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يعد اأحد اإطارات »املالغ«

املجاهد �صي 
من�صور بوداود 

يف ذمة اهلل

الوزير الأ�سبق عبد املجيد منا�سرة

امل�صهد لن يكتمل اإل برحيل 
بدوي و بلعيز و بن �صالح  

تيزي وزو

تفكيك �صبكة دولية خمت�صة 
يف املتاجرة بالكوكايني

اأدرار

 الإرهابي كلغلغ مو�صى
 ي�صلم نف�صه للجي�ض 

.         بوزيت وحممد قايد و بوق�صابية مر�صحون كقادة جدد للجهاز

الوة
ري ع

ت/ب�س



وبف�ضل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
جهود قوات اجلي�ش الوطني ال�ضعبي، 
اأفريل   04 اليوم  نف�ضه،  اإرهابي  �ّضلم 
باأدرار  الع�ضكرية  لل�ضلطات   ،2019

ويتعلق  الثالثة،  الع�ضكرية  بالناحية 
مو�ضى«،  »كلغلغ  بامل�ضمى  الأمر 
التحق  الذي  مو�ضى«،  »اأبو  املكنى 
 .2013 �ضنة  الإرهابية  باجلماعات 

الإرهابي كان بحوزته بندقية ر�ضا�ضة 
الذخرية  FMPK وكمية من  نوع  من 

تقدر بــ)188( طلقة.
اليقظة  لتوؤكد مدى  النتائج  تاأتي هذه 

وال�ضتعداد الدائمني لوحدات اجلي�ش 
الوطني ال�ضعبي عرب كافة ربوع الوطن، 
باأمن  امل�ضا�ش  حماولت  كل  لدح�ش 

وا�ضتقرار البالد.

تيزي وزو

تفكيك �صبكة دولية خمت�صة 
يف املتاجرة بالكوكايني 

متكنت م�ضالح ال�رشطة بدائرة واقنون بولية تيزي 

وزو من تفكيك �ضبكة اإجرامية دولية منظمة متكونة 

من 5 اأ�ضخا�ش خمت�ضة يف املتاجرة يف الكوكايني 

داخل الرتاب الوطني مع حجز 300 غرام من هذه 
املادة و مبالغ مالية، كما اأكده اأم�ش م�ضدر من 

املديرية الولئية لالأمن الوطني واأو�ضح امل�ضدر 
انه يف اإطار »حماربة �ضتى اأنواع اجلرمية ب�ضتى 

وذلك على اإثر معلومات وردت اإىل م�ضالح اأمن دائرة 

واقنون باأمن ولية تيزي وزو مفادها اأن �ضخ�ضا يقوم 

برتويج املخدرات ال�ضلبة عرب اإقليم الخت�ضا�ش، 

مكنت ذات امل�ضلحة بعد حتريات معمقة من تفكيك 

�ضبكة اإجرامية دولية منظمة متكونة من خم�ضة )05( 

اأ�ضخا�ش خمت�ضة يف ا�ضترياد املخدرات ال�ضلبة من 

نوع الكوكايني و املتاجرة فيها داخل الرتاب الوطني 

ومكنت هذه العملية من حجز كمية من مادة الكوكايني 

تقدر ب300 غرام مع ا�ضرتجاع مبلغ مايل معترب قدر 

ب 000 395 1 دج من عائدات املتاجرة بهذه املادة 

وكذا �ضيارتني ومت تقدمي املتهمني للعدالة بتهمة تكوين 

جماعة اإجرامية منظمة للمتاجرة باملخدرات

ح- كرمي

البويرة

الفالحون ينددون بنهب العقار الفالحي

اأدرار

الإرهابي كلغلغ مو�صى ي�صلم نف�صه للجي�ش

خبر في 
صورة

خالل نهاية الأ�سبوع

جرائم ب�صعة  بوليات الغرب 

قطاعا الطاقة واملوارد املائية بتلم�سان

ت�صجيل اأكرث من 131 
عملية نوعية خا�صة 

�ضجل قطاع الطاقة بولية تلم�ضان خالل �ضنة 2018 اأكرث من 
47 عملية مت خاللها ربط ما يزيد عن 189594 م�ضكنا بالغاز 

الطبيعي مع ما يربطها من �ضبكات عرب خمتلف املدن والقرى 
بالولية لتبلغ ن�ضبة التزود بالغاز الطبيعي 94 باملائة وذلك 
تنفيذا لالتفاقية املربمة بني ولية تلم�ضان و�رشكة توزيع 

الكهرباء والغاز والتي  لتزال مل تنهي الأ�ضغال النهائية حيث 
�ضيتم رفع عدد امل�ضاكن التي مت ربطها بالغاز الطبيعي اإىل 
حدود 16010 م�ضاكن ح�ضب ما تن�ش عليه التفاقية وذلك 
بتكلفة اإجمالية قدرها 2.6  مليار دج مع ربط كافة بلديات 
الولية املقدر عددها ب53 بلدية مبا يف ذلك بلدية الفحول 
كاآخر بلدية ت�ضتفيد من خدمات الغاز الطبيعي والتي ل تزال 
الأ�ضغال بها قائمة وت�رشف على النتهاء على اأن يتم و�ضع 

ال�ضبكة قيد اخلدمة خالل الأيام املقبلة  .
م.ب

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز 37 كلغ من مادة الكيف 
املعالج وتوقيف 7 اأ�صخا�ش

متكنت م�ضالح الدرك الوطني بامل�ضيلة من و�ضع حد لن�ضاط 
�ضبكة دولية ت�ضم 11 عن�رش تن�ضط يف جمال املخدرات مع 

توقيف 07 اأ�ضخا�ش من اأفراد هاته ال�ضبكة ينحدرون من عدة 
وليات ، و حجز 37 كلغ من الكيف املعالج، و كذا �ضييارتني و 
جمموعة هواتف نقالة و مبلغ مايل وك�ضف رائد كتيبة الدرك 

الوطني بامل�ضيلة »قاري عبداجلليل » اأن العملية متت بناء على 
معلومات تفيد بنقل ومترير كمية من املخدرات على منت �ضيارة 

قادمة من اإحدى الوليات الوطن ليتم على اإثرها و�ضع خطة 
حمكمة لتوقيفهم وبعد توقيف �ضيارة على م�ضتوى الطريق و 

تفتي�ضها مت العثور على كمية من املخدرات وبعد ا�ضتيفاء جميع 
الإجراءات القانونية املعمول بها، مت تقدمي ملف امل�ضتبه فيهم 

على اجلهات الق�ضائية املخت�ضة للنظر فيهم . 
ع.ب

اخلمي�ش  اأم�ش  اأول  احتج 
الع�رشات من الفالحني مبدينة 
جابت  م�ضرية  يف  البويرة 
وا�ضتقرت  الرئي�ضية  ال�ضوارع 
الولية مل�ضاندة احلراك  مبقر 

بفتح  املطالبة  وكذا  ال�ضعبي 
ق�ضية  يف  معمقة  حتقيقات 
نهب العقار الفالحي عرب اإقليم 
لي�ش  اأ�ضخا�ش  قبل  من  الولية 
الفالحي  بالن�ضاط  عالقة  لهم 

ح�ضب  ا�ضتفادوا  والذين 
تلك  من  املحتجني  ت�رشيحات 
على  م�ضبوهة  ب�ضفة  العقارات 
الفالحني  من  املئات  ح�ضاب 
احلقيقيني ، حيث اأكدوا اأنهم لن 

حتى  الق�ضية  هذه  عن  ي�ضكتوا 
العقارات  تلك  ا�ضرتجاع  يتم 
طرف  من  ال�ضارقني  ومعاقبة 

العدالة .
 اأ.م

الغربية  اجلهة  الأ�ضبوع  نهاية  عا�ضت 
راح  ب�ضعة   قتل  جرائم  وقع  على 
م�ضاحنات   ملجرد  اأبرياء  �ضحيتها 
نفذوا  الذين  قاتليهم   وبني  بينهم  ما 
اأع�ضاب  نتيجة  بربودة  جرائمهم 
الغ�ضب  وتاأثري  الديني  الوازع  غياب 
تلم�ضان  ففي  اأحيانا  واملهلو�ضات 
مبدينة   دايل  اأولد  حي  �ضكان  اهتز 
الغزوات  على وقع جرمية  قتل ب�ضعة 
راح �ضحيتها �ضيخ يف العقد ال�ضاد�ش 
املدعو  على  يد اأبنه دو ال32  �ضنة  
الذي كان يف حالة هلو�ضة، ودخل مع 
بعدما طالبه  والده يف  �ضجار عنيف 
الأقرا�ش  مببلغ مايل من اجل �رشاء 
 ، انه مدمن عليها  املهلو�ضة  بحكم  
وبعد  الأب رف�ش الأب بحكم اأن ابنه 
املتزوج واأب لطفلة  اأ�ضبح ل ميار�ش 
بائعا  ي�ضتغل  كان  بعدما  ن�ضاط   اأي 
يتم  اأن  قبل   ، ال�ضيدليات  اإحدى  يف 

طرده بفعل تعاطي احلبوب املهلو�ضة  
، ا�ضتد ال�رشاع  ما بني الأب وابنه ، 
لق�ضيب  البن  ا�ضتعمال  اإىل  اأدى  ما 
حديدي و�ضع به حد حلياة والده الذي 
كان دائما يف �ضجار معه  حول املال 
احلادثة  وفور   ، املهلو�ضات  ل�رشاء 
اأوقفت  التي  الدرك  م�ضالح  تدخلت 
التحقيق  يف  على  واإحالته  اجلاين 
اإىل  ال�ضحية  جثة  نقل  مت  حني 
مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ  م�ضلحة 
ـ  املدنية  احلماية  قبل  الغزوات  من 
ومبدينة فرندة بتيارت  لقي �ضاب يف 
ال22 من العمر حتفه مب�ضت�ضفى ابن 
�ضينا مبدينة فرندة بعدما فقد كمية 
من الذم اثر طعنه  من قبل �ضاب يف 
الكلى  م�ضتوى  على  العمر  من  ال34  
يف  اندلع  ب�ضيط   �ضجار  مبجرد 
حفل زفاف وانتهى يف ال�ضارع ، ليتم 
توقيف اجلاين من قبل م�ضالح الأمن  

واإحالته على التحقيق .
م�ضكن    50 حي  اهتز  وببلعبا�ش 
كلم   35 اإبراهيم  بن  م�ضطفى  ببلدية 
يف  �ضاب  وفاة  على  الولية  �رشق  
ال22 من العمر متاأثرا بطعنة خنجر 
مب�ضت�ضفى عبد القادر ح�ضاين ب�ضيدي 
تلقيه03  بعد  اإليه  نقل  الذي  بلعبا�ش 
ذو  جاره  قبل  من  طعنات  بخنجر 
انتهى  ب�ضيط  �ضجار  �ضنة  بعد  ال31 
املتهم  وتوقيف   ال�ضحية  مبقتل  
بذات  ال�ضليا  ع�ضيبة  بن  وببلدية   ،
لطفلني  واأم  اأقدمت  مطلقة  الولية 
يف الأربعينات من العمر على اإ�رشام 
النار يف ج�ضدها  بعد افراغ البنزين  
ا�ضمها  اإ�ضقاط  نتيجة  على ج�ضدها  
الإفراج  مت  التي  ال�ضكن   قائمة  من  
يف  نقلت  حيث  البلدية   بذات  عنها  

حالة خطرية .
م.ب

زط�صي يراوغ لربح الوقت
با�رش رئي�ش الحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم خري الدين زط�ضي ربح 
حماولة  اإف�ضال  اجل  من  الوقت 
خالل  من  منه  الثقة  �ضحب 
حت�ضريها  يتم  التي  العري�ضة 
اع�ضاء  ثلثي  توقيع  ل�ضمان 
واإبعاده  للفاف  العامة  اجلمعية 
ويف  الكروية،  الهيئة  رئا�ضة  عن 

من  م�ضادر  تتحدث  ال�ضدد  هذا 
داخل قلعة دايل اإبراهيم عن عزم 
اجلمعية  اإنعقاد  لتاأجيل  زط�ضي 
العامة للفاف اإىل نهاية �ضهر ماي 
جمددا  تاأجيلها  واإمكانية  املقبل 
ملا بعد �ضهر جوان من اجل ربح 
خمطط  لإف�ضال  الوقت  املزيد 

الإطاحة به.
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بلما�صي يواجه �صداع الإ�صابات
يواجه الناخب الوطني جمال بلما�ضي اأزمة كبرية فيما يتعلق بو�ضط امليدان 

بعد توايل الإ�ضابات لالعبني الذين ين�ضطون يف املن�ضب، اأين كانت البداية 

بالعب احتاد العا�ضمة اأ�ضامة �ضيتة قبل اأن يلحقه لعب لوهافر الفرن�ضي 
فيكتور لكحل

واللذان يغيبان ر�ضميا عن نهائيات كاأ�ش اإفريقيا لالأمم املقررة هذه ال�ضائفة 

يف م�رش، وتوا�ضلت الأخبار ال�ضيئة يف النزول كال�ضاعقة على بلما�ضي بعد 

تلقي لعبه مهدي عبيد اإ�ضابة والتي تبعده عن املناف�ضة ملدة اأ�ضبوعني، 

اأين �ضيكون حتت اإلزامية البحث عن البدائل يف خذ الو�ضط.



اجلمعة ال�سابعة والأوىل بعد ا�ستقالة بوتفليقة

اجلزائريون يتم�ضكون باحلراك ويرف�ضون »الوجوه القدمية«
.           رفع »ال لنب �ضالح وبلعيز وبدوي«

�سارة بومعزة

احلراك  جمعة  يف  اجلزائريون  اأكد 
مبوا�صلة  املوحد  �صوتهم  ال�صابعة 
فعلى  القانون،  دولة  بناء  على  الرهان 
امل�صريات  انطلقت  العا�صمة  م�صتوى 
اإىل حد  بالربيد املركزي يف وقت مبكر 
حيث  موؤخرا،  امل�صجل  غرار  على  ما 
جتمع املئات بالربيد املركزي، ليتجمهر 
�صالة  قبيل  ماي  اأول  ب�صاحة  اآخرون 
اأن تنطلق امل�صريات فعليا  اجلمعة، قبل 
عقب �صالة اجلمعة وتدفق مئات االآالف 
اأودان  و�صاحة  املركزي  الربيد  باجتاه 
اآخرها  عن  لتمتلئ  ماي  اأول  و�صاحة 
خمتلف  من  القادمة  االأفواج  ويتالحق 
الوجهة  بنف�س  الع�رص  وقت  اإىل  االأحياء 
تاأكيدهم  ليجددوا  العا�صمة،  و�صط  نحو 
بوتفليقة  الرئي�س  ا�صتقالة  خطوة  اأن 
دون  ير�صوا  لن  اأوىل  خطوة  اإال  لي�صت 

جت�صد  انتقالية  مرحلة  بتفعيل  اإتباعها 
مطالب و�صيادة ال�صعب.

بال�صعارات  وجدد املتظاهرون مت�صكهم 
ال�صابقة، هاتفني ب«ال�صعب يريد يتنحاو 
ومع  ال�رصاقني«  يا  البالد  و«كليتو  قاع« 
هو  »ال�صعب  املركزي  بالربيد  الفتات 
�صاحب القرار تروحوا قاع تتحا�صبوا قاع 
الوطنية  الروح  وقوتنا  ال�صلمية  و�صالحنا 
اجلي�س  قرار  احرتام  اجلي�س  من  نطلب 
» مع » حماربة الوجوه ال�صيا�صية الفا�صدة 
ال�صباب  على  اإال  اليوم  اأعيننا  تدمع  ولن 
حني  يف  احلرية«،  و�صعارنا  واجلزائر 
حملت العمارة املحاذية للربيد املركزي 
»ال�صعب ياأمر بقانون عادل فوق اجلميع« 
الأجل  ولي�س  الوطن  اأجل  » حاربنا من  و 
وم�صادرة حراك  لاللتفاف  و«ال  النظام« 

ال�صعب« 
ورفعت لفتات من احلجم الكبري 

على غرار 

» �صبع م�صريات �صلمية اأكلن اأربع عهدات 
حكومة  يريد  ال�صعب  و«  للع�صابات«  
لتنظيم  م�صتقلة  وجلنة  اإ�صالحات 
كل  خارجني  و«خارجني  االإنتخابات« 
ولي�س  اإ�صالحات  نريد  خارجني  جمعة 
دور  اأي  يريد  ال  »ال�صعب  و  �صعارات« 

للع�صابة يف بناء املرحلة«.
لوجوه  رف�صها  امل�صريات  ووجهت 
بن  بلعيز  بدوي  ارحلوا  ب«  املرحلة 
بدوي«  بلعيز  �صالح  بن  و«ارحلوا  �صالح« 
و«ال�صعب ال  قاع«  اإرفاقها ب«يتنحاو  مع 
يريد بقايا نظام بوتفليقة« باالإ�صافة اإىل 
اإعالن رف�س حكومة بدوي وانتقاد عدة 
االأفكار  اأ�صحاب  »تركتم  ت�صمنتها  وجوه 
املحقق حلد  قيمت  كما  بالعار«.  واأتيتم 
للتمديد  وال  اخلام�صة  للعهدة  »ال  االآن 
جمموعة  حتديد  مع  واال�صتقالة 
الن�صال  يوا�صلون  التي  العنا�رص  من 

الفتكاكها.

 تكليف العدالة ورف�ض
 التدخل الأجنبي

�صعارات  الد�صتور  مو�صوع  �صغل  كما 
املواطنني متداولني خمتلف املواد على 
التاأكيد  راأ�صها: 102 واملادتني 7 و8، مع 
بناء جمهورية  تتيح  انتقالية  على مرحلة 
انتخابات  عرب  ال�صيد  هو  ال�صعب  فيها 

نزيهة.
وكما اأكد املواطنون التالحم بني اجلي�س 
خاوة  خاوة  ال�صعب  باجلي�س  وال�صعب 
اأبدوا   للحراك،  االأول  ال�صعار  بات  الذي 
مقابل  واحدة«  يد  ال�صعب  »اجلي�س 
ب«  االنتقالية  املرحلة  ملرافقة  دعوات 
اجلي�س جي�صنا وال يتدخل يف ال�صيا�صية«، 
يف حني رف�صت �صعارات اأخرى ا�صتمرار 
املوؤ�ص�صات  بدل  ال�صخ�صنة  عمليات 

»الرهان على قائد اجلي�س خطاأ كبري«.

الف�صاد  ملفات  لفتح  دعوا  ذلك  اإىل 
الوجوه  خمتلف  �صمت  الفتات  عرب 
بينها  من  و�صيا�صيني  اأعمال  رجال  من 
ال�صيارات مع �صورة وزير  ملف تركيب 
داعني  بو�صوارب،  االأ�صبق  ال�صناعة 
املطالب  ونف�س  العدالة.  دور  لتفعيل 
وبلغت  حزبية  وجوه  عدة  بخ�صو�س 

بع�س  حما�صبة  حد  ال�صعارات  بع�س 
من  كل  لينال  املواالة،  اأحزاب  وجوه 
من  االأكرب  اجلانب  وبو�صارب  اأويحيى 
الرف�س. وحول رف�س التدخل االأجنبي 
حملوا »هذا �صعب املعجزات ال فرن�صا 
الع�صابات«  حكم  وال  االإمارات  ال 

واجلزائر بعيدة عن املوؤامرات.

حراك بطعم النت�سار 
وحتية للجي�ض

احلراك ي�ضر 
 على رحيل 

بن �ضالح 
وبلعيز وبدوي

خرج اأم�س االآالف من 
اجلزائريني اإىل �صوارع العا�صمة 
يف اجلمعة ال�صابعة من احلراك 

ال�صعبي وكان احلراك اأم�س 
مبختلف �صوارع العا�صمة مبثابة 

حتية ملواقف اجلي�س ال�صعبي 
الوطنية ولقيادتها وعلى راأ�صهم 
الفريق اأحمد قايد �صالح حيث 

رفعت املتظاهرون العديد 
من ال�صعارات التي تثني على 

دور اجلي�س مثل »لبالد بالدنا 
و اجلي�س نتاعنا« »جي�س 

ى�صعب خاوة خاوة« وغريها 
من ال�صعارات املنادية بحياة 
اجلي�س و طالب املتظاهرون 

برحيل رموز نظام الرئي�س عبد 
العزيز بوتفليقة الذي ا�صتقال و 
اأعلن املجل�س الد�صتوري �صغور 

من�صبه.
حيث طالب املتظاهرون ما 

�صموه بالباءات الثالثة وهم بن 
�صالح عبد القادر رئي�س جمل�س 

االأمة،بلعيز الطيب رئي�س 
املجل�س الد�صتوري،و بدوي 

نورالدين الوزير االأول كما طالب 
املتظاهرون مبحا�صبة رموز 

الف�صاد يف النظام ال�صابق رافعني 
�صورهم و اأن مكانهم احلرا�س 
يق�صدون ال�صجن ومل تختلف 

جمعة اأم�س عن باقي اجلمعات 
ال�صابقة من حيث احلجم ماعدا 

اأن حراك اأم�س ارت�صمت عليه 
الفرحة بعد اإعالن �صغور من�صب 

رئي�س اجلمهورية.
كما �صوهد اأم�س ر�صيد نكاز 

داخل احلراك،حيث طرده 
املتظاهرون بعبارات »ديقاج« و 
اي�صا مت ت�صجيل ح�صور بلحمر 

يف احلراك،مرفوقا باأحد اأبنائه.
ع�سام بوربيع
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جدد احلراك م�سرياته يف جمعته ال�سابعة، مزاوجني بني التاأكيد على رف�ض وجوه املرحلة القدمية: بن �سالح، بدوي، بلعيز وبني �سرورة التاأ�سي�ض ملرحلة 
انتقالية ت�سفي لإرجاع ال�سوت لل�سعب بعد ا�ستقالة الرئي�ض كخطوة اأوىل.

اإعالميون يوؤكدون للو�سط:  

امل�ضهد االإعالمي �ضيتحرر اأكرث بعد مرحلة بوتفليقة
.    لبد من اإعادة النظر يف قانون الإعالم و�سلكة ال�سمعي الب�سري

باأن  للو�صط  ت�رصيح  اإعالميون  يف  توقع 
اأكرث  االإعالمي يف اجلزائر �صيتحرر  امل�صهد 
االإعالم  باأن  م�صريين  بوتفليقة،  مرحلة  بعد 
االأطياف  ملختلف  النقا�صات  بفتح  حترر 
داعني  م�صبوقة،  غري  ت�صاعدية  وبوترية 
لقانون  جذرية  مراجعة  اإعادة  �رصورة  اإىل 
التعبري  حلرية  اأكرث  هام�س  واإعطاء  االإعالم 

وال�صحافة.

اأحمد مدين
احلراك ال�سعبي ك�سر لغة ال�سمت 

والتعتيم

النهار  لقناة  ال�صيا�صي  الق�صم  رئي�س  اعترب 
بعد  االإعالمي  امل�صهد  باأن  مدين  اأحمد 
مرحلة بوتفليقة �صيتحرر اأكرث، مرجعا الف�صل 
ال�صمت  لغة  ك�رص  الذي  ال�صعبي  احلراك  اإىل 

والتعتيم
ثمن اأحمد مدين يف ت�رصيح خ�س به »الو�صط« 
ال�صعبي،  احلراك  حققها  التي  االإجنازات 
انطلقت  التي  ال�صعبي  احلراك  باأن  م�صريا 
و�صائل  جزئيا  حرر  فيفري   22 يوم  �رصارته 
احلر  للتعبري  وا�صعا  املجال  وفتحت  االإعالم 
املمنهج  والتعتيم  النمطية  الرقابة  بعيدا عن 
،ودعا املتحدث اإىل �رصورة للتفكري يف اإعادة 
مبختلف  االإعالم  لقانون  جذرية  مراجعة 
النوعية  القفزة  هذه  ي�صاحب  حتى  اأنواعه 
احل�صول  باأن  مو�صحا  اجلماهريي،  والوعي 
ومن  وو�صاية  م�صايقات  دون  املعلومة  على 
الطريق ملمار�صة  �صيعبد  م�صدرها احلقيقي 

اإعالمية نزيهة وذات م�صداقية.

االإعالمي  امل�صهد  باأن  مدين  اأحمد  واأكد 
كل  جهود  تظافر  ي�صتدعي  بوتفليقة  بعد  ما 
تنظيم  يف  االإعالمي  املجال  يف  الفاعلني 
املمار�صة  لتعزيز  �صليمة  اأ�ص�س  ،على  املهنة 
االإعالمية وفق ت�صور جديد بعيدا عن ال�صورة 

النمطية ال�صابقة.

اأمني �سعدي
 كل املوؤ�سرات توحي باأن ما بعد 

ك�سابقه يكون  لن  03  افريل 

جيو�صيا�صية  يف  والباحث  االإعالمي  اعترب 
كل  �صعدي  باأن  االإعالم  اأمني  �صائل  و 
03  اأفريل  بعد  ما  باأن  توحي  املوؤ�رصات 
حترر  االإعالم  الأن  ك�صابقه،  لي�س  يكون  لن 
بوترية  و  االأطياف  ملختلف  النقا�صات  بفتح 
�صاب  مبا  لكن  و  م�صبوقة،  غري  ت�صاعدية 
من  فيفري   22 منذ  ال�صعبي  احلراك  اأ�صابيع 

متاهات اأ�رصت بقدر ما خدمت بع�س و�صائل 
االإعالم ب�صبب تاأخر دعمها اأو جتاوزها اأحيانا 
اأخالقيات  وفق  املرغوب  االإعالم  ل�صقف 
والبيانات  اخلرب  م�صادر  من  التاأكد  ت�صتدعي 
بيانات على  البع�س يف حرب  اأقحم  و هو ما 

حد قوله  .
ت�رصيح  يف  �صعدي  اأمني  االإعالمي  �صدد 
االإعالم  اإىل  اإعادة  �رصورة  على  »للو�صط« 
�صقف  ترفع  التي  امل�صوؤولة«  »احلرية  �صكة 
وتطرح  املواطن،  حلاجيات  اال�صتجابة 
لكن  و   ، املجتمع  فئات  خمتلف  ان�صغاالت 
جمتمع  فكر  بناء  يف  ت�صهم  اأن  ذلك  من  اأكرث 
املجتمع  اإليه  و�صل  ملا  مغاير  ح�صاري 
اجلزائري خالل ال�صنوات االأخرية من فقدان 

للثقة يف املوؤ�ص�صة.
االإعالم   « املتحدث  قال  مت�صل،  �صياق  ويف 
اليوم ملزم مبرافقة م�صوؤولة ملرحلة حا�صمة 
دون  للنخب  االأبواب  ففتح  بعد،  تنتهي  مل 
مبا  العام  الراأي  تنوير  و  تع�صب،  اأو  تطرف 
يخدم م�صتقبل البالد و نقل املعلومة باأمانة، 
و امل�صاهمة و التاأكيد على م�صري البالد لي�س 
ما  بقدر  و ع�صابته  ال�صابق  بالرئي�س  مرتبط 
يف  غيور  جزائري  كل  مب�صوؤولية  منوط  هو 
اأن  اأي �صقف، يف  مهنته و مهما كانت و على 

يوؤديها باأمانة و اإخال�س حفاظ على الوطن«
واأ�صاف املتحدث » ال ميكن اإنكار اخلطوات 
و  ما�صية  �صنوات  خالل  متت  التي  القانونية 
و  للتناف�س  متنف�صا  تكون  ان  ناأمل  كنا  التي 
الرقي االإعالمي ، كما هو ال�صاأن يف كثري من 
موؤ�رصاتها  كانت  التي  ال�صور  اأن  اإال  الدول، 
و  تلفزيونية  اإعالمية  قنوات  بربوز  ايجابية 
تعدد عناوين ال�صحف املكتوبة و االإلكرتونية، 
معطيات  بعدة  االأمر  واقع  يف  ا�صطدمت 
الب�رصي  ال�صمعي  امل�صهد  على  تكلمنا  ،فلو 
�صقف  يكفي  القنوات مل  بع�س  اإطالق  فاإن   ،
املنتظر، فالعدد الذي فاق 40 مل ي�صنف اإال 
يف خانة مكاتب اأجنبية خلم�س منها فقط، و 
للن�صاط  املنظمة  التطبيقية  الن�صو�س  غياب 
ل�صلطة  ت�صمح  التي  الن�صو�س  نف�س  غياب  و 
ال�صبط ال�صمعي الب�رصي من ممار�صة مهامها 
�صلبية حت�صب �صد امل�صار عو�س  كان نقطة 
غياب  اأن  كما  له،  اإ�صافية  لبنة  تكون  اأن 
�صبل  معه  غابت  الفعلية  القانونية  الن�صو�س 
يف  اأنف�صنا  فوجدنا  املتابعة  و  املحا�صبة 
دون  البع�س  خمالب  بني  و  العناوين  واجهة 
ح�صيب و ال رقيب، ناهيك عن غياب الظروف 
املهنية لعائلة االإعالم فال حقوق و ال معامل 
العملة  ذلك  اإىل  �صف  مل�صتقبلهم،  وا�صحة 
ال�صعبة التي ت�صتلزم �صمان النقل عرب ال�صاتل 
االآمال  اأن  كما  تقدر مبئات املاليني،  التي  و 

املكتوبة  لل�صحافة  �صبط  ب�صلطة  املعلقة 
من  فاقمت  اليوم،  غاية  اإىل  تاأخرت  التي  و 
يجدوا  مل  الذين  ال�صحفيني  االإخوة  معاناة 
مع  ملزايدات  جتنبا  ال�صمت  يلتزموا  اأن  اإال 
من  خوفا  و  االإعالم  و�صائل  بع�س  م�صوؤويل 

�صياع حقوقهم امله�صومة اأ�صال.«
عهد  يف  االإعالمي  امل�صهد  وبخ�صو�س 
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة، قال املتحدث » 
االإعالم يف عهد بوتفليقة الذي تعزز باأزيد من 
55 قناة بباقة عمومية و باقة قنوات خا�صة، 
و ورقيا ب�صحافة متعددة االأل�صن و الكرتونيا 
مع  خا�صة  ما  مرحلة  يف  نف�صه  وجد  كذلك، 
العهدة لرابعة يتما اإىل حد ما، جتنبا للدخول 
يف �رصاعات فاكتفى يف جممله بن�صخ االأخبار 
ذاتها و ا�صتن�صاخها اىل درجة اأفقدت الكثريين 
الثقة يف ال�صلطة الرابعة عقب فقدها اإىل حد 

ما يف ال�صلط الثالث.«

م�سباح قديري 
قانون الإعالم  تقييد حلرية ال�سحافة 

لل�صحفيني  الوطني  االإحتاد  رئي�س  جهته  من 
اجلزائريني م�صباح قديري باأن  واقع االإعالم 
االأخرية  بعيد  ال�صنوات  يف  اجلزائر  يف 
نظرا  ال�صحفيني  تطلعات  م�صتوى  على 
، مربزا  تعرت�صهم  التي  وامل�صاكل  لل�صعوبات 
التعددية  من  الفرتة  هذه  كل  مرور  رغم  باأنه 
اال�صتقاللية  اإىل  تفتقد  اأنها  اإال  االإعالمية 
وامل�صداقية الأن الكثري من موؤ�ص�صات االإعالم 
امل�صاومة  و  م�صايقات  اإىل  لالأ�صف  تتعر�س 

ب�صبب االإ�صهار 
به  خ�س  ت�رصيح  يف  قديري  م�صباح  واإنتقد 
باأنه  مل  مو�صحا  االإعالم،  »الو�صط«  قانون 
الرغم  على   ، �صكلية  تغيريات  �صوى  يقدم 
ورغم  ال�صحيح  االجتاه  يف  خطوة  اأنه  من 
احتواءه على بع�س » املواد االإيجابية اإال اأنه 
بحرية  ينه�س  وال  عامة  ب�صفة  تقييديا  يظل 
ال�صحافة باجلزائر بل يقيدها على حد قوله. 
ملهنة  املنظمة  »القوانني  املتحدث  واأ�صاف 
 ، مكتملة  تزال غري  ال  اجلزائر  ال�صحافة يف 
لو�صع  التطبيقية  الن�صو�س  اإىل  بحاجة  وهي 
و�رصورة   ، القطاع  يف  ال�صائدة  للفو�صى  حد 
اخلا�صة  للقنوات  القانوين  الو�صع  معاجلة 
من  خارجية  من�صات  عرب  حاليا  تبث  التي 
القانون  طائلة  حتت  لو�صعها  تقنينها  خالل 

اجلزائري«
لل�صحفيني  الوطني  االإحتاد  اأ�صار  رئي�س  و 
جناعته  يحقق  اأن  اأردنا  اإذا   « اجلزائريني 
مب�صاهمة  التحديات  نواجه  اأن  االإعالمية 
كل  ومواكبة  القطاع  وتطوير  االأطراف  جميع 

جديد يف املجال والتاأهيل ال�صتدراك التاأخر 
يتوخى  برنامج  �صمن  التنظيمي  اجلانب  يف 
تكييف هياكل املوجودة حاليا واإن�صاء مراكز 
املنظومة  تكييف  على  احلر�س  مع  التكوين، 
ال�صامية  االأهداف  مع  احلالية  املوؤ�ص�صاتية 
وهو  العمومية  اخلدمة  مبداأ  منها  لالإعالم 
باخلدمة  النهو�س  يجب  بل  مقد�س،  مبداأ 
واملهنية  امل�صداقية  يعك�س  مبا  العمومية 
القطاع  وجتهيز  االإعالمية  ملوؤ�ص�صاتنا 
بالو�صائل التكنولوجية احلديثة ،وذلك متا�صيا 
وانعكا�صاتها  العامل  يف  االإعالمية  الثورة  مع 
اأحد  التكوين،وال  جانب  اإىل  بالدنا  على 
اليوم  اأ�صبحت  ميديا  ال�صو�صيال  اأن  ينكر 
اأن  ا�صتطاعت  الأنها  واقعنا  يف  اأ�صا�صيا  جزاأ 
االن�صاين  للتوا�صل  التقليدية  العقبات  جتاوز 
وتوفر اإمكانيات غري حمدودة من املعلومات 
واالإعالم  ميديا  ال�صو�صيال  ولهذا  واالإخبار 
لكن  االأخر  يكمل  اإحداهما  متوازيان  خطان 
اأ�صبحت  الهائلة  املميزات  هذه  مقابل  يف 
تهديد  و�صائل  اأهم  من  واحدة  االأخرية  هذه 
االإعالم  اأن  باالإ�صافة  املجتمعي،  اال�صتقرار 
لي�س وحده من عليه اأن يعيي باملتغريات التي 
االجتماعية  املوؤ�ص�صات  كل  بل  حتدث حولنا 
مبختلف اأنواعها يجب ان حتمل نف�س درجة 
بطريقه  املجتمع  ،فخدمة  املطلوب  الوعي 
البالد  وتطور  التنمية  يف  وامل�صاهمة  مثالية 
يوجب حترير االإعالم من كل قيوده ملمار�صة 
مهامه كما اأنه يجب اإبعاد الدخالء على هذه 
املادي على  العائد  التفكري يف  وعدم  املهنة 

ح�صاب ق�صايا الوطن.«

عبد احلكيم اأ�سابع
لبد من اإعادة النظر يف قانون الإعالم

الن�رص  جريدة  يف  ال�صحفي  جهته  من 
مع  ات�صال  يف  ،قال  اأ�صابع  احلكيم  عبد 
االأخرية  ال�صنوات  يف  »عانينا  »الو�صط« 
من كبت احلريات ومن ت�صييق على حرية 
ال�صحافة وحرية التعبري، نتمنى اأن ي�صعى 
اأهل املهنة اإىل  تنظيم اأنف�صهم  واملطالبة 
من  احلايل  االإعالم  قانون  بتغيري 
و�صمان  ال�صحفي،  العمى  ترقية  اأجل 
احلر�س  يجب  ،كما  حرية  ال�صحافة 
اأن  �صاأنه  من  التي  االآليات  تن�صيب  على 
على  اجلديد  االإعالم  قانون  عليها  ين�س 
املكتوبة  لل�صحافة  ال�صبط  �صلطة  غرار 
حلماية املهنة من التجاوزات وكذا و�صع 
مدونة الأخالقيات املهنة اأو جمل�س اأعل 

لل�صحافة«.
من اإعداد :اإميان لوا�ض 

الوة
ري ع

ت/ب�س



املحور  اإىل  حتولت  الأركان  قيادة 
دور  اإنهاء  بعد  الإطالق  على  الأقوى 
املجموعة التي كانت تتمرت�س بالرئي�س 
ال�ضابق ،والتي فر�ضت منطقها اخلا�س 
التي  الأطراف  كافة  اأربكت ح�ضابات  و 
تعدد  يف  خ�ضو�ضا  و  معها  تتخندق  مل 
الكثري  ،و ظهور  القرار  �ضناعة  م�ضادر 
من ال�رساعات للعلن يف �ضكل ت�رسيبات 
عرب والفاي�ضبوك اأو املواقع اللكرتونية 
و  العام  الراأي  بدورها  اأربكت  التي  ،و 
،و  اأمرهم  من  حرية  يف  اجلميع  جعلت 
الطرفني  بني  الباردة  احلرب  ا�ضتمرت 
و  مدين  حممد  الفريق  تنحية  منذ 
ال�ضبطية  �ضفة  نوع  ،و  الديارا�س  حل 
ما  و  املخابرات  �ضباط  عن  الق�ضائية 
لها  كانت  عديدة  قرارات  من  تالها 
للف�ضاد  الت�ضدي  يف  �ضلبية  انعكا�ضات 
الف�ضاد  ق�ضايا  يف  التحقيقات  كبح  و 
التي نتجت عن التحقيقات التي اأجراها 
م�ضتويات  على  املخربات  �ضباط 

عديدة
الأركان  و بهذه اخلطوة �ضتمتلك قيادة 
ورقة قوية جدا يف ح�ضم املواجهة مع 
من �ضماهم الفريق قايد �ضالح بالع�ضابة 
و الزمرة الفا�ضدة التي متكنت من جمع 

ثروات طائلة،
من  تبقى  ما  اإحلاق  قرار  ياأتي  و 
الأركان  قيادة  و�ضاية  حتت  الديارا�س 
اإ�ضدار  منابر  لتعدد  نهاية  نقطة  لي�ضع 
الأمنية  الأجهزة  اأداء  تقوية  و  القرار 
التي  والزمر  التكتالت  عن  اإبعادها  و 
و  امل�ضتقيل  الرئي�س  حميط  يف  ن�ضاأت 
اإقليمية ح�ضا�ضة جدا  اأي�ضا يف ظروف 
خليفة  الليبي  امل�ضري  قرار  اآخرها  كان 
الليبية  العا�ضمة  على  بالزحف  حفرت 

بعد  على  قواته  تقف  حيث  طرابل�س 
وهو  املدينة  مركز  من  فقط  20كلم 
ال�ضلبية   اإنعكا�ضاته  له  �ضتكون  ت�ضعيد 
لالأهايل  تهجري  عمليات  �ضتن�ضاأ  حيث 
املجموعات  ت�ضتغل  اأن  اإمكانية  و 
اخرتاق  نحو  لل�ضعي  ذلك  الإرهابية 
م�ضتع�ضية  ت�ضل  التي  الوطنية  احلدود 
التي  احلديدية  القب�ضة  ،بف�ضل  عليهم 

تفر�ضها القوات اجلزائرية
بعد  اأي�ضا  ياأتي  طرطاق  اجلرنال  اإبعاد 
البيان الناري لقيادة الأركان التي حتدث 
عن اجتماع خا�س ح�رسته املخابرات 
طرطاق  ا�ضم  ت�رسيب  مت  و  الفرن�ضية 
كاأحد احلا�رسين و ممثلني عن اأحزاب 
حممد  الفريق  عن  ف�ضال  املوالة 
عنيفا  زلزال  اأحدث  الذي  الأمر  مدين 
الرئي�س  اإىل تكذيبه لكن  دفع باملعنيني 
انه  فيه  اأكد  ببيان  الأمر  ح�ضم  الأ�ضبق 
اإليه  نقل  الذي  مدين  الفريق  التقى 
بدوره طلبا من ال�ضعيد بوتفليقة يدعوه 
غاية  اإىل  رئا�ضية  هيئة  تروؤ�س  اإىل  فيه 

انتخاب رئي�س جديد.

طرطاق...نهاية م�سار

اجلرنال  عن  كثرية  معلومات  تتوفر  ل 
اأول  كان  الذي  ب�ضري  املدعو  عثمان 
للعلن  ظهرت  التي  املخابرات  �ضقور 
كمن�ضق  من�ضبه  يف  تعيني  بعد  مبا�رسة 
و كان ذلك على هام�س اجتماع لأجهزة 
اإىل  )الأفريبول(  الأفريقية  ال�رسطة 
الذي  لهبريي  م�ضطفى  العقيد  جانب 

كان اآنذاك مديرا للحماية املدنية 
ذكر تقرير �ضابق ملوقع »موند اأفريك« 
اأن م�ضار اجلرنال عثمان كان يف ال�ضنتني 
الأوليتني من عقد ال�ضبعينات وهو يحوز 
اجلغرافيا  علم  يف  عليا  �ضهادة  على 
على  حت�ضل  ،و  ق�ضنطينة  جامعة  من 
املخابرات  رعاية  حتت  خا�س  تكوين 
ال�ضفياتية اآنذاك و املعروفة بالكاجيبي 
،« ليتوىل مهمة ت�ضيري عدة وليات منها 
العا�ضمة و يف �ضنة 2011  البواقي و  اأم 

اإدارة  راأ�س  على   2011 �ضنة  تعيينه  مت 
مكافحة التج�ض�س .

مر�سحون خلالفة طرطاق

مبا�رسة بعد الك�ضف عن قرار تنحية 
الإقالة  اأو  بال�ضتقالة  �ضواء  طرطاق 
الأ�ضماء  بع�س  ت�رسيب  اأي�ضا  مت 
اللواء   منهم   خلالفته  املر�ضحة 
اجلهة  يف  املعروف  قايدي  حممد 
الغربية للوطن اأيام الع�رسية ال�ضوداء 
اأين متكن الرجل من ترك ب�ضمته  و 
يف مكافحة اجلماعات الإرهابية اأين 
كان م�رسفا » على »مفرزة املغاوير 
قايدي«  »حممد  اللواء  واملطاردة« 
الآيل- الإعالم  يف  دولة  مهند�س 

املعلوماتية-اخت�ضا�س »برجمة«.
�ضبكات  عرب  اجلزائريون  يعرفه  و 
خالل  من  الجتماعي  التوا�ضل 
امل�ضجل  ال�ضهري  الفيديو  �رسيط 
كنا يف   : فيه  قال  الذي    2015 �ضنة 
نرفع  عندما  نت�ضاءل  دوما  املعارك 
اجلبال  يف  الرهاب  �ضد  ال�ضالح 
باطل،  على  اأم  حق  على  نحن  هل 
اأكرب ونحن نقول اهلل  هم يقولون اهلل 

اأكرب..
اإىل  الإ�ضارة  جتدر  ذلك  اإىل  و 
اإعالمي ن�رسه موقع  م�ضمون تقرير 
و  �ضبق  الذي  اللكرتوين  »اجلزائر1« 
عددا   2017 جويلية  يوم11  اأورد  اأن 
خلالفة  املر�ضحة  الأ�ضماء  من 
“حممد  اجلرنال  وهم  طرطاق 
بوزيت” املدعو “يو�ضف” و اجلرنال 
تبقى  لكنها  بوق�ضابية”   “عا�ضور 
جمرد احتمالت يف حني يبقى القرار 
الذي  �ضالح  قايد  اأحمد  الفريق  بيد 
ي�رسف على معركة مكافحة الف�ضاد 

و معاجلة ما اقرتفته »الع�ضابة«

منا�رسة  املجيد  عبد  ال�ضابق  الوزير  ثمن 
ماحققه احلراك ال�ضعبي حلد الآن على غرار 
خام�ضة،  موؤكدا  عهدة  من  الدولة  جتنيب 
باأن على اأن امل�ضهد غري مكتمل اإل بذهاب 

كل من بلعيز، بدوي، وبن �ضالح.

اإعترب الرئي�س ال�ضابق حلركة جمتمع ال�ضلم، 
له  من�ضور  خالل  من  منا�رس  املجيد  عبد 
اجلزائري  »ال�ضعب  باأن  الفاي�ضبوك  عرب 
يحق له اأن يفرح باإجنازه املتمثل يف اإ�ضقاط 
قدرته  يف  ثقته  وي�ضرتجع  الأبدية  الرئا�ضة 

على التغيري عندما يريد«.
�ضدد   ، امل�ضدر  ذات  خالل  ومن 
ال�ضتجابة  اإل  اجلميع  املتحدث  »على 
العمل  ليبداأ  ال�ضابعة  اجلمعة  ملطالب 
انطالقا من يوم ال�ضبت 6 اأفريل يف الرتتيب 

جديد  �ضيا�ضي  لنظام  التح�ضريية  للمرحلة 
اإىل الإرادة ال�ضعبية ويحقق  تناف�ضي ي�ضتند 
وفوق  وباجلميع  للجميع  “اجلزائر  مفهوم 

اجلميع«.
 اإميان لوا�س 

الأمنية  حتقيقات  ال�ضلطات  با�رست 
الغربية يف  معمقة مع  �ضتة ولة باجلهة 
ق�ضايا ف�ضاد كربى ونهب للعقار العمومي 
اأعمال  ورجال  نافذين  اأ�ضخا�س  لفائدة 
وايل  معهم   املحقق  الولة  بني  من  و   ،
ق�ضايا  يف  تورطهم  خلفية  على  حايل 
م�ضبوهة   �ضفقات  اإبرام  تخ�س  ف�ضاد 
لفائدة  عمومية  عقارات  على   والتنازل 
اأ�ضخا�س نافذين ورجال اأعمال  بالدينار 
ومقابل  م�ضبوهة  �ضفقات  يف  الرمزي  
مزايا  كربى من �ضاأن التحقيقات ك�ضفها 
التحقيقات  �ضاأن  من  اآخر  جانب  من   ،
منح  ق�ضايا  اآخرين يف  ولة  اإىل  اأن متتد 
ل  كربى  ملوؤ�ض�ضات  م�ضبوهة  �ضفقات 
متلك املطابقة على راأ�ضها جممع حداد. 
هذا وتعد ولية وهران من اكرب الوليات 
 03 ت�ضمل  التي  بالتحقيقات  املعنية 
ولة �ضابقني تعاقبوا على ت�ضيري الولية  

وقاموا باإبرام �ضفقات عقارية  مع رجال 
وم�ضوؤولني �ضامني بالإ�ضافة اإىل تنازلت 
الرمزي  بالدينار  عمومية  عقارات  على 
لإقامة م�ضاريع  خم�ض�س  كان  ما  منها 
الوهراين  بالكورني�س  �ضواء  عمومية 
راأ�ضها  على  ال�ضناعية  املناطق  اأو 
ملوؤ�ض�ضة  تابعة   م�ضاحة  على  ال�ضتيالء 
رجل  قبل  من  بال�ضانيا  اجلزائر   ميرتو 
اأعمال  معروف ،ناهيك على الت�رسف يف 
اأمالك عمومية بطرق خمالفة منها منع 
م�ضاحة وا�ضعة ل�ضخ�ضية معروفة لإقامة 
اجلهة  وحتويل  تداري  ومركز  فندق 
الفندق  ل�ضيارات  مراآب  اىل  له  املقابلة 
الأحياء  باأحد  يحتوي على مرىب  الذي 
وال  ذلك  اإىل  ي�ضاف    ، بوهران  الراقية 
التي عرف  ال�ضابق  لعني متو�ضنت  �ضابق 
الكورني�س التمو�ضنتي يف عهده نهبا كبريا 
الوايل  يدين  ثقيل  ملف  يوجد  حيث   ،

التنازل عن قطعة  والذي يخ�س  ال�ضابق 
اإقامة  لإقامة   خم�ض�ضة  كانت  اأر�ضية 
الأعمال  رجال  للولية اإىل اأحد  ر�ضمية 
ملفات  ناهيك على  الرمزي  بالدينار  ،و 
التحقيق  ي�ضمل  كما   ، كربى  �ضفقات 
الذي  ال�ضابق  م�ضتغامن  ولية  وايل  اأي�ضا 
اأحد  عمومي اإىل  منتزه  اأر�ضية  حول 
اأنقا�ضه  على  اأقام  الذي  الأعمال  رجال 
القطعة  على  حت�ضل  فندقا بعدما 
عن  ناهيك  الرمزي،  بالدينار  الأر�ضية 
عمومية  عقارية  م�ضاحات  على  تنازله 
وا�ضعة  لأ�ضخا�س نافذين ورجال اأعمال 
املواقع  حولت  الرمزي  والتي  بالدينار 
لإقامة  خم�ض�ضة  كانت  التي  العمومية 
خا�ضة   اإىل  ملكيات  تنموية  م�ضاريع 
ل�ضخ�ضيات نافذة ، من جهة اأخرى يواجه 
يخ�س  كبري  م�ضكل  تيارت  ولية  وايل 
موؤ�ض�ضات  �رسوط   دفاتر  يف  عالقته 

التنازل  وكذا  بحكم   ال�ضيارات  تركيب 
العقارات  من  وا�ضعة  م�ضاحات  على 
بطرق  الأعمال  رجال  العمومية  لفائدة 
م�ضبوهة  من �ضاأن التحقيق من ك�ضفها .

امل�ضالح  ذات  اأ�رست  اآخر  جانب  كمن 
حاليني  ولة  ت�ضمل  اأخرى  عن حتقيقات 
منح  تخ�س  م�ضبوهة   �ضفقات  يف 
تتوفر  ملوؤ�ض�ضات ل  وم�ضاريع  امتيازات 
الت�ضرت عن  اىل  بالإ�ضافة  ال�رسوط  فيها 
�ضاأنها  والتي من  متاأخرة كربى   م�ضاريع 
اأن تعر�ضهم للتوقيف، هذا وقد انطلقت 
التحقيقات  بناء على تقارير ا�ضتعالماتية 
مكافحة  عملية  حركتها  ،والتي  واأمنية 
الف�ضاد التي انطلقت موؤخرا �ضد العديد 
من رجال الأعمال وامل�ضوؤولني الفا�ضدين 
الذين ا�ضتغلوا منا�ضبهم لتحقيق ماأربهم 

اخلا�ضة.
 حممد بن ترار

تنحية اجلرنال عثمان طرطاق ومرحلة ما بعد بوتفليقة

منا�سرة يثمن احلراك ويدعو الإ�ستجابة ملطالبه 

التحقيقات جارية حول اإبرام �سفقات م�سبوهة 

وداد احلاج

 قيادة الأركان و املخابرات
 يف مواجهة خملفات  "الع�صابة"

امل�صهد لن يكتمل اإل برحيل بدوي و بلعيز و بن �صالح 

التحقيق مع 06 ولة بالغرب اجلزائري يف ق�صايا ف�صاد 

.         بوزيت وحممد قايد و بوق�صابيه مر�صحون كقادة جدد للجهاز

جلنة ال�سياحة باملجل�س الولئي  حتذر

34م�صروعا من اأ�صل 72 مل 
تتج�صد ب�صواحل تيمو�صنت

طالبوا بحكومة توافقية ،حل الربملان 
بغرفيته وجددوا دعمهم للجي�س

م�صرية �صلمية حا�صدة للجمعة 
ال�صابعة على التوايل  بورقلة

بعد اإنهاء مهام ب�سري طرطاق

املخابرات حتت و�صاية وزارة الدفاع

وال�ضناعة  ال�ضياحة  جلنة  دقت 
الولئي  ال�ضعبي  باملجل�س  التقليدية 
العادية  الدورة  متو�ضنت  خالل  لعني 
املن�رسم  ناقو�س  الأ�ضبوع  املنعقدة  اإبان 
اخلطر بفعل اكت�ضاف 34 م�رسوعا �ضياحيا 
مل يعرف النطالقة ب�ضواحل الولية رغم 
�ضاحبه  ا�ضتفادة  على  �ضنوات   03 مرور 
ال�ضياحي  ال�ضتثمار  خمطط  �ضمن  منها 
، ناهيك عن 33 م�رسوع ليزال  باملنطقة 

يف طور الجناز بخطى ال�ضلحفاة .
خالل  اللجنة  اأع�ضاء  واأ�ضار   هذا 
مداخلتهم ملناق�ضة واقع ال�ضياحة  بالولية 
ال�ضطياف  بالولية  ملو�ضم  والتخ�ضري 
ال�ضياحية  املناطق  اح�ضن  من  تعد  التي 
بالغرب اجلزائري بفعل �ضواحلها اخلالبة 
تقع  �ضياحيا  م�رسوعا  اأ�ضل  72  من  اأنه 
ال�ضياحي  التي  للتو�ضع  مناطق  �ضمن  03 
املجل�س  قبل  من  عليها  مت  امل�ضادقة 
مت  اإح�ضاء   2015/02/11 بتاريخ  الولئي 
بوثرية  الإجناز  طور  يف  م�رسوعا   33
متباطئة  و34 مل تنطلق بعد مت�ضائلني  عن 
التاأخر  ودور  لهذا  احلقيقية  الأ�ضباب 
جلان الرقابة  على جت�ضيد هذه امل�ضاريع 
املهمة يف قطاع ال�ضياحة التي تعول عليه 
الذي  النا�ضئ  اقت�ضادها  اإقامة  يف  الدولة 
تغنت به يف الآونة الأخرية ل�ضمان مرحلة 
امل�ضاريع  اأهم  ومن   ، املحروقات  بعد  ما 
ال�ضياحية التي مل تر النور بعد هناك ثالث 
بها  تنطلق  مل  ال�ضياحي  للتو�ضع  مناطق   3
منطقة  من  بكل  الأمر  ويتعلق  الأ�ضغال 
الهالل  والتي  و�ضاطئ  ر�ضقون  و  بوزجار 

اإقامتها �ضنة 2015  من  مت  املوافقة على 
قبل ال�ضلطات الولئية  يف حني مت اكت�ضاف 
اأن منطقة التو�ضع ال�ضياحي ل�ضاطئ الهالل 
ت�ضوية و�ضعية  تزال تطرح م�ضكل عدم  ل 
من  موزعة  اأرا�ضي  قطع  من  امل�ضتفيدين 

طرف الوكالة العقارية منذ 1996 .
الو�ضع  وت�رسيح  عر�س  وبع�س  هذا 
على  القائمني  من  الولئية  اللجنة  طالبت 
اإجراءات  اتخاذ  ب�رسورة  ال�ضياحة  قطاع 
املتقاع�ضني  امل�ضتثمرين  اإزاء  اإ�ضتعجالية 
واإلزامهم باحرتام دفرت ال�رسوط ومواعيد 
العقار  على  واحلفاظ  واملتابعة  الإجناز 
من  التحايل  اأنواع  جميع  من  ال�ضياحي 
اللجنة  اأ�ضارت  حيث  امل�ضتثمرين  طرف 
تارقة  �ضاطئ  يف  وقع  الذي  النزيف  عن 
متواجدة  اأر�ضية  قطع  توزيع  يخ�س  فيما 
و  للفي�ضانات  معر�ضة  م�ضاحات  يف 
املعايري  احرتام  دون  للوادي  حماذية 
م�ضتثمرين  ا�ضتفادوا  وجود  عن  ناهيك 
دون  �ضياحية  قرو�س لإقامة م�ضاريع  من 
مواقع  باإقامة  حتايلوا  واآخرين  جت�ضيدها 
واليوم  موؤ�ض�ضات  اأنقا�س  على  �ضياحية 
اأرا�ضي  ح�ضاب  على  تو�ضيعها  يحاولون 
فالحية واأخرى تابعة للدولة ، ناهيك على 
وا�ضعة  اخرين مل�ضاحات  م�ضتثمرين  نهب 
من الأرا�ضي العمومية ال�ضياحية والأثرية ، 
واآخر يحاول ال�ضيطرة على �ضاطئ عمومي 
جتاوز  يعد  خا�ضة  ما  ملكية  اإىل  وحتويله 
حلماية  التدخل  ي�ضتوجب  مقبول  غري 

الأمالك العمومية.
حممد بن ترار

الرتاب  وليات  جميع  غرار  على 
من  كبري  ح�ضد  خرج   ، الوطني 
ورقلة  بولية  لل�ضارع  املواطنني 
يف  التوايل  على  ال�ضابعة  للجمعة 
باإ�ضقاط  للمطالبة  �ضلمية   م�ضرية 
دعمهم  عن  الإعالن  و  الفا�ضد  رموز 
لقوات اجلي�س  والالم�رسوط  املطلق 
»اجلي�س  �ضعار  ال�ضعبي حتت  الوطني 

ال�ضعب ...خاوة خاوة ».
 املتظاهرين �ضلميا  بورقلة  املعروفة 
بالعا�ضمة املركزية للجنوب ال�رسقي 
باإ�ضقاط  تطالب  �ضعارات  ،رفعوا 
بالباءات  ،املعروفني  الف�ضاد  رموز 
الثالث ،وعلى راأ�ضهم رئي�س املجل�س 
الد�ضتوري الطيب بلعيز، الوزير الأول 
نور الدين بدوي ، رئي�س جمل�س الأمة 
رددوا  كما   ، �ضالح   بن  القادر  عبد 
اأبرزها  من   لعل  ال�ضعارات  عديد 
 ،« خاوة  ...خاوة  ال�ضعب  »اجلي�س 
�رسعية  ...مطالبنا  �ضلمية  »�ضلمية 
»، »مازال املحا�ضبة ...مازال ما زال 

»،كما طالبوا برحيل احلكومة احلالية 
وتعوي�ضها بحكومة كفاءات توافقية ، 
العليا  بغرفيته  الربملان  حلل  اإ�ضافة 
مرحلة  يف  ال�رسوع  ثم  ومن  وال�ضفلى 
نزيهة  انتخابات  لتنظيم  انتقالية 
ت�رسف عليها هيئة م�ضتقلة ومبرافقة 

اجلي�س الوطني ال�ضعبي .
اإىل جانب ذلك فقد طالب املحتجون 
الق�ضاء   ومنح  العدالة  جهاز  بتحرير 
العدل  دولة  لب�ضط  ا�ضتقاللية  اأكرث 
بني  الف�ضل  مبداأ  وتكري�س  والقانون 

ال�ضلطات
كما ردد املتظاهرين �ضلميا بعا�ضمة 
الواحات هتافات تطالب برحيل وايل 
م�ضوؤولية  حملوه  الذي  ورقلة  ولية 
القطاعات  �ضتى  يف  التنموي  التعفن 

وحما�ضبة كل وجوه الف�ضاد .
انت�ضار  �ضجلنا  فقد  ثانية  جهة  من 
وا�ضع النطاق للعنا�رس الأمنية بعديد 

النقاط ومراقبة الو�ضع عن قرب .
اأحمد باحلاج

املخابرات  مدير  تنحية  اأم�س  اأول  مت 
طرطاق  ب�ضري  املتقاعد  اجلرنال 
كمن�ضق  من�ضبه  اإلغاء  من�ضبه،و  من 

للم�ضالح الأمنية
اأول  طرطاق  ب�ضري  غادر  وقد 
برئا�ضة  من�ضبه  اخلمي�س  اأم�س 
من  تنحيته  اجلمهورية،بعد 
الأخبار حول  العديد من  من�ضبه،وبعد 
تنحيته من من�ضبه وعادت بذلك جهاز 
حتت  الطبيعي  مكانه  اإىل  املخابرات 
كان  اأن  ،بعد  الدفاع  وزارة  و�ضاية 
ب�ضري طرطاق اجلرنال املتقاعد تابعا 
التغيري  هذا  وياأتي  اجلمهورية  لرئا�ضة 
العديد  بعد  احل�ضا�س  اجلهاز  هذا  يف 
ال�ضاأن  هذا  يف  املتداولة  الأخبار  من 

حول احتمال تغيري ب�ضري طرطاق

وجاء اإنهاء مهام ب�ضري طرطاق مرفوقا 
الأمنية  امل�ضالح  من�ضق  من�ضب  باإلغاء 
الذي  و  اجلمهورية  لرئا�ضة  التابعة 
جاءت  كما  طرطاق  ب�ضري  ي�ضغلها  كان 
جهاز  باإعادة  مرفوقة  التغيريات  هذه 
الدفاع  وزارة  و�ضاية  اإىل  املخابرات 

وهو مكانها الطبيعي.
حيث من �ضاأن هذا التغيري خلق جتان�س 
كبري يف العمل ،رغم اأن املكان الطبيعي 
الدفاع،ل�ضيما  وزارة  و�ضاية  هو حتت 
الإ�ضرتاتيجية  باحل�ضابات  يتعلق  فيما 
ومن املتوقع اأن يخلف الب�ضري طرطاق 
الذي  بوزيت  يو�ضف  اللواء  من�ضبه  يف 
كان مديرا للمخابرات اخلارجية الذي 

تعيني مكانه اللواء بن داود موؤخرا.
ع�سام بوربيع

بتنحية اجلرنال عثمان طرطاق يكون الفريق قايد �سالح قد حقق جمموعة اأهداف برمية واحدة ،بغ�س النظر عن الكيفية 
التي اأنهت م�سار من�سق الأجهزة الأمنية ،و م�ست�سار الرئي�س امل�ستقيل
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طالب بيان �سادر عن املن�سق اجلهوي 
اجلزائرية  لرابطة  اجلنوب  ملكتب 
بجنوب  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
قدور روابح ، كانت قد حت�سلت يومية 
اجلهات   ، منه  ن�سخة  على  »الو�سط« 
العام  النائب  راأ�سها  وعلى  الق�سائية 
من  كل  وتوقيف  بفتح حتقيق  ياأمر  اأن 
الرئي�س املدير العام للمجمع للنفطي 
ولد  املوؤمن  �سوناطراك عبد  العمالق 
الإ�رساع  مع   ، مكمو�س ّ نائبه  و  قدور 
يف حماية ما تبقى من ثروات وخريات 

به  اأفاد  وح�سبما   ، النهب  من  البالد 
اإ�ست�رسى  الف�ساد  فاإن  نف�سه  البيان 
املوؤمن  عبد  تويل  منذ  باملجمع 
موؤ�س�سة  ت�سيري  وع�سابته  قدور  ولد 

�سوناطراك .
الع�رسات  اأعلن  فقد  ثانية  جهة   من 
اجلمعويني  و  احلقوقيون  الن�سطاء  من 
على  الكبري  البالد  جنوب  بوليات 
 ، غرداية   ، مترنا�ست   ، ورقلة  غرار 
الأغواط وب�سار ، عن دعمهم املطلق 
والالم�رسوط ملطلب املكتب اجلهوي 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  للرابطة 
جميع  مبحا�سبة  القا�سي  الإن�سان 
التبديد  يف  الفا�سدين  امل�سوؤولني 

واجلزائريني  اجلزائر  لرثوات  ال�سارخ 
اجلهات  منعت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   .
املا�سية  القليلة  الأيام  خالل  الأمنية 
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  مغادرة 
�سوناطراك عبد املوؤمن ولد قدور من 
يف  للم�ساركة  الوطني  الرتاب  مغادرة 
للغاز  اإحدى امللتقيات للدول املنتجة 
، وذلك تزامن مع تعايل الأ�سوات من 
املطالبة  اجلمهورية  وليات  خمتلف 
باجلزائر  الف�ساد  رموز  مبحا�سبة 
و  العامة   الرثوات  نهب  يف  املت�سببني 
لها  يتعر�س  التي  التهمي�س  و  احلقرة 

اجلزائريني .
جدير بالذكر اأن �سكان اجلنوب الكبري 

ين�سط  التي  بالوليات  تعلق  ما  خا�سة 
ال�رسكات  من  كبري  عدد  ترابها  على 
الوطنية والجنبية العاملة يف ال�سناعة 
�سابق  وقت  يف  طالبوا  قد   ، النفطية 
العام  املدير  الرئي�س  تقدمي  ب�رسورة 
ل�سوناطراك اأمام امل�ساءلت القانونية 
وذلك على خلفية ا�ستفزازاته املتكررة 
لأبناء اجلنوب الكبري الذين قال ب�ساأنهم 
املطالبة  قبل  لتكوينات  بحاجة  باأنهم 
طالبي  حفيظة  اأثار  ما  وهو   ، بالعمل 
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا  العمل 
العليا  واملدار�س  الكربى  املعاهد   ،
 ، اأدرار   ، مترنا�ست   ، ورقلة  بوليات 

الأغواط وغرداية .

الوايل �سريفي يلغي قرار ا�ستفادة جمموعة »بن ملي�سة«

حتويل اأر�ضية امللعب 
لتعاونية عقارية بوهران

.      �سكان عني الرتك و املجتمع املدين ينتف�سون 

ثارت اأول اأم�س، ثائرة الع�رسات من �سكان بلدية عني الرتك 
مولود  الولية  وايل  قرار  �سد  الوهراين،  الكورني�س  عا�سمة 
ب�ساحة  بلدي  اإجناز ملعب  بتجميد م�رسوع  القا�سي  �رسيفي 
الرئي�سي  باملدخل  »بو�سيجور«  �ساطئ  من  بالقرب  الدلفني 
اإنتف�س ممثلو املجتمع املدين و مدافعون  اأين  الرتك،  لعني 
عن البيئة و املحيط على قرار حتويل م�ساحة امللعب لفائدة 
�ساحب موؤ�س�سة الرتقية العقارية املدعو » بن ملي�سة« لإجناز 
و هو ما رف�سه املحتجون جملة  ترقيات عقارية  و  �سكنات 
و�سع  الأخرية، حيث  �ساعة   48 مدار  ذلك على  و  تف�سيال  و 
حرج  موقف  اأمام  الولئية  و  املحلية  ال�سلطات  الغا�سبون 
عا�سمة  �سوؤون  ت�سيري  عن  الأول  التنفيذي  بامل�سوؤول  دفعت 
الرتك  دائرة عني  رئي�س  تكليف  و  للعدول عن قراره،  الغرب 
الذين  املحتجون  اإ�ستح�سنه  ما  هو  و  امل�رسوع  بتجميد 
�رسعوا منذ ال�ساعات الأوىل لل�سباح يف حملة تنظيف امللعب 
من احل�سائ�س و قارورات امل�رسوبات الكحولية املرتامية يف 
اإ�ستياء جمعيات  اأمام توا�سل  اأطرافه . يف �سياق ذي �سلة و 
�رسيفي  مولود  الولية  وايل  اأ�سدر  املحيط،  و  البيئة  حماية 
قرارا  الولئي  ال�سعبي  للمجل�س  العادية  الدورة  هام�س  على 
، يت�سمن حماية حميط غابة كنا�ستال الواقعة باإقليم بلديتي 

وهران و بئر اجلري.
اأبريل   03 يف  واملوؤرخ   871-19 الرقم  يحمل  الذي  القرار   
2019، مينع القيام بكل اأ�سغال التهيئة مهما كان نوعها والتي 
لغابة كنا�ستال، كما يعد  الغابي  بالطابع  �ساأنها امل�سا�س  من 
كل خمالف للقرار متعديا على اأمالك حممية مبوجب القانون 

ويتعر�س للعقوبات املن�سو�س عليها يف قانون العقوبات. 
اأ بن عطية

بتواطوؤ من بع�ض اإطارات قطاع النقل بوهران 

�ضركات وهمية تت�ضلط على 
�ضائقي �ضيارات الأجرة  

  
ندد اأم�س، الع�رسات من �سائقي �سيارات الأجرة بوهران 
فيها  التي ميار�سون  ال�سعبة  املهنية  الظروف  من  ب�سدة 
مهامهم، و طالب املحتجون لليوم الثاين اأمام مقر مفت�سية 
العمل من وزارة النقل ب�رسورة متكينهم من رخ�س اإدارية 
بدل رخ�س املجاهدين التي اأ�سحوا يعانون الأمرين منها 
�سيما بعد وفاة املجاهد �ساحب الرخ�سة و التي يرف�س 
يف غالب الأمر خلفهم العام من الورثة جتديد الرخ�سة، 
رخ�س  اإىل  هذه  حتويل  �رسورة  على  الغا�سبون  �سدد  و 

اإدارية تقدمها مديرية النقل .
و يف �سياق حديثهم ك�سف ممثل عن املحتجني يف ت�رسيح 
ل«الو�سط« على �رسورة اإيفاد جلنة وزارية للوقوف على 
منح  يف  املتمثلة  و  النقل  مبديرية  اخلطرية  التجاوزات 
اجلديدة  »التاك�سي«  ل�رسكات  ع�سوائية  بطريقة  رخ�س 
مقابل عمولت و ن�سبة م�ساركة، ما ت�سبب يف ت�سبع القطاع 
مداخيل  على  �سلبا  اإنعك�س  الذي  الأمر  الغرب  بعا�سمة 
املهنة  لرتك  منهم  الكثري  اإ�سطر  الذين  الأجرة  �سائقي 
قدرتهم  لعدم  اإفال�سهم  ب�سبب  اأباب عن جد  ورثها  التي 
املجاهدين  رخ�سة  تاأجري  م�ساريف  تغطية  على  حتى 
اليومية  امل�ساريف  و  »كا�سنو�س«  �سندوق  اإ�سرتاكات  و 

لعائالتهم.
�رسورة  على  حديثهم  معر�س  يف  املحتجون  اأ�ساف  و 
اأ�سحاب �رسكات »التاك�سي« اجلديدة،  التحقيق يف هوية 
بقطاع  اإطارات  قيام  على  كثرية  �سبهات  توجد  حيث 
النقل على ت�سيري هذه ال�رسكات التي و�سفها املحتجون 
على  اإ�سرتاطها  جراء  غالبيتها  يف  الدماء  مب�سا�سة 
�سائقيها توفري مبلغ 2200 دج يوميا مع ت�سديد البنزين من 
جيبهم اخلا�س ، ناهيك عن عدم اإحرتام عدد معترب منها 
لعمالها و ت�سجيل  ال�سمان الإجتماعي  اإ�سرتاكات  ل�سداد 
حالت معتربة للطرد التع�سفي يف حال املطالبة بالت�سوية 

العملية حلالة ال�سائق.
اإرتفاع  من  اإ�ستكو  الغا�سبني  الأجرة  �سيارات   �سائقو 
الأجراء  غري  للعمال  الإجتماعي  ال�سمان  اإ�سرتاكات 
و  �سنويا،  دينار   13000 ب  قدرت  التي  و  »كا�سنو�س«، 
اإىل رحيل نقابة �سائقي �سيارات الأجرة  دعا املحتجون 
لهم حقوقهم و  اأنها ل متثلهم و مل جتلب  اأو�سحوا  التي 
اإنتقدوا  كما  الزمن،  من  عقدين  طيلة  مطالبهم  جت�سد 
مديرية  مل�سالح  الرقابة  غياب  و  الت�سيب  حالة  ب�سدة 
النقل حيث غزا �سائقو »الكلوند�ستان« القطاع و بع�سهم 
الوظيفة ك�سباط الأمن و احلماية املدنية  من مزدوجي 
و اإطارات يزاحمون �سائقي الأجرة خارج �ساعات العمل 
الر�سمية، ولي�سوا ملزمني ب�سداد ال�رسائب مثلهم ناهيك 
للطرقات و عدم حتديد حمطات  الكارثية  الو�سعية  عن 

 اأ بن عطيةر�سمية للتوقف .

اأحمد باحلاج 

 من�سق اجلنوب لرابطة اجلزائرية للدفاع

 عن حقوق الإن�سان قدور روابح :

نطـــــــالب بتوقــــــــيف املدير الــــــعام 

ل�ضوناطراك ونائبه للتحقيق معهما
 .       املطلب جاء حلماية ما تبقى 

من ثروات البالد النفطية من العبث 
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طالب املن�سق اجلهوي ملكتب اجلنوب لرابطة 
اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان بورقلة 
قدور روابح ، ب�سرورة تدخل عاجل وفوري 
للعدالة من اأجل توقيف الرئي�ض املدير العام 

ملجمع �سوناطراك ونائبه للتحقيق معهم يف 
ملفات ف�ساد من العيار الثقيل .

يف �سقه من حا�سي مف�سوخ – مر�سى احلجاج بوهران

الطريق الوطني رقم 11...معرب املوت املحتم
.        غياب الإنارة و انعدام ج�سور الراجلني

و  ال�سيارات  �سائقو  اأم�س،  نا�سد  
املركبات عرب الطريق الوطني رقم 
11 �سيما يف �سقه الرابط بني بلدية 
البية و  حا�سي مف�سوخ مرورا بعني 
بطيوة فمر�سى احلجاج ، وايل ولية 
بالتدخل  �رسيفي  مولود  وهران 
الدام�س  الظالم  حلالة  حد  لو�سع 
املزدوج  الطريق  على  يخيم  الذي 
الإنارة  لأعمدة  تام  غياب  جراء 
حيث  املناطق  بهته  العمومية 
الرئي�سي  املدخل  ولوج  مبجرد 
ميتد  مف�سوخ  حا�سي  لبلدية 
من  املخرج  لغاية  احلالك  الظالم 
بلدية  مر�سى احلجاج عند منطقة 
حتلية  حمطة  من  بالقرب  املقطع 

مياه البحر .
املالية  امليزانيات  ت�سفع  مل 
املعتربة التي تتوفر عليها البلديات 
تتوفر  التي  لوهران  ال�رسقية 
املركبات  و  امل�سانع  كربى  على 
الأجنبية،  و  الوطنية  البرتوكيماوية 
يف توفري م�سالح هذه البلديات يف 
لل�سيارات  العمومية  الإنارة  توفري 
عرب  يوميا  متر  التي  ال�ساحنات  و 
الطريق الوطني الرابط بني وليتي 
يواجه  اأين   ، م�ستغامن  و   – وهران 
تتهدد  جمة  خماطر  ال�سائقون 
عدم  ظل  يف  �سالمتهم  و  حياتهم 
طرقات  تعرف  اأين  الروؤية  اإت�ساح 
هذا الطريق الكثري من املنعرجات 
اخلطرية و املطبات، اإ�سافة خلطر 

بروز اخلنازير الربية �سيما مبنطقة 
»ال�سهايرية« بعني البية بالقرب من 
لإنتاج  اجلزائري  الرتكي  املركب 
احلديد و ال�سلب ، مرورا مبنطقة 
العيايدة ببطيوة اأين مت اإجناز ج�رس 
على  يتوفر  ل  و  خاطئة  بطريقة 
املقايي�س التي تن�س عليها املعايري 

لإجناز اجل�سور .
الطريق  هذا  مرتادو  دعا  و 
بلديات  روؤ�ساء  الإ�سرتاتيجي 
مرورا  بطيوة  و  احلجاج  مر�سى 
اإىل  مف�سوخ،  حا�سي  و  البية  بعني 
�رسورة تخ�سي�س ميزانية مالية من 
لالإنارة  حديثة  اأعمدة  تركيب  اأجل 
املنطقة يف  تغرق  العمومية، حيث 
ظالم حالك ت�سبب يف عدة مرات يف 
حوادث مرورية قاتلة راح �سحيتها 
اأبرياء من ال�سائقني جراء اإرتطامهم 
الإنارة  لغياب  الإ�سمنية  بالواجهة 
�ساعات  خالل  الروؤية  حتجب  التي 
�سارما  تدخال  ي�ستدعي  ما  الليل 
�سيما  احلوادث  هذه  من  للحد 
يوميا  يجتازه  الوطني  الطريق  اأن 
الآلف من املركبات خ�سو�سا منها 
ال�سناعية التي حتمل مواد �سديدة 
 ، البنزين  و  كاملازوت  الإ�ستعال 
ال�ساحنات  ع�رسات  عن  ناهيك 
يوميا  حتمل  التي  املقطورة  ذات 
اأطنان من املواد الأولية للحديد و 
الرتكي  تلج املركب  التي  و  ال�سلب 
مبنطقة  »تو�سيايل«  اجلزائري 

�سهايرية ببلدية عني البية 45 كلمرت 
�رسقي وهران .

ال�سالمة  معايري  اأن  بالذكر  جدير 
من  اأجزاء  بعدة  تفتقد  املرورية 
�سقه  يف   11 رقم  الوطني  الطريق 
مر�سى  لغاية  قديل  بني  الرابط 
احلجاج، اأين تنعدم ممرات الراجلني 
ببلدية  �سيما  مناطق،  عدة  يف 
العديد  لفظ  اأين  احلجاج  مر�سى 
من ال�سحايا اأنفا�سهم الأخرية على 
هم  و  العجائز  و  ال�سيوخ  راأ�سهم 
لت�سدمهم  الطريق  بقطع  يهمون 
بطريقة  حياتهم  لتنتهي  املركبات 
وح�سية ده�سا على الطريق ال�رسيع. 
يف  ال�سكان  عن  ممثل  ك�سف  حيث 
تقدموا  اأنهم  ل«الو�سط«  حديثه 
البلديات  لروؤ�ساء  تكرارا،  و  مرارا 
البلدية  ت�سيري  على  املتعاقبني 

من  الفارطة،  �سنة  الع�رسين  خالل 
ج�رس  ت�سييد  و  حل  اإيجاد  اأجل 
املوت  خلطر  حد  لو�سع  للراجلني 
بقيت  لكن  ال�سكان،  يتهدد  الذي 
تبخرت  و  حالها  على  لقمان  دار 
 ، املنتخبون  قطعها  التي  الوعود 
بلدية  رئي�س  اأكد  الذي  الوقت  يف 
مر�سى احلجاج اأن قرار اإجناز ممر 
مديرية  �سالحية  من  هو  للراجلني 
لي�س  و  العمومية  الأ�سغال  و  البناء 
لديها  التي  البلدية  �سالحية  من 
لإجناز  الكافية  املالية  امليزانية 
�سالحية  لديها  لي�س  لكن  اجل�رس 
الإجناز، يف اإنتظار تلقي وعود من 
و  احلديد  ملركب  الرتكية  الإدارة 
ال�سلب مبنح م�ساحله هبة �ستحول 
لإجناز اجل�رس اخلا�س بالراجلني . 
اأ بن عطية



من  موثوقة   م�صادر  ك�صفت 
بدر  لبنك  اجلهوية  املديرية 
اأن   ،  « ليومية«الو�صط  بورقلة 
قد  بورقلة  الوالئية  ال�صلطات 
بـ  تقدر  م�صاحة  منح  وافقت على 
20 األف هكتار باقليم دائرة حا�صي 
 ، اثنني  لفائدة م�صتثمرين  م�صعود 
متكنا يف ظرف قيا�صي ال تتجاوز 
احل�صول  من  اأ�صهر   03 مدته 
من  متويل  على  املوافقة  على  
بنك بدر بورقلة بقيمة 400 مليار 
طويل  كال�صيكي  كقر�ض  �صنتيم  
املدى لالإ�صتثمار ب�صحراء قاحلة  
،وح�صبما اأفادت به نف�ض اجلهات 
�صابقة  يعترب  القر�ض  هذا  فاإن 
تاريخية باجلنوب الكبري بدليل اأنه 
كل  اأ�صاعف  ثالثة  من  اأكرث  يفوق 
للم�صتثمرين  منحت  التي  املبالغ 
للمديرية  التابعني  الفالحني  و 
ومما  بورقلة،  بدر  لبنك  اجلهوية 
ا�صتفهام  عالمة  من  اأكرث  يطرح ّ
املحلية  الوكالة  حتملت  كيف 
اأن  حيث  القر�ض،  هذا  ميزانية 
اإح�صاء  مع  تزامنت  احلالة  هذه 
الفالحني  ملفات  من  كبري  عدد 

يف  الراغبني  وامل�صتثمرين 
من  القرو�ض   على  احل�صول 
واليات ورقلة ، مترنا�صت و ايليزي 
�صنوات   03 من  الأزيد  العالقة 
الفالحة  لبنك  اجلهوية  باملديرية 
بالعا�صمة  الريفية  التنمية  و 
من  ال�رشقي.  للجنوب  املركزية 
من  الع�رشات  اأكد  ثانية  جهة 
باجلنوب  وامل�صتثمرين  الفالحني 
لك�صف  الوقت  حان  اأنه  ال�رشقي 
واخلروق  والتجاوزات  امل�صتور 
الفالحي  اال�صتثمار  يف  امل�صجلة 
متكني  دون  حتول  التي  والعراقيل 
اأرا�صي  قطع  من  املنطقة  اأبناء 
لتمكينهم  بنكية  وقرو�ض  فالحية 
من جت�صيد م�صاريعهم على اأر�ض 
املتاحة   املعلومات  الواقع ح�صب 
طالبت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   .
اجلمهورية  لوكيل  موجهة  �صكوى 
قد  كانت   ، ورقلة  حمكمة  لدى 
»الو�صط«ن�صخة  يومية  ت�صلمت 
للوالية  العام  االأمني  تتهم   ، منها 
ومدير امل�صالح الفالحية بارتكاب 
جمال  يف   قانونية  غري  جتاوزات 
مبخالفتهم  الفالحي  اال�صتثمار 
رقم  امل�صرتك  الوزاري  للمن�صور 
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املتعلق بان�صاء م�صتثمرات جديدة 
كما   ، احليوانات  وتربية  للفالحة 
حملت نف�ض ال�صكوى االأمني العام 
بتاريخ  اجتماع  تراأ�ض  م�صوؤولية 
13 دي�صمرب 2017 للجن الوالئية و 
ان�صاء حميط  قرار  على  االإم�صاء 
تبني  حيث   03 زكار  بعني  فالحي 
العام  االأمني  اأن  ال�صكوى  ح�صب 
الفالحية  القطعة  قد قام بتق�صيم 
قبل  وهذا   2017/12/11 بتاريخ 
االن�صاء  قرار  على  االإم�صاء 
وخمالفة قانونية للمن�صور الوزاري 

امل�صرتك رقم 108.

ثانية فقد فتح عدد من  من جهة 
النارعلى  الفالحني  امل�صتثمرين 
اجلهوية  باملديرية  م�صوؤولني 
، وحملوهم  بورقلة  الفالحة  لبنك 
العواقب الوخيمة  م�صوؤولية تبعات 
للمظاهر  تعر�صهم  تنجر  قد  التي 
و  املحاباة  و  البريوقراطية 
املن�صب  ا�صتعمال  يف  التع�صف 
وال�صلطة وهي الو�صعية  املتاأزمة 
متكينهم  دون  حال  ما  وهو  حاليا 
التحدي  االإ�صتفادة من قر�ض  من 
يف اإطار اإن�صاء م�صتثمرات فالحية 

وتربية احليوانات .

لالأمن   العام   ممثال«املدير 
القادر قارة بوهدبة،  الوطني عبد 
االأ�صبوع  نهاية  مع  اأ�رشف 
لالأمن  العام  املفت�ض  املن�رشم 
ب�صار،  والية  وايل  رفقة  الوطني، 
املفت�ض  تن�صيب  مرا�صيم  على 
ناحية  ل�رشطة  اجلديد  اجلهوي 
مراقب  )ب�صار(  الغربي  اجلنوب 

ال�رشطة مو�صى بلعبا�ض.
اأفاد بيان خللية االعالم واالت�صال 
ل�رشطة  اجلهوية  باملفت�صية 
مقرها  الكائن  الغربي  اجلنوب 
يومية  ت�صلمت  قد  كانت   ، بب�صار 
اأن  مرا�صيم  »الو�صط«ن�صخة منه  
بح�صور  التن�صيب،جرت   حفل 
الع�صكرية،  اجلهوية  ال�صلطات 
اإىل  اإ�صافة  واملدنية،  الق�صائية 

اجلنوب  لناحية  ال�رشطة  اإطارات 
الغربي ب�صار .

لالأمن  العام  املفت�ض  اأ�رشف  كما 
مرا�صم  على  باملنا�صبة،  الوطني 
امل�صلحة  رئي�ض  من  كل  تن�صيب 
ورئي�ض  احلدود  ل�رشطة  اجلهوية 
للمالية  اجلهوية  امل�صلحة 

والتجهيز بب�صار.
املفت�ض  اأن  االإ�صارة،  جتدر 
الغربي  اجلنوب  ل�رشطة  اجلهوي 
ال�رشطة  مراقب  اجلديد  )ب�صار( 
مو�صى بلعبا�ض، تقلد عدة منا�صب 
الوطني  االأمن  جهاز  يف  عملياتية 
على غرار رئي�ض اأمن واليتي تيزي 
وزو و �صوق اأهرا�ض. وفق ما اأفاد 

به نف�ض البيان.
�أحمد باحلاج

لالأمن  الوالئية  امل�صلحة  �صجلت 
خالل  اأدرار  والية  باأمن  العمومي 
املن�رشم 12 حادث  �صهرمار�ض 
ت�صجيل  اأ�صفر عن  مرور ج�صماين 
اإ�صابة 17 �صخ�ض بجروح متفاوتة 
تعود يف املقام  اخلطورة الأ�صباب 

االأول اإىل العن�رش الب�رشي.
ذات  متكنت  ال�صياق  نف�ض  يف 
حواجز  خالل  من  امل�صلحة 
والدوريات  املرورية  املراقبة 
الراكبة والراجلة على م�صتوى اإقليم 
االخت�صا�ض من ت�صجيل 42 جنحة 
بقيادة  مرورية تعلقت يف جمملها 
الدارجات النارية دون احليازة على 
رخ�صة ال�صياقة مع انعدام �صهادة 
حما�رش  �رشيان  ،عدم  التامني 
و  للمركبات  التقنية  املراقبة 
اال�صتمرار يف قيادتها رغم التبليغ 
،عدم  ال�صياقة  رخ�صة  ب�صحب 
القيادة  و  التامني  �صهادة  �رشيان 

باالإ�صافة  ال�صياقة  رخ�صة  بدون 
اىل 41جنحة تن�صيقية.

�صمحت  االإح�صائيات  نف�ض 
مع   ، بت�صجيل 673 خمالفة 
اإح�صاء 200 حالة توقيف للمركبات 
ا�صتوجبت  النارية  والدراجات 
ليتم   ، احلظرية  يف  و�صع 10 حالة 
يف نف�ض ال�صياق ت�صجيل 151 حالة 
لغر�ض  ال�صياقة  لرخ�ض  �صحب 

التعليق.
عالوة على ذلك فقد �صجلت فرقة 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�صة 
متعلقة  ت�صجيل 10 خمالفات  يف 
يف  واحدة  وخمالفة  بالعمران 

جمال املياه .
�أحمد باحلاج 

احل�رشي  االمن  عنا�رش  متكن 
�صخ�صني  توقيف  من  الثالث 
)18 – 26 �صنة  العمر  من  يبلغان 
تكوين  ق�صية  يف  متورطان   )
االإعداد  لغر�ض  اأ�رشار  جمعية 
ظريف  توفر  مع  ال�رشقة  جلنحة 
اأ�صياء  اإخفاء  مع  والتعدد  الليل 
م�رشوقة.    حيثيات الق�صية تعود 
اىل تقدم جمموعة من االأ�صخا�ض 
بحي  واحد   مب�صكن  يقطنون 
التبليغ  اأجل  اأنكوف مترنا�صت من 
من  ال�رشقة  لفعل  تعر�صهم  عن 
با�رشت  هذا  اثر  وعلى  داخله، 
البحث  عمليات  ال�رشطة  عنا�رش 
اىل  الو�صول  اأجل  من  والتحري 

هوية  حتديد  مت  حيث  الفاعلني، 
ليتم  وتوقيفه،  االأول  فيه  امل�صتبه 
وفتح  ال�رشطة  مقر  اإىل  حتويله 
تو�صلوا  اأين  الق�صية  يف  حتقيق 
اإىل امل�صتبه فيه الثاين، مت توقيفه 
امل�رشوقات، بعد  وا�صرتجاع 
مت  التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال 
تقدمي امل�صتبه فيهما اأمام اجلهات 
الق�صائية املخت�صة التي اأ�صدرت 
حكم  االأول  فيه  امل�صتبه  حق  يف 
نافذة  �صنوات )05( حب�ض  بخم�ض 
وغرامة مالية مقدرة ب 200.000 
دج فيما ا�صتفاد امل�صتبه فيه الثاين 

من الرباءة .
  �أحمد باحلاج 

.        طلب �لقر�ض مل يتجاوز 3 �أ�شهر
.      ملفات �أكرث من 70 فالحا وم�شتثمر باجلنوب �ل�شرقي عالقة لـ03 �شنو�ت 

�شلطات ورقلة منحتهم 20 �ألف هكتار بحا�شي م�شعود

�أحمد باحلاج 

بنك بدر يوافق على متويل م�ستثمرين 
اثنني بـ 400 مليار بورقلة 

يئن زهاء 12 األف ن�صمة بقرية البور 
ببلدية اأنقو�صة جملة من النقائ�ض 
غياب  ب�صبب  ال�صحي  امليدان  يف 
ال�صلطات  من  حقيقية  ارادة 
مع  معاناتهم  الإنهاء  الو�صية 
للتجهيزات  امل�صتمرة  التعطالت 
العيادة  مرتادي  طالب    . الطبية 
بقرية  اخلدمات  املتعددة  الطبية 
البور ببلدية اأنقو�صة التابعة لوالية 
يومية  لهم مع  ، يف ت�رشيح  ورقلة 
الو�صية  ال�صلطات  من  »الو�صط«، 
ال�صحة  مديرية  راأ�صها  وعلى 

وال�صكان ب�رشورة التدخل العاجل 
العمومية  املوؤ�ص�صة  م�صالح  لدى 
للتكفل  بورقلة  اجلوارية  لل�صحة 
بامل�صاكل التقليدية التي يتخبطون 
فيها  على غرار االأعطاب املتكررة 
التي ت�صيب خمرب التحاليل وجهاز 
طبيب  كر�صي  وكذا  الراديو 
الو�صعية  اأن هذه  ، حيث  االأ�صنان 
الدفع  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 
لتحمل  املر�صية  احلاالت  بعديد 
عناء التنقل باجتاه الهيكل ال�صحي 
للبحث عن  باأنقو�صة  االأم  بالبلدية 

�صبل العالج . من جهة ثانية فقد 
اأجمع العديد من املتتبعني لل�صاأن 
ال�صحي بوالية ورقلة ، اأن القطاع 
املرتامية  واملدا�رش  القرى  بعيد 
املركزية  بالعا�صمة  االأطراف 
للجنوب ال�رشقي  ال يزال بعيد عن 
تطلعات املواطنني ، ب�صبب غياب 
ارادة حقيقية من اجلهات املعنية 
لتعليمات  احلقيقي  التج�صيد  يف 
اإ�صالح  و  وال�صكان  ال�صحة  وزارة 
لتقريب  الرامية  امل�صت�صفيات 
�صياق  ويف   ، املواطن  من  ال�صحة 

مت�صل فقد ذهبت جمعيات حملية 
بالوالية  ال�صحة  مبلف  مهتمة 
�صككت  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
واملعطيات  االأرقام  حقيقة  يف 
مديرية  طرف  من  املقدمة 
اتهموها  التي  وال�صكان  ال�صحة 
ايجاد حلول م�صتعجلة  بالعجز يف 
بعديد  دفعت  التي  للنقائ�ض 
احلاالت احلرجة لتحويلها لواليات 
وغرداية  كالوادي  جماورة  اأخرى 

للبحث عن �صبل ال�صفاء  .
�أحمد باحلاج  

ال�صحة  على  احلفاظ  اإطار  يف 
االأمن  م�صـالح  متكنت  العمومية، 

احل�رشي الثاين يوم اأم�ض 
لـ:  املوافق  االثنني 
2019/04/01 مـن اإحباط حمـــاولة 
اإغــراق ال�صـوق املحلية بكــمية مـن 

�صاحلة  الغري  احلمراء  اللـحوم 
بـ 16.360 كلغ  لال�صتهالك قدرت 
اللحوم احلمراء كانت موجهة  من 
هذه  �صبط  مت  وقد  لالإ�صتهالك 
تفقد  بعملية  القيام  بعد  الكمية 
املحالت  خمتلف  م�صت  ومراقبة 

مديرية  مع  بالتن�صيق  التجارية 
اللحوم  معاينة  مت  اأين  التجارة، 
املحالت  باأحد  الق�صية  حمل 
خا�صعة  غري  باجلزارة  اخلا�صة 
للمراقبة البيطرية، ليتم على اإثرها 
الذكر  ال�صالفة  اللحوم  م�صادرة 

كانت  وفا�صدة  متعفنة  حالة  يف 
واالإ�صتهالك  البيع  لغر�ض  مهيئة 
ال�صبطية  اأجنزت  وقد  العام، هذا 
�صد  جزائيا  ملفا  الق�صائية 

�صاحب املحل.
�أحمد باحلاج 

نقائ�ض باجلملة و تعطالت م�شتمرة مت�ض جتهيز�ت طبية 

قو�ت �ل�شرطة باأمن والية �أدر�ر 

عيادة البور ببلدية اأنقو�سة بورقلة بحاجة للعالج 

حجز 16.360 كلغ من اللحوم احلمراء غري �ساحلة لالإ�ستهالك

باإ�شر�ف  �ملفت�ض �لعام لالأمن �لوطني 

مو�ز�ة مع �إح�شاء 200 حالة توقيف 
للمركبات و �لدرجات 

بتهمة  �الإعد�د جلنحة �ل�شرقة مع توفر 
ظريف �لليل و�لتعدد 

تن�سيب املفت�ش اجلهوي ل�سرطة 
اجلنوب الغربي مو�سى بلعبا�ش 

اأمن اأدرار ي�سجل 42 جنحة 
مرورية خالل �سهر مار�ش 

اأمن مترنا�ست يفكك جمعية اأ�سرار 
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�شربت م�شادرنا �خلا�شة معلومات دقيقة عن تورط �ل�شلطات �لوالئية يف �ملو�فقة على منح م�شاحة 20 �ألف هكتار مل�شتثمرين 
�ثنني بحا�شي م�شعود وهو ما مكنهم من �حل�شول على  مو�فقة �ملديرية �لعامة لبنك �لفالحة و�لتنمية �لريفية يف ظرف قيا�شي 

ال يتجاوز 03 �أ�شهرمتويلهم بقر�ض كال�شيكي طويل �ملدى تقدر تكلفته �الإجمالية بـ 400 مليار �شنتيم .



الأول  اليوم  نتائج  ا�ستعرا�ض  ويف 
�سمال  جمل�ض  اجتماع  اأعمال  من 
الأطل�سي يف وا�سنطن، قال الأمني 
�ستولتنبريغ:  ين�ض  للناتو،  العام 
البحر  يف  جهودنا  نعزز  "نحن 
بتن�سيق  للتو  قمنا  فقد  الأ�سود. 
حزمة الإجراءات املتعلقة بتو�سيع 
والتدريبات  ال�ستطالع  ت�ساطات 
من  املهمة،  امل�سائل  وجميع 
ملنطقة  بالن�سبة  نظرنا،  وجهة 
بالن�سبة  وطبعا  الأ�سود  البحر 
جورجيا  �رشيكتينا  مع  لعملنا 
العام  الأمني  واأوكرانيا"واأ�ساف 
بت�سيري  يقوم  الناتو  اأن  للحلف 
اجلوي  املجال  يف  دوريات 

للمنطقة.
اأ�سار  التدريبات،  وبخ�سو�ض 
اإحدى  اأن  اإىل  �ستولتنبريغ 
القوات  من  الدائمة  املجموعات 
يف  حاليا  تنت�رش  للحلف  البحرية 
البحر الأ�سود، حيث تخو�ض هذه 
مع  م�سرتكة  تدريبات  املجموعة 
جورجيا واأوكرانيا، ويف ت�رشيحاته 

العام  الأمني  يذكر  مل  ال�سحفية 
ال�سفن  مرور  �سمانه  عن  للحلف 
كريت�ض  م�سيق  عرب  الأوكرانية 
وبحر  الأ�سود  البحر  بني  )الرابط 
عنه  اأعلنت  الذي  الأمر  اآزوف(، 
�سابقا املندوبة الدائمة لوا�سنطن 

لدى احللف، بايلي هات�سي�سون.
املا�سي،  نوفمرب   25 ويوم 
للبحرية  تابعة  �سفن  خرقت ثالث 
عرب  املرور  قواعد  الأوكرانية 
من  عبورها  لدى  الرو�سية  املياه 
اآزوف  بحر  اإىل  الأ�سود  البحر 
باجتياز م�سيق كريت�ض. وا�ستخدم 
الأ�سلحة  الرو�سي  احلدود  حر�ض 
الأوكرانية  ال�سفن  لإجبار  النارية 
احتجازها  ومت  التوقف،  على 

واعتقال اأفراد طواقمها.

�ستولتنبريغ
 �سعي جورجيا 

واأوكرانيا لالن�سمام 
اإىل الناتو لي�س 

ا�ستفزازا

واأوكرانيا  جورجيا  �سعي  عن  اأما 
الناتو  ع�سوية  على  احل�سول  اإىل 
�ستولتنبريغ  فانتقد  امل�ستقبل،  يف 
ا�ستفزاز  اأنه  على  تف�سريه  ب�سدة 
العام  الأمني  وقال  رو�سيا.  �سد 
واأوكرانيا  جورجيا  "اإن  للحلف: 
حقهما  من  م�ستقلتان  دولتان 
�سبيلهما".  تختارا  اأن  ال�سيادي 
واأ�ساف اأن "الت�سليم باأنه ا�ستفزاز 
الت�سليم  يعني  رو�سيا  �سد  موجه 

هو  ما  تقرر  التي  هي  رو�سيا  باأن 
م�سموح وما هو ممنوع جلريانها".

يعترب  ل  اإنه  �ستولتنبريغ  ذكر  كما 
له  تقدما  احللف  �سفوف  تو�سع 
يدور  احلديث  اإن  قائال  �رشقا، 
فقط عن تطبيق قرارات اتخذتها 
مت  و�رشقها  اأوروبا  و�سط  دول 
"ويجب  دميقراطية،  باإجراءات 
اعتباره  من  بدل  ذلك  احرتام 

ا�ستفزازا".

قرر وزراء الناتو، اليوم اخلمي�س، تو�سيع اأبعاد العمليات ال�ستطالعية يف البحر الأ�سود وزيادة عدد 
التدريبات امل�سرتكة مع كل من جورجيا واأوكرانيا.

مع جورجيا واأوكرانيا

م٫�س

الناتو يكثف اال�ستطالع يف البحر 
االأ�سود وتدريباته الع�سكرية  

لندن

ا حمرومون من اأب�سط حقوقهم يف �سجون االحتالل 250 طفاًل فل�سطينًيّ

5 دول جديدة قد حت�سل على مقاتلة "اإف-35" االأمريكية

جمل�س النواب يوبخ ترامب 
ب�ساأن ال�سعودية 

االإكوادور تنفي اأنباء نيتها طرد 
اأ�ساجن من �سفارتها 

الأمريكي  النواب  جمل�ض  وافق 
على قرار لإنهاء الدعم الأمريكي 
ال�سعودية  تقوده  الذي  للتحالف 
يف حرب اليمن، يف رف�ض وا�سح 
ترامب  دونالد  الرئي�ض  ل�سيا�سة 
الداعمة با�ستمرار للمملكة. ويف 
ظل ح�سول القرار على موافقة 
فاإن  قبل،  من  ال�سيوخ  جمل�ض 
الذي  النواب  جمل�ض  موافقة 
الدميقراطي  احلزب  يقوده 
الأبي�ض  البيت  اإىل  اإر�ساله  يعني 
اإن  املا�سي  ال�سهر  قال  الذي 
ترامب �سريف�سه. و�ستكون هذه 
ي�ستخدم  التي  الثانية  هي املرة 
�سد  النق�ض  حق  الرئي�ض  فيها 

الت�رشيعات.
 247 مبوافقة  القرار  وحظي 
وذلك   175 رف�ض  مقابل  نائبا 
من  نائبا   16 ان�سم  بعدما 
الأغلبية  اإىل  اجلمهوري  احلزب 
الدميقراطية يف دعم ال�ستخدام 
النادر لقانون �سالحيات احلرب، 
الرئي�ض  قدرة  من  يحد  والذي 
على اإر�سال قوات اإىل احلروب.

اإجنيل،  اإليوت  النائب  وقال 
للجنة  الدميقراطي  الرئي�ض 
مبجل�ض  اخلارجية  ال�سوؤون 
الت�سويت  قبل  النواب، 
مواجهة  الرئي�ض  على  ”�سيتعني 
يعد  مل  الكوجنر�ض  اأن  حقيقة 
الد�ستورية  التزاماته  يتجاهل 
بال�سيا�سة  الأمر  يتعلق  عندما 
فلن  ذلك،  اخلارجية“ورغم 
يكون عدد الأ�سوات يف جمل�ض 
مت  الذي  الت�سويت  اأو  النواب 
بواقع 54 �سوتا موؤيدا مقابل 46 
معار�سا من اأع�ساء احلزبني يف 
يتمتع فيه  الذي  ال�سيوخ  جمل�ض 
�سئيلة،  باأغلبية  اجلمهوريون 

اأمرا كافيا لتجاوز حق النق�ض.
منذ  الدائرة  احلرب  واأ�سفرت 
والتي  اليمن،  يف  �سنوات  اأربع 
تقوده  الذي  التحالف  يخو�سها 
احلوثي  جماعة  �سد  ال�سعودية 

اإيران، عن مقتل  املدعومة من 
ع�رشات الآلف من الأ�سخا�ض. 
ت�سفها  فيما  كذلك  وت�سببت 
الأمم املتحدة بالأزمة الإن�سانية 
تقف  اإذ  العامل  ق�سوة يف  الأ�سد 
البالد على �سفا املجاعة ويقول 
موؤيدو القرار اإن تورط الوليات 
ينتهك  اليمن  يف  املتحدة 
ال�رشط الد�ستوري الذي يقت�سي 
اأن يكون القرار بيد الكوجنر�ض، 
الأمر  يتعلق  عندما  الرئي�ض،  ل 

مب�ساركة البالد يف حرب.
وا�ستغرق القرار �سهورا حتى تتم 
املوافقة عليه وذلك على الرغم 
الكوجنر�ض  يف  الغ�سب  من 
يف  املدنية  اخل�سائر  ب�سبب 
حقوق  و�سجل  اليمني  ال�رشاع 
الإن�سان يف ال�سعودية والدعوات 
�رشامة  اأكرث  موقف  اتخاذ  اإىل 
مقتل  بعد  الريا�ض  حكومة  من 
جمال  ال�سعودي  ال�سحفي 
بالده  قن�سلية  داخل  خا�سقجي 
ت�رشين  اأكتوبر  يف  تركيا  يف 

الأول.
جمل�ض  يف  اجلمهوريون  وحاول 
القرار  عطلوا  الذين  النواب، 
العام  هذا  من  �سابق  وقت  يف 
معاداة  تدين  باإجراءات  بربطه 
اأخرى  مرة  اإيقافه  ال�سامية، 
بند  باإ�سافة  اخلمي�ض  يوم 
)بي.دي.اإ�ض(  حركة  يعار�ض 
اإ�رشائيل  ملقاطعة  تدعو  التي 
منها  ال�ستثمارات  و�سحب 
ب�سبب  عليها  عقوبات  وفر�ض 
للفل�سطينيني  معاملتها  طريقة 
امل�سعى يف جمل�ض  هذا  وف�سل 
الأغلبية  زعيم  واأدانه  النواب 
النواب  الدميقراطية يف جمل�ض 
تدعو  �سيا�سية  ”حيلة  باعتباره 

لل�سخرية“.
نق�ض  على  التغلب  ويتطلب 
ترامب موافقة اأغلبية الثلثني يف 
ال�سيوخ وجمل�ض  كل من جمل�ض 

النواب على القرار.

الإكوادور  خارجية  وزارة  رف�ست 
نية  حول  الأنباء  على  التعليق 
موؤ�س�ض  طرد  الإكوادور  �سلطات 
موقع "ويكيليك�ض"، جوليان اأ�ساجن، 
من �سفارتها بلندن، وا�سفة اإياها 

بال�سائعات.
"كومري�سيو"  �سحيفة  ونقلت 
للوزارة:  ت�رشيح  عن   ، املحلية، 
لل�سائعات  الإكوادور  ت�ستجيب  "ل 
التي  والفرتا�سات  والفر�سيات 
وثائقية"ونقل  اأدلة  لها  توجد  ل 
م�سدر  عن  "ويكيليك�ض"  موقع 
على  اخلمي�ض  ليلة  الإكوادور،  يف 
يتم  اأن  املتوقع  من  اأنه  اجلمعة، 
طرد اأ�ساجن من ال�سفارة "يف غ�سون 
امل�سدر  اأيام"واأ�ساف  اأو  �ساعات 
اأن �سلطات الإكوادور تو�سلت اإىل 
اعتقال  حول  بريطانيا  مع  اتفاق 

اأ�ساجن املقيم يف اأرا�سي �سفارتها 
وبطريقة   .2012 عام  منذ  بلندن 
اأ�ساجن  لل�سفارة هذه حاول  اللجوء 
حيث  لل�سويد  ت�سليمه  جتنب 
بالتحر�ض  اتهامات  يواجه  كان 
اأ�ساجن  يخاف  كما  والغت�ساب. 
الربيطانية  ال�سلطات  قيام  من 
املتحدة  الوليات  اإىل  بت�سليمه 
ملدة  ال�سجن  خطر  يواجه  حيث 
اأو الإعدام  قد ت�سل اإىل 35 عاما 
لوزارة  �رشية  وثائق  ن�رش  بتهمة 

اخلارجية الأمريكية.
ال�سلطات  اأغلقت   2017 وعام 
بحق  اجلنائية  الق�سية  ال�سويدية 
تزال  ل  بريطانيا  اأن  غري  اأ�ساجن، 
اعتقاله،  �رشورة  على  ت�رش 
وذلك ب�سبب عدم ح�سوره جلل�سة 

املحكمة يف لندن.

الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  قالت 
واملحررين يف فل�سطني "اإن 250 
 18 �سن  دون  فل�سطينيا  طفال 
عاما يقبعون يف �سجون الحتالل 
الإ�رشائيلي، ومتار�ض بحقهم كل 
اأ�سكال القمع، والتنكيل، واملعاملة 
املهينة"واأ�سارت الهيئة يف بيان، 
ملنا�سبة يوم الطفل الفل�سطيني، 
كل  من  اأفريل   5 ي�سادف  الذي 
الحتالل  قوات  اإن  اإىل  عام، 
انتفا�سة  اندلع  منذ  اعتقلت 
 ،2000 عام  �سبتمرب  يف  الأق�سى 
فل�سطيني،  طفل   10.000 قرابة 
�سن  اجتازوا  منهم  والعديد 
الثامنة ع�رشة وما زالوا يف الأ�رش. 
املجتمع  موؤ�س�سات  وطالبت 
التي  املنظمات  وجميع  الدويل 

تدعو حلماية الطفولة يف العامل، 
لإنهاء  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
�سجون  يف  القا�رشين  معاناة 
"عوفر"، و"جميدو"، و"الدامون"، 
ب�سبب  التوقيف،  مراكز  وبع�ض 
املمار�سات القمعية التي متار�ض 

بحقهم.
الوح�سية  الطريقة  اإىل  وتطرقت 
من  بها  الحتالل  يقتادهم  التي 
من  متاأخرة  �ساعات  منازلهم يف 
الّليل، ونقلهم اإىل مراكز التحقيق 
طعام  دون  واإبقائهم  والتوقيف 
ال�رشب  وا�ستخدام  �رشاب،  اأو 
املربح، وتوجيه ال�ستائم والألفاظ 
وتهديدهم  اإليهم،  البذيئة 
العرتافات  وانتزاع  وترهيبهم، 
والتهديد،  ال�سغط  حتت  منهم 

الأحكام غيابيا بحقهم،  واإ�سدار 
مالية  وغرامات  اأحكام  وفر�ض 
لقاء  من  وحرمانهم  عالية، 
الأهل، وغري  وزيارات  املحامني 
منذ  وقالت:  انتهاكات  من  ذلك 
اأكتوبر  انطالق الهّبة ال�سعبية يف 
الأطفال  عدد  ارتفع   ،2015 عام 
الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل 
اإىل اأعلى م�ستوى له منذ �سباط/ 
فرباير 2009، وو�سل اإىل اأكرث من 

400 طفل يف بع�ض الأ�سهر.
الأعوام  وخالل  اأنه  واأو�سحت 
ق�سية  �سهدت  الأخرية،  الأربعة 
من  العديد  الأطفال  الأ�رشى 
اإقرار  منها  الأخرى،  التحّولت 
العن�رشية  القوانني  من  عدد 
والتي  القوانني،  م�ساريع  اأو 

عالية  اأحكام  اإ�سدار  ت�رّشع 
بع�ض  يف  و�سلت  الأطفال،  بحق 
ع�رش  من  اأكرث  اإىل  احلالت 
املوؤبد  احلكم  وحّتى  �سنوات، 
الفل�سطيني  املركز  افاد  ح�سبما 
اخلام�ض  يف  اأنه  يذكر  لالإعالم 
ويف   ،1995 عام  ني�سان  من 
موؤمتر الطفل الفل�سطيني الأول، 
لل�سلطة  ال�سابق  الرئي�ض  اأعلن 
عرفات  يا�رش  الفل�سطينية 
الطفل  حقوق  باتفاقية  التزامه 
من  اخلام�ض  واأعلن  الدولية، 
الفل�سطيني؛  للطفل  يوًما  ني�سان 
علما اأن الت�سديق الر�سمية لدولة 
حقوق  اتفاقية  على  فل�سطني 
الطفل الدولية كانت يف 2 ني�سان 

.2014

الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
تدر�ض  وا�سنطن  اأن  )البنتاغون( 
الطائرة  من  مبيعاتها  تو�سيع 
تنتجها  التي  "اإف-35"  املقاتلة 
دول  خم�ض  اإىل  مارتن"  "لوكهيد 
واليونان  رومانيا  منها  جديدة، 
مكتب  رئي�ض  وقال  وبولندا، 
يف   ، البنتاغون،  يف  "اإف-35" 
ملجل�ض  ُقدمت  مكتوبة  ر�سالة 
�سنغافورة،  "اإن  الأمريكي،  النواب 
واإ�سبانيا،  ورومانيا،  واليونان، 

وبولندا من بني الزبائن املحتملني 
اخلارجية  الع�سكرية  للمبيعات 
الإعالن  ويتزامن  امل�ستقبل".  يف 
توترات  مع  اجلدد  الزبائن  عن 
ب�ساأن  واأنقرة  وا�سنطن  بني 
الدفاع  نظام  ل�رشاء  تركيا  خطط 
ال�ساروخي الرو�سي "اإ�ض - 400" 
بالتزامن مع �رشاء طائرات "اإف-
حلفاء  ويدر�ض  الأمريكية،   "35
هذه  �رشاء  لوا�سنطن  اآخرون 
فنلندا  ومنهم  ال�سبح،  الطائرة 

العام  ويف  والإمارات   و�سوي�رشا 
اأول  بلجيكا  اأ�سبحت  املا�سي، 
"اإف-35"  للطائرة  اجلدد  الزبائن 
خالل �سنوات، لتحل حمل طائرتها 
من طراز اإف-16 يف �سفقة بقيمة 
�رشكة  وتعترب  يورو.  مليارات   4
"لوكهيد مارتن" الأمريكية املنتج 
تطوير  وتتوىل  للطائرة،  الرئي�سي 
الطائرات  من  طرز  ثالثة  وبناء 
للجي�ض  اجلديدة  احلربية 
الأمريكي. وهناك 10 دول  طلبت 

الطائرات  من  النوع  هذا  �رشاء 
وا�سرتاليا،  بريطانيا،  وهي 
والرنويج،  وتركيا،  واإيطاليا، 
واليابان،  واإ�رشائيل،  وهولندا، 

وكوريا اجلنوبية وبلجيكا.
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
مبيعات  اأن  نوفمرب  يف  ذكرت 
للحكومات  الأمريكية  ال�سالح 
 ،%13 بن�سبة  ارتفعت  الأجنبية 
وبلغت قيمتها 192.3 مليار دولر 

يف عام 2018.
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د.غازي ح�سني

وكانت نتائج املجزرة نقطة حتُوّل خطرية 
يف حياة ال�سعب الفل�سطيني، حيث اأدت اإىل 
ن�رش الذعر واخلوف بني العرب، واأثرت يف 
 900 ترحيل حوايل  اإىل  واأدت  معنوياتهم، 

األف فل�سطيني من ديارهم.
وبلغ عدد القرى الفل�سطينية املدمرة منذ 
ني�سان 1948 وحتى نهاية حرب عام 1948 
قرية   540 حوايل  اإ�رشائيل  اأ�سعلت  التي 

فل�سطينية.
اأن  مل�ستاين  الإ�رشائيلي  املوؤرخ  واأكد 
املوؤمتر  يف  حتدث  رعنان  مردخاي 
�سترين  ع�سابة  عقده  الذي  ال�سحفي 
يوم  م�ساء  من  الثامنة  ال�ساعة  والأرغون 
العرب  القتلى  عدد  اأن  واأعلن  املجزرة 
الربيطانية  الإذاعة  حمطة  واأن   ،254
قائلة  الرقم  هذا  نف�سها  الليلة  يف  اأعلنت 
اإن معظمهم من الأطفال والن�ساء، واأعلن 
ع�سابة  رئي�س  بيغن،  مناحيم  ال�سفاح 
الأرغون الإرهابية يف ليلة املذبحة قائاًل: 
»اإن احتالل دير يا�سني اإجناز رائع« ووجه 
نفذوا  الذين  اليهود  القادة  اإىل  ر�سالة 
على  تهانينا  »تقبلوا  فيها:  جاء  املجزرة 
اإىل اجلميع  انقلوا  املده�س،  الن�رش  هذا 
ونفتخر  ن�سافحهم  اإننا  وقادة  اأفراداً 
�سنعت  التي  الغازية  القتالية  بروحهم 
التاريخ يف اأر�س اإ�رشائيل، واإىل الن�رش كما 
�سنقتحم  كذلك يف غريها  يا�سني  دير  يف 

ونبيد العدو، ربنا لقد اخرتتنا للفتح«.
وجاء يف البيان الذي اأ�سدرته منظمة اإت�سل 
الإرهابية يف التا�سع من ني�سان 1948: »اإن 
قرية دير يا�سني قد احتلت باأكملها، وهي 
الآن يف اأيدينا، ومت حتى الآن اإح�ساء 240 
اأ�رشى  اأيدينا  يف  وقع  كما  عربياً،  قتياًل 
عرب«. واأعدموا 25 اأ�سرياً، وبالتايل يكون 

عدد �سحايا جمزرة دير يا�سني 279.
وكتبت هدا�سا اأفيغدوري، وهي من عنا�رش 
يف  ا�سرتكت  التي  الإرهابية  الباملاخ  قوة 
اإن  تقول  يومياتها  يف  يا�سني  دير  مذبحة 
مو�سي ديان جاء عند امل�ساء اإىل املع�سكر 
من  اأ�سمع  حتى  وانتظرُت  فيه  املوجودة 
ال�سمئزاز  عن  تعرّب  كلمة  القادة  اأحد 
دير  يف  ح�سل  ملا  الأ�سف  اأو  الغ�سب  اأو 
يا�سني اأو تدعو اإىل التقيد ببع�س املبادئ 
عن  ديان  يعرّب  اأن  وانتظرت  الأخالقية، 
هذه امل�ساعر اأو على الأقل اأن يحدد ما 
يجوز عمله اأثناء القتال وما ل يجوز ولكن 

مل يتكلم اأحد من القادة يف هذه الأمور.
املجزرة،  اليهود  الإرهابيون  ارتكب 
وحكومة النتداب الربيطاين كانت ل تزال 
موجودة يف فل�سطني وكان مقر املندوب 
كيلو  عدة  اإلَّ  يبعد  ل  الربيطاين  ال�سامي 

مرتات عن م�رشح املذبحة.
ويف اليوم التايل للمجزرة اأي يف 10 ني�سان 
وزعت ع�سابتا �سترين والأرغون بياناً جاء 

فيه:
»اإن وحدات �سترين والأرغون هاجمت دير 
كثيفة  جمموعات  واإن  واحتلتها،  يا�سني 
متركزت  قد  كانت  العرب  امل�سلحني  من 
املناطق  اإزعاج  يف  وبا�رشت  القرية  يف 
اليهودية يف القد�س، واأنه وردت معلومات 
عن و�سول اإمدادات من اجلنود العراقيني 
الهجوم  اإىل دير يا�سني بهدف  وال�سوريني 
بعد  واأنه  اليهودية،  املناطق  هذه  على 
با�رش  القرية  الن�ساء والأطفال عن  اإجالء 
اجلنود بن�سف املعاقل على الع�رشات من 
اأنقا�سها،  رجال العدو الذين ق�سوا حتت 
واأن مكرباً لل�سوت نا�سد الأطفال والن�ساء 
من  الكثري  واأن  فوراً،  القرية  مغادرة 

الأطفال والن�ساء اأنقذوا نتيجة ذلك«.
وكان العدو ال�سهيوين يعلم علم اليقني باأنه 

مل تتمركز قوات ع�سكرية �سورية وعراقية 
ت�سلها  ومل  الإطالق،  على  القرية  يف 
يف  يا�سني  دير  تهدد  ومل  عربية،  جندات 
يوم من الأيام امل�ستعمرة اليهودية القريبة 
جفعات  م�ستعمرة  مع  وقعت  بل  منها، 
خالفاً  اعتداء«  »عدم  معاهدة  �ساوؤول 
القد�س  يف  العليا  العربية  الهيئة  ملوقف 
اأن  بجالء  ظهر  وبالتايل  لذلك،  الراف�س 
اليهود اأ�ساتذة كبار يف فن الكذب واخلداع 

والت�سليل.
وظهر كذب بن غوريون بجالء عندما اأعلن 
اأن قواته مل ت�سرتك يف املذبحة واأدانتها، 
ولكن الوثائق اأثبتت م�ساركة قوات الباملاخ 
فيها  الإرهابية  الهاغاناة  لع�سابة  التابعة 
وعلمها امل�سبق بها فكتب اأرييه يت�سحاقي 
 1972/4/14 يف  اأحرونوت  يديعوت  يف 
بن  اإىل  التابعة  الهاغاناه  ع�سابة  يتهم 
غوريون بارتكاب ع�رشات املجازر وقال: 
»اإن معركة دير يا�سني كانت اإىل حد كبري 
معركة تقليدية لحتالل قرية عربية عام 
1948. ولقد نفذت ع�رشات العمليات من 
هذا النوع باأيدي جنود الهاغاناهوالباطاخ 

يف الأ�سهر الأوىل من حرب ال�ستقالل«.
نف�سها  عن  الهاغاناه  ع�سابة  ودافعت 
ببيان اأ�سدرته يف 12 ني�سان اأكدت فيه اأن 
ما قامتا به �سترين والأرغون كان ملجرد 

التباهي لأغرا�س الدعاية.
�سترين  الإرهابيتان  الع�سابتان  وردت 
والأرغون يف بيانني بتاريخ 12 و14 ني�سان 
دير  احتالل  من  الهدف  اأن  فيه  اأكدتا 
يا�سني هو من اأجل »حترير القد�س«، واأن 
�ساتئيل  دافيد  القد�س  الهاغاناه يف  قائد 
من  كان  يا�سني  دير  احتالل  اأن  اأكد  قد 
�سمن خطة الهاغاناه، واأن احتاللها اأوقع 
فت�ساقطت  املجاورة  القرى  يف  الرعب 
اإىل موجة  الهاغاناه  واأدت  اأمام هجمات 

الذبح يف  من  الهائلة خوفاً  العرب  هروب 
دير يا�سني.

اأول  �سكلت  قد  اليهودية  الوكالة  وكانت 
جلنة لرتحيل الفل�سطينيني عام 1937.

ال�سليب الأحمر الدويل 
واملجزرة

مندوب  رينيه،  دو  جاك  الفرن�سي  كان 
اأول  القد�س  يف  الدويل  الأحمر  ال�سليب 
من دخل دير يا�سني بعد اإبادة �سكانها عن 
القد�س  يف  العرب  اإن  وقال  اأبيهم،  بكرة 
 10 يف  ال�سبت  يوم  هاتفياً  به  ات�سلوا 
دير  اإىل  فوراً  التوجه  منه  وطلبوا  ني�سان 
وبقيادة  اليهودية  بالوكالة  فات�سل  يا�سني، 
الهاغاناه، فاأنكرا علمهما باملجزرة، وقيل 
له اإن ل علم لهما مبا حدث، ون�سحوه بعدم 
مهمته  على  بذلك  يق�سي  ل  كي  التدخل 
تقدمي  ورف�سوا  اإليها،  وي�سيء  الإن�سانية 

احلماية له اإذا ما قرر دخول القرية.
اإىل  الذهاب  على  م�سمم  باأنه  فاأجابهم 
القرية، والتاأكد بنف�سه مما حدث، وحّمل 
الوكالة اليهودية م�سوؤولية حمايته، ومتكن 
اإ�سعاف  �سيارة  يف  يا�سني  دير  دخول  من 
ني�سان   11 يف  الأحمر  لل�سليب  تابعة 

.1948
الدويل  الأحمر  ال�سليب  ممثل  و�سف 
»اإن  وقال:  يا�سني  دير  يف  �ساهده  ما 
امل�سلحني اليهود كانوا مدججني بال�سالح، 
يحملون الر�سا�سات وامل�سد�سات والقنابل 

وال�سكاكني الطويلة«.
بالدماء.  ملطخاً  ال�سكاكني  معظم  وكان 
بتبناه  واأرتني  واقرتبت مني �سابة و�سيمة 
وكان  دماً،  تقطر  زالت  ما  التي  �سكينتها 
وا�سحاً اأن هذا هو فريق التطهري لالإجهاز 
اأحد  اإىل  دخوله  وو�سف  اجلرحى.  على 
ترى  عني  لكل  الوا�سح  اإن  وقال  املنازل 
اأن التطهري    باملدافع الر�سا�سة والقنابل 

اليدوية، واأكمل بال�سكاكني.
الذي  اأنغل  األفرد  اليهودي  الطبيب  وقال 
»لقد  الدويل  الأحمر  ال�سليب  رافق ممثل 
اجلي�س  يف  �سنوات  خم�س  مدة  خدمت 
الأملاين يف احلرب العاملية الأوىل، ومل اأر 

م�سهداً مفزعاً كهذا«. 
لإبادة  الأ�سا�سي  الدافع  اأن  بجالء  ثبت 
جميع اأهايل قرية دير يا�سني هو لتحقيق 
واحتالل  للفل�سطينيني  الرتحيل اجلماعي 
الأرا�سي  وم�سادرة  الغربية،  القد�س 
كمقدمة  وتهويدها  العربية  والأمالك 

لإقامة اإ�رشائيل يف 1948/5/15.
بيغن على جمزرة  مناحيم  الإرهابي  علّق 
وقال:  »الثورة«  كتابه  يف  يا�سني  دير 
»اأ�سيب العرب بعد اإخبار دير يا�سني بهلع 
قوي ل حدود له، فاأخذوا بالفرار للنجاة 
الهرب  حتول  ما  و�رشعان  باأرواحهم، 
ل  جنوين  هائج  اندفاع  اإىل  اجلماعي 

ميكن كبحه اأو ال�سيطرة عليه، اإن الأهمية 
ل  التطور  لهذا  وال�سيا�سية  القت�سادية 

ميكن املبالغة فيها مهما قيل«.

م�سوؤولية احلكومة 
الربيطانية عن املذبحة:

بلدية  رئي�س  اخلالدي  ح�سني  د.  عقد 
القد�س موؤمتراً �سحفياً يف القد�س عندما 
ات�سل  اإنه  فيه  قال  املجزرة  نباأ  تلقى 
ال�رشطة  بقيادة  عنها  الأنباء  و�سول  فور 
الربيطانية  املدنية  واحلكومة  واجلي�س 
يف القد�س، طالباً اإيفاد من يتحرى الأمر، 

لكنهم جميعاً رف�سوا تلبية طلبه.
يف  الربيطاين  ال�سامي  املندوب  بعث 
امل�ستعمرات  وزير  اإىل  بر�سالة  فل�سطني 
يف لندن يوم الثنني املوافق يف 12 ني�سان 
1948 جاء فيها: »ما زالت قرية دير يا�سني 
يف اأثناء كتابتي هذه ال�سطور يف يد اليهود، 
دير  يف  اليهود  جنودنا  ي�رشب  اأن  اأردت 
يا�سني بكل ما لديهم من قوة ويطردونهم 
يف  لي�س  اأنه  يل  يقول  اجلي�س  لكن  منها، 
العمل،  هذا  القيام مبثل  من  و�سع ميكنه 
اأو باأي عمل يوؤدي اإىل �سدام عام مع اأي 

من الطرفني«.
اليهودية  امل�ستعمرات  وزير  واعرتف 
جمل�س  اأمام  اأفريل   12 يف  جونز  كريت�س 
وح�سية  و�سف  عن  الربيطاين  العموم 
املجزرة  وو�سف  يا�سني،  دير  يف  اليهود 
جعل  �ساأنها  �سنيعة  وح�سية  جرمية  باأنها 

الو�سول اإىل ت�سوية �سلمية اأمراً بعيداً.
اإن احلكومة الربيطانية واجلي�س الربيطاين 
يتحمالن كامل امل�سوؤولية عن جمزرة دير 
احلماية  يقوموابتوفري  مل  لأنهم  يا�سني 
ق�رشوا  وبالتايل  الفل�سطينيني،  للمدنيني 
الأمن  حفظ  يف  واجباتهم  يف  بالقيام 
وال�ستقرار يف فل�سطني واملحافظة على 
حياة املدنيني فيها، كدولة متقدمة حتكم 
اأمام  وتعهدت  عليها،  وت�سيطر  البالد، 
املحافظة  املتحدة  والأمم  الأمم  ع�سبة 

على الأمن وال�ستقرار فيها.
و�سحايا  �سهداء  حقوق  اأب�سط  من  اإن 
املجازر  وع�رشات  يا�سني  دير  جمزرة 
اإ�رشائيل  وحروب  الأخرى  ال�سهيونية 
احلكومات  تعمل  اأن  علينا  العدوانية،  ـ 
ال�سعبية  واملنظمات  املهنية  والحتادات 
تقدميقادة  على  والإ�سالمية  العربية 
اجلنائية  املحكمة  اإىل  ال�سهيوين  الكيان 
الدولية ملحاكمتهم كمجرمي حرب اأ�سوة 
مبجرمي احلرب النازيني، وتخ�سي�س يوم 
من  التا�سع  يف  وعاملي  واإ�سالمي  عربي 
ني�سان من كل عام لك�سف جرائم التطهري 
العرقي التي ارتكبتها اإ�رشائيل بحق �سعبنا 
العربي الفل�سطيني وممار�ستها لال�ستعمار 
ال�ستيطاين والإرهاب والأبارتايد ك�سيا�سة 

ر�سمية.
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مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ملذبحة دير يا�سني

مذبحة دير يا�سني وم�س�ؤولية 
احلك�مة الربيطانية 

قامت الع�سابات الإرهابية اليهودية امل�سلحة �سترين والأرغون 
،ومبوافقة ع�سابة الهاغاناه يف التا�سع من ني�سان عام 1948 باإبادة قرية 
دير يا�سني الفل�سطينية عن بكرة اأبيها، وذلك بقتل جميع �سكانها البالغ 
عددهم اآنذاك 279 وكلهم من املدنيني ومعظمهم من الأطفال والن�ساء 
وال�سيوخ وقامت بارتكاب هذه اجلرمية النكراء ل�سببني: الأول: ب�سبب 

موقع دير يا�سني ال�سرتاتيجي الذي يقع على مرتفع ي�سرف على 
القد�س الغربية وعلى الطريق التي تربطها بتل اأبيب كمقدمة لحتالل 

القد�س. والثاين: ا�ستغالل املجزرة اجلماعية لإدخال الرعب يف قلوب 
الفل�سطينيني حلملهم على ترك قراهم وبلداتهم وترحيلهم لإقامة 

»اإ�سرائيل« يف 15 اأيار 1948 ولتحقيق التطهري العرقي.



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

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 19/00296 رقم الفهر�س: 19/01357 تاريخ 

احلكم: 19/03/25 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة 
علنيا اإبتدائيا ح�شوريا: يف ال�شكل: قبول اإعادة ال�شري 
يف الدعوى �شكال. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر 

عن حمكمة احلال بتاريخ: 2018/10/29 حتت رقم 
فهر�س: 18/03090 اعتماد تقرير خربة اخلبري خليفي 

حممود املودع لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 
2018/12/26 حتت رقم الإيداع 18/358 وبالنتيجة 
احلكم باحلجر على املرجع �شده نوي املبخوت 

املولود بتاريخ: 1999/09/13 بالدوي�س ابن خملط 
و �شينون حدة. وتعيني املرجع والده نوي خملط 

مقدما عليه لرعايته وتويل �شوؤونه ومتثيله اأمام جميع 
الهيئات والأ�شخا�س وذلك اإىل غاية �شقوط التقدمي اأو 
�شدور حكم اأو اأمر خمالف. مع الأمر بالتاأ�شري به على 

هام�س عقد ميالده وذلك ب�شعي من النيابة العامة. 
بذا �شدر هذا احلكم واأف�شح به جهارا يف اليوم 

وال�شهر وال�شنة املذكورين اأعاله، واأم�شي اأ�شل هذا 
احلكم من طرفنا نحن الرئي�س و اأمني ال�شبط. 

ANEP N°:  1916008136 الو�سط:2019/04/06

الو�سط:2019/04/06
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بقلم: عي�سى قراقع 

بتاريخ 11-10-2015 اعتقلت اال�سرية 
ا�رساء جعابي�ص 33 عاماً، من مواليد 
بعد  املحتلة  القد�ص  املكرب يف  جبل 
على  النار  االحتالل  جنود  اطلق  اأن 
الزعيم  حاجز  من  بالقرب  مركبتها 
انفجار  اىل  اأدى  مما  الع�سكري 
لت�ستعل  بال�سيارة،  غاز  ا�سطوانة 
النريان داخلها ويف ج�سد ا�رساء التي 
التهمت  وقد  خطرية  بحروق  ا�سيبت 

النريان 60% من ج�سدها.
�سلطات االحتالل اال�رسائيلي وجهت 
جعابي�ص  الأ�رساء  جائراً  اتهاماً 
ع�سكرية،  عملية  تنفيذ  مبحاولة 
ملدة  بال�سجن  حكماً  بحقها  ولت�سدر 
اأ�سف ق�ساة املحكمة  11 عاماً، وقد 
ان  فراهنوا  حية،  بقيت  ا�رساء  الأن 
ا�رساء  بتفحم  كفيل  ال�سجن  زمن 

وموتها.
كانت   2015 اول  ت�رسين  يف  القد�ص 
اقتحامات  �سد  وتنتف�ص  ت�ستعل 
االق�سى  للم�سجد  امل�ستوطنني 
املبارك وتركيب البوابات االلكرتونية 
ومداخله،  �ساحاته  يف  والكامريات 
ميدانياً  اعدموا  قا�رسون  اأطفال 
اعتقال  حمالت  القد�ص،  �سوارع  يف 
وا�سعة طالت الكبري وال�سغري والرجال 
يف  ومرابطات  مرابطون  والن�ساء، 
عن  يدافعون  االق�سى  امل�سجد 
القد�ص العربية اال�سالمية امل�سيحية 
فل�سطني،  دولة  وعا�سمة  التاج  درة 
تتالحم  الكنائ�ص  اجرا�ص  �سوت 
�سلوات  يف  اجلوامع  اآذان  �سوت  مع 

جماعية واحدة.
حكومة االحتالل ووزرائها املتطرفني 
الهبة  امام  وجنون  بهو�ص  اأ�سيبوا 
ال�سعبية الوا�سعة التي انطلقت للدفاع 
لالعتداءات  والت�سدي  القد�ص  عن 

اطالق  املقد�سة،  االماكن  على 
الر�سا�ص احلي على كل من يتحرك، 
لقتل  التحري�سية  الر�سمية  الدعوات 
القد�ص  يف  الن�سطاء  ابعاد  العرب، 
القد�ص  خارج  او  �سكنهم  اماكن  عن 
بالقد�ص  امل�سكوبية  �سجن  نف�سها، 
وا�سعة  احكام  باملعتقلني،  امتالأ 
على  املنزلية  االقامات  بفر�ص 
االوالد ال�سغار، الطفل احمد منا�رسة 
ي�رسخ يف �سوارع القد�ص وهو يتعر�ص 
على  ينزف  ودمه  الوح�سي  لل�رسب 

الر�سيف.
يحرتق،  جعابي�ص  ا�رساء  ج�سد 
لون  مالحمها،  تغريت  لونه،  تغري 
لنف�سها  نظراتها  و�سعرها،  عينيها 
االمين  كتفها  الت�سقت  النا�ص،  واىل 
ا�سبحت  بج�سدها،  االبط  حتت  من 
يدها،  حتريك  عن  كلياً  عاجزة 
تعد  مل  براأ�سها،  اذناها  الت�سقت 
ت�سمع او تب�رس جيداً، مل تعد ت�ستطيع 
ان تاأكل او مت�سغ الطعام، ال تقدر ان 
ملت�سق  اجلفن  فمها،  من  اال  تتنف�ص 
بالعني، ا�سابع يدها ملت�سقة ببع�سها 
ذاب  اخرى،  امراأة  ا�سبحت  البع�ص، 

جلدها وحلمها وظاللها.
من  اكرث  اىل  جعابي�ص  ا�رساء  حتتاج 
ال�سجون  اطباء  جراحية،  عمليات   8
يتفرجون  الالزم،  العالج  يقدمون  ال 
على اوجاعها املتوا�سلة واملتزايدة، 
ينتظرون ان تتوقف انفا�سها ويتجمد 
النريان  تفعله  مل  فما  ج�سدها، 
االهمال  و�سيا�سة  ال�سجن  �سيفعله 
ببطء  وتركها متوت  املتعمد،  الطبي 

بني الق�سبان.
على  �ساهدة  جعابي�ص  ا�رساء 
ترف�ص  ممنهجة  ا�رسائيلية  �سيا�سة 
اال�رسى  من  للمئات  العالج  تقدمي 
ي�سارعون  الذين  واال�سريات 
امل�سابني  فمنهم  ال�سعبة،  االمرا�ص 

وامل�سلولني واملعاقني والذين يعانون 
امرا�ساً خطرية ومزمنة، ي�ستبكون مع 
املوت كل حلظة، اآالم و�رساخ وانهيار 
او  مغيث  دون  رويداً  رويداً  االج�ساد 

م�ستجيب.
منذ  ا�سرياً  �سهيدا   13 �سقوط  ان 
اال�رسى  ا�سابة  وت�ساعد   ،2010 عام 
باأمرا�ص خطرية يف ال�سنوات االخرية، 
ي�سري اىل ان ال�سجون ا�سبحت بدياًل 
حلبل امل�سنقة، ومكاناً لزراعة املوت 
ا�سبح  وقد  املعتقلني،  اج�ساد  يف 
يف  فاعلني  �رسكاء  ال�سجون  اطباء 
هذه ال�سيا�سة، وجزء من ادارة القمع 
وارتكاب اجلرائم الطبية بحق اال�رسى 
بواجباتهم  القيام  عدم  خالل  من 
من  او  واالخالقية،  واملهنية  الطبية 
الطبي  االهمال  على  �سمتهم  خالل 
م�ساهمتهم  خالل  من  او  والتعذيب، 

يف هذا القمع والت�سرت عليه.
�سحية  جعابي�ص  ا�رساء  اال�سرية 
خانوا  جالدين،  اىل  حتولوا  اطباء 
واخالقيات  الطبي  قراط  ابو  ق�سم 
الدولية  ال�رسائع  وكل  الطبية  املهنة 
من  جزءا  ا�سبحوا  واالن�سانية، 
التي  اال�رسائيلية  القمع  منظومة 
اال�رسى،  اعدام  قانون  �رسعت 
وقانون  الق�رسية،  التغذية  وقانون 
جتميد متويل العالج الطبي لالأ�رسى، 
باالأمرا�ص  اج�سامهم  وحا�رست 
حقوقهم  اب�سط  من  واحلرمان 

االن�سانية واملعي�سية.
حتولوا  ال�سحايا  املر�سى  االأ�رسى 
اىل هياكل جمردة من مالمح الب�رس، 
بع�ص   ، لل�سكل  عظمية  اغ�سان 
اجلدائل الدالة على امراأة كانت يوماً 
خرابي�ص  واختفت،  ذابت  ال�سجن  يف 
التدرج  درجات  ت�رسح  اجلدران  على 
وال�سعال  ال�سهقات  و�ساعات  بالقتل، 
واقرتاب النهاية، ال�سجون اال�رسائيلية 
الع�رس  يف  اجلرمية  متحف  �سارت 

احلا�رس.
تقول ا�رساء جعابي�ص: اأ�سعر باخلوف 
نف�سي  اىل  انظر  عندما  وجهي  من 
ال�سغري  ابني  يقول  ماذا  باملراآة، 
معت�سم عندما يراين؟ هل �سيعرفني؟ 
يحتفل  مني؟   باخلوف  �سي�سعر  هل 
مع  الت�سامن  بيوم  �سنة  كل  العامل 
العاملي  ،وباليوم  الفل�سطيني  ال�سعب 
املراأة،  �سد  العنف  على  للق�ساء 
االن�سان،  حلقوق  العاملي  وباالعالن 
الزال  وقلبي  االحتفاالت  تنتهي 

يحرتق.
 ، يحرتق  جعابي�ص   ا�رساء  ج�سد 
 ، ال�سالة  و�سموع  الظالم  ي�سيء 
حلقوق  االممية  املفو�سة  �ستزور 
االن�سان فل�سطيني ال�سهر املقبل ، هل 
�ستزور ا�رساء وت�سم م�سامات جلدها 
، تفتح  الباب  وتعطيها العالج ؟ تفتح 
والدواء  الهواء  على  اجل�سد  نوافذ 
وال�سفاء ، رمبا امام امل�سهد امللتهب 

ت�ستيقظ ال�سكوك واملواثيق الدولية ، 
وال تظل دولة االحتالل طليقة منفلتة 

من العقاب .   
مل يكتف االحتالل بحرق جلد ا�رساء، 
طفلها  على  قلبها  يوم  كل  بحرق  بل 
�سنوات،  الع�رس  ابن  معت�سم  الوحيد 
وقد �سدم  واحدة،  مرة  اال  يزرها  مل 
اخلوف  دب  الأمه،  راآه  ما  هول  من 
ال�سغري،  ج�سد  يف  والده�سة  والفزع 
احلنون  اجلميل  وجهها  اختفى  لقد 
اجلرمية  واكتملت  يعرفه،  الذي 
عندما ابلغت ا�رساء من قبل �سلطات 
يتمكن  لن  معت�سم  ابنها  ان  االحتالل 
عدم  بحجة  اخرى  مرة  زيارتها  من 
لقد  مقد�سية،  هوية  على  ح�سوله 

احرقوا االم والطفل والعائلة.
امل�ست�سفى  اىل  ا�رساء  نقلت  عندما 
اال�رسائيلي قاموا بتقييدها بال�رسير، 
قدمها  مع  اليمنى  قدمها  ربطوا 
الكلب�سات  وكانت  وبالعك�ص،  الي�رسى 
بجروح  لها  وت�سببت  جدا  م�سدودة 
�سعبه بالقدم واليد، مل يكرتثوا لو�سع 
ج�سدها احل�سا�ص،�سخونة وحراره يف 
مك�سوفه،رف�ست  ج�سمها،عظامها 
هو  الذي  امل�ست�سفى  هذا  يف  البقاء 

ا�سواأ من ال�سجن.
ج�سد ا�رساء جعابي�ص يحرتق، ي�سئ 
الظالم والعظام و�سموع ال�سالة، تقبع 
ج�سدها  ال�سجن،  يف  ا�سرية   52 مع 
ا�سرية  فل�سطينية  اأم   22 عن  يعلن 
مري�سات  ا�سريات  و�سبع  وقا�رستني، 
وجريحات ، وج�سدها يعلن عن تعر�ص 
اال�سريات للمعاملة القا�سية وللتعذيب 
اعتقالهن،  حلظة  منذ  واالهانات 
وج�سدها يعلن عن حرمان اال�سريات 
وانتهاك  االن�سانية  حقوقهن  من 
خ�سو�سيتهن برتكيب كامريات مراقبة 
يك�سف  ج�سدها  ال�سجن،  �ساحة  يف 
وجه ا�رسائيل الب�سع، فاأن كانت ا�رساء 

تخاف النظر اىل وجهها املحرتق فاأن 
ان  اي�ساً  يخاف  اال�رسائيلي   اجلالد 
نف�سه  يرى  ال  كي  وجهها،  اىل  ينظر 

يحرتق يف جرميته وخطيئته.
العليا  املحكمة  ق�ساة  رف�ص 
ا�رساء  اال�سرية  طلب  اال�رسائيلية 
عنها،  واالفراج  حكمها  بتخفي�ص 
ب�سبب احلكم اجلائر والظامل بحقها، 
احلرجة،  ال�سحية  حالتها  وب�سبب 
حمرتقة  امراأه  �ساهدوا  الق�ساة 
وجعها  ي�رسخ  امراأة  اجللد،  منكم�سة 
قاعة  يهز  ب�سمت،  داخلها  من 
املحكمة، دخان يت�ساعد من ج�سمها، 
ورجال  واجلنود  احلرا�ص  ا�ستنفر 
االمن، خ�سي الق�ساة ان حترتق دولة 
يف  للنريان  �سوت  هناك  ا�رسائيل، 
ج�سد ا�رساء، هناك جمرات حمراء، 
هناك قنبلة موقوتة يف هذا اجل�سد، 

اغلقوا امللف وهرعوا هاربني.
ا�سباب  قراأوا  اال�رسائيليون  الق�ساة 
ا�رساء  اال�سرية  عن  االفراج  رف�سهم 
اج�ساد  ان  بقولهم:  اجلعابي�ص 
ارواح  لهم  تفنى،  ال  الفل�سطينيني 
تت�سكل  اخرى  واج�ساد  اخرى 
للدبابات،  م�سادة  حجارة  ب�رسعة، 
م�ساد  جوع  للن�سيان،  م�سادة  ذاكرة 
�سوى  ينجنب  ال  ن�ساء  واالهانة،  للذل 
لل�سماء  جداً  قريبات  ن�ساء  فدائيني، 

وللمطر.
يف  �ساهدوا  اال�رسائيليون  الق�ساة 
املحرتق،  جعابي�ص  ا�رساء  ج�سد 
ج�سد فل�سطني الذي �سوهته احلواجز 
وال�سوارع  وامل�ستوطنات  واجلدران 
زالزل  فيه من  يخفي  وما  االلتفافية، 
وم�سائب وحرائق، واعتقد الق�ساة انه 
اذا ما التئم و�سفي هذا اجل�سد، واذا 
واحلاجز،  ال�سور  عن  وقفز  توحد  ما 
قدماه  وحتررت  قيده  فك  ما  واذا 
ا�رسائيل  دولة  فاأن  وا�سابعه،  ويداه 

�ستكون يف خطر �سديد، لهذا قرروا ان 
تبقى ا�رساء يف ال�سجن، وان ال يقدم 
لها العالج، ان ال ي�سحو ج�سدها، ان 
فاأكرث  املقد�سي،  �سوتها  ي�ستيقظ  ال 
�سوت  هو  ا�رسائيل  دولة  تخ�ساه  ما 

القد�ص.
ج�سد ا�رساء جعابي�ص يحرتق، ي�سئ 
الظالم والعظام و�سموع ال�سالة، ويف 
ال�سالم  عليه  امل�سيح  مهد  حلم  بيت 
�ست�ساء �سجرة ميالد احلرية باأ�سمها 
اال�رسى  ولكل  لها  وفاء  العام،  لهذا 
يف  القابعني  املر�سى  واال�سريات 
ال�سجون، �سجرة عالية م�سعة يف ليايل 
على  واقفة  �سجرة  املجيدة،  امليالد 
�سالة  عكازتني،  على  ولي�ص  قدمني 
الوجود  غريزة  فينا  تعزز  فل�سطينية 
يدافع  �سعب  و�سجاعة  وال�سمود، 

بكرامة عن حليب العذراء.
املحرتق،  جعابي�ص  ا�رساء  ج�سد 
على  القادرين  باآمال  مكلل  هو ج�سد 
اجرتاح املعجزة، ج�سد مر�سع بذهب 
االأمل القادم اخلارج من هذه العزلة، 
ج�سد ينتظر يف �ساحة امليالد قدوم 
احلجيج واملوؤمنني ولي�ص امل�سفحات 
يف  لالطفال  القنابل  حتمل  التي 

العيد.
ج�سد ا�رساء جعابي�ص يحرتق ،ي�سئ 
ال�سالة،  و�سموع  والعظام  الظالم 
وجه  اىل  ا�رساء  نظرت  وعندما 
املحكمة  وق�ساة  واالطباء  ال�سجانني 
ا�سعلوا  ومن  الزنازين  وحرا�ص 
ت�ساءلت  امل�سانق،  ون�سبوا  احلرائق 
االر�ص  �سوت  �سمعوا  قد  كانوا  ان 
الراحل  �ساعرنا  ن�سيد  وا�ستوعبوا 

را�سد ح�سني: 
بعد احراق بالدي
ورفاقي
و�سبابي
كيف ال ت�سبح ا�سعاري بنادق
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االإ�سرية املقد�سية اجلريحة اإ�سراء جعابي�ص

ج�صد يحرتق ي�صيئ الظالم والعظام و�صموع ال�صالة
كل الثورات بداأت باأعالن �سوتها واأدبها وح�سورها باجل�سد، اج�ساد  ال�سهداء الذين �سقطوا فاأعادوا انتاج موتهم امام املغت�سبني الذين 

اعتقدوا ان املوت يعني العدم، واأج�ساد االأ�سرى الذين زجوا يف قبور ال�سجون ف�ساروا اكرث حرية وجدارة يف احلياة من ال�سجان، عندما فا�ص 
ملح دمهم على اال�سالك واجلدران و�سطوة الغياب.



تقرير : دارين طاطور
 

اجلديد،  الق�سم  اإىل  الأ�سريات  نقلت 
معها  وظهرت  احلقيقة  وظهرت 
النقل!  لهذا  احلقيقة  الأ�سباب 
الإ�سمنت،  فاأر�سية زنازينه مبنية من 
باحلفر  ومليئة  م�سفوفة،  غري 
احل�رشات  طريقها  عن  يدخل  التي 
متاآكلة  فيها  التي  الأ�رّشة  والفئران، 
للنوم.  و�سدئة وقدمية جًدا ل ت�سلح 
قوية  فيها  الرطوبة  رائحة  زنازيُن 
يتوقف  مل  حتّملها!  ميكن  ول  جدا 
حقيقي  خطر  ثمة  بل  هنا،  الأمر 
فالكهرباء  الأ�سريات،  حياة  يهدد 
لدرجة  جًدا  �سيئة  الزنازين  تلك  يف 
اأ�سنب  اأ�سريات  عدة  هناك  اأن 
اأنها  هلل  واحلمد  كهربائية  ب�سعقات 
تفاقمت  الوقت  مع  خفيفة،  كانت 
الأدوات  اأن  لدرجة  الكهرباء  م�سكلة 
التي  والقليلة  املحدودة  الكهربائية 
الزنازين  تلك  يف  الأ�سريات  متتلكها 
لو  املاء  واإبريق  والتلفاز  كالبالطة 
مت ت�سغيل اإحداها ل�سّبب ذلك متا�ًسا 
لنفجارها  يوؤدي  �سديًدا،  كهربائًيا 
ثم  ومن  منها  نارية  �رشارات  واإخراج 
املوت  خطر  اأن  يعني  هذا  اإتالفها. 

اأو الحرتاق يحيط باأ�سرياتنا يف هذا 
حقوق  تقارير  اأثبتت  الذي  املعتقل، 
الإن�سان املحلية والدولية اأنه ل ي�سلح 
كل  من  والأخطر  احليوانات،  حلياة 
الق�سم  يلم�س يف هذا  ما  كل  اأن  هذا 
خفيفة  كهربائية  �سعقة  ي�سبب  بات 
حيث ي�سعرن الأ�سريات بها عرب اليد 
والأ�سابع، باخت�سار، كل ما يف الق�سم 
باتت به �سحنات كهربائية عالية ميكن 

انفجارها يف كل حلظة.
الأو�ساع  هذه  رف�سن  الأ�سريات 
قدمن  تقريبًا  �سهر  وقبل  ال�سيئة، 
م�سكلة  �سد  ال�سجن  لإدارة  ب�سكوى 
الكهرباء هذه، اإل اأّنه، وحتى اليوم، مل 
يتم عالجها رغم م�سّي اأكرث من �سهر 
على اكت�سافها وتقدمي �سكوى ر�سمية 
اأح�رشت  فقط  اأ�سبوع  وقبل  بها، 
لفح�س  كهربائيا  تقنيا  الإدارة 
امل�سكلة، اإل اأنها زادت وتفاقمت بعد 
لها! مل يتوقف الأمر  زيارته وفح�سه 
القا�سية  اليومية  احلياة  ظروف  على 
منها  وتعاين  ذكرتها  التي  واخلطرية 
الأ�سريات، بل ازداد الأمر عليهن هذه 
الأيام باإ�سافة �سل�سلة من الت�سييقات 
عليهن من قبل الإدارة من اأجل التاأثري 
حملة  فمع  النف�سية.  حالتهن  على 
ال�سهيونية  الأحزاب  يف  املر�سحني 

احلرب  و�سن  الكني�ست  لنتخابات 
انتخابية  كدعاية  الأ�رشى  كل  على 
اأكرث  اأ�سوات  ح�سد  اأجل  من  لهم 
اجلمهور  من  القرتاع  �سناديق  يف 
اليهودي ال�سهيوين اليميني واملهوو�س 
التي  الأخبار  هذه  مثل  ل�سماع  بحبه 
تخ�س بتعذيب الأ�رشى الفل�سطينيني، 
ا من قبل غلعاد اإردان، الذي  خ�سو�سً
عنها  اأعلن  عقوبات  �سل�سلة  فر�س 
اإردان"  "خطة  با�سم  وعرفت  م�سبًقا 
والتي تطبق عليهم وو�سلت اإىل ذروتها 
مع الأحداث الأخرية يف �سجن النقب 
وقبله يف عدد من ال�سجون ال�سيا�سية 
الأخرى، وهي ت�سييقات �ستزداد كلما 
هذه  اأكرث.  النتخابات  موعد  اقرتب 
الت�سييقات طالت الأ�سريات يف �سجن 
ففي  وب�سدة،  بق�سوة  ا،  اأي�سً الدامون، 
الوقت الذي ان�سغلت الأغلبية باأحداث 
اقتحام �سجن النقب وباأخبار الأ�رشى 
وبانتخابات  جهة،  من  فقط  الرجال 
انفردت  اأخرى،  جهة  من  الكني�ست 
بالأ�سريات  الدامون  �سجن  اإدارة 
عقوبات  �سل�سلة  عليهن  ومار�ست 
م�سمى  غري  ولأجل  الق�سوة  �سديدة 
ومن غري اأي �سبب، منها منع زيارات 
�سجل  الالتي  الأ�سريات  عن  الأهل 
تابعات  اأ�سريات  اأنهن  التحقيق  مبلف 

الأ�سريات  باأّن  علًما  حما�س،  حلركة 
اأنف�سهن  يق�سمن  ل  املعتقل  يف 
بل  اأبًدا  والف�سائل  الأحزاب  ح�سب 
كفل�سطينيات؛  فقط  اأنف�سهن  يعرفن 
زيارات  تقلي�س  اإىل  بالإ�سافة 
رف�س  ويتم  مت  حيث  لهن،  املحامني 
املحامني  زيارة  طلبات  من  الكثري 
وعلى  عليهن  والطمئنان  لزيارتهن 
الزيارات  هذه  تعترب  حيث  اأحوالهن، 
الأ�سريات  لتوا�سل  الوحيدة  الطريقة 
الظروف  هذه  كل  مع  اخلارج.   مع 
ومل  الأ�سريات  ت�ست�سلم  مل  ال�سعبة 
بل  عليهن،  الواقع  بالأمر  ي�َسِلّمن 
اأو�ساعهن  حت�سني  اأجل  من  تكاثفن 
اأن  ا�ستطاعتهن  بقدر  ويحاولن 
النتهاكات  وهذه  الظلم  هذا  يقاومن 
حيث  حياتهن،  وم�سري  حلقوقهن 
رف�سن ويرف�سن الدخول اإىل الزنازين 
على  خوًفا  النهار  �ساعات  خالل 
�سديد  كهربائي  متا�س  من  حياتهن 
كما  حلظة!  كل  يف  ح�سوله  حمتمل 
كو�سيلة  الطعام  وجبات  باإرجاع  قمن 
املعتقل،  اإدارة  على  و�سغط  رف�س 
مبالية  غري  زالت  ما  الإدارة  اأن  اإل 
املعر�سة  وحياتهن  مب�سريهن 
حدوث  وقبل  الآن،  ال�سديد!  للخطر 
العامل  يف  الأحرار  كل  على  الكارثة، 

الت�سامن مع الأ�سريات والتحرك من 
الطرق  وبكل  حياتهن  واإنقاذ  اأجلهن 
اإدارة  ال�سغط على  اأجل  املتاحة من 
ال�سجون  وم�سلحة  الدامون  �سجن 
اإىل  وقت  باأ�رشع  بنقلهن  الإ�رشائيلية 
معتقل بظروف اأف�سل اأو حل امل�سكلة 

من اأ�سا�سها منًعا حلدوث الكارثة.
لي�ست الأ�سريات الـ 46 فقط من يع�سن 

حتت هذا اخلطر! فمن اجلدير ذكره، 
الأ�سبال  الأ�رشى  نقل  مت  اأنه  ا،  اأي�سً
املقد�سيني من �سجن جميدو اإىل هذا 
طفاًل   32 وعددهم  ا،  اأي�سً املعتقل، 

اأ�سرًيا دون �سن الـ 18 عاًما.
الأ�سريات  يتهدد  ل  اخلطر  هذا  اإن 
الأ�رشى  هوؤلء  ا،  اأي�سً اإمنا،  فقط، 

الأطفال.

يف ت�سرين ثاٍن 2018، نقلت الأ�سريات من الق�سم القدمي يف معتقل الدامون، واأ�سريات معتقل ال�سارون اإىل ق�سم جديد يف �سجن الدامون، روجت اإدارة م�سلحة ال�سجون اآنذاك اأن الق�سم اجلديد 
الذي �سي�سم كل الأ�سريات مًعا �سيكون اأف�سل، واأن �سبب النقل الرئي�سي هو حت�سني ظروفهن، كما قالت الإدارة اأن الزنازين التي �ستحوي الأ�سريات يف الق�سم اجلديد هي زنازين اأف�سل من كل 

النواحي وخا�سة يف امل�ساحة والظروف احلياتية اليومية فيها. 

الأ�سريات يف خطر!

عقب زيارة حمامي الهيئة لهما يف عزل "ع�سقالن"

الأ�سريان و�ساحي و�سامل اأُ�سيبا بك�سور يف الأنف وال�سدر وكدمات يف  خمتلف اأنحاء اجل�سد
الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  حمامي  قام 
كل  بزيارة  عجوة  كرمي  واملحررين 
حممد  ي�رش  اإ�سالم  الأ�سريين  من 
حمافظة  من  عاماً(   37( و�ساحي 
عاماً(   30( �سامل  عادل  وعدي  جنني 
حلم،  بيت  ق�ساء  ال�سواورة  بلدة  من 
واللذان يقبعان حالياً يف عزل معتقل 
للغاية،  �سعبة  بظروف  "ع�سقالن" 

والعتداء  بهما  التنكيل  عقب  وذلك 
يف  النقب  اأحداث  خالل  عليهما 
الأ�سابيع املا�سية، بدعوى حماولتهما 

طعن �سجانني يف "النقب".  
على  حت�سن  هناك  باأن  عجوة  واأ�سار 
الو�سع ال�سحي لكال الأ�سريين، لكنهما 
العتداء  اآثار  من  ي�ستكيان  يزالن  ل 
على  وح�سي  ب�سكل  بال�رشب  عليهما 

اجلزء العلوي من ج�سدهما، مو�سحاً 
باأنه بعد العتداء عليهما  مت نقلهما 
�ساعتني،  ملدة  "�سوروكا"  م�سفى  اإىل 
�سجن  يف  التحقيق  اإىل  ثم  ومن 

"ع�سقالن".  
ل  و�ساحي  الأ�سري  باأن  عجوة  وبني 
يزال يعاين من ك�رش بالأنف وكدمات 
من  اأي�ساً  ويعاين  بالعينني،  واحمرار 

ظهره  يف  وكدمات  بال�سدر  ك�رش 
ورجليه، وهناك  ثماين غرز يف جبينه، 
اإجراء حماكمة داخلية له يف  وقد مت 
املعتقل، وُفر�س بحقة عدة عقوبات 
يوماً،   14 لـ  بعزله  متثلت  والتي 
والكانتينا  ذويه  زيارة  من  وحرمانه 

لثمانية �سهور.
ي�ستكي  فهو  �سامل  الأ�سري  عن  اأما 

الراأ�س  يف  خفيفة  كدمات  من 
يف  غرز  عدة  وهناك  عينه،  واأ�سفل 
جبينه، وقد اأُجريت له اأي�ساً حماكمة 
داخلية وُفر�س بحقه عقوبات عديدة 
متثلت بعزله لأ�سبوعني وحرمانه من 
�ستة  ملدة  الكانتينا  ومن  ذويه  زيارة 
بقيمة  مالية  غرامية  وفر�س  اأ�سهر، 
اأن  الأ�سريين  كال  ولفت  �سيكل.   564

انفجار الأو�ساع يف "النقب" يف الأيام 
نتيجة  اإل ردة فعل  املا�سية،  ما هو 
التي  القمعية  التفتي�سات  �سيا�سة 
اإدارة املعتقل والجراءات  تقوم بها  
التع�سفية التي اتخذتها بحق الأ�رشى 
اأق�سام  بني  ت�سوي�س  اأجهزة  بتثبيت 
وا�سحاً  املعتقل، والتي ت�سكل خطراً 

على �سحة و�سالمة الأ�رشى.  

اأحدهم بطحوه على الأر�ض واآخر تعمدوا دفعه عن درج بيته

هيئة الأ�سرى: �سهادات حية لأ�سرى وقا�سرين ُنكل بهم خالل العتقال
واملحررين  الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  عن  �سادر  تقرير  نقل 
اأدىل بها عدد من الأ�رشى والقا�رشين  ، افادات جديدة 
القابعني يف عدة �سجون اإ�رشائيلية ، ي�سفون من خاللها 
ما تعر�سوا له من �رشب واعتداءات وح�سية واإهانة اأثناء 

عملية اعتقالهم وا�ستجوابهم.
�سهادة  الهيئة،  تقرير  ر�سدها  التي  الفادات  بني  ومن 
الأ�سري حممد الدرواي�س )20 عاماً( من بلدة دورا ق�ساء 
اخلليل، والذي جرى اعتقاله بالقرب من منزله لياًل بعد 
مهاجمته من قبل عدد من اجلنود وبطحه على الأر�س، 
خمتلف  على  واللكمات  بال�رشب  عليه  انهالوا  ثم  ومن 
ومل  بنادقهم،  واأعقاب  واأرجلهم  باأيديهم  ج�سده  اأنحاء 
يعتدون  نابية وهم  باألفاظ  ال�ستم  من  اأي�ساً  الأ�سري  ي�سلم 
عليه، ومن ثم جروه اإىل اجليب الع�سكري، وطوال تواجده 
اقتادوه  بقوة،  راأ�سه  على  يتوقفوا عن �رشبه  باجليب مل 
ومت  ل�ستجوابه،  اأربع"  "كريات  م�ستوطنة  اإىل  فيما بعد 

احتجازه هناك بغرفة باردة جداً ملدة يوم كامل، تعر�س 
اليدين  مقيد  وهو  ال�سديد  لل�رشب  الوقت  ذلك  خالل 
ومع�سوب العينني، ومت نقله عقب التحقيق معه اإىل مركز 

توقيف "عت�سيون" حيث يقبع الآن.   
حممد  القا�رش  بالأ�سري  الحتالل  قوات  نكلت  بينما 
اقتحام  بعد  وذلك  عاماً(   16( العمر  من  البالغ  الأ�سمر 
منزله يف خميم جنني وتفجري مدخل البيت، حيث هاجمه 
وتعمدوا  احلائط  باجتاه  بدفعه  وقاموا  اجلنود  عدد من 
من  اأخرجوه  وبعدما  مرات،  عدة  باحلائط  راأ�سه  طرق 
�سلم  على  بدفعه  فقام  ايذائه  اجلنود  اأحد  تعمد  البيت 
البيت مما اأدى اإىل �سقوط الفتى، ومل يكتفوا بذلك فقط 
بل قاموا بجره م�سبنب له عدة كدمات يف ج�سده، نقلوه 
بعدها اإىل مع�سكر جي�س قريب واأبقوه حتت الربد واملطر 
احلمام،  بدخول  خاللها  له  ي�سمحوا  مل  �ساعات  لعدة 
اإىل  بعدها  ونُقل  املع�سكر  يف  �ساعات  لعدة  احتجزوه 

معتقل "جمدو". يف حني اعتدى جي�س الحتالل بال�رشب 
الفتى يزن �سليط )16 عاماً( عقب مداهمة  املربح على 
يتوقف  الطريق مل  وطوال  فجراً يف خميم جنني،  منزله 
اجلنود عن �رشبه على رقبته وراأ�سه، ومن ثم جرى نقله 
اإىل مع�سكر اجللمة، وبقى يف الربد والعراء ل�ساعات طويلة 
واأثناء تواجده هناك مل يتوقف اجلنود عن �سفعه واهانته، 
"جمدو".  اإىل ق�سم الأ�رشى الأ�سبال يف  وبعدها مت نقله 
كما و�سجل تقرير الهيئة اعتداء جنود الحتالل بال�رشب 
)18 عاماً( من  ال�سابني رمزي عوي�س  ب�سكل عنيف على 
اللنب ال�رشقية ق�ساء مدينة نابل�س، وحممد �سليمان )18 
عاماً( من بلدة ترم�سعيا ق�ساء رام اهلل، وذلك خالل عملية 
له من  تعر�سا  ما  اإىل  بال�سافة  منزلهما،  اعتقالهما من 
تهديد و�رشاخ و�ستم باأقذر امل�سبات خالل ا�ستجوابهما 
يف مراكز التحقيق. يذكر باأن الأ�سريين يقبعان حالياً يف 

معتقل "عوفر".  

اجلمعة05 ال�سبت 06  اأفريل  2019  املوافـق  ل28رجب 1440هـ 11

بني الأ�سر والرباط 

عائلة جنيب... اأمناء 
م�سلى باب الرحمة!

اأمناء م�سلى باب الرحمة...هذا اللقب الذي ا�ستحقته عائلة جنيب يف 
القد�س املحتلة، فقد نذرت حتى اليوم خم�سة من اأبنائها لفتح  م�سلى 
باب الرحمة �رشق امل�سجد الأق�سى، رغم املخاطر املحيطة بفاحتيه.

اأحدث فاحتي عائلة جنيب كانا ال�سابني توفيق وب�سار جنيب، اللذان 
توجها منذ ال�سباح الباكر نحو م�سلى باب الرحمة، وهما يعلمان 
اأن �رشطة الحتالل تالحقهما خطوة بخطوة وت�سّور عملهما، اإل 

اأنهما وا�سال وفتحا امل�سلى اأمام كامريات ال�رشطة، التي اعتقلتهما 
فور قيامهما بذلك. و�ساح امل�سلون يف حميط امل�سلني موؤيدين 

ال�سابني"اآجركما اهلل، روحكم ما يهمها اعتقال"، فرد عليهما ال�سابان 
بابت�سامة هادئة وراأ�س منت�سب، وخطوات واثقة �سارت مع �رشطة 

الحتالل فرحة بال�رشف الذي نالته.



عي�شة ق.

�شوف ت�شهد الأ�شابيع املقبلة �شدا 
بالتناف�س  يتعلق  فيما  للأع�شاب 
الثاين  واملركزين  اللقب  على 
املتتالية  التعرثات  بعد  والثالث 
للرائد احتاد العا�شمة الذي ي�شجل 
النتائج  انهيارا كبريا على م�شتوى 
بعد �شقوطه يف فخ الهزمية بثلث 
وخ�شارة  التوايل  على  مقابلت 
نادي  اأمام  العا�شمية  الداربيات 
و�شباب  اجلزائر  مولودية  بارادو، 
الأندية  جعل  ما  وهو  بلوزداد، 
بحظوظها  تتم�شك  امللحقة 
التتويج  على  التناف�س  يف  كاملة 
خا�شة  الوطنية  البطولة  بلقب 
عددا  متلك  فرق  تواجد  ظل  يف 

على  املتاخرة،  املباريات  من 
ميلك  الذي  بارادو  اأندية  غرار 
عن  الفارق  لتقلي�س  ثمينة  فر�شة 
اإىل  نقاط،  ثلث  اإىل  ال�شدارة 
و�شبيبة  اجلزائر  مولودية  جانب 
لقاءين  ميلكان  اللذان  ال�شاورة 
ق�شنطينة  �شباب  بينما  موؤجلني، 
متاأخرة  مقابلت  ثلث  اأمام 
اأربع  ميلك  داي  ح�شني  ون�رص 
يعد  اأين  موؤجلة،  كاملة  مواجهات 
بعدة  اجلاري  الكروي  املو�شم 
اللعب على  يتعلق  فيما  مفاجاآت 
ت�شوية  انتظار  يف  الأوىل،  الأدوار 
تهدد  التي  املتاأخرة  اللقاءات 
بقلب املوازين على م�شتوى كوكبة 
و�شط  اأندية  و�شعود  املقدمة 

الرتتيب اإىل »البوديوم«.

الرتتيب  موؤخرة  فاإن  املقابل،  يف 
تعرف ازدحاما للأندية التي تلعب 
ال�رصاع  ظل  يف  ال�شقوط  على 
الأندية،  بني  البقاء  على  القوي 
مولودية  اأندية  خلط  بعد  خا�شة 
ودفاع  بلوزداد  �شباب  بجاية، 
كانت  والتي  للأوراق  تاجنانت 
تتواجد يف املنطقة احلمراء قبل 
اجلولة  يف  انت�شارها  ي�شاهم  اأن 
للخطر  مغادرتها  يف  ال�شابقة 
ومت�شكها بحبل البقاءن فيما جتد 
اأوملبي  مليلة،  عني  جمعية  اأندية 
نف�شها  بلعبا�س  واحتاد  املدية 
اإىل  عليه،  حت�س  ل  موقف  اأمام 
ت�شارع  فرق عريقة  تواجد  جانب 
من اأجل البقاء يف �شورة مولودية 

وهران واأهلي برج بوعريريج.

البقاء وحده حقق  العا�شمة  الو�شيف ومنطقة اخلطر واحتاد  بني  �شباق اللقب وال�شقوط ي�شعل البطولة الوطنية14 نقطة 
يتوا�شل ال�شو�شبان�س يف مطاردة اجلوالت اخلم�س املتبقية على اإ�شدال ال�شتار عن 
الرابطة املحرتفة االأوىل،  اأين مل حت�شم االأندية اللعب على التتويج باللقب ولعب 

االأدوار االأوىل اإىل جانب عدم �شمان االأندية للبقاء ما عدا املت�شدر احتاد العا�شمة 
الذي تاأكد بقاوؤه ح�شابيا، بينما 15 فريقا الزال يلعب ح�شابات البقاء خا�شة اإذا علمنا 

اأن الفرق يف النقاط بني الو�شيف وثالث املهددين بال�شقوط 14 نقطة فقط قبل خم�س 
جوالت على  نهاية املو�شم يف انتظار ت�شوية املقابالت املتاأخرة

االأن�شار يقتحمون 
تدريبات اأول اأم�س 

وي�شرون على الفوز 
اأمام الن�شرية

�شليماين مدربا 
جديدا الحتاد 

بلعبا�س ويراهن 
على البقاء

عّينت اإدارة فريق احتاد بلعبا�س 
مدربا  �شليماين  اأحمد  �شيد 
للمدرب  خلفا  للفريق  جديدا 
امل�شتقيل ر�شوان حفاف الذي 
وا�شتقال  املن�شفة  برمي  قام 
عقب  مبا�رصة  من�شبه  من 
النادي  بها  مني  التي  اخل�شارة 
وهي  بجاية  مولودية  اأمام 
حيث  التوايل،  على  الرابعة 
مع  بالتفاق  الإدارة  قامت 
وافق  والذي  �شليماين  املدرب 
الفنية  العار�شة  قيادة  على 
فيما تبقى من املو�شم الكروي 
اإنقاذ النادي من  احلايل بهدف 
ال�شقوط والذي مل ينزل ح�شابيا 
اأين  الثانية،  الرابطة  اإىل  بعد 
من  للخروج  نقاط  ب�شبع  يبتعد 
منطقة اخلطر، وعقد �شليماين 
اأم�س ندوة �شحافية  اأول  م�شاء 
الفني  الطاقم  اأع�شاء  رفقة 
خلل  معه  يعمل  �شوف  الذي 
الفرتة املقبلة من اأجل احلديث 
النادي،  حول مهامه على راأ�س 
اإدارة  مع  بالتفاق  مّتت  والتي 
الفريق على اإنقاذ الت�شكيلة من 
النزول اإىل الدرجة الدنيا، رغم 
اأن املهمة �شوف تكون �شعبة يف 
تتناف�س  فرق  عدة  تواجد  ظل 

على البقاء.
مدرب  خام�س  �شليماين  ويعترب 
الفنية  العار�شة  على  مير 
انطلق  منذ  »املكرة«  لت�شكيلة 
املو�شم الكروي احلايل، بعدما 
التون�شي  من  كل  عليها  ا�رصف 
بوزيدي،  يو�شف  بوعكاز،  معز 
حفاف  ور�شوان  زوبا  اجليليل 
اجلمهورية  كاأ�س  اأحرز  الذي 
كان  اأي�شن  املن�رصم  املو�شم 
�شي  ال�شابق  للمدرب  م�شاعدا 
وهو  الوزاين،  �رصيف  الطاهر 
على  بال�شلب  يوؤثر  الذي  الأمر 
ظل  يف  الت�شكيلة  العب  طريقة 
املدربني  من  كبري  عدد  تداول 

على العار�شة الفنية.
احل�شة  �شهدت  املقابل،  يف 
التدريبية التي اأجراها اللعبون 
م�شاء اأول اأم�س اقتحام الأن�شار 
ال�شتم  من  وابل  وجوا  الذين 
ب�شبب  للعبني  والنتقادات 
للت�شكيلة  ال�شلبية  النتائج  توايل 
الفوز  حتقيق  يف  ف�شلت  التي 
التوايل  على  مباريات  �شبع  يف 
الرتتيب  موؤخرة  يف  وتتواجد 
لتكون اأول املهددين بال�شقوط، 
اأين اأ�رّص الأن�شار على �رصورة 
حتقيق الفوز يف اللقاء املتاأخر 
الذي ينتظرهم الأربعاء املقبل 
�شمن  داي  ح�شني  ن�رص  اأمام 
عن  املتاأخر  اللقاء  ت�شوية 

اجلولة 22 بني الفريقني.
عي�شة ق.

اإحتاد احلرا�س يتم�شك بالبقاء القبة تعقد مهمتها والبليدة تنهار

الزيانيون واأبناء الزيبان اأكرب امل�شتفيدين والرائد ي�شقط

اأكرب  تلم�شان  وداد  فريق  خرج 
 26 اجلولة  نتائج  من  امل�شتفيدين 
بعدما  الثانية  املحرتفة  للرابطة 
اأحرز فوزا ثمينا من خارج القواعد 
احتاد  امل�شيف  ح�شاب  على 
الر�شيد  بتدعيم  له  ميح  عنابة 
بتقلي�س  له  �شمحت  نقاط  بثلث 
نقطتني  اإىل  ال�شدارة  عن  الفارق 
بقوة  حظوظه  ويرفع  فح�شب، 
التاأ�شريات  اإحدى  اإحراز  اأجل  من 
اإىل دوري  الثلث املوؤهلة لل�شعود 
قبل  توقف  اللقاء  وكان  الأ�شواء، 
ب�شبب  الأ�شلي  التوقيت  نهاية 
اعتداء جماهري عنابة على احلكم 

تعرث  الزيانيون  وا�شتغل  امل�شاعد، 
القواعد  داخل  ال�شلف  جمعية 
لتقا�شم  احلرا�س  احتاد  اأمام 
املركز الثاين منا�شفة معها، بينما 
توا�شل ت�شكيلة »ال�شفراء« التم�شك 
من  اخلروج  اأجل  من  بحظوظها 

منطقة اخلطر وحتقيق البقاء.
يف  مقرة  جنم  الرائد  �شقط  بينما 
�شل�شلة  بعد  الأوىل  الهزمية  فخ 
عندما  خ�شارة،  دون  مباراة   15
جمعية  اأمام  القواعد  خارج  خ�رص 
ب�شكرة  احتاد  وا�شتغل  وهران، 
�شكيكدة  ل�شبيبة  ال�شتقبال  فر�شة 
التي  النت�شارات  نغمة  وا�شتعاد 

على  بال�رصاع  التم�شك  له  ت�شمح 
ال�شعود بقوة حيث يبتعد بنقطتني 
عن البوديوم قبل اربع جولت على 
اإ�شدال ال�شتار عن املو�شم الكروي 
اجلاري، يف املقابل تقل�شت حظوظ 
ومولودية   غليزان  �رصيع  فريقي 
ال�شعود بعد  اللعب على  العلمة يف 
تعرثهما خارج الديار بتعادل الأول 
اأمام رائد القبة وخ�شارة الثاين اأمام 
امل بو�شعادة، اأين عقد رائد القبة 
بعد  اخلطر  منطقة  يف  و�شعيته 
�شباق  ثمينتني يف  نقطتني  ت�شييعه 

البقاء.
ع.ق.

الدورة الدولية لالأوا�شط فر�شار بكرواتيا

اإق�شاء اجلزائري 
رقيق يف الدور 32

اجلزائري  التن�س  لعب  اأق�شي   
 32 الدور  يف  رقيق  حمزة  �شمري 
فر�شار  للأوا�شط  الدولية  للدورة 
خ�شارته  عقب   بكرواتيا،  اجلارية 
جونا�س  الت�شيكي  اللعب  اأمام 
مقابل  �شوطني  بواقع  فوريجتيك 
رقيق  حمزة  يتمكن  ومل  �شفر، 
امل�شنف  الت�شيكي  اأمام  ال�شمود 
انهزم   حيث  اجلدول،  يف  الأول 
بنف�س النتيجة 6-0، 6-0، يف الدور 
اللعب  على  اجلزائري  فاز  الأول 
ال�شلوفاكي فيليب جيف بلنين�شاك 

بواقع �شوطني لواحد، وتاأخر >ابن 
بنتيجة  الأول  ال�شوط  يف  وهران< 
على  الطاولة  يقلب  اأن  قبل   ،6-4
مناف�شه وب�شعوبة يف لقاء دام اأكرث 
اإىل  دقيقة.  و30  �شاعات  من ثلث 
جانب فوريجتيك ت�شهد هذه الدورة 
امل�شنفة يف الدرجة الأوىل م�شاركة 
امل�شنفني يف  اللعبني  من  العديد 
الت�شنيف  مراكز متقدمة ن�شبيا يف 
العاملي على غرار الت�شيكي جريي 

لي�شيكا والفرن�شي فالنتني رووي.
وكاالت

البطولة الوطنية الع�شكرية لل�شباحة

تتويج فريق الناحية 
الع�شكرية الثانية

توج فريق الناحية الع�شكرية الثانية ذكور 
واإناث بلقب البطولة الوطنية الع�شكرية 
التي   2019-2018 ملو�شم  لل�شباحة 
الريا�شي  باملركب  ام�س  اأول  اختتمت 
الع�شكرية  للناحية  الع�شكري  اجلهوي 
الثانية بوهران، وب�شط �شباحو و�شباحات 
الناحية الع�شكرية الثانية �شيطرتهم على 
هذه البطولة التي انطلقت الأحد الفارط 
ريا�شية  و16  ريا�شي   48 مب�شاركة 
ميثلون 12 فريقا من خمتلف املدار�س 
والنواحي الع�شكرية عرب الوطن، وح�شد 
يف  الثانية  الع�شكرية  الناحية  فريق 
املجموع ما ل يقل عن 13 ميدالية لدى 
من  مكنه  ما  ذهبيات،   9 منها  اجلن�شني 
الفرق  ح�شب  الأوىل  املرتبة  احتلل 
فريق  والإناث.وحافظ  الذكور  عند 
لقبه  على  بذلك  الناحية  لهذه  الذكور 
الذي فاز به املو�شم الفارط يف البطولة 
للناحية  الريا�شي  باملركب  اأقيمت  التي 
التي  البطولة  وهي  الثانية،  الع�شكرية 
بخلف  الذكور  على  فقط  اقت�رصت 
الناحية  فريق  اجلاري.ويدين  املو�شم 
بوري�س  اإىل  بفوزه  الثانية  الع�شكرية 
اأيوب عبد املالك املتوج باأربع ذهبيات 
عند الفردي وكذا بن دنيا اأ�شماء اإميان 
الفردي  عند  ميداليات  ثلث  �شاحبة 
اإناث.  واأبدى بوري�س يف ت�رصيح �شعادته 
اإىل  ي�شاف  الذي  الجناز  بهذا  الكبرية 
اأبرزها  ومن  بالألقاب  احلافل  �شجله 

لقب البطولة الإفريقية باألوان نادي عني 
وكذا  بالقاهرة،   2004 �شنة  يف  الرتك 
بالأردن،   2007 �شنة  العربية  البطولة 
يف  عليها  املح�شل  النتائج  اأن  واأ�شاف 
هي  الع�شكرية  الوطنية  البطولة  هذه 
طوال  يبذله  الذي  اجلاد«  العمل  »ثمار 
املادية  بالإمكانيات  ومنوها  املو�شم، 
الع�شكرية  الناحية  قيادة  توفرها  التي 
بالتاألق  لهم  �شمح  ما  لريا�شيها  الثانية 
الكبرية،  الريا�شية  املحافل  يف  دوما 
ميز  الذي  امل�شتوى  وبخ�شو�س 
باأنه  املتحدث  نف�س  لحظ  امل�شابقة، 
يب�رص  وهو  اآخر  اإىل  مو�شم  من  يتطور 
�شباحني  بروز  ظل  يف  »�شيما  باخلري 
�شبان جدد باإمكانهم اإحراز نتائج اأف�شل 
ا�شتمروا  القريب يف حال  امل�شتقبل  يف 
اجلوائز  النهج«.ووزعت  نف�س  على 
وامليداليات على املتوجني خلل حفل 
الختتام الذي تراأ�شه، با�شم اللواء قائد 
عبد  العميد  الثانية،  الع�شكرية  الناحية 
بالناحية  اجلو  قائد  دواي�شية  الكرمي 
كلمته  يف  هناأ  الذي  الثانية  الع�شكرية 
مزيدا  بذل  على  اإياهم  حاثا  الفائزين 
اأخرى خلل  باألقاب  للتتويج  من اجلهد 
مذكر  املقبلة،  الريا�شية  املناف�شات 
يف نف�س الوقت بالأهمية الق�شوى التي 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  قيادة  توليها 

للريا�شة.
وكاالت
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عي�شة ق.

ت�رصيحاته  خالل  بهلول  وثار 
الأوىل  الإذاعية  للقناة  اأم�س 
حول  حادة  بنربة  اأجاب  عندما 
الفدرايل  املكتب  رحيل  �رصورة 
املكتب  ابتعاد  اأنه  وقال  احلايل 
القدم  كرة  يجر  �سوف  احلايل 
ح�سبه  الهاوية  نحو  اجلزائرية 
امل�ستديرة  الكرة  تعي�س  و�سوف 
وحالة  �سعبة  مرحلة  بالدنا  يف 
فراغ، م�سيفا ان املكتب الفدرايل 
خمتلف  اإىل  لال�ستماع  م�ستعد 
اأطياف اللعبة من اأجل التو�سل اإىل 

وجهات نظر متقاربة.
دفعت  التي  الأ�سباب  بهلول  وبّرر 
اجلمعية  عقد  تاأجيل  اإىل  بالفاف 

عدم  ب�سبب  العادية  العامة 
لعهدة  املالية  احل�سيلة  جاهزية 
مو�سحا  الثاين،  عامها  يف  الفاف 
يجهز  مل  الفاف  حما�سب  ان 
احل�سيلة املالية بعد والذي �سوف 
يحولها بدوره اإىل خبري املحا�سبة 
ب�سفة  املايل  التقرير  جتهيز  قبل 
من  اأنه  املعني  وا�ساف  نهائية، 
ح�سن احلظ اأن الهيئة الكروية مل 
اجلمعية  انعقاد  تاريخ  عن  تعلن 
كان  واإل  �سابق  وقت  يف  العامة 
املرت�سدون اأقاموا القيامة ح�سبه، 
وا�ستطرد املعني اأن الفاف لي�ست 
مقيدة بتاريخ معني من اجل عقد 
الأمر  ما يف  وكل  العامة  جمعيتها 
�سيكون  لنعقادها  اأجل  اآخر  اأن 
م�سيفا  املقبل،  جوان   30 قبل 

بتمرير احل�سيلتني  متفائلون  اأنهم 
التح�سريات  وكل  والأدبية  املالية 
ال�سدد  هذا  يف  بها  يقومون  التي 

ت�سري بطريقة قانونية.
امل�سوؤولني  النار على  بهلول  وفتح 
بخ�سو�س  اجلزائرية  بالأندية 
بدون  يطلقونها  التي  التهامات 
رئي�س  اتهامات  على  ورد  اأدلة، 
زعيم  البا�سط  عبد  عنابة  احتاد 
الذي اتهم رئي�س الفاف خري الدين 
اأين  املباريات،  بكول�سة  زط�سي 
خلفها  الت�رصيحات  تلك  اأن  ا�سار 
الأخري  ب�سخ�س  مغر�سة  حملة 
و�سوف تكون هناك قرارات رادعة 
حتى تكون عربة جلميع امل�سوؤولني، 
بتحويل  الراأي  ي�ساند  اأنه  م�سددا 
تلك الت�رصيحات النارية دون اأدلة 

و�رصاء  الكول�سة  يف  التورط  حول 
العدالة  اإىل  والر�سوة  املباريات 
امل�ستديرة  الكرة  تطهري  اأجل  من 
الأدلة  داعيا من ميلك  بالدنا،  يف 
اإىل اإظهارها والتحول نحو الق�ساء 

لأخذ حقوقه.
اجلهوية  الرابطة  رئي�س  ونفى 
رئي�س  نائب  ا�ستقالة  للطارف 
اأنه  قال  اأين  حداد،  ربوح  الفاف 
الفدرايل  لزال ع�سوا يف املكتب 
يف الوقت الراهن، واأ�رص اأنه لي�س 
تقدمي  اأجل  من  املنا�سب  الوقت 
اإىل  بالبقاء  مطالبا  ال�ستقالة، 
جانب املكتب الفدرايل يف الوقت 
ال�ستقالة  اأن  قال  حيث  الراهن 
من  هروب  الراهن  الوقت  يف 

امل�سوؤولية.

اأكد اأن انعق�د اجلمعية الع�مة للف�ف يف 30 جوان ك�أق�شى تقدير

بهلول: ت�صريحات باعمر مغلوطة والوقت حان للتوجه اإىل العدالة
رف�ض ع�شو املكتب الفدرايل لالحت�دية اجلزائرية لكرة القدم عم�ر بهلول االته�م�ت التي تط�ل �شرعية الهيئة الكروية، حيث 

ك�شف اأن كل م� قيل حول املو�شوع ال اأ�ش��ض له من ال�شحة ب�عتب�ر انه ك�ن املكلف بو�شع ق�ئمة 18 ع�شوا للمكتب الفدرايل ويف هذا 
اخل�شو�ض قدم ملفني لرئي�ض جلنة الرت�شيح�ت ب�عمر الذي ك�ن رئي�ض جلنة الرت�شيح�ت يف تلك الفرتة وط�لبه ب��شتكم�ل امللف 

وذلك م� حدث مو�شح� اأن املكتب الفدرايل احل�يل يقوم مبه�مه ب�شفة �شرعية ال غب�ر عنه� ح�شبه

بطلة اإفريقي� للجيدو ك�نت املر�شحة لولوج 
حكومة بدوي

�صحب حقيبة وزارة ال�صباب والريا�صة 
من �صواكري لفائدة برناوي

�شب�ب ق�شنطينة / الرتجي التون�شي اليوم 
ابتداء من 20:00

ال�صيا�صي يبحث عن ن�صف 
تاأ�صرية املربع الذهبي

تالحق  اأ�سحت  الف�سائح  اأن  يبدو 
با�ستمرار  اجلزائرية  الريا�سة 
يف  م�سجلة  عالمة  اإىل  وحتّولت 
انفجرت  بعدما  وذلك  بالدنا، 
حول  الثقيل  العيار  من  ف�سيحة 
اأقدام  حتت  من  الب�ساط  �سحب 
ال�سابقة  اجلزائرية  امل�سارعة 
منها  و�سحب  �سواكري  �سليمة 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  حقيبة 
خلفا  لتوليها  مر�سحة  كانت  التي 
للوزير ال�سابق حممد حطاب قبل 
اجلديدة  احلكومة  اإعالن  يتم  اأن 
والتي �سّمت ا�سم رئي�س الحتادية 
الروؤوف  عبد  للمبارزة  اجلزائرية 
برناوي الذي مت �سمه غلى حكومة 

نور الدين بدوي.
عدم  فاإن  امل�سادر  نف�س  وح�سب 
يف  ال�سابقة  اإفريقيا  بطلة  ت�سلم 
وال�سباب  وزارة  حقيبة  اجليدو 
رئي�س  من  ب�سغط  جاء  والريا�سة 
اجلزائرية  الأوملبية  اللجنة 
ا�ستعمل  الذي  برياف  م�سطفى 

ذراعه  اإىل  منحها  اأجل  من  نفوذه 
الأمين برناوي من اأجل ال�رصاف 
الفرتة  خالل  القطاع  على 
والتي  احلالية  للحكومة  النتقالية 
مهامها ت�رصيف الأعمال اإىل حني 
جديدة  جمهورية  رئي�س  انتخاب 
بعد ا�ستقالة الرئي�س ال�سابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
اإىل  مر�سحة  �سواكري  وكانت 
والريا�سة  ال�سباب  لوزيرة  التحول 
اأين  الريا�سي،  مل�سوارها  بالنظر 
و�ساركت  قارية  األقاب  عدة  نالت 
يف الألعاب الأوملبية والتي متكنت 
خاللها من اإحراز املركز اخلام�س 
الأمم  �سفرية  اعتبارها  جانب  اإىل 
وارتباطها  للطفولة،  املتحدة 
اأن  اإل  الجتماعية  بالعالقات 
الذي  برناوي  نحو  حتولت  الأمور 
اجلزائري  للوفد  رئي�سا  تعيينه  مت 
الأوملبية  الألعاب  يف  امل�سارك 

املقررة بطوكيو 2020.
عي�شة ق.

حمالوي  ال�سهيد  ملعب  ي�رصب 
بق�سنطينة موعدا مع مباراة قوية 
ق�سنطينة  �سباب  فريقي  جتمع 
تندرج  والتي  التون�سي  والرتجي 
�سمن لقاء ذهاب الدور ربع النهائي 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  ملناف�سة 
حيث ي�سعى ممثل الكرة اجلزائرية 
اإىل موا�سلة  يف املناف�سة القارية 
التاألق وحتقيق الفوز الذي ي�ساهم 
ملقابلة  حت�سبا  مهمته  ت�سهيل  يف 
الأ�سبوع  نهاية  املقررة  الإياب 
املقبل، وي�رص لعبو ال�سباب على 
وحتقيق  بقوة  ال�رصب  موا�سلة 
املفاجاأة من خالل ت�سجيل نتيجة 
النادي  قيادة  يف  ت�ساهم  مريحة 
لأول  النهائي  لن�سف  التاأهل  اإىل 
القارية،  م�ساركاته  تاريخ  يف  مرة 
يف  �سعوبة  الالعبون  يجد  ل  اأين 
القارية  املناف�سة  مع  التكيف 
تاريخ  مرة يف  لأول  ي�سلون  والتي 
النهائي  ربع  دورها  اإىل  الفريق 
القارية،  م�ساركاته  ثاين  يف  وذلك 
على  ي�رصون  التي  الفر�سة  وهي 
بعيدا  الذهاب  على  ا�ستغاللها 
املوؤهلة  التاأ�سرية  ن�سف  وحتقيق 
خالل  من  الذهبي  املربع  اإىل 

يف  خا�سة  مريح،  فوز  ت�سجيل 
للناي  املرتفعة  املعنويات  ظل 
عقب رفع الحتاد الإفريقي لكرة 
اللعب دون جمهور،  القدم عقوبة 
الأمر الذي يجعل مدرجات ملعب 
اآخرها  عن  مكتظة  حمالوي 
والأ�سود  الأخ�رص  اللونني  بع�ساق 
والذين يح�رصون للتنقل بقوة من 
بن  الالعب  رفقاء  م�ساندة  اجل 
�رصيفة من اجل حتقيق املهم قبل 
اإىل العا�سمة تون�س  موعد التنقل 

ملوا�سلة م�سوار احللم.
ويح�رص املدرب الفرن�سي ديني�س 
النواحي  كافة  من  اأ�سباله  لفان 
جاهزية  اأف�سل  يف  يكونوا  حتى 
مقابلة  اأهمية  يدرك  واأنه  خا�سة 
ا�ستغالل  يف  يرغب  التي  اليوم 
واأمام  ميدانه  على  خو�سها 
نتيجة  حتقيق  اأجل  من  جمهوره 
نف�سه  لفان  ويجد  ايجابية، 
البدائل  عن  البحث  مع�سلة  اأمام 
الأمر  ويتعلق  امل�سابني  لالعبيه 
بلقا�سمي  بلجياليل،  بالثالثي 
والعمري الذين يغيبون ر�سميا عن 

قائمة املواجهة.
عي�شة ق.

 �شجل ه�تريك واأنهى املو�شم
 هداف� بر�شيد 39 هدف�

بوجناح يقود ال�صد للتتويج 
بطال للدوري القطري

اإىل  ال�سد  فريقه  بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 

التتويج بلقب الدوري القطري ب�سفة ر�سمية بعد الفوز العري�س 

ب�سباعية  الأهلي  نادي  اأمام  لقاءهم  اأم�س يف  اأول  الذي �سجلوه 

اأين  القطري،  الدوري  من   21 اجلولة  حل�ساب  وذلك  لهدفني 

البطولة  على  ال�ستار  اإ�سدال  قبل  واحدة  جولة  اللقب  ح�سموا 

يف  وزمالئه  بوجناح  حققه  الذي  النت�سار  و�ساهم  القطرية، 

تو�سيع الفارق عن اأقرب مالحقيه نادي الدحيل اإىل �سبع نقاط 

كاملة وهو ما جعلهم يح�سمون اللقب والتتويج به للمرة 14 يف 

تاريخ الفريق، ومل يفّوت مهاجم املنتخب الوطني الفر�سة للربوز 

الدوري  يف  جديدة  ثالثية  �سجل  الذي  وهو  جديد  من  والتاألق 

القطري �ساهمت بجعله ينهي املو�سم هدافا للدوري القطري 

للدوري  التاريخي  الهداف  ي�سبح  وبالتايل  هدفا،   39 بر�سيد 

الواحد  املو�سم  يف  ت�سجيال  جزائري  لعب  واأف�سل  القطري، 

بعدما جتاوز الهداف التاريخي للبطولة الوطنية نا�رص بوي�س يف 

ت�سجيل الأهداف باملو�سم الواحد، حيث �سجل الالعب ال�سابق 

ان  قبل   ،1986/1985 مو�سم  هدفا   36 جمموع  القبائل  ل�سبيبة 

اف�سل لعب جزائري  لي�سبح  بر�سيد 39 هدفا  بغداد  يتجاوزه 
ت�سجيال يف املو�سم الواحد.

عي�شة ق.

 فتح الن�ر على الرابطة
 املحرتفة لكرة القدم

عرامة: رجراج والفاف 
�صاعدانا يف رفع العقوبة

ر�سيد  املحامي  ان  ق�سنطينة  �سباب  لفريق  العام  املدير  قويا يف ك�سب معركة رفع عقوبة اللعب دون جمهور على النادي، حيث رجراج والحتادية اجلزائرية لكرة القدم �ساهما يف جناح اإدارته ك�سف  ملفا  ح�رص  رجراج  اأن  اإذاعية  ت�رصيحات  يف  اأم�س  بخ�سو�س من خالل اإر�سال امللف اإىل الحتاد الإفريقي باأ�رصع وقت حتى اإىل الدور اليجابي الذي لعبته الفاف والتي قامت مبهمتها كاملة بالأدلة والرباهني التي تن�سف جماهري �سباب ق�سنطينة، بالإ�سافة اأو�سح  قدمه  الذي  الطعن  على  �رصيعا  الرد  ال�سباب  ي�سمن 
الرابطة املحرتفة معاقبة جمهوره يف لقاء النادي الإفريقي التون�سي. النار على م�سوؤويل  اأمام يف املقابل، فتح املتحث  الفريق  مباراة  تاأجيل  م�سوؤولوها  رف�س  بعدما  القدم  القارية لكرة  اأنهم ميثلون اجلزائر يف املناف�سة  واأ�سار  الدعم وفاق �سطيف،  ي�ستحقون  وكانوا  املتقدم  الدور  هذا  ي�سلون  مرة  قاريا، ولأول  يتناف�س  بقي  الذي  الوحيد  اجلزائري  النادي  يف موعدها جعلن يلعبونها منقو�سني عدديا ويخ�رصون خدمات مو�سحا اأن اإ�رصار هيئة الرئي�س مدوار على برجمة مقابلة الوفاق باعتبارهم 

خم�س لعبني موؤثرين حت�سبا للقاء اليوم اأمام الرتجي.
ع.ق.
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.       حداد مل ي�صتقل وترك املكتب الفدرايل تهرب من امل�صوؤولية



�ساوثغيت يحظى بتكرمي ملكي
نال غاريث �ساوثغيت مدرب املنتخب الإجنليزي اأول ام�س و�سام الإمرباطورية الربيطانية 
عقب قيادته الأ�سود الثالثة لن�سف نهائي كاأ�س العامل رو�سيا 2018، وقدم الأمري ت�سارلز 
الو�سام اإىل �ساوثغيت 48 عاماً الذي ظهر ب�سدريته املعتادة، ب�سبب خدماته لكرة القدم 
وقال   ،2019 اجلديد  للعام  اإليزابيث  بامللكة  اخلا�سة  ال�رشف  لالئحة  �سمه  اأن مت  بعد 
�ساوثغيت ل�سبكة �سكاي �سبورت�س التلفزيونية عقب الحتفال: »الأمر يف غاية اخل�سو�سية، 
اإنها ميزة اأن اأكون مدربا للمنتخب الإجنليزي واأن اأح�سل على و�سام من العائلة املالكة، 
بالعائلة املالكة، هذا يف غاية  اأ�سد املعجبني  اأكون من  اأن  اأنه ملن دواعي فخري  كما 

اخل�سو�سية، اإنها حلظة �ستظل حا�رشة يف ذهني اإىل الأبد«. 
وتلقى املهاجم هاري كني ال�سهر املا�سي ميدالية الإمرباطورية الربيطانية، وت�سدر كني 
قائمة الهدافني بر�سيد �ستة اأهداف يف رو�سيا لكن الفريق ودع النهائيات عقب اخل�سارة 
عليه  الذي ح�سل  الإمرباطورية  و�سام  وجاء  النهائي/  قبل  الدور  2-1 يف  كرواتيا  اأمام 
�ساوثغيت عقب تقدم اإجنلرتا ملركز واحد نحو الرابع يف اأحدث ت�سنيف لالحتاد الدويل 

لكرة القدم بعد الفوز على الت�سيك واجلبل الأ�سود يف ت�سفيات بطولة اأوروبا 2020.

املان يونايتد اال�ست�سالم يف معركة دي خيا
بيع  من  يونايتد  مان�س�سرت  نادي  موقف  عن  ام�س  اأول  بريطاين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
حار�سه الإ�سباين ديفيد دي خيا يف ال�سيف املقبل، ووفًقا ل�سحيفة »مريو« الربيطانية 
اإذا مل  ال�سيفي املقبل، حتى  بيع دي خيا يف املريكاتو  ينوي  يونايتد ل  مان�س�سرت  فاإن 
اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  التوقيع على عقد جديد،  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  الطرفان  يتو�سل 
مان�س�سرت يونايتد ل يخ�سى دخول دي خيا املو�سم الأخري يف عقده بدون جتديد، رغم 
اأن ذلك �سيجعل النادي الإجنليزي يفقد فر�سة بيع حار�سه الذي يقدر بقيمة 75 مليون 

جنيه اإ�سرتليني. 
وو�سلت فرتة مفاو�سات التجديد بني احلار�س الإ�سباين واإدارة اليونايتد حتى الآن اإىل 
18 �سهًرا ولكن دون جدوى، مما جعل النادي الإجنليزي يُفعل بند العام الإ�سايف املوجود 
بالعقد، ومل ي�سل دي خيا اإىل حل و�سط مع اإدارة مان�س�سرت يونايتد ب�ساأن التجديد، لأن 
اإ�سرتليني وهو ما يرف�سه  األف  اأ�سبوعي يتجاوز 350  الالعب يريد احل�سول على راتب 

م�سوؤولو ال�سياطني احلمر حتى الآن.

دميبيلي يندمج تدريجيا يف التدريبات 
اجلماعية

الفرن�سي  القدم،  لكرة  ىالإ�سباين  الدوري  وبطل  مت�سدر  بر�سلونة  نادي  جناح  �سارك 
بقدرته  التفاوؤل  من�سوب  رفع  ما  فريقه،  تدريبات  جزئيا يف  ام�س  اأول  دميبيلي  عثمان 
ربع  الإجنليزي يف ذهاب  يونايتد  على امل�ساركة يف املواجهة املرتقبة �سد مان�س�سرت 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا الأ�سبوع املقبل، واأعلن النادي الكاتالوين: »دميبيلي وغا�سرب 
�سيلي�سن حار�س مرماه الهولندي الذي يعاين من ا�سابة بدوره �ساركا بق�سم من تدريبات 
املجموعة«، وكان دميبيلي ا�سيب بتمزق ع�سلي خالل مباراة فريقه �سد ليون الفرن�سي 
5-1 يف اإياب ثمن نهائي دوري الأبطال يف 13 مار�س املا�سي عندما اأعلن حينها ناديه 

غيابه لفرتة ترتاوح بني 3 و4 اأ�سابيع.
وك�سفت ال�سحف الإ�سبانية اأن دميبيلي لن يكون جاهزا خلو�س مباراة القمة �سد اأتلتيكو 
مدريد يف الدوري املحلي املقررة اليوم، لكنه قد يلتحق باملجموعة يف املباراة �سد 
مان�س�سرت يونايتد الأ�سبوع املقبل، وقالت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« اأن املدرب اإرن�ستو 
فالفريدي �سيخ�سعه لفح�س اجلمعة، لكنه على الأرجح لن ي�ستدعيه اىل الالئحة الر�سمية 
املدعوة ملواجهة اأتلتيكو مدريد لكي يكون جاهزا ملواجهة مان�س�سرت يونايتد، بدورها، 
اأ�رشات �سحيفة »اآ�س« اىل وجود حظوظ ليكون �سمن الالئحة �سد مان�س�سرت يونايتد.                                                      

مان�سيني يعلق على اأزمة بالوتيلي وبونوت�سي
اأول ام�س عن موي�س كني مهاجم  اإيطاليا  دافع روبرتو مان�سيني املدير الفني ملنتخب 
جوفنتو�س ال�ساب، بعد الهتافات العن�رشية التي تعر�س لها اأمام كالياري باجلولة 29 من 
الإيطايل:  »كالت�سيو مريكاتو«  نقلها موقع  مان�سيني، خالل ت�رشيحات  وقال  الكالت�سيو، 
نقف  اأن  ميكننا  ل  للعن�رشيني،  الت�سدي  علينا  يجب  يُحتمل،  ل  كني  �سد  حدث  »ما 
ون�ساهدهم«، واأ�ساف: »علينا اتخاذ موقف �سدهم، واأن نت�رشف ب�سكل اأقوى لكي ننهي 

مثل هذه الأمور، علينا اأن نقوم باملزيد للق�ساء على هذه احلوادث متاًما«.

ح اإنكلرتا الإحراز يورو 2020 دي بروين ير�سّ
األعاب  �سانع  اعترب 
ونادي  بلجيكا  منتخب 
مان�س�سرت �سيتي كيفن دي 
بروين اأن بروز جيل جديد 
املوهوبني يف  ال�سبان  من 
منتخب اإجنلرتا يجعل من 
لإحراز  مر�سحا  الأخري 
 2020 اأوروبا  كاأ�س  لقب 
بطلة  فرن�سا  جانب  اإىل 
بروين  دي  وكان  العامل، 
اأحد اأفراد منتخب بلجيكا 
اإجنلرتا  على  تغلب  الذي 
املركز  مباراة  يف  بالذات 
الثالث يف مونديال رو�سيا 
بروين  دي  وراأى   ،2018
جادون  موهبة  ظهور  اأن 
هاد�سون  وكالوم  �سان�سو 
فودن  فيل  وزميله  اأودوي 
املدرب  كتيبة  يجعل 
غاريث �ساوثغيت من اأبرز 
اللقب  لإحراز  املر�سحني 
بروين:  دي  وقال  القاري، 
الإجنليز  لل�سبان  »قلت 
قبل  �سيتي  مان�س�سرت  يف 

عليهم  يتعني  باأنه  اأ�سبوع 
واحدا  فريقا  لأن  اأدري  ل  اللقب  �سيحرزون  »هل  وتابع:  فرن�سا«،  جانب  اإىل  مر�سحون  باأنهم  اأعتقد  اأوروبا،  بكاأ�س  التتويج 

ي�ستطيع رفع الكاأ�س لكن لديهم فر�سة القيام بعمل جيد يف ال�سنوات الع�رش القادمة«.
وعانى دي بروين من اإ�سابات عدة هذا املو�سم و�سجل هدفني فقط يف الدوري املحلي اآخرهما يف مرمى كارديف الأربعاء 
املن�رشم، خالفا للمو�سم الرائع الذي خا�سه العام املا�سي عندما �ساهم ب�سكل كبري يف اإحراز فريقه لقب الدوري املحلي.، 
اإ�سابات هذا املو�سم ل�سيما من الناحية املعنوية،  اأربع  اأ�ساف دي بروين: »لقد ع�ست مو�سما �سعبا وكان علي العودة من 
اأحاول اأن اأكون يف اأف�سل م�ستوى يل وامل�ساهمة يف اإحراز الفريق بع�س الألقاب، اإذا جنحت يف ذلك �ساأكون �سعيدا«ـ ول يزال 
ال�سيتيزن�س يحارب على اأربع جبهات وهو ي�سعى اإىل اأن يكون اأول فريق يف التاريخ يحرز الرباعية بعد اأن توج بكاأ�س رابطة 

الأندية الإجنليزية، ويت�سدر الدوري الإنكليزي وبلغ ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا ون�سف نهائي كاأ�س اإجنلرتا.

ناديه  مع  ماندزوكيت�س عقده  ماريو  الكرواتي  املهاجم  مدد 
جوفنتو�س الإيطايل حتى 2021 بح�سب ما اأعلن اخلمي�س نادي 
»ال�سيدة العجوز«ـ ويدافع الكرواتي البالغ من العمر 32 عاما 
عن األوان جوفنتو�س منذ جوان 2015 قادما اإليه من اأتلتيكو 
له 43 هدفا يف 159 مباراة مع  الإ�سباين، وقد �سجل  مدريد 
19 متريرة حا�سمة، واأحرز يف �سفوفه ثنائية الدوري والكاأ�س 
يف املوا�سم الثالثة املا�سية اإ�سافة لو�سوله اإىل نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا عام 2017. و�سجل و�سيف بطل مونديال رو�سيا 
مع  خا�سها  التي  املباريات  جميع  يف  اأهداف  ت�سعة   2018

ياأمل  وهو  امل�سابقات،  كافة  �سمن  املو�سم  هذا  جوفنتو�س 
اأن يعزز ر�سيده من الألقاب ل�سيما يف م�سابقة دوري اأبطال 
اأوروبا التي اأحرزها عام 2013 مع بايرن ميونيخ الأملاين حني 
توج الأخري بثالثية تاريخية، واقرتب ماندزوكيت�س من اإحراز 
لقبه الرابع مع ال�سيدة العجوز يف الدوري الإيطايل، فيما يقف 
اأجاك�س اأم�سرتدام الهولندي عقبة بني الكرواتي ولقبه الثاين 
يف دوري الأبطال حني يواجه »ال�سيدة العجوز« يف الدور ربع 
النهائي الأربعاء املقبل ذهابا يف اأم�سرتدام وبعدها ب�ستة اأيام 

اإيابا يف تورينو.

ماندزوكيت�س ميدد عقده مع جوفنتو�س اإىل 2021

ريال مدريد ينفي االهتمام برابيو
الأنباء ريال مدريد ريال مدريد، وينتهي عقد رابيو مع البي اأ�س جي ال�سيف املقبل، و�سيكون لعبا حرا وباإمكانه النتقال لأي ناد يريده، �سهدت ال�ساعات الأخرية وجود �سائعات عديدة تربط الفرن�سي اأدريان رابيو لعب خط و�سط باري�س �سان جريمان ونادي  اأن ريال مدريد تو�سل لتفاق �سفهي مع الالعب، ودفعت تلك  الفرن�سية  بلو�س«  اأمام ويعي�س رابيو حالة توتر وا�سحة مع اإدارة باري�س �سان جريمان منذ رف�سه جتديد عقده، وحاليًا يواجه اإجراء تاأديبيا ب�سبب للخروج والرد، فاأكد م�سدر من النادي ل�سحيفة »ماركا« الإ�سبانية اأن امللكي غري مهتم بالتعاقد مع رابيو.وذكرت قناة »كانال  اأوروبا  اأبطال  الليلة بعد �ساعات قليلة من خروج �سان جريمان من دوري  باأحد املالهي  الهولندي فرينكي دي يوجن من اأياك�س اأم�سرتدام، حيث مل يعد البار�سا بحاجة له يف الوقت احلايل.مان�س�سرت يونايتد، وكان رابيو هدفا لرب�سلونة يف �سوق النتقالت ال�سيفية، قبل اأن يح�سم البلوغرانا التعاقد مع ال�ساب ظهوره يف فيديو �ساخب 
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متابعة نقدية

ّحِة )انعتاق الّرغبة(..! القراءُة عالجًا يف َم�صَ
 �ضدرت الرواية ال�ضاد�ضة )اإنعتاق الرغبة(، للكاتبة املغربية الدكتورة )فاحتة مر�ضيد(،عن املركز الثقايف للكتاب، الدار البي�ضاء –املغرب، بطبعتها 

الأوىل عام 2019، وعدد �ضفحاتها )224( �ضفحة، بقيا�س 14.5 × 21.5 ، وهي ت�ضتدعي الأمم والعوامل واملجتمعات اليها، ليكون العامل الذي ت�ضنعه 
م�ضّحًة جتّرب فيه طبها و�ضلوكياتها وجتري فيه من العمليات ما جتعل املتلقي يعي�س حالة الإ�ضتئ�ضال اأو حالت نف�ضية، يدخُل معها يف خمتربها 

ويلب�ُس معها الكفوف وي�ضع الكمام وال�ضدرية لريى باأم عينيه ما يجري بوعي. 

قراءة/ د. وليد جا�ضم 
الزبيدي/ العراق.

الدكتورة  تاأخذنا  الرواية  هذه  يف 
مو�ضوٍع خطرٍي  نحو  مر�ضيد(  )فاحتة 
روايٌة   ، مّرٍة  لأّوِل  تت�ضدرهُ  وجريء 
الوقت  وبهذا  ال�ضكل  بهذا  عربيٌة 
الأقليات اجلن�ضّية،  حتديداً، يف عامل 
ويف  اجلن�ضية،  الهوّية  وا�ضطراب 
م�ضكلة اجلن�س الثالث، هذه املو�ضوعُة 
اجل�ضدي  فيها  يت�ضارُع  التي  ال�ضائكة 
العربية  جمتمعاتنا  يف  والروحي، 
دينية  واأعراٍف  قيٍم  من  حتمُل  مبا 
واأخالقيٍة ومذهبيٍة وقبلية. و�ضندخُل 
مع الكاتبة يف م�ضحتها)روايتها( هذه 
يف  مباحث،  على  الدرا�ضة  وق�ّضمنا 
ومفتتحها(  الرواية  )عنوان  العنوان 
يف  املكاُن  الرواية،  وجمتمعات    ،
الرواية،  يف  والثقافات  الرواية، 
و�ضمن  فيها  املطروحة  والأمرا�س 

الدرا�ضة .

املبحث الأول: ) 
عنوان الّرواية، 

ومفتتحها(
فاحتة  )الدكتورة  لكتابات  املتابُع 
مي�ضُك  وال�رسدية،  ال�ضعرية  مر�ضيد( 
اأنها  املتعددة،  خ�ضالها  من  خ�ضلًة 
الّن�س، من  اأدراج  من  العناوين  تختار 
روحه، فهو ل ياأتي من عدم، بل يولُد 
داخل  ويتكامل  وينمو  طبيعية  ولدًة 
خارج  من  جملوباً  لي�س  الّن�س،  رحم 
هذا الّرحم، كما جندهُ يف العديد من 
اأو  ت�ضويقية  لأغرا�س  ال�ضدارات، 
جللب انتباه املتلقي، لغر�ٍس جتاري، 

اأو لأغرا�ٍس غري معلنٍة.
العنوان،  هذا  ملاذا  الّرغبة:  انعتاُق 

ملاذا انعتاق؟، وملاذا الّرغبة؟..
كلمة انعتاق: فقد وردت هذه املفردة 

يف ال�رّسد:
انعتاقها  ويف   ...(  :)77 )�س  يف 
الّدين /  –على ل�ضان )عز  نا.(  خال�ضُ

عزيزة(.
نخو�س  اأن  لميكننا   (  : )�س78(  يف 
العزلَة  نخرَب  اأن  دون  النعتاق  رحلة 
على  فيها.(.  ال�ضتقراِر  اىل  وننتهي 

ل�ضان )عز الدين/ عزيزة(.
�ضعٌب  طريٌق  )...اإنُه   :)92 )�س  ويف 
باملخاطر،  وحمفوٌف  وموؤمٌل  ومرهٌق 
لالإنعتاق.(.  الوحيُد  الطريُق  لكّنُه 

–على ل�ضان)عز الدين/ عزيزة(.
عّما  ني  ليعّو�ضَ  ...(  :)172 )�س  ويف 
ذاتي  حتقيِق  على  وي�ضاعَدين  فاَت 
ل�ضان  على   – اأحالمي.(.  وانعتاِق 

الدكتور فريد ال�ّضامي-.
كلمة الرغبة: كما وردْت هذِه املفردةُ 

يف طّياِت الّن�س:
فهي  الرغبُة،  اأّما   (  :)77 )�س  يف   
الأمام(.  اىل  يدفُعنا  الذي  امُلحّرُك 
هي  الرغبُة   ...( ال�ضفحة:  نف�س  ويف 
احلياة..(. – ويف ال�ضفحِة ذاِتها: ).. 
اخلال�س؟(.-  يف  الّرغبِة  عن  وماذا 

على ل�ضان )عز الّدين/ عزيزة(-.
يف )�س80(: )اأذعنُت كعادتي، وكبحُت 
رغبًة اأخرى من رغباتي ُملّبياً رغباتها 
–على  لها.(.  حدوَد  ل  التي  الأنانية 

ل�ضان الدكتور فريد ال�ّضامي-.
اإّن  دفرتِه  يف  قاَل   (  :)127 �س  يف) 
الأمَل لي�َس هو احلياَة واإّنا الّرغبة.(. 

– على ل�ضان )عز الدين/ عزيزة(. 

يف) �س 172(: ) حّققُت اأّوَل رغبٍة يل: 
ل�ضان  على   – الدرا�ضة(.  اىل  العودةُ 

)فادية(-.
هكذا ترى عزيزي/ عزيزتي كيف ُوِلَد 
وولدة  متفاعل  ب�ضكل  الرواية  عنوان 

طبيعية يف رحم الّن�س. 

فاحتُة الّرواية
اأ�ضبحْت  فقد  الّرواية،  مفتتُح  اأّما 
يف  �ُضّنٌة  ال�ضاعرِة   / الروائّيِة  لدى 
لديوانها  ا�ضتهالٍل  اأو  فاحتٍة  و�ضع 
الق�ض�ضية،  جماميعها  اأو  روايتها  اأو 
بل هو  يولُد  )الفاحتة(  الفتتاح  وهذا 
�ضعرياً  كان  �ضواء  الّن�س  اأعمدة  من 
يف  روايتها  افتتحت  وقد  �رسدياً.  اأم 

)�س5( : 
))الأ�ضوءُ لي�َس ال ننتظُر �ضيئاً من اأحد، 

بل اأّل ننتظُر �ضيئاً من اأنف�ضنا.((.
وملْن  ال�ضتهالل  هذا  و�ضعت  ملاذا 
�ضيا�ضي؟؟ يف  اأو  اأديٍب  اأو  هو، ملفكٍر 
كّل مّرٍة عندما تكتُب الكاتبُة ا�ضتهاللً 
ت�ضُع حتته ا�ضَم قائلِه اأو كاتبِه، لكنها 
للقائل.  اأ�ضارة  اأي  بدون  املّرة  هذه 
ويقراأها  الرواية  يتابُع  والقاريء حني 

بتمعن �ضيحّل طال�ضَمها. 
على  العبارة  ن�ّس  ورد  )�س:77(:  يف 
الّدين/ عزيزة- . )ظللُت  –عّز  ل�ضان 
انتظاِر  بالآماِل يف  الّنف�س  اأمّني  زمناً 
لن  الأمَل  اأّن  اأدركُت  اأن  اىل  معجزٍة 
تكوَن  اأن  يجُب  لوحدِه.  �ضيئاً  يفعَل 
اأقوى من كل �ضك،  التغيري  رغبتي يف 
كّل احباط.. يجب  كّل عقبة، من  من 
اأن تكوَن املحّرك..(. ... ))اأدركُت اأن 
الأ�ضواأ لي�َس اأّل ننتظَر �ضيئاً من اأحٍد، 

بل اأّل ننتظَر �ضيئاً من اأنف�ضنا.((.
يف   :)212 )�س:  يف  العبارةُ  وتكّررِت 

قوٍل وحواٍر للدكتور فريد ال�ّضامي : 
حنَي  حّق  على  والدي  كاَن  ...لقد   ((
اأّل  لي�س  )الأ�ضواأ   : ر�ضالتِه  يف  قاَل 
ننتظَر  اأّل  بل  اأحد،  من  �ضيئاً  ننتظَر 

�ضيئاً من اأنف�ضنا.(. ((.
تكْن  مل  العبارَة  هذه  اأن  نالحُظ  اإذن 
لكاتٍب اأو فيل�ضوٍف اأقحمتها الروائية، 
الرواية  روح  عن  معرّبًة  جاءْت  اأو 
من  قيلت  عبارة  اأنها  بل  ومبتغاها، 
لت�ضعها  بها  واأم�ضكْت  ال�رّسد  خالل 
–ح�ضب  متّثُل  كونها  للرواية  فاحتًة 

وجهة نظرها- بيَت الق�ضيد.

املبحث الثاين: 
جمتمعات الّرواية

املجتمعات  على  هنا  ال�ضوَء  ن�ضلُّط 
الّرواية،  الّن�س/  ثيمة  توؤلُف  التي 
واملوؤثرة يف ال�رساع ويف �ضنع الّدراما 

والأحداث.
-املجتمع الأول:  عّز الّدين / عزيزة: 
ملاذا و�ضعُت )عز الدين/ عزيزة( يف 
حلاله،  واعتربتُُه جمتمعاً  لوحده  باٍب 
اأو �ضخ�ضّية  لأنُه ل ميّثُل حالًة فرديًة 
بل هو جمتمٌع كامٌل لوحده ، هو عامل 
الأقليات اجلن�ضية، وهو حمور الرواية 

من بدايتها اىل نهايتها.
يف  عزيزة(:  الّدين/  )عّز  ا�ضم  ملاذا 
يحمُل  ا�ضم  الدين  عز   ...( �س38: 
من املقّد�س والعّزِة والفخر، ما يُثقُل 
كاهَل حامله مب�ضوؤوليٍة عظمى، عليه 
جدير  اأنُه  على  با�ضتمرار  يربهن  اأن 
بتحملها.ا�ضٌم ذكوري حتى النخاع، ل 
لب�َس فيه، ُمرّكب من »العز« والعتزاز 

بتعاليمه  »الدين«  ومن  والعّزة 
ومقد�ضاته وحمرماته.

يف �س 89: ) اليوم كذلك قررُت تغيري 
بدا  ملاذا  اأعلُم  ل  ال�ضخ�ضي.  ا�ضمي 
لأنُه  رمبا  بديهياً.  »عزيزة«  ا�ضم  يل 
يحتفُظ على ال�ضطر الأول من ا�ضمي 
مو�ضيقى  هناك  لأّن  لرمبا  اأو   ، »عز« 
حممد  للمو�ضيقار  »عزيزة«  ت�ضمى 

عبد الوهاب....(.
عن  بحثُت  ال�ضفحة89:  نف�س  ويف 
العربي  املعجم  يف  »فر�س«  كلمة 
يف  يقربها  �ضيئاً  اأو  مرادفا  لها  لأجد 
عارمة  �ضعادتي  كانت  وكم  املعنى، 
تطلُق  فر�س  كلمة  اأن  قراأُت  عندما 
على الواحد من اخليل، الذكر والأنثى 

على حد �ضواء...(.
مل  هذا،  )لكل  نف�ضها:  ال�ضفحة  ويف 
اأجد اأح�ضن من ا�ضم » عزيزة فر�س« 

تعبرياً عن كنه ذاتي. 
الدين/  )عز  يتحدُث   :17 �س  ويف 
»فر�س«  ت�ضميته  �ضبب  عن  عزيزة( 
معجباً  )كان   : والده  له  اختاره  الذي 
-اأي : والده- بنجم املنتخب املغربي 
رف�َس  الذي  فر�س«  »اأحمد  اآنذاك 
اأندية  �ضفوف  يف  للعب  العرو�س  كل 
فريقه  يف  البقاء  مف�ضال  عاملية 
والذي  املحمدية«  »�ضباب  الأ�ضلي 
املغربي على  املنتخب  يُعترُب هّداف 
اأطلَق  لهذا  هدفاً.   42 بـ  الع�ضور  مّر 
من  يحمل  لقب  »فر�س«  لقب  علّي 
و�ضعي  اأّزَم  ما  والفحولة  ال�ضهامة 

اأكرث.(.
ويف �س91: )من حّقَك اأن تت�ضاءَل ملاذا 
»ال�ضامي«  العائلة  با�ضم  اأحتفْظ  مل 
فّكرُت  ال�ضامي.  عزيزة  بذلك  واأكون 
لرغبٍة منك  الأمر واحرتاماً  كثرياً يف 
حمتملة، يف األ يكوَن لنا ا�ضم م�ضرتك 
يربطك ب�ضخ�س قد تزعجَك قرابته.. 

اأعر�ضُت عن الفكرة.(.  
هكذا نقراأ بني طّيات الرواية ونحُن اإْذ 
�ضطورها،  بني  ونقراأ  ونفككها  نُفلّيها 
املختلف،   ، الغريب  املجتمع  هذا 
 / الدين  )عز  املرّكب،  املتناق�س، 
عزيزة( فحتى تركيبة الإ�ضم واختياره 
يف  ي�ضّب  ودللته  تكوينه  وطبيعة 
الحداث  ان�ضيابية  لفائدة  منحًى 
مت  .كيف  وت�ضارعها  وتباطوؤها 
ولدته،  بعد  الدين(  )عز  ا�ضم  اختيار 
القوة  من  فيه  ا�ضم  بنات،  ثالثة  اإثَر 
من  جعلت  والفحولة،  القد�ضية،  بل 
تتاأزم  كيف  ال�ضخ�ضية)امُلرّكبة(  هذه 
خمتلف  على  توترها  يف  وتت�ضاعد 
اأدوار حياتها؛ ثم بعد التحّول اجلن�ضي، 
كيف اختار)ت( لنف�ضه)ا( ا�ضماً ينطلق 
ل  هي  هو/  لي�ضبهه  بحريته  للعامل 
يكون من �ضنع غريه، فجاءت )عزيزة( 
اللقب  وجاء   ، الدين(  )عز  من  بدل 
)ال�ضامي(  من  بدلً  )الفر�س(  ليكون 
يف  ُذكرْت  التي  والدواعي  لالأ�ضباب 
اليها يف منت  اأ�رسنا   التي  ال�ضفحات 

الّرواية.

كلمة ) ولدي 
العزيز( يف الرواية

العزيز(  عزيزة/  )عز/  كلمة  جند 
منت  يف  ونوافذ  ومفاتيح  كلمات 
الرواية، ترتّدد، بل تغمر الرواية كاملًة 
اختارته  ما  وهذا  و)العّزة(،  بـ)العز( 
اختياره  على  واأ�رّست  بوعّي  الكاتبُة 
الأخرى،  واملفردات  الأ�ضماء  دون 
داخل  الدرامي  الت�ضل�ضل  مع  لتن�ضجم 

الّن�س.
مّرات  عّدة  وردْت  )العزيز(  وكلمة 
عزيزة(  الدين/  )عز  خماطبة  يف 
وذلك   ، )فريد(  ولده  اىل  ر�ضائله  يف 
)عز/  اىل  وانت�ضابه  انتمائه  لتوكيد 

عزيزة(، وقد وردْت:
اأول �ضطر من الدفرت  يف )�س:7(، يف 
الدين/  »عز  كتَب)ت(  الذي  الأول 
 ( ر�ضائله:  يف  فريد  اىل  عزيزة« 
ولدي   ،  1989 يناير   20 بروك�ضيل 

العزيز فريد(.
 ثم يف )�س:76( : )مونرتيال 24 ماي 

1992، ولدي العزيز فريد(.
 ويف )�س: 92(: )ولدي العزيز فريد(.

يف )�س :94( : ) ولدي العزيز(.
يف )�س: 104(: يف ر�ضالة من )فادية( 

اىل )فريد(: )عزيزي الدكتور فريد(.

املجتمع الثاين: 
املجتمع الن�ضوي يف 

الرواية
حينما نقول املجتمع الن�ضوي، ل يعني 
اأن يتبادَر اىل ذهنك واأنت تقراأ مقالنا 
يتم  كما  متجان�س،  جمتمٌع  اأنُه  هذا، 
واجلغرافية،  التاريخ  كتب  يف  تعريفه 
عاداته  له  الوطنية،  الرتبية  كتب  اأو 
هو  املجتمُع  هذا  كال..،  وثقافته، 
من  متجان�س  غري  هجني،  خليط 
ولغات  ودول  وثقافات  جن�ضيات 

وديانات خمتلفة:
وهي  عزيزة(:  الدين/  )عز  اأ�رسة  اآ/ 
ويولد  ياأتي  اأن  قبل  ن�ضوية  اأ�رسة 
�ضاحب العقدة امل�ضكلة )عز الدين(، 
)فاطمة،  هّن:  الثالثة  فاأخواته 
كانت  واحدة  واأكرث  ربيعة(،  خديجة، 
هي  الدين-  عز  واأعني-  له  قريبة 
وتكربه  ل�ضّنه،  املقاربة  �ضقيقته 
كان  التي  )ربيعة(  هي  ون�ضف،  عام 
تعي�ضه  التي  )ذاتها(  ذاته  معها  يجد 
لكنه  منها،  ويخاف  ويخ�ضى  بداخله 
�ضحناته  من  يفّرغ  كان  )ربيعة(  مع 
واأّمه  ولعبه.  وهزله  بجده  املكبوتة 

)احلاجة ال�ضعدية( .
 هي اأ�رسةٌ ن�ضويٌة بامتياز، تعّج بعطر 
واأحالم  ن�ضوية  واحاديث  ومالب�س 
واأ�ضوات واأحا�ضي�س واآمال،كلها كانت 
تت�ضارع وتتفاعل بداخله، بل وماكان 
يرى حني ت�ضحبه والدته واأخواته اىل 
اأماكن يتواجدن فيها الن�ضوة يف اأماكن 
يجدن فيها حريتهن للتعبري عّما يجول 

بخواطرهن بل وحتى اأج�ضادهن .
وبعد اأن تزّوَج )عز الدين( من زوجته 

)فريد(،  ا�ضمه  ولد  له  اأ�ضبح  )مرمي( 
الذي تزّوج من بنت ا�ضمها )�ضوفيا(.

ب/ جمتمع )عزيزة( 
الن�ضوي

واأعني بهذا املجتمع اأعني �ضديقاتها 
)عزيزة( بعد حتّولها ، ومن �ضديقاتها 

:
م�رسية،  امراأة  وهي  1-�ضمرا: 
والقهر،  العنف  اأنواع  ل�ضتى  تعّر�ضت 
ختان  لعملية  تعّر�ضت  طفولتها  منذ 
الفرعوين(  وح�ضية)اخلتان  بطريقة 
العمر،  من  اخلام�ضة  تبلغ  مل  وهي 
ال�ضاد�ضة  �ضن  يف  اأهلها  وزّوَجها 
وكيف  والدها،  ب�ضن  رجٍل  من  ع�رس، 
التي  الآلم  ثم  بوح�ضية.  معها  تعامل 
عانتها مبوت جنينها يف بطنها، وكيف 
قريتها  من  هربت  املعاناة  هذه  بعد 
وا�ضتغلت  القاهرة،  اىل  بال�ضعيد 
)كندية(  اأجنبية  امراأة  عند  خادمة 
وهذه املراأة �ضاعدتها يف الهجرة اىل 
التقْت  ومعاناتها  املراأة  هذه  كندا. 
يف  بـ)كندا(  امل�ضت�ضفى  يف  )عزيزة( 
)ع�ضو  لرتميم  لها،  عملية  عمل  وقت 
 ، �س186(   / الب�رس  وح�ضية  مّزقته 
امل�ضت�ضفى يف  دخلت  التي  و)عزيزة( 
بّثتُْه  )ع�ضو  ل�ضتئ�ضال  الوقت  ذات 
الطبيعة خطئاً يف ج�ضمي/ �س186(، 
)عزيزة(  واأ�ضكنْت  تعارفتا،  وهكذا 
بيتها،  )�ضمرا(  و�ضيفتها  �ضديقتها 
فكانت بينهما عالقة حب )مثلي(. ثم 

انتهت العالقة مبوت )�ضمرا(. 
تعاين  التي  احلالت  من  حالة  هي 
منها الن�ضاء، حالة عنف، ويف بلد اآخر 
وهاهي   ، )م�رس(  يف  غري)املغرب(، 
اأماكن  يف  للمراأة  �ضور  الكاتبة  تطرُح 
ودول وقارات خمتلفة كي تك�ضف عن 
واجلراح  واحد  الأمل  لأن  امل�ضتور، 
والديانات  الألوان  باأختالف  واحدة 

والثقافات.
2-فادية: وهي من �ضديقات )عزيزة(، 
الرواية  اأحداث  يف  كبري  دور  لها  بل 
الدين(،  )عز  حياة  بني  ربطت  والتي 
و)عزيزة(، وكان ج�رسا بل ر�ضالًة اىل 
ق�ضة  ولها   ، ال�ضامي(  )فريد  الدكتور 
ق�ضة  عن  يختلف  كبري  وجرح  اأمل 

)عزيزة( و) �ضمرا(. 
اإمراأةٌ قادمة من ليبيا، ليبيا )القائد(، 
ليبيا )الكتاب الأخ�رس(، بكل قدا�ضته، 
كانت  الوطن،   اأبو  هو  الذي  القائد 
بعد  العائلة  يف  ت�ضل�ضلها  يف  الثالثة 
البنك،  يف  موظف  اأب  من  ولدين، 
ُولدْت  الفرن�ضية.  للغة  ُمدّر�ضة  واأٍُم 

ن�ضاأة  ون�ضاأتها  )طرابل�س(،  مدينة  يف 
لها  وكانت  مثقفة،  عائلٍة  يف  �ضوّية 
كلية  )فادية(  دخلت  طموحاتها، 
ماأ�ضاتها  وبداأت  بتفّوق،  احلقوق 
وجراحاتها، يف �ضنتها الأوىل بالكلية 
من  جمموعة  مع  لها  اأوكلت  حينما 
)القائد(،  اأ�ضتقبال  مهمة  الطالبات 
بفعل  ويبدو  الطالبات،  دون  ومن 
)فادية(  اأختريت  مق�ضود  واختيار 
)القائد(،  بـ  الرتحيب  كلمة  لإلقاء 
القاعة  يف  طرابل�س  جامعة  يف 
بفخاخ  وقعت  اخل�رساء.وكيف 
دون  جواريه  من  واأ�ضبحت  )القائد( 
ارادتها، بل حتت ال�ضغط والتهديد، 
بقتل والدها، ويف النهاية كيف تهرب 
)القائد(  �ضجون  من  زميلتها  مع 
)الثورة(،  اأيام  دامية  احداث  بعد 
زنقة..   «  : )التاريخي(  خطابه  بعد 

زنقة«.
)تون�س(،  اىل  هربت  كيف  وبعدها 
ومن ثم اىل )كندا( واللقاء بـ )عزيزة(، 
واتفاق  ر�ضائل  بينهما  كانت  قبلها 
على كل �ضيء للعب�س يف )مونرتيال(. 
عن  كاماًل  مبحثا  القارىءُ،  و�ضيجد 
تعمل منه  اأن  ت�ضتطيع  )الديكتاتور(، 
يف  املقّد�س  �ضورة  عن  كاماًل  بحثاً 
)الديكتاتور  يف  ومبحثاً  الديكتاتور، 
الرواية  اجلن�ضي(،يف  والنحراف 

)�س176-145(.
�ضمن  اأخريات  �ضخ�ضيات  وتدخل 
بتاريخها،  ويرتبطن  )�ضمرا(  جمتمع 

وهّن:
من  اخلم�ضني  يف  امراأةٌ  -عائ�ضة/ 
)القائد(،  العمر، ت�رسف على حرمي 
غرفة  وتدخُل  وجتول،  ت�ضول 
احليوانية  ممار�ضاته  اأثناء  )القائد( 
ال�ضيا�ضية  مبواعيده  وتذّكُرهُ  بحرّية، 
التي  الوحيدة  والدبلوما�ضية،وهي 
تنهره  وكاأم  معه  الكالم  على  تتجراأ 

اأحياناً،)�س: 154(.
يف  تعمل  امراأة  -فوزية/ 
كافرتيااحلرمي، تبدو هرمة لكن غري 
)فادية(،  على  تعطف  كانت  ُم�ضّنة، 
التي �ضاعدتها للهرب من بيت  وهي 
وهربت  ال�ضّجان،  وقب�ضة  احلرمي 
�س   / الرواية  )تون�س(،)  اىل  معها 

.)155
وهي  )فوزية(،  �ضديقة  -عالية/ 
ليبية، من �ضحايا ) القائد/ الوح�س(، 
منها،  مّل  اأن  بعَد  )القائد(  زّوجها 
باأحد حّرا�ضه، وعندما ماَت زوجها، 
هاجرْت اىل تون�س، وقد تعّرفت على 
وقد  احلرمي،  جناح  داخل  )فوزية( 
اآوت )عالية( كال من )فادية وفوزية( 

يف بيتها،)الرواية/ 167(.  
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للكاتب حممد �سيد ريان 

ثقافة اجلماهري.. وال�صلطة يف ع�صر 
مواقع التوا�صل االجتماعي

اأ�سحت مواقع التوا�سل االجتماعي عاماًل مهمًا يف تهيئة متطلبات التغيري عن طريق تكوين 
الوعي يف نظرة االإن�سان اإىل جمتمعة والعامل.  ال اأحد ي�ستطيع اأن ينكر اأن و�سائل التوا�سل 

االجتماعي اأ�سحت بالفعل متغرًيا حيوًيا �سمن اآليات احلراك العام يف مناطق عدة من العامل، 
وقد جنحت يف الربط ب�سرعة هائلة وغري م�سبوقة بني اأنا�س يف خمتلف اأرجاء املعمورة، 

جاعلًة من املجتمعات املتخيلة جمتمعاٍت اأكرث واقعيًة واأعلى قدرًة على اإ�سعار »مواطنيها« 
باحلاجة لتاأكيد م�ساحلهم امل�سرتكة. وبينما يحدث كل ذلك ي�سبح من ال�سروري درا�سة االأثر 
املرتتب على التطورات »املعلوات�سالية« يف خمتلف املجاالت، وحماولة ا�ست�سراف اآفاق ا�ستخدام 

و�سائل التوا�سل االجتماعي، وحتليل ما ي�سري اإليه تطورها املت�سارع وما يثريه من ت�ساوؤالت، 
بغيَة بناء فهم خالق وفعال للتعامل مع هذه الظاهرة، يف راهنها ويف اأفق حتوالتها امل�ستقبلية.

وكاالت  

ريان   �سيد  حممد  الكاتب  يذكر   
»ان�سغلت   : الكتاب، قائلاً وراء  الدافع 
اجلماهري  مبتابعة  طويلة  فرتة  منذ 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
كتابات  وتناولت يف  كجزء من عملي، 
�سابقة يل –خا�سة بر�سد وحتليل ما 
الثاين  كانون   – يناير  ثورة  يف  حدث 
ال�سلوك  عن  االنطباعات  بع�ض   -
واالجتماعي  الفردي  االإن�ساين 
ظل  ولكن  االفرتا�سي،  لل�سخ�ض 
جذور  درا�سة  باأن  كبري  هاج�ض  لدي 
املو�سوع وبداية اخليط �ستفيد كثرياًا 
االإ�سكاليات  من  الكثري  تو�سيح  يف 
ال�سيا�سي  والوجدان  بالعقل  اخلا�سة 

للجماهري العربية.
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  نعم    
ميار�ض  بديلاً«  ا  »اإعلماً اأ�سبحت 
واأ�ساليب  ا  اأفكاراً ويولد  النقد،  فيه 
جديدة  ا  طرقاً ا  واأي�ساً اأهميتها،  لها 
بني  والتدريب  والتعاون  للتنظيم 
اأهمية،   االأكرث  اإفراد املجتمع. ورمبا 
احلكام  بني  للتوا�سل  و�سيلة  تعّد  اأنها 
يوؤدي  اإذ  واجلمهور،  القرار  و�سناع 
العلقة  اختلل  اإىل  احلوار،  غياب 

بينهما.
التوا�سل  مواقع  متثل  ال  قد    
االجتماعي العامل االأ�سا�ض للتغيري يف 
املجتمع، لكنها اأ�سبحت عاملاً مهمااً 
التغيري عن طريق  يف تهيئة متطلبات 
اإىل  االإن�سان  نظرة  يف  الوعي،  تكوين 
الذي  فامل�سمون  والعامل.  جمتمعه 
اأو  اإخبارية  ر�سائل  عرب  به  تتوّجه 
ثقافية اأو ترفيهية اأو غريها، ال يوؤدي 
اإدراك احلقيقة فقط،  اإىل  بال�رضورة 
بل اإنه ي�سهم يف تكوين احلقيقة، وحل 
اإ�سكالياتها. وحيث اأنها اأ�سبحت تُ�سكل 
جزءاًا من احلركات االحتجاجية �سد 
االأنظمة اال�ستبدادية وك�رض احتكارها 

للمعلومات.
التوا�سل  و�سائل  �سّكلت  فقد  عليه    
على  �سغط  عامل  االجتماعي 
خلل  من  واحلكومات  امل�سوؤولني 
حول  االأفراد  من  جمموعات  احتاد 
اأدى اإىل  اأفكار واآراء متقاربة وهو ما 
ثراء املجتمعات فكرياًا، وانت�سار وعي 
اأفراد املجتمع بحقوقهم وواجباتهم، 
واإن اختلفت طريقة تعامل الدول مع 
حيث  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
التحول  درجة  على  موؤ�رضاًا  اأ�سبحت 
ال�سيا�سي والدميقراطية يف تلك الدول 
اأهمية  االعتبار  تاأخذ يف عني  وبداأت 
كو�سائل  املواقع  هذه  بني  التوازن 
وجود  �رضورة  وبني  والتعبري  للحرية 
ا�ستخدامها  عملية  حتكم  �سوابط 
اأمن  تهدد  الأداة  دون حتولها  للوقوف 
كما  االأنظمة،  ا�ستقرار  اأو  املجتمع 

حدث يف بع�ض الدول.
هذه  اإن  ا  اأي�ساً القول  ميكننا  هنا    
ال�سبكات قد اأ�سهمت يف رفع م�ستوى 
من  وتاأكدها  ال�سعوب،  لدى  الوعي 
متنحها  ال�رضعية،  م�سدر  هي  اأنها 
ملن ت�ساء وتزيحها متى بدا لها ذلك، 

ا  قيماً اأفرزت  قد  ال�سبكات  هذه  واأن 
القبول  باملطلق  اأهمها  لعل  جديدة، 
وتباينه،  واختلفه  تنوعه  يف  باالآخر 
وامل�سري  موحدة  املطالب  دامت  ما 
باملح�سلة،  القول  وميكننا  م�سرتكااً. 
ثمة  باأن  اأبانت  ال�سبكات  هذه  اإن 
�سعوباًا حية ويقظة، حتى واإن خ�سعت 

لعقود من الظلم واال�ستبداد.

البحث يف ثقافة 
اجلماهري وال�سلطة 
عرب مواقع التوا�سل 

االجتماعي

وال�سلطة  اجلماهري  »ثقافة  كتاب  يف 
منذ اأقدم الع�سور وحتى ع�رض مواقع 
الكاتب  يوؤكد  االجتماعي«،  التوا�سل 
اجلماهري  تاريخ  درا�سة  اأن  على 
ت�ساعد يف تو�سيح ال�سورة عن هوؤالء 
ا  اجلماهري منذ اأقدم الع�سور، م�سيفاً
اأن اللفت للنظر اأن وجود اجلماهري 
كان  ال�سلطة  ل�سوت  مقابل  ك�سوت 
على  العددي  تفوقهم  رغم  ا  �سعيفاً
متاأخرة  النتائج  وكانت  حكامهم، 
التغيري  �رضعة  من  مقارنة مبا حدث 

ا يف االألفية الثالثة. الذي ظهر موؤخراً
لوجود  ذلك  كل  الكاتب  يُرجع  هنا    
ال�سيطرة  خللها  من  مت  اأدوات 
العادات  مثل  اجلماهري،  هوؤالء  على 
واالأديان  واالأعراف  والتقاليد 
االإعلمية  والو�سائل  والقوانني 
التحديات،  اأن  كما  والثقافية. 
ال�سيا�سية،  وامل�سكلت  والعقبات، 
وحقوق االإن�سان، والتطورات الدولية، 
واحلروب  االقت�سادية،  والتوقعات 
والنمو  احلكومي،  والف�ساد  والفنت، 
ثم  ومن  ال�سكان؛  اأعداد  يف  املتزايد 
الزيادة يف اأعداد املهم�سني �سيا�سياًا، 
وزيادة الفجوة التكنولوجية، والتفاوت 
لها  كان  املعي�سة  م�ستوى  يف  الكبري 
درا�سة  نحو  االجتاه  يف  كبري  دور 
الغفرية يف ع�رضنا  ظاهرة اجلماهري 
املنظمات  حركة  حيث  احلايل. 
املهنية واجلمعيات االأهلية واملجتمع 
اأن  ميكن  ما  وهي  والفرد،  املدين 
ال�سو�سيولوجي«  بـ«الفعل  نطلق عليها 
يف  اأ�سا�سااً  وحمددااً  فعاالاً  عن�رضااً 
م�سرية التقنية االت�سالية يف علقتها 

باملوروث االإعلمي.
البحث  اأهمية  اإىل  الكاتب  ي�سري    
احلديث  العلم  فروع  اأهم  اأحد  يف 
ويهتم  االجتماعي،  النف�ض  علم  وهو 
ونف�سيته  للإن�سان  العلمية  بالدرا�سة 
ككائن اجتماعي، وهدفه بناء جمتمع 
الفرد  �سلوك  فهم  على  قائم  اأف�سل 
�سو�سيولوجي  حتليل  فهو  واجلماعة. 
وعلقته  العام  الف�ساء  م�ساألة  على 
التي  االجتماعي  التوا�سل  مبواقع 
البنية  يف  و�سلطة  نفوذ  لها  اأ�سبحت 
والثقافية،  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
ع�رض  يف  الراهنة  الفرتة  مع  تزامناًا 
اكت�سحت  التي  اجلديدة،  التكنولوجيا 
خلل  من  للأفراد  اليومية  احلياة 

�ساحة  على  واالآراء  االأفكار  تبادل 
ميكن  ومنه  لها،  حدود  ال  افرتا�سية 
تعمل  التي  االأ�سا�سي  الدور  معرفة 
يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عليه 
حلة  يكت�سي  عمومي  ف�ساء  تكوين 

تكنولوجية.
والدرا�سات  النظريات  اأن  احلقيقة    
من  كثرياًا  قدمت  االإعلمية، 
االإعلم  مفهوم  حول  االجتهادات 
ومنها  التاأثري،  ودائرة  االجتماعي 
التي  االجتماعي  الت�سويق  نظرية 
التي  االأفكار  ترويج  كيفية  تتناول 
لت�سبح  املجتمع،  يف  النخبة  تعتنقها 
ذات قيمة اجتماعية معرَتف بها. ووّفر 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ظهور 
اآفاق  اإىل  االإعلم  نقل  ثورياًا،  ا  فتحاً
م�ستخدميه  واأعطى  م�سبوقة،  غري 
عرب  واالنتقال  للتاأثري  كربى  ا  فر�ساً
احلدود بل قيود وال رقابة اإال ب�سكل 

ن�سبي حمدود.

مواقع التوا�سل »االإعالم 
البديل«

بل  فراغ  يف  االإعلم  يعمل  ال  قد    
االقت�سادية  ال�سياقات  من  ي�ستمد 
كانت  �سواء  والثقافية،  وال�سيا�سية 
اأو دولية.  اإقليمية  اأو  اأو قومية  حملية 
التوا�سل  مواقع  اأهمية  نفهم  ولكي 
يجب  البديل«  »االإعلم  االجتماعي 
ال�سيا�سية  النظريات  يف  ن�سعها  اأن 
ا  �سنداً وفرت  التي  والدميقراطية 
وممار�ستها،  لهويتها  وفكرياًا  نظرياًا 
املقاربات  بع�ض  مراجعة  ويتطلب 
بع�سها  يلتزم  عدة،  م�ستويات  على 
يف  بالتطورات  املتعلقة  اجلوانب 
يعلق  وبع�سها  االت�سال،  تكنولوجيا 
الدرا�سات  جانب  من  املو�سوع  على 
مبا  وغريها،  وال�سيا�سية  االجتماعية 
ميثل مدخلاً لفهم خ�سائ�ض االإعلم 

اجلديد.

يف  البديل  االإعلم  ح�رض  اأن  كما    
حركة  عن  عبارة  باأنه  القائلة  الروؤية 
ال�سائدة  اجلماهريية  للثقافة  م�سادة 
فاالإعلم  قا�رض،  نظري  اإجراء  هو 
اإت�سالية  لثقافة  ا  اأي�ساً منتج  اجلديد 
بديلة، وعادة ما يكون يف تعار�ض مع 
ما هو �سائد. ويقع بني مفرتق مناهج 
نظرية متداخلة فهو يعاين من طابعه 
االإجتماعي  ال�سياق  خارج  املهم�ض 
عن  بديلاً  كونه  يف  وخ�سو�سيته 

النظام االإعلمي القائم.
التوا�سل  مواقع  تعمل  اأن  ميكن    
الطاقات  تفعيل  على  االجتماعي 
ويوجهها  االإن�سان  لدى  املتوافرة 
للبناء واالإبداع يف اإطار تطوير القدمي 
و�سلوك،  قيم  من  اجلديد  واإحلل 
للجمهور،  املعرفة  جماالت  وزيادة 
التقم�ض  على  قدرتهم  وازدياد 
وبهذا  للتغيري،  وتقّبلهم  الوجداين 
يف  لي�ض  مهم،  دور  له  االت�سال  فاإن 
�سكل  تقدمي  يف  بل  معلومات،  بَث 
الواقع، وا�ستيعاب ال�سياق االجتماعي 

وال�سيا�سي الذي تو�سع فيه االأحداث.

م�ستقبل و�سائل االت�سال 
يف ع�سر »ما بعد 

احلداثة«

عن�رضاًا  االت�سال  و�سائل  تُعد  قد    
النظر  لكن  املجتمع،  يف  ا  اأ�سا�ساً
عملية  اأ�سا�ض  اأنها  على  اإليها 
دائرة  اإىل  ينقلها  االجتماعي  التغري 
علم  رف�سه  ما  وهذا  »احلتمية«، 
الثقافة  وتوؤدي  املعا�رض.  االجتماع 
اللمادية، كاالإيديولوجيات ال�سيا�سية 
تغرّي وا�سع يف حياة  اإىل  واالجتماعية 
الثقافة  تاأثري  من  اأكرث  املجتمع، 
ولكن  التكنولوجي،  بعدها  املادية يف 
»التغري  التغرّيات،  قيا�ض هذه  ي�سعب 
اإىل  اأدى  مما  واللمادي«،  املادي 

اإطلق النظرة الن�سبية.
  مع بداية االألفية الثالثة ظهر مفهوم 
يعد  مل  اإذ  املعلوماتية،  احلتمية 
يقا�ض مدى تقدم الدول، على اأ�سا�ض 
اأ�سا�ض  على  بل  القومي،  نتاجها 
القومي.  املعلوماتي  نتاجها  اإجمايل 
نرى  احلداثة«،  بعد  »ما  ع�رض  ففي 
االإن�سان  على  يفر�ض  الأنه  التناق�ض، 
اأدواته  دون  من  فيه  العي�ض  �سعوبة 
باملجتمع.  تربطه  التي  االت�سالية 
فمثلاً ال ن�ستطيع العمل من دون هاتف 
نقال، اأو احلا�سوب)الكومبيوتر(، ...«، 
االجتماعية.  للحياة  تقنية  اأ�سكال  اأي 
احلياة خ�سائ�ض  الأ�سكال  ت�سبح  وقد 
جديدة عن طريق العمل بالتكنولوجيا، 
وهنا تت�سطح اأ�سكال احلياة، ويتفاعل 

كل �سيء عن طريق و�سائل االت�سال.
تاريخياًا  احلركات  هذه  تطور  يف     
ينتقل الكتاب اإىل التحّول عرب التطّور 
جوهر  �ساحب   الذي  التكنولوجي 
ا ي�سبح  االإعلم، فما يبدو اليوم جديداً
ا بظهور تقنية جديدة، اأمل يكن  قدمياً
الطباعة،  ظهور  مع  ا  جديداً االإعلم 

وال�سحافة، واالإذاعة، والتلفزيون؟
يف  ميثل  اجلديد  االإعلم  مفهوم  اإذااً 
واقع االأمر مرحلة انتقالية من ناحية 
احل�ساري  فالتلقح  وعليه  الو�سائل. 
عرب  املعلومة  انتقال  ولّده  الذي 
البلد  وثقافة  قيم  ر�سخ  قد  االنرتنت 
يف  والتكنولوجيا  للمعلومة  ر  امل�سِدّ
احلتمية  هذه  عن  وين�ساأ  واحد،  اآن 
التكنولوجية حالة ما ي�سمى بال�سدمة 
تتحول  ما  �رضعان  التي  االلكرتونية 
االنبهار  من  امل�ستوردة  بالبلدان 
اال�سطدام  اإىل  االفرتا�سي  بالواقع 

ر. بالواقع احلقيقي للبلد امل�سِدّ
يف  ي�سهم  ال  وات�ساالاً  ا  اإعلماً اإن    
ال�سيا�سية  املجتمع  اأوليات  حتديد 
اأن  ميكنه  ال  واالقت�سادية  والثقافية 
يكون فاعلاً يف اأي م�رضوع ي�سعى اإىل 
كنتيجة  ال�سلطة  على  �سلمي  لتداول 
حول  الت�سورات  اأهم  لتداول  حتمية 
باالعتماد  العام  ال�ساأن  ندير  كيف 
و�سائل  ت�سهم  الذي  العام  الراأي  على 
االإعلم احلرة يف بلورته ب�سكل حمايد 
توظيف  اأي  عن  ا  بعيداً ومو�سوعي 
النهاية،  يف  �سيا�سي.  اأو  اقت�سادي 
فاإن املجتمعات -�سو�سيولوجيااً- تُعّد 
ظاهرة على قدر كبري من التعقيد حتى 
مناذج  تاأتي  اأن  ال�سهل  من  اأن  جنزم 
�سيا�سية اأو اقت�سادية اأو فكرية قادرة 
التقنية  على  وباالعتماد  ب�ساطة  بكل 
الذكية للت�ساالت على اإحداث تغيري 
املجتمعات،  بنية  يف  جذري  وب�سكل 
ا فقط من كونها تقنية فعالة،  انطلقاً
حتى واإن كانت هذه التقنية يف جمال 
يف  تقنياًا  الظاهر  بني  اإن  االإعلم. 
االجتماعية  والنتيجة  اليوم  االت�سال 
يف  ت�سل  قد  اختلفات  تظهر  ا  غداً

بع�ض االأحيان اإىل التناق�ض.
�سدرت  التي  املوؤلفات  عديد  يف    
و�سائل  مناق�سة  متت  حديثاًا، 
يف  ودورها  االجتماعي  التوا�سل 
القبيلة  من  امل�ستقبلية:  التحوالت 
طموح  اأفق  فتح  نحو  الفي�سبوك،  اإىل 
اجلديدة،  الظاهرة  هذه  يف  للبحث 
مبا لها من تاأثريات كبرية يف اجلوانب 
الرتبوية وال�سلوكية للجيل اجلديد من 
ال�سباب عرب خمتلف اأنحاء العامل. كما 
ا  نقا�ساً تثري  بكونها  الكتب  تنفرد هذه 
امل�ستقبلية  االأمناط  حول  علمياًا 
روؤى  اإىل و�سع  الو�سائل، و�سوالاً  لهذه 
التاأثريات  حدود  حول  ا�ست�رضافية 
عن  ف�سلاً   ، م�ستقبلاً لها  املتوقعة 
حول  ال�سوؤال  على  الرد  حماولة 
املجال  هذا  يف  التفاعل  م�سارات 
الدول،  املواطنني-  معادلة  داخل 

واجتاهات العلقة بني الطرفني.
  هي روؤية ا�ست�رضافية من املوؤلفني، 
و�سائل  دور  تطور  تناولهم  نحو 
امل�ستقبل،  يف  االجتماعي  التوا�سل 
وما �ستفر�سه من تغيريات على كثري 
يف  �سي�سبح  الراهنة،  امل�سلمات  من 
التعاي�ض معه  يلزم  الغد واقعااً معا�سااً 
اإ�سكالية  اأو  معرفية  �سدمة  دون  من 
التكنولوجيا  اأر�ست  فقد  التعامل.  يف 
اإلكرتونية  ثقافة  قواعد  الرقمية 
عاملية، وجتلى الربط بني تكنولوجيا 
ظهور  يف  واالت�ساالت  املعلومات 

التي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
الراأي  اجتاهات  ت�سكيل  يف  اأ�سهمت 
حيال  واالآراء  املواقف  وبناء  العام 

خمتلف الق�سايا واالأحداث.
مواقع  خم�سة  هناك  اأن  يذكر     
ا  ومنواً �سهرة  االأكرث  تعترب  عاملية 
يت�سدرها  امل�ستخدمني،  عدد  يف 
التوا�سل  موقع  وهو  في�سبوك،  موقع 
منذ ظهوره  �سهرة  االأكرث  االجتماعي 
عام 2003، يليه موقع تويرت، وهو موقع 
التدوين املتناهي ال�سغر، وقد انطلق 
يف عام 2006، ثم موقع »غوغل بل�ض« 
العاملية  غوغل  �رضكة  د�سنته  الذي 
الرابع  املوقع  اأما   ،2011 عام  يف 
ماي  يف  بداأ  الذي  »لينكداإن«  فهو 
الذي  2003، واأخريااً موقع »بنرت�ست« 
املواقع  وهي   .2010 عام  يف  ظهر 
حيث  من  ا،  منواً االأعلى  اخلم�سة 
خلل  الن�سطني  امل�ستخدمني  عدد 
اأنه يف  النهاية  يبقى يف  عام 2012.   
للكومبيوترات،  املتوقعة  الطفرة  ظل 
اأن عدد  التوقعات من  اإليه  ت�سري  وما 
�سكان العامل �سيبلغ يف عام 2026 نحو 
الكاتب  يتوقع  ن�سمة،  مليارات  ثمانية 
اأن ن�سبح ب�سدد مليارات ال�سخ�سيات 
الوهمية والهويات االفرتا�سية، االأمر 
الذي يطرح اإ�سكالية اجتماعية �سائكة 
تذويب  على  املرتتب  باالأثر  تتعلق 
ال�سخ�سية  الهويات  هذه  جممل 

وتفكيكها.
التوا�سل  مواقع  علقة  و�ستبقى 
اإ�سكاليات  تثري  باالإعلم  االجتماعي 
االأبعاد  يف  اختزالها  ميكن  ال  عدة، 
البث  جمال  يف  امل�ستحدثة  التقنية 
حمددااً  عاملاً  جتعلها  اإذ  والتلقي، 
اأمناط  وت�ستبعد  الثقافية  للتحوالت 
التوا�سل  فمواقع  اجلديدة.  التوا�سل 
اإذا  املمكن  من  التي  االجتماعي، 
قيم  اإعلء  يف  ت�سهم  اأن  من  »وظفت 
وحوار  واملراجعة  والنقد  املعرفة 
منها  ينطلق  التي  القيم  وهي  الذات، 

اأي م�رضوع تنموي ثقايف«.
زيادة  اأن  اإىل  الكاتب  يتو�سل  هنا     
جاءت  االإنرتنت  م�ستخدمي  اأعداد 
اأو  معار�سااً  وراأيااً  فكرااً،  لت�سكل 
دميقراطية  ممار�سات  ولتنتج  موؤيدااً، 
االإلكرتوين  كالت�سويت  االإنرتنت  على 
ثم  ومن  االإلكرتونية؛  واحلكومة 
احلديث عن اأخلقيات االإنرتنت وهي 
درا�سة عميقة  اإىل  مو�سوعات حتتاج 
باأبعاد  للإملام  االأطراف  مت�سعبة 
واملرتابطة  املت�سابكة  العلقات 
االإعلمية  ال�سيا�سات  تخطيط  عند 

والثقافية اجلديدة. 
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ح�سب الت�سنيف الأخري ملوقع »التاميز« الربيطاين للجامعات

.   الدكتور الها�سمي بلوا�سح: »جامعة امل�سيلة �سبق لها واأن حققت مراتب م�سرفة دوليا »

جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة 
ترتبع على العر�ش وطنيا 

اختريت جامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة اأف�سل اجلامعات اجلزائرية  ل�سنة 2019 لترتبع على العر�ش 
بح�سدها املرتبة الأوىل  على امل�ستوى الوطني  وذلك وفق  الرتتيب العام لتاأثريات اجلامعة  برتتيب ما 
بني 300-200عامليا ،وياأتي  هذا ح�سب  ما اأكده التقرير ال�سنوي الذي �سدر  الأربعاء املا�سي  عن جملة 
» التاميز«  وهو اآخر ت�سنيف لهذا املوقع الربيطاين للتعليم العايل والذي �سم اأكرث من 1250 جامعة ،  
يف حني  مت  اختيار ثالث جامعات وطنية  فقط �سمن الت�سنيف و نالت  جامعة« اأوك�سفورد« وجامعة 

»كامربدج »هذا العام قائمة اأف�سل اجلامعات يف العامل للعام الثاين على التوايل.

حكيم مالك 

ق�سم   35 طالب  35األف 
و 7 كليات ومعهدين 

وطنيني بجامعة امل�سيلة

امل�سيلة  حممد   وحت�سي جامعة 
املو�سم  هذا  خالل  بو�سياف 
اجلامعي،   35 األف طالب جامعي  
طور  األف  يف   11 من  اأكرث  منهم  
عرب   درا�ستهم   يزاولون  املا�سرت  
ومعهدين  كليات  �سبع  و  ق�سم    35
هذا  عرف  حني   ويف  وطنيني 
تخ�س�ص   103 اجلامعي  املو�سم 
تخ�س�ص  و66  املا�سرت  �سهادة  يف 
يف �سهادة اللي�سان�ص و 1467 اأ�ستاذ 

دائم  باحث و27 خمرب بحث.

يف  يكمن  جناحنا   
ترقية  ا�سرتاتيجية 
جامعة امل�سيلة اإىل م�ساف 

اجلامعة الدولية

الها�سمي   الدكتور  اأكد  ولقد    
جامعة  مدير  نائب   ، بلوا�سح 
اأن  بالعالقات  املكلف  امل�سيلة 
ب�سهرة  يحظى  الت�سنيف   هذا 
نطاق  يف  عليه  يُعتمد  وبات  كبرية 
اجلامعات  تقييم  اأجل  من  وا�سع 
اإىل  جنبا  العاملي  امل�ستوى  على 
الأكادميي  الت�سنيف  مع  جنب 
ت�سنيف  وكذا  العامل  جلامعات 
اجلامعات العاملي »كيو اإ�ص« وعن  

هذا  اإىل  امل�سيلة  جامعة  و�سول 
ال�سرتاتيجية  ظل  يف  امل�ستوى 
اجلامعة  مدير  اأعدها  التي 
الربوفي�سور والباحث كمال بدراي 
م�ساف  اإىل  اجلامعة  لرتقية 
اهتمام  مع  الدولية   اجلامعات 
ومتابعة  الربوفي�سور كمال بدراي  
برتتيب  �سلة  لها  اأر�سية  لكل 
للجهود   وكذا   دوليا  اجلامعات 
والطاقم   والباحثني  الأ�ساتذة  
خا�سة   العلمية  والهيئات  الداري 
خلية  باجلامعة   ال�سبكات  مركز 

تكنولوجية الإعالم و الت�سال. 

الدكتور الها�سمي 
بلوا�سح: »جامعة امل�سيلة 

�سبق لها واأن حققت 

مراتب م�سرفة دوليا »

 وقال نائب مدير جامعة امل�سيلة 
جامعة  اأن   ، بالعالقات  املكلف 
امل�سيلة  قد �سبق لها واأن  حققت 
الرتتيب  ملوقع  ترتيب  اآخر  يف 
والهيئات  للجامعات  العاملي 
  Google Scholar  « العلمية 
املن�رصم  جانفي  يف  �سدر  »الذي 
وطنيا   التا�سعة   املرتبة  ح�سدت  
من جمموع 45 جامعة وهيئة علمية  
املراتب  اأف�سل  على  تتناف�ص 
يف  كانت  اأن  بعد   وطنيا   الأوىل 
املرتبة 30 يف ترتيب �سهر جويلية 
م�رصفة    مرتبة  حققت  كما   2018
  ، واملتمثلة يف املرتبة 17 وطنيا  
للجامعات  ال�سهري  الرتتيب  �سمن  
 « اجلزائر   يف  العلمية  والهيئات 

يف  ال�سادر   webometrcs
ي�سمل  والذي    2018 جويلية 
يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  كل   
موؤ�س�سة   100 من  اأكرث  اجلزائر  

تعليم عايل باجلزائر .

قيا�ش اأداء اجلامعات 
حول العامل لتحقيق 

التنمية امل�ستدامة

واأو�سح  الدكتور الها�سمي بلوا�سح 
التاميز«    « جملة  ت�سنيف   اأن  
موؤ�رصا   13 من  اأكرث  على  يعتمد  
لقيا�ص اأداء اجلامعات حول العامل 
امل�ساهمة  يف  تاأثريها  ومدى 
بتحقيق التنمية امل�ستدامة والذي 
يدخل يف اإطار تنفيذ اأهداف التي 

عام  املتحدة  الأمم  عنها  اأعلنت 
اأن  املتحدث  ذات  م�سريا   ،  2015
للجامعات  �سنوي  الت�سنيف  هذا  
تن�رصه املجلة  والتي كانت تتعاون 
مَع بع�ص ال�رصكات النا�سئة للقيام 
كيو  العاملي«  اجلامعات  بت�سنيف 
اإ�ص« وذلك يف الفرتة امُلمتدة من 
تتحول  اأن  قبل   2009 وحّتى   2004
»توم�سون  مَع  للتعاوِن  املجلة 
الت�سنيف  نظام  ن�رص  يف  رويرتز« 
املتحدث  ذات  م�سيفا  اجلديد،  
يف  تعمل    « التاميز   « جملّة  اأن 
تقرير  ن�رص  على  احلايل  الوقت 
العاملية  اجلامعات  اأف�سل  ي�سّم 
اأف�سل  وهي  اأخرى  ت�سنيفات  مع 
اأمريكا  اآ�سيا،  يف  اجلامعات 
يف  اجلامعات  اأف�سل  ثم  الالتينية 

الدول ذات القت�سادات النا�سئة.

من 12 اإىل 18 اأفريل اجلاري

مهرجان قاب�ش �سينما فن ...موعد مميز للفنون املعا�سرة وللواقع االفرتا�سي
ملهرجان  الأوىل  الدورة  �ستنطلق 
قاب�ص �سينما فن املزمع تنظيمها 
 ، اجلاري  اأفريل   18 اإىل   12 من 
قاب�ص«  »فوكي�ص  جمعية  قبل  من 
 50 الأوىل  دورته  يف  �سيعر�ص 
فيلما موزعة بني اأفالم امل�سابقة 
املوازية  والعرو�ص  الر�سمية 
ووثائقية  روائية  اأ�رصطة  من 
 12 من  وذلك  وق�سرية  طويلة 
واختري    2019 اأفريل   18 اإىل 
البارز  ال�سينمائي  احلدث  لهذا 
�سعار »تعال �سوف »  اأين �سيكون 
املعا�رصة  للفنون  مميزا  موعدا 
خالل  من  الفرتا�سي  وللواقع 
تون�ص  تقام لأول مرة يف  عرو�ص 
منطقة  يف  برجمتها  تفتتح  والتي 

»الكازما« بقاب�ص. 

دعم �سينما املوؤلف

 كما �سيتم برجمة  ودعم ل�سينما 
املهرجان   هذا  يف  املوؤلف  
لأنه  احلا�رصون  اأكده  ما  ح�سب 
قاب�ص  لي�ستمد  �رصورة  يعد 
من  خ�سو�سيته  فن  �سينما 
يحافظ  حتى  احلا�سنة  مدينته 
فلقد  وعليه  ا�ستمراريته   على 
عرفت الندوة ال�سينمائية اخلا�سة 
الفن  ل�سينما  قاب�ص  مبهرجان 
وواحة  ال�سحراء  »بوابة  بتون�ص   
ملكونات  ح�سورا  املتو�سط« 
املجتمع املدين بقاب�ص حيث متت 
الثقايف  للو�سع  واأ�سئلة  مداخالت 
اأنها  خا�سة   بقاب�ص  وال�سينمائي 
تراجعا  الأخري  العقد  يف  عرفت 
ال�سينمائي  الن�ساط  م�ستوى  على 
يف  لقاب�ص  الكبرية  التقاليد  رغم 

الفن ال�سابع.

الواثق باهلل �ساكري: 

لبد من اإعادة اإحياء 
تقاليد الفن ال�سابع 
مبدن ولية قاب�ش

الناطق  ال�سياق حتدث  ذات  ويف   
الر�سمي لــ قاب�ص �سينما فن الواثق 
باهلل �ساكري عن فل�سفة املهرجان، 
بالفعاليات  للخروج  ت�سعى  التي 
من قاعة ال�سينما لف�ساءات اأو�سع 
ال�سابع  الفن  تقاليد  اإحياء  تعيد 
مبدن ولية قاب�ص يف مرحلة اأوىل 
اأرحب  ف�ساء  اإىل  ينطلق  اأن  قبل 
هو  املهرجان  اأن  على  م�سددا 
خالل  من  للتدريب  فر�سة  كذلك 
»ما�سرت كال�ص« يف اإدارة الت�سوير 
الفاين  �سفيان  من  كل  يديرها 
واأمني امل�سعدي و«ما�سرت كال�ص« 
عليها  ت�رصف  املمثل  اإدارة  يف 

هند �سربي.

فاطمة ال�سريف: 
الفتتاح  بفيلم »ليل 

خارجي« للمخرج اأحمد 
ال�سيد عبد اهلل

العامة  املندوبة  واأو�سحت 
فن،   �سينما  قاب�ص  للمهرجان 
فاطمة ال�رصيف اأن املهرجان ولد 
يف قاب�ص ويتطلع اأن تكون قوته يف 
على  منفتح  واأنه  خا�سة  جمهوره 
عدد  جتمع  ثرية،  فنية  خيارات 
من الفنون منها ال�سينما، والفنون 
 ، الفرتا�سي  والواقع  املعا�رصة 
هذه  اأن  املتحدثة   ذات  كا�سفة 
التظاهرة ال�سينمائية �ست�ست�سيف 
ال�سينمائية  الوجوه  من  عدد 
يوؤثث  فيما  والأجنبية  العربية 
فيلم »ليل خارجي« للمخرج اأحمد 

الفتتاح  �سهرة  اهلل   عبد  ال�سيد 
وذلك بح�سور اأبطاله.

اأ�سماء عربية وعاملية يف 
جلان حتكيم املهرجان

اأن  ال�رصيف  فاطمة  ك�سفت  كما   
الروائية  الأفالم  حتكيم  جلنة  
�ستكون  والق�سرية  الطويلة 
امل�رصية  املخرجة  من  متكونة 
الإيطايل  ال�سينمائي  لطفي،  هالة 
اأدريانو فيلرييو واملمثلة التون�سية 
جنوى زهري فيما ت�سم جلنة حتكيم 
ال�سينمائي  الوثائقية  الأفالم 
املخرج  فا�سل،  عبا�ص  العراقي 
واملمثلة  را�سد  حممد  امل�رصي 

التون�سية بية مظفر.

�سامي التليلي  :�سنعمل 

على خلق التفاعل بني 
اجلمهور و«ال�سينمائي«

ملهرجان  الفني  املدير  اأكد 
التليلي   �سامي  فن  �سينما  قاب�ص 
اختيار  مقايي�ص  عن   حديثه  يف 
العربية  ال�سينماءات«  اأن«  الأفالم 
تعي�ص اليوم خما�سا كبريا وتطورا 
ال�سينمائية  الكتابة  م�ستوى  على 
هذه  مواكبة  املهرجان  وعلى 
خالل  من  البديلة  الفنية  التعابري 
قادرة  جتارب  تطرح  برجمة 
اجلمهور  بني  التفاعل  خلق  على 
�سيكون  الذي  و«ال�سينمائي«، 
على  املحاورات  هذه  يف  طرفا 
غرار مالك بن اإ�سماعيل، اأبو بكر 
�سالح  واأحمد  �سالح  رمي  �سوقي، 

فوزي.
 حكيم مالك 

بفرع املركز الثقايف الإ�سالمي لتي�سم�سيلت

 افتتاح الور�سات الثقافية االأوىل »الطفل املبدع«
بفرع  اأم�ص  اأول  افتتحت  
الإ�سالمي  الثقايف  املركز 
فعاليات  لتي�سم�سيلت 
للور�سات  الأوىل  الطبعة 
الثقافية حتت �سعار »الطفل 

املبدع«.
التظاهرة  هذه  وتت�سمن 
من  مببادرة  املنظمة 

املوؤ�س�سة الثقافية املذكورة 
املدر�سية  العطلة  اإطار  يف 
الربيعية اإقامة ور�سات حول 
و«تالوة  البيئي«  »الر�سم 
القراآن الكرمي« و«املطالعة« 

و«كتابة الق�سة الق�سرية«.
هذه  �سمن  تقام  كما 
تدوم  التي  التظاهرة 

حول  معار�ص  اأيام  اأربعة 
املدر�سية  �سبه  الكتب 
واملو�سوعات العلمية وكتب 
واملوجهة  العامة  الثقافة 

لالألعاب الفكرية لالأطفال.
وبرمج باملنا�سبة م�سابقتني 
لكتاب  حافظ  اأح�سن  حول 
ق�سرية  ق�سة  واأح�سن  اهلل 

ت�ستهدفان املنخرطني بفرع 
املركز املذكور اإ�سافة اإىل 
من  وطنية  اأنا�سيد  تقدمي 
اأداء الفرقة الإن�سادية بذات 

الفرع وفق املنظمني.
حما�رصة  اأي�سا  و�ستقدم 
حول »اأدب الطفل ببالدنا...
الواقع والآفاق« من تن�سيط 

اأ�ستاذ من املركز اجلامعي 
جانب  اإىل  لتي�سم�سيلت 
م�رصحي  عر�ص  تقدمي 
من  »الأ�سدقاء«  بعنوان 
ال�سباب  دار  فرقة  اإنتاج 
لعا�سمة  اعمر«  »بويلي�ص 

الولية.
وياأتي الهدف من تنظيم هذه 

لإبراز  الثقافية  التظاهرة 
والثقافية  الفنية  الإبداعات 
تن�سيط  وكذا  لالأطفال 
الربيعية  املدر�سية  العطلة 
بفرع  املنخرطني  لفائدة 
الإ�سالمي  الثقايف  املركز 

ا�ستنادا اإىل ذات امل�سدر.
 ق.ث



اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين 
جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 

للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رشت نتائج الدرا�شة، 

باأن العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا 
اأن ن�شبة الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل تتجاوز بني الآخرين 
.%11

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف البحث، 
اإن اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب 

�شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم للإ�شابات. وقد يكون 
ال�شبب يف عامل فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 

تاأثري نقل الدم الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة كيفية 
من الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�س الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�س الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل هناك 

اختلف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رشورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج امل�شابني.

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
اجلديد يف علج مر�س امللريا، 

يف 25 اأفريل 2018، اليوم العاملي 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 

اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  امللريا  لعلج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
تعد من النباتات القيمة يف علج 
جمموعة من الأمرا�س لحتوائها 
على مادة الأرتيمي�شينني، املكون 

الرئي�شي للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
بح�شب  احلويل،  ال�شيح  نبتة 
كتبوا ذلك  الذين  ال�شينني  العلماء 
جملة  يف  العلمية  مقالتهم  يف 
»Molecular Plant«. ومبا اأن 
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�شبة 
0.1 اإىل 1% من الأرتيمي�شينني، قام 
العلماء بتعديل وراثي على جينات 
ال�شيح احلويل واأ�شبح يعطي النوع 
املعدل منه ن�شبة ت�شل اإىل %3.2 

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  واأو�شح م�رشف 

�شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 
�شكان  ن�شف  اأن  تونغ  جياو 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل 
بامللريا حيث يتم ت�شجيل حوايل 
ميوت  عام،  كل  حالة  مليون   216

منهم 445 األف �شخ�س.
ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
جينات  وعزل  ومعرفة  بتحديد 
على  وح�شلوا  بالكامل  ال�شيح 
مورثات  جلميع  جينية  خريطة 
 ،63226 عددها  يبلغ  التي  النبتة 
الربوتينات  ترميز  عن  وامل�شوؤولة 

فيها.
اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
ال�شينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل 
اأكرب  لإنتاج كميات  وراثيا  املعدل 
املعالج  الدوائي  املركب  من 
املادية  تكلفته  ولت�شبح  للملريا، 

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

وداعا للتجاعيد.. اكت�شاف 
يوقف �شيخوخة الب�شرة!

�شيئا  التجاعيد  ت�شبح  اأن  ميكن 
حتديد  مع  قريبا  املا�شي  من 
تقدم عمر  لكيفية  الرئي�شة  الآلية 
بروتينا  العلماء  واكت�شف  الب�رشة 
"عامل  ميثل  اأن  ميكن  اأ�شا�شيا 
ال�شيخوخة"،  ملكافحة  جديدا 
حيث طوروا عقارين يبعثان الأمل 
ال�شباب  ينبوع  تطوير  اإمكانية  يف 

يف امل�شتقبل.
زيادة  على  العقاران  ويعمل 
با�شم  يُعرف  بروتني  م�شتويات 
"COL17A1"، يوجد مب�شتويات 
الفتية،  اجللد  خليا  يف  عالية 
مع  النخفا�س  يف  يبداأ  ولكنه 
العمر،  يف  وتقدمنا  الوقت  مرور 
�شنا  اأكرب  اجللد  خليا  لتبدو 

وت�شبح اأقل مرونة.
وطاملا اأن الكثري من اخلليا تولد 
اجللد،  �شطح  حتت  معني  بعمق 
مع م�شتويات عالية من الربوتني، 

ي�شتمر �شباب اجللد.
للأ�شلح"،  "البقاء  �شيناريو  ويف 
�شحة  الأكرث  اجللد  تتفوق خليا 
على اخلليا الأ�شعف التي متوت. 
ولكن مع مرور الوقت، يولد عدد 

من خليا اجللد القوية، وي�شيطر 
يخلق  ما  الأ�شعف،  اخلليا  على 
وميكن  للجلد  متجعدا  مظهرا 
للتوتر والتعر�س للمواد الكيمائية 
ال�شم�س،  اأ�شعة  اأو �رشر  ال�شامة، 
م�شتويات  من  اأي�شا  يقلل  اأن 
"COL17A1"ولكن  بروتني 
لزيادة  و�شيلة  وجدوا  الباحثني 
حيث  الربوتني،  هذا  م�شتويات 
ميكن للأدوية املطورة امل�شاعدة 

الوقاية  وحتى  اجلروح  التئام  يف 
من �رشطان اجللد وتو�شل فريق، 
طوكيو  كلية  من  ني�شيمورا،  اإميي 
الكت�شاف  اإىل  والأ�شنان،  للطب 
على  اأجريت  درا�شة  بعد  الأخري 
الإن�شان،  جلد  واأن�شجة  الفئران 
ومل  املخترب.  يف  ُطورت  التي 
الب�رش  على  املركبات  تُخترب 
يف  الباحثون  وكتب  الأحياء 
اكت�شفوا  اأنهم  "الطبيعة"  جملة 

عززا  كيميائيني  مركبني 
م�شتويات "COL17A1"، وهما: 

"Y27632" و"اأبو�شينني".
اإىل  ي�شري  الكت�شاف  اإن  وقالوا 
الب�رشة،  جتديد  ت�شهيل  اإمكانية 
اأن  كما  اجللد.  �شيخوخة  وتقليل 
الثدييات  يف  ال�شليمة  اخلليا 
الأن�شجة  اإنتاج  اإعادة  ميكنها 
البالغة بكفاءة، وا�شتبدال اخلليا 

غري ال�شاحلة اأو التالفة.
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 ال�شوكوالتة الداكنة 
»تعالج« مر�شا مزمنا!

ل�شتهلكها  جديدا  �شببا  ال�شوكولتة  ع�شاق  لدى  اأن  يبدو 
مر�س  علج  على  قدرتها  العلماء  اكت�شف  حيث  يومي،  ب�شكل 
اأن تناول قطع �شغرية من  اإىل  الدرا�شة اجلديدة  مزمن وت�شري 
خلل  الدم  �شغط  ارتفاع  من  يقلل  يوميا،  الداكنة  ال�شوكولتة 

�شهر واحد فقط.
اأن  اإل  هامة،  �شحية  فوائد  باحلليب  لل�شوكولتة  اأن  حني  ويف 
ال�شوكولتة التي حتتوي على 90% من الكاكاو لديها تاأثري اأقوى.

ويعتقد العلماء الربتغاليون الذين اأجروا الدرا�شة، اأن هذا يرجع 
الفلفانول  مبركبات  ثراء  اأكرث  الداكنة  ال�شوكولتة  كون  اإىل 
معهد  قبل  من  الدرا�شة  واأجريت  القوية  للأك�شدة  امل�شادة 
البوليتكنيك يف كوميربا، بقيادة الدكتور تيلمو برييريا، حيث قام 
وزملوؤه بدرا�شة فوائد ال�شوكولتة على نطاق وا�شع، ل �شيما يف 

ما يتعلق ب�شحة القلب.
انخفا�س  من  بدءا  العوامل  من  بالعديد  الفلفانول  ويرتبط 
مقاومة الإن�شولني اإىل تنظيم الوزن وحتى التئام اجلروح ب�شكل 
اأ�رشع. ولذلك هناك قدر كبري من الهتمام العلمي بكيفية تاأثري 

تناول الأطعمة الغنية بالفلفانول على �شحتنا.
ولتحديد مدى تاأثري ال�شوكولتة على قلوبنا، تناول 30 م�شاركا 
اأعمارهم بني  البالغني الأ�شحاء الذين ترتاوح  الدرا�شة، من  يف 
 30 ملدة  يوميا  ال�شوكولتة  من  غراما   20 نحو  عاما،  و27   18
يوما وتناول ن�شف امل�شاركني، �شوكولتة حتتوي على 55% من 
اأن الباقني تناولوا �شوكولتة حتتوي على %90  الكاكاو، يف حني 

من الكاكاو.
ومت قيا�س معدل �رشبات القلب لدى امل�شاركني، ومدى ت�شلب 

ال�رشايني قبل 30 يوما من التجربة وبعد يومني من انتهائها.
وُطلب منهم األ ياأكلوا الأطعمة الأخرى الغنية بالفلفانول، مثل 
اأن  التي ك�شفت  النتائج،  للتاأكد من دقة  التوت وال�شاي والنبيذ، 
جميع امل�شاركني قد لحظوا حت�شنا ملحوظا يف �شغط دمهم، 
تناولوا  الذين  امل�شاركني  لدى  فعالية  اأكرث  كانت  الآثار  لكن 

ال�شوكولتة الغنية بالكاكاو.

امل�شي 10 دقائق يوميا يحمي 
من اإعاقة دائمة م�شتقبال

تو�شل العلماء من خلل متابعتهم للحالة ال�شحية للذين يعانون 
 10 ملدة  يوميا  ال�شري  اأن  اإىل  التنك�شي  املفا�شل  التهاب  من 

دقائق، مينع تطور الإعاقة احلركية يف مرحلة ال�شيخوخة.
اأن م�شي الذين يعانون من  ويوؤكد علماء جامعة �شيكاغو، على 
التهاب املفا�شل التنك�شي، م�شيا �رشيعا لب�شع دقائق يف اليوم، 
�شي�شمح لهم بعبور ال�شارع مثل بهدوء دون م�شاعدة خارجية. 
كما اأن التجول يوميا �شريا على الأقدام يخف�س خطر اإ�شابتهم 
اليومي  التجوال  اأن  الباحثون  لحظ  85%كما  بن�شبة  بالإعاقة 
يخف�س من الإعاقة التي يعرب عنها عدم القدرة على التحرك 
يف  الباحثون  ياأمل  لذلك،   .%50 اإىل  ت�شل  بن�شبة  املنزل  داخل 
التي ح�شلوا  النتائج  اإىل  ا�شتنادا  مر�شاهم،  الأطباء  يو�شي  اأن 
طريقة  هذه  لأن  يوميا،  الأقدام  على  ال�شري  ب�رشورة  عليها، 
رخي�شة للوقاية من ا�شطراب احلركة الذي يعاين منه املليني 

يف العامل.
اجل�شم،  مفا�شل  من  اأكرث  اأو  واحدا  املفا�شل  التهاب  وي�شيب 
�شيوعا.  الأكرث  �شكله  هو  التنك�شي  املفا�شل  والتهاب 
رقيقة  طبقة  املف�شل  عند  العظم  نهاية  على  وتوجدوتوجد 
الطبقة  هذه  ترق  الوقت،  مرور  ومع  الغ�رشوف.  ت�شمى  مرنة 
وت�شتهلك، ما يوؤدي اإىل احتكاك العظمني مع بع�شهما، ما ي�شبب 

اآلما �شديدة.

ال�شيح لعالج اأكرث االأمرا�ض خطورة

علماء يكت�شفون »اأخطر« فئات الدم!



كثري؛  فيه خري  يت�شعب  الذي  ال�شهر  فهو 
ه ر�شول اهلل �شلى اهلل  من اأجل ذلك اخت�شَّ
من  غريه  على  له  تف�شِّ بعبادة  و�شلم  عليه 
باأنه  �شعبان  �شهر  يتميز  ولذلك   ، ال�شهور 
عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  احلبيب  �شهر 
اهلل  ر�شول  اأحبَّه  الذي  ال�شهٌر  فهو  و�شلم، 
غريه  على  له  وف�شَّ و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 
عن  اأحمد  الإمام  روى  فقد  ال�شهور،  من 
»كان  قال:  عنه  اهلل  ر�شي  مالك  بن  اأن�س 
نقول:  حتى  يفطر  ول  ي�شوم  اهلل  ر�شول 
ما يف نف�س ر�شول اهلل اأن يفطر العام، ثم 
يفطر فال ي�شوم حتى نقول: ما يف نف�شه 
اإليه  ال�شوم  اأحب  وكان  العام،  ي�شوم  اأن 
هل   : هنا  الرتبوية  ووقفتنا   « �شعبان  يف 
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اأحب  ما  حتب 
و�شلم ، وهل جتد يف نف�شك ال�شوق لهذا 
جتعل  وهل  احلبيب؟  وجده  كما  ال�شهر 
حبك لالأ�شياء مرتبطاً مبا يحب ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم؟ هو اختبار عملي يف 
اأن حتب ما يحب اهلل ور�شوله  » ل يوؤمن 
اأحدكم حتى يكون هواه تبعاً ملا جئت به 

. «

عر�ض الأعمال 

الأعمال  تُرفع  فيه  الذي  ال�شهر  وهو 
الرتمذي  روى  فقد  وتعاىل؛  �شبحانه  اإليه 
من حديث  َزيٍْد  بْن  اأُ�َشاَمة  عن  والن�شائي 
َوُهَو   ..  « و�شلم   عليه  اهلل  �شلي  النبي 
�َشْهٌر تُْرَفُع ِفيِه الأَْعَمال اإِىل َرِبّ الَعامِلنَي، 
اِئٌم »؛ ففي  َفاأُِحُبّ اأَْن يُْرَفَع عملي َواأَنَا �شَ
بتلك  عباده  على  اهلل  م  يتكَرّ ال�شهر  هذا 
الأعمال  عر�س  منحة  عظيمة؛  املنحة 
ما  قبوله  وبالتايل  وتعاىل،  �شبحانه  عليه 
وقفة  لنا  تكون  اأن  يجب  وهنا  منها،  �شاء 
املو�شم  هو  �شعبان  �شهر  فاإن   ، تربوية 
اأعمالك  وح�شاد  ل�شحيفتك  اخلتامي 
ثم  عامك؟  �شيُختم  فبم   ، العام  هذا  عن 
عليه  اهلل  يراك  اأن  حتب  الذي  احلال  ما 
وقت رفع الأعمال؟ ومباذا حتب اأن يرفع 
يف  حا�شمة  حلظة  هي  ؟  اهلل  اإىل  عملك 
رفع  اأ�شا�شها  على  يتحدد  املرء،  تاريخ 
اأعمال العام كله اإىل املوىل تبارك وتعاىل 
القائل  » اإليه ي�شعد الكلم الطيب والعمل 
يرفع  اأن  حتب  فهل   ،  « يرفعه   ال�شالح 
وثبات  للموىل  طاعة  يف  واأنت  عملك 
وجهاد  وعمل  اإخال�س  ويف  دينه  على 
اأن يرفع عملك واأنت  اأم تقبل   ، وت�شحية 

يف �شكون وراحة وقعود و�شعف همة وقلة 
بذل وت�شكيك يف دعوة وطعن يف قيادة ، 
راجع نف�شك اأخي احلبيب وبادر بالأعمال 
اإىل مولها يف �شهر  ال�شاحلة قبل رفعها 

رفع الأعمال. 

احلياء من اهلل 

يجب  اآخر  بعد  ال�شابق  احلديث  ففي 
اإىل  فالناظر  تربوية،  وقفة  معه  نقف  اأن 
حال احلبيب �شلى اهلل عليه واآله و�شلم يف 
العمل  يف  الهدي  اأكمل  له  يظهر  �شعبان، 
القلبي والبدين يف �شهر �شعبان ، ويتج�شد 
احلياء من اهلل ونظره اإليه بقوله  » واأحب 
اأن يرفع عملي واأنا �شائم » ففي احلديث 
قمة احلياء من اهلل عند ر�شول اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم باأل يراه اهلل اإل �شائماً، وهذا 
هو اأهم ما يجب اأن ي�شغلك اأخي امل�شلم ، 
اأن ت�شتحي من نظر اهلل اإليك ، ت�شتحي من 
نظره لطاعات قدمتها امتالأت بالتق�شري، 
ولذلك قال بع�س ال�شلف:  »اإما اأن ت�شلي 
تتخذ  اأن  اأو  باهلل جل جالله،  تليق  �شالة 
من  وت�شتحي   ،« �شالتك  به  تليق  اإلًها 
اأوقات ق�شيتها يف غري ذكر هلل ، وت�شتحي 

 ، ودعوته  دينه  بها  تخدم  مل  اأعمال  من 
واإمكانيات  وطاقات  همم  من  وت�شتحي 
دينه  ن�رصة  يف  ت�شتنفذها  مل  وقدرات 
واإعزاز �رصيعته ، وت�شتحي من قلم وفكر 
والرد  الإ�شالم  ر�شالة  لن�رص  ت�شخره  مل 
بخلت  ونعم  اأموال  من  وت�شتحي   ، عنه 

ما  كل  من  وت�شتحي   ، اهلل  دعوة  عن  بها 
كتبته املالئكة يف �شحيفتك من تقاع�س 
وتق�شري، وت�شتحي من كل ما يراه اهلل يف 
�شحيفتك من �شوءات وعورات ، كل ذلك 
وغريه ي�شتوجب منك اأخي احلبيب احلياء 

من اهلل واخل�شية منه .

مكانة �ضهر �ضعبان وف�ضله
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كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�شي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�شرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�شنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �شنفنِي؛ ذنوُب ال�شَّ
والكبائر، ويف اأ�شمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�شنيِف الُذّ َحّ �شِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�شَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�شِّ ها يتَّ�شِ اأَنّ بَع�شَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِشّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِصّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�شِتغفاِر ول 
�شغريَة مع الإ�رصار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�شالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�شِتهاِرِه عنَد ال�َشّ

�ضرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�ض 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�ض مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

نن �ل�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّشم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�شافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�شب  �ُشنن ال�شّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�شب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّشمها  حيث  ق�شمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُشّ واآداب؛  �ُشنن 
�شلّى  اهلل  ر�شول  عن  امُلوؤّكدة  ال�شّنة 
على  واَظَب  والتي  و�شلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�شّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُشنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�شوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�شلم  اأ�رّص 

املوؤّكدة،  غري  ال�شنن  فهي  الآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّشموها  ال�شافعّية  اأّما 
ب�شجود  جُتب  التي  نن  ال�ُشّ وهي 
عمداً  امُل�شلّي  ترَكها  �شواًء  ال�شهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �شهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّشموها  املالكّيُة  اأّما  جُتَب، 
ال�ُشنن  هي  ال�شنن  ومندوبات؛  �ُشنَنٍ 
غري  ال�ُشنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّشموا 
ال�ُشنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُشنن 

اأقوال، و�ُشنن اأفعال وهيئات. 

�جتماع �لأ�ضماء �حل�ضنى يف لفظ �جلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�شتحيل وجود ، م�شتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�شتحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�شياء م�شتحيلة ، اأما الأ�شياء املمكنة ما �شوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �شاحب الأ�شماء احل�شنى كلها ، ُجمعت الأ�شماء احل�شنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�شماء احل�شنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �شمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�شتطيع اأن ت�شمي نف�شها » اهلل« ؟ م�شتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �شينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�شياًل 
، الكفر و الإحلاد �شطحي ، هم يف اأعماق اأنف�شهم ي�شهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�شورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم﴿ ]�شورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْصِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�ضبب نزول �ضورة �لإخال�ص
الة وال�ّشالم-  ه اإىل �شوؤال امُل�رصكني للنبّي الكرمي -عليه ال�شّ ون: اإّن �شبب نزول �شورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِصّ

ف لهم اهللَ �شبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �شبحانه وتعاىل �شورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�شِ
الة وال�ّشالم- عن �شوؤالهم حول �شفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �شورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�شّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�شلََّم: ان�ِشب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �شلَّى اهلَلّ ر�شي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِصكنَي قالوا لر�شوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �شيءٌ يولَُد اإَلّ �شيَموُت، ول �شيء ميوُت اإَلّ �شيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�شَّ ُ ال�شَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �شبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �شيءٌ(. وجاء يف �شبب  اهلَلّ
الة وال�ّشالم- اأن يَ�شف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �شورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�شارى �شاألوا النبّي -عليه ال�شّ

تعاىل �شورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �شلَّى اهللُ عليِْه و�شلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �شفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �شِ
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فيلم »خطايا روح معذبة« لعمر 
عمرون ي�شنع احلدث يف مهرجان 

الفيلم الأمازيغي
   

يروي فيلم »اور تارو كرا غاف اوزكاو« )ال تكتب اأي �شيء على قربي( 
لعمر عمرون الذي مت عر�شه يوم االأحد بدار الثقافة »مولود معمري« 
الوطني  الثقايف  للمهرجان  الذهبية  الزيتونة  على  املناف�شة  اإطار  يف 
للفيلم االمازيغي، خطايا روح معذبة لرجل وحيد. ويك�شف هذا الفيلم 
الذي يعي�شه فرحات،  العميق  الذي جاء يف 26 دقيقة، االأمل  الق�شري 
عمره  من  باخلم�شني  احتفل  الذي  و  قرمي،  �شليمان  دوره  اأدى  الذي 
يوؤ�ش�ش عائلة. وحاول فرحات  الكاآبة و هو بطال و مل  و  الوحدة  يف 
رمي  اأو  نف�شه  �شنق  من خالل حماولة  و�شع حد حلياته  مرات  عدة 
نف�شه من منحدر لكن دون جدوى . علما اأن اأمله الداخلي ال يقلق اأي 
�شخ�ش يف قريته على ما يبدو. و تظهر امل�شاهد اخلالبة الطبيعية 
و  الفيلم  ت�شوير  اأين مت  القبائل  بوزغني يف منطقة  اجلميلة ملنطقة 
تربز هذه املناظر عرب امل�شاهد التي يظهر فيها فرحات. و يعد هذا 
الفيلم الق�شري الذي كتبه املخرج واقعيا للغاية لهذا االبن الذي يعي�ش 
احلواجز  و  �رشقته  بعد  القرية  بريد  مكتب  وغلق  والدته  معا�ش  من 
يزال  ال  و  املنطقة.  كان �شحيتها مقاولني من  التي  املزيفة  االأمنية 
العالمة اخلا�شة  ال�شابقة على  عمر عمرون الذي حت�شل يف الطبعة 
للجنة التحكيم لفيلمه الق�شري »اأمل للعي�ش« و »متاهة امل�شاعر« وفيا 
الب�رشية،  الروح  تعقيدات  ا�شتك�شاف  على  تتمحور  التي  ملو�شوعاته 
اآمالها وياأ�شها ووحدتها وخماوفها و اآالمها املدفونة و هو ما ي�شتلهم 
اأفالمه  وزو،  بتيزي  بوزقن  من  املنحدر  ال�شينمائي  املخرج  هذا 
املكان  عن  قروي  ي�شاأله  و  تزويجه،  على  والدته  وت�رش  الق�شرية. 
الذي يذهب اإليه ويرد فرحات »اأنا ذاهب اإىل حافة اجلرف النتحر«، 
فينفجر القروي �شاحكا ويتابع طريقه وهو ي�شحك. و هو مرهق ، يلجاأ 
فرحات اإىل حانة ليزيد من وحدته بتعاطي الكحول حيث يقول لزبون 
يجل�ش اإىل جانبه »عندما اأموت ال تكتب اأي �شيء على قربي« )ومن 
هنا جاء عنوان الفيلم(. ويفاجئ فرحات حديث يجري بني جمموعة 
من ال�شباب الذين كانوا يخططون لن�شب حاجز مزيف ملقاول ل�رشقة 
اأمواله. و ي�شتبق االأحداث ويذهب عند املقاول الذي يعرفه و ي�شهر 

له م�شد�شا ويطلب منه اأن يعطيه كل املال الذي ميلكه.

جنل عا�شي احلالين »الوليد 
»يفوز باملركز الأويل يف 
برنامج تلفزيوين للغناء

�شدفة اأم تكري�ش للتوريث بكافة اأوجه احلياة يف لبنان اأن ي�شارك جنل 
ويفوز  للغناء،  تلفزيوين  برنامج  يف  احلالين  عا�شي  اللبناين  املطرب 
لبزوغ جنم  ويروج  اأغنية خا�شة،  اأول  مبا�رشة  وي�شدر  االأول  باملركز 

جديد، اإىل جانب عائلة »جنوم« ت�شم اأخته ووالده.
على ما يبدو مل يعد التوريث حكرا على ال�شا�شة يف بالد االأرز الذي 
اأحد  وموؤخرا  عائلته،  اأفراد  الأحد  النيابي  مقعده  النائب  فيه  يورث 
الوزراء ورث حقيبته اإىل زوجته، وهناك من يورث �شهره حتى رئا�شة 

احلزب الذي يدعي الدميقراطية وال�شفافية واالنتخابات احلرة.
اإحدى  على  برنامج  �شارك يف  الوليد  فاإن جنله  احلالين،  اإىل  وعودة 
واأ�شدر  »�شدفة«،  االأول  باملركز  وفاز  »�شدفة«،  اللبنانية  املحطات 
اأغنيته اخلا�شة ونزلت لالأ�شواق، وبات احلديث عن �شوته واإح�شا�شه 
الفني«، وترافق فرتة �شعوده حملة ترويج كبرية يف االإعالم  و«نبوغه 
مع  اأ�شهرا  ا�شتغرقت  االجتماعي. خطوات  التوا�شل  ومواقع  اللبناين 
»الوليد« حتتاج مع غريه ل�شنوات، هذا اإن و�شل واأو�شل �شوته للنا�ش، 
غنائيا  بات جنما  املادية  واالإمكانيات  اال�شم  لديه  والده  الأن  وفقط 
يف ليلة و�شحاها. والوليد لي�ش وحده يف عائلة حممد مزين احلالين 
ابنته  اقتحمت  بل  العا�شي(،  نهر  اإىل  ن�شبة  ا�شم عا�شي  عليه  )اأطلق 
لفيديو  باللغة االإجنليزية ومبيزانيات كبرية  باأغان  الغناء  ماريتا عامل 
والعربي،  اللبناين  اجلمهور  اإىل  الو�شول  يف  ف�شلت  لكنها  كليباتها، 
فانتقلت اإىل الغناء باللغة العربية، ومل حتقق النجاح املطلوب، حيث 
اإن اأعلى اأغنية خا�شة بها مل تتجاوز مليونا ون�شف املليون م�شاهدة 

بعد �شتة اأ�شهر من رفعها على يوتيوب.
 

قراءة متثيلية لن�س »اآليتي« بامل�شرح الوطني: مرافعة من اأجل حقوق املراأة

عادل اإمام: ارحموين من ال�شائعات

مت عر�ص الن�ص الدرامي »اآليتي«، وهو عبارة عن مرافعة للدفاع عن حق املراأة يف امل�ساواة ندا لند مع 
الرجل، بقلم الكاتبة امل�سرحية اال�سبانية »بالوما بيدريرو«، اأول اأم�ص  على خ�سبة امل�سرح الوطني 

بالعا�سمة.

الوطني  امل�رشح  واحت�شن 
اجلزائري حمي الدين ب�شطارزي، 
الذي مل ي�شهد ح�شورا كبريا، هذا 
الن�ش املرتجم اإىل اللغة الفرن�شية 
و�شمرية  بابو�ش  �شهيلة  قبل  من 
اأربعة  بعر�شه  قام  بحيث  بومعزة، 
الور�شات  خريجي  من  تالميذ 
والتي  امل�رشح  ذات  ينظمها  التي 
واملخرج  الكوميدي  يوؤطرها 

امل�رشحي بلقا�شم عمر حممد.
دراما  »اآليتي«  ن�ش  وي�رشد 
»األي�شيا«  الن�شغاالت  اجتماعية 
اقت�شاديا  اختالال  عا�شت  التي 
»دافيد«  زوجها  اأمام  عوي�شا 
اأن  بعد  قبالتها،  انتباهه  قل  الذي 
قررت التخلي عن م�شارها املهني 
لرتبية  حياتها  باقي  وتكري�ش 

اأطفالها.
وملا انتبه »دافيد« الن�شغال زوجته، 
االآلة »يف �شكل  دور  اأ�شبح يحاكي 
اأن  املفرت�ش  من  التي  ب�رشي« 
املنزلية.  اأ�شغالها  يف  ت�شاعدها 
والأنه �شار يبدي يف نهاية املطاف 
»دافيد«  اأ�شحى  اإن�شانية،  م�شاعر 

حميم زوجته وخمباأ اأ�رشارها.
وكخلفية حلبكة هذا العر�ش، تربز 
التكنولوجي  التقدم  الن�ش  رواية 
على  و�شيطر  البيوت  اجتاح  الذي 

كل اأ�شكال االآالت املنزلية، جمربا 
يف املقام االأول املراأة على التاأقلم 

معها.
االأواين  وتلك  االآالت  هذه  وبني 
�شارت  الالمعة،  االأزرار  ذوات 
على  اأخما�شها  ت�رشب  »األي�شيا« 
جتاوزتها  التي  تلك  اأ�شدا�شها، 
من  قللت  التي  اجلديدة  املعدات 
�شاأنها واأخذت تغذي خوفها يوما 

بعد يوم.
يف  جاءت  التي  االأدوار  ومثل 
عر�ش »اآليتي« للممثلة واملخرجة 
امل�رشح  فن  واأ�شتاذة  امل�رشحية 
�شنة  مواليد  )من  بيدريرو  بالوما 
من  كل  مبدريد-ا�شبانيا(،   1957
األي�شيا،  دور  يف  كوثر  املمثلة 
)الراوية(، وجنود  و�رشوق عمراين 
ثم  بال�شغط،  الطهي  )قدر  �شلمى 
دور  واأمري عمي�شي يف   ،)2 األي�شيا 

دافيد.
اال�شبانية  الكاتبة  فاإن  لالإ�شارة 
حتمل يف جعبتها عديد الن�شو�ش 
باإبداع  خطتها  التي  امل�رشحية 
وال�شينما،  والتلفزيون  الرابع  للفن 
اإ�شافة اإىل كونها اأديبة يف ر�شيدها 
وعدد  وحماوالت  وق�ش�ش  اأ�شعار 

من الدرا�شات النقدية.
بيدريرو  بالوما  باتت  وهكذا 

الدراما  اأيقونات عامل  من  واحدة 
وحمل درا�شات كرث، اإذ ت�شاهم عن 
طريق مقاالتها الركنية يف خمتلف 
و�شائل االإعالم اال�شبانية، وهو ما 
لتمثيل  دولية  لقاءات  لعدة  قادها 

بلدها.
التمثيلية  القراءة  برجمت  ومتت 
املنظمة  »اآليتي«،  الدرامي  للن�ش 

من طرف �شفارة اإ�شبانيا باجلزائر 
الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون 
بح�شور  الوطني،  وامل�رشح 
�رشورها  »عربت عن  التي  الكاتبة 
بامل�رشح  يعر�ش  عملها  لروؤية 
الوطني اجلزائري«، ومدير معهد 
العا�شمة،  باجلزائر  �شريفانتي�ش 

اأنطونيو جيل دي كرا�شكو.

»نب�س الأبطال« يفوز باجلائزة الكربى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

ما  اإمام  عادل  الفنان  ا�شتنكر 
اأثري اأخرياً عن تعر�شه لوعكة 
اإيقاف  ا�شتدعت  �شحية 
اجلديد  م�شل�شله  ت�شوير 
»فالنتينو«، املقرر عر�شه يف 
 ، اإمام  وقال  املقبل.  رم�شان 
اإنه بخري ويتمتع ب�شحة جيدة، 
م�شاهد  ت�شوير  ويوا�شل 
م�شل�شله اجلديد وفقاً جلدول 
م�شيفاً:  املحدد،  الت�شوير 
»ارحموين من ال�شائعات، فتارة 

وفاتي،  نباأ  مروجوها  يردد 
تعر�شي  يزعمون  واأخري 
�شبب  اأعلم  وال  �شحية،  الأزمة 
ال�شائعات  هذه  مثل  اإطالقهم 
وي�شارك  الآخر«.   حني  من 
دالل  »فالنتينو«  بطولة  يف 
عبدالعزيز وحمدي املريغني 
فريد  واأحمد  يا�شني  ورانيا 
وطارق االإبياري واأحمد فريد، 
قمر  بهجت  اأمين  تاأليف  من 

واإخراج رامي اإمام.

للمخرجة هند بن  فاز فيلم »نب�ش االأبطال« 
الوطني  للمهرجان  الكربى  باجلائزة  �شاري 
للفيلم بطنجة الذي اأ�شدل ال�شتار على دورته 
�شمال  طنجة  ال�شبت مبدينة  اأم�ش  الع�رشين 
املغرب. الفيلم وثائقي مدته 80 دقيقة و�شبق 
عر�شه يف مهرجان دربان ال�شينمائي بجنوب 
لالأفالم  دوك�ش  هوت  ومهرجان  اأفريقيا 
الفيلم خطى بطل  الوثائقية يف كندا. ويتتبع 
النويري   الدين  عز  املغربي  القوى  األعاب 
االحتياجات اخلا�شة 2016 يف ريو دي جانريو 
االأفالم  باقي جوائز م�شابقة  بالربازيل. ويف 
للمخرج حممد  »امباركة«  الطويلة، فاز فيلم 
دور  واأف�شل  االإخراج  بجوائز  الدين  زين 
ن�شائي  دور  واأف�شل  العروبي  للمهدي  رجايل 
لفاطمة عاطف اإ�شافة جلائزة جلنة التحكيم. 
كما فاز فيلم »جمال عفينة« بجوائز الت�شوير 

اإ�شافة  ت�شويرية  واملو�شيقى  وال�شيناريو 
ماركو  يا�شني  للمخرج  االأول  العمل  جلائزة 
�شمري  اإىل  ال�شوت  جائزة  وذهبت  ماروكو. 
بنعبيد عن فيلم »نذيرة« للمخرج كمال كمال. 
�شمت  التي  الق�شرية  االأفالم  م�شابقة  ويف 
»اأبناء  فيلم  الكربى  باجلائزة  فاز  فيلماً،   15
الرمال« للمخرج الغايل اكرمي�ش، بينما ذهبت 
جائزة ال�شيناريو لفيلم »مر�شحون لالنتحار« 
ومنحت جلنة حتكيم  اإخراج حمزة عاطفي. 
»يا�شمينة«  لفيلم  امل�شابقة جائزتها اخلا�شة 
اإخراج علي ال�شميلي وكلري كاهني كما نوهت 
بنجلون  علي  اإخراج  »قلق«  بفيلمي  اللجنة 
القادري.  اليزيد  اإخراج  البجعة«  و«اأغنية 
م�شابقة  يف  فذهبت  النقاد  جائزة  اأما 
م�شابقة  ويف  »نذيرة«  لفيلم  الطويلة  االأفالم 
البجعة«. »اأغنية  لفيلم  الق�شرية  االأفالم 
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اإطالقها! قبل  حتى  اجلديدة  "نيفا" الرو�سية  بـ  اأوروبي  اهتمام 

ومواقع  �صحف  عدة  توقعت 
ل�صيارات  كبريا  اأوروبية جناحا 
القادمة،  الرو�صية  "الدا-نيفا" 
التي �صممت لتكون واحدة من 
الرباعي  الدفع  �صيارات  اأكرث 
متيزا يف العامل. وذكرت جملة 

"اجليل  اأن  االأملانية   "Stern"
نيفا  �صيارات  من  اجلديد 
�صمن  �صينتج  والذي  ال�صهرية، 
 ،Vision 4x4 Lada م�رشوع
يف  كبريا  رواجا  يلقى  قد 
الت�صميم  بف�صل  اأوروبا، 

املميز، وال�صهرة الوا�صعة التي 
متلكها �صيارات نيفا بني ع�صاق 
الرباعي".  الدفع  مركبات 
واأ�صارت املجلة اإىل اأن واحدا 
من اأهم العوامل التي �صت�صاعد 
يف  ال�صيارة  هذه  انت�صار  على 

هو  والعامل،  اأوروبا  اأ�صواق 
القدرة على املناف�صة، واجلمع 
وال�صكل  املوا�صفات  بني 
املميز وال�صعر املقبول، متاما 
�صبقتها  التي  الن�صخ  كانت  كما 

من نيفا.

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات على مر 
115 عامًا!

اأعلنت رولز روي�س عن متكنها من بيع 4،107 �صيارة خالل 2018، 
اأعلى معدل مبيعات �صهدته ال�رشكة خالل تاريخها  وهو ما يُعد 
على مدى 115 عام، متغلبة بذلك على رقمها القيا�صي ال�صابق يف 

2014 عندما باعت 4،063 ن�صخة.
بعام  مقارنة   %22 ن�صبتها  زيادة   2018 يف  ال�رشكة  مبيعات  متثل 
يعزي  حيث  فقط،  �صيارة   3،362 بيع  من  متكنت  عندما   2017
اأغلب هذا  التنفيذي،  روي�س  رولز  مدير  اوتفو�س،  مولر  تور�صنت 

النمو اإىل تد�صني واإنتاج اجليل الثامن من فانتوم الرائدة.
روي�س، حيث  رولز  اأ�صواق  اأكرب  هي  ال�صمالية حالياً  اأمريكا  تظل 
اأنها م�صوؤولة عن ثلث مبيعات ال�رشكة عاملياً، بينما ت�صكل اأوروبا 

بن�صبة 40% خا�صة لطرازات فانتوم وجو�صت، كما منت مبيعات  ال�صني حتديداً منت مبيعاتها يف 2018  اأن  واآ�صيا 20% فقط، رغم 
اململكة املتحدة اأي�صاً بن�صبة 10% رغم التحديات ال�صيا�صية واالقت�صادية التي متر بها البالد.

هذا ويتوقع مولر اأن حتظى رولز روي�س بعام رائع اأي�صاً يف 2019 مع بدء االإنتاج املو�صع لـSUV كولينان اجلديدة، حيث اأن الطلب 
امل�صبق عليها يغطي الفرتة حتى الربع الثالث من العام اجلاري، ما ي�صري لكونها �صتكون الطراز االأعلى مبيعاً من العالمة الربيطانية 

الفاخرة هذا العام.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
ال�صتار  دبليو  اإم  بي  اأزاحت 
كوبيه  الثامنة  الفئة  عن  اأخريا 
من  اأ�صهر  عقب  اجلديدة 
والت�رشيبات  التج�ص�صية  ال�صور 
فيما  لكم  ونعر�س  املختلفة.. 
وتفا�صيل  معامل  اأهم  يلي 
دبليو  اإم  بي  الفاخرة،  ال�صيارة 
يف  الرتكيز  اأن  على  اأكدت 
توفري  هو  اجلديدة  الكوبيه 
جتربة قيادة مثرية وديناميكية، 
ال�صا�صيه  �صبط  مت  حيث 
ومولدات الطاقة ونظام التعليق 
على  ترتقى  “ر�صاقة  لعر�س 

املناف�صني ودقة المتناهية كما 
هو متوقع من �صيارة ريا�صية يف 

قمة جمالها”.

الت�سميم اخلارجي 

كوبيه  الثامنة  الفئة  خارجية 
بني  وجتمع  اأنيقة  اجلديدة 
حزمة  يف  الع�صلية  ال�صطوح 
عالمة  برائحة  تفوح  موحدة 
مبالمح  وتلتزم  دبليو  اإم  بي 
االأبرز  واملثال  ت�صميمها، 
التهوية  �صبكة  هو  ذلك  على 

الكليتني  �صكل  على  ال�صخمة 
اإىل 4،843  الكوبيه  وي�صل طول 
مليمرت وعر�صها 1،902 مليمرت 
مليمرت   1،341 وارتفاعها 
 2،822 عجالتها  وقاعدة 

مليمرت.

املحركات 

�صتتوفر  كوبيه  الثامنة  الفئة 
ديزل  ترييو  االأول  مبحركني، 
�صلندرات  ب�صت  لرت   3.0 �صعة 
دوران  وعزم  ح�صان   315 بقوة 

من  بت�صارع  نيوتن.مرت،   680
يف  كلم\�س   100 اإىل  ال�صفر 
4.9 ثانية املحرك الثاين تريبو 
بثماين  لرت   4.4 �صعة  مزدوج 
ح�صان   523 بقوة  �صلندرات 
نيوتن.مرت،   750 دوران  وعزم 
يف  كلم\�س   100 اإىل  بت�صارع 
ويت�صل  فح�صب..  ثانية   3.7
اأوتوماتيكي  بجري  املحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  الكوبيه  وتاأتي 
ب�صكل  املتكيف   M طراز  من 
نواب�س  ي�صمل  والذي  قيا�صي، 
باالإ�صافة  متطورة،  اإلكرتونية 
التوجيه  نظم  اأحدث  اإىل 
اإم دبليو، ونظام  الفعال من بي 
واأنظمة  الدحرجة،  ملنع  فعال 
التحكم  مثل  متعددة  �صالمة 
ال�صري  �رشعة  يف  االأوتوماتيكي 
يف  للبقاء  امل�صاعدة  ونظام 
من  واحلماية  الطريق  حارة 
اال�صطدام اجلانبي وامل�صاعدة 

على الركن.

�صا�صة  جند  املق�صورة  داخل 
اإن�س   10.25 بطول  مل�صية 
اأخرى  و�صا�صة  القيادة،  للوحة 

12.3 اإن�س للوحة العدادات.
مر�صيد�س  عوامل  بني  اجلمع 
 911 وبور�س  كوبيه   S-Class
يوجد  اأنه  تعتقد  دبليو  اإم  بي 
 S-Class فراغ بني مر�صيد�س
ملوؤه  ليتم   911 وبور�س  كوبيه 
والتي  اجلديدة،  الثامنة  بالفئة 
جتمع بني اأهم ميزات املوديلني، 
جتربة القيادة الريا�صية املثرية 

واملق�صورة الفاخرة.

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

ت�صتعد مر�صيد�س AMG لتو�صيع 
عرب   GT موديالت  جمموعة 
جديدة،  رود�صرت  ن�صخة  اإ�صافة 
من  االأعلى  الفئة  �صتكون  والتي 

الكوبيه الريا�صية.
رود�صرت   GT R مر�صيد�س  تاأتي 
ثالثي  للطي  قابل  �صقف  مع 
الطبقات، هيكل خفيف الوزن من 
االألومنيوم واملاغن�صيوم والفوالذ، 
اأغطية مرايا جانبية �صوداء المعة، 
وعجالت  �صفراء  مكابح  مكاب�س 

19 اأو 20 اإن�س.
باالنتقال للمق�صورة، �صنجد �صا�صة 
عدادات رقمية 12.3 اإن�س، �صا�صة 
مل�صية 10.25 اإن�س، زخرفات من 
االأ�صود،  واخل�صب  الكربون  األياف 
 AMG مقاعد  وجود  بجانب 
االأ�صود  نابا  االأداء من جلد  عالية 
تربيد  اأنظمة  اإ�صافة  خيارات  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح ال�صقف.
ن�صخة  فتحمل  املحرك،  عن  اأما 
 GT R مولد  نف�س  الرود�صرت 
�صعة   V8 هيئة  على  القيا�صية 
 585 بقوة  التريبو  مزدوج  لرت   4
نيوتن.مرت،  و700  اأوروبي  ح�صان 

 7 اأوتوماتيكي  بناقل  يت�صل  حيث 
�رشعات مزدوج القاب�س مع قدرة 
ت�صارع من 0 اإىل 100 كم/�س خالل 
3.6 ثانية قبل بلوغ �رشعة 317 كم 

الق�صوى.
الك�صف  �صيارات  اأغلب  اأن  ورغم 
االن�صيابية،  القيادة  على  تركز 
تاأتي  رود�صرت   GT R اأن  اإال 
ومثبتات  ديناميكي  ت�صميم  مع 
من  عادم  اأنابيب  احلركة،  لتاقل 
األياف  من  عزم  اأنبوب  التيتانيوم، 
خم�ص�س  تعليق  نظام  الكربون، 
للعجالت  ن�صط  توجيه  للحلبات، 
خلفي  اإغالق  ومعامل  اخللفية، 
اإلكرتوين حمدود الأجل اأداء عايل.

 AMG GT هذا وتاأتي مر�صيد�س
ديناميكية  حزمة  مع  رود�صرت   R
من  لوح  اإطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�صفل  الكربون  األياف 
ال�صيارة  تثبيت  ملم، مما يزيد من 
على الطريق من املحور االأمامي 
عرب توليد طاقة جاذبة قدرها 40 
كم/�س،   250 �رشعة  على  كجم 
ن�صخة   750 اإنتاج  يتم  اأن  على 
االإعالن  دون  منها  حمدودة فقط 

عن االأ�صعار بعد.

على  "Lada Granta" حتافظ 
�سدارة �سوق املبيعات الرو�سية

نتائج   "autostat" موقع  ن�رش 
التي  ال�صيارات  تظهر  اإح�صائيات 
اأعلى ن�صب مبيعات يف رو�صيا  حققت 

خالل �صهر يناير 2019.
وجاءت يف املرتبة االأوىل من الت�صنيف 
منها  بيع  التي   "Lada Granta"
 "Lada Vesta" 7630 �صيارة، وتلتها

بـ 7078 �صيارة.
 Hyundai" وحلّت يف املرتبة الثالثة

Creta" التي بيعت منها 4187 ن�صخة، 
بـ   "HyundaSolaris" وبعدها 

.3805
اأما بالن�صبة لل�رشكات التي باعت اأكرب 
عدد من ال�صيارات يف رو�صيا، يف يناير 
التي  "اأوتوفاز"  فكانت  العام،  هذا 
بـ  "كيا"  وتلتها  �صيارة،   21531 باعت 
بـ 10843  و"هيونداي"  �صيارة،   15691

�صيارة. 
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لإطالق  جي«  »�إل  �رشكة  ت�ستعد 
مبو��سفات   ،»K12+« هاتف 
 250 يتجاوز  لن  و�سعر  مناف�سة، 

دولر�.
�لفنية  �ملو��سفات  �أبرز  ومن 

و�لتقنية لهذ� �لهاتف:
 MеdiaTek Hеlio« معالج   -

P22« ثماين �لنوى.
 IMG« ر�سوميات  معالج   -

.»PоwerVR GE8320
بو�سة،   5.7 مبقا�س  �سا�سة   -
عر�س  ودقة   ،»19:8« و�أبعاد 

)720/1440( بيك�سل.
 3 ع�سو�ئي  و�سول  ذ�كرة   -

غيغابايت.
 64/32 بحجم  د�خلية  ذ�كرة   -
حتى  للتو�سيع  قابلة  غيغابايت، 

256 غيغابايت.
بدقة  �أ�سا�سية مزدوجة  كامري�   -
بخا�سية  ميغابيك�سل،   )5+16(

�لتثبيت �لأوتوماتيكي لل�سورة.
 8 بدقة  �أمامية  كامري�   -

ميغابيك�سل.
- ما�سح لب�سمات �لأ�سابع.

لل�سماعات،  ملم   3.5 منفذ   -
ومنفذ�ن لبطاقات �لت�سال.

و«غلونا�س«   »GPS« نظاما   -
لتحديد �ملو�قع.

- �لقدرة على �لتعامل مع �سبكات 
 »802.11a/b/g/n  Wi-Fi«

.»4.2 Bluеtooth»و
ميللي   3000 ب�سعة  بطارية   -

�أمبري.
 )8.3/71/153( �لهيكل:  �أبعاد   -

ملم.
- �لوزن: 150 غر�ما.
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»و�ت�س �آب« تطلق حتديثا قد يكون تعرف على »+K12« �جلديد من »�إل جي«

»مثاليا« للمجرمني!

�أمني  حتديث  تطوير  على  �آب«  »و�ت�س  تعمل 
جديد يتطلب من �مل�ستخدمني تاأكيد هويتهم 
وبد�أ  �لتطبيق  لفتح  �لإ�سبع  ب�سمة  خالل  من 
قبل  من  �ململوك  �ل�سهري،  �ملر��سلة  تطبيق 
في�سبوك، بالعمل على �لآلية �جلديدة يف هو�تف 
�أندرويد و�سيجعل �لتحديث �لأخري من �ل�سعب 
على �أجهزة �ل�رشطة و�ملخابر�ت وغريها من 
وكالت �إنفاذ �لقانون، قر�ءة �لر�سائل �ملر�سلة 

من قبل �ملجرمني و�لإرهابيني.
�لذي   ،»WABetaInfo« موقع،  و�أو�سح 
�لتحديث  �أن  �آب«،  »و�ت�س  تطور�ت  يتابع 
من   »alpha stage« مرحلة  يف  يز�ل  ما 

�سيتم  ولكن  �لختبار،  مرحلتي  �أول  �لتطوير، 
ويتيح  �مل�ستقبلية  �لإ�سد�ر�ت  يف  �إطالقه 
با�ستخد�م  �لتطبيق  فتح  �جلديد  �لتحديث 
�آب«،  »و�ت�س  حتميل  عند  �لأ�سابع  ب�سمات 
وقال  �لفردية  �ملحادثات  يحمي  لن  ولكنه 
�لتطبيق  حماية  »�سيتم   :»WABetaInfo«
�إىل  �مل�ستخدم  �سيحتاج  لذ�  كامل،  ب�سكل 

توثيق هويته من �أجل ��ستخد�م و�ت�س �آب«.
»و�ت�س  �رشكة  �عرتفت  �ملا�سي،  يوليو  ويف 
�آب« �أنه ميكن �إ�ساءة ��ستخد�م برنامج �لت�سفري 

�خلا�س بها، من قبل �ملجرمني و�لإرهابيني.

ف�سيحة جديدة

مطورو »في�سبوك« �سربو� بيانات ماليني �مل�ستخدمني

 »UpGuard« قال باحثون من �رشكة
�إن مطوري تطبيق  �ل�سيرب�ين،  لالأمن 
من  �ملاليني  مئات  تركو�  في�سبوك 
�سجالت �مل�ستخدمني مك�سوفة على 
للعامة وك�سف  خو�دم �سحابية مرئية 
�لباحثون �أن �لن�سيب �لأكرب من ت�رشيب 
�لبيانات كان ل�رشكة مك�سيكية تدعى 
حيث   ،»Cultura Colectiva«
بحجم  بيانات  جمموعة  على  عرثو� 
146 غيغابايت حتتوي على معلومات 
في�سبوك  ��ستخد�م  ن�ساط  مثل 
و�أ�سماء �حل�سابات و�ملعرفات �لتابعة 

لأكرث من 540 مليون م�ستخدم.
بيانات  على  �أي�سا  �لباحثون  وعرث 
 At the« ي�سمى  لتطبيق  مماثلة 
�لبيانات  حجم  �أن  �إل   ،»Pool
�مل�رشبة كان �أ�سغر، وت�سمن معلومات 
�سخ�سية خا�سة، مبا يف ذلك 22 �ألف 
يبدو  ما  على  ت�ستخدم  مرور  كلمة 

تطبيقات  �أحد  باعتباره  �لتطبيق،  يف 
في�سبوك  من  بدل  �لثالث،  �لطرف 
من  كم  �لو��سح  غري  ومن  مبا�رشة 
متاحة  �لبيانات  هذه  كانت  �لوقت 
عليها  ح�سل  �لذي  من  �أو  للجمهور، 

من �خلو�دم.
هذه  جميع  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ�سار 
عليها خمزنة يف خادم  �لبيانات عرث 
�ل�سحابي،  للتخزين   S3 �أمازون 
�لدخول  �سخ�س  لأي  يتيح  ما 
�أولئك  ومعلومات  لبيانات  و�لو�سول 
�أنه  �لباحثون  و�أكد  �مل�ستخدمني، 
بعد  �لبيانات  تلك  جميع  �إز�لة  متت 

�لت�سال ب�رشكة في�سبوك.
وقال متحدث با�سم في�سبوك يف بيان 
�ل�رشكة  �إن  �لت�رشيبات  هذه  يو�سح 
في�سبوك  معلومات  تخزين  »حتظر 
ومبجرد  عامة،  بيانات  قاعدة  يف 
عملنا  �مل�سكلة،  هذه  �إىل  تنبيهنا 

�لبيانات،  �إز�لة  �أجل  من  �أمازون  مع 
ونحن ملتزمون بالعمل مع �ملطورين 
على نظامنا �لأ�سا�س حلماية بيانات 
�لأ�سخا�س«ويبدو �أن �لبيانات �أتيحت 
للعامة عن طريق �خلطاأ، لكن �مل�سكلة 
ما تز�ل تثري �أ�سئلة حول �ملكان �لذي 
�مل�ستخدمني،  معلومات  �إليه  �آلت 
تطبيق  بو��سطة  �أن مت جتميعها  منذ 

في�سبوك.
�نتقاد�ت  في�سبوك  �رشكة  وتو�جه 
بيانات  م�ساركة  كيفية  حول  �سديدة 
خارجية،  جهات  مع  �مل�ستخدمني 
ف�سيحة  هو  �سهرة  �أكرثها  ولعل 
ح�سدت  �لتي  �أنتاليكا«،  »كامربيدج 
بيانات م�ستخدمي في�سبوك من خالل 
�سار،  غري  �أنه  يبدو  م�سابقة  تطبيق 
�حلني  ذلك  منذ  في�سبوك  وقامت 
بتقلي�س عدد �لتطبيقات �لتي ميكنها 

�لو�سول �إىل بيانات �مل�ستخدمني.

»نوكيا« تناف�س 
»�سام�سونغ« بهاتف مميز

 »HMD Global« أعلنت �رشكة�
عن  »نوكيا«  بيع  حلقوق  �ملالكة 
 Nokia« هاتف  مبيعات  بدء 
فيه  �ستناف�س  �لذي   ،»X71
من  »�سام�سونغ«  هو�تف  �أحدث 

�لفئة �ملتو�سطة.
�لفنية  �ملو��سفات  �أبرز  ومن 

و�لتقنية للهاتف:
�ملقوى  �لزجاج  من  هيكل   -

مقاوم للماء و�لغبار.
- �سا�سة مبقا�س 6.39 بو�سة، 
 ،FullHD+ عر�س  ودقة 
�لو�جهة  م�ساحة  كامل  على 
�سغري  ثقب  وفيها  �لأمامية، 
�سا�سات  يف  كما  للكامري�، 
من  �حلديثة   »S10« هو�تف 

»�سام�سونغ«.
.»660 Qualcomm Snapdragon« معالج ثماين �لنوى من نوع -

- ذ�كرة و�سول ع�سو�ئي 6 غيغابايت.
 1 حتى  للتو�سيع  قابلة  غيغابايت،   128 بحجم  د�خلية  تخزين  ذ�كرة   -

.»microSD« تري�بايت با�ستخد�م بطاقات ذ�كرة خارجية
- كامري� �أ�سا�سية ثالثية �لعد�سات بدقة )48+8+5( ميغابيك�سل.

�لتعرف على  تقنية  تتعامل مع  بدقة 16 ميغابيك�سل،  �أمامية  - كامري� 
�لوجوه. - منفذ 3.5 ملم لل�سماعات.

.»FM« وم�ستقبل لإ�سار�ت �لر�ديو ،NFC رشيحة� -
.»GPS« نظام حتديد للمو�قع -

- بطارية ب�سعة 3500 ميللي �أمبري، تتعامل مع خا�سية �ل�سحن �ل�رشيع.
- ما�سح لب�سمات �لأ�سابع.



هالل  لتحري  املخ�ص�ص  اليوم  نف�ص  وهو 
ال�صاعة  بالدنا،على  يف  العام  لهذا  �صعبان 
العاملي  و52دقيقة)08:52(بالتوقيت  الثامنة 
يف  ال�صم�ص  غربت  حيث  )اجلزائر:+1�صا(، 
العا�صمة حوايل  اجلزائر  و  املديـة  مدينتي 
و16دقيقة)19:16( م�صاء  ال�صابعة  ال�صاعة 

حينها  القمر  كان  املحلي،   بالتوقيت 
 ، الأفق  فوق  فقط  درجة   2 ارتفاع  على 
على  اأي  تقريبا  ب6دقائق  بعدها  يغرب  و 
وعمره   )19:22( و22دقيقة  ال�صابعة  ال�صاعة 
مدة  وهي   ، و13دقيقة  حوايل10�صاعات 
بالعني  بروؤيته  لت�صمح  جدا  ق�صرية  مكوث 
املجردة ، يف حني تكون ممكنة جدا بالعني 
املجردة يف اليوم )ال�صبت(  يف بالدنا وعرب 

جل دول العامل  بدء من �رشق اآ�صيا ..
ال�صعودية  باململكة  املكرمة  مكة  يف  اأما 
اأم�ص  فاإن   ، واإ�صالمية  عربية  دول  وعدة 

للهالل،  حتر  ليلة  اأي�صا  اعترب  )اجلمعة( 
التحفظ  ومع  الفلكية  الظروف  نف�ص  واأمام 
تكون غري  الروؤية  فاإن  الطق�ص،   حول حالة 
ممكنة كذلك  ولكن من الوارد جدا اأن تعلن 
ـ  الفلكي  احل�صاب  تعتمد  التي  الدول  بع�ص 
يوم  �صعبان  غرة  بداية  ـ  وليبيا  تركيا  مثل 

باعتماد  اكتفاء  وذلك  اأفريل   6 ال�صبت  
حدوث القرتان قبل غروب ال�صم�ص وغروب 

القمر بعد ال�صم�ص.  
ال�صبت 6 افريل اجلاري  اليوم   فاإن  وعليــه، 
ل�صهر رجب 1440  تتمة  اهلل  �صيكون مب�صيئة 

يف جل دول العاملني العربي وال�صالمي 

م٫�س

اجلمعـية العـلمية الفـلـكية ـ البوزجاين

بيـان ر�ؤيـة هـالل �شعبان 1440هـ
ك�شف بيان للجمعية العلمية الفلكية البوزجاين اأنه حدث االقرتان الفلكي اجليومركزي، بني ال�شم�س والقمر بحول 

اهلل، �شبيحة اأم�س اجلمعة 29 رجب  1440هـ املوافق لـ 5  اأفريل اجلاري ،

طالبوا برحيل 
املدير بامل�شيلة 

مواطنون يحتجون 
اأمام م�شت�شفي 

الزهرا�ي 
�صكان  من  الع�رشات  اأم�ص  نظم 
اأمام  ولية امل�صيلة وقفة احتجاجية 
م�صت�صفي الزهراوي ، مدعمني بعدد 
اجلمعوية  احلركة  ن�صطاء  من  هام 
م�صت�صفى  مدير  برحيل  للمطالبة 
الزهراوي بامل�صيلة بعد تورطه و�صوء 
�صيا�صته الت�صيريية ما اأدى اإىل تدهور 
اأ�صحى عاجزا  الذي  القطاع  اأو�صاع 
عن تقدمي اأب�صط اخلدمات العالجية 
للمواطنني املحتجون الذين جتمعوا 
مطالبني  امل�صت�صفي  مدخل  اأمام 
مديرية  يف  ممثلة  الو�صية  اجلهات 
 ، امل�صيلة  ووايل  وال�صكان  ال�صحة 
املدير  وتوقيف  العاجل  بالتدخل 
املوؤ�ص�صة  حول  بعدما  مهامه،  عن 
خا�صة  ملكية  اإىل  ال�صت�صفائية 
ب�صبب  روح،  بدون  كهيكل  وجعلها 
الطبية  الأجهزة  لأدنى  افتقارها 
الإ�رشاب  موا�صلة  على  موؤكدين 

والحتجاج اإىل غاية رحيل املدير .

عبدالبا�شط بديار 

يعد اأحد اإطارات »املالغ«

املجاهد �شي من�شور بودا�د يف ذمة اهلل

دعا ال�شتخدام ميلي�شيات عربية

قائد �شرطة دبي يريد احتالل قطر

بوهران وخن�شلة

توقيف عن�شري  دعم للجماعات الإرهابية 

العملية ت�شمل 97 مربيا فقد 1718 راأ�شا من االأغنام بالطاعون

 ر�شد مليار �200 مليون �شنتيم  
لتعوي�ض املوالني بعني متو�شنت

غليزان

 حمكمة اجلنايات تعالج 103 ق�شايا 
خالل الد�رة اجلديدة

انتقل اإىل رحمة اهلل املجاهد وال�صابط الأ�صبق 
جلي�ص التحرير الوطني، حممد اأرزقي بوداود 

املعروف با�صم �صي من�صور ليلة اخلمي�ص 
اإىل اجلمعة عن عمر يناهز 93 �صنة مب�صت�صفى 
بباري�ص اثر اإ�صابته مبر�ص، ح�صبما علم لدى 

اأقاربه.
على  ال�صبت  اليوم  املرحوم  جثمان  �صي�صل 
بومدين  هواري  مطار  اإىل  13�صا  ال�صاعة 
الدويل، ي�صيف ذات امل�صدر. �صيوارى الرثى 

بوزريعة  الظهر مبقربة  بعد �صالة  الحد  يوم 
ولد �صي من�صور بوداود - �صقيق اآخر م�صوؤول 

بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرن�صا- 
ولد �صنة 1926 بتاورقة، قرية مبنطقة القبائل 
الكربى و ترعرع يف اأ�رشة من الوطنيني نا�صلوا 
ان�صم  الذي  اجلزائري  ال�صعب  حزب  �صمن 
ال�رشية  باملنظمة  التحق  و   .1943 �صنة  اإليه 

باجلزائر العا�صمة �صنة 1947.
اأر�صله  الوطني،  التحرير  حرب  اندلع  وبعد 

املنطقة  م�صوؤول  اأوعمران،  عمار  العقيد 
الرابعة )الولية الرابعة م�صتقبال( اإىل املغرب 
اإىل  متفجرات  باإي�صال  قام  الأ�صلحة.  جلمع 
احلدود، و ا�صتعمل جزء منها يف �صنع القنابل 
خالل معركة اجلزائر. مت احل�صول على اأوىل 
اأر�صلت  التي  املتفجرات  و  الأ�صلحة  ح�ص�ص 
الذي  بو�صياف  حممد  بف�صل  اجلزائر  اإىل 
عالل  جانب  اإىل  اإليه  مقربا  متعاونا  اأ�صبح 
عني  -الذي  من�صور  �صي  قام  كما  الثعالبي، 

للغرب  الأ�صلحة  و  العتاد  ملديرية  م�صوؤول 
العامة-  والت�صالت  الت�صلح  وزارة  �صمن 
با�صتحداث ور�صات ل�صنع الأ�صلحة يف املغرب 
جي�ص  اأ�صلحة  �صنع  مراكز  اإىل  التطرق  ومت 

التحرير الوطني اخلم�صة باملغرب يف كتاب 
يحمل عنوان »اأ�صلحة احلرية« الذي �صدر �صنة 
2015 عن دار الن�رش رافار. وعند ال�صتقالل، 
 10.000 �صنع  من  الوحدات  هذه  متكنت 

ر�صا�ص و200 قذيفة هاون.

�صاحي  الفريق  دبي  �رشطة  قائد  نائب  هدد 
مبيلي�صيات  قطر  دولة  على  بالهجوم  خلفان، 
عنا�رش  من  الآلف  لت�صليح  داعياً  عربية، 
�صل�صلة  ويف  قطر  نحو  وتوجيههم  امللي�صيات 
»تويرت«  على  الر�صمي  ح�صابه  عرب  تغريدات 
�صنت  اإذا  اإل  تتوقف  لن  »قطر  »خلفان«:  قال 
هذه،  مركزة  هجمة  عليها  عربية  ميلي�صيات 
امليلي�صيات ميكن جمعها من الدول املت�رشرة 
على  ويزحفون  يجندون  قطر..  تدخالت  من 
الدوحة… على �صان يفهم من يحكم قطر اأن 

»�صلحوا  فو�صى«وتابع:  بهكذا  تقابل  الفو�صى 
وهدوهم  �صالحا  واأعطوهم  ميلي�صيا   6000

على قطر«.
الدول  اإعالن  على  قطر  ردت  اأم�ص،  ويوم 
الربع التي حتا�رش قطر، مقاطعة اجتماعات 
الربملاين  لالحتاد  الـ140  العامة  اجلمعية 
ال�صاد�ص  يف  بالدوحة  عقده  املقرر  الدويل، 
�صعيد  بن  اأحمد  وو�صف  اجلاري  اأفريل  من 
بوزارة  الإعالمي  املكتب  مدير  الرميحي 

اخلارجية القطرية.

ال�صعبي  الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت 
وخن�صلة،  بوهران  متفرقتني  عمليتني  يف 
عن�رشي )02( دعم للجماعات الإرهابية 
ح�صب ما اورده اأم�ص اجلمعة بيان لوزارة 
» يف  انه  البيان  وجاء يف  الوطني  الدافع 
اإطار مكافحة الإرهاب وبف�صل ا�صتغالل 
املعلومات، اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني 
ال�صعبي، يوم 04 اأفريل 2019، يف عمليتني 
وخن�صلة/ بوهران/ن.ع.2  متفرقتني 

للجماعات  دعم   )02( عن�رشي   ن.ع.5، 
اجلرمية  حماربة  اإطار  الإرهابية«ويف 
املنظمة، اأوقفت مفارز م�صرتكة للجي�ص 
م�صالح   مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني 
بتمرنا�صت/ن.ع.6  اجلزائرية،  اجلمارك 

ثالثني )30( منقبا عن الذهب، وحجزت 
الدفع،  و)17( جهاز  مركبة )01( رباعية 
مولدات  و)09(  املعادن،  عن  ك�صف 
�صاغطة،  مطارق   )08( كهربائية، 
واأغرا�ص اأخرى، يف حني حجزت مفارز 
�صوق  من  بكل  ال�صعبي  الوطني  للجي�ص 
من  لرت   )8479( وتب�صة/ن.ع.5  اهرا�ص 
جهة  من  للتهريب  موجهة  كانت  الوقود 
اأخرى، اأوقف حرا�ص ال�صواحل وعنا�رش 
وعنابة  بالطارف  الوطني  الدرك 
و�صكيكدة/ن.ع.5، خم�صة )05( غطا�صني 
للمرجان  املحظور  ال�صيد  ب�صدد 
وحجزوا قارب تقلدي ال�صنع وثالثة )03( 

معدات.

با�رشت مديرية امل�صالح الفالحية  لولية عني 
متو�صنت يف عملية تعوي�ص املربني والفالحني 
املت�رشرين من وباء املجرتات  ال�صغرية الذي 
عن  يزيد  ما  على  ،وق�صى  املنطقة  �رشب 
وقد  هذا   . بالولية  املا�صية  من  راأ�صا   1718
من   �صنتيم   مليون  و200  مليار  املديرية  تلقت 
وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري 
لتعوي�ص املت�رشرين وفقا للتقارير التي قدمتها 
الوزارة   م�صالح  اإىل  للولية  البيطرية  امل�صالح 
قادها  التي  احلملة  ورغم  اأنها  ت  اأكد  والتي 

املجرتات  طاعون  لوباء  للت�صدي  بيطريا   34
ال�صغرية واحلمى القالعية  بفل 20 األف جرعة 
التي تلقتها عني متو�صنت من الوزارة الو�صية ، 
فقد مت اأح�صت نفوق  1718   راأ�صا من املا�صية 
ال�صغرية  اخلرفان  من  راأ�صا   1529 راأ�صها  على 
و88 راأ�ص من املاعز والبقية روؤو�ص من الأغنام 
تعود ملكيتها ل97 مربي موا�صي بالولية الذي 
جتري عملية تعوي�صهم جلرب الأ�رشار الالحقة 

بهم وت�صجيعهم على ال�صتمرار يف ن�صاطهم.
حممد بن ترار

ملحكمة  اجلل�صات  بقاعة  الأحد  هذا  تفتتح 
هذه  خالل  غليزان  ق�صاء  مبجل�ص  اجلنايات 
يف  الف�صل  املجل�ص  ق�صاة  يتوىل  الدورة 
اجلنايات  حمكمة  م�صتوى  على  ق�صية   51
حمكمة  م�صتوى  على  ق�صية  و52  البتدائية 
اجلنايات ال�صتئنافية مبجموع 103 ق�صية تتوزع 
كالتايل:34 ق�صية تتعلق باجلرائم �صد الأخالق 
املخل  والفعل  الغت�صاب،  العامة  والآداب 
املخل  الفعل  وحماولة  قا�رش  على  باحليـاء 
بجرائم  تتعلق  ق�صايا  قا�رش21   على  باحلياء 
اأ�رشار وال�رشقات  �صد الأموال تكوين جمعيات 
املقرتنة بظروف الليل،التعدد والك�رش، اختال�ص 
اأموال عمومية واإخفاء م�صتند من �صاأنه ت�صهيل 

تتعلق  ق�صايا  النار(.13  اجلنائي،و�صع  البحث 
�صد  بجرائم  تتعلق  ق�صايا   18 باملخدرات 
الأ�صخا�ص جرائم القتل العمدي، حماولة القتل 
العمدي، وال�رشب واجلرح العمدي املف�صي اإىل 
يف  بالف�صل  تتعلق  ق�صيتني   10 اخلطف  الوفاة، 
طلبات خمتلفة تقدم بها املحبو�صني، واأطـراف 
اأ�صياء  ا�صرتداد  العقوبات،  الدعوى طلبات جب 
يف  التزوير  بجرائم  تتعلق  ق�صايا   05 حمجوزة 
 02 نقدية  اأوراق  وتزوير  ر�صمي  عمومي  حمرر 
اأن  ن�صري  الأخري  يف  بالإرهاب  تتعلق  ق�صيتني 
اأ�صغال الدورة اجلنائية تبقى م�صتمرة اإىل غاية 

الف�صل يف جميع الق�صايا املطروحة عليها.
ق  م

24
www.elwassat.comاجلمعة05 ال�سبت 06  اأفريل  2019  املوافـق  ل28رجب 1440هـ العدد : 4912/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

تي�شم�شيلت

تذبذب يف التموين 
باملاء ال�شر�ب 
بعا�شمة الولية 

تي�صم�صيلت  مبدينة  اأحياء  عدة  ت�صهد 
يف  تذبذبا  اخلمي�ص  اأم�ص  اأم�ص  اأول  منذ 
اأ�صغال  ب�صبب  ال�رشوب  باملاء  التموين 
ب�صعة  الرئي�صي  اخلزان  وتطهري  تنظيف 
اأم�ص  به  اأفادت  ح�صبما  مكعب،  مرت  األف 
اأو�صح  و  للمياه.  اجلزائرية  وحدة  اجلمعة 
ذات امل�صدر باأن هذا التذبذب يف التموين 
املتواجدة  الأحياء  مي�ص  ال�رشوب  باملاء 
واملتمثلة  الولية  لعا�صمة  ال�رشقية  باجلهة 
يف »120 م�صكن« و«463 م�صكن« و »51 فيال« 
التذبذب  هذا  مرجعا  »الأمل«  و  »نبار«  و 
املربجمة  والتطهري  التنظيف  لأ�صغال 
مكعب  مرت  األف  ب�صعة  الرئي�صي  للخزان 

الواقع بحي »213 م�صكن« بذات املدينة.

تون�ض تعلن حالة 
الطوارئ ل�شهر �احد 
الطوارئ  التون�صية حالة  ال�صلطات  اأعلنت 
معربة  �صهر،  البالد ملدة  اأنحاء  كامل  يف 
عن قلقها من التطورات الأخرية يف ليبيا.

�صفحتها  على  اجلمهورية  رئا�صة  وذكرت 
القومي  الأمن  جمل�ص  اأن  »في�صبوك«  يف 
الباجي  الرئي�ص  باإ�رشاف  اليوم  اجتمع 
تطورات  وا�صتعر�ص  ال�صب�صي،  قايد 
والإقليمية  املحلية  الأمنية  الأو�صاع 
الو�صع  م�صتجدات  وخا�صة  والدولية، 
ما  »خطورة  على  املجل�ص  واأكد  ليبيا  يف 
ال�صقيق  البلد  هذا  يف  الأحداث  اإليه  اآلت 
و�رشورة تفادي الت�صعيد والت�رشيع باإيجاد 
كافة  بني  احلوار  على  مبني  �صيا�صي  حل 
اخلارجية  وزارة  واأكدت  الأطراف«هذا 
تتابع  اأنها  اليوم،  �صابق  وقت  التون�صية يف 
باأهمية بالغة التطورات اخلطرية لالأو�صاع 
يف ليبيا، معربة عن قلقها العميق ملا يدور 

حاليا يف هذا البلد اجلار.

قد يطيح نهائيا بطراز 
»737 ماك�س«

»بوينغ« تعلن عن 
خلل تقني جديد 

اأعلنت �رشكة بوينغ عن اكت�صافها »خلال �صغريا 
ت�صغيل طائراتها من  نظام  ن�صبيا« جديدا، يف 
اإيقاف  �صاأنه  من  والذي  ماك�ص«،   737« طراز 

ا�صتخدام الطراز »امل�صبوه« ملدة اأطول. 
بوينغ  ت�صغيل  نظام  حملت  قد  اإثيوبيا  وكانت 
»737 ماك�ص«، م�صوؤولية حتطم طائرتها ومقتل 
157 راكبا على متنها، وذلك عندما اأجرب نظام 
ال�صديد  النخفا�ص  على  الطائرة  الت�صغيل 
والتوجه نحو الأر�ص، عندما كانت يف و�صعية 
اأبريل   4 يف  بوينغ،  اأعلنت  حني  يف  الطريان، 

اجلاري، عن اكت�صافها خلال تقنيا اآخر.
ل�صحيفة  العمالقة  ال�رشكة  ت�رشيح  ويف 
الذي  اخللل  اأن  اأكدت  بو�صت«،  »وا�صنطن 
ا�صتقرار  »اأجهزة  على  يوؤثر  موؤخرا  اكت�صف 
»اإدارة  عدت  بينما  الأجواء،  يف  الطائرة« 
»عامل  الأخري  اخللل  اأن  الفدرالية«  الطريان 
بوينغ  واأمرت  الطريان،  �صالمة  يهدد  خطري« 

باإ�صالحه على الفور.
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