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بعد �سائعات القب�ص عليه يف تلم�سان

ظهور ا�صتعرا�صي لوزير 
العدل ال�صابق طيب لوح

عبدالرزاق مقري:

 اخلروج عن الد�صتور 
التزام بروح الد�صتور

القفز من ال�سفينة متوا�سل

 املكلف بالإعالم 
بحزب تاج ي�صتقيل

ا�ستقالة مرتقبة لبلعيز و بدوي

 جماهدون ين�صحون
 بن �صالح بال�صتقالة

ري عالوة
ت/ب�س

.       اجلزائر مهددة مبن يريد تك�صري الدولة 

ري عالوة
ت/ب�س

علي بن فلي�ص من منتدى املجاهد

اجلرنال  طرطاق قام بالت�صييق على الطبقة ال�صيا�صية
�ص3



و�أ�صيب  حتفهم  �أ�صخا�ص   5 لقي 
يف  متفاوتة  بجروح  �آخرون   19
�صجلت  خطرية  مرور  حو�دث   7
على �مل�صتوى �لوطني خالل �ل48 
ح�صيلة  ح�صب  �لأخرية,  �صاعة 
م�صالح  �ل�صبت  �أم�ص  �أوردتها 

�حلماية �ملدنية.
وذكر ذ�ت �مل�صدر �أن �أثقل ح�صيلة 
بوعريريج,  برج  بولية  �صجلت 
حيث لقيت طفلة م�رصعها و�أ�صيب 
5 �أ�صخا�ص �آخرين بجروح على �ثر 
و�صاحنة على  �صيارة  ��صطد�م بني 
 5 رقم   �لوطني  �لطريق  م�صتوى 

بوعريريج كما تدخلت  برج  ببلدية 
بولية  �ملدنية  �حلماية  عنا�رص 
عني  م�صت�صفى  �إىل  لنقل  �صطيف 
و�حدة  عائلة  من  �أفر�د   6 وملان 
�أحادي  غاز  ��صتن�صاق  جر�ء  توفو� 
من  �ملنبعث  �لكربون  �أوك�صيد 
م�صتة  �مل�صمى  باملكان  �ملدفاأة 
�إىل  باي,  �صالح  ببلدية  معافر 
ل10  �أولية  �إ�صعافات  تقدمي  جانب 
جر�ء  باختناق  �أ�صيبو�  �أ�صخا�ص 
�أحادي  �وك�صيد  غاز  ��صتن�صاق 
و�صائل  من  �ملنبعث  �لكربون 
�لتدفئة وم�صخنات �حلمام بكل من 

�ملدية وبرج بوعريريج وق�صنطينة, 
ونقلهم  بال�صحايا  �لتكفل  مت  وقد 

م�صت�صفيات  �إىل  م�صتقرة  حالة  يف 
هذه �ملدن.

بتهمة التزوير يف اال�ستمارات لفائدة بوتفليقة

طوارئ ق�سوى و�سط امل�ستثمرين 
واملنتخبني بالواليات الغربية

تعي�ص مدينة تلم�صان  وبع�ص �لوليات �لغربية على وقع حالة طو�رئ 

ق�صوى على  خلفية و�صول معلومات حول �نطالق حتقيقات  دقيقة  

يف  ح�صول �أحد �ل�صناعيني بالولية على قرو�ص كربى لإقامة من�صات 

متعلقة بالفالحة و�ملعد�ت �لفالحية وتربية �ملو��صي و�لذي يكون  

قد ورد �أ�صمه �صمن ح�صوله على قرو�ص كبرية دون �صمانات  كما مت 

ح�صوله على  موؤ�ص�صات تابعة للدولة بالدينار �لرمزي وت�رصيح عمال 

�إحدى �كرب �لوحد�ت  ,كما قد ي�صمل �لتحقيق �أحد �لأ�صخا�ص �لذي 

حت�صل على مبالغ كربى من �إقامة فندق  بنو�حي متو�صنت و�لذي 

ح�صل على مبالغ كربى ونهب ع�رص�ت �لهكتار�ت مكن �لعقار�ت  

�لفالحية و�لغابية دون رقيب , �لتحقيقات �لتي تز�منت مع تد�ول  

توقيف 03 �صيار�ت �حدهما من نوع بيام  حمملة بكمية هامة من 

�لأمو�ل بقرية بوكانون �حلدودية مع �ملغرب  ي�صتبه �نهال �حد 

�لإطار�ت �ملعروفني �لذين فر �ىل منطقته . هذ� و�أ�صارت �ملعطيات 

�لأولية �إن �لتحقيقات يف ت�صيري �لقرو�ص و�لأمالك متتد �إىل هذه 

�ملوؤ�ص�صة �لتي تكون �صمن  حتقيقات موؤ�ص�صة حد�د , من جهة �أخرى 

�أوردت ذ�ت �مل�صادر عن خ�صوع منتخبني �ىل حتقيقات معمقة بتهم 

�لتزوير و��صتعمال �ملزور بتلم�صان , متو�صنت, تيارت , غليز�ن , 

مع�صكر عن تهم تزوير �لتوقيعات يف جمع ��صتمار�ت �لرت�صح لرئي�ص 

�جلمهورية منهم  روؤ�صاء جمال�ص ولئية ونو�ب يف جمل�ص �لأمة 

و�ملجل�ص  �لوطني وذلك بعدما تبني  وجود ��صتمار�ت مم�صاة على 

بيا�ص و�أخرى باأ�صماء وهمية �لأمر �لذي �أثار هلعا قد يع�صف بعدة 
�إطار�ت كربى .

م.ب

خالل ال48 �ساعة االأخرية,

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 5 اأ�سخا�ص

خبر في 
صورة

تلم�سان

اأن�سار م�سايل احلاج يطالبون باعتماد حزبهم 

العبو لوهافر ي�ساندون لكحل

عربرّ لعبو نادي لوهافر �لفرن�صي عن م�صاندتهم �لقوية لزميلهم �لدويل 
�لتي خا�صوها م�صاء  �جلز�ئري فيكتور لكحل, حيث �صهدت �ملبار�ة 
�أول �أم�ص �أمام نادي نيور �صمن دوري �لدرجة �لثانية �لفرن�صية �رتد�ء 
للت�صامن  �صورة  لكحل« يف  »بالتوفيق  عبارة  يحمل  لقمي�ص  �لالعبني 
مع زميلهم �لذي تلقى �إ�صابة خطرية على م�صتوى �لأربطة �ملعاك�صة 

و�أنهى مو�صمه �لكروي قبل �لأو�ن

بوجناح يقيم ماأدبة ع�ساء لالعبي ال�سد

ماأدبة  �إقامة  على  بوجناح  بغد�د  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أقدم 
مبا�رصة  وذلك  �ل�صد  نادي  من  �لالعبني  زمالئه  �رصف  على  ع�صاء 
�ملنتخب  مهاجم  ن�رص  حيث  �لقطري,  �لدوري  بلقب  �لتتويج  عقب 
�لوطني �صور� عرب ح�صابه مبوقع �لتو��صل �لجتماعي »تويرت« جتمعه 
رفقة عدد من �لالعبني يف �صورة �لنجم �ل�صباين ت�صايف هرنانديز 
وهم حول �ملاأدبة وذلك �حتفال باللقب 14 للدوري �لقطري يف تاريخ 

ت�صكيلة »�لزعيم«.

�لذي  �ل�صعبي  �حلر�ك   �صهد 
م�صاء  تلم�صان  ولية  �صهدته 
�جلمعة  �أم�ص  خالل  �أول 
بعد  �صيا�صيا  حتول  �ل�صابعة  
فعلى  هذ�   , بوتفليقة  رحيل 
�لرئي�صي  �ل�صارع  م�صتوى 
بتلم�صان  جدد �مل�صاليون من 
�لذين  �حلاج  مي�صايل  �أن�صار 
بتلم�صان  يجتمعون  ز�لو  ل 
مي�صايل  وفاة   ذكرى  يف 
�ل�صعب  باعتماد حزب  �حلاج  
�نت�صار  حركة  �أو  �جلز�ئري 
�حلريات �لدميقر�طية كما مت 
�لعاملية  بعد �حلرب  ت�صميتها 
�لثانية ورفعو� �صعار�ت �حلركة 
و�صور مي�صايل �حلاج , ورغم 

�إن �حلزب حمل بقانون  ر�صمي 
�إل �إن �ملي�صاليني �أ�رصو� على  
�إعادتهم �إىل �لو�جهة �ل�صيا�صية  
بوتفليقة  بعد  ما  مرحلة  يف 
وز�رة  فتح  ظل  يف  خا�صة 
 , �لأحز�ب  لعتماد  �لد�خلية 
�لعديد  ظهر  �أخر  جانب  من 
من قياد�ت �جلبهة �لإ�صالمية 
�حلر�ك   و�صط  لالتقاد 
�لتي  �صعار�تها  بع�ص  وظهور 
�إ�رص�بات  خالل  ترفع  كانت 
�مل�صار  عقب  �إلغاء  �جلبهة 
لركوب  حماولة  يف  �لنتخابي 
�إىل �لظهور   �ملوجة و�لرجوع 
�ل�صاحة  على  جديد  من 

�ل�صيا�صية .

من جهة ثالثة ظهرت �صخ�صية 
ملدة  ظلت  جديدة   �صيا�صية 
من  �خلفاء  يف  تعمل  طويلة 
نحناح  �ل�صيخ  دعم  خالل  
برناجمه  و�إقامة  �هلل  رحمه 
بن  حممد  وكذ�  للرئا�صيات  
قانونه  ر�صمت  �لذي  حمو 
ت�صكيلة  و�أعلنت   �لأ�صا�صي  
جديدة  وبا�رصت  �صيا�صية 
�لتح�صري  ملوؤمتر حزب جديد 
�حلر�ك  عن  �صينبثق  �لذي 
عن  �أحز�ب  كبديل  �لوطني 
من  تعاين  �لتي   �ل�صلطة 
و�ملطالبة  �ل�صعبي  �لرف�ص 

باحلل .
 م.ب

بومردا�س

تفكيك �سبكة  وطنية ت�ستورد و تتاجر يف الذخرية 
متكنت فرقة �لبحث و �لتدخل لأمن 
�صبكة  تفكيك  من  بومرد��ص  ولية 
تقوم  �أ�صخا�ص  �صتة  ت�صم  وطنية 
�لذخرية  يف  �ملتاجرة  و  باإ�صتري�د 
وليات  من  خمتلفة  مناطق  عرب 
بحوزتها  حجز  و  �صبط  و  �لوطن 

به  �أفاد  ح�صبما  خرطو�صة,   8325
حمافظ  و�أو�صح  �أمني.  م�صدر 
�لإعالم  بخلية  �ملكلف  �ل�رصطة 
يف  تو�تي  كرميو  �لولية,  باأمن 
ت�رصيح باأنه مت تفكيك هذه �ل�صبكة 
�إىل  وردت  معلومات  �إىل  �إ�صتناد� 

بامل�صلحة  و�لتدخل  �لبحث  فرقة 
باأمن  �لق�صائية  لل�رصطة  �لولئية 
�صخ�ص  حيازة  مفادها  �لولية 
من  معتربة  كمية  على  )ثالثيني( 
�لذخرية كان ب�صدد ت�صويقها. وبعد 
حتديد هوية �ل�صخ�ص �مل�صتبه فيه 

توقيف  مت  �لذخرية  لهذه  �ملروج 
بلدية  م�صتوى  على  �لأخري  هذ� 
�لولية  مقر  غرب   ( مو�صى  �أولد 
بحوزته  و  �صاحنة  منت  على   )
8325 خرطو�صة كانت خمباأة حتت 

قارور�ت �ملياه �ملعدنية.
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علي بن فلي�س من منتدى املجاهد 

اجلرنال  طرطاق قام بالت�سييق على الطبقة ال�سيا�سية
.           حذار من تداعيات بقاء اجلزائر بدون رئي�س 

.        اجلزائر مهددة مبن يريد تك�سري الدولة الثورة ال�سعبية احل�سارية

اإميان لوا�س 

خالل  الأم�س  فلي�س  بن  علي  و�صف 
»املجاهد«   فروم  على  �صيفا  حلوله 
و  الد�صتوري  املجل�س  و  احلكومة 
تريد  التي  بالألغام  الأمة  جمل�س 
الطرق،  بكل  ال�صعبية  الثورة  تك�صري 
الفا�صد  املال  و  الإعالم  بع�س  و 
يف  اجلزائر  اأدخلت  التي  بالأذرعة 
باأن هذه القوى  كوكنة الدولة، معتربا 
امل�صاريع  اأخذت  د�صتورية  الغري 
وتعني  تقيل  واأ�صبحت  الدولة  وختم 
،وخلقوا  الولة  و  والوزراء  احلكومات 
متجيد  دوره  بهم  خا�صا  اإعالما 
حد  على  الأوثان  عبادة  و  ال�صورة 
اخلو�س  املتحدث  ورف�س   . تعبريه  
من  عثمان طرطاق  تنحية  مطول يف 
 « بالقول  مكتفيا  املخابرات،  راأ�س 
كان  دميقراطي  لي�س  ال�صخ�س  هذا 
ال�صيا�صية  الطبقة  و  الأحزاب  ي�صايق 
طالئع  حزب  على  بالت�صييق  ،قام 

احلريات ».
احلريات  طالئع  حزب  رئي�س  وثمن 
من  الوطني  ال�صعبي  اجلي�س  موقف 

اإىل  الداعية  ال�صلمية  ال�صعبية  الثورة 
اإ�صقاط النظام، معتربا باأن املوؤ�ص�صة 
الع�صكرية ا�صتجابت ملطالب احلراك 
لتطبيق  دعوتها  خالل  من  ال�صعبي 
املادة 7 و 8 و 102 من الد�صتور،م�صريا 
خري  �صاعي  دور  لعب  اجلي�س   باأن 

ومتوقع مع ال�صعب .
ورد  بن فلي�س على تخوفات البع�س 
»ل  ،قائال  اجلي�س  تدخل   بخ�صو�س 
اجلي�س  تدخل  من  تخوف  اأي  يوجد 
الوحيدة  هي  الع�صكرية  ،فاملوؤ�ص�صة 
ووقفت  ال�صعب  مطالب  لبت  التي 
معه خاوة خاوة و�صاهم يف اإيجاد حل 

لالأزمة التي تعي�صها اجلزائر ».
ما  ت�صمية   فلي�س  بن  علي  رف�س 
م�صريات  من  اجلزائر  يف  يحدث 
باحلراك ال�صعبي، معتربا باأن اجلزائر 
مبثابة  �صلمية  �صعبية  ثورة  تعي�س 
مو�صحا  للجزائر،  جديد  نوفمرب 
القيام مبعجزة  ال�صعب متكن من  باأن 
اأن  ا�صتطاع  اأ�صابيع   7 يف  اأنه  حيث 
به  اأريد  فا�صد  نظام  على  يق�صي 
ال�صعب   « قائال  وطنية،  دولة  تك�صري 
وتاأجيل  الوطنية  الندوة  ورف�س  خرج 
الرئا�صيات ومتديد  الرابعة ، ال�صعب 

رف�س  و  اخلام�صة  رف�س  الف�صل  له 
و  الرابعة  متديد  رف�س  و  الندوة 
اإ�صتقالة الرئي�س ولميكن لأحد ركوب 
طالئع  حزب  رئي�س  واأكد   .« املوجة 
قد   102 املادة  تفعيل  باأن  احلريات 
انتهى منذ تقدمي الرئي�س عبد العزيز 
اإعالن املجل�س  و  ا�صتقالته  بوتفليقة 
 ، املن�صب  �صغور  حالة  الد�صتوري 
اإىل  الذهاب  �رضورة  على  موؤكدا 

من  للخروج   8 و   7 املادة  تطبيق 
البلد  تعي�صها  التي  ال�صيا�صية  الأزمة 
،قائال »اإذا مل يتم الذهاب اإىل تطبيق  
هذا املادتني مل نفعل �صيئا ». واعترب 
مبن  مهددة  اجلزائر  باأن  املتحدث 
الثورة  تك�صري  و  الدولة  تك�صري  يريد 
على  م�صددا  احل�صارية،  ال�صعبية 
ال�صلطة  و  الدولة  بني  اخللط  عدم 
الفا�صدة التي يجب اأن تذهب ،متهما 

قوى غري د�صتورية تتمثل يف اأ�صخا�س 
بالإ�صتيالء  الرئي�س   اأقارب  من 
املتحدث  وفتح   . الدولة  ختم  على 
م�صريا  بدوي،  حكومة  على  النار 
الرئي�س  عينها  بدوي  حكومة  بان 
القوي  عينتها  ،اأي  املغيب  اأو  الغايب 
على  ا�صتولت  التي  الد�صتورية  الغري 
قوله،م�صيفا«  حد  على  الدولة  ختم 
قوانني  �صنع  راأ�صها  جديدة  حكومة 

و  يدعي  التزوير،بدوي  يف  �صاهمت 
دربال يقول اأمني«. ورف�س بن فلي�س 
وحماولت  احلراك  تاأطري  دعوات 
احلراك  دخل  اأنه  موؤكدا  تبنيه، 
�صابق  كرئي�س حكومة  لي�س  كمواطن 
اأخر،  �صياق  ويف   . حزب  رئي�س  اأو 
الزمة  من  للخروج  املتحدث  اإقرتح 
الذهاب   وقت  اأ�رضع  يف  الذهاب 
لإرادة  ت�صتجيب  رئا�صية  انتخابات 
ميثله،  من  اختيار  يف  وحقه  ال�صعب 
وبخ�صو�س قيادة املرحلة النتقالية 
» لبد من اأن تكون �صخ�صية م�صتقلة 
للرت�صح  طموح  لديها  لي�س  نظيفة 
ال�صعب  طرف  من  كبري  ر�صى  ولها 
عدم  قرار  باأن  املتحدث  واأو�صح   «
اإيداع ملف تر�صحه  للرئا�صيات التي 
كانت مربجمة يف 18 اأفريل 2019، هو 
منذ  مبيوع  كان  ال�صوق  باأن  الإدراك 
البداية وكان امل�صهد ذاهب اإىل عهدة 
 . ال�صعب  حترك  لول  حتمية  خام�صة 
وت�صاءل املتحدث كيف ميكن الذهاب 
،ويوجد يف  وطنية ّ وحدة  اإىل حكومة 
م�صتقلة  ونقابات  حزب   60 اجلزائر 
غري  ،و�صخ�صيات  م�صتقلة  غري  و 

متحزبة متار�س ال�صيا�صية . 
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حذر رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س من تداعيات بقاء البالد بدون رئي�س، معتربا باأن هذا الفراغ ميكن اأمن ي�شتغل كذريعة للتدخل الأجنبي يفتح الباب اأمام 
من يريد  حتطيم اجلزائر، متهما قوى غري د�شتورية مبحاولة تك�شري الدولة و تك�شري الثورة ال�شعبية ،داعيا اإىل �شرورة �شد الفراغ اأمام  اأعلى موؤ�ش�شة يف الدولة و هي  

الرئا�شة حتى يغلق الباب اأمام القوى غري الد�شتورية على حد قوله .

�شمن �شل�شلة وقفات ال�شبت باملركزية النقابية

مناه�سو �سيدي ال�سعيد 
ي�سعدون يف احتجاجاتهم

العام  الحتاد  ومنخرطو  العمال  عاد 
على  لالحتجاج  اجلزائريني  للعمال 
وهي  النقابية،  املركزية  مقر  م�صتوى 
العادة الأ�صبوعية التي داأبوا عليها كل يوم 
قيادة  �صد  لهجتهم  من  م�صعدين  �صبت، 
الحتاد بخا�صة الأمني العام عبد املجيد 
التجاوزات  ال�صعيد، خا�صة عقب  �صيدي 
الفارط  الأ�صبوع  وقفة  �صهدتها  التي 
املحتجني  على  التهجم  حد  وبلغت 
قبل  البي�صاء  الأ�صلحة  وحتى  بال�صال�صل 

التدخل ال�رضيع لالأمن.
راف�صة  �صعارات  املحتجون  وحمل 
للعمال  ملك  »الإحتاد  مطالبهم  وتت�صمن 
بحماية  القيادة  متهمني  واملتقاعدين«، 
بح�صبهم،  العمال  حماية  بدل  الباترونا 
موؤكدين اأنهم لن يتوقفوا عن الحتجاجات 
قبل رحيلهم، حمذرين من دفعهم باجتاه 
حجم  بعدم  خا�صة  املفتوح  الإ�رضاب 
الذي مت جت�صيده يف ظل قيادة  الإق�صاء 
كل  اأن  موؤكدين  بح�صبهم،  ال�صعيد  �صيدي 
من كان يرف�س كان يتم اإق�صاوؤه، كما مت 
عدم  يف  والت�صبب  العمال  على  ال�صغط 
ال�رضائية  القدرة  وانهيار  الرواتب  حت�صن 
احلل  اأن  م�صيفني  عمالية،  فئات  لعدة 
الحتاد  وا�صرتجاع  الرحيل  هو  الوحيد 

ملكانته الن�صالية بح�صبهم.
وعمال  منخرطون  الوقفة  يف  و�صارك 
من خمتلف القطاعات املهنية، موؤكدين 
على الهتاف ب�صعارات احلراك اإىل جانب 
�صعارات تندد ب�صوء الت�صيري وتدعو لتغيري 
القيادة احلالية للمركزية النقابية. وت�صتمر 
احتجاجات خ�صوم �صيدي ال�صعيد، �صعيا 
لالإطاحة به منذ �صهر دي�صمرب املن�رضم.

تدخال  الوقفة  عرفت  ثانية  جهة  من 
منعت  التي  ال�رضطة  عنا�رض  طرف  من 

مقر  اإىل  الو�صول  من  املتظاهرين 
عيان  �صهود  وح�صب  النقابية،  املركزية 
فقد مت اعتقال عدد من النقابيني من اأمام 
اجلزائريني.  للعمال  العام  الحتاد  مبنى 
قد  الفارط  ال�صبت  احتجاجات  وكانت 
عدد  تدخل  بعد  خطريا  انفالتا  �صهدت 
بالأ�صلحة  ال�صعيد  ل�صيدي  املواليني  من 
البي�صاء �صد خ�صومهم املطالبني برحيل 
ال�صعيد،  الأمني عام عبد املجيد �صيدي 
املعتدين  اعتقال  عن  اأ�صفر  ما  وهو 

واإبعاد باقي املحتّجني.
احتجاجات  املركزية  مقر  وي�صهد  هذا 
�صعارات  ال�صابقة  رفعت  حيث  متوالية، 
العام  لالحتاد  العام  الأمني  تطالب 
متهمني  بالرحيل،  اجلزائريني  للعمال 
�صد  ال�صلطة  مع  والتورط  بالف�صاد  اإياه 
به  يلتزم  اأن  ينبغي  وما  العمال  م�صالح 
اأنه  خا�صة  العمال،  عن  كممثل  الإحتاد 
بهكذا  القيام  املخول  الوحيد  الطرف 
واحلكومة  الباترونا  وجه  ثقيلة يف  مهمة 
يف  بامل�صاركة  له  امل�صموح  الوحيد  كونه 
�صابق  وقت  يف  هددوا  حني  يف  الثالثية، 
النقابية  املركزية  مقر  قرب  بالعت�صام 
اإىل غاية الإ�صتجابة ملطالبهم التي مل يتم 
الحتجاجات  رغم  الإعتبار  بعني  توؤخذ 
من  العمال  مئات  ي�صنها  التي  الكثرية 
ب�صوء  لتنديد  القطاعات املهنية  خمتلف 
املحتجون  دعا  كما  بح�صبهم،  الت�صيري، 
التي  الفئات  كل  طرف  من  التعبئة  اإىل 
عانت التهمي�س و” احلقرة ” خالل عهدة 
حول  باأنه  املتهم  احلايل  العام  الأمني 
خدمة  خا�صة  مللكية  النقابية  املركزية 
م�صلحة  ح�صاب  على  ال�صيقة  مل�صاحله 

الطبقة العمالية، بح�صبهم.
�شارة بومعزة 

لتلبية مطالب احلراك، مقري:

اخلروج عن الد�ستور التزام بروح الد�ستور

  القفز من ال�شفينة متوا�شل

  املكلف بالإعالم بتاج ي�ستقيل

اعترب رئي�س حركة جمتمع ال�صلم 
عبد الرزاق مقري، باأن اخلروج 
الد�صتوري  الإطار  عن  حاليا 
اأجل حل الأزمة،  اجلزائري من 
الد�صتور  روح  من  كذلك  يعترب 
عن  معربا  اأي�صا،  به  والتزام 
دعمه بطريقة غري مبا�رضة اإىل 
ال�صطراري  »اخلروج  �صماه  ما 
فرتة  والدخول يف  الد�صتور  عن 

انتقالية« ح�صبه.
 6 ال�صبت  اأم�س  مقري  واأفاد   .
اأفريل اجلاري يف تغريدة له عرب 
تويرت،  مبوقع  الر�صمي  ح�صابه 
هي  بو�صلتنا  تكون  »حني  باأنه 
التزوير  واإنهاء  احلريات  بو�صلة 
الطريق  �صنجد  النتخابي، 
احلراك  �صنقراأ   … جميعا 
ال�صعبي قراءة �صحيحة و�صنفهم 
دقيقا،  فهما  الد�صتور  ن�صو�س 
ال�صطراري  خروجنا  و�صيكون 
هو  الد�صتوري  الإطار  عن 

اللتزام بالد�صتور ذاته«.
مرحلة  دخول  اأن  اأو�صح  كما 
لوحدها  تت�صع  ل   102 املادة 
ا�صتقالة  بعد  ال�صاعر  ملطالب 

ا�صتقالة  اأن  مو�صحا  الرئي�س، 
رئي�س جمل�س الأمة عبد القادر 
بن �صالح حتى اإن حدثت �صتجعل 
من الأغلبية من املوالة هي من 
ت�صل وي�صعب من احلل، يف حني 
اأن ا�صتقالة بن �صالح بعد غدوه 
بلعيز،  �صيخلفه  للدولة  رئي�صا 

مقرتحا ا�صتقالة رئي�س املجل�س 
يف  الدخول  وثم  الد�صتوري 
مرحلة فراغ د�صتوري، والدخول 
يف حوار لتعيني �صخ�س اآخر من 
خالل التوافق وال�صغاء ل�صوت 
ال�صعب مباء على املادتني 7 و8، 

التي متنحه ال�رضعية اأول.

الجتهادات  الكثري من  وظهرت 
اخلا�صة  الدعوات  بخ�صو�س 
اللجوء  بالد�صتور وبني  باللتزام 
يتم�صك  حيث  ال�صيا�صي،  للحل 
على  بناء  الأول  الراأي  اأ�صحاب 
الأعلى  القانون  حفظ  �رضورة 
يف البالد على حجم الت�صاربات 
التي يت�صمنها وكونه خيط على 
جمموعة  طرف  من  املقا�س 
وهدف  احلكم،  يف  حمددة 
احلفاظ عليه هو لالحتكام اإليه 
يف حالة حدوث اأية خالفات بني 
املرحلة  قيادة  خالل  الأطراف 
النتقالية اإىل غاية و�صع د�صتور 
جديدة لئق باجلمهورية كما اأنه 
ال�صبل  من  الكثري  على  يحتوي 
كثغرات  ا�صتعمالها  ميكن  التي 
حني  يف  بحل،  للخروج  قانونية 
للحل  الدعوة  اأ�صحاب  يرد 
القائم  الد�صتور  باأن  ال�صيا�صي 
احلراك  مطالب  تلبية  يعيق 
ال�رضعية  اإعادة  يجب  حني  يف 
املبادرات  لتتعدد  لل�صعب 

املطروحة.
�شارة بومعزة

يف  بالإعالم  املكلف  اأعلن 
نبيل  اجلزائر،  اأمل  جتمع  حزب 
احلزب،  من  ا�صتقالته  يحياوي، 
على  يحياوي،  نبيل  ن�رض  حيث 
اهلل  “ب�صم  بالفي�صبوك،  �صفحته 
طويل  تفكري  بعد  اتوكل،  وعليه 
ال�صدقاء،  من  الكثري  وا�صت�صارة 

وجل،  عز  املوىل  وا�صتخارة 
نهائية  ب�صفة  ال�صتقالة  قررت 
يقدم  ومل  هذا  تاج”.  حزب  من 
من  امل�صتقيل  بالإعالم  املكلف 
من  املزيد  غول،  عمار  حزب 
وظروف  اأ�صباب  حول  التفا�صيل، 

ا�صتقالته من احلزب.

ري عالوة
ت/ب�ش



ظهر م�ساء الأم�س وزير العدل 
مبقر  لوح  الطيب  ال�سابق 
بذلك  لي�سع  العتيد،  احلزب 
حدا للإ�ساعات التي طالته عرب 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
توقيفه من  ثم  باأنه  تفيد  والتي 
والبع�س   ، الأمن  م�سالح  قبل  
عرب   فر  اأنه  اإىل  ت�سري  الأخر 
املغربية  اجلزائرية  احلدود 
 . يورو  مليون   12 حوزته  يف  و 
تقدمي  رف�س   لوح  جهته  من 
اأن  رغم  لل�سحافة،  ت�رصيح  اأي 
لل�سحافة  التي وجهت  الدعوة  
لتغطية ندوة لوح،  ليكون بذلك 
للظهور  ال�سحافة  اإ�ستغل  قد 

حول  تداوله  ماثم  كل  ليكذب 
الإ�ساعات بخ�سو�س اعتقاله و 

مغادرته الوطن .
 اإميان لوا�س

اخلبري يف الق�ضايا 
الأمنية و الإ�ضرتاتيجية 

اأحمد ميزاب
توظيف اأزمة ليبيا يف 
اإطار ا�ضتهداف الدول  

اأكد اخلبري يف الق�سايا  من جانبه 
اأحمد  الإ�سرتاتيجية  و  الأمنية 
الع�سكري  التحرك  اأن  ميزاب 
خليفة  املتقاعد  الليبي  للواء 
حفرت خاطئ يف منطلقه و توقيته 
املنطقة  به  متر  الذي  ال�سياق  و 
،وقال اأن انعكا�سات الأزمة الليبية 
اختزالها  ميكن  اجلزائرل  على 
اأنها  اأ�ساف  و  على اجلزائر فقط 
�ستلقي حتما ب�سظاياها على دول 
اجلزائر  وخ�سو�سا  ككل  اجلوار 
املنطقة   على  �سيوؤثر  اأنه  واأو�سح 
يف  �ستوظف  الأزمة  اأن  واأ�ساف 
اأن  وقال  الدول  ا�ستهداف  اإطار 
الدول  اإ�سعاف  ت�ستهدف  فرن�سا 
جهة  ومن  العربي  الربيع  عرابة  و 
اأن  الأمني  اخلبري  اأكد  اأخرى 
اجلي�س اجلزائري ي�سطلع مبهامه 
يقع يف  لن  و  اليقظة  نهج  يتبنى  و 
ت�سمر  اأخرى  دول  اأجندات  فخ 
ال�سوء للجزائر ول تفوت اأي فر�سة 
من اجل زعزعة ا�ستقرارها وقال 
كل  نفث  اأن حفرت  املتحدث  ذات 
نحو  التوجه  م�ساألة  املبادرات يف 
الن�سحاب و هذا ما �سيرتتب عليه 
اأبعاد �سلبية على املدنيني الليبيني 
داخل  ا�ستباكات  ح�سلت  اإذا 

العا�سمة اأو حميطها.

مدير مركز الدرا�ضات 
والأبحاث حول العامل 
العربي ح�ضن عبيدي

تداعيات التحرك 
خطرية على احلدود مع 

تون�س واجلزائر

ال�سياق قال مدير مركز  ويف ذات 
العامل  حول  والأبحاث  الدرا�سات 
واملتو�سط مبدينة جنيف  العربي 

اإن  عبيدي،  ح�سني  ال�سوي�رصية، 
يف  طرابل�س  على  حفرت  »هجوم 
واأو�سح  جدا  مقلق  التوقيت  هذا 
حفرت  هجوم  »توقيت  اأن  عبيدي 
ليبيا واملعروف  على طرابل�س يف 
اأمر  اجلزائر  جتاه  ب�سلبيته 
»العملية  اأن  واأ�ساف  جدا  مقلق 
الع�سكرية غري املح�سوبة العواقب 
التي با�رصها حفرت على طرابل�س 
لها تداعيات خطرية على احلدود 
مع تون�س واجلزائر، وتفر�س اأعباء 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على  جديدة 
اأن  اإىل  عبيدي  واأ�سار  البلدين  يف 
ياأتي  طرابل�س  على  حفرت  هجوم 
فيه  اجلزائر  دخلت  وقت  »يف 
تاأمينا  ت�ستدعي  دقيقة  مرحلة 
النتقال  مرحلة  ملواكبة  خارجيا 

الدميقراطي.

اأ�ضتاذ الدرا�ضات 
الإعالمية �ضاعد �ضاعد

فرن�ضا ت�ضتغل غياب 
اجلزائر عن امللفات 

اخلارجية لإنهاء امللفات 
العالقة

كتب  ال�سياق،  هذا  ويف 
الإعلمية  الدرا�سات  اأ�ستاذ 
اأن  �ساعد،  �ساعد  اجلزائري 
ليبيا تفتح  “حتركات حفرت يف 
ال�سيا�سة  ملفات  اأمام  الباب 
واأ�ساف  للجزائر  اخلارجية 
اأن “للجزائر موقف من ق�سية 
الإفريقي  والحتاد  ال�سحراء 
الأفارقة  اللجئني  وم�سكل 
وتابع قائل “�ستلعب فرن�سا كل 
الأوراق، مبا يف ذلك ا�ستخدام 
لإنهاء  العرب  الأ�سقاء  بع�س 
اجلزائر  بغياب  عالقة  ملفات 

ب�سبب التغريات احلالية”.
خليفة  اإعلن  اأثار  قد  كان  و 
حفرت �سن هجوم ع�سكري على 
طرابل�س،  الليبية  العا�سمة 
على  جزائريني،  لدى  توج�سا 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
مع  تزامنه  ب�سبب  وذلك   ،
ت�سهده  الذي  ال�سعبي  احلراك 

البلد

لعمال  الوطنية  النقابة  با�رصت  
لقاءاتها  والطبيعة  الغابات  البيئة 
من اجل الدخول يف اإ�رصاب وطني 
بداية من الأ�سبوع املقبل  ردا على 
الفلحة  وزير  ال�سيد  ت�رصيحات  
التي  عماري   �رصيف  ال�سيد 
اعتربوها امل�ستفزة لعمال لقطاع 
نهب  خانة  يف  وت�سب  الغابات 
الرثوة الغابية ا�ستكمال ملا قام به 
بوعزقي  موؤكدين  الأ�سبق  الوزير 
يف  برحيله  �سيطالبون  اأنهم 
بدعم  بت�رصيحاته  مت�سكه   حالة 
بقطاع  اللم�سوؤول  ال�ستثمار 

الغابة  .
املكتب  ع�سو  واأ�سار  هذا 
الدين  نزور  للنقابة  الفيدرايل 
كنا  الذي  الوقت  يف  انه  خواتري 
دعم  اجلديد  الوزير  من  ننتظر 
القطاع حلماية ما تبقى من ثروة 
غابية ، تفاجئنا بت�رصيحات الوزير 
ال�ستثمار  ت�سجيع  اإىل  الداعية 
ل  اأ�سخا�س   واإدخال   الفو�سوي 
لنهب  بال�ستثمار  لهم  علقة 
الغابة خا�سة باملناطق ال�سياحية 

على  النقابة  حذرت  وقد  هذا   ،
من  الفيدرايل   ع�سوها  ل�سان 
تبعية اتباع ت�رصيحات الوزير التي 
الرثوة  على  الق�ساء  اإىل  تهدف 

الغابية.
املكتب  اأن  خواتري  واأكد  هذتا 
اجتماعاته   با�رص  قد  الفيدرايل 
الفو�سى  هذه  وقف  اجل  من 
اىل  �سامل  اإ�رصاب  يف  والدخول 
الت�رصيح  على  الرتاجع  غاية 
الغابية  حتت غطاء  الرثوة  بنهب 

اأعوان  ان  موؤكدا   ، ال�ستثمار 
مع  معاناة  يف  كانوا  الغابات  
مت  واليوم  واحلطابني  الفحامني 
اأن  م�سريا   ، امل�ستثمرين  ا�سافة 
اإنقاذ  على  اأقيمت  مدن  هناك 
خا�سة  خلبة  مبناطق  الغابات 
الإطارات   من   بدعم  ال�سواحل  
يف اإطار ا�ستثمار خا�سة بالوليات 
الغربية على غرار �سواحل تلم�سان 
ومتو�سنت ، فعو�س ان يقوم الوزير 
النق�س  لتعوي�س  التوظيف  بفتح 

الذي يعي�سه القطاع من عجز يف 
املئات  اإحالة  بعد  العاملة  اليد 
التقاعد  ودعم  على  الأعوان  من 
لدعم  واملركبات  بالعتاد  القطاع 
من  وحمايتها  بالت�سجري   الغابة 
احلطابني  ونهب  احلرائق   خطر 
ت�رصيحات  جاءت   ، والفحامني 
لنهبب  العقار  مافيا  بدعم  الوزير 
ما  ال�ستثمار  غطاء  حتت  الغابة 

يعد ا�ستفزازا للقطاع .
حممد بن ترار

خرباء يقراأون حتركات حفرت نحو طرابل�س

حلماية الغابة من ال�ضتنزاف حتت غطاء ال�ضتثمار الع�ضوائي

ف.ن�ضرين

�جلي�ش �جلز�ئري �أمام حتد �أمني طارئ

نقابة عمال �لغابات حت�ضر الحتجاج وطني

الغربية  الوليات  �سكان  بارك   
وخا�سة  �سيدي بلعبا�س وتلم�سان 
اجلديد  املدير  تعني  و�سعيدة   
اللواء  اجلزائرية  للمخابرات 
خمل�س  يعد  الذي  قايدي  حممد 
فلول  من  للبلد  الغربية   اجلهة 
كبار  على  والق�ساء  الإرهاب 
القيادات الإرهابية باملنطقة على 

غرار قادة بن �سيحة  والعقال .
الفاعلة  اجلمعيات  واعتربت  هذا 
ومتقاعدي  املقاومني  وكذا 
الذاتي  الدفاع  واأعوان  اجلي�س 
اللواء  تعني  اأن   البلدي  واحلر�س 
حممد قايدي احلل الأمثل لتفكيك  
الأو�ساع احلالية مثلما قام بتفكيك 
بالغرب  اكرب اجلماعات الإرهابية 
كان  الذي  اللواء  هذا   ، اجلزائري 
منطقة  يف  الإرهاب  بقاهر  يلقب 
كان   ب�سفته  اجلزائري  الغرب 
واملطاردة  املغاوير  مفرزة  قائد 
كانت   ،والتي  الت�سعينات  خلل 
حيث  »املار�سيدا�س«،  ت�سمى 
على  الق�ساء  يف  الف�سل  له  يعود 
البارزة  الإرهابية  القيادات  كبار 
»قادة  الإرهابي  مثل  واخلطرية 
»العقال«  والإرهابي  �سيحة«  بن 
و�سعيدة  بلعبا�س  �سيدي  جبال  يف 
وتلم�سان بالغرب اجلزائري، حيث 
قاد عمليات  كربى بجبال فلو�سن 
وعني   ، وع�سفور  خل�رص  والواد 
ع�رصات  على   ق�سى  حيث   ، اآدن 

زرعت  التي  الدامية  العنا�رص 
الرعب يف نفو�س املواطنني .

دولة  مهند�س  قايد  حممد  اللواء 
اخت�سا�س  الآيل  الإعلم  يف 
للوحدة  قائدا  عمل  برجمة  
 RAS- العملياتية  الع�سكرية 
الإ�سباع  ملدفعية  الأول  الفوج 
-  ب�سيدي بلعبا�س غرب اجلزائر 
ومرعبة  دامية  معارك  يف  �سارك 
الوديان  بني  الإرهاب  مكافحة  يف 
�سفيزف  من  وال�سعاب  واجلبال 
اإىل عني اأدان اإىل را�س املاء  كما 
توقيف  من   اللواء  ذات  متكن  
اخلطري  اجلزائري  الإرهابي 
با�سم   املعروف  اجليليل   بحري 
جمموعة  قائد  اجليعان   الذيب 
قتلت11  التي  الإرهابية  الثبات 
بنواحي    1996 �سنة  ومعلم  معلمة 
بلعبا�س  جنوب  اآذان  عني  منطقة 
املناطق  ك�سف   يف  وا�ستغله    ،
التي كان يتخذها الإرهابي الذيب 
كمخابئ  وجمموعته  اجليعان 
ي�سلكها   التي  الطرق  وكذا  �رصية 
فلول  اإنهاء  من  مكنه  الذي  الأمر 
وهو   ، املنطقة  بهذه  الإرهاب 
يف   عليها  يعول  التي  ال�سخ�سية 
اجلزائر  يف  الأزمة  على  الق�ساء 
مطالبني  بدقة  م�ساكلها  وحل 
وزارة الدفاع بدعمه  لن له خربة 

وا�سعة يف اإدارة الأزمات .
حممد بن ترار

اأجمع خرباء اأمنيون يف حديثهم جلريدة الو�ضط على اأن رغبة حفرت بال�ضيطرة على طرابل�س يف هذا التوقيت لي�ضت 
بريئة و اأهداف حتركه تتجاوز الداخل الليبي موؤكدين على اأنها خاطئة من حيث التوقيت وجاءت حتركات تزامنا مع 

احلراك ال�ضعبي الذي ت�ضهده اجلزائر منذ ال22 فيفري الفارط و تتقا�ضم اجلزائر حدودا تقدر بحوايل 982 كيلومرتا، 
مع ليبيا، وكلها تقع يف اجلنوب ال�ضرقي للجزائر
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بعد �ضائعات القب�س عليه يف تلم�ضان

ظهور ��ضتعر��ضي لوزير 
�لعدل �ل�ضابق طيب لوح

اأنباء عن تعيني حممد قايدي على راأ�س املخابرات

�جلرن�ل �لذي ق�ضى على 
" �ضيحة  بن  "قادة  "�لعقال" و 

.      اأرغم »الذيب اجليعان« على ال�ضت�ضالم

الوة
ري ع

ت/ب�ض



م.�س

�ضجل �ضعر �ضلة خامات اوبك انخفا�ضا 
نهاية االأ�ضبوع, حيث بلغ 76ر68 دوالرا 
بعدما كان قد و�ضل اإىل 12ر69 دوالرا  
ذكرته  ح�ضبما   , الفارط  االأربعاء 
منظمة الدول امل�ضدرة للنفط )اأوبك( 

على موقعها االإلكرتوين.
تعد  التي  اأوبك  خامات  �ضلة  وت�ضم 
 14 االإنتاج  م�ضتوى  قيا�س  يف  مرجعا 
اجلزائري,  �ضحاري  خام  وهي  نوعا 
ال�ضعودي,  اخلفيف  العربي  واخلام 
مربان  وخام  الكويتي,  الت�ضدير  وخام 
والب�رصة  الثقيل,  واالإيراين  االإماراتي, 
اخلفيف العراقي, وخام ال�ضدر الليبي, 
النيجريي, وخام  مريايات  وخام بوين 
االنغويل,  �ضول  وجريا  الفنزويلي, 
واأورينت  الغابوين,  اخلفيف  ورابي 
االكوادوري, وزافريو لغينيا اال�ضتوائية, 

و  جينو الكونغويل.
برميل  تراجع   اليوم,  نف�س  يف  و 
العاملي   القيا�س  خلام  االآجلة  العقود 
16ر69  اىل   يونيو  يف  للت�ضليم  برنت 
�ضنتا   15 بانخفا�س  اي  بلندن   دوالر 
االربعاء  ليوم  االإغالق  بجل�ضة  مقارنة 
تك�ضا�س  غرب  خام  �ضعر  انخف�س  و 
الو�ضيط االأمريكي 12�ضنتا, ليبلغ عند 

34ر62 دوالرا للربميل. 
االمريكية  للوكالة  بيانات  واأظهرت 
للمعلومات حول الطاقة اأن خمزونات 

زادت  املتحدة  الواليات  يف  اخلام 
االأ�ضبوع  برميل  مليون   7,2 مبقدار 
املا�ضي بينما كان حمللون قد توقعوا 
اإىل  اأي�ضا  البيانات  واأ�ضارت  انخفا�ضا 
اأن اإنتاج اخلام االأمريكي قفز 100 األف 
قيا�ضيا  م�ضتوى  م�ضجال  يوميا  برميل 

عند 12,2 مليون برميل يوميا.
ارتفعت   , اجلارية  ال�ضنة  بداية  ومنذ 
بلغت  حني  يف  باملئة   30 برنت  عقود 
مكا�ضب اخلام االأمريكي حوايل 40 يف 
املائة و يرجع  هذا التح�ضن  يف اأ�ضعار 
الذهب االأ�ضود اإىل  تقلي�س االإنتاج من 

طرف اأوبك و 
اأي�ضا  و  ال�ضوق  لتفادي تخمة  حلفائها 

اإيران  ب�ضبب العقوبات االأمريكية �ضد 
و فينزويال.

فران�س  كالة  و  اوردته  ما  ح�ضب  و 
برا�س فان  دول املنظمة ا�ضتخرجت  
خالل  يوميا  برميل  مليون  385ر30 
�ضهر مار�س, اي 295 الف برميل يوميا 
دول  اأن  يذكر  ال�ضابق  ال�ضهر  من  اقل 
املنظمة,  و �رصكائها من خارج  اأوبك 
منذ  قررت   رو�ضيا,  راأ�ضها  على 
دي�ضمرب2018   �ضهر  خالل  اجتماعها 
بداية  من  انطالقا  االإنتاج  اإىل خف�س 
ال�ضدا�ضي االأول ل2019 اىل  مبا يقدر 
ب2ر1 مليون برميل   اأي بتخفي�س بلغ 
طرف  من  اليوم  يف  برميل   800.000

اليوم من  اأوبك و 400.000 برميل يف 
طرف البلدان املنتجة من  خارجها.

الوزارية  اللجنة  �ضتعقد   و  هذا 
اأوبك   اتفاق  ملتابعة  امل�ضرتكة 
اجتماعها الرابع ع�رص يف �ضهر ماي من 
باململكة  جدة  مبدينة  اجلارية  ال�ضنة 
اللجنة  ال�ضعودية و كانت هذه  العربية 
قد اأو�ضت يف لقائها الفارط  املنعقد 
اأن  تلغي االجتماع  ) اذربيجان(  بباكو 
الذي كان مقررا �ضهر اأفريل املقبل و 

الرتيث اىل نهاية يونيو 
متديد  ب�ضاأن  قرار  التخاذ  املقبل 
دعم  ب�ضاأن  القائم  لالتفاق  حمتمل 

اأ�ضعار النفط.

 احلزام الأخ�صر ،ال�صرف ال�صحي 
م�صاريع  التهمت املاليري دون جدوى

النائب العام مطالب 
بفتح حتقيق مع رموز 

الف�ساد بورقلة
 .      توقف مفاجئ للتحقيقات 

مع 35 م�صوؤول بورقلة 

لدى  العام  النائب   , بورقلة  وحقوقيون  ن�ضطاء جمعويون  طالب 
اأمني  حتقيق  لفتح  العاجل  بالتحرك  بالوالية  الق�ضاء  جمل�س 
وق�ضائي م�ضتعجل �ضد رموز الف�ضاد املتورطني يف ملفات من 

العيار الثقيل .
نا�ضد ن�ضطاء حقوقيون وجمعويني بورقلة , اأجهزة العدالة ممثلة 
اأمني  حتقيق  لفتح  العاجل  التحرك  ب�رصورة  العام  النائب  يف 
وق�ضائي م�ضتعجل يف ملفات ف�ضاد متورط فيها ح�ضب القائمة 
 35 �ضابق  عدد  يف  يومية«الو�ضط«  بها  انفردت  التي  االأولية 
اإطارات بال�رصكات  م�ضوؤوال تنفيذيا ووالئيا ,و روؤ�ضاء بلديات و 
م�ضبوهة  �ضفقات  باإبرام  العام  املال  بتبديد  متهمون  النفطية 
خمالفة للت�رصيع , ناهيك عن تورط م�ضوؤولني يف تكرار ميزانية 
والت�ضجري  املحيط  كتزين  جمدية  غري  م�ضاريع  على  ال�رصف 
التحقيق  �رصورة  على  املتحدثني  ذات  �ضدد  فقد  جهة  من   .
املر�ضود  املاليري  عبثوا مبئات  الذين  امل�ضوؤولني  مع  املبا�رص 
للحزام االأخ�رص بالطريق الرابط بني تقرت وورقلة الذي حقق 
ف�ضال ذريعا  , ا�ضافة لالأغلفة املالية ال�ضخمة املر�ضودة لفائدة 
لفائدة  امل�ضند  ال�ضحي  ال�رصف  �ضبكات  تاأهيل  اعادة  م�رصوع 
�رصكة كو�ضيدار املغ�ضوب عليها بعديد االأحياء بعا�ضمة الوالية 
تفاوت  ب�ضبب  وذلك  االجناز  معايري  احرتام  عدم  ب�ضبب  وذلك 
االأدوات الرقابية وهو االأمر الذي فاقم من حدة الو�ضع املتاأزم 
بعدما اأ�ضبحت في�ضانات املياه القذرة حتا�رص االأحياء ال�ضعبية 
تثبت  ناهيك عن وجود   , الن�ضاأة  ال�ضكنية احلديثة  التجمعات  و 
تبديد  يف  الكربى  النفطية  بال�رصكات  وم�ضرييني  مدراء  تورط 
طريق  عن  اأو  وهمية  �ضفقات  بابرام  �ضواء  العام  للمال  �ضارخ 
نحو  حولت  التي  املاليري  له  ر�ضدت  �ضخم  بعتاد  الت�رصيح 
رفعها  �ضكوى   طالبت  فقد  ذلك  جانب  .  اإىل  جمهولة  وجهة 
ن�ضطاء حقوقيون للنائب العام لدى جمل�س ق�ضاء ورقلة من اأجل 
املر�ضودة  للماليري  املجهولة  الوجهة  يف  التحقيق  يف  االإ�رصاع 
يف اإطار اعادة ترميم �ضبكة الطرقات الداخلية التي يتم عملية 
للدولة  العمومية  , وهو ما كلف اخلزينة  اأكرث من مرة  ترميمها 
اذا علمنا  , خا�ضة  النتائج املرجوة  اأمواال �ضخمة دون حتقيق 
النفعية  باملركبات  ج�ضيمة  اأ�رصارا  اأحلق  القائم  امل�ضكل  اأن 
وال�ضياحية مما دفع باأ�ضحابها للتهديد يف اأكرث من منا�ضبة بعدم 
مت�ضل  مو�ضوع  .  ويف  ال�ضيارات  ق�ضيمات  م�ضتحقات  ت�ضديد 
فقد �رصبت م�ضادرنا اخلا�ضة  معلومات خالل ال�ضنة املن�رصمة 
عن تعر�س املحققون يف ملفات الف�ضاد مل�ضايقات من طرف 
م�ضوؤولني نافذين بحكومة الوزير االأول االأ�ضبق وهو ما كان وراء 
النتائج  عن  الك�ضف  دون  وحال  للتحقيقات  املفاجئ  التوقف 

النهائية وفق ما اأوردته م�ضادرنا .
اأحمد باحلاج

ق�صنطينة

تاأكيد ثالث حاالت 
اإ�سابة باحل�سبة 

�ضفوف  يف  احل�ضبة  لداء  موؤكدة  حاالت  ثالث  ت�ضجيل  مت 
مر�ضى من فئة الكبار خالل نهاية االأ�ضبوع املن�رصم باملركز 
»واأج«  علمته  ما  ح�ضب  بادي�س  ابن  اجلامعي  اال�ضت�ضفائي 

اليوم ال�ضبت من م�ضوؤول بذات الهيكل ال�ضحي.
عزيز  ال�ضيد  املوؤ�ض�ضة  بذات  باالت�ضال  املكلف  واأو�ضح 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  و  امل�ضابني  االأ�ضخا�س  اأن  كعبو�س 
بني 20 و 30 �ضنة ينحدرون من واليتي ميلة و جيجل و كانوا 
مقيمني مبركز مكافحة ال�رصطان من اأجل العالج باالأ�ضعة , 
ت�ضخي�س  اأكدت  بها  القيام  مت  التي  التحاليل  اأن  اإىل  م�ضريا 
هوؤالء  حتويل  مت  قد  اأنه  اأ�ضاف  و  املمار�ضني.  االأطباء 
الدم  اأمرا�س  مب�ضلحة  املكثف  للعالج  للخ�ضوع  املر�ضى 
»املركز  اأن  قائال  اأردف  و  اجلامعي.  اال�ضت�ضفائي  باملركز 
يقظة ال�ضيما مب�ضلحة  يتواجد حاليا يف حالة  اال�ضت�ضفائي 
االأمرا�س املعدية من اأجل تفادي  اأي انت�ضار لهذا املر�س 
الذي ميكن اأن تنجم عنه تعقيدات خطرية قد تت�ضبب يف وفاة 
»احلاالت  اأن  اإىل  الفتا   , الكبار«  و  امللقحني  غري  االأطفال 
و  بامل�ضت�ضفى«.  اإقامة  تتطلب  التي  هي  فقط  اخلطرية 
ا�ضتنادا لنف�س امل�ضدر فقد »مت اتخاذ جميع التدابري الوقائية 
من اأجل تفادي ظهور هذه احلاالت يف اإطار خمطط وطني 
ملراقبة احل�ضبة حالة بحالة« , مذكرا باأن االأطفال الذين مل 
تعاد عملية تلقيحهم �ضد احل�ضبة و احل�ضبة االأملانية يعدون 

»االأكرث ه�ضا�ضة بل و حتى قد يكونون ناقلني للفريو�س«.   

اإ�ضاعات  و  اأخبار  اأم�س  منذ  وتهاطلت 
اإىل  بلعيز  و  �ضالح  بن  ا�ضتعداد  حول 
تقدمي ا�ضتقالتيهما , فيما قالت م�ضادر 
اأن ر�ضائل اال�ضتقالة مت حت�ضريها , ومن 
هذه  اإىل  اال�ضتجابة  عدم  املعول  غري 
نادت  التي  الكبرية  ال�ضعبية  املطالب 

بذهابهم .
اإىل  م�ضادر  اأ�ضارت  هذا  اإىل  اإ�ضافة  و 
اإىل  املجاهدين  بع�س  اأم�س  ذهاب 
الطلب  اأجل  من  �ضالح  بن  القادر  عبد 
للحراك  ا�ضتجابة  ا�ضتقالته  تقدمي  منه 
ومطالب ال�ضعب الذي من املوؤكد اأنه لن 
ينطفىء اإال بعد رحيل العديد من رموز 

النظام ال�ضابق .
ويف ذات ال�ضياق ,مل ت�ضتبعد العديد من 
القادر بن �ضالح  ا�ضتقالة عبد  امل�ضادر 
ال�ضغوطات  ارتفاع  بعد  ال�ضيما   , اليوم 
�ضالح  بن  اأن  اإىل  اإ�ضافة   , عليه 

لي�س  بوتفليقة  الرئي�س  على  املح�ضوب 
يتحدى  اأن  املمكن  من  الذي  النوع  من 
اأنه  االإرادة ال�ضعبية , حيث معروفا عنه 
اأن  بعد  الرحيل  و�ضيف�ضل  دولة,  رجل 

رف�س ال�ضعب بقاءه .
ومن غري امل�ضتبعد اأن تتم ا�ضتقالة عبد 

يف  تكون  قد   , قريبا  �ضالح  بن  القادر 
االأيام القليلة املقبلة ان مل تكن اليوم اأو 
غذا يف ظل ت�ضارع االأحداث , واحتمال 
نيابته من طرف ع�ضو اأكرث ثقة , وير�ضي 

ال�ضعب الذي اأ�ضبح له كلمته اخلا�ضة .
كما اأنه من غري امل�ضتبعد كذلك ا�ضتقالة 

الد�ضتوري  املجل�س  من  بلعيز  الطيب 
االأول  الوزير  بدوي  ونورالدين   , كذلك 
 , القادمة  القليلة  االأيام  ويف   , قريبا 
الكثري  لقيت  بدوي  اأن حكومة  و  خا�ضة 
العديد  واعتربها   , اال�ضتهجان  من 

مبثابة حكومة اال�ضتفزاز . 

ع�صام بوربيع

نهاية الأ�صبوع

�سعر �سلة خامات اأوبك يتجاوز 68 دوالرا للربميل

ا�صتقالة مرتقبة لبلعيز و بدوي

 جماهدون ين�سحون 
بن �سالح باال�ستقالة
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تتجه كل الأنظار اإىل جمل�س الأمة ورئي�صه عبد 
القادر بن �صالح و املجل�س الد�صتوري و رئي�صه 

الطيب بلعيز يف انتظار اإعالن ل�صتقالة مرتقبة 
، ل�صيما بعد اأن كانت اأغلب املطالب ال�صعبية 

مركزة حول ا�صتقالة هوؤلء اإ�صافة اىل الوزير 
الأول نورالدين بدوي و غريه من املح�صوبني 

على الفرتة ال�صابقة .

الوة
ري ع

ت/ب�ص



ورقلة  بلديات  �سكان  طالب 
بفتح  الواحات   بعا�سمة  املعروفة 
امل�ساريع  من  العديد  يف  حتقيق 
املح�سوبة على قطاعات �سونلغاز 
وامل�سالح  العمومية  والأ�سغال 
 ، للبلديات   بالإ�سافة  الفالحية 
اجلوي  ال�سطراب  اأدى  حيث 
الأخري اإىل الت�سبب يف النقطاعات 
الكهربائي  للتيار  املتكررة 
لآلف  املديريات  ر�سد  رغم 
بالربنامج  التكفل  بهدف  املاليري 
النقاط  على  للق�ساء  ال�ستعجايل 
كما  ب�سونلغاز،  امل�سجلة  ال�سوداء 
غلق  يف  العاتية  الرياح  ت�سببت 
الوطنية  الطرقات  من  العديد 
من  الكثري  اأدخل  مما  والولئية، 
عن  تامة  عزلة  يف  النائية  القرى 
العامل اخلارجي، رغم اأن ال�سلطات 
ذكرها  ال�سالف  باجلهات  الولئية 
ل�سمان  مالية طائلة  مبالغ  ر�سدت 
الذي  الت�سجري  خمطط  ناجعة 

غرار  على  البلديات،  بعديد  اأجنز 
ورقلة وتقرت ، بطرق ملتوية بعيدا 

عن املعايري املعمول بها  .
من جهتها �سجلت م�سالح احلماية 
انت�سال  بهدف  تدخالت،  عدة 
الرمال،  حا�رصتها  التي  العائالت 
مع نقل امل�سابني يف حوادث املرور 
ال�ستعجالت  للم�سالح  املروعة 
لتلقي  ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات 
�سبطت  كما  الالزمة،  الإ�سعافات 
ذات امل�سالح عرب جميع وحداتها 
ا�ستثنائيا  خمططا  ال�ستثنائية 
الو�سع احلايل املتمثل يف  ملتابعة 
من  امل�سطربة،  اجلوية  الأحوال 
خالل ت�سكيل خاليا متابعة حت�سبا 
التقلبات  واأعادت   . طارئ  لأي 
اجلوية الأخرية احلديث عن م�سري 
للم�ساريع  املر�سودة  الأموال 
باإعادة  تعلق  ما  خا�سة  التنموية  
التحتية، على غرار  للبنية  العتبار 
�سبكة الطرقات التي ت�سهد اهرتاء 
وتدهورا كبريا، �رصعان ما تنك�سف 
عيوبه مع كل ا�سطراب جوي وهو 

تطلقها  التي  التطمينات  يفند  ما 
مع  بالتزامن  املحلية  ال�سلطات 
ت�سجيل حركات احتجاجية ت�ستنكر 
ب�سدة الواقع التنموي املتخلف على 
طول اخلط .  و على �سعيد اأخر ، 
�سددت ال�سلطات الولئية بالعا�سمة 
على   ، ال�رصقي  للجنوب  املركزية 

التنفيذية  الهيئات  اإلتزام  �رصورة 
جبهة  بفتح  الولئية  واملديريات 
م�سالح  مع  وان�سجام  تن�سيق 
ال�سارم  التطبيق  بهدف  البلديات 
ال�ستعجالية  التنموية  للمخططات 
النتائج  غالبيتها  حتقق  مل  التي 

املرجوة.

امل�سرتكة  الأمن  قوات  ا�ستحدثت   
حر�س  وعنا�رص  الوطني  الدرك  بني 
مفت�سيات  مع  وبالتن�سيق  احلدود 
بال�رصيط  اجلزائرية  اجلمارك  اأق�سام 
املتاخم  مترنا�ست  بولية  احلدودي 
خمططا   ، الإفريقي  ال�ساحل  لدول 
ن�ساط  لتقوي�س  ا�ستثنائيا  اأمنيا 
التهريب  يف  املتورطني  املهربني 

والإ�رصار بالقت�ساد الوطني .
اللجنة  من  موثوقة  م�سادر  وقالت   
مبتابعة  واملكلفة   امل�سرتكة  الأمنية 
بولية  التهريب  مكافحة  ملف 
مع  مت  اأنه   ،« لـ«الو�سط  مترنا�ست   
مطلع ال�سنة اجلارية، ا�ستحداث جملة 
ال�ستعجالية،  الأمنية  اخلطط  من 
م�سح  بعملية  القيام  اأبرزها  من  لعل 
عن  ف�سال  يوميا،  املعبدة  الطرق 
ال�سحراوية  بامل�سالك  الكمائن  ن�سب 
كلم   350 م�سافة  على  املمتدة  الوعرة 
لدول  املتاخم  احلدودي  بال�رصيط 
يربط  والذي   ، الإفريقي  ال�ساحل 
باملناطق  مترنا�ست   الولية  عا�سمة 
وعلى  بال�سكان،  الآهلة  احلدودية 
تيزاوتني   ، قزام  عني  بلديات  راأ�سها 

التي  وتيمياوين  خمتار  باجي  برج   ،
يرتكز  التي  املنافذ  بني  من  تعترب 
املهربون عليها يف نقل �سحنات املواد 
ح�سب  اجلوار  دول  باجتاه  الطاقوية 
توقيفهم خالل  مهربا، مت   25 اأفاد  ما 
الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية، وبعد 
معهم،  القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت 
اأين �سدر يف حق اجلميع اأمر بالإيداع، 
�سبطت  قد  الأمنية  امل�سالح  كانت  و 
الوقود  من  لرت  األف   122 بحوزتهم 
�سعة  حديدية  براميل  يف  معدة  كانت 
ذي  �سياق  ويف  لرت،   200 منها  الواحد 
اأوردت  التي  امل�سادر  ذات  قالت  �سلة 
املعلومة، اأن التف�سي الرهيب لظاهرة 
تهريب املازوت والبنزين، جعل املدن 
احلدودية ال�سالف ذكرها ، تعي�س على 
باملواد  التزود  يف  خانقة  اأزمة  وقع 
الطاقوية، مما �سبب تذبذبا يف عمليات 
يكرث  التي  احليوية  املادة  بهذه  التزود 
طرف  من  �سواء  يوميا،  الطلب  عليها 
اخلوا�س اأو التجار املحليني بالإ�سافة 

مل�سالح الإدارة املحلية .
�أحمد باحلاج 

بولية  الرابط  الطريق  ي�سهد 
على  بريان  مدينة  نحو  غرداية 
من  كبرية  ن�سبة  كلم   40 م�سافة 
�سكان  عي�سة  اأنغ�ست  الإهرتاء 
عابري  كل  كذا  و  املنطقة 
ا�ستنكروا  الذين   ، الطريق 
الكارثة  حجم  ب�سدة  و  بدورهم  
باإ�ستمرار  الطريق  ي�سهدها  التي 
من  الرغم  على  يحدث  ذلك  و   ،
كونه  يف  تكمن  التي  و   ، اأهميته 
يقع حتديدا  يف الطريق الوطني 
الذي يربط ولية غرداية   1 رقم 
على  الأغواط  املجاورة  بالولية 
يعني  ما  هو  و  كلم،   200 م�سافة 
ب�سدة  منه  ت�رصرت  الطريق  اأن 

حافالت نقل امل�سافرين.
و هدد �سائقي و اأ�سحاب خمتلف 
دفع  عدم  من  املركبات  اأنواع 
ذلك  و   ، مركباتهم  ق�سيمة  قيمة 
 ، لإن�سغالهم  الإن�سات  لعدم 

يعد  الطريق  اإهرتاء  اأن  موؤكدين 
من �سمن اأبرز العوامل املت�سببة 
يف حوادث �سري ج�سمانية خطرية 
، و ذلك لكون اأن تدهور الطريق 
اأ�رصارا  يلحق  و  باملركبة  ي�رص 
بالتايل  و   ، بها  ج�سيمة  مادية 
ال�سري  على  بال�سلب  توؤثر  فاإنها 
احل�سن للقيادة ، ما �سيوؤدي حتما 
و  ال�سياقة   على  القدرة  لفقدان 
مرور  حوادث  ارتكاب  بالتايل 
الوحدة  اإح�سائيات  تعد  فيما   ،
بربيان  املدنية  للحماية  الثانوية 
اجلهة التي تبني وفق اإح�سائيات 
طالب  قد  و  هذا   ، ذلك  �سحة 
الطريق  مبنح  املت�رصرين 
من  الكافية  املالية  امليزانية 
اأجل اإعادة ترميم الطريق و ذلك 
تفاديا لتقدمي قوافل جديدة من 

ال�سحايا .
�أحمد باحلاج 

ك�سفت �لرياح �لهوجاء �ملتو��سلة �لتي �سربت يوم �أم�س  والية ورقلة ، �سيا�سة �لربيكوالج �ملنتهجة 
من طرف �ل�سلطات �لوالئية و�ملحلية فقد عرت �لو�قع �لتنموي �ملغ�سو�س .

فتحت باب �لت�ساوؤل عن م�سري �ملاليري �ملر�سودة للحزم �الأخ�سر 

�أحمد باحلاج 

ريح عاتية ت�ضرب ورقلة 
وتعزل جتمعات �ضكنية 

احلدودية  تينزاوتني  دائرة  ت�سهد 
مرعب  ا�ستفحال  مترنا�ست  بولية 
التي  العقاري  النهب  لظاهرة 
م�ست الطرقات و الأوعية العقارية 
من  جملة  لتج�سيد  املخ�س�سة 
�سلة  لها  التي  الإمنائية  العمليات 
يف   ، املواطن  و  العامة  بامل�سلحة 
ظل التجاهل غري املربر لل�سلطات 
الجتماعية  اجلبهة  لإن�سغالت 

املحلية .
جمعيات  ملمثلي  �سكوى  طالبت 
تينزاوتني  بدائرة  املدين  املجتمع 
حت�سلت  قد  كانت   ، بتمرنا�ست 
منها  ن�سخة  »على  »الو�سط  يومية 
 ، اجلياليل  دومي  الولية  وايل   ،
ب�رصورة التدخل العاجل وال�سخ�سي 
املمنهج  النهب  يف  حتقيق  لفتح 

بهاته  العمومي  للعقار  واملنظم 
اأكدت  حيث   ، العمومية  املدينة 
ظاهرة  ا�ستفحال  اأن  ال�سكوى  ذات 
ت�ستثني  مل  التي  العقاري  النهب 
العمومية  الأماكن  ل  و  الطرقات 
جد  امل�ساريع  لإجناز  املخ�س�سة 
 ، وامل�ست�سفيات  كاملدار�س  مهمة 
ومما يحز يف نفو�س ذات امل�ستكني 
ال�سمت غري  اأمام  يحدث  الأمر  اأن 
الإدارات  جل  قبل  من  املفهوم 
العمومية رغم ال�سكاوى التي  رفعها 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ، املواطنون 
الظاهرة يف تزايد مقلق موازاة مع 
توا�سل احلراك ال�سلمي باجلزائر .

ال�سكوى  نف�س  به  اأفادت  وح�سبما   
الت  بجلب  قاموا  جمهولون  فاإن 
الرملية  احلواجز  واقامة  احلفر 

ان�ساء  اأجل  من  بالهكتارات 
ع�سوائية  وحظائر  م�ستودعات 
منطقة  يعد  املكان  اأن  باعتبار 
مت�سل  �سياق  ويف   ، للمدينة  تو�سع 
املحلي  لل�ساأن  متابعون  ذهب  فقد 
اإىل اأبعد من ذلك موؤكدين اأن تهاون 
الطرف  وغ�س  املحلية  ال�سلطات 
املتوا�سل  وال�ستيالء  النهب  عن 
هو  العمومية  العقارية  لالأوعية 
ي�سجع  اأن  �ساأنه  من  الذي  الأمر 
يف  التمادي  على  اأخرين  مواطنني 

التالعب بالعقار العمومي .
�سكوى  ك�سفت  فقد  ثانية  جهة  من 
العليا  لل�سلطات  رفعت  ر�سمية 
مترنا�ست  ولية  وايل  اأن   ، بالبالد 
امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل  دومي 
قد  التنفيذي  اجلهاز  على  الأول 

حد  و�سع  يف  ذريعا  ف�سال  حقق 
عموما  بالولية  العقار  ملافيا 
وجه  على  احلدودية  واملناطق 
كبري  عدد  األزمت  التي  اخل�سو�س 
من املديريات التنفيذية و الولئية 
خارج  للتو�سع  املحلية  وال�سلطات 
الن�سيج العمراين لتج�سيد جملة من 
�سلة  لها  التي  التنموية  امل�ساريع 

بيوميات املواطن املحلي .
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
لو�سع  الولئيني  امل�سوؤولني 
العقار  نهب  ظاهرة  لتف�سي  حد 
الدولة  ممتلكات  على  املح�سوب 
يبقى لزاما على مواطني تينزاوتني 
غري  لأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

م�سمى .
�أحمد باحلاج 

احل�رصي  الأمن  عنا�رص  متكنت 
نهاية  اأدرار  ولية  باأمن  الرابع 
الإطاحة  من  املنق�سي  الأ�سبوع 
�سمنهم  من  اأ�سخا�س  بثالثة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  امراأة 
يف  متورطني  بني 22 و31 �سنة، 

ق�سية تكوين جمعية اأ�رصار لغر�س 
بتوافر  ال�رصقة  جنحة  ارتكاب 
وا�ستح�سار  والتعدد  الليل  ظروف 

مركبة.
تقدم  اإثر  على  العملية  جاءت 
م�سالح  اأمام  املواطنني  اأحد 

ق�سد  الرابع  احل�رصي  المن 
بخ�سو�س  ر�سمية  �سكوى  تقييد 
تعر�سه لل�رصقة من داخل اإ�سطبله 
التي  املوا�سي  لرتبية  املخ�س�س 
حيث  الغنم،  من  راأ�سني  طالت 
التحقيق اىل حتديد  نتائج  اأف�ست 

عملية  امل�ستعملة يف  املركبة  نوع 
ال�رصقة، لتقوم على اإثرها عنا�رص 
اإ�ستدعاء  بعد  الق�سائية  ال�سبطية 
اعرتف  الذي  املركبة  �ساحب 
بتوقيف  اأفعال  من  اإليه  ن�سب  مبا 

�رصيكيه يف وقت لحق .

اإجراءات  جميع  اإ�ستيفاء  بعد 
التحقيق الأويل و تقدمي الأطراف 
وكيل  2019/04/01 اأمام  بتاريخ: 
اأدرار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
الق�سية  ملف  بدوره  اأحال  الذي 
مبوجب  اجلل�سة  على  مبا�رصة 

اأين   ، الفوري  املثول  اإجراءات 
ق�سائي  حكم  حقهم  يف  �سدر 
�سنوات  بخم�س  باإدانتهم  يق�سي 
تقدر  مالية  وغرامة  نافذة  حب�س 

بـ 500.000 دج.
�أحمد باحلاج   

��ستفحال �لظاهرة مل ت�ستثن �الأوعية �ملخ�س�سة للم�ساريع �الإمنائية

�أمن �أدر�ر 

.      �سكاوى �جلمعيات حبي�سة �الأدر�ج لدى م�سالح و�يل مترن��ست 

اال�ضتيالء على عقارات عمومية تنتقل لتينزاوتني بتمرنا�ضت 

االإطاحة بجمعية اأ�ضرار متتهن �ضرقة املوا�ضي 

�لبلديات �حلدودية بتمرن��ست

 �إجها�س حماولة تهريب 122 �ألف لرت
 من �لوقود وتوقيف 25 مهربا 

�لطرقات بربيان 

خمطط اأمني ا�ضتثنائي 
لتقوي�ض املهربني 

و�ضعية كارثية تهدد �ضالمة 
املركبات و االأرواح 
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ميكن القول اأن غالبية التحذيرات 
الدولية  واجلهود  اأطلقت  التي 
يف  الأو�ضاع  لتهدئة  بذلت  التي 
 ، بالف�ضل  باءت  الآن  حلد  ليبيا 
الجتماع  فان  متوقعا  كان  وكما 
الدويل  الأمن  عقده جمل�س  الذي 
اأم�س مل ي�ضفر عن اأي �ضيء يذكر، 
تبادل  اإىل  ت�ضري  الواردة  الأنباء 
ال�ضيطرة على مطار طرابل�س بني 
القوات الغازية وعنا�رس ال�رساج ، 
املناو�ضات  اأن  يعني  الذي  الأمر 
بني  �ضنني  منذ  امل�ضتمرة 
و�ضلت  واملعار�ضني  الإخوانيني 
امل�ضري   ، طرابل�س  حدود  اإىل 
للرتاجع عن  اإذن �ضاغية  ل  حفرت 
ويف   ، العا�ضمة  على  ال�ضيطرة 
املقابل ل خيار اأمام ال�رساج �ضوى 
وطلب  عنا�رسه  وتعبئة  حت�ضيد 
لدفع  الدولية  الأو�ضاط  من  العون 

�رس حفرت .
ال�ضهر  جرت  التي  املفاو�ضات  ل 
املا�ضي يف اأبوظبي ول التفاقات 
اخلالفات،  حل  ميكنها  ال�ضابقة 
على  تعقد  كانت  التي  الآمال  ول 
مقررا  كان  الذي  ال�ضالم  موؤمتر 
من   16 وحتى   13 بني  ما  عقده 
بني  للتقريب  اجلاري  ال�ضهر 
توجهات الطرفني والتمهيد لإقامة 
ميكنها  املقبل،  العام  النتخابات 
 ، قراره  بالرتاجع عن  اإقناع حفرت 
التحليالت والتفا�ضري ت�ضري اإىل اأن 

الذي ي�ضنه حفرت  ال�ضامل  الهجوم 
وان  العا�ضمة طرابل�س حتى  على 
على  الكاملة  بال�ضيطرة  ينته  مل 
ال�ضيطرة  ت�ضتمر  مل  او  العا�ضمة 
وعلى  اأنها  اإل   ، طويلة  لفرتة 
على  تاأثريها  �ضترتك  تقدير  اقل 
حيث  م�ضتقبلية،  مفاو�ضات  اأي 
حفرت  للم�ضري  العليا  اليد  �ضتكون 
ال�ضيا�ضية  ف�ضال عن ترجيح كفته 

يف اي م�رسوع م�ضتقبلي لليبيا.
يف  ليبيا  ت�ضهده  ما  اأن  الواقع  يف 
الوقت الراهن هو لي�س نزاعا بني 
احللفاء ال�ضابقني �ضد القذايف، اأي 
ذلك  قبل  هي  بل  وال�رساج،  حفرت 
واكرث من ذلك مواجهة بني فرن�ضا 
من  وال�ضعودية  وم�رس  والإمارات 
جهة �ضد اأمريكا وبريطانيا وقطر 
م�ضاحلها  عن  تبحث  التي  وتركيا 
العكر  املاء  يف  ال�ضيد  وحتاول 
الليبي خدمة مل�ضاحلها ، ويف هذا 
ايطاليا  مثل  لعبون  هناك  البني 
 ، ليبيا  حيال  املعروفة  مبطامعها 
التي ت�ضعى اإىل ا�ضتغالل الظروف 
دون  الليبي  الغاز  لنهب  الراهنة 
من  جانب  اأي  اإىل  ال�ضطفاف 
مل�ضاحلها  خدمة  ال�رساع  طريف 
انها  القول  ميكن  احلقيقة  ويف   ،

تلعب على وترين .
ال�ضيا�ضية  اللعبة  هذه  اإىل  نظرا 
حني  ويف  املعقدة،  النتهازية 
جمل�س  حماولت  جميع  اأن 
التوقع  فان  بالف�ضل،  باءت  الأمن 
اآخر  بتعبري  اأو  النفوذ  با�ضتخدام 
الو�ضاطة من قبل جريان ليبيا حلل 

هذه الأزمة اأمر عبثي، وال�ضبب اأنه 
مبناأى عن م�رس التي ت�ضطف اإىل 
واأما  ال�رساع،  طريف  اأحد  جانب 
ال�ضودان، رغم انه لي�س لديها نفوذ 
يذكر يف ليبيا، اإل اأنها اأي�ضا تعاين 
يخ�س  وفيما   ، اأ�ضواأ  اأو�ضاع  من 
من  واأعجز  ا�ضعف  فاإنها  تون�س 
لإحداث  عليها  الأمل  يعقد  اأن 
تغيري يذكر يف ليبيا . مل تنعم ليبيا 
�ضقوط  بعد  وال�ضتقرار  بالهدوء 
اإىل  ونظرا   ،2011 عام  القذايف 
اأن  يبدو  حلفرت،  الأخرية  اخلطوة 
البلد دخلت حقبة  الأزمة يف هذا 
الدماء،  واإراقة  العنف  جديدة من 

الدولية  املنظمات  ف�ضل  �ضوء  يف 
ميكن   ، املتحدة  الأمم  ل�ضيما 
قابل  يف  ليبيا  تتحول  بان  التكهن 
وانت�ضار  لتواجد  بوؤرة  اإىل  الأيام 
واملنبوذين  املحبطني  الإرهابيني 
واما  العامل،  مناطق  �ضائر  من 
فاإنها  م�ضادرها  يخ�س  فيما 
الدول  قبل  من  منهوبة  �ضتبقى 
ليبيا حتول  الغربية، م�رسح  الدول 
وت�ضوية  بالوكالة  �ضاحة حرب  اإىل 
اأدق  وبعبارة  الإقليمية،  احل�ضابات 
ل  ا�ضتنزافية  حرب  �ضاحة  اإىل 
املنظور  الأمد  يف  فيها  منت�رس 

�ضيعاين منها ال�ضعب الليبي .

رف�س �مل�صري حفرت لطلب رئي�س منظمة �لأمم �ملتحدة �نطونيو غوتريي�س و�إ�صر�ره على فتح طر�بل�س ، �إىل جانب �إخفاق 
جمل�س �لأمن ينذر �أن باأيام د�مية يف ليبيا وبالطبع م�صتقبل �أكرث قتامة مما هو عليه �لآن لهذ� �لبلد .

�صاحة حرب ��صتنز�فية ل منت�صر فيها

م٫�س

يف ح�سن من �ست�سقط ليبيا ؟

و�صفته بناكر �ملعروف

م�صل�صل �لنبطاح متو��صل

"Air Force Times" صحيفة�

لفروف

االإكوادور توجه انتقادات الذعة ملوؤ�س�س موقع "ويكيليك�س" 

�سحفي "ا�سرائيلي" يظهر 
بالزي ال�سعودي و�سط الريا�س!

ح�سول اأنقرة على "اإ�س-400" يرفع 
"35-F" ال�سرية عن تكنولوجيا

القرن" االأمريكية  "�سفقة 
طريق اإىل العدم

هيوم  "اإ�رسائيل  �ضحيفة  ن�رست 
عن  فيه  ك�ضفت  تقريرا  العربية"، 
"اإ�رسائيلي"  �ضحفي  بها  قام  زيارة 
حل�ضور  ال�ضعودية  اإىل  موؤخرا 
جرت  التي  "الفورميال"  م�ضابقة 
يف الريا�س ويروي التقرير تفا�ضيل 
ال�ضحفي  اتخاذ  من  بدءا  الزيارة 
القرار،  زينيت�س  يو�ضف  احلريدي 
والو�ضول  الفيزا،  بتقدمي  مرورا 
بها  قام  بزيارة  وانتهاء  للريا�س، 
يعكف  التي  امل�ضتقبل  مدينة  اإىل 
على  �ضلمان  بن  حممد  العهد  ويل 

اإقامتها".
وقال ال�ضحفي زينت�س اإنه جتول يف 
يخبئ  وهو  اململكة،  اأنحاء  معظم 
امل�ضتعار  و�ضعره  الدينية  قلن�ضوته 

الطويل حتت لبا�س �ضعودي.
ال�ضحفي  قال  التفا�ضيل  ويف 
الزيارة بداأت  اإن فكرة  الإ�رسائيلي، 
اإ�ضدار  عن  اإعالنا  �ضادف  حني 
ال�ضعودية  اإىل  دخول  تاأ�ضريات 

دعم  اإطار  يف  اجلن�ضيات،  لكل 
ال�ضياحي والنفتاح اجلديد  القطاع 
حل�ضور  وحتديدا  اململكة    يف 
جرى  الذي  اإي"  "الفورميال  �ضباق 
دي�ضمرب  من  ع�رس  اخلام�س  يف 
ب�ضمال  درايا،  منطقة  يف  املا�ضي، 

غرب الريا�س، عا�ضمة اململكة.
وح�ضل  للفيزا  تقدم  اأنه  واأ�ضاف 
حل�ضور  تذكرة  مع  بالفعل  عليها 
ال�ضباق فقط، م�ضريا اإىل اأنه ا�ضرتى 
يف  القدمية  البلدة  من  عربيا  زيا 
القد�س املحتلة، ليخفي من خاللها 
من خالل  اأنه  وتابع  الدينية،  هيئته 
يكفيه  ما  جمع  من  متكن  زيارته 
ال�ضتخباراتية،  املعلومات  من 
اأن  بعد  وال�ضيا�ضية  الجتماعية، 
التقى بالبدو واحل�رس يف ال�ضعودية، 
عن  هناك  التفا�ضيل  اأدق  وعرف 
احلياة والن�ضاء والرجال وامل�ضاجد، 
هذه  ليبيع  وعاد  املالكة،  والعائلة 

الق�ضة لل�ضحيفة املذكورة.

 "Air Force Times" قالت �ضحيفة
 "35-F" مقاتالت  تركيا  ا�ضتخدام  اإن 
الأمريكية، اإىل جانب منظومات الدفاع 
"اإ�س- طراز  من  الرو�ضية  اجلوي 

تكنولوجيا  اأ�رسار  يك�ضف  قد   ،"400
املرئية"وقالت  "غري  الطائرات  هذه 
منظومات  باأن  الأمريكية،  ال�ضحيفة 
الدفاع اجلوي الرو�ضية، املذكورة، قد 
عمل  عن  املعطيات  جلمع  ت�ضتخدم 
الأمريكية  والطائرات   "35-F" واأداء 
تقع  قد  املعلومات  وهذه  الأخرى، 
املعلومات  وخا�ضة  رو�ضيا،  اأيدي  يف 

املتعلقة بتكنولوجيا "ال�ضبح".
وترى ال�ضحيفة، اأن ت�رسف تركيا هذا 
قد يعر�س منظومات ع�ضكرية غربية 
املثال،  �ضبيل  على  للخطر  اأخرى 

 ،"16 Link" ت�ضتخدم دول الناتو قناة
لنقل املعلومات التكتيكية، وهذه القناة 
وال�ضفن  احلربية  للطائرات  ت�ضمح 
حلف  لدول  التابعة  الربية  والقوات 
والبيانات  املعطيات  بتبادل  الناتو، 
لين(  )اأون  احلقيقي  الزمن  نظام  يف 
وي�ضتخدم طريان الناتو، نظام التعريف 
با�ضم  املعروف  "�ضديق/عدو"، 
"IFF"، وحتليق طائرات "F-35" بعد 
ح�ضول تركيا عليها فوق مناطق ن�ضاط 
الرو�ضية،  "اإ�س-400"  منظومات 
املنظومات  هذه  تزويد  يتوجب 
بالتعامل  ت�ضمح  مبعدات  ال�ضاروخية 
يك�ضف  قد  بدوره،  وهذا   ،"IFF" مع 
للرو�س بع�س اخل�ضائ�س التقنية لقناة 

."IFF"16" و Link"

الرو�ضي،  اخلارجية  وزير  و�ضف 
"�ضفقة  لفروف،  �ضريغي 
الت�ضوية  حول  الأمريكية  القرن" 
باأنها  الإ�رسائيلية  الفل�ضطينية 
ا�ضتحالة  واأكد  العدم،  اإىل  طريق 
حتقيق ال�ضالم باملنطقة دون حل 
الدولتني وقال لفروف يف حديثه 
ل�ضحيفة "الأهرام" امل�رسية: "مل 
حمتوى  على  الأمريكيون  يطلعنا 
ال�ضائعات  ووفق  "ال�ضفقة". 
اأن  يجب  القرتاحات  هذه  فاإن 
بني  ال�ضالم  اإحالل  اإىل  توؤدي 
العتماد  دون  واإ�رسائيل  العرب 
الدولية  القانونية  القاعدة  على 
ال�رسق  يف  للت�ضوية  بها  املعرتف 

باأن  مقتنعون  ونحن  الأو�ضط. 
واأ�ضاف:  العدم".  اإىل  طريق  ذلك 
ال�ضالم  حتقيق  اأن  الوا�ضح  "من 
يف  والعادل  والثابت  ال�ضامل 
املنطقة دون تنفيذ مبداأ الدولتني 
الوليات  وتعمل  م�ضتحيل".  اأمر 
الرئي�س  و�ضول  منذ  املتحدة 
بالده  يف  احلكم  زمام  اإىل  ترامب 
النزاع  لت�ضوية  خا�ضة  خطة  على 
تدعى  "الإ�رسائيلي"  الفل�ضطيني 
تفا�ضيل  لكن  القرن"،  "�ضفقة 
هذه اخلطة ل تزال غام�ضة حتى 
دي�ضمرب  يف  لفروف  واأ�ضار  اليوم 
املا�ضي اإىل اأنه " مل ير اأحد هذه 

ال�ضفقة حتى الآن".

موقع  موؤ�ض�س  اإن  الإكوادور  قالت 
اأ�ضاجن،  جوليان  "ويكيليك�س"، 
وقلة  للجميل  "نكرانا  اأظهر 
احرتام" جتاهها رغم اللجوء الذي 
لندن  لدى  �ضفارتها  يف  له  منحته 

منذ عام 2012.
وقالت وزارة اخلارجية الإكوادورية 
و�رسكاوؤه  الالجئ  "عرب  بيان  يف 
ن�رسهم  خالل  من  اأخرى،  مرة 
عن  احلقيقة،  ت�ضوه  معلومات 
جتاه  احرتام  وقلة  للجميل  نكران 
الإكوادور، بدل من اإظهار المتنان 
حواىل  منذ  ا�ضتقبله  الذي  للبلد 

�ضبع �ضنوات".
وجاء بيان الوزارة ردا على تغريدة 
وردت يف ح�ضاب موقع "ويكيليك�س" 
ولندن  كيتو  اأن  ادعت  تويرت  على 
يق�ضي بطرد خالل  اتفاقاً  اأبرمتا 
املقبلة،  الأيام"  اأو  "ال�ضاعات 
الأ�ضرتايل )اأ�ضاجن( البالغ 47 عاماً 
وت�ضليمه  الإكوادورية  ال�ضفارة  من 

اإىل ال�ضلطات الربيطانية.
�ضيح�ضل  "ويكيليك�س"،  وبح�ضب 
ذلك بذريعة اأن املوقع ن�رس �ضورا 
وحمادثات  فيديو  وت�ضجيالت 
لينني  الإكوادور  لرئي�س  خا�ضة 
مورينو وكانت كيتو اأعلنت اخلمي�س 
"ال�ضائعات  على  ترد  لن  اأنها 

ل  التي  والتكهنات،  والفر�ضيات 
ت�ضتند اإىل اأي وثيقة".

واأ�ضافت وزارة اخلارجية اأن "منح 
�ضالحية  هو  الدبلوما�ضي  اللجوء 
التي متلك حق  لالإكوادور  �ضيادية 
اأن  تعترب  عندما  اإنهائه  اأو  منحه 
ذلك مربر"بالإ�ضافة اإىل ذلك، ندد 
inapapers.( "موقع "اإينا بيربز
مفرت�ضة  ف�ضاد  بوقائع   )org
نُ�ضبت اإىل رئي�س الإكوادور مورينو 
�ضلفه  اأن  اإىل  م�ضرياً  نفاها  الذي 
كوريا  رفاييل  ال�ضابق  وحليفه 
وثائق  م�ضدر  هو  و2017(   2007(

ويكيليك�س.
الإكوادور(  كيتو)عا�ضمة  وتطّبق 
منذ اأكتوبر املا�ضي قواعد جديدة 
والت�ضالت  الزيارات  لإدارة 
�ضفارتها  يف  ال�ضحية  وال�رسوط 
تعتربه  ما  على  رّد  يف  بلندن، 
حكومة الإكوادور تدخاًل متوا�ضاًل 
�ضوؤون  يف  ويكيليك�س  موؤ�ض�س  من 
دول  و�ضوؤون  الداخلية  الإكوادور 
ويكيليك�س،  موقع  وبح�ضب  اأخرى 
بتلك  اأ�ضاجن  التزام  عدم  فاإن 
ال�رسوط ميكن اأن يوؤدي اإىل "وقف 
اللجوء"وقال الرئي�س لينني مورينو 
خرقه"  "كرر  اأ�ضاجن  اإن  الثالثاء 
�رسوط  يحدد  الذي  لالتفاق 

احلكومة  اأن  اأي�ضا  موؤكدا  جلوئه، 
توا�ضل "البحث عن حل" لو�ضعه.

اخلارجية  وزير  اأعلن  وقد  هذا 
هانت،  جريميي  الربيطاين، 
موقع  موؤ�ض�س  اأن  اجلمعة  اأم�س 
اأ�ضاجن  جوليان  "ويكيليك�س" 
ال�ضفارة  مغادرة  وباإمكانه  حر 
الإكوادورية يف لندن يف اأي وقت. 
ب�ضمانات  يتقدم  مل  الوزير  ولكن 
ال�ضلطات  قيام  عدم  توؤكد 
اأ�ضاجن  باعتقال  الربيطانية 
ال�ضفارة  مبنى  من  خروجه  حال 

الإكوادورية بلندن.
الإكوادور  �ضفارة  اإىل  اأ�ضاجن  وجلاأ 

حيث  ال�ضويد  اإىل  ترحيله  لتفادي 
ورغم  بالغت�ضاب.  متهم  هو 
يبقى  ال�ضويد،  يف  ملفه  اإغالق 
توقيف  ملذكرة  خا�ضعاً  اأ�ضاجن 
اإطالق  �رسوط  لنتهاكه  بريطانية 
املرتبط  امل�رسوط  ال�رساح 

بق�ضيته يف ال�ضويد.
ويخ�ضى اأ�ضاجن يف حال توقيفه يف 
الوليات  اإىل  يرحل  اأن  بريطانيا 
على   2010 عام  لن�رسه  املتحدة 
ال�رسية  الوثائق  اآلف  موقعه 
والدفاع  اخلارجية  لوزارتي 
الأمريكيتني اأعادت ن�رسها و�ضائل 

الإعالم يف العامل اأجمع.
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عبداللطيف حجازي/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

ال�رضبة  هي  اإ�سطنبول  بلدية  خ�سارة  وتُعد 
وحزبه،  »اأردوغان«  الرتكي  للرئي�س  الأكرب 
يفوز  »من  عبارة  يردد  كان  ما  دائًما  الذي 
متثل  اأنها  كما  كلها«،  برتكيا  يفوز  باإ�سطنبول 
خ�سارة �سخ�سية لأردوغان، فهي املدينة التي 
ال�سيا�سي عندما  بها، وبداأ منها م�سواره  ن�ساأ 
تراأ�س بلديتها يف الت�سعينيات، وكانت �سببًا يف 
الرتكية  ال�سيا�سة  ال�ساحة  على  جنمه  �سعود 
ملا حققه من اإجنازات كربى باملدينة خالل 

رئا�سته لها.
خطاب  يف  الرتكي  الرئي�س  اأقر  جانبه،  من 
البلدات  من  عدًدا  حزبه  بخ�سارة  باأنقرة،  له 
هو  يزال  ل  حزبه  اأن  اأ�ساف  لكنه  الكربى، 
بتحديد  متعهًدا  تركيا،  يف  الأول  احلزب 
كما  اإ�سالحها،  على  والعمل  الق�سور،  اأوجه 
وموا�سلة  القت�ساد  تعزيز  على  بالعمل  تعهد 
حزبه  تراجع  باأن  �سمني  اإقرار  يف  النمو، 
الأو�ساع  تردي  نتيجة  جاء  النتخابات  يف 

القت�سادية يف تركيا.
ويف هذا الإطار، ُيكن تناول نتائج النتخابات 
خ�سارة  واأ�سباب  ودللتها  تركيا  يف  املحلية 
البلدات  من  عدًدا  والتنمية  العدالة  حزب 

والوليات على نحو ما يلي تف�سيله.

خريطة النتائج:

بلغت ن�سبة امل�ساركة يف النتخابات املحلية 
 ،2019 مار�س   31 يف  اأُجريت  التي  الرتكية، 
نحو 84.66%، حيث �سارك فيها 48.3 مليون 
يحق  مليوًنا   57.1 اأ�سل  من  تركي  ناخب 
خم�سة  بالنتخابات  و�سارك  الت�سويت.  لهم 
والتنمية  العدالة  حزب  هي:  رئي�سية،  اأحزاب 
حمافظ(،   - ديقراطي   - )اإ�سالمي  احلاكم 
قومي(،   - )ييني  القومية  احلركة  وحزب 
ا�سم  حتت  بالنتخابات  مًعا  حتالفا  واللذان 

اجلمهوري  ال�سعب  وحزب  ال�سعب«،  »حتالف 
»اإيي«  اخلري  وحزب  معار�س(   - )علماين 
حتت  حتالفا  واللذان  معار�س(،   - )قومي 
حزب  اإىل  بالإ�سافة  الأمة«،  »حتالف  ا�سم 
 - ي�ساري   - )كردي  الديقراطية  ال�سعوب 
جمموعة  م�ساركة  عن  ف�ساًل  هذا  معار�س(. 
حزب  مثل:  ال�سغرية،  الأخرى  الأحزاب  من 
ال�سعادة الإ�سالمي، وحزب ال�ستقالل الرتكي، 
نتائج  جاءت  وقد  الرتكي.  ال�سيوعي  واحلزب 

النتخابات على النحو التايل:
العدالة  )حزبا  ال�سعب«  »حتالف  وح�سل 
القومية( على 51.63% من  والتنمية واحلركة 
حزب  ن�سبة  جاءت  وقد  الناخبني،  اأ�سوات 
ليحتل  بـ%44.32،  احلاكم  والتنمية  العدالة 
حزب  ن�سبة  جاءت  بينما  الأوىل،  املرتبة 
املرتبة  ليحتل  بـ%7.31  القومية  احلركة 

الرابعة بالنتخابات.
)حزبا  الأمة«  »حتالف  ا�ستحوذ  املقابل  يف 
ال�سعب اجلمهوري واخلري( على ن�سبة %37.55 
من اأ�سوات الناخبني، وقد جاءت ن�سبة حزب 
املرتبة  ليحتل  بـ%30.1،  اجلمهوري  ال�سعب 
احلاكم،  احلزب  خلف  بالنتخابات  الثانية 
ليحتل  ن�سبة حزب اخلري %7.45  فيما جاءت 
ال�سعوب  حزب  حل  حني  يف  الثالثة.  املرتبة 
اخلام�سة  املرتبة  يف  الكردي  الديقراطي 

والأخرية بح�سوله على ن�سبة %4.24.
و فاز حزب العدالة والتنمية برئا�سة 39 بلدية 
 30 اأ�سل  من  كربى  بلدية   15 وولية،  كربى 
ال�سعب  حزب  وفاز   .51 اأ�سل  من  ولية  و24 
اجلمهوري برئا�سة 21 بلدية كربى وولية، 11 
بلدية كربى من اأ�سل 30، على راأ�سها العا�سمة 
العا�سمة  اإ�سطنبول  ومدينة  اأنقرة  الرتكية 
القت�سادية لرتكيا، وفاز بـ10 وليات من اأ�سل 

.51
الديقراطي  ال�سعوب  حزب  ح�سل  فيما 
الكردي على رئا�سة 8 بلديات كربى ووليات، 
حزب  فاز  بينما  وليات.  و5  كربى  بلديات   3
واحدة  كربى  بلدية  برئا�سة  القومية  احلركة 

و10 وليات. ومل يفز حزب اخلري باأي بلدية اأو 
برئا�سة  ال�سيوعي  احلزب  مر�سح  وفاز  ولية. 
ولية »طوجنايل«، وذلك للمرة الأوىل يف تاريخ 

البالد.

طعون انتخابية:

اإعالن خ�سارته  والتنمية  العدالة  رف�س حزب 
رئا�سة بلديتي اأنقرة واإ�سطنبول، واأعلن تقدمه 
وقال  فيهما،  النتخابات  نتائج  على  بطعن 
حما�رض  »اإن  جليك:  عمر  احلزب  متحدث 
نتائج القرتاع متناق�سة مع جداول عد وفرز 

الأ�سوات ب�سناديق اأنقرة واإ�سطنبول«.
لالنتخابات  العليا  اللجنة  رئي�س  اإعالن  ورغم 
»�سعدي غوفن«، يف موؤمتر �سحفي، اأن نتائج 
لبلدية  النهائية  غري  املحلية  النتخابات 
اإ�سطنبول ت�سري اإىل فوز مر�سح حزب ال�سعب 
ح�سوله  بعد  اأوغلو«،  اإمام  »اأكرم  اجلمهوري 
)بن�سبة  األًفا و650 �سوًتا  على 4 ماليني و159 
48.79%(، مقابل ح�سول مر�سح حزب العدالة 
ماليني   4 على  يلدرمي«،  علي  »بن  والتنمية 
اأي   ،)%48.5 )بن�سبة  �سوًتا  و761  األًفا  و131 
اأن  اإل  �سوت؛  و800  األًفا   27 نحو  بلغ  بفارق 
باإ�سطنبول  والتنمية  العدالة  رئي�س فرع حزب 
»بريم �سان اأوجاق«، اأعلن اأن هناك نحو 290 
األف �سوت باطل، معظمها كانت ل�سالح حزب 
ببلدية  فاز  اأن حزبه  موؤكًدا  والتنمية،  العدالة 
حزب  اأمام  �سوًتا   3870 بفارق  اإ�سطنبول 
ال�سعب اجلمهوري املعار�س. فيما قال نائب 
رئي�س احلزب »علي اإح�سان ياووز«، اإن 17 األًفا 
�ُسجلت  اإ�سطنبول،  مدينة  يف  اأ�سوات  و410 
اأن حزبه  اإىل  م�سرًيا  اأخرى،  اأحزاب  خانة  يف 

اكت�سف »خمالفات ل مثيل لها«.
والتنمية  العدالة  حزب  عام  اأمني  اأعلن  كما 
»فاحت �ساهني«، اأن احلزب ر�سد اأ�سواًتا باطلة 
وخمالفات يف العديد من �سناديق النتخابات 
يف اأنقرة، م�سدًدا على »اأن احلزب �سي�ستخدم 
عن  و�سيدافع  النهاية،  حتى  القانونية  حقوقه 

اإرادة ال�سكان يف اأنقرة«.

دللت اأ�سا�سية:

من  لعدد  املحلية  النتخابات  نتائج  تُ�سري 
الدللت، اأبرزها ما يلي:

 11 نحو  والتنمية  العدالة  حزب  خ�سارة   -1
بلدية كربى وولية، على راأ�سها العا�سمة اأنقرة 
ومدينة اإ�سطنبول العا�سمة القت�سادية لرتكيا 
ومدينة اأنطاليا، مقارنة بالنتخابات املحلية 
التي اأُجريت يف عام 2014 التي ا�ستحوذ فيها 
حزب العدالة والتنمية على 50 بلدية وولية، يف 
حني فاز بالنتخابات الأخرية بنحو 39 بلدية 
وولية، وجاءت هذه اخل�سارة رغم حتالفه مع 
حزب احلركة القومية الذي مل يقدم مر�سحني 
مناف�سني للعدالة والتنمية يف عدٍد من البلديات 

وعلى راأ�سها اأنقرة واإ�سطنبول.
2- اإحلاق حزب ال�سعب اجلمهوري املعار�س 
يف  احلاكم  والتنمية  العدالة  بحزب  الهزية 
اأنقرة  راأ�سها  على  الكربى  البلديات  من  عدد 
ومتكنه  واأزمري،  واأ�سنة  واأنطاليا  واإ�سطنبول 
فاز  التي  والوليات  البلديات  عدد  زيادة  من 
مقارنة  ووليات،  كربى  بلديات   8 بنحو  بها 
 2014 يف  اأجريت  التي  املحلية  بالنتخابات 

والتي فاز فيها بـ13 بلدية وولية، يف حني فاز 
يف النتخابات الأخرية بـ21 بلدية وولية.

والتنمية  العدالة  حزب  خ�سارة  مُتثل   -3
انتكا�سة  اإ�سطنبول  ومدينة  اأنقرة  للعا�سمة 
كربى للحزب، حيث ظل احلزب م�سيطًرا على 
هاتني املدينتني الكبريتني منذ تاأ�سي�سه يف عام 
اإحدى  تُعد  التي  اإ�سطنبول  عن  ف�ساًل   ،2002
اأكرب مدن تركيا ومركزها القت�سادي واملايل 
اإ�سطنبول هزية  كما متثل خ�سارة  والثقايف. 
ن�ساأ  التي  املدينة  فهي  لأردوغان،  �سخ�سية 
حيث  ال�سيا�سية،  م�سريته  منها  وا�ستهل  فيها 
 1998  –  1994 الفرتة  يف  لبلديتها  رئي�ًسا  كان 
ال�ساحة  على  جنمه  �سعود  يف  �سببًا  وكانت 
ال�سيا�سة الرتكية ملا حققه من اإجنازات كربى 

باملدينة خالل رئا�سته لها.
حتديًدا  اإ�سطنبول  بلدية  انتخابات  كانت   -4
حزب  �سعبية  على  مبا�رض  ا�ستفتاء  مبثابة 
هزية  هي  وخ�سارتها  والتنمية،  العدالة 
برئي�س  دفعه  بعد  وذلك  للحزب،  مبا�رضة 
علي  »بن  ال�سابق  الربملان  ورئي�س  الوزراء 
رئا�سة  من  ا  خ�سي�سً ا�ستقال  الذي  يلدرمي«، 
من�سب  على  النتخابات  خلو�س  الربملان 
ال�ستفادة  اأمل  على  اإ�سطنبول،  بلدية  رئي�س 
املدينة،  يف  يلدرم«  »بن  اإجنازات  تاريخ  من 
البنية  م�رضوعات  من  العديد  اأجنز  حيث 
التحتية فيها مع »اأردوغان« اأثناء توليه رئا�سة 
البلدية يف الت�سعينيات، بالإ�سافة اإىل اإجنازاته 
تركيا  بعموم  واملوا�سالت  النقل  جمالت  يف 
خالل توليه وزارة النقل يف احلكومات الرتكية 
املتعاقبة منذ عام 2002، ف�ساًل عن كون »بن 
املوؤ�س�سة  التاريخية  ال�سخ�سيات  من  يلدرم« 
حلزب العدالة والتنمية، وتوليه رئا�سة احلزب 
ال�سعوب  حزب  احتفاظ   -5  .2016 عام  يف 
يف  الرئي�سية  مبعاقله  الكردي  الديقراطي 
مناطق �رضق وجنوب �رضق تركيا ذات الغالبية 
يتعر�س  الذي  الأمني  الت�سييق  رغم  الكردية، 
له احلزب من قبل ال�سلطات الرتكية، با�ستثناء 
العدالة  حزب  انتزعها  التي  »�رضناق«  ولية 
ح�سوله  بعد  الكردي،  احلزب  من  والتنمية 
على 61.7% من اأ�سوات الناخبني، والتي كانت 
ليرتاجع  بالنتخابات.  كربى  مفاجاأة  مبثابة 
عليها  ح�سل  التي  والوليات  البلدات  جمموع 
احلزب اإىل 8 بعد اأن فاز بـ9 بلدية وولية يف 

النتخابات املحلية لعام 2014.

اأ�سباب الرتاجع:

عدًدا  والتنمية  العدالة  حزب  خ�سارة  ترجع 
من البلديات الكربى والوليات يف النتخابات 
العوامل،  من  جمموعة  اإىل  الأخرية  املحلية 

اأبرزها: 
معهد  اأكد  القت�سادية:  الأو�ساع  تدهور   -1
يف  الت�سخم  اأن  احلكومي  الرتكي  الإح�ساء 
 ،2019 فرباير  يف   %20 اإىل  ارتفع  قد  تركيا 
وبلغت ن�سبة البطالة نحو 13.5% يف عام 2018، 
فيما انخف�س معدل النمو يف الربع الرابع يف 
عام 2018 بن�سبة 3%، كما انخف�س معدل منو 
الإنتاج ال�سناعي بن�سبة 7.3% يف يناير 2019. 
ي�ساف ملا �سبق فقدان اللرية الرتكية ما يزيد 
من  »اأردوغان«  وطلب  قيمتها،  من   %30 على 
للخ�سار  فتح حمال  واأنقرة  اإ�سطنبول  بلديتي 
وطاأة  لتخفيف  خمف�سة  باأ�سعار  والفاكهة 

ارتفاع الأ�سعار على املواطنني.
م�ستوى  على  �سلبًا  اأثرت  العوامل  هذه  وكل 
ملعاقبة  دفعه  ما  الرتكي،  املواطن  معي�سة 
العدالة  وحزبه  »اأردوغان«  الرتكي  الرئي�س 
يقتنع  ومل  القرتاع،  �سناديق  يف  والتنمية 
باأن  »اأردوغان«  بتربيرات  الرتكي  الناخب 

تراجع القت�ساد هي موؤامرة على بالده.
2- تراجع الديقراطية واحلريات: اأدي تفعيل 
الرئي�س  فوز  بعد  البالد  يف  الرئا�سي  النظام 
الرئا�سية  بالنتخابات  وحزبه  »اأردوغان« 
اإىل   2018 جوان  يف  اأُجريت  التي  والربملانية 
وا�سعة،  تنفيذية  ب�سالحيات  »اأردوغان«  متتع 
حيث وا�سل »اأردوغان« ا�ستهداف املعار�سني 
املعار�س  الداعية  حلركة  انتمائهم  بدعوى 
حماولة  بتدبري  املتهم  جولن«  اهلل  »فتح 
بتنظيمات  ل�سلتهم  اأو  الفا�سلة،  النقالب 
اإرهابية كردية. فقد كانت النتخابات الأخرية 
مبثابة ا�ستفتاء على النظام الرئا�سي اجلديد، 
اأجل  من  كبرية  معركة  املعار�سة  واعتربتها 

ا�سرتجاع الديقراطية واحلريات العامة.
قامت  حيث  املعار�سة:  اأحزاب  حتالف   -3
يف  اجليد  بالتن�سيق  املعار�سة  اأحزاب 
حيث  والتنمية،  العدالة  حزب  مواجهة 
واخلري يف  اجلمهوري  ال�سعب  حزبا  حتالف 
»حتالف الأمة«، ومل يقوما بتقدمي مر�سحني 
يف الوليات التي يتمتع فيها الآخر بحظوظ 
فوز كبرية منًعا لتفتيت الأ�سوات، وقام حزب 
بالتن�سيق  الكردي  الديقراطي  ال�سعوب 
معهما رغم عدم ان�سمامه للتحالف، وهو ما 
لإ�سطنبول  مر�سحني  تقديه  عدم  ظهر يف 
لل�سعب  كبرية  فر�سة  اأعطى  ما  واأنقرة، 
اجلمهوري للفوز بهما للمرة الأوىل منذ اأكرث 

من 17 عاًما.
وهذا التن�سيق على هذا امل�ستوى بني اأحزاب 
الأوىل، فرغم  للمرة  املعار�سة رمبا يحدث 
واخلري خا�سا  ال�سعب اجلمهوري  اأن حزبي 
الأخرية  والربملانية  الرئا�سية  النتخابات 
بنف�س التحالف؛ اإل اأنهما تقدما مبر�سحني 
خمتلفني ملقعد الرئا�سة واملقاعد الربملانية 

ما اأدى لتفتيت الأ�سوات.
املحلية  النتخابات  نتائج  فاإن  وختاًما، 
تثبت حمورية العامل القت�سادي يف ال�سلوك 
كان  حيث  الرتكي،  للناخب  الت�سويتي 
اأحد  البالد  القت�سادية يف  الأو�ساع  تدهور 
العدالة  حزب  خل�سارة  الرئي�سية  الأ�سباب 
الذي  الكربى،  البلدات  من  عدًدا  والتنمية 
طاملا اعتمد يف فوزه بالنتخابات ال�سابقة 
بالأ�سا�س على اإجنازاته القت�سادية الكربى. 
يحتل  اأن  املرجح  فمن  املنطلق  هذا  ومن 
القت�ساد اأولوية يف ال�سيا�سة الرتكية داخلًيّا 
بهدف  املقبلة  املرحلة  خالل  وخارجًيّا 
تعزيز الو�سع القت�سادي يف البالد ا�ستعداًدا 
والربملانية يف 2023،  الرئا�سية  لالنتخابات 
تركيا  اإ�سالح  بال�رضورة  �سيتطلب  ما  وهو 
عالقاتها املتوترة مع عدد من دول املنطقة 
والوليات املتحدة والقوى الأوروبية، والتي 
ومن  الرتكي.  بالقت�ساد  كثرًيا  اأ�رضت 
العدالة  حزب  تراجع  ي�سكل  اأن  املحتمل 
والتنمية يف النتخابات املحلية دافًعا كبرًيا 
واجتاه  احلزب،  داخل  ان�سقاقات  حلدوث 
لتاأ�سي�س  التاريخية  عدد من قياداته خا�سة 

حزب جديد. 
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ملاذ� خ�سر حزب »�أردوغان« بلديات 
كربى يف �النتخابات �ملحلية؟

اأظهرت النتائج الأولية غري الر�سمية لالنتخابات املحلية يف 
تركيا، التي اأُجريت يوم الأحد املا�سي، تعر�ض حزب العدالة 

والتنمية احلاكم لنتكا�سة كربى بعد خ�سارته رئا�سة 11 
بلدية كربى وولية، على راأ�سها العا�سمة ال�سيا�سية اأنقرة 
والعا�سمة القت�سادية اإ�سطنبول، اللتان تقدم فيهما بطعن 

ا اإعالن خ�سارته، ل�سالح حزب ال�سعب اجلمهوري  راف�سً
املعار�ض، وذلك للمرة الأوىل يف تاريخه منذ و�سوله للحكم 
منذ 17 عاًما، رغم ح�سوله على الأكرثية بن�سبة %44.3 من 
الأ�سوات. يف حني متكن حزب ال�سعب اجلمهوري من زيادة 

ح�سته بنحو 8 بلديات كربى ووليات.
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العنوان: �سارع الأمري عبد

اإعالن عن طلب



بقلم / عبد النا�صر عوين فروانة
اأ�صري حمرر وكاتب خمت�ص ب�صوؤون 

الأ�صرى واملحررين

العاملي  الإعالن  ت�ضمن  ولقد 
حلقوق الإن�ضان ثالثني مادة، تكفل 
للب�رشية حياة تتمتع فيها بالكرامة 
كجوهر  والمان،  والأمن  واحلرية 
لكرامة الإن�ضان. ومنذ اعالنه قبل 
اأربعني عاما واملوؤ�ض�ضات املعنية 
بحقوق الإن�ضان، املحلية والعربية 
اأرجاء  كافة  يف  حتييه  والدولية، 
ال�ضوء  وت�ضلط  به  وت�ضيد  العامل، 
واأ�ضكال  بطرق  م�ضمونه  على 

خمتلفة.
عليهم  حقنا  ومن  حقهم،  هذا 
احرتام  على  بالعمل  نطالبهم  اأن 
حقوق الإن�ضان الفل�ضطيني وحتمل 
م�ضوؤولياتهم الأخالقية والإن�ضانية 
الحتالل  قوات  تقرتفه  ما  جتاه 
فظة  جتاوزات  من  الإ�رشائيلي 
وانتهاكات ج�ضيمة لأب�ضط قواعد 
الإن�ضان  وحقوق  الدويل  القانون 
الدويل  املجتمع  بها  يتغنى  التي 
والتي  احلقوقية،  وموؤ�ض�ضاته 
اىل  الأحيان  من  كثري  يف  ترتقي 
م�ضاف جرائم حرب وجرائم �ضد 
املالحقة  ت�ضتوجب  الإن�ضانية 

واملحا�ضبة.
العاملي حلقوق  لقد كفل الإعالن 
الإن�ضان، لالإن�ضان حقه يف احلياة. 
واأمنه  حريته  يف  الإن�ضان  حق  اأي 
الأوىل  املادة  ون�ضت   ، ال�ضخ�ضي 
اأحراراً  النا�س  جميع  "يولد  منه 
واحلقوق،  الكرامة  يف  مت�ضاوين 
وقد وهبوا عقاًل و�ضمرياً وعليهم 
بروح  بع�ضاً  بع�ضهم  يعامل  اأن 
الإخاء".  فيما كفلت املادة الثانية 
حق الإن�ضان بالتمتع بكافة احلقوق 
الإعالن  يف  الواردة  واحلريات 
اأي  دون  الإن�ضان،  العاملي حلقوق 
اأو  العن�رش  ب�ضبب  كالتمييز  متييز، 
اأوالدين  اللغة  اأو  اجلن�س  اأو  اللون 
اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو اأي راأي اآخر، 
الجتماعي  اأو  الوطني  الأ�ضل  اأو 
و�ضع  اأي  اأو  امليالد  اأو  الرثوة  اأو 
الرجال  بني  تفرقة  اأية  دون  اآخر، 

والن�ضاء.
ت�ضمنت  فلقد  الأخرى  املواد  اأما 
واحلرية  احلياة  يف  الإن�ضان  حق 
و�ضالمة �ضخ�ضه، واحلق يف التعلم 
الجتماعية  وال�ضمانة  والعمل 
وحرية الراأي والتعبري، مبا يف ذلك 
حرية اعتناق الآراء دون اأي تدخل، 
 ، وال�ضتعباد  الرق  من  وحمايته 
القا�ضية  واملعامالت  والتعذيب 

التع�ضفي  الحتجاز  اأو  والعتقال 
والنفي الق�رشي والإبعاد.

حق  الإن�ضان  "العالن"  ومنح 
التنقل واختيار حمل اإقامته داخل 
التدخل  دولة، وحظرت  حدود كل 
اخلا�ضة،  حياته  يف  التع�ضفي 
اأو  م�ضكنه  اأو  اأ�رشته  حياة  اأو 
مرا�ضالته اأو احلمالت على �رشفه 

و�ضمعته.
 وجاء يف بع�س بنوده ان كل ان�ضان 
اإىل  بريء،  هو  بجرمية،  متهم 
مبحاكمة  قانوناً  ادانته  تثبت  ان 
فيها  له  توؤمن  وعادلة  علنية 
للدفاع  ال�رشورية  ال�ضمانات 
لكثري من احلقوق  بالإ�ضافة  عنه. 
املدنية والجتماعية والقت�ضادية 
"القابلة  غري  الأخرى  والثقافية 
الإعالن  ت�ضمنها  التي  للتجزئة" 
والتي  الإن�ضان،  حلقوق  العاملي 
كانت موفقة يف �ضياغتها وانتقائها 
يف  ورائعة  وامل�ضامني،  للكلمات 
جوهرها ومعانيها، فيما الأهم اأن 
واقعية  ملمار�ضة  وترتجم  حترتم 

دونة جتزئة اأو متييز.
حلقوق  العاملي  "الإعالن  ان 
الأول  امل�ضدر  كان  الإن�ضان" 
�ضد  الدولية  للمعاهدة  املبا�رش 
 ،1979 عام  الن�ضاء  بحق  التمييز 
�ضد  الدولية  املعاهدة  واأي�ضاً 
بالإ�ضافة   ،1984 عام  التعذيب 
الطفل  حلقوق  الدولية  للمعاهدة 
املحكمة  واإن�ضاء   1990 عام 

اجلنائية الدولية عام 1998.
ذاك  فاإن  �ضديد  وباخت�ضار 
الأ�ضا�ضية  املقدمة  كان  الإعالن 
لأ�ض�س  البداية  يف  قلنا  كما 
مع  التعامل  يف  جديدة  عاملية 
واأن  ان�ضانيته،  واحرتام  الإن�ضان 
الأ�ضا�ضية  الطبيعية  احلقوق 

التي  احلقوق  تلك  هي  لالإن�ضان، 
بدونها،  كب�رش  العي�س  ن�ضتطيع  ل 
اأن ن�ضتعمل على  وانها متكننا من 
نحو كامل خ�ضالنا الإن�ضانية، واأن 
ومواهبنا  العقلية  قدراتنا  نطور 
باحتياجاتنا  نفي  واأن  و�ضمائرنا، 

الروحية وغريها.
 ويف الوقت الذي حتتفي فيه الأمم 
حقوقية  وموؤ�ض�ضات  املتحدة 
العاملي  "العالن  بذكرى  اأخرى 
مبادئه،  فان  الإن�ضان"،  حلقوق 
عن  وحتدثنا  اإليها  تطرقنا  التي 
جوهرها اآنفاً، تدا�س وتُنهك اأمام 
اأجمع،  العامل  من  وم�ضمع  مراأى 
املتحدة  الأمم  حُترك  اأن  دون 
�ضاكناً، ودون حترك جدي حلماية 
واملبادئ  اجلميلة  الن�ضو�س 
الإ�رشائيلي،  البط�س  من  ال�ضامية 
املبادئ جمرد  تلك  مازالت  حيث 
لل�ضعب  بالن�ضبة  ورق  على  حرباً 
حقوق  زالت  وما  الفل�ضطيني، 
الإن�ضانية  الفل�ضطيني،  الإن�ضان 
والجتماعية  والقت�ضادية 
والثقافية تنهك على مدار اللحظة 
وب�ضكل مل ي�ضبق له مثيل من قبل 

دولة الحتالل الإ�رشائيلي.
اليومية  العتقالت  ومازالت 
ال�ضجون  وع�رشات  م�ضتمرة، 
تكتظ  الإ�رشائيلية  واملعتقالت 
بينهم  املدنيني  املواطنني  باآلف 
الأطفال وال�ضيوخ والفتيات والن�ضاء 
واملعاقني.  واملر�ضى  واجلرحى 
املنتخبني  النواب  اأي�ضاً  وبينهم 
والكفاءات  ال�ضيا�ضية  والقيادات 
ظل  يف  هذا  والكادميية.  العلمية 
ت�ضاعد حمالت العتقال واحتجاز 
ب�ضبب  ادارياً  املواطنني  مئات 
ال�ضيا�ضية.  ومعتقداتهم  اآرائهم 
ف�ضال عن احتجاز مئات اجلثامني 

يُعرف  ما  يف  فل�ضطينيني  ل�ضهداء 
ثالجات  اأو  الأرقام"  "مبقابر 
موتهم،  بعد  لهم  عقاباً  املوتى 
وعقاباً جماعياً لذويهم وحرمانهم 
من اإكرامهم ودفنهم وفقاً لل�رشيعة 
الإ�ضالمية، يف جرمية تعترب وفقاً 
اأخالقية  جرمية  الدويل  للقانون 

ودينية وقانونية . 
العاملي  "العالن  ذكرى  حتل 
العام  هذا  الإن�ضان"  حلقوق 
يتعر�ضون  وا�ضرياتنا  واأ�رشانا 
والتنكيل  القمع  عمليات  لأب�ضع 
اأب�ضط  وم�ضادرة  واحلرمان 
احلق  فيها  مبا  الإن�ضانية  احلقوق 
ويف  الطبية،  والرعاية  العالج  يف 
الطبي  الهمال  �ضيا�ضة  ظل 
املتعمد، ولعل الأ�ضرية املقد�ضية 
"ا�رشاء اجلعابي�س" منوذجا ب�ضعا 
التعامل  يف  الإ�رشائيلي  لالإجرام 
مع اجلرحى واملر�ضى املعتقلني. 
"ا�رشاء اجلعابي�س" اأم فل�ضطينية 
اعتقلت جريحة بتاريخ 11 اأكتوبر 
عاما،   33 العمر  من  وتبلغ   ،2015
جبل  بلدة  من  مقد�ضية  وهي 
املحتلة،  القد�س  جنوب  املكرب 
وحكم عليها بال�ضجن الفعلي ملدة 
11 عاما بتهمة األ�ضقت بها، وذلك 
حني انفجرت ا�ضطوانة غاز كانت 
تقلها ب�ضيارتها على بعد خم�ضمئة 
نتيجة  ع�ضكري  حاجز  من  مرت 
على  النار  الحتالل  قوات  اإطالق 
من  عائدة  كانت  بينما  �ضيارتها 
القد�س.  مدينة  اإىل  اأريحا  مدينة 
النريان  ا�ضتعلت  النفجار  ومع 
احلروق  والتهمت  �ضيارتها  يف 
من  بجروح  واأ�ضيبت  ج�ضدها، 
الدرجة الأوىل والثانية والثالثة يف 
50% من ج�ضدها، وباتت يف و�ضع 
�ضحي ي�ضعب و�ضفه، وهي بحاجة 
جراحية  وعمليات  طبية  لرعاية 
عديدة يف ظل اهمال طبي متعمد 
الحتالل،  �ضجون  ادارة  قبل  من 
مما يفاقم من معاناتها وي�ضاعف 

اآلمها ويزيد من وجعها.
احلنونة  والأ�ضرية،  الأم  "اإ�رشاء". 
واجلريحة،  املري�ضة  والربيئة، 
�ضيارتها،  يف  النريان  ا�ضتعلت 
وذاب  ج�ضدها  احلروق  فالتهمت 

جلدها وا�ضابعها وت�ضوه وجهها. 
"اإ�رشاء". احرتقت واحرتقنا معها 
امل�ضتعلة  ونريانها  واأملاً،  وجعا 
حلقوق  العاملي  "العالن  حترق 
قيمة  له  يعد  مل  الذي  الإن�ضان" 
وجود  ا�ضتمرار  ظل  يف  معنى  اأو 
�ضجون  داخل  املحرتق  ج�ضدها 

الحتالل الإ�رشائيلي.

اأعلنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف العا�صر من دي�صمرب عام 1948، بق�صر �صايو يف باري�ص الإعالن 
العاملي حلقوق الإن�صان، وهو مبثابة وثيقة حقوق دولية تعرب عن راأي الأمم املتحدة عن حقوق الإن�صان 

املحمية لدى كل النا�ص. لي�صع هذا الإعالن اأ�ص�ص عاملية جديدة يف التعامل مع الإن�صان واحرتام  
اإن�صانيته وكرامته وقد�صية احلياة الإن�صانية، والعرتاف بالكرامة املتاأ�صلة يف جمع اأع�صاء الأ�صرة 

الب�صرية وبحقوقهم املت�صاوية الثابتة كاأ�صا�ص للحرية والعدل وال�صالم يف العامل.

الجراءات ال�سرائيلية �سد الأ�سرى نريان "اإ�سراء" حترق العالن العاملي حلقوق الإن�سان !
الفل�سطينيني على �سوء القانون الدويل

اآلء اأبو�صويرح 
ق�صم العلوم ال�صيا�صية ،جامعة 

الأزهر، غزة 

يعاين  التي  القا�ضية  املعاملة  اإن   
امل�ضتمر  والتزايد  الأ�رشى  منها 
العاملية  احلرب  منذ  اأعدادهم  يف 
دافعاً  كانت  هذا  يومنا  حتى  الأوىل 
قوياً وفعالً دفع دول العامل اإىل توقيع 
والتفاقيات  املعاهدات  من  العديد 
وفقاً  احلرب  اأ�رشى  و�ضع  تنظم  التي 
اأجل  من  جاء  الذي  الدويل  للقانون 
حماية الإن�ضان و�ضون كرامته وجتنب 
فيعرف   ، للخطر  حياته  يعر�س  ما 
اأنه   : احلرب   اأ�ضري  الدويل  القانون 
ب�ضبب  العدو  يد  يف  يقع  �ضخ�س  كل 

ع�ضكري ل ب�ضبب جرمية ارتكبها 
وبالنظر اإىل و�ضعية الأ�ضري الفل�ضطيني 
فهو : كل من يقبع يف �ضجون الحتالل 
الن�ضال �ضد  على خلفية م�ضاركته يف 
�ضجون  يف  عددهم  وي�ضل  الحتالل 

الحتالل اإىل اأكرث من 6500 اأ�ضري  
الفل�ضطينيون  الأ�رشى  ق�ضية  وتعد 
 ، الدويل  القانون  ق�ضايا  �ضلب  من 
الإن�ضاين  الدويل  القانون  و�ضح  فقد 
وجاءت  حمايتهم  و�ضبل  حقوقهم 
بينت  التي  التفاقيات  من  العديد 
اأ�ض�س التعامل معهم ، كما تعترب هذه 
الفئة من الأ�رشى الأكرث بوؤ�ضاً و�ضقاًء 
ال�ضيئة التي متثل  من ناحية املعاملة 
املرتبطة  جنيف  لتفاقيات  انتهاكاً 

باأ�رشى احلرب 
جنيف  اتفاقيات  تطبق  مل  فاإ�رشائيل 
عام 1949 املتعلقة باأ�رشى احلرب على 
الأ�رشى الفل�ضطينيني، فهي ل تعترب اأن 
وقتالهم  الفل�ضطينية  املقاومة  اأفراد 
 ، يندرج حتت بند الدفاع عن الأر�س 
وتنكر اأن الأرا�ضي الفل�ضطينية اأرا�ضي 
حمتلة ت�رشي عليها القوانني الدولية  ، 
لذلك ل تعامل اإ�رشائيل اأفراد ف�ضائل 
املقاتلون   ( الفل�ضطينية  املقاومة 
الفل�ضطينيون ( على اأنهم اأ�رشى حرب 
يف  فا�ضتمرت  قب�ضتها  يف  وقعوا  اإذا 
القوانني  متجاهلة  القا�ضية  اإجراءاتها 

الدولية التي حترم ذلك 
بها  تقوم  التي  املمار�ضات  اأن  كما 
تعد  الإ�رشائيلي  الحتالل  �ضلطات 
الإن�ضاين وملا  الدويل  للقانون  انتهاك 
جاء يف اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة 
النتهاكات  هذه  �ضور  1949ومن  عام 
وال�ضيا�ضات التي يتعر�س لها  الأ�رشى 
الحتالل  �ضجون  يف  الفل�ضطينيون 
اأن  احل�رش،  ل  املثال  �ضبيل  على 
من  العديد  بحقهم  ترتكب  اإ�رشائيل 
عمليات  ومنها  اجل�ضدية  النتهاكات 
اأب�ضع  با�ضتخدام  اجل�ضدي  التعذيب 
وال�رشب  كالهز  التعذيب  و�ضائل 
بالنار  الكي  و  الع�ضوائي  اجل�ضدي 
وهي بهذا تنتهك ما جاء يف اتفاقيات 
الإ�ضايف  والربوتوكول  الأربعة  جنيف 

عام 1977 

ونق�س  الطبي  الإهمال  اإىل  بالإ�ضافة 
باملماطلة   املتمثلة  الطبية  الرعاية 
يحتاجه،  ملن  العالج  تقدمي  يف 
ح�ضب  املنا�ضب  العالج  تقدمي  وعدم 
املر�س. واأدى الإهمال الطبي ونق�س 
الرعاية الطبية اإىل ا�ضت�ضهاد ما يقارب 
208فل�ضطيني وهذا يعد انتهاك ملادة 
29، 30 ، 31 من  اتفاقية جنيف الثالثة 
جنيف  اتفاقية  من   92،  91 واملادة  
الرابعة  ،ومل تقف �ضلطات الحتالل 
النتهاكات  حد  عند  ال�رشائيلي 
اجل�ضدية بل جتاوزتها اإىل النتهاكات 
من  بحرمانهم  املتمثلة  النف�ضية 
لأ�ضباب  املرا�ضالت  و  الزيارات 
،وهي  ال�ضجون  م�ضلحة  حتددها 
الذي  الدويل  القانون  تخرتق  بذلك 
على  احل�ضول  يف  ال�ضري  حق  كفل 
حتديد  مت  حيث  العائلية،  الزيارات 
اتفاقية جنيف  ذلك يف املادة 71 من 
الثالثة واملادة 116من اتفاقية جنيف 
العزل  اأ�ضلوب  ت�ضتخدم  كما   ، الرابعة 
 98،92 للمواد   انتهاك  ي�ضكل  الذي 
واملواد   ، الثالثة  جنيف  اتفاقية  من 
126،117  من اتفاقية جنيف الرابعة ، 
كما ت�ضع  العقبات اأمام حرية ممار�ضة 
وهذا  الدينية،  ل�ضعائرهم  الأ�رشى 
الدويل  للقانون  مبا�رشاً  انتهاكاً  يعد 
الإن�ضاين ملخالفته ملا جاء يف املادة 
وتنتهك  الثالثة  جنيف  اتفاقية  34من 
يف  الإن�ضاين  الدويل  القانون  اإ�رشائيل 
تقوم  حيث   ، والثقافة  التعليم  جمال 
من  الفل�ضطينيني  الأ�رشى  بحرمان 
منع  طريق  عن:  التعليم  يف  حقهم 
والقرطا�ضية  والأبحاث  الكتب  ادخال 
 ، الدرا�ضية  القاعات  توفري  ورف�س   ،
وهي بذلك تخالف ما جاءت به املادة 
38من اتفاقية جنيف الثالثة التي توؤكد 
على حق الأ�رشى يف ممار�ضة الأن�ضطة 
توفري  و�رشورة   ، والذهنية  التعليمية 

الأدوات والأماكن الالزمة لهم 
الكني�ضت  قيام  اإىل  بالإ�ضافة  
الإ�رشائيلي بامل�ضادقة على جمموعة 
من القوانني التي تتعار�س مع قواعد 
كقانون  الإن�ضاين  الدويل  القانون 
الق�رشي  الإطعام  و  الإداري  العتقال 
الرابعة  �ضن  دون  الأطفال  واعتقال 

ع�رش
الأ�رشى  له  يتعر�س  ما  �ضوء  على 
الفل�ضطينيون من ممار�ضات ا�رشائيلية 
جنيف  اتفاقية  وجود  ظل  يف  قا�ضية 
فالبد  الأ�رشى،  مبعاملة  اخلا�ضة 
الأرا�ضي  يف  مراقبة  جلان  وجود  من 
جترب  لكي  املحتلة  الفل�ضطينية 
اإ�رشائيل على اللتزام  بتطبيق ما ن�س 
الأ�رشى،  جتاه  الدويل  القانون  عليه 
كما اأنه من ال�رشوري تفعيل القرارات 
الدولية  املنظمات  عن  ال�ضادرة 
املتعلقة مب�ضاألة الأ�رشى الفل�ضطينيني 
الأ�رشى  ق�ضية  تبني  على  والعمل   ،
الفل�ضطينيني يف املحافل واملوؤمترات 

الدولية كق�ضية حمورية  
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بقلم : ثامر عبد الغني 
�سباعنه – فل�سطني

اىل  ت�شري  املهمه  االرقام  هذه   
العالقات  منط  يف  نوعي  حتول 
الب�رش  بني  االت�شال  و  والتوا�شل 
اكرب  تاأثر  الوا�شح  من  وبات   ،
باالنرتنت  املجتمع  من  �رشيحة  
االفاق  �شعة  من  الرغم  وعلى   ،
العنكبوتية  ال�شبكة  فتحتها  التي 
الب�رش  بني  العالقات  وو�شعت   ،
املعلومات  توفري  يف  و�شاهمت 
احلماية  توفري  م�شكلة  ان  اال   ،
ا�شبحت  للم�شتخدم  ال�شخ�شية 
حديثا دائما وظاهرا على م�شتوى 
املطالب  ال�شوت  وعال   ، العامل 
للم�شتخدمني  واالمان  باالمن 
غدى  لقد  بل   ، االنرتنت  على 
اهم جوانب  احد  امل�شتخدم  امن 
االنرتنت  �رشكات  بني  التناف�س 
االمان  مو�شوع  ان  العاملية. 
ا�شبح  االنرتنت  على  ال�شخ�شي 
 ، الفل�شطيني  للمجتمع  مطلوبا 
وغدا �شاحة من �شاحات املواجهة 

مع املحتل ، فقد بات االنرتنت احد 
و�شائل االحتالل الخرتاق املجتمع 
ال�شعف  بذور  وبث  الفل�شطيني 
ولقد   ، �شبابه  وا�شقاط  بل   ، فيه 
التوا�شل االجتماعي  غدت مواقع 
االجهزة  ت�شتخدمه  هاما  م�شدرا 
االمنية اال�رشائيلية للح�شول على  
 ، الفل�شطينيني  املعلومات  عن 
ان احد املحققني يف مركز  حتى 
حتقيق اجللمة �شاأل احد اال�رشى 
 ، بوك  الفي�س  على  ح�شابة  عن 
 ، له  ح�شاب  وجود  اال�شري  فانكر 
نح�شل  نحن   : املحقق  رد  فكان 
عن  املعلومات  من   %  85 على 
ح�شابه  خالل  من  ال�شخ�س 

ال�شخ�شي يف الفي�س بوك .
الن�شبه  يف  يبالغ  املحقق  لعل 
من  املو�شوع  تناولنا  لو  لكن 
اهتمام  لوجدنا  عملية  ناحية 
مواقع  مبتابعة  لالحتالل  كبري 
و�شعيها  االجتماعي  التوا�شل 
احل�شابات  هذه  ملراقبة  احلثيث 
ملحاكم  �رشيعه  ومبراجعة   ،
عدد  ارتفاع يف  نالحظ  االحتالل 

بناءا  واالعتقاالت  املحاكمات 
التوا�شل  مواقع  ين�رش يف  ما  على 
االجتماعي ، وقد �شادق االحتالل 
قانون  على   2016 عام  نهاية 
للمحاكم  ي�شمح  الذي   ، في�شبوك 
اال�رشائيليه بازالة وحذف م�شامني 
االجتماعي  التوا�شل  �شبكة  عن 
والتي تعتربها ا�رشائيل حتري�شيه 
�شاحب  باعتقال  وال�شماح   ،
للمحاكمه  وتقدميه  املن�شورات 
و�شع  عند  االحتالل  يقف  .ومل 
قانون ملالحقة االنرتنت بل تعدى 
االنرتنت  االحتالل  ليحول  ذلك 
ال�شباب  ال�شقاط  ميدان  اىل 
عمالء  اىل  وحتويله  الفل�شطيني 
لالحتالل ، فقد ان�شاأت خمابرات 
االنرتنت  على  مواقع  االحتالل 
وتلقي  الفل�شطينيني  ال�شقاط 
 ( موقع  ولعل   ، منهم  املعلومات 
هذه  على  مثال   ) حياتك  فر�شة 

املواقع وال�شفحات .
االنرتنت  حرب  ا�شكال  ومن 
 ( الفل�شطينيني  على  اال�رشائيلية 
اخلاليا الوهمية ( وهي عبارة عن 

املخابرات  جهاز  ين�شئها  خاليا 
اال�رشائيلي على �شبكات التوا�شل 
ليوقع  االنرتنت  على  االجتماعي 
ال�شباب الفل�شطيني يف حبال خاليا 

يتوا�شل  اذ   ) الوهمية  )املقاومة 
عمالوؤهم  او  االحتالل  �شباط 
موهما  الفل�شطيني  ال�شباب  مع 
املقاومة  مع  يعملون  انهم  اياهم 

الفل�شطينية ، ويبداأ ال�شاب بالعمل 
ليتفاجاأ  ال�شابط  مع  والتوا�شل 
يف  معتقل  انه  فرتة  بعد  بنف�شه 

�شجون االحتالل ال�شهيونى .

تو�سح اخر االح�سائيات ) �سبتمرب 2017 ( والتي تن�سرها �سركة �ستاتي�سيا ، ان هناك ملياري ان�سان يف العامل ي�ستخدمون مواقع التوا�سل االجتماعي وان يف ال�سرق االو�سط يعي�ش  حوايل 280 
مليون عربي ، من بينهم 145 مليون ي�ستخدمون االنرتنت ، وان معظمهم من جيل ال�سباب .

االنرتنت �ساحة مواجهة مع االحتالل

حياة تعي�سها ا�سراء يف ال�سجن
تقرير : ال�سحفية:حليمة خوالدة

ذراع  مت�شك  اإ�رشائيلية  جمندة 
البلبول" ) 16 عاما(،  "نوران  االأ�شرية 
اىل  لت�شل  طويل  ممر  عرب  وت�شدها 
فتحت  باالأ�شريات،  يزدحم  �شجن 
نوران  دفعت  ال�شجن،  باب  ال�شجانة 
للداخل، ليبداأ م�شهد جديد اأكرث اأملا 

من ال�شجن ذاته.
امل�شهد ترويه البلبول بعد اأن من اهلل 
اأمتعن  "بداأت  وتقول  بالفرج،  عليها 

باأ�شرية  واذ  اال�شريات  اىل  النظر 
حمروقة  )بر�س(  �رشير  على  جتل�س 

الوجه".
عن  اال�شريات  "�شاألت  وت�شيف 
على  اتعرف  ان  قبل  االأ�شرية  تلك 
ا�رشاء  "انها  يل  فقلن  االخريات، 
اثر  ج�شدها  انحرق  اجلعابي�س، 
كانت  للطبيخ  غاز  قارورة  انفجار 
عودتها  طريق  �شيارتها يف  تنقلها يف 

اىل املنزل".
اإ�رشاء،  ج�شد  كامل  يف  بالغة  حروق 

وفقدان  ويديها،  وجهها  على  خا�شة 
االأمل"،  من  و�رشاخ  اآالم  الأ�شابعها، 
ال�شعب  الواقع  نوران  و�شفت  هكذا 

الإ�رشاء.
ننادي  واالأ�شريات  اأنا  "كنت  وت�شيف 
على حرا�س ال�شجن من نافذة �شغرية، 
لكن  واآالمها،  اإ�رشاء  و�شع  ن�شتغيث 
ح�شلنا  ما  هو  فقط  امل�شّكن  الدواء 

عليه.
الطبي  االهمال  ان  اىل  وا�شارت 
لال�شريات املري�شات م�شتمر وخا�شة 

اال�شرية ا�رشاء.
اأن  نوران،  تراها  كما  االأكرب  املاأ�شاة 
عددا من االأ�شريات كن يخ�شني النظر 
عدم  يحاولن  و  ويديها،  اإ�رشاء  لوجه 

االقرتاب منها.
بعزميتها  االمل،  رغم  ا�رشاء  ان  اال 
القما�س  من  قطعة  تخيط  كانت 
وبني  االبرة  مب�شك  بفمها  م�شتعينة 
اخليط  ما�شكة  يديها،  كفي  اطراف 
من  لتخيط  االبرة  خرم  يف  لتدخله 
كاملهرجة.  وتلب�شه  اأنف  القما�س 

امل�شكوك  الوا�شع  البنطلون  وترتدي 
يف  اال�شريات  �شاعدتها   ، باخلرز 
املحروقة  ا�شابعها  وتغطي  �شكه، 
ا�رشاء  لتقوم  القفازات،  بارتدئها 
اال�شريات  بني  املهرجة  دور  بلعب 

القا�رشات، لكي ال يخفن منها.
جاء موعد انتظرته ا�رشاء بلهفة ومل 
خياطة  امتت  ان  بعد  اال  ليلتها  تنم 
)املن�شفة  قما�س  من  �شنعته  دبدوب 
اخلا�شة بها( يف اتقان و�شغف، لتقدمه 

هدية البنها يف يوم زيارته لها.

زيارة بني االم وطفلها لدقائق معدودة، 
تنتهي بعودتها اىل غرفة ال�شجن تبكي، 
ابني ما ح�شنته، ما عرفني،   " قائلة 
وخاف من وجهي املحروق" طفلها مل 
يتعرف عليها، مالمح وجهها تغريت، 

راآها امراة غريبة ومل يقرتب منها.
وا�شابع  م�شوه  ووجه  حمروق  ج�شد 
ا�رشاء  من  تبقى  ماذا  حمروقة، 
ا�رشائيل  اأمن  على  ليوؤثر  العابي�س 
لتبقى يف ال�شجن حمرومة العالج ،اىل 

يومنا هذا؟

فــي اليــوم العاملي الإنقــاذ االأ�ســـــرى املر�سى

وقفــة ت�سامنيـة مــع االأ�ســـرى املـر�سـى
يف  الفل�شطيني  االأ�شري  نادي  نظم 
اخلليل وهيئة �شوؤون االأ�رشى، والقوى 
اخلليل وجلنة  الوطنية يف حمافظة 
ت�شامنية  وقفة   ، اال�شــرى  اهالــي 
لليوم  واأحياء  االأ�رشى املر�شى،  مع 
املر�شى،  االأ�رشى  الإنقاذ  العاملي 
اأبو  االأ�شري مي�رشة  ارتقاء  يف ذكرى 
حمديــة �شهيدا يف �شجون االحتالل 

ب�شبب االإهمال الطبي .
و�شارك يف الوقفة ح�شد من فعاليات 
الوطنية  القوى  وممثلي  املحافظة 
ومن  االطباء  ونقابه  اخلليل  وبلدية 
حمدية  ابو  مي�رشة  ال�شهيد  عائلة 
وجتمع مدافعون عن حقوق االن�شان 
اخلليل  و�شط  اقليم  فتح  وحركة 

والوطني  ال�شيا�شي  التوجيه  وهيئة 
عني  ابو  زياد  ال�شهيد  وموؤ�ش�شة 

وحمافظة اخلليل ......
نادي  النجار مدير  كلمة اجمد  ويف 
حمافظة  يف  الفل�شطيني  اال�شري 
ا�رشى  اىل  التحية  موجها  اخلليل 
�شجون  يف  الفل�شطينية  الثورة 
ني�شان   2 يوم  ان  موؤكدا  االحتالل 
ال�شهيد  فيه  الذي �شقط  اليوم  وهو 
مي�رشة اأبو حمدية مبر�س ال�رشطان 
هذا  لي�شكل  االحتالل  �شجون  يف 
لكافة  فل�شطينية  �رشخة  اليوم 
لتحمل  الدويل  املجتمع  موؤ�ش�شات 
والقانونية  االأخالقية  م�شوؤولياتها 
لال�شتهتار  حّد  و�شع  اأجل  من 

االإ�رشائيلي بحياة اال�رشى املر�شى 
والأجل اال�شتجابة الإطالق �رشاحهم 
والعهود  املواثيق  كافة  واحرتام 

الدولية واالإن�شانية".
مدير  جناجرة  ابراهيم  كلمة  ويف 
اأن  موؤكدا  اال�رشى  �شوؤون  هيئة 
وطني  واجب  املعتقلني  الدفاع عن 
توفري  الدويل  املجتمع  وعلى 
احلماية لالأ�رشى، يف ظل االعتقاالت 
االإدارية التع�شفية وجرائم االحتالل 
والدفاع  االأ�رشى،  بحق  والتعذيب 
لالأ�رشى  الوطني  املفهوم  عن 
اجل  من  باأعمارهم  �شحوا  الذين 

فل�شطني.
القاها  الوطنية  القوى  كلمة  ويف 

ن�شال  فتح  حركة  اقليم  ع�شو 
الن�شايل  التاريخ  م�شتذكرا  العويوي 
لل�شهيد مي�رشة ابو حمدية موؤكدا اأن 
�شيا�شية  ق�شية  هي  االأ�رشى  ق�شية 
بامتياز، فلم تعد املطالبة بتح�شني 
�رشوط اعتقالهم املطلب االأ�شا�شي 
ال�شجون  هذه  من  حريتهم  اإمنا 
منا�شل  لكل  الناب�س  ال�شعار  هو 
الفل�شطيني.  ال�شعب  يف  ومنا�شلة 
حرية  تاأتي  هوؤالء  من  القلب  ويف 
حتول  الذين  املر�شى  االأ�رشى 

ملفهم اإىل ق�شية مركزيـــة.
املحافظة  موؤ�ش�شات  كلمة  ويف 
اجلعربي  يو�شف  املهند�س  القاها 
موؤكدا على �رشورة حتمل املجتمع 

جرائم  عن  م�شوؤولياته  الدويل 
االأ�رشى،  بحق  امل�شتمرة  االحتالل 
كل  اتخاذ  مطلوب  اأنه  مبينا 
ال�شيا�شي  ال�شعيد  على  االإجراءات 
واحلقوقي لرفع ق�شية االأ�رشى على 

كل امل�شتويات.
القاها  االطباء  نقابة  كلمة  ويف 
ارتقاء  ان  الرببراوي  الدكتور طارق 
الطبي  االهمال  نتيجة  ال�شهداء 
على  يدل  خطرًيا  موؤ�رًشا  يعطي 
يتعمدون  الذين  ال�شجانني  ق�شوة 
ا�شتخدام التق�شري الطبي واالإهمال 
اإىل  ترمي  وو�شيلة  اأداة  بالعالج 
تعري�س االأ�شري للموت البطيء، دون 
الدولية  واالأعراف  للقوانني  مراعاة 

واالأخالق  االإن�شانية  والقواعد 
الطب  مهنة  حتكم  التي  املهنية 

وترعى حقوق االأ�رشى.
عن  مياله  اأبو  عي�شى  كلمـــة  وفــي 
حمدية  اأبو  مي�رشة  ال�شهيد  عائلة 
الن�شايل  التاريخ  م�شتعر�شا 
امل�رشف حيث ق�شى حياته مقاتال 
الفل�شطينية  الثورة  �شفوف  يف 
متوا�شل  طبي  الهمال  وتعر�س 
ومثل  ن�شالية  مدر�شة  مي�رشة  'وان 
القادمة  عنوانا فدائيا لكل االجيال 
ان  الفل�شطيني  ال�شعب  وطماأن 
القيادة الفل�شطينية متمرت�شة خلف 
حرية اال�رشى ولن تتنازل برغم كل 

تهديدات االحتالل ..
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عي�شة ق.

بن  بقاء  يف  يف�صل  �صوف  الذي 
الت�صكيلة  مع  عدمه  من  يو�صف 
املقبل،  الكروي  للمو�صم  حت�صبا 
وتبقى الت�رصفات غري االن�صباطية 
منذ  يو�صف  بن  واجهها  التي 
ال�صبب  الوطنية  البطولة  انطالق 
�رصيف  الرئي�س  اإدارة  اأخذ  وراء 
درا�صة  ب�صاأن  قرارها  مالل 
نهاية  يف  خدماته  عن  التخلي 
املو�صم، اأين واجهت عدة م�صاكل 
الفيديوهات  ب�صبب  الالعب  مع 
له  انت�رصت  التي  الالاأخالقية 

االجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 
يف  له  ت�صببت  والتي  »فاي�صبوك« 
قررت  بعدما  االإدارة  مع  م�صاكل 
اإنزاله للتدرب مع الفريق الرديف 
قبل العفو عنه وعودته اإىل الفريق 
يوا�صل  ذلك  جانب  اإىل  االأول، 
من  املف�صل  هوايته  الالعب 
خالل التغيب عن التدريبات بدون 
املدرب،  اأو  االإدارة  من  ترخي�س 
اأثر  كبري  ب�صكل  م�صتواه  وتراجع 
الفني  الطاقم  ثقة  على  كثريا 
الذي  االأمر  وهو  خدماته،  يف 
القرار  اتخاذ  يف  كافيا  يكون  قد 

املنا�صب لالعب.

يف املقابل، رفع رئي�س »الكناري« 
ال�صو�صبان�س  �رصيف مالل �صقف 
بخ�صو�س التهديدات التي رفعها 
القدم  كرة  على  امل�صوؤولني  �صد 
عاد  ال�صدد  هذا  ويف  اجلزائرية، 
بخ�صو�س  التهديد  اإىل  املعني 
واإظهار  امل�صتور  عن  الك�صف 
تورط  حول  والدالئل  امللفات 
عدد من امل�صوؤولني على الكرة يف 
والر�صوة  ف�صاد  ق�صايا  يف  بالدنا 
اأين  املباريات،  بنتائج  والتالعب 
�صدد على ف�صح احلقائق بالدليل 
ف�صح  اأجل  من  غدا  والرباهني 

جميع املتورطني ح�صبه.

بن يو�صف مهدد بالت�صريح من الكناري يف املركاتو ال�صيفيمالل ي�شّعد الّلهجة ويعد بك�شف امل�شتور غدا
يواجه الالعب اإليا�س بن يو�شف تهديد الطرد من �شفوف فريق �شبيبة القبائل ب�شبب 

الت�شرفات غري املن�شبطة التي توّرط فيها خالل املو�شم الكروي احلايل، ويف هذا ال�شدد 
ك�شفت م�شادر من داخل بيت الفريق القبائلي اأن االإدارة ال ت�شتبعد فكرة ت�شريح بن 

يو�شف مبا�شرة بعد نهاية املو�شم الكروي، اأين قد يتواجد ا�شمه �شمن قائمة الالعبني 
امل�شرحني، وذلك بعد ا�شت�شارة املدرب الفرن�شي باتريك دوما

البطولة العربية 
للم�شي 20 كم

اجلزائر 
تتوج بثالث 

ميداليات منها 
ذهبية

اأهدى املنتخب الوطني 
للم�صي رجال و�صيدات 

ثالث ميداليات للجزائر، 
من بينها ذهبية من 

ن�صيب �صعاد عزي يف 
�صباق امل�صي 20 كم، 

خالل البطولة العربية 
2019 الألعاب القوى 

اجلارية حاليا مب�رص 
وتختتم غدا، ونال حممد 

عامر وبريزة غزالين، 
ميداليتني برونزيتني يف 
نف�س املناف�صة 20 كلم 

م�صي، و�صجلت االحتادية 
اجلزائرية للم�صي جمموع 

23 ريا�صيا يف هذه البطولة 
العربية بالقاهرة، حيث 
دخل ع�رصة  منهم اأول 

ام�س يف اليوم االفتتاحي 
للم�صابقة االإقليمية، 

وباالإ�صافة اإىل عامر، 
عزي وغزالين، �صيدخل 

غمار املناف�صة �صبعة 
عدائني ويتعلق االأمر بكل 

من حممد اأمني ف�صيل 
يف القفز العايل، حممود 

حمودي يف 100 مرت، اأمني 
بوعناين واإليا�س مقدل يف 

�صباق 110 مرت حواجز، 
ناهيك عن �صليمان مولة 
وفتحي بن �صاعة يف 400 

مرت، واخريا اأمين �صابري 
الذي يف ال�صعود فوق 

املن�صة عك�س زمالئه.
وفيما يلي بقية القائمة من 

الريا�صيني اأ�صامة �رصاد 
800 م، عبد املالك حلولو 

و �صابر بوكمو�س 400م 
حواجز و4 مرات 400 

م، حممد الطاهر يا�رص 
تريكي الوثب الطويل و 

الوثب الثالثيه�صام �رصابي 
القفز بالزانة، ميلود 

لعرج 4 مرات 400 م لدى 
الرجال. وعند ال�صيدات: 

�صلوى اأثينة بوعكرية 
1.500م، لبني بن حاجة 

400م حواجز، ي�رصى عرار 
و خديجة عامر الوثب 
العايل، زوينة بوزبرة و 

زهراء تاتار رمي املطرقة 
ونبيلة بوناب رمي ال�صحن، 

واحتلت اجلزائر ال�صف 
الثالث خالل الطبعة 

ال�صابقة يف تون�س �صنة 
2017 بر�صيد 18 ميدالية 
) 9ذهبيات، 5 ف�صيات و4 
برونزيات، يف حني عادت 
املرتبة االأوىل للمغرب 12 
ذهب، 11 ف�صة و9 برونز 
والثانية 9 ذهب، 13 ف�صة 

و12 برونز.
وكاالت

الطاقم الفني ي�شتغل توقف البطولة الوطنية للبحث عن البدائل

حامية يوّرط احتاد العا�صمة ويغيب عن اجلوالت الربع املقبلة

حامية  اأمني  الالعب  �صاعف 
احتاد  فريقه  على  االأوجاع 
الثقيلة  العقوبة  بعد  العا�صمة 
باالإق�صاء  املعني  تلقاها  التي 
الأربع مباريات كاملة من البطولة 
االن�صباط  جلنة  اجتماع  عقب 
القدم   لكرة  املحرتفة  للرابطة 
والذي  املن�رصم  االأ�صبوع  نهاية 
مقابالت  الأربع  حامية  اأوقف 
كاملة بعد التقرير االأ�صود الذي 
احتاد  مواجهة  حكم  و�صعه 
العا�صمة و�صباب بلوزداد فاروق 
باعتبار  الالعب  �صد  ميال 
الذي  االأمر  ب�صتمه  قام  اأنه 
عدم  اإىل  الكروية  الهيئة  دفع 
التغا�صي وقررت معاقبة حامية 

ب�رصامة، ومل تاأت هذه العقوبة 
غياب  ظل  يف  خا�صة  وقتها  يف 
الالعب الكونغويل برين�س اإيبارا 
الفني  الطاقم  ي�صع  ما  وهو 
يف  كبري  ملني  املدرب  بقيادة 
حرج كبري ب�صاأن افتقاد ت�صكيلة 
يف  هجوم  لقلب  »�صو�صطارة« 
املو�صم  من  تبقى  فيما  التعداد 
واأن  خا�صة  املقبل،  الكروي 
املواجهات  عن  يغيب  حامية 
االأربع املقبلة اأمام كل من وفاق 
�صبيبة  املدية،  اأوملبي  �صطيف، 
ولن  وهران،  ومولودية  القبائل 
اجلولة  يف  �صوى  عودته  تكون 
الوطنية  البطولة  من  االأخرية 
هذه  ق�صنطينة،  �صباب  اأمام 

العا�صمي  النادي  العقوبة تورط 
اآخر  قلب هجوم  الذي ال ميلك 
العبه  اأعار  بعدما  التعداد  يف 
مليلة  عني  جمعية  اإىل  حميو�س 
املن�رصم،  ال�صتوي  املركاتو  يف 
واالأكيد اأن الطاقم الفني �صوف 
اإلزامية البحث  يجد نف�صه امام 
اإيجاد  اأجل  من  البدائل  عن 
يف  اللعب  على  القادر  الالعب 
من�صب راأ�س احلربة، اين ميلك 
موعد  غاية  الكافياإىل  الوقت 
تنتظره  التي  ال�صعبة  اخلرجة 
العليا  اله�صاب  عا�صمة  اإىل 
ملواجهة وفاق �صطيف املقررة 

بتاريخ 20 اأفريل املقبل.
عي�شة ق.

ت�شنيف اأغلى البطوالت الكروية

البطولة الوطنية اخلام�صة 
اإفريقيا والرابعة عربيا

من تنظيم االحتادية اجلزائرية لالألواح ال�شراعية

تكرمي اأف�صل الريا�صيني 
اجلزائريني للعام 2018

املحرتفة  الرابطة  بطولة  احتلت 
اجلزائرية االأوىل لكرة القدم ال�صف 
اخلام�س يف قائمة اأغلى البطوالت 
بالوطن  والرابع  االإفريقية  بالقارة 
اأ�صعار  اإجمايل  حيث  من  العربي 
ح�صب  مليون   89 بقيمة  الالعبني 
ت�صنيف موقع »تران�صفري ماركت« 
املتخ�ص�س يف اقت�صاد كرة القدم 
وكانت  لالعبني،  ال�صوقية  والقيم 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
الدرجة  بطولة  بت�صيري  املكلفة 
االأوىل والثانية باجلزائر ك�صف يف 
ال�صابقة  ال�صتوية  التحويالت  فرتة 
املحرتف  من  العبني  �صتة  اأن 
االأول يتقا�صون اأجرة �صهرية تفوق 
3 مليون دينار جزائري )ما يعادل 

اأكرث من 22 األف يورو.
كرة  بطولة  م�صابقات  وت�صيطر 
قائمة  على  العربية  بالدول  القدم 
االإفريقية  بالقارة  الدوريات  اأغلى 

من حيث اإجمايل اأ�صعار الالعبني، 
اأفريقيا  �صمال  دول  حتتل  حيث 
االأوىل،  مراكز  اخلم�صة  من  اأربعة 
وتت�صدر  امل�صدر،  نف�س  ح�صب 
املمتازة  امل�رصية  البطولة 
لالعبيه  اإجمالية  بقيمة  القائمة 
تليها  يورو،  مليون   159.28 بلغت 
للمحرتفني  املغربية  البطولة 
يورو،  مليون   148.75 بقيمة 
بجنوب  املمتاز  الدوري  وكان 
دخل  الذي  الوحيد  هو  اأفريقيا 
الدوريات  غري  من  االأغلى  قائمة 
مليون   141.25 وقيمته  العربية 
يورو، ويحتل دوري الدرجة االأوىل 
بفارق  الرابع  املركز  التون�صي 
لالعبيه  املالية  القيمة  يف  كبري 
يليه  يورو  مليون   89.78 بلغت 
اجلزائرية  الرابطة  �صئيل  بفارق 

املحرتفة بقيمة 89 مليون يورو.
وكاالت

اجلزائرية  االحتادية  تنظم   
املقبل  اأفريل  التا�صع  يف  لل�رصاع، 
والريا�صية  االأوملبية  اللجنة  مبقر 
الريا�صيني  لفائدة  تكرميي  يوم 
مو�صم  تاألقوا  الذين  اجلزائريني 
2018 ح�صبما علم به اأول ام�س من 
االحتادية  وكتبت  الفدرالية،  الهيئة 
التكرميي  احلفل  ><يبداأ  بيان:  يف 
يكون  اأن  ونتمنى   10 ال�صاعة  على 
تخ�ص�س  ون�رص  للتعريف  فر�صة 
الهيئة  واأ�صافت  ال�رصاع<<، 
الفدرالية: ><املوعد �صيكون اأي�صا 

للبطولة  التنازيل  العد  لبداأ  فر�صة 
�صتجرى  التي  لل�صارع  االفريقية 
اأكتوبر  �صهر  يف  باجلزائر  وقائعها 
�صتكون  بدورها  والذي  املقبل 
 2020 االأوملبية  لالألعاب  موؤهلة 
وح�صب  بطوكيو<<.  املربجمة 
تقدمي  �صيتم  امل�صدر،  نف�س 
للمو�صم  الوطنية  املنتخبات  برامج 
ذلك  جانب  اإىل  اجلاري،  الريا�صي 
�صيتم اأي�صا تكرمي اأف�صل ال�صحفيني 

الذين غطوا مواعيد ال�رصاع.

وكاالت

ال�شو�شبان�س يطبع اأن�شار االأندية االأربعة املعنية

�صحب قرعة ن�صف نهائي 
كاأ�س اجلمهورية اليوم

نحو  اليوم  اأم�صية  االأنظار  تتوجه 
الذي  العمومي  التلفزيون  مقر 
�صوف ينظم عملية �صحب القرعة 
النهائي  ن�صف  بالدور  اخلا�صة 
والتي  اجلمهورية  كاأ�س  ملناف�صة 
�صوف تلعب بنظام الذهاب واالإياب 
الن�صخة  يف  ا�صتحداثه  مت  مثلما 
انطلق  والتي  للمناف�صة  احلالية 
الدور  من  ال�صيغة  هذه  تطبيق 
ربع النهائي، ويف هذا ال�صدد فاإن 
عملية �صحب القرعة التي جتري 
ابتداء من ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء 
رئي�س جلنة  تعرف ح�صور  �صوف 
لالحتادية  العام  واالأمني  الكاأ�س 
اإىل جانب  القدم  لكرة  اجلزائرية 
االأربعة  االأندية  عن  ممثلني 
املتاأهلة لتن�صيط املربع الذهبي، 
واملتمثلة يف كل من وفاق �صطيف، 
بلوزداد  �صباب  ق�صنطينة،  �صباب 
تاأجيل  مت  اأين  بجاية،  و�صبيبة 
التي  موعد عملية �صحب القرعة 
تزامن  ب�صبب  اأم�س  مقررة  كانت 

خو�س  مع  القرعة  عملية  توقيت 
اأمام  مباراته  ق�صنطينة  �صباب 
تندرج  والتي  التون�صي  الرتجي 
النهائي  ربع  الدور  ذهاب  �صمن 

لرابطة اأبطال اإفريقيا.
عملية  تعرف  اأن  ي�صتبعد  وال 
القرعة مباريات نارية بني االأندية 
اإحراز  ت�صتهدف  التي  االأربعة 
لوفاق  بالن�صبة  خا�صة  اللقب 
�صطيف الذي ميلك الرقم القيا�صي 
بلقب  تتويجا  االأكرث  لالأندية 
منا�صفة  الكاأ�س  ال�صيدة  مناف�صة 
العا�صمة  احتاد  فريقي  رفقة 
األقاب  بثمانية  اجلزائر  ومولودية 
ي�صتهدف  وبالتايل  منها  لكل 
االنفراد بالرقم القيا�صي والتتويج 
م�صواره،  يف  التا�صعة  بالكاأ�س 
بينما ميلك �صباب بلوزداد فر�صة 
االأكرث  االأندية  بركب  االلتحاق 
تتويجا وهو الذي ميلك يف جعبته 

�صبع كوؤو�س.
عي�شة ق.

ريا�صةاالأحد 07  اأفريل  2019  املوافـق  ل01 �شعبان 1440هـ 12



عي�شة ق.

مولودية  مباراة  تعرف  و�سوف 
مهدي  الثنائي  غياب  اأي�سا  وهران 
اأي�سا  دبكة  بن  و�سفيان  علجية  بن 
عليهما  �سلطتها  التي  العقوبة  بعد 
بلقاء واحد ب�سبب  جلنة االن�سباط 

االحتجاج على احلكم يف لقاء ن�رص 
من   25 اجلولة  �سمن  داي  ح�سني 
قائمة  وتتوجه  الوطنية.  البطولة 
الالعبني امل�سابني نحو االت�ساع يف 
يعانون  اآخرين  العبني  تواجد  ظل 
من االإ�سابة اأين قد تت�سع اإىل رقعة 
�ستة عنا�رص من النادي العا�سمي، 

حيث يعاين ثالثة العبني من اإ�سابة 
قد متنعهم من التواجد �سمن قائمة 
االأمر  ويتعلق  وهران  مولودية  لقاء 
يعاين  الذي  بكل من فار�س حا�سي 
انتفاخا يف الركبة، نبيل لعمارة الذي 
ا�سيب يف الكعب واأ�سامة تبي الذي 
حيث  الكاحل،  م�ستوى  على  يعاين 

حممد  املوؤقت  املدرب  �سيكون 
من  حقيقي  امتحان  اأمام  خمازين 
اأجل البحث عن البدائل خا�سة يف 
االأخرية  االأ�سماء  غياب  تاأكد  حال 
اأجل  من  اآنفا،  ذكرها  مت  التي 
اللقاء  ملوعد  جاهزية  يف  التواجد 

املقرر على ملعب 5 جويلية.

معاقبان وبن دبكة  علجية  بن  �إ�شابات متفاوتة  من  يعانون  العبني   4

الغيابات توّرط خمازين قبل لقاء احلمراوة
يجد �لطاقم �لفني لفريق مولودية �جلز�ئر نف�شه �أمام ورطة �لغيابات حت�شبا لفرتة �لتح�شري�ت �لتي جتريها �لت�شكيلة 

��شتعد�د للمبار�ة �ملتاأخرة �ملربجمة �لثالثاء �ملقبل �شمن �جلولة 22 من �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، حيث تتو�ىل 
�الإ�شابات يف �شرب �لت�شكيلة بعدما تاأّكد غياب �لالعب عبد �لرحمان ح�شود عن �ملقابلة و�لذي يعاين من �إ�شابة منحه 

على �إثرها طبيب �لنادي فرتة ر�حة متتد 10 �أيام قبل ��شتئناف �لتدريبات

�ختري �شمن �لت�شكيلة �ملثالية لليغ1 لنف�س �ل�شهر

عطال اأف�شل العب ل�شهر 
مار�س يف ني�س

ي�شعى �إىل �لعودة مل�شتو�ه و�لتو�جد �شمن قائمة »�لكان«

غوالم يعود اإىل نابويل بعد ا�شتكمال 
برنامج التح�شري ببلجيكا

بوالية: من الرائع حتقيق 
ال�شعود لليغ1 واإحراز اللقب

اجلزائري  الدويل  الالعب  اختيار  مّت 
يف  العب  اأف�سل  عطال  يو�سف 
ل�سهر  الفرن�سي  ني�س  ناديه  �سفوف 
نادي  ك�سف  حيث  املن�رصم،  مار�س 
ني�س عرب ح�سابه على موقع التوا�سل 
الظهري  تقدم  »تويرت«  االجتماعي 
االأمين للت�سكيلة الوطنية يف اال�ستفتاء 
الأف�سل الالعبني يف الفريق عن ال�سهر 
الفارط والذي احتل املركز االأول يف 
يف  زمالئه  من  عدد  اأمام  الت�سويت 
نف�س  خالل  تاألقوا  والذين  النادي 
الفرتة، وياأتي اختيار الالعب البالغ 22 
عاما اأف�سل العب ال�سهر الفارط بعد 
والتاألق  قدمه  الذي  الكبري  امل�ستوى 
�سمن  الآخر  اأ�سبوع  من  ي�سنعه  الذي 
خا�سة  الفرن�سي،  الدوري  مباريات 
الالعبني  اأف�سل  اأحد  اأ�سبح  بعدما 

ما جعله  وهو  »بالليغ1«،  املن�سب  يف 
للمرة  ني�س  يف  العب  اأف�سل  يختار 
احلايل  املو�سم  انطالق  منذ  الرابعة 
نوفمرب،  اأـ�سهر  يف  انتقائه  مت  بعدما 

دي�سمرب وجانفي.
بارادو  نادي  خريج  تاألق  يقت�رص  ومل 
امتد  االأمر  بل  ني�س،  فريقه  عند 
اختياره  عقب  الفرن�سي  الدوري  اإىل 
الت�سكيلة  �سمن  ذلك  اإىل  باملوازاة 
مار�س  �سهر  عن  لالعبني  املثالية 
و�سعها  التي  القائمة  وفق  املن�رصم 
املخت�س  العاملي  »هو�سكورد«  موقع 
الالعب  تواجد  اأين  االإح�سائيات،  يف 
ال�ساب اإىل جانب اأ�سماء كروية عاملية 
دي  مبابي،  �سورة  يف  القائمة  �سمن 

ماريا وح�سام عوار.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
ناديه  �سفوف  اإىل  غوالم  فوزي 
االنتهاء من  بعد  االيطايل  نابويل 
اخلا�س  التح�سريي  الربنامج 
من  بلجيكا،  يف  له  خ�سع  الذي 
اأجل تقوية اجلانب البدين والذي 
اإىل  العودة  بعد  كثريا  منه  عانى 
اإثر التعايف من االإ�سابة  امليادين 
التي كان يعاين منها على م�ستوى 
كامل  عام  ملدة  واأبعدته  الركبة 
عن املناف�سة واأجرى على اإثرها 
وبعدما  جراحيتني،  عمليتني 
الظهري  يقوم  اأن  مربجما  كان 
االأي�رص للمنتخب الوطني بربنامج 
ف�سل  اأ�سبوعا  يدوم  حت�سريي 
فرتة  م�ستغال  ثان  اأ�سبوع  اإ�سافة 
تواريخ  ب�سبب  املناف�سات  توقف 
القدم  لكرة  الدولية  االحتادية 
التي يعاين  الركبة  اأجل تقوية  من 

اللياقة  م�ستوى  على  كثريا  منها 
غوالم  ي�ستهدف  حيث  البدنية، 
املعروف  اإمكانياته  ا�ستعادة  اإىل 
الكبري يف  الرتاجع  بعد  وذلك  بها 
على  اأدائه  �سهده  الذي  امل�ستوى 
من  عودته  منذ  امليدان  اأر�سية 
الذي جعل مدربه  االأمر  االإ�سابة 
عن  ي�ستبعده  اأنت�سيلوتي  كارلو 

الت�سكيلة االأ�سا�سية.
جمال  الوطني  الناخب  وينتظر 
نادي  خريج  ا�ستعادة  بلما�سي 
اإمكانياته  الفرن�سي  ايتيان  �سانت 
القائمة  اإىل  ا�ستدعائه  اجل  من 
كاأ�س  بخو�س  املعنية  النهائية 
هذه  املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
ال�سائفة يف م�رص، حيث ي�ستهدف 
الالعب التواجد �سمن املجموعة 

املعنية بال�سفرية.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
فريد بوالية عن رغبته الكبرية يف 
حتقيق ال�سعود مع ناديه ميتز اإىل 
الدرجة االأوىل الفرن�سية مع التتويج 
بلقب دوري الدرجة الثانية، واأ�سار 
االإعالم  مع  ت�رصيحات  يف  بوالية 
ايجابي  اأمر  �سيكون  اأنه  الفرن�سي 
دوري  لقب  حول  ناديه  يناف�س  لو 
الدرجة الثانية ويتوج به اإىل جانب 
»الليغ1«،  اإىل  ال�سعود  حتقيق 
�رصعت  ميتز  ت�سكيلة  ان  م�سيفا 
جدول  �سدارة  على  التناف�س  يف 
من  الثانية  اجلولة  منذ  الرتتيب 
ما  وهو  احلايل  الكروي  املو�سم 
اللقب  اإحراز  اإىل  بقوة  ير�سحها 
به،  التتويج  ت�ستحق  ويجعلها 
بالن�سبة  رائع  اأمر  اأنه  مو�سحا 
باملقابل  ال�سعود  حتقيق  لناديه 
خا�سة  الدوري  لقب  اإحراز  منه 
ميلكون  الالعبني  رفقاءه  واأن 
بالنف�س  كبرية  وثقة  قوية  عزمية 
ظل  يف  ذلك،  حتقيق  اأجل  من 
املعنويات الكبرية التي يحوزونها.

يف  بوالية  رفقاء  يتواجد  لالإ�سارة 
ويجدون  الرتتيب  جدول  مقدمة 
طرف  من  قوية  مناف�سة  اأمامهم 
يف�سلهم  الذي  بري�ست  املالحق 
عنه نقطة واحدة، وهو ما يجعلهم 
النقاط  من  اكرب  بتحقيق  ملزمون 
الكروي  املو�سم  من  تبقى  فيما 
ريادة  فقدان  وتفادي  اجلاري، 

جدول الرتتيب.
ع.ق.

دي بروين: رمبا نخ�شر كل �شيء

غري  اإنه  �سيتي،  مان�س�سرت  و�سط  العب  بروين،  دي  كيفن  قال 

اإذا كان بو�سعه الو�سول اإىل قمة م�ستواه مع حامل لقب  متاأكد 

الدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم، بعدما اأجربته االإ�سابات 

على الغياب طويال هذا املو�سم.وغاب البلجيكي البالغ عمره 27 

عاما لفرتتني ب�سبب اإ�سابتني يف الركبة وع�سالت الفخذ اخللفية 

ودخل الت�سكيلة االأ�سا�سية 9 مرات فقط بالدوري هذا املو�سم 

بينما يتطلع النادي حل�سد رباعية من االألقاب.وكان دي بروين، 

�سمن املر�سحني للفوز بجائزة اأف�سل العب يف املو�سم املا�سي 

بعدما �سجل 8 اأهداف و�سنع 16 هدفا خالل م�سرية �سيتي نحو 

لقب الدوري لكنه اأحرز هدفني فقط يف الدوري خالل املو�سم 

�سيكون  كيف  اأعرف  »ال  لل�سحفيني:  بروين  دي  وقال  اجلاري. 

م�ستواي لكن حتى اأكون اأمينا فاإين ال اأهتم كثريا«.وتابع: »االآن 

فرتة نهاية املو�سم، واأنا اأريد فقط اأن اأفعل ما بو�سعي مل�ساعدة 

الفريق على الفوز باملباريات. اإذا كان ذلك يعني اللعب 5 اأو 10 

مباريات فاأنا اأقبل ذلك«.واأ�ساف: »هناك حوايل 12 اأو 13 مباراة 

كاأ�س و�سيكون االأمر مثريا. يف النهاية رمبا نخ�رص كل �سيء لكن 

املو�سم«.واأ�ساف:  من  املرحلة  هذه  يف  هنا  نحن  االأقل  على 

»اأ�سعر اأحيانا اأن فرتة مو�سمي ت�ساوي مثلي باقي الالعبني الأن 

اأجل  ال�ساعات املعتادة من  اإىل مثلي  اأحتاج تقريبا  يف كل مرة 

اأي يوم  دخول االأجواء واللعب«.وتابع: »ال يح�سل الالعب على 

الوقت  من  الكثري  املرء  يق�سي  التعايف.  على  يعمل  الأنه  اإجازة 

مبفرده لكن ينبغي القيام بذلك. فعلت ذلك واأنا �سعيد بالعودة«، 

االحتاد  كاأ�س  نهائي  قبل  يف  برايتون  مع  ال�سيتي  لعب  للتذكري 
االإجنليزي يف ملعب وميبلي اأم�س.

وكاالت

امللكي ي�شرع يف �شفقة بوغبا 
ن واملان يونايتد يتح�شّ

قال تقرير �سحفي ام�س اإن ريال مدريد �سيوجه اأنظاره 
االآن نحو عملية �سم العب مان�س�سرت يونايتد بول بوغبا، 

يف ظل قرب ح�سم �سفقة اإيدين هازارد جنم ت�سيل�سي، 
فقد ذكرت �سحيفة »ماركا« االإ�سبانية اأن النادي امللكي 
ي�ستعد االآن لبدء »العملية بوغبا«، التي اعتربت اأنها لن 

تكون �سهلة على االإطالق، فمن جانبه يعرف مان يونايتد 
اأن بوغبا يرغب يف الرحيل اإىل ريال مدريد، لكن النادي 

االإجنليزي �سيفعل كل ما بو�سعه لالإبقاء على العبه، وقد 
بداأ بالفعل يف اإغرائه بعرو�س لتجديد عقده،ف�سال عن 
اإطالق ر�سائل توؤكد لكل املهتمني اأنه لي�س للبيع. ورغم 

ذلك، يراهن الريال ومدربه زين الدين زيدان، على مينو 
رايوال، وكيل اأعمال بوغبا، والالعب نف�سه، لتغيري هذا 

الو�سع وتقريب امل�سافات، اإال اأن امللكي يعلم اأي�سا اأن 
ا�ستقدام الدويل الفرن�سي، قد يكلفه 120 مليون يورو.

ويف هذا ال�سياق، اأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن القلعة البي�ساء 
ال تريد و�سع كل البي�س يف �سلة واحدة، يف ظل وجود 

خطط الإعادة هيكلة �سفوف املرييغي، واأ�سافت »ماركا« 
اأن اإدارة الريال تريد اإ�سعاد »زيزو« با�ستقدام بوغبا، 

لكن يف حال تعرثت العملية، تبقى جعبة امللكي عامرة 
بالعبي الو�سط املتميزين رغم اأن زيدان يف�سل مواطنه 

وكاالتالذي اأكد اأنه يعجبه كثريا«.
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هازارد على م�شارف ريال مدريد

بات �لدويل �لبلجيكي �إيدين هاز�رد العب ت�صيل�صي على �أعتاب �النتقال �إىل �صفوف 
ريال مدريد خالل �الأيام �لقليلة �ملقبلة، ووفًقا ل�صحيفة »ماركا« �الإ�صبانية فاإن ريال 
مدريد، ت�صيل�صي وهاز�رد �قرتبو� للغاية من �لتو�صل �إىل �تفاق نهائي الإبر�م �ل�صفقة، 
و�أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن �لنجم �لبلجيكي �صيغادر قريبا �إىل مدريد، حيث �صيبقى يف 

قلعة �صانتياغو برنابيو خالل �ملو��صم �ل�صت �ملقبلة.
و�أو�صحت �أن �لفرن�صي زين �لدين زيد�ن �ملدير �لفني لريال مدريد، �أعطى مو�فقته 
على �إنهاء �ل�صفقة يف �الأ�صبوع �ملا�صي، بعد حتديد �حتياجات �ملرينغي يف �ملو�صم 
�ملقبل، و�أكدت �أن �ملدرب �لفرن�صي معجب للغاية مبهار�ت هاز�رد و�رسعته بالكرة 
وبدونها، م�صرية �إىل �أن كل هذه �ل�صفات يفتقدها �لفريق �مللكي يف �لوقت �حلايل، 

و�أفادت �ل�صحيفة باأن ريال مدريد حاول �لتعاقد مع هاز�رد يف �ملو�صم �ملا�صي، 
�إال �أن ت�صيل�صي طلب �حل�صول على 200 مليون يورو مما �أجرب �ملرينغي على ترك 

�ل�صفقة.

بارتوميو: اأعرف ما �شيحدث يف �شفقة دي ليخت
�أملح جو�صيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�صلونة�إىل �أن �لنادي �لكتالوين �قرتب من ح�صم 

�صفقة ماتيا�س دي ليخت مد�فع �أجاك�س �أم�صرتد�مالهولندي، وقال بارتوميو يف 
ت�رسيحات �أبرزها موقع »كالت�صيو مريكاتو« �الإيطايل: »كل عام نهتم ب�صم �لعديد من 

�لالعبني وهذ� �ل�صيف لن يكون �الأمر خمتلًفا«، و�أ�صاف: »دي ليخت هو �أحد �الأ�صماء 
�ملطروحة على طاولتنا، مثل �لنجوم �لر�ئعني �الآخرين، كما �أنه العب ينتظره 

م�صتقبل كبري«، و�أمت بقوله: »�أنا �أعرف بالفعل ما �صيحدث يف �صفقة دي ليخت، لكن 
ا باهتمام كل  هذ� لي�س �لوقت �ملنا�صب لالإعالن عنه«. يذكر �أن دي ليخت يحظى �أي�صً

من مان�ص�صرت يونايتد، مان�ص�صرت �صيتي، جوفنتو�س وريال مدريد.

�شالح يتفوق على �شواريز وتوري�س
حقق حممد �صالح مهاجم ليفربول، رقًما تاريخًيا خالل �لفوز على �صاوثهامبتون 1-3 

�ول �م�س �صمن �جلولة 33 من �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، وجنح جنم روما �ل�صابق 
يف �إ�صافة �لهدف �لثاين للريدز، يف �صباك �لقدي�صني لينهي �صيامه �لتهديفي يف �آخر 
8 مباريات بكل �لبطوالت، ويف هذ� �ل�صدد، قالت �صبكة »�صكاي �صبورت�س« �إن �صالح 

بات �أ�رسع العب ي�صجل 50 هدًفا مع ليفربول يف �لدوري �الإجنليزي، وجنح �لنجم 
�مل�رسي يف �إحر�ز �الأهد�ف 50 خالل 69 مبار�ة، متفوًقا على �الإ�صباين فرناندو 

توري�س �لذي حقق نف�س �الإجناز يف 72 مو�جهة.وياأتي �الأوروغو�ئي لوي�س �صو�ريز 
باملركز �لثالث يف تاريخ ليفربول، حيث �صجل 50 هدًفا خالل 86 مبار�ة. وال يتفوق 

على �صالح يف هذه �لقائمة يف تاريخ �لربميريليغ �صوى �آالن �صرير، �لذي �أحرز 50 
هدًفا بعد 66 مبار�ة مع بالكبرين ورود فان ني�صتلروي �لذي �صجل نف�س �لعدد عقب 

68 لقاًء برفقة مان�ص�صرت يونايتد.

جوفنتو�س يخطط ل�شفقة تركية
قال تقرير �صحفي �إيطايل �م�س �إن جوفنتو�س يخطط للتعاقد مع العب تركي خالل 

�ملريكاتو �ل�صيفي �ملقبل، ووفًقا ملوقع »كالت�صيو مريكاتو« فاإن جوفنتو�س يوجه 
�أنظاره �إىل مريح دميرييل مد�فع �صا�صولو �ملعار من �أنطاليا �صبور �لرتكي و�لذي 

يقدم �أد�ًء مميًز� بالدوري �الإيطايل، و�أ�صار �أن �ملد�فع �لرتكي، �صارك مع �صا�صولو 
هذ� �ملو�صم يف 6 مباريات منذ �نتقاله �إليه خالل جانفي �ملا�صي، وجنح يف ت�صجيل 

هدفني.

الفخ املعتاد يهدد حلم ليفربول
عن  للدفاع  فر�صته  ليفربول  ينتظر 
بورتو  يو�جه  عندما  �الأوروبي  حلمه 
»�أنفيلد«  �لثالثاء �ملقبل على ملعب 
�أبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  يف 
جنح  قد  ليفربول  وكان  �أوروبا، 
�لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  �لو�صول  يف 
للبطولة يف �ملو�صم �ملا�صي، قبل �أن 
يخ�رس يف �ملحطة �الأخرية �أمام ريال 
�لفريق  �أن  �إال   ،3-1 بنتيجة  مدريد 
�الأملاين  �ملدرب  بقيادة  �الإجنليزي 
�لعودة  على  عازم  كلوب  يورغن 
هذه  ولكن  �لنهائي،  �إىل  �أخرى  مرة 
�ملرة من �أجل حتقيق �للقب �لغائب 
يف  ليفربول  وينتظر  عاًما،   14 منذ 

�ملو�صم �حلايل طريًقا �أ�صهل �إىل ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا مقارنة بالعام �ملا�صي، حيث كان رجال كلوب يف حاجة �إىل 
�لتغلب على �ملناف�س �لعنيد مان�ص�صرت �صيتي للو�صول �إىل �ملحطة قبل �الأخرية يف �لبطولة، �أما �الآن فالتحدي ياأتي �أمام بورتو 
�الأقل كثرًي� على م�صتوى �لقوة، وتتمثل �لعقبة �لتي تهدد �أحالم ليفربول هذ� �ملو�صم، يف معاناته كلما و�جه �لفرق متو�صطة 
�مل�صتوى �لتي تلجاأ �إىل �إغالق �مل�صاحات �أمامه ب�صكل منظم، ما يوؤدي �إىل قلة �حللول و�البتكار من العبي �لو�صط و�لهجوم 
الإرباك دفاعات �ملناف�س. �مل�صكلة �الأوىل و�الأهم يف و�صط ملعب ليفربول منذ منت�صف �ملو�صم �ملا�صي و�لتي تت�صبب يف 
قلة �البتكار هي عدم وجود �صانع �ألعاب قادر على تقدمي �حللول غري �لتقليدية، الإي�صال ثالثي �لهجوم �إىل مرمى �ملناف�صني 
باأ�صهل �لطرق، وظهرت هذه �مل�صكلة حتديًد� عقب رحيل �لرب�زيلي فيليب كوتينيو من ليفربول �إىل بر�صلونة يف جانفي 2018، 

بعد فرتة من �لتمرد الرتد�ء قمي�س �لفريق �لكتالوين.
وفيما يتعلق باملجموعة �حلالية يف و�صط ليفربول، فاإن �آدم الالنا هو �لالعب �الأقرب لتاأدية نف�س دور كوتينيو، �إال �أن �الإ�صابات 
�لتي  و�لبدنية  �لفنية  لياقته  و��صتعادة  با�صتمر�ر يف �ملباريات،  �مل�صاركة  ت�صاعده على  �لتي الحقته هذ� �ملو�صم مل  �لكثرية 
متكنه من حجز مكان �أ�صا�صي يف و�صط �لريدز، و�الأمر نف�صه ينطبق على �لغيني نابي كيتا �لذي ف�صل يف �رتد�ء قمي�س كوتينيو 
بامتياز، ومنذ مطلع �ملو�صم �حلايل وحتى �الآن مل ي�صنع �إال هدفا و�حد� يف كل �لبطوالت، باالإ�صافة �إىل �أنه مل يكت�صب بعد 

ثقة كلوب.
يف �ملو�صم �ملا�صي متكن فريق ليفربول جزئًيا من �لتغلب على م�صكلة غياب �صانع �الألعاب يف �لدور �لثاين، ومل يكن ذلك من 
خالل توظيف العب و�صط جديد قادر على �لقيام باأدو�ر كوتينيو، ولكن كانت �حللول تاأتي من ثالثي �لهجوم حممد �صالح 
�أو  �أمين  كجناح  توظيفه  �صو�ء مت  وذلك  �لناري،  ليفربول  مثلث  �الأبرز يف  �ل�صلع  �صالح  كان  فريمينو،  وروبرتو  ماين  و�صاديو 
كمهاجم �رسيح، فهو قادر على مباغتة �ملناف�س وت�صجيل عدد كبري من �الأهد�ف على مد�ر �ملو�صم، قبل �أن ينطفئ ن�صبًيا 
�أثبتت فاعليتها يف بع�س  �إىل حلول موؤقتة  �لنجم �مل�رسي هذ� �ملو�صم. جلاأ كلوب خالل فرت�ت من �ملو�صم �حلايل  توهج 
�ملباريات فيما يتعلق ب�صناعة �للعب بو�صط ملعب �لريدز، �حلل �الأبرز �ل�صوي�رسي �صريد�ن �صاكريي �لذي رغم تقدميه للقطات 
م�صيئة هذ� �ملو�صم، ولكنه يحتل م�صاحة �صغرية يف ح�صابات يورغن كلوب وال ي�صارك با�صتمر�ر يف �ملباريات، �أما �حلل �لثاين 
فهو �ل�صالح �لذي بات ي�صتخدمه �ملدرب �الأملاين موؤخًر� و�أثبت جناًحا نوعًيا وهو جورد�ن هندر�صون �لذي منحه كلوب حرية 
كبرية يف �لتقدم خلف ثالثي �لهجوم، وظهر ذلك بو�صوح يف �أدو�ر �لالعب �صد �صاوثهامبتون وجناحه يف ترجمة ذلك بت�صجيل 

هدف و�صناعة �آخر.

العب  كوريا  �أدريانو  �أكد 
وب�صكتا�س  �ل�صابق  بر�صلونة 
�صيلفا  د�  نيمار  �أّن  �حلايل 
نادم على قر�ره بالرحيل عن 
و�الن�صمام  �لكتالوين  �لنادي 
�صان  باري�س  �صفوف  �إىل 
يف  �أدريانو  وقال  جريمان، 
كادينا  الإذ�عة  ت�رسيحات 

»حتدثت  �الإ�صبانية:  �صري 
�أ�صابيع،  منذ عدة  نيمار  مع 
�صعر  بر�صلونة  غادر  من  كل 
و�أعتقد  �الأمر  لهذ�  باحلزن 
�أّن مع نيمو �الأمر م�صاعف«، 
وتابع: »بر�صلونة هو �ملر�صح 
بالبطوالت  للفوز  �الأكرب 
�لثالثة وال �أعتقد �أّن �أتلتيكو 

يف  �لفوز  على  قادر  مدريد 
��صتحقو�  لقد  نو،  كامب 
يف  �لدوري  لقب  ح�صد 

.»2014
م�صرية  »�متلكت  و�ختتم: 
باللعب  وباالأخ�س  ر�ئعة 
لعدة  بر�صلونة  �صفوف  يف 
فرت�ت  كانت  لقد  �صنو�ت، 

جدير  تُن�صى«.  ال  عظيمة 
من  لعب  نيمار  �أّن  بالذكر 
2013 حتى 2017 يف بر�صلونة 
م�صجاًل  بطوالت   10 وحقق 
لعب  و�أدريانو  هدًفا،   105
 2010 من  �لكتالوين  للنادي 
دوري  وحقق   2016 حتى 

�أبطال �أوروبا مرتني.

اأدريانو: نيمار نادم على الرحيل عن بر�شلونة

مورينيو يطلب التو�شط للعودة اإىل اإنرت ميالن
�ملركز �لثالث يف ترتيب �ل�صريي �آ ويلعب م�صاء �ليوم �أمام �أتاالنتا على ملعب »جيو�صيبي ميات�صا«.  �الأ�صاطري يف مبار�ته �لودية �الأخرية مع توتنهام بافتتاح ملعب �الأخري �جلديد، لي�صعل �ل�صائعات حول عودته، ويحتل �إنرت حاليًا �الأن�صب لزرع عقلية �نت�صارية يف بيئة �لنري�تزوري، وظهر مورينيو �لفائز مع �إنرت بالثالثية يف 2010 على مقاعد بدالء فريق و�أكمل �لتقرير �أن قر�ر ماروتا تعيني كونتي �ملو�صم �ملقبل يحظى بتاأييد �لرئي�س �صتيفن زهاجن �لذي يرى �ملدرب �الإيطايل كونتي ب�صبب عالقته �لقوية مع بيبي ماروتا رئي�س �لقطاع �لريا�صي، من �صنو�ت عملهما يف جوفنتو�س �صويًا.�لتو�صط مع �الإد�رة �حلالية لعودته لتدريب �لفريق، و�أ�صار �لتقرير �أن رد �الإد�رة �حلالية كان �لرف�س وتف�صيلهم تعيني �أنتونيو خلالفة �ملدرب �حلايل لو�صيانو �صباليتي بد�ية من �ملو�صم �ملقبل، حيث �تي وماركو ترونكيتي بروفري� ع�صو جمل�س �الإد�رة ما�صيمو مور�تي بخ�صو�س عودة �الأول لتدريب �لنري�تزوري، ومت طرح ��صم مورينيو كاأحد �لبدالء �ملقرتحني من قبل �ل�صحافة حتدث تقرير يف �ل�صحافة �الإيطالية �صباح �ل�صبت عن �ت�صاالت بني جوزيه مورينيو �ملدرب �لربتغايل، ورئي�س �إنرت �ل�صابق 
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هرمنا يف انتظار هذه اللحظة التاريخية

اجلزائر...التحول والتحرر ورهانات امل�ستقبل  
يقول رئي�ض جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني الدكتور عبد الرزاق ق�سوم:«اإياكم وبع�ض القرا�سنة الذين يركبون ال�سفينة يف عر�ض 

البحر،ليحولوها عن م�سارها، ويرفعوا �سعارا غري �سعارها..حافظوا على �سفاء النبع، واأ�سالة الطبع، ووحدة اجلمع، و�سلمية الو�سع«- )-جريدة 
الب�سائر،25-31 مار�ض،2019 (

د-وليد بوعديلة 
جامعة �سكيكدة

القول  بهذا  مقالنا  نبداأ  اأن  اأردنا 
ي�صيب  قد  خطر  لكل  للتنبيه 
وقد  اجلزائري،  ال�صعبي  احلراك 
يحقق  ال�صلمي    احلراك   بداأ 
با�صتقالة  ال�صيا�صي،  التحول 
انتظار  يف  بوتفليقة،  الرئي�س 
املحيطة  احلا�صية  كل  ان�صحاب 
وفيها،  منها  واملنتفعة  بال�صلطة 
اجلزائر  يف  لي�س  التغيري  ليقع 
العربية،  ال�صاحة  واإمنا يف  فقط، 
وقدم مالمح راقية تفيد كل دول 
العامل، وقد �صجل التاريخ حمطات 

هامة نحاول اخت�صارها.

 
احلراك..الإرادة و املطالب

ال�صعبي  احلراك  مر  لقد 
ي�صل  اأن  قبل  كثرية  مبحطات 
فيه  ا�صتقال  الذي  2اأفريل  ليوم 
تذكرت  وقد  بوتفليقة،  الرئي�س 
�صيحة ال�صيخ التون�صي«هرمنا يف 
التاريخية«،  اللحظة  هذه  انتظار 
التون�صي  الرئي�س  هرب  عندما 
اإىل  طائرته  يف  العابدين  زين 
التاريخ  �صي�صجل  و  ال�صعودية، 
ال�صعبي،  احلراك  هذا  حمطات 
كانت  فيفري   22 م�صرية  فمن 
عمت  م�صريات  يف  البداية 
الرئي�س  اإعالن  على  للرد  الوطن 
،رغم  فيفري   10 يوم  تر�صحه 
اعرتافه بحالته ال�صحية ال�صعبة، 
مقرتحا على ال�صعب تنظيم ندوة 
وتنظيم  للد�صتور  وتعديال  وطنية 
قانون  وتعديل  لتعديله  ا�صتفتاء 

االنتخابات.
غادر  املرت�صح  الرئي�س  لكن 
م�صت�صفى  يف  ليعالج  الوطن 
فتالحقت  ال�صوي�رسية،  جنيف 
ولنظامه  له  الراف�صة  الوقفات 
ومار�س،  فيفري  �صهري  طيلة 
ومن  االأ�صاتذة،  اإىل  الطلبة  من 
املحامني،ومن  اإىل  ال�صحافيني 
اجلي�س  ومعطوبي  متقاعدي 
كل  ومن  البلدي،...  احلر�س  اإىل 
اجلزائريني،لكن الرئي�س املري�س 
مدير  وقدم  الرت�صح  على  اأ�رس 
املجل�س  ورئي�س  ملفه  حملته  
ي�صتلم امللف دون حرج د�صتوري 

اأو �صيا�صي اأو ...؟؟؟
مار�س  الثامن  م�صرية  وجاءت 
اجلزائرية  املراأة  فيها  لت�صارك 
بقوة رف�صا لل�صلطة الفا�صدة، يف 
م�صريات مليونية �صلمية احتفالية 
وبداأت  العامل،  كل  اأده�صت 
الرتاجع  يف  اخلفية  ال�صلطة 
اأويحي  فاأبعدت  احلراك  اأمام 
برمطان  وجاءتنا  حكومته،  و 
ونائب  اخلارجية  لعمامرة)وزير 
�صافر  وقد  االأول؟؟؟  الوزير 
النظام،  عن  ليدافع  كثرية  لدول 
االأجنبي؟؟(  التدخل  باب  ويفتح 

قال  االإبراهيمي)   واالأخ�رس 
مهمة  يف  لي�س  باأنه  لل�صعب 
ب�صحة  الرئي�س  واأن  ر�صمية؟؟، 
جيدة ويف كامل قواه الذهني؟؟( و 

نور الدين بدوي)رئي�س الوزراء(.
ار�س   11 يوم  الرئي�س  واأعلن 
لعهدة  الرت�صح  عن  تراجعه 
االنتخابات  ويوؤجل  خام�صة، 
الطريق  ورقة  ويقرتح  الرئا�صية 

للم�صتقبل؟؟؟
ال�صلمية  وقفاته  يف  ال�صعب  فرد 
 15( احل�صارية  م�صرياته  يف  و 
النظام  لرموز  مار�س(رف�صا 
�صعارات  يف  والتزوير،  والف�صاد 
راف�صة للتدخل االأجنبي، وموؤكدة 
على رحيل اجلميع )ترحلو..قاع(. 
اإن�صاد  على  الدائم  االإ�رسار  مع 
التون�صي:«اإذا  التحرري  ال�صعر 
ال�صعب يوما اأراد احلياة.. فال اأن 
اأن  لليل  بد  القدر..وال  ي�صتجيب 
ينجلي..وال بد للقيد اأن ينك�رس«، 
والكبار  ال�صغار  وردده  رفعه  وقد 

يف امل�صريات.
الدولية  املواقف  مالمح  وبداأت 
جانب  اإىل  وقوفها  يف  تت�صح 
لكن  الفا�صد،  املنهار  النظام 
احلراك ال�صعبي توا�صل و ان�صمت 
له كل الفئات االجتماعية، وتدعم 
وباإ�رسابات  املدين  بالع�صيان 
اأن  قبل  خمتلفة،  قطاعات  يف 
�صعبه  اإىل  اجلي�س  موقف  مييل 
وتتواىل بيانات احللول الد�صتورية 
وا�صتقالته،يف  الرئي�س  الن�صحاب 
لل�صلطة  م�صبوهة  حتركات  ظل 
الد�صتورية)ال�صعيد  غري  اخلفية 
ومن  ورجاله  بوتفليقة 

ي�صانده؟؟(.
اجلماعات  حتركات  تك�رست  و 
جدار  اأمام  اخلفية  ال�صيا�صية 
الناه�س  املت�صامن،  ال�صعب 
جمد  خلفها  واحدة،  بقوة 
، ومعهم ق�صائد  ال�صهداء ودمهم 
اآل  العيد  وحممد  زكريا  مفدي 
والربناوي...،  وال�صبوكي  خليفة 
بادي�س  بن  �صور  اأكتافهم  وعلى 
وزيغود  وزبانا  وعمريو�س 
 2 يوم  اأم�صية  يو�صف...فكانت 
يف  بوتفليقة  م�صار  نهاية  افريل 
انتظار  يف  اجلمهورية  رئا�صة 
و  رموزه  بكل  النظام  هذا  نهاية 

مار�صاته؟؟؟

هذه �سلطة اأم ع�سابة؟؟

اجلزائري  لل�صباب  كانت  لقد 
كل  ال�صلمي  حراكه  يف  الثائر 
ال�صجاعة لقول احلقيقة و ت�صمية 
دوران  دون  مب�صمياتها  االأمور 
ت�صف   �صعارات  فرفع  ومراوغة،، 
وهو  بالع�صابة،  النظام  رجال 
ما     جاء متاأخرا يف بيان للجي�س 
للمواد  الفوري  للتطبيق  يدعو 
ال�صلطة  ترجع  التي  الد�صتورية 
جاء  وموؤ�ص�صاته،حيث  لل�صعب 
لي�صف  اأفريل   2 يف  اجلي�س  بيان 

ع�صابة   « ب:  الرئي�س  حميط 
امتهنت الغ�س والتدلي�س واخلداع 
با�صم  بيانات  ت�صدر  وهي   ،
غري  بطريقة  اجلمهورية،  رئا�صة 
اجلزائريني  وكاأن  د�صتورية...«، 
ولي�س  مافيوية  جماعة  اأمام 

�صلطة؟؟
الرئي�س  عن  نيابة  حتدثوا  لقد 
القرارات  واتخذوا  ل�صنوات 
الرقاب  يف  وحتكموا  امل�صريية 
العدالة  ووجهوا  االإعالم  وخنقوا 
الأغرا�صهم وحا�رسوا كل اأ�صوات 
الدميوقراطي،  واالنتقال  التغيري 
الذين �صلبوا االأموال ونهبوا  وهم 
حولوها  و  العمومية  املوؤ�ص�صات 
و�رسقوا  ال�صخ�صية،  مل�صاحلهم 
كل ثروات البالد، قبل اأن يكن�صهم 
طلبة  فيها  برز  بثورة  ال�صعب، 
�صلمي   وبحراك  بقوة  اجلامعات 
غلق  رغم  ومتح�رس  منظم 

اجلامعات يف وجوههم؟؟ 
كيف  اجلزائريون  وا�صتغرب 
اأقنعة  ال�صعبي  حراكهم  ك�صف 
لدرجة  الفا�صدة،  الع�صابات 
م�صبوهة  اجتماعات  تنظيم 
ون�رس بيانات مفربكة، وحماوالت 
وغلق  اجلي�س  لت�صويه  غريبة 
وال�صعب،مثل  اجلي�س  بن  العداء 
عن  ال�صادر  اأفريل  االأول  بيان 
اجلمهورية؟؟،  رئا�صة  ي�صري  من 
وحتدث عن ا�صتقالة الرئي�س دون 
حتديد لالآجال ق�صد ربح الوقت 

والفرار؟؟

اجلي�س  اأركان  قيادة  بيان  يقول 
الع�صابة  ممار�صات  ك�صف  الذي 
بعد اأن  ا�صتح�صن ورحب ال�صعب 
 7 املواد  لتفعيل  اجلي�س  مبوقف 
للخروج  الد�صتور،  من  و102  و8 
من االأزمة، :« مع االأ�صف ال�صديد 
بالتماطل  امل�صعى  هذا  قوبل 
قبل  من  والتحايل  بل  والتعنت، 
اإطالة  على  يعملون  اأ�صخا�س 
والذين  وتعقيدها،  االأزمة  عمر 
على  احلفاظ  �صوى  يهمهم  ال 
ال�صيقة  ال�صخ�صية  م�صاحلهم 
ال�صعب  مب�صالح  مكرتثني  غري 

ومب�صري بالدهم«.
املوؤامرات  الع�صابة  وت�صتعمل 
حلماية  واخلداع  والد�صائ�س 
اخلارجية،  و  الداخلية  م�صاحلها 
وال يهمها موت ال�صباب اجلزائري 
يف البحر اأو معاناته حتت االأنفاق 
من  االأوربية  الدول  يف  واجل�صور 
م�صتقبل؟؟  غري  ومن  وثائق  غري 
اأننا  �صابقة  مقاالت  يف  قلنا  وقد 
مل جند من اأبناء الوزراء من ركب 
قوارب املوت؟ ومل جند منهم من 
�صار يف م�صريات  احتجاجية بحثا 

عن العمل اأو ال�صكن اأو العالج؟؟
التاريخي  املوقف  جاء  لقد 
للحل  الفوري  للتطبيق  للجي�س 
اأمام  الباب  ليفتح  الد�صتوري 
احل�صاب القانوين لكل املجرمني 
ال�صهداء  جزائر  حطموا  الذي 

احلراك  على  لاللتفاف  و�صعوا 
ال�صعب  اأحالم  لتحطيم  ال�صعبي 

النوفمربي. 
املوقف  هذا  ال�صعب  ين�صى  ولن 
،كما لن ين�صى الت�صيري احل�صاري 
املختلفة  االأمن  الأجهزة  العاملي 
للم�صريات املليونية، وهي جتربة 
وال  الدول،  لكل  ت�صديرها  ميكن 
م�صتقبال  الدول  تطلب  اأن  غرابة 
من �رسطتنا التكوين لرجال االأمن 
العربية اأو االأوربية اأو االفريقية... 
االحرتايف  التعامل  طريقة  حول 

مع امل�صريات ال�صعبية ال�صخمة.
لقد كررت بيانات قيادة االأركان- 
ال�صعبي-  احلراك  اأيام  كل  يف 
رجال  والتحام  ال�صعب  م�صاندة 
بيان  يف  اأكدت  و  معه،  اجلي�س 
حماية  �رسورة  اأفريل  الثاين  يوم 
ال�صعب من الع�صابة التي ا�صتولت 
االلتفاف  اأرادت  و  مقدراته  علة 
بعد  امل�رسوعة  مطالبه  على 
بطرق  طائلة  ثروات  كونت  ان 
تهريبها  تريد  ثم  �رسعية،  غري 

للخارج؟؟
وهنا تدخلت النيابة العامة لتمنع 
من  وعائالتهم  االأعمال  رجال 
ابتدائية  حتقيقات  وفتح  ال�صفر، 
يف ق�صايا الف�صاد و التهريب...كما 
للموثقني  الوطنية  الغرفة  حذرت 
من  املمنوعني  مع  التعامل  من 
ت�صوية  من  حذرت   ، اأثناء  ال�صفر 
اأعمال  رجال  ل�صالح  معامالت 

م�صبوهني.
و  الد�صتورية  احلول  و�صت�صتمر   
من  النهائي  للخروج  ال�صيا�صية 
توافقي  رئي�س  و�صع  عرب  النفق، 
جلنة  ثم  االنتقالية،  للمرحلة 
االنتخابات  ملراقبة  م�صتقلة 
االنتخابات  قوانني  وتعديل 
ونظافة  فاءات  حكومة  وت�صكيل 

ونزاهة من احلراك ال�صعبي...

احلراك ال�سعبي واأحزاب 
التطبيل؟

املواقف  التاريخ  �صي�صجل 
التحالف  الأحزاب  املخزية 
توا�صل  اأن  اأرادت  التي  الرئا�صي 
ال�صعب،  لرثوات  نهبها  ق�صة 

اال�صتمرارية  برامج  وموا�صلة 
وال�رسقة  واالختال�س  التزوير  يف 
واملح�صوبة و...؟؟؟ قبل اأن ياأتيها 
ليغرقها  ال�صعبي  احلراك  زحف 
بل  للرتاجع،  ويدفعها  ويف�صحها 
وتتحول لراف�صة للرئي�س املري�س 
وترتكه  منه  وتهرب  وعهدته؟ 
وحيدا مري�صا يف ق�رسه؟؟ وتعيد 
الكر�صي  و�صهوة  اخليانة  ق�صة 
دون  ال�صعب  وال�صلطة مع  واملال 
اأي  ومن  اأنتم؟  ب�رس  فاأي  حياء؟ 

انتماء اإن�صي اأنتم؟؟
الع�صابة  حلقات  من  حلقة  اإنها 
بطرية  ال�صعب  �صيحا�صبها  التي 
املواعيد  يف  وقانونية،  د�صتورية 
االنتخابية القادمة،  الأنها وقفت  
لعهدة خام�صة،اإىل  �صده و طّبلت 
رجل  يف  تتحكم  ع�صابة  جانب 
حلزب  بالن�صبة  اأما  مري�س، 
فقد  الوطني،  التحرير  جبهة 
وال�صيا�صي،  املايل  الف�صاد  نخره 
من  �صاهد  و�صهد  باب  ومن 
كتبه  ما   للقارئ   �صاأنقل  اأهلها، 
وهو  بوعزارة  حممد  االأ�صتاذ 
يف  االأفالن  يف  القياديني  اأحد 
الذي  اجلزائري  الدر�س  مقاله« 
فاجاأنا جميعا«.)جريدة اخلرب 29 
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يقول الباحث واملنا�صل ال�صيا�صي 
اأمل  و  بح�رسة  بوعزارة  حممد 
مرتع  اإىل  حتّول  االأفالن:«  عن  
وراء  والالهثني  للعابثني  وكر  و 
االحتكام  دون  والرثوة  الكرا�صي 
لالأدبيات  والن�صو�س التي �صريت 
على مدى عقود �صار هذا احلزب 
يعد  مل  بحيث  جهة،  كان  منذ 
نظامه  وال  االأ�صا�صي  قانونه  ال 
املت�صللني،  هوؤالء  يردع  الداخلي 
فهم يفعلون ما ي�صاوؤون، يطردون 
الذي  بالدخيل  وياأتون  املنا�صل 
دون  وحتتها،  الطاولة  فوق  يدفع 
احتكام  ودون  القانون  من  خوف 
اأ�صبح  لل�صمري واالأخالق، وبذلك 
من  يرفع  املف�صد  الفا�صد  املال 
ي�صاوؤون وي�صقط من يريدون بغري 

ح�صاب«.
ونقرتح يف هذا املقام، تغيري هذا 
احلزب ال�صمه، واإن اأراد ال�رسفاء 
اأن  فيه  بقوا  الدين  والوطنيون 

عملية،  ب�صورة  الوطن  يخدموا 
التحرير  »جبهة  ا�صم  يرتكوا  اأن 
ال  كي  لل�صعب  يعود  الوطني« 
خمربة  م�صوهة  ل�صورة  يتحول 
اأن  فلهم  القادمة،  االأجيال  عن 
يقرتحوا اأي ا�صم، وليدخلوا اللعبة 
ولت�صارك  ولي�صاركوا)  ال�صيا�صية، 
للعهدة  طبلت  التي  االأحزاب  كل 
النظام  من  وانتفعت  اخلام�صة 
�صيا�صاته؟؟(  كل  يف  و�صاندته 
بعيدا  االنتخابية  املواعيد  يف 
عن  وبعيدا  الوطنية،  الرموز  عن 
بعد  الثورية،  ال�رسعية  خطاب 
وال�صارقني  الفا�صدين  حما�صبة 
املباركة  فالثورة  احلال،  بطبيعة 
عنها  يتحدث  اأن  من  واأكرم  اأعز 
الع�صابات؟؟  زمر  من  الفا�صدون 
وهي اكرب  و اأ�رسف من اأن يدخل 
املحلية  للمجال�س  حتت غطائها 
و الوطنية اأ�صحاب املال الفا�صد 

اأو املافيا ال�صيا�صية؟؟
ال�صعبي  احلراك  ي�صهم  وقد 
با�صرتجاع  امل�صتقبلي  بد�صتوره 
ا�صم »جبهة التحرير الوطني« التي 
نا�صل حتت لوائها ال�صهداء، اأمثال 
العربي بن مهيدي و ديدو�س مراد 
وغريهما،  كما نا�صل املجاهدون 
مل  الذين  الوطنيون  النوفمربيون 
االآن  من  وندعو  االأمانة،  يخونوا 
منع  لد�صرتة  تفكري  خلية  لفتح 
ا�صتعمال ا�صم اجلبهة يف  ال�رساع 
الإرجاعه  ندعو  بل   ، ال�صيا�صي 

لل�صمري اجلمعي اجلزائري. 
يف اخلتام

االأبيات  هذه  اختار  النهاية  يف 
ال�صعرية لل�صاعر الوطني الكبري 
الأختم  خليفة  اآل  العيد  ملحمد 

هذه الوقفات:
رحم اهلل مع�رس ال�صهداء

و جزاهم عنا كرمي اجلزاء
و�صقى بالنعيم منهم ترابا
م�صتطابا معطر االأرجاء
 اإمنا تربة اجلزائر مهد

عبقري لثورة العظماء
الهون  على  يرث  مل  من  كل 

والذلة
دا�صته اأرجل االأقوياء

جّل من اخ�صع الطغاة فذلّوا
و عليهم ق�صى بحكم اجلالء 
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ال�شادر عن مركز اجلزيرة للدرا�شات ومركز العودة الفل�شطيني والدار العربية للعلوم نا�شرون

�حلرب �لعاملية �لأوىل و�أثرها 
يف فل�سطني: �إرث مئة عام

يف �شياق الذكرى املئوية للحرب العاملية الأوىل التي درات بني 28  جانفي 1914 و11 نوفمرب 1918، 
ا م�شتقبل الدولة  وتاأثرياتها يف موازين القوى الدولية واجلغرافيا ال�شيا�شية للمنطقة العربية وخ�شو�شً
الفل�شطينية، اأ�شدر مركز اجلزيرة للدرا�شات كتاًبا بعنوان »احلرب العاملية الأوىل واأثرها يف فل�شطني: 

اإرث مئة عام«، يربز النعكا�شات ال�شلبية لهذه حلرب ودبلوما�شية ال�شالم التي تلتها على م�شري ال�شعوب 
ها  العربية بال�شرق الأو�شط؛ اإذ مل يتبنَيّ اإل حديًثا اأن كثرًيا من ال�شطرابات يف ال�شرق الأو�شط مرُدّ

ال�شيا�شة ال�شتعمارية التي ظلت مهيمنة خالل احلرب العاملية الأوىل وما بعدها. 

وكالت 

بحثي  جهد  وهو  الكتاب،  ويُبِينّ 
اجلزيرة  مركز  بي  م�شرتك 
العودة  ومركز  للدرا�شات 
الفل�شطيني -جمع بي اأربعة ع�رش 
من اأبرز املوؤِرنّخي وخرباء القانون 
لدرا�شة  وامل�شوؤولي  والأكادمييي 
احلرب  �شبقت  التي  الأحداث 
التي  والأحداث  الأوىل  العاملية 
تتكَونّن  لكي  تلتها،  والتي  واكبتها 
لدى القارئ روؤية مدرو�شة للأزمة 
الفل�شطينية- اأن احلرب العظمى، 
اأكرث احلروب  كما ُعرفت، مل تكن 
ا  تقتيًل يف التاريخ فح�شب، بل اأي�شً
اأكرثها تبديًل للأحوال؛ فقد متثَنّل 
اأثرها يف تغريات �شيا�شية وثورات 
ومتخ�شت  العامل،  بقاع  كل  يف 
وقررت  جديدة  حدود  عنها 
ولي�س ثمة من هو  م�شري ممالك. 
فل�شطي،  �شعب  من  بذلك  اأخرب 
تنامي  بفعل  م�شتقبله  تاأثَنّر  الذي 
اليهودية  للهجرة  والتاأييد  الدعم 
التغيري  هذا  ويت�شح  احلرب.  اإبان 
فل�شطي  يف  وال�شيا�شي  ال�شكاين 
حيث  �شديًدا؛  ات�شاًحا  اليوم 
يف  اأنف�شهم  الفل�شطينيون  يجد 
اإ�رشائيل،  مع  الأمد  طويل  نزاع 
دولة  وبل  م�رشدين  ويعي�شون 
هذا  وينطوي  جن�شيتها.  يحملون 
واملقاومة  الظلم  من  اخلليط 
تبعات  على  الإن�شانية  والكارثة 
ت�شتحق حتليًل  بالغة  جيو�شيا�شية 

تاريخًينّا وقانونًينّا ثاقبًا.

جذور الأزمة 

الفل�شطينية

الأزمة  جذور  الكتاب  وير�شد 
وعد  ميِثنّل  حيث  الفل�شطينية، 
هت  ُوِجنّ التي  الر�شالة  وهو  بلفور، 
اإىل اللورد روثت�شايلد، يف 2 نوفمرب 
احلكومة  تعهدت  والتي   ،1917
الربيطانية فيها علًنا باإن�شاء وطن 
لليهود يف فل�شطي، مرحلة مهمة 
املتعلقة  الأحداث  �شل�شلة  يف 
بفل�شطي احلديثة والنزاع العربي-
الإ�رشائيلي. ونظًرا اإىل اأنه ارتبط 
فقد  احلربي،  باملجهود  ريب  ول 
اقرتن مب�شائل ما زالت تطيل اأمد 
الفل�شطيني-الإ�رشائيلي،  النزاع 
اأو  الإمربيالية  امل�شالح  وهي: 
فل�شطي،  يف  اجلديد  ال�شتعمار 
للم�شاألة  اجليو�شرتاتيجية  واللعبة 
املتعلقة  وال�شيا�شة  ال�رشقية، 
الأو�شط،  ال�رشق  بجغرافية 
يرتبط  الذي  الدور  ومفاهيم 
وبعد  اليهودي.  ال�شتات  ب�شوت 
العاملية  احلرب  اندلع  من  قرن 
اإ�شدار  دوافع  زالت  ما  الأوىل، 
بي  للنقا�س  مو�شوًعا  بلفور  وعد 
اأن  الباحثي  اأحد  ويرى  الباحثي. 
فل�شطي  بها  لت  التي حتَونّ الكيفية 
»ق�شة  تَُعُدنّ  اإ�رشائيل  فاأ�شبحت 
خماَدَعة وخيانة ل حَدنّ لهما«. فعند 
الأوىل، مل  العاملية  احلرب  انتهاء 
يكن مبقدور الفل�شطينيي بتاًتا اأن 
يت�شدوا لتحديات حكم ا�شتعماري 
عام  بداأ  عليهم  جديد  بريطاين 
1917؛ حيث كانوا مزارعي ب�شطاء 
هيمنة  من  يتخل�شون  يكادوا  مل 
�شنة،   400 دامت  عليهم  تركية 
الربيطاين  احلكم  اقرتن  وحيث 

هي  متقدمة  �شيا�شية  بحركة 
ال�شهيونية، التي كانت كل غاياتها 
ِلنّلوا  وباًل عليهم. »لقد ُخدعوا و�شُ
مبا  بدًءا  الوقت  طيلة  واأُخ�شعوا 
الأوىل  العاملية  احلرب  نهاية  قبل 
 .1948 عام  اإ�رشائيل  قيام  وحتى 
العظمى  اخليانة  هذه  بذور  كانت 
قد ُزرعت يف وعد بلفور عام 1917 
ال�شلم يف  اعتُمدت يف موؤمتر  ثم 
ذلك  بُعيد  وتعززت  رميو،  �شان 
فل�شطي  على  بريطانيا  بانتداب 

عام 1922«. 

النتداب الربيطاين على 
فل�شطني

النتداب  اأن  اإىل  املوؤَلَنّف  واأ�شار 
الربيطاين على فل�شطي كان اإطاًرا 
اأدارت  معقًدا  ود�شتورًينّا  قانونًينّا 
احتللها  خلله  من  بريطانيا 
من  نوًعا  ل  �شَكنّ لقد  لفل�شطي. 
القف�س احلديدي للفل�شطينيي، مل 
يتمكنوا اأبًدا من الفكاك منه، �شواء 
خلل النتداب اأو بعده. لقد ق�شد 
بالنتداب  الربيطانيون  ال�شا�شة 
العربية  الأغلبية  حرمان  حتديًدا 
م�شريها  تقرير  يف  حقها  من 
يهيئون  كانوا  بينما  هذا،  بنف�شها. 
واأو�شح  اليهودية.  للأقلية  ذلك 
على  الربيطانية  احلكومات  اأن 
تعاقبها مل تكن م�شتعدة للت�شجيع 
�شبيل  يف  تقدم  اأي  اإحراز  على 
حقهم  على  الفل�شطينيي  ح�شول 
اأو  باأنف�شهم،  م�شريهم  تقرير  يف 
املتعلق  املبداأ  حتقيق  �شبيل  يف 
متثل  حكومة  اإن�شاء  وهو  بذلك 

يت�شنى  بحيث  الفئات،  خمتلف 
يف  ال�شاحقة  العربية  للأغلبية 
للم�رشوع  بفعالية  الت�شدي  البلد 
مارتن  ال�شري  ويرى  ال�شهيوين. 
للحركة  البارز  املوؤرخ  غلربت، 
�شيا�شة  »لَُبنّ  اأن  ال�شهيونية، 
احليلولة  كان  الربيطاين  النتداب 
دون قيام موؤ�ش�شات متثيلية طاملا 
اأغلبية  فل�شطي  يف  هناك  كانت 
ينفي  اأن  للمرء  عربية«. ول ميكن 
اأنه كان ثمة بُعد عن�رشي لل�شيا�شة 

الربيطانية.

ن�شال الالجئني 
الفل�شطينيني

الكتاب  يتناول  اآخر،  جانب  من 
الفل�شطينيي  اللجئي  ن�شال 
قانونية  حماية  على  للح�شول 
وهو  والتعوي�س  العودة  حق  وعلى 
�شامل  �شيا�شي  بن�شال  يتعلق  اأمر 
اعرتاف  على  احل�شول  اأجل  من 
باعتبارهم  وجماعي  فردي 
يف  رئي�شية  م�شلحة  ذوي  مدنيي 
الفل�شطيني  ال�شعب  �شعي  اإطار 
تقرير  حق  على  للح�شول  ككل 
الكتاب  ويُلخ�س  بنف�شه.  م�شريه 
جنم  الذي  امل�شطرب  التاريخ 
اأكرب  وعن  �شيا�شي  ا�شتع�شاء  عن 
العامل.  يف  امل�رشدين  من  فئة 
ا ما جنم عن ذلك من  اأي�شً م  ويقِونّ
اللجئي،  لهوؤلء  حماية«  »فجوة 
التطورات يف  اأحدث  اإىل  ويتطرق 
القانون الدويل اخلا�س باللجئي 
بالت�رشيد  املتعلقة  والنقا�شات 
للحماية  اإمكانات جديدة  وبتوفري 

و�شع  اأن  اإىل  ويخل�س  القانونية. 
القانون  على  املرتتبة  اللتزامات 
اإطار  يف  التنفيذ  مو�شع  الدويل 
نقا�شات �شيا�شية و�شعبية واإ�رشاك 
فيها  الفل�شطينيي  اللجئي 
امل�شلحة  اأ�شحاب  باعتبارهم 
دور  لهما  كان  كمدنيي  الأوىل 
رئي�شي يف توفري احلماية القانونية 
لهم وتهيئة فر�س اأكرب للخروج من 
م�شاعي  اإليه  و�شلت  الذي  املاأزق 

احلل ال�شلمي. 
ا ال�شوؤال عن  اأي�شً ويناق�س الكتاب 
احلربان  بها  اأك�شبت  التي  الكيفية 
والثانية،  الأوىل  العامليتان، 
هذا  وي�شتند  ح�شانًة.  اإ�رشائيَل 
اإ�رشائيل  اأن  فر�شية  اإىل  ال�شوؤال 
تتمتع بح�شانة واأن هذه احل�شانة 
اإ�رشائيل  وح�شانة  به.  م�شلَنّم  اأمر 
م�شوؤولية  اأية  من  اإعفاوؤها  هي 
الدويل  القانون  عليها  يفر�شها 
ا متنحها  ومتتعها بو�شع خا�س جًدنّ
ُمنحت  وقد  الغربية.  الدول  اإياه 
رخ�شة  الواقع-  -بحكم  اإ�رشائيل 
للقتل والحتلل، مل مُتنَْح اإىل اأية 
دولة اأخرى غري الوليات املتحدة 

الأمريكية.
امل�رشوع  ا�شرتاتيجيات 

ال�شتعماري
ا�شرتاتيجيات  املوؤَلَنّف  ويربز 
امل�رشوع ال�شتعماري يف الإجهاز 
اإ�رشائيل  واإن�شاء  فل�شطي  على 
جتربة  يعتربه  فيما  اأنقا�شها  على 
فهذا  العامل.  تاريخ  يف  فريدة 
غري  ال�شتعماري  امل�رشوع 
اأي م�رشوع  املعتاد يتجاوز حدود 
واأمَده.  ومناهَجه  ا�شتعماري 
العوامل  من  عدد  بي  جمع  لقد 

م�رشوع  يف  جتتمع  اأن  ا  جًدنّ يندر 
اأن  العوامل  تلك  بي  من  غريه. 
املعتقدات  ا�شتخدم  امل�رشوع 
العامل  �شكان  من  لأقلية  الدينية 
البلد  يف  اأغلبية  لجتثاث  كمربر 
امل�شتعَمر. ولتحقيق ذلك الغر�س، 
افرتا�شي  على  امل�رشوع  اعتمد 
َو�ْشوا�ِشيَنٍّة  دينية  يتعلقان مبخاوف 

وُكره ديني خمالف للعادة:
ك�شاميي  اليهود  معاداة  الأول: 
اأن  ميكن  ول  اأوروبا  يف  وباًء  تَُعُدنّ 
واحلل  اأبًدا.  فيها  اليهود  يُقبل 
بعيد  مكان  يف  يكون  اأن  لبد 
به.  علقة  لليهود  تكون  اأن  ميكن 
ال�شبب  اأن  ال�شهيونية  ارتاأت  وقد 
هو  فل�شطي  ل�شتعمار  الأول 
اأوروبا  يف  ال�شطهاد  من  النجاة 
لذلك  علقة  ول  الأوروبيي  بيد 

بالفل�شطينيي. 

مقاومة الفل�شطينيني 
لال�شتعمار

الفل�شطينيي  مقاومة  اأن  الثاين: 
لل�شتعمار تعزى اإىل بُغ�ٍس لليهود 
تعاليم  تفر�شها  دينية  لعتبارات 
ال�شهيونية  اأثارت  لذا،  الإ�شلم. 
خوًفا من الإ�شلم وطلبت الن�رشة 
يتخلَنّوا  مل  الذين  امل�شيحيي  من 
ال�شليبية  احلملت  روح  عن 
فرتجموها يف هذه الأيام اإىل رهاب 
على  ال�شواهد  ومن  الإ�شلم.  من 
املقاومة  بي  اإ�رشائيل  ربط  ذلك 
القاعدة  تنظيم  وبي  الإ�شلمية 
وتنظيم »الدولة الإ�شلمية« وبوكو 

حرام.
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للكاتب والناقد �شمري غريب

»خلود �ملحبة«.. �سذر�ت من حياة غريب و�آخرين
ال�شحفي  العمل  من  عقود  بعد 
الثقافية  املوؤ�ش�شات  باإدارة  واخلربة 
الكاتب  يطل  وخارجها،  م�رش  يف 
بكتاب جديد  والناقد �شمري غريب، 
ليخلد  املحبة  مبداد  �شطوره  خط 
حياته  يف  عربوا  ممن  بع�شاً  فيه 
متحه  مل  اأثراً  القلب  يف  وتركوا 

ال�شني.
تتابع  ومع  العنوان  من  وانطلقاً 
الن�شو�س يك�رش كتاب »خلود املحبة« 
الهيئة  عن  �شفحة   328 يف  ال�شادر 
الت�شنيف  للكتاب،  العامة  امل�رشية 
على  يحتوي  فهو  للكتب،  املعتاد 
ق�شريتي  وق�شتي  �شحفية  مقالت 
ون�شي �شعريي، م�شافاً اإليهم الكثري 

توثق  التي  وامل�شتندات  ال�شور  من 
لأحداث و�شخ�شيات بارزة.

الكتاب  مقدمة  يف  غريب  يقول 
من  نتفاً  الكتاب  هذا  اعتبار  »ميكن 
�شرية ذاتية ومدخًل وثائقياً مبا فيه 
فوتوغرافية  و�شور  معلومات  من 
تن�رش  �شخ�شية  خلطابات  و�شور 

للمرة الأوىل«.
واأ�شاف »املهم اأن كل ن�شو�س كتابي 
لأ�شخا�شها  حمبتي  عن  تعرب  هنا 
واأنقى  اأجمل  هناك  وهل  واأماكنها، 
من املحبة؟ وهل هناك اأكرث خلوداً 

من خلود املحبة؟«.
�شحفياً  العملية  حياته  غريب  وبداأ 
ينتقل  اأن  قبل  الأخبار،  جريدة  يف 

تقلد  التي  الثقافة،  بوزارة  للعمل 
رئي�س  منها  عديدة  منا�شب  فيها 
ورئي�س  الثقافية،  التنمية  �شندوق 
دار الكتب والوثائق القومية، ورئي�س 
احل�شاري،  للتن�شيق  القومي  اجلهاز 
للفنون  امل�رشية  الأكادميية  ومدير 

يف روما.
واأ�شدر العديد من املوؤلفات النقدية 
ان�شب معظمها على  خلل م�شواره 
يف  »ال�رشيالية  منها  الت�شكيلي  الفن 
يف  اخليال«  و«راية   1986 يف  م�رش« 
زمن: �شفحات  و«نقو�س على   1993
 1997 الت�شكيلي« يف  الفن  تاريخ  من 
و«يف تاأريخ الفنون اجلميلة« يف 1998 

و«كتاب الفن« يف 2003.

�شامية
ويحمل الن�س الفتتاحي ذات عنوان 
الكتاب »خلود املحبة« والذي يهديه 
املوؤلف لزوجته الراحلة �شامية التي 
�شجونه  فيه  ويبث   2004 يف  توفيت 
بعد غياب �رشيكة  بالوحدة  و�شعوره 

احلياة.
مل  »اأنت  املقاطع  اأحد  يف  ويقول 
اأنا  ول  يوماً  عني  الرحيل  ت�شتهي 
عنك  رغماً  عني  رحلت  ا�شتهيت، 
بك،  والت�شقت  معي  وجودك  فزاد 
املوت  ت�شبثت مبركب  اأنني  تعرفي 
مني  ياأخذك  ل  حتى  كله  بج�شدي 

لكنه - بالطبع - كان اأقوى«.
وحتمل الن�شو�س التالية اأ�شماء بع�س 

والعربية  امل�رشية  ال�شخ�شيات  من 
منهم  خمتلفة  جمالت  يف  البارزة 
من رحل مثل ال�شحفي جلل الدين 
احلمام�شي، وال�شاعر حممد عفيفي 
�شلح  الديكور  ومهند�س  مطر 
اأ�شلن،  اإبراهيم  والكاتب  مرعي، 
واآخرون على قيد احلياة مثل الفنان 
الثقافة  ووزير  حني،  اآدم  الت�شكيلي 
ي�رشد  احلميد،  عبد  �شاكر  الأ�شبق 
وخمت�رش  �شيق  باأ�شلوب  املوؤلف 
من  بكل  علقته  باملحبة،  ومفعم 

هوؤلء اأو مواقف جمعته بهم.
موكب »املحمل«

ورويدا رويدا ينتقل غريب من حمبة 
واملدن  الأماكن  ع�شق  اإىل  الب�رش 

عن  ال�رشدية  ن�شو�شه  يف  فيتحدث 
�رشم ال�شيخ وباري�س ولبنان، وكذلك 
دار الكتب والوثائق القومية القدمية 
يف باب اخللق ومطعم جروبي بو�شط 

البلد.
من  الأخري  للجزء  الو�شول  ومع 
باإلقاء ال�شوء  الكتاب تكتمل ال�شورة 
عن  غريب  يحكي  اإذ  البدايات  على 
ن�شاأته وطفولته يف حمافظة اأ�شيوط 
التي  املرحلة  وهي  م�رش،  بجنوب 
ميزج فيها اخلا�س بالعام، وي�شرتجع 
والجتماعية  ال�شيا�شية  الأحداث 
و�شكلت   1952 ثورة  واكبت  التي 

حينها �شخ�شيته هو واأبناء جيله.
وكالت 
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ملتقى تون�س الدويل حول التنوع الثقايف

اجلزائري العربي بوعمامة يرافع عن 
دور و�سائل الإعالم يف التنوع الثقايف

رافع الباحث اجلزائري والأكادميي يف علوم الت�شال والإعالم العربي بوعمامة يف ملتقى تون�س الدويل حول 
التنوع الثقايف عن اأهمية ال�شتثمار يف من�شات العالم التقليدي واجلديد يف اإثراء امل�شهد الثقايف والجتماعي 

لبلدان العامل العربي والتعامل مع هذا املعطى ككيان ثري ل يق�شي الكيانات الجتماعية واجلماعات  واعترب 
الباحث من جامعة م�شتغامن اأن و�شائل الإعالم ت�شاهم بدور فعال واأ�شا�شي يف تكري�س ثقافة التعدد �شواء على 

م�شتوى الآراء التي ت�شتهدف ال�شاأن العمومي للمجتمع اأو يف نقل التقاليد والعادات واملمار�شات التي تتبناها 
جمعيات يف اإطار مكون للوحدة اجلامعة وقال الدكتور العربي بوعمامة اأن العامل ي�شهد يف حلظته الراهنة نوعا من 
الختزال لكل مكونات املجتمع و نوعا من ال�شطب و ال�شتبعاد للعديد من الهويات على اأ�ش�س اجتماعية و ثقافية ، 
اإ�شافة لتمزقات بنيوية يف ن�شيجه املجتمعي، خ�شو�شا يف املجتمعات العربية متنوعة النتماءات، و التي ف�شلت يف 
م�شروع بناء املجتمع املتنوع الذي يدمج يف ن�شيجه الواحد جمموعة هويات تت�شامن بني بع�شها و تتكامل لتغليب 

النتماء الوطني العام الذي ُيوحد كل املكونات يف بوتقة اأو ن�شيج الدولة الوطنية.

م.اأمني  .

املجتمعات  �سياق  ففي 
تعود  الراهن،  العربية 
ن�سيج  اإفقار  م�سوؤولية 
اختالل  و  الثقايف  التنوع 
الرمزي  املتوازن  التمثيل 
املجتمعية  الهويات  لكل 
ف�سل  اإىل  اأ�سا�سية  بدرجة 
و  ال�سيا�سية  املنظومة 
مل  التي  ذاتها  االجتماعية 
بني  التوازن  الإقامة  ت�سعى 
داخلها  الفرعية  الهويات 
بينها  التداخل ما  يف اجتاه 
امل�ساواة  اأ�سا�س  على 
و  املرئية  و  الربوز  يف 
املجتمعية،وبلورة  الفاعلية 
ثقافيا  متنوعة  جمتمعات 
التي  املظلة  مبثابة  تكون 

ين�سوي حتتها اجلميع.
ويواجه مفهوم التنوع الثقايف 
رهانات �سعبة الك�سب على 
العربية  املجتمعات  �سعيد 
ال�سغط  حتت  ترزح  التي 
واالإيديولوجي  ال�سيا�سي 
اليوم  ن�سطدم  حيث   ،
مفرطة  رمزية  بح�سا�سية 
التنوع  مو�سوع  تناول  يف 
من  وخ�سو�سا  الثقايف 
اإىل  ت�ستند  التي  التيارات 
منغلقة  و  مغلوطة  مفاهيم 
على  وتهيمن  ذاتها  على 
اخلطاب املجتمعي و ترى 
التنوع  اأ�سكال  اأي �سكل من 
خ�سو�سية  مع  تعار�سا 
اأفرز  مما  املجتمع، 
احتواء  على  القدرة  عدم 
الثقافية  الروافد  خمتلف 

و  الرمزية  و  املجتمعية  و 
�سالح  يف  لت�سب  �سهرها 

التيار الثقايف الرئي�سي.

املتغريات 
التكنولوجية 

والتنوع الثقايف

اأن نفاذ املتغري التكنولوجي 
ل�سلب املنظومة املجتمعية 
ا�ستخدام  كثافة  زيادة  و 
االت�سالية  التكنولوجيات 
االعتماد  درجة  و  اجلديدة 
وترية  من  �َسَع  عليها 
و  االجتماعية  التحوالت 
املجتمعات  داخل  الرمزية 
العربية، فالبيئة االفرتا�سية 
َخلق  نحو  تَدفع  اجلديدة 
�سائلة  هويات  وت�سكيل 
االنعتاق  وكذا  ومرنة 
املتكل�ّسة  الثنائيات  من 
وجتاوز خمتلف التق�سيمات 
اجلائرة  ثقافية  ال�سو�سيو 
اأغلب  يف  املتحيزة  و 
يوفر  حيث  االأحوال. 
اجلديد  االفرتا�سي  احليّز 
مبتكرة  تعمل  ديناميات 
امل�ستخدمني  حترير  على 

من �سغط الهوية
النقدي  التوغل  ان  ثم 
بة  ر مقا �سيخ   تر و
متثل  كيفيات  معرفية  يف 
ومتثيل التنوع الثقايف  داخل 
والو�سائط  اأن�ساق  خمتلف 
اأحد  ي�سكل  االإعالمية 
املتغريات الهامة يف درا�سة 
التنوع  واإ�سكاليات  موا�سيع 
اأبعاده  خمتلف  يف  الثقايف 

كما يجب تفكيك وا�ستقراء 
حمموالت التنوع الثقايف يف 
واالعتماد  امليديا  و�سائط 
ونقدية  اآليات حتليلية  على 
لتناول  مناذج  وحتديد 
التنوع  لق�سايا  االإعالم 

الثقاقي  .

ملتقى تون�س فر�شة 
للباحثني لن�شر 

ثقافة التنوع باأبعاده

الدكتور  الباحث  واعترب 
اأن ملتقى  العربي بوعمامة 
هامة  �سانحة  كان  تون�س 
هامة للباحثني واالعالميني 
العامل  دول  خمتلف  من 
عمل  ثقافة  لن�س  العربي 
وعميق  واأ�سيل  راق  بحي 
الراهن  ق�سايا  يتناول 
وربطه  اأبعاده  يف  العربي 
املوجود  الثقايف  بالتنوع 
معه  التعامل  ثمة  ومن 
ال  الدرا�سة  يقت�سي  كواقع 
الدكتور  واأ�سار  التوج�س 
يف  تعي�س  التي  اجلزائر  اأن 
التاريخية  اللحظات  هذه 
تاريخها  يف  الفارقية 
مع  تتعامل  ال�سيا�سي 
خمتلف القناعات ال�سيا�سية 
ثري  كمخزون  والثقافية 
واأ�سار  الوطنية  للوحدة 
االأ�ستاذ يف مداخلته اإىل اأن 
االآخر  يلغي  ال  التنوع  هذا 
يف  لقوة  يوؤ�س�س  اأن  بل 
وينقل  والتو�سيف  الطرح 
نوعي  م�سهد  اإىل  ال�سباب 
والقناعات  الثقافات  من 

واالأفكار التي تبني اجلزائر 
ثقافيا و�سيا�سيا واجتماعيا 
اإىل  داعيا  واقت�ساديا 
لو�سائل  يكون  اأن  �سورة 
وكفاءات  قيادات  االإعالم 
ق�سايا  تناول  على  قادرة 
بروؤية  الثقايف  التنوع 
وبطرح  مو�سوعية  عميقة 
الر�سيد  رفع  على  يركز 
املتلقي  لدى  املعلوماتي 
مظاهر  اأي  ن�س  بدل 
الوحدة  ت�ستهدف  ور�سائل 
للمجتمع  اجلامع  والكيان 
التاريخية  ومرجعياته 
الباحث  واعترب  والدينية 
اأن ملتقى  العربي بوعمامة 
التنوع  حول  الدويل  تون�س 
االإعالم  وو�سائل  الثقايف 
حمطة  احلقيقة  يف  �سكل 
ودعم  لتاأ�سيل  فا�سلة 
ت�ستغل  اأكادميية  بحوث 
على املو�سوع لدى العديد 
واالأ�ساتذة يف  الباحثني  من 
م�سريا  واالإعالم  االت�سال 
االت�سال  خمرب  اأن  اإىل 
يعمل  باجلزائر  واالإعالم 
اإعداد  على  بحث  بفرق 
الدرا�سات  من  العديد 
وبيئة  باالإعالم  تهتم  التي 
والعمل  اجلديد  االت�سال 
االإعالمي يف ظل التغريات 
الثقافية واملجتمعية واعترب 
البحثي  العمل  اأن  الباحث 
ينتقل  اأن  واالأكادميي يجب 
الباحثني  بني  تعاون  اإىل 
العرب عرب منابر جامعاتهم 
االأكادميية  وموؤ�س�ساتهم 
اإدراج  حبي�س  يبقى  ال  وان 
التي  واجلامعات  املخابر 

م�سوع  يف  تتكل  اأن  يجب 
تاأخر جت�سيده  بحث عربي 

�سنوات طويلة .

امل�شهد الثقايف 
املتعدد يف اجلزائر 

موؤ�شر قوة

العربي  الدكتور  وقال 
على  يعرج  وهو  بوعمامة 
متتاز  الذي  الثقايف  التنوع 
التنوع  هذا  على  اجلزائر  به 
الذي يجب اأن تواكبه و�سائل 
لقوة  موؤ�س  هو  االإعالم 
خمزونه  ووطن  جمتمع 
ومتنوع  ثري  التاريخي 
لن�ساالت  يوؤ�س�س  وطابع 
اإلغاوؤها  ميكن  ال  واأجماد 
والتحليل  التوثيق  �سياق  يف 
العديد  اأن  الباحث  واعترب 
بيت  امل�سرتك  الروابط  من 
ترتكز  وتون�س  اجلزائر 
اأ�سيل  تاريخي  بعد  على 
بهذه  االهتمام  ويجب  ثوري 
الروابط التاريخية والثقافية 
يف  العربي  العامل  دول  بني 
االإعالمي  والتناول  البحوث 
والعمل  العربي  الو�سع  الأن 
هذه  يف  يعي�س  امل�سرتك 
مراحله  اأ�سعب  اللحظات 

بامل�ستوى  ينعدم  يكاد  وهو 
قبل  من  املن�سودة  والغاية 
ودعا  العربية  ال�سعوب 
مركز  اجناز  اإىل  الباحث 
يدعم  العربية  للثقافة  عربي 
التوجهات والثقافات العربية 
لعمل  ويوؤ�س�س  امل�سرتكة 
يف  خا�سة  اإعالمي  عربي 
الذي  بالذات  امللف  هذا 
اجلامعة  له  تويل  اأن  يجب 
خا�سة  كبرية  اأهمية  العربية 
يف  لهم  العرب  الباحثني  وان 
العربية  الدول  من  العديد 
وبحثية  اأكادميية  اإ�سهامات 
املو�سوع  هذا  يف  نوعية 
اأن  يجب  الذي  بالذات 
العمل  يف  اأولوية  يكون 
الذي مل  واالأكادميي  البحثي 
عربي  جهد  اإىل  بعد  ينتقل 
رهانات  على  يركز  م�سرتك 
الثقايف  وخمزونهم  العرب 
واعترب  امل�سرتك  والتاريخي 
اأن  بوعمامة  العربي  الدكتور 
فر�سة  يعترب  تون�س  ملتقى 
ال�سيا�سات  ملراجعة  هامة 
تهتم  ال  التي  االأكادميية 
العربي  البحثي  بالعمل  بعد 
معاجلة  يف  �سواء  امل�سرتك 
ق�سايا  اأو  الراهن  موا�سيع 

تاريخية جامعة وم�سرتكة  .

اأيام 27 و28 و29 اأفريل اجلاري

م�سابقة يف احلكاية ال�سعبية الرتاثية بغرداية
للرتاث  اإمكرا�س  جمعية  تنظم 
والفلكلور ببلدية العطف جتنينت 
�سهر  مبنا�سبة  غرداية،  والية 
يف  م�سابقة    ،  2019 الرتاث 
احلكاية ال�سعبية الرتاثية احلكاية 
- تانفو�ست le conte- » حتت 
ح�سن  ال�سعبية  »احلكاية  �سعار 
هذه  ،وتقام  ال�سعوب  لذاكرة 
االأيام  مع  باملوازاة  الفعالية 

التعابري  جمال   يف  التكوينية 
اأيام  واملقامة  ال�سفوية،  االأدبية 

27 و28 و29  اأفريل  2019.

احلفاظ على الرتاث 
والتنوع الثقايف يف 

اجلزائر

هذه  ت�سعى  ال�سياق  ذات  ويف 

الرتاث  على  للحفاظ  الفعالية   
غرداية   منطقة  يف   الزاخر  
والتنوع  للح�سارة  مراآة  فهو 
وعليه  اجلزائر   يف  الثقايف 
من  كل   امل�سابقة   هذه  ت�سم 
والق�س�س  الرتاثية   احلكايات 
وحكايات  واالأ�ساطري  واحلكايات 
و«تنفا�س«  وعليه فهذه  اجلدات 
لكل  مفتوحة  �ستكون  املناف�سة 

ولقد  اجلن�سني  االأعمار  من كال 
اجلهة  طرف  من  حتديد  مت 
اأن  امل�سابقة  لهذه  املنظمة 
تكون الق�سة  اأو احلكاية مكتوبة 
اللغة   يف  واملتمثلة   3 باللغات 
املزابية   « واالأمازيغية  العربية 
�ست�سلم  كما   ، والفرن�سية   «
لدى  للمتمدر�سني  امل�ساركات 
اإدارة  موؤ�س�ساتهم التعليمية والتي 

�سيتم ت�سحيحها من قبل اأ�ساتذة 
الل�سانيات   يف  متخ�س�سني 

والرتاث  .

ر�شد جوائز حتفيزية 
يف امل�شابقة

ر�سد  مت  فلقد  املقابل  ويف 
م�سابقة  يف  حتفيزية  جوائز 

الرتاثية  ال�سعبية  احلكاية  يف 
 le conte تانفو�ست   - احلكاية 
يحظى  كما   ، االأوائل  للفائزين   «
اأ�سحاب االأعمال القيمة بفر�سة 
التكوينية   الور�سات  للم�ساركة يف 
من  �ستكون  والتي  احلكاية  حول 
يف  متخ�س�سني  اأ�ساتذة  تاأطري 

هذا املجال .
حكيم مالك



امل�شي يوميًا مينع الإعاقة 
لدى مر�شى التهاب املفا�شل

�أفاد باحثون �أن �أقل من 10 دقائق 
�ل�رسيع  �مل�شي  من  �ليوم،  يف 
ميكن �أن ي�شاعد يف منع �لإعاقة 
�لتهاب  باألم  �مل�شابني  لدى 
�أو  �لورك  �أو  �لركبة  �ملفا�شل يف 

�لكاحل �أو �لقدم.
�لرئي�شية  �لدر��شة  موؤلفة  وقالت 
�لطب  كلية  من  دنلوب  دوروثي 
»�إن  �لوقائي يف جامعة �شيكاغو: 
�مل�شابني  �لأ�شخا�ص  ممار�شة 
�لن�شاط  �ملفا�شل،  بالتهاب 
�لبدين �ل�رسيع ملدة �شاعة و�حدة 
من  �أقل  مبعدل  �أي  �لأ�شبوع  يف 
على  يعمل  يومياً،  دقائق   10
بالإعاقة  �لإ�شابة  من  �لوقاية 
دنلوب  و�أ�شافت  كبرية«  بن�شبة 
»هذ�  جامعي  �شحفي  بيان  يف 
قد  �لتمرين  من  �لق�شري  �لوقت 
منط  بدء  على  �مل�شنني  يحفز 
للح�شول على  بدنياً،  ن�شط  حياة 
�لفو�ئد  من  و��شعة  جمموعة 
�لن�شاط  عن  تنجم  �لتي  �ل�شحية 

هي  دنلولب  قامت  وقد  �لبدين« 
وفريقها بتحليل �أربع �شنو�ت من 
من   1500 من  �أكرث  من  �لبيانات 
�آلم  من  عانو�  �لذين  �ل�شن  كبار 
�ل�شفلية  مفا�شلهم  يف  ت�شلب  �أو 
ب�شبب ه�شا�شة �لعظام، يف كل من 
وكولومبو�ص  وبيت�شبريغ  بالتيمور 

ر�شد  ومت  وباوتوكيت.  و�أوهايو 
لدى  �لبدين  �لن�شاط  م�شتويات 
جهاز  با�شتخد�م  �مل�شاركني 

ميكن �رتد�وؤه.
ممار�شة  �أن  �لدر��شة  ووجدت 
�لن�شاط �لبدين �ملعتدل �إىل �لقوي 
ملدة �شاعة يف �لأ�شبوع يقلل من 

خطر �لإ�شابة بالإعاقة.
يذكر �أن حو�يل 14 مليون �أمريكي 
من كبار �ل�شن يعانون من �لتهاب 
وي�شاب  �لركبة،  يف  �ملفا�شل 
حو�يل 2 من كل 5 �أ�شخا�ص منهم 
موقع  �أورد  ما  بح�شب  بالإعاقة، 

»يو بي �آي« �لإلكرتوين.
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ال�شحك 30 دقيقة يف اليوم 

ي�شاعد يف اإطالة العمر
ك�شفت نتائج در��شة �أجر�ها �أطباء معهد »ريز�« للطب �لنف�شي 

�جل�شدي، �أن �ل�شحك ملدة 30 دقيقة يوميا ميكن �أن يح�شن 
موؤ�رس�ت عمل �أع�شاء �جل�شم ووفقا لنتائج �لدر��شة �لتي 

�أجر�ها �لأطباء، فاإن �ل�شحك لـ 30 دقيقة يف �ليوم، له تاأثري 
�إيجابي و�شحي يف �جل�شم. فمثال، ي�شاعد �ل�شحك �ملنتظم 

على حت�شني نوعية �لنوم ويحمي من تاأثري �لإجهاد وينظم عمل 
�لقلب و�لكبد و�لرئتني.

وي�شري �لأطباء �إىل �أن »�لهتز�ز�ت �لتي ي�شببها �ل�شحك حتفز 
�لدورة �لدموية وحركة �لأع�شاء �لد�خلية، ما يحميها من 

�لركود. ويعد �ل�شحك مهما جد� خا�شة لأولئك �لذين بلغو� 
�لأربعني من �لعمر، ففي هذ� �لعمر تتعزز مناعة �جل�شم وهذ� 

مهم جد� للوقاية من �ل�رسطان«.
وي�شيف �لباحثون �أنه عند �ل�شحك، تنخف�ص نب�شات �لقلب 
وتتو�شع �ل�رس�يني وين�شط مركب »�إنرتفريون-غاما«، ويزيد 

�إفر�ز �لأج�شام �مل�شادة )�لغلوبولني �ملناعي(. كما تر�فق هذ� 
زيادة يف �لنو�قل �لع�شبية �لتي ت�شمى )هرمونات �ل�شعادة(. 

كل هذ� ي�شمح لالإن�شان بالتخل�ص من �لتوتر  �لنف�شي ويخف�ص 
م�شتوى هرمونات �لتوتر وكنتيجة ملا تقدم، فاإن تر�كم تاأثري 

�ل�شحك يوميا يف �جل�شم ي�شاعد يف �لنهاية على �إطالة �لعمر.

الطعام غري ال�شحي اأكرث اأ�شباب 
الوفاة املبكرة عامليًا

   
تو�شلت در��شة مو�شعة �أجريت يف 195 دولة �إىل �أن �لأطعمة 

غري �ل�شحية لتز�ل م�شوؤولة عن �أكرب عدد من �لوفيات 
�ملبكرة عاملياً. ور�شدت �لنتائج وفاة 11 مليون �إن�شان 

يف عمر مبكر ب�شبب �شوء �لتغذية عام 2017، وبذلك تبلغ 
ح�شة �شوء �لتغذية من �لوفيات و�حد من كل 5.

معظم �لوفيات �ملبكرة كانت ب�شبب �أمر��ص �لقلب 
و�ل�رسطان و�ل�شكري، وتعترب �لتغذية غري �ل�شحية من 

�أهم �أ�شبابها وغّطت بيانات �لدر��شة �لتي نُ�رست يف جملة 
»لن�شيت« �لطبية �لفرتة منذ عام 1990 وحتى 2017، 

ووجدت �أن معظم �لوفيات �ملبكرة كانت ب�شبب �أمر��ص 
�لقلب و�ل�رسطان و�ل�شكري، وتلعب �لتغذية غري �ل�شحية 

دور�ً هاماً يف تطّور هذه �لأمر��ص.
وحّذرت نتائج �لدر��شة �لتي ر�شدت تاأثري�ت 15 نوعاً من 
�لأطعمة من تز�يد �لعتماد على �ملاأكولت غري �ل�شحية 

مثل �للحوم �مل�شّنعة، �أو �لغنية بدهون متحولة، �إىل جانب 
�لنت�شار �ملتز�يد للم�رسوبات �ل�شكري، و��شتخد�م كمية 

ز�ئدة من �مللح يف كل �لأطعمة �جلاهزة.

20 دقيقة و�شط الطبيعة 
لعالج الإجهاد والتوتر

   
قالت نتائج در��شة جديدة �إن مت�شية 20 دقيقة يف �ملتنزهات 

�أو �ل�شو�طئ تقلل هرمون �لكورتيزول يف �جل�شم ب�شكل ملحوظ، 
وميكن �لعتماد على هذه �لو�شيلة بدلً من عالج �لإجهاد 

و�لتوتر بو��شطة �لأدوية. وتعترب هذه �لدر��شة �أول بحث يحدد 
�لفرتة �لزمنية �لكافية خلف�ص هرمون �لتوتر يف �جل�شم بعد 

مت�شيتها و�شط �أماكن طبيعية.
وكانت در��شات �شابقة قد �أ�شارت �إىل �أن مت�شية وقت يف 

�حلد�ئق وعلى �ل�شو�طئ ي�شاعد على خف�ص م�شتوى �لإجهاد 
و�لتوتر، لكنها مل حتدد �لوقت �ملطلوب لنجاح هذه �لو�شيلة، 

وهل يتطلّب �لأمر �مل�شي �أو باإمكان �ل�شخ�ص �جللو�ص.
و�أجريت �لدر��شة �جلديدة يف جامعة ميت�شغان، ونُ�رست يف 

دورية »فرونتري �إن �شيكولوجي«. و�أجرى فريق �لبحث جتارب 
��شتمرت 8 �أ�شابيع مب�شاركة 36 �شخ�شاً ُطلب منهم مت�شية 10 

دقائق يف �حلد�ئق ملدة 3 مر�ت �أ�شبوعياً، ثم ُطلب منهم زيادة 
�لوقت لـ 20 ثم 30 دقيقة، وخ�شعو� لفح�ص م�شتوى هرمون 

�لكورتيزول بعد كل جتربة.
و�أظهرت �لنتائج �أن �حلد �لأدنى من �لوقت يف �ملتنزهات 

خلف�ص �لتوتر هو 20 دقيقة ملدة مرتني �أو 3 مر�ت يف �لأ�شبوع، 
�شو�ء كان �ل�شخ�ص جال�شاً �أو قام بامل�شي و�شط �لطبيعة.

م�شكنات اأمل �شائعة حتمل �شر »النجاة« من ال�شرطان!

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

�ل�شتخد�م  �أن  حديثة  در��شة  ك�شفت 
ي�شاعف  �شائعة  �أمل  مل�شكنات  �ملنتظم 
و%78،   25 يرت�وح بني  �لبقاء مبعدل  فر�ص 
نوع  من  يعانون  �لذين  �ملر�شى  لدى 
جني  على  يحتوي  �ل�رسطان  من  حمدد 
نحو  »PIK3CA«ويحمل  ��شمه  معدل 
هذه  و�لرقبة  �لر�أ�ص  �رسطانات  �أنو�ع  ثلث 
�لطفرة، �ملوجودة �أي�شا يف �أنو�ع �أخرى من 
�ل�رسطان ودر�ص باحثو جامعة كاليفورنيا، 
�شان فر�ن�شي�شكو، معدلت �لبقاء على قيد 
�لذين  �لنا�ص  لدى  �شنو�ت،   5 ملدة  �حلياة 
�أن �ل�شتخد�م  �ُشخ�شو� باملر�ص، ووجدو� 
غري  لاللتهاب  �مل�شادة  لالأدوية  �ملنتظم 
�لأ�شربين  مثل   ،)NSAIDs( �ل�شتريويدية 
من  كبري  ب�شكل  ح�ّشن  و�لأيبوبروفني، 
مر�شى  من  �أكرث  �أو  ثلث  لدى  �لبقاء  معدل 

�ل�رسطان.

�ملعدل،  �جلني  �ملر�شى  جميع  لدى  وكان 
�أي تاأثري  �أن »NSAIDs« مل يكن لها  غري 
طفرة  ت�شتقطب  مل  �لتي  �لأور�م،  على 

.»PIK3CA«
مركز  من  مري�شا   266 �لدر��شة  و�شملت 
ممن  �لطبي،   »Pittsburgh« جامعة 
�لأور�م.  ��شتئ�شال  جلر�حة  خ�شعو� 
بوجود  متيزت  �لأور�م  من   %82 و�إجمال، 

.»PIK3CA« تغري و��شح يف جني
لـ  �ملنتظم  �ل�شتخد�م  �إن  �لباحثون  وقال 
�لأقل،  على  �أ�شهر   6 مدة   »NSAIDs«
�لبقاء  معدل  يف  ملحوظا  حت�شنا  يوفر 
�لذين  باملر�شى  مقارنة  �حلياة،  قيد  على 
�أن  و�أو�شحو�  �لأدوية  هذه  ي�شتخدمو�  مل 
رمبا  �ل�شتريويدية  غري  �للتهاب  م�شاد�ت 
�إنتاج  �لورم، عن طريق �حلد من  متنع منو 

 .»prostaglandin E2« جزيء

   لتز�ل �أمر��ص �لقلب �أكرب �شبب للوفاة يف �لعامل، وتلعب 
�إىل  �مل�شاكل  من  �لقلب  حماية  يف  هاماً  دور�ً  �لتغذية 
�لتدخني،  عن  و�لإقالع  و�حلركة،  �لبدين  �لن�شاط  جانب 

وتخفيف �لتوتر. �إليك �أف�شل �أطعمة لقلبك:
جانب  �إىل  �ملرتفع،  �لدم  �شغط  يقلل  �لأخ�رس  �ل�شاي 
خف�ص �لكول�شرتول بن�شبة �شئيلة �لبقول. �حلّم�ص و�لفول 
و�لعد�ص و�لبازلء من �أف�شل م�شادر �لربوتني �إىل جانب 
جتعلها  �لتي  �لأك�شدة  وم�شاد�ت  بالألياف  غنية  �أنها 

�شديقة للقلب.
�لأك�شدة  وم�شاد�ت  بالفولت،  �لهليون  ميتاز  �لهليون. 

�لتي متنع �ن�شد�د �ل�رس�يني.
بالألياف  �لغني  �ملحتوى  جانب  �إىل  و�لفر�ولة.  �لتوت 
باأنها م�شدر ر�ئع  �لتوت و�لفر�ولة )�لفريز(  متتاز عائلة 
و�لكال�شيوم،  و�لفولت  و�حلديد  و«�شي«  »�أ«  لفيتامينات 
�إىل جانب م�شاد�ت �لأك�شدة �لتي حتمي جدر�ن �ل�رس�يني 

من �لتاأك�شد.
�لربوكلي. تفيد در��شات باأن �أكل �لربوكلي بانتظام يخف�ص م�شتوى �لكول�شرتول ويحمي �لقلب من �لأمر��ص.

بذور �لكّتان. توفر هذه �لبذور فائدتني كبريتني، �أولهما خف�ص �شغط �لدم �ملرتفع، و�لثانية خف�ص �لكول�شرتول �ل�شار، وبالتايل �حلماية من �جللطات.
�ل�شوكول �لد�كنة. متتاز م�شاد�ت �لأك�شدة �لتي توفرها �ل�شوكول �لد�كنة باأنها حتمي من �ن�شد�د �ل�رس�يني و�جللطات.

�لقهوة. على عك�ص ما يظن �لبع�ص، تفيد در��شات حديثة باأن تناول �لقهوة باعتد�ل يحمي من �لأزمات �لقلبية و�ل�شكتة �لدماغية.
�لأ�شماك �لدهنية. توفر �أ�شماك �ل�شلمون و�ملكاريل و�لتونة و�ل�رسدين دهون �أوميغا3 �لتي حتمي �ل�رس�يني و�لقلب من �لت�شلّب. �ل�شاي �لأخ�رس. تفيد 

�أدلة بحثية باأن �ل�شاي �لأخ�رس يقلل �شغط �لدم �ملرتفع، �إىل جانب خف�ص �لكول�شرتول بن�شبة �شئيلة.
�ملك�رس�ت. تزّود �ملك�رس�ت �جل�شم بدهون �أوميغا3 �ل�شحية، وهي غذ�ء �أ�شا�شي لع�شلة �لقلب و�ل�رس�يني. �ل�شوفان. تفيد در��شات باأن حبوب �ل�شوفام 

ت�شاعد على خف�ص �لكول�شرتول �ل�شار. �لطماطم. من �أف�شل م�شادر �لبوتا�شيوم �لالزم لن�شاط ع�شلة �لقلب وفيتامني »�شي« و�لفولت �لطماطم 



فيها  ت�سجل  �سحائف  منا  لكل 
الأعمال وهي ترفع يف كل عام يف 
رفع  هناك  اأن  كما  �سعبان   �سهر 

اأ�سبوعي ويومي ) كما �سياأتي(.
كيف   : الآن  يطرح  الذي  وال�سوؤال 
واجلواب  عملك؟!  يرفع  اأن  حتب 
يف حديث اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل 

عنه عندما قال 
ِ ! مل اأرك تَ�سوُم �َسْهًرا  يا ر�سوَل اهلَلهّ
�سعباَن  من  ت�سوُم  ما  هوِر  ال�ُسهّ مَن 
النَهّا�ُس  يَغُفُل  �َسْهٌر  ذِلَك   : قاَل   ! ؟ 
َوهَو   ، ورم�ساَن  رجٍب  بنَي  عنُه 
رِبهّ  اإىل  الأعماُل  فيِه  تُرَفُع  �َسْهٌر 
عَملي  يُرَفَع  اأن  فاأحُبهّ   ، العاملنَي 
�سلى  نبينا  بني  فقد  �سائٌم  واأَنا 
اهلل عليه و �سلم اأنه يحب اأن يكون 
�سائًما عندما يرفع عمله  والنا�س 
- غالبًا- يغفلون عن �سهر �سعبان 

اإل من رحم اهلل.
وذلك اأن اجتهادهم يكون يف �سهر 
ويف  عرًفا  بينهم  امل�سهور  رجب 
وهذا  �رشًعا  امل�سهور  رم�سان 
يف  الطاعة  عن  يغفلون  جعلهم 

�سعبان كما مر يف احلديث  وينبغي 
اأن تعلم اأن رفع الأعمال ل يقت�رش 
على �سهر �سعبان واإمنا هناك اأربع 

�سور لرفع الأعمال:
والأ�سبوعي  اليومي  الرفع  وهي 
وال�سنوي واخلتامي، وقد بينها ابن 
عمل  فاإن  فقال:  اهلل  رحمه  القيم 
العام يرفع يف �سعبان كما اأخرب به 
فيه  ترفع  اأنه  امل�سدوق،  ال�سادق 
عملي  يرفع  اأن  فاأحب  الأعمال 
واأنا �سائم، ويعر�س عمل الأ�سبوع 
يوم الإثنني واخلمي�س، وعمل اليوم 
وعمل  الليل،  قبل  اآخره  يف  يرفع 
فهذا  النهار،  قبل  اآخره  يف  الليل 
من  اأخ�س  والليلة  اليوم  يف  الرفع 
الأجل  انق�سى  واإذا  العام،  الرفع 
وطويت  كله،  العمر  عمل  رفع 

�سحيفة العمل.«
لرفع  ال�سابق  التق�سيم  وفائدة 
هذه  يف  اأكرث  جنتهد  اأن  الأعمال 
كي  بالطاعات  ومنلأها  الأوقات 
اأو  �سيام  يف  ونحن  عملنا  يرفع 
ذكر اأو ا�ستغفار . وقد �سئل النبي 

�سبب  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
واخلمي�س  الإثنني  يومي  �سومه 
فقال : ذاِنَك يوماِن تُعَر�ُس فيهما 
الأَعماُل على رِبهّ العاملنَي ، فاأحُبهّ 
�سائٌم.  واأَنا  عَملي  يُعَر�َس  اأن 

]�سحيح الن�سائي [.
عليه  اهلل  �سلى  النبي  فاجتهاد 
و�سلم مل يقت�رش على �سوم �سعبان 
الإثنني  ي�سوم  كان  بل  ؛  وح�سب 
ب  يرغهّ كان  وكذلك  واخلمي�س 
ويحث  وامل�ساء  ال�سباح  باأذكار 
على �سلتي الع�رش والفجر حيث 
ال�سعود  قبل  امللئكة  جتتمع 

باأعمال العباد.
عن اأبي هريرة اأن ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال يتعاقبون فيكم 
بالنهار  وملئكة  بالليل  ملئكة 
ويجتمعون يف �سلة الفجر و�سلة 
باتوا فيكم  الذين  الع�رش ثم يعرج 
كيف  -بهم  اأعلم  -وهو  في�ساألهم 
تركناهم  فيقولون  ؟  تركتم عبادي 
وهم ي�سلون واأتيناهم وهم ي�سلون.

]�سحيح البخاري
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مرتبة ال�شدق
ة يف  يقني تَلي مرتبة النبوهّ  مرتبة ال�سدهّ

الإ�سلم، ويدلهّ هذا على اأهميهّة ال�سدق 
ينيهّة والدنيويهّة، فهو يُبلهّغنا  يف حياتنا الدهّ

 َ رجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع اهلَلهّ اأعلى الدهّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اهلَلهّ وَلِٰئَك َمَع الَهِّذيَن اأَ �ُسوَل َفاأُ َوالَرهّ
نَي   احِلِ َهَداِء َوال�سَهّ يِقنَي َوال�ُسهّ ِدهّ هّ َن النَهِّبِيهّنَي َوال�سِ ِمهّ

َوَح�ُسَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�سف اهلل 
دق يف الآية الكرمية: )ومن  تعاىل نف�َسه بال�سهّ

اأ�سدق من اهلل قيل(، كما و�سف ر�سولَه 
الكرمي اأي�ساً يف الآية الكرمية: )َوالَهِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم امْلُتَهُّقوَن(،  َق ِبِه اأُ َدهّ ْدِق َو�سَ ِبال�سِهّ
دق اإذاً مرتبة عليهّة ي�سلُها امل�سلم  مرتبُة ال�سهّ

حني يرتقي بكلهّ تفا�سيل حياته ب�سدق تامهّ يف 
الأقوال، والأفعال، والنهّوايا.

 اأبناء الر�شول �شلى
 اهلل عليه و�شلم 

الأبناء الذكور القا�سم، وهو ابنه البكر، والذي 
يكون ر�سول اهلل به، اإذ يقال له اأبا القا�سم، 

وهو ابنه من ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل 
عنها. عبد اهلل، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وهو اأخو القا�سم من ال�سيدة خديجة اأي�ساً. 
اإبراهيم، وهو اأ�سغر اأبناء ر�سول اهلل من 

مارية القبطية. بنات ر�سول اهلل: رقية. اأم 
كلثوم. فاطمة، امللقبة بالزهراء، وهي اأحبهّ 

البنات اإىل ر�سول اهلل. ملحظة: جميع البنات 
ولدتهنهّ ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنها، اإذ اإنهّ 

ن�ساء ر�سول اهلل الأخريات مل ينجنب، ويذكر 
اأنهّ كافة اأبنائه وبناته ماتوا خلل حياته، 

با�ستثناء فاطمة، والتي توفيت بعده ب�ستة 
اأ�سهر. 

مكانة �شهر �شعبان
فهو ال�سهر الذي يت�سعب فيه خري كثري؛ من 
ه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اأجل ذلك اخت�سَهّ
له على غريه من ال�سهور ،  و�سلم بعبادة تف�سِهّ
ولذلك يتميز �سهر �سعبان باأنه �سهر احلبيب 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم، فهو ال�سهٌر 

الذي اأحبَهّه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 
روى  فقد  ال�سهور،  من  غريه  على  له  وف�سَهّ
اهلل  ر�سي  مالك  بن  اأن�س  عن  اأحمد  الإمام 
يفطر  ول  ي�سوم  اهلل  ر�سول  »كان  قال:  عنه 
حتى نقول: ما يف نف�س ر�سول اهلل اأن يفطر 

العام، ثم يفطر فل ي�سوم حتى نقول: ما يف 
نف�سه اأن ي�سوم العام، وكان اأحب ال�سوم اإليه 
يف �سعبان« ووقفتنا الرتبوية هنا : هل حتب 
 ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأحب  ما 
وهل جتد يف نف�سك ال�سوق لهذا ال�سهر كما 

للأ�سياء  حبك  جتعل  وهل  احلبيب؟  وجده 
مرتبطاً مبا يحب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ما  حتب  اأن  يف  عملي  اختبار  هو  و�سلم؟ 
حتى  اأحدكم  يوؤمن  ل   « ور�سوله  اهلل  يحب 

يكون هواه تبعاً ملا جئت به » .

ك�شوة الكعبة 
كثري من امل�سلمني من يعتقد اأنهّ ك�سوة الكعبة 

ال�سوداء هي �سنهّة من ال�سنن، وهذا غري �سحيح. 
د �سلهّ  يف بداية عهد الإ�سلم كان الر�سول »حممهّ

اهلل عليه و�سلهّم« اأوهّل من ك�سا الكعبة امل�رشهّفة، 
وقد ك�ساها بالثياب اليمانيهّة، وهي ثياب خمططة 

اج  بي�ساء وحمراء. بعد ذلك ك�ساها احلجهّ
بالديباج، واملاأمون ك�ساها بالديباج الأحمر 

والديباج الأبي�س اأحياناً اأخرى. لو اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�س تاريخ الكعبة 
امل�رشفة، لنجد اأنهّها مل تك�سى طوال الوقت 

باللون الأ�سود فقط، بل ك�سيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�سح لنا اأنهّ �سواد غطاء الكعبة لي�س 

اأمراً م�سنوناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�س فقد 
عرف اأنهّ �سوادها ما هو اإل عرف وعادة اإ�سلمية 

ا يف اأيهّامنا هذه فاإنهّ اململكة العربيهّة  فقط. اأمهّ
ال�سعوديهّة هي امل�سوؤولة عن ك�سوة الكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�ساأت م�سنعاً خا�سهّ
تنتجه باأف�سل املوا�سفات واأجملها من حيث 

التطريز واخلطوط وا�ستخدام الذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإنهّ اململكة حالياهّ هي امل�سوؤولة عن 

تقرير لون الك�سوة ل اأكرث.

من ماذا تتكّون الكعبة
ن الكعبة من باب الكعبة، وامليزاب، وامللتزم،   تتكوهّ

وال�ساذروان، واأركانها الأربعة )اليماين، والعراقي، 
وال�سامي، وال�رشقي(، واحلجر الأ�سود، ومقام 

ا الكعبة فلها اأ�سماء  اإبراهيم، وحجر اإ�سماعيل. اأمهّ
ار.  َوهّ ة، والبنية، وقاد�س، والُدهّ خمتلفة اأخرى، مثل بكهّ

وقد ذكرت يف موا�سع كثرية يف القراآن الكرمي، يقول 
يَهِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَهّنَا اإِيِنهّ اأَ�ْسَكنُْت ِمْن ُذِرهّ

َلَة َفاْجَعْل  ِم َربَهّنَا ِليُِقيُموا ال�سَهّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك امْلَُحَرهّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَهّا�ِس تَْهِوي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَهَّمَراِت 

لََعلَهُّهْم يَ�ْسُكُروَن« )�سورة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
امل�رشهّفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�سوع 

ى  عظيم، وهي مك�سوة بغطاء اأ�سود اللون، كما وتغطهّ
بغطاء اأبي�س اللون يف فرتة احلج. 

غ�ض الب�شر 
عما يف اأيدي النا�س غ�س الب�رش ل يقت�سي فقط بالنظر 

لل�سهوات، لكن هناك نوعاً اآخر نهانا اهلل تعاىل عنه اأن ننظر اإليه 
وهو ما متع اهلل به غريه، حيث يتمتع �سخ�س مبال كثري وجتارة 
رابحة هنا يجب غ�س الب�رش عما ما ميلكه هذا ال�سخ�س لأن 

الأرزاق بيد اهلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
احل�رشة واحلقد ويتاأمل من حاله وي�سبح لديه قلق وا�سح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة النظر مبا من اهلل عليه غريه 
من الأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

الذكور بينما هو ذريته من البنات هذه امل�ساألة تولد احلقد اأي�ساً، 
واأي�ساً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات الآخرين، فاإن كان ن�سبة جمال زوجته قليل 

مقارنة مع جمال الآخريات يتولد يف نف�سه كراهية لزوجته ويبداأ 
بتوجيه لها كلم �سقيم ويقارنها يف كلمه مع غريها من الن�ساء 

الأخريات لذلك اأمرنا اهلل تعاىل غ�س الب�رش جتنبا لتلك امل�ساكل.

 اأحفاد الر�شول
 �شلى اهلل عليه و�شلم

 يعرف احلفيد على اأنهّه ابن الولد، اأما ابن البنت فيعرف با�سم 
ال�سبط، وفيما يتعلهّق بر�سول اهلل عليه اأف�سل ال�سلة وال�سلم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذكور، وذلك ب�سبب موتهم وهم 
، اإل اأنهّ له ثمانية اأ�سباٍط من بناته، وهم خم�سة ذكور،  �سغار ال�سنهّ
واأ�سماوؤهم هي: علي: وهو ابن زينب ر�سي اهلل عنها من زوجها 
 . العا�س بن عبد �سم�س، وي�سار اإىل اأنهّه تويف �سغرياً يف ال�سنهّ

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�سلم اأثناء �سلته. 
احل�سن، واحل�سني، وحم�سن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنهما. اأم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد اهلل: هو ابن رقية من خليفة امل�سلمني 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه. ملحظة: تزوهّج عثمان بن عفان 

اأم كلثوم ابنة ر�سول اهلل عليه ال�سلم بعد وفاة اختها رقية، اإل اأنهّها 
توفيت دون اأن تنجب.
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حفل مو�صيقي بالأرغن والغناء الأوبرايل باجلزائر العا�صمة
وقائد  الأرغن  عازف  اأحيا 
الفرقة املو�سيقية الفرن�سية، 
با�سويل ومواطنته  كري�ستيان 
�سوبرانو،  �سوت  �ساحبة 
اأم�س  اأول  برييو،  ا�ستيل 
حفل  العا�سمة،  باجلزائر 
الأوبرايل،  والغناء  الأرغن 
الدورة  اختتام  يف  وهذا 
والأرغن  الغناء  يف  التكوينية 

بح�سور جمهور غفري.  
واحت�سنت هذه املرة كني�سة 
باجلزائر  الفريقية  ال�سيدة 
ب�سكل  ت�سع  التي  العا�سمة 

الفنانني  متناول  يف  معتاد 
املبهرة  ال�سوت  موؤثرات 
قاعة  بداخل  املوجودة 
املا�سرت2  »حفل  ال�سالة، 
للغناء والأرغن« الذي نظمته 
حوايل  واأحياه  الكاتدرائية 
�ساحبات  بني  طالب  ع�رشة 
ال�سوت  من  �سوبرانو  �سوت 
الأوبرا  ومغنو  الن�سوي 
من  التينور(  �سوت  )�ساحب 
ال�سوت الذكوري بتاأطري من 
وا�ستيل  با�سويل  كري�ستيان 

برييو.    

الفرن�سيان  املوؤطران  وقدم 
جوانب  ثالث  يف  برناجما 
موؤلفات  اأكرب  تت�سمن 
امل�سهورين  امللحنني 
الذي  الربنامج  وهو  عامليا، 
مت حت�سريه بعناية لي�سمل كل 
والبيانو  والغناء  الأرغن  من 
والعزف. وح�سب م�سوؤول يف 
الكني�سة، فاإن برجمة »احلفل 
والغناء  لالأرغن  الغنائي 
اإطار  يف  تندرج  الأوبرايل« 
به  بادرت  منتظم  »برنامج 

كني�سة ال�سيدة الفريقية«.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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النقال  :0661.41.25.76  

ما الفيلم الذي تربع على عر�س جوائز »Bafta 2019«؟
الأفالم  عر�س  على   »The Favourite« فيلم  تربع 
 7 حا�سدا  العاملية،   »Bafta« جوائز  حفل  يف  الرابحة 
اأوليفيا كوملان،  الفيلم،  اأ�سل 12 وحازت جنمة  األقاب من 
جائزة »اأف�سل ممثلة« عن لعبها دور »امللكة اآنا« يف الفيلم، 

يف حني حازت املمثلة، را�سيل وايز، جائزة »اأف�سل ممثلة 
الدراما  فيلم  ح�سد  �سبق،  ما  على  وعالوة  م�ساعدة«. 
التاريخي جوائز: »اأف�سل ت�سميم اإنتاجي«، »اأف�سل ت�سميم 
»اأف�سل  وكذلك  �سعر«،  وت�سفيف  ماكياج  »اأف�سل  اأزياء«، 

خمرج  اأعرب  املميز،  الفوز  على  تعليقه  �سيناريو«ويف 
الفيلم، يورغو�س لنثيمو�س، عن فرحته البالغة، واأ�سار اإىل 
اأن الفيلم ا�ستغرق نحو 20 �سنة من العمل والتح�سري، واأنه 

�سارك �سخ�سيا يف الـ 10 الأخرية منها.

 ،»Roma« املك�سيكي،  الفيلم  حقق  مت�سل،  �سياق  ويف 
جائزة »اأف�سل فيلم«، بينما فاز النجم الأمريكي-امل�رشي، 
رامي مالك، بجائزة »اأف�سل ممثل«، عن دوره ال�سهري بفيلم 

.»Bohemian Rhapsody«

فوز »�صلة« امل�صتوحى 
من رق�صة العيالة بجائزة 

»كري�صتو وجان-كلود«
   

ك�سفت جامعة نيويورك اأبوظبي، بال�رشاكة مع جمموعة 
اأبوظبي للثقافة والفنون، عن الفائزين بالدورة ال�سابعة 
من جائزة »كري�ستو وجان-كلود«، وهم طالب اجلامعة 

الأمريكية يف ال�سارقة« فلوه احلوطي، واإبراهيم عبد 
اللطيف، وعمر الراعي. ومن املقرر اأن يُعر�س امل�رشوع 

لة« يف حرم جامعة  الفائز والذي يحمل عنوان »�سِ
نيويورك اأبوظبي يف نوفمرب املقبل، ليجول بعدها على 

عدة مواقع اأخرى. وحاز الفائزون على جائزة بلغت 
قيمتها 10 اآلف دولر اأمريكي ل�ستكمال جم�سمهم الفّني، 

على اأن يتعاونوا عن كثب مع خرباء املتاحف من رواق 
الفن يف اجلامعة وم�رشفهم خوان رولدان مارتن، الأ�ستاذ 

امل�ساعد يف ق�سم الهند�سة املعمارية باجلامعة الأمريكية 
يف ال�سارقة. وي�ستقي املج�سم ت�سميمه الفني من مفهوم 
الحتاد ورق�سة العيالة ال�سعبية الإماراتية التي متزج بني 

ال�سعر واإيقاعات الطبل واحلركات الب�سيطة، حيث يحاكي 
�سكل الراق�سني امل�سطفني يف جهتني متقابلتني من خالل 

وحدات خمتلفة الرتفاع ت�سلط ال�سوء على تنوع احلركة.
وتتج�سد حيوية العمل عرب تفاعل الوحدات مع بع�سها 

من جهة، وان�سجامها كمجموعة متكاملة من جهة اأخرى 
يف تناغم يعك�س وحدتها، ومت اختيار اللونني الأ�سود 
والأبي�س لإ�سفاء التاأثري الدرامي من خالل تفا�سيل 

ال�سكون واحلركة التي تربز عند ا�ستخدامهما معاً.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن جائزة »كري�ستو وجان-كلود« هي 

عبارة عن م�سابقة فنية مفتوحة للطالب واخلريجني يف 
الإمارات مت ت�سميمها بهدف ت�سجيع ابتكار اأعمال فنية 
جديدة يف البالد، وتوفري من�سة بارزة للفنانني الب�رشيني 

يف خمتلف اأنحاء البالد ودعم م�سرية الفنان الفائز يف 
احلياة العملية من مرحلة املفهوم اإىل العر�س.

تفاقم الأزمة الإنتاجية لـ »زنزانة 7« 

اأحمد  بطولة   ،»7 »زنزانة  لفيلم  الإنتاجية  الأزمة  تفاقمت 
على  املنتجة  اجلهة  قدرة  لعدم  ال�سافعي،  ون�سال  زاهر 

ا�ستكمال الت�سوير، اإثر مرورها باأزمة مالية طاحنة.
اإن املنتج بالل �سربي قال  الفيلم،  وقال م�سدر من داخل 
اأكمل الفيلم و�سكله م�س  لالأبطال ن�ساً: »م�س معايا فلو�س 
هيكمل«، م�سيفاً اأن هناك حالة من الغ�سب انتابت الأبطال 

رغم ح�سولهم على دفعاتهم املالية امل�ستحقة حتى توقف 
توقف  مل�ساألة  متقبلني  غري  ولكنهم  �سهر،  قبل  الت�سوير 
الت�سوير بعد املجهود الذي بذلوه على مدار فرتات الت�سوير 
بني القاهرة والغردقة. وي�سارك يف بطولة »زنزانة 7« عبري 
�سربي ومنة ف�سايل ومايا ن�رشي واأحمد التهامي ومدحت 

تيخة، من تاأليف ح�سام مو�سى واإخراج اإبرام ن�ساأت.

الع�صرين القرن  اأفالم  العرب" اأف�صل  "لورن�س 
الأمريكية  اجلمعية  اختارت 
الذكرى  مبنا�سبة  لل�سينمائيني 
الأفالم  اأف�سل  لإن�سائها،  املئوية 

ال�سينمائية للقرن الع�رشين.
قائمة  يف  الأوىل  املرتبة  ويحتل 
ن�رشها  مت  التي  الأفالم  اأف�سل 
»لورن�س  فيلم  اجلمعية،  موقع  يف 
املخرج  اإخراج  من  العرب« 
يف  لني  ديفيد  العاملي  الربيطاين 
اجلمعية  خرباء  وعرب   .1962 عام 
التي  الظروف  من  ده�ستهم  عن 

الفيلم.  هذا  ت�سوير  فيها  مت 
اإجزائه  بع�س  ت�سوير  وخا�سة مت 
حيث  الأردن  يف  الطبيق  جبل  يف 
عالية  حرارة  درجة  هناك  كانت 
مورد  اأقرب  كان  فيما  تطاق،  ل 
للماء يقع على بعد 240 كيلومرتا. 
وبغ�س النظر عن ذلك متكن فريق 
الت�سوير بف�سل مهارته العالية من 
فيما  ح�سل  الذي  الفيلم  ت�سوير 
و4  »اأو�سكار«  جوائز   7 على  بعد 
والكثري  الذهبية«  »الكرة  جوائز 

من اجلوائز الأخرى.
اأفالم   10 اأف�سل  قائمة  وت�سم 
»بليد  الأفالم:  اأي�سا   �سينمائية 
رانر« لعام 1962 و« القيامة الآن« 
لعام  كني«  و«املواطن   1979 لعام 
و«   »1972 لعام  و«العراب«   1941
الثور الهائج« لعام 1980 و«امللتزم« 
لعام  اجلنة«  و«اأيام   1970 لعام 
الف�ساء«  ملحمة  و«2001:   1978
الفرن�سي«  و«الرابط   1968 لعام 

لعام 1971.
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احتفاًل مبرور 120 �شنة 

فيات تطرح 3 موديالت من الأيقونة 500

اخلا�صة  املوديالت  وتطل 
اللون  ثنائي  بالطالء 
ج�صم  ويكت�صي   ،"Tuxedo"
يف  الأبي�ض،  باللون  ال�صيارة 
باللون  ال�صقف  يكت�صي  حني 
الأ�صود وتقف جميع املوديالت 

جنوط  على  اأي�صاً  اخلا�صة 
معدن  من  م�صنوعة  ح�رصية 

خفيف قيا�ض 16 اأو 17 بو�صة.
بتجهيزات  موديل  كل  ويتمتع 
خا�صة متيزه، فعلى �صبيل املثال 
ك�صافات   500X املوديل  ي�صم 

LED كاملة وم�صت�صعر ال�صوء، 
املوديل  ياأتي  بينما  واملطر، 
500L مزوداً باإنذار �صوتي عند 

ركن ال�صيارة.
فيات  قالت  املحركات،  وعن 
تتوفر  اخلا�صة  املوديالت  اإن 

بنزين  حمركات  مبجموعة 
ميتد  قوة  نطاق  تغطي  وديزل، 
بني 69 و120 ح�صان ومن املقرر 
ب�صعر  طرح املوديالت اخلا�صة 
و18200   16700 بني  يرتاوح 

يورو.

فورد تطلق Kuga اجلديدة 
يف مطلع 2020

بوغاتي

 اإذا �سنعنا �سيارة SUV لن 
ن�ستخدم من�سة فولك�س واجن

تطلق فورد �صيارتها Kuga اجلديدة، 
الوعرة  الأرا�صي  موديالت  فئة  من 
واأو�صحت   2020 املدجمة، يف مطلع 
ال�رصكة  اأن �صيارتها Kuga اجلديدة 
معها  زاد  جديدة  من�صة  على  تقف 
احلجم ب�صكل ملحوظ، حيث زاد طول 
قاعدة العجالت حوايل 2 �صم، والطول 

حوايل 9 �صم، والعر�ض 4 �صم.
وبف�صل هذه الزيادة يف الأبعاد وطول 
باملزيد  فورد  تَعد  العجالت  قاعدة 
الداخلية،  املق�صورة  يف  الرحابة  من 

وال�صعة يف حيز الأمتعة.
البالغ  ال�صيارة  اأن  اإىل  فورد  واأ�صارت 
 90 خ�رصت  اأمتار   4.60 طولها 
ينعك�ض  ما  وزنها،  من  كيلوغراماً 
ا�صتهالك  معدلت  على  بالإيجاب 
تتوفر  الدفع،  لنظام  وبالن�صبة  الوقود 
حمركات  من  جمموعة  لل�صيارة 
قوة  نطاق  تغطي  والديزل،  البنزين 
ح�صان  كيلووات/120   88 بني  ميتد 
اإىل  ح�صان،  كيلووات/190  و140 
خمتلفة،  هجني  اأنظمة  ثالثة  جانب 
وهجني   Mild معتدل  هجني  هي: 

.Plug-in كامل وهجني
الهجني  الدفع  ن�صخة  دفع  ويتوىل 
�صعة  ديزل  حمرك   Mild املعتدل 
كيلووات/150   110 بقوة  لرت   2.8
 48 كهربائي  بدء  مولد  مع  ح�صان 
املعتمدة  الن�صخة  وت�صتهلك  فولت 
كلم،  لرتات/100   5 النظام  هذا  على 
ينتج عنه 132 غرام/كلم من  وهو ما 
انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون وتعتمد 
حمرك  على  الكامل  الهجني  ن�صخة 
الأ�صطوانات �صعة 2.5  بنزين رباعي 
لرت وت�صتهلك هذه الن�صخة معدل 5.6 
لرتات/100 كلم، و130 غراماً/كلم من 

انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون.
يف  ذاته  املحرك  جهود  وتت�صافر 
مع   Plug-in الهجني  املوديل 
 166 قوة  لتوليد  كهربائي  حمرك 
كيلووات/225 ح�صان، وي�صتند النظام 
كيلووات   14.4 �صعة  بطارية  على 
بالنظام  كلم   50 لل�صري  تكفي  �صاعة، 
الكهربائي فقط، وتقل�ض ال�صتهالك 
اإىل 1.2 لرت/100 كلم، و29 غراماً/كلم 

من انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون.

جمموعة  متتلك   – نت  املربع 
من  عدد  حالياً  واجن  فولك�ض 
�صيارات الـSUV الكبرية امل�صتند 
على من�صة MLB Evo اخلا�صة 
العديدة  العالمات  خالل  من  بها 
اململوكة لها، والتي تبداأ مع فولك�ض 
واجن طوارق، ثم تنتقل اإىل اودي 
Q8 الأكرث فخامة، و�صولً اإىل كل 
بنتايجا  وبنتلي  كايني  بور�ض  من 
تعد  التي  اورو�ض  لمبورجيني  ثم 
على  ت�صتند   SUV واأغلى  اأعلى 

املن�صة الأملانية ذاتها.
الطرازات  هذه  ملختلف  ونظراً 
امل�صتندة  الأداء  وعالية  الفاخرة 
اأ�صارت  نف�صها،  املن�صة  على 
اأنه  اإىل  �صابقاً  التوقعات  اأغلب 

فولك�ض  جمموعة  قررت  حالة  يف 
واجن اإطالق SUV جديدة اأ�صفل 
ف�صوف  لها،  اململوكة  بوجاتي 
وهو  املن�صة،  نف�ض  على  ت�صتند 
مدير  وينكلمان،  �صتيفان  قام  ما 
موؤخراً  بنفيه  الفرن�صية،  العالمة 
جملة  مع  �صحفية  مقابلة  اأثناء 

Car Advice الأ�صرتالية.
حالة  يف  حتى  اأنه  �صتيفان  اأكد 
 SUV قررت ال�رصكة اإطالق �صيارة
ف�صوف  والأداء،  الفخامة  فائقة 
خا�صة  من�صة  على  م�صتندة  تكون 
ت�صنيعها  ليتم  بوجاتي  ب�رصكة 
خط  تت�صارك  اأن  دون  فرن�صا  يف 
الإنتاج ذاته مع موديالت فولك�ض 

واجن الأقل �صعراً وقيمة.

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار

ن�صخة  �صتقدم  اأنها  جاغوار  �رصكة  اأعلنت 
فئة  من   ،F-Pace �صيارتها  من  خا�صة 
الأغرا�ض  متعددة  الريا�صية  املوديالت 
الن�صخة  اأن  الربيطانية  ال�رصكة  واأو�صحت 
�صواعد  على  تعتمد   SVR اخلا�صة 
وبقوة  لرت   5 �صعة   V8 كمربي�صور  حمرك 
405 كيلووات/550 ح�صان، مع عزم دوران 

القوة  هذه  مرت.وبف�صل  نيوتن   680 اأق�صى 
الهائلة تت�صارع ال�صيارة من الثبات اإىل 100 
حني  يف  ثانية،   4.3 غ�صون  يف  كلم/�ض 
كلم/�ض.   283 اإىل  الق�صوى  �رصعتها  ت�صل 
الت�صميمية  باملالمح  ال�صيارة  وتتميز 
التي  التقنية،  والرباعة  الع�صالت،  مفتولة 
ذات  الفائقة  العادم  جمموعة  على  تظهر 

الوزن املنخف�ض، والعجالت امل�صنوعة من 
اجلديد  التفا�صلي  والقفل  خفيف،  معدن 
املق�صورة  وتتميز  اخللفي.   املحور  على 
باملقاعد  اأي�صاً  لل�صيارة اجلديدة  الداخلية 
الآن   حتى  جاغوار  تك�صف  ومل  الريا�صية. 
 SVR موعد طرح اأو �صعر الن�صخة اخلا�صة

يف الأ�صواق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
اأطلقت �رصكة كيا مودياًل خا�صاً من Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت الكومبي، 

يحمل ال�صم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات اخلا�صة. واأو�صحت 
ال�رصكة الكورية اجلنوبية اأن �صيارتها Ceed Travel اجلديدة 

تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي، 
ونظام املالحة، وكامريا الرجوع للخلف، والطالء املعدين، 
بالإ�صافة اإىل تدفئة املقاعد يف الأمام، وجتهيزة التحدث 

احلر، والعجالت امل�صنوعة من معدن خفيف قيا�ض 16 
بو�صة ويتوفر لل�صيارة حمركان بوقود البنزين بقوة 73 

كيلووات/100 ح�صان اأو 99 كيلووات/135 ح�صان.

حتتفل "فيات" مبرور 120 عامًا على اإحداثها، بطرح 3 موديالت خا�شة من اأيقونتها 500 واأو�شحت 
 Uconnect 500 حتتوي على نظام امللتيميدياX 500 وL ال�شركة الإيطالية اأن املوديالت الثالثة 500 و
7 يف اأحدث اأجياله، ي�شم �شا�شة مل�شية قيا�س 7 بو�شة، وجتهيز للحديث احلر بتقنية البلوتوث وتدفق 

ال�شوت وقارئ الن�س ووظيفة التعرف على ال�شوت ومنافذ USB وعنا�شر ال�شتعمال على املقود.
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م�ستخدمني  من  بوك  في�س  طلب 
مرة  لأول  �أنف�سهم  �سجلو�  جدد 
بريدهم  حل�سابات  �ملرور  كلمات 
�لإلكرتوين �أجل للتحقق منها، وفق 

»ديلي بي�ست«.
من  �حلو�ر  مربع  ويطلب 
مرور  كلمة  �جلدد  �مل�ستخدمني 
من  للتحقق  �لإلكرتوين  �لربيد 
ظهورهم  بعد  وذلك  �لعنو�ن، 
في�س  �أنظمة  على  »م�سبوهني« 

بهذه  ح�ساب  ت�سجيل  بوكويوؤدي 
�مل�ستخدمني  تنبيه  �إىل  �لطريقة 
جهات  ي�ستورد  بوك  في�س  �أن  �إىل 

�لت�سال دون �إذن.
�حلل  هذ�  �إن  �ملتحدث  وقال 
�إىل  بوك  في�س  و�سول  ي�سمل  مل 
لأي  �لإلكرتوين  �لربيد  �سندوق 
من  �ملزيد  �إعطاء  دون  �سخ�س، 

�لتفا�سيل.
و�أ�سار خبري �أمني �إىل �أن �ملطالبة 

حل�سابات  �ل�رسية  �ملرور  بكلمة 
�ل�سخ�سية  �لإلكرتوين  �لربيد 
�أو  منها،  للتحقق  للم�ستخدمني 
�أي نوع �آخر من �ل�ستخد�م، فكرة 
�لطريقة  هذه  �أن  و�أ�ساف  مروعة 
تعني �أنك تبحث عن كلمات مرور، 
ل يفرت�س �أن تعرفها، وهي لي�ست 
بها  تقوم  �أن  يجب  �لتي  �لطريقة 
خدمة عرب �لإنرتنت، �أو �أي خدمة، 

بالتحقق من �حل�ساب.
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في�س بوك تطالب امل�ستخدمني بكلمات مرور الربيد الإلكرتوين

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

�أكدت �رسكة �أمازون �مل�سنعة مل�ساعد�ت »Alexa« �ل�سوتية �أنها �ست�سيف 
�إليها ميز�ت جديدة مل�ساعدة �لأطفال على تعلم �للباقة و�آد�ب �حلديث.

وي�سري �خلرب�ء يف �ل�رسكة �إىل �أن �لكثري من �لآباء باتو� ي�ستكون يف �ل�سنو�ت 
�لأخرية من طريقة �حلديث �لتي يعتمدها �أطفالهم، وخ�سو�سا عند ��ستعمال 

�لأو�مر �ل�سوتية للتو��سل مع �لأجهزة �لذكية، لذ� قررو� �إطالق حتديث جديد 
لربجميات م�ساعدهم �ل�سوتي �ملنزيل »Alexa«، تنفذ �أو�مر �مل�ستخدم 
فقط عندما يتبع �سوؤ�له �أو طلبه بعبار�ت معينة كـ »من ف�سلك« و«�سكر�«، 

وبالتايل �سيعتاد �لأطفال مع �لوقت على �حلديث �للبق.
وبالإ�سافة لتلك �مليز�ت فاإن �لتحديث �جلديد �سيمنع »Alexa« من 

�ل�ستجابة للم�ستخدم يف حال تلّفظ بعبار�ت نابية، كما ميكن لالآباء �أن 
يربجموه ليحظر على �لأطفال �سماع �لأغنيات �لتي حتوي عبار�ت غري لئقة.

يذكر �أن �أمازون �أ�سافت موؤخر� �لعديد من �لتح�سينات و�مليز�ت على 
»Alexa« ليكون مناف�سا قويا للم�ساعد�ت �ل�سوتية �ملوجودة يف �لأ�سو�ق 

كم�ساعد �آبل �لذكي وم�ساعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�سهرية
 

 »CT6« �سيار�ت  من  �جلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رسكة  تعتزم 
�إم  بي  و  مر�سيد�س  ل�سيار�ت  �لأقوى  �ملناف�س  ت�سبح  �أن  �ملتوقع  �ملعدلة، 
 »CT6« لـ  �خلارجية  �ملالمح  من  �لعديد  �لتعديالت  و�سملت  �لفاخرة  دبليو 
كممت�سات �ل�سدمات �لأمامية و�خللفية وغطاء �ل�سندوق �خللفي و�مل�سابيح 

�لتي �أ�سبحت �أكرث متيز� مع �إدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�سخة �لعادية �جلديدة من هذه �ل�سيارة، ف�ستزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 �أ�سطو�نات ب�سعة 4.2 لرت وعزم 507 �أح�سنة، �أما �لن�سخة �لريا�سية

V-Sport« ف�ستاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�سانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  �ل�سيار�ت،  لهذه  و�آمنة  �سل�سة  قيادة  ول�سمان 
نوع  من  حتكم  ووحد�ت  بو�سة،   19 مبقا�س  متينة  فر�مل  �أقر��س  حتوي 
»Brembo«، ف�سال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع �نزلق 

�ل�سيارة �أثناء �حلركة �ل�رسيعة.

مايكرو�سوفت تدخل تغيريات 
كبرية على ويندوز 10

على  كبرية  تغيري�ت  مايكرو�سوفت  �أدخلت 
�لطريقة �لتي يتم من خاللها تطبيق حتديثات 
من  بدء�ً   10 ويندوز  �لت�سغيل  لنظام  �مليز�ت 

.2019 May 10 Windows لإ�سد�ر�
�لتحديث  طرح  يف  للبدء  �ل�رسكة  وتخطط 
يكون  �أن  قبل  �ملقبل  �لأ�سبوع  يف  للمختربين 

متاحاً على نطاق و��سع يف �أو�خر مايو )�أيار(.
ويجلب �لتحديث عدًد� من �مليز�ت مثل و�سع 
�لتعبريية  �لرموز  دعم  جانب  �إىل  جديد،  فاحت 
 Windows وميزة   ،Kaomoji �ليابانية 
sandbox، وف�سل م�ساعدها �ل�سوتي كورتانا 

عن بحث ويندوز.
مل�ستخدمي  �أي�ساً  مايكرو�سوفت  وت�سمح 
نظامها  من  و�لحرت�فية  �ملنزلية  �لإ�سد�رة 

�مليزة  باإيقاف   Pro و   Home �لت�سغيلي 
يوماً   35 �إىل  ت�سل  �ل�سهرية ملدة  و�لتحديثات 
باأن  و�أو�سحت �ل�رسكة �أنها �سوف تقدم تنبيهاً 
�لتحديث متاح ويو�سى به ��ستناد�ً �إىل بياناتها، 
�مل�ستخدم  �إىل  كبري  حد  �إىل  يعود  �لأمر  لكن 
�لآن  �لعمالء  جميع  ويتمتع  �لتحديث  لبدء 
يريدون  كانو�  �إذ�  ما  �لختيار  على  بالقدرة 
وجود  من  �لتحقق  عند  �أجهزتهم  حتديث 
ملدة  موؤقًتا  �لتحديثات  �إيقاف  �أو  حتديثات 

ت�سل �إىل 35 يوماً.
�لذكية  �لن�سطة  �ل�ساعات  ميزة  توفر  �أنها  كما 
وقت  �كت�ساف  من  �لت�سغيل  نظام  يتمكن  حتى 
تثبيت  يتم  ل  كي  �حلا�سب  جهاز  ��ستخد�م 

�لتحديثات �أثناء �لعمل.

هواوي Pro P30.. يخاطب ع�ساق 
الت�سوير الفوتوغرايف

 Pro  P30 هو�وي  �لذكي  �لهاتف  يخاطب 
�لفوتوغر�يف،  �لت�سوير  ع�ساق  �جلديد 
�إىل  ي�سل  ب�رسي  وزووم  كامري�ت  باأربعة 
x50، وقدرة �إ�ساءة كبرية مع ح�سا�سية �سوء 

.ISO 409600 ت�سل �إىل
م�سفوفة  خالل  من  هو�وي  �رسكة  وت�سعى 
�لكامري�ت يف هاتفها Pro P30 �إىل مناف�سة 
 XS ملوديالت �لأخرى بقوة مثل �أبل �آي فون�
و�سام�سونغ غالك�سي S10 ونوكيا 9 وجهزت 
جديدة  بكامري�  هاتفها  �ل�سينية  �ل�رسكة 
م�ست�سعر  مع  �لبد�ية  يف  يت�سح  ما  متاماً، 
ميغابيك�سل،   40 بدقة  �لرئي�سية  �لكامري� 
�مل�ست�سعر  بيك�سل  على  �لعتماد  فبدل 
يوجد  �ملعتاد،  و�لأزرق  و�لأخ�رس  �لأحمر 
��آن بيك�سل �أ�سفر بدل �لأخ�رس، وت�سل قيمة 

.ISO 409600 ح�سا�سية �ل�سوء �إىل

�شور غنية بالألوان 
والتفا�شيل

يف  �لقيمة  هذه  حتقيق  �سعوبة  ورغم 
م�ساهدة  ميكن  �أنه  �إل  �لعملية،  �ملمار�سة 
�إ�ساءة �ل�سور يف ظل ظروف �لإنارة �ل�سيئة، 
حلول  مع  تلقطها  �لتي  �ل�سور،  �أن  حتى 
و�لتفا�سيل،  بالألو�ن  غنية  تظهر  �لظالم 
�لكامري�ت  مع  �ل�سور  هذه  تظهر  بينما 

باألو�ن غري حقيقية �أو معتمة �أو م�سو�سة.
و��سعة  بكامري�  �لرئي�سية  �لكامري�  وتُدعم 
بدقة 20 ميغابيك�سل وعد�سة  تعمل  �لز�وية 

.5x مقربة بزووم ب�رسي
ونظر�ً لأن �لكثري من �لعد�سات تبدو �سميكة 
يف  عر�سي  ب�سكل  تركيبها  مت  فقد  للغاية، 
وي�سقط  درجة،   90 مبقد�ر  �لهاتف  ج�سم 
 8 م�ست�سعر  على  �ملن�سور  عرب  �ل�سوء 
 Time of كامري�  وتعمل  ميغابيك�سل 
يحتاجه  �لذي  �لوقت،  قيا�س  على   Flight
�ل�سوء من مو��سيع �لت�سوير �ملوجودة �أمام 
وتتيح  �مل�ست�سعر،  �إىل  ي�سل  حتى  �لعد�سة 
للغاية  �لكامري� قيا�سات مكانية دقيقة  هذه 
هو�وي  بهاتف  �لرباعية  �لكامري�  وتوفر 
للت�سوير  متنوعة  �إمكانيات   Pro  P30
�لبانور�مية  �ل�سور  من  بدء�ً  �لفوتوغر�يف 

و�للقطات  �لبورترييه،  ب�سور  مرور�ً  �لكبرية 
�لغنية بالتفا�سيل و�سولً �إىل �سور �ملاكرو.

x50 زووم حتى

مع  ر�ئعة  زووم  بوظيفة  �لكامري�  ومتتاز 
تكبري 5x بدون فقد�ن للجودة تقريباً، وهو 
ما يجعله يتفوق على �لكثري من �ملوديالت 
�ملناف�سة �لأخرى، �لتي تقت�رس على توفري 
�لتكبري  حالة  ويف  فقط،   2x ب�رسي  زووم 
�لأعلى تتدخل وظيفة �لزووم �لهجني، و�لتي 
و�لزووم  �لب�رسي  �لزووم  من  توليفة  تعترب 
�لرقمي، وتتيح تكبري مبا ي�سل �إىل 50x كحد 
 10 �لتكبري  عامل  مع  يجب  ولكن  �أق�سى، 
و�سع �لهاتف على �أر�سية ثابتة �أو ��ستعمال 
�لب�رسي  و�إىل جانب �ملثبت  كامري�.  حامل 
�لكثري  يتم �لعتماد على  �لكامري�  لعد�سات 
�لت�سوي�س  على  تتعرف  �لتي  �لرب�مج،  من 
�ل�سور، وتقوم مبو�ءمة �لإعد�د�ت  و�أخطاء 
مبا يتنا�سب مع مو�سوع �لت�سوير �ملعروف 
وللح�سول  �ملختلفة،  �لإ�ساءة  مو�قف  �أو 
عك�س  وعلى  ت�سوير،  نتائج  �أف�سل  على 
�أن  هو�وي  �رسكة  تعلمت  �ل�سابق،  �ملوديل 
�ل�سور  جتعل  �ل�سحيحة  �لألو�ن  �إعد�د�ت 
تبدو ب�سكل �أكرث و�قعية مع ��ستعمال �لهاتف 

.Pro P20

OLED شا�شة�

ياأتي  �لر�ئعة  �لرباعية  �لكامري�  عن  وبعيد� 
ب�سا�سة  مزود�ً   Pro  P30 هو�وي  هاتف 
بدقة  وتعمل  بو�سة  47ر6  قيا�س   OLED
ب�سمة  م�ست�سعر  دمج  مع   Full HD
�ل�سفلي  �لنطاق  يف  �لزجاج  �أ�سفل  �لأ�سابع 
�لهاتف معالج  بد�خل  وينب�س  �ل�سا�سة.  من 
 128 �سعة  د�خلية  ذ�كرة  مع   ،980  Kirin
ذ�كرة  �إىل  بالإ�سافة  جيغابايت،   256 �أو 
و�سول ع�سو�ئي ب�سعة 8 جيغابايت، ويزخر 

�لهاتف.
وتربز �لكامري� �لأمامية على �حلافة �لعلوية 
يت�سمن  ول  للغاية،  �سئيل  ب�سكل  لل�سا�سة 
�لهاتف وظيفة �لتعرف على �لوجه، وت�ستمل 
من  �ملزيد  على  �لعلوية  �ل�سا�سة  حافة 
�لتجهيز�ت، حيث �عتمدت �ل�رسكة �ل�سينية 
بدل  �ل�سوت  لإ�سد�ر  �ملنطقة  هذه  على 
�لهاتف  فاإن  ولذلك  �لتقليدية،  �ل�سماعات 
�لهاتفية،  للمكاملات  جيد  ب�سوت  يتمتع 
وعند ت�سغيل �ملو�سيقى ي�سدح �ل�سوت عرب 
�ل�سماعة يف �جلزء �ل�سفلي من حافة �جلهاز، 

بينما ل تتوفر وظيفة �سوت �ل�سرتيو.



اخلطرية  املظاهر  ابرز  من  تعد 
والذي  الإداري  الف�ساد  ملنظومة 
ما  عادة  لأنه  املوؤ�س�سة  بهاته  ع�س�ش 
اأو  الأ�سدقاء  تف�سيل  باملحاباة  يق�سد 
وذلك  و�سلوكيا  وماليا  اإداريا  الأقارب 
انتهازية  اأو  �سخ�سية  عوامل  ب�سبب 
الكفاءة  مبعايري  لها  عالقة  ل  بحتة 
يف  الأمر  تعلق  �سواء  �سواهم  عمن 
يف  مت  وانه  خ�سو�سا  التوظيف  عملية 
الآونة الأخرية توظيف �ساب يف من�سب 
عون حرا�سة من خارج الدائرة باأكملها 
من  هاتفية  مكاملة  طريق  عن  وهذا 
عوامل  ب�سبب  وذلك  الإطارات  اإحدى 
عالقة  ل  بحتة  انتهازية  اأو  �سخ�سية 

لها مبعايري الكفاءة وعليه ينا�سد هوؤلء 
فتح  يف  الو�سية  اجلهات  املتقاعدون 
واخلروقات  التجاوزات  يف  حتقيق 

الوحدة  وان  خا�سة  بالوحدة  احلا�سلة 
التحقيقات  ق�سايا  من  العديد  عرفت 

الأمنية لها عالقة ب�سوؤون الت�سيري. 

ق.م

غيليزان

متقاعدو �أونيد يطالبون بفتح حتقيق 
يف خرجة غري معهودة طالب العديد من متقاعدي ديوان الري بوحدة ال�شقي ال�شفلي ال�شلطات العليا وذلك ملبا�شرة حتقيق معمق يف عملية 
توظيف بطالني خارج اإقليم الدائرة وا�شتثنت اأبنائهم موؤكدين انهم افنوا عمرهم خدمة للموؤ�ش�شة اإال اأنهم اأ�شبحوا حمرومني من حقوقهم 

امل�شروعة ال ل�شيء بينما الهدف من هذا احلرمان واالإق�شاء هو معار�شتهم ل�شيا�شة الت�شيري التي تنتهجها ادارة الوحدة من املحاباة واملح�شوبية

قام بحرق حافلتني و�شيارة

توقيف �شاب مهلو�س 
بحرق �حلافالت 

و�ملركبات بعني متو�شنت
 متكنت عنا�رص اأمن من 

دائرة العامرية �سمال  عني 
متو�سنت من توقيف �ساب يف 

ال28 من العمر مهلو�ش بحرق 
احلافالت واملركبات املتوقفة  

على حافة الطريق  بعدما 
قم بحرق امل�سافرين من نوع 
هيونداي كانت مركونة اأمام 

منزل �ساحبها بلدية العامرية
العملية جاءت اإثر قيام 

عنا�رص ال�رصطة بدوريات 
و�سط ليتم  تكثيف الدوريات 

من طرف عنا�رص ال�رصطة 
مبحيط احلادث اأين  مت 

توقيف امل�ستبه فيه و يتعلق 
الأمر باملدعو« ج ح«  28 �سنة 

معتاد اإجرام , بعد حتويل 
امل�ستبه به اإىل مقر اأمن 

الدائرة و التحقيق معه تبني 
من خالل التحريات اأنه نف�ش 

ال�سخ�ش املت�سبب عمدا يف 
اإحراق حافلة و�سيارة بقرية 

الكواملية .
حممد بن ترار

�الأمن يحقق يف فر�ر 07 نزالء من مركز حماية �لطفولة بحي بريو�نة يف تلم�شان

وكالة »بلومبريغ« االأمريكية

بناء �أول مفاعل نووي يف �ل�شعودية دون �اللتز�م باملعايري 

مع�شكر 

ت�شمم 46 �شخ�شا ببلدية ها�شم 

دول »G7« تتوعد حفرت 

البويرة

تخ�شي�س 6 ماليري �شنتيم للعملية �لت�شامنية �لرم�شانية

جتارة خارجية

فائ�س ب313 مليون دوالر خالل 
�ل�شهرين �الأولني ل 2019 

با�رصت فرقة حماية الإحداث  بالأمن الولئي 
لولية تلم�سان حتقيقات دقيقة يف عملية فرار 
جماعية ل07 نزلء من موؤ�س�سة حماية الإحداث 
بربوانة باأعايل  تلم�سان  منت�سف ليلة اخلمي�ش 
املركز  اأبواب  احد  تك�سري  بعد  اإىل  اجلمعة 

فتيات  ب05  الأمر  ويتعلق   , فيه  كانوا  الذي 
 . �سنة  و18   14 بني  اأعمارهم  يرتاوح  وولدين  
التحقيق  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت  وقد  هذا 
بالفرار  الأمن   م�سالح  اأبلغت  املركز  اإدارة  اأن 
ال�ساعة  احلدود  يف  ال�سبعة  للنزلء  اجلماعي 

الواحدة ليال  لتطلق م�سالح الأمن  حملة بحث 
انتهت بتوقيف 05 نزلء  واإرجاعهم للمركز يف 
اأكدت م�سادرنا  اثنني  البحث عن  يزال  حني ل 
اأنهم من وليتي �سعيدة والبليدة , هذا وك�سفت 
التحقيقات  اإن  الفارين ا�ستعملوا األواح الأ�رصة 

فيه  كان  وقت  يف  والفرار  الباب  تك�سري  يف 
حتقيقا  ي�ستوجب  الذي  الأمر   , نيام  احلرا�ش 
عملية  وان  خا�سة  الق�سية  هذه  يف  معمقا  

التك�سري حتدث �سو�ساء قوية .
تلم�شان حممد بن ترار

اأن  الأمريكية,  »بلومبريغ«  وكالة  ك�سفت 
اأول  بناء  من  النتهاء  على  تو�سك  ال�سعودية 
اللتزام  دون  الريا�ش,  يف  لها  نووي  مفاعل 

باملعايري الدولية.
على  ن�رص  تقرير  يف  الوكالة  واأو�سحت 
للتكنولوجيا  ال�سعودية  ا�ستخدام  اأن  موقعها, 
يثري  الدولية,  باملعايري  اللتزام  دون  النووية 

توقع  مل  كونها  الت�سلح  من  احلد  خرباء  قلق 
ت�سنيع  يف  حتكم  التي  الدولية  الأحكام  على 
التقطتها  التي  لل�سور  ووفًقا  الأ�سلحة, 
تقع  البحثية  املن�ساأة  فاإن  �سناعية,  اأقمار 
جنوب غرب مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجيا يف الريا�ش, وتظهر عملية بناء 
حتتوي  عمودية  حاوية  حول  النتهاء  تُو�سك 

روبرت  عن  املوقع,  ونقل  ذري,  وقود  على 
كيلي )مدير �سابق يف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية, قاد اأي�ساً خمترب ال�ست�سعار عن بُعد 
اإن  قوله  الأمريكية(  الطاقة  لوزارة  التابع 
ال�سور  باأن هذه  للغاية  »هناك احتمال كبريا 

تظهر اأول من�ساأة نووية يف ال�سعودية«.
ال�سيوخ  جمل�ش  يف  ع�سوان  طالب  اأن  و�سبق 

ميننديز  بوب  الدميقراطي  الأمريكي, 
ريك  الطاقة  وزير  روبيو  ماركو  واجلمهوري 
موافقة  ب�ساأن  تو�سيحات  بتقدمي  بريي 
الإدارة الأمريكية على ت�ساريح لبيع تكنولوجيا 
الطاقة النووية لل�سعودية, كما عرب م�رصعون 
تطوير  احتمال  ب�ساأن  قلقهم  عن  اأمريكيون 

ال�سعودية لأ�سلحة نووية.

بحالت  �سخ�سا   46 مع�سكر  بولية  ها�سم  ببلدية  اأ�سيب 
اإدارة  لدى  ال�سبت  اأم�ش  علم  ح�سبما  غذائي,  ت�سمم 
العيادة  فاإن  امل�سدر  نف�ش  ح�سب  و  تيغنيف  م�ست�سفى 
ا�ستقبلت  بولية مع�سكر  لبلدية ها�سم  متعددة اخلدمات 
تلقى  تقيوؤ  و  بغثيان  اإ�سابة  حالت  اجلمعة  اأم�ش  م�ساء 
اإل  العيادة,  م�ستوى  على  العالج  و  الإ�سعاف  اأ�سحابها 
اأن نف�ش احلالت عادت بعدها للعيادة مع حالت اأخرى 
بعد ا�ستداد اللم ليتم تدخل اأطقم طبية كاملة و حتويل 

تكفل  اأجل  من  تيغنيف  مدينة  م�ست�سفى  نحو  امل�سابني 
تيغنيف من جهة  اإدارة م�ست�سفى مدينة  اأكدت  و  اأف�سل, 
ليلتها  ق�ست  حالت   5 فيهم  مبا  امل�سابني  كل  اأن  ثانية 
نحو  ال�سبت  اليوم  نهار  منت�سف  غادروا  بامل�ست�سفى 
�سكناتهم بعد ا�ستقرار اأو�ساعهم ال�سحية و فتح عنا�رص 
�سبب  و  احلادث  مالب�سات  يف  حتقيقا  ها�سم  دائرة  اأمن 
اأن يكون تناول حلويات مت اقتناوؤها  الت�سمم الذي يرجح 

من نف�ش املحل ببلدية ها�سم. 

الحتاد  ومفو�سة   »G7« دول  خارجية  وزراء 
فيديريكا  اخلارجية,  لل�سيا�سة  الأوروبي 
دينار  يف  اجتماعهم  خالل  موغرييني, 
اخلارجية  وزير  اأعلن  اأفريل   6 يوم  الفرن�سية 
 »G7« الأملاين, هايكو ما�ش, اأن دول جمموعة
اتفقت على ممار�سة �سغوط على امل�سوؤولني 
عن الت�سعيد الع�سكري يف ليبيا وخا�سة قائد 
خليفة  امل�سري  الليبي«,  الوطني  »اجلي�ش 
عقده  �سحفي  موؤمتر  ما�ش, يف  وقال  حفرت. 
مدينة  يف  جرى  اجتماع  عقب  ال�سبت  اليوم 
جمموعة  خارجية  لوزراء  الفرن�سية  دينار 
والوليات  اأملانيا  من  كال  ت�سمل  التي   ,»G7«
وكندا  واإيطاليا  وبريطانيا  وفرن�سا  املتحدة 
الأوروبي  الحتاد  مفو�سة  مب�ساركة  واليابان, 

موغرييني:  فيديريكا  اخلارجية,  لل�سيا�سة 
»اتفقنا على ا�ستخدام كافة الو�سائل املتوفرة 
عن  امل�سوؤولني  على  ال�سغط  ملمار�سة  لدينا 
اأجل  من  حفرت,  وخا�سة  ليبيا,  يف  الأحداث 

تفادي اأي ت�سعيد ع�سكري لحق«. 

ك�سف رئي�ش املجل�ش ال�سعبي الولئي لولية 
البويرة » احمد بوتاتة » خالل الدورة العادية 
الفارط  الأ�سبوع  بحر  املنعقدة  للمجل�ش 
عن تخ�سي�ش م�ساحله مبلغ يفوق 6 ماليري 
�سنتيم للعملية الت�سامنية حت�سبا حللول �سهر 
اأن  املتحدث  اأكد  حيث   , الف�سيل  رم�سان 
هذا املبلغ �سيوزع عن طريق �سكوك بريدية 
والفقرية  املحتاجة  العائالت  جميع  على 

ما حدث يف  الولية عك�ش  بلديات  كل  عرب 
العملية  هذه  ت�سهد  اأين  الأخرية  ال�سنوات 
القفف  توزيع  يف  كبرية  وف�سائح  فو�سى 
احتجاجات  تنظيم  درجة  اإىل  احلد  و�سل 
املحتاجة  الفئات  قبل  من  واعت�سامات 
للتنديد بالتجاوزات التي وقعت يف كثري من 

بلديات الولية .
اأح�شن مرزوق

فائ�سا  للجزائر  التجاري  امليزان  حقق 
ال�سهرين  خالل  دولر  مليون   313 قدره 
مقابل   ,2019 اجلاري  العام  من  الأولني 
عجز قدره 671 مليون دولر خالل نف�ش 
الفرتة من 2018, ح�سبما علمته واأج لدى 

املديرية العامة للجمارك اجلزائرية.
واأو�سحت البيانات املوؤقتة التي اأ�سدرتها 
وال�ست�رصاف  الدرا�سات  مديرية 
اجلزائرية  ال�سادرات  باأن  للجمارك, 

ارتفعت اإىل 635ر7 مليار دولر يف �سهري 
870ر6  بـ  مقارنة   ,2019 وفرباير  جانفي 
 ,2018 من  الفرتة  نف�ش  يف  دولر  مليار 

بزيادة قدرها 765 
باملائة  14ر11  بن�سبة  اأي  دولر  مليون 
322ر7  اإىل  انخف�ست  فقد  الواردات,  اأما 
دولر,  مليار  541ر7  مقابل  دولر,  مليار 
)-90ر2  دولر  مليون   219 بانخفا�ش 

باملائة(.
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هواوي اجلزائر 
للإت�شاالت

�أبو�ب مفتوحة 
لفائدة �لطلبة

 

هواوي  موؤ�س�سة  تنظمه  الذي  املفتوح  اليوم  يعد 
اجلزائر لالت�سالت, منا�سبة لتقريب عامل ال�سغل 
افتتحت  حيث  اجلامعي.   الو�سط  من  البتكار  و 
ال�سبت,  اأم�ش  لالت�سالت  اجلزائر  »هواوي« 
 MDI-Business« اأبوابها لطلبة كلمن مدر�سة
للتعليم  خا�ش  معهد   اأول  تعد  «التي   School
طلبة  كذا  و  باجلزائر,  الت�سيري  جمال  يف  العايل 
 ,)ESAA(لالأعمال العليا  اجلزائرية  املدر�سة 
اجلزائر  »هواوي«  خاللها  من  ت�سعى  خطوة  يف 
عاملي  بني  �سلب  تبادل  ج�رص  خللق  لالت�سالت, 

التكوين و ال�سغل.
موؤ�س�سة »هواوي« اجلزائر لالت�سالت التي تعترب 
تكنولوجيات  جمال  يف  اجلزائر  يف  الأول  املمون 
متعامل   120 مع  حاليا  الت�سال,تعمل  و  الإعالم 
للخربات,  تبادل  �رصاكة  اأطر  يف  جزائري  
اقت�ساد رقمي جزائري فعال,  بناء  للم�ساهمة يف 
جمال  يف  �سلبة  تكوين  منظومة  بناء  خالل  من 
تكنولوجيات الت�سالت, »اإن الهدف اأي�سا من هذا 
اللقاء هو مرافقة الطالب على التح�سيل املعريف 
و  التكنولوجية  امل�ستجدات  اآخر  على  الإطالع  و 
هذا  موؤ�س�ستنا«  داخل  العملية  اخلربة  منحهم 
»هواوي«  لـ  العام  املدير  به  �رصح  ما  ح�سب 
اجلزائر لالت�سالت »ثريي غاو« خالل اللقاء الذي 

جمعه بالطالب.
 « »هواوي« اجلزائر,  لـ  العام  املدير  اأ�ساف  كما   
ال�سنة و لأول مرة فتح  لقد قررنا بداية من هذه 
الرتب�سات  لإجراء  الطلبة  اأمام  موؤ�س�ستنا  اأبواب 
خالل  مرتب�سا   18 ا�ستقبلنا  حيث  التطبيقية, 
انتظار  , يف  اجلارية   ال�سنة  من  الأول  ال�سدا�سي 
�سبتمرب  �سهر  من  بداية  الثانية  املجموعة 

املقبل«.
و بح�سب التطور الذي ي�سهده القت�ساد الرقمي, 
على  مهمة  الأخري�سوقا  هذا  ي�سكل  اأن  ينتظر 
الـ 15 �سنة املقبلة, خا�سة يف جمال اجليل  مدى 
جمال  و   ,»Big data« الـ   ,>>5G>< اخلام�ش 
ذات  ي�سيف  لهذا   ,»Ai«َ ال�سطناعي  الذكاء 
الطلبة  انتباه  جذب  هو  اليوم  هدفنا   « املتحدث 
للتطورات الكبرية املحققة يف جمال تكنولوجيات 
الت�سال احلديثة. كما اختتم » ناأمل اأي�سا توطيد 
العليا  املدار�ش  و  »هواوي«  بني  التعاون  عالقات 

املتخ�س�سة, للتوجه معا نحو اآفاق الرقمنة.«
العالقات  و  الت�سال  مدير  اأكد  جانبه  من 
اجلزائر  »هواوي«  م�ستوى  على  العامة 
 « اإن:  تيان«  »األك�سندر  ال�سيد  لالت�سالت 
�سيمكن  اجلامعات,  تقدمه  الذي  التكوين 
و  ال�سغل  عامل  اإىل  الولوج  من  الطالب 
م�سيفا«هدفنا  فيه«.  بفعالية  امل�ساهمة 
تطوير  يف  بفعالية  امل�ساهمة  يبقى  الأكرب 
ت�سهيل  و  اجلزائر,  يف  العايل  التعليم  جمال 
اإدماج حاملي ال�سهادات يف عامل ال�سغل, كما 
تفتح »هواوي« اجلزائر املجال اأمام الطلبة 
اأي�سا  و  لديها  التطبيقية  ترب�ساتهم  لإجراء 

فتح باب الت�سغيل اأمام حاملي ال�سهادات«.
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