  الإن�سان 
بالإ�سكندرية(، يف 6 مار�ض 2019، 
العمليات  �سحايا  تعوي�ض  م�ساألة 
فيها  تورطت  التي  الإرهابية 
بعد  وخا�سة  م�رس،  يف  الدوحة 
الدور  وهو   ،2013 جوان   30 ثورة 
لإ�سرتاتيجية  خرًقا  يعد  الذي 
الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب، 
تن�ض  والتي  وال�سادرة عام 2006، 
بعدم  العامل  قادة  التزام  على 
التدخل يف �سيادة الدول، واحرتام 
وا�ستقاللها  الإقليمية  �سالمتها 
متويل  عن  والمتناع  ال�سيا�سي 
الإرهابية  اجلماعات  ودعم 

وامليل�سيات امل�سلحة. 
هام�ض  على  ذلك  جاء  وقد 
للمجل�ض  الـ40  الدورة  فعاليات 
مبقر  الإن�سان  حلقوق  الدويل 
ودعا  بجنيف.  املتحدة  الأمم 
الدويل  املجل�ض  الن�سطاء  هوؤلء 
ت�سكيل جلنة  اإىل  الإن�سان  حلقوق 
قطر  انتهاك  يف  للتحقيق  دولية 
لل�سيادة الليبية، وحماولتها العبث 
باأمن وا�ستقرار الدول الواقعة يف 
تقدميها  عرب  اإفريقيا،  �سمال 

الدعم للتنظيمات الإرهابية.

اإحدى  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
تنظر،  �سوف  امل�رسية  املحاكم 
دعوى  اجلاري،  جويلية   18 يف 

�سهداء  من   5 لأ�رس  ق�سائية 
النظام  �سد  الإرهابية  العمليات 
القطري، لتورطه يف دعم ومتويل 
وطالبت  الإرهابية،  التنظيمات 
بدفع  الدوحة  الق�سائية  الدعوى 
مليون   150 قدره  تعوي�ض  مبلغ 
ال�سهداء،  هوؤلء  لأ�رس  دولر 
ب�سبب الأ�رسار املادية واملعنوية 

التي حلقت بها. 

تعزيز دور الربملانات 
الوطنية يف اإ�سماع اأ�سوات 

ال�سحايا والناجني من 
العمليات الإرهابية:

 وهو ما اأكدت عليه الدكتورة اأمل 
القبي�سي رئي�سة املجل�ض الوطني 
ورئي�سة  الإماراتي  الحتادي 
املجموعة ال�ست�سارية الربملانية 
املعنية  امل�ستوى  رفيعة  الدولية 
والتطرف  الإرهاب  مبكافحة 
يف  كلمتها  خالل  الطرق،  ب�ستى 
الفتتاحية  الرئي�سية  اجلل�سة 
لالحتاد  الإقليمي  لـ«املوؤمتر 
الربملاين الدويل والأمم املتحدة 
و�سمال  الأو�سط  ال�رسق  ملنطقة 
الربملانيني  »دور  حول  اإفريقيا« 
املقاتلني  لتهديد  الت�سدي  يف 
عقد  الذي  الأجانب«  الإرهابيني 
يف حمافظة الأق�رس امل�رسية يف 

26 فرباير 2019.
اأن  على  القبي�سي  اأكدت  فقد 
على  للت�سديد  حاجة  »هناك 
الدويل  الت�سامن  ت�سجيع  اأهمية 
وتوفري  الإرهاب،  �سحايا  لدعم 
ال�سمانات لأن تتم معاملة �سحايا 
حيث  واحرتام،  بكرامة  الإرهاب 
اأ�سارت اإ�سرتاتيجية الأمم املتحدة 
التي  العاملية ملكافحة الإرهاب، 
اإىل   ،2006 �سبتمرب  يف  اعتمدت 
اأن جتريد ال�سحايا من اإن�سانيتهم 
انت�سار  اإىل  املوؤدية  الأ�سباب  من 
الإرهاب  مكافحة  واأن  الإرهاب، 
تعني  تدابري  اتخاذ  ت�ستلزم 
وتعلي  الإن�سان  كرامة  باحرتام 
م�سيفة:  القانون«،  �سيادة  من 
ن�سع  اأن  كربملانيني  علينا  »يجب 
واأجندتنا  براجمنا  يف  دائًما 
من  والناجني  ال�سحايا  اأ�سوات 
ب�سماع  نكتفي  واأل  الإرهاب، 
علينا  يجب  بل  الأ�سوات،  هذه 
واهتمام،  بعناية  اإليها  ن�سغي  اأن 
مبجرد  ال�سحايا  اآلم  فن�سيان 
لأى  الفورية  النفعالت  تال�سي 
و�سمة  �سيبقى  اإرهابية  جرمية 

عار تالحق املجتمعات«.
نرفع  اأن  »يجب  القبي�سي:  وقالت 
تطالب  التي  ال�سعوب  اأ�سوات 
الإرهابيني  مبحا�سبة  با�ستمرار 
على  واملحر�سني  ومموليهم 

الإرهاب ومن يوفر من�سات لهم، 
علينا  ويجب  ذلك.  نتائج  واإعالن 
احرتام  ن�سمن  اأن  ذلك  مبوازاة 
ونقدم  لل�سحايا،  الإن�سان  حقوق 
لهم كل الدعم الذي يحتاجون اإليه 
لكي يكونوا قادرين على مواجهة 
التحديات واملعاناة والآلم«. ويف 
 73 الـ  الدورة  اأقرت  الإطار،  هذا 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 
 ،2017 دي�سمرب  يف  عقدت  التي 
كل  من  اأغ�سط�ض   21 يوم  حتديد 
ذكرى  لإحياء  عاملًيا  يوًما  عام، 
واإجاللهم،  الإرهاب  �سحايا 
�سحايا  ودعم  تكرمي  اأجل  من 
وتعزيز  منه  والناجني  الإرهاب 
لهم  مبا  الكامل  متتعهم  وحماية 

من حقوق وحريات.
ا�ستحداث جلان اإ�سناد 

التعوي�سات املالية ل�سحايا 
الإرهاب:

احلكومة  به  قامت  ما  وهو   
 ،2019 اإبريل   22 يف  التون�سية، 
بالنظر  مكلفة  جلنة  ت�سكيل  عرب 
التعوي�سات  اإ�سناد  ملفات  يف 
ل�سحايا  املخولة  واملنافع 
لدى  الإرهابية  العتداءات 
و�سهداء  للمقاومني  العامة  الهيئة 
والعمليات  الثورة  وجرحى 
تركيبتها  وحتديد  الإرهابية 
�سري  وطرق  م�سمولتها  و�سبط 

عملها.
اإن�ساء �سبكات ملنظمات املجتمع 
املدين وخا�سة اجلمعيات املعنية 

ب�سحايا الإرهاب: 
اإىل  اجلمعيات  تلك  تهدف  حيث 
م�ساعدة وموؤازرة ال�سحايا وذويهم 
املتعلقة  املعلومات  كل  ون�رس 
بهم مع تنظيم اأن�سطة وتظاهرات 
لتوجيه انتباه الراأى العام خلطورة 
ال�سلم  ثقافة  وتكري�ض  الإرهاب، 
الت�سامح  روح  بث  على  والعمل 
املواطنة  قيم  وتر�سيخ  والنفتاح 
املروجة  اخلطابات  كل  ونبذ 

للفكر الإرهابي والإق�سائي.  
املغربية  اجلمعية  نظمت  فقد 
مايو   17 يف  الإرهاب،  ل�سحايا 
2019، وقفة رمزية تخليًدا لذكرى 
 2003 ماي   16 هجمات  �سحايا 
عدًدا  ا�ستهدفت  التي  الإرهابية 
من املواقع بالدار البي�ساء، ومنها 
يهودية.  ومقربة  ومطاعم  فنادق 
املغربية  اجلمعية  رئي�سة  وقالت 
ل�سحايا الإرهاب �سعاد البكدوري 
فر�سة  التاريخ  هذا  »اإن  اخلمال: 
كل  نبذ  اإىل  للدعوة  منا�سبة 
حتر�ض  التي  املتطرفة  الأفكار 
على العنف خا�سة بني ال�سباب«.   

اجتاهات ثالثة:

مع  التعامل  اإن  القول،  خال�سة 
اأحد  ميثل  الإرهاب  �سحايا  حقوق 
العربية  للدول  الرئي�سية  امل�سارات 
يف مواجهتها خلطر الإرهاب العابر 
للحدود، والذي يتوازى مع م�سارين 
العنا�رس  مع  التعامل  هما  اآخرين 
الإرهابية  والتنظيمات  واجلماعات 
وكذلك  بالتجزئة،  ولي�ست  باجلملة 
املجتمعات  �سيا�سات حت�سني  تبني 
»من  التطرف  مكافحة  خالل  من 
حتديات  هناك  اأن  غري  املنبع«. 
يف  احلكومات  تواجه  جوهرية 
تتعلق  ال�سحايا  ملف  مع  تعاملها 
بغياب التقديرات املن�سبطة ب�ساأنها 
التي  النف�سية  التاأثريات  عن  ف�ساًل 
ترتك اأبعاًدا داخلية ل ميكن حموها 

ب�سهولة.
رئي�سة  قالت  ال�سياق،  هذا  ويف 
الإرهاب  ل�سحايا  الوطنية  املنظمة 
فلي�سي،  الزهرة  فاطمة  باجلزائر 
مغاربية«  »اأ�سوات  مع  حوارها  يف 
اجلرح  »اإن   :2018 مار�ض   29 يف 
واجهته  الذي  الإرهاب  تركه  الذي 
ال�سوداء  الع�رسية  خالل  اجلزائر 
املاأ�ساة  �سفحة  واأن  بعد  يندمل  مل 
التي عا�ستها البالد طويت لكنها مل 
متزق«، مو�سحة: »اإن منظمة �سحايا 
الإرهاب ل متتلك اإح�ساءات دقيقة 
الوطنية،  املاأ�ساة  �سحايا  حول 
يف  زاد  ال�سحايا  عدد  اأن  كما 
اإىل  بالعودة  لكن  الأخرية،  ال�سنوات 
عددهم  فاإن  القدمية،  الإح�ساءات 
200 األف �سحية، من 1992 اإىل غاية 
�سنة 2000، اإل اأننا ل ن�ستطيع تقدير 

عدد ال�سحايا بعد هذه ال�سنة«.
بني  التباينات  ذلك  اإىل  ي�ساف 
�سحايا  حتديد  حول  الدول 
دعم  ورمبا  الإرهابية،  العمليات 
لبع�ض  الإقليمية  الأطراف  بع�ض 
وامليل�سيات  الإرهابية  اجلماعات 
اإليه  ت�سري  ما  نحو  على  امل�سلحة، 
ال�سياق،  هذا  ويف  ال�سورية.  احلالة 
�سوريا  لوفد  الأول  ال�سكرتري  اأكد 
وائل  املتحدة  الأمم  لدى  الدائم 
العامة  اجلمعية  اأمام  بيان  خليل يف 
لالأمم املتحدة، يف 26 يونيو 2019، 
خالل اعتماد م�رسوع القرار املعنون 
مل�ساعدة  الدويل  التعاون  بـ«تعزيز 
�سحايا الإرهاب«: »اإن حماية حقوق 
مبعاجلة  تبداأ  الإرهاب  �سحايا 
التي  والعوامل  احلقيقية  الأ�سباب 
انت�ساره كظاهرة عاملية«،  اإىل  اأدت 
مو�سًحا اأن »هناك م�سئوليات كبرية 
�سوريا  يف  الإرهاب  �سحايا  جتاه 
تتحملها  العامل  دول  من  وغريها 
املتحدة  والأمم  الأع�ساء  الدول 

ب�سكل جماعي«

تتعدد اآليات تعامل الدول العربية مع �سحايا العمليات الإرهابية، �سواء من املدنيني 
اأو الع�سكريني اأو الأمنيني، على نحو ما عك�سته اخلطب الر�سمية واملمار�سات العملية، 

خالل الن�سف الأول من عام 2019، وهو ما برز يف م�سارات متنوعة، دولًيا واإقليمًيا 
وحملًيا، منها تاأ�سي�س جمموعة اأ�سدقاء »�سحايا الإرهاب« بالأمم املتحدة، ومناق�سة 
منظمات حقوقية تعوي�سات �سحايا الإرهاب املدعوم من بع�س الأطراف الإقليمية، 

وتعزيز دور الربملانات الوطنية يف اإ�سماع اأ�سوات ال�سحايا والناجني من العمليات 
الإرهابية، وا�ستحداث جلان اإ�سناد التعوي�سات املالية ل�سحايا الإرهاب، واإن�ساء 

�سبكات ملنظمات املجتمع املدين وخا�سة اجلمعيات املعنية ب�سحايا الإرهاب. 
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الو�سط:2019/07/16

الو�سط:2019/07/16

الو�سط:2019/07/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

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

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

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

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

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

بتاريخ الرابع ع�سر    من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/14
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من ال�سيد )ة( : لفرا�س هجرية  
ال�ساكن )ة( ب : بئر ولد خليفة عني دفلى

  و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
�سد ال�سيدة )ة( : �سيباين حممد 

ال�ساكن )ة( ب حو�س بورجوت احلطاطبة ،  تيبازة  
بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

بال�سيغة  املمهور  و  ، رقم اجلدول 10/01961،  الفهر�س 10/03038  10/07/01، حتت رقم  بتاريخ  الأ�سرة   �سوؤون  الق�سم   ، القليعة  ال�سادر عن حمكمة  بناء على احلكم 
التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/04/09 ، حتت رقم 2019/0628.

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00117742942 مبكتب بريد مدينة القليعة 
بتاريخ 2019/05/27

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/06/19
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية احلطاطبة    بتاريخ 2019/06/19

بن�سر م�سمون  الق�سائي  الذي يرخ�س للمح�سر  : 19/00795 و  القليعة بتاريخ 2019/06/26 ، حتت رقم الرتتيب  ال�سيدة رئي�سة حمكمة  ال�سادر عن  و مبوجب الأمر 
حم�سر تكليف بالوفاء  على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سيد )ة( : �سيباين حممد ، ال�ساكن )ة( ب حو�س بورجوت احلطاطبة ،  تيبازة  ،  بان ي�سدد بني اأيدينا �ستة مائة و �ستة الف و �ستة مائة و اأربعة و خم�سون دينار 
جزائري و خم�سة و �ستون �سنتيم )606.654.65 دج (   و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ.

و نبهنا ال�سيد )ة( : �سيباين حممد    ، باأن له اأجل خم�سة ع�سرة )15( يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

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

36 جتزئة قاو�س ال�سراقة 
الهاتف 05.51.19.61.45 

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء  عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

 نحن الأ�ستاذة معزوز  نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة
املوقعة ادناه و الكائن مقرها ب 36 جتزئة قاو�س ال�سراقة

، فهر�س رقم 19/2110  املت�سمن الذن بن�سر تبليغ ر�سمي يف  ال�سراقة بتاريخ 2019/06/12  ال�سادر عن رئي�س حمكمة  تنفيذا لالأمر 
جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�سر على نفقة الطالب 

لفائدة : ال�سيد زروق خمي�س
ال�ساكن ب : املنطقة ال�سناعية �سندوق بريد 604 حا�سي م�سعود ورقلة 

املختارون موطنا لهم يف دائرة اإخت�سا�س حمكمة التنفيذ ، مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه اأعاله 
بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة الق�سم التجاري / البحري ، فهر�س رقم 04/09/ 2018 املمهور بال�سيغة التنفيذية 

كلفنا عن طريق الن�سر
بيبينغ تكنولوجي كو�سرتيك�سيون ترادينغ �سركة ذات امل�سوؤولية حمدودة 

بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على الأداء : 
مبلغ قدره : 6.070.984 دج ، الذي ميثل قيمة الدين و التعوي�س .

و مبلغ 237.551.41 دج م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�سافة له .
و نبهناه باأن له اأجل خم�سة ع�سر 15 يوما للوفاء الإرادي ي�سري من يوم الن�سر و اإل �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية .

و ليكن على علم و حتى ل يجهل
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�سر لن�سر ن�سخة منه ب�سحيفة  وطنية طبقا للقانون 

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط
مديرية البيئة

قرار رقم 2895/19 املوؤرخ يف 30 جوان 2019 يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول
درا�سة مدى التاأثري على البيئة مل�سروع اإن�ساء مرملة لفائدة ال�سيد العرابي اأحمد

بلدية قلتة �سيدي �سعد

باإقرتاح من ال�سيد مدير البيئة
يقرر

على  التاأثري  مدى  درا�سة  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يف  ي�سرع   : الأوىل  املادة 
البيئة مل�سروع مرملة لفائدة ال�سيد العرابي اأحمد ببلدية قلتة �سيدي �سعد.

املادة 02 : يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية قلتة �سيدي �سعد ملدة 10 اأيام من 
تاريخ تعليق هذا القرار 

�سيدي  قلتة  ببلدية  حمقق  حمافظ  يحي  بن  جياليل  ال�سيد  يعني   :  03 املادة 
�سعد و يتعني عليه هذه ال�سفة فتح �سجل على م�ستوى مقر بلدية قلتة �سيدي 

�سعد حيث يكون يف متناول املواطنني لإبداء املالحظات حول امل�سروع .
املادة 04 : يكون الإطالع على ملف التحقيق العمومي للم�سروع يف �سجل مبقر 
العطل  اأيام  عدا  ما  لالإدارة  الر�سمي  التوقيت  ح�سب  �سعد  �سيدي  قلتة  بلدية 

و الأعياد 
املادة 05 : يعلن هذا التحقيق يف جريدتني وطنيتني على الأقل على ح�ساب 

�ساحب امل�سروع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية قلتة �سيدي �سعد .
املادة 06 : يكلف املحافظ املحقق اأي�سا باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات 
تقريرا  يحرر  و   ، للم�سروع  املحتملة  العواقب  تو�سيح  اإىل  الرامية  التكميلية 

مف�سال ي�سمل كل تفا�سيل حتقيقاته و ير�سله اىل ال�سيد الوايل .
ال�سوؤون  و  التنظيم  مدير   ، للولية  العام  الأمني   : ال�سادة  يكلف   :  07 املادة 
العامة، مدير البيئة ، رئي�س دائرة قلتة �سيدي �سعد ، رئي�س املجل�س ال�سعبي 
، رئي�س  الوطني للولية  ، و قائد جمموعة الدرك  لبلدية قلتة �سيدي �سعد 
م�سنف  يف  ين�سر  الذي  و  القرار  هذا  بتنفيذ  يخ�سه  فيما  كل   ، الولية  اأمن 

القرارات الإدارية للولية .

  INVESTPLUS

اإلدارة و املوارد البشرية

 

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

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  
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            10 000DA
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  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE
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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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اأدب ال�سجون 

الأدب الفل�سطيني املقاوم  يف 
�سجون الحتالل ال�سهيوين..

ال�سك اأن الثقافة لدى ال�سعب العربي الفل�سطيني ت�سكل خمزونًا هامًا يتعلق باملطالعة والقراءة املعرفية واملثابرة 
املتوا�سلة يف احلياة اليومية وعلى مدى م�سريته الوطنية الن�سالية الطويلة باحلياة بكافة اأ�سكالها املتطورة, كما اأن 

التمازج بني الثقافة الوطنية والتي اأ�سبحت ت�سكل اأدبًا جديراً حديثًا لدى املنا�سلني الفل�سطينيني,  وخا�سة االأ�سرى 
منهم واملعتقلني يف �سجون العدو ال�سهيوين املحتل ..

ف�سيل حلمي عبداهلل
كاتب وباحث فل�سطيني مقيم 

يف �سورية

اجلانب  اأظهرت  الثقافة  وهذه 
الوطنية  الق�ضية  لهذه  الأدبي,  
�ضجون  يف  الثائر  ال�ضمود  وذلك 
ال�ضهيوين  العدو  ومعتقالت 
الغا�ضم, وهي ثقافة الأمة العربية 
حَلّ  والتي  جمعاء  والإ�ضالمية 
الذي  املحتل  الكيان  هذا  عليها  
خرياتها  ونهب  اأر�ضها  احتل 
واأقام  وح�ضارتها  ثقافاتها  و�رسق 
الغا�ضب,  كيانه  اأر�ضها  فوق 
الأ�رسى  ا�ضتطاع  لذلك  ونتيجة 
و   كبري  ثقايف  خمزون  يَ�ضبوا  اأن 
املبدعة,  اأ�ضكاله  متنوع يف جميع 
على  العامل  لإطالع  منهم  حماولة 
ق�ضيتهم بطريقة ثقافية اأدبية لها 
هويتها الفنية والإبداعية اخلالقة, 
املورث  مكونات  من  وغريها 
واملعرفة,  كالعلم  الآخر  الثقايف 
ويعملون  عملوا  ذاته  الوقت  ويف 
على نقل هذا الأدب الذي اأجنبوه, 
العربية, وهذا ما �ضعوا  الأمة  اإىل 
له جاهدين من اأجل تاأدية واجبهم 
على  والإن�ضاين  والقومي  الوطني 
اأكمل وجه ليكون ذلك الأدب ج�رس 
والثقافات  الأ�رسى  بني  وا�ضل 
الأخرى الأ�ضيلة, ومن هنا كان ل 
ثقايف  اأدبي  توا�ضل  وجود  من  بد 
يتاأثر مع الأ�رسى ويتاأثر بهم كناجت 
املتوا�ضل  الن�ضايل  التفاعل  عن 
والتمازج البطويل من خالل العمل 
هوؤلء  اإن  امل�ضرتك,  الوطني 
الأ�رسى الأبطال هم ن�ضبة كبرية اإن 
اأو  الفل�ضطيني  ال�ضعيد  كانوا على 
على ال�ضعيد العربي لأنهم يقودون 
املعركة  اأمام  من  املواجهة  
الغا�ضم,  ال�ضهيوين  العدو  مع 
حتى  العهد  ويوا�ضلون  ويجددون 
وبرغم  والإن�ضان,   الأر�ض  حترير 
العدو  �ضجون  اإدارة  ممار�ضة  من 
املحتل, التعذيَب والقمع وممار�ضة 
اجل�ضدي  ال�ضغط  �ضيا�ضة 
�ضد  قا�ضية  ممار�ضًة  والنف�ضي 
الأ�رسى  كحرمانهم من النوم ومن 
احلاجة  ق�ضاء  ومن  الطعام  تناول 
العنيف  الهز  اأ�ضلوب  وا�ضتخدام 
وتعري�ض  الكهربائية,  وال�ضدمات 
باردة  هوائية  لتيارات  الأ�رسى 
تعذيب  اأ�ضكال  وهناك  و�ضاخنة, 

هذا  ورغم  الأ�رسى,  �ضد  كثرية 
باملعرفة  يت�ضلحوا  اأن  ا�ضتطاعوا 
والعلم و در�ضوا اللغات, ومنهم من 
جيد,  ب�ضكل  العربية  اللغة  يجيد 
اإىل جانب  اللغة الأم, وهناك من 
العليا  الدرا�ضات  مراحل  اأكمل 
الدكتوراه  اإجازة  على  وح�ضل 
خرباء  هم  من  اأي�ضاً  وهناك 
ال�ضيا�ضية,  العدو  �ضوؤون  يف 
بع�ض  اأ�ضماء  واأذكر  والقت�ضادية, 
الأ�رسى املحررين منهم, حت�ضني 
عماد  هدبه,  اأبو  اأحمد  احللبي, 
زهدي   , األركوعي  حممد  عوكل, 
وليد  جراد,  توفيق  األعدوي, 
الهوديل, اأحمد اأبوغو�ض, د.�ضهام 
العناين,عي�ضى  نبيل  األربغوثي, 
كما  كثريين,  واآخرين  اعبيدو 
حت�ضني  املحرر  الأ�ضري  لنا  ي�رسد 
احللبي جتربته الن�ضالية التي ق�ضا 
الأ�رس  يف  عاما  ع�رس  اثنا  منها 
العدو  ومعتقالت  �ضجون  داخل 
ال�ضهيوين �ضواًء ل�ضفته ال�ضخ�ضية, 
خالل  من  العامة  الفل�ضطينية  اأو 
جتربته, الغنية,انه حت�ضني احللبي 
الذي خرج من ظلم  النور�ُض  ذلك 
وظالم ال�ضجن متواطئ مع الأدب 
م�ضريَة  واملعرفة,ليوا�ضَل  والعلم 
ق�ضيته  عن  بالدفاع  الن�ضال 
ال�ضجناِء  ق�ضيُة  واأولها  فل�ضطني 
والعرب  الفل�ضطينيني  واملعتقلني 
يف �ضجون الحتالل ال�ضهيوين, بل 
اأ�ضبح حمارباً قوياً مت�ضلح ب�ضالح 
تنفذ ذخريته  ل  وفعالية  قوة  اأكرث 
قبل  املغارة  يف  معه  نفذت  كما 
والغري  الدامية  املعركة  يف  اأ�رسه 
الحتالل  قوات  مع  متكافئة 
انه  بال�ضالح,  املدجج  ال�ضهيوين 
الفدائي,  الفتى  احللبي  حت�ضني 
الكاتب,  الأ�ضرياملحرراملنا�ضل 
الو�ضع  الراف�ض املتمرد على  انه 
اجلانب  على  خا�ضة  القائم 
ال�ضامت  ال�ضافر  التقليدي, 
ما  على  املكان  زاوية  يف  ال�ضاكن 
املفاو�ضات,  عبثية  من  عليه  هو 
والنق�ضامات, والتفريط باحلقوق 
العليا,  الفل�ضطينية  الوطنية 
وداخلية  خارجية  وتدخالت 
�ضورية  على  عدوانية  وحروب 
البا�ضل  وجي�ضها  البطل  و�ضعبها 
و�ضيادتها قي احلرية والكرمية من 
قبل هذه الأنظمة العربية الرجعية 
والإمربيالية  ال�ضهيوين  والعدو 

املتاآمرين  وحلفائها  العاملية, 
على �ضورية العروبة قلعة ال�ضمود 
فل�ضطني  ق�ضية  وعلى  والت�ضدي, 
وامل�ضتت  امل�رسد  و�ضعبها 
وباقي  غزة  قطاع  يف  واملحا�رس 

املناطق املحتلة.
ل  الذي  العربي  اخلطاب  اأن  كما 
ول  العربية,  الأمة  طموَح  يُلبي 
الوطني  املوروث  على  يحافظ 
والديني  والثقايف  والقومي 
مقد�ضاً  هو  كما  واحل�ضاري, 
ال�ضورة  تلك  من  فربغم  اإياه, 
الغربي  الإطار  ذلك  يف  امل�ضوهة 
النهج  خطاب  منو  اأن  اإل  واألوانه, 
الوطني املقاوم, من خالل �ضمود 
وجه  يف  املقاومة  وحمور  �ضورية 
املوؤامرة امُل�َضّنُة �ضدها لإ�ضعاِف 
موقفها الداعم وامل�ضاند لالأ�رسى 
ولالأمة  الفل�ضطينية  وللق�ضية 
ي�ضطر  الذي  والإ�ضالمية  العربية 
وللم�ضتقبل طريق  للحا�رس  ويوؤرخ 
موروث باأ�ضكال جديدة تعيد اإنتاج 
تبلور  خا�ضة  بطرقة  الأمة  تاريخ 
وتو�ضح  اجله  من  عمل  ما  خري 
�ضورة �ضورية الرباقة الذي مازال 
العربي  القومي  الوطني  موقفها 
متقدم  بل  هو,  كما  احلر  الأ�ضيل 
تكمن  هنا  العرب..  الوطن  على 
موقف  انه  التحدي,  عبقرية 
ال�ضيا�ضي  اخلطاب  يف  التحدي 
اأ�ضقط  ما  وهذا  الأر�ض,  وعلى 
القناع ال�ضائد وك�ضف زيف اخلادع 
العربي  اخلطاب  يقدمه  الذي 
ماأجورة,  �ضا�ضات  عرب  الر�ضمي 
ومنذ اأن دخل العديد من منا�ضلي 
والعربي,  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
يهداء  مل  ال�ضهيونية,  املعتقالت 
لهم بال, وحت�ضني احللبي وهو يف  
املنعزلة,  ال�ضهيوين  العدو  زنازين 
دخل مدار�ض املنا�ضلني, ومدار�ض 
والعلم  والثقافة  والفن  الأدب 
تاريخية  مدر�ضة  يف  فانخرط 
املبدعني  املنا�ضلني  رفاقه  مع 
والذين �ضنعوا من الظالم والظلم 
متار�ض  التي  والق�ضوة  واحل�ضار 
واأ�ض�ضوا  اإبداعية’  اأ�ضكال  عليهم 
الجتماعية  العالقة  هذِه  من 
ودرا�ضاٍت متنوعٍة,  واأبحاثاً  علوماً 
يقول حت�ضني احللبي: يف املعتقل 
والع�ضكري  ال�ضيا�ضي  يتحالف 
القا�ض مع رجل  ال�ضاعر  يتحالف 
القومي  مع  واملارك�ضي  الدين 

والتقدمي  النا�رسي  مع  والعلماين 
ِوقفَة  جميعاً  نقف  الوطني,  مع 
العدو  وجه  يف  واحد  رجل 
ال�ضهيوين ,ونبق نعمل يف ح�ضابات 
نقراأ  ونعلم  نتعلم  التاريخ  عجلة 
اجتماعية  حياة  نن�ضج  ونكتب 
مدوية  �رسخة  لنا  تبقى  ثقافية 
يف  ت�رسق  كي  العمر  �ضنوات  يف 
احلرية  نداء  نحو  احلياة  اإبداع 
الأر�ض  وحترير  وال�ضتقالل 
والإن�ضان. ويف ال�ضنة العا�رسة من 
وجوده يف الأ�رس يف معتقل لقيادي 
الحتالل يف مدينة اخلليل اأعد يل 
ع�رس  ثالثة  وكانوا  الزنزانة  رفاق 
اأ�ضرياً حفال ب�ضيطا بهذه املنا�ضبة 
م�ضعود  الأ�رس  رفيق  معي  وكان 
هذه  فقلت  نابل�ض  من  زعيرت 
غنوا/  الأ�رس  رفاق  يا  الأبيات: 
وظالُم  �ضوءا/  الليل  ي�ضري  كي 
ال�ضعب  جموع  مع  عزما/  القيد 
ال�ضَحر/عاُمنا  تبا�ضري  مع  غنوا/ 
العا�رس وىّلَ/ وبدا احلادي ع�رس/ 
لل�ضبية/  غّنوا  الأ�رس  رفاق  يا 
و�ضحية/لأ�ضري مل  وطريد  ل�ضهيد 
لن  بالق�ضية/  يفرط  ومل  ي�ضاوم 
يدوم الأ�رُس ما ظل وليد و�ضبية/ 
يا  الق�ضية/  النفي عنوان  يف بقاع 
ولدتنا  لبالٍد  غّنوا/  الأ�رس  رفاق 
ف�ضقيناها  �ضحيقة/  اأزمان  منذ 
نا  اأر�ضَ وزّرعنا  ودماء/  دموعاً 
و�ضياء/  جمد  رايات  اأ�ضماءنا,/ 
وبنيناها نذوراً, ت�ضحياٍت ورجاء/ 
لعري�ٍض/  غّنوا  الأ�رس  رفاق  يا 
باَت  وكفاٍح  للقيوِد/  قهرا  ُزف 
العهد  �ضانت   / لعرو�ض,  مهراً 
لفتاة  ووفاء/  حٍب  رمز  ف�ضارت/ 
الُرجوله/  بزغاريد  زوجاً/  ودعت 
ن�رٍس  اأبناَءها/عربون  قّدمت  ولأم 
غنوا/  الأ�رس  رفاق  يا  وبطوله/ 
ال�ضجر/  اأعناق  الأر�ض  جلذوِر 
وما  كّنا  نب�ضها  اأّنا/  التاريخ  يهد 
اهلل  القدر/وعرفنا  مثَل  لها  زلنا 
عي�ضى/  قبل  مو�ضى  قبل  فيها/ 

قبل اآ�ضوروبابل.من موؤلفاته:
القرن  يف  ال�ضهيونية  الأهداف   -

الواحد والع�رسين.
لتبادل  عملية  اأكرب  اجلليل:   -
الثورة  تاريخ  يف  الأ�رسى 

الفل�ضطينية.
جربيل  مواجهة  ))اإ�رسائيل((يف   -
النكليزية  عن  مرتجم  كتاب   –
و�ضدريف  كاي�ض  ل�ضامويل 

نيويورك.
اأفريقيا  اإىل  ال�ضهيوين  الت�ضلل   -

واأمريكا الالتينية.
- له درا�ضات ومقالت يف عدد من 

ال�ضحف والدوريات العربية.
الكتاب  احتاد  فرع  اأمني  نائب   -
يف  الفل�ضطينيني  وال�ضحفيني 

�ضوريا.
وكما يبدو باأن اأدب ال�ضجون اأ�ضبح 

منهج تاريخي :
مر�ضحاً  الأدب  هذا  ويبدولنا 
على  يقوم  تاريخياً  منهجاً  ليكون 
تابعيات  يف  والنقد  الأدب  ظاهرة 
يف  نلم�ض  اأ�ضبحنا  و  املتلقي, 
هذا الأدب روح ال�ضمود والتحدي 
يف  ن�ضيج  اأي�ضاً  له  و  والت�ضحية 
الإن�ضانية  والأ�ضكال  الأحداث 
وجدت  الأدب  ر�ضالة  اأّن  اإذ   ,
نف�ضها باحثة عن رجال منا�ضلون 
ي�ضاعدونها يف نقل مرحلة احتالل 
النه�ضة  مرحلة  اإىل  واعتقال 
والتحرير,  وال�ضتقالل  واحلرية 
العنا�رس  واعتماد  ممتع  باأ�ضلوب 
الفنية املوؤثرة كاملفاجاأة واخليال 
هو  ال�ضجون  فاأدب  واحلقيقة 
اأدب  انتقالية وبذلك يكون  مرحلة 
مما  لال�ضتفادة  مر�ضح  ال�ضجون 
النهج  عن  القارئ  من  قراءته  مت 
احلديث  النقدي  الأدبي  واملنهج 
وللناقد  للمتلقي  ك�ضف  الذي 
الأدبي,  العمل  يف  وال�ضعف  القوة 
امتلك  ال�ضجون قد  اأدب  واإذا كان 
اإنتاجه   خالل  من  نقدية  اأدوات 
جميع  يف  ظهر  الذي  الإبداعي 

اأعماله الأدبية الفل�ضطينية ..
اأدب  به  جاءنا  الذي  الأ�ضلوب  اإن 
كان  والذي  املقاوم,  ال�ضجون 
التعقيدات  عن  البعد  كل  بعيداً 
عن  اأي�ضاً  ومبتعداً  والغمو�ض 
وحتى  والألفاظ  املغالطات 
ومن  ال�ضهيونية,  امل�ضطلحات 
اأ�ضلوبه  وب�ضاطة  �ضل�ضلة  خالل 
يحيى  القارئ  يجعل  والذي  هذا 
ويعي�ض معه اأثناء عر�ضه لالأعمال, 
وغريالتي ي�ضتعملها بع�ض الأدباء, 
يف  �ضعوبة  القارئ  يجد  حيث 
يكتب  وكاأنه  فهمها,  ويف  تلقيها 
دون  القارئ  اأعني  ن�ضب   وي�ضع 
ففي  املعريف,  م�ضتواه  يحرتَم  اأن 
الإبداع  اأهمية  ال�ضجون جند  اأدب 
وجوهر ال�رساع بني احلق والباطل 
ويبقى  وال�ضحية,  اجلالد  بني 

مو�ضوع العتقال اأ�ضا�ضياً يف هذا 
املاأ�ضاة  هي يف  قيمة  لأن  الأدب 

جممل الفناء التام لالعتقال..
ال�ضجني  بني  ال�رساع  عالقة  اإن 
وجود  عالقة  هي  ال�ضجان  و 
ميليه  ما  وهذا  وحتدي  و�ضمود 
عليه �رسف الواجب ومن العنا�رس 
هو  ال�ضجني  عليها  يرتكز  التي 
ق�ضية  هي  التي  بق�ضيته  اإميانه 
�ُضلَب  واأمة  مكوناتها,  بكل  �ضعب 
حقها, ويعترب اأدب ال�ضجون ر�ضالة 
وا�ضحة لالأجيال, وهي التي اأتاحت 
املجال لالأجيال القادمة كي تعمل 
قراءة  وتعيد  الدرب  موا�ضلة  على 
ما�ضيها العريق, ومن هنا ل بد اأن 
قطعياً  ت�ضليماً  ي�ضلم مبا هو عليه 
لأن لكل ع�رٍس دولة ورجال, ولكل 
قارئ,  كتاب  ولكل  ناقد  كاتب 
الر�ضالة  ذات  ال�ضجون  اأدَب  ولعل 
اخلالدة الفائدة الكبرية للقارئ لأن 
املواجهة  على  اعتمدوا  موؤلفوها 
نهاية  يف  عدوهم,  مع  املبا�رسة 
املطاف .. اإن هذه احلالة ت�ضاعُد 
املتلقي على معرفة الأ�ضل وتعلمه 
والتوثيق  الدقة  يف  املقاومة  اأدب 
واحرتام ما هو مفيد ويغني ذهن 
بهذا  املتنوعة  بال�ضواهد  القارئ 
بال�ضعر  متثل  والذي  القيم  الأدب 
و  والرواية,  امل�رسح  و  والق�ضة, 
النقد,  والن�ض  ال�ضحفي,  املقال 
�ضاأنه  ومن  الت�ضكيلي,  الفن  و 
وقيمة  ثروة  معلومات  تقدمي 
الفل�ضطينية  الوطنية  للق�ضية 
و�رسح  ت�ضهيل  يف  �ضاهم  اأنه  كما 
ق�ضية الأ�رسى بحد ذاتها و�ضاعد 
حقوقهم  وتر�ضيخ  حتقيق  على 
والإن�ضانية,  القانونية  ومطالبهم 
بتحقيق  الوطني  ن�ضالهم  ويرفد 
املجتمع  اأمام  لق�ضيتهم  الن�رس 
اأمام  نف�ضه  �ضيجد  والذي  الدويل 
الأ�رسى  ق�ضية  اجتاه  م�ضوؤوليته 
والإفراج عنهم, وخا�ضة موؤ�ض�ضات 
واملعتقلني   الأ�رسى  رعاية 
�ضجون  يف  والعرب  الفل�ضطينيني 
العدو ال�ضهيوين ولعل هذا الن�ضال 
كل  يحتاجها  ثمينة  درة  الفكري 
وبحرية  بحقوق  موؤمن  اإن�ضان حر 
اأخوه الإن�ضان, واأي مواطن عربي 
له عقيدة وعاملي �رسيف بحاجة 
والتحرير من  وال�ضتقالل  للحرية 

اآلة القمع الإرهابية ال�ضهيونية, 
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. . .
ومن  معها لأنه يجد �أمامه  �أدب فل�سطيني 
�لن�سال  ذلك  معرفة  وي�سهل  مقاوم  وطني 
يوفر  �لذي  �لأدب  تلك  يف  �ملرتجم 
�لأ�ساليب  فهم  يف  و�لوقت  �جلهد  عليه 
�لتي  و�لوح�سية  �لقمعية  و�ملمار�سات 
 .. �لأ�رسى  �سد  �ل�سجون  �إد�رة  متار�سها 
مت  �لذي  �لفل�سطيني  �لأدب  يقر�أ  من  �أن 
فل�سطينيني  ومثقفني  �أدباء  من  �إنتاجه 
�ل�سجون  يف  �لن�سالية  جتربتهم  نتيجة 
يدفعه  �ل�سهيوين,  �لحتالل  و�ملعتقالت 
هذ�  بني  بالإبحار  �سعور�ً  نف�سه  �لوقت  يف 
يف  �ملزيد  لقر�ءة  ذ�ته  ويدفعه  �لأدب 
�لحت�سار,  على  فيه  �لقر�ءة  قاربت  ع�رس 
ينقلو�  باأن  جاهدين  �لأ�رسى  حاولو�  وقد 
قر�ءة  عرب  �خلارجي  �لعامل  �إىل  جتربتهم 
�عتادو�  و�لتي  يعي�سونها  �لتي  غري  �أخرى 
بت�سحية  مملوء  �أدب  خالل  من  بل  عليها 
�ملر�سح  �لأدب  هو  وهذ�  ز�لعزة,  و�لفد�ء 
باأن يحمل عبء �ملرحلة ويظهر مدى �أدب 
�حلدث  بو�قع  �رتباطاً  �لعاملي  �ل�سجون  
ومقدرة �ملرحلة يف تاأثري �لكتابة و�لإبد�ع 
يف نف�سية �لقارئ,  هذه �ملقدرة تدل على  
�أن �لأدب �حلقيقي  هو �لذي يعك�س �حلياة 
و�ملعاناة �ليومية كما يظهر مقدرة �لأ�رسى 
و�لوح�سية  �لقمع  �أ�ساليب  لكل  وحتديهم 
و�لت�سخم  و�لتهويل  �سدهم,  متار�س  �لتي 
�إر�دة  �لعد�ئي, ويعترب �أدب �ل�سجون �سالح 
هي  وحدها  �ملعاناة  فلي�ست   .. وحتدي 
يف  �لأ�سري  يقطفها  �لتي  �لوحيدة  �لثمار 
ي�سمح  فال�سجن  �ل�سهيوين,  �لعدو  �سجون 
يجدها  ل  قد  تاأملية  بلحظات  فيه,  ملن 
�للحظات  هذه  تفرز  لذلك  خارجه,  �ملرء 
ذ�تهم,  لكت�ساف  �لبع�س  لدى  �لتاأملية, 
ب�ستى  عنها  و�لتعبري  مكوناتهما  و�إخر�ج 
�لطرق و�ل�سبل, فمنهم من �أ�سبح يف �لأ�رس 
�أ�سبح  من  ومنهم  رو�ئيا,  �أو  ق�س�سيا  كاتبا 
�ذكر  �أنني  حيث  ت�سكيلياً:  فناناً  �أو  �ساعر�ً 
يف  كانو�  وفنانني  لكتاب  �ساهد�ت  بع�س 

�سجون �لعدو �ل�سهيوين ..
و�لذي  �لهوديل,  وليد  ولروؤ�ي  *�لكاتب 
و�سدر  �لأ�رس,  يف  �سنو�ت(  )ع�رس  ق�سى 
من  �لقادم  )�ل�سعاع  رو�ية  �أ�رسه,  �أثناء  له 
�أي�ساً  له  و�سدر  �لعتمة(,  و)�ستار  �جلنوب( 
)مدفن  وهم  ق�س�سية  جمموعات  )�أربعة( 
�لأحياء, جمد على بو�بة �حلرية, منار�ت, 
�سغط  �أن  و�أكد   ) هدرمي  يف  هريرة  �أبو 
�لوقت و�حلاجة �ساعد�ه على �كت�ساف ذ�ته 
�أ�سا�سي,  دور  لالأ�رس  وبالتاأكيد  �لأ�رس,  يف 
�لتاأملي,  �لوقت  �سغط  حتت  فيه  فاأنت 
ميادين  للكتابة يف  �مللحة  �حلاجة  يف ظل 
بع�س  على  و�ٌسعبَك  �أهلَُك  لت�ساعد  معنية, 
�لتاريخ  يف  �ل�سعبة  و�لعو�ئق  �ملتطلبات 
رو�ياته  �أن  وقال:  �لفل�سطيني,.  �لن�سايل 
وجمموعاته �لق�س�سية, �لتي مّرت مبخا�س 
كما  هادئة..  تاأملية  �لتجربة,  من  طويل 
مذ�ق  لها  �لأ�رس  يف  �لذ�ئقة  �أن  �أعرب 
خا�س يختلف عن خارجه, لكونها معجونة 
و�لحتقان  �لنف�سي,  و�ل�سغط  بالبتالء 

�ل�سعوري �لد�خلي...
�ل�سجن  يخلقها  �لتي  �حلالة  هي  هذه 
و�لتي  �لأ�رسى,  بع�س  لدى,  و�ل�سجان 
�ل�سجون,  باأدب  ت�سميتها  على  ��سطلح 

)من خالل من  تنعك�س  �آن  بال�رسورة  لي�س 
تاأثرو� بذلك(عن طريق فَن �إيقاعي ّ �سارخ 
�أو مبا�رس, كنتيجة للمعاناة �ملعا�سة د�خل 
فنانا  جند  �أن  �أي�ساً  �ملمكن  فمن  �لأ�رس, 
�ساعر�ً  و�أجند  هادئة,  تاأملية  لوحة  ير�سم 
تاأمليا  كالما  �ل�سجن  يف  كتب  رو�ئيا,  �أو 
�لأدب  �أن  فطاملا  �أي�سا,  هادئ  خمتمر� 
ذ�ئقة, فلكّل �إح�سا�سه وذ�ئقته, ويعترب �أدب 
�ملقاوم  �لفل�سطيني  �لأدب  من  �ل�سجون 
�مل�سريية,  �لوطنية  بالأحد�ث  يهتم  �لذي 
و�لتي  و�لإن�سانية  و�لجتماعية  و�لعلمية, 
تتناول ق�سايا تتعلق باحلالت �لجتماعية, 
يعي�سون  �لأ�رسى  باأن  معروف  هو  وكما 
هم  و�حد  رجل  ج�سد  يف  و�حدة  روح 
�نتمائهم  عن  �لنظر  بغ�س  و�حدة  �أ�رسة 
ويف  و�حدة  معركة  و�سط  لأنهم  �لتنظيمية 
معاناة و�حدة جتمعهم ق�سية و�حدة, عدو�ً 
و�حد�ً ل مييز �أ�سري�ً عن �آخر, كيف ل وهو 
للفا�سية  �لأ�سل   طبق  و�سورة  �لعن�رسي 
و�لنازية, كما �أن هناك �لعديد من �خلطاب 
�لرو�ئي و�لق�س�سي و�ل�سعري و�مل�رسحي, 
�لر�ئع  و�ملفرح,  �مل�سحك  �ملوؤمل,  �لأمل  
�ل�ساعر  ذلك  �سحة  على  و�أكد  و�ملبدع, 
و�لباحث �أحمد �أبو غو�س و�لذي �سجن لأكرث 
و�لذي  �لحتالل,  �سجون  يف  12عام,  من 
�سدر له �أثناء وجوده باأ�رس, ديو�نني )كلمات 
و�لزنز�نة(,  و�حلب  و�لليل  م�سجونة  كانت 
وكان يهتم �لأ�سري د�خل �ملعتقل يف �لإبد�ع 
ولأنه  طويل,  وقت  ميتلك  لأنه  �لثقايف 
و�ل�سطهاد  �لقمع  من  نف�سية  حالة  يعي�س 
كل  وبالتايل  �لأهل,  عم  و�لبعد  و�ملعاناة 
ذلك يدفعه باجتاه �لإبد�ع �لثقايف و�لأدبي 
ين�سغل  �لأ�سري  يخرج  عندما  ولكن  �أكرث, 
و�أثناء  �لكثرية,  �حلياة  وهموم  م�ساكل  يف 
من  كتب  عدة  �أ�سدر  �لأ�رس,  يف  وجوده 
�لعربي  �لتطور  حول  )مالحظات  بينها 
رحلة  �لحتالل  �سجون  �لقومية,  و�مل�ساألة 
�لتنمية يف  �لثورية,  �ل�سلطة  �إىل  �لقمع  من 
دول �ملحيط حترر ل حرة (, وقد �ختمار 

جتربته �لكتابية بوجوده يف �لأ�رس.
�أ�رسها  �لتي  �ألربغوثي  �سهام  �لدكتورة  �أما 
�لقرن  من  �لثمانينات  يف  �ل�سهيوين  �لعدو 
�ملا�سي, و�لتي قالت: بان �لأ�رس يخلق لدى 
لالعتقال  نتيجة  جّيا�سة,  م�ساعر  �لإن�سان 
�مل�ساعر,  من  �لنوع  هذ�  �أجد  كنت  وقد 
كتبت  حيث  �خلا�سة,  جتربتي  خالل  من 
�لق�سوة  من  �لرغم  �إبد�عية,على  ر�سائل 
�لأ�سرية  �أو  �لأ�سري  �لتي يو�جهها  و�ملعاناة 
�لعزل  ظل  يف  �ليومي  �لتعاي�س  �أن  �إل 
و�لعالقات �لإن�سانية �لتي جتمع �ملعتقلني, 
وم�ساعر �لبتعاد عن �لأهل,هي ما ت�سببت 
مميزة  �إبد�عات  تطوير  �أو  �إيجاد  يف 
�لق�سة.,وقد  وكتابة  و�ل�سعر  �لر�سم  مثل 
و�لتي  �ألربغوثي  �سهام  �لدكتورة  �أو�سحت 
�لفل�سطينية  �لثقافة  وزيرة  حالياً  تعمل 
�ل�سجون  �أدب  �لثورة  تبّني  على  بالتاأكيد 
,و�لهتمام بالإنتاج �لفني و�لأدبي لالأ�رسى 
�لعمل على ت�سجيع من يكتبون  �أكدت  ,كما 
من  بذلك  �ل�ستمر�ر  على  �ملعتقل,  د�خل 
�لأ�رس, وذلك من خالل  بعد خروجهم من 
�لأ�رسى,من  قبل  من  يكتب  ما  لكل  تقّبلنا 
ميكن  ما  �إ�سد�ر  و  ون�رس  مر�جعته,  �جل 
�لت�سكيليني  بالفنانني  يتعلق  ورمبا  ن�رسه, 

و�لر�سامني من د�خل �لأ�رس, ريئ�س ر�بطة 
�لفنانني �لت�سكيليني و�أحد موؤ�س�سي �حلركة 
قال:  �لعناين  نبيل  �لفل�سطينية  �لت�سكيلية 
بالفطرة  فنانون  هناك  �ل�سجون  د�خل  �إن 
وجود  وب�سبب  بالأ�رس  ذ�تهم  عن  يعربون 
يعرب  �لفنان  �لأ�رس,يبد�أ  يف  �لكبري  �لفر�غ 
خالل  من  جد�ً,  ب�سيطة  مبو�د  نف�سه  عن 
�لأ�سالك  رموز  كا�ستخد�م  قوية  تعبري�ت 
بني  ومن  �حلديدية,  و�لق�سبان  �ل�سائكة 
عي�سى  �لت�سكيلي  �لفنان  �لفنانني,  هوؤلء 
�لت�سكيلية,  �لفنون  مركز  مدير  �عبيدو, 
و�لذي �أ�رسه �لحتالل ملدة )12(عام, فقد 
قال �أن �لأ�رس �ساهم ب�سكل كبري يف �ختمار 
�ىل  و�لدتي,  وفاة  ((معاناتي جز�ء  موهبته 
جانب �لو�قع �ملعا�س يف �لأ�رس, ر�أي �لنقاد 
�لأ�سالة,  لوحاتي  جزرتفي  �أ�سباب  �أنها 
كامل�سك �لذي ل تعبق ر�ئحته �إل بحرقه!! 
�لتي  لوحاتي  هدفيه  يف  ز�د  �لذي  �لأمر 
تتحدث عن و�قع �ل�سعب: فالفنان مثله مثل 
�سعبه  �أبناء  هموم  يحمل  �لذي  منا�سل  �أي 

وق�سيته ..

فنية:  لوحة  يف  ال�سجون  – اأدب 
�متالك  على  دللة  هي  �لفنية  فالأعمال 
�لإبد�ع  ونا�سع  نا�سج  وفن  �أدب  �لأ�رسى 
له �نتمائه �لوطني �ملقاوم و�ملناه�س لأنه 
�إذ  �مل�رسوعة  �لق�سية  ون�رس  ور�سم  كتب 
و�لأمة,  لل�سعب  خمل�سني  �لأ�رسى   �عتمد 
�عتمدو� على �أدو�تهمو�إمكانياتهم �لب�سيطة 
و�ملتو��سعة و�لتي تخ�سع كل يوم للتفتي�س 
و�مل�سادرة �لد�ئمة من قبل �إد�رة �ل�سجون 
ليكون  لأن  �لفنان  يطر  �ملعتقل  ,ففي 
مت  لوحاته,حيث  ت�سادر  ل  حتى  مبا�رس� 
وذلك  �للوحات  من  كبري  عدد  م�سادرة 
للر�سم  �ل�سجن  يف  �لفنانني  معظم  دفع  ما 
�ل�رسيالية  مدر�سة  �ل�رسيايل,لأن  بالطابع 
�لتو��سل  وبقي  �لو�قع,  من  جذور  لها 
على  تدل  �حلالة  وهذه  �لأ�رسى  بني  �رس�ً 
و�لتما�سك  و�ملودة  �ملحبة  �إطاللة  عمق 
�لوطنية  بالثقافة  �لنا�سج  �لوعي  وتر�بط 
جتمع  �لتي  �مل�سريي  �ل�سف  �أخوة  بني 
�ل�سجون لي�س  بني جميع �لأ�رسى .. فاأدب 
حالة مبتكرة لدى �لأ�رسى �لفل�سطينيني �أو 
منذ  �ل�سهيوين  �لإحالل  �سجون  يف  �لعرب 
 1938 �سنة  لفل�سطني  �لربيطاين  �ل�ستعمار 
�لفل�سطينيني  �ملعتقلني  عدد  و�سل  و�لذي 
فل�سطيني  �ألف  خم�سني  من   �أكرث  �إد�رياً 
حيث �سهدت فل�سطني ثورة مناه�سة لوجود 
فل�سطني  �أر�س  على  �لربيطاين  �لنتد�ب 
بقيادة �ملجاهدين عز �لدين �لق�سام و�سعيد 
يوجد  �أنه  كما  �لقاوقجي,  وفوزي  �لعا�س 
كثرية  و�إح�سائيات  وم�سادر  مر�جع  هناك 
يف هذ� �ل�ساأن, من تلك �لبتكار�ت ما جاء 
يف ق�س�س ورو�يات و�سعر �أدباء  ومبدعني 
�أظهرو� قوة و�سخ�سية �سمود �لأ�رسى �أدبياً 
�خلاوية  �ملعركة  خلو�س  ��ستعد�دهم  و 
حتى �لن�رس و�لتحرير, يف غمار هذ� �لأدب 
كثري  وهناك  و�لأبطال  �لأ�رسى  ومنتجيه 
من �لق�سائد قيلت  بحق �لأ�رسى )لغرفة 
�لتوقيف باقية ولزورد �ل�سال�سل ( ) يا ظالم 
بعد  لي�س  �لظالم,  نهوى  �إننا  خيم  �ل�سجن 
�لليل �إل فجر جمد ت�سامى ( )هيا يا �سجان 
هيا يا عتم �لزنز�نة, عتمك ر�ح ظلمك ر�ح 

ن�سمة بكرى ما تن�ساين (,وللمعاناة دور هام 
يف ن�سوء �أدب �ل�سجون.. 

وثقية �لأ�رسى: 
�جل�سدي  و�لتعذيب  و�ملعاناة  �لأمل  �إن 
يف  �لإيجابي  �جلانب  لهم  كان  و�لنف�سي, 
لالإبد�ع  �حلقيقي  �ملكت�سف  وقيمة  خدمة 
تعر�س  �إذ  �لأمر,   هذ�  من  ذلك  ما  و�إىل 
�أدب �ل�سجون يف �لبد�يات حلياة م�ست عرب 
�ل�سهيوين  �لإحالل  ج�سدها  �لتي  �ملعاناة 
�أفق  عرب  �ملتجدد  �لنتظار  يف  �رسبة 
و�نعكا�ساتها  �لزمنية,  بالروؤية  �لإح�سا�س 
�ملعاناة  وعالقة  �لإن�سانية  �ملعاناة  على 
�ل�سجون  �أدب  وي�سري  �ملبا�رس,  بالنتظار 
�إىل قلة �ملر�جع و�لبحوث �ملخت�سة مبعاناة 
�لأدب  هذ�  �أخل�س  وقد  و�أدبهم  �لأ�رسى 
�لإطمئنا  و�إىل  �لن�رس  حتمية  يف  �ملوؤمن 
و�ملو�طنة  �لوطن  �سبيل  يف  �لنف�س  نية 
و�لنتماء,  �لفكر  وحدة  �لأ�رسىهي  ,وثيقة 
ولأن  �أدب �ل�سجون ل يتوقف من ن�سو�سه 
عند �جلانب �ملوؤمل يف �ل�رسح فح�سب, بل 
�ملفرح  �لأوعى�أي  �لنقي�س  بال�سورة  ياأتي 
�لوحدوي  �لوطني  �لن�س  علينا  فيعر�س 
هو  وهذ�  �لأ�رسى,  بوثيقة  عرف  و�لذي 
�حلياة  عامل  يعالج  �لذي   �ل�سجون  �أدب 
ن�رس  ل  �إنه  ويوؤكد  و�أبعادها  �أ�سكالها  بكل 
�لوحدة  دون  و�لإن�سان  �لأر�س  وحترير 
بني جميع  �مل�سريي  �لتو�فق  دون  �لوطنية 
فهذه  جلدتنا,  �أبناء  بني  �لفل�سطينية  �لقوة 
�لذي  �حلق  �لطريق  �إىل  ت�سري  �لوثيقة 
�لنقي�س  هو  �لذي  �ل�سجون  �أدب  �عتمده 
نتائج  فيه  نق�ست  �لذي  �ل�سهيوين  للكيان 
رويد�ً  �سورته  تنهار  بد�أت  و�لتي  �حتالله 
�سورته  وف�سحت  و�سحت  �أن  بعد  رويد�ً 
�أجمع  للعامل  �لعن�رسية  �لإرهابية  �لقمعية 
وبعد �أن �أ�سبح ي�سكل خطر�ً على �ملنطقة 
ما  كبرية  مفارقة  وهنا  �لإن�سانية..  وعلى 
و�لأدب  �ملقاوم,  �لفل�سطيني  �لأدب  بني 
�لأدب  �أنه  لنا  ويبدو  �ل�سهيوين,  �لإرهابي 
يف  جنده  له  قر�ءتنا  خالل  ومن  �ل�سهيوين 
�نتقاء د�ئماً قائماً على فكر عدو�ين عميق 
يت�سم بالعنف و�لإرهاب, فالأدب �ل�سهيوين 
وعاد�ت  و�سلوك  وقيم  مو�قف  على  ن�ساأ 
ومهار�ت عدو�نية, تنتقل من خالل �لتعبئة 
مع  تفاعلت  �لتي  وهي  �لعدو�نية  و�لتن�سئة 
�لتي  �لتن�سئة  بالقنو�ت  �ملحيطة  �لبيئة 
و�لثقافية  �لجتماعية  �لتعبئة  يف  ت�ساهم 
�لإعالم  وو�سائل  و�لجتماعية  و�ل�سيا�سية 
هذه  خ�سم  يف  �ل�سهاينة  �لأدباء  ويعي�س 
ويتاأثرون  بهم  �ملحيط  و�لف�ساء  �لأجو�ء 
بها, ويتاأثرون بالأدب مبا يحمل من معاين 
و�لذي يوؤثر يف �سلوكهم �لعدو�ين ويف عملية 
و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية  �لثقافية  �لتنمية 
و�لتي �عتمد عليها قادة �لعدو �ل�سهيوين يف 
تن�سئة �لفكر و�لأدب �ل�سهيوين و�لذي يت�سم 
كبار  لدى  يحظى  �لذي  و�لإرهاب  بالعنف 
حد  �إىل  ي�سل  باهتمام  و�أدبائهم  مفكريهم 
�لقد��سة, و�لتي �ساهمت يف بناء �ل�سخ�سية 
�ل�سهيوين  �لإرهاب  و�أ�ساليب  �لعدو�نية 
�لفل�سطينيني  و�ملعتقلني  �لأ�رسى  �سد 
ب�سكل  �لفل�سطيني  �لعربي  �ل�سعب  و�سد 
�ل�سهيوين  �لأدب  �تخذ  وقد  خا�س, 
تاأ�سي�س  منذ  و�ساهم  �أ�سا�ساً  �لعن�رسية 
�لأدب  �سورة  ت�سوه  يف  �ل�سهيونية  �حلركة 

�لأدب  قدم  �ل�سورة  وبهذه  �لفل�سطيني  
خالل  من  �لفل�سطيني  �لإن�سان  �ل�سهيوين 
�ل�سخ�سية  �سمات  يف  تكون  �أدب   , �ل�سعر 
 , �ل�سهيونية وهي حتمل �حلقد و�لكر�هية 
لذلك هم  يقتلون ويعتقلون بدم بارد ويقول 
�أحد �ل�سعر�ء �لإرهابي �ل�سهيوين ) �أفر�مي 
�لن�ساء يف �سيد� و�سور , كل  فيدون( ) كل 
ها  �لأر�مل,  كل   , �حلو�مل  كل   , �لأمهات 
و   ,) منهّن  لنقت�سّ لنعاقبهن  قادمون  نحن 
و�لتي  �ل�سهيوين  �لأدب  �سورة  هي  هذه 
و�لكر�هية  و�حلقد  �لإرهاب  على  قائمة 
�لعرب  و�سد  �لفل�سطيني  �ل�سعب  �سد 
�ل�سجون  �أدب  �سورة  و�مل�سلمني,وتتكون 
ومن �إبد�ععمل �لأ�رسى �أنها �سورة �لق�ساء 
�لتي  و�ل�سمري  �حلكمة  نفو�س  و�لف�ساء يف 
ومو�سوعاته  �لقدمي  �إخال�س  تعر�س 
 , �حلديثة  ونتائجه  ومنتجاته  و�حلديث 
قد  �ل�سجون  �أدب  و�إن  �لنتائج  تلك  ومن 
عك�س فكر وتبنى ق�سايا جوهرية عا�ستها 
قيادة �لثورة �لفل�سطينية يف خارج فل�سطني 
بثقافة  , و�لتي عرفت  ويف د�خل فل�سطني 
ر�حت  بل  فقط  هذ�  ولي�س  �ملقاومة 
ت�رسعلى  و�إبد�عاتهم   و�أفكارهم  �أقالمهم 
قبل  من  و�لتقدير  باملحبة  �لرغبة  هذه 
�أر�ئهم و�أقالمهم  �جلميع , وقد جنحو� يف 
�لأهد�ف وقد  و�إبد�عاتهم يف حتقيق هذه 
�لر�سالة  ناقو�س �خلطر  يف مو��سلة  دقو� 
�سوى  ل�سيء  لي�س  وهذ�  �حلال  وم�سلحني 
فل�سطني  وع�سقو�  �حلرية  �أحبو�  لأنهم 
على  و�مل�ساو�ة  �ل�ست�سالم  ورف�سو� 
�لظلم  وجه  يف  وقفو�  �لوطنية  �حلقوق 
و�لقهر , و�حتالل �لأر�س و�لإن�سان, و�أدب 
�إن  حيث  �لجتماعي  ن�سيجه  له  �ل�سجون 
�لعمل  تناول  عند  يتوقف  ل  �ل�سجون  �أدب 
من  �لجتماعي  عامل  يف  يلج  بل   , �لأدبي 
�لأعمال  من  �لعديد  فهناك  و��سع  باب 
و�لتنمية  و�لجتماعية  �لفنية  و�لدر��سات 
وحتى �ل�سيا�سية وجند من �سمن هذ� �لأدب 
وهناك  �جتماع  وعلماء  وعلم  وكتاب  كتب 
من  �لجتماعي  �لعلم  در��سة  �أر�دو�  رو�د 
خالل �لقر�آن �لكرمي ونقل هذه �لدر��سات 
على  وعر�سها  ومفهومها  وم�سمونها 
�ملجتمع كمحاولة منهم لتاأكيد على عظمة 
منهم  تاأكيد  وهذ�  وتعاىل,  �سبحانه  �خلالق 
و�لغطر�سة  �لقهر  وجه  يف  �ل�سمود  على 
�ل�سهيونية وثبات و�إميان لعظمة �هلل تعاىل 
باهلل  قناعهم  ولذلك  به,  �لقوي  ومت�سكهم 
تعاىل لأنه  ينطق عن �حلق و�حلقيقة �لتي 
�لكيان  هذ�  ولأن  �إنكارها  �حد  ي�ستطيع  ل 
�لزيف ونفي �حلقيقة  �ل�سهيوين قائم على 

�سعيف و�سوف يزول ل حمالة ..

املقاوم  الفل�سطيني  ال�سجون  فاأدب 
العدوال�سهيوين  اأدب  على  تفوق 

الإرهابي :
�لعلمية  مقدرته  لنا  بني  �ل�سجون  �أدب  �إن 
�لثقافية  و�إطاللته  �لو��سعة  و�لنقدية 
و�ملعرفية بالأدبني �لفل�سطيني و�ل�سهيوين, 
�إذ بني �ل�سفة �مل�سرتكة بني �ساحب �حلق 
وبني �لغا�سب �ملحتل �لغا�سب و�ملغت�سب 
�لفل�سطيني  لل�سعب  �مل�رسوعة  للحقوق 
و�لعربي, و�أو�سح �لتعمق �حل�سي يف و�جب 

�حلياة �جتاه �لوطن و�ملو�طنة, 



االحتاد  رئي�س  اأحمد  اأحمد  قال 
قيمة  ال  اإنه  القدم  لكرة  االأفريقي 
للهجوم الذي يتعر�س له من جانب 
عمرو فهمي ال�سكرتري العام ال�سابق 
للكاف، وكان عمرو فهمي قد خرج 
بت�رصيحات �سحفية هاجم خاللها 
رف�س  اأنه  واأكد  الكاف،  رئي�س 
املوجود  الف�ساد  ب�سبب  اال�ستمرار 
واملخالفات  القاري  االحتاد  يف 
التي يرتكبها اأحمد اأحمد، واأ�ساف 
اأن  ت�رصيحات  يف  اأحمد  اأحمد 
التي  االأكاذيب  من  العديد  هناك 
"اأغلب  وتابع:  االإعالم،  يف  تنت�رص 
حقيقي،  غري  له  الرتويج  يتم  ما 

التي  بالتحقيقات  ملتزم  لكني 
هناك  �سيء،  كل  و�ستك�سف  تتم، 
حتقيقات  عنها  �ست�سفر  مفاجاآت 

ف�ساد الكاف".

اأن تعيني  و�سدد رئي�س الكاف على 
فاطمة �سامورا كمراقبة من الفيفا 
منوًها  منه،  �سخ�سي  بطلب  جاء 
"لي�س لدي ما اأخفيه، كرثة احلديث 

وال�سائعات عن وجود ف�ساد جعلني 
ومعرفة  التواجد  الفيفا  من  اأطلب 
م�رص  اأن  واأ�سار  االأمور"،  حقيقة 
جنحت ب�سكل مبهر يف تنظيم بطولة 
اأمم اأفريقيا، م�سيًفا: "هذا النجاح 
الكاف  لدى  الطموح  �سقف  رفع 
االحتاد  وجعل  بطوالته،  جناح  يف 
االأفريقي يثق اأن قراره بزيادة عدد 
الدولة  على  عبًئا  لي�س  املنتخبات 
ا�ستعدت  "م�رص  واأمت:  املنظمة"، 
اأ�سهر فقط،   6 البطولة يف  لتنظيم 
تنظيم  دولة  اأي  ت�ستطيع  وبالتايل 
امل�سابقة اإذا منحت هذا احلق قبل 

موعد الكان ب�سنوات".
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�سيطرة  عرفت  اللقاء  بداية 
اأ�سود  �سغط  حيث  �سنغالية، 
التريانغا على مناطق ن�سور قرطاج، 
وجاءت الفر�سة االأوىل يف الدقيقة 
ماين  �ساديو  توغل  حني  ال�ساد�سة، 
الذي  �سابايل  ليو�سف  الكرة  ومهد 
منا�سب  مكان  يف  نف�سه  وجد 
حممد  تدخل  لوال  النتيجة  الفتتاح 
ليخرج  املنا�سب  الوقت  يف  دراجر 
 12 الدقيقة  ويف  ركنية،  اإىل  الكرة 
يف  حرة  ركلة  اخلزري  وهبي  نفذ 
اأن يحولها  ال�سنغال كاد  عمق دفاع 
�سا�سي اإىل هدف لوال تدخل الدفاع 
املنا�سب،  الوقت  يف  ال�سنغايل 
و�سيطر بعدها منتخب تون�س على 
الكرة، ويف الدقيقة 21 نّفذ اخلزري 

ركلة حرة اأخرى يف اجتاه برون لكن 
راأ�سية االأخري خرجت اإىل ركنية.

لتهديد  ال�سنغال  منتخب  عاد 
ففي  جمدًدا،  التون�سي  املرمى 
اأمام  نف�سه  ماين  وجد   38 الدقيقة 
احلار�س  خروج  بعد  خالية  �سباك 
معز ح�سن لكن ت�سويبة جنم ليفربول 
 40 الدقيقة  ويف  املرمى،  اأخطاأت 
مدافع  ظهر  يف  كرة  كوليبايل  مرر 
تون�س دراجر كاد اأن ي�ستغلها ماين 
ويفتتح النتيجة لوال اخلروج املوفق 
للحار�س معز ح�سن، لينتهي ال�سوط 

االأول بالتعادل ال�سلبي.
اآالن  اأقحم  اال�سرتاحة،  فرتة  بعد 
جريي�س مدرب تون�س نعيم ال�سليتي 
اأعطى  امل�ساكني  يو�سف  من  بدال 
ويف  التون�سي،  للهجوم  اأكرب  حرية 
اأن  تون�س  منتخب  كاد   48 الدقيقة 

دراجر  مرر  حني  النتيجة،  يفتتح 
كرة ذكية و�سع بها اخلني�سي وجًها 
لكن  غوميز  احلار�س  مع  لوجه 
مهاجم ن�سور قرطاج اأ�ساع الفر�سة 
منتخب  �سديدة.ووا�سل  باأعجوبة 
تون�س ال�سغط على ال�سنغال، حيث 
الدقيقة  �سا�سي كرة قوية يف  �سدد 
74 ا�سطدمت بيد املدافع ال�سنغايل 
احلكم  واحت�سبها  كوليبايل  كاليدو 
الزمالك  العب  لكن  جزاء،  ركلة 
حيث  هدف  اإىل  حتويلها  يف  ف�سل 
لها احلار�س غوميز، حاول  ت�سدى 
اأ�سود ال�سنغال مباغتة تون�س، وعلى 
اإ�سماعيال  توغل  اإثر هجوم �رصيع 
�سار يف الدقيقة 79 قبل اأن ي�سقط 
ليعلن احلكم  برون  التحام مع  بعد 
تي�سيما عن ركلة جزاء ف�سل هرني 
حيث  منها  الت�سجيل  يف  �سافيت 

ت�سدى لها معز ح�سن. 
حاول  االأول  االإ�سايف  ال�سوط  يف 
ويف  االأ�سبقية  اأخد  املنتخبان 
الأ�سود  احلظ  ابت�سم   101 الدقيقة 
هدية  على  ح�سلوا  اإذ  التريانغا 
ركلة  �سافيت  نفذ  اأن  بعد  ثمينة 
حرة، ف�سل احلار�س معز ح�سن يف 
اإبعادها بعد خروجه ب�سكل خاطئ 
من مرماه، لت�سطدم الكرة بديالن 
�سهدت  ال�سباك،  وت�سكن  برون 
الدقيقة  يف  كبرًيا  جدال  املباراة 
ركلة  احلكم  احت�سب  عندما   114
الكرة  مل�ست  بعدما  لتون�س  جزاء 
يعود  اأن  قبل  جانا،  اإدري�سا  يد 
عن  ويرتاجع  الفيديو،  تقنية  اإىل 
اللعب  با�ستمرار  وياأمر  قراره 
و�سط اعرتا�سات من العبي ن�سور 

قرطاج.

�لنري�ن �ل�ضديقة تقود �أ�ضود �لتري�نغا �إىل نهائي كاأ�س �إفريقيا
قادت النريان ال�شديقة منتخب ال�شنغال لتخطي عقبة تون�س بالفوز بهدف دون رد، والتاأهل اإىل نهائي كاأ�س اأمم اأفريقيا 2019 

اول اأم�س على ملعب الدفاع اجلوي، و�شّجل هدف اللقاء الوحيد ديالن برون مدافع تون�س باخلطاأ يف مرماه بالدقيقة 101، 
بعد خطاأ فادح من معز ح�شن حار�س ن�شور قرطاج علًما باأن املباراة امتدت اإىل �شوطني اإ�شافيني، و�شهدت املباراة اإهدار ركلتي 

جزاء، حيث اأ�شاع فرجاين �شا�شي اأوال لتون�س، ونف�س االأمر بالن�شبة لهرني �شافيت العب ال�شنغال. 

ت�ضييع �ضربات �جلز�ء يتحول �إىل كابو�س يف "�لكان"
اإىل  ال�سائعة  حتولت �رصبات اجلزاء 
بطولة  يف  الالعبني  يالحق  كابو�س 
كاأ�س االأمم االأفريقية املقامة حالًيا 
يف م�رص، وي�سدل ال�ستار عليها اجلمعة 
واجلزائر  ال�سنغال  بلقاء  املقبل 
بالدور النهائي، واأ�سبح م�سهد البكاء 
�رصبة  بعد  الدراماتيكي  وال�سيناريو 
من  العديد  يطارد  كابو�ًسا  اجلزاء، 
وكانت  القارية،  البطولة  يف  النجوم 
اأحد  زيا�س  حكيم  باملغربي  البداية 
اأف�سل مواهب القارة ال�سمراء، والذي 
ال�سدمة  لقاء  يف  امل�سهد  ت�سدر 
االأطل�س  اأ�سود  ودع  حني  بنني،  اأمام 
مناف�سات ثمن نهائي الكان ب�رصبات 
اجلماهري  تن�سغل  ومل  الرتجيح، 
املغربية مبن اأ�ساع �رصبات الرتجيح 
بقدر ان�سغالها بحكيم زيا�س، واأ�ساع 

زيا�س �رصبة جزاء ح�سل عليها اأ�سود 
وكان  ال�سائع،  الوقت  يف  االأطل�س 
مبقدوره اأن يحول اللقاء لفوز مغربي 
بنتيجة 2-1، لكن جنم اأجاك�س اأطاح 
�سيناريو  ليتحول  القائم  يف  بالكرة 
التعادل  ا�ستمرار  اإىل  املباراة 
ويدخل  الرتجيح  ب�رصبات  واخلروج 

زيا�س يف نوبة بكاء حادة.
حدة  اأقل  ب�سورة  تكرر  امل�سهد 
�رصبة  اأ�ساع  الذي  ماين  �ساديو  مع 
بدور  كينيا  مباراة  يف  لل�سنغال  جزاء 
اأخرى  اأ�ساع �رصبة  املجموعات، ثم 
ماين  �ساديو  لكن  اأوغندا،  مباراة  يف 
ت�سديد  عن  وابتعد  املغامرة  رف�س 
اأ�سود  عليها  ح�سل  جزاء  �رصبة 
بن�سف  تون�س  لقاء  يف  التريانغا 
هرني  لزميله  الكرة  وترك  النهائي، 

ا. �سافيه الذي اأ�ساعها اأي�سً
م�سهد  اجلزائر  جمهور  ين�سى  ولن 
التي حا�رصت  والدموع  احلاد  البكاء 
�رصبة  اأ�ساع  بعدما  بوجناح،  بغداد 
ديفوار  كوت  لقاء  يف  للخ�رص  جزاء 
يف ربع نهائي البطولة وكانت النتيجة 
بهدف  اجلزائر  تقدم  اإىل  ت�سري 
بعد  اللقاء  �سيناريو  وحتول  نظيف، 
وتعادل  ال�سائعة  بوجناح  �رصبة 
الوقت  منتخب كوت ديفوار وا�ستمر 
الفريقان  ليلجاأ  بالتعادل،  االإ�سايف 
اإىل �رصبات الرتجيح و�سعد حماربو 
الذي  بوجناح  بكاء  و�سط  ال�سحراء 
اخلروج  �سبب  حتميله  يخ�سى  كان 

االأفريقي ب�سبب �رصبته ال�سائعة.
فرجاين �سا�سي جنم و�سط الزمالك 
عانى  تون�س  ومنتخب  امل�رصي 

ا يف اأمم اأفريقيا بعد اأن  االأمرين اأي�سً
خطف االأ�سواء بت�سديده اآخر �رصبة 
ثمن  بالدور  غانا  مباراة  يف  ترجيح 
حديدية  باأع�ساب  بالبطولة  النهائي 
التون�سية  اجلماهري  حديث  وكان 
للبطولة،  واملتابعني  وامل�رصية 
�سا�سي حاول تكرار خدعته حلرا�س 
تون�س  منتخب  ح�سل  حني  املرمى 
 75 مرور  بعد  جزاء  �رصبة  على 
ن�سف  يف  ال�سنغال  لقاء  من  دقيقة 
يحكم  التعادل  وكان  البطولة  نهائي 
األفريد  احلار�س  لكن  املوقف، 
قاتل  بهدوء  �سا�سي  باغت  غوميز 
لي�سع  اجلزاء  ل�رصبة  بارع  وت�سدي 
جماهريية  ورطة  يف  الزمالك  جنم 
اللقاء  قرطاج  ن�سور  خ�رص  اأن  بعد 

بهدف نظيف.

مو�جهات مكررة يف 
نهائي �لكان

اجلزائر  ب�سحبة  ال�سنغال  تاأهلت 
 2019 اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  لنهائي 
تون�س  على  االأوىل  فازت  بعدما 
1-0، فيما اأطاحت الثانية بنيجرييا 
2-1، وكانت اجلزائر قد فازت على 
ال�سنغال 1-0 يف دور املجموعات، 
يتواجه فيها  ثامن مرة  وتعد هذه 
القارية،  البطولة  بنهائي  منتخبان 
بعدما التقيا يف الدور االأول لنف�س 
ال�سبع  املرات  وجاءت  الن�سخة، 

املا�سية كالتايل:

الكونغو الدميقراطية وغانا 
1968

لعب املنتخبان يف الدور االأول من 
بطولة 1968 وفازت غانا 2-1، قبل 
اأن تنجح الكونغو الدميقراطية يف 

ح�سم اللقب بهدف نظيف.

غانا وليبيا 1982

االأول  الدور  يف  املنتخبان  التقى 
تتجدد  اأن  قبل   ،2/2 وتعادال 
نهائي  يف  بينهما  املواجهة 
البطولة، حيث تعادال 1/1 وفازت 

غانا بركالت الرتجيح 6/7.

نيجرييا - الكامريون 1988 

االأول  الدور  يف  املنتخبان  لعب 
النهائي  التقيا يف  ثم   1/1 وتعادال 

وفازت الكامريون 0-1.

نيجرييا واجلزائر 1990

فازت اجلزائر 5-1 يف الدور االأول، 
وكررت االنت�سار يف النهائي 0-1.

م�شر وكوت ديفوار 2006 

فاز الفراعنة يف الدور االأول 1-3، 
الرتجيح  بركالت  النهائي  ويف 
بالتعادل  املباراة  انتهاء  بعد   2/4

ال�سلبي.

م�شر والكامريون 2008 

مرحلة  يف   2-4 م�رص  انت�رصت 
املجموعات قبل اأن حت�سم اللقب 
جمددا  الكامريون  على  بالفوز 

.0/1

نيجرييا وبوركينا فا�شو 2013 

االأول  الدور  يف  املنتخبان  تعادل 
1/1، بينما انت�رصت نيجرييا بهدف 

نظيف يف املباراة النهائية.

�أحمد �أحمد: �نتظرو� مفاجاآت يف حتقيقات ف�ضاد �لكاف

اأعرب نعيم ال�سليتي العب منتخب 
تون�س عن اأ�سفه الكبري بعد خروج 
ن�سور قرطاج من الدور قبل النهائي 
يف كاأ�س اأمم اأفريقيا 2019، وخ�رص 
منتخب تون�س بهدف نظيف اأمام 
يف  اأم�س  اأول  م�ساء  ال�سنغال 
املباراة  باأن  علًما  النهائي،  ن�سف 
اإ�سافيني،  �سوطني  اإىل  امتدت 
وقال ال�سليتي يف  ت�رصيح اإذاعي: 
"نحن �سعداء مبا حققناه يف هذه 
اأن  �سحيح  االأفريقية،  امل�سابقة 
البطولة  يف  �سعبة  كانت  بدايتنا  
ا�ستفاقة  بعد  فيما  حققنا  لكن 
ثمن  الدور  من  انطالقا  حا�سمة 

النهائي".
منتخبات  "واجهنا  واأ�ساف: 
قدمنا  وال�سنغال،  غانا  مثل  كبرية 
املباراة الالزمة يف ن�سف النهائي 
ركالت  اإىل  نذهب  اأن  ناأمل  وكنا 
كان  اللقاء  اأن  خا�سة  الرتجيح 
فريق  هناك  لي�س  و  متعادال 
اأقوى من االآخر"، واأكمل: "نعتذر 
كنا  التي  التون�سية  اجلماهري  من 
نامل اأن نهديها التاأهل اإىل الدور 

اأحكام  هي  تلك  لكن  النهائي  
مباراة  "تنتظرنا  واأ�سار:  الكرة، 
الثالث،  اأجل املركز  نيجرييا من 
�سنحر�س على الفوز بها، والعودة 
واختتم:  مبيدالية"،  تون�س  اإىل 
الهدف  حققنا  اأننا  "اأعتقد 
ن�سف  اإدراك  وهو  املر�سوم 
النهائي واإن �ساء اهلل ندخل الدورة 
اإىل  ن�سل  و  اأكرب  بطموح  املقبلة 

النهائي ونحرز اللقب".

�ل�ضليتي يعتذر للجماهري 
�لتون�ضية

ملنتخب  الفرن�سي  املدرب  اأبدى 
تون�س اآالن جريي�س �سعوره باحلزن 
بعد اخل�سارة بهدف دون  ال�سديد 
نهائي  ن�سف  ال�سنغال يف  اأمام  رد 
وقال  االإفريقية،  االأمم  كاأ�س 
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  جريي�س 
حمبطة  "اخل�سارة  اللقاء:  عقب 
االأداء كان حافال  بكل املقايي�س، 
كرة  مفاجاآت  كلنا  ونعلم  بالندية 
ووا�سل:  طبيعي"،  وهذا  القدم، 
م�سوارنا يف  ينهي  اأن  اأراد  "القدر 

اأمتنى حتقيق  البطولة، لكني كنت 
بقدرات  جريي�س  واأ�ساد  اللقب"، 
األيو �سي�سيه الذي خلفه يف تدريب 
على  حر�س  اأنه  موؤكدا  ال�سنغال، 
معه،  والتوا�سل  با�ستمرار  دعمه 
الذي  اللقب  حتقيق  له  ومتنى 
 ،2002 عام  كالعب  يح�سده  مل 
توقع  ي�ستطيع  ال  اأنه  واأ�ساف 
ونيجرييا  اجلزائر  لقاء  من  الفائز 
ميلكان  الفريقني  اأن  مو�سحا 

القدرة على التاأهل للنهائي.

جريي�س: �لقدر �أر�د خروجنا
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الأفراح  اأجواء  انفجرت 
وليات  م�ستوى  على  والحتفالت 
الوطن مبا�رشة عقب نهاية مقابلة 
املنتخب الوطني ونظريه النيجريي 
اإىل  اخل�رش  تاأهل  عرفت  والتي 
مباراة نهائي كاأ�س اإفريقيا للأمم، 
خروج  الوطني  الرتاب  �سهد  حيث 
من  ال�سيارات  من  كبرية  مواكب 
واإطلق  بالتتويج  الحتفال  اأجل 
الكبري  بالإجناز  للفرحة  العنان 
الوطنية  العنا�رش  به  قامت  الذي 
الوطنية عن  الألوان  والتي �رشفت 
التواجد  عرب  وا�ستحقاق  جدارة 
الكاأ�س،  نهائي  طريف  اأحد  �سمن 
التي  العا�سمة  �سوارع  تهداأ  ومل 
وازدحاما  احلركة  كرثة  عرفت 
الطرقات  م�ستوى  على  كبريا 
يف  الكبرية  اجلماهري  خروج  بعد 

الذي  بالتاأهل  والحتفال  ال�سهرة 
بعد  اجلزائر  اأح�سان  اإىل  عاد 
غياب دام 29 عاما كامل، قبل اأن 
ريا�س حمرز  اللعب  رفقاء  يعيد 
الوجوه جمددا عقب  الب�سمة على 
اآخر م�ساركة رائعة يف كاأ�س العامل 
اإىل  التاريخي  والتاأهل  بالربازيل 

الدور الثاين.
ارتدت العا�سمة حلّة خا�سة �سهرة 
ال�سيارات  تو�سح  خلل  من  الأحد 
خمتلف  من  الوطنية  بالأعلم 
من  الزغاريد  واإطلق  الأحجام 
اأعلى ال�رشفات بعد الفوز ال�سعب 
جعل  والذي  نيجرييا  ح�ساب  على 
احتفالت جنونية تنطلق من خلل 
املمجدة  للأهازيج  العنان  اإطلق 
واجلزائر  الوطني  للمنتخب 
فيفا  ثري  تو  »وان  عبارة  تتقدمها 

لجلريي« و«الكاأ�س جايا ماذا بينا«، 
حيث دوت الأغاين والأهازيج عرب 

خمتلف اأحياء وبلديات العا�سمة.
يف �سياق اآخر، جتددت ال�ستباكات 
التي  الحتفالت  �سمن  فرن�سا  يف 
اجلزائريون  املغرتبون  بها  قام 
نهائي  اإىل  اخل�رش  تاأهل  عقب 
مناو�سات  وعقت  اأين  »الكان«، 
بني اجلزائريني والفرن�سيني الذين 
كانوا يحتفلون يف نف�س اليوم بالعيد 
لتاريخ  امل�سادف  لفرن�سا  الوطني 
تناقلت  الغر�س  14 جويلية، ولهذا 
املن  اأن  فرن�سية  اإعلمية  تقارير 
الفرن�سي قام باعتقال جمموع 282 
�سخ�سا من الأ�سخا�س املتورطني 
ال�سغب  واأعمال  ال�سجارات  يف 
الأمنية  اجلهات  اإىل  حتويلهم  ومت 

املخت�سة.

جمال  الوطني  الناخب  رف�س 
للجمهور  الوعود  تقدمي  بلما�سي 
باللقب  التتويج  ب�ساأن  اجلزائري 
الوطن  ار�س  اإىل  والعودة  القاري 
لي�س  اأنه  وقال  بالكاأ�س،  حمملني 
�سيا�سيا  ل ي�سنع املعجزات، ول 
للجزائريني  وعود  اأية  منح  ميكنه 
يعدهم  اإنه  الأمر  يف  ما  وكل 
املوا�سلة  اأجل  من  اجلهود  ببذل 
انطلق  منذ  الريتم  نف�س  على 
املناف�سة القارية من اأجل التتويج، 
بالظلم  �سعر  اأنه  واأ�سار املتحدث 
عند اإعلن احلكم ركلة جزاء على 
غري  راآها  انه  معتربا  املناف�س 

�سحيحة

رّد الناخب الوطني على النتقادات 
املحللني  طرف  من  واجهته  التي 
اأول  عقده  خلل  اأو�سح  عندما 
ام�س للندوة ال�سحافية انه يعرف 
التي  الوطنية  العنا�رش  طينة 
التعداد  يف  الثقة  وميلك  ميلكها 
اإىل  بحاجة  ولي�س  اختاره،  الذي 
انتظار الت�سجيل عليهم ملعرفة رد 
اللعبني  ان  م�سيفا  اأ�سباله،  فعل 
اإيجابية  فعل  ردة  لديهم  كانت 
يكرروا  اأن  قبل  ديفوار  كوت  اأمام 
ويتمكنوا  نيجرييا  اأمام  ال�سيناريو 
يف  ل�ساحلهم  املواجهة  ح�سم  من 

الوقت الأ�سلي. 
لعبه  عن  بقوة  بلما�سي  دافع 

اأنه يعرف  اين �سدد  مهدي زفان، 
امكانياته وقدراته واختياره �سمن 
له،  هدية  يكن  مل  لبا   23 قائمة 
للتواجد  باأحقيته  متعلق  الأمر  بل 
انه  واأو�سح  النهائية،  القائمة  يف 
رف�س  البداية  منذ  يدرك  كان 
لتعوي�س  زفان  اختيار  الأغلبية 
يو�سف عطال لكن معرفته اجليدة 
باللعب دفعته اإىل و�سع الثقة فيه 
اللعب  خطورة  اإيقاف  اأجل  من 
اأن جتربة  مو�سحا  مو�سى،  احمد 
الكبرية  الأندية  مواجهة  يف  زفان 
مع  نفعته  الفرن�سي  بالدوري 

اخل�رش.
عي�شة ق.

املنتخب الوطني اإىل وقت قريب مل 
يكن مر�سحا حتى للتاأهل عن الدور 
اإفريقيا وبلوغ الدور  الأول من كاأ�س 
الناخب  اأ�سبال  لكن  النهائي،  ثمن 
الوطني جمال بلما�سي برزوا ب�سورة 

لفتة للنتباه منذ اأوىل مبارياتهم يف 
م�رش  يف  اجلاري  الكروي  العر�س 
املرت�سح  بثوب  وظهروا  كينيا  اأمام 
للظفر بالكاأ�س، اأين �سيلقون جمددا 
لهم  �سبق  الذي  ال�سنغايل  املنتخب 

دور  من  الثانية  اجلولة  مواجهته يف 
الثالثة  املجموعة  عن  املجموعات 
بليلني  اللعب  بهدف  عليه  وفازوا 
بت�سكيلة  الإطاحة  اإىل  وي�سعون 

»اأ�سود التريانغا« جمددا.

الأفواه  الوطنية  العنا�رش  اأ�سكتت 
داخل  من  النتقادات  تعالت  بعدما 
الرتاب الوطني وخارجه واأبانت عن 
بينهما والتي كانت  روح عالية فيما 
نقطة القوة التي مّيزت بني اللعبني، 

بعد  التاريخ  كتابة  يجددون  والذين 
خم�سة اأعوام من �سيناريو مونديال 
بو�سني  الفرانكو  وقيادة  الربازيل 
على  للخ�رش  حليلوزيت�س  وحيد 
تاهل تاريخي للدور الثاين من كاأ�س 

ي�سعى  الذي  ال�سيناريو  وهو  العامل، 
التاريخ  و�سنع  تكراره  اإىل  بلما�سي 
النجمة  اإ�سافة  خلل  من  جمددا 
الثانية يف تاريخ امل�ساركات القارية 

للخ�رش.

اخل�شر يتجاوزون عقبة الن�شور املمتازة وين�شطون النهائي الثالث يف التاريخ

املحاربون يوفون بالعهد ويوا�ضلون احللم
وا�شلت الروح القتالية لالعبي املنتخب الوطني يف �شنع احلدث، وهم الذين يقرتبون 
من حتويل احللم اإىل حقيقة بعد اقرتابهم من حمل لقب كاأ�س اإفريقيا الذي يغيب عن 

اأر�شدة اجلزائر والتي مل حتمله �شوى مرة واحدة يف تاريخ م�شاركاتها يف املناف�شة 
القارية وذلك قبل 29 عاما عندما ا�شت�شافت بالدنا العر�س الكروي القاري العام 1990، 

ولهذا الغر�س منح رفقاء الالعب يو�شف باليلي وعودا للجزائريني من اأجل العودة 
حمملني بكاأ�س اإفريقيا واأ�شحوا على بعد 90 دقيقة من حتقيق العهد التي قطعوه لهم

ك�شف عن ال�شعور بالظلم من التحكيم ودافع عن زفان

بلما�ضي: ل�ضت �ضانع املعجزات لكننا
 �ضنحارب من اأجل اللقب

عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  اللعب  توج 
فوق  جنما  نف�سه  حمرز  ريا�س 
العادة خلل املقابلة التي خا�سها 
نظريه  اأمام  الوطني  املنتخب  مع 
ن�سف  الدور  حل�ساب  النيجريي 
للأمم،  اإفريقيا  كاأ�س  من  النهائي 
من  والتقدير  العرتاف  نال  اأين 
وو�سائل  املحللني  خمتلف  طرف 
كان  الذي  وهو  العاملية،  الإعلم 
اإىل  اخل�رش  وقاد  املقابلة  رجل 
النهائية  املباراة  لتن�سيط  التاأهل 
وتكرار مواجهة املنتخب ال�سنغايل 
املجموعات  دور  يف  واجهه  الذي 
وفاز عليه، حيث كان بطل املقابلة 
التي  الكبرية  املجهودات  رغم 
�سنعها زملوؤه على اأر�سية امليدان، 
الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  ان  اإل 
من  العادة  فوق  كان جنما  الوطنية 
اأمام  خلل ت�سجيله هديف اخل�رش 

مدافع  به  خادع  الأول  نيجرييا 
قبل  مرماه  �سد  و�سجل  املناف�س 
ان ي�سجل هدفا رائعا من خمالفة 
ال�سائع  الوقت  يف  جاءت  مبا�رشة 
كابو�س  حولت  والتي  املقابلة  من 
الإ�سايف  الوقت  اإىل  النتقال 
والحتفالت  الفرحة  اإعلن  اإىل 
الدويل  القاهرة  مبلعب  اجلنونية 
من خلل ت�سجيله لهدف رائع هو 
بالنظر  الكروي  تاريخه  الأغلى يف 
اإىل  التاأهل  ومنحه  الهدف  لوزن 

حمرز  واأ�سبح  النهائية،  املباراة 
لإحراز  بقوة  الرت�سح  اأبواب  على 
يف  لعب  اأف�سل  جائزة  لقب 
مواجهة  يف   2019 للعام  اإفريقيا 
مبا�رشة مع املر�سح الآخر �سايدو 
مان�س�سرت  لعب  واأ�سحى  ماين. 
�سيتي هداف اخل�رش التاريخي يف 
بلغ  بعدما  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات 
ليت�سدر  ال�ساد�س  اأم�س هدفه  اأول 
املناف�سة  يف  اخل�رش  هدايف 

القارية.

اأ�شبح هداف اخل�شر يف كاأ�س اإفريقيا لالأمم

حمرز يتوج نف�ضه جنما فوق العادة

ا�شتباكات يف احتفاالت اجلزائريني بفرن�شا

رف�س االإعالن عن ركلتي جزاء �شحيحتني للخ�شرواليات الوطن ت�ضهد احتفاالت جنونية

بكاري غا�ضاما يثري غ�ضب اجلزائريني
التي  التحكيم  طريقة  متر  مل 
باكاري  الغامبي  احلكم  بها  اأدار 
الذي  وهو  الكرام  مرور  غا�ساما 
واأثار  لل�سكوك  مثريا  اأداوؤه  كان 
وجهوا  الذين  اجلزائريني  غ�سب 
واملفا�سلة  التمييز  اتهامات  له 
للمنتخب النيجريي اأمام املنتخب 
الوطني يف مقابلة ا�ستعمل خللها 
خلل  من  احليلة  الغامبي  احلكم 
اأثارت  والتي  التحكيمية  القرارات 

ظل  يف  خا�سة  وال�سكوك  اجلدل 
التخوفات التي مّيزت اجلزائريني 
جزاء  لركلتي  اإعلنه  عدم  بعد 
يو�سف  من  كل  لفائدة  �سحيحتني 
ورف�سه  بوجناح  وبغداد  بليلي 
العتماد على تقنية الفيديو مثلما 
املنتخب  جزاء  ركلة  مع  حدث 
النيجريي عندما لم�ست الكرة يد 
مدافع اخل�رش عي�سى ماندي قبل 
اأن يعلنها احلكم ركلة جزاء والتي 

نيجرييا  لعبو  اإثرها  على  �سجل 
رف�س  الأمر  لكن  التعادل،  هدف 
املنتخب  مع  ا�ستعماله  غا�ساما 
منح  عدم  على  واأ�رش  الوطني 
اخل�رش ركلة جزاء، هذا الأمر زاد 
التي  اجلزائرية  اجلماهري  غ�سب 
تخوفت من �سيناريو �سيئ قبل اأن 
يرام  ما  اأح�سن  على  الأمور  متر 
اإىل  اجلزائر  بتاأهل  اللقاء  وينتهي 

النهائي.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

نعمة لبلما�شي تتحول اإىل نقمة الآليو �شي�شي

كوليبايل يغيب عن مواجهة اجلزائر
�رشبة  ال�سنغايل  املنتخب  تلقى 
عقبة  تخطي  عقب  موجعة 
املنتخب التون�سي واقتطاع تاأ�سرية 
كاأ�س  نهائي  مباراة  اإىل  التاأهل 
اأحد  خدمات  �سيفتقد  اإفريقيا، 
يخو�سها  التي  املباراة  يف  جنومه 
املنتخب  اأمام  املقبل  اجلمعة 
مبدافع  الأمر  ويتعلق  الوطني 
كوليبايل  كاليدو  الإيطايل  نابويل 

النهائي  عن  يغيب  �سوف  الذي 
امل�سلطة  الآلية  العقوبة  ب�سبب 
الإنذار  اأم�س  اأول  تلقيه  بعد  عليه 
وذلك  القارية،  املناف�سة  يف  الثاين 
بعدما �سبق له نيل الإنذار الأول يف 
اأوغندا،  اأمام  النهائي  ثمن  مباراة 
متو�سط  زميل  يلعب  لن  حيث 
ميدان اخل�رش اآدم اأونا�س املقابلة 
الوطني  للناخب  ال�سار  اخلرب  وهو 

يعمل  �سوف  الذي  بلما�سي  جمال 
الإيجابية  النقطة  ا�ستغلل  على 
ت�سكيلة  مدافعي  اأبرز  احد  بغياب 
التتويج  اأجل  من  التريانغا«  »اأ�سود 
�سيجد  بينما  اإفريقيا،  كاأ�س  بلقب 
�سي�سيه  اآليو  ال�سنغايل  املدرب 
للبحث  حقيقية  ورطة  اأمام  نف�سه 
املدافعني  اأف�سل  لأحد  بديل  عن 

يف العامل حاليا.

االأمن امل�ضري يعيد 20 منا�ضرا 
جزائريا الأر�ض الوطن

حتويل  امل�رشي  الأمن  قرر  منف�سل،  مو�سوع  يف 
اإلقاء  بعد  الوطن  اأر�س  اإىل  منا�رشا   20 جمموع 
القب�س عليهم على خلفية حماولتهم ال�سعود وجتاوز 
امللعب من  واأر�سية  املدرجات  يف�سل  الذي  ال�سياج 

الت�سكيلة  تاأهل  عقب  اللعبني  مع  الحتفال  اأجل 
الوطنية اإىل النهائي، حيث قاموا باإيقافهم وحتويلهم 
اأول  اإىل مراكز الأمن قبل حتويلهم �سباح ام�س عرب 

ع.ق.ع.ق.الطائرات للعودة نحو اأر�س الوطن.



�أيام  خام�س  مدريد  ريال  �أجنز 
�جلديد،  للمو�سم  حت�سري�ته 
مونرتيال  مدينة  يف  يجريها  �لتي 
عرفت  �أجري  بتدريبات  �لكندية 
�إي�سكو عقب �ساعات من  م�ساركة 
�لتدريبات  جل�سة  وخالل  و�سوله، 
�مل�سائية �أجرى العبو ريال مدريد 

ومترير  �ال�ستحو�ذ  تدريبات 
�لكرة، كما خا�سو� مبار�ة م�سغرة 
و�أنهو� ��ستعد�دهم بتمرينات لياقة 
�مل�ستجد�ت  �أحدث  وكان  بدنية، 
�ن�سمام �إي�سكو للمر�ن �لذي و�سل 
�الأحد �ملن�رصم �إىل مونرتيال بعد 
يف  بالبقاء  ت�رصيح  على  ح�سوله 

�أيام حل�سور ميالد  مدريد لب�سعة 
طفله �لثاين �خلمي�س �ملا�سي، كما 
�لكندية  �ملدينة  �إىل  �الأحد  و�سل 
فلورنتينو  �مللكي  �لنادي  رئي�س 
برييز، وما ز�ل �ملدرب زين �لدين 
زيد�ن غائبا بعدما ��سطر ملغادرة 

�ملع�سكر ب�سبب وفاة �سقيقه.

�ملدير  �أبيد�ل  �إيريك  كال 
�لريا�سي لرب�سلونة �ملديح 
ملو�طنه �أنطو�ن غريزمان، 
�الأخري  �ن�سمام  بعد 
�أتلتيكو  قادًما من  للبار�سا 
يف  �أبيد�ل  وقال  مدريد، 
غريزمان:  تقدمي  موؤمتر 
يتمتع  متكامل،  »�إنه العب 
�إنها  للغاية،  عالية  مبوهبة 
ميزة ر�ئعة �أن يكون هنا«، 
و�أ�ساف: »ميكنه �للعب يف 

�لعديد من �ملر�كز، �سو�ء 
�جلناح  �أو  حربة  ر�أ�س 
�ملتاأخر«،  �ملهاجم  �أو 
�سمن  كان  »لقد  و�أو�سح: 
لالنتقاالت،  خطتنا 
مل  لرب�سلونة  و�ن�سمامه 
حققنا  لكننا  �سهال،  يكن 
ذلك«، و�أكمل: »من �لناحية 
وذكي،  ر�ئع  فهو  �لفنية 
و�أن  �الأف�سل  له  نتمنى 
ي�سيف �ملزيد لرب�سلونة«، 

��ستمر�ر  �إمكانية  وعن 
»جميع  قال:  كوتينيو، 
�لفريق  يف  �لالعبني 
»ن�سعى  و�أمت:  مهمون«، 
�لبطوالت  بكل  للتتويج 
�أن  �سحيح  �ملمكنة.. 
من  ي�سغطون  �لوكالء 
�الإعالم،  و�سائل  خالل 
لكننا د�خليا نعرف م�ستوى 
�أن  ميكن  وما  كوتينيو، 

ي�سهم به مع �لفريق«.

5 غيابات عن رحلة 
دورمتوند لأمريكا

يغيب 5 العبني دفعة و�حدة عن رحلة بورو�سيا دورمتوند �الأملاين �سوب 
�ملقبل،  للمو�سم  �لفريق  حت�سري�ت  �سمن  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 
وبح�سب ما ذكرته �سبكة »Ruhrnachrichten« �ملقربة من دورمتوند، 
فاإن هناك 5 العبني لن يتو�جدو� �سمن بعثة �لفريق �لتي �سافرت �أم�س �إىل 
�أمريكا وياأتي �ملد�فع عبدو ديالو على ر�أ�س �لغائبني عن رحلة دورمتوند، 
خل�سوعه للفح�س �لطبي يف نادي باري�س �سان جريمان �لفرن�سي متهيًد� 

الإمتام �نتقاله يف �ل�ساعات �لقليلة �ملقبلة.
�أكاجني و�لظهري �الأملاين مار�سيل  �ل�سوي�رصي مانويل  كما يغيب �ملد�فع 
�سميلزر ب�سبب م�ساكل ع�سلية، �أما �لثنائي �سينجي كاجاو� و�أندريه �سورله 
عن  و�لبحث  م�ستقبلهما  حل�سم  وذلك  �لبعثة،  �سمن  ا  �أي�سً يتو�جد�  فلن 
ح�سابات  من  خرجا  بعدما  �ملقبلة،  �لقليلة  �الأيام  خالل  جديدة  وجهة 
�أمريكا  �إىل  دورمتوند  بعثة  �أن  يذكر  فافر.  لو�سيان  �ل�سوي�رصي  �ملدرب 
�لدمناركي  �إىل جانب  �ل�سباب،  فريق  �ثنني من  بينهم  من  26 العبًا  ت�سم 
جاكوب برون الر�سن �لذي قطع �إجازته لالن�سمام للفريق، رغم م�ساركته 

موؤخًر� مع منتخب بالده يف بطولة �أوروبا حتت 21 عاًما.

فالمينغو يناف�س �إيفرتون 
على كو�ستا

�أتلتيكو  مهاجم  كو�ستا  دييغو  �قرتب 
عن  �لرحيل  من  �الإ�سباين،  مدريد 
�لروخيبالنكو�س خالل فرتة  �سفوف 
وذكرت  �حلالية،  �ل�سيفية  �النتقاالت 
�سحيفة »ذ� �سن« �لربيطانية، �أنه بعد 
تعاقد �أتلتيكو مدريد مع �لثنائي جو�و 
�ل�سيف  يف  مور�تا  و�ألفارو  فيليك�س 
�حلايل، �أخرب �لنادي دييغو كو�ستا �أنه 
باإمكانه �لرحيل عن �لفريق، و�أ�سافت 

�أن فالمنغو �لرب�زيلي دخل يف حمادثات مع �أتلتيكو مدريد من �أجل �لتعاقد 
مع كو�ستا، مو�سحة �أن �نتقال �لالعب �إىل �إيفرتون �الإجنليزي بات مهدًد� 
بالف�سل، وتابعت �أن كو�ستا �أجرى حمادثات مع �لتوفيز من �أجل �الن�سمام 
�إليهم و�لعودة للدوري �الإجنليزي، �إال �أن فالمنغو دخل يف �ل�سفقة حماوالً 

�سم �ملهاجم.
ا يرت�وح بني 9 و 12  و�أ�سارت �ل�سحيفة �أن �لفريق �لرب�زيلي �سيقدم عر�سً
مليون جنيه �إ�سرتليني ل�سم �ملهاجم �لبالغ من �لعمر 30 عاًما، م�سيفة باأن 
�لعقبة �لوحيدة تتمثل يف �لر�تب �ل�سنوي لكو�ستا، حيث يح�سل على 150 
�ألف �إ�سرتليني �أ�سبوعًيا، �سعف ما يتقا�ساه �أعلى العب بالفريق، وختمت 
باأن ر�تب كو�ستا لن ميثل م�سكلة كبرية الإيفرتون، ال�سيما و�أن هناك �ستة 
العبني بالتوفيز يح�سلون على ما ال يقل عن 100 �ألف جنيه ��سرتليني يف 

�الأ�سبوع.

بايرن ميونخ يفقد هرينانديز 
برحلة لو�س �أجنلو�س

�أم�س �إىل لو�س �أجنلو�س �الأمريكية، ��ستعد�ًد�  �سافر بايرن ميونخ، �سباح 
لبدء فرتة �لتح�سري�ت للمو�سم �جلديد، وذكرت �سحيفة »كيكر« �الأملانية، 
�أن طائرة �لفريق �لبافاري �أقلعت �سباح �الإثنني من مدينة ميونخ متوجهة 
�إىل لو�س �أجنلو�س للتح�سري للمو�سم �جلديد، م�سري� �إىل �أن �لبايرن �سيبد�أ 
�أن  و�أ�سافت  �لدولية لالأبطال،  بالكاأ�س  �َر�سنال غد�  �أمام  �أوىل مو�جهاته 
بايرن �سيو�جه ريال مدريد يف �ملحطة �لثانية يوم �ل�سبت، على �أن يعود 
�لبافاري �إىل مدينة ميونخ يف 23 جويلية عقب نهاية �ملبار�ة �لثالثة �أمام 

ميالن �الإيطايل.
�فتقد  ميونخ  لبايرن  �لفني  �ملدير  كوفات�س  نيكو  �أن  �ل�سحيفة  ولفتت 
لعن�رصين، حيث �سيبقى �لفرن�سي لوكا�س هرينانديز �ملن�سم حديًثا للبايرن 
يف مدينة ميونخ للعمل ب�سكل فردي من �أجل تعافيه متاًما من �إ�سابته، فيما 
�لذهبية،  �لكاأ�س  نهاية  بعد  حالًيا  �إجازته  ديفيز  �ألفون�سو  �لكندي  يق�سي 
�إىل �سفوف بايرن ميونخ  �ليوم، و�ن�سم هرينانديز  للفريق  �أن ين�سم  على 

قادًما من �أتلتيكو مدريد �الإ�سباين يف �سفقة قيمتها 80 مليون يورو.

�لدويل  �ملهاجم  �عترب 
غريزمان  �أنطو�ن  �لفرن�سي 
خالل تقدميه كالعب جديد 
�أن  �الإ�سباين،  لرب�سلونة 
موقف فريقه �ل�سابق �أتلتيكو 
مدريد من �نتقاله �إىل غرميه 
وقال  موؤ�سف،  �لكاتالوين 
على  رد�ً  �لفرن�سي  �لهد�ف 
�أتلتيكو  فعل  رد  ب�ساأن  �سوؤ�ل 
بر�سلونة  �إىل  �نتقاله  ب�ساأن 
�جلز�ئي  �لبند  دفع  �أن  بعد 
�رتباطه  فك  يخوله  �لذي 
�الإ�سبانية:  �لعا�سمة  بنادي 
ما  يف  موؤ�سف  �أمر  »نعم، 
عمد�ً  ذهبت  باأتلتيكو،  يتعلق 
�أغدرهم،  ال  لكي  لروؤيتهم 
�لتح�سري  من  يتمكنو�  لكي 
�إىل  تو�سلنا  للم�ستقبل، 
يف  �لو�سع  تغري  لكن  �تفاق، 
�لنهاية، هذ� هو و�قع �الأمور 
و�أ�سارت  تقبله«،  ويجب 
�إ�سبانية  �سحافية  تقارير 
�أتلتيكو  �أن  �ملن�رصم  �ل�سبت 
�لدويل  �الحتاد  �إىل  �سريفع 

تعاقد  م�ساألة  �لقدم  لكرة 
بدفع  غريزمان  مع  بر�سلونة 
لف�سخ  �جلز�ئي  �لبند  قيمة 
عقده �لبالغة 120 مليون يورو 
و�لتي �عتربها نادي �لعا�سمة 
غري كافية، و�أ�سارت �سحيفة 
»�آ�س« �لريا�سية �الإ�سبانية �أن 
يفر�س  �أن  يف  ياأمل  �أتلتيكو 
على  عقوبة  �لدويل  �الحتاد 
على  و�أي�ساً  بر�سلونة  نادي 

�لالعب.
حل  �لذي  �أتلتيكو  وكان 

�ملا�سي  �ملو�سم  يف  و�سيفاً 
�لليغا  ترتيب  يف  لرب�سلونة 
�الإ�سبانية، قد رفع �إىل �لفيفا 
مقاربة  م�ساألة   2017 يف 
قبل  من  م�رصوعة  غري 
ملحاولة  �لكاتالوين،  �لنادي 
�لدويل  �ملهاجم  مع  �لتعاقد 
�أتلتيكو  و�سارع  �لفرن�سي، 
بعد  �العرت��س  �إىل  �جلمعة 
�سم  ر�سمياً  بر�سلونة  �إعالن 
�سيف  يف  �ملتوج  غريزمان 
مونديال  بلقب   2018 �لعام 

بالده،  منتخب  مع  رو�سيا 
 2024 عام  حتى  ميتد  بعقد 
�ل�رصط  قيمة  دفع  بعد 
�لذي  �لعقد  يف  �جلز�ئي 
و�أنهى  باأتلتيكو،  يربطه  كان 
حول  و�لرد  �الأخذ  �الإعالن 
م�ستقبل �لفرن�سي يف مدريد، 
قد  كان  �لالعب  و�أن  ال�سيماً 
�أنه  �ملا�سي  ماي  يف  �أعلن 
�ملقبل  �ملو�سم  يف  �سريحل 

من دون حتديد وجهته.
تدهورت  �لذي  �أتلتيكو  ورد 
موؤخر�ً  �لالعب  مع  عالقاته 
و�سوالً �إىل �متناع �الأخري عن 
�حل�سور لاللتحاق با�ستئناف 
�لتدريبات �الإعد�دية للمو�سم 
فيه:  �أكد  ببيان  �جلديد، 
�التفاق  �أن  �لو��سح  »من 
ونادي  �لالعب  بني  �ملربم 
بر�سلونة قد �أبرم قبل �أن يتم 
�جلز�ئري  �ل�رصط  تخفي�س 
مليون   120 �إىل   200 من 
�أتلتيكو  و�عترب  يورو««، 
�ملبلغ  فاإن  »لذلك  مدريد: 

�جلمعة  �إيد�عه  مت  �لذي 
لكرة  �الإ�سبانية  �لر�بطة  لدى 
حمامي  طرف  من  �لقدم 
�لالعب �لفرن�سي غري كاف«، 
ف�سخ  »�أن  يعتقد  �أنه  م�سري�ً 
�ملو�سم  نهاية  قبل  �لعقد مت 
و�الأفعال  �لوقائع  ب�سبب 
بها  قام  �لتي  و�ملظاهر�ت 

�لالعب.
كان  �لذي  غريزمان  و�أقر 
مرتبطاً بعقد مع �أتلتيكو حتى 
د�ئما  �ل�سعب  »من   :2023
فيه  ت�سعر  مكاناً  ترتك  �أن 
�إ�سارة  باالرتياح كالعائلة« يف 
�لذي  �لعا�سمة  نادي  �إىل 
 2014 منذ  �ألو�نه  عن  د�فع 
ريال  من  �إليه  �نتقاله  بعد 
 133 له  و�سجل  �سو�سييد�د 
هدفاً يف 257 مبار�ة، موؤكد�ً: 
»�أكن �الحرت�م و�لتقدير لهذ� 
�لنادي و�أعتقد �أين قدمت كل 
�أر�س �مللعب من  �سيء على 
نهايته،  حتى  �ملو�سم  بد�ية 

وال �أ�سعر باأي خجل«.

ريا�سة دوليةالثالثاء 16  جويلية  2019  املوافـق  ل13 ذو القعدة   1440هـ 14

�أبيد�ل: غريزمان متكامل

غريزمان متاأ�سف ملوقف �تلتيكو مدريد

�إي�سكو ي�سارك يف حت�سري�ت ريال مدريد

�الإ�سباين  بر�سلونة  نادي  يرف�س 
�لتعاقد  يف  رغبته  عن  �لتنازل 
ليخت  دي  ماتيا�س  �لهولندي  مع 
خالل  �أم�سرتد�م،  �أياك�س  مد�فع 
�جلارية،  �ل�سيفية  �النتقاالت  فرتة 
وذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
رئي�س  بارتوميو  ماريا  �أن جو�سيب 
نادي بر�سلونة، �أر�د �لقيام مبحاولة 

�أخرية الإقناع دي ليخت باالن�سمام 
�أن  و�أو�سحت  �لكتالوين،  للنادي 
بارتوميو يعتزم �لقيام برحلة �رصيعة 
�إىل �أم�سرتد�م من �أجل �جللو�س مع 
يقرتب  �لذي  ليخت،  دي  ماتيا�س 
�الإيطايل  جلوفنتو�س  �لرحيل  من 
تقارير  وت�سري  �ل�سيف،  هذ� 
تو�سل  جوفنتو�س  �أن  �إىل  �سحفية 

التفاق بالفعل مع �أجاك�س و�لالعب 
على �الن�سمام للبيانكونريي خالل 

�ملريكاتو �ل�سيفي �جلاري.
ولفتت �ل�سحيفة �أن رئي�س بر�سلونة 
جانفي  يف  فعله  ما  تكر�ر  ينوى 
�إقناع  من  متكن  عندما  �ملا�سي، 
و�سط  العب  يوجن  دي  فرينكي 
لرب�سلونة،  باالن�سمام  �أجاك�س 

و�أ�سافت  بالفعل،  حدث  ما  وهو 
قيمة  �إبر�ز  �سيحاول  بارتوميو  �أن 
باأن  علًما  ليخت،  لدي  بر�سلونة 
مل  �لالعب  وكيل  ر�يوال  مينو 
و�سيجل�س  �الجتماع،  على  يعرت�س 
بر�سلونة  كان  �إذ�  للحديث  فقط 
مماثل  عر�س  لتقدمي  م�ستعًد� 

لل�سيدة �لعجوز.

بر�سلونة يح�سر ملحاولة �أخرية خلطف دي ليخت
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فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض اإىل خ�ساب اجل�سد

�سرخة من اأجل حرية الأ�سريات الفل�سطينيات
اأن نحو ربع املتهمني بالعنف اجلن�سي هم من �سباط »رفيعي امل�ستوى«، والربع الآخر من رتبة 

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

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

فل�سطني املغت�سبة من اأدمي الأر�ض 
اإىل خ�ساب اجل�سد

حالة الأ�سريات الفل�سطينيات يف 
ال�سجون الإ�سرائيلية

عن  ال�صادر  نف�صه  التقرير  وبح�صب 
اجلن�صية،  اجلرائم  �صحايا  دعم  مركز 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  جلي�ش  التابع 
العتداءات  �صكاوى  عدد  ارتفعت  فقد 
 %17 بن�صبة  الحتالل،  بجي�ش  اجلن�صية 
ال�صكاوى  عدد  بو�صول   ،2016 عام  يف 
يف  �صكوى  بـ686  باملقارنة   ،802 اإىل 

.2015
وزير  ا�صتقال   ،2015 دي�صمرب  ويف 
�صالوم،  �صيلفان  الإ�رسائيلي   الداخلية 
على خلفية اتهام 11 �صيدة له بارتكاب 

اعتداءات جن�صية �صدهن.
ومل يتوقف الأمر عند جي�ش الحتالل 
امتد  واإمنا  فقط،  الوزراء  ورئا�صة 
نف�صه،  الإ�رسائيلي  للكني�صت  ا  اأي�صً
ففي عام 2016، اأجرت Hالقناة الثانية 
ب�صاأن  للراأي  ا�صتطالًعا  الإ�رسائيلية 
التعر�ش لالعتداءات اجلن�صية، وت�صمن 
الإناث  النائبات  من  عدًدا  ال�صتطالع 
عدد  ويبلغ  الإ�رسائيلي،  بالكني�صت 
ال�صتطالع  وقت  بالكني�صت  النائبات 
ل  ما  اأن  ال�صتطالع  وك�صف  نائبًة،   32
للتحر�ش  تعر�صت  نائبة   28 عن  يقل 
من  �صبعة  اأن  يعني  ما  وهو  اجلن�صي، 
قد  بالكني�صت،  نائبات  ثماين  كل  بني 
بن�صبة  جن�صية،  لعتداءات  تعر�صن 
اأثناء  لذلك  تعر�ش  من  منهم   ،%.87.5

فرتة وجودهن بالكني�صت.
اآلف  عن  حتكي  التقارير  ع�رسات 
اإ�رسائيل  يف  اجلن�صي  التحر�ش  �صحايا 
التي  اجلن�صية  العتداءات  وقائع  وعن 
�صخ�صيات  بينهن    من  لها،  تعر�صوا 
وقائع  عن  دونوا  �صهرية،  »اإ�رسائيلية« 
تعر�صن  واغت�صاب  جن�صية  حتر�صات 
ال�صابقة،  الثقافة  وزيرة  بينهم  من  لها، 
يف  كبار  م�صئولني  باأن  لفتت  التي 
بها،  قد حتر�صوا  الإ�رسائيلي  الكني�صت 
و اأ�صافت ) حاول املقربون من »مو�صيه 
املتهم  الإ�رسائيلي  ]الرئي�ش  كت�صاف« 
يف  قبع  الذي  اجلن�صية  بالتحر�صات 
ال�صجن[ اإخافة امل�صتكيات وو�صفهن 

بالعاهرات(.
العالم ال�سهيوين ين�سر غ�سيله 

اجلن�سي القذر ول ي�ستحي:

ويتجاهل كيف يعذب ال�سهاينة 
الفل�سطينيات جن�سيا؟

�سرخات الفل�سطينيات ] �سهادات :

الفل�صطينيات  الأ�صريات  تتعر�ش 
لنتهاكات م�صتمرة،  كالعزل يف ال�صجن 
والعتداء  طويلة،  لفرتات  النفرادي 
�صواء بالإيذاء اللفظي اخلاد�ش للحياء، 
»والغرامات  اجل�صدي،    العتداء  اأو 

مربرات،  بدون  املتالحقة  املالية 
اإ�صافة اإىل القتحامات الليلية لغرفهن، 
اأي  فعل  ال�صجون عن  اإدارة  تتوقف  ول 
املعتقالت   » كدمج   لعقابهن،  �صيء 
بهدف  معهن  اجلنائيات  الإ�رسائيليات 
تكف  ل  حيث  واإذللهن،  معاقبتهن 
ال�صتائم  اإطالق  عن  الإ�رسائيليات 

القذرة.
الب�ش«:  »وفاء  املحررة  الأ�صرية  تقول 
»كان جنود الحتالل يقومون با�صتخدام 
مع  التحقيق  اأثناء  الكهربائية  الع�صا 
باإدخال  يقومون  وكذلك  الأ�صريات، 
اعتقالهن  لأماكن  البولي�صية  الكالب 
جنود  يقوم  وكذلك  مفاجئ،  ب�صكل 
الن�صاء  اأق�صام  باقتحام  الحتالل 

وتفتي�صهن بالليل«.
وهو اأمر م�صابه ملا تعر�صت له«  اأ�صرية 
اأخرى، تلفت اإىل حتر�ش املجندات بها 
وتقول:  اجلنود  اأمام  عاريًة  وتفتي�صها 
اأربع  هناك  كان  اعتقايل  حلظة  »يف 
تفتي�ًصا  وفت�صنني  اأدخلنني  جمندات 
الغرفة،  يف  اجلنود  اأحد  وكان  عارًيا، 
اأمامه  مالب�صي  خلع  رف�صت  وعندما 
وخلعوا  ال�صديد  بال�رسب  علّي  اعتدوا 
عني مالب�صي بالقوة، بينما كان اجلندي 
اإيل واأنا عارية.واأ�صافت باكيًة: )  ينظر 
كانت هناك جمنَّدة قذرة تدعى »نيت�صة«  
اأكرث  �صت بي جن�صًيا  تعتدي علي، وحتَرّ
من مرة، وكانت تاأتي مع ثالث جمندات 
بحجة  م�صاء  غرفتي  من  وتاأخذين 
اإل  تفتي�صي؛  يردن  واأنهن  بي  ال�صتباه 
بالقوة،  جن�صًيا  علّي  تعتدي  كانت  اأنها 
وتكراًرا،  مراًرا  املوقف  هذا  وتكّرر 
ويف كل مرة كنت اأ�صعر مبنتهى الهانة 
حتى  املوقف  هذا  زال  وما  والق�صوة، 
بالإحباط  ي�صعرين  تذكرته  كلما  الآن 

وال�صعف النف�صي(.
تتذكر  وهي  الأزرق«  »خولة  قالته  ما   
والتحر�صات  اجل�صدية  التهديدات 
اجلن�صية للمحققني الإ�رسائيليني عندما 
كانت يف عمر املراهقة: )  اأتذكر عندما 
رجليه  وفتح  مني  بالقرب  كر�صيه  جلب 
كريًها  اأمًرا  كان  كثرًيا،  مني  واقرتب 
باخلوف  اأ�صعر  كنت  فقد  يل،  بالن�صبة 

من اأن يحاول مهاجمتي(،.
بعد عدة عقود ما زالت خولة – 54 عاًما 
تتذكر  عندما  بالرجفة  ت�صعر   – الآن 
ميدون  وهم  الإ�رسائيليني  املحققني 
جن�صًيا،  لتهديدها  رجليها  نحو  اأيديهم 
اجللو�ش  يتعمدون  كانوا   ( خولة:  تقول 
كان  لقد  اأج�صامنا،  ومل�ش  منا  بالقرب 
مراهقة(،  كنت  عندما  يل  مرعبًا  اأمًرا 
املجل�ش  اأع�صاء  اأحد  خولة  كانت 
الثوري حلركة فتح، ومنذ اأن كان عمرها 
14 عاًما تعر�صت لالعتقال من القوات 
ان�صمامها  ب�صبب  مرات   4 الإ�رسائيلية 
حلركة فتح وم�صاركتها يف الحتجاجات 
وعندما  الإ�رسائيلي،  الحتالل  �صد 
 3 بال�صجن  عليها  ُحكم  عاًما   18 بلغت 

�صنوات.

مديرة  فران�صي�ش”  “�صحر  تقول 
الأ�رسى  حلقوق  “ال�صمري”  موؤ�ص�صة 
و�صوء  التعذيب  “كان  الفل�صطينيني: 
اللحظات  منذ  يبداأ  والإذلل  املعاملة 
لالأ�صريات  وبالن�صبة  لالعتقال،  الأوىل 
يف  يدخلن  كن  حجاًبا،  يرتدين  الالتي 
لهن  لل�صماح  اجلنود  مع  م�صاحنات 
من  اعتقالهن  قبل  حجابهن  بارتداء 
من  التحقيق  اأوقات  .تعد  منازلهن”.  
الحتجاز،  اأثناء  عنًفا يف  الفرتات  اأ�صد 
للتعذيب  فقط  يتعر�صن  ل  فالن�صاء 
يف  ربطهن  مثل  واجل�صدي  النف�صي 
النوم  من  حرمانهن  اأو  مرهقة  اأو�صاع 
ي�صتخدمون  كانوا  لكنهم  و�رسبهن، 
ن�صاء،  بكونهن  تتعلق  اأخرى  اأ�صاليبًا 
املحقق  “كان  فران�صي�ش:  تقول 
تخويفهن  ويحاول  وجوههن  يف  ي�رسخ 
بالكلمات والتهديدات اجلن�صية، ثم يبداأ 
فقد  متزوجات،  كن  اإذا  م�صايقتهن  يف 
يف  زوجها  يفعل  ماذا  اإحداهن  ي�صاأل 

اخلارج وهي حمتجزة هنا”.
بع�ش  “يف  عي�صوي«:  »�صريين  تقول 
اإلينا  يتحدث  املحقق  كان  الأحيان 
ي�صتخدم  وكان  جن�صية،  بطريقة 
اجلندية الإ�رسائيلية لتقول باأننا نكذب 
من  لل�رسب  تعر�صنا  اإننا  نقول  عندما 
املحامية  �صريين  كانت  املحققني”، 
البارزة قد تعر�صت لالعتقال 5 �صنوات؛ 
من بينها 4 �صنوات ب�صبب اإر�صال املال 
�رساح  واأطلق  الفل�صطينيني،  لالأ�رسى 

عي�صوي يف اأكتوبر 2017.

غطاء للعنف اجل�سدي و اللفظي

مكلفة  الإ�رسائيلية  القوات  اأن  رغم 
حل�صور  الن�صاء  من  جنديات  بتعيني 
فاإن  بالأ�صريات،  اخلا�صة  التحقيقات 
مل  اأنهن  يوؤكدن  ال�صابقات  الأ�صريات 
كن  بل  �صالمتهن،  ل�صمان  �صيًئا  يفعلن 
يعملن كغطاء للعنف اجل�صدي واللفظي 
التحقيقات.  اأثناء  يحدث يف  كان  الذي 
ال�صابقات،  الأ�صريات  ذكرته  ملا  ووفًقا 
ي�صافرن  اجلنديات  كانت  ما  فنادًرا 
واإياًبا  الطويلة ذهاًبا  معهن يف رحلتهن 
نحو  الأ�صريات  يق�صني  املحكمة،  من 
ويجل�صن  مقيدة  واأيديهن  �صاعة   12
على مقاعد حديدية يف اجلزء اخللفي 
لعربات ال�صجن، ويف بع�ش الأحيان كن 
احلرا�ش  من  بذيئة  لتعليقات  يتعر�صن 

امل�صئولني عن نقلهن.
عن   2016 عام  تقرير  �صدر  ذلك  ومع 
يف  التعذيب  ملناه�صة  العامة  اللجنة 
اإ�رسائيلية  موؤ�ص�صة  وهي  “اإ�رسائيل” 
اإن %4  التقرير  ويقول  الإن�صان،  حلقوق 
من املحتجزين الذكور يتعر�صون ل�صكل 
وتوؤكد  اجلن�صي،  التعذيب  اأ�صكال  من 
لي�صت  املمار�صات  هذه  اأن  فران�صي�ش 
الأفراد  بع�ش  يرتكبها  فردية  اأعمالً 
وت�صيف:  الإ�رسائيلية،  القوات  يف 
اجلنود  بع�ش  به  يقوم  ت�رسًفا  “لي�ش 

واإ�صاءة  ال�صجينات  لإذلل  فردي  ب�صكل 
معاملتهن، لكنه جزء من عملية �صيا�صية 
الفل�صطيني  املجتمع  على  للتاأثري 
اأن  يعلمون  فهم  عليه،  وال�صغط  باأكمله 
املجتمع  يف  ح�صا�صة  ق�صية  اجلن�ش 

الفل�صطيني”.

تعذيب جن�سي ممنهج ومل ي�سلم 
منه الرجال والأطفال

اعتداءات  اإىل  الفل�صطينيون  يتعر�ش 
من  الغت�صاب  حد  اإىل  ت�صل  جن�صية 
ويتنوع  الإ�رسائيلية،  الحتالل  قوات 
الن�صاء  بني  العتداءات  تلك  �صحايا 
يُحيط  ما  ودائًما  والأطفال،  والرجال 
الكتمان؛  من  نوع  الغت�صاب  بوقائع 
مما ي�صعب الو�صول اإىل اأرقام حمددة، 
والآخر،  احلني  بني  �صهادات  ظهور  مع 
الأطفال  من   %40 فيه  �ش  تعَرّ وقٍت  يف 
يف  جن�صية  لعتداءات  الفل�صطينيني 
اأن  يبدو  ول  الإ�رسائيلية،  ال�صجون 
الأمر يتوقف فقط على جمرد »حالت 
و�صيلة  لكونه  ميتد  قد  واإمنا  فردية«، 
)جتيز  فتاوى  وجود  مع  »ممنهجة«، 
جلنود اإ�رسائيل اغت�صاب الفل�صطينيات 

يف احلرب(.
العامة  للجنة   حتقيق  خل�ش  وهكذا 
ملناه�صة التعذيب يف اإ�رسائيل.  اأجرى 
الع�صو   ، وا�صيت«  دانيل   « التحقيق 
باللجنة، وخرج التحقيق للنور، يف نوفمرب 
التعذيب    [ عنوان  حتت  وجاء   ،2015
الإ�رسائيلية  ال�صلطات  من  اجلن�صي 
وا�صتق�صى  الفل�صطينيني،  الرجال  �صد 
التحقيق �صهادات العتداءات اجلن�صية 
عام  وحتى   2012 عام  من  الفرتة  يف 
2015، وراأى منفذه اأن هذا التحقيق هو 

الأول من نوعه.
الرجال  اأن  التحقيق  وك�صف 
ا لالعتداءات  الفل�صطينيني، عر�صة اأي�صً
ولي�ش  الحتالل  قوات  من  اجلن�صية 
الن�صاء فقط، ومتكن وا�صيت من توثيق 
اجلن�صية  العتداءات  حول  �صهادة   60
له  تعر�ش  الذي  اجلن�صي  والتعذيب 
الفل�صطينيون، ت�صمنت  77 حالة اعتداء 
اجلن�صي  التحر�ش  بني  تنوعت  جن�صي، 
الق�رسية  والتعرية  حالة(،   36( اللفظي 

)35( ، والعتداء اجلن�صي البدين )6(.
الفل�صطينيون  الأطفال  ي�صلم  مل  كما 
التي  اجلن�صية  العتداءات  من  ا،  اأي�صً
�صد  الحتالل  �صلطات  متار�صها 
 ،2014 نوفمرب  ففي  الفل�صطينيني، 
ال�صجناء  نادي  جمموعة  اأ�صدرت 
باأنه  اأفاد  تقريًرا  الفل�صطينيني[  
اعتقلوا  الذين  طفل    600 بني«    من 
يف القد�ش منذ يونيو )حزيران( 2014، 
لعتداءات  تعر�صوا  منهم   %40 هناك 
ما  وهو  الحتالل،  قوات  من  جن�صية 

يوازي 240 طفاًل.

�سهادات التعرية الق�سرية 

والتحر�ض اجلن�سي والتهديد 
بالغت�ساب

ومروعة  موثقة  عدة  �صهادات  هناك 
يف  معتقالت  فل�صطينيات  لأ�صريات 
حمررات،  اأو  الإ�رسائيلية  ال�صجون 
املحققني  اأن  يوؤكدن  جميعهن 
بالأ�صريات  يتحر�صون  الإ�رسائيليني 
يدلني  مل  اإذا  بالغت�صاب،  ويهددونهن 

باعرتافات مطلوبة منهن.
الباحث  فراونة،  النا�رس  عبد  يقول     
دائرة  الأ�رسى، مدير  ب�صوؤون  املخت�ش 
الإح�صاء يف وزارة الأ�رسى واملحررين 
اإىل  تعود  ت�رسيحات  يف  الفل�صطينية، 
حالت  اإىل  فبالإ�صافة   ،2012 عام 
يف  ا�صتعر�صناها  التي  الغت�صاب 
الفل�صطينيات  بع�ش  تروي  التقرير، 
له  تعر�صن  ما  الأ�رس،  من  املحررات 
ق�رسية،  وتعرية  جن�صية،  اعتداءات  من 
بالغت�صاب  وتهديد  جن�صي،  وحتر�ش 
يف  الإ�رسائيلي  الحتالل  جنود  من 

�صجون اإ�رسائيل.
الأ�صرية  كانت  احلالت،  هذه  بني  من 
باأنها  قالت  التي  ح«  املحررة»اأ. 
ولتعذيٍب  اغت�صاب  )تعر�صت ملحاولتي 
قا�ش ما زالت اآثاره على ج�صدها حتى 
اللحظة على رغم مرور �صنوات طويلة 

على حتررها(.
اأجربين   ( اأ«  »�ش.  تقول  فيما 
ال�صال  رفع  على  املحقق)الإ�رسائيلي( 
وهددين  ب�صعري،  وتغزل  راأ�صي،  عن 

بالغت�صاب اإذا مل اأعرتف(.
الق�رسية  التعرية  عن  ع«  »ر.   وحتدثت 
وتقول: ) منذ حلظة اعتقايل من البيت 
عارًيا،  تفتي�ًصا  ميدانًيا  اجلنود  فت�صنا 
احلديدية  بال�صال�صل  مكبلة  نقلت  ثم 
ملعتقل امل�صكوبية يف القد�ش للتحقيق، 
وهناك جرى تفتي�صي تفتي�ًصا عارًيا مرة 

اأخرى(..
�صيدة  الواقعة..  من  �صنوات  بعد 
اغت�صابها:  �صهادة  حتكي  فل�صطينية 
يف  فل�صطينية،  �صيدة  حتكي  هكذا  
اأكتوبر  نهاية  يف  اغت�صابها  �صهادة 
من  �صنوات  بعد   2017 الأول(  )ت�رسين 
الإف�صاح  ويُظهر  لالغت�صاب،  تعر�صها 
املتاأخر لغت�صابها، ح�صا�صية الق�صية، 
عنها،  الك�صف  اإىل عدم  الكثريين  وميل 
كثرًيا  يُ�صعب  مما  الر�صمي؛  التبليغ  اأو 
اأرقام حمددة  اإىل  الو�صول  اإمكانية  من 

لكنه  قاومته  احلالت.)  تلك  ب�صاأن 
اإياه،  بده  اللي  عمل  مني،  اأقوى  كان 
اغت�صبني، ظليت اأ�رسبه واأ�رسخ ما يف 

حد �صمعني( .
من  جنود  منع  عندما  الواقعة  وترجع 
�رسطة الحتالل الإ�رسائيلية ال�صيدة من 
دخولها اإىل القد�ش، واقتادوها اإىل اأحد 
اأحد  بها  حتر�ش  حيث  الأمنية،  املقار 
�صاعات  حماولته  وا�صتمرت  اجلنود، 
اأن  قبل  اغت�صابها،  من  يتمكن  اأن  دون 
وعلى  عراك.  بعد  ليغت�صبها  اآخر  ياأتي 
عك�ش ما مييل اإليه كثريون، جلاأت تلك 
ال�صيدة اإىل الإبالغ ر�صمًيّا بعدما اأقنعها 
اأحد اأقاربها بذلك، لكّن  وحدة التحقيق 
الإ�رسائيلية اأغلقت امللف اأكرث من مرة 
اأن  بحجة  التحقيق«،  ا�صتكمال  »دون 
الذي  الوقت  يف  معروف،  غري  اجلاين 
جهات  باأن  ال�صحية  حمامي  فيه   اأفاد 
على  احل�صول  من  متكنه  مل  التحقيق 
لكامريات  الفيديو  ت�صجيالت  اأ�رسطة 
ال�رسطة،  مركز  يف  املوجودة  املراقبة 
رجال  �صور  ال�صحية  على  تعر�ش  ومل 
اأثناء  موجودين  كانوا  الذين  ال�رسطة 

ارتكاب اجلرمية، لتحديد اجلاين.
احتاد  رئي�صة   – �صعافني«  »ختام  قالت 
اجلنود  اإن   – الفل�صطينية  املراأة  جلان 
الأ�صريات  ي�صتهدفون  الإ�رسائيليني 
ال�صغريات يف ال�صن ويقومون بالتحر�ش 
الطويلة،  الرحالت  بهن جن�صًيا يف تلك 
فقد  منهكات  اأ�صبحن  وت�صيف:“لقد 
وجود  دون  وحيدات  كن  كثرًيا،  عانني 
دائًما  وكن  لريعاهن،  منهن  اأكرب  من 
م�صتهدفات بتلك التحر�صات اجلن�صية”. 
الحتجاز  يف  اأ�صهر   3 �صعافني  ق�صت 
وقد  لها،  تهمة  اأي  توجيه  دون  الإداري 
بالتقاط  الإ�رسائيليني  اجلنود  اتهمت 
�صور لها وهي عارية على هواتفهم يف 
ورغم  اعتقالها،  عقب  تفتي�صها  اأثناء 
الفل�صطينيات  الأ�صريات  العديد من  اأن 
ال�صجون  يف  اغت�صابهن  عن  حتدثن 
للكثريات  بالن�صبة  لكن  الإ�رسائيلية، 
من ال�صعب احلديث عن هذا املو�صوع 
بالإ�صافة  الجتماعية،  التقاليد  ب�صبب 
عن  موثقة  بيانات  اأي  وجود  عدم  اإىل 
�صجون  يف  اجلن�صية  العتداءات  هذه 

]اإ�رسائيل..
انتهى الق�صم الثالث ويليه الق�صم الرابع 
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وكاالت

بعيًدا من النفط

التنويع  »خطط  الأول،  الق�سم  يف 
وا�سرتاتيجياته«،  القت�سادي 
الأول،  الف�سل  يف  ف�سول.  اأربعة 
النفط  اأ�سعار  انهيار  »حتديات 
وا�سرتاتيجيات التنويع القت�سادي 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف 
اخلليج العربية«، يرى خالد را�سد 
اخلاطر اأن انخفا�س اأ�سعار النفط 
العاملية يعود بالدرجة الأوىل اإىل 
العاملية  ال�سوق  يف  العر�س  زيادة 
الطلب،  انخفا�س  مقابل  يف 
�سلبًا  تاأثرت  اخلليج  دول  واأن 
ارتفاع  عن  الناجم  بالنخفا�س 
اأمد  العجز يف ميزانياتها، واإطالة 
ويبينّ  القت�سادي.  النكما�س 
النخفا�سات  من  ت�ستفد  مل  اأنها 
النك�ساف  من  حتد  كي  ال�سابقة 
مقرتًحا  النفط،  �سدمات  جتاه 
القت�سادية،  ال�سيا�سات  اإ�سالح 
واإ�سالح  ب�رشي،  مال  راأ�س  وبناء 
وبناء  واخلا�س،  العام  القطاعي 
قاعدة �سناعية بعيدة من النفط.

»حتديات  الثاين،  الف�سل  يف 
ُعمان   - امل�ستقبلية  ’الروؤية 
حتليلية«،  قراءة  واآفاقها:   ‘2020
اأن  البلو�سي  بن حمد  يو�سف  يرى 
انتقال  يف  �ساهم  النفط  اكت�ساف 
اإىل  الكفاف  العماين من  املجتمع 
البلو�سي  ويعالج  والنماء.  الوفرة 
يف  احلكومة  دور  نطاق  تنامي 
واخلدمي،  ال�سلعي  الإنتاج  جمال 
والختاللت التي حدثت يف �سوق 
م�ساهمة  �سعف  ب�سبب  العمل 
وانخفا�س  الوطنية،  العمالة 
وعدم  الإنتاجية  الكفاءة  م�ستوى 

التطورات  مواكبة  على  قدرتها 
التقني،  املجال  يف  املت�سارعة 
ا�ستخدام  يف  التو�سع  وا�ستمرار 
اأن  يرى  كما  الوافدة.  العمالة 
زيادة  يف  جنح  الُعماين  القت�ساد 
بي  امل�ستهدفة  النمو  معدلت 
الروؤية  واأن  و2015،   1996 عاَمي 
الن�سبية  امل�ساهمة  رفع  ت�ستهدف 
يف  النفطية  غري  للقطاعات 
65 يف  من  املحلي  الناجت  اإجمايل 
يف   81 اإىل   1995 عام  يف  املئة 

املئة بحلول عام 2020.

فر�ص وحتديات

 - »ال�سعودية  الثالث،  الف�سل  يف 
روؤية 2030: طموحات وحتديات؟«، 
�سيا�سات  التميمي  نا�رش  ير�سد 
الإ�سالح القت�سادي وحتدياتها يف 
جهة  من  اأثرها  ويتابع  ال�سعودية، 
ودفع  القت�سادي  التنويع  حتقيق 
عجلة التنمية ال�سعودية بعيًدا من 
قطاع النفط، وعلى وجه التحديد 
والقت�سادية.  ال�سيا�سية  العقبات 
الأ�سا�سية  الدوافع  يناق�س  كما 
خطة  يف  القت�سادي  للتنويع 
ال�سعودية 2030، يف ظل حالة عدم 
اليقي يف ما يتعلق بحجم عائدات 

النفط يف امل�ستقبل وم�ستواها.
»تقومي  الرابع،  الف�سل  يف 
التعاون  جمل�س  دول  ا�سرتاتيجية 
التنويع  نحو  العربية  اخلليج  لدول 
القت�سادي: الفر�س والتحديات«، 
حممد  بن  اهلل  حبيب  يبحث 
دول  ا�سرتاتيجيات  الرتك�ستاين يف 
مركًزا  التنويع،  نحو  املجل�س 
اخلا�س  القطاع  م�ساركة  على 
املوؤ�س�سات  مع  ال�رشاكة  وتوافر 
ماهية  يف  والبحث  احلكومية، 
تواجه  التي  والتحديات  الفر�س 

�سبيل  يف  التعاون  جمل�س  دول 
ويرى  امل�ساركة.  هذه  حتقيق 
ن�سبة  يف  حقيقًيا  تبايًنا  ثمة  اأن 
يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة 
بي  القت�سادية  التنمية  جمال 
التعاون، ب�سبب منط  دول جمل�س 
يف  املتنّبعة  املركزية  الإدارة 
يف  بدورها  اأثرت  والتي  بع�سها، 
القطاع اخلا�س يف �رشاكة  دخول 

حقيقية مع القطاع احلكومي.

العمالة وحتويالتها

يف الق�سم الثاين، »العمالة والقوى 
القت�سادي«،  والتنويع  العاملة 
ثالثة ف�سول. يف الف�سل اخلام�س، 
يف  القطرية  املراأة  جنحت  »هل 
هند  تبحث  الأعمال؟«،  ريادة 
اأثر  يف  املفتاح  الرحمن  عبد 
اإدارة  القطرية يف  م�ساركة املراأة 
امل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة، 
التي  التحديات  اأهم  اإىل  وتتعرف 
الأعمال  ريادة  ممار�ستها  تعرقل 
فرتى  وتطويرها،  وا�ستمراريتها 
ب�سبب  نت  القطرية متكنّ املراأة  اأن 
الدعم احلكومي يف جمايل التعليم 
�سوق  اإىل  الدخول  من  والتدريب 
يف  م�ساهمتها  وزيادة  العمل 

القت�ساد القطري.
اأثنّرت  »كيف  ال�ساد�س،  الف�سل  يف 
القت�ساد  يف  الوافدة  العمالة 
ال�سعودي واقت�سادات دول اخلليج 
العربية؟«، يقول ع�سام الزامل اإن 
اخلليج  ودول  ال�سعودية  اعتماد 
على العمالة الوافدة اأ�سعف اأعمدة 
النمو القت�سادي فيها، ما اأثنّر يف 
التنويع القت�سادي تاأثرًيا مبا�رًشا. 
ومربراتها  الدول  دوافع  اأن  ويرى 
قامت  الوافدة  العمالة  ل�ستقبال 
يف  منها  ال�ستفادة  اأ�سا�س  على 
البنى  لبناء  النفط  اإيرادات  زيادة 

التحتية لهذه الدول، وتوزيع الرثوة 
ورفع الرفاهية بي املواطني.

يف الف�سل ال�سابع، »اأثر حتويالت 
يف  الت�سخم  يف  الوافدة  العمالة 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
علي  دياب  ي�ستق�سي  العربية«، 
العمالة  حتويالت  الربي  حممد 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الوافدة 
ول   ،2014-2000 الأعوام  خالل 
اأ�سعار  تقلنّب  اأوقات  يف  �سيما 
التنويع  يف  وتاأثريها  النفط، 
املجل�س،  لدول  القت�سادي 
التحويالت  هذه  اأن  اإىل  فيخل�س 
الت�سخم  معدلت  يف  توؤثر  ل 
املحلية، واأن حتفيز ال�ستثمارات 
يف  ي�ساهم  للوافدين  املحلية 
الإيرادات  زيادة  على  املحافظة 
احلكومية، حتى يف حال ا�ستمرار 

تقلنّب اأ�سعار النفط.
اأمنوذج م�ستقبلي

يف الق�سم الثالث، »م�ستقبل التنويع 
القت�سادي يف دول جمل�س التعاون 
ف�سالن.  العربية«،  اخلليج  لدول 
ما  »حقبة  الثامن،  الف�سل  يف 
فكيف  بالفعل،  بداأت  النفط  بعد 
يرى  ذلك؟«،  اخلليج  �سيواجه 
جمل�س  دول  اأن  عاد  اأبي  ناجي 
نظر يف  اإعادة  اإىل  التعاون حتتاج 
النفط،  اأ�سعار  تديننّ  جتاه  دورها 
ول �سيما اأن كرًثا من �سننّاع القرار 
هذه  يف  واملحللي  وامل�سوؤولي 
اأ�سعار  انخفا�س  يف  يرون  الدول 
حقبة  لدخول  فر�سة  النفط 
القت�سادي.  التنويع  من  جديدة 
م�ساألة  تعقيد  من  الرغم  وعلى 
حقبة ما بعد النفط، فاإن ذلك ل 
جمل�س  دول  بحث  �رشورة  ينفي 
طويلة  ا�سرتاتيجية  عن  التعاون 
مع  اقت�ساداتها،  لتنويع  الأمد 

قائمة  تعليمية  اأنظمة  اإدخال 
البحرية  واملوارد  املعرفة  على 
ا  خ�سو�سً املياه،  حتلية  وتقنيات 

يف م�سادر الطاقة املتجددة.
والأخري،  التا�سع  الف�سل  يف 
متطلبات  يف  املاأمول  »الأمنوذج 
لدول  و�سيا�ساتها  التنمية  خطط 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 
الزميع  علي  يطرح  العربية«، 
الأمنوذج  عن  مهمة  ت�ساوؤلت 
تطبيقه  املطلوب  التنموي 
ال�ساملة  التنمية  م�سرية  لنجاح 
جمل�س  دول  يف  وامل�ستدامة 
اخللل  اأوجه  م�ستح�رًشا  التعاون، 
مركًزا  التنمية،  تواجه  التي 

الذي  القت�سادي  اخللل  على 
الريعي  النمط  �سيطرة  اإىل  يعود 
امل�ستثمرين  من  طبقة  و�سيطرة 
مرتبطة بالطبقة احلاكمة، والذي 
جاد  تنموي  اأمنوذج  اإنتاج  يعرقل 
غياب  اأثر  يتناول  كما  وحقيقي. 
ت�ساركية  روؤية جمتمعية و�سيا�سية 
وتوافقية يف جناح خطط التنمية، 
املجتمع  م�ساركة  اأثر  ويناق�س 
وتوافر  اخلطط،  هذه  �سوغ  يف 
اقت�سادية،  وموؤ�رشات  معلومات 
م�ستقلة  عامة  اإدارة  ووجود 
للدولة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  عن 
وحمايدة، يف حتقيق اإ�سالح ومنو 

اقت�ساديي حقيقيي.
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ملجموعة من املوؤلفني

التنويع االقت�صادي يف دول اخلليج العربية
�سدر عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب التنويع االقت�سادي يف دول اخلليج العربية، وي�سم جمموعة خمتارة من بحوث تتناول �سوؤون التنويع 
االقت�سادي و�سجونه يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، ُقّدمت يف منتدى درا�سات اخلليج واجلزيرة العربية الذي عقده املركز يف الدوحة بني 3 و5 
دي�سمرب 2016. تعالج هذه البحوث جملة من الق�سايا املت�سلة مبو�سوع التنويع االقت�سادي يف دول جمل�ص التعاون، بدًءا بخططه وا�سرتاتيجياته، مروًرا بدور 
العمالة والقوى العاملة فيه، و�سواًل اإىل م�ستقبل التنويع االقت�سادي يف دول جمل�ص التعاون، ا�ستناًدا اإىل التحديات التي تواجهها، وحاجتها اإىل اعتماد اأمنوذج 

تنموي جديد، بعيًدا من نظم الريع االقت�سادية التقليدية يتاألف الكتاب )335 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( من ثالثة اأق�سام، تقع �سمنها ت�سع درا�سات..

جمموعة  عن  حديثاً  �سدر    
»م�ساكل  كتاب  العربية  النيل 
املراهقي ..القنبلة املوقوتة« 

ملوؤلفه عمار عبد الغني.
وذكر النا�رش عر بيان �سحفي، 
اإن مهمة هذا الكتاب هي ر�سم 
واأكرب  لأهم  طريق  خارطة 
رمبا  التي  امل�سكالت  واأعمق 
و�رشح  املراهق،  لها  يتعر�س 
لها،  الدافعة  والعوامل  اأ�سبابها 
من  للخروج  روؤية  تقدمي  ثم 

»لت�ساعدك  واأ�ساف:  الأزمة، 
على قطع الطريق على الفجوة 
التي رمبا حتدث لو تركنا هذه 
امل�سكالت بدون حل، فنخ�رش 

اأبناءنا، ويخ�رشنا اأبناوؤنا«.
من  الكثري  ي�سري  ولذلك، 
التي  والبحوث  الدرا�سات 
م�سكالت  حول  اأجريت 
اإىل  ال�سباب  ومعاناة  املراهقة 
فجوة  من  يعانون  اأكرثهم  اأن 
تدريجيا  تت�سع  التي  الأجيال 

ويزداد ات�ساعها يوماً بعد يوم، 
اأعمال  من  به  يقومون  ما  بي 
وبي توقعات اآبائهم فيما يجب 
اأن ميار�سوه فعاًل، مبا يتفق مع 

معايريهم الأ�رشية.
اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
من  يعانون  ال�سباب  من   %95
م�سكالت بالغة يواجهونها عند 
الأجيال  حماولتهم عبور فجوة 
اأفكارهم  بي  تف�سل  التي 

واأفكار اآبائهم.

�سدر حديثاً عن املركز الثقايف 
البي�ساء،  الدار  يف  العربي 
»احلب  لرواية  العربية  الرتجمة 
للكاتب  �سنوات«  ثالث  يدوم 
الفرن�سي  التليفزيوين  واملخرج 
 Frederic بيغبيديه  فريدريك 

.Beigbeder
عمر،  ح�سي  الرواية  وترجم 
وتاأتى يف ف�سول ق�سرية، موجهة 
اإىل  الكاتب  من  مبا�رش  ب�سكل 
ث فيها عن الف�سل،  القارئ يتحدنّ
�سة  موؤ�سنّ الزواج  اأننّ  جازماً 
واإزعاجاً،  نكداً  احلبنّ  حتونّل 

يف  يقع  حي  املفاجاأة  وتكون 
يف  يت�سبنّب  التي  »األي�س«  حبنّ 
فيتعلنّق  �رشيكها،  عن  انف�سالها 
بها، ويحاول مغالطة نف�سه باأننّ 
ة  حبنّه لها لن يدوم اأكرث من املدنّ
نف�سه  ليجد  قبله،  دة من  املحدنّ
اأ�سري  ة  املدنّ تلك  انتهاء  بعد 
البتعاد  على  قادر  غري  هواها 
الدار،  موقع  وح�سب  عنها. 
حتاول �سخ�سية البطل »مارك« 
باأوهامها  ك  التم�سنّ الرواية،  يف 
يف حي اأننّ واقعها يك�سف حقائق 
اأخرى، حيث يعاند مارك قلبه، 

الغريبة.  نظرينّته  على  د  ويتمرنّ
يده،  من  ال�ساعة  مارك  ويلقي 
ذاكرته  ويعد  التوقيت،  يتنا�سى 
والأبقى  الأجمل  ل�ستقبال 
وحواجز  غ�ساوات  من  بعيداً 
يختلقها ليربنّر نقاط �سعفه التي 
كابر عليها. يرتاجع ب�سمت عن 
فكرته يف التغيري، ت�ستحوذ عليه 
تلك  عن  خمتلفة  جديدة  اأفكار 
طوياًل  بها  ولهج  تلبنّ�سته  التي 
الوحيدة  احلقيقة  اأننّها  معتقداً 

غري القابلة للنقا�س.
 وكاالت

للكاتب عمار عبد الغني

»م�صاكل املراهقني.. القنبلة املوقوتة« اإ�صدار جديد 
عن جمموعة النيل العربية

عن املركز الثقايف العربي يف الدار البي�ساء
�صدور ترجمة »احلب يدوم ثالث �صنوات« 

لفريديريك بيغبيديه

 وكاالت   
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الكاتبتان ربحي اأم اخلري وعجة ب�سرى اإكرام« للو�سط«

حلم يتاأرجح بني الع�شرين والأربعني...
 نظرة خمتلفة عن احلياة

حتدثث الكاتبتان ربحي اأم اخلري وعجة ب�سرى اإكرام يف هذا احلوار اخلا�ص مع جريدة »الو�سط« عن جتربتهما يف كتابهما ال�سادر حديثا عن دار املثقف 
واملو�سوم بـ » حلم يتاأرجح بني الع�سرين والأربعني » والذي يجمع بني دفتيه خواطر وجمموعة ق�س�سية حتاكي الواقع ومعاناة النا�ص وجند يف م�سمونها 

ر�سائل هادفة تنادي بالأمل بعد خما�ص ع�سري مع الأمل، مع التطرق ملوا�سيع عن ال�سداقة والعبث الإن�ساين واجلرية والتوا�سع وغريها ، وعليه فما اأحوجنا 
اإىل مثل هذه الن�سائح الإيجابية التي تعد بل�سما للجروح العميقة التي يعاين منها اأغلبية الأ�سخا�ص يف حميطهم الجتماعي املليء  بامل�ساكل والعراقيل  

وال�سعوبات، ولقد لحظنا من خالل هذا اللقاء ال�سيق الذي جمعنا بهاتني املبدعتني تكامال وان�سجاما بينهما ، وهذا راجع للرابط الأ�سري املتني والوثيق بني 
الأم وابنتها، والذي �ساهم بخلق هذه الروح الت�ساركية التي  اأ�سفرت عن ظهور مولود اأدبي جديد والذي �سيكون متواجدا يف املعر�ص الدويل للكتاب باجلزائر 

العا�سمة �سيال 24  ، وبالتايل فهذا الكتاب امل�سرتك ذا فائدة كبرية لالأفراد ال�سغوفني بالقراءة  ، ف�سيقدم لهوؤلء القراء متعة ل ت�ساهى باأي ثمن .

حاورهما: حكيم مالك 

بداية، كيف تعرف اأم اخلري 
ربحي نف�سها للقارئ؟

اأم اخلري ربحي اأ�ستاذة يف التعليم 
التاريخ  مادتي  يف  املتو�سط 
مار�س  مواليد  من  واجلغرافيا 
جتارب  لدي  بتي�سم�سيلت   1971
االجتماعية  املقاالت  كتابة  يف 

وم�رسح الطفل. 

ملن اأهديت هذا الكتاب؟
االأمل  يعاين  من  كل  اإىل  اأهديته 
وينتظر االأمل، اإىل كل من ينا�سل 
االأف�سل،  اأجل  من  احلياة  يف 
االأ�رسة  اإىل  اإلهامي،  م�سدر  اإىل 
الكرمية وكل من قدم امل�ساعدة 
طال  الذي  املولود  هذا  الإجناز 
خما�سه، اإىل كل من ميلك موهبة 
اأمي  اإىل  الرقي،  اإىل  وي�سعى 

ووطني احلبيب رعاه اهلل. 

التي  العامة  الفكرة  ماهي 
يتاأرجح  »حلم  حولها  يدور 

بني الع�سرين والأربعني«؟
وخواطر  اأفكارا  الكتاب  يت�سمن 
تعك�س  ق�س�سية  وجمموعة 
ب�سلبياتها  الواقع  من  �سخ�سيات 
خمتلفتني  بنظرتني  واإيجابياتها 
نا�سجة  وامراأة  ع�رسينية  بني 
املوؤلف  هذا  ويتطرق  وابنتها  اأم 
االأ�رسة،  النقد،  هي،  من  اإىل 
ال�سداقة؟، التوا�سع، اخليبة، قوية 
حتى يف وهنها، �سجينة ج�سدي، 
مري�س يف مملكة االأ�سحاء، حياة 
بعدها ركود، قف، ا�سكت، ن�سمات 
بني  ن�سمات  �سنوبرية،  بحرية، 
االأمل واالأمل، ن�سمات بني كلمات، 
اجلرية، النعم بني العطاء الرباين 
اأمل،  رحلة  االإن�ساين،  والعبث 

وم�سة هادئة، الفرحة. 

من  ملعرفة،  مت�سوق  القارئ 
هي عجة ب�سرى اإكرام؟

يف  طالبة  اإكرام  ب�رسى  عجة 
فرع  واحلياة  الطبيعة  علوم  كلية 
�سعد  بجامعة  البيوتكنولوجيا 
باللغتني  واأكتب   ، البليدة  دحلب 

العربية واالإجنليزية.

تريدين  التي  الكلمة  ماهي 
الكتاب  هذا  لقارئ  توجيهها 

امل�سرتك؟

االحرتام  ي�ستحق  من  اأكرث  اإن 
دون  وحده  الهموم  واجه  �سخ�س 
عري�سة،  بابت�سامة  لكن  �سند  اأي 
ففي زحام االأمل واحلزن والوجع 
هلل  اإال  رجوع  وال  �سكوى  ال 
عزوجل، ف�سع كل �سيء يف يد اهلل 
الأن يد اهلل ت�سع كل �سيء، الأنك اإذا 
تعلقت باخلالق لن توؤذيك خيبات 
البحر  زبد  مثل  كانت  ولو  الب�رس 
التوكل  االإن�سان  على  يجب  لذلك 

على اهلل وحده ال �رسيك له.

دفعتك  التي  املنا�سبة  هي  ما 
رفقة  الكتابة  غمار  خلو�ص 

ابنتك؟ 
مل تكن هناك منا�سبة حمددة بل 
موؤلف  يجمعنا  كثنائي  الت�سارك 
ومل  ال�سدفة  مبح�س  كان  واحد 

يكن خمططا له.

ما هو الرابط الذي يجمع بني 
ر�سالة التعليم والكتابة؟  

جمال  وكل  ان�ساين  رابط  هو 
ويت�سمن  اأكرث  اأو  ر�سالة  وراءه 
جيل  بيد  للأخذ  �سامية  ر�سالة 
امل�ستقبل  اإطارات  والإعداد  الغد 
يف  فالتعليم  واالر�ساد،  بالتوجيه 
متناول اجلميع لكن التميز فيه هو 
االأ�سمى، الأن املعلومة م�سادرها 
متعددة لكن بناء �سخ�سية التلميذ 
حتتاج اإىل معلم ي�سعى وراء هدف 
يف  والكتابة  فقط،  �سهادة  ولي�س 
االآخر  مع  توا�سل  اأي�سا  نظري 
الأنك تعرب عن ذاتك وعن غريك، 
قريب  من  ي�ساهم  فكلهما 
املتلقي  �سخ�سية  يف  بعيد  اأو 
االأدبية  اأو  التعليمية  لر�سالتك 
والتاأثر  التاأثري  علقة  خلل  من 

واالأخذ والعطاء.

تودين  التي  الر�سالة  هي  ما 
هذا  عرب  للقارئ  اإي�سالها 

الكتاب؟ 
ن�سعى  كثرية  ر�سائل  هناك   
اأمل  كل  وراء  اأن  منها  الإي�سالها، 
وبعد  ي�رسا  ع�رس  كل  وبعد  اأمل 
ال�سم�س  ت�رسق  والعتمة  الظلم 
االإرادة  يف  والعربة  امل�سيئة 
وال�سعي وراء الهدف دون التوقف 
عند اأول م�سكل بل نعتربه حاجزا 
ال ليوقفنا بل ليقذفنا نحو االأمام 
وجيلني  نظرتني  خلل  من  طبعا 

خمتلفني.

واقع  اخلري  اأم  تقيم  كيف   
الن�سر يف اجلزائر؟ 

قوانني  للمبتدئ  جدا  �سعب 
تخدم  وال  االإبداع  تقيد  وقواعد 
اجلميع وغري مرنة يف التعامل مع 
نق�س ال�سدق وامل�سداقية طبعا 

هناك اال�ستثناء دون التعميم.

العالقة  عن  حدثينا 
تربطك  التي  الوطيدة 

بالتاريخ؟

من  الأكرث  التاريخ  مادة  اأدر�س 
لي�س  التاريخ  اأن  تعلمت  عقدين 
اأحداثا م�ست بل مواقف اإن�سانية 
حدثت و�ستحدث يف زمن خمتلف 
انه  كما  اأخرى،  و�سخ�سيات 
ال�سعوب  هوية  يف  للغو�س  متعة 

وح�ساراتها.

الن�سجام  تعللني  مباذا   
يف  بوالدتك  جمعك  الذي 
واملجموعة  اخلواطر  هذه 

الق�س�سية؟ 
االن�سجام بيني وبني والدتي ن�سبي 
ولي�س مطلقا وهناك نطاق متا�س 
التي  املوا�سيع  بع�س  وتوافق يف 
تطرح مواقف اإن�سانية �سغتها يف 
و�ساغتها  �سغرية  ق�س�س  �سكل 
االأمل  مثل  خواطر  �سكل  يف  اأمي 
االأفراد  بني  التعاي�س  واأ�سكال 
يف  اأنثى  فكر  يف  االأفكار  نطرح 
عقدها  يف  ثم  الثاين  عقدها 
الرابع بني التوافق والتنافر وهذا 

هو املمتع يف االأمر.

متى كانت بدايتك الأوىل مع 
الكتابة؟ 

الدار�سة  فرتة  منذ  الكتابة  بدايا 
و�سقلتها  املتو�سط  الطور  يف 
مبرور الزمن باملطالعة. كما اأنها 
الكت�ساف  اأخرى  نافذة  يل  متثل 
من  اخلفي  واجلانب  ذاتي 
�سخ�سيتي وملذا للتنف�س العميق 

من مطبات احلياة وعرثاتها.

يف  م�ساركة  �ستكونني  هل 
للكتاب  الدويل  املعر�ص 

بالعا�سمة �سيال 24؟ 
نعم �ساأكون م�ساركة يف �سيل 24 

والدتي  مع  امل�سرتك  بالكتاب 
باللغة  مقبل  بكتاب  ورمبا 

االإجنليزية. 

التي  القواعد  هي  ما 
جتربتك  من  ا�ستخل�ستها 

الأوىل مع عامل الكتابة؟ 
التجارب  من  الكثري  ا�ستخل�ست 
اجلميلة  التجربة  هذه  بني  ومن 
الكتابة  مغامرة  يف  كاملتعة 
عامل  وا�ستك�ساف  والتاأليف 
واأفكار جديدة، الر�سا يف التعبري 

عن م�ساعر االآخرين.

جديدك  عن  حدثينا 
الإبداعي ؟ 

رواية  هو  جديدي   
موؤقتا  عنوانها  باالإجنليزية 
وتدور     Anthropophobia
العالقة  امل�ساكل  حول  اأحداثها 
اأبرزها  العامل  يف  وال�سائكة 
حقوق  و  االجتماعية  االآفات 

الطفل واجلرائم ....... اإلخ.

ملن تقراأ ب�سرى اإكرام عجة؟ 
ي�ستهويها  كاتب  لكل  تقراأ  ب�رسى 
اأو  كلمة  حتى  اأو  كتابه  عنوان 
املف�سل  لكن  حكمة  اأو  عبارة 
الآغاثا  البولي�سية  الروايات  لديها 
رولينج   كاثلني  جوان  و  كري�ستي 

ل�سل�سلة هاري بوتر.

التي  املوؤلفات  اأبرز  هي  ما 
حت�سرلها اأم اخلري؟ 

وكتاب  رواية  كتابة  ب�سدد  اأنا 
اآخر حول معاناة املر�سى �سحيا 
اجلزء  ورمبا  ونف�سيا  واجتماعيا 
يتاأرجح  )حلم  الكتاب  من  الثاين 

بطلب  واالأربعني(  الع�رسين  بني 
من القراء.

ملن تقرئني يا ترى؟ 
مقاالت،  من  اأجده  ما  كل  اأقراأ 
كتب الطفل، جمموعات ق�س�سية 
اإ�سدارات  والفرن�سية  بالعربية 
و�سيكولوجية  الب�رسية  التنمية  يف 
قراءة  واإعادة  ال�سعر،  الطفل، 

موؤلفات املنفلوطي.

النقاط  عن  حدثينا   
بني  جتمع  التي  امل�سرتكة 
جيل الأم�ص وجيل اليوم من 

الأدباء؟
جيل االأم�س قدوة وخريطة طريق 
جليل اليوم من االأدباء فلكل مبدع 
غريه  اأفكار  من  انطلق  اأر�سية 
اإبداع  يوجد  فل  ال�سابقني  من 
دون احتكاك الأن املوؤلف املنغلق 
على ذاته حمدود الروؤى والهدف 

وماآله الف�سل يف نظري.

التي  املوا�سيع  اأبرز  هي  ما 
الثاين من  تناولتها يف اجلزء 

هذا املوؤلف؟ 
كمراآة  وخواطر  اأفكار  يت�سمن 
ومزاجي  النفعاالتي  عاك�سة 
�سمعتها  ومواقف  املتقلب 
من  بلم�سة  االآخرين  من  وراأيتها 

خيال املوؤلف وجنونه. 

مدينة  عن  كلمة 
تي�سم�سيلت؟ 

مدينة غروب ال�سم�س باالأمازيغية 
بزوغ  مهد  يل  بالن�سبة  لكنها 

موهبتي االأدبية. 

وال�سعوبات  امل�ساكل  ماهي   
يف  عرثة  حجر  تقف  التي 

طريق الكاتب النا�سئ؟
وعدم  والت�سويب  التوجيه  نق�س 
الكاتب  تهمي�س  باحلقوق  االإملام 

النا�سئ اإجماال.

الهتمام  عدم  نربر  كيف   
باأدب الطفل يف بالدنا؟  

حمدودة  لكن  كتابات  هناك 
وعقل  قلب  اإىل  الو�سول  واأي�سا 
حتتاج  بلوغه  جدا  �سعب  الطفل 
حميط  من  والتقرب  خربة  اإىل 
الطفل اأكرث ل�سرب اأغواره ومعرفة 

احتياجاته.

هل تنوين الكتابة للطفل؟ 
اإن �ساء اهلل الأن بداياتي يف جمال 
�سكل  يف  للطفل  كانت  الكتابة 
من  واأنا�سيد  واأ�سعار  م�رسحيات 
ن�سطها  الثقافية  النوادي  خلل 
تلميذي يف املوؤ�س�سات الرتبوية 
واليتي  يف  بها  در�ست  التي 

تي�سم�سيلت والبليدة.

كلمة اأخرية؟
عجة   اإكرام  ب�رسى   : البنت   
»اأمتنى اأن اأمتكن من ال�سري قدما 
ذاتي  واأطور  الـاأدبي  املجال  يف 
قرائي  عن  و  نف�سي  عن  واأعرب 

ب�سكل اأف�سل ». 
امل�سهد  ينفتح  اأن  اأمتنى  االأم:« 
دون  اجلميع  اأمام  اأكرث  الثقايف 
اإق�ساء وتكون دور الن�رس وو�سائل 
مع  التعامل  يف  مرنة  االإعلم 

املبدعني من اجليلني.
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�صامة ا�صطناعية حتذرك من الإ�صابة بال�صرطان

طريقة  �سوي�رسيون  باحثون  طّور 
تعمل  �سامة_ا�سطناعية  لإنتاج 
ال�رسطانات  لأنواع  موؤ�رس  مبثابة 
وقتنا  يف  �سيوعاً  الأكرث  الأربعة 
احلا�رس وهم: �رسطان الربو�ستات 

والرئة والقولون والثدي.
ال�سطناعية،  ال�سامة  وتتيح 
»بولد  موقع  يف  جاء  ما  ح�سب 
بال�سحة،  املعني  �سكاي« 
التحذيرية  العالمات  اكت�ساف 
اأبكر  وقت  يف  ال�رسطانات  لتلك 
التقليدية،  الت�سخي�ص  طرق  من 
حيث تت�سمن �سبكة من املورثات 
على  وتعمل  الب�رسية،  واخلاليا 
دم  يف  الكال�سيوم  م�ستوى  مراقبة 

ال�سخ�ص بعد زرعها.
الكال�سيوم  ن�سبة  قيا�ص  ويعد 
موؤ�رساً هاماً لت�سخي�ص ال�رسطان، 
ي�سبب  اجل�سم  يف  الورم  منو  لأن 
الكال�سيوم،  م�ستوى  يف  ارتفاعا 
طويلة  لفرتة  الرتفاع  هذا  ويوؤدي 
لإنتاج  ال�سامة  خاليا  تن�سيط  اإىل 
الطبيعية  ال�سبغة  وهو  امليالنني، 

التي متنح اجللد الب�رسي لونه.
امليالنني  م�ستوى  ارتفاع  وي�سبب 
اجللد  املزروعة حتت  ال�سامة  يف 
فوقها  اجللد  من  بقعة  حتول  اإىل 
ميكن  وبالتايل  البني  اللون  اإىل 
مالحظتها بالعني املجردة. وحني 
ال�سامة  ظهور  ال�سخ�ص  يالحظ 
ال�سطناعية، يعلم حينها اأن عليه 

زيارة الطبيب.

هذه  عن  املبكر  الك�سف  يعد  ول 
القاتلة  ال�رسطانات  من  الأنواع 
قيد  على  البقاء  فر�ص  بزيادة 
بخف�ص  واإمنا  فقط،  احلياة 
فيما  اأي�ساً.واإليكم  العالج  تكلفة 
اأنواع  اأكرث  يلي نبذة خمت�رسة عن 
واأعرا�سها  �سيوعاً  ال�رسطانات 

والأنظمة الغذائية املالئمة لها.

�سرطان القولون

يطلق على هذا النوع من ال�رسطان 
ا�سم �رسطان القولون اأو امل�ستقيم 
من  الأخري  اجلزء  ي�سيب  حيث 
اأغلب  ويف  الغليظة.  الأمعاء 
�رسطان_القولون  يبداأ  احلالت، 
غري  اخلاليا  من  �سغرية  ككتلة 
البوليبات،  تدعى  ال�رسطانية 
تتحول  الزمن  من  فرتة  وبعد 
�رسطانية  كتل  اإىل  البوليبات  هذه 

متواجدة يف القولون.
 D وفيتامني  الكال�سيوم  ويعترب 
يف  ت�ساعد  التي  املغذيات  اأهم 
ومن  القولون،  �رسطان  مكافحة 
واجلنب  احلليب  م�سادرهما  اأهم 
اخل�رساء  الورقية  واخل�رساوات 

الداكنة.
اأعرا�ص �رسطان القولون هي:

-    التغري يف عادات الأمعاء، مبا 
يف ذلك الإ�سهال اأو الإم�ساك.

-    الدم يف الرباز.
مثل  البطن  يف  الراحة  عدم      -

تقل�سات الأمعاء لفرتة م�ستمرة.
-    ال�سعف والوهن.

-    فقدان الوزن غري املربر.
2-    �رسطان الثدي

الأكرث  النوع  �رسطان_الثدي  يعد 
من  نوع  وهو  الن�ساء،  بني  �سيوعا 
ال�رسطان يت�سكل يف خاليا الثدي.
النوع  بهذا  امل�سابات  وتُن�سح 
به  املهددات  اأو  ال�رسطان  من 
باتباع  وراثي،  تاريخ  لديهن  ممن 
يت�سمن  متوازن،  غذائي  نظام 
الدهون،  من  اخلالية  الربوتينات 
والعد�ص،  الفول  مثل  والبقول 
الكاملة،  واحلبوب  واملك�رسات 
بالإ�سافة  والفواكه واخل�رساوات، 
للدهون ال�سحية مثل زيت الزيتون 

والأفوكادو.
ومن اأعرا�ض �سرطان 

الثدي:

-    تورم يف اأن�سجة الثدي.
اأو  �سكل  اأو  حجم  يف  التغري      -

مظهر الثدي.
الداكنة  املنطقة  يف  تق�رس      -

املحيطة باحللمة.
الرئة �سرطان      3-

اأنواع  اأكرث  هو  الرئة  �رسطان 
ال�رسطان فتكا بالب�رس، وهو عبارة 
عليه  ال�سيطرة  ميكن  ل  منو  عن 
وي�سيب  بالرئة  ال�ساذة  للخاليا 

عادة الرئتني معاً.

الغنية  الأطعمة  تناول  وي�ساعد 
يف  مبا  الأك�سدة،  مب�سادات 
والكرز  التوت  مثل  الفواكه  ذلك 
مثل  واخل�رساوات  والطماطم، 
الفلفل الأخ�رس يف منع �رسطان_

الرئة.
ومن اأعرا�ص �رسطان الرئة:

-    ال�سعال امل�ستمر غري القابل 
للعالج.

بخروج  امل�سحوب  ال�سعال      -
دم.

-    اأمل يف ال�سدر.
فقدان  اأو  الوزن  فقدان      -

ال�سهية.
-    ال�سعور بال�سعف والتعب.

-    �سيق يف التنف�ص.

الربو�ستات �سرطان      4-

تقع  �سغرية  غدة  هي  الربو�ستات 
وعند  الرجال،  عند  املثانة  حتت 
املرجح  فمن  بال�رسطان  اإ�سابتها 
ببطء، وهذا  بها املر�ص  ينمو  اأن 
الرجال  يجعل  الذي  ال�سبب  هو 
يف  الربو�ستات  ب�رسطان  ي�سابون 

مرحلة متاأخرة من العمر.
هو  �رسطان_الربو�ستات  ويعد 
الوفيات  جلميع  الثاين  ال�سبب 
الرجال  بني  بال�رسطان  املرتبطة 
»موؤ�س�سة  وفق  وذلك  الأمريكيني، 

اأمرا�ص امل�سالك البولية«.
بهذا  امل�سابون  الرجال  وين�سح 
املهددون  اأو  ال�رسطان  من  النوع 
اللحوم  تناول  عن  بالبتعاد  به 
الغنية  الألبان  ومنتجات  احلمراء 
درا�سة  وجدت  حيث  بالدهون، 
 2017 عام  يف  اأجريت  حديثة 
مرتبط  الربو�ستات  �رسطان  اأن 

با�ستهالك احلليب عايل الد�سم.
ومن اأعرا�ص �رسطان الربو�ستات:
-    الرغبة يف التبول ب�سكل متكرر. 

-    �سعوبة يف كبح التبول.
-    �سعف تدفق البول اأو توقفه.
-    اإح�سا�ص بحرق اأثناء التبول.

يف  اأمل  اأو  ب�سغط  ال�سعور      -
امل�ستقيم.

يفعل  ماذا  القيلولة..  نوم   
باجل�صم و�صغط الدم؟

رمبا تثري روؤية املدير لأحد موظفيه وهو ياأخذ قيلولة اأثناء 
العمل غ�سبه، وقد يعمد اإىل اتخاذ اإجراءات �سارمة �سده 
و�سد من يقوم مبثله ليجعله عربة ملن اعترب لكن احلقيقة 
العلمية املوؤكدة هي اأن القيلولة قد تنقذ حياة هذا املوظف، 

بح�سب ما ك�سف بحث جديد.
فاإن  اليونانيني،  الباحثني  من  عدد  اأجراه  لبحث  ووفقا 
القيلولة يف و�سط النهار لها فوائد �سحية خفية، كما ذكرت 

�سحيفة »ذي �ستار« الربيطانية.
ويعتقد الباحثون اليونانيون اأن قيلولة �رسيعة خالل النهار 
ميكن اأن تقلل �سغط الدم، ب�سورة ملحوظة، الأمر الذي يقلل 

كثريا من فر�ص الإ�سابة بنوبة قلبية اأو جلطة دماغية.
وجاءت خال�سة البحث اليوناين بعد جمع بيانات لأكرث من 
210 اأ�سخا�ص، حيث وجد الباحثون اأن قيلولة اعتيادية ملدة 
احلالة  اإىل  به  وتهبط  الدم  �سغط  ارتفاع  من  تقلل  �ساعة 

العتيادية.
اإىل  اأدت  �ساعة  ملدة  قيلولة  اأن  اأي�سا  النتائج  واأظهرت 
الدرا�سة  يف  امل�ساركني  دم  �سغط  يف  ملحوظ  انخفا�ص 
الدم  �سغط  يف  النخفا�ص  مقدار  العلماء  وحدد  العلمية، 
خالل قيلولة ال�ساعة يف النهار بحوايل 3 ميليمرت زئبقي يف 

املتو�سط.

اأ�صباب »خفية« لرتفاع 
�صغط الدم

من املعروف اأن لرتفاع �سغط الدم اأ�سباب معروفة تتعلق 
بالنظام الغذائي والتمرينات الريا�سية وعادات النوم، اإل اأن 
هناك عادات اأخرى ل يعرفها كثريون تزيد من م�ساعفات 

هذا املر�ص.
لها  اأربع عادات  اأن هناك  اإىل  نيوز«  واأ�سار موقع »فوك�ص 

تاأثري �سلبي على �سغط الدم وهي:

العقاقري 
ميكن لالأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون الأدوية التي ل حتتاج 
اإىل و�سفة طبية، كتلك التي ت�ستعمل لعالج الأوجاع والآلم 

الب�سيطة، اأن يالحظوا ارتفاعا يف �سغط الدم لديهم.
اأو  لاللتهابات  امل�سادة  العقاقري  اإن  الأطباء  ويقول 
الحتقان، اأو تلك امل�ستخدمة يف حتديد الن�سل، بالإ�سافة 
اإىل اأدوية ال�رسطان واملن�سطات، ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة 

�سغط الدم.

القهوة وال�ساي
عدة  وم�رسوبات  القهوة  يف  املوجود  الكافيني  ي�ساهم 
اأخرى، يف ارتفاع �سغط الدم. ومن هنا ين�سح الأطباء باأل 
تتجاوز ن�سبة الكافيني اليومية 300 ميلي غرام، اأي حوايل 

فنجانني اإىل 3 من القهوة يوميا. 

اأهم م�صادر البوتا�صيوم الغذائية
اجل�سم  ح�سول  باأن  طبية  تقارير  تفيد 
يقلل  البوتا�سيوم  من  احتياجاته  على 
ويعترب  باملائة.   20 بن�سبة  الوفاة  خطر 
دقيقة  مغذيات   7 اأهم  من  املعدن  هذا 
يف اجل�سم، وهو �رسوري لتقوم الع�سالت 
كما  القلب،  ع�سلة  واأهمها  بالنقبا�ص 
اأنه ي�ساعد على توازن ال�سوائل، والتوازن 
الكهربي داخل اجل�سم، وحت�سني التمثيل 

الغذائي، و�سبط �سغط الدم.
ويحتاج الإن�سان ما بني 3500 و4700 ملغ 
من البوتا�سيوم كل يوم، ويوجد القليل من 
اإليك  امل�سّنعة.  الأطعمة  البوتا�سيوم يف 
من  غرام   100 كل  يف  البوتا�سيوم  كمية 

الأطعمة التالية:
* ال�سبانخ 558 ملغ.

* الأفوكادو 485 ملغ.
* اللحم البقري 421.

* البطاط�ص 421.
* البطاطا احللوة 337 ملغ.

* املوز 358 ملغ.
* الفا�سوليا البي�ساء 307 ملغ.

* القرنبيط 229 ملغ.
* الكو�سا 261 ملغ.

* الطماطم )البندورة( 237 ملغ.
* الباذجنان 229 ملغ.

* كوب احلليب البقري 150 ملغ.
* البي�ص 126ملغ.

* البطيخ 112 ملغ.
* التفاح 107 ملغ.

* الأرز 35 ملغ.

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ص  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ص خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ص الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�سد اأعرا�ص املر�ص هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ص والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من 

الألعاب الريا�سية الثقيلة.
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ف�سل �إخفاء �لأعمال �ل�ساحلة
و�أعماٌل  �سلوٌك  �حلياة  هذه  يف  �إن�سان  لكل 
و�سلوك  �لنا�س،  �أمام  �لظاهر  يف  بها  يقوم 
و�أعمال يقوم بها يف �لباطن وبينه وبني نف�سه، 
�أعماُل خرٍي  �لأعمال، هل هي  تلك  وتختلف 
يحثُّنا  �لإ�سالمي �حلنيف  ديننا  �رٍشّ؟ ويف  �أو 
�ل�ساحلة  و�لأعمال  �خلري  فعل  على  �ل�سارع 
يف �لظاهر ويف �ل�رِشّ، وقد رتَّب على �أعمال 
ب فيها؛ قال تعاىل:  �خلري يف �ل�رِشّ �أجوًر�، ورَغّ
َمْغِفَرةٌ  لَُهْم  ِبالَْغيِْب  َربَُّهْم  يَْخ�َسْوَن  �لَِّذيَن  �إَِنّ 
]�مللك: 12[، وذلك يف جميع  َكِبرٌي  َو�أَْجٌر 
�أمور �لعبادة، ويف كل �لأوقات و�لأماكن، ويف 

خلوة �لإن�سان �لتي ل يعلم بها �إل �هلل.
ف�سل  يف  تعاىل  قوله  �لقر�آن  يف  جاء  ولقد 
�جلليلة  �لأعمال  من  وهي  َدقة؛  �ل�سَّ �إخفاء 
َدَقاِت  �ملتعدي نفُعها لالآخرين �إِْن تُبُْدو� �ل�سَّ
�لُْفَقَر�َء  َوتُوؤْتُوَها  تُْخُفوَها  َو�إِْن  ِهَي  ا  َفِنِعَمّ
�َسِيّئَاِتُكْم  ِمْن  َعنُْكْم  ُر  َويَُكِفّ لَُكْم  َخرْيٌ  َفُهَو 
271[؛  ]�لبقرة:  َخِبرٌي  تَْعَملُوَن  ا  ِبَ  ُ َو�هلَلّ
جعل  �لآية:  هذه  تف�سري  يف  عبا�س  �بن  قال 
ع تف�سل عالنيتها،  َدَقة �ل�رِشّ يف �لتطُوّ �هلل �سَ
َدقة �لفري�سة  يُقال: ب�سبعني �سعًفا، وجعل �سَ
ا  عالنيتها �أف�سل من �رِشّها، ويف �ل�سنة �أي�سً
ويف   ، �لرِبّ غ�سب  تطفئ  �ل�رِشّ  َدقة  �سَ �أن 
ظِلّه  يف  �هلل  يُظلُّهم  �لذين  �ل�سبعة  حديث 

�أعماُل خرٍي خفيَّة عن �أعني �لنا�س؛ وهي رجل 
قلبه ُمعلَّق بامل�ساجد؛ حيث ل يعلم تعلُّق قلبه 
َق حتى ل  بامل�سجد �إل �هلل، كذلك �لذي ت�سَدّ
بعمله  يعلم  ول  ميينُه،  تنفق  ما  �سمالُه  تعلم 
�هلل،  �إل  �لنا�س  على  َدقة  �ل�سَّ توزيع  يف  هذ� 
ْت عيناه، فهو مل  ورجل ذكر �هلل خالًيا ففا�سَ
يت�سنَّع �لبكاء �أمام �أحد ومل يُر؛ بل يف مكان 

خاٍل ل ير�ه �إل �هلل �سبحانه وتعاىل.
ا  �أي�سً �ل�ساحلة  �لأعمال  �إخفاء  ف�سل  ويف 
ع تكون يف منزل �لإن�سان بحيث  �سالة �لتطُوّ
قال  �هلل؛  �إل  �ل�سالة  لتلك  بتطُوّعه  يعلم  ل 
�لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: ))خري �سالة 

�ملرء يف بيته، �إل �ملكتوبة((.
لتطبيق  مثاٍل  �ل�سالح خرُي  ل�سلفنا  كان  ولقد 
تلك �لف�سائل، فقد جاء عن طلحة بن عبيد�هلل 
�أنه قال خرج عمر مرة يف �سو�د �لليل، فدخل 
�لبيت،  ذلك  �إىل  ذهبت  �أ�سبحت  فلما  بيًتا، 
فاإذ� عجوٌز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال 
هذ� �لرجل ياأتيك، فقالت: �إنه يتعاهدين مدة 
كذ� وكذ�، ياأتيني با يُ�سلحني، ويخرج عني 
َك يا طلحة،  �أُمّ �لأذى، فقلت لنف�سي: ثكلتك 
بهذ�  يقوم  عمر  فكان  تتبَع؟!  ُعَمر  �أعرث�ت 
�هلل  �إل  به  يعلم  ل  بنف�سه،  �لفا�سل  �لعمل 

تطبيًقا للف�سل �ملرتِتّب على ذلك.

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

يف �لنَّف�س ويف نتيَجِتها و�لأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر، ويف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �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 يف 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، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رش�ر، و�أمثُل �لأقو�ِل 

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

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

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 �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

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

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُُّكُم �ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َو�إَِذ� �َساأَلََك 
�أُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُو�ْ  َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل 
�لدعاء   {  : وقال  ]�لبقرة:186[، 
َربُُّكُم  َوَقاَل  قر�أ:  ثم   ،} �لعبادة  هو 
�ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } �لدعاء  �لعبادة  �أف�سل   {  : وقال 

على  �أكرم  �سئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } �لدعاء  من  تعاىل  �هلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  �إن 
ي�ستحي من عبده �إذ� رفع يد�ه �إليه �أن 
يردهما �سفر�ً خائبني { ،وقال : } ل 
يزيد يف  ول  �لدعاء،  �إل  �لق�ساء  يرد 

�لعمر �إل �لب {. 
�هلل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها �إثم ول قطيعة رحم 

�إما  ثالث:  �إحدى  بها  �هلل  �أعطاه  �إل 
�أن تعجل له دعوته، و�إما �أن يدخرها 
عنه  ي�رشف  �أن  و�إما  �لآخرة،  يف  له 
نكرث  �إذ�ً  قالو�:   ،} مثلها  �ل�سوء  من 
 : {وقال  �أكرث  �هلل   { قال:  �لدعاء، 
�إنه من مل ي�ساأل �هلل تعاىل يغ�سب   {
من  �لنا�س  �أعجز   {  : وقال   } عليه 
من  �لنا�س  و�أبخل  �لدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

�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 يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �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 يف » �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 يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �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 يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �سطحي ، هم يف �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�رْشِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

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

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�رِشكنَي 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 يف �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



املهند�س  ماجد  النجم  طرح 
التي  الغنائية  اأعماله  اأحدث   ،
حتمل ا�سم “�سيد الأحباب”، عرب 
“روتانا”  ل�رشكة  الر�سمية  القناة 
لل�سوتيات واملرئيات، على موقع 

الفيديوهات ال�سهري “يوتيوب”.
كلمات  الأحباب”،  “�سيد  اأغنية 

البلو�سي،  م�ساعد  اأحلان،  �سبع 
وتريات  اهلل  عبد  د.عدنان  توزيع 
ومت  في�سي.  تامر  املاي�سرتو 
ا�ستيديوهات  يف  الت�سجيل 
 ”ele studio”و روت�س” 

الكويت.
املهند�س  ماجد  الفنان  وطرح 

الغنائية  اأعماله  اأحدث  حديثا، 
عرب  فال”،  “غريك  بعنوان 
“روتانا”  ل�رشكة  الر�سمية  القناة 
لل�سوتيات واملرئيات على موقع 
ال�سيخ  كلمات  من  “يوتيوب”، 
القا�سمي،  حميد  بن  اهلل  عبد 

واأحلان اأحمد الهرمي.
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 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
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ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع
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مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة لترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

البو�شرت الر�شمي لـ “الفيل 
الأزرق2”.. وهذا موعد عر�شه

“الفيل  امل�رشي  الفيلم  من  الثاين  للجزء  املنتجة  ال�رشكة  اأ�سدرت 
اأبطال اجلزاأين  للفيلم، والذي ظهر فيه  الر�سمي  الأزرق 2” البو�سرت 
والفنانة �سريين ر�سا،  نيلي كرمي،  والفنانة  العزيز،  الفنان كرمي عبد 
والفنان  �سربي،  هند  التون�سية  الفنانة  من  كالاً  الثاين  اجلزء  و�سم 
ال�ساوي،  خالد  الفنان  وجود  الفيلم  افتقد  بينما  ن�سار،  اإياد  الأردين 

الذي تاألق باجلزء الأول من الفيلم.
ا لعر�س الفيلم يف ال�سينمات امل�رشية وهو يوم   وحددت ال�رشكة موعداً
ال�سيف، و�سط مناف�سة  اإجازة  لي�سارك مبو�سم   ، 25 جويلية اجلاري 

كبرية بني العديد من الأفالم القوية.
يذكر اأن اجلزء الثاين من “الفيل الأزرق” ي�سم فريق عمل اجلزء الأول 
مراد،  اأحمد  واملوؤلف  حامد  مروان  املخرج  مقدمتهم  وفى  نف�سه، 
مع النجمني كرمي عبد العزيز ونيللى كرمي، وتن�سم لهم النجمة هند 
ك�سيف �رشف  ن�سار  اإياد  الفنان  يظهر  كما  الثاين،  اجلزء  �سربي يف 

ويج�سد �سخ�سية مهمة يف الأحداث.

يا�شمني عبد العزيز تقرر الغياب عن 
دراما رم�شان 2020

امل�رشية   املمثلة  قررت 
احل�سول  العزيز   عبد  يا�سمني 
رم�سان  دراما  من  اجازة  على 
يف  والرتكيز   ،2020 املقبل 
عنها  غابت  بعدما  ال�سينما 
بتقدمي  واكتفت  العام  هذا  يف 
م�سل�سل » لآخر نف�س » يف �سهر 

رم�سان املا�سي.
عبد  يا�سمني  تقدمي  ومنذ 
يف  بطولتها  اوىل  العزيز 
لعامني  تظهر  ل  فهي  منها »،  » هربانة  م�سل�سل  خالل  من  الدراما 
اأخذ  انها ظهرت يف »لآخر نف�س« بعد  اذ  متتاليني يف �سهر رم�سان، 
اجازة من »هربانة منها«، وتنوي القيام بذلك هذا العام اي�سا والعودة 

يف رم�سان 2021 .
اجلدير ذكره ان م�سل�سل »لآخر نف�س« من بطولة يا�سمني عبد العزيز،  
ثراء  اإيهاب فهمي، حممد عز،  العو�سي ،  الوهاب ،  اأحمد  فتحي عبد 
جبيل، هند عبد احلليم، اأحمد كمال، حازم اإيهاب، مراد مكرم، هبة 
اأحمد �سالح ح�سني  الغني، عواطف حلمي، م�سطفى ح�سي�س،  عبد 
ومن تاأليف اأمني جمال وعبد اهلل ح�سن وطارق الكا�سف واإخراج ح�سام 

علي.

لقاء اخلمي�شي تغني �شارة فيلم 
حتريك م�شري    

انتهت الفنانة لقاء اخلمي�سي من و�سع �سوتها على �سارة نهاية فيلم 
التحريك امل�رشي »الفار�س والأمرية«، املقرر عر�سه �سمن فعاليات 

الدورة الثالثة ملهرجان اجلونة ال�سينمائي.
وقال م�سدر ، اإن لقاء لن تظهر كبطلة �سمن اأحداث الفيلم، بل �ستغني 
بطولة  من  الفيلم  اأن  م�سيفااً  ل�سناعه،  جماملة  نهايته  �سارة  ب�سوتها 
حممد هنيدي ودنيا �سمري غامن ومدحت �سالح وعبدالرحمن اأبوزهرة 

وغريهم.
يذكر اأن اآخر اأعمال لقاء اخلمي�سي كان م�سل�سل »اأبواب ال�سك«، الذي 
كل  البطولة  و�ساركها  عدة،  اأ�سهر  قبل  م�رشية  ف�سائية  على  ُعر�س 
من خالد �سليم، عائ�سة بن اأحمد، اأحمد �سالح ح�سني، جيهان خليل 

وكوكبة من النجوم.

مي�شال فا�شل بني ال�شرق والغرب 
يف اإهدنيات بريوت

�سمن جدوله ال�سيفي لهذا العام، يحيي املوؤلف املو�سيقي مي�سال فا�سل ليلة ا�ستثنائية جًدا من 
اأم�سيات »اإهدنيات« يف لبنان.

ويف الرابع من �سهر اأوت  املقبل 
�سيكون جمهور »اإهدنيات« على 
العمر،  من  �سهرة  مع  موعد 
يتّوجها مي�سال فا�سل باإبداعه 
فيه  ترافقه  حفل  يف  الفني، 
التي  ال�سمفونية  الأوركي�سرتا 
كييف،  من  ا  خ�سي�ساً �ستح�رش 
لت�ساركه العزف اإىل جانب عدد 
واملوؤدين  العازفني  من  كبري 

واملو�سيقيني اللبنانيني.
مي�سال  يح�رّش  وكعادته 
عّدة  فنّية  مفاجاآت  فا�سل 
للجمهور، حيث �ستكون حفلته 
بني  مزيج  »اإهدنيات«  يف 
والغربية،  ال�رشقية  املو�سيقى 
مقطوعات  خاللها  و�سيعزف 
مو�سيقية لكبار الفنانني، اأمثال 
اجلزائرية،  وردة  كلثوم،  اأم 
وغريهم  �سباح  ال�سايف،  وديع 

ا لأعمالهم واإرثهم الفني  تكرمياً
الغني.

من  احلفل  يخلو  ولن  هذا 
اجلديدة،  ال�سبابية  الأغاين 

فا�سل  مي�سال  يقّدمها  التي 
باأ�سلوبه الفريد يف العزف.

على �سعيد اآخر، ي�سع مي�سال 
على  الأخرية  مل�ساته  فا�سل 

انتهى  الذي  اجلديد  األبومه 
ا من ت�سجيل املقطوعات  موؤخراً
املو�سيقية التي �سيت�سمنها يف 

العا�سمة الأوكرانية كييف

اإد �شريان يك�شف معاناته النف�شية بعد ال�شهرة
وامللحن  البوب  مغني  حتدث 
عن  �سريان،  اإد  الربيطاين، 
معاناته من ا�سطراب الرهاب 
ال�سهرة  بعد  الجتماعي 
يف  ح�سدها  التي  الوا�سعة 

ال�سنوات الأخرية.
التاأثري  اإىل  �سريان  اإد  اأ�سار 
به  ت�سببت  الذي  العك�سي 
موؤكدااً  حياته،  على  النجومية 
عامله  عن  ينعزل  جعلته  اأنها 
احلقيقي ويتجنب اخلروج، مع 
اأقل  اإىل  معارفه  عدد  ح�رش 
عدد ممكن، بح�سب ما �رشح، 

نقالاً عن موقع مريور. 
احتل  الذي  �سريان،  ك�سف 
اخلام�س  املركز  اأخريااً 
لأعلى  الفورب�س  قائمة  �سمن 

اأن  دخالاً،  العامل  م�ساهري 
جمموعات  �سمن  تواجده 
يجعله  الأ�سخا�س  من  كبرية 
قائالاً:  الرتياح  بعدم  ي�سعر 
مثري  اأمر  ذلك  اأن  »اأعلم 
اأعتدت  لإين  نظرااً  لل�سخرية 
اأمام  امل�سارح  على  الغناء 
بالرغم  اجلمهور،  من  الآلف 
يف  م�سكلة  لدي  لي�س  اأنه  من 
ولكن  الآخرين  مع  التعامل 
عندما يقوم اأحدهم بت�سويري 
اأ�سعر  طويالاً  بي  التحديق  اأو 

بالهلع وعدم الرتياح«.
ك�سف  الذي  �سريان  تابع  كما 
من  معاناته  عن  الأوىل  للمرة 
الرهاب الجتماعي، اأن عندما 
لت�سويره  معجبيه  اأحد  يتوجه 

اأثناء تناوله للطعام يف اخلارج 
فاإن  اأ�سدقائه،  اأو  عائلته  مع 
وا�سفااً  بال�سيق،  ي�سعره  ذلك 

الأمر بالالاإن�ساين.
احلائز  �سريان  اإد  ا�ستطاع 

يحقق  اأن  غرامي  جائزة  على 
اإطالق  بعد  وا�سعة  جنومية 
األبومه »Divide« عام 2017، 
مبيعات جتاوزت  حقق  والذي 

150 مليون ن�سخة عامليااً.

ماجد املهند�س “�شيد الأحباب” على "يوتيوب "
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اجلديدة �سيارتها  عن  النقاب  تك�سف  ماكالرين 

ك�شفت �رشكة ماكالرين النقاب عن 
التي  اجلديدة،   600LT اأيقونتها 

.Sport Series تنتمي ل�شل�شلة
الربيطانية  ال�رشكة  واأو�شحت 
اجلديدة   600LT ال�شيارة  اأن 
�شباقات  �شيارة  من  م�شتوحاة 

 GTR الأ�شطورية   1 الفورمول 
اأ�شا�س  على  وتقوم   ،Longtail

الأيقونة 570 الكوبيه.
اجلديدة   600LT ال�شيارة  وتعتمد 
 V8 تربو  حمرك  �شواعد  على 
 441 بقوة  يزاأر  لرت  8ر3  �شعة 

كيلووات/600 ح�شان، يف حني يبلغ 
نيوتن   620 الأق�شى  الدوران  عزم 
الهائلة  القوة  هذه  وبف�شل  مرت 
اجلديدة   600LT ال�شيارة  تنطلق 
من الثبات اإىل �رشعة 100 كلم/�س 
يف  تقريبا،  ثوان   3 من  اأقل  يف 

على  الق�شوى  �رشعتها  تقف  حني 
املقرر  ومن  كلم/�س   330 اأعتاب 
اأيقونتها  ماكالرين  تطلق  اأن 
يف  بالأ�شواق  اجلديدة   600LT
املقبل،  الأول(  اأكتوبر)ت�رشين 

ب�شعر يبداأ من 230 األف يورو.

خا�سة  من�ساأة  "تويوتا" تبني 
لل�سيارات ذاتية القيادة باأمريكا

 اأ�ستون مارتن تك�سف
 عن غوا�ستها املائية 

اليابانية،  "تويوتا"  �رشكة  اأعلنت 
وتطوير  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة 
ال�شيارات، اأنها �شتقوم ببناء من�شاأة 
حوايل  م�شاحتها  تبلغ  �شخمة 
مي�شيجان  ولية  يف  هكتارا   24
�شيناريوهات  لختبار  الأمريكية 
ل�شياراتها  املتقدمة  القيادة 
خطرية  تعد  والتي  القيادة،  ذاتية 

لختبارها على الطرق العامة.
"عرب  موقع  ذكره  ما  وبح�شب 
اخلطوة  هذه  فاإن  اإن�شايدر"، 
من  �شهر  من  اأكرث  بعد  جاءت 
اإيقاف ال�رشكة اليابانية اختبارات 
�شياراتها ذاتية القيادة على الطرق 
يف  املتحدة  الوليات  يف  العامة 
ل�شيارة  املميت  احلادث  اأعقاب 

اأوبر ذاتية القيادة يف اأريزونا.
املوقع  لتحويل  ت�شاريح  وقدمت 
"تويوتا"  مغلقة ملعهد  من�شاأة  اإىل 
اإذ  مركباتها،  لختبار  لالأبحاث 
ح�رشية  بيئات  املوقع  �شي�شمل 
طريق  زلقة،  اأ�شطح  مزدحمة، 
مع  ممرات  باأربعة  مق�شم  �رشيع 
عالية  وخمارج  دخول  ممرات 

ال�رشعة.

عند  املوقع  ال�رشكة  �شت�شتخدم 
�شيناريوهات  لختبار  افتتاحه 
الطرق  على  للغاية  خطرية  تعترب 
العامة، وعلى الأرجح التي تنطوي 
على حالت اختبار املركبات ذاتية 

القيادة دون وجود �شائق الأمان.
با�شم  ر�شمي  متحدث  وقال 
اإيقاف  لنا  اأتاحت  "لقد  ال�رشكة: 
العامة  الطرق  على  الختبارات 
يف كاليفورنيا ومي�شيجان موا�شلة 
مركبات  اأ�شطول  وتطوير  حت�شني 
النظام الأ�شا�شي التي حتتوي على 

من�شات 2.0 / 2.1".
اإىل  "اإ�شافة  املتحدث:  وتابع 
 ،3.0 ملن�شة  امل�شتمر  التطوير 
معر�س  يف  تقدميها  مت  والتي 
ل�س  يف  العام  لهذا   CES  2018

فيجا�س ".
الختبارات  "�شن�شتاأنف  واأ�شاف: 
غ�شون  يف  العامة  الطرق  على 
اأ�شابيع قليلة، مبجرد اأن تكون هذه 
الأنظمة الثالثة اأكرث ات�شاًقا، ومن 
الختبارات  اأن  اإىل  الإ�شارة  املهم 
تتوقف  مل  املغلقة  املن�شاآت  يف 

خالل هذه الفرتة".

مارتن  اأ�شتون  �رشكة  ك�شفت 
م�رشوع  طرح  عن  الربيطانية 
يحمل اأ�شم "نيبتون" لطرح غوا�شة 
بوند،  جليم�س   007 اأفالم  حتاكي 
لالأغنياء  اإنتاجها  يخ�ش�س  والتي 

فقط.
�شن"  "ذا  �شحيفة  وبح�شب 
طرح  املتوقع  من  الربيطانية، 
العام  نهاية  قبل  املائية  املركبة 
اجلاري، ب�شعر ي�شل اإيل 4 ماليني 
جنيه ا�شرتليني ) اي ما يعادل 100 

مليون جنيه م�رشي تقريباً(.
�شيتم  مارتن  اأ�شتون  وبح�شب 
هذا  من  حمدودة  ن�شخ  طرح 
الغو�س حتت  علي  القادر  القارب 
كبري  حد  اإيل  ت�شبه  والتي  املاء، 
 Aston Martin ت�شميم �شيارة

.Valkyrie Hyperca
�رشكة  مع  اأ�شتون  �رشكة  وتتعاون 

تريتون �شومبارينز املتخ�ش�شة يف 
بناء الغوا�شات، لبناء هذه الغوا�شة 

املائية املنتظر طرحها قريباً.
الراكب  اجليدة  الغوا�شة  ومتكن 
من  درجة   360 بزاوية  روؤية  من 
ميكنهم  بينما  القيادة  قمرة 
حتت  مرت   500 مل�شافة  الغو�س 
الغوا�شة  وت�شتوعب  البحر.  �شطح 
ال�شغرية من حمل ثالث اأ�شخا�س 
كما  الفاخرة،  مق�شورتها  يف 
كبري  قدر  علي  الغوا�شة  �شممت 
من الرفاهية والتي تظهر بو�شوح 
خماطة  جلدية  مقاعد  خالل  من 
الكربون  األياف  من  واأجزاء  يدوياً 

م�شتوحاة من �شباقات ال�شيارات.
يف  الإبداع  م�شوؤويل  كبري  وقال 
اخلارجي  "الت�شميم  اأ�شتون: 
من  املزيد  يحقق  نبتون  مل�رشوع 

الأداء العايل ".

طرحت فولك�س فاغن منذ مدة منوذجها اجلديد من �شيارات "Teramont" التي لفتت انتباه ع�شاق ال�شيارات رباعية الدفع ومتيزت 
هذه ال�شيارات بهيكلها الأنيق املزين مب�شابيح جديدة غري ماألوفة يف �شيارات فولك�س فاغن، وقمرة تت�شع لـ 7 ركاب يجعل منها �شيارة 

الوا�شعة عائلية بامتياز، ومناف�شا قويا ل�شيات "تواريغ" ال�شهرية وبعد ال�شعبية 
منها التي اكت�شبتها هذه ال�شيارة، قررت فولك�س فاغن طرح ن�شخ خا�شة 

حتت ا�شم "Atlas" خم�ش�شة لل�شوق الأمريكية، حيث من 
املفرت�س اأن تزود بقمرة وا�شعة خم�ش�شة لـ 

5 ركاب.
وبالرغم من اأن ال�رشكة امل�شنعة 
مل تطرح اأي تفا�شيل دقيقة عن 

امليزات التقنية للنموذج املنتظر، 
اإل اأنه من املتوقع اأن ياأتي 

مبحركات توربينية ب�شعة لرتين 
وعزم 220 ح�شانا، وحمركات بـ 6 

اأ�شطوانات وعزم 280 ح�شانا.

كراي�سلر فاليانت ت�سالنجر 2020 
القرن  �شبعينيات  ا�شتهرت 
الذهبي  بالع�رش  املا�شي 
قدمت  حيث  الع�شلية،  لل�شيارات 
كراي�شلر اآنذاك ن�شختني لت�شارجر 
دودج  عالمة  حتت  واحدة  كوبيه، 
والخرى  ال�شميمة،  الأمريكية 
من اإنتاج فرع العمليات الأ�شرتالية 
التجاري  ال�شم  حتت  لكراي�شلر 
الن�شخة  متيزت  وقد  فاليانت، 
وحمركاتها  بت�شميمها  الأ�شرتالية 
عن  املختلف  تعليقها  ونظام 

�شقيقتها الأمريكية.
متيزت  التي  املحركات  اأهم  من 

يف  ت�شارجر  فاليانت  ن�شخة  بها 
�شت  حمركات  هي  ال�شبعينيات 
 140 بني  ترتواح  بقوة  �شلندرات 
ثمان  وحمركات  ح�شان،  و320 
 275 اإىل  ت�شل  بقوة  �شلندرات 
ح�شان.. ولكن كل هذا يف املا�شي، 
حيث توقفت معظم ال�رشكات مثل 
�شنع  عن  وتويوتا  وفورد  هولدن 
ب�شبب  اأ�شرتاليا  يف  ال�شيارات 

م�شاكل خا�شة بال�شناعة هناك.
روؤية  بالإمكان  هل  ذلك،  مع 
الأ�شرتالية  ت�شارجر  فاليانت 
عام  يف  رمبا  ما؟..  يوما  جمددا 

2020 ح�شب اآخر الإ�شاعات، وقد 
�شور  بر�شم  الفنانني  بع�س  قام 
بني  جتمع  والتي  لل�شيارة،  تخيلية 
والكال�شيكي  امل�شتقبلي  الت�شميم 
تقليدي،  غري  خا�س  مزيج  يف 
على  راأ�شية  �شوداء  �رشائط  مع 
مثلت  والتي  الأمامي،  الرفرف 
اأي�شا جزءا من فتحات تهوية غطاء 
املحرك. ال�شور الفرتا�شية ت�شع 
مع  العر�س،  على  خا�شة  تركيزا 
ل�شبكة  اأفقية  ق�شبان  ا�شتخدام 
 ،LED التهوية الأمامية وم�شابيح
النافذة اخللفية  نرى  ويف اخللفية 

وغطاء  اأنيق  ب�شكل  املنحنية 
�شندوق الأمتعة امل�شطح.

يوما  كهذه  �شيارة  اإنتاج  مت  اإذا 
ا�شتالمها  املوؤكد  �شبه  فمن  ما، 
ملحرك Hemi بثمان �شلندرات، 
غالبا �شعة 6.2 لرت ب�شاحن خارق 
بقوة 707 ح�شان وعزم دوران 650 
توفر  اإمكانية  مع  رطل-قدم.. 
حمرك اأ�شغر حجما �شعة 3.6 لرت 
300 ح�شان  بقوة  �شلندرات  ب�شت 
كما  كايف،  من  اأكرث  وهو  فح�شب، 
ملناف�شة  هجينة  ن�شخة  نرى  قد 

فورد مو�شتاجن الهجينة.

�سوزوكي تغزو الأ�سواق ب�سيارة �سغرية مميزة
لقيت �شيارة "Maruti Swift" التي ا�شتعر�شتها �شوزوكي اأواخر العام الفائت رواجا كبريا يف اأو�شاط حمبي ال�شيارات ال�شغرية حول العامل.

وذكرت وكالة The Economic Times اأن اأكرث الأ�شواق التي اأبدت اهتمامها بهذه ال�شيارة كانت ال�شوق الهندية، ففي اأقل من �شهرين منذ بدء 
مبيعاتها هناك، ورد لل�رشكة امل�شنعة اأكرث من 90 األف طلب �رشاء للح�شول على هذه املركبة.

وت�شري املعلومات املتوفرة اإىل اأن الطلبات كرثت يف الهند على �رشاء "Maruti Suzuki Swift" لدرجة اأن امل�شرتين ي�شطرون اإىل انتظار 
�شيارتهم اجلديدة ملدة �شهرين اأو ثالثة بعد طلبها من ال�رشكة. وزودت ن�شخ هذه ال�شيارة بقمرة وا�شعة وعملية، وعجالت مبقا�س 15 بو�شة، 

املحركات، منها حمركات ب�شعة 1.2 لرت وعزم 81 و113 ح�شانا، وحمركات "DDiS" ب�شعة وعدة اأنواع من 
1.3 لرت وعزم 73.99 ح�شان، ف�شال عن علب �رشعات عادية واأوتوماتيكية بـ 5 

مراحل.

رباعية دفع مميزة جديدة من فولك�س فاغن
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للتوا�صل  في�صبوك  موقع  م�صتخدمو  تلقى 
االجتماعي خالل ال�صاعات االأخرية اآالف 
الإعادة  حل  تقدمي  تّدعي  التي  الر�صائل 
عطل  من  عانى  الذي  املوقع  ت�صغيل 
في�صبوك،  واأكدت  ال�رشكة  بها  اأقرت  كبري 
يف  امل�صتخدمني  بع�ض  اأن  االأربعاء،  يوم 
ت�صفح  يف  م�صكلة  يواجهون  خمتلفة  دول 
تطبيقاتها الوا�صعة االنت�صار مثل اإن�صتغرام 

ووات�صاب وفي�صبوك.
حتى  تويرت  موقع  اإىل  االأزرق  املارد  وجلاأ 
حل  على  يعمل  باأنه  امل�صتخدمني  يخرب 
امل�صكلة التي تاأثر بها بع�ض امل�صتخدمني 
منذ اأكرث من ع�رش �صاعات يف اأقرب وقت 
ممكن، واأكد اأن امل�صاألة لي�صت ناجمة عن 

هجوم حلجب اخلدمة.
يف غ�صون ذلك، ذكر موقع »داون ديتيكتور« 
الذي يتابع اأعطال املواقع االإلكرتونية، اأن 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  م�صتخدمي 
واليابان  املتحدة  الواليات  من  اأجزاء  يف 
بالعطل.  تاأثروا  اأوروبا  اأجزاء  وبع�ض 
وطال العطل اأي�صا امل�صتخدمني يف الدول 

العربية.
اأغلبية  وقالت �رشكة في�صبوك، التي جتني 
»بلومربغ«   لوكالة  االإعالنات،  من  دخلها 
لهذا  الكامل  االأثر  تدر�ض  زالت  ما  اإنها 
االأموال  رد  احتمال  ذلك  »مبايف  العطل 
تلقى  العطل  ح�صول  للمعلنني«ومبجرد 
من  وابال  في�صبوك  م�صتخدمي  من  عدد 
ب�صاأن  كاذبة  اأخبارا  تروج  التي  الر�صائل 

م�صتقبل املوقع وطريقة حل العطل التقني 
ا�صتخدام  اإن  الر�صائل  اإحدى  تقول  وفيما 
�صي�صبح  بل  جمانيا  يظل  لن  في�صبوك 
مدفوعا عما قريب، روجت ر�صائل اأخرى 
تفعيل احل�صاب«  لـ«اإعادة  طريقة مزعومة 
عن طريق اأحد الرموز الذي يجب اإر�صاله 

اإىل 20 م�صتخدم اآخر.
حجم  من  انزعاجهم  م�صتخدمون  واأبدى 
اأ�صدقائهم،  من  و�صلت  التي  الر�صائل 
ما  يحّولون  اأخذوا  معارفهم  اإن  وقالوا 

اأن  الن�صخ والل�صق دون  و�صلهم عن طريق 
يتحققوا من �صحة امل�صمون وو�صل االأمر 
ملوؤ�ص�ض  مزيف  فيديو  ن�رش  اإىل  بالبع�ض 
في�صبوك مارك زوكربريغ يتحدث فيه عن 

نيته حذف ح�صابه على في�صبوك.
وحّذر خرباء من ال�صغط على روابط غري 
معروفة الأجل حل م�صكلة في�صبوك، واأكدوا 
الواردة  الر�صائل  كل  جتاهل  �رشورة  على 
لهم وعدم متريرها اإىل االآخرين، ون�صحوا 

باتباع ما يعلنه في�صبوك ب�صاأن العطل.

ر�سائل تغزو االآالف.. احذروا خدعة 
»اإعادة ت�سغيل في�سبوك«

»AGM X3«.. هاتف ع�سكري 
من اأكرث االأجهزة متانة يف العامل

ا�شتعر�ص موقع »mobile-review« املتخ�ش�ص ب�شوؤون 
التقنية هاتف »AGM X3« اجلديد، الذي يعد من 

اأمنت الأجهزة الذكية املطورة خ�شي�شا للجيو�ص 
وقوات الأمن واأبرز ما مييز هذا الهاتف، قدرته على 
حتمل ال�شدمات بف�شل اإطارات هيكله امل�شنوعة من 

الألومينيوم، واملغطاة بطبقة من املطاط اخلا�ص، 
.»gorilla class-5« و�شا�شته املحمية بطبقة من زجاج
كما يحمي هذا الهيكل املتني الهاتف من املاء والغبار، 

وميكنه اأن يعمل حتت املاء، ويف خمتلف الظروف 
املناخية، و�شمن درجات حرارة ترتاوح ما بني 30 

درجة مئوية حتت ال�شف، و60 درجة.
ومن اأبز امليزات التقنية لهذا اجلهاز:

- �شا�شة مبقا�ص 6 بو�شات، ودقة عر�ص 2160/1080 
 »Qualcomm snapdragon 845« بيك�شل. - معالج

ثماين النوى.
- ذاكرة و�شول ع�شوائي 6/8 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت.
- بطارية ب�شعة 4100 ميللي اأمبري.

- كامريا اأ�شا�شية بدقة 12+24 ميغابيك�شل.
- كامريا اأمامية بدقة 20 ميغابيك�شل.

- منفذان لبطاقات الت�شال.
.»USB-C« منفذ -

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

 »8K« اآبل تطلق خوذا بتقنيات
للواقع االفرتا�سي

مرات  عدة  اآبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  اأنها 
االفرتا�صي  للواقع  خوذ 
م�صادر  لكن  واملعزز، 
اأن  موؤخرا  اأكدت  مطلعة 
خوذ  �صتطلق  ال�رشكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
اأن  اآبل  يف  م�صدر  عن 
الإطالق  تتح�رش  ال�رشكة 
 ،2020 عام  اخلوذ  هذه 
اأن  املفرت�ض  من  حيث 
التعامل  على  قادرة  تكون 
االأجهزة  من  العديد  مع 
بنظام  العاملة  الذكية 

.Ios
هذه  ميزات  اأهم  ومن 
للم�صدر،  وفقا  اخلوذ 
ب�صا�صتني  �صتزود  اأنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�صلتني 
ر�صوميات  ومعالج 
قدر  اأكرب  �صيوفر  متطور 
ال�صور  يف  الواقعية  من 

ثالثية  والفيديوهات 
االأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
االفرتا�صياأ�صهر  للواقع 
االفرتا�صي  الواقع  خوذ 

لعام 2018
كما من املفرت�ض اأن تخلو 
االأ�صالك  من  اخلوذ  هذه 

احلال  هو  كما  اخلارجية 
يف اخلوذ احلالية، لتت�صل 
�صغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على اخل�رش ال�صلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon اأو 

.)970 Kirini اأو

 �سناب �سات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

اأعلن القائمون على تطبيق �صناب 
�صات ال�صهري اإطالق اجليل الثاين 
 »Spectacles« نظارات  من 

الذكية.
 »Spectacles V2« و�صممت 
�صم�صية  نظارات  �صكل  على 
عادية بهيكل اأنيق وع�رشي مقاوم 
�صغرية  بكامريات  ومزود  للماء، 

ت�صاعد  اجلانبني  على 
التقاط  على  امل�صتخدم 
والفيديوهات  ال�صور 
عالية الدقة، باالإ�صافة اإىل 
للم�صتخدم  توفر  داخلية  بطارية 
اأو  للت�صوير  النظارة  ا�صتعمال 
لعدة  الفيديوهات  م�صاهدة 
�صاعات. اأما ما تبدو اأنها عد�صات 
الواقع  يف  فهي  النظارة،  هذه 
عر�ض  ميكنها  متطورة  �صا�صات 

اأو  ما ت�صوره الكامريات مبا�رشة، 
املوجودة يف  الفيديوهات  عر�ض 
الهاتف اأو اجلهاز الذكي بعد و�صله 

بالنظارة عرب �صبكة البلوتوث.
يف  حاليا  النظارة  هذه  وتتوفر 
الواليات  يف   »Snap« متاجر 
املتحدة وبريطانيا وكندا وفرن�صا 
ومن  دوالر،   129.99 ب�صعر 
دولة   13 يف  تظهر  اأن  املنتظر 

اأخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�سبوقة لتعديل ال�سور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�صاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
االأجزاء  وا�صرتجاع  ال�صور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�صلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل االأخرى، فخوارزمياتها ال ت�صعى 

ال�صورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  االألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء اال�صطناعي لتعاين 
ال�صورة ب�صكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�صور 
اأ�صكال عيون  وانتقاء  العيون مثال،  �صكل 
مبا  االأ�صلية  وا�صتبدال  منها  قريبة 
الذي  االأمر  الوجه،  �صكل  مع  يتنا�صب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�صورين، 
وللذين يعدلون ال�صور للمجالت واملواقع 

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه 
بكروم مع عدة اإ�سافات

تطور مت�صفح Brave ب�صكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�صفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �صهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�صف،  �صهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ض.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�صة  احلديث  املت�صفح 
وفايرفوك�ض، حيث اأن الن�صخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�صكل مميز و�صبيه مبت�صفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�صفح 
للربجمة  مفتوح  م�صدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها 
واجهة  على  االأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�صابق واأ�صبح باإمكان امل�صتخدمني 
االأعلى  يف  ظاهر  ب�صكل  التبويب  عالمات  روؤية 
املت�صفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�صبح اأ�رشع من ال�صابق، ومن املفرت�ض اأن يكون 
حممي ب�صكل اأكرب وذلك ب�صبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�صفح بريف ياأتي مع اإ�صافة حلجب االإعالنات 
�صببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�صيا يف �صهرة املت�صفح يف وقت ق�صري. يُذكر 
اأن مت�صفح بريف هو اأحد م�صاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ض،  بريندان 
موؤ�ص�صي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”صكربت�
موزيال  مت�صفح  تطوير  عن  امل�صئولة  موزيال 

فايرفوك�ض ال�صهري.



م.�س

قائال:  العال  عبد  واأ�ضاف 
اجلزائر  فوز  اأرجع  اأن  »اأ�ضتطيع 
عوامل...  ثالثة  اإىل  امل�ضتحق 
العبون طموحون ومدرب طموح، 
عالية«،  وفنيات  تكتيكي،  اإلتزام 
ذلك  اإىل  اأ�ضفنا  »لو  اأنه  واأو�ضح 
بني  والتفاهم  التناغم  عن�رص 
الالعبني اأو باملعنى الدارج )لّعيبه 
و�ضول  اأن  الأدركنا  بع�ض(  بتحب 
م�ضتحقا«وحول  كان  اجلزائر 
توقعاته ب�ضاأن هوية الفائز باللقب 
فوز  اأتوقع  �ضخ�ضيا  »اأنا  قال: 

جدا  وهازعل  بالبطولة  اجلزائر 
تون�ض  الأن  ال�ضنغال،  فازت  لو 

احلكم  من  فادح  لظلم  تعر�ضت 
وكان لها �رصبة جزاء م�ضتحقة«.

امل�رصي  املنتخب  العب  وتابع 
الفار  تقنية  هل  »اأت�ضاءل  �ضابقا: 
مبكيالني.  االأخرى  هي  تكيل 
تون�ض  ل�ضالح  ت�ضتخدم  مل  فهي 
اجلزائر  �ضالح  لغري  وا�ضتخدمت 
تتجلى  وهنا  فازت،  ذلك  ومع 
االإرادة  �ضاحب  الفريق  حقيقة 
وال�ضخ�ضية. تون�ض تاأثرت بخروج 
تتاأثر  مل  بينما  �ضا�ضي  الفرجاين 
بعبارة:  حديثه  اجلزائر«واختتم 
حتدث  مل  ما  جزائرية  »الكاأ�ض 

مفاجاآت«.

ملك التوقعات عبد العال يعلق على فوز اجلزائر

ثالثة عوامل �صاهمت يف و�صول
 اجلزائر لنهائي الكان 

احتفاال بتاأهل املنتخب الوطني لنهائي كاأ�س اأمم افريقيا

اجلنوب يهتز فرحا

فرقة البحث والتحري 
»BRI«بوهران

الإطاحة بعن�صرين من 
�صبكة  زرعت الرعب

والتحري  البحث  فرقة  عنا�رص  متكنت 
»BRI«بوهران االإطاحة بعن�رصين م�ضبكة 
كانت  تعتدي على املواطنني ليال وت�ضلبهم 
ممتلكاتهم  وذلك با�ضتعمال اأ�ضلحة بي�ضاء 
نوع »رود فايلر« حلظر  وكالب مدربة من 
التحول يف العديد من اأحياء و�ضط وهران 

.
االإعالم  خلية  بيان  وح�ضب  العملية 
واالت�ضال الن والية وهران جاء على خلفية 
تعر�ضهم  حول  املواطنني  �ضكاوي   كرثة 
لالعتداءات  من قبل عنا�رص هذه ال�ضبكة 
باالإطاحة  انتهى  خمطط  و�ضع   ليتم 
اأعمارهم  ترتاوح  ال�ضبكة   من  ب�ضخ�ضني 
بني 20 و28 �ضنة / كما مت حجز كليان من 
اأ�ضلحة  اإىل  باالإ�ضافة  فايلر«  »رود  ف�ضيلة 
بي�ضاء كانت ت�ضتعمل يف االعتداءات على 
املواطنني تتمثل يف »خنجر من نوع اأوكابي 
، بو�ضية  و�ضيف » هذا وبتقدمي املتهمني 
رهن  بو�ضعه  ،اأمر  اجلمهورية  وكيل  اأمام 

احلب�ض املوؤقت يف انتظار حماكمته .

 حممد بن ترار
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اأم البواقي 

جمع 1 مليون و 
700 األف قنطار 

من احلبوب 
مت بوالية اأم البواقي منذ بداية حملة احل�ضاد 
املا�ضي  �ضهر جوان  منت�ضف  الدر�ض يف  و 

اإىل غاية اليوم، جمع 1 مليون و 757 
اأنواعها،  مبختلف  احلبوب  من  قنطار  األف 
املدير  من  االإثنني  اأم�ض  علم  ما  ح�ضب 
لعلى  اأو�ضح  و  الفالحية  للم�ضالح  املحلي 
التي  املح�ضودة  امل�ضاحة  اأن   ، معا�ضي، 
و  اأم�ض  غاية  اإىل  جمعه  ما مت  منها  حتقق 
التي �ضكل ال�ضعري احل�ضة االأكرب منها )778 
األف قنطار( تقدر باأزيد من 177 األف هكتار 
األف م�ضاحة مزروعة عرب  من جمموع 215 
من  اأنه  املتحدث  ذات  اأ�ضاف  و  الوالية 
الدر�ض  و  احل�ضاد  حملة  بر�ضم  املتوقع 
بلغت  التي  و  اجلاري  الفالحي  للمو�ضم 
-ح�ضبه-  تو�ضك  التي  و  باملئة   82 ن�ضبتها 
قنطار  مليون   2 حوايل  جمع  االنتهاء  على 
من احلبوب و تتم عملية جمع احلبوب بوالية 
لتعاونيتي  تابعة  نقطة   18 عرب  البواقي  اأم 
احلبوب و البقول اجلافة بعا�ضمة الوالية و 

بعني مليلة، وفق ذات امل�ضدر.

اأ�صلحة جديدة 
بيد القوات 

البحرية الإيرانية
اأفاد مرا�ضلنا يف اإيران باأن القوات البحرية 
اأ�ضلحة جديدة  ا�ضتلمت  الثوري  يف احلر�ض 
باالأ�ضلحة  املحتملة  الهجمات  ملواجهة 

الكيميائية واجلرثومية واالإ�ضعاعية.
الثوري،  للحر�ض  البحرية  القوة  قائد  وقال 
له  كلمة  خالل  تنك�ضريي،  ر�ضا  علي 
اإيران:  بجنوبي  �ضرياز  يف  االثنني  اأم�ض 
االإيراين  الثوري  احلر�ض  قوات  »تلقت 
ذلك  يف  مبا  حديثة،  حربية  دفاع  معدات 
من  واحلد  للك�ضف،  امل�ضتخدمة  االأجهزة 
الكيميائية  االأ�ضلحة  من  واحلماية  التلوث، 

والبيولوجية واالإ�ضعاعية«.

ال�شلف 
حجز اأزيد من 60 
كغ من املخدرات 

خالل  ال�ضلف  والية  اأمن  م�ضالح  متكنت 
من  اجلارية  ال�ضنة  من  االأول  ال�ضدا�ضي 
املخدرات،  من  كغ   60 من  اأزيد  حجز 
م�ضلحة  لدى  االثنني  اأم�ض  ا�ضتفيد  ح�ضبما 
االأمنية،  الهيئة  بذات  واالت�ضال  االإعالم 
واأو�ضح املكلف باالإعالم، حمافظ ال�رصطة 
يوم  فعاليات  هام�ض  على  عنقود،  �رصيف 
ا�ضتهالك  خماطر  حول  للتح�ضي�ض  درا�ضي 
االأمنية  »الفرق  اأن  العقلية،  املوؤثرات 
املخت�ضة يف مكافحة املخدرات قد متكنت 
اجلارية  ال�ضنة  من  االأول  ال�ضدا�ضي  خالل 
من معاجلة 304 ق�ضية اأ�ضفرت عن حجز 60 
كغ و 928غ من القنب الهندي باالإ�ضافة اإىل 
�ضائل  قارورات  و8  مهلو�ض  قر�ض   17.162

خمدر«.

مب�شاركة 20 والية

انطالق �صالون وطني للرتاث 
والثقافة ال�صعبية بالبويرة

زعموم  »علي  الثقافة  بدار  اأم�ض  انطلقت 
االأوىل  الطبعة  فعاليات  البويرة  مبدينة   «
مادي  والال  املادي  للرتاث  الوطني  لل�ضالون 
لوفود  متميزة  مب�ضاركة  ال�ضعبية  والثقافة 
ويت�ضمن   ، كاملة  ايام   4 مدار  على  والية   20
دار  مديرة  ت�رصيح  ح�ضب  التظاهرة  برنامج 
عديد   « �ضليحة  �رصبي   « ال�ضيدة  الثقافة 
التي  والفنية  الثقافية  والربامج  الن�ضاطات 
ال�ضعب  واأ�ضالة  وتراث  تاريخ  تربز يف عمقها 
منذ  الرا�ضخة  وتقاليده  بعاداته  اجلزائري 
اأزمنة وعقود غابرة ، حيث خ�ض�ضت معار�ض 
لالألب�ضة واالأكالت والفخار والفنون الت�ضكيلية 
مع  الفلكلورية  والرق�ضات  ال�ضعبية  واالألعاب 
التي  اإ�ضويقن  بنكهة  تقليدي  قبائلي  عر�ض 

تتميز بها اأعرا�ض منطقة القبائل ، واحلكواتي 
وقراءات   « يو�ضف  بن  »ن�ضرية  الفنانة  مع 
لل�ضعراء  الوطني  اللقاء  للم�ضاركني يف  �ضعرية 
اإىل   ،   « فاديل  زهرة   « االأديبة  تن�ضطه  الذي 
جانب تن�ضيط حما�رصات على غرار حما�رصة 
بعنوان » املجوهرات العا�ضمية » لالأ�ضتاذة » 
عادات  حول  وحما�رصة   « عا�ضور  �ضفيقة 
�ضعيد   « للدكتور  اجلزائري  املجتمع  وتقاليد 
حممد  بجاوي  لالأ�ضتاذ  وحما�رصة   « بويزري 
�ضالح » حول »االأدب ال�ضعبي اجلزائري اأمثال 
وبرجمة  اأفالم  عر�ض  اإىل  اإ�ضافة   « وحكم 
البويرية  العائالت  ال�ضتقطاب  فنية  �ضهرات 
لق�ضاء  مريحة  ف�ضاءات  اإىل  تفتقر  التي 

ال�ضهرات ال�ضيفية .

تيارت بالناحية الع�شكرية 
الثانية

ت�صليم )485( 
�صاحنة متعددة املهام 

و�صيارات نفعية
مّت اأم�ض االإثنني 15 جويلية 2019، بتيارت/
 )485( ت�ضليم  الثانية،  الع�ضكرية  الناحية 
نفعية  و�ضيارات  املهام  متعددة  �ضاحنة 
))Sprinter من عالمة مر�ضيد�ض- بنز، 
اجلزائرية  ال�رصكة  طرف  من  م�ضّنعة 
مر�ضيد�ض  ال�ضيارات  ل�ضناعة  امل�ضرتكة 
االأفراد،  لنقل  وخم�ض�ضة  بنز/تيارت 
االإ�ضعاف، االإ�ضارة، نقل الب�ضائع و اإطفاء 
لفائدة كل من املديرية  وذلك،   النريان، 
الوطني،  الدفاع  لوزارة  للعتاد  املركزية 
املديرية العامة لالأمن الوطني، املديرية 
وموؤ�ض�ضات  املدنية،  للحماية  العامة 

اقت�ضادية مدنية عمومية وخا�ضة. 
اأخرى  مرة  لتثبت  العملية  هذه  تاأتي 
الإنتاج  ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  قدرة  مدى 
على  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ض  ال�ضيارات 
االآجال  يف  زبائنها  لطلبات  اال�ضتجابة 
املحددة، وذلك يف ظل االإ�ضرتاتيجية التي 
�ضطرتها وزارة الدفاع الوطني مع خمتلف 
الهيئات واملوؤ�ض�ضات املعنية والرامية اإىل 
مبنتجات  الوطنية  ال�ضناعة  وتفعيل  بعث 

ذات جودة عالية ومبوا�ضفات عاملية.
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اإجناز 4 حمولت كهربائية 
جديدة 

بوالية  جديدة  كهربائية  حموالت  اأربع  اإجناز  مت 
االأغواط �ضمن الربنامج اال�ضتعجايل ل�ضنة 2019، 
مديرية  م�ضالح   من  االثنني  اأم�ض  علم  ح�ضبما 

توزيع الكهرباء والغاز )�ضونلغاز( بالوالية.
وياأتي هذا الربنامج الذي ر�ضد لتج�ضيده مبلغ 62 
التموين  التذبذب يف  مواجهة  اأجل  من  دج  مليون 
بالطاقة الكهربائية واحلد من ظاهرة االنقطاعات 
كما  ال�ضيفية،  الفرتة  يف  خ�ضو�ضا  املفاجئة 
ذات  م�ضتوى  على  باالت�ضال  املكلف  اأو�ضحه 
املوؤ�ض�ضة، مراد غامل وبهذا ي�ضل العدد االإجمايل 
من املحوالت الكهربائية اإىل 2.886 حموال بكافة 
بلديات الوالية اأجنزت بر�ضم خمتلف املخططات 
يف  بعيد  حد  واإىل  التحكم  من  مكن  مما  ال�ضابقة 
احليوية  الطاقوية  املادة  بهذه  املواطنني  تزويد 
توتر  ذا  اإ�ضافة 11 خطا  ال�ضياق. متت  نف�ض  ويف 
واآفلو  الوالية  عا�ضمة  اأحياء  من  بعدد  منخف�ض 
م�ضت  �ضهر  بن  نا�رص  وبن  البي�ضاء  بلديتي  وكذا 
االأحياء التي ت�ضهد تذبذبا يف التموين، مثلما اأ�ضرب 

اإليه.

وزير املالية االأ�شبق، باقر جرب 
الزبيدي

 البغدادي �صيبث قريبا 
خطابا من ليبيا

املالية  وزير  عن  عراقية  اإعالم  و�ضائل  نقلت 
االأ�ضبق، باقر جرب الزبيدي، اأعالنه ورود معلومات 
زعيم  البغدادي«،  بكر  »اأبو  وجود  مكان  حتدد 

تنظيم »داع�ض« االإرهابي.
املجل�ض  يف  بارز  قيادي  وهو  الزبيدي،  ورّجح 
البغدادي  وجود  العراق،  يف  االإ�ضالمي  االأعلى 
التي حققتها  »االنت�ضارات  اأن  اإىل  الفتا  ليبيا،  يف 
�ضابقا،  اأعلناه  ما  اأكدت  الن�رص«،  »اإرادة  عملية 
توؤكد  العراق، حيث  البغدادي غري موجود يف  باأن 
و�ضيقوم  ليبيا،  يف  حاليا  انه  الواردة  املعلومات 
قريبا ببث خطاب من هناك يت�ضمن دعوة لتن�ضيط 

اخلاليا النائمة يف العراق«.
وراأى وزير املالية العراقي االأ�ضبق يف بيان �ضحفي 
�ضامراء  على  �ضريكز  »التنظيم  اأن  باخل�ضو�ض 
و�ضط  مدن  وا�ضتهداف  وحميطهما،  والنخيب 
مفردة«وتوقع  انتحارية  بعمليات  العراق،  و�ضمال 
االإ�ضالمي  االأعلى  املجل�ض  يف  البارز  القيادي 
وتون�ض،  م�رص  اأي�ضا  التنظيم  »يهاجم   اأن  كذلك 
من  منطلقا  اإفريقيا،  من  جزء  اقتطاع  حماوال 

ليبيا«.

�شرح امل�شري ر�شا عبد العال، يف حديث ن�شره موقع اأرتي الرو�شي، باأن و�شول منتخب اجلزائر اإىل نهائي 
كاأ�س اأمم اإفريقيا 2019، لي�س نبوءة واإمنا فر�شية مبنية على اأ�ش�س علمية وا�شحة وقال عبد العال: 
»�شبق اأن قلت اإن للفريق �شخ�شيته املتميزة وهو ما ات�شح خالل املباراة مع نيجريا، فريق يقاتل حتى 

اللحظة االأخرية دون كلل اأو ملل وينجح يف اللحظة االأخرية يف اإحراز هدف«.

 ، الكبري  البالد  جنوب  واليات  �ضكان  خرج 
ببلوغ  احتفاال  االثنني  اإىل  االأحد  ليلة  لل�ضارع 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�ض  لنهائي  الوطني  املنتخب 

2019 التي حتت�ضنها دولة م�رص .
عن  الغامبي  احلكم  اإعالن  بعد  مبا�رصة 
املنتخب  بني  النهائي  الن�ضف  مقابلة  نهاية 
م�ضتحق  بفوز  اجلزائري  ونظريه  النيجريي 
لهذا االأخري بثنائية مقابل هدف وحيد، خرج 
�ضكان واليات جنوب البالد الكبري ن�ضاء ورجال 
بالراية  مو�ضحني  لل�ضارع  و�ضيوخ  اأطفال   ،
مترنا�ضت   ، ورقلة  واليات  من  بكل  الوطنية 
ب�ضار   ، اأدرار   ، ب�ضكرة   ، االأغواط   ، ، غرداية 
الوطني  املنتخب  بتاأهل  احتفاال   ، وتيندوف 
اأمم  كاأ�ض  لنهائي  وا�ضتحقاق   جدارة  عن 
اإفريقيا اجلارية وقائعها بدولة م�رص ال�ضقيقة 
، حيث امتزجت احتفاالت  الفرحة بالدموع و 

الزغاريت و الزرنة  وخمتلف االأغاين الوطنية 
اأين   ، الوطني  منتخبنا  التي متجد  الكروية  و 
ا�ضتمرت اإىل �ضاعات متاأخرة  من الليل، كما 
بحياة  مطوال  اخل�رص  وع�ضاق  حمبي  هتف 
التقني  الوطني  املنتخب  احتفاالت  مهند�ض 
والالعبني   ، بلما�ضي  جمال  ال�ضاب  الكروي 
يف مقدمتهم موقع الثنائية يف مرمى نيجرييا 
ريا�ض حمرز ،عدالن قديورة ، �ضفيان فيغويل 
وجمال بلعمرى اإ�ضافة للمدافع يو�ضف عطال 
يف  امل�ضاركة  من  االإ�ضابة  حرمته  الذي 

املقابلة االأخرية  .
من  كبري  عدد  تهافت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
البالد  بجنوب  امل�ضتديرة  ال�ضاحرة  ع�ضاق 
الريا�ضية  االألب�ضة  بيع  حمالت  على  الكبري 
والراية  املنتخب  العبي  اأقم�ضة  القتناء 

الوطنية .

امل�شيلة 

حتقيقات يف الت�صيري 
املايل للنوادي الريا�صية 

»ابراهيم  امل�ضيلة  والية  وايل  ك�ضف 
عن  الفارط  االأ�ضبوع  نهاية   « او�ضان 
بفتح  والق�ضائية  االأمنية  اجلهات  قيام 
للنوادي  املايل  الت�ضيري  حول  حتقيقات 
للوقوف  بالوالية،  الريا�ضية  واجلمعيات 
�رصف  كيفية  ويف  املالية  ح�ضاباتها  على 
طرف  من  منها  ا�ضتفادت  التي  االإعانات 
املجل�ض  دورة  خالل  العمومية  ال�ضلطات 
ان�ضغاالت  على  رده  يف  الوالئي  ال�ضعبي 
ملف  مناق�ضة  اأثناء   ، اأع�ضاءه  اأحد 
وامليزانية   2018 ل�ضنة  االإداري  احل�ضاب 
اإعانة  بخ�ضو�ض   ،2019 ل�ضنة  االإ�ضافية 
للرابطة  اجلديد  ال�ضاعد  مقرة  جنم 
االأوىل املحرتفة، حيث اأن حتقيقات �رصع 
فيها موؤخرا حول ت�ضيري النوادي الريا�ضية 
ملعرفة كيفية �رصف االأموال التي حت�ضلت 
عليها هذه الفرق خالل ال�ضنوات االأخرية 
للجمعيات  املالية  االإعانات  منح  كيفية  و 
الريا�ضية، اإىل جانب حتقيقات يف ق�ضايا 

التالعب باملباريات .
اأحمد باحلاج  عبدالبا�شط بديار 

خن�شلة 

اإحياء ذكرى معركة اأوحلاج
بوالية  للمجاهد  اجلهوي  املتحف  اأحيى 
اأوحلاج  معركة  ذكرى  االثنني  اأم�ض  خن�ضلة 
عايل  جبل  باأعايل  اأحداثها  جرت  التي 
النا�ض ببلدية جالل يف الفرتة من 15 اإىل 18 
الن�ضاطات  باإقامة عديد  ذلك  و   1956 يوليو 
اإقامة  باملنا�ضبة  ومت  للذكرى  املخلدة 

معار�ض لل�ضور والكتب واملل�ضقات ومقاالت 
اآنذاك على  ال�ضوء  ل�ضحف فرن�ضية �ضلطت 
�ضهادات  اإىل عر�ض  باالإ�ضافة  املعركة  تلك 
الثورة  عاي�ضوا  وجماهدين  مل�ضبلني  مكتوبة 
االأوىل  بالوالية  الرابعة  بالناحية  التحريرية 

التاريخية اأورا�ض النمام�ضة.

اأح�شن مرزوق


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

