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توقيف 05 عنا�سر وحجز اأكرث من 10 جوازات �سفر

الإطاحة ب�سبكة لتهريب الب�سر  بني النعامة ومغنية واملغرب
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عملية �سحب قرعة الدور ن�سف 
النهائي لكاأ�ص اجلمهورية اليوم

�سبيبة بجاية حتلم 
 بالكاأ�ش الثــــــانية 

فـــــي تـــــاريخـــــها 

عاد اإىل باتنة راف�سا ما قدم له من مقرتحات

اجلي�ش يف�سل مناورة 
ا�ستغالل ا�سم زروال  

�سخ�سيات �سيا�سية تدعو ملرافقة اجلي�ص وتطلق:

تطبيق املادتني 7 و8 لن 
يكتمل دون اآليات و �سمانات  

ببومردا�ص و تيارت

 تدمري "كازما" لالإرهابيني
 و توقيف عن�سري دعم 

ب
ت-ع 

شير عالوة
ت-ب

ph/app.com

 .   النيابة العامة بتلم�سان حتقق مع جممع علي حداد
 .   منع علي حداد من مغادرة الرتاب الوطني

 

من بينهم 04والة باجلنوب ال�سرقي 

الإطاحة بعلي حداد ي�سع 28 واليا يف قلب املدفع
�ص4



التي  اجلزائر  من�شد  بلقب  جابر  اأ�شيل  ال�شاب  توج 
نظمتها املدر�شة ال�شعودية ببالدنا، حيث جرى اأول 

اأم�س اختتام م�شابقة الإن�شاد مب�شاركة اأكرث من 90 
م�شاركا تنقلوا اإىل العا�شمة من خمتلف الوليات من 

التتويج  الإن�شادية، حيث عاد  اجل دخول امل�شابقة 
لبن مدينة واد �شوف.

العبو االتفاق 
يت�ضامنون مع مبوحلي
تلقى احلار�س الدويل اجلزائري راي�س وهاب مبوحلي لفتة 

طيبة من طرف زمالئه من نادي التفاق ال�شعودي والذين قاموا 

بالت�شامن معه بطريقتهم اخلا�شة عقب غيابه عن الفريق لأكرث 

من �شهر ب�شبب العملية اجلراحية التي اأجراها على اأ�شبعه، ويف 

هذا ال�شدد قام لعبو التفاق خالل مباراتهم اأول اأم�س اأمام 

القاد�شية �شمن الدوري ال�شعودي برفع قمي�س حار�س اخل�رض 

يف لفتة طيبة لرفع معنوياته والتاأكيد على ح�شوره الدائم يف 
الفريق.

بلما�ضي يتابع مباراة 
الدحيل وال�ضد يف قطر

تواجد اأم�س  مدرب املنتخب الوطني جمال بلما�شي بقطر اأين 

�شجل ح�شوره يف ملعب جا�شم بن حمد  والذي تابع مباراة القمة 

التي جمعت فريقي الدحيل وال�شد  حل�شاب الدوري القطري 

لكرة القدم ، حيث ا�شتغل بلما�شي تواجده يف املدرجات اإىل 

جانب زميله  جميد بوقرة الالعب الدويل ال�شابق ملحاربي 

ال�شحراء،  من اأجل متابعة لعبه بغداد بوجناح الذي تاألق يف 

هذه املباراة و�شجل هدفا  واأ�شبح عال اإثره الهداف التاريخي 
لنادي ال�شد القطري .

ببومردا�س و تيارت

تدمري »كازما« للإرهابيني و توقيف عن�ضري دعم

اأ�ضيل جابر يتوج بلقب من�ضد اجلزائر

خبر في 
صورة

على راأ�ضهم بارون مبحوث عنه يف ق�ضيتني 

حجز 92.6 كلغ كيف توقيف 06  بارونات بتلم�ضان

احتفال ب�ضاعة الأر�س

�ضرياتون نادي ال�ضنوبر 
يطفئ االأ�ضواء 

 
�شارك فندق �شرياتون نادي ال�شنوبر عن الحتفال الر�شمي بـ«�شاعة الأر�س 
» والذي يقام كل 30 مار�س من اأجل احلفاظ على املوارد الطبيعية. تن�شم 
�شل�شة ماريوت اإىل املبادرة العاملية من خالل اإطفاء الأ�شواء على ال�شاعة 

08:30 م�شاءا للتوقف على ق�شية عاملية تتعلق باحلفاظ على املوارد 
الطبيعية وتعزيز النجاعة الطاقوية. لالإ�شارة، مت اإطالق تظاهرة »�شاعة 

الأر�س« منذ 12 �شنة من طرف ال�شندوق العاملي للطبيعة  و�شحيفة 
�شيدين هريالد. تتمثل هذه الفعالية يف برجمة انقطاع كهربائي ملدة �شتني 
دقيقة يف املنازل واملكاتب من جهته، �شارك فندق �شرياتون التابع ل�شل�شلة 
ماريوت هذه ال�شنة يف مبادرة »�شاعة الأر�س« بخف�س معدل ال�شاءة داخل 
الفندق واإطفاء الأ�شواء اخلارجية ولإ�شفاء جو خا�س، مت و�شع �شمعدانات 
على طاولت املطاعم. وقال ديني�س جنيب ، نائب رئي�س التنمية امل�شتدامة 

واملوردين: »نحتفل �شنويا ب�شاعة الأر�س للتذكري باأهمية هذا احلدث 
لرت�شيخ الوعي حول تغري املناخ«. »تعترب �شاعة الأر�س فر�شة لنا لتمرير 

هذه الر�شالة لعمالئنا و�رضكائنا من اأجل موا�شلة الرتكيز على نظام التنمية 
امل�شتدامة والتاأثري الجتماعي ، خدمة 360«.

اأولد ميمون بتلم�ضان

15 �ضنة ل�ضاب حاول اغت�ضاب والدته 
ق�شت حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�شاء تلم�شان باإدانة �شاب يف الأربعينات 
من العمر ب15 �شنة حب�س نافذة على خلفية حماولة اغت�شاب والدته العجوز 
ذات ال82 �شنة  خالل �شهر جويلية املن�رضم  مبنطقة اأولد ميمون 33كلم 
�رضق تلم�شان. الق�شية وح�شب ما دار يف اجلل�شة تعود اإىل  قيام دورية للدرك 
الوطني باأولد ميمون بتوقيف العجوز الطاعنة يف ال�شن تطوف يف �شوارع 
مدينة اأولد ميمون بعد منت�شف الليل وهي بلبا�س النوم و�شعرها مك�شوف 
، وبعد التقرب منها ك�شفت اأن ابنها  الوحيد  والذي كان يف حالة ه�شترييا 
ب�شبب املهلو�شات حاول اغت�شابها ، حيث قام بنزع مالب�شه ونزع مالب�شها  
لكن واأمام تاأثره باملهلو�شات مل يتمكن  ما جعلها تفر اإىل اخلارج هربا منه 
اأنكر التهمة املن�شوبة  ، وبعد ا�شرتجاع وعيه  ليتم توقيفه يف حالة هلو�شة 
اإليه ، كما اأن والدته وخالل جل�شة املحاكمة حاولت ت�شليل املحكمة عن 
على   تاأديبه  اأجل  من  هكذا  قالت  اأنها  والتاأكيد  ت�رضيحاتها   تغيري  طريق 
تعاطي املخدرات واخلمر ، وهو ما مل تلتفت اإليه املحكمة التي اأكدت اأن 
، حيث طالب وكيل  الواقعة  اأعطت تفا�شل دقيقة عن  الأوىل   ت�رضيحاتها 
اجلمهورية بت�شليط عقوبة 12 �شنة �شجن حب�س نافذة يف حني حاول الدفاع 
الرتكيز على تناق�س الوالدة لكن حمكمة اجلنايات اأدانته ب15 �شنة حب�س 

نافذة ما جعل والدته يغمى عليها باجلل�شة.

الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�شفت 
مار�س   30 يوم  ال�شعبي،  الوطني 
خمباأ  ببومردا�س/ن.ع.1،   2019

مواد  على  يحتوي  لالإرهابيني 
يف  تدخل  ومعدات  كيماوية 
واأغرا�س  املتفجرات  �شناعة 
عنا�رض  اأوقف  حني  يف  اأخرى، 

الوطني  والأمن  الوطني  الدرك 
وتيارت/ن.ع.2،  بوهران 
للجماعات  دعم   )02( عن�رضي 
ن�شاطات  يف  متورطني  الإرهابية 

اخللية الإرهابية التي مت تفكيكها 
بوهران يوم 26 مار�س 2019، كما 
ال�شنع  مت �شبط بندقية تقليدية 

وكمية من الذخرية.

ال�رضطة  افرق  جنحت  عنا�رض 
تلم�شان  ولية  لأمن   الق�شائية 
خمدرات  ببارون  الإطاحة  من 
مبحوث عنه  يف مغنية بالإ�شافة 
اإىل 05 مروجني للكيف يف ثالث 
حجز  مع  متفرقة  عمليات 
الكيف  من   و686.9غ  92كلغ 
دون  ناريتني  ودرجتني  املعالج 
نقل  يف  ت�شتعمل  كانت  وثائق  
مغنية  مدينة  ففي  املخدرات   
متكنت  عنا�رض الأمن احل�رضي 
مغنية  دائرة  لأمن  التابع  الثالث 
 33 م«  »د  البارون  توقيف  من 
بعد  نومه  غرفة  داخل  �شنة 
النيابة  من  باأمر  منزله  تطويق 
على اثر معلومات تلقتها م�شالح 
عنه  ك�شفت  ما  ح�شب  المن 
لالأمن   والت�شال  الإعالم  خلية 

العملية  حجز90  تكللت  كما 
�شكل طرود  على  بيته  كلغ  ببهو 
واثر  مبارك  �شيدي  وبقرية   ،
معلومات  تلقتها عنا�رض الفرقة 
بني  الق�شائية  لل�رضطة  املتنقلة 
بو�شعيد  حول  حماولة  املدعو« 
كمية  �شنة،  تهريب   23  « م  �س 
ليتم  مغنية  نحو  املخدرات  من 
مع  بالتن�شيق  منزله  مداهمة 
للوحدة  التابعة  الأنياب  فرقة 
الرم�شي،  النظام  حلفظ   304
اين مت حجز كمية 2.6 كلغ من 
الكيف مموهة يف كومة حجارة ، 
اأما بحي الكدية جنحت  عنا�رض 
توقيف  من  �شتوان  دائرة  اأمن 
بكل  الأمر  ويتعلق  مروجني    04
من  » ب ع« ، » ب ف«، » ل م«، 
اأعمارهم  والتي ترتاوح   ،  « وع   «

واأثناء  �شنة،   27-25 بني  ما 
ع«،  مت  ل«ب  التفتي�س  عملية 
واحدة  �شفيحة  على  العثور 
بـ:  وزنها  قدر  املخدرات  من 
هاتف  جهاز  مع  غرام   82.30
ع«  املدعو«و  اأما  نقال حممول، 
، واأثناء تفتي�س م�شكنه مت العثور 
من  نقال  هاتف  على  جهازين 
�شبط  مت  كما  �شام�شونغ،  نوع 
وزنها  قدر  املخدرات  من  كمية 
�شجائر  وت�شع  غرام  بـ:04.60 
ال�شجائر،  علبة  داخل  ملفوفة 
دراجتني  حجز  اإىل  اإ�شافة 
وثائق،  هذا  بدون  ناريتني 
مع  جارية  التحقيقات  ولتزال 
اإىل  تقدميهم  قبل  املوقوفني  

العدالة .
م.ب

مع �ضبط178 كلغ من الكيف املعالج

توقيف اأربعة جتار خمدرات
الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
عنا�رض  مع  بالتن�شيق  ال�شعبي 
الدفلى/ بعني  الوطني  الدرك 
ن.ع.1، اأربعة )04( جتار خمدرات 
من  كيلوغراما   )178( و�شبطت 
الكيف املعالج ومركبتني، يف حني 
بغرداية/ اأخرى  مفرزة  اأوقفت 
خمدرات   )02( تاجري  ن.ع.4، 
من  كيلوغراما   )15( بحوزتهما 

نف�س املادة.

مفارز  اأوقفت  اأخرى،  جهة  من 
بكل من  ال�شعبي،  الوطني  للجي�س 
قزام/ن.ع.6،  وعني  مترنا�شت 
الذهب  عن  منقبني   )10( ع�رضة 
ومركبة  تفجري  معدات  وحجزت 
رباعية الدفع و)06( اأجهزة ك�شف 
�شغط  ومطرقة  املعادن  عن 
توقيف  مت  فيما  كهربائي،  ومولد 
من  �رضعي  غري  مهاجرا   )50(

جن�شيات خمتلفة بتمرنا�شت.
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�سخ�سيات �سيا�سية وحزبية تدعو ملرافقة اجلي�ش وتطلق:

تطبيق �ملادتني 7 و8 لن يكتمل دون �آليات و �ضمانات
خلفت ت�سريحات قائد الأركان اأحمد قايد �سالح بخ�سو�ش �سرورة تطبيق املادة 102 معززة باملادة 7 و8 من الد�ستور، رفقة ك�سف بيان وزارة الدفاع عن اجتماع من طرف اأ�سخا�ش و�سفهم معروفني، موؤجال 

الك�سف عن هويتهم اإىل الوقت املنا�سب، »من اأجل �سن حملة اإعالمية �سر�سة يف خمتلف و�سائل الإعالم وعلى �سبكات التوا�سل الجتماعي �سد اجلي�ش الوطني ال�سعبي واإيهام الراأي العام باأن ال�سعب اجلزائري 
يرف�ش تطبيق املادة 102 من الد�ستور«، ليعقب البيان موجة وا�سعة من القراءات والتحليالت، �سواء على م�ستوى و�سائل الإعالم اأو من طرف املواطنني على م�ستوى مواقع التوا�سل الجتماعي.

�سارة بومعزة 

عدة  بني  القراءات  وتراوحت 
�رضورة  حول  لتجتمع  اأوجه 
اجلي�ش  بني  اجلهود  توحيد 
عبور  اأجل  من  واملدنيني 
اآليات  وتفعيل  احلالية  املرحلة 
االنتقال الدميقراطي، من خالل 
النزيهة يف  لالنتخابات  املاأ�س�سة 
حني اقرتح اأحزاب اأخرى ت�سكيل 
هيئات ملتابعة االأمر، موؤكدين اأن 
تكتمال  لن  و8   7 املادتني  تطبيق 
دون جت�سيد االنتخابات النزيهة.

 مقري
 النتخابات النزيهة 

الو�سيلة الوحيد 
لتج�سيد املادتني 7 و8

 واأكد رئي�ش حركة جمتمع ال�سلم 
�سفحته  يف  مقري  الرزاق  عبد 
»نحن  اأنهم  قائال  بالفاي�سبوك، 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  مرافقة  مع 
للو�سول اإىل احلل وحتقيق التوافق 
الدميقراطي  واالنتقال  الوطني 
ال�سلطة  دون حتكمها يف  ال�سل�ش 
مع  نحن   « موؤكدا  ال�سيا�سية، 
كموؤ�س�سة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
مهامها  اإطار  يف  د�ستورية 
على  التاأكيد  مع  الد�ستورية«، 
الوقوف بجانب املطالب ال�سعبية 
برموزه  البوتفليقي  العهد  باإنهاء 
وزبائنه  و�سبكاته  اأعماله  ورجال 
واآثاره  امل�سبوهة  وعالقاته 
والرثوة  االقت�ساد  على  املدمرة 
والهوية  واملوؤ�س�سات  الوطنية 

والقيم.
فاأو�سح  �سيا�سية  كمرحلة  اأما 
مقري اأن احلل يكمن يف االنتقال 

املتفاو�ش  ال�سل�ش  الدميقراطي 
ل�سالح  والعادل،  والهادئ  عليه 
الظلم  عن  والبعيد  اجلميع 
احل�سابات،  وت�سفية  واالنتقام 
داعيا لالإ�سالح ال�سيا�سي والتغيري 
ال�سامل ملنظومة احلكم من خالل 
لتج�سيد  املوؤدية  االإجراءات 
الوطنية  كاللجنة  ال�سعبية  االإرادة 
االنتخابات  لتنظيم  امل�ستقلة 
وتعديل قانون االنتخابات ورف�ش 
االأحزاب  تاأ�سي�ش  عن  احل�رض 
واجلمعيات، وا�ستقاللية الق�ساء، 
واملوؤ�س�سة  االإدارة  وحياد 
ال�سيا�سية  العملية  يف  الع�سكرية 

واالنتخابية.
�سالح  قايد  اإعالن  وبخ�سو�ش 
االنتخابات  مع  حم�ش  اأن  اأكد 
وحيدة  كو�سيلة  والنزيهة  احلرة 
واملادة  ال�سابعة  املادة  لتج�سيد 
م�سيفا  الد�ستور،  من  الثامنة 
االأعمال  رجال  هيمنة  �سد  اأنهم 
اليهودي  واالخرتاق  الفا�سدين 
عائالت  تديره  الذي  ال�سهيوين 
خلف  من  ودول  اأعمال  ورجال 
وكذا  بح�سبه،  الدولة،  موؤ�س�سات 
�سوؤوننا،  يف  فرن�سا  تدخل  �سد 
و�سد  لرثواتنا،  ا�ستغاللها  و�سد 
ويف  عندنا،  وعمالئها  اأزالمها 
الدول  تدخل  �سد  االإطار  نف�ش 
املت�سهينة«،  »املارقة  العربية 
تعيث  التي  �سوؤوننا  يف  بح�سبه 

ف�سادا يف العامل العربي.
وبخ�سو�ش الت�رضيحات املحذرة 
نحن   « قال:  العميقة  الدولة  من 
العميقة  الدولة  رجوع  �سد 
ف�سادا  االأر�ش  يف  عاثت  التي 
للتزوير  واأ�س�ست  طويلة،  �سنوات 
ال�رضفاء،  وظلمت  االنتخابي، 
اجلادة  االأحزاب  وحاربت 
املجتمع  ودمرت  واملنا�سلة، 

املوؤ�س�سات  واأف�سدت  املدين، 
ال  الذي  نهجها  و�سد  االإعالمية 

يزال متبعا بعد اأفولها«.

بن بيتور
ت�سريحات قايد �سالح 

�سغط اإ�سايف على 
املجل�ش الد�ستوري

احلكومة  رئي�ش  اأكد  جهته  من 
بيتور،اأم�ش،  بن  اأحمد  االأ�سبق 
برنامج  على  �سيفا  حلوله  خالل 
االذاعية  للقناة  التحرير«  »�سيف 
اأحمد  الفريق  اإقدام  اأن  الثالثة، 
اجلي�ش  اأركان  قائد  �سالح  قايد 
املطالبة  على  ال�سعبي  الوطني 
من   8 و   7 الـ  املادتني  بتطبيق 
على  �سغط  ورقة  يعد  الد�ستور 
تاأخره  بعد  الد�ستوري  املجل�ش 
املادة  تطبيق  عن  االإعالن  يف 

102 من الد�ستور .
واأو�سح بن بيتور اأن تطبيق املادة 
عرب  مير  الد�ستور  من    102
ظل  ويف  الد�ستوري،  املجل�ش 
نائب  الرد على مطلب  تاأخره يف 
لذا  ال�سابقة،  املرة  الدفاع  وزير 
عمد قائد اأركان اجلي�ش مقرتحا 
اآخر، يتمثل  يف  تطبيق  املادتني 
7 و 8  من الد�ستور لل�سغط اأكرث 
من اأجل االإمتثال  ل�سيادة ال�سعب 
موؤ�س�ساته   ت�سيري  �سلطة  وت�سليمه 
القانون  يخوله  ما  اإطار  يف 

االأ�سمى للبالد«.
وتن�ش املادة 7 من الد�ستور على 
و  �سلطة  كل  م�سدر  ال�سعب  اأن 
لل�سعب  ملك  الوطنية  ال�سيادة 
منه    8 املادة  توؤكد  فيما  وحده 
ملك  التاأ�سي�سية  ال�سلطة  اأن  على 

لل�سعب.

جاب اهلل
 تفعيل املادتني 7 و8 
حت�سبان ل�سالح قايد 

�سالح

رئي�ش  اهلل  جاب  اهلل  عبد  علق 
جبهة العدالة والتنمية، على دعوة 
قايد  اأحمد  الدفاع  وزير  نائب 
و102  و8   7 املواد  بتفعيل  �سالح 
باأنها خطوة حت�سب له، داعيا اإياه 
اخلطى  نف�ش  على  لالإ�ستمرار 
ال�سعب  قرار  تغليب  يتم  حتى 
اجلزائري، حيث اأو�سح من خالل 
بر�ش«،  »�سبق  ملوقع  له  ت�رضيح 
متوقع  الدفاع  ويزر  نائب  باأن 
يف  مو�سحا  ال�سحيح،  باملكان 
هذا ال�سياق:” الفريق اأحمد قايد 
�سالح ا�ستجاب جلزء من مطالب 
ال�سعب، وال بد له اأن يتبع خطوات 
�سحيحة الأن مطالب اجلزائريني 

وا�سحة وتدعو لتغيري النظام”.
تطبيق  بخ�سو�ش  واأ�ساف 
املادتني 7 و8، باأن تفعيلهما بات 
�رضوريا، الأن املادة 102 لوحدها 
تخدم  وال  اإطالقا  كافية  لي�ست 

ال�سعب بل ت�ساهم يف بقاء النظام 
الذي يطالب ال�سعب بتغيريه حيث 
ونحن  العادية  االأمور  تعالج  اأنها 
اأزمة �سيا�سية غري  االآن وجلنا يف 
تدابري  اإتخاذ  ت�سلتزم  م�سبوقة 
واآليات اأخرى ت�ساعد على تطبيق 

املادة 102.
للبحث  دعا  ثانية  جهة  من 
حتقق  التي  امليكانيزمات  عن 
هذه  لكون   ،7 املادة  م�سامني 
هو  ال�سعب  اأن  تعني  املادة 
و�ساحب  العليا  ال�سلطة  �ساحب 
عائدا  الوحيد،  واملقرر  احلق 
بال�سورة اإىل خريطة الطريق التي 
جاءت بها املعار�سة، موؤكدا اأنها 
تعد منوذجا عمليا وا�سحا وفعاال 
من  اجلزائر  اإخراج  على  ي�ساعد 

االأزمة احلالية التي متر بها.

 الأفافا�ش تدعو لإن�ساء 
هيئة وطنية ملتابعة 

ومراقبة النتقال
 

جلبهة  الوطنية  القيادة  ك�سفت 
مبادرة  عن  اال�سرتاكية،  القوى 
بهيئة  القيام  اأجل  من  �سيا�سية 

وطنية ملتابعة ومراقبة االنتقال.
وطنية  هيئة  لو�سع  احلزب  ودعا 
االنتقال،  ومراقبة  ملتابعة 
ال�سيدة،  الهيئة  هي  تكون  حيث 
االنتقالية.  املرحلة  هذه  خالل 
تطبيق  على  الفعلي  ال�سهر  مع 
واالحرتام  املتخذة،  التدابري 
يف  الواردة  لاللتزامات  ال�سارم 
الهيئة  وتقوم  ال�سيا�سي.  امليثاق 
باإعداد جممل النظام االنتخابي، 
االنتخابي  اجلدول  وحتديد 
جمعية  بانتخاب  االجمايل، 

تاأ�سي�سية كخطوة اأوىل.
البديلة،  الهيئة  القرتاح  وبالن�سبة 
الدولة  متثيل  يف  الهيئة  تكلف 
�سوؤون  يف  باالأوامر  والت�رضيع 
توجيه  مع  الوطنية.  امل�سلحة 
ومراقبة عمل احلكومة االنتقالية، 
وهذا مبوافقة االتفاقية الوطنية، 

ملتابعة ومراقبة االنتقال.
املكلفة  االنتقالية  وعن احلكومة 
الوطنية،  االتفاقية  طرف  من 
تطبيق  مهمة  لها  �ستوكل 
املنبثقة،  والتو�سيات  املداوالت 
ال�سوؤون  بت�رضيف  �ستتكفل  كما 

اجلارية.

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين بورقلة علي بن عيوة

�جلي�ش �ل�ضامن �لوحيد 
ملطالب �حلر�ك �ل�ضعبي

.      قرار  املوؤ�س�سة الع�سكرية بتطبيق  املواد102/8/7 كان منتظرا

ثمن املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين 
 ، عيوة  بن  علي  ال�رضقي  باجلنوب 
الرامي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  قرار 
لتطبيق املواد 102/8/7 وذلك بهدف 
مطالب  مع  والفعلي  اجلاد  التجاوب 
الذي  ال�سلمي  االجتماعي  احلراك 
لالأ�سبوع  اجلزائر  وقعه  على  تعي�ش 
ال�ساد�ش تواليا . اأكد املن�سق اجلهوي 
ال�رضقي  باجلنوب  املدين  للمجتمع 
املوؤ�س�سة  قرار  اأن   ، عيوة  بن  علي 
الهادف   ، بالبالد  العليا  الع�سكرية 
التي   ،102/8/7 املواد  تطبيق  اإىل 
مطالب  �سالح  يف  معظمهما  ت�سب 
احلراك ال�سلمي ال�سعبي الذي تعي�ش 
على وقعه اجلزائر وهو ما من �ساأنه 
االأزمة  من  البالد  –اإخراج  -ح�سبه 
م�ستنقع  يف  الوقوع  وتفادي  احلالية 

الفراغ ال�سيا�سي وكذا الد�ستوري .
املن�سق  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املدين  املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 

يف  عيوة  بن  علي  ال�رضقي  باجلنوب 
معر�ش حديثه معنا اإىل اأبعد من ذلك 
اأكد باأن ال�سعب ملزم بالثقة  ، عندما 
يف اجلي�ش وموؤ�س�ساته الع�سكرية كيف 
�سوته  �سم  علنا  اأكد  الذي  وهو  ال 
احلراك  بداية  منذ  ال�سعب  ل�سوت 
ال�سلمي باجلزائر يف الـ 22 من فيفري 
املن�رضم وحلد كتابة هاته االأ�سطر .

بن  علي  وجه  فقد  ثانية  جهة  من 
اجلزائري  لل�سعب  مبا�رض  نداء  عيوة 
العمرية  �رضائحه  ومن خمتلف  عامة 
الوطني  اجلي�ش  يف  الثقة  تعزيز  اىل 
اأجل  من  حوله  وااللتفاف  ال�سعبي 
خماطر  اجلزائر  جتنيب  من  متكينه 
على  تطفو  معاملها  بداأت  حقيقية 
اإغفال املرتب�سني من  دون   ، ال�سطح 
واخلارج  الداخل  من  اجلزائر  اأعداء 
وا�ستقرار  اأمن  ل�رضب  املرتب�سني 

البالد .
�سالح .ب

زروال يعود اإىل باتنة بعد اأن فهم �سوء النوايا

�جلي�ش يف�ضل مناورة ��ضتغالل ��ضم زرو�ل
ال�سابق  الرئي�ش  ف�سل خمطط جلب 
بع�ش  حاولت  الذي  زروال  اليمني 
�سمعة  م�ستغلة  له  الرتويج  ااّلأطراف 
اأ�سا�ش  على  وتقدميه  االأخري  هذا 
من  الكثري  تخفي  اأجل  من   ، رئي�ش 
الوجوه يف ال�سلطة وراءه وعودة بع�ش 
الوقت  نف�ش  ويف   ، القدمية  الوجوه 
ت�سويه �سورة اجلي�ش و قائده الفريق 
من  اقرتب  الذي  �سالح  قايد  احمد 
اإىل تطبيق املواد  اأن دعا  احلل بعد 
7و 102 8من الد�ستور و التي تق�سي 
و  ال�سلطات  م�سدر  ال�سعب  كل  باأن 
املادة 102التي تقول ب�سغور من�سب 

رئي�ش اجلمهورية .
وكان اجلي�ش ال�سعبي الوطني بقيادة 
قايد  اأحمد  الفريق  اأركانه  رئي�ش 

اجتماعات  اإىل  اأ�سار  قد  �سالح 
 ، باجلزائر  اخلري  التريد  م�سبوهة 
 ، د�ستورية  غري  ب�سفة  جتتمع  هي 
التي  االجتماعات  هاته  من  حمذرا 

قال اجلي�ش �سيك�سفها يف وقتها .
تفطن  قد  زروال  الرئي�ش  اأن  ويبدو 
ا�ستغالله من  االآخر اىل حماولة  هو 
الع�سكرية  ال�سخ�سيات  بع�ش  طرف 
 ، جديد  من  للعودة  املتقاعدة 
د�ستورية  غري  قوى  مع  والتن�سيق 
وكذلك   ، م�رضوعها  اأجل مترير  من 
اجلي�ش  طروحات  على  الت�سوي�ش 

التي تقرتب من احلل .
باتنة  من  زروال  تنقل  فبعدما 
من  العديد  وبعد   ، العا�سمة  اإىل 
معه،  الطاولة  حتت  املفاو�سات 

 ، العا�سمة  اإىل  املجيء  اإىل  ا�سطر 
وملا فهم اأن ال�سيناريو املحبوك هو 
�سد قناعاته ، و اأنه ال ي�سع م�سلحة 
من  االن�سحاب  اإىل  اأ�سطر  البالد 
فيه  اجتمعت  الذي  امل�رضوع  هذا 
املتقاعدة  القيادات  من  العديد 
خارج القانون . وقد جاء رد اجلي�ش 
ال�سعبي الوطني بقيادة فريقه اأحمد 
قايد �سالح للرد على هذه املناورات 
ويقول  احلروف  على  النقاط  وي�سع 
كثب خمتلف  يراقب عن  اجلي�ش  اأن 
املناورات . كما عاد اجلي�ش يف بيان 
اآخر و اأقرتح احللول والتي ح�سبه هي 
على  تن�ش  7التي  املواد  تطبيق  يف 
وكذلك   8 املادة  و   ، ال�سعب  �سلطة 
�سغور  على  تن�ش  102التي  املادة 

من�سب رئي�ش اجلمهورية .
هذه  على  ال�سعبي  الرد  جاء  وقد 
ا�سدار  بعد  مبا�رضة  االقرتاحات 
البيان ، حيث خرج املئات اأول اأم�ش 
عن  يعربون  العا�سمة  ب�سوارع  ليال 
فرحهم بتجاوب اجلي�ش مع ال�سعب ، 
هاته االأمور التي يبدو اأنها مل تعجب 
مازالت  التي  االأطراف  من  الكثري 
تناور عرب اأذرعها من اأجل املحاولة 
قبلها  التي  اجلي�ش  حلول  متييع  اىل 
من  الكثري  اأن  يوؤكد  ما   ، ال�سعب 
العليا  امل�سلحة  التهمها  االأو�ساط 
و  الغنائم  يهمها  ما  بقدر  للبالد 
الأطراف  الوالء  تقدمي  و  املنا�سب 

اأجنبية .
 ع�سام بوربيع    
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.       ت�سريحات قايد �سالح �سغط اإ�سايف على املجل�ش الد�ستوري

امل�سيلة 

م�ضري�ت تدعم وت�ضاند قيادة �جلي�ش �لوطني 
املتظاهرين  من  الع�رضات  خرج 
�سلمية  امل�سيلة يف م�سرية  بوالية 
الوالية  عا�سمة  �سوارع  جابت   ،
�سعارات  حملوا  املتظاهرين   ،
متعددة تدعم بيان قيادة اجلي�ش ،  

املتظاهرون يف امل�سرية ال�سلمية 
، عربوا  عن دعمهم وم�ساندتهم 
 ، ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  لقيادة 
على  املتخذة  قرارات  مثمنني 
اأعرب  كما   ، القيادة  م�ستوى 

عن   ، اإلينا  حتدث  من  العديد 
الوقوف  بعد  الكبري  ارتياحهم 
من  ال�سعب  �سف  اإىل  اجلي�ش 
اجل احلفاظ على امن وا�ستقرار 
اجلي�ش  دعم  موؤكدين   ، الوطن 

امل�سريات،  بداية  منذ  لل�سعب 
ملوا�سلة   االأركان   قائد  داعيني 
على   احلفاظ  اجل  من  العمل 

الوطن اجلزائر .
عبدالبا�سط بديار



»الو�سط«من  يومية  علمت 
الإطاحة  اأن   ، مطلعة  م�سادر 
حداد  علي  الأعمال  برجل 
مغادرة  اأثناء حماولته  واعتقاله 
�سفر  بجواز  الوطني  الرتاب 
قانونية  وبطريقة غري  بريطاين 
باأم  احلدودي  املركز  عرب 
،باجتاه  الطارف  بولية  الطبول 
القناع  �سي�سقط  تون�س،  دولة 
حتما عن بع�س امل�سوؤولني من 
بينهم 28 واليا مبختلف وليات 
ولة   04 فيهم  مبا  اجلمهورية 
اإ�سافة   ، ال�رشقي  باجلنوب 
لـوزراء و اأمناء عامني بالوزارات 
ميتلكون ب�سكل اأو باآخر �رشكات 
وراء  من  يديرونها  ا�ستثمارية 
تاأ�سي�سها  مت  الأقارب  �ستار 

خالل ال�سنوات املا�سية . .
اأ�سارت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
انهيار  اأن   ، اجلهات  نف�س 
اإمرباطورية علي حداد وو�سعه 

ك�سف  بامكانه  التحقيق  حتت 
هوؤلء  �سيجعل    ، كثرية  اأ�سياء 
امل�سوؤولني خا�سة ما تعلق منهم 
الأ�سوات  تعالت  الذين  بالولة 
ب�سبب  برحيلهم  املطالبة 

ووقوفهم  الت�سيري  يف  عجزهم 
تعليمات احلكومة  خلف عرقلة 
اخلا�سة مبلفات عديدة كال�سغل 
ال�سناعي  ال�ستثمار   ، ال�سكن   ،
اأيامهم  يعدون  والفالحي 

�سكوى  طالبت  حيث   ، الأخرية 
يف  رفعت  احتجاجية  وعرائ�س 
وقت �سابق بتنحية هوؤلء الولة 
الفا�سلني لكن عالقتهم الوطيدة 
حال  الأفي�سوال�سابق  برئي�س 

دون حتقيق ذلك .
م�سادر  ك�سفت  ثانية  جهة  من 
التحقيق  اأن  مطلعة  اأخرى 
رئي�س  اأمالك  و  ممتلكات  يف 
حداد  علي  امل�ستقيل  الأفي�سو 
اأ�سماء  من  العديد  �ستك�سف 
امل�سوؤولني النافذين واملتورطني 
يف دعمهم مل�ساريعه ،و م�ساريع 
خمالفة  بطرق  اأ�سدقائه 
ال�سفقات  وقوانني  للت�رشيع 
املعطيات  ح�سب  العمومية 

الأولوية املتوفرة .
وح�سبما جاء على ل�سان متابعني 
للو�سع احلايل باأن الأيام القليلة 
من  الكثري  �ستك�سف  القادمة 
اأ�سماء  عن  بالك�سف  الأ�سياء 
م�سوؤولني على جميع امل�ستويات 
لهم �سلة مبا�رشة وغري مبا�رشة 

بال�سخ�س املعني.

رف�س رئي�س حزب اجليل اجلديد 
اجلي�س  دعوة  �سفيان  جياليل 
بتفعيل املادة 102 من الد�ستور، 
تتناق�س  املادة  بان هذه  معتربا 
الراف�س  ال�سعب  مطالب  مع 
اإىل  الداعي  و  النظام  لبقاء 
جمهورية جديدة م�ستقلة، داعيا 
مع  اإىل  الجتماع  �سالح  القياد 
لختيار  وال�سخ�سيات  الأحزاب 
املرحلة  النتقالية  ي�سري  من 
واقرتاح احللول ومن ثم الذهاب 
نزيهة  رئا�سية  لنتخابات 

و�سفافة .
الأم�س  �سفيان  جياليل  اعترب 
فروم  على  �سيفا  حلوله  عند 
دعوة  باأن  املجاهدة  جريدة 
من   102 املادة  بتفعيل  اجلي�س 
،م�سريا  متاأخرة  الد�ستور جاءت 
اأن مطالب ال�سعب جتاوزت هذه 
يريد  اأ�سبح  ال�سعب  و  املادة 
رحيل النظام ووجوهه ،مت�سائال 
املوؤ�س�سة  انتظرت  ملاذا   «
 2019 مار�س  حتى  الع�سكرية 
ودعت اإىل تطبيق املادة 102 من 
الد�ستور، وملاذا التزمت ال�سمت 
حالة  الرئي�س يف  و  �سنوات  منذ 
غري عادية ل ت�سمح له بالرئا�سة 

.«
ويف ذات ال�سدد، اأعاب املتحدث 
من   102 املادة  م�سمون  على 
املادة  اأن هذه  الد�ستور، م�سريا 
ت�سمن بقاء نف�س النظام ،مربزا 
اأن حزبه �سد املادة 102 و املادة 
الد�ستوري  للحل  راف�س  وهو   8

املتاأخر الذي يحافظ على نف�س 
املادة  تطبيق  مع  النظام ،وهو 
ال�سعب  ان  على  توؤكد  الذي   7
بان  م�سريا  ال�سلطة،  م�سدر  هو 
التوافق بني جماهري اجلزائريني 
هو على املادة 7 فقط من بنوده، 
احلايل  ثم  »الد�ستور  م�سيفا 
املرات،  من  العديد  يف  خرقه 
واأ�سبح  دون  م�سداقيته  فقد 
مبواده  قادر  غري  مفعول  فهو 
لالزمة  ،  حل  اإيجاد  على 

فالميكن الرجوع اإليه ».
وقال املتحدث باأنه على اجلي�س 
اإعالن ال�سمانات و احلفاظ على 
لل�سلطة  ولي�س  ال�سلمي  النتقال 
دوره  لأن  املبادرة  زمام  اأخذ 
واإمنا  الأزمة  حل  كيفية  لي�س 
البالد  ا�ستقرار  و  اأمن  حماية 

على حد قوله .
ومن جهة اأخرى، اأعترب  املتحدث 
باأن بيان  اجلي�س اأول اأم�س  مثري 
»موؤ�س�سة  م�ستغربا  لالأ�سف، 
اجتماعات  على  تتكلم  كاجلي�س 
�رشية وعن املوؤامرات ،دخلنا يف 
حالة كارثية »، م�سريا باأن اجلي�س 
موؤ�س�سة  انه  املفرت�س  من 
البالد  امن  عن  تتحدث  منظمة 
اجتماع  اإىل  الإ�سارة  يجب  ،ول 
لبع�س الأفراد، �سيما واأنهم غري 
معنيني باإقامة جربية متنعهم من 
ذلك ح�سبه ،قائال » اأما اإذا كانت 
خمابرات  حول  معلومات  هناك 
�سخ�سيات  مع  اجتمعت  اأجنبية 
يتدخل  مل  فلماذا  الرئا�سة،  من 

معتربا  ينتظر«،  وماذا  اجلي�س 
يربز  ذلك  بان  ال�سدد  ذات  يف 
باأن ال�سلطة يف ارتباك وباأنها مل 
من   102 املادة  تطبيق  ت�ستطيع 

الد�ستور .
ال�سعب  باأن  جياليل  واأو�سح 
اجلزائر،  يف  �سي�سي  يريد  ل 
مفيدا بان ” هناك اأموال واأفراد 
جاهزين لدعوة اجلي�س للتدخل، 
املوؤ�س�سة  اأن  بفكرة  والدفع 
هذه  من  املنقذ  هي  الع�سكرية 
الأزمة، لكن على اجلي�س التاأكيد 
يف ت�رشيحات لل�سعب انه �سيقدم 
يف ظرف �ستة اأ�سهر كل القوانني 
التي �ست�سمن ت�سليم ال�سلطة له، 
اأن يكون خطاب اجلي�س هو  اأما 
اأن احلراك اأحدث الفو�سى وحتم 
تدخله، فهنا اأ�سري اأن اجلزائريني 
ولي�س  دميقراطية  دولة  يريدون 

ع�سكرية” على حد تعبريه
واأ�سار نف�س املتحدث باأنه يجب 
نف�سهم  تنظيم  املواطنني  على 
الكفاءة  ذوي  من  ممثلني  عرب 
ولديهم برامج تنموية م�ستقبلية، 
عاتق  على  الآن  امل�سوؤولية  لن 
على  م�سددا  ال�سعبي،  احلراك 
لتجاوز  احلوار  انتهاج  �رشورة 
اختيار  اين جتب  املرحلة،  هذه 
بهذه  النظام  لتمثل  �سخ�سية 
ال�سلطة  ت�سليم  اأجل  من  الفرتة 
جمموعة  تكون  ورمبا  لل�سعب، 
على  وتتكون  واحد،  فرد  ولي�س 

الأكرث من 5 �سخ�سية.
عدم  اإىل  امل�سدر  نف�س  ودعا 

على  املرحلة  هذه  يف  العتماد 
من  �سيا�سي،  لتيار  وا�سح  رمز 
التيارات  من  رف�سه  جتنب  اجل 
يجب  بل  الأخرى،  ال�سيا�سية 
ل  و�سطية  �سخ�سية  تكون  اأن 
الأقل،  على  احد  منها  يتوج�س 
باأجل  الفرتة  حتديد  اإىل  لفتا 
ق�سري، وكذا الهدف منها، وعدم 
للم�سريين  �سيا�سي  طموح  وجود 
انتخابات  قبل  املرحلة،  لهذه 
يعرب فيها ال�سعب ويختار ممثليه 

بحرية
دعوات  ب�سدة  املتحدث  وانتقد 
،موؤكدا  ال�سعبي  احلراك  تاأطري 
ول  لل�سعب  ملك  احلراك  باأن 
اأي جهة ركوب املوجة  ت�ستطيع 
اإىل  ال�سعب  ،داعيا  احتواءه  و 
حتى  التظاهر  يف  ال�ستمرار 
اإيجابيا  ال�سلطة  ت�ستجيب 

للمطالب املرفوعة .
النظام  باأن  املتحدث  واأكد 
يف  وهو  انتهي  قد  ال�سيا�سي 
للزوال ،مثمنا ما حققه  الطريق 
غرار  على  ال�سعبي  احلراك 
�سحب  و  الرئا�سيات  تاأجيل 
و  اأخرى  لولية  تر�سحه  الرئي�س 

التعديل احلكومي.
اأخر، فتح املتحدث  �سياق  و يف 
املوالة،  اأحزاب  على  النار 
معتربا بانها جمرد ديكور مزيف 
هذه  م�سريا  بان   ، النظام  تبناه 
ق�سايا  يف  متورطة  الأحزاب 

الف�ساد و الف�سائح .
اإميان لوا�س

من بينهم 04والة باجلنوب ال�شرقي

جياليل �شفيان �شيفا على منتدى املجاهد

اأحمد باحلاج 

الإطاحة بعلي حداد ي�ضع 
28 واليا يف قلب املدفع

اأحزاب املوالة جزء من الديكور الذي تبناه النظام

بعد ا�شتنفاذ اإجراءات االإعذارات  واكت�شاف 
جتاوزات يف الت�شيري واالأ�شغال

النيابة العامة بتلم�ضان 
حتقق مع جممع علي حداد

كان يحمل جواز �شفر بريطاين

منع علي حداد من 
مغادرة الرتاب الوطني

وقفة اأمام �شاحة الربيد املركزي

ع�ضرات اجلزائريني 
ي�ضاندون مقرتح اجلي�ش

ك�سفت م�سادر مقربة من جمل�س 
ق�ساء ولية تلم�سان ان  م�ساحلها 
يف  الأخ�رش  ال�سوء  اأعطت  قد 
ال�سيد  مع  حتقيقات  مبا�رشة 
علي حداد مالك  موؤ�س�سة جممع 
بتهم  العمومية  لالأ�سغال  حداد 

تقيله  لها عالقة بالف�ساد .
التي  امل�سادر  وح�سب  هذا 
اأوردت اخلرب فان الق�سية متعلقة 
م�سبوهة  و�سفقات  مب�ساريع 
تلم�سان   احلديدية  ال�سكة  تخ�س 
الطريق   ، الغربية  احلدود 
باإقليم  وج�رشين  ال�ساحلي 
تلم�سان   �سمال  كلم   25 الرم�سي 
بني حمطة  املياه   اأنابيب   ومد 
حتلية املياه بهنني وحمطة ال�سخ 
نقاط  اإىل  بالإ�سافة  ب�سكاك 
الدفع بالطريق ال�سيار، وكذا كراء 
�سيدي  بقرية  للموؤ�س�سة  موقع 
احمد  والتي مل تدفع  املوؤ�س�سة  
تكاليفها زيادة على الن�سب على 
للتاأمينات   الوطني  ال�سندوق 
ان  تبني  حيث   ، الجتماعية 

التي مقرها يف بجاية  املوؤ�س�سة 
ال�سرتاكات  دفع  تدعي  كانت 
، وببجاية  ال�رشكة  للعمال  مبقر 
ال�سرتاكات   دفع  تدعي  كانت 
هذه   ، يتم  مل  ما  وهو  بتلم�سان 
اأن  تبني  بعدما  جاءت  املتابعة  
مبالغ  على  حت�سل  حداد  جممع 
مالية كربى تتجاوز الأ�سغال التي 
الطريق  مب�رشوعي  اإجنازها  مت 
ال�ساحلي   والطريق  ال�سيار 
وال�سكة احلديدية  التي هي غري 
تلقت  اأنها  كما   ، فيها  خمت�سة 
م�رشوعي   يف  اإ�سافية  مبالغ 
اأن  عو�س  بالرم�سي   اجل�سور  
عليها  التاأخري  �رشائب  تفر�س 
 ، �سنوات  اخلم�س  تعدت  والتي 
هذا ومن املنتظر اأن تبداأ النيابة 
املتابعة   اإجراءات  يف  العامة 
العذارات  ا�ستنفاذ  بعد  خا�سة 
الأ�سغال  مديرية  قدمتها  التي 
تلم�سان  لولية  العمومية  

للموؤ�س�سة
حممد بن ترار

اجلزائرية  ال�سلطات  منعت   
ورجال  �سامية  �سخ�سيات 
اجلزائر،  مغادرة  من  اأعمال 
و�سائل  نقلت  ما  بح�سب 
اإعالم وطنية، يف حني اأرجعت 
اإجراءات  اأنها  اإىل  اخلطوة 
حت�سبا  اإقرارها  مت  حتفظية 
اجلزائر،  يف  الراهن  للو�سع 
اأنه مت توقيف  اأو�سحت  حيث 
حداد  علي  الأعمال  رجل 
تون�س  مع  احلدودي  باملعرب 
�سيغادر  كان  اأين  الطبول«  »اأم 
كما  ليال.  الوطن  اأر�س 
الأعمال  رجل  اأن  اأو�سحت 

والرجل الأول بالأف�سيو �سابقا، 
ال�سفر  جلواز  حامال  كان 
على  توقيفه  الربيطاين خالل 
بالطارف  التون�سية  احلدود 
اجلمارك  عنا�رش  طرف  من 
اإجراءات  يف  �رشوعه  اأثناء 
املغادرة، يف حني لك تك�سف 
عما  ول  العملية  تفا�سيل  عن 
تبعها من خطوات، يف حني اأنه 
ال�سلطات  قرار  مبوجب  ياأتي 
�سخ�سيات  منع  اجلزائرية 
من  اأعمال  ورجال  �سامية 

مغادرة اأر�س الوطن.
  �س.ب 

خرج  ع�رشات  اجلزائريني الأم�س 
الربيد  اأمام  �ساحة  وقفة  يف 
املوؤ�س�سة  بيان  عقب  املركزي 
جتاوبا  لقى  الع�سكرية  الذي 
،معربني  املتظاهرين  كبريا  بني 
اجلي�س،  ملقرتح  م�ساندتهم  عن 
يف  التدخل  اإىل  اجلي�س  داعني 
تعي�سها  التي  الأزمة  حلل  احلني 

البالد  .
لفتات  املتظاهرين   وحمل 
»ال�سعب يطالب من جي�سه التدخل 
نظام  و  احلني«،«بوتفليقة  يف 
بالإنقالب  اإل  يذهبو  لن  الأفالن 

اعتقال  يف  اجلي�س  مع  »،«ال�سعب 
الفريق  الع�سابة«،«ح�رشات  اأفراد 
»علي  تنحية  �سالح  قايد  اأحمد 
جميع  عزل  يجب  لتكفي  بابا« 
النظام  ورموز   40 الل�سو�س 
احلامي  هو  »،«اجلي�س  الفا�سد 
الرتاب  لوحدة  الر�سمي  والراعي 
اأحمر  خط  الوطني«،«اجلزائر 
اأحمر«،ومت�سك  خط  ال�سعب  و 
البالد  بهتاف«كليتو  املواطنون 
نولو  الع�سابة  يال�رشاقني«،نحوا 

لبا�س«.
اإميان لوا�س

�شيجد زهاء 28 واليا من خمتلف واليات اجلمهورية من بينهم 04 والة باجلنوب ال�شرقي ، يف وجه 
املدفع عقب توقيف رجل االأعمال والرئي�س ال�شابق لالأفي�شو علي حداد ، هذا االأخري الذي كان 

مبثابة احل�شن املنيع مل�شوؤولني نافذين.
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داللية  �شحنات  ال�شابقة  العبارة  حتمل 
متناق�شة،  معاِن  بني  تربط  فهي  قوية، 
احلياة واملوت، واحلزن وال�شعادة، وبقدر 
ما جتمع يف طياتها هذه التناق�شات، بقدر 
اأ�شحابها  يوليها  التي  االأهمية  تو�شح  ما 
كل  فوق  و�شعت  اإذ  بالدهم،  مل�شلحة 
فيما  اأخذت  العبارة  هذه  لكن  اعتبار. 
بعد منحى اآخر �شاخرا يدل على النفاق، 
ي�شل  والذي  يوميا  للملك  املعلن  فالوالء 
ما  �رسعان  عقود،  اإىل  االأحيان  بع�ض  يف 
ينمحي مع وفاة امللك وينقلب اإىل �شعادة 
نيل  يف  طمعا  ب  املن�شّ باخلليفة  معلنة 
املكا�شب  وبالتايل احلفاظ على  ر�شاها، 

ال�شخ�شية املحّققة.

التاريخ يعيد نف�سه

اإن ما يحدث يف اجلزائر خالل هذه االأيام 
يف  يحدث  كان  مبا  بعيد  حّد  اإىل  �شبيه 
الوالء عندنا  لكن  الو�شطى،  القرون  اأوربا 
مل يكن اأبدا للوطن ،و ال لالأ�شخا�ض ،واإمنا 
الزمرة  للمنا�شب، فقبل 22 فيفري كانت 
املحيطة بالرئي�ض تعلن وحدتها ووالءها 
له، وكانت تتعارك علنا ب�رسا�شة وا�شتماتة 
رغبة منها يف ا�شتمرار حكمه، لكن ما اإن 
تغّيت االأمور حتى انف�ض اجلمع باحثني 
عن ال�شخ�ض اأو املجموعة اأو الهيئة التي 
امل�شاندة جاهز  فبيان  الوالء،  لها  يعلنون 
اأو  ال�شخ�ض  ا�شم  �شوىذكر  ينق�شه  وال 
�شخ�ض  ينطق  فما  املعنيني،  االأ�شخا�ض 
وابال  وترى  اإال  براأي  القرار  اأ�شحاب  من 
عليه  تت�شاقط  امل�شاندة  بيانات  من 
احلرباء  اأن  لدرجة  حّمام،  مر�ّض  كزخات 
�رسعة  من  منده�شة  اأمامهم  تقف 

حتّولهم.
هوؤالء  فيه  وقع  الذي  اخلطاأ  لكن 
بع�ض  اأي�شا  فيه  ووقع  الطفيليني، 
نف�شها  ت�شع  التي  وال�شخ�شيات  االأحزاب 
يف  اأبدا  يكن  مل  االإ�شكال  اأن  معار�شة، 
اأنه  من  الرغم  على  الرئي�ض،  من�شب 
احلراك.  اندالع  اأ�شباب  اأحد  من  كان 
اال�شتقالل  منذ  القائم  النظام  طبيعة  اإن 
روؤ�شاء  من  فكم  بالتغيي،  امل�شتهدف  هو 
تعاقبوا على احلكم يف اجلزائر، وملتتغي 
معهم االأو�شاع،بل ازدادت �شوءا.وبالتايل، 
فالذين يقّدمون حلوال تنتهي بت�شكيل هيئة 

رئا�شية، اأو انتخاب رئي�ض جديد،لن يحّل 
اأبدا االإ�شكال، و�شيعيدنا بطريقة اآلية اإىل 
العبارة نف�شها: مات امللك، عا�ض امللك،  

وتعود رمية اإىل عادتها القدمية. 

ارتفاع �سقف املطالب

احت�شنه  الذي  احلراك  يف  نتاأمل  عندما 
فيه،  املرفوعة  املطالب  ونقراأ  ال�شارع 
�شخ�ض  رحيل  على  ملتتوقف  جندها 
اأمورا  معها  حملت  بل  فقط،  الرئي�ض 
احلركية  مواكبة  اجلميع  وعلى  اأخرى، 
الذي  االأول  املطلب  يف  الت�شبث  وعدم 
كان يف بداياته ينادي باإ�شقاط اخلام�شة، 
معها  �شقطت  كما  �شقطت،  فاخلام�شة 
فكرة التمديد، وعهدة الرئي�ض قد قاربت 
خياران  لديه  اأ�شبح  بحيث  االنتهاء،  على 
االآن، اإما اال�شتقالة اأو العزل بقوة القانون 
بعد 28اأفريل، مبعنى اأن الق�شية قد اأ�شبح 
مطلبا  يحمل  فال�شعب  منها،  مفروغا 
امل�شاركني  جميع  رحيل  يف  يتمثل  اآخر 
حّل  االأحزاب  لهذه  فهل  ال�شلطة،  يف 
االنتخابات  با�شتطاعة  هل  االأمر؟  لهذا 
ونزيهة  حّرة  كانت  واإن  حتى  الرئا�شية 
نكون  اأن  يجب  بالتغيياملرجو؟  تاأتي  اأن 
نغلّط  اأن  يجب  وال  اأنف�شنا  مع  �رسيحني 
اأخذ  ال�رسوري  ملن  اإنه  العام،  الراأي 
االآخرين،  ومن جتارب  التاريخ  من  العربة 
تتحدث  التي  االأمثلة  من  الكثي  فهناك 
اأو حتّولهم  املنتخبني،  الروؤ�شاء  ف�شل  عن 
ال�شعب  اأو�شلهم  بعدما  دكتاتوريني  اإىل 
اإىل ال�شلطة، مناذج ميكن اال�شت�شهاد بها 
واآ�شيا،فال  واإفريقيا  الالتينية  اأمريكا  من 
يكفي عزل �شخ�ض وتعوي�شه ب�شخ�ض اآخر 
ليتحّقق التغيياملن�شود، الأن ال�شلطة وبكل 
ب�شاطة ال ميثلها �شخ�ض الرئي�ض وال زمرة 
االأ�شخا�ض املحيطني به، بل متثلها �شبكة 
االإدارة  يف  املتغلغلة  اخليوط  من  معقدة 
الد�شتورية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف  ويف 
لذلك  العميقة،  بالدولة  البع�ض  ي�شميها 
عمل  اإيقاف  من  متّكننا  اآلية  اإيجاد  يجب 

تلك ال�شبكة واحلّد من ن�شاطها.

تغيري منظومة الت�سيري

هذا ال يتاأتى اإال عن طريق  تغيي منظومة 
ال�شعب  يريد  ما  وهذا  برّمتها،  الت�شيي 
بني  يحدث  هدفلن  لكنه  اإليه،  الو�شول 
ت�شطي  ي�شتوجب  بل  و�شحاها،  ع�شية 
خارطة طريق واقعية بحكمة وروية حتى 
طريق  جديد،  من  القطار  ينحرف  ال 
لعمل  احلقيقي  املناخ  بتاأ�شي�ض  ي�شمح 
يف  با�شتقاللية  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات 
منه  ميّكننا  ال  ما  وهذا  القانون،  اإطار 
املوؤ�ش�شات  الأن  جديد،  رئي�ض  انتخاب 
�شئنا  عمله  �شتعرقل  حاليا  املتواجدة 
جمل�ض  اإن�شاء  يف  يكمن  فاحلل  اأبينا،  اأم 
تاأ�شي�شي ينتخبه ال�شعب، يقوم باإعادة بناء 
تعديل  طريق  عن  جديد  من  املوؤ�ش�شات 
وخلق  االأمر  ا�شتلزم  ان  حلّها  اأو  قوانينها 
موؤ�ش�شات اأخرى بديلة وكفيلة باأن ت�شمن 
اإطار  يف  املن�شودة  االجتماعية  العدالة 
االأخي  يف  فال�شعب  حقيقي،  دميقراطي 

هوم�شدر �شلطة االختيار.
اأو  ال�شخ�شية  نحو  االأنظار  توجيه  اإن 
من�شب  �شيتولون  الذين  االأ�شخا�ض 
الرئا�شة، وجعله هدفا وحيدا حلّل االأزمة 
بل  �شائبا،  لي�ض  البالد،  فيها  تعي�ض  التي 
ال�شيا�شي،  اخلبث  من  بع�شا  فيه  نلم�ض 

فهذا احلّل  ي�شبه اإىل حّد بعيد دعوة 
اأع�شاء اللجنة املركزية لالأفالن 

من�شق  راأ�ض  باإ�شقاط 
وتعوي�شه  الت�شيي  هياأة 

ما  اآخر،اأو  ب�شخ�ض 
اإطارات  به  يقوم 

حزب االأرندي من 
حتركات من اأجل 
االإطاحةباأمينهم 
العام، فهل تغيي 
�شيغّي  الروؤو�ض 
احلزبني؟  م�شار 
التاريخ  لنرتك 
ع�شاه يجيب عن 

الت�شاوؤل،  هذا 
فما نالحظه حاليا 

هو اأن الدينا�شورات 
تعود  التي  هي  نف�شها 

مفتعلة  اأزمة  كل  مع 
يف  بينها  فيما  لتت�شارع  

يح�شن  مل  م�رسحية  �شبه 
تعود  اأدوارهم،ثم  تاأدية  اأبطالها 

يف  احلياة  طبيعتها،وت�شتمر  اإىل  االأمور 
رتابة مقيتة وكاأن �شيئا مل يكن، وهذا ما 
يرف�شه ال�شعب ، اأن تتم تنحية االأ�شخا�ض 
وتقدميهم ككب�ض فداء وتعوي�شهم باآخرين 

ل�شمان ا�شتمراريةالنظام القائم.
ال�شلطة  عكفت  التي  ال�شيا�شية  اللعبة  اإن 
انتفا�شة �شعبية قد  اإجراءها مع كل  على 
ال  االأجنحة  و�رساع  مك�شوفة،  اأ�شبحت 
ميكن باأّي حال من االأحوال اأن يقود ال�شعب 
اإىل �رسف النظر عن مطالبه، والتّحول اإىل 
تبني اأحد الطرحني، فهو يحمل منذ بداية 
القرار  اأ�شحاب  يريد  ال  كلمتني  حراكه 
�شماعها، اأو اأنهم يتظاهرون بعدم فهمهم 
رحيل  والتغيي،  بالرحيل  يطالب  اإنه  لها، 
ال�شلطة  يف  �شاركت  التي  االأوجه  جميع 
النظام  وتغيي  طبيعتها،  كانت  مهما 
املنظور  هذا  اجلزائر.ووفق  يف  القائم 
الدينا�شورات  اإىلاإخراج  ال�شعب  يدعو  ال 
يّدعي  كما  العميق  �شباتها  من  القدمية 
البع�ض مرتّجيا اإياها بالعودة اإىل ال�شاحة 
فمن  ل�شببني:  مرفو�شة  فهي  ال�شيا�شية، 

تعترب  جهة 

من  فرتة  يف  ال�شلطة  يف  م�شاركا  طرفا 
الفرتات، ومن جهة اأخرى يطالب ال�شعب 
الهرمة  ال�شخ�شيات  اإخراج  ال  بالت�شبيب 
الواجهة،  اإىل  واإعادتها  تقاعدها  من 
ال�شباب،  به  يقم  مل  احلراك  هذا  وكاأّن 
فهل  ال�شعلة،  بت�شليم  البتة  يطالبوا  ومل 
لي�شوا  االأحزابق�رسا،  نظر  يزالونفي  ال 
دعاة  ال�شامية؟اإن  املنا�شب  لتقلّد  اأهال 
تفّطن  قذرة  لعبة  ميار�شون  الطرح  هذا 
لديه  لي�ض  االأخي  ال�شعب،وهذا  اإليها 
جّماهتمامه  بل�شّب  ملمار�شتها،  الوقت 
على كيفية بناء جمهورية جديدة ال مكان 
نظام  على  قائمة  فيها،  ال�شلطة  لرموز 
التي  الثورية  ال�رسعية  عن  بعيد  حكم 
الزمن، يف حني  من  لعقود  ك�شعار  ُحملت 
بينهم �رسعية  اأ�شحابها يطبقون فيما  اأن 
مما  احلذر  وجباأخذ  لهذا  الغنائم.  جمع 
يخاط يف الكوالي�ض داخليا وخارجيا، مع 
االأولويات  نحو  االأنظار  توجيه  �رسورة 
هذاالنظام  حتقيق  اإىل  بنا  تدفع  التي 
ولي�ض  ثانية،  وتاأ�شي�ض جمهورية  اجلديد، 
باألوان  نف�شه  النظام  اإنتاج  اإعادة 

خمتلفة.
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مات امللك .. عا�ش امللك

يعود اأ�سل عبارة )) مات امللك..عا�ش 
امللك(( اإىل  فرن�سا، وهي عبارة تقليدية 

تعلن وفاة امللك وتن�سيب ملك جديد 
يف الوقت نف�سه حتى ل يحدث فراغ يف 
ال�سلطة، فقدميا كانت احلروب كثرية 

ال�ستعال يف اأوربا بحيث ل تخمد حرب 
مع جهة اإل وت�ستعل مع جهة اأخرى، الأمر 
الذي اأدى بالعائالت امللكية اإىل الإ�سراع 

يف تن�سيب ملوك جدد حتى ل حتدث فتنة  
قد توؤدي اإىل ن�سوب �سراع بني اأفراد العائلة 

نف�سها، ي�ستغله العدو لالنق�سا�ش عليهم، وقد 
اأخذت اإنكلرتا فيما بعد بالفكرة، حيث اأنه بعد وفاة 

امللك هرني الثالث، كان ابنه اإدوارد الأول يقود حملته 
ب هذا الأمري ملكا من دون علمه، ومل  ال�سليبية، فن�سّ

ي�سلهخرب موت والده اإل بعد عودته.

بقلم د.بوعالم بطاطا�ش
اأ�ستاذ جامعي / بجاية

ت/ب�شي عالوة
ت/ب�شي عالوة



املت�رضرون  من  الكثري  وا�ستغرب 
امل�س�ؤولة  اجلهات  تدخل  من 
املمار�سات  لهذه  حد  ل��سع 
الذين  الأ�سخا�ص  واأن  ل�سيما 
يدع�ن ملكيتهم للأرا�سي يق�م�ن 
مبا�رضة  من  امل�ستفيدين  بتهديد 
يح�زون  ه�ؤلء  اأن  رغم  الأ�سغال 
من  مم�سية  ر�سمية  قرارات  على 
عدد  واتهم   ، ال�لية  وايل  طرف 
ال�سياق  ذات  يف  امل�ستفيدين  من 
عدم  بالتقاع�ص  الروي�سات  بلدية 
ببارونات  و�سف�ا  ملن  حد  و�سع 
تقارير  رفع  خلل  من   ، العقار 

�سدهم للم�سالح املعنية.
م�سالح  على  اأنه  م�ستك�ن  وقال 
ال�لية التدخل واإيجاد حل  للماأزق 
امل�سالة  ك�ن  فيه  و�سعتهم  الذي 
  ، باملخاطر  وحمف�فة   معقدة 
الأ�سخا�ص  مت�سك  ب�سبب  خا�سة 
اأرا�سيهم  يعتربونه  مبا  املعني�ن 
حقهم  على  ا�ست�لت  الدولة  وان 
ورقلة  وايل  املحتجني  ونا�سد   ،
بالتدخل  جلوي  القادر  عبد 
 ، املع�سلة  لهذه  حل   واإيجاد 
املعنية  امل�سالح  اأن  اإىل  م�سريين 
وكذا  الدولة  اأملك  مديرية  منها 
بلدية الروي�سات عجزا عن احت�اء 

جعل  الأمر  الق�سية  هذه  قلقل 
يف  الأرا�سي  من  امل�ستفيدون 
الأ�سخا�ص  م�اجهات مبا�رضة مع 

املدعني مللكيتهم للأرا�سي .
منحهم  امل�ستك�ن  وا�ستغرب 
اأملك  بني  نزاع  حمل  اأرا�ص 
يجاهرون  واأ�سخا�ص  الدولة 
باملقابل   ، للأرا�سي  مبلكيتهم 
ال�سمت  املذك�رة  املديرية  تلتزم 
وعدم  احلا�سلة  النتهاكات  حيال 
لت�قيف  فعل  ردة  باأي  قيامها 
ه�ؤلء عند حدهم وت�س�ية امللف 
من  للم�ستفيدون  ي�سمح  مبا 
اأي  بدون  الإجناز  اأ�سغال  مبا�رضة 
م�ساكل اأو تعقيدات  ،م�ؤكدين اأنه 
ردع  املخت�سة  امل�سالح  على  كان 
تركهم  ولي�ص  القان�ن  بق�ة  ه�ؤلء 
الريفي  الدعم  برنامج  يعرقل�ن 
احلك�مة  على  �رضفت  الذي 
على  جت�سيده  اأجل  من  املليري 

اأر�ص ال�اقع. 
ويعتزم امل�ستفيدون من التجزئات 
 ، املذك�ر  امل�قع  يف  العقارية 
اأمام  والعت�سام  ال��سع  ت�سعيد 
ال�سلطات  لإجبار   ، ال�لية  مقر 
القان�نية  م�س�ؤولياتها  حتمل  على 
اأن  م�ؤكدين   ، الق�سية  ملف  اإزاء 
اإيجاد  بني  خمريون  امل�س�ؤولني 
خمرج لل��سعية القائمة اأو منحهم 

ال�سكن  ب�سيغة  جديدة  م�ساكن 
الجتماعي كتع�ي�ص عن الأرا�سي 
واأنهم  ل�سيما  لهم  منحت  التي 
البطاقية  يف  م�سجلة  اأ�سمائهم 

ال�طنية لل�سكن كم�ستفيدين .
الريفي  الدعم  برنامج  اأن  ومعل�م 
اأنه قد  الروي�سات ورغم  بلدية  يف 
قطع  اأ�س�اطا م�سجعة خا�سة بحي 
احلدب الذي عرف اجناز جتزئات 
كبرية ، اإل اأن واقع احلال ل يزال 
اإعادة  اإىل  متابعني  ح�سب  بحاجة 
تقييم ومتابعة لن هناك جتاوزات 

باجلملة يف هذا الربنامج ، خا�سة 
التي  العقارية  الف�ساءات  ق�سية 
ويق�ل   ، امل�ساكن  عليها  برجمت 
خروقات  هناك  اأن  ملحظ�ن 
م�سح  عمليات  يف   حتى  رافقت 
الأرا�سي مل يتم التحقيق فيها من 
وهناك  املعنية  امل�سالح  طرف 
مت  باأرا�ص  تتعلق  غام�سة  حالت 
وجه  دون  نافذة  جلهات  م�سحها 
حق وكانت حمل �سكاوى وعرائ�ص 
فيها  النظر  يتم  مل  احتجاجية 

لأ�سباب جمه�لة .

ب�لية  حملية  جمعيات  نا�سدت   
على  الأول  امل�س�ؤول  مترنا�ست، 
اجليليل   دومي  التنفيذي  اجلهاز 
التدخل العاجل لرتحيل  اأجل   من 
باجتاه  الأفارقة  الرعايا  من  عدد 
بعد  وذلك  الأ�سلية  بلدانهم 
�سلتهم  تفيد  معل�مات  ورود 
وترويج  الإجرام  معدلت  بارتفاع 
املخدرات والأقرا�ص املهل��سة .

وطالب �سكان اأحياء و�سط املدينة 
مترنا�ست  يف معر�ص حديثهم مع 
ال�سلطات  من   ، »ال��سط«  جريدة 
مع  التجاوب  ب�رضورة  املعنية 
مطلبهم املتمثل يف ترحيل  1800 
جن�سيات  يحمل�ن  اإفريقي  رعية 
وت�ساد  مايل  لدول  خمتلفة 
والغاب�ن  وال�سينغال  والكامريون 
اأعمال  يف  ت�رطهم  ب�سبب  ،وذلك 
عنيفة �سد ال�ساكنة كالقتل العمدي  
بالإ�سافة اإىل الرتفاع املذهل  يف 
والك�كايني  املخدرات  ترويج 

الذي  الأمر  املهل��سة  والأقرا�ص 
وال�سخط  الغليان  من  حالة  ولد 
الذين  ال�سكان  لدى  الكبريين 
لل�سارع  باخلروج  ت�عدوا  بدورهم 
والت�سعيد من لهجة الحتجاجات 
يف حالة ما مل جتد مطالبهم اإذانا 

�ساغية.
 من جهتها عاجلت م�سالح الأمن 
ال�طني خلل ال�سنة اجلارية اأزيد 
بالإخلل  تتعلق  ق�سية    30 من 
على  مت  حيث   ، العام  بالنظام 
اإفريقي  رعية    19 ت�قيف  اإثرها 
الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
على  عر�سهم  مت  معهم  القان�نية 
لدى  اجلمه�رية  وكيل  ال�سيد 
اإدانة  مت  اأين   ، مترنا�ست  حمكمة 
اجلميع ب�سنة �سجنا م�ق�فة النفاذ 
الطرد من  اإجراءات  ا�ستكمال  مع 
القامة  بتهمة  ال�طني  الرتاب 

الغري �رضعية .
�أحمد باحلاج 

بالأمن  ال�رضطة  ق�ات  متكنت 
من  اأدرار  ب�لية  الثاين  احل�رضي 
قامت  اأ�رضار  بجمعية  الإطاحة 
حمل  داخل  من  معدات  ب�رضقة 

خا�ص بتلحيم احلديد.
وقائعها  تع�د  الق�سية  حيثيات 
وعلى  املن�رضم   الأ�سب�ع  لنهاية 
اإثر دوريات راجلة لق�ات ال�رضطة 
الثاين  احل�رضي  للأمن  التابعة 
على  كان  �سخ�سان  انتباههم  لفت 
جهاز  يحملن  نارية  دراجة  منت 
ف�ر  بالفرار  قام  احلديد  تلحيم 
على  ال�رضطة،  لق�ات  م�ساهدتهم 
يف  الدوريات  تكثيف  مت  دلك  اإثر 
خمتلف الأحياء والأزقة املجاورة 
وهما  املعنيان  ت�قيف  ليتم 
العمر 25 �سنة،  من  يبلغان  �سابان 
مقر  اإىل  حت�يلهما  مت  مبا�رضتا 
ل�ستكمال  الثاين  احل�رضي  الأمن 
التحقيق اأين مت ا�ستدعاء �ساحب 
املحل الدي �رضح اأنه حقا تعر�ص 
لل�رضقة من حمله اخلا�ص بتلحيم 
جهاز  ا�ستهدفت  والتي  احلديد 
تلحيم حديد، 03 قاطعات حديدية 

بالإ�سافة اإىل هاتف نقال وقارورة 
غاز �سغرية احلجم ،بعد ا�ستكمال 
تقدميهما  مت  الإجراءات  جميع 
ال�سيد  بتاريخ 27/03/2019 اأمام 
حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل 
حماكمتهما  متت  اأدراراأين 
يف  �سدر  اأين  ف�رية  حماكمة 
نافدة  حب�ص  حقهما 05 �سن�ات 
تقدر  مالية  وغرامة  الإيداع  مع 
بالإ�سافة  ب500.000.00 دج 
كتع�ي�ص  اإىل 25.000.00 دج 

لل�سحية.
باأمن  ال�رضطة  ق�ات  وتبقى  هذا 
جميع  يف  جمندة  اأدرار  ولية 
الأوقات وعلى مدار 24/24 �ساعة 
امل�اطنني  لنداءات  للإ�ستجابة 
والتي  باإن�سغالتهم  والتكفل 
تدع�هم اإىل الإبلغ عن اأي خطر 
اأو ممتلكاتهم عن  اأمنهم  قد يهدد 
طريق الأرقام اخل�رضاء املجانية 
امل�سخرة من قبل املديرية العامة 
ال�طني 48/15 ،104 وخط  للأمن 

النجدة 17.
�أحمد باحلاج 

��ستكى �لعديد من �مل�ستفيدين من �لتجزئات �لعقارية �ملخ�س�سة لبناء م�ساكن ببلدية �لروي�سات بورقلة ، 
من ممار�سات غري م�سوؤولة يقوم بها �أ�سخا�ص يدعون ملكية �لأر��سي �لو�قعة قبالة �لتجمع �ل�سكني �مل�سمى 

. م�ساكنهم  �جناز  �أ�سغال  مبا�سرة  من  �مل�ستفيدين  حرم  �لذي  �مل�سكل  وهو   ، " " �له�ص 

م�ستفيدون يهددون بالت�سعيد ويطالبون بالتدخل

�أحمد باحلاج 

بارونات عقار يعرقلون برامج 
الدعم الريفي ببلدية الروي�سات

ال�طنية  املنظمة  رئي�ص  ك�سف 
عن  والدفاع  ال�طنية  للم�ساحلة 
 ، قاق  حممد  الإن�سان  حق�ق 
ع�سري  مبخا�ص  متر  البلد  اأن 
ما  وه�  بنتائجه  التكهن  ي�سعب 
ما  خا�سة  ال�سمل  مل  ي�ستلزم 
لتفادي  ال�سباب  ب�رضيحة  تعلق 
جهات  طرف  من  ا�ستغللهم 
ت�سعى  التي  بال�سيا�سية  و�سفها 
لرك�ب احلراك ال�سلمي باجلزائر 

من املقعد اخللفي .
وجه حممد قاق رئي�ص املنظمة 
ال�طنية  للم�ساحلة  ال�طنية 
 ، الن�سان  حق�ق  عن  والدفاع 

به  خ�ص  �سحفي  ت�رضيح  يف 
مبا�رض  نداء   ،« »ال��سط  ي�مية 
خريجي  فيهم  مبا  ال�سباب  لفئة 
الكربى  واملعاهد  اجلامعات 
ومرتب�سي  العليا  واملدار�ص 
التمهني  و  املهني  التك�ين 
من   ، امل�ست�ى  عدميي  وحتى 
املنظمة  خلف  اللتفاف  اأجل 
والدفاع  للم�ساحلة  ال�طنية 
لتفادي   ، الن�سان  حق�ق  عن 
التي  الق�ية  الفئة  ا�ستغلل هذه 
من  مئ�ية  ن�سبة  اكرب  ت�سكل 
طرف  من  اجلزائري  املجتمع 
التي  بال�سيا�سية  و�سفها  جهات 

ت�سعى خلف  رك�ب الأحداث مبا 
ال�سعبي  ال�سلمي  احلراك  فيها 
اإ�سارة  يف   ، اخللفي  املقعد  من 
ال�سباب  اأن  وا�سحة من حمدثنا 
املخ�ل  الفقري  العم�د  مبثابة 
له ب�س�ن وحماية وحدة و�سلمة 

الرتاب ال�طني .
اأو�سح  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
حديثه  معر�ص  يف  قاق  حممد 
ال�سباب اجلزائر من خمتلف  اأن 
واعي  ال�طني  الرتاب  وليات 
على  امللقاة  امل�س�ؤولية  بحجم 
نف�ص  بعدها  ليذهب   ، عاتقهم 
ذلك  من  اأبعد  اىل  املتحدث 

عندما اأكد بلغة ال�اثق من نف�سه 
، اأنه حان ال�قت لت�سليم امل�سعل 
لل�سباب ومنحه الفر�سة  الكاملة 
لبناء ال�طن الأم ب�س�اعد حملية 
. من جهة ثانية فقد دعا رئي�ص 
للم�ساحلة  ال�طنية  املنظمة 
حق�ق  عن  والدفاع  ال�طنية 
الهيئة   ، قاق  حممد  الن�سان 
املكلفة بت�سيري املرحلة القادمة 
الت�سهيلت  تقدمي  �رضورة  اىل  
الدمغة  لتمكني  والتحفيزات 
للخارج  هربت  التي  اجلزائرية 

من الع�دة لل�طن .
�أحمد باحلاج 

رئي�ص �ملنظمة �لوطنية للدفاع عن حقوق �لن�سان حممد قاق لـ«�لو�سط«

ال�سباب ملزم باالن�سمام لهيئات وطنية لتفادي ا�ستغالله 

ب�سبب �رتفاع معدلت �لإجر�م وترويج 
�ملخدر�ت و�لأقر��ص �ملهلو�سة 

�أمن ولية �أدر�ر

مطالب برتحيل 1800 رعية 
اإفريقي من مترنا�ست 

 االإطاحة بجمعية اأ�سرار 
خمت�سة يف ال�سرقة 
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يف �إطار تطبيق خمطط �إحتالل �مليد�ن 

عملية اأمنية م�سرتكة بدائرة فنوغيل باأدرار 
الأمنية  الإجراءات  اإطار  يف 
املديرية  قبل  من  املتخذة 
الرامية  ال�طني،  للأمن  العامة 
اإىل احلفاظ على اأمن الأ�سخا�ص 
ق�ات  قامت  واملمتلكات، 

دائرة  لأمن  التابعة  ال�رضطة 
عنا�رض  مع  بالتن�سيق  فن�غيل 
عملية  ال�طني بربجمة  الدرك 
ب�رضية  ق�ة  لها  �سخرت  �رضطية 

واإمكانيات مادية .

الق�ات  بها  التي قامت  العمليات 
ال�ساعة  على  انطلقت  الأمنية 
اخلام�سة وخم�ص واأربع�ن دقيقة 
مت خللها القيام بدوريات راكبة 
على م�ست�ى جميع اأحياء و�س�ارع 

ت�سكيل  مت  كما   ، فن�غيل  مدينة 
و�سعية اأمنية على نقاط خمتلفة 
رقم06 مت  ال�طني  الطريق  من 
 ، تنقيط 20 �سخ�ص  خللها  من 
كما مت من خللها اإخ�ساع اأربعني 

مركبة للتفتي�ص الأمني .
�ساهمت  التي  امل�سرتكة  العملية 
بني  الأمني  التن�سيق  تعزيز  يف 
الأثر  بالغ  لها  كان  اجلهازين 
الذين  امل�اطنني  نف��ص  يف 

وتقديرهم  اإرتياحهم  عن  اأعرب�ا 
اإىل  الرامية  املبذولة  للجه�د 
و�سلمتهم  ممتلكاتهم  حماية 

ال�سخ�سية .
�أحمد باحلاج 



 3 منهم  مواطنني  اأربعة  ا�شت�شهد 
يف   316 من  اأكرث  واأ�شيب  اأطفال، 
ملحمة مليونية الأر�ض والعودة �رشق 
قطاع غزة وقالت وزارة ال�شحة بغزة 
ال�شهداء هم: حممد  اإن  لها:  بياٍن  يف 
غزة  �رشق  عاما(   20( �شعد  جهاد 
�شباح اليوم قبل بدء فعاليات مليونية 
العودة، واأدهم ن�شال عمارة )17 عاما( 
�رشق غزة، وتامر ها�شم اأبو اخلري )17 

عاما( �رشق خان يون�ض.
با�شت�شهاد  مرا�شلنا  اأفاد  ولحقا 
ا�شت�شهاد بالل حممود �شعبان النجار 
)17 عاما( من �شكان بني �شهيال �رشق 
بها  اأ�شيب  بجراح  متاأثرا  خانيون�ض، 
خالل  بطنه  يف  الحتالل  بر�شا�ض 
والعودة  الأر�ض  مليونية  يف  م�شاركته 

اليوم.
حتى  الإ�شابات  ح�شيلة  وارتفعت 
ال�شاعة 7:30 م�شاء بالتوقيت املحلي 
 86 منهم  خمتلفة،  اإ�شابة   316 اإىل 

طفال و29 �شيدة، وفق البيان.
�شنفت  اإ�شابات   5 اأن  اإىل  واأ�شارت 
خطرية،  و9  ا،  جًدّ حرجة  باأنها 
مبينة  طفيفة،  و181  متو�شطة،  و121 
احلي،  بالر�شا�ض  اأ�شيبوا   64 اأن 
املغلف  املعدين  بالر�شا�ض  و16 
باملطاط، و13 بال�شظايا، و94 بقنابل 
غاز، و46 بالغاز، و83 اإ�شابات اأخرى.
 39 توزعت  الإ�شابات  اأن  وذكرت 
�شمال غزة، و108 غزة، و73 الو�شطى، 
واأ�شارت  رفح  و55  خانيون�ض،  و41 

 3 وت�رشر  م�شعفني،   3 اإ�شابة  اإىل 
�شيارات اإ�شعاف، واإ�شابة 6 �شحفيني 
الآلف من  و�شارك ع�رشات  بجروح، 
ال�شبت، يف  اأم�ض  الفل�شطينيني، ظهر 
م�شريات حا�شدة جتمعت يف 5 نقاط 
غزة  لقطاع  ال�رشقية  احلدود  قرب 
بـ  يعرف  ما  �شمن  "اإ�رشائيل"،  مع 
"مليونية العودة والأر�ض"، التي تخرج 
الأوىل  ال�شنوية  الذكرى  مبنا�شبة 
وك�رش  "العودة  م�شريات  لنطالق 
"يوم  ذكرى  مع  املتوافقة  احل�شار" 

الأر�ض".
من  الآلف  ع�رشات  واحت�شد 
العودة  خميمات  يف  الفل�شطينيني 
اخلم�شة �رشقي قطاع غزة، للم�شاركة 
وك�رش  والأر�ض  "العودة  مليونية  يف 
ال�شنوية  الذكرى  يف  وذلك  احل�شار"، 
والذكرى  الأر�ض"  "يوم  لـ   43 الـ 
ال�شنوية الأوىل مل�شريات العودة وحمل 
الفل�شطينية،  الأعالم  املتظاهرون 
برحيل  تطالب  هتافات  ورددوا 
قطاع  عن  احل�شار  ورفع  الحتالل 
الفل�شطينيني  الالجئني  وعودة  غزة، 
اإىل قراهم ومدنهم التي هجروا منها 

عام 1948. 
ويقمع جي�ض الحتالل تلك امل�شريات 
النار  يطلق  حيث  بعنف،  ال�شلمية 
على  وامُلدمع  ال�شام  الغاز  وقنابل 
املتظاهرين بكثافة، ما اأدى ل�شت�شهاد 
280 مواطًنا؛ بينهم 11 �شهيدا احتجز 
ك�شوفات  يف  ي�شجلوا  ومل  جثامينهم 

حني  يف  الفل�شطينية،  ال�شحة  وزارة 
األًفا اآخرين، بينهم 500 يف  اأ�شيب 31 

حالة اخلطر ال�شديد.
وو�شل قبل ظهر اأم�ض رئي�ض املكتب 
ال�شيا�شي حلركة املقاومة الإ�شالمية 
والوفد  هنية،  اإ�شماعيل  "حما�ض"، 
العودة  خميم  اإىل  امل�رشي  الأمني 
�رشقي مدينة غزة وجال هنية والوفد 
على  واطلعوا  املخيم،  يف  امل�رشي 
ثم  ومن  لذلك،  املعدة  الفعاليات 
توجهوا اإىل خميم العودة �شمايل قطاع 
غزة وقد عم الإ�رشاب العام وال�شامل 

اأرجاء قطاع غزة يف الذكرى ال�شنوية 
الـ 43 ليوم الأر�ض، والأوىل للم�شريات 
الهيئة  وكانت  احل�شار  وك�رش  العودة 
الوطنية العليا مل�شريات العودة وك�رش 
احل�شار، دعت اإىل الإ�رشاب ال�شامل 
ذكرى  يف  غزة  قطاع  اأرجاء  كل  يف 
والأوىل مل�شريات  الـ 43،  الأر�ض  يوم 
وزارة  ون�رشت  احل�شار  وك�رش  العودة 
من  الع�رشات  الفل�شطينية  الداخلية 
العودة  م�شريات  حلماية  عنا�رشها 
وك�رش احل�شار على احلدود ال�رشقية 

لقطاع غزة.

بو�شت  وا�شنطن  ال�شحفي يف  ونقل 
م�شدر  عن  اإغناتيو�ض،  ديفيد 
اأن  هويته،  عن  يك�شف  مل  �شعودي 
ت�شجيل  ن�ض  بدقة  قراأ  "�شعوديا 
و�شعته  تن�شت  جهاز  التقطه 
القن�شلية  يف  الرتكية  ال�شتخبارات 
اأن  اأخربه  با�شطنبول،  ال�شعودية 
خطف  ينوي  كان  ال�شعودي  الفريق 

خا�شقجي ونقله اإىل ال�شعودية".
م�شريا  ال�شعودي،  امل�شدر  واأ�شاف 
اأن  الت�شجيل،  اإىل مالحظة يف ن�ض 
ال�شحفي تلقى حقنة �شديد القوة"، 
قبل اأن تتم تغطية راأ�شه بكي�ض وتابع 
ي�رشخ  خا�شقجي  "�شمع  بالقول: 
ويقول ل اأ�شتطيع اأن اأتنف�ض.. لدي 
وفاته  قبل  ذلك"،  تفعلوا  ل  ربو.. 
احلريف  الن�ض  بح�شب  مبا�رشة، 
للت�شجيل الذي يتحدث عنه امل�شدر 
ال�شعودي لـ"وا�شنطن بو�شت"،ووفقا 
حتدث  اإنه  يقول  الذي  لإغناتيو�ض 
ال�شعودية  امل�شادر  ع�رشات  اإىل 
هوياتهم،  ك�شف  دون  والأمريكية 
التدخل  "فريق  اأع�شاء  بع�ض  فاإن 
ال�رشيع" الذي �شكلته ال�شتخبارات 
ا�شطنبول،  اإىل  واأر�شلته  ال�شعودية 
الوليات  يف  تدريبا  "تلقوا 

املتحدة".
 C.I.Aالـ" اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 
اأخرى  حكومية  وكالت  اأبلغت 
العمليات  على  التدريب  هذا  اأن 
قبل  من  اأجنز  يكون  قد  اخلا�شة 
يف  )جمعية   "1 "تيري  جمموعة 
اأركان�شا�ض( برتخي�ض من اخلارجية 
الأمريكية"وتابعت اأن "هذا التدريب 
يتكرر  ومل  خا�شقجي  قتل  قبل  مت 
تبادل  اأن  موؤكدة  احلني"،  ذلك  منذ 
بني  الأخرى  الأمنية  املعلومات 

معلق  وال�شعودية  املتحدة  الوليات 
اأي�شا منذ مقتل خا�شقجي.

جمال  ال�شعودي  ال�شحفي  وقتل 
بالده  قن�شلية  داخل  خا�شقجي 
مطلع  الرتكية  ا�شطنبول  مدينة  يف 
روايات  وبعد  املا�شي  اأكتوبر 
متناق�شة عديدة، قالت الريا�ض اإن 
اأمني  خا�شقجي قتل على يد فريق 
اإقناعه  �شعودي و�شل لرتكيا بهدف 
النيابة  ووجهت  الوطن،  اإىل  بالعودة 
التهم  بعد  فيما  ال�شعودية  العامة 

للمحاكمة  واأحيلوا  مواطنا   11 اإىل 
وطالب  اأ�شمائهم،  عن  الك�شف  دون 
باإعدام  ال�شعودي  العام  النائب 
الريا�ض  ورف�شت  منهم  خم�شة 
اتهامات وكالة املخابرات املركزية 
الغربية  الدول  وبع�ض  الأمريكية 
بقتل  اأمر  ال�شعودي  العهد  ويل  باأن 
قتل  جرمية  واأثارت  خا�شقجي 
اإىل  واأدت  دوليا  غ�شبا  خا�شقجي 
توتر العالقات بني الغرب وال�شعودية 

املتحالفة مع الوليات املتحدة.

ك�صفت �صحيفة "وا�صنطن بو�صت" الأمريكية عن معلومات جديدة متعلقة مبقتل ال�صحفي 
ال�صعودي جمال خا�صقجي، واأفادت باأن اأفرادا يف الفريق الذي قتل خا�صقجي تدربوا يف 

الوليات املتحدة.

وا�صنطن بو�صت:

م٫�س

اأفراد من فريق اغتيال خا�شقجي 
تدربوا يف الواليات املتحدة

فريق اأمني اأثبت اخرتاق ال�شعودية 
لهاتف مالك اأمازون

38 م�شتوطًنا يقتحمون االأق�شى 
واالحتالل يعتقل اأحد حرا�شه

فتيات بغزة ي�شاندن االأ�شرى 
يف معركة الكرامة

قال اخلبري الأمني املعروف، غيفني 
دي بيكر، اإن التحقيقات التي اأجراها 
حمققو �رشكته وخرباء اأمنيون اآخرون 
اخرتقت  ال�شعودية  اأن  اإىل  تو�شلت 
جيف  اأمازون  �رشكة  رئي�ض  هاتف 
بيزو�ض، وح�شلت منه على معلومات 

خا�شة به.
موقع  ن�رشه  مقال  يف  غيفني،  وقال 
نتيجة  �شلم  اإنه  بي�شت"،  "ديلي 
يف  فيدراليني  مل�شوؤولني  التحقيق 
يك�شف  لن  واإنه  املتحدة،  الوليات 
الكثري من التفا�شيل؛ لأن امللف اأ�شبح 
لدى ال�شلطات الر�شمية. م�شيفا اأنه 
من  املزيد  ن�رش  على  حتفظه  رغم 
نتيجة  �شيك�شف  اأنه  اإل  املعلومات، 
رئي�شية للتحقيق، وهي اأن املحققني 
تثبت  موثوقة  خال�شة  اإىل  و�شلوا 
تورط ال�شعودية بالدخول اإىل هاتف 

بيزو�ض.
التحقيقات  باأن  بيكر  دي  وتابع 
اأي  اإىل  اللحظة مل حتدد  هذه  حتى 
ملوقع  املالكة  ال�رشكة  كانت  مدى 

�شورا  ن�رشت  التي  "اإنكويرور"، 
تعلم  لبيزو�ض،  غرامية  عالقة  عن 
عنه  و�شلتها  التي  املعلومات  اأن 
اأم  �شعودي،  اخرتاق  بفعل  كانت 
�شقيق  �شان�شيز،  مايكل  طريق  عن 
لورين �شان�شيز، التي نُ�رشت �شورها 
"وول  �شحيفة  وكانت  بيزو�ض.  مع 
املبلغ  اأن  ك�شفت  جورنال"  �شرتيت 
�شان�شيز  مايكل  به  باع  الذي  املادي 
األف   200 بلغ  لورين،  �شقيقته  �شور 
دولر، مقدمة من جملة "اإنكويرور".
يذكر اأن بيزو�ض، الذي ميلك �شحيفة 
قيام  عن  ك�شف  بو�شت"،  "وا�شنطن 
�شبق  التي  "اإنكويرور"،  �شحيفة 
ال�شعودي،  العهد  بويل  الحتفاء  لها 
على  واإجنازاته  �شلمان،  بن  حممد 
عرب  بابتزازه  الرئي�شة،  �شفحاتها 
بريده  على  خا�شة  مرا�شالت 
اتهامها  عن  للتوقف  الإلكرتوين، 
بدوافع �شيا�شية وراء ما تن�رشه، واإل 
مع  ومرا�شالت  �شور  بن�رش  �شتقوم 

ع�شيقته.

امل�شتوطنني  ع�رشات  اقتحم 
ال�شهاينة، �شباح اأم�ض الأحد، باحات 
مبدينة  املبارك  الأق�شى  امل�شجد 
القد�ض املحتلة، كما اعتقلت ال�رشطة 
"الإ�رشائيلية" اأحد حّرا�ض امل�شجد.

دائرة  يف  الإعالم  م�شوؤول  واأفاد 
الدب�ض،  فرا�ض  الإ�شالمية،  الأوقاف 
�شمحت  ال�شهيونية  ال�رشطة  باأن 
باقتحام  امل�شتوطنني  من  للع�رشات 
امل�شجد الأق�شى بعد تاأمني احلماية 
يف  امل�شلّحة  عنا�رشها  ون�رش  لهم 

الباحات.
ت�رشيحات  يف  الدب�ض  واأ�شاف 
اأغلقت  اأن �رشطة الحتالل  �شحفية، 

 38 اقتحام  عقب  املغاربة"  "باب 
حيث  الأق�شى،  لباحات  م�شتوطًنا 
"باب  قرب  التلمودية  �شلواتهم  وا  اأُدّ
من  عنا�رش  اأن  اإىل  الرحمة"واأ�شار 
امل�شجد  حار�ض  اعتقلت  ال�رشطة 
اأمام  من  احل�شيم،  و�شام  الأق�شى 
اأنه  بدعوى  الرحمة،  باب  م�شلى 
نقل  مت  اأن  اإىل  منبًها  م�شاّله.  فتح 
يف  التحقيق  مراكز  لأحد  احل�شيم 
ال�رشطة  اأن  اإىل  يُ�شار  القدمية  البلدة 
ع�رشين  من  اأكرث  اأبعدت  ال�شهيونية 
فتح  خلفية  على  اليوم  حتى  حار�ًشا 
م�شلى باب الرحمة، عاّدة باأنه جتاوز 

لأوامر ال�رشطة باإبقائه مغلًقا.

اأبعد  من  اأمل  �شوت  "�شمعنا 
فقلت  حتبونه،  قالوا  احلدود، 
الأ�شري  فهو  تت�شورون،  مما  اأكرث 
بتلك  نكون"..  ل  نحن  وبدونه 
الكلمات ال�شعرية و�شفت الطالبة 
�شعور  املزيني،  مرمي  والفتاة 
غزة،  وقطاع  فل�شطني،  فتيات 
جتاه الأ�رشى يف �شجون الحتالل 
وقالت الفتاة خالل وقفة ت�شامنية 
ال�شليب  مقر  اأمام  الأ�رشى،  مع 
نظمتها  غزة،  مبدينة  الأحمر، 
طالبات  مب�شاركة  واعد  جمعية 
مدر�شة م�شطفى حافظ: "الأ�شري 
�شجون  يف  اأ�شري  اأنه  �شحيح 
الحتالل، روحه بيننا دائماً تكون، 
كيف ل نع�شقه وهو جمنون بليلى 
خا�شته، جمنون بحب فل�شطني"، 
"اأ�شد  الأ�شري  اأن  على  م�شددة 
ممثلة  الوحو�ض  تهابه  �شجنه  يف 

بجنود الحتالل".
من  عدد  الوقفة  يف  وحتدث 
العربية  بلغات  الطالبات 
موجهات  والعربية،  والإجنليزية 
لأحرار  وا�شتغاثة  ن�رشة  ر�شالة 
احلقوقية  واملوؤ�ش�شات  العامل 
والدولية للوقف ب�شكل جاد للدفاع 
بقمع  منددات  الأ�رشى،  عن 
والأ�شريات يف  لالأ�رشى  الحتالل 

�شجني النقب ورميون وغريهم.
ورفعت امل�شاركات، لفتات ت�شاند 
ب�شجون  معركتهم  يف  الأ�رشى 
الأ�رشى  لأبرز  و�شوراً  الحتالل، 
بال�شجن  املحكومني  والأ�شريات 
منهم:  العالية،  والأحكام  املوؤبد 
ح�شن �شالمة وعبد اهلل الربغوثي 
وعبا�ض ال�شيد ومروان الربغوثي، 
جعابي�ض  اإ�رشاء  والأ�شريات: 
كميل  اأبو  ون�رشين  خاطر  وملى 
اخل�رشي  ندى  الطالبة  وغريهن 
تعرب  اأن  الكلمات  "تعجز  قالت: 
عن معاناة الأ�رشى وحرمانهم من 
النا�ض على قلوبهم"، م�شرية  اأعز 
يقدمونه  ما  اأقل  وقفتهن  اأن  اإىل 
لالأ�رشى يف �شجون الحتالل، من 
جهته اأو�شح الأ�شري املحرر يا�رش 
الت�شوي�ض  اأجهزة  خطورة  �شالح، 
التي تن�شبها �شلطات الحتالل يف 
و�شحتهم،  الأ�رشى  على  �شجونها 
اأنواعاً من  اأنها ت�شبب  اإىل  م�شرياً 
ال�رشطان، وتوؤثر �شلباً على �شحة 

الأ�رشى.
امل�شاركة  �رشورة  اإىل  ودعا 
يف  الأ�رشى  وم�شاندة  الفاعلة 
يخو�شونها  التي  الكرامة  معركة 
الحتالل  لإجراءات  رف�شاً 

بحقهم.
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حممود جمال عبدالعال/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات 

م�سارات التغري 
واال�ستمرارية: 

اخلارجية  ال�سيا�سة  اأن  البع�ض  ي�ؤكد 
جذرًيّا  حت�ًل  ت�سهد  �س�ف  الأمريكية 
تركيبة  تغري  ب�سبب   2019 عام  يف 
فريًقا  اأن  غري  الأمريكي.  الك�جنر�ض 
طبيعة  اأن  على  للتاأكيد  يذهب  اآخر 
ت�ساعد  الأمريكي  ال�سيا�سي  النظام 
على تعزيز �سلطات جمل�ض الن�اب فيما 
بينما  الداخلية،  ال�سيا�سة  يتعلق مبلفات 
ي�سيطر الرئي�ض وم�ست�ساروه على ملفات 
اأن  يعني  ما  وه�  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
للرتكيز  مييل  قد  الدميقراطي  احلزب 
مثل:  الداخلية،  ال�سيا�سة  ملفات  على 
األغاها  التي  ال�سمان الجتماعي  ق�انني 
ا�ستعداًدا  وذلك  وال�رضائب،  »ترامب«، 

لنتخابات 2020.
»ترامب«  اأن  الراأي  هذا  اأن�سار  ويرى 
�سالحياته  ا�ستغالل  اإىل  مييل  �س�ف 
ال�سيا�سة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  ال�ا�سعة 
فيما  خا�سة  ب�سمة  ليرتك  اخلارجية 
ك�ريا  مع  اجلارية  باملباحثات  يت�سل 
�سفقة،  اإىل  الت��سل  بغر�ض  ال�سمالية 
يف  املتزايد  النخراط  لتجنب  وكذلك 
تبدو  اأن  كن  ميمُ التي  الداخلية  ال�سيا�سة 
ت�افًقا  اإجنازها  يتطلب  حيث  معطلة؛ 
على  كبرية  وقدرة  الدميقراطيني،  مع 
امل�ساومة، وه� ما مل ينجح فيه »ترامب« 
قد  ولكن  املا�سيني،  العامني  ط�ال 
مع  التعاون  على  اجلديد  ال��سع  يجربه 
الدميقراطيني لإجناز �سيا�ساته الداخلية 
ال�ظائف  وخلق  بالقت�ساد  املتعلقة 
تمُعد  التي  الريفية  الطبقات  ثقة  لك�سب 

�سمن كتلته ال�سلبة التي يعّ�ل عليها يف 
انتخابات 2020. وعلى الرغم من �سحة 
اأن  اإل  ج�انبه،  بع�ض  يف  الراأي  هذا 
الدميقراطيني  ّكن  ال�سياق احلايل قد ميمُ
م�سار  على  ال�سيء  بع�ض  التاأثري  من 
وه�  الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة 
�سبيل  فعلى  »ترامب«،  منه  يتخ�ف  ما 
نتائج  اإعالن  بعد  »ترامب«  قام  املثال 
»جيف  العدل  وزير  باإقالة  النتخابات 
�سابًقا  طلبًا  رف�ض  الذي  �سي�سنز« 
ق�سية  يف  التحقيقات  ب�قف  لـ«ترامب« 
ورو�سيا،  »ترامب«  حملة  بني  الت�اط�ؤ 
وتعيني وكيل وزارة العدل »ماثي� ويتاكر« 
فيه  ت�سري  ملا  واملمُعار�ض  له،  امل�ايل 

حتقيقات »جلنة م�لر«.
اإىل  »ترامب«  اطمئنان  من  الرغم  فعلى 
ال�سي�خ،  حزب  يف  اجلمه�رية  الأغلبية 
جمل�ض  من  حترك  اأي  �ستعار�ض  والتي 
يمُقلل  مل  ذلك  اأن  اإل  لعزله؛  الن�اب 
اإليه  تنتهي  قد  ما  ب�ساأن  تخ�فاته  من 
وا�سًحا  كان  ما  وه�  »م�لر«،  حتقيقات 
العدل. وقد يق�م  باإقالة وزير  يف قراره 
التدخل  ورقة  بت�ظيف  الدميقراطي�ن 
على  لل�سغط  النتخابات  يف  الرو�سي 

اإدارة »ترامب«.

اأدوات التحجيم: 

يف  الدميقراطية  الأغلبية  تلجاأ  قد 
جمل�ض الن�اب اإىل ا�ستخدام �سالحياتها 
الت�رضيعية،  الأداة  مثل:  الربملانية، 
وامل�ساءلة والرقابة، وجل�سات ال�ستماع؛ 
»ترامب«  اإدارة  على  ال�سغ�ط  ملمار�سة 
والت�افق  التن�سيق  على  اإجباره  بهدف 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ق�سايا  ح�ل  معهم 
حمل اخلالف، وميكن الإ�سارة اإىل هذه 

الأدوات فيما يلي:

االعتمادات املالية: 

ال�سغط  الأمريكي  الك�جنر�ض  ي�ستطيع 
على الرئي�ض الأمريكي عن طريق اإيقاف 
لتنفيذ  الالزمة  املالية  العتمادات 
م�رضوعات »ترامب«، مثل: اإقامة جدار 
وتط�ير  املك�سيك،  مع  احلدود  على 
بالإ�سافة  الأمريكية،  الن�وية  الرت�سانة 
اإىل اأنه قد يقل�ض املع�نة الأجنبية التي 
تقدمها ال�ليات املتحدة لبع�ض الدول، 
ال�رضوط  من  جمم�عة  ب��سع  يق�م  اأو 

الإ�سافية عليها.

اإجراءات العزل: 

التحقيقات  نتائج  الدميقراطي�ن  ينتظر 
كن اأن تمُف�سي اإليها جلنة »م�لر«  التي ميمُ
ح�ل التعاون بني حملة »ترامب« ورو�سيا 
اإدانة  اإىل  م�ؤخًرا  ت��سلها  بعد  خا�سة 
»ترامب«،  مدير حملة  ماناف�رت«  »ب�ل 
وعلى الرغم من تاأكيد »نان�سي بيل��سي« 
لرئا�سة جمل�ض  الدميقراطية  املر�سحة 
تفعيل  يف  رغبتها  عدم  على  الن�اب 
قان�ن امل�ساءلة للبدء يف اإجراءات عزل 
زال  ما  الإجراء  هذا  اأن  اإل  الرئي�ض، 
اأن  كن  ميمُ ما  �س�ء  يف  خا�سة  حمتماًل، 
تمُف�سي اإليه نتائج حتقيقات جلنة »م�لر« 
اإ�سافة اإىل حالة العداء املت�ساعدة بني 
»ترامب«.  جتاه  الدميقراطي  احلزب 
ن الأغلبية التي ح�سل عليها احلزب  ِكّ وتمُ
الدميقراطي يف جمل�ض الن�اب من البدء 
اأغلبية  تتطلب  التي  العزل  اإجراءات  يف 
جدواها  عدم  ورغم   .)1+%50( ب�سيطة 
جمل�ض  يف  اجلمه�رية  الأغلبية  ب�سبب 
اإليها  اللج�ء  يتم  قد  اأنه  اإل  ال�سي�خ 
لل�سغط على »ترامب« والتغلب عليه يف 

انتخابات 2020.

جل�سات اال�ستماع: 

كن اأن تلجاأ الأغلبية الدميقراطية يف  ميمُ
جمل�ض الن�اب اإىل تفعيل اأداة ال�ستدعاء 
الإدارات  م�سئ�يل  ل�سهادات  لال�ستماع 
التهرب  ق�سايا  يف  للتحقيق  احلك�مية 
والتدخل  »ترامب«،  للرئي�ض  ال�رضيبي 
اإىل  بالإ�سافة  النتخابات،  يف  الرو�سي 
ح�ل  معل�مات  اإىل  الت��سل  يف  رغبتهم 
ما مت يف اللقاء الذي جمع بني »ترامب« 
ب�تني« يف  »فالدميري  الرو�سي  والرئي�ض 
ي�لي� 2018 بالعا�سمة الفنلندية هل�سنكي، 
اإدارة  ريها  جتمُ التي  املفاو�سات  وكذلك 
»ترامب« مع ك�ريا ال�سمالية فيما يت�سل 

مب�رضوعها الن�وي.

ق�سايا ال�سيا�سة اخلارجية: 

يف  الك�نغر�ض  يهتم  اأن  املت�قع  من 
الق�سايا يف  بعدٍد من  ت�سكليته اجلديدة 
عام 2019، وه� ما ميكن ت��سيحه فيما 

يلي: 

احلروب التجارية: 

احلروب  ملف  ي�سهد  األ  املت�قع  من 
خالًفا  احلمائية  وال�سيا�سات  التجارية 
والدميقراطيني  اجلمه�ريني  بني  كبرًيا 
هناك  واأن  �سيما  ل  الن�اب،  جمل�ض  يف 
الدميقراطي  احلزب  داخل  انق�ساًما 
من  الرغم  وعلى  امللف.  هذا  ح�ل 
الدميقراطية  الأغلبية  �ستعمل  ذلك، 
على احلفاظ على عالقات مت�ازنة مع 
ال�سني باعتبارها �رضيًكا ا�سرتاتيجًيّا يف 
بالإ�سافة  ال�سمالية،  ك�ريا  مع  احل�ار 
احلفاظ  لهم  تتيح  ق�انني  تبنيهم  اإىل 
اليابان  مثل  احللفاء  مع  العالقات  على 

والحتاد الأوروبي. 

رو�سيا:  على  العقوبات   2-

مع  العالقة  يف  الدميقراطي�ن  يت�سدد 
الدميقراطي  النائب  يرى  اإذ  رو�سيا؛ 
اأن  املت�قع  من  -والذي  اإجنل«  »لي�ت 
يراأ�ض جلنة ال�سئ�ن اخلارجية يف جمل�ض 
الن�اب- اأّن تدخل رو�سيا يف النتخابات 
كن اأن مير دون حما�سبة.  الرئا�سية ل ميمُ
زيادة  على  الدميقراطي�ن  و�سيعمل 
رو�سيا  على  املفرو�سة  العق�بات 
الذي  الأخري  الت�سعيد  �س�ء  يف  خا�سة 
الرو�سية،  الأوكرانية  احلدود  ت�سهده 
الرو�سي يف �س�ريا.  وت�ساعد النخراط 
»ترامب« على  الرغم من ت�سديق  وعلى 
العق�بات املفرو�سة على رو�سيا، اإل اأن 
يف  �سك  لديهم  يزال  ل  الدميقراطيني 

عالقة »ترامب« مع رو�سيا.

كوريا ال�سمالية: 

الدميقراطيني  تاأكيد  من  الرغم  على 
على �رضورة احل�ار مع ك�ريا ال�سمالية، 
اإل اأنهم ي�سكك�ن يف قدرة اإدارة »ترامب« 
بدين تخ�فهم من هرولة  على التفاو�ض، ممُ
تك�ن  قد  ن�وية  �سفقة  لعقد  »ترامب« 
وحلفائها  املتحدة  لل�ليات  جمحفة 
الآ�سي�يني، وتزداد هذه املخاوف ب�سبب 
على  الك�جنر�ض  اأع�ساء  اطالع  عدم 
امللف،  هذا  ح�ل  الكاملة  التفا�سيل 
ي�سهد عام 2019 عقد  اأن  املت�قع  ومن 
جل�سات ا�ستماع مبجل�ض الن�اب لل�ق�ف 
ك�ريا  مع  »ترامب«  له  ت��سل  ما  على 

ال�سمالية.

�سيا�سات الهجرة: 

الدميقراطي�ن  يعمل  اأن  املت�قع  من 
يتعلق  فيما  »ترامب«  جماح  كبح  على 
 2019 عام  خالل  الهجرة  ب�سيا�سات 
ل�سيا�سة  انتقاداتهم  زيادة  بعد  خا�سة 
التعامل مع قافلة  الرئي�ض الأمريكي يف 
املهاجرين القادمة من اأمريكا ال��سطى 
على احلدود الأمريكية املك�سيكية. ويف 
خالل  »ترامب«  �سيعمل  ذاته،  ال�سياق 
عام 2019 للح�س�ل على م�افقة جمل�ض 
الن�اب على املخ�س�سات املالية الالزمة 
بنائه على  الذي يرغب يف  لبناء اجلدار 
ط�ل احلدود الأمريكية املك�سيكية، وه� 
الدميقراطية  الأغلبية  ترف�سه  قد  ما 
التي تبدو اأقل ت�سدًدا فيما يرتبط مبلف 

الهجرة واللج�ء.

االتفاق النووي االإيراين: 

الدميقراطيني  الرغم من معار�سة  على 
لنهج »ترامب« املت�سدد جتاه طهران، اإل 
كنهم اإلغاء العق�بات املفرو�سة  اأنهم ل ميمُ
على طهران. وقد يتدخل الدميقراطي�ن 
م�ستقباًل ملنع فر�ض مزيد من العق�بات 
التي  العق�بات  اأن  بيد  طهران،  على 
لي�ست  طهران  على  وا�سنطن  فر�ستها 
املتحدة  ال�ليات  قامت  بعدما  فعالة 
الدول  لبع�ض  وا�سعة  ا�ستثناءات  مبنح 
للنفط  امل�ست�ردة  والآ�سي�ية  الأوروبية 

الإيراين من العق�بات.
ال�ستقطاب  يهيمن  اأن  يت�قع  ختاًما، 
بحيث  والدميقراطيني  اجلمه�ريني  بني 
اأغلب  تعطيل  الدميقراطي�ن  يتعمد 
يف  »ترامب«،  يدعمها  التي  الت�رضيعات 
مقابل ت�سعيد »ترامب« خلطابه العدائي 
جتاه الدميقراطيني، واتهامهم مبحاولة 
اإعاقة تنفيذ تعهداته للناخبني، و�ستك�ن 
الأخرية« هي امل�سار  اللحظة  »�سفقات 
الطرفني  بني  التفاعالت  لإدارة  احلاكم 

يف عام 2019.  
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حتجيم »ترامب«:

كيف �سيوؤثر الدميقراطيون على ال�سيا�سة 
اخلارجية الأمريكية يف 2019؟

اأدى فقداُن الرئي�س »ترامب« االأغلبيَة اجلمهورية يف جمل�س 
النواب االأمريكي اإىل تغرٍي جوهرٍيّ يف معادالت التوازن 

احلاكمة للعالقة بني موؤ�س�سة الرئا�سة وال�سلطة الت�سريعية. 
فعلى الرغم من مركزية مكانة الرئي�س االأمريكي يف عملية 

�سنع وتنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية، فاإن االأغلبية الدميقراطية 
مبجل�س النواب بات لديها من االأدوات الت�سريعية والرقابية 

ما مُيّكنها من حتجيم �سيا�سات »ترامب« املثرية للجدل 
على امل�ستوي اخلارجي، وهو ما �سيوؤدي اإىل ت�ساعد تاأثري 

اال�ستقطاب واالنق�سامات الداخلية على ال�سيا�سة اخلارجية 
االأمريكية يف عام 2019. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
مكتب الأ�شتاذ: مالكي توفيق 

حم�شر ق�شائي 
لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجللفة

حي غري�شي عبد الغني عني و�شارة 
الهاتف: 0555.29.41.43 / 0776.81.42.34 

 ن�شر م�شتخرج 
من قائمة �شروط البيع

طبقـــــــــا للمـــــادة 748 من قانون الإجراءات املدنـــــــية والإداريــــــــــة
بطلب من: �رشكة توزيع الكهرباء والغاز للو�سط �ش ذ اأ اجللفة ممثلة مبديرها.

الكائن مقرها: اجللفة                                                             )دائن حمجوز(
�سد: خلوي م�سطفى بن ارزقي/ ال�ساكن: منطقة ال�رش�سو بلدية بنهار       )حمجوز عليه(
مبقت�سى المر رقم 13/295 ال�سادر بتاريخ: 2013/12/25 عن ال�سيد رئي�ش حمكمة عني 
و�سارة والقا�سي باحلجز التنفيذي على العقار املتمثل يف �سكن فردي يقع بحي املقراين 

بناية 71 رقم 61 مبدينة عني و�سارة اجللفة يتكون من 03 غرف ومطبخ ومرحا�ش و 02 بهو 
م�ساحة العقار الجمالية تبلغ 116 م2 ، حدوده كالتايل: �رشقا، طريق، غربا: ملك الدولة، 

�سمال: طريق، جنوبا: بن زرقة كمال.
يعلن الأ�ستاذ: مالكي توفيق حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجللفة باأنه 

مت اإيداع قائمة �رشوط البيع لدى حمكمة عني و�سارة موؤ�رش عليها بتاريخ:2018/12/19 
وحدد ال�سعر الفتتاحي لبيع العقار بـ 4.559.600.00 دج )اأربعة ماليني وخم�سمائة وت�سعة 

وخم�سون األف و�ستمائة دينار جزائري(
وان جل�سة البيع باملزاد العلني املحددة بتاريخ  	•  

2019/02/28 قد اجلت جلل�سة 2019/04/04 بقاعة اجلل�سات رقم 02 على ال�ساعة الثانية 
م�ساء وميكن الطالع على قائمة �رشوط البيع باأمانة �سبط املحكمة او مبكتب املح�رش 

الق�سائي.

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
مكتب الأ�ستاذ: مالكي توفيق 

حم�رش ق�سائي 
لدى دائرة اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجللفة

حي غري�سي عبد الغني عني و�سارة 
الهاتف: 0555.29.41.43 / 0776.81.42.34 

ن�رش م�ستخرج من قائمة �رشوط البيع
طبقـــــــــا للمـــــادة 748 من قانون الإجراءات املدنـــــــية والإداريــــــــــة

بطلب من: �رشكة توزيع الكهرباء والغاز للو�سط �ش ذ اأ اجللفة ممثلة مبديرها.
الكائن مقرها: اجللفة                                                             )دائن 

حمجوز(
�سد: خلوي م�سطفى بن ارزقي/ ال�ساكن: منطقة ال�رش�سو بلدية بنهار       

)حمجوز عليه(
مبقت�سى المر رقم 13/295 ال�سادر بتاريخ: 2013/12/25 عن ال�سيد رئي�ش 
حمكمة عني و�سارة والقا�سي باحلجز التنفيذي على العقار املتمثل يف �سكن 
فردي يقع بحي املقراين بناية 71 رقم 61 مبدينة عني و�سارة اجللفة يتكون 
من 03 غرف ومطبخ ومرحا�ش و 02 بهو م�ساحة العقار الجمالية تبلغ 116 
م2 ، حدوده كالتايل: �رشقا، طريق، غربا: ملك الدولة، �سمال: طريق، جنوبا: 

بن زرقة كمال.
يعلن الأ�ستاذ: مالكي توفيق حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء 

اجللفة باأنه مت اإيداع قائمة �رشوط البيع لدى حمكمة عني و�سارة موؤ�رش عليها 
بتاريخ:2018/12/19 وحدد ال�سعر الفتتاحي لبيع العقار بـ 4.559.600.00 
دج )اأربعة ماليني وخم�سمائة وت�سعة وخم�سون األف و�ستمائة دينار جزائري(
وان جل�سة البيع باملزاد العلني املحددة  	•  
بتاريخ 2019/02/28 قد اجلت جلل�سة 2019/04/04 بقاعة اجلل�سات رقم 

02 على ال�ساعة الثانية م�ساء وميكن الطالع على قائمة �رشوط البيع باأمانة 
�سبط املحكمة او مبكتب املح�رش الق�سائي.

ANEP N°:  1916007643 الو�شط:2019/04/01

الو�شط:2019/04/01الو�شط:2019/04/01
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بقلم / �سامي اإبراهيم فودة 

اأخواتي  الأماجد  اإخوتي 
ال�صامدين  دربي  رفاق  املاجدات 
يف  املتمر�صني  الثابتني  ال�صابرين 
قالع الأ�رس,اأعزائي القراء اأحبتي 
الأفا�صل فما اأنا ب�صدده اليوم هو 
ت�صليط ال�صوء على اخطر حالت 
بال�رسطان  امل�صابني  الأ�رسى 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
البطيء  املوت  يواجهون  والذين 
ظروف  من  يعانون  وجميعهم 
ال�صوء  بالغة  واعتقاليه  �صحية 
وال�صعوبة,ويعترب من ابرز الأ�رسى 
الفل�صطينيني امل�صابني بال�رسطان 
للغاية  حرجة  ال�صحية  وحالته 
الطبي  الإهمال  �صيا�صة  نتيجة 
ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  وا�صتهتار 
بحياته,  هو الأ�صري/ رجائي عبد 
والثالثون  ال�صاد�صة  ابن  القادر 
�صجن  يف  حالياً  ربيعاً,والقابع 
احلالت  اأخطر  من  ويعد  النقب 
ال�صجون  يف  املوجودة  املر�صية 
الفوري  العالج  ت�صتوجب  التي 
والإفراج عنه ل�صوء و�صعة ال�صحي 
ال�رسطان  يعاين من  املتفاقم,فهو 
يف املثانة والكبد والرئتني يرافقها 
وا�صحة يف  اإهمال طبي ومماطلة 
تقدمي العالج الالزم من قبل اإدارة 

معتقالت الحتالل.
ويقول الأ�صري البطل/ رجائي"اإذا 
ما تبقى يل من احلياة اأيام ب�صيطة 
اأو اأ�صهر معدودة, اأمتنى اأن اأعي�صها 
مع زوجتي واأبنائي �صيف وحممد, 
واأن ل اأموت يف �صجون الحتالل, 

بل يف بيتي".
- الأ�صري املري�ض / رجائي ح�صني 

من�صور عبد القادر
- مواليد / 36 عاماً

- البلدة الأ�صلية/ اأبو الف�صل هي 
قرية فل�صطينية يف ق�صاء الرملة

- مكان الإقامة / بلدة دير عمار 
�صمال غرب رام اهلل

وهو   / الجتماعية  احلالة   -
متزوج من ال�صيدة امل�صونة ريناد 
عبد القادر اأب لطفلني هما �صيف 
ويبلغ من العمر 10 �صنوات وحممد 

وهو بعمر ال�صابعة 
اأ�رسة  تتكون  الكرمية/  عائلته 
الوالد  البطل/ رجائي من  الأ�صري 
واأمة  اعتقاله  قبل  تويف  الذي 
من  وله  عمرها  يف  الها  اأطال 
الإخوة اثنني مبا فيهم الأ�صري ومن 

الأخوات اثنتني 
تعليمه  تلقى  العلمي/  املوؤهل 
والإعدادي  البتدائي  الدرا�صي 
املتحدة  الأمم  وكالة  مدار�ض  يف 
الالجئني  وت�صغيل  لإغاثة 
ودر�ض  بالأردن  الفل�صطينيني 
البا�صا  مدر�صة  يف  الثانوية 
بالأردن ودر�ض يف معهد ال�صناعة 
الثانوية  "تخ�ص�ض كهرباء" واأكمل 

ال�صجن  داخل  التوجيهي  العامة 
بالنقب

- تاريخ العتقال / 2015/12/2م 
- تاريخ الإفراج- 2019/6/3م

- مكان العتقال/ النقب
- احلكم/ املحكوم 45 �صهراً

اإطالق  اإليه/  املوجة  التهمة   -
النار على امل�صتوطنني

رجائي  لالأ�صري/  ال�صحية  احلالة 
ح�صني من�صور عبد القادر

اعتقل  عندما  رجائي  الأ�صري   -
من بيته يف خميم دير عمار بتاريخ 
2015/12/2م كان ب�صحة جيدة ول 
يعاين من اأي اأمرا�ض واأثناء وجوده 
الفحو�ض  النقب ك�صفت  يف �صجن 
يف  �رسطاين  ورم  بوجود  الطبية 
منطقة املثانة قبل �صنة و�صهرين 
ل�صتئ�صال  جراحية  لعملية  خ�صع 
وبعد  اليمنى  اخل�صية  من  كتلة 
عملية ال�صتئ�صال الورم ال�رسطاين 
تبني باأنه م�صاب مبر�ض ال�رسطان 
يف الكبد والرئة ومل يقدم له عالج 
بامل�صكنات  تزويده  �صواء  منا�صب 

واملنوم فقط, مما اأدى اإىل تفاقم 
حيث  ال�صحية,  حالته  يف  خطري 
الأخرية  الآونة  يف  عليه  ظهرت 
والظهر  والغدة  الرقبة  يف  انتفاخ 
كغم,ويتم   12 وزنه  من  وخ�رس 
كيماوي  عالج  جل�صات  اإجراء 
�صيئ  ال�صحي  و�صعه  زال  وما  له 

للغاية. 
عائلته  رجائي  الأ�صري  ابلغ  وقد 
وبداأت  بالت�صاقط  بداأ  �صعره  باأن 
ج�صده  يف  تنت�رس  اللتهابات 
ما  الكيماوي,فاإن  العالج  جراء 
جتاوز  رجائي  الأ�صري  له  يتعر�ض 
الإهمال الطبي وو�صل اإىل م�صتوى 
ا�صتخبارات  تعلم  اجلرمية,حيث 
حالته  تفا�صيل  واإدارتها  ال�صجون 
ال�صحية, وتعلم جيدا اأنه مع مرور 
عالجه  فر�ض  تنخف�ض  الوقت 
اأنها  يبدو  لكن  حياته,  واإنقاذ 
م�رسة على قتله ببطء, من خالل 

تركه فري�صة لهذا املر�ض".
اأوجه  مقايل  �صطور  على  من   -
املوؤ�ص�صات  كافة  اإىل  ندائي 
منظمة  وخا�صة  الدولية  والهيئات 
اأطباء  العاملية,ومنظمة  ال�صحة 
بال حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ 
القادر  الأ�صري/ رجائي عبد  حياة 
لالإفراج عنه لتقدمي العالج الالزم 
يلتحق  اأن  قبل  ال�صجون  خارج  له 
الوطنية  احلركة  �صهداء  بكوكبة 
نتيجة  حلظة  اأي  يف  الأ�صرية 
الإهمال الطبي وال�صتهتار بحياته 
ويرف�ض  ال�صجون,  اإدارة  قبل  من 

الحتالل اإطالق �رساحه ...
لأ�رسانا  احلرية  كل  احلرية 
وال�صفاء  املاجدات  واأ�صرياتنا 
امل�صابني  للمر�صى  العاجل 
من  وغريها  ال�رسطان  باأمرا�ض 

الأمرا�ض الفتاكة بالإن�صان

يف مدافن الأحياء يف غياهب �سجون الحتالل ال�سهيوين تعترب احلبوب امل�سكنة لأ�سرانا البوا�سل هي احلل ال�سحري 
لكافة اأنواع املر�ض الذي ا�ست�سرى وتوغل وا�ستفحل يف اأج�سادهم املنهكة،حتى و�سل الأمر بع�سرات من الأ�سرى 

لفقدانهم من الأمل تف�سيل احتمال اآلمهم على اأن يعانوا انتهاكات اأخرى اأ�سوء بكثري،فاأ�سبح ملف �سيا�سة 
الإهمال الطبي املتعمد م�سرعناً مع �سبق الإ�سرار والرت�سد بارتكاب جرائمهم بحق الأ�سرى،فاإن الأ�سري يطالب 

لأ�سهر و�سنوات باإجراء فحو�سات دورية له،واحل�سول على العالج فال حياة ملن تنادي لآلمه واأوجاعه واإن جاءت 
ال�ستجابة،فتاأتي لالأ�سف بعد فوات الأوان متاأخرة بعد �سنوات يكون فيها املر�ض قد اأكل ج�سد الأ�سري. 

الأ�صري رجائي عبد القادر ي�صارع 
املوت بعد اإ�صابته مبر�ض ال�صرطان

يف الذكرى الـ50 ل�صت�صهاد ال�صري املقد�صي "قا�صم ابو عكر"
القد�ض  من  ا�صريا   )18( فروانة: 
الحتالل  �صجون  يف  ا�صت�صهدوا 
موقع  مدير  قال  ال�رسائيلي 
الق�صبان"  خلف  "فل�صطني 
عبد  ال�رسى  ب�صوؤون  املخت�ض 
اأن مدينة القد�ض  النا�رس فروانة, 
قدمت حلركة الن�صال الفل�صطيني 
والقادة  ال�صهداء  من  العديد 
الذين  الفاعلة,  والكوادر  والرموز 
اأدوا دوراً مميزاً يف اإدارة املواجهة 
و�صّكلوا  الإ�رسائيلي,  الحتالل  مع 
ال�صعب  لكفاح  ا�صا�صية  اعمدة 

وتابع:  العظيم.  الفل�صطيني 
الجراءات  ت�صاعد  من  وبالرغم 
والنتهاكات  املقد�صيني  بحق 
�صلطات  اأن  ال  بحقهم,  اجل�صيمة 
الحتالل ف�صلت يف حتقيق ماآربها 
على  املقد�صيني  اإ�رسار  اأمام 
كما  وحقوقهم,  بهويتهم  التم�صك 
املدينة  ابناء  دفع  من  تتمكن  ومل 
عمقهم  عن  للتخلي  املقد�صة 
اأن  واأ�صاف:  والإ�صالمي.  الوطني 
تنجح  مل  الإ�رسائيلية  الإجراءات 
كذلك يف عزلهم عن ج�صد احلركة 

�صجونها,  يف  الأ�صرية  الوطنية 
والتحموا  لل�صجان  ندا  فكانوا 
ادارة  مواجهة  يف  اخوانهم  مع 
ال�صجون, وقدموا للحركة الأ�صرية 
الذين  والقادة  النماذج  من  العديد 
للحركة  اأ�صا�صية  اأعمدة  �صّكلوا 
باأن  فروانة  واو�صح  الأ�صرية. 
املحتلة  القد�ض  من  اأ�صريا   )18(
الحتالل  �صجون  يف  ا�صت�صهدوا 
 ,1967 عام  منذ  الإ�رسائيلي 
الطبي  والهمال  التعذيب  جراء 
بعد  امليداين  والعدام  املتعمد, 

اأبو  قا�صم  كان  اولهم  اعتقالهم, 
رم�صان  احلاج  به  والتحق  عكر, 
ا�صحق مراغة, عمر  البنا,  عا�صور 
القا�صم, م�صطفى العكاوي, ح�صني 
جم هدوان,  اأبو  حممد  عبيدات, 

عوي�صات  عزيز  مو�صى,  wعة 
والقافلة تطول. ف�صال عن اآخرين 
نتيجة  حتررهم  بعد  ا�صت�صهدوا 
اأو  ال�صجون,  ورثوها عن  لأمرا�ض 
ال�صيطرة  بعد  العمد  القتل  جراء 
الأ�صري  اأن  فروانة  وبني  عليهم. 
الذي  عكر(  اأبو  اهلل  عبد  )قا�صم 

امل�صكوبية  �صجن  يف  ا�صت�صهد 
 ,1969 عام  23اآذار/مار�ض  يف 
الأ�رسى  من  ال�صهداء  اأول  يُعترب 
ا�صت�صهدوا  الذين  املقد�صيني 
داخل �صجون الحتالل الإ�رسائيلي 
ال�رسقي  ال�صطر  احتالل  بعد 
ال�صهيد  وكان   .1967 عام  للقد�ض 
ولد  ولديه  متزوج  وهو  عكر(  )اأبو 
بيته  من  اعتقل  قد  )خالد(  ا�صمه 
اأوائل  املحتلة,  القد�ض  مدينة  يف 
راأ�ض  على   ,1969 عام  من  اآذار 
حلركة  بالنتماء  اتهمت  جمموعة 

وُزج  الحتالل,  ومقاومة  فتح"   "
به يف معتقل امل�صكوبية, وتعر�ض 
التعذيب  من  خمتلفة  ل�صنوف 
اجل�صدي والنف�صي, واعتقال زوجته 
بهدف ال�صغط عليه, فما كان منه 
العرتاف,  وعدم  ال�صمود  �صوى 
ومل تنل فرتة التعذيب القا�صية من 
بجربوته  ال�صجان  وف�صل  عزميته, 
منه,   واحد  حرف  ولو  انتزاع  يف 
اىل  اأدى  مما  ق�صوة  اأكرث  بدرجة 
ا�صت�صهاده يف اأقبية التحقيق وذلك 

بتاريخ 1969-3-23. 

امل�صهد الثقايف العتقايل 
بني الإبداع والتجاهل

بقلم الأ�سري: اأحمد الأحمد

الوطنية  احلركة  نواة  تكونت  منذ 
حيزاً  لنف�صها  جتد  وهي  الأ�صرية 
عرب  املغلق  واقعها  على  للتغلب 
ا�صتثمار  من  متكنها  وو�صائل  اأدوات 
الزمن والوقت, حتى ل ينت�رس الآخر 
املرتب�ض بكل ق�صا�صة حتمل فكرة اأو 
خاطرة اأو كلمة, وهذا ما يربك ويحبط 
الذي يجهد يف حماولته  العدو  نوايا 
يومية,  تفا�صيل  يف  الأ�صري  اإغراق 
ل�صيء  مت�صع  اأمامه  يعود  ل  بحيث 
اآخر, وعلى النقي�ض يف امل�صهد ذاته, 
يحاول الأ�صري الفل�صطيني بكل ما اأتيح 
اأمامه وما يبتكره من فر�ض اأن يرتقي 
فاعاًل يف  ركناً  ليكون  وبذاته,  بواقعه 
هذه احلركة الوطنية, يجهد هو الآخر 
ل�صقل وتغذية مواهبه وملكاته ب�صتى 
الطرق, وينجح الكثريون كل بطريقته 
يف  انخرط  من  فمنهم  اخلا�صة. 
التقليدي ملواجهة  الن�صال العتقايل 
لتح�صني  ال�صجون,  م�صلحة  اإدارة 
وغري  لالأ�صري  اليومية  احلياة  �رسوط 
ال�صق  بني هذا  يزاوج  من  وثمة  ذلك, 
من الن�صال وال�صق الذي ل يقل اأهمية 
وهو تنمية وتطوير املهارات املتعددة 
ذات البعد املعريف والثقايف من خالل 
القراءات املتعددة واملتنوعة, ما بني 
الفكر والأدب وال�صيا�صة والتاريخ وغري 
ذلك مما يتاح وي�صمح به, خا�صة واأن 
هناك �صيا�صة ممنهجة يتبعها ال�صجان 

تتجلى يف الت�صييق على عملية اإدخال 
وتداولها  نقلها  اأو  اخلارج,  من  كتب 

حتت  م�صادرتها  اأو  لآخر,  �صجن  من 
والذرائع  احلجج  من  ينتهي  ل  عدد 
الأمنية الواهية, ومع كل هذه العوامل 
للمرور  فجوة  الأ�صري  يجد  املعيقة 
وتعبئته  الوقت  امت�صا�ض  اإىل  عربها 
كثب  عن  فاملتابع  عقله.  يغني  ملا 
يلم�ض  الأ�صرية  احلركة  هذه  واقع 
امل�صاعف  اجلهد  هذا  اآثار  بو�صوح 
يف  الأ�رسى  من  فئة  توثقه  الذي 
خالل  من  والإبداع  اخللق  حماولت 
وق�ص�صية  و�صعرية  روائية  اأعمال 
وفكرية  وتاريخية  �صيا�صية  وكتابات 
م�صتويات  اإىل  ي�صري  مما  وغريها, 
يف  الفئة  هذه  اإليها  و�صلت  رفيعة 
منت�رسة  املتعددة,  احلقول  هذه 
بذلك على �صيا�صات الإنهاء والطم�ض 
القمع  اإدارة  تنتهجها  التي  والإف�صال 
هدفاً  حمققًة  وكذلك  ال�صهيونية, 
الثقايف  امل�صهد  رفدها  يف  �صيا�صياً 
التي  الكتابية  باإنتاجاتها  الفل�صطيني 
ومتيناً  حقيقياً  واقعاً  �صاأنها خلق  من 
للتي  م�صادة  كثقافة  مغايرة,  لثقافة 
باأكملها,  اأجيال  وعي  بها  ي�صاب 
والالوطنية  والفردية  بالذاتية  تتمثل 
ت�صيطر  التي  املفردات  من  وغريها 
يراد  والتي  الأجيال  هذه  تفكري  على 
لت�صهيل  متاأخرة  متخلفة  تظل  اأن  لها 
الإفراغ  طريقة  على  التحييد  عملية 

والت�صفية.
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تقرير : القد�س-  
حياة اأنور دواب�شة

مدينة  ابنة  نزال،  املغيث  اإلهام 
وجدة الواقعة �شمال �رشق املغرب، 
اأ�شطوريا  اختارت اأن ت�شنع معر�شاً 
لتجربة رمبا مل تعتقد ذات يوٍم باأنها 
التي  الر�شم  ومبوهبة  �شتخو�شها، 
ق�شيتها  تنقل  اأن  ا�شتطاعت  لديها، 
دون اأن تنطق بكلمٍة واحدة، فنظرة 
بفهم  كفيلة  لوحاتها  اإىل  يتيمة 
تتميز  نقطٌة  وهي  كاملة،  احلكاية 

فيها الر�شامة اإلهام.
تخ�ش�ص  اإلهام  الر�شامة  در�شت 
الريا�شيات، ثم الهند�شة املعمارية، 
وهي تعمل حالياً كمرتجمٍة يف دوائر 
يف  عدٍل  وكاتبة  الفرن�شي،  الأمن 

بلدية باري�ص.

عائلٌة ا�شتثنائية

من  جزءاً  حتمل  اأن  اختارت  اإلهام 
لوحاتها،  يف  الفل�شطينية  الق�شية 
ن�رشت  التي  ال�شور  هي  فكثريةٌ 
الأ�رشى  �شخ�شيات  تو�شح  لها 
والأ�شريات والأطفال الذين يعتقلهم 
ميكن  �شوٌر  وبهتاناً،  زوراً  الحتالل 
اإلهام،  يدي  �شنع  من  اأنها  متيز  اأن 
املظلوم،  الإن�شان  ينقل جتربة  فال 
اإىل من عا�ص ذات التجربة وخا�ص 

ذات الغمار.
جنيب  حممد  الأ�شري  زوجها  كان 
قباطية،  بلدة  من  نزال،  م�شطفى 

جنوب مدينة جنني، الدافع الرئي�شي 
ر�شم  يف  با�شتفا�شٍة  خو�شها  وراء 
الفل�شطيني  بال�شعب  خا�شًة  لوحاٍت 
بعامل  عاملها  تداخل  حني  لحقاً، 
حني  والأ�شريات،  الأ�رشى  اأهايل 
مثلهم،  الفراق  جتربة  خا�شت 
وفهمت حيثيات العتقال، واحلرمان 

والزيارات من خلف ال�شباك.
الآن، لي�ص ال�شباك، فقط من يف�شل 
هو  بل  الأ�شري،  وزوجها  اإلهام  بني 
وجوٌد عائلٌي ا�شتثنائي يف منطقتني 
يتواجد  نزال  فالأ�شري  خمتلفتني، 
ال�شحراوي،  النقب  �شجن  يف  حالياً 
يف حني ا�شتقرت هي خارج الوطن، 
برفقة طفله الر�شيع حممود، الذي 

يبلغ من العمر ثالثة اأ�شهر.

يف البدء

عام 2014 كانت اإلهام ب�شدد اخلو�ص 
يف جتربٍة جديدٍة من حياتها، تقول 
�شنة  بداية  زوجي يف  على  "تعرفت 
مقال  اإجناز  ب�شدد  كنت   ،2010
ولوحة لأخيه ال�شهيد القائد حممود 
تلك  وكانت  نزال،  م�شطفى  جنيب 

هي البداية".
عانيا  نزال  والأ�شري  اإلهام  الر�شامة 
زواجهما،  اإجناح  �شبيل  يف  كثرياً 
تروي اإلهام حكايًة حتفظ تفا�شيلها 
واأملها، فتقول" ق�شينا �شتة �شنوات 
حماولت  مع  الزواج  انتظار  يف 
كان  حيث  م�رش،  من  لل�شفر  دائمة 
اأنا،  اأتواجد  فرن�شا حيث  اإىل  يقيم، 

كان اللقاء اخلتامي يف الأردن، وذلك 
بعد اأن متت املوافقة من اأبي على 

زواجنا يف ذلك البلد".
الأيام  ح�شيلة  هي  فقط  يوماً    21
اأن  اإلهام  فيها  ا�شتطاعت  التي 
تتعرف على زوجها، وعادت لفرن�شا 
ويلحق  اأوراقه  ينجز  اأن  انتظار  يف 

بها.
اأيام  فبعد  تنجز،  مل  الأوراق  لكن 
طريق  يف  كثرية  عراقيل  ظهرت 
خا�شا  اأن  بعد  اليافعني،  الزوجني 
املحاكم  زيارة  يف  �شابقة  جتربًة 

ال�رشعية واملكاتب الإدارية.
زاويتها  من  للحكاية  بالنظر  اإلهام 
�شيغدو  حممد  اأن  يوماً  تتوقع  مل 
اأن  كما  مطلوباً،  لي�ص  فهو  اأ�شرياً، 
ملدة  معه  حقق  امل�رشي  الأمن 
�شنة كاملة، قبل اأن ي�شمح له بال�شفر 
ومل  عمان،  اإىل  القاهرة  مطار  عرب 

يحدث �شيء.
غمار  تق�شي  اأنها  الآن  اإلهام  تعلم 
جتربٍة لي�شت بال�شهلة، ولكنها توؤن�ص 
الأ�رشى  بق�ش�ص  رمبا،  نف�شها 
الآخرين الذين تعاملت معهم بحكم 
همومها  لت�شغر  النكبات،  ت�شاوي 

اأمام همومهم ومعاناتهم ولو قلياًل.

هدية انتظار
بطفله  نزال  حممد  الأ�شري  رزق 
حممود، ومل تتح له فر�شة ا�شتقباله 
ب�شوته  الآذان  واإ�شماعه  واحت�شانه 
رزقت  تقول"  والدته،  متنت  كما 
كانت  فقد  وحيدة،  واأنا  مبحمود 
م�شاعري مت�شاربة بني خوف �شديد 

نف�شي  �شغلت   ، حممد  اإىل  و�شوق 
اأن  اهلل  و�شاألت  وال�شتغفار  بالذكر 
بابننا  �شبحانه  علي  فمن  يجربين 

حممود بتاريخ 2016/09/18.
تلمح  مل  لحقة  �شهوٍر   10 م�شت 
فيها اإلهام وجه زوجها، فال توا�شل 
املحامي،  طريق  عن  اإل  بينهما، 
التي  اخلجولة  الكلمات  بع�ص  اأو 
الزيارات،  خالل  من  اأحياناً  ت�شلني 
باحثًة  وقتها  مت�شي  كانت  حيث 
اأن  ميكن  اأحٍد  عن  اأو  اأخباره،  عن 
يزوره، لعله يو�شل اإليه �شالماً منها، 
اأن  اإلهام  تقبل  مل  عليه.  ويطمئنها 
تتخلى عن زوجها الأ�شري حممد يف 
الزواج، فهي  بعد  لهما  امتحاٍن  اأول 
توؤكد تربت على تقدي�ص رابط  كما 
الزواج، فلم تفكر اإل يف الدعاء ليمَنّ 

عليهما اهلل بالفرج.

اإلهام الر�شامة

عن  لوحاتها  اإلهام  الر�شامة  ت�شور 
ال�شجن  اأن  واقع  بنقل  الأ�رشى 
عليها  فر�ص  مزدوج،  عذاب  هو 
فرتة  وخالل  زوجها،  من  احلرمان 
اعتقاله �شتعي�ص مرغمًة دور الزوجة 
مغربية  كونها  رغم  الفل�شطينية، 

الأ�شل.
ال�شعب  اآلم  تقا�شي  اأن  لإلهام  اأتيح 
فاكت�شفت  ب�شخ�شها،  الفل�شطيني 
عذاب الأهايل مع موؤ�ش�شة ال�شليب 
الأحمر، فقد ق�شت ثمانية اأ�شهر يف 
حماولة احل�شول على وكالة متكنها 

من ت�شجيل ابنها حممود با�شم اأبيه، 
يخربها  ال�شليب،  مندوب  وكان 
اأن  قبل  مقابلته  يرف�ص  زوجها  باأن 

تكت�شف اأن ذلك مل يحدث.
مع  الر�شامة  اإلهام  وتفاعلت  كما 
الالحق  ال�شديد  والظلم  ال�شجون 
تتوقع  كانت  فقد  الأ�رشى،  باأهايل 
اأن ي�شمحوا لزوجها باإجراء مكاملة 

هاتفية واحدة، فلم يحدث ذلك.
ال�شعب  ق�شايا  تر�شم  مل  اإلهام 
منحًى  تتخذ  بل  فقط،  الفل�شطيني 
لوحاتها  يف  فتنقل  اأو�شع،  عربياً 
العراق  يف  العربي،  الوطن  معاناة 
و�شوريا واليمن، وهي ل تعلم من اأين 
اللوحات  هذه  لعمل  الإلهام  ياأتيها 
بتلك احلرفية، فال تتعمد و�شع فكرة 
يف عقلها قبل اأن ت�رشع بالتنفيذ، بل 
تدع الأمور ترت�شم من تلقاء نف�شها، 

لك  يخيل  انتهائها،  حني  ذلك  ومع 
عن  بثقة  اإليك  تتحدث  اللوحة  باأن 

الق�شية التي حتت�شنها.
حني  اإلهام  قلب  ال�شعادة  وتغمر 
فعل  ردة  لها  الأ�رشى  اأهايل  ينقل 
من  لهم  �شوراً  راأوا  حني  اأبنائهم 
من  دفعًة  واأعطتهم  يديها،  ر�شم 
زوجها  اأن  خرٌب  ي�شلها  وحني  الأمل، 
�شاهد ر�شوماتها ويفتخر بها وبفنها 
تبحث  اليوم،  هذا  حتى  دائماً. 
�شعادة  ق�شة  لوحاتها عن  بني  األهام 
حرية  فيها  تر�شم  لوحة  مرتقبة، 
كبده  بفلذة  الأول  ولقاءه  زوجها، 
ترتقب  الوقت  ذلك  وحتى  حممود، 
�شانحة،  وفر�شة  طريقة  اأي  اإلهام 
الأ�شري  لزوجها  تو�شل  اأن  ميكن 
البعيد عن  وليده  التفا�شيل يف  تغري 

اأح�شانه.

تتقارب امل�شادفات لتجمع �شمل مدينتني عربيتني، مل يكن من املمكن اأن اجتماعهما بطريقٍة اأجمل، باجتماع �شمل �شخ�شني كانا ذات يوٍم من الب�شر العاديني، يجابهان مكابد احلياة ما ا�شتطاعا، 
غري مدركني اأن احلرب احلقيقية مع احلياة مل تكن قد بداأت هجومها بعد.

اإلهام املغيث... ر�شامٌة مغربية 

فل�ضطينية الألوان والق�ضية

اأبناء �شعبنا الفل�شطيني العظيم ...
ياملَح الأر�ص وهدرَة بحرها..

ياعمَق الوادي و�شعَة نقبها..
ياُخ�رشَة الزيتون وحلَو ينابيعها..

ياعطَر الزعفران وجماَل حنونها..
اأ�رشاها  و�شرَب  ال�شهداء  يام�شَك 

....
على هذه الأر�ص ماي�شتحق احلياة

ونوؤكد  العهد،  اأر�شنا جندد  يوم  يف 
ن�شالنا،  يف  م�شتمرون  اأننا  الوعَد 
على  را�شخون  ثباتنا،  يف  ما�شون 
هذا  يف  نغري.  ول  لنبدل  حقنا، 
بدماء  اأعمارنا  �ُشنوُن  تلتقي  اليوم 
لرت�شم  جرحانا؛  واأّناِت  �شهدائنا 
وتغني  املن�شود،  الوطِن  لوحَة 

ال�شعب  بايقاع  احلريَة  ن�شيَد 
راف�شًة  الكامل؛  والوطن  الواحد، 
كَلّ املحاولت التي تريد اأن جتعل 
منا ن�شيا من�شيا، وذكرى بال وجود. 
وُعّمارها،  الأر�ص  اأ�شحاب  فنحن 
وحماةُ  البالد  اأ�شياُد  ونحن 
مقد�شاتها وغرُينا دخيٌل علينا لي�ص 
ُه معادلُة  اإل بقدر ماتفر�شُ له منها 
والباطل،  احلق  بني  املدافعِة 
رايتنا  �شتعلي  التي  الزمان  وحتميُة 
فما  علينا،  واقِع  ظلم  كل  وتنهي 

جرت اأقداُر اهلل اإل باأ�شبابها.
الزنازين  غياهب  يف  ونحن  عزاوؤنا 
اأننا  ال�شجان  وظلِم  ال�شجن  وعتمِة 
بني  موزعني،  وطِننا  جغرافية  يف 
لنبقى  �شهوله و�شواحله و�شحاريه؛ 

ودلياًل  الوجود  على  حيا  �شاهدا 
نََف�ٍص  كل  فمع  البقاء  على  واقعيا 
منا ميوت نف�ٌص من عدونا، ومع كل 
لأجلنا،  الأر�ُص  ترجتُف  لنا  نب�ٍص 
نحو  نندفُع  ثباتا  حلظة  كل  ومع 

الأمل واحلرية..

على  نوؤكد  املقام  هذا  يف  واإننا 
مايلي :

بحرها  من  اأر�شنا  الأر�ص    -  1
لنهرها، بحروفها ومعانيها، ل تقبل 

الق�شمة على اثنني .
على  مقَدمٌة  مقد�شاتنا    -  2
اأرواحنا، تهون احلياةُ ول تهون هي، 
ب�رشيعة  اعرتاف  لكل  معنى  ول 

غرينا عليها، فنحن اأ�شحاب القرار 
فيها.

3 -  التحية كل التحية لأبناء �شعبنا 
يف جميع جغرافية الوطن وخارجه، 
يتبدل  ول  يتغري  ل  فالفل�شطيني 

مهما اأتى عليه الزمان.
يف  �شعبنا  اأبناء  �شموَد  نحيي   -  4
م�شريات  يف  وثباتهم  العزة  غزة 
العودة؛ التي تعترب �شكال من اأ�شكال 
الوفاء ل�شهداء يوم الأر�ص، وعيونُنا 
احلرية  �شفة  نحو  دوما  تتجه 
ومعادلُة  الثورة  وخمزون  والكرامة 

التغيري.
5 - اأبناء �شعبنا ل تلتفتوا اإىل حجم 
و�شدِة  الت�شحيات  وِعظم  الدماء 
احلال ول تبتئ�شوا بهرولة املطبعني 

وخنوِع املتخاذلني، فالهدُف اأمامنا 
واملجد  احلرية  وطريق  وا�شٌح 

معبٌد باملكاره.
جبانا  كنت  ال�شهيوين  عدونا   -  6
والأبرياء  والأطفال  للن�شاء  بقتلك 
ومازلت  اأر�شنا،  على  ا�شتوليت  ملا 
وعزمة  رجالنا  �شولة  من  خائفا 
�شبابنا و�شوت اأطفالنا، فهم وعدك 

املحتوم وم�شريك الزائل.
علينا  امل�شتمرة  الهجمة  اإن   -  7
داخل ال�شجون من حكومة الحتالل 
تاأتي يف اطار ا�شتهداف كل ماميت 
للوطن ب�شلة، و�شد كل يرفع كلمة " 
ل " يف مواجهة هذا املحتل واإننا 
ال�شبل  بكافة  كرامتنا  لنيل  ما�شون 

والو�شائل امل�رشوعة.

احلقوقية  املوؤ�ش�شات  نطالب   -  8
حقوق  عن  تدافع  التي  والدولية 
م�شوؤليتها  عند  تقف  اأن  الن�شان 
اأ�رشى  بحق  الواقعة  اجلرمية  من 
والك�شف  ورامون  النقب  �شجن 
وقعت  التي  املجزرة  تفا�شيل  عن 
نهج  على  ي�شريوا  واأل  بحقهم، 
تت�شاوق  التي  اجلهات  من  غريهم 

مع املحتل ال�شهيوين.

ثورة م�شتمرة ...
ون�شال م�رشوع ...

وجهاد حتى احلرية ...
الوطنية  احلركة  اإخوانكم 
�شجون  يف  الأ�شرية  الفل�شطينية 

الحتالل ..  

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

بيان �ضادر عن احلركة الوطنية الفل�ضطينية الأ�ضرية داخل �ضجون الحتالل ...
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عي�شة ق.

من اأجل موا�صلة لعب حظوظها يف 
التتويج بلقب البطولة الوطنية، يف 
املقابل، يرف�ض العبو »الديارتي« 
التنازل عن اأي نقطة لتفادي ولوج 
يلعب  الذي  وهو  اخلطر  منطقة 

على البقاء �صمن حظرية الكبار.
قاع  قمة  جتري  املقابل،  يف 
فريقي  جتمع  والتي  الرتتيب 
بلعبا�ض  واحتاد  بجاية  مولودية 
الفوز  نقاط  عن  يبحثان  اللذان 
من  كاملة  بحظوظهما  للت�صبث 
تعترب  حيث  البقاء،  حتقيق  اأجل 
نقاط اليوم غري قابلة للق�صمة بني 

املركز  و�صاحب  الرتتيب  متذيل 
ما قبل االأخري، بينما ي�صعى العبو 
فر�صة  ا�صتغالل  ال�صاورة  �صبيبة 
جلمعية  ملعبهم  على  اال�صتقبال 
ا�صتعادة  اأجل  من  مليلة  عني 
اآخر  يف  عنها  الغائبة  الفوز  نغمة 
الوطنية  البطولة  من  مواجهتني 
املقدمة،  كوكبة  من  واالقرتاب 
»ال�صام« عن  ت�صكيلة  تبحث  بينما 
ايجابية  بنتيجة  العودة  فر�صة 

تبعدها عن منطقة اخلطر.

برنامج املباريات

دفاع تاجنانت / �شبيبة 
القبائل

مولودية بجاية / احتاد 
بلعبا�س

اللقاءان يجريان على 
ال�شاعة 18:00

�شبيبة ال�شاورة / 
جمعية عني مليلة

املباراة تلعب ابتداء 
من 19:00

قمة باأهداف متباينة بتاجنانت و�صراع امل�ؤخرة ببجايةاجلولة 25 للرابطة املحرتفة الأوىل
تعود اأجواء البطولة الوطنية جمددا بخو�س مباريات اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة 

الأوىل املقررة هذا الأ�شبوع، لهذا الغر�س فاإن اليوم �شوف يعرف برجمة ثالث 
مباريات يف الربنامج ويتقدمها التنقل حمفوف املخاطر الذي ينتظر الو�شيف �شبيبة 
القبائل ملواجهة دفاع تاجنانت يف مباراة جتري باأهداف متباينة يف ظل بحث النادي 
القبائلي عن العودة بالزاد كامال من اأجل ت�شييق اخلناق على الرائد احتاد العا�شمة 

وتقلي�س الفارق اإىل نقطتني 

 من قبل معهد
 العامل العربي

تكرمي فريق 
جبهة التحرير 

ال�طني بباري�س
التحرير  جبهة  فريق  تكرمي  �صيتم 
معهد  قبل  من  القدم  لكرة  الوطني 
الإجنازاته  بباري�ض  العربي  العامل 
احلرب  وم�صاندة  دعم  يف  الكروية 
1954-1962 خالل  املباركة  التحريرية 
اأفريل اىل 21  املعر�ض املقرر من 10 
جويلية املقبل حتت عنوان »كرة القدم 
والعامل العربي ثورة الكرة امل�صتديرة«، 
م�صجلة  تاريخية  حلظات   11 بني  ومن 
تخ�صي�ض  �صيتم  امل�صطر،  الربنامج  يف 
واحدة للجزائر من اجل تكرمي التاريخ 
اإ�صارة  الثوري لفريق جبهة التحرير مع 
اإىل منتخب 1982 الذي �صارك الأول مرة 
كرة  تاريخ  يف  العامل  كاأ�ض  نهائيات  يف 
االحتادية  وت�صارك  اجلزائرية.  القدم 
وزارة  من  بدعم  القدم  لكرة  اجلزائرية 
تقدمي  خالل  من  والريا�صة،  ال�صباب 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  تاريخيني  لقبني 
والكاأ�ض   1990 لالأمم  افريقيا  كاأ�ض 
اأمور  اإىل  اإ�صافة   1991 اآ�صياوية  االأفرو 
اأخرى رمزية، ويف ال�رشيط املخ�ص�ض 
عر�ض  �صيتم  التحرير،  جبهة  لفريق 
»ثوار  الوثائقي  الفيلم  من  مقتطفات 
اجلزء  برييز  جيل  للمخرج  القدم«  كرة 
بحوارات  التحرير  جلبهة  املخ�ص�ض 
�صور  اإىل  اإ�صافة  خملويف  ر�صيد  مع 
ويجرى  �صحفية.  ومقتطفات  اأر�صيفية 
تد�صني املعر�ض بتاريخ 8 اأفريل املقبل 
الوزير  بح�صور  العربي  العامل  مبعهد 
واالأجنبية  االأوروبية  لل�صوؤون  الفرن�صي 
عدة  اإىل  اإ�صافة  لودريان،  اإيف  جون 
الفاف  رئي�ض  غرار  على  مدعوة  اأوجه 

خري الدين زط�صي.
ق.ر.

حل�شاب الألواح 
ال�شراعية ب�شواحل 

مايوركا ال�شبانية

م�صاركة 7 
جزائريني يف دورة 

الأمرية �ص�فيا
لل�رشاع  اجلزائري  املنتخب  ي�صارك 
واإناث  اإك�ض« ذكور  اأ�ض  »اأر  الخت�صا�ض 
فتيات  بينهم ثالث  بحارين، من  ب�صبعة 
ب�صواحل  �صوفيا«  »االمرية  دورة  يف 
جزيرة باملا دي مايوركا باإ�صبانيا وذلك 
ما  ح�صب  الداخل  اأفريل   6 اىل   1 من 
علم من االحتادية اجلزائرية للريا�صة، 
بورا�ض،  حمزة  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
بن  ا�صالم،  ناقة  بن  رمزي،  بوجعطيط 
بري�صي  بلعبا�ض،  كاتيا  في�صل،  �رشتي 
بقيادة املدربني  رزواين مرمي،  و  اأمينة 
بوهاجرية  ومنار  للذكور  نا�رش  قوجيل 
يف  امل�صاركة  هذه  وتدخل  لالإناث، 
لهذا  االفريقية  للبطولة  التح�صري  اإطار 
الفرتة  خالل  املقررة  االخت�صا�ض 
واملوؤهلة  املقبل  اأكتوبر   12 اإىل   6 من 
بطوكيو   2020 االوملبية  االألعاب  اىل 
بامل�صتوى  االحتكاك  وكذا  اليابانية، 
الفني  املدير  به  اأفاد  ما  العايل ح�صب 
الدورة  لهذه  وحت�صريا  بوزيد.  عمر 
اأقوى  م�صاركة  �صت�صهد  التي  الدولية 
�صارك  العامل،  و  اأوروبا  يف  البحارين 
تطويري  ترب�ض  يف  االإناث  فريق 
الهولندي  اخلبري  اإ�رشاف  حتت  دويل 
مار�ض،   30 اإىل   26 من  باكري  ديديريك 
الفتيات  م�صتوى  حت�صني  ق�صد  وذلك 
وذلك  الدويل  االحتاد  برنامج  اإطار  يف 
بح�صور عدة منتخبات لالحتكاك يقول 
نف�ض امل�صوؤول، ومعلوم اأن هذا اخلبري 
االأوملبي  والبطل  ملواطنه  مدربا  كان 
دوريان  و2016   2012 متتالتني  مرتني 

فان ري�صلبريغ.
وكالت 

دفاع تاجنانت / �شبيبة القبائل

الديارتي لالبتعاد عن اخلطر والكناري لت�صييق اخلناق على ال�صدارة

ي�صهد ملعب �صماعيل حلوة مباراة 
مثرية جتمع فريقي دفاع تاجنانت 
و�صبيبة القبائل والتي �صوف تلعب 
باأهداف متباينة ونقاطها الثالث 
يف  فريق  لكل  ثمينة  تكون  �صوف 
يلعبان عليها،  التي  االأهداف  ظل 
ويف هذا ال�صدد يدخل فريق دفاع 
اأر�صية امللعب مدعوما  تاجنانت 
من  واجلمهور  االأر�ض  بعاملي 
كامال  بالزاد  االحتفاظ  اأجل 
عن  واالبتعاد  الديار  داخل 
التي يف�صله عنها  منطقة اخلطر 
اي  فغن  وبالتايل  فقط،  نقطتني 
به  يوؤدي  �صوف  ملعبه  على  تعرث 

الرتتيب  موؤخرة  يف  التدحرج  اإىل 
وولوج ثالثي املوؤخرة، ولهذا فغن 
اإىل  ت�صعى  »الديارتي«  ت�صكيلة 
حتقيق الفوز ال غري رغم �صعوبة 
البطولة  و�صيف  اأمام  املهمة 
فاإن  الغر�ض  ولهذا  الوطنية، 
الدفع  على  يعمل  الفني  الطاقم 
بالالعبني من اأجل حتقيق نتيجة 
عن  ابتعادهم  ت�صاهم يف  ايجابية 

لغة احل�صابات من اأجل البقاء.
ت�صكيلة  تدخل  املقابل،  يف 
عن  بحثا  امللعب  »الكناري« 
الفوز وتدعيم الر�صيد، ملعرفتها 
الديار  خارج  االنت�صار  اأن  التامة 

يرفع املعنويات حت�صبا ملوا�صلة 
املو�صم  هذا  االأوىل  االأدوار  لعب 
بقوة، حيث ي�صعى اأ�صبال املدرب 
هزمية  تدارك  اإىل  دوما  باتريك 
اأوملبي  اأمام  املن�رشمة  اجلولة 
نتيجة  حتقيق  خالل  من  املدية 
تاجنانت  مدينة  من  ايجابية 
على  اخلناق  بت�صييق  لهم  ت�صمح 
من  العا�صمة   احتاد  املت�صدر 
خالل تقلي�ض الفارق اإىل نقطتني 
من  بقوة  حظوظه  وبعث  فقط 
اآخر  اإىل  اللقب  على  اللعب  اجل 

حلظة.
عي�شة ق.

 لفان يتوجه لالعتماد
 على الحتياطيني اأمام وفاق �شطيف

الرابطة ت�صدم �صباب ق�صنطينة 
وت�صعهم اأمام الأمر ال�اقع

ق�صنطينة  �صباب  اإدارة  تلقت 
�صبط  تاأكد  بعدما  قوية  �صدمة 
التي جتمعها  القمة  مباراة  موعد 
والتي  غدا  �صطيف  وفاق  اأمام 
من   25 اجلولة  حل�صاب  تندرج 
حيث  االأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  ر�ّصمت 
الثاين  يف  املقابلة  موعد  القدم 
اأفريل اجلاري من خالل االإعالن 
ملباريات  النهائي  الربنامج  عن 
الوطنية  البطولة  من   25 اجلولة 
ب�صريي  احلكم  تعيني  واأعلنت 
الإدارة املقابلة، اين اعتربت اإدارة 
�رشبا  االأمر  ق�صنطينة  �صباب 
على  املقبل  لناديها  الظهر  يف 
خو�ض مقابلة هامة اأمام الرتجي 
اأفريل  ال�صاد�ض  يف  التون�صي 
رابطة  نهائي  ربع  القادم حل�صاب 
اأبطال اإفريقيا، ورغم اتفاق اإدارة 
الوفاق  يف  نظريتها  مع  ال�صيا�صي 
التا�صع  اإىل  اللقاء  تاأجيل  على 
ح�صمت  الرابطة  اأن  غال  افريل 
جديدا  تاأجيال  ورف�صت  الربجمة 
ي�صع  الذي  االأمر  وهو  للقاء، 

ا�صتاأنف  اأين  ورطة  يف  الفريق 
ا�صتعداد  اأم�ض  اأول  التدريبات 
تختلط  اأن  قبل  الرتجي  ملواجهة 
االأمور وتك�صف هيئة الرئي�ض عبد 
مقابلته  برجمة  عن  مدوا  الكرمي 
موعدها  يف  �صطيف  وفاق  اأمام 

املحدد �صابقا االثنني.
تخوفا  »ال�صيا�صي«  اإدارة  واأبدت 
الذي  ب�صريي  احلكم  من  كبريا 
الفريقني  مقابلة  اإدارة  له  �صبق 
�صهدت  والتي  الذهاب  يف مرحلة 
يا�صني  الالعب  رفقاء  هزمية 
�صاحلي بثنائية نظيفة، اأين طالبت 
اإدارة  يف  حياديا  احلكم  يكون  اأن 
ي�صتبعد  وال  املقابلة،  حيثيات 
الطاقم  اإراحة  املقابلة  ت�صهد  ان 
املدرب  بقيادة  لل�صيا�صي  الفني 
من  لعدد  الفان  ديني�ض  الفرن�صي 
العبيه االأ�صا�صيني واالعتماد على 
اجل  من  االحتياطية  العنا�رش 
الت�صكيلة  كوادر  اإرهاق  تفادي 
التي  الرتجي  ملقابلة  حت�صبا 

يف�صلنا �صتة اأيام عن موعدها.
عي�شة ق.

مولودية بجاية / احتاد بلعبا�س

مباراة ل تقبل الق�صمة على اثنني

املغاربية  الوحدة  ملعب  ي�صهد 
جتمع  والتي  الرتتيب  قاع  قمة 
واحتاد  بجاية  مولودية  فريقي 
يف  يتواجد  اللذان  بلعبا�ض 
املركزين االأخري وما قبل االأخري، 
اأين �صيكون للنقاط الثالث اأم�صية 
فريقني  بني  ذهب  من  وزنا  اليوم 
البقاء،  اأجل  من  ي�صارعان 
بجاية  مولودية  العبو  ويتواجد 
اأمام فر�صة ثمينة من اأجل ح�صم 
متذيل  اأمام  ل�صاحلهم  املواجهة 
الر�صيد  ودعم  الرتتيب  جدول 
يف  االأمل  مينحها  نقاط  بثالث 
البقاء،  ال�رشاع بقوة على حتقيق 
اأين متلك ت�صكيلة »املوب« فر�صة 
اخلروج  اأجل  من  اأجل  من  كبرية 
من منطقة اخلطر والتنف�ض قليال 
رغم  اخلطر،  منطقة  عن  بعيدا 
�صعوبة املهمة خا�صة واأن الفريق 
يبحث ا�صتعادة نغمة االنت�صارات 
مدار  على  عنه  والغائبة  جمددا 

وال  التوايل  على  جوالت  ثمان 
اأخرى �صوى حتقيق  ميلك فر�صة 

االنت�صار اليوم من ملعبه.
يف املقابل، يواجه احتاد بلعبا�ض 
نف�صه  يجد  عندما  معقدة  مهمة 
املخاطر  حمفوف  تنقل  اأمام 
فريق  ملالقاة  البالد  �رشق  اإىل 
ال�صعبة  الو�صعية  نف�ض  يعي�ض 
اأين ال متلك  يتواجد عليها،  التي 
ت�صكيلة »املكرة« خيارا اآخر �صوى 
العودة بنتيجة ايجابية من تنقلها 
اأين  احلماديني،  عا�صمة  اإىل 
التعرث يهدد حظوظ البقاء الحتاد 
العا�صمة واأي هزمية جتعله ي�صع 
ومير  الثانية،  الرابطة  يف  قدما 
وهم  معقدة  بو�صعية  الالعبون 
على  هزائم  ثالث  حققوا  الذين 
عليهم  ممنوع  واأ�صحى  التوايل 
جديدة  خ�صارة  يف  ال�صقوط 

اليوم.
ع.ق.
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عي�شة ق.

�سوناطراك  �رشكة  توا�سل  الذي 
يف  املبادرة  واأخذ  متويله  يف 
بالنادي،  املتعلقة  القرارات 
رئي�س  جعل  الذي  الأمر  وهو 
تلك  على  يرد  با�سي  الديركتوار 
الظروف  اأن  ويوؤكد  التهامات 
احلالية ل ت�سجعه على العمل مع 
تعيينه  مت  كان  الذي  وهو  النادي 
على  املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية 

خرج  اأنه  غال  الديركتوار  را�س 
اجلمعة  اإذاعية  ت�رشيحات  يف 
املن�رشم للتاأكيد اأنه مل مينح بعد 
الإ�رشاف على  النهائي حول  رده 
املقبلة  املرحلة  خالل  الفريق 
مينحه  الرد  اأو  باملوافقة  والرد 
اليوم على اأق�سى تقدير، وح�سب 
با�سي  فاإن  اأم�س  معه  حدث  ما 
ورف�س  الن�سحاب  نحو  يتوجه 

املهمة التي مت عر�سها عليه.
اتهام  اأ�سابع  وّجهت  حيث 
لل�رشكة  العام  املدير  اإىل  كبرية 

قدور  ولد  املومن  عبد  البرتولية 
وعدم  النادي  على  للهيمنة 
اخليمة  على  الفريق  �سعار  و�سع 
اخلا�س  ال�سعار  بو�سع  والكتفاء 
التدخل  قبل  وحده  ب�سوناطراك 
الهاوي  النادي  اأع�ساء  من طرف 
ولد  اتهام  ومت  و�سعوه،  الذين 
تتعلق  خطرية  باتهامات  قدور 
»العميد«  با�ستعمال  اأ�سا�سا 
بينهم  العمليات  لتمرير  كواجهة 
حمبو  يرف�سه  الذي  الأمر  وهو 
والأحمر  الأخ�رش  اللونني 

ح�سبهم.
بناء مركز  ت�سييد  وعرفت عملية 
مولودية  بفريق  اخلا�س  التكوين 
عكنون  بن  مبنطقة  اجلزائر 
ح�سور املدير العام ل�سوناطراك 
ولد قدور اإىل جانب وايل العا�سمة 
والرئي�س  زوخ  القادر  عبد 
عبد  العا�سمي  للنادي  التاريخي 
اإىل  بالإ�سافة  ظريف  القادر 
دعوة رئي�س وفاق �سطيف ح�سان 
حمار، وح�رش م�سريين من النادي 

الهاوي والالعبني.

با�شي يلمح الإمكانية االن�شحاب ورف�ض ت�شيري الديركتوار

و�شع حجر الأ�شا�س لبناء مركز تكوين العميد و�شط املناو�شات
�شهدت عملية و�شع حجر االأ�شا�ض لت�شييد مركز التكوين اخلا�ض بفريق مولودية اجلزائر اختالط احلابل بالنابل 

ومناو�شات كالمية جمعت جمموعة من اأن�شار الفريق واأع�شاء الديركتوار الذي يراأ�شه الالعب ال�شابق الزوبري با�شي، 
اأين �شهدت اخليمة اخلا�شة التي مت و�شعها من اأجل تد�شني بناء املركز اقتحام جمموعة من اأن�شار املولودية والذين 

وجهوا انتقادات الذعة اإىل اأع�شاء املكتب امل�شري من خالل اتهامهم بعدم الوثوق بهم وعدم وجود جدية من اأجل اإعادة 
االعتبار للفريق 

�شول�شكاير يحبط ريال 
مدريد وبر�شلونة

ت�شكيلة الكناري توجهت اأم�ض اإىل مدينة العلمة 
حت�شريا للقاء الديارتي

مالل: اأ�شعى لتنظيف املحيط الكروي 
واأحظى مب�شاندة روؤ�شاء الأندية

جونار  اأويل  الرنويجي  اأنهى 
الفني  املدير  �سول�سكاير 
كل  يونايتد،  ملان�س�سرت  احلايل 
ثنائي  تطارد  التي  ال�سائعات 
را�سفورد  ماركو�س  الفريق 
عن  الرحيل  ب�ساأن  بوغبا،  وبول 
وقال  احلمر،  ال�سياطني  �سفوف 
ت�رشيحات  خالل  �سول�سكاير، 
»موندو  �سحيفة  نقلتها 
»الثنائي  الإ�سبانية:  ديبورتيفو« 
حيوي مل�ستقبلنا، ولدينا العديد 
من الالعبني الذين ميكن ت�سكيل 
فريق قوي بهم، وبوغبا ورا�سفورد 
وكان  الالعبني«،  هوؤلء  �سمن 
بالنتقال  بوغبا  بول  ارتبط 
اإىل  ورا�سفورد  مدريد  ريال  اإىل 

بر�سلونة، خالل فرتة النتقالت 
ال�سيفية املقبلة، وعن را�سفورد، 
الثقة،  ميلك  »اإنه  املدرب:  تابع 
يقوم  ول  لديه  ما  اأف�سل  ويقدم 
يفعل  بل  فقط،  الكرة  بت�سديد 
املزيد،  لتقدمي  وي�سعى  الكثري، 

و�سي�سبح هدافا مميًزا«. 
يُذكر اأن را�سفورد اأ�سبح املهاجم 
الأول يف عهد �سول�سكاير، حيث 
 18 خالل  اأهداف   8 �سجل 
امل�سابقات،  خمتلف  يف  مباراة 
يف  بوغبا  يتاألق  ذاته  الوقت  ويف 
منذ  احلمر،  ال�سياطني  �سفوف 
احلايل  من�سبه  �سول�سكاير  تويل 

خلفا للربتغايل جوزيه مورينيو.
وكاالت

القبائل  �سبيبة  فريق  رئ�س  ك�سف 
عن رغبته يف تنظيف حميط كرة 
يتواجد  الذي  التعفن  من  القدم 
مبادرة  خالل  من  وذلك  عليه، 
التي  الأمور اخلطرية  الك�سف عن 
اأو�سح  حيث  املحيط،  يعرفها 
يلقى  اإليه  يبادر  الذي  امل�سار  اأن 
روؤ�ساء  من  عدد  لدى  م�ساندة 
الأندية والذين يتواجد على ات�سال 
امل�ساندة  عن  له  وعربوا  معهم 
املرحلة  خالل  معه  والوقوف 
املقبلة ح�سبه، واأ�سار مالل خالل 
ن�سطها  التي  ال�سحافية  الندوة 
اأنه يرغب يف تنقية  �سبيحة ام�س 
نتائج  يف  التالعبات  من  املحيط 
املباريات، و�رشاء ذمم احلكم من 
نظيفة  وطنية  بطولة  خو�س  اأجل 

بعيدة عن لعبة الكوالي�س.
على  النار  فتح  اإىل  مالل  وعاد 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س 
عندما  زط�سي،  الدين  القدم خري 
كرئي�س  به  العرتاف  عدم  جدد 
امللتوية  الطريقة  ب�سبب  للفاف 
التي مت تعيينه بها على راأ�س الهيئة 
الكروية ح�سبه، م�سيفا من ملعب 
عن  الك�سف  ينتظر  اأنه  وزو  تيزي 
للفاف  رئي�سا  زط�سي  تعيني  ملف 
احلقيقة  عن  البحث  اأجل  من 
لعدم  اجلديدة  بالأدلة  واخلروج 
الكروية،  الهيئة  رئا�سته  �رشعية 
الك�سف عن  اأن هدفه  �سدد  حيث 

الكرة امل�ستديرة  الف�ساد يف  ملف 
ويتقدمها  ومكافحتها  اجلزائرية 

الفاف ورئي�سها زط�سي.
للعقوبة  رف�سه  عن  مالل  واأعرب 
التي �سلطتها �سده جلنة الن�سباط 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة 
�سوف  اأنه  اأو�سح  حيث  القدم، 
يذهب بعيدا يف امللف باعرتا�سه 
اأع�ساء  ان  م�سيفا  العقوبة،  على 
اللجنة مل ياأخذوا ب�سور التلفزيون 
ماأخذ  تن�سفه  التي  اجلزائري 

العتبار.
اأم�س  غادر  منف�سل،  �سياق  يف 
اأ�سبال املدرب باتريك دوما مدينة 
مدينة  نحو  متوجهني  وزو  تيزي 
العلمة من اأجل التح�سري للمقابلة 
دفاع  اأمام  اليوم  يخو�سونها  التي 
من   25 اجلولة  �سمن  تاجنانت 
حيث  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
اله�ساب  بعا�سمة  الليلة  اأقاموا 
العليا قبل موا�سلة الطريق �سبيحة 
اليوم نحو مدينة تاجنانت خلو�س 
اللقاء، وذلك من اأجل الرتكيز على 
منه  للعودة  طريقة  باأف�سل  اللقاء 
رفقاء  وخا�س  ايجابية،  بنتيجة 
اأم�س  يو�سف  بن  اإليا�س  الالعب 
اأول  مبلعب  اأخرية  تدريبية  ح�سة 
نوفمرب بتيزي وزو والتي جرت يف 
التدريبات  اآخر  وكانت  ال�سبيحة 

التي ت�سبق لقاء اليوم.
عي�شة ق

على خلفية االإق�شاء من كاأ�ض 
اجلمهورية وخ�شارة جميع االأهداف

اإدارة الن�شرية تقيل اإيغيل 
وتعني ل�شات مدربا موؤقتا

اأقدمت اإدارة ن�رش ح�سني داي على اإقالة 
املدرب مزيان اإيغيل من على راأ�س العار�سة 

الفنية للفريق وذلك م�ساء اأول اأم�س عقب 
اإق�ساء الفريق من الدور ربع النهائي لكاأ�س 
اجلمهورية عقب اخل�سارة املذلة اأمام اجلار 
�سباب بلوزداد بثالثية لهدف وهو الذي كان 
متفوقا يف مقابلة الذهاب للمناف�سة بهدف 

دون رد\ن قبل ان ت�سيع الن�رشية اآخر اأهدافها 
بالإق�ساء من مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س عقب 

اخلروج من دور جمموعات كاأ�س الكاف، عقب 
التعرث والكتفاء بالتعادل اأمام نادي الزمالك 
امل�رشي على ملعب 5 جويلية،ـ اأين مت حتميل 
اإيغيل م�سوؤولية النتائج املتعرثة التي حققتها 
الن�رشية وذلك منذ تعيينه على راأ�س الفريق، 
وف�سل يف قيادته اإىل حتقيق نتائج ايجابية، 

وهو ما جعل الغليان كبريا و�سط اأن�سار النادي 

العا�سمي والذين طالبوا باإقالته من من�سبه قبب 

لن تن�ساع اإدارة الرئي�س حمفوظ ولد زمرييل 
اإىل مطلب جمهورها وتقيله، وو�سعت الإدارة 

ثقتها يف املدرب امل�ساعد حممد ل�سات الذي 

�سوف يوا�سل املهام على راأ�س العار�سة الفنية 
ب�سفة موؤقتة اإىل غاية نهاية املو�سم اجلاري 
قبل البحث عن تعيني مدرب جديد حت�سبا 

للتح�سري للمو�سم املقبل.

عي�شة ق.

عملية �شحب قرعة الدور ن�شف النهائي لكاأ�ض 
اجلمهورية اليوم

�شبيبة بجاية حتلم بالكاأ�س 
الثانية يف تاريخها

يف املقابل، جتري اأم�سية اليوم عملية �سحب القرعة املتعلقة الرتجيح عقب نهاية املقابلة بالتعادل هدف يف كل �سبكة.عندما اطاح يف النهائي بفريق وداد تلم�سان بف�سل ركالت يف م�سوار النادي والذي �سبق له التتويج بلقبها يف العام 2008 اأحالم اأبناء »ميا قورايا« من اأجل ا�ستهداف الكاأ�س الثانية ثالثة اأندية تنتمي اإىل الرابطة الأوىل، وجاء التاأهل لريفع الوجه ووا�سلت متثيل اأندية الرابطة املحرتفة الثانية اأمام ملناف�سة ال�سيدة الكاأ�س، حيث حافظت �سبيبة بجاية على ماء ليكتمل تعداد الأندية الأربعة املعنية بلعب املربع الذهبي بركب اأندية وفاق �سطيف، �سباب ق�سنطينة و�سباب بلوزداد حيث عرف الفريق جتاوز الدور ربع النهائي بنجاح والتحق من اأجل خطف تاأ�سرية التاأهل والعودة غامنني اإىل الديار، هدف يف كل �سبكة والذي كان كافيا لت�سكيلة اأبناء ميا قورايا الذي عاد به من العا�سمة على ح�ساب نادي بارادو بنتيجة ن�سف النهائي ملناف�سة كاأ�س اجلمهورية بعد التعادل اليجابي التحق فريق �سبيبة بجاية بركب الأندية املتاأهلة اإىل الدور 
املبا�رش، حيث توجه اأنظار اأن�سار الأندية الأربعة املعنية �سوف جتري مبقر التلفزيون اجلزائري وتكون منقولة على التعرف على مباراتي الدور ما قبل النهائي للمناف�سة والتي بالدور ن�سف النهائي ملناف�سة كاأ�س اجلمهورية من اأجل 
الذهبي يومي 13 و16 اأفريل املقبل بالن�سبة للقاءات الذهاب مناف�س فريقها املف�سل، لالإ�سارة جتري مباريات املربع بتن�سيط ن�سف النهائي نحو عملية القرعة للتعرف على 

عي�شة ق.ومواجهات الإياب جتري يف الأ�سبوع املوايل.
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اليويف يقرتب من ال�سكوديتو
حقق نادي جوفنتو�س املت�ضدر وبطل املوا�ضم ال�ضبعة ال�ضابقة فوزاً �ضعباً على �ضيفه 

اإمبويل 1-0ال�ضبت يف افتتاح املرحلة 29 من الدوري الإيطايل، ورفع جوفنتو�س ر�ضيده 
اإىل 78 نقطة متقدماً بفارق 18 نقطة على و�ضيفه ومطارد نابويل الذي حل اأم�س �ضيفاً 

على روما يف قمة املرحلة، وبات قريباً من اللقب الثامن توالياً و34 يف تاريخه. على 
ملعب اليانت�س �ضتاديوم خا�س يوفنتو�س املباراة يف غياب جنمه الربتغايل كري�ضتيانو 

رونالدو الذي تعر�س لإ�ضابة طفيفة و�ضانع الألعاب الأرجنتيني باولو ديبال الذي اأ�ضيب 
خالل الإحماء قبل املباراة، ويدين جوفنتو�س بهذا الفوز اإىل الواعد مويز كني الذي 

�ضجل الهدف الوحيد بعد ثالث دقائق من نزوله بدياًل للفرن�ضي بليز ماتويدي، وا�ضتفاد 
كني من غياب رونالدو امل�ضاب من اأجل تاأكيد موهبته وموقعه كعن�رص ل غنى عنه يف 

ت�ضكيل مدرب فريق »ال�ضيدة العجوز« ما�ضيميليانو األيغري بعد اأن �ضجل الهدف الثالث يف 
البطولة.

�ضمد اإمبويل طوال ال�ضوط الأول اأمام فريق »ال�ضيدة العجوز« ال�ضاعي اإىل اللقب الثامن 
توالياً و34 يف م�ضريته ومل ي�ضمح اإل بفر�ضتني فقط، الأوىل من عر�ضية للفرن�ضي بليز 
ماتويدي ومتابعة راأ�ضية للكرواتي ماريو ماندزوكيت�س �ضيطر عليها احلار�س البولندي 

بارتولومي دراغوف�ضكي، والثانية من متريرة الربتغايل جواو كان�ضيلو وراأ�ضية ثانية 
للكرواتي بجوار القائم الأمين، ويف ال�ضوط الثاين حت�ضن اأداء جوفنتو�س ب�ضكل ملحوظ، 
وحاول فيديريكو برنارد�ضكي مرتني بجانب القائم الأي�رص ثم اأ�ضاب العار�ضة بت�ضديدة 

ي�ضارية، واأثمر ال�ضغط املتوا�ضل عن هدف التقدم فجاء الفرج بقدم كني اإثر متريرة 
راأ�ضية من ماندزوكيت�س، وكاد كني ي�ضجل هدفاً ثانياً بعدما انفرد باحلار�س دراغوف�ضكي 

الذي ارمتى واأنقذ مرماه برباعة فائقة.
ويف مباراة اأخرى، تغلب اأودينيزي على �ضيفه جنوى بهدفني نظيفني ل�ضتيفانو اأوكاكا 

ورونالدو ماندراغورا  فاأ�ضبح ر�ضيد الأول 28 نقطة مقابل 33 للثاين.

مي�سي يح�سم ديربي كتالونيا للبار�سا
حقق بر�ضلونة النت�ضار بهدفني دون رد على جاره اللدود  اأول اأم�س يف ديربي كتالونيا 

حل�ضاب اجلولة 29 من الدوري ال�ضباين، و�ضجل ليونيل مي�ضي هديف البلوغرانا يف 
الدقيقتني 71 و89، وبهذا النت�ضار رفع بر�ضلونة ر�ضيده للنقطة 69 يف �ضدارة ترتيب 

الليغا، بينما جتمد اإ�ضبانيول عند 34 نقطة يف املركز 14، وقرر اإرن�ضتو فالفريدي املدير 
الفني لرب�ضلونة، العتماد على طريقة لعب 4-3-3، وعلى اجلانب الآخر، اعتمد روبي 

املدير الفني لإ�ضبانيول على طريقة 2-3-5.
بداأت املباراة بتهديد و�ضغط من بر�ضلونة، واأهدر ليونيل مي�ضي فر�ضة ت�ضجيل الهدف 

الأول، حيث ا�ضتقبل كرة يف منطقة اجلزاء وراوغ الدفاع و�ضدد لكن ت�ضديدته ا�ضطدمت 
باأحد املدافعني، لتتحول اإىل ركلة ركنية يف الدقيقة 9، ومل تتغري الأمور كثرًيا يف ال�ضوط 
الثاين، حيث ا�ضتمر ا�ضتحواذ و�ضيطرة بر�ضلونة على الكرة مع التما�ضك الدفاعي القوي 

لإ�ضبانيول، وجاء احلل اأخريا للبار�ضا عرب مي�ضي، حيث حت�ضل على ركلة حرة،على حدود 
منطقة اجلزاء نفذها بنجاح يف ال�ضباك، وبعد الهدف بداأ اإ�ضبانيول يف التقدم لالأمام 

بحًثا عن تعديل النتيجة، ومنح وجود اأرتورو فيدال يف خط و�ضط البار�ضا، تاأميًنا دفاعًيا 
اأكرب للفريق، من اأجل غلق اخلطوط اأمام عودة اإ�ضبانيول، واقتن�س مي�ضي الهدف الثاين 

لرب�ضلونة، حيث انطلق البديل مالكوم على اجلبهة الي�رصى ومرر للربغوث الذي اأ�ضكن 
الكرة اأق�ضى ي�ضار احلار�س.

يف املقابل، دك اأتلتيكو مدريد �ضباك م�ضيفه ديبورتيفو األفي�س برباعية نظيفة، واأنهى 
اأتلتيكو ال�ضوط الأول متقدما بهدفني مبكرين ل�ضاوول نيغويز اثر كرة من الفرن�ضي 

اأنطوان غريزمان ودييغو كو�ضتا بعد متريرة من كوكي، وتابع اتلتيكو تفوقه يف ال�ضوط 
الثاين واأ�ضاف األفارو مورتا الهدف الثالث بعد كرة بينية من الفرن�ضي توما�س ليمار، 

واختتم الغاين توما�س بارتي املهرجان بهدف رابع بت�ضديدة من خارج املنطقة، ورفع 
اتلتيكو مدريد ر�ضيده اىل 59 نقطة يف املركز الثاين بفارق 10 نقاط خلف بر�ضلونة 

املت�ضدر، بينما جتمد ر�ضيد الفي�س عند 44 نقطة يف املركز اخلام�س موؤقتا.
وفرط فياريال بفوز كان يف املتناول بعدما تقدم على م�ضيفه �ضلتا فيغو بهدفني مبكرين 
للكامريوين كارل توكو اإيكامبي واألفون�ضو بدرازا، قبل اأن ت�ضتقبل �ضباكه ثالثة اأهداف يف 

ال�ضوط الثاين �ضجلها ياغو اأ�ضبا�س هدفني والأوروغوياين مك�ضيميليانو غوميز.

برييز يجهز هدية لرامو�س
ك�ضف تقرير �ضحفي اإ�ضباين اأن فلورنتينو برييز رئي�س نادي ريال مدريد يجهز هدية 

ملكية لقائد الفريق امللكي �ضريجيو رامو�س بعد اأن اأمت الأخري عامه 33، ووفًقا ملوقع 
»ديفن�ضا �ضنرتال« الإ�ضباين، فاإن عقد رامو�س مع ريال مدريد ينتهي يف �ضيف 2021 

ويخطط برييز من الآن لتقدمي له عقد جديد حم�ضن ملدافع الالروخا ي�ضمن بقاءه يف 
�ضنتياغو برنابيو حتى 2022.

زيدان: بوغبا يحب الريال وال ميكنني تقييم �سعر مبابي
زيدان  الدين  زين  الفرن�ضي  اأكد 
اأن  مدريد  لريال  الفني  املدير 
من  يعاين  كورتوا  مرماه  حار�س 
يخاطر  لن  اأنه  وقال  الإ�ضابة 
باإقحامه م�ضابا، واأ�ضاف: »كورتوا، 
اإنه يعاين من بع�س الآلم ولذلك مل 
يتدرب مع الفريق، وعلينا اأن ننتظر 
فرتة  ب�ضاأن  الأطباء  �ضيقوله  ما 
باإ�رصاك  اأخاطر  لن  ولكن  غيابه 
وتابع:  باإ�ضابة«،  ي�ضعر  لعب 
»مثلما �رصح كا�ضيمريو قبل ذلك، 
ريال  غادرت  اأنني  اأبًدا  اأ�ضعر  مل 
بالنادي  الأمر  يتعلق  ول  مدريد، 
التي  باأكملها  باملدينة  بل  فقط 
اأعتربها منزيل، خا�ضة اأن ال�ضعب 

الإ�ضباين يرحب بي جيًدا واأعي�س حياة رائعة هنا«، ووا�ضل املدير الفني الفرن�ضي: »ت�رصيحات بيكيه، مل اأ�ضاهد ما قاله كي 
اأعلق عليه«، واأكمل: »لعبو ريال مدريد يعلمون اأنهم يف اأف�ضل ناٍد يف العامل، ولذلك فاإن اجلميع يرغب يف البقاء هنا �ضواء 

مار�ضيلو اأو باقي الالعبني«.
واأردف: »ل اأفتقد اأي �ضيء يف الت�ضكيلة احلالية لريال مدريد وحتى ن�ضل لنهاية هذا املو�ضم، �ضفوفنا مكتملة ونحن را�ضون 
عن هذه املجموعة، كما اأنني لن اأحتدث عن لعبني لي�ضوا هنا احرتاًما للفريق، ولكن هذا ل يعني اأنه لن يكون هناك تغيريات 
يف امل�ضتقبل«، وا�ضتطرد: »كل ما اأفكر فيه هو املباريات الع�رص املتبقية يف الدوري الإ�ضباين، ل �ضيء اآخر ي�ضغل تفكريي، 
اأننا مل نحظ بتواجد جميع الالعبني يف الأ�ضبوعني املا�ضيني«، وا�ضتمر: »لوكا  اأن الفريق يعي�س الآن فرتة جيدة رغم  واأرى 
زيدان هو حار�س املرمى الثالث يف ريال مدريد وغًدا �ضيكون احلار�س، ح�ضنا لن اأقولها، �ضرتون ما �ضيحدث«، وحول م�ضتقبل 
املدافع الفرن�ضي رافائيل فاران، علق زيدان: »هناك الكثري من الأحاديث لكن ال�ضيء الوحيد املهم هو ما يفكر به فاران، اأراه 

�ضعيًدا وم�رصوًرا هنا، �ضتكون هناك �ضائعات دائًما كما اأن جميع الأندية ترغب يف التعاقد مع لعبني مميزين«.
واأو�ضح: »رامو�س، هو قائد الفريق وريال مدريد هو منزله، اأعتقد اأنه �ضيلعب ل�ضنوات هنا اأكرث مما لعبته، وهو لعب اأ�ضا�ضي 
لهذا الفريق، بيل ل ميكن لأحد اأن ميحو ما قام به الالعب مع املرينغي«، واأ�ضار: »�ضفقة مبابي مقابل 280 مليون يورو ل 
ميكننا اأن نقيم اأ�ضعار الالعبني اليوم، فعندما قرر ريال مدريد دفع 72 مليوًنا ل�ضمي بدا ذلك اأمر جنونًيا«، وحول اأداء كرمي 
يتعر�س  دائًما  ولكنه  بنزمية،  موا�ضم  اأف�ضل  اأحد  هذا  »رمبا  الفرن�ضي:  املدرب  علق  املو�ضم،  هذا  مدريد  ريال  مع  بنزمية 

لالنتقادات كلما يغيب عن الت�ضجيل، اإل اأنه ل ي�ضت�ضلم اأبًدا«.
قال زيدان: »يعجبني اأ�ضلوب لعب بوجبا كثرًيا، وهذا لي�س اأمًرا جديًدا فهو لعب ي�ضتطيع القيام باأ�ضياء كثرية. وهناك عدد 
قليل من الالعبني الذين باإمكانهم الن�ضمام لريال مدريد وهو اأحدهم«.واأ�ضاف: »لطاملا قال بوغبا اإنه يحب ريال مدريد لي�س 

فقط من اأجلي، واإذا غادر مان�ض�ضرت يونايتد، ملاذا ل ين�ضم اإىل املرينغي«.

جنومه  اأحد  خدمات  من  للتخل�س  م�ضتعًدا  بر�ضلونة  بات 
جنيه  مليون   43 تبلغ  �ضفقة  خالل  من  املقبل  ال�ضيف  يف 
الإ�ضبانية  ديبورتيفو«  »موندو  �ضحيفة  واأ�ضارت  اإ�ضرتليني، 
اإىل اأن بر�ضلونة �ضيوافق على رحيل الكرواتي اإيفان راكيتيت�س 
املادي  العر�س  النادي على  اإذا ح�ضل  الفريق،  لعب و�ضط 
الذي يريده، واأو�ضحت اأن اإنرت ميالن ومان�ض�ضرت يونايتد يف 
مقدمة الأندية الراغبة يف احل�ضول على خدمات راكيتيت�س 
اأحد  اإنه  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  املدرب  عنه  قال  الذي 

اأف�ضل لعبي الو�ضط يف العامل.
للح�ضول على  اإ�ضرتليني  مليون  بر�ضلونة دفع 70  اأن  واأفادت 
خدمات الهولندي فرينكي دي يوجن من اأجاك�س، ويحتاج اإىل 
اأموال اإ�ضافية للتعاقد مع املهاجم الفرن�ضي اأنطوان غريزمان 
للتخل�س من  ي�ضعى  البار�ضا  فاإن  ولذلك  اأتلتيكو مدريد،  من 
اإرن�ضتو  الإ�ضباين  اأن  على  �ضابقة  تقارير  و�ضددت  راكيتيت�س، 
فالفريدي مدرب بر�ضلونة، هو ال�ضخ�س الأكرث مت�ضًكا ببقاء 

الكرواتي  الالعب  اأن  يذكر  الكتالوين.  النادي  مع  راكيتيت�س 
�رصح اأكرث من مرة موؤخًرا اأنه يركز مع بر�ضلونة فقط، ويتمنى 

البقاء يف »كامب نو« لأطول فرتة ممكنة.

بر�سلونة يخطط للتخل�س من راكيتيت�س

�سرتا�سبورغ يتوج بكاأ�س الرابطة الفرن�سية
بطل الأ�ضلي والإ�ضايف اأول اأم�س على ملعب بيار موروا يف ليل، اأمام نحو 50 األف متفرج، �ضجل ليونيل كارول الركلة الأخرية اأحرز �ضرتا�ضبورغ لقب كاأ�س رابطة الأندية الفرن�ضية بفوزه على غانغان بركالت الرتجيح 4-1 بعد تعادلهما �ضلبًا يف الوقتني  غانغان  واأ�ضقط  الأربعة،  الأ�ضواط  الفريقني يف  بني  متكافئة  مباراة  ترجيح يف  ركلتي  غانغان  اإهدار  بعد  بعد تعادلهما 2-2، بف�ضل تاألق احلار�س مارك-اأوريل كايار، من جهته اأق�ضى �ضرتا�ضبورفريقي ليون وبوردو.الدوري باري�س �ضان جريمان وحامل اللقب خم�س مرات يف ربع النهائي 2-1، قبل التخل�س من موناكو بركالت الرتجيح الناجحة 
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ر�ؤى

�ملجتمع و�لدولة وقادة �لر�أي 
لو متح�سنا يف اللغة املطالبية التي حترك قطاعا �ا�سعا من التنظيمات 

املهنية ،�النقابية �الطالبية لو جدنا اأن اللغة لي�ست بالعنف الذي 
يراه البع�ض �لي�ست لغة للتهويل �اإمنا هي لغة »الظرف » �مطلب 

»احلال » مبعنى اأدق اأنها »لغة تطالب اجلهة امل�سوؤ�لة بحل اأ� ت�سوية 
اأ��ساع �سابقة اأ� حالية ...« �هذا يجب اأن تفهمه الإدارة ممثلة يف 

اإطاراتها التي حتا�ر الطرف املطالب .

بقلم حممد مر�اين 
باحث �كاتب

هذا  وفق  بحاجة  اإننا 
اإىل  بحاجة  التو�صيف 
بني  م�صرتك  معنوي  عقد 
منه  يطلب  ومن  »املطالب 
ويرتكز   « املطالب  جت�صيد 
هناك  تكون  العقد  هذا 
» حتفظ  »الطرفني  بني  لغة 
»الكيان » وتعزز » اال�صتقرار 
ال�صيا�صية  اأبعاده  يف   «
واالجتماعية وهذه اللغة هي 
لغة خطاب ر�صمي يجب ان 
امل�صوؤولة  القطاعات  تتبناه 
التنظيمات  كل  اجتاه 
النقابية والطالبية واملهنية 
مطالبة  االأخرية  وهذه 
امل�صتوى  ذات  وفق  اأي�صا 
اللغة  وتكري�س هذه  بانتهاج 

احل�رضية يف اأبعادها .
لو اجته الطرفني » االإدارة » 
واجلهة التي تطالب اإىل تبني 
لغة تعزز من ا�صتقرار الدولة 
يف  هامة  كقيمة  وجعلها 
يتم  اأي مطالب  فوق  احلياة 
تدابري  اإطار  يف  بها  التكفل 
للطرف  مقنعة  واإجراءات 
اأمام  اأنف�صنا  لوجدنا  االأخر 
الوطني  حالة من االن�صجام 
البع�س  يريد  الذي  الهام 

الوقت  هذا  يف  به  العبث 
بعد االأمن واال�صتقرار الذي 
مدار  على  البالد  عا�صته 

ع�رضين �صنة .
اأننا يف حاجة لبناء ج�رض من 
خمتلف  بني  البناء  التوا�صل 
مكونات اجلبهة االجتماعية 
وموؤ�ص�صات الدولة يرتكز هذا 
على  التوافق  على  اجل�رض 
لغة للتخاطب تعزز من قيم 
والتوا�صل  والتفاهم  احلوار 
يف  واالن�صجام  والتعاون 
التي  الوطنية  الوحدة  اإطار 
ت�صب فيها كل القناعات ولو 
كلفت كل جهة ر�صمية بحل 
ونقاباتها  ان�صغاالت عمالها 
�صلم  احرتام  اإطار  يف 
يف  وا�صتثمرنا  االأولويات 
واالإعالم  االت�صال  و�صائل 
القيم  هذه  لتمرير  الفعالة 
لقطعنا  �صلفا  اإليها  امل�صار 
االن�صجام  من  هاما  و�صطا 

الوطني البناء .
التي  الوطني  التخاطب  لغة 
ترتكز على احلوار واحلفاظ 
على الكيانات القوية للدولة 
عن  الدفاع  على  وال�صهر 
مكا�صبها واالحتاد على بعثها 
يف القلوب واملمار�صات اأكرث 

ما نحتاجه اليوم يف بالدنا

الإعالم منرب ات�سال 
��عي 

خالل  من  واملالحظ 
االأخري  ال�صعبي  احلراك 
�صيا�صي  طابعه  يبقى  الذي 
و�صائل  اأن  االأوىل  بالدرجة 
اإعالمنا مل ت�صتغل بعد رغم 
بو�صلة  �صبط  يف  تداركها 
خدمة  و�صمان  املعاجلة 
ال�صياق  تواكب  عمومية 
املالحظ  والغاية  والظرف 
اأن و�صائل االت�صال واالإعالم 
ن�رض  على  ت�صتغل  ال  االآن 
واإدراك  باحلالة  الوعي  قيم 
الرموز  على  احلفاظ  معنى 
جزء  وهذا  واملكا�صب 
املوجود  امل�صكل  من 
االإعالمي  م�صهدنا  يف 
االإعالم  منابر  ركزت  فلو 
احلوار  ح�س  تنمية  على 
القناعات  جميع  بني  البناء 
يف  املوجودة  ال�صيا�صية 
ن�رض  ومت  ال�صيا�صة  ال�صاحة 
على  ترتكز  اإعالمية  ثقافة 
يف  ي�صمى  ما  ا�صتدعاء 
ب«قادة  االإعالم  اأدبيات 
الراأي » لوجدنا اأنف�صنا اأمام 
اأداء اإعالمي تعددي بامتياز 
الرتكيز  فقط  منه  يطلب  ال 
اأحادية  معاجلة  زاوية  على 

وحيثيات  العمق  عن  التعرب 
االنتباه  ويجب  احلراك 
االإعالم  منابر  اأن  اإىل 
ال�صحفيني  وحتى  التقليدي 
ا�صتخدام  يف  البارعني 
التوا�صل االجتماعي  مواقع 
من  نوع  بتكري�س  مطالبون 
على  احلفاظ  نحو  الوعي 
اللغة  الوطن حتى ولو كانت 
على  ال�صائدة  املطالبية 

واجهة امل�صهد .
اأهم  من  اأن  واملعلوم 
االإعالم  و�صائل  وظائف 
يرثي  واع  عام  راأي  بناء 
ويكر�س  التعددية  م�صهد 
العامة  احلياة  دمقرطة 
واملوؤ�ص�صاتية واإنني اأرى اأن 
عدم اهتمام االإعالميني يف 
منابر اإعالمنا مبعطى ن�رض 
على  احلفاظ  نحو  وعي 
الفر�صة  اإتاحة  ثم  القيم 
ال�صاخن  النقا�س  حول 
دميقرطيات  يف  الطبيعي 
العامل حول الواقع ال�صيا�صي 
�صبيل  على  واالجتماعي 
االهتمام  عدم  اأن  املثال 
قد  الهام  املعطى  بهذا 
واحد  م�صهد  اأمام  يجعل 
القلق   . »االحتقان  عنوانه 
وهي   « العداء   , التع�صب   ,
مظاهر قد تعيق اأي ا�صتقرار 

�صيا�صي واجتماعي .

جيل جديد من ال�سباب 
خطابه مغاير

واملالحظ اأن قطاعا وا�صعا 
يوؤ�ص�س  الذي  ال�صباب  من 
االآن حلراك مطالبي ال يفقه 
اإال ا�صتخدام مواقع التوا�صل 
عن  بالتعبري  االجتماعي 
اأفكاره وتطلعاته وان�صغاالته 
تاأخرت  فعال  وال�صلطات 

التعاطي مع جيل جديد  يف 
اإىل  الذي مييل  ال�صباب  من 
منه  وياأخذ  االأزرق  الف�صاء 
يف  هاما  حيز  االأخري  هذا 
علينا  وكان  واجلهد  الوقت 
مكثف  توظيف  اإىل  االجتاه 
التي  االت�صال  و�صائل  لكل 
لنلزم  ال�صباب  ي�صتخدمها 
با�صتخدامها  امل�صوؤولني 
حياة  من  اأكرث  واالقرتاب 
املو�صوع  وهذا  ال�صباب 
احلديث  فيه  يطول  بالذات 
والتناول الأن اأبعاده �صيا�صية 
االأوىل  بالدرجة  وات�صالية 
عن  يعربون  ال�صباب  فهوؤالء 
وينتظرون  وتطلعات  اأفكار 
يف نف�س الوقت من يالم�س 
وينقل  االهتمامات  هذه 
ال�صباب  منابر  التفاعل عرب 
اإىل  انتبهنا  ولو  االت�صالية 
ال�صباب  خطاب  اأن  م�صالة 
اقتناعه  وعدم  اجلديد 
االأداءات  من  بالكثري 
امل�صتوى  على  املوجودة 
املحلي واملركزي وان�صغاله 
الف�صاء  خارج  اأخرى  باأمور 
الر�صمي واالأحداث اجلارية 
نعد  مل  اأننا  الأدركنا  حوله 
فعالة  ات�صال  حلقة  منلك 
مع قطاع وا�صع من ال�صباب 
مظلة  خارج  يتحرك  الذي 
يف  يتواجد  وال  املوؤ�ص�صات 
مثال  الر�صمية  التظاهرات 
الر�صمي  االإعالم  يتابع  وال 
الواقع  هذا  فان  وبالتايل 
من  ننقله  مبا  ال�صباين 
ان  يوؤكد  حراكه  تفا�صيل 
ال�صلطات ال تت�صل بال�صباب 
وال ال�صباب يت�صل بال�صلطات 
وحني اأحتدث عن ال�صلطات 
له  م�صوؤول  اأي  اق�صد  فانا 
�صفة ر�صمية و�صفة التمثيل 
من  الكثري  وجد  وبالتايل 

اأمام  اأنف�صهم  امل�صوؤولني 
جيل من ال�صباب ال يعرفون 
يومياته  عن  وال  عنه  �صيئا 

واجتاهاته وتطلعاته

مل ن�ستثمر يف 
مرجعيات الراأي

واملالحظ اأن لغة االحتقان 
مهما  اأطراف  بني  والت�صنج 
واجتماعية  �صيا�صية  كانت 
قد تزيد حدته ب�صبب غياب 
معطى هام وهو غياب قادة 
راأي يج�صدون ثقافة التوازن 
ويبنون م�صاحة هامة للوعي 
النقا�س  ويحيدون  اجلمعي 
منابرهم  من  ويتحدثون 
ومكانتهم  الوظيفية 
على  وقادرون  االجتماعية 
االإقناع واإ�صافة جرعة هامة 
اأي  من القيم االأخالقية يف 
حراك اأو اأداء اأو ت�صويب اأي 
م�صار وو�صائل اإعالمنا التي 
�صنوات  ت�صتغل  اأعمم مل  ال 
قادة  يف  اال�صتثمار  على 
خماطبة  على  قادرون  راأي 
ال�صباب  من  جديد  جيل 
اهتماماته  من  واالقرتاب 
وتطلعاته  وان�صغاالته 
من  جزء  هذا  اأن  اأرى  واأنا 
اأن  يجب  التي  االأخطاء 
على  القائمون  يتحملها 
االإعالم  منابر  من  العديد 
من  الكثري  ورطوا  الذين 
النا�س يف ثقافة »الت�صطيح 
 « الدولة  ق�صايا  ومتييع 
»الكيان  لغة  على  وللحفاظ 
بني املجتمع والدولة يجب 
اأن يكون هناك طرف ثالث 
 « الراأي  »قادة  وهم  هام 
اأدبيات  من  مفهوم  وهو 
�صياق  يف  املن�صية  االإعالم 

املمار�صة 



ال�سادرة عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا

»العني القدمية«  ملحمد الأ�شعري...
رواية جليل الأحالم املك�شورة باملغرب

يقرتح الكاتب املغربي حممد الأ�سعري يف روايته اجلديدة »العني القدمية« رحلة حافلة باملطبات يف 
عوامل ذات نك�ست اأحالمها، مثخنة بالأعطاب وال�سطرابات، تغدو جمرد انعكا�س لأعطاب واختاللت 

اأو�سع على واجهة املجتمع وال�سيا�سة. عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا، �سدرت الرواية )255 �سفحة( 
التي تكر�س انحياز الأ�سعري موؤخرا لفتنة ال�سرد بعد م�سرية اأوىل برز خاللها كواحد من اأبرز الأ�سوات 
ال�سعرية باملغرب. ير�سم الكاتب معامل ذات حتمل ا�سم »م�سعود« الذي ل يطابق م�سماه، الرجل ال�ستيني 

الذي يتاأمل حياته كحلقات متعاقبة من الأوهام والأحالم املك�سورة.

 وكالت 

و�سو�ء بعني »م�سعود« �أو من ت�أمل 
مع  عالقته  ويف  ذ�ته  يف  خ�رجي 
و�ل�سي��سي  �الجتم�عي  حميطه 
ديو�ن  �لرو�ية  تغدو  و�لع�ئلي، 
ب�متي�ز،  �لر�هن  �ل�سي��سي  �لزمن 
�لعلل  مك�من  على  �الأ�سبع  ت�سع 
ح�لة  �حل��رض  من  جتعل  �لتي 
مر�سية غ�رقة يف وحل �الزدو�جية 
و�حلد�ثة  �الإ�سالح  �سع�ر�ت  بني 
�لتقليد  �إىل  �مل�سدودة  و�لكو�بح 

و�لف�س�د و�إع�دة �إنت�ج �لتخلف.

انك�سار الفرد وعطب 
املجتمع

جدلية  �إذن  �الأ�سعري  ين�سج 
�ل�سكيزوفريني�  بني  �لعالقة 
تفرز  �لتي  و�جلم�عية  �لفردية 
عن  �نف�س�ل  ح�لة  مظهريه�  يف 
�لو�قع، و�سب�بية يف �لروؤية وتوتر� 
�لت�س�لح  عن  وعجز�  �مل��سي  مع 
�الأ�سعري يف  حيلة  �مل�ستقبل.  مع 
»م�سعود«  �سخ�سية  حتريك  ذلك 
و�أخرى  و�قعية  حي�ة  درب  على 
م�س�عفة  �سخ�سية  تفرز  متخيلة 

له، ند� ونقي�س�، ي�سميه� يف �لن�ص 
»�الآخر«، �لذي ي�سبح مر�آة م�سوهة 
وين�كفه�،  يح�وره�  مل�سعود، 
ويح�ول ك�رضه� �أحي�ن�. �إنه م�سعود 
بندوب  �سغرية،  قرية  من  �لق�دم 
قهر مل تندمل من طفولة تعي�سة، 
�إىل �لد�ر �لبي�س�ء، �ملدينة �لغول، 
و�لتحديث،  �لع�رضنة  ري�ح  مهب 
يع�ي�ص  حيث  فرن�س�  �إىل  �نتق�ال 
ثورة �لطالب لع�م 1968 ب�أحالمه� 
و�أوه�مه�، ثم عودة �إىل �لبالد من 
�أن  تلبث  ال  عي�ص«  »حم�ولة  �أجل 
يف  نف�سية  ب�ختالالت  ت�سطدم 
ترتيب �لعالقة مع �لذ�كرة و�لو�قع 
عطب�  يو�جه  بلد  وم�سري  و�لن��ص 

بنيوي�.
لطفولة  �النتق�م  يف  رغب�ت 
مغت�سبة، �سعور ب�لعجز �أم�م ف�س�د 
ب�رتك�ب  متجددة  غو�ية  ع�م، 
وم�ذ�؟  من،  قتل  قتل..  جرمية 
�لذ�كرة  بني  �حلدود  �لتب��ص 
يح�ول  �لتي  �ملكبوتة  و�لرغب�ت 
��ستدر�كه� يف خريف �لعمر، هكذ� 
�لذي  »م�سعود«  يومي�ت  تت�أرجح 
�أر�ص �سلبة يقف  يبحث عبث� عن 
فقد�ن  ح�لة  يف  ملفوف�  عليه�، 
ب�الإقد�م  و�أم�رة  خطرة  للتو�زن، 
يحكي  متوقعة.  غري  �أ�سي�ء  على 

فردية،  ذ�ت  �نك�س�ر  �إذن  �لن�ص 
ومن خالله� ح�لة عطب جم�عي. 
يف  طبيعي  �ل�رضدي  �الختي�ر  هذ� 
كثرية  �أحي�ن  الأنه يف  �لك�تب  نظر 
عنو�ن�  �لفردية  �الأعط�ب  تكون 
جزء  يحدث  نط�ق�،  �أو�سع  الأمر 
�أبعد  لكنه ميتد  �لفرد،  د�خل  منه 
ويف  �الجتم�عية  �لعالق�ت  يف 

�لت�ريخ �لذي نحمله معن�.
يهون  �أن  يود  �الأ�سعري  �أن  غري 
قد  �لتي  �ل�سود�وية  �حل�لة  من 
ت�ستقر يف ذهن �لق�رئ. �سحيح �أن 
�سخ�سي�ت �لرو�ية تو�جه حلظ�ت 
تظل  لكنه�  م�س�ر�ته�،  من  �سعبة 
و�لفرح  للحي�ة  منتجة  حلظ�ت 
مينعن�  ال  نع�نيه  م�  و�ال�ستمر�ر. 
من ق�س�ء حي�ة طيبة. �إر�دة �حلي�ة 
هو�م�ص  من  تفتح  مب�  تنت�رض 

للجم�ل و�حلب �سد �ملثبط�ت.
�لقدمية«  »�لعني  و�سف  يرف�ص 
ب�أنه� مرثية ملرحلة �أو ت�أبني لزمن. 
�النتب�ه  لفت  يح�ول  ب�الأحرى،  هو 
�إىل �أن هن�ك عطب� مكرور� يق�سي 
�الأ�سي�ء،  منت�سف  يف  نقف  ب�أنن� 
�سو�ء تعلق �الأمر ب�لدميقر�طية �أو 
خم��س�ت  نر�وح  »نظل  �حلد�ثة. 
�لتي  �لوجهة  �إىل  �نتق�ل ال تف�سي 
ب�لقطيعة  جن�زف  ال  نق�سده�. 

ب�لقفز  نغ�مر  وال  �مل��سي،  مع 
�إىل �مل�ستقبل، بل ن�سعى د�ئم� �إىل 
تلك �لتوليفة �مل�ستحيلة«. ب�لن�سبة 
�إليه »�لوقوف يف منت�سف �لطريق 
يعذب.. �إنن� من�سي بروؤو�ص مقلوبة 

�إىل �لور�ء«.

الرواية كموقف �سيا�سي

نب�ص  حتمل  �الأ�سعري  رو�ي�ت 
و�الجتم�عي  �ل�سي��سي  زمنه� 
�ل�رضد  جم�لي�ت  عن  تن�زل  دون 
�لرو�ئي.  �ملعم�ر  ومقوم�ت 
و«�لعني �لقدمية« ال تخرج عن هذ� 
حيث  من  عليه  تزيد  بل  �الإط�ر، 
جرعة �للهجة �لنقدية جت�ه �لو�قع 
)�ملغربي  و�ملجتمعي  �ل�سي��سي 
بلد�ن  �أو�س�ع  على  ينح�سب  �لذي 

عربية كثرية(.
يجد  ال  ج�نبه  من  و�لك�تب 
غ�س��سة يف ذلك، بل مي�سي �أبعد 
للقول �إن �لرو�ية �رضب من �لعمل 
�ل�سي��سي، الأنه� تقف عند حلظ�ت 
م�  ت�س�ئل  و�لتحول  �لت�ريخ  من 
وحتليلي،  نقدي  عمل  هي  وقع. 
�ل�سي��سة  وب�لت�يل فهي من �سميم 
�إن  للم�ستقبل.  �سيغة  تر�سم  �لتي 
حتيد  ال  تخييال  �الأكرث  �لرو�ي�ت 

عن هذه �لد�ئرة.
�حلزبي  �لقي�دي  �الأ�سعري،  ولعل 
يو�سح  �س�بق�،  �لثق�فة  ووزير 
�الأخرية  �الآونة  يف  �أكرث  �ن�سغ�له 
ب�لكت�بة �لرو�ئية �لتي ت�سمح بعمل 
�ل�سعر  يتيحه  مم�  �أكرث  مب��رض 
فردية  �أكرث  مم�ر�سة  يبقى  �لذي 
للت�أمل  جم�ل  �لرو�ية  وحميمية. 
ب�لتف��سيل،  و�الهتم�م  و�لتحليل 
لفهم  �لكت�بة  بتطويع  ت�سمح  وهي 
و�حلي�ة  �ملجتمع  لتف��سيل  �أعمق 

�ليومية.

ظالل ال�سعر يف رواية 
ال�ساعر

�أن  للق�رئ  ميكن  ال  �ملق�بل،  يف 
�ل�سعر  ظالل  مع  موعده  يخطئ 
�لتي  �لقدمية«  »�لعني  لغة  يف 
نب�ص  حتمل  مبق�طع  ز�خرة  تظل 
و�سف�فيته�  ومو�سيق�ه�  �لق�سيدة 
�الأمر  يتعلق  حني  خ�سو�س� 
بحو�ر�ت د�خلية ذ�ت عمق ت�أملي 

ووجد�ين.
�الإجن�ز  ب�أن  �الأ�سعري  يذكر  هن�، 
عالقة  له  �لكت�بة  يف  �الإبد�عي 
ف�ال�ستغ�ل  ب�للغة.  ومب��رضة  قوية 

م�س�ألة  �للغة  على  »�ل�سعري« 
حيوية، وهدف �ملبدع هو تطوير 
�للغة �لتي يتق��سمه� مع �جلميع يف 

�جت�ه لغة جديدة، �أو تبدو كذلك.
�لك�تب �لذي يوؤ�س�ص مك�ن� متميز� 
من  ينحت  �أن  ي�ستطيع  �لذي  هو 
�للغة �مل�سرتكة لغة خ��سة. لذلك 
و�لفر��سة«  »�لقو�ص  �س�حب  يقول 
�أن  »�أح�ول  �لعربية(،  )�لبوكر 
جتربتي  على  �عتم�د�  ذلك  �أفعل 
�ل�سعرية  لغتي  �إن  �ل�سعرية. 
�ل�رضدية بل  للكت�بة  لي�ست مو�زية 
�أدخل  ال  ف�أن�  فيه�،  مندجمة  هي 
�لبن�ء،  مدخل  من  فقط  �لرو�ية 
وتخييل  �ل�سخ�سي�ت،  ور�سم 
من  �أي�س�  بل  وغريه�،  �لف�س�ء 
كثري�  �ملق�بل،  ويف  �ل�سعر.  بو�بة 
م� �أ�ستخدم �ل�رضد كمخترب �سعري 

للت�أمل من د�خل �لق�سيدة«.
فكرة  ي�ستبعد  �الأ�سعري  لكن 
�لرو�ية،  �إىل  �ل�سعر  من  �الرحت�ل 
ق�ر�ت  لي�ست  �الأدبية  �الأجن��ص 
�إبد�عية  جم�الت  بل  منف�سلة، 
متب�دلة �لت�أثري، و�إن ك�ن �الأ�سعري 
يف  �ل�سعر  �إن  �لقول  يف  يرتدد  ال 
ر�هن �ل�س�حة �الأدبية �لعربية يع�ين 
»حيف�«، رغم �أنه جوهر �الأ�سي�ء يف 

�الأدب و�حلي�ة.
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»مرافئ التاأويل«.. اإبراهيم خليل بني الأدب والنقد
خليل  �إبر�هيم  �لدكتور  ��سم  يربز 
�ملهمة  �لنقدية  �الأ�سم�ء  �سمن 
و�لعربية،  �الأردنية  �ل�س�حة  على 
عرب  �لعربية  �ملكتبة  رفد  حيث 
م�سريته �لنقدية �ملمتدة الأكرث من 
�لكتب  من  ب�لعديد  ع�م�ً،  �أربعني 
يف  جت�وزت  و�لبحثية  �لنقدية 

عدده� 60 كت�ب�ً.
كت�ب  �سدر  �ل�سي�ق  هذ�  �سمن 
»مر�فئ  عنو�ن  حمل  جديد 
�لت�أويل.. �إبر�هيم خليل بني �الأدب 
و�لنقد« يقع يف زه�ء 239 �سفحة 
حترير  �ملتو�سط،  �لقطع  من 
ن�س�ل  �الأردين  �ل�س�عر  وتقدمي 

�لق��سم.

م�ساركون

بدر��س�ت  �لكت�ب  هذ�  يف  �س�رك 
خليل  �إبر�هيم  �لدكتور  حول 
جمموعة من �لنق�د و�لب�حثني هم: 
�سعيد،  حميد  �لعر�قي  �ل�س�عر 
�لنوب�ين،  �لعجيلي، د.�سفيق  �سهال 
ح�م  د.�أم�ين  ركب،  �أبو  د.�سع�د 
ب�سي�سو، د.حممد �س�لح �ل�سنطي، 
حممد  د.�خلري  عي�سى،  د.ر��سد 

�لر�حل علي ح�سني خلف،  رجب، 
قوقزة،  عثم�ن  �مل�س�يخ،  حممد 
�لقي�م،  د.�إ�سم�عيل  خليل،  د.هن�ء 
رزوق،  هد�ية  �لق��سم،  ن�س�ل 

و�س�دق �لعبيد�ت.

لغة حميمة

�ل�س�عر  �لكت�ب  حمرر  يقول 
و�لن�قد ن�س�ل �لق��سم يف مقدمته: 
بلغته �حلميمة  �إبر�هيم خليل  يعد 
و�حد�ً  �الأثر  مع  به�  يتع�مل  �لتي 
من �أهم �لنق�د �لعرب �ملع��رضين 
�لتنظري�ت  من  �لنقد  نقلو�  �لذين 
�أح�ديث  �إىل  �جل�فة  �الأك�دميية 
بقر�ءة  �لن��ص  حبب  بل  �لن��ص، 
��ستمر  وقد  مع�ً.  و�الأثر  �لنقد 
من  �أكرث  منذ  �لنقدي  عط�وؤه 
م�  وحقق  يزل،  ومل  ع�م�ً  �أربعني 
حقق من ح�سور متميز، م� يجعله 
�ل�س�حة  يف  مت�ألقة  ح�لة  بحق 

�لثق�فية �لعربية.

ات ملَفّ

»مر�فئ  كت�ب  �لق��سم:  وي�سيف 
�الأدب  بني  خليل  �إبر�هيم  �لت�أويل.. 
و�لنقد« يعيد فتح �مللف�ت كله� على 
�أكرث من حمور، مب� ي�سمه بني دفتيه 
تتن�ول جتربته  من بحوث ومق�الت 
على �مل�ستويني �الإبد�عي و�لنقدي، 
�لدر��س�ت  ب�أن  �لكت�ب  هذ�  وينفرد 
و�لبحوث �لتي ي�سمه� تتب�ين وتتفرع 
�لثق�فة  عو�مل  من  جم�الته�  يف 

�لتق�سيم  متج�وزة  و�لفن،  و�لفكر 
�لتقليدي �ل�سيق �ل�س�ئد يف كت�ب�ت 
�إ�سه�م�ت  ي�سم  �أنه  كم�  كثرية، 
جمموعة متميزة من �الأ�س�تذة جنب�ً 
�إىل جنب مع ب�حثني �سب�ن، يف عمل 
من  لعدد  �مل�سرتكة  �لروؤية  يعك�ص 
لعط�ء�ت  تقدير�ً  و�لب�حثني  �لنق�د 

�لن�قد �لدكتور �إبر�هيم خليل.
وكالت

اإ�شدار جديد.. »عوامل املحيط: ق�شة 
البحار على الأر�ض والكواكب الأخرى«

   

�أ�سدر م�رضوع »كلمة« للرتجمة يف د�ئرة �لثق�فة و�ل�سي�حة – �أبوظبي، 

كت�ب »عو�مل �ملحيط: ق�سة �لبح�ر على �الأر�ص و�لكو�كب �الأخرى«، 

للك�تبني ي�ن ز�ال�سفت�ص وم�رك ولي�م، ونقلته �إىل �لعربية رمية �سعيد 
�جلب�عي.

وبح�سب بي�ن للد�ئرة، ف�إن عو�مل �ملحيط كت�ب ي�سبه �ملحيط يف 

عمقه وتنّوع مو�سوع�ته، �إذ ي�ستعر�ص �لكت�ب طبيعة �ملحيط�ت وت�ريخ 

ن�سوئه�، وكيف ت�سكلت على �الأر�ص وتطّورت �إىل و�سعه� �حل�يل، ويرّكز 

على �أهمية �ملحيط�ت الأنه� ح��سنة �حلي�ة �لتي تعتمد عليه� �لك�ئن�ت، 

ومن ثّم يتو�ّسع يف �لبحث حول ن�س�أة �لكون وتكّون �حلي�ة �الأوىل، وت�ريخ 

تطّوره�. وب�لرغم من �أنه يخت�ص ب�ملحيط�ت، ف�إنه يقّدم مرجع�ً �س�ماًل 

يف علم �الأحي�ء، و�الأح�فري، و�لفلك، م�ستعر�س�ً تطّور �لك�ئن�ت �حلية 

من بد�ئي�ت �خلالي� �إىل �الإن�س�ن، �أكرث �لك�ئن�ت تعقيد�ً. وال يقف عند 

حدود �حل��رض بل ي�ست�رضف �إمك�ن�ت �مل�ستقبل من خالل ��ستعر��سه 

مل� تو�سلت �إليه بحوث �لف�س�ء و��ستك�س�ف�ته. فيعر�ص م� مت �كت�س�فه من 

�لكو�كب ويدر�ص �إمك�ني�ت ن�سوء حميط�ت يف �لكو�كب �الأخرى.

ويحمل �لكت�ب ر�س�ئل مهمة حول م�سكالت �لتلّوث �لبيئي وم�آالته�، 

وتغرّي �ملن�خ، و�الأخط�ر �لن�جمة عن ذلك، مب� يف ذلك �أخط�ر جف�ف 

�ملحيط�ت و�حتم�الت �نته�ء �حلي�ة على �الأر�ص. وي�سكل �لكت�ب مرجع�ً 

مهم�ً لكل م� يتعلق ب�ملحيط�ت وعلم �الأحي�ء و�الأح�فري و�الكت�س�ف�ت 

�لف�س�ئية، وذلك ب�أ�سلوب �سل�ص وممتع للق�رئ �لع�دي وللمخت�ّص على 

حّد �سو�ء. �أم� م�رك ولي�مز، فهو �أ�ست�ذ �لبيولوجي� �الأحفورية يف ج�معة 

لي�سرت، يعلّم مقّرر�ت عن �لتطبيق �جليولوجي لالأح�فري �لدقيقة و�أ�س�ليب 

و�سع من�ذج علم �ملن�خ �الأحفوري، ولديه �لعديد من �ملوؤلّف�ت.

 وكالت
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يف طبعتها الرابعة من 22 اإىل 25 اأفريل املقبل

اإبراز ال�سباب املهتمني بالفن الـ�سابع 
يف اأيام ب�سار للفيلم الق�سري

  �صتنظم مـ�صابقة »اأيـام ب�صـار للفيلم لق�صري« فـي طبعـتهـا الرابعة ابـتداء مـن 22 
اإىل 25 اأفريل 2019 بدار الثقـافـة قا�صي حممد بولية ب�صار ، وعليه فلقد اأكد  

منظمو هذه الفعالية ال�صينمائية  اأنها ت�صعى لتفعيل امل�صهد الثقايف واإبراز املواهب 
الفنية ال�صـابة يف جمال ال�صينما وال�صـمعي الب�صري ، وكذا خلق و�صائط متعددة 

وجو تناف�صـي وتبادل اخلربات بني ال�صباب املهتمني بالفن الـ�صابع.

حكيم مالك 

اختيار اللغات الوطنية 
»العربية والأمازيغية » 

�صينمائيا

فامل�سابقة  ال�سياق  ذات  ويف    
املخرجني   جلميع  مفتوحة 
�سنة    18 �سن  من  واملنتجني  
موؤ�س�ساتي   اإطار  يف  فوق   فما 
اأي�سا  مفتوحة  وهي    ، فردي  اأو 
باأنواعها  الق�سرية  الأفالم  لفئة 
الوثائقية  الأ�رشطة  با�ستثناء 
والكليبات  الت�سجيلية   والأفالم 
ل�ساحب   وحددت اجلهة املنظمة 
ال�سينمائية  جملة  التظاهرة  لهذه 
واملتمثلة  وبالتايل  ال�رشوط   من 
يف اختيار �ساحب الفيلم املو�سوع 
على اأن  ل يكون  مي�س  بالثوابت 
مادة  على  يحتوي  ول  الوطنية  
خمالفة  اأو  عن�رشية  اأو  م�سيئة  
وعليه  الوطنية  باللغات  لالأعراف 

بلغات  الفيلم  لغة  تكون  اأن  فالبد 
والأمازيغية  العربية   ( الوطنية 
بلغات  اأو  املحلية   واللهجات    )
بـ  الفيلم  مدة  وحددت  اأجنبية 
البداية  جينرييك  مع  دقيقة    45
اأن تتحلى الأفالم  والنهاية  ولبد 
الرابعة  الطبعة  امل�ساركة يف هذه 
بب�سار  الق�سري  الفيلم  اأيام  من 
والتي  الت�سوير  يف  جودة   على 
يجب اأن ترقى   اإىل اأح�سن نوعية 
ممكنة  لكونها �ستعر�س يف �سا�سة 

عمالقة .
الأفالم  انتقاء  جلنة  وتت�سكل 
من  الرابعة  الطبعة  يف  امل�ساركة 
من  بب�سار  الق�سري  الفيلم  اأيام 
املجال  يف  وخمت�سني  اأ�ساتذة 
دار  من  واإطارات  ال�سينمائي 
اأن  حيث  ب�سار  لولية  الثقافة  
هذه اللجنة  لها حرية التقدير  يف 
قبولها  يتم  التي  امل�ساركة  اختيار 

يف هذه املناف�سة .

اختيار جلنة حتكيم 

ت�صم حمرتيف ال�صينما يف 
اجلزائر

الر�سمية  الأفالم  تق�سيم  و�سيتم 
الق�سري  الفيلم  اأيام  يف  امل�ساركة 
التحكيم   جلنة  طرف  بب�سارمن 
امل�سكلة من حمرتيف ال�سينما  من 
خمرجني وممثلني  وعليه فاأع�ساء  
�سلة  باأي  ميتون  ل  اللجنة   هذه 
واملناف�سة  املعرو�سة   لالأعمال 
اأيام  اأوقات  حتدد  التنظيم  وجلنة 
كما   ، املناف�سة  لالأفالم  العرو�س 
غري  التحكيم  جلنة  قرارات  اأن 
امل�ساركة  والأفالم  للطعن  قابلة 
من  متثيلها   يتم  امل�سابقة  يف 
تعر�س  ل  وبالتايل  واحد  �سخ�س 
اإل  املناف�سة  املقبولة يف  الأفالم 
حلقوق   تعهد  وثيقة  اإم�ساء  بعد 
امل�ساركات   تلغى  وعليه   التاأليف 

التي مل يح�رش اأ�سحابها.

 تقدمي جوائز مادية 

ت�صجيعية للفائزين 
باملراتب الثالثة الأوىل

اأيام  فعاليات  جوائز  ولقد حددت 
طبعته  يف  بب�سار  الق�سري  الفيلم 
جائزة  منح  �سيتم  حيث  الرابعة 
قدرت  والتي  فيلم  اأول  لأح�سن  
قدرت  و  دج   100.000.00 بـ  
فائز  فيلم   ثاين  اأح�سن   جائزة 
 80.000.00 الأيام مببلغ  هذه  يف 
دج ، بينما �سيمنح   للفائز بجائزة 
اأح�سن ثالث فيلم مبلغ 60.000.00 
دج اإ�سافة جلائزة جلنة التحكيم .

توفري ظروف عر�ض 
احرتافية للمخرجني 

ال�صينمائيني

كما  تعهدت اجلهة املنظمة  لهذه 
عدم  عن  ال�سينمائية  التظاهرة 
باأي  امل�ساركة  الأفالم  ا�ستعمال 

لأغرا�س جتارية   اأو  كانت  �سورة  
اأو دعائية  ، وتعهدت اأي�سا  بتوفري  
ح�سب  احرتافية  عر�س  ظروف 

الإمكانيات املتاحة

اجلمهور الب�صاري 
على موعد مع الفرجة 

ال�صينمائية الهادفة

هذا  يحظى  اأن  املنتظر  ومن   
وا�سع  باإقبال  ال�سينمائي  احلدث 
من طرف اجلمهور الب�ساري الويف 
حيث   ال�سينمائي   لالإبداع  دائما 
�سينمائيا  عر�سا  ب�سار  �ست�سهد 
بامتياز وبكل ما حتمله الكلمة من 
معنى وهذا  ابتداء من 22 اإىل غاية 
�سي�ستمتع   حيث    2019 اأفريل   25
الأفالم  باأروع  ال�سابع  الفن  ع�ساق 
اأخرجتها  التي  ال�سينمائية   
ال�سابة  اجلزائرية  املواهب 
ال�سينمائي  باملجال  املهتمة 

ال�سينما   لتكون  منهم  �سعيا 
اأفكارهم  لتمرير  لهم  كمتنف�س 
اأذهانهم   يف   املوجودة  الإبداعية 
عاك�سة  مراآة  الأفكار  هذه  وجعل 
موا�سيع  للواقع   من خالل طرح 
م�سامينها  يف  حتمل  التي  كثرية  
منها  الجتماعية   كثرية  ر�سائل  
التوعوية  الر�سائل  من  وغريها 
التي   والتح�سي�سية   والتثقيفية 
ت�سعى لإ�سالح العديد من الأ�سياء 
املجتمع   يف  املوجودة  ال�سلبية 
والتي �ستلقى م�ساهدة وا�سعة من 
والذين  العري�س  اجلمهور  طرف 
كاملة   اأيام   4 طيلة  �سي�ساهدون  
بدار الثقافة قا�سي حممد  بولية 
ال�سينمائية    الأفالم  اأحلى  ب�سار  
التي تهدف  لتنمية ذوق امل�ساهد 
بذوقه   املعروف  اجلزائري 
خمتلف  يف  الرفيع  ال�سينمائي 
اأنواع واأ�سكال الفن ال�سابع   الذي  
تلقى  وموا�سيع  ق�سايا  يتناول  
على  واملجتمع  الفرد  اهتمامات 

حد �سواء .  

لت�صجيله يف �صنة  2020 

اإيداع ملف ت�سنيف الك�سك�سي �سمن الرتاث العاملي  باليوني�سكو
ملف  اإيداع  اأم�س  اأول  مت    
باليوني�سكو  الك�سك�سي  ت�سنيف 
الرتاث  قائمة  على  لت�سجيله 

الثقايف غري املادي لالن�سانية.
بلدان  با�سم  امللف  اإيداع  مت 
�سفري  قبل  من  العربي  املغرب 
القادر  عبد  بفرن�سا،  اجلزائر 

مرفوقا  كان  الذي  م�سدوة 
الدائم  املنتدب  بال�سفري 
للمغرب لدى اليوني�سكو وال�سفري 
املنتدب لتون�س و امل�ست�سار لدى 

املندوبية الدائمة ملوريتانيا.
الذي  امللف،  اإيداع  و�سبق 
اجلزائر  مع  بالتن�سيق  ا�ستكمل 

توقيع  حفل  منها،  ومببادرة 
مغاربية  بلدان  اأربعة  ممثلي 
ت�سجيل  طلب  ا�ستمارة  على 
الرتاث  قائمة  على  الك�سك�سي 

الثقايف غري املادي لالإن�سانية.
وهّناأ  اليوني�سكو  ممثل  �سكر 
على  الأربعة  املغاربية  البلدان 

امللف  هذا  باإيداع  »مبادرتهم 
والذي  بال�سرتاك«  الرمزي 
�سنة  لت�سجيله  درا�سته  يحتمل 
اللجنة  دورة  خالل   2020
حلماية  امل�سرتكة  احلكومية 

الرتاث الثقايف غري املادي.
رمزيا  طبقا  الك�سك�سي  يعد 

ملنطقة  التقليدي  للطبخ 
املغربي العربي وي�سنع بال�سميد 
اأنواع  �ستى  اإليه  ت�ساف  الذي 

اخل�رش واللحوم.
ويعد امللف ثمرة عمل جمموعة 
التي  الأربعة  البلدان  خرباء 
اأرادت احلفاظ على هذا الرتاث 

امل�سرتك للطبخ لبلدان املغرب 
العربي.

اجلزائر  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
املبادرة  هذه  �ساحبة  هي 
الهادفة اإىل تعريف خ�سو�سيات 

الطبخ ل�سكان املغرب العربي.
 ق.ث 

تاأليف الل�صايٌنّ والإنرثوبولوجٌيّ الدمناركي  هانز يورغن اأولدال

»املجمل يف الغلو�سيماطيقا: درا�سة يف منهاجية الإن�سانيات«
الكوفة  جامعة  عن  �سدر 
درا�سات  »�سل�سلة  �سمن 
يف  »املجمل  كتاب  فكرية«، 
يف  درا�سة  الغلو�سيماطيقا: 
منهاجية الإن�سانيات، مع اإحالة 
خا�سة على الل�سانيات النظرية 
العامة« لل�ساين الدمناركي هانز 
يورغن اأولدال. نقل الكتاب اإىل 

العربية يو�سف اإ�سكندر.
تعريفاً  اإ�سكندر  يو�سف  يكتب 
لهذه  نَعِرُف  »ل  الكتاب:  بهذا 
يف  املجمل  العلمّية،  الرائعة 
الغلو�سيماطيقا، ترجمًة اأخرى 
 ،)1960( رو�سّيٍة  ترجمٍة  غرَي 
هذه  العربّيُة  الرتجمُة  وهذه 

اأ�سِلِه  للكتاب عن  ثاين ترجمة 
الإجنليزّي.

بحٍث  م�رشوُع  الغلو�سيماطيقا 
وهي  الل�سانّيات،  من  اأو�سُع 
اأولدال  ي�سّميه  ما  مع  تتماهى 
تقوم  اإنها  الكمّية.  غري  العلوم 
من  خال�ٍس  منظوٍر  على 
تهدف  التي  ال�سكلّية  املباين 
التي  ال�سمولّية  ا�ستكناه  اإىل 
اللغة  جوهر  عليها  يقوم 
املماثلة، من خالل  والأنظمة 
التعبري  اللغة:  م�ستويَي  حتليل 
الغلو�سيمات  اإىل  واملحتوى 
التي  املكّونات  اأ�سغر  وهي 

يقف عندها التحليل.

وقد اأن�ساأها ا�سماً ور�سماً َعلََما 
العظيماِن  كوبنهاغن  مدر�سة 
وهانز  هيلم�سليف  لوي�س 
اأولدال  َع  َو�سَ اأولدال.  يورغن 
اجلزَء الأوَل )النظرّية العامة(، 
َع  وحالت الظروُف دون اأن يَ�سَ

هيلم�سليف اجلزَء الثاين.
املوؤلف  اأن  بالذكر  واجلدير   
هانز يورغن اأولدال هو ل�سايٌنّ 
ُوِلد  دمناركٌيّ  واإنرثوبولوجٌيّ 
عام  يف  وتويف   1907 عام  يف 
1957،  ولقد �سارك يف تكوين 
لوي�س  مع  الغلو�سيماطيقا 
عن  ف�ساًل  له،  هيلم�سليف، 
لغة  معجم  ال�سوتّية،  بحوثه 

وو�سفها.  اجلنوبّية  مايدو 
القن�سلّيات  يف  فاً  موَظّ َعِمل 
يف  اأعوام  عدة  الربيطانّية 
والقاهرة  بغداد  من  كٍلّ 
واأدنربة،  واأثينا،  والإ�سكندرّية، 
وف�ساًل عن عمله عامَل �سوٍت 
كاليفورنيا،  يف  واإنرثوبولوجّياً 
اإ�سكتلندة،  يف  ُمدر�ساً  َعِمل 
وبوين�س اآيري�س يف الأرجنتني، 
اإبادان يف نيجرييا.  واأخرياً يف 
يف  املجمل  كتابه  ويَُعُدّ 
النظرّية  »الغلو�سيماطيقا: 
تركه  علمٍيّ  اأثٍر  اأروع  العامة«، 

لنا.
وكالت

اختتمت اأول اأم�س فعاليات املهرجان 
الدويل الرابع للغة العربية وثقافاتها 
بعنوان “�سهرزاد خارج الق�رش: كيف 
َ ح�سوُر املراأة يف الف�ساء العام  غرَيّ
بتنظيم  والفنون”،  والآداب  اللغة  يف 
من اجلامعة الكاثوليكية يف ميالنو، 

بالتعاون مع من�سورات املتو�سط.
للكتاب  و�ساحب املهرجان معر�ٌس 
العربي وللكتاب الإيطايل عن العامل 
وفنية  اأدبية  اأن�سطة  وعدة  العربي، 
وذلك  الإيطالية،  ميالنو  مدينة  يف 
 ،2019 مار�س   30  –  29  –  28 اأيام 
الن�رش  دور  من  عدد  مب�ساركة 
اللجنة  مدير  عنها  ك�سف  العربية، 
خالد  النا�رش  للمعر�س  املنظمة 
�سليمان النا�رشي �ساحب من�سورات 

ال�ساقي،  اجلديد،  وهي  املتو�سط، 
العربية  املوؤ�س�سة  املدى،  التنوير، 
الفارابي،  والن�رش،  للدرا�سات 
املتو�سط،  العني،  عدوان،  ممدوح 
للتوزيع. وذلك �سعياً  ومكتبة كتيبات 
للتفاعل  ف�ساء  العربي  الكتاب  ملنح 
الُكتَّاب  اإبداعات  واإبراز  واحلوار 
الفكرية  املجالت  �ستى  يف  العرب 
اأن  النا�رشي  وي�سيف  والأدبية. 
العربية  بالكتب  يتعلَّق  ل  املعر�س 
مهّمة  م�ساركة  يعرف  بل  فح�سب، 
الأوروبية،  املكتبات  من  لعدد 
ما  بكِلّ  تهتُمّ  كتباً  ت�سُمّ  واأجنحة 
يُكتب ويرُتجم عن العامل العربي يف 

اإيطاليا.
 وكالة اأنباء ال�صعر 

مب�صاركة عدد من دور الن�صر العربية

اختتام مهرجان الثقافة 
العربية يف ميالنو
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�صكري احلمل يهددك 
باكتئاب ما بعد الوالدة

   

قالت اجلمعية الأملانية لل�سكري اإن �سكري احلمل يرفع خطر 
الإ�سابة باكتئاب ما بعد الولدة، وذلك ا�ستناداً اإىل نتائج درا�سة 

حديثة. واأو�سحت اجلمعية اأن اأ�سباب عدة تقف وراء الأمر، منها 
عمليات تتعلق بالغدد ال�سماء الع�سبية مثل اختالل التفاعل بني 

املخ والغدة الكظرية، اأو تاأثري ارتفاع الأن�سولني يف الدم على 
الغدة الدرقية، اأو ا�سطراب اإفراز هرمون ال�سريوتونني املعروف 

با�سم »هرمون ال�سعادة«، اإىل جانب التوتر النف�سي الناجم عن 
ال�سكري.

اأنواع من التوت حتارب 
التهاب املفا�صل

يعد التهاب املفا�سل املزمن م�سكلة �سحية �سائعة يعاين منها 
الكثريون يف جميع اأنحاء العامل وميكن التقليل من اأعرا�ض 

التهاب املفا�سل عن طريق اإجراء بع�ض التغيريات يف النظام 
الغذائي، مثل تناول اأطعمة ذات خ�سائ�ض م�سادة لاللتهاب مبا 

يف ذلك عدة اأنواع من التوت.
فيما يلي 3 اأنواع رئي�سية من التوت ت�ساعد يف حماربة التهابات 

املفا�سل والتقليل من حدتها، وفق ما ورد يف �سحيفة اإك�سرب�ض 
الربيطانية:

1-التوت الأحمر
يحتوي التوت الأحمر على ن�سبة مرتفعة جداً من الفالفونويد 

وهي م�ستقبالت نباتية ميكنها تعزيز الأوعية الدموية ال�سليمة، 
ولها تاأثريات م�سادة لالأك�سدة واللتهابات. كما يحتوي التوت 

الأحمر على كميات كبرية من فيتامني C الذي ي�ساعد يف 
تخفي�ض خطر الإ�سابة بداء النقر�ض وي�ساعد يف حماربة التهاب 

املفا�سل.
2-الفراولة

تنخف�ض ن�سبة ال�سكر يف الفراولة، وحتتوي على كمية فيتامني 
C تفوق الكمية املوجودة يف الربتقال، ووفقاً ملوؤ�س�سة التهاب 
املفا�سل الربيطانية، فاإن تناول 16 حبة من الفراولة اأو اأكرث يف 
الأ�سبوع، ي�ساهم ب�سكل كبري يف تخفيف اآلم املفا�سل الناجمة 

عن اللتهابات.

الالذع -3الكرز 

على نقي�ض الكرز احللو، يحتوي الكرز على الأنثو�سيانني، الذي 
يعطي الثمرة لونها الأحمر الغني. وبح�سب خرباء التغذية فاإن 

الأنثو�سيانني له تاأثري فعال يف حماربة التهابات املفا�سل، ويقلل 
من خطر التوهجات عند امل�سابني بداء النقر�ض.

تعرف على اأف�صل زيت للطهي 
للوقاية من املوت املبكر

يوؤدي اتباع نظام غذائي �سحي ومتوازن، وممار�سة التمارين 
الريا�سية بانتظام، اإىل احلماية من الأمرا�ض اخلطرية التي قد 

تت�سبب باملوت املبكر.
 ويعترب نوع الزيت الذي ي�ستخدمه املرء يف الطهي عاماًل هاماً 

يف احلماية من الأزمات القلبية، وارتفاع �سغط الدم وزيادة ن�سبة 
الكولي�سرتول ،وبح�سب اأخ�سائية التغذية جولييت كولو فاإن زيت 

الزيتون هو اأف�سل اأنواع الزيوت املفيدة ل�سحة القلب، وذلك لأن 
85% من الدهون املوجودة فيه هي دهون �سديقة للقلب، ت�ساعد 

يف التقليل من ن�سبة الكولي�سرتول.
وعلى الرغم من اأن زيت الزيتون ي�ساهم يف احلماية من ارتفاع 

�سغط الدم والأمرا�ض املرتبطة بالتقدم بال�سن، تن�سح كولو 
بعدم تناول اأكرث من ملعقة كبرية من زيت الزيتون كل يوم، لأنه 

يحتوي على ن�سبة عالية من ال�سعرات احلرارية، من جهتها ذكرت 
اأخ�سائية التغذية الربيطانية �سارة بروير، اإن فوائد زيت الزيتون 
ل تقت�رص على �سحة القلب فح�سب، واإمنا ت�ساعد اأي�ساً يف منع 
اأنواع معينة من ال�رصطان، اإ�سافة اإىل احتوائه على كمية جيدة 
من فيتامني E. وبح�سب الأخ�سائيني فاإن زيت الزيتون يحتوي 

على حم�ض الأوليك الذي ي�ساعد على خف�ض �سغط الدم 
املرتفع، الأمر الذي ي�ساهم يف احلماية من الإ�سابة باجللطات 

الدموية، وفق ما ورد يف �سحيفة اإك�سرب�ض الربيطانية.

فيتامني »�صي« يقلل وقت املري�ض يف الرعاية اخلا�صة
تناول  اإن  جديدة  درا�سة  قالت 
الطرق  من  »�سي«  فيتامني 
الذي  الوقت  لتقليل  الفّعالة 
غرفة  يف  املري�ض  يق�سيه 
الرعاية املرّكزة، واإن هناك اأدلة 
على اأنه يحقق نتائج اإيجابية مع 
اأو  مزمنة  باأمرا�ض  امل�سابني 
اإىل  حاجتهم  لتخفيف  حوادث 
الرعاية على مدار  البقاء حتت 
قليلة  و�سيلة  اأنه  كما  ال�ساعة، 

التكلفة.
يحتاج مري�ض الرعاية اخلا�سة 
4 غرامات من الفيتامني يومياً، 
التي  الكمية  اأ�سعاف  وهي 
ال�سليم  ال�سخ�ض  يحتاجها 
واأجريت  غرام   0.1 تبلغ  والتي 
جامعة  بني  بالتعاون  الدرا�سة 
وجامعة  الفنلندية  هل�سنكي 
وقام  ال�سرتالية،  �سيدين 
الباحثون بتحليل بيانات مر�سى 
م�سابني باأمرا�ض مزمنة، مثل: 

ف�سل القلب وال�سكتة، اإىل جانب 
ال�سيارات  بحوادث  امل�سابني 

واحلروق واللتهابات.
فيتامني  اأن  النتائج  واأظهرت 
الغذائي،  التمثيل  يح�سن  »�سي« 
من  ويعترب  املناعة،  ويدعم 
املغذيات الرئي�سية التي يحتاج 
اإليها امل�ساب مبر�ض مزمن، يف 
الوقت الذي ل ي�ستطيع اجل�سم 
تخزين هذا الفيتامني كما يفعل 

مع مغذيات اأخرى.
اإىل  الأبحاث  نتائج  ولفتت 
املزمنة  الأمرا�ض  بع�ض  اأن 
م�ستوى  انخفا�ض  يف  تت�سبب 
فيتامني »�سي« بالدم، يف الوقت 
الذي يحتاج فيه مري�ض الرعاية 
غرامات   4 حوايل  اإىل  اخلا�سة 
وهي  يوم،  كل  الفيتامني  من 
يحتاجها  التي  الكمية  اأ�سعاف 
ال�سخ�ض ال�سليم والتي تبلغ 0.1 

غرام يف اليوم.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من جامعة اإ�سبيلية فائدة 
 Annona« اأوراق �سجرة الق�سطة

muricata« يف التخفيف من 
اأعرا�ض مر�ض الفيربوميغاليا )اأمل 

ع�سلي ليفي يتف�سى يف اجل�سم( 
وخا�سة الآلم املزمنة والكتئاب 

والقلق.
واأ�سار العلماء الإ�سبانيون اإىل 

اخلوا�ض العالجية ملغلي اأوراق هذه 
الفاكهة ال�ستوائية يف قمع الآثار 

اجلانبية املزعجة، بعد درا�سة 
ا�ستمرت �سهرا كامال على فئران 

التجارب.
وقد تو�سل اخلرباء، من خالل هذه 

التجربة، اإىل اجلرعة املثالية من 
مغلي اأوراق الق�سطة، يف اإيقاف 

الآلم والأعرا�ض اجلانبية ملر�ض 
الفيربوميغاليا، وهم الآن يف املراحل 

التح�سريية لإجراء التجارب 
ال�رصيرية على الب�رص.

ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�سجرة 
مل يتم التعرف عليها فجاأة، فقد 

ا�ستخدمت ثمار واأوراق الق�سطة يف 
الطب ال�سعبي لدى بلدان املنطقة 
ال�ستوائية والن�سف اجلنوبي للكرة 

الأر�سية، وعوجلت بها عدة اأمرا�ض 
كالإ�سهال والقرحة وال�سلع والزحار 

وغريها.
ونوه الباحثون اإىل اخل�سائ�ض 

العالجية التي مت التاأكد منها علميا. 
فاأوراق �سجرة الق�سطة حتتوي على 

مواد غذائية تقوي جهاز املناعة 
وتقلل خطر الإ�سابة باأي اأنواع من 

العدوى. كما اأنها تقلل من خطر 
الإ�سابة باللتهابات وخا�سة املتعلقة 

بالتهاب املفا�سل. 

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�سطة اأقطاب كهربائية ب�سيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�سن 

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

بع�ض الأمرا�ض الع�سبية مثل ال�سلل الرّعا�ض )باركن�سون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�سوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�ساب 

خالل ال�سنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�سها. وبح�سب دورية 
نيورو�ساين�ض، اأم�سى امل�ساركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�سّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�سافة  كاليفورنيا  يف  �ستانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�سل  باحتمال  املبكر 
مرور  �سهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�سيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�سجة دهون ال�ساق. وتو�سف 
ا�ستمرار  باأنها  القلب  ف�سل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �سخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�سم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�ساف ف�سل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رصت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�سم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�سيطة يف ال�ساق، وكلما 

زاد املاء وال�سوائل يف ال�ساق كلما 
�سهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�سعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�سل القلب.



�إ�سالمياتالإثنني 01  اأفريل  2019  املوافـق  ل23رجب 1440هـ 19
�أهمية �لذكر يف حياة �مل�سلم

الإ�شارات  من  الكثرُي  وردت 
والأحاديث  الكرمي،  القراآن  يف 
ف�شل  يف  ال�رشيفة  النبوية 
الكرمي  القراآن  ففي  الذكر؛ 
َفاْذُكُرونيِ  تعاىل:  قوله  جند 
]البقرة: 152[، ويف  اأَْذُكْرُكْم 
اأن  ميكن  ال�رشيف  احلديث 
ر�شول  عن  ُروي  ما  اإىل  ن�شري 
اأنه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
ُكليِّ  ُدبُريِ  �َشبََّح اهللَ يف  )َمن  قال: 
َد  وَحميِ وثاَلثيِنَي،  ثاَلًثا  الٍة  �شَ
اهللَ  وَكرَب  وثاَلثيِنَي،  ثاَلًثا  اهللَ 
تيِ�ْشَعٌة  َفتْليَِك  وثاَلثيِنَي،  ثاَلًثا 
: ل  وتيِ�ْشُعوَن، وقاَل: َتاَم املاَئةيِ
له،  يَك  اإل اهلل وْحَدهُ ل �رَشيِ اإلََه 
له امُللُْك وله احَلْمُد وهو علَى 
َرْت َخطاياهُ  يٌر، ُغفيِ ُكليِّ �شيٍء َقديِ

ثَْل َزبَديِ البحر(. واإْن كانَْت ميِ
من  للذكر  ما  يتبنَيّ  هنا  ومن 
امل�شلم،  حياة  يف  بالغة  اأهمية 
الأعمال  خري  من  فالذكر 
اهلل  اإىل  التقرب  يف  واأزكاها 
والفوز  ر�شاه،  لنيل  تعاىل، 

مبغفرته.

ُعلويِّ  اإىل  اإًذا  امل�شلم  فلينتبه 
و�ُشمو  الذكر،  منزلة  �رشف 
فاإنه  ثََمّ  ن  وميِ اهلل،  عند  مكانته 
يغفل  األ  امل�شلم  على  ينبغي 

عنه، فيفوته خرٌي كثري.
ذلك  فوَق  الذكر  اأن  ريب  ول 
كله هو ح�شٌن منيع للموؤمن من 
اللدود  العدويِّ  ال�شيطان،  كيد 
اأخربنا  فقد  الإميان،  لأهل 
عمل  عن  وجل  عز  تعاىل  اهلل 
الغافلني عن ذكر  ال�شيطان مع 
ُم  َعلَيْهيِ ا�ْشتَْحَوَذ  بقوله:  اهلل 
يِ  اهلَلّ ْكَر  ذيِ نْ�َشاُهْم  َفاأَ يَْطاُن  ال�َشّ
َنّ  اإيِ َل  اأَ يَْطانيِ  ال�َشّ ْزُب  حيِ اأُولَئيَِك 
ُوَن  ا�رشيِ يَْطانيِ ُهُم اْلَ ْزَب ال�َشّ حيِ
ا  ]املجادلة: 19[، وذلك حًقّ

هو ال�رشان املبني.
واإذا كان للذكر كُلّ هذا الف�شل، 
منه،  بالإكثار  اإًذا  اأحرانا  فما 
يف  عملًيّا  �شلوًكا  واعتماده 
يف  والجتهاد  اليومية،  حياتنا 
كلما  اإجابته،  اأوقات  ي  حتريِّ
بر�شا  نفوز  لعلنا  ذلك،  اأمكن 

اهلل تعاىل.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�شلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�شل الأ�شول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�شتدل بن�شه، وبظاهره ويعترب 
ال�شنة تبيانا له. ال�شنة النبوية: اأما ال�شنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�شري يف فهمها على ما �شار عليه 

ال�شلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�شنة لت�شمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�شة، ويجعل من قبيل ال�شنة 
كذلك فتاوى ال�شحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�شعيد بن 

امل�شيب، وحممد بن �شهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�شبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�شول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�شادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�شم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�شمني: ق�شم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�شاألة 

الأذان، وم�شاألة ال�شاع، وترك اإخراج 
الزكاة من ال�رشوات، وغري ذلك من 
امل�شائل التي طريقها النقل وات�شل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�شم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�شتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�شري منه اإىل 
ما ع�شده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�شائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �شاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

ْكر: �لإخال�ص يف �لِذّ
يُن الَْقييَِّمةيِ  َكاَة َوَذليَِك ديِ اَلَة َويُوؤْتُوا الَزّ يُموا ال�شَّ يَن ُحنََفاَء َويُقيِ نَي لَُه الديِّ ليِ�شيِ َ ُمْ ُروا اإيَِلّ ليِيَْعبُُدوا اهلَلّ قال اهلل تعاىل: َوَما اأُميِ

]البينة: 5[.
ىَل النَّبيِييِّ �شلى اهلل عليه و�شلم،  ليِييِّ ر�شي اهلل عنه، َقاَل: َجاَء َرُجٌل اإيِ يٍح َعْن اأَبيِي اأَُماَمَة الْبَاهيِ حيِ ُيّ ب�َشنٍَد �شَ وَرَوى النَّ�َشائيِ
َعاَدَها  ْكَر، َمالَُه؟ َفَقاَل َر�ُشوُل اهلليِ �شلى اهلل عليه و�شلم: »َل �َشْيَء لَُه«، َفاأَ ّ �ُس اْلأَْجَر َوالذيِ َفَقاَل: اأََراأَيَْت َرُجاًل َغَزا يَلْتَميِ

َن الَْعَمليِ اإيَِلّ َما َكاَن لَُه  اٍت، يَُقوُل لَُه َر�ُشوُل اهلليِ �شلى اهلل عليه و�شلم: »َل �َشْيَء لَُه« ثَُمّ َقاَل: »اإيَِنّ اهللَ َل يَْقبَُل ميِ ثاََلَث َمَرّ
َي بيِهيِ َوْجُهُه«]2[. ا، َوابْتُغيِ َخاليِ�شً

ْكر: ��ستحباب �لإكثار من �لِذّ
ُدوَن« َقالُوا: َوَما  َرَوى ُم�ْشليٌِم َعْن اأَبيِي ُهَريَْرَة ر�شي اهلل عنه، َقاَل: َقاَل َر�ُشوُل اهلليِ �شلى اهلل عليه و�شلم: »�َشبََق املَفريِّ

َراُت«]3[. اكيِ ُروَن اهللَ َكثيِرًيا، َوالَذّ اكيِ ُدوَن يَا َر�ُشوَل اهلليِ؟ َقاَل: »الَذّ املَفريِّ
ُز  نَْد َر�ُشوليِ اهلليِ �شلى اهلل عليه و�شلم، َفَقاَل: »اأَيَْعجيِ ا�ٍس ر�شي اهلل عنه، َقاَل: ُكنَّا عيِ وَرَوى ُم�ْشليٌِم َعْن �َشْعديِ بنيِ اأبي وَقّ

اَئَة  ُب اأََحُدنَا اأَلَْف َح�َشنٍَة؟ َقاَل: »يُ�َشبيُِّح ميِ : َكيَْف يَْك�شيِ هيِ ْن ُجلَ�َشائيِ ٌل ميِ َب، ُكَلّ يَْوٍم اأَلَْف َح�َشنٍَة؟«، َف�َشاأَلَُه �َشائيِ اأََحُدُكْم اأَْن يَْك�شيِ
يئٍَة«]4[. ْو يَُحُطّ َعنُْه اأَلُْف َخطيِ تَ�ْشبيِيَحٍة، َفيُْكتَُب لَُه اأَلُْف َح�َشنٍَة، اأَ

ْكر على طهارة: ��ستحباب �لِذّ
ٍر َعلَى  ْن ُحننَْيٍ بََعَث اأَبَا َعاميِ ا َفَرَغ النَّبيُِيّ �شلى اهلل عليه و�شلم ميِ يَحنْييِ َعْن اأَبيِي ُمو�َشى ر�شي اهلل عنه، َقاَل: مَلَّ حيِ يف ال�شَّ

ٍر،  َحابَُه، َقاَل اأَبُو ُمو�َشى: َوبََعثَنيِي َمَع اأَبيِي َعاميِ ، َفُقتيَِل ُدَريٌْد َوَهَزَم اهللُ اأَ�شْ ةيِ َمّ ّ َي ُدَريَْد بَْن ال�شيِ َجيْ�ٍس اإيِىَل اأَْوَطا�ٍس، َفلَقيِ
. لَيْهيِ ، َفانْتََهيُْت اإيِ ٌيّ بيِ�َشْهٍم َفاأَثْبَتَُه يفيِ ُرْكبَتيِهيِ ، َرَماهُ ُج�َشميِ ٍر يفيِ ُرْكبَتيِهيِ َي اأَبُو َعاميِ َفُرميِ

بيِي ُمو�َشى. َفُقلُْت: يَا َعميِّ َمْن َرَماَك؟ َفاأَ�َشاَر اإيِىَل اأَ
، َفاتَّبَْعتُُه َوَجَعلُْت اأَُقوُل لَُه: اأََل تَ�ْشتَْحييِي، اأََل تَثْبُُت،  ا َراآنيِ َوىَلّ ْقتُُه، َفلََمّ ْدُت لَُه َفلَحيِ ، َفَق�شَ ي َرَمانيِ ليِي الَّذيِ َفَقاَل: َذاَك َقاتيِ
ْهَم َفنََزْعتُُه َفنََزا  ْع َهَذا ال�َشّ بََك، َقاَل: َفانْزيِ احيِ ٍر: َقتََل اهللُ �شَ أَبيِي َعاميِ يْفيِ َفَقتَلْتُُه ثَُمّ ُقلُْت ليِ ، َفاْختَلَْفنَا �رَشْبَتنَْييِ بيِال�َشّ َفَكَفّ

نُْه امَلاءُ. ميِ
 ، ٍر َعلَى النَّا�سيِ ، َوا�ْشتَْخلََفنيِي اأَبُو َعاميِ ْر ليِ اَلَم، َوُقْل لَُه: ا�ْشتَْغفيِ ئيِ النَّبيَِيّ �شلى اهلل عليه و�شلم ال�َشّ ي اأَْقريِ َقاَل: يَا ابَْن اأَخيِ

يٍر ُمْرَمٍل]5[ َوَعلَيْهيِ  رًيا ثَُمّ َماَت، َفَرَجْعُت َفَدَخلُْت َعلَى النَّبيِييِّ �شلى اهلل عليه و�شلم يفيِ بَيْتيِهيِ َعلَى �رَشيِ َفَمُكَث يَ�شيِ
اٍء  َ ، َفَدَعا مبيِ ْر ليِ ٍر، َوَقاَل: ُقْل لَُه ا�ْشتَْغفيِ نَا َوَخرَبيِ اأَبيِي َعاميِ ، َفاأَْخرَبْتُُه بيَِخرَبيِ هيِ َوَجنْبَيْهيِ يريِ بيَِظْهريِ يِ َماُل ال�رَشّ َرا�ٌس، َقْد اأَثََّر ريِ فيِ

ٍر«، َوَراأَيُْت بَيَا�َس اإيِبَْطيْهيِ بيِي َعاميِ ْر ليُِعبَيٍْد اأَ ، َفَقاَل: »اللَُّهَمّ اْغفيِ ، ثَُمّ َرَفَع يََديْهيِ اأَ َفتََو�شَّ
.» َن النَّا�سيِ َك ميِ ْن َخلْقيِ يَاَمةيِ َفْوَق َكثيِرٍي ميِ ثَُمّ َقاَل: »اللَُّهَمّ اْجَعلُْه يَْوَم القيِ

مًيا« يَاَمةيِ ُمْدَخاًل َكريِ لُْه يَْوَم القيِ ْر ليَِعبْديِ اهلليِ بْنيِ َقيْ�ٍس َذنْبَُه، َواأَْدخيِ ْر، َفَقاَل: »اللَُّهَمّ اْغفيِ َفُقلُْت: َوليِ َفا�ْشتَْغفيِ

كر: 4- ��ستح�سار عظمة �هلل �سبحانه وتعاىل عند �لِذّ
ْن تَْقَوى الُْقلُوبيِ ]احلج: 32[. يِ َفاإيِنََّها ميِ َر اهلَلّ ْم �َشَعائيِ قال اهلل تعاىل: َذليَِك َوَمْن يَُعظيِّ

لُوَن  ْم يَتََوَكّ ْم اآيَاتُُه َزاَدتُْهْم اإيِمَياًنا َوَعلَى َربيِّهيِ لَْت ُقلُوبُُهْم َواإيَِذا تُليِيَْت َعلَيْهيِ ُ َوجيِ َر اهلَلّ يَن اإيَِذا ُذكيِ نُوَن الَّذيِ َا امْلُوؤْميِ وقال اهلل تعاىل: اإيَِنّ
]الأنفال: 2[.

ا  َّ اَلةيِ َوميِ ي ال�شَّ يميِ ابَُهْم َوامْلُقيِ يَن َعلَى َما اأَ�شَ ابيِريِ لَْت ُقلُوبُُهْم َوال�شَّ ُ َوجيِ َر اهلَلّ يَن اإيَِذا ُذكيِ يِ امْلُْخبيِتيِنَي * الَّذيِ ّ وقال اهلل تعاىل: َوبَ�رشيِ
ُقوَن ]احلج: 34، 35[. َرَزْقنَاُهْم يُنْفيِ
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ماجدة الرومي تتحدث عن جذورها امل�صرية وتهديد »داع�ش« بالقتل
ك�شفت املغنية اللبنانية، ماجدة الرومي، عن دماء م�شرية جتري يف عروقها، م�شرية اإىل اأنها تعمل الآن على توثيق تاريخ عائلتها الذي 

يعود اإىل بور�شعيد وبورفوؤاد وحتدثت الفنانة اللبنانية ال�شهرية يف حوار مع �شحيفة »اأخبار اليوم«، تطرقت من خالله اإىل الكثري من 
جوانب حياتها ال�شخ�شية وعّما يثري فرحها وحزنها، وعن العالقة الوثيقة التي تربطها باأم الدنيا.

�إىل  �لرومي  ماجدة  �أ�شارت  فقد 
عن  حدثتها  لطاملا  و�لدتها  �أن 
حيث  م�رص،  يف  عائلتها  ذكريات 
كانت تعي�ش يف منطقة �شرب�، و�أن 
جدتها جلهة و�لدتها كانت تُدعى 
��شم  بينما  حبيب،  يو�شف  وردة 
�شويف  هو  ماجدة  �ل�شيدة  و�لدة 
�شفت�شي، وهي »من عائلة �شديدة 
�مل�رصية  بالتقاليد  �اللت�شاق 
و�أنها  �لذهب«،  مبجال  تعمل 
�لعائلة  بيوت  ��شتك�شاف  ب�شدد 

يف �شرب� ورو�ش �لفرج.
وك�شفت �ملغنية �للبنانية عن بد�ية 
�الأر�ش  يف  �لعائلة  جذور  غر�ش 
�للبنانية قائلة، �إن »�حلكاية بد�أت 

خياطا  يعمل  جدي  كان  عندما 
عام  ويف  �لرجالية.  للألب�شة 
1920، كان هناك �إ�رص�ب لليهود 
خياطني  فاأخذو�  فل�شطني،  يف 
معهم  وذهب  هناك،  �إىل  معهم 

جدي.
وجدتي  جدي  عاد  فرتة  وبعد 
م�رص،  �إىل  �الثنني  و�أخو�يل 
�ل�شوي�ش  قناة  فى  و��شتغلو� 
وبورفوؤ�د  بور�شعيد  يف  وعا�شو� 
هناك.  �الإفرجني  �حلي  فى 
)�ملو�شيقار  و�لدي  بفرتة  بعدها 
�لرومي(  حليم  حيفا  يف  �ملولود 
�لكاثوليك  كني�شة  فى  �أمي  تزوج 
و�لدي  و�أخذها  بور�شعيد،  يف 

يف  للم�شاركة  لبنان  �إىل 
عام  �للبنانية  �الإذ�عة  تاأ�شي�ش 
�للقاء  يف  �لرومي  1950«وعربت 
له  يتعر�ش  ما  جر�ء  حزنها  عن 
�لعامل �لعربي، كا�شفة عن حلمها 
فل�شطني  يف  �مل�رصدين  »بعودة 
�أوطانهم  �إىل  ولبنان  و�شوريا 
ظروف  يف  يعي�شو�  و�أن  وبلدهم 
حبها  عن  �أعربت  كما  جيدة، 
عبد  �مل�رصي  للرئي�ش  �ل�شديد 
»�حت�شن  �لذي  �ل�شي�شي  �لفتاح 
�خلطر  من  وحذرهم  �مل�رصيني 
�لتي  �لفتنة  خطر  وهو  �الأكرب، 
ز�لت  وما  بنري�نها  لبنان  �كتوت 

حتى �الآن«.

»كان  �ل�شي�شي  �أن  �لفنانة  وترى 
باملوؤ�مر�ت  تامة  در�ية  على 
�لتى حتاك �شد م�رص  �ل�شيا�شية 
�لعربي«،  و�لعامل  بل  و�مل�رصيني 
م�شددة على �أنها ال ت�شتطيع قول 
ال  كي  �ل�شي�شي  ح�رصة  يف  ذلك 

يتهمها �أحد مبجاملته.
�شيئا  �لرومي  ماجدة  �ألقت  كما 
من �ل�شوء على جانب من حياتها 
�أن تنظيم  �ل�شخ�شية، م�شرية �إىل 
مرتني،  بالقتل  هددها  »د�ع�ش« 
�جلمهورية  رئي�ش  �أبلغت  و�أنها 
�لتهديد�ت، فكلّف  بهذه  �للبنانية 
و�إن  بحمايتها  �الأمنية  �جلهات 
��شتدركت قائلة: »ولكن ماذ� تهم 

�حلر��شة �أمام م�شيئة �هلل«يُذكر �أن 
�مللحن  هو  �لرومي  ماجدة  و�لد 
الجئا  حط  �لذي  �لرومي،  حليم 
وكانت  لبنان،  يف  فل�شطني  من 
لبيت  حتية  �أر�شلت  قد  �لفنانة 

جدها يف حيفا �أثناء م�شاركتها يف 
»�لقد�ش«  مهرجان  �فتتاح  حفل 
عام 2008، علما �أن �لفنانة توؤكد 
�أن �أ�شول عائلة و�لدها تعود �إىل 

مدينة �شور يف لبنان.

»م�صرت بني« يك�صف �صر ت�قفه امل�ؤقت عن التمثيل
�ل�شهري،  �لكوميدي  �ملمثل  فاجاأ 
بدور  �ملعروف  �أتكن�شون،  رو�ن 
و�ملقربني  جمهوره  بني«،  »م�شرت 
�لتمثيل  عن  �لتوقف  بقر�ره  منه 
�أنه  �أتكين�شون  و�أو�شح  كامل  لعام 

»لق�شاء  �خلطوة  هذه  على  يقدم 
طفلته  مع  �لوقت  من  قدر  �أكرب 
�ملجال  ويف�شح  �آيل،  �ل�شغرية 
يف  فورد،  لوي�ش  �ملمثلة،  حلبيبته 
�لتي  �لفنية  �لرتكيز على م�شريتها 

موؤخر�«و�أو�شح  باالزدهار  بد�أت 
�أن   The Sun ل�شحيفة  م�شدر 
�شيم�شي هذ�  �أنه  �أكد  »�أتكين�شون 
فهو  طفلته،  مع  ب�شعادة  �لعام 
�أتكن�شون  متاما«و�لتقى  بها  مولع 

 ،2012 �شنة  فورد  لوي�ش  باملمثلة 
عرفت  حب  ق�شة  بينهما  وبد�أت 
دي�شمرب  ويف  عامني،  بعد  للعلن 
طفلتها  فورد  منه  �أجنبت   ،2017

�آيل.
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 Game of« اجلزء الأخري من
يح�صد   »Thrones"

ماليني امل�صاهدات 
حقق �لعر�ش �لرتويجي للمو�شم �الأخري الأكرث �مل�شل�شلت 

�لعاملية �شعبية، »Game of Thrones«، على �أكرث من 11 
مليون م�شاهدة بعد 4 �أيام فقط على �إطلقه.

وعلى �لرغم من �أن مدة �لعر�ش ال تتجاوز دقيقة و�حدة، 
�إال �أن كثري� من �ملتابعني رجحو� من خلله �حتمالية ن�شوب 

حرب بني عائلتي »�لنار« و«�جلليد«، �شمن �أحد�ث �جلزء 
�لقادم ومن �ملقرر بدء عر�ش �ملو�شم �لثامن و�الأخري، 
يف �شهر �أبريل 2019، يف حني ي�شم 6 حلقات فقط، وهو 

�حلدث �لذي من �شاأنه �أن يعزز عدد متابعي �ل�رصكة 
�ملنتجة »HBO« بـ 50 مليونا، ح�شب �لتوقعات �الأخرية 
لل�رصكة �لعملقة ويعد »Game of Thrones« �أكرث 
م�شل�شلت �لت�شويق و�خليال �لعلمي �شعبية يف �لواليات 

�ملتحدة و�لعامل، وذلك منذ عر�شه �أول مرة يف عام 2011، 
بينما ر�شح �لعمل وحاز على �لعديد من �جلو�ئز �لدولية.

 وفاة الفنان امل�صري 
حمم�د القلعاوي

تويف �لفنان �مل�رصي حممود �لقلعاوي، م�شاء �الإثنني 
�ملا�شي، د�خل منزله بعد �رص�ع مع �ملر�ش عن 
عمر يناهز 79 عاماً ومن �ملقرر �أن تُ�شيع جنازة 

�لفنان �لر�حل من م�شجد عمر بن عبد�لعزيز مبنطقة 
م�رص �جلديدة، على �أن يو�رى جثمانه �لرثى مبقابر 

�لعائلة يذكر �أن حممود �لقلعاوي قدم ع�رص�ت �الأدو�ر 
�ل�شينمائية و�مل�رصحية، منها م�رصحيات »�جلوكر« 

و«علي بيه مظهر« و«�أوالد در�كوال« وغريها من 
�الأعمال �ملميزة.

»العدل غروب« تفاو�ش عادل اإمام على الع�دة اإىل ال�صينما

النجمة اجلزائرية �صعاد ما�صي تتاألق يف القاهرة

يتفاو�ش �ملنتج جمال �لعدل مع عادل 
�إمام على بطولة فيلم من �إنتاجه، يف 
للإنتاج  للعودة  �رصكته  �شيا�شة  �إطار 

�ل�شينمائي يف �لفرتة �ملقبلة.
وعلم �أن �لعدل و�شقيقه �ل�شيناري�شت 
�شيناريو  عن  يبحثان  �لعدل  مدحت 
�شينمائي منا�شب الإمام، �لذي  يفكر 
يف  �مل�شاركة  عن  �المتناع  يف  جدياً 
العرت��شه   ،2019 رم�شان  در�ما 
جنوم  �أجور  تخفي�ش  �شيا�شة  على 
�لر�حة  يف  ورغبته  �مل�شل�شلت، 

�لتليفزيونية.  �لدر�ما  يف  �لعمل  من 
»�لعدل  �جتاه   ، م�شادر  وك�شفت 
�شينمائية،  �أفلم   5 الإنتاج  غروب« 
حممد  تعاقد  �لذي  �لفيلم  منها 
�آخر  �أن  يُذكر  بطولته.  على  رم�شان 
�أفلم عادل �إمام كان فيلم »زهامير«، 
و�شاركه   ،2010 يف  ُعر�ش  �لذي 
كرمي،  ونيللي  �شالح،  �شعيد  �لبطولة 
�لوهاب، ور�نيا يو�شف،  وفتحي عبد 
�شلح  نادر  تاأليف  من  رزق،  و�أحمد 

�لدين و�إخر�ج عمرو عرفة

�أحيت �جلز�ئرية �شعاد ما�شي، حفًل غنائياً 
علي م�رصح »�ملاركي« يف �لقاهرة �جلديدة، 

م�شاء �أول �أم�ش �بح�شور عدد كبري من 
جمهورها.

و�فتتحت ما�شي �حلفل باأغنية »يا قلبي«، ثم 
عدد�ً من �أبرز �أغنياتها، منها »م�شك �لليل 
ود�ر جدي وطليت علي �لبري«، وغريها من 

�الأغنيات �لتي قدمتها بتوزيع جديد.
وفاجاأت �جلز�ئرية حمبيها بغناء ق�شيدة 

»�شاعر �الأر�ش« للفل�شطيني حممود دروي�ش، 
و�أدت �أغنيتها �جلديدة »�شلم« باللهجة 

�لعامية، من كلمات نادر عبد�هلل، وق�شيدة 
»�إقر�أ �شلمي على من ال �أ�شميه« لبهاء �لدين 

زهري، قبل �أن تختتم حفلها باأغنية »زوروين كل 
�شنة مرة«.
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رقمي اإىل  ال�سيارة  راديو  لتحويل  و�سيلة 

   �أفادت جملة �ل�سيار�ت "�أوتو 
بيلد" �لأملانية باأنه ميكن حتويل 
ر�ديو �ل�سيارة �لعادي �إىل ر�ديو 
ممكنة،  تكاليف  باأقل  رقمي 
 +DAB وذلك بو��سطة ُمهايىء
مثل Pure Highway 600 و 

.100-Lenco DAC
�لتجهيز  �أن  �ملجلة  و�أو�سحت 
�لالحق بهذ� �مُلهايىء �سي�ساعد 
�إىل  �لر�ديو  �إ�سارة  و�سول  على 
�ل�سيارة عن طريق �إ�سارة رقمية 
ولي�س عرب موجات �لر�ديو ويتم 

على  حامل  يف  �مُلهايىء  تثبيت 
ويو�سى  مثال.  �لأمامي  �لزجاج 
بنقل �لإ�سارة �إىل ر�ديو �ل�سيارة 
�أن  حني  يف  AUX؛  كابل  عرب 
 FM �إر�سال  �أجهزة  عرب  �لنقل 
ت�سو�س  معه  يظهر  ما  غالباً 

ب�سبب �لرتدد�ت �ملتد�خلة.
جدير بالذكر �أن �لر�ديو �لرقمي 
�أف�سل، مع  بجودة �سوت  يتميز 
و�ملزيد  �لرب�مج  من  �ملزيد 
�لإ�سافية  �ملعلومات  من 

�مل�ستقبلة.

بي اإم دبليو ت�ستعد لطرح 
الوح�ش X7 اجلديد

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

دبليو  �إم  بي  �رشكة  ت�ستعد 
�لأر��سي  وح�س  لطرح 
يف  �جلديد   X7 �لوعرة 
)�أيار(  مايو  يف  �لأ�سو�ق 
 84 من  يبد�أ  ب�سعر  �لقادم 
و�أو�سحت  يورو  و300  �ألف 
�أن  �لأملانية  �ل�رشكة 
�جلديدة،   X7 �ل�سيارة 
عر�س  على  ترتبع  �لتي 
تاأتي   ،SUV موديالت 
بطول  عجالت  بقاعدة 
يبلغ  حني  يف  مرت،  11ر3 
�مل�سدمني  بني  طولها 
15ر5 مرت. وتتمتع �ل�سيارة 
�ملق�سورة  يف  برحابة 
توفر  حيث  �لد�خلية؛ 

�أ�سخا�س  ل�سبعة  مقاعد 
يف ثالثة �سفوف، يف حني 
بني  تخزين  �سعة  ترت�وح 
326 و2120 لرت ويتوىل دفع 
من  جمموعة   X7 �ل�سيارة 
حمركات �لبنزين و�لديزل، 
�لتي تغطي نطاق قوة ميتد 
كيلوو�ت/265   195 بني 
 X7 �ملوديل  يف  ح�سان 
كيلوو�ت/462  و340   30d
 50i X7 ح�سان يف �ملوديل
وتت�سافر جهود �ملحركات 
�لرباعي  �لدفع  نظام  مع 
�أوتوماتيكي  حركة  وناقل 
ونظام  �رشعات   8 من 

توجيه �ملحور �خللفي.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�س 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�س �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ميكنها  ل  �ل�سينية  �ل�رشكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�لآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سني.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�سينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�س يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �لإعالم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س �لأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

�رشكة  ��ستعر�ست 
�سيارة  موؤخر�  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�سوف  بهيكل 
�ل�سيارة  وجاءت  �لأناقة 
يحمل  بت�سميم  �جلديدة 
طابع مركبات بنتلي �لفاخرة 
�لد�ئرية  مب�سابيحها 
وو�جهتها �لأمامية �لعري�سة، 
ينطوي  ب�سقف  وزودت 

د�خل  ليختفي  �أوتوماتيكيا 
�لهيكل، ف�سال عن مق�سورة 
�جللود  �أنو�ع  باأفخم  مك�سوة 
من  وعنا�رش  و�لأخ�ساب 

�لكروم.
�جلبار  �لأد�ء  وي�سمن 
 12 بـ  حمرك  �ل�سيارة  لهذه 
�أ�سطو�نة، و�سعة 6.0 لرت�ت، 
ي�ستهلك  ح�سانا،   635 بعزم 
14 لرت� من �لوقود لكل 100 

�ل�سيارة، وي�سل  كلم تقطعها 
بها ل�رشعة 333 كلم/�ساعة، 
�إىل   0 من  ت�سارعها  ويزيد 
غ�سون  يف  كلم/�ساعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما �أتت هذه �ملركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هو�ئي  تعليق 
متطورة،  �إلكرتونية  منظومة 
ف�سال عن �أقوى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �سيار�ت  �سهدته 

ريا�سية  وعجالت  �ليوم، 
وتوفر  �إن�سا   21 مبقا�س 
من  �لعديد  �ل�سيارة  هذه 
و�سائل �لرفاهية للم�ستخدم، 
�ملمتازة  �ل�سوت  كاأنظمة 
�ملدعومة بـ 18 مكرب �سوت 
�ملزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للر�كب. �أما �سعرها، 

فبلغ 173 �ألف يورو.
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�أبل تعتذر مل�ستخدميها 
عن م�سكلة يف لوحة مفاتيح 

MacBook

اعتذرت اأبل من مالكي اأجهزة »ماك بوك« املحمولة 
الذين يعانون من م�ساكل الثقة والف�سل عند ا�ستخدام 

اجليل الثالث من لوحة مفاتيح الفرا�سة ويواجه 
العمالء الذين ميلكون اأجهزة ماك بوك، خا�سًة منها 

املزودة بت�سميمات لوحة مفاتيح الفرا�سة، م�ساكل 
منذ اأن قررت اأبل اإعادة ت�سميم لوحات مفاتيحها 

لتكون اأرق يف 2015.
وكان من املفرت�ض اأن تعمل لوحة مفاتيح الفرا�سة 
من اجليل الثالث على اإ�سالح العيوب ال�سابقة، لكن 

امل�سكلة ال تزال م�ستمرة.
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�رتفاع مبيعات هو�وي 100 مليار 
دوالر رغم �ل�سغوط �لغربية

االت�ساالت  عمالق  »هواوي«،  �رشكة  قالت 
ارتفعت  مبيعاتها  اإن  اجلمعة  اأم�ض  ال�سينية، 
العام املا�سي اإىل اأكرث من 100 مليار دوالر، 
االأمريكية  احلكومة  �سغوط  من  الرغم  على 
»هواوي«  مبيعات  بلغت   2018 عام  ويف 
يعادل  ما  اأي  يوان،  مليار  2ر721  العاملية 
قدرها  بزيادة  دوالر،  مليار  2ر105  حوايل 
ال�رشكة يف  ال�سابق وذكرت  العام  5ر19% عن 

تقرير اأعمالها ال�سنوي اإن �سايف اأرباحها قفز 
3ر59  اإىل  �سنوي  اأ�سا�ض  على  1ر%25  بن�سبة 

مليار يوان.
ورفعت هواوي ال�سهر اجلاري دعوى ق�سائية 
قانون  على  للطعن  االأمريكية  احلكومة  �سد 
االمريكية  احلكومية  الوكاالت  على  يحظر 
التعاقد مع ال�رشكة ال�سينية اأو مع ال�رشكات 
التي ت�ستخدم معداتها ب�سبب خماوف اأمنية.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

»هو�وي« تغري قو�عد �لت�سوير

 »P30« الهاتفني  هواوي  �رشكة  اأطلقت 
مع  كامريا،  بـ4  يتمتعان   Pro  P30»و
مرات  لـ5  عالية  بدقة  التكبري  اإمكانية 
و10 مرات من التكبري الهجني و50 مرة 
ي�سطر  لن  وبذلك  الرقمي،  التكبري  من 
احلفالت،  يف  لالقرتاب  امل�ستخدم 

اللتقاط �سور وفيديوهات وا�سحة.
ويتميز الهاتفان بخا�سية التقاط الفيديو 
املزدوج يف اآن، لي�سمح بت�سوير زاويتني 
من امل�سهد ذاته يف اآن واحد با�ستخدام 
كامريتني يف الوقت ذاته، يجمع الهاتفان 
بدقات  اليكا  من  رباعية  كامريا  نظام 

)40 و 20 و 8 و 32( ميغابك�سل
Pro ببطارية كبرية   P30 ميتاز اجلهاز
بقدرة 4200 مللي اأمبري، تدعم ال�سحن 
اإىل  باالإ�سافة  واط،   40 بقدرة  ال�رشيع 
اإمكانية �سحن بطاريته ب�ساحن ال�سلكي 
اإمكانية  مع  واط   15 با�ستطاعة  �رشيع 

ال�سحن الال�سلكي العك�سي.
باإ�سدارة   Pro  P30 الهاتف  ويتوفر 
وتتوفر  هدايا.  �سندوق  �سمن  خا�سة 

الالمع  الكري�ستايل  باألوان  الرزمة  هذه 
براقة  حقيبة  �سمن  اللوؤلوؤي  واالأبي�ض 
بكري�ستال  مر�سعة  الوردي  اللوؤلوؤ  من 

�سواروف�سكي.
بذاكرة   Pro  P30 هاتف  �سعر  ويبلغ 
ع�سوائية 8 غيغابايت و�سعة تخزين 128 
ذات  الن�سخة  اأما  يورو،   999 غيغابايت 
تخزين  و�سعة  غيغابايت   8 رام  ذاكرة 
�سعرها  فيبلغ  غيغابايت   256 داخلية 
فيبلغ   »P30« هاتف  اأما  يورو.   1.099
 8 ع�سوائية  ذاكرة  ذات  الن�سخة  �سعر 
 512 داخلية  تخزين  و�سعة  غيغابايت 
ذات  والن�سخة  يورو،   1.249 غيغابايت 
تخزين  و�سعة  غيغابايت   6 رام  ذاكرة 

128 غيغابايت، 799 يورو.
خا�سة  باإ�سدارة   Pro  P30 ويتوفر 
هذه  وتتوفر  هدايا.  �سندوق  �سمن 
الالمع  الكري�ستايل  باألوان  الرزمة 
براقة  حقيبة  �سمن  اللوؤلوؤي  واالأبي�ض 
بكري�ستال  مر�سعة  الوردي  اللوؤلوؤ  من 

�سواروف�سكي.

»�آ�سو�س« تطلق �سا�سة جديدة 
بتقنية »�أوليد«

�سا�سة  اآ�سو�ض  �رشكة  اأطلقت 
ا�سم  حتمل  »اأوليد«،  بتقنية  جديدة 
قيا�ض   »ProArt PQ22UC«
لال�ستخدام  وم�سممة  بو�سة   21.6

اجلوال يف املقام االأول.
ال�سا�سة  اأن  اآ�سو�ض  �رشكة  واأ�سافت 
كيه«   4« بدقة  تعمل  اجلديدة 

درجة  وتبلغ  بيك�سل(   3840x2160(
قنديلة/م2،   330 الق�سوى  ال�سطوع 
وت�سل ن�سبة التباين اإىل 1000000:1، 
كما اأنها متتاز بتغطية نطاق االألوان 
DCI-P3 بن�سبة ت�سل اإىل 99% مع 
مللي   0.1 يتعدى  ال  ا�ستجابة  زمن 

ثانية.

»�سوين« تبيع 4 ماليني 
نظارة و�قع �فرت��سي

باعت نحو 4.2 مليون  اإنها  قالت �رشكة �سوين 
»بالي  االفرتا�سي  للواقع  نظارتها  من  وحدة 
�ستي�سن يف اآر«ومع اأن �رشكتي في�ض بوك و«اإت�ض 
تي �سي«، اللتني تعدان اأبرز املناف�سني ل«�سوين« 
تك�سفان  الواقع االفرتا�سي، ال  يف �سوق نظارة 
عن عدد مبيعاتهما من النظارات، اإال اأن �رشكة 
حتليالت ال�سوق »اآي دي �سي« تقدر باأن �سوين 
قد �سحنت 463000 نظارة يف الربع الرابع من 
2018، مقارنًة بـ300000 لفي�ض بوك، و230000 
لـ«اإت�ض تي �سي«. ويُعتقد اأن اأحد اأ�سباب جناح 

اأن  هو  �سوين،  من  االفرتا�سي  الواقع  نظارة 
م�ستخدمني  قاعدة  متلك  االأ�سل  يف  ال�رشكة 
كبرية يف هذا املجال من خالل من�سة االألعاب 
امل�ستخدم  اأن  يعني  ما   ،»4 �ستي�سن  »بالي 
لن  االفرتا�سي  الواقع  تقنية  تبني  يف  الراغب 
االأمر  اأن  حني  يف  النظارة،  ل�رشاء  اإال  يحتاج 
�سي«  تي  و«اإت�ض  لفي�سبوك  بالن�سبة  خمتلف 
اللتني ال متلكان من�سات األعاب، ويتطلب االأمر 
مبوا�سفات  حوا�سب  �رشاء  امل�ستخدمني  من 

قوية واأ�سعار باهظة لدعم نظاراتهما.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

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

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإال اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



من  توقيفهم  مت  الذين  ال�شبكة  عنا�رص 
لبلدية  الوطني  الدرك  عنا�رص  قبل 
الق�شدير  ينحدرون من مناطق الق�شدير 
بتلم�شان  قورة   وما  والعري�شة  بالنعامة 
يف حني ال يزال التحقيق مفتوح لعنا�رص 
جوازات  تزوير   يف  املخت�شني  ال�شبكة 
ا�شتغالال  العملية جاءت   ، ال�شفر مبغنية 
الدرك   م�شالح  تلقتها  ملعلومات  
توقيف  مت  اأين  ال�شبكة  ن�شاط  حول 
دراجة  منت  على  ال�شبكة  من  عن�رصان 
العري�شة  بني  ما  الرابط  بالطريق  نارية 
 120 الق�شدير  باإقليم  الغربية  واحلدود 
جوازات   10 وبحوزتهم  النعامة  �شمال 
 03 على  ك�شفوا  معهم  وبالتحقيق  �شفر 

اأين  توقيفها   مت  اأخرى  والتي  عنا�رص 
الب�رص  تهريب  ميتهنون   اأنهم  ك�شفوا 
اأكدوا  كما  لل�شخ�ص  دج  10االف  مقابل 

اأن هناك �شبكة تعمل على تزوير جوازات 
عن  يك�شفوا  مل  لكنهم   مبغنية  �شفرهم  
اأع�شائها  يف انتظار ا�شتكمال التحقيق .

حممد بن ترار

توقيف 05 عنا�سر وحجز اأكرث من 10 جوازات �سفر

 الإطاحة ب�شبكة لتهريب الب�شر  بني النعامة ومغنية واملغرب
اإحالة  النيابة العامة 05 عنا�سر من �سبكة دولية لتهريب الب�سر على  حمكمة اجلنايات  مبجل�س ق�ساء النعامة  
على خلفية  توقيفهم متلب�سني مبحاولة تهريب  مواطنني  من البنغالدي�س  و�سوريا اإىل املغرب ومنها اىل  ا�سبانيا 

بعد تزوير جوازات ال�سفر  اخلا�س بهم  من �سبكة اأخرى مبدينة مغنية  مقابل مبالغ مالية هامة .

�سعيدة

مواطنو وادي الوكريف 
يطالبون بتعجيل 

ترحيلهم
من  مواطنا   30 من  اأكرث  اأم�ص  �شباح  احتج 

القاطنني بالقرب من حي وادي الوكريف ب�شعيدة 

النفق  م�رصوع  مدخل  اأمام  اعت�شموا  حيث 

االأر�شي قيد الت�شييد ونددوا بتماطل ال�شلطات 

يف ترحيلهم اىل �شكنات الئقة خ�شو�شا واأنه مت 

اجلهات  طرف  من   2008 �شنة  منذ  اإح�شاوؤهم 

بع�ص  مع  قائما  االإ�شكال  يبقى  فيما  املعنية، 

العائالت التي حتوز عقود ملكية وحتبذ الرتحيل 

بع�ص  وح�شب   ، ممتلكاتها  عن  والتعوي�ص 

ا�شتقبالهم مرات  اأنه مت  اأكدوا  فقد  املحتجني 

ورئي�ص  الوايل  ديوان  رئي�ص  طرف  من  عديدة 

للنظر يف ق�شيتهم املطروحة وبرجمة  الدائرة 

االآيلة  اله�شة  �شكناتهم  وهدم  ترحيلهم  عملية 

�شكنات  اإىل  لرتحيلهم  وعودا  وتلقوا  لل�شقوط 

ياأملون  وهم   ، عائلة   87 ح�شة  �شمن  الئقة 

وحتديد  ان�شغالهم  لطرح  الوالية  وايل  مقابلة 

م�شريهم يف عملية اإعادة االإ�شكان واإيجاد حل 

الأ�شحاب العقود ، موؤكدين اأنهم يعانون مع كل 

عر�ص  ما  الرطوبة  وانت�شار  مطرية  ت�شاقطات 

يف  الزواحف  وخطر  والربو  للح�شا�شية  اأبنائهم 

عاجلة  حلول  اإيجاد  يف  وياأملون   ، احلر  ف�شل 

ال�شلطات  واأن  خا�شة   ، القادمة  االأيام  خالل 

وحدة   870 توزيع  عملية  على  مقبلة  الوالئية 

والق�شديرية  اله�شة  ال�شكنات  لقاطني  �شكنية 

ظهر   ، ال�رص�شور  منها  املدينة  اأحياء  مبختلف 
ال�شيح ، بوخر�ص وغريها .

خلدون.ع

م�ستغامن

اإجناز 32 جممع �شكني ريفي ب 13 بلدية 

جازي تطلق العر�ض اجلديد "جازي عايلة"

دائرة بئر مقدم  تب�سة

عمال موؤ�ش�شات التعليم البتدائي يحتجون
�سيدي بلعبا�س

احلماية املدنية تنقذ �شيدتني من املوت اختناقا 

 32 اإجناز  اأ�شغال  مب�شتغامن  موؤخرا  انطلقت 
يف  وذلك  بلدية   13 ب  ريفي  �شكني  جممع 
�شمن  الريفي،  لل�شكن  املالية  االإعانة  اإطار 
خالل  الوالية  منها  ا�شتفادت  التي  احل�شة 

ال�شنة احلالية واملقدرة ب 1.900 اإعانة �شكنية 
ريفية، ح�شبما اأ�شتفيد اليوم االأحد من م�شالح 
املواقع  اأن  الوالية  م�شالح  واأو�شحت  الوالية. 
التي مت اختيارها الإجناز هذه ال�شكنات الريفية 

املجمعة ت�شم ما بني 20 و30 وحدة �شكنية ب�شكل 
يتنا�شب مع الطابع العمراين والبعد االجتماعي 
-وفقا  و�شيتم  الريفية  املناطق  وخ�شو�شيات 
جممعة  ريفية  �شكنات  اإجناز  امل�شدر-  لذات 

بلدية(   32( م�شتغامن  والية  بلديات  يف خمتلف 
لهذه  املنا�شبة  العقارية  االأوعية  توفر  ب�رصط 
ذات  االأر�شيات  هذه  تكون  ال  واأن  امل�شاريع 

طابع فالحي.

تقنيات  يف  الرائدة  ال�رصكة  جازي  ي�رص   
االت�شاالت الرقمية  اأن تعلن عن اإطالق عر�ص 
من  املزيد  يوفر  الذي  عايلة"اجلديد  "جازي 
للزبائن  اإر�شاء  االت�شال  والراحة يف  االنرتنت 
احلزمة  �شممت  واجلدد.  منهم  احلاليني 
مثالية  هي  و  االأ�رصة  ميزانية  لتالئم  اجلديدة 
وتتاألف  العائلة،  اأفراد  بني  االنرتنت  مل�شاركة 
الرابع و �رصيحة  احلزمة من مودم من اجليل 

�شيم اإنرتنت مع ر�شيد من اختيار الزبون.

يف  تقنية  االأحدث  هو  اجلديد  جازي  مودم   •
ميكنه م�شاركة االنرتنت مع    • الرابع.  اجليل 
اأنرتنت  �رصعة    • واحد.  وقت  يف  اأجهزة   10
• بطارية  الثانية.  اإىل 150 ميغابايت يف  ت�شل 
ت�شل  ا�شتعمال  حرية  توفر  اأمبري  ميلي   2000
اإىل 10 �شاعات.  • هوائيات ذات جودة عالية 
تتوفر احلزمة  ا�شتقرارا.   اأكرث  من اجل ربط 
على 3 �شيغ لتلبية خمتلف اال�شتعماالت وفقا 
املخ�ش�شة.      وامليزانية  املطلوب  للحجم 

�شاحلة  بايت  105جيغا  تقرتح  االأوىل  ال�شيغة 
للم�شتهلكني  منا�شبة  هي  و  اأ�شهر  ثالثة  ملدة 
يف  املنزل  يف  االأجهزة  جميع  لتو�شيل  الكبار 
ب�شعر  معرو�شة  ال�شيغة  هذه  الوقت،  نف�ص 
8500دينار ،و ميكن اقتناوؤها جمزاأة اإىل ثالث 
اأو دفعة  ح�ش�ص من  35جيغا بايت يف ال�شهر 
الثانية  بايت.ال�شيغة  105جيغا  من  واحدة 
حجم  تقرتح  و  املعتدل  لال�شتخدام  موجهة 
انرتنت من 35 جيغابايت يف ال�شهر ب�شعر 7500 

حجم  تقرتح  فهي  الثالثة  ال�شيغة  دينار،اأما 
انرتنت من 15 جيغابايت يف ال�شهر ب�شعر 7000 

دينار.
 من خالل هذا العر�ص، توفر جازي مبداأ التنقل 
ا �رصعة ربط  وم�شاركة االنرتنت و ت�شمن اأي�شً
العائلة  لفائدة  اأف�شل  اإنرتنت  تدفق  مع  اأكرب 
حمالت  جميع  يف  متوفر  العر�ص  باأكملها، 
جازي على م�شتوى الرتاب الوطني اعتباًرا من 

31 مار�ص 2019. 

االبتدائي  التعليم  موؤ�ش�شات  عمال  يوا�شل 
االحتجاجية   حركتهم  يف  مقدم   بئر  ملدينة 
لالأ�شبوع الثاين على التوايل بغلق مقر البلدية 
حيث �شارك يف هذه الوقفة اأزيد من 100عامل 
ومعربني  مبطالبهم  مت�شكهم  على  موؤكدين 

من  وتذمرهم  ا�شتيائهم  عن  الوقت  ذات  يف 
التماطل احلا�شل يف ت�شوية م�شتحقاتهم منذ 
2011.لالإ�شارة وان هذا االحتجاج وقد �شبقته 

احتجاجات مماثلة عن ال�شكن والتوظيف 
 ع/ ر�سيد

�شيدي  لوالية  املدنية  عنا�رص  احلماية  متكنت 
�شيدتني  اإنقاذ  يف  اأم�ص  اأول  ظهر  يوم  بلعبا�ص 
بالطابق  الكائنة  �شققهما  داخل  حرقا  املوت  من 
اجلياليل  �شيدي  بحي  م�شكن   612 بحي  الثاين 
بيان  وح�شب  هذا  بلعبا�ص  �شيدي  لبلدية  التابع 
فان   ، املدنية  للحماية  واالت�شال  االإعالم  خلية 
اإنقاذ  اأم�ص  ومت  اأول  تدخلت  ظهر  عنا�رصها 

�شنة  كانتا  و40   86 العمر  من  البالغتني  امراأتني 
عالقتني يف الطابق الثالث والرابع ولهما �شعوبة يف 
التنف�ص جراء ا�شتن�شاق الدخان  حيث قدمت لهما 
�شيدي  م�شت�شفى  اإىل  وحولتا  االأولية  االإ�شعافات 
وجيز  ظرف  يف  احلريق  اإخماد  مت  كما  بلعبا�ص 

ومنعه من انت�شار للم�شاكن املجاورة  .
حممد بن ترار
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جزائري على راأ�ض اجلمعية 
الإفريقية لعلم الفلك 

راأ�ص اجلمعية  انتخب اجلزائري جمال ميموين على 
الفلك  ملتقى حول علم  الفلك خالل  لعلم  االفريقية 
تاون بجنوب  الذي احت�شنته مدينة كيب  اإفريقيا  يف 
اإفريقيا ما بني 25 و26 مار�ص حيث مت تاأـ�شي�ص هذه 
لعلم  ال�شعري  بيان جمعية  اأكده  ما  اجلمعية ح�شب 
الفلك من اجلزائر و التزمت حكومة جنوب اإفريقيا 
االإفريقية  اجلمعية  هذه  مب�شاندة  املنا�شبة  بهذه 
ال�شنوات  ثالث  ملدة  اأمانتها  واحت�شان  اجلديدة 

املقبلة.

تب�سة

القاتل ال�شامت يوؤدي  
بحيات امراأة وطفل اإىل 

املوت املحقق بتب�شة
متكنت م�شالح احلماية املدنية بوالية  بتب�شة  �شبيحة 
اأم�ص من اإنقاذ عائلة من موت حمقق  اإثر اختناقهم 
من  املنبعث  الكربون  اأك�شيد  ال�شامت   القاتل  بغاز 
�شخان املاء  وذلك يف حي 1500 �شكن مبدينة تب�شة    
العائلة التي تتكون من امراأة تبلغ من العمر 34 �شنة 
وطفل يبلغ من العمر حوايل 05 �شنوات  قدمت لهم 
االإ�شعافات االأولية من طرف احلماية املدنية ونقلوا 
على جناح ال�رصعة  اإىل م�شلحة اال�شتعجاالت الطبية 
اأن  الذكر  يجدر  بتب�شة   بوطرفة  يو�شف  الدكتور 
حوادث الغاز اأ�شبحت تتكرر ب�شفة يومية بوالية تب�شة 

جترب ال�شلطات واملواطنني لدق ناقو�ص اخلطر.
ع/ ر�سيد تب�سة

�شفرية بريطانيا تنتهك 
علنا القانون الأوكراين

انتهكت ال�شفرية الربيطانية يف كييف جوديث غوف، 
يف  بن�رصها  وذلك  اأوكرانيا،  يف  االنتخابات  قوانني 
االنتخابات  ا�شتمارة  مت�شك  وهي  لها  �شورة  تويرت، 
قانون  من   71 للمادة  ووفقا  االأوكرانية،  الرئا�شية 
االنتخابية،  اال�شتمارة  تعترب  االأوكراين،  االنتخابات 
وثيقة ر�شمية ولكل منها رقمها اخلا�ص بها، وال ميكن 
ويحظر  بها.  له  عالقة  ال  طرف  الأي  ت�شليمها  بتاتا 
ب�شكل �شارم اأخذ هذه اال�شتمارات حتى على اأع�شاء 

اللجان االنتخابية والناخبني.
وحتظى االنتخابات الرئا�شية االأوكرانية التي انطلقت 
يف  الغربية  الدول  �شفراء  من  خا�ص  باهتمام  اليوم، 
كييف، فعلى �شبيل املثال ن�رصت ال�شفرية االأمريكية 
تويرت،  يف  تغريدة  يوفانوفيت�ص،  ماري  اأوكرانيا  يف 
اأعربت فيها عن اأملها يف اأن ميار�ص جميع مواطني 
معتربة  بالدهم،  م�شتقبل  �شياغة  حقهمفي  اأوكرانيا 

هذه االنتخابات »يوما تاريخيا للدميقراطية«.

كابوتوفا اأول امراأة يف 
رئا�شة �شلوفاكيا

يف  النا�شطة  كابوتوفا  زوزانا  املحامية  فازت 
انتخابات  من  الثانية  باجلولة  الف�شاد  مكافحة 
ال�شبت،  اأم�ص  اأجريت  التي  ال�شلوفاكية  الرئا�شة 
لتكون اأول �شلوفاكية تقود بالدها وبعد فرز االأ�شوات 
كابوتوفا  نالت  االقرتاع،  مراكز  من   ٪99.96 يف 
مارو�ص  مناف�شها  وح�شل  االأ�شوات،  من   ٪58.38
�شيفت�شوفيت�ص، نائب رئي�ص املفو�شية االأوروبية على 

41.62٪ من االأ�شوات.
يف  االنتخابات  جلنة  عن  �شدر  بيان  يف  وجاء 
اجلمهورية: »فاز �شيفت�شوفيت�ص يف اإقليم بري�شوف�شكي 
االأقاليم،  باقي  يف  اأما   ،٪52.2 بنتيجة  البالد  �رصق 
 ٪73.1 اأ�شوات  على  وح�شلت  كابوتوفا  فازت  فقد 
فرز  بعد  بهزميته  �شيفت�شوفيت�ص  الناخبني«واأقر  من 
باقة ورد  باإر�شال  االأ�شوات، وهناأ مناف�شته  60٪ من 
لها من جانبها وعدت كابوتوفا باأن تكون رئي�شة لكل 
اأو  القومي  االنتماء  عن  النظر  بغ�ص  ال�شلوفاكيني، 
ر�شمي  ب�شكل  ،و�شيتم  ال�شيا�شي  املوقف  اأو  الديني 
اإعالن النتائج ظهر اليوم االأحد، لتت�شلم رئي�شة البالد 

اجلديدة مهامها يف 15 جوان املقبل.

تو�شيح من ات�شالت اجلزائر
وامل�شللة  الت�شهريية  للت�رصيحات  تبعا 
واملغر�شة التي ال اأ�شا�ص لها من ال�شحة، التي 
�شفاق�شي  ال�شيد  طرف  من   ، بها  االإدالء  مت 
لدى  ال�شابق  التجاري  الق�شم  رئي�ص  خمتار 
الذي  اجلزائر  ات�شاالت  العمومي  املتعامل 
مت ت�رصيحه يف 2014 ومن ثم مت اإيداع �شكوى 
�شده، نقدم لكم هذا التو�شيح الذي يهدف اإىل 
قناتكم  وم�شاهدي  عموما  العام  الراأي  تنوير 
الت�رصيحات  بخ�شو�ص  على وجه اخل�شو�ص، 
العارية من ال�شحة التي اأدىل بها ال�شخ�ص اآنف 
الذكر.  1- فيما يخ�ص م�رصوع الكابل البحري 
»ميديك�ص«  با�شم  املعروف  الب�رصية  لالألياف 
:  جتدر االإ�شارة اإىل اأن اجلزائر مل تكن متلك 
اأنرتنت احتياطية مع  اأية و�شلة  طيلة 15 �شنة 
العامل اخلارجي با�شتثناء الو�شلة البحرية لكابل 
يف  اخلدمة  حيز  دخلت  التي   SEMEWE4

2005. كما اأن االنقطاع امل�شجل يف 2015 اإثر 
احلادث الذي ت�شببت فيه �شفينة اأجنبية اأثبت 
اإذ ميكنه  املجال،  هذا  بلدنا يف  �شعف  مدى 
اأن يتعر�ص يف اأي وقت النقطاع يف االت�شاالت 
يف  طويلة  زمنية  ملدة  والال�شلكية  ال�شلكية 
النظر عن  بغ�ص  وهذا  اأي حادث،  وقوع  حال 
برجمة عمليات ال�شيانة التي اأ�شبحت متكررة 
يجدر  كما  املذكور.   النظام  قدم  اإىل  بالنظر 
حالة  يف  ال�شيما  الت�شليح،  اآجال  اأن  التو�شيح 
مرهونة  الوطني،  ال�شعيد  على  حادث  وقوع 
البحر  وحالة  املتخ�ش�شة  ال�شفن  بجاهزية 
فرتة  متديد  اإىل  يوؤدي  قد  ما  وهو  والطق�ص، 
اأ�شهر،  اإن مل تكن عدة  اأ�شابيع  االنقطاع لعدة 
ل�شفن  جدا  الباهظة  التكاليف  عن  ناهيك 
الدول  متتلكها  التي  البحرية  الكوابل  ت�شليح 

املن�شاأة للتكنولوجيا فقط.     

ومن ثمة دعت احلاجة اإىل امتالك كابل بحري 
عدم  ل�شمان  الوحيد  احلل  باعتباره  اإ�شايف 
تعر�ص البلد خلطر دائم حتت تهديد االنقطاع 
اأو االختالل الوظيفي اأو ال�شيانة الروتينية التي 
من �شاأنها اأن تت�شبب يف وقوعها يف حالة انقطاع 
كلي.  من الوا�شح اأن عزل اجلزائر لفرتة طويلة 
يكبد االقت�شاد اجلزائري خ�شائر ج�شيمة فكل 
يوم توقف فيه خدمات االنرتنت تكلف قطاع 
االت�شاالت 8 ماليني دوالر، ناهيك عن اإحلاق 
املواطنني  اأطياف  خمتلف  مب�شالح  ال�رصر 
من  االأنرتنت  ي�شتخدمون  الذين  اجلزائريني 
اأجل الدرا�شة اأو الرتفيه اأو احل�شول على اآخر 
امل�شتجدات اليومية.     ويف هذا ال�شدد طالب 
العديد من اخلرباء منذ زمن طويل باإن�شاء عدة 
و�شالت لالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية لبلدنا، 
كما ان�شمت لذلك اأ�شوات ماليني اجلزائريني 

نوفمرب  �شهر  وقع  الذي  احلادث  بعد  ال�شيما 
2015 الذين طالبوا ال�شلطات العمومية ممثلة 
اإيجاد  ب�رصورة  القطاع،  وزيرة  �شخ�ص  يف 
اجلزائر حتذو  ات�شاالت  الكفيلة جلعل  ال�شبل 
يقل  ال  ما  متلك  التي  املجاورة  البلدان  حذو 
عن اأربعة )04( كوابل بحرية لالألياف الب�رصية. 
فيما يتعلق باجلانب االأمني، متثل ت�رصيحات 
حماوال  مواطنينا،  لذكاء  اإهانة  ال�شخ�ص  هذا 
كان  اأيا  البحري  الكابل  نظام  اأن  اإيهامهم 
 ،SEAMEWE5  ،SEAMEW4(نوعه
من  بالكامل  اإدارته  ميكن    )…  ،MEDEX
اإنزال  مبجرد  الواقع،  ففي  اجلزائر.  طرف 
الكابل يف بلد معني يقت�شي من الدولة املذكورة 
اأن متار�ص حقها يف اإن�شاء معدات االعرتا�ص 
القانونية، ناهيك عن الثغرات االأمنية التي قد 

يت�شبب فيها ال�شانع نف�شه .
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