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وحدة ل �نف�سام لها
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بلدية حيزر �لبويرة

�إ�سابة 122 تلميذ 
بت�سمم غذ�ئي  

للجمعة �لثالثة من �حلر�ك �لوطني

�سكان و�د ميز�ب يف م�سرية �سلمية
�مل�ضوؤول �جلديد مطالب مبعاجلة تر�كمات �لت�ضيري

تن�سيب �ملدير �جلهوي ل�سركة 
�سوناطر�ك يف حا�سي م�سعود

�ضناعة �ضيار�ت مر�ضيد�ص بنز بتيارت 

 �لنطالق بد�ية �أفريل
 يف �لرتكيب بن�سبة 100  

   .        �ملعار�ضة تلعب �أور�قها �لأخرية حلفظ ماء �لوجه
   .        طرد لغديري و حنون بهتافات "ديقاج"

جمعة �لغ�ضب �لثالثة 

مت�سك باملطالب ورف�س �لتدخل �خلارجي
�ص3+4
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ري ع

ت/ب�ض



ملر�ضى  املركزاجلهوي  يعد 
بلعبا�س  �ضيدي  بوالية  ال�رسطان 
�رسحا طبيا باأحدث التقنيات الطبية 
العاملية ، والذي  خ�ض�ضت له الدولة 
التكفل  لغر�س  كبري  مايل  غالف 
اجليد لفئة مر�ضى ال�رسطان . بعد 
حالة  على  خيمت  التي  الت�ضاوؤالت 
املر�ضى  اإقامة  م�ضكلة  املركز،و 

رغم  اخلدمة  حيز  تدخل  مل  التي 
مرور اأكرث من �ضنة على افتتاحه اأكد 
مدير املركز اأن العملية جارية على 
اإقامة  اعتماد  اأجل  و �ضاق من  قدم 
احلرجة  احلاالت  خا�ضة  املر�ضى 
العناية  و  املراقبة  ت�ضتلزم  التي  و 
القادمني  املر�ضى  ،وكذا  الطبية 
�ضتكون  والتي  بعيدة   واليات  من 

�ضنة  من  الثاين  ال�ضدا�ضي  خالل 
اأن  م�ضريا  املتحدث  ح�ضب   2019
عملية االإيواء حاليا  تتم عن طريق 
�ضبيل  على  النا�ضطة  اجلمعيات 
م�ضيفا    ، املحلية  االأمل  جمعية 
 120 �ضعة  على  يحتوي  املركز  اأن 
�رسير جمهز بكل املعدات الالزمة 
اجليد  ال�ضحي  التكفل  اأجل  من 

باملر�ضى وال يلزم �ضوى املعامالت 
االإدارية

على  واليات  ثمان  يغطي  املركز 
غرار تندوف اأدرار و ت�ضيم�ضيلت اىل 
التي تقت�رس تغطيتها  جانب وهران 
حني  اإىل  الثدي  �رسطان  على 

ا�ضتكمال االأ�ضغال مبركز وهران  .
ح.م.�أ

ب�شيدي بلعبا�س وعني متو�شنت

تكرمي الن�شاء ال�شرطيات 
يف عيد املراأة 

بلعبا�س  تلم�ضان و�ضيدي  االأمن  بكل من واليتي  اأ�رسفت م�ضالح 

الن�ضاء املنت�ضبات للقطاع من خالل  تنظيم حفالت  على تكرمي 

على �رسفهن مت خاللها  قراءة  ر�ضالة ال�ضيد املدير العام لالأمن 

الوطني التي خ�س بها موظفات ال�رسطة بهذه املنا�ضبة، نوه رئي�س 

اأمن الوالية  يف كلمته بدور املراأة ال�رسطية و املكانة التي اأولتها 

لها املديرية العامة لالأمن الوطني. فب�ضيدي بلعبا�س اأ�رسف مدير 

االأمن الوالئي على تكرمي الن�ضاء العامالت بقطاع االمن يف حفل 

دعم  يف  ال�رسطية  املراأة  دور  على  الثناء  خالله  من  مت  تكرميي 

قطاع االمن  الوطني  داعيا اإىل تكثيف اجلهود من اجل حت�ضني 

االأداء ، وبوالية عني متو�ضنت  اأ�رسفت مديرية االأمن الوالئي على 

اإقامة حفال تكرمييا على �رسف اأفراد ال�رسطة اإناث مبنا�ضبة عيد 

ال�ضيد  الوالية  اأمن  رئي�س  اإ�رساف  اأم�س  حتت  اأول  م�ضاء  املراأة 

،كعيبي�س خمتارو بح�ضور وايل الوالية ال�ضيدة لبيبة ويناز ، حيث 

مت خاللها  تكرمي 18 �رسطية جديرة من الناحية املهنية تقديرا و 

اعرتافا لهن لتميزهن يف اأداء مهامهن و حتفيزا لزميالتهن، تكرمي 

�رسطيني  اأرملتي  و   ، الوالئي  لالأمن  تابعات  �ضبهيات  عونات   05

من ذوي احلقوق، 04 �ضيدات من املجتمع املدين ، باالإ�ضافة اإىل 

�رسطية متقاعدة، و �ضيدة من �ضلك احلماية املدنية، و اأخرى  من 

الوطني  الدرك  �ضلك  من  �ضيدة  اإىل  باالإ�ضافة   ، اجلمارك  �ضلك 

العدالة  قطاع   من  و�ضيدة  الغابات  حمافظة  �ضلك  من  واأخرى 
باالإ�ضافة اإىل �ضيدتني 02 من االأ�رسة االإعالمية.

 م.ب

بلدية حيزر �لبويرة

اإ�شابة 122 تلميذا بت�شمم غذائي 

�ملركز�جلهوي ملر�شى �ل�شرطان ي�شيدي بلعبا�س

�شرح طبي يرفع الغنب عن املر�شى

خبر في 
صورة

كان على ر�أ�س ع�شابة من �شبعة �أفر�د

وكيل جمهورية مزيف ي�شتويل 
على 6.7 ماليري �شنتيم 

غوغل يحتفل باليوم العاملي للمراأة

احتفل حمرك البحث »غوغل« باليوم العاملي للمراأة امل�ضادف للثامن 
ما�س من كل �ضنة، حيث قام اأم�س بتفعيل لوحته من خالل كتابة اإمراأة 
بكل لغات العامل يف خطوة من القائمني على حمّرك »غوغل« يف مواكبة 

حدث االأم�س واالحتفال باليوم العاملي للمراأة.

دوخة يرق�ص على طريقة كيديابا

لفت احلار�س الدويل اجلزائري عز الدين دوخة االنتباه من خالل 
طريقة احتفاله بالهدف الذي �ضجله زميله يف �ضفوف نادي الرائد 
�ضالح ال�ضهري على ح�ضاب التعاون اأول اأم�س �ضمن اجلولة 23 من 
دوري املحرتفني ال�ضعودي، حيث قام باالحتفال بالرق�ضة ال�ضهرية 
التي كان يعتمدها احلار�س الكونغويل ال�ضابق روبرت كيديابا الذي 

حمل األوان نادي تي بي مازميبي.

ظهر  بعد  تلميذا   122 اأ�ضيب 
بت�ضمم  اخلمي�س  اأم�س  اأول 
ثالث  م�ضتوى  على  غذائي 
بوالية  حيزر  ببلدية  مدار�س 
اليوم  علم  ح�ضبما  البويرة، 

مديرية  م�ضالح  لدى  اجلمعة 
و�رسح  العمومية،  ال�ضحة 
مبديرية  م�ضلحة  رئي�س 
بوعالم  العمومية،  ال�ضحة 
»كافة  اأن  لل�ضحافة  هني 

با�ضطرابات  اأ�ضيبوا  التالميذ 
تناولهم  بعد  اله�ضم  يف 
لوجبتهم املعتادة على م�ضتوى 
مدار�ضهم«،وقال امل�ضوؤول اأنه 
مت اإجالء املر�ضى اإىل العيادة 

لبلدية  اخلدمات  املتعددة 
حيزر لتلقي العالج، م�ضريا اإىل 
غادروا  التالميذ  »معظم  اأن 
زالوا  ال  منهم   12 عدا  العيادة 

يخ�ضعون للعالج«.

جمل�س  لدى  اجلنايات  حمكمة  نطقت 
ترتاوح  باأحكام  بلعبا�س  �ضيدي  ق�ضاء 
اأ�ضهر و5 �ضنوات �ضجنا  عقوبتها بني 6 
جميع  حجز  مع  مالية  غرامات  نافذا، 
لتورطهم  اأ�ضخا�س،   7 �ضد  ممتلكات 
يف ق�ضية تكوين جماعة اأ�رسار، الن�ضب 

واالحتيال وانتحال �ضفة الغري.
ال�ضكوى  اإىل  تعود  الق�ضية  حيثيات 
بعد  )ت.ن(،  املدعوة  قدمتها  التي 
الربيدي،  ح�ضابها  من  مبلغ  اختفاء 
احلادثة،  التحقيق يف مالب�ضات  وعقب 
دفرت  ا�ضتعمل  امل�ضتكية،  زوج  اأن  تبني 
اأخرج  حيث  علمها،  دون  �ضكوكها 
)ف.ح(،  املدعو  مب�ضاعدة  اأموالها 
االأخري، تقدم  التحقيق مع هذا  وخالل 
لدى  ب�ضكوى  .خ(  )م  املدعو  �ضده 

فيها  يتهمه  االأمنية،  امل�ضالح  ذات 
ومع  مبلغ مايل معترب،  باال�ضتيالء على 
خيوط  انك�ضفت  التحقيقات  ا�ضتمرار 
الق�ضية، حيث تبني اأن املتهم الرئي�ضي 
قام بالن�ضب على 13 �ضحية بحي بوعزة 
الغربي عن طريق انتحال �ضفات العديد 
بينها  من  املهمة،  ال�ضخ�ضيات  من 
مرق  وكذا  اجلمهورية،  وكيل  �ضخ�ضية 
اإذ تو�ضلت حتقيقات امل�ضالح  عقاري، 
االأمنية اإىل �ضلب املتهم الرئي�ضي رفقة 

اأ�ضدقائه مبلغ 6.7 مليار �ضنتيم.
التهم  جميع  املوقوفون  نفى  وقد 
اإىل  اال�ضتماع  خالل  اإليهم،  املن�ضوبة 
بينما  املحكمة،  هيئة  قبل  من  اأقوالهم 
العامة خالل مرافعتها  النيابة  التم�ضت 
�ضد  �ضجنا،  �ضنة   15 عقوبة  ت�ضليط 

املدعو)ع.ب( و10 �ضنوات �ضجنا نافذا 
�ضد  �ضجنا  �ضنوات  و5  )ف.ح(  حق  يف 
دج  األف   100 مالية  غرامة  مع  )ت.ن( 
وغرامة مالية بـ100 األف دج، مع �ضنتني 
�ضجنا نافذا يف حق املدعو )ب.ع( مع 

حجز كل ممتلكاتهم.
�ضيدي  حمكمة  ق�ضت  املداوالت  وبعد 
بلعبا�س بـ5 �ضنوات �ضجنا نافذا يف حق 
دينار  مبليون  ماليا  تغرميه  مع  )ع.و( 
جزائري، وبـ4 �ضنوات �ضجنا نافذا على 
)ف.ح( وغرامة 100 األف دينار، اإ�ضافة 
3 �ضنوات �ضجنا وغرامة 100 األف دينار 
�ضد )ب.ب(، ف�ضال عن ت�ضليط عقوبة 
6 اأ�ضهر حب�ضا نافذا مع غرامة 200 األف 

دج �ضد ب.ن.
حو��س حممد �مني

156657 امراأة م�شجلة يف ال�شجل التجاري 
املزاوالت  الن�ضاء  عدد  بلغ 
للن�ضاطات التجارية امل�ضجالت 
 156657 التجاري،  ال�ضجل  يف 
فرباير  �ضهر  نهاية  يف  امراأة 
امراة   144470 بينهم  من   2019

و  الطبيعي  ال�ضخ�س  ذات 
12187 ذات ال�ضخ�س االعتباري 
ح�ضبما  ل�رسكات(،  )م�ضريات 
علم من املركز الوطني لل�ضجل 

التجاري.

و متثل الن�ضاء التاجرات 7.7 % 
امل�ضجلني  التجار  جمموع  من 
يف ال�ضجل التجاري و الذين بلغ 
و  تاجرا   2.030.408 عددهم 
لل�ضجل  الوطني  املركز  اأو�ضح 

و  احلرة  املهن  ان  التجاري 
التقليدية  الن�ضاطات  و  احلرف 
لكون  االعتبار  بعني  توؤخذ  مل 
انها موؤطرة باإجراءات قانونية و 

تنظيمية خا�ضة.
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احلراك ال�شعبي اأكرب من الأحزاب

املعار�ضة تلعب اأوراقها الأخرية حلفظ ماء الوجه
.          بن فلي�ض: دورنا هو اللحاق بال�شعب ولي�ض ا�شتقطابه            .      جاب اهلل: ال�شعب ل يرف�ض العهدة اخلام�شة فقط 

.         حنون: نطالب املجل�ض الد�شتوري بتفعيل املادة 102               .      مقري: الأحزاب ملزمة باللتحاق باحلراك كمواطنني 

اإميان لوا�ض 

وطنية  �صخ�صية  و35  نقابات  و4  حزبا   15 و�أكد 
�حلريات  طالئع  مبقر  لهم  �جتماع  توج  بيان  يف 
ظل  يف  �لقادمة  �النتخابات  �إجر�ء  �أن  �ليوم، 
�لقانوين  �الإطار  هذ�  هذ�  ويف  �حلالية  �لظروف 
ودعت  �الأمة.  ووحدة  �ال�صتقر�ر  ميثل خطر� على 
�أحز�ب �ملعار�صة �إىل مرحلة لتهيئة �ملناخ و�الإطار 
لتثبيت حرية  �ل�رضورية  �ل�رضوط   لتوفري  �لقانوين 
�ملعار�صة  ممثلو�  د�ن  حيث  �الختيار،  يف  �ل�صعب 
كل �أ�صكال �لت�صييق على و�صائل �الإعالم، باملقابل 
دعو� لفتح �الإعالم �لعمومي للجميع و�حرت�م مبد�أ 

�خلدمة �لعمومية.

بن فلي�ض 
نقرتح اإن�شاء جلنة يقظة 

للمراقبة وطرح البدائل

فلي�س  بن  علي  �حلريات  طالئع  حزب  رئي�س  �أكد 
باأن �حلر�ك �ل�صعبي ملك لل�صعب ودورنا فقط هو 
ميكن  ال  باأن  م�صدد�  ��صتقطابه،  ولي�س  به  �للحاق 
ونحن  �إليه  بادر  من  هو  �ل�صعب  الن  تزعمه  الأحد 
بن  علي  ودعا  �الأزمة،  من  �جلز�ئر  خلروج  نو�كب 
فلي�س �إىل �رضورة ترك �خلالفات �جلانبية و�لرتكيز 
�ن�صاء  �ل�صيا�صية، مقرتحا  �الأزمة  على �خلروج من 

جلنة يقظة للمر�قبة وطرح �لبد�ئل
 و�أ�صار �ملتحدث باأن �جلز�ئر متر بوقت حرج حيث 
�الأزمة  عمق  من  ز�د  �ن�صد�د� خطري�  �لبلد  يعرف 
�ل�صيا�صية، معترب� باأن �ل�صغور يف �أعلى هرم �لدولة 
فتحت �لباب �أمام قوى غري �صيا�صية بقر�ر�ت تتخذ 
غائب  رئي�س  با�صم  �تخذها  من  نعرف  �أن  دون 

ي�صتخدمون قربهم منه.
�حلر�ك  �أن  �حلريات  طالئع  حزب  رئي�س  و�أكد 
�ل�صعبي يحظى يوم بعد يوم بالتز�يد و�لدعم من كل 
فئات �ملجتمع، مو�صحا باأن �حلر�ك رفع من �صقف 
مطالبه وتو�صع بتغيري منظومة �حلكم ومطلب عقد 
�جتماعي جديد، قائال يف ذ�ت �ل�صدد« �إننا �صهود 
�النهيار  و�صبه  �لقائمة  �حلكم  منظومة  تاأكل  على 
ومطالبة  للم�صري�ت  �لكامل  �لدعم  حولها  يحوم 
�لرئا�صيات  ومقاطعة  بوتفليقة  تر�صح  �صحب 

مقاربات«.
ويف �صياق مت�صل، حذر �ملتحدث من حالة �الحتقان 
�لتي يعي�صها �لبلد، موؤكد� على �رضورة �ل�رضوع يف 
�ل�صلبة  �الأ�ص�س  ي�صع  �صلمي  �صل�س  �صيا�صي  حتول 

ملنظومة حكم جديدة .
برتجمة  مطالبة  �ملعار�صة  باأن  �ملتحدث  و�صدد 
�حلر�ك �ل�صعبي �إىل مبادر�ت وفعل وعمل �صيا�صي، 
�ل�صعبية  �لر�صالة  حول  تو�فق  هناك  بان  م�صري� 
خا�صة فيما يتعلق بالدعم �لكامل للم�صرية �ل�صعبية 
و�لرف�س �لكامل للخام�صة و�ملطالبة ب�صحب تر�صح 
�لرئي�س �ملنتهية عهدته، موؤكد� باأن من م�صوؤوليتنا 
�الجتاه  نف�س  يف  كمقاربات  �لعمل  كمعار�صة 

للمطالب �ل�صعبية للخروج من �الأزمة.
و�أو�صح �ملتحدث باأنه ال وجود الأي طموح �صخ�صي 
�حلر�ك  باأن  موؤكد�  �ملعار�صة،  للقاء  للزعامة 

�ل�صعبي ملك لل�صعب والنريد تبنيه على حد قوله.

كمال قمازي على اخلط

للمعار�صة  �لر�بع  �الإجتماع  قمازي،  كمال  ح�رض 
�حلريات،ويعد  طالئع  حزب  مبقر  �ملنعقد 
يف  غيابهم  بعد  نوعه،  من  �الأول  �حل�صور  هذ� 
جبهة  مبقر  عقدت  �لتي  �لثالثة  �الجتماعات 
�لعد�لة و�لتنمية وكان مو�صوعها يف �لبد�ية مناق�صة 
مو�صوع �ملر�صح �لتو�فقي للمعار�صة يف �النتخابات 

�لرئا�صية �ملقرر �إجر�وؤها يوم 18 �أفريل.

حم�شن بلعبا�ض
تر�شح الرئي�ض لولية اأخرى 

ا�شتفزاز لل�شعب 
 

�عترب رئي�س �لتجمع من �أجل �لثقافة و�لدميقر�طية 
لوالية  �لرئي�س  تر�صيح  قر�ر  باأن  بلعبا�س  حم�صن 
موؤكد�  �جلز�ئري،  لل�صعب  ��صتفز�زي  قر�ر  �أخرى 
على �رضورة �إحباط كل مناور�ت �لنظام �ل�صيا�صي 
ال�صتنز�ف �حلر�ك �ل�صعبي، د�عيا �إىل �رضورة حل 
مرحلة  �إىل  و�ملرور  �لرئي�س  و�ن�صحاب  �حلكومة 

�نتقالية.   
ثمن حم�صن بلعبا�س �الأم�س خالل �للقاء �لت�صاوري 
�ل�صعبية  �مل�صري�ت  �لوطنية  للمعار�صة  �لر�بع 
�ملنادية بتغيري �لنظام ورحيله بعد �ل�صمت �لطويل، 
�لن�صج  �أثبت  �لذي  �لذي  �حلر�ك  مب�صتوى  م�صيد� 
�إلز�مية  على  م�صدد�  قوله،  حد  على  �ل�صيا�صي 
ربح  يف  طمعا  �ل�صيا�صي  �لنظام  مناور�ت  �حباط 

�لوقت و��صتنز�ف �حلر�ك �ل�صعبي.
على  �حلفاظ  �رضورة  على  عبا�س  حم�صن  و�صدد 
عفوية و�صلمية �حلر�ك �ل�صعبي، حمذر� من بع�س 
�أهد�فه،  �حلر�ك عن  �لتي حتاول حتويل  �الأجهزة 
�لتاريخي  �حلر�ك  م�صايرة  �رضورة  على  موؤكد� 
لتحقيق �أهد�فه �الأ�صمى، قائال« �حلر�ك متو��صل 
�ملحاوالت  بع�س  رغم  زخمه  على  �حلفاظ  يجب 
تو�طوؤ  �أو  تقاع�س  فاأي  و�إ�صعافه  به  للم�صا�س 

�صتكون مبثابة خيانة لن يرحمنا �لتاريخ عليها ».
و�أكد �ملتحدث على �رضورة �البتعاد عن �حل�صابات 
م�صتوى  �إىل  و�الرتقاء  �مل�رضوعة،  و�لطموحات 
�لقطيعة  �أجل  من  للتظاهر  م�صبقة  �لغري  �لعزمية 
مع �أفكار �لنظام �حلايل، م�صري� على �أنه من و�جب 
ل�صمان  �جلز�ئر  يف  يحدث  ما  مو�كبة  �ل�صيا�صيني 
�إحباط  على  �لعمل  خالل  من  جديدة  �نطالقة 

�ملناور�ت �جلديدة

جاب اهلل
يجب اأن حترتم كلمة ال�شعب   

طالب رئي�س حزب �لعد�لة و�لتنمية عبد �هلل جاب �هلل 
على �ل�صلطة ب�رضورة �الإ�صتماع �إىل مطالب �ل�صعب 
هو  �ل�صعب  باأن  موؤكد�  �خلام�صة،  للعهدة  �لر�ف�س 
و�لدولة غاية وجودها هو  �لعام،  �ل�صالح  من ميثل 

رعاية م�صالح �ل�صعب وحفظ حقوقهم.  
�لر�بع  �الجتماع  خالل  �الأم�س  �هلل  جاب  �أكد 
مطالب  بتف�صري  مطالبة  �ملعار�صة  باأن  للمعار�صة 
�ل�صعب، مو�صحا باأن �ل�صعب ال يرف�س فقط �لعهدة 
فكيف  �مليت  حكم  يف  هو  �لرئي�س  الأن  �خلام�صة 
ير�صح ميت لرئي�س دولة، بل يريد تغيري نظام دولة  
وبخ�صو�س ت�رضيحات قائد �الأركان، قال �ملتحدث 
�آخر«  يعي�س يف عامل  كاأنه  �الأركان  قائد  ت�رضيح   «
حماوالت  من  �ملتحدث  حذر  �أخرى،  جهة  من 
بخ�صو�س  �ل�صلطة  قبل  من  و�اللتفاف  �الخرت�ق 
كما  عمره  لتجديد  فت�صتعمل  �ل�صعبي،  �حلر�ك 
ح�صل يف 88 فلي�س �لهدف �لبقاء كما هي بل تغيري 

�ملوؤ�ص�صات

 لويزة حنون
نطالب املجل�ض الد�شتوري 

بتفعيل املادة 102
 

�ملجل�س  حنون  لويزة  �لعمال  رئي�صة حزب  طالبت 
و�إعالن حالة �صغور  بتفعيل �ملادة 102  �لد�صتوري 
وت�صكيل  تاأ�صي�صية  جمعية  ت�صكيل  مع  �ملن�صب، 
للجمعية  ويتو�صع  �لعمل  يتاأطر  حتى  �صعبية  جلان 

�لوطنية.
�لر�بع  �جتماع  خالل  �لعمال  حزب  رئي�صة  �أ�صارت 
مف�صلية  مرحلة  يعي�س  �ليوم  �لبلد  باأن  للمعار�صة 
على  حفاظا  خام�صة  لعهدة  ر�ف�س  ثوري  وم�صار 
تاأجيل  مطلب  �أن  باأن  معتربة  �لدولة،  دميومة 
يتم  �الآن  �أنه  حيث  �الأحد�ث  جتاوزته  �لرئا�صيات 
�لنظام  هذ�  ظل  يف  �النتخابات  �إلغاء  �أن  �حلديث 

�لذي يتميز باملح�صوبية و�لتزوير و�لف�صاد.
�أ�صارت لويزة حنون باأنه رغم �أن بيان �أركان �جلي�س 
يختلف عن �لبيانات �الأخرى، �إال �أنه اليز�ل يتحدث 
على �رضورة �حرت�م �لرئا�صيات يف موعدها، موؤكدة 
على �رضورة �أن يبقى موقف �جلي�س حمايد� ويحرتم 

�إر�دة �الأغلبية �لر�ف�صة لالنتخابات �لرئا�صية.
�أ�صارت �ملتحدثة �أن �نطالق م�صار �حلر�ك �ل�صعبي 

�أخرى،  لوالية  بوتفليقة  تر�صيح  عقب  مبا�رضة  كان 
لدى  �ل�صيا�صي  �لوعي  �أن  �أظهر  ذلك  �أن  مو�صحة 
�ملتحدثة  ،وقالت  �لذروة  بلغ  �ل�صعب  من  �الأغلبية 
»نحن �أمام م�صار ثوري منذ وقت طويل مل يحدث 
على  �حلفاظ  تعني  �صلمية  و�صلمية  بلد،  باأي  هذ� 
�الأمن �لقومي وتوؤكد �لطابع �لثوري �لذب �أبهر حتى 

�أن�صار ��صتمر�ر �لنظام ».
�الأمريكية  �الإد�رة  تعليقات  حنون  لويزة  و�نتقدت 
و�لفرن�صية وحتى �الحتاد �الأوروبي حول ما يحدث 
وال  �لفرن�صية  للدولة  يحق  ال   « قائلة  �جلز�ئر،  يف 
�الإن�صان �حلديث عن  يتحدث عن حقوق  عن  من 
يف  تتدخل  مل  فاجلز�ئر   ، �جلز�ئر  يف  مايحدث 
ق�صية �ل�صرت�ت �ل�صفر�ء واليحق الأي دولة �لتدخل 
،هذه  �الإن�صان  حقوق  با�صم  �جلز�ئري  �ل�صاأن  يف 

م�صاألة د�خلية زيتنا يف دقيقنا  »

�شيد اأحمد غزايل

هناك من يت�شرف كاأنه رب 
ي�شاأل ول ُي�شاأل

�حمد  �صيد  �ل�صابق  �حلكومة  رئي�س  جهته  من 
�جلز�ئر  يف  �ل�صيا�صي  �لنظام  باأن  �عترب  غز�يل، 
مري�س ال يحرتم قو�نني �لدولة ، حيث �أنه يت�رضف 
�صيد  �أكد  قوله  على حد  يُ�صاأل  وال  ي�صاأل  رب  كاأنه 
ي�صع  �لذي  �ل�صيا�صي  �لنظام  باأن  غز�يل  �أحمد 
قائال«  متاأ�صفا  �لقانون،  بتطبيق  ملزم  �لقو�نني 
لالأ�صف �لنظام يف �جلز�ئر يت�رضف كاأنه رب ي�صاأل 

وال ي�صاأل.
ف�صلها،  �أثبتت  �حلكومة  باأن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أ�صار 
مت�صائال » هل يعقل 18 حكومة يف ظرف 20�صنة«، 
�ملعار�صة  والحترتم  التتقبل  �أنها  »كما  م�صيفا 
والتعطيها �صالحيتها، ولكن رغم ذلك  �ملعار�صة 

تخدم �ملو�طنني بقول �حلقيقة وال ت�صهد �لزور«
�إىل  �لذهاب  �ملعقول  من   « �ملتحدث  وت�صاءل 
هو  �ملري�س  حني  يف  مري�س  برجل  ��صتحقاقات 
�لنظام، �لذي ال يعرتف بدور �ملجتمع ولي�س عليه 
و�ي�صا  �لقو�نني  �حرت�م  عدم  وكذ�  يخ�صع  �أن  �إال 

عدم �مل�صوؤولية يت�رضف كاأنه رب ي�صاأل وال يُ�صاأل

 نور الدين
نرف�ض الو�شاية على ال�شارع

�ل�صعب  باأن  بحبوح  �لدين  نور  �ل�صابق  �لوزير  �أكد  
�لتوحد  يف  �لدويل  �لعام  للر�أي  در�س  باإعطاء  قام 

�حلر�ك  الحتو�ء  حماوالت  كل  ر�ف�صا   ، و�ل�صلمية 
�ل�صعبي  للطرح  �أبوبة  ال   « بالقول  ،م�صدد�  �ل�صعب 
،مطالبا �ل�صلطة باالإ�رض�ع باأخذ قر�رتها بخ�صو�س 

�لعهدة �خلام�صة .
عن  �لبحث  ب�رضورة  بحبوح  �لدين  نور  طالب 
�ل�صعبي  �لغ�صب  �مت�صا�س  �جل  من  �القرت�حات 
د�عيا  �أخرى،  لوالية  �لرئي�س  لرت�صح  �لر�ف�س 
�الأحز�ب �ل�صيا�صية �ملوجودة يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية 

بتجميد ن�صاطها �لربملاين.
البد  »�ل�صلطة  �ملتحدث  قال  ن  مت�صل  �صياق  ويف 
�صنة، حيث مل   20 ف�صل يف  �أحلقت  باأنها  تفهم  �أن 

ت�صتطيع خلق �صخ�صيات قادرة على �إ�صتخالفها »

مقري
الأحزاب ملزمة باللتحاق 

باحلراك كمواطنني 

�عرتف عبد �لرز�ق مقري باأن �حلر�ك �ل�صعبي هو 
جهة،  �أي  من  تبنيه  �أحد  والي�صتطيع  لل�صعب  ملك 
�أخر  �ل�صيا�صة �لتحقت به يف  باأنه �الأحز�ب  م�صري� 
�إىل  �ملنا�صلني  و  �الأحز�ب  جميع  د�عيا  �ملطاف، 
بقبعاتهم  ولي�س  كمو�طنني  بامل�صري�ت  �اللتحاق 

�حلزبية .
�لنظام  بتغيري  �ملطالبة  من  البد  باأنه  مقري  و�أكد 
�لعهدة  رف�س  مطلب  يف  �لبقاء  وعدم  �ل�صيا�صي 
�حلر�ك  تبني  حماوالت  من  حمذر�  �خلام�صة، 
برت�جع  مطالبا  منحاه،  تغيري  بهدف  الحتو�ئه 
من  �لع�صا  م�صك  وعدم  و�ن�صحابهم  �ملرت�صحني 

�لو�صط.

باأن تفعيل �ملادة من �لد�صتور لن  ولفت �ملتحدث 
يغري �صيء، و102 �صن�صري باجتاه �لنظام ير�صح �آخر، 
�أنه البد من �حلفاظ على �لزخم �ل�صعبي و  موؤكد� 
تعديل  مع  عميقة  و�إ�صالحات  �النتخابات  تاأجيل 
�لد�صتور وهيئة م�صتقلة لالنتخابات، م�صيفا » و�ذ� 
�خرتنا �مل�صار �لثوري البد �جتماعنا بامليد�ن مع 
جلنة  ت�صكيل  مع   �لقاعات   د�خل  ولي�س  �ل�صعب 

للتفاو�س �لدميقر�طي وفقا للد�صتور«

 بو�شا�شي
مار�شنا ال�شيا�شية اأكرث من 

الن�شال مع ال�شعب

دعا م�صطفى بو�صا�صي �أحز�ب �ملعار�صة 
��صتمر�ر  �أجل    من  �لعمل  على �رضورة 
�حلر�ك و�ل�صري فيه، معرتفا باأن �الأحز�ب 
يف  كانت  �ملدين  �ملجتمع  و  �ملعار�صة 
�ل�صيا�صة   مار�صو�  الأنهم   عميق  �صبات 
نكن  ومل  �ل�صعب  مع  �لن�صال  من  �أكرث 
يف م�صتوى رجاالت �لذين حررو� �لوطن 
نكن  مل   « بو�صا�صي  م�صطفى  وقال   .
م�صتوى �أمانة �ل�صهد�ء، �حلر�ك �ل�صعبي 
هو ملك لل�صعب وال �أحد ي�صتطيع تزعمه 
�ل�صعب،  ل�صوت  يعود  فهو  �حتو�ئه  �أو 
وجتميد  �الن�صحاب  �لنو�ب  على   كما 
�أو�فق  �أنني ال   ،كما   ، �لربملاين  �لن�صاط 
�أجل   من  �لعمل  يجب  ولكن  �للجان  على 
�صمان  مرحلة �إنتقالية يرد فيها �ل�صوت 

لل�صعب  ».
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    .     بحبوح : ل اأبوية على ال�شارع

ا�شتنكرت اأحزاب و�شخ�شيات معار�شة من خالل بيان لها اإ�شتمرار جتاهل  ال�شلطة ملطالب ال�شعب واإ�شرارها على فر�ض انتخابات م�شتفزة لل�شعب، مثمنة ا�شتمرار وتو�شع احلراك  ال�شعبي ال�شلمي احلامل 
للقيم الأ�شيلة لل�شعب اجلزائري والذي يعك�ض تطلعاته العميقة واحلقيقية للحرية والعمل على مرافقته«.

الأمني العام حلركة البناءاأحمد الدان للو�شط

جمل�س ال�ضوري يتباحث خيار الن�ضحاب من الرئا�ضيات
�أكد �أحمد �لد�ن، نائب رئي�س حركة �لبناء 
�لوطني �لتي ير�أ�صها عبد �لقادر بن قرينة 
�النتخابات  يف  �لبناء  حركة  م�صاركة  �أن 
للحر�ك  �صابقة  كانت  �ملقبلة  �لرئا�صية 
�ل�صعبي �لذي دخل جمعته �لثالثة . و �أو�صح 
جريدة  مع  �ت�صال  يف  �حلركة  يف  �لقيادي 

�لو�صط �أن �حلر�ك �ل�صعبي مل يطرح �إلغاء 
�لعملية �النتخابية و �أ�صاف ذ�ت �ملتحدث 
قائال »حركة �لبناء �لوطني ربطت تر�صحها 
فقط مب�صلحة �جلز�ئر، وتكري�س �لتعددية، 
��صتعد�دهم  �النتخابية«،موؤكد�  و�ملقاومة 
�لعدول  �ل�صعب  منهم  طلب  لو  لال�صتجابة 

�جتماع  عن  �لد�ن  ك�صف  كما  �لرت�صح  عن 
حول  �ملقبلة  �الأيام  يف  �ل�صورى  جمل�س 
�صباق  من  رئي�صها  تر�صيح  �صحب  قابلية 
ندد  �أخرى  . من جهة  �لقادمة  �لرئا�صيات 
�لد�ن باجلهات �لتي تنادي باإلغاء �لد�صتور 
هنالك  فلي�س  ثورة  يف  �أننا  تقول  و  ح�صبه 

�لذي  �لد�صتور  باحرت�م  ونادى  د�صتور 
جمهورية  يف  للدخول  �آمنة  بو�بة  �صي�صكل 
�ل�صعبي  �حلر�ك  ”تاأمني  �إىل  ودعا  ثانية 
و�إبقاء  و�ال�صتغالل  �لت�صويه  حماوالت  من 
الأنه  �ل�صلمية؛  و�لطبيعة  �ل�صعبية  �لروح 
�جلز�ئر  �أجل  من  �جلز�ئريني  كل  حر�ك 

�جلديدة ونادى ذ�ت �ملتحدث �إىل »�رضورة 
و�ملبادر�ت  �ل�صيا�صية  باحللول  �اللتز�م 
و�الإجماع  �لد�صتور  �صقف  �صمن  �لوطنية، 
يف  �لوطنية  �لقوى  ومب�صاهمة  �لوطني 
�إىل  للعودة  ورف�س  �لبالد،  م�صتقبل  تاأمني 
�مل�صوؤول  ذ�ت  �النتقالية«وطالب  �حلاالت 

�ملو�طنني  ل�صوت  �حلقيقي  بـاال�صتماع 
�إجر�ء�ت ��صتعجالية  �لفعلي مع  و�لتجاوب 
تلبي مطالبهم، وتوؤّمن �لبالد من �أي �نزالق، 
�لتهديد�ت  من  �لوطنية  �ل�صيادة  وحتمي 

و�لتحديات �ملحدقة باجلز�ئر.
ف.ن�شرين 
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�سناعة �سيارات مر�سيد�س بنز بتيارت 

و�سط  مبحيط  امل�سريات  وانطلقت 
العا�سمة باكرا، حيث جتمع املتظاهرون 
للرببد  و�سوال  ماي  اأول  �ساحة  عرب 
املركزي و�ساحة اأودان قبيل لل11�سباحا 
لتبلغ ع�رشات االآالف بعد الزوال،  رافعني 
مع  بها  وملتحفني  الوطنية  االإعالم 
�سهر  يف  ال�سهداء  ب�سور  احلراك  اإرفاق 
بن مهيدي،  العربي  راأ�سهم  ال�سهداء على 
خاوة«  خاوة  �سعب  ب«جي�ش  الهتاف  مع 
و«اإن مل تكونوا من ي�سلح فال تكونوا من 
احلراك  �سعار  على  التاأكيد  مع  يف�سد« 
بوتفليقة«   يا  اخلام�سة  ماكان�ش   « وطنيا 
حرة  و«اجلزائر  حتا�سبوا«   اأو  و«ارحلوا 
يريد  ال  ال�سعب  هذا  و«  دميقراطية« 

بوتفليقة وال�سعيد«.

م�ساركة مميزة لنون 
الن�سوة

حميط  14.45كان  اجلمعة  �سالة  بعيد 
الربيد املركزي اإىل �ساحة اأودان قد امتالأ 
اجلزائرية  املراأة  و�سجلت  اآخره،  عن 
حامالت  العاملي  يومها  يف  ح�سورها 
بيد  امل�سريات  و�سعارات  بيد  الورود 
التقليدي  اللبا�ش  ف�سلن  من  بينهن  ثانية 
القبائلي  اللبا�ش  اأو  العا�سمي  باحلايك 
عائلي  ح�سور  و�سط  اأخريات  طرف  من 
�سم كافة اأفراد االأ�رشة اجلزائرية وهو ما 
اأعطى طابعا بال�سعور باالأمن اأكرب كون كل 
االأ�رشة جتمعت على موقف واحد بال�سارع 

رادين على املتخوفني اأو امل�سككني.

العلم الوطني يف كل مكان

غرار  على  مار�ش   8 م�سريات  وطبعت 
اإبداعات  عدة  الهائل  الزخم  حجم 
اجلزائريون  ج�سدها  التعبري  فيطرق 
طيلة اجلمعةبداية من ا�رشاف املوؤطرين 
املرور،  حركة  تنظيم  على  احلراك  من 
على  اجلمعة  �سالة  قبيل  اأ�رشفوا  حيث 
اأول  م�ستوى  على  ال�سري  حركة  تنظيم 
ماي خا�سة مبحيط امل�ست�سفى مذكرين 
من  االأطياف  كل  احرتام  اإىل  باحلاجة 
اخلبري  اأكد  حيث  ح�ساري،  تعبري  خالل 
االقت�سادي ا�سماعيل الملا�ش اأن اخلطوة 
جد ح�سارية وملفتة لاللتفات من طرف 
اكرب  دفعا  يعطيه  ما  وهو  احلراك  �سباب 

ودعوة للنظام الحرتام كلمته . 
ونحن �سائرون من حميط اول ماي باجتاه 
توزيع  انتباهنا  لفت  املركزي  الربيد 
ال�سباب لقارورات املياه املعدنية مع فرق 
م�ستوى  على  وجودهم  �سجلوا  اإ�سعاف 

اأودان.
عبد  حي  عمارات  بثت  ثانية  جهة  من 
بتعليق  اإبداعية  �سورا  خطابي  الكرمي 

هتاف  مع  بال�رشفات  الوطنية  االأعالم 
ال�سيوخ والعجائز للمتظاهرين معربني لهم 
عن دعمهم لهم. باالإ�سافة لتوا�سل حمالت 

التنظيف خالل وبع�ش امل�سريات.

احلراك يرد على اخلارج 

وال�سعارات  الهتافات  من  العديد  اأكدت 
اأي  رف�ش  على  امل�سريات  �سادت  التي 
ال�سعبي،  احلراك  حول  اأجنبية  تعليقات 
رافعني  حم�ش  داخلي  �ساأن  اأنه  موؤكدين 
احلراك  يف  اأجنبي  تدخل  »ال  �سعارات 

الوطني«.

املتظاهرون يدعون: 
ال�سحافة وين راهي؟

الوطنية  ال�سحافة  املتظاهرين  دعا 
ال�سعبي،  احلراك  دعم  يف  دورها  لتاأكيد 
وين  ب«  هاتفني  ال�سعب  �سوت  ب�سفتها 
راهي ال�سحافة« يف ر�سالة منهم من اأجل 
م�ستوى  على  توحد  الذي  �سوتهم  اي�سال 

ال�سحفيني  اأن  خا�سة  الوطني،  الرتاب 
لتثبيت  احتجاجية  وقفات  عدة  نظموا 
لتكميم  »ال  �سعار  ورفع  التعبري  احلرية 
االأفواه«، ويف ظل الدعوة املتوا�سلة التي 

يبعث لهم بها ال�سعب.
 

ال�سارع يرف�س علي 
غديري

مطالبة  اإىل  املتظاهرين  من  عدد  عمد 
غديري  علي  للرئا�سيات  احلر  املرت�سح 
يف  للم�ساركة  و�سوله  فور  باملغادرة 

امل�سريات بو�سط العا�سمة.

احلدث الأعظم بعد 
ال�ستقالل 

 
من جهته الوزير ال�سابق عبد العزيز رحابي 
مل  احلراك  اأفرزه  الذي  ال�سعور  اأن  قال 
الكلمة  ليوحد  اال�ستقالل   منذ  يع�سه 
باملقابل  حمددة٠،  نقاط  يف  واملطالب 
دعا النخبة للقيام بدورها بخا�سة ما تعلق 
بتاأطري امل�سطلحات قائال اأن ال�سارع �سبق 
النخبة وعليها االإ�رشاع، يف حني اأكد الدكتور 
اأرزقي فراد حامال الفتة » احبلي يا جزائر 
اللحظة  اأن  اكد  يولد«  جديدا  نوفمربا  لعل 
منذ  اأجيال  ن�سال  نتاج  جاءت  تاريخية 
اال�ستقالل وت�ساوؤل حممد بو�سياف اجلزائر 
اإىل اأين، قائال اأن احلراك �سيولّد التاأ�سي�ش 
وحرية  الدميقرادية  يفرز  جديد  لنظام 
احلراك  اأن  معتربا  االإدارة،   وحياد  التعبري 
املوالني  التحلق  حجم  بدليل  �سوته  اأ�سمع 
واأع�ساء  نواب  من  به  لل�سلطة  ال�سابقني 
اللجنة املركزية لالفالن ومنظمات جمتمع 

مدين و�سخ�سيات وطنية.

عددها  يف  اجلي�ش«  »جملة  اأكدت 
العروة  اأن   ، مار�ش  ل�سهر  اجلديد 
التي تربط  موؤ�س�سة اجلي�ش  الوثقى 
و  تنف�سم   اأن  ميكن  ال  ال�سعب  مع 
وتوثيق  تعزيز  تتطلب  فاملرحلة  منه 
اجلي�ش  بني  والعالقة  الرابطة 
وال�سعب موؤكدة اأن ما حققه اجلي�ش 
ارتباطه  مدى  يعك�ش  اجنازات  من 

ووقوفه الالم�رشوط اإىل جانب �سعبه 
. وجاء يف افتتاحيتها » اإن ما حققه 
ووقوفه  عدة،  اأ�سعدة  على  اجلي�ش 
كل  اأمته، يف  اإىل جانب  الالم�رشوط 
ما مّرت به البالد من حمن واأزمات، 
يوؤكد مدى متا�سك ال�سعب مع جي�سه 
م�سريهما  وترابط  وتالحمهما 
وتوحد روؤيتهما للم�ستقبل الن كالهما 

ينتميان لوطن واحد ال بديل له وطن 
تعهدت قواتنا امل�سلحة على حفظه 
»واأ�سافت  مكروه  كل  من  حمايته  و 
وطني  بوعي  املت�سبع  ال�سعب  اإن   ”
التحديات  ملختلف  واملدرك  كبري، 
احلالية،و  والرهانات  والتهديدات 
ا�ستعمارا  باالأم�ش  قاوم  الذي 
ا�ستيطانيا الأكرث من 13٠ �سنة و طرده 

ا�ستهدف  اإرهابيا  اف�سل م�رشوعا  ،و 
بحمل  جدير  �سعب  الدولة   اأركان 
م�سوؤولية  وحتمل  اأ�سالفه،  ر�سالة 
كما  بعدهم،  من  اأمانتهم  حفظ 
تطرقت املجلة اإىل اجنازات اجلي�ش 
يف حماية حدود اجلزائر و ترابها يف 

كل االأحوال و الظروف .
 ف.ن�سرين

ل�سناعة  اجلزائرية  ال�رشكة  �ستنطلق 
ال�سيارات من عالمة مر�سيد�ش بنز بعني 
بو�سقيف )والية تيارت(، يف مرحلة تركيب 
مب�سنعها  باملائة   1٠٠ بن�سبة  ال�سيارات 
ح�سبما  املقبل،  اأبريل  �سهر  من  ابتداء 
بال�رشكة  االإنتاج  مدير  بتيارت  به  اأفاد 
خالل  م�سطفاوي  العابدين  زين  واأو�سح 
ال�سناعية،  املناولة  تطوير  حول  منتدى 
ال�سيارات  ل�سناعة  اجلزائرية  ال�رشكة  اأن 
من عالمة مر�سيد�ش بنز بعني بو�سقيف، 
يف  املقبل  اأفريل  �سهر  بداية  �ستنطلق 
واملتمثلة  االإنتاج  من  الثانية  املرحلة 
باملائة   1٠٠ بن�سبة  ال�سيارات  تركيب  يف 
قامت  ال�رشكة  اأن  واأبرز  م�سنعها.  داخل 
وتقنيني  تقنيني  من  عامال   12٠ بتكوين 
جماالت  من  كل  يف  ومهند�سني  �سامني 
وااللكرتوميكانيك  الكهروميكانيك 

يف  العمل  اأجل  من  ال�سناعية  وال�سيانة 
عدد  لي�سل  لالإنتاج  جديدة  حمطة   19
االإنتاج  �سل�سلة  يف  االإجمالية  املحطات 
هذه  بداية  مع  ال�رشكة  و�ستدمج   ،35 اإىل 
االأوىل  املرحلة  بعد  تاأتي  التي  املرحلة 
بن�سبة  ال�سيارات  تركيب  يف  املتمثلة 
تركيب  يتم  حتى  »الروبوت«  باملائة،   5٠
ال�سيارات  زجاج  اأنواع  خمتلف  ول�سق 
امل�سوؤول  ذات  ح�سب  امل�سنع،  داخل 
تركيب  اأي�سا  املرحلة  هذه  وت�سمل 
قمرة  منها  لل�سيارة  الداخلية  االأجزاء 
الواجهات  اك�س�سوارات و زجاج  و  القيادة 
وغريها  والنوافذ  واخللفية  االأمامية 
الثالثة  املرحلة  اإىل  املرور   و�سيتم 
وال�سباغة  ال�سطح  مبعاجلة  املتعلقة 
اخلا�سة  االأخرية  املرحلة  ثم   2٠22 �سنة 
بتقنية  بالتلحيم  ال�سيارات  بتجميع هياكل 

الليزر �سنة 2٠25،واأكد ال�سيد م�سطفاوي 
اأن  املناولة،  مو�سوع  اإىل  تطرقه  عند 
ال�سيارات  ل�سناعة  اجلزائرية  ال�رشكة 
من عالمة مر�سيد�ش بنز بعني بو�سقيف، 
 12 مع  املجال  هذا  اتفاقيات يف  عقدت 
اأجنبية )تركية  موؤ�س�سة منها 6 موؤ�س�سات 
حملية  �رشكات  و6  وايطالية(   وفرن�سية 
حت�سل البع�ش منها على اعتماد ال�رشيك 
على  ح�سلت  والبقية   دميلر  التكنولوجي 
حيث  املحلي  امل�ستوى  على  اعتماد 
ال�سيارات  كهرباء  جماالت  يف  تعمل 
واملطاطية  احلديدية  واالأجزاء 
واخل�سبية من البولي�سرت والزجاج. وركز 
امل�ساركون يف هذا املنتدى املنظم من 
لوالية  وال�سناعة  التجارة  غرفة  طرف 
خريطة  ر�سم  �رشورة  على  تيارت، 
بالوالية  املتواجدة  املناولة  �رشكات 

كما  امليكانيكية.  ال�سناعات  وخا�سة 
مت الرتكيز من طرف ممثلي جامعة »بن 
التن�سيق  لتيارت، على �رشورة  خلدون« 
ت�ساهم  بحوث  واإجناز  املوؤ�س�سات  مع 
تيارت  وايل  واأكد  ال�سناعة  تطوير  يف 
تدخله  خالل  تواتي  بن  ال�سالم  عبد 
لر�سم  اجلهود  ت�سافر  »�رشورة  على 
ا�سرتاتيجية تدفع وتطور املناولة خا�سة 
اأجل التخفيف من  امليكانيكية منها من 
الغيار«و�سمل هذا  ا�سترياد قطع  فاتورة 
املناولة  تطوير  حول  حمورين  املنتدى 
وكذا  امليكانيكية  خا�سة  ال�سناعية 
حيث  للمناولة  والقانوين  البيئي  النظام 
كما  ور�ستي عمل  النقا�ش من خالل  مت 
مت تنظيم معر�ش �ساركت فيه موؤ�س�سات 
وموؤ�س�سات  وخا�سة  عمومية  �سناعية 

بنكية وخمتلف اأجهزة الدعم والتمويل.

جمعة الغ�سب الثالثة 

جملة اجلي�س يف عددها اجلي�س

.        تكوين 120 عامال من تقنيني وتقنيني �سامني ومهند�سني

�سارة بومعزة

 مت�سك باملطالب ورف�ض
 التدخل اخلارجي

ال�سعب و اجلي�ض وحدة ال انف�سام لها

االنطالق بداية اأفريل يف الرتكيب بن�سبة 100 

جمعة ا�ستثنائية �سد اخلام�سة بالعا�سمة

طرد لغديري و حنون 
بهتافات »ديقاج«

للجمعة الثالثة من احلراك الوطني

�سكان واد ميزاب يف م�سرية �سلمية

 بعد 08 اأ�سهر من احلجز ب�سبب 
ق�سية   701 كلغ من الكوكايني 

االإفراج عن ال�سفينة "فيفا 
ماركوري "و ال�سماح لها باالإبحار

اجلزائريني  من  االآالف  اأم�ش  تظاهر 
من  العديد  خرجوا  ،حيث  بالعا�سمة 
اخلام�سة،  للعهدة  الراف�سة  ال�سعارات 
اأم�ش يوما ا�ستثنائيا  وكان يوم اجلمعة 
حيث  ال�سابقة  باجلمعات  مقارنة 
غاية  اإىل  املتظاهرون  ينتظر  مل 
يف  با�رشوا  اجلمعة،بل  �سالة  انتهاء 
غ�ست  وقد  ال�سباح  منذ  تظاهراتهم 
�سوارع �ساحة اأول ماي ثم �سارع اودان 
الربيد  �ساحة  ،وكذلك  باملتظاهرين 
املتظاهرون  بهم  ليلتحق  املركزي، 
جمعة  وكانت  اجلمعة  �سالة  بعد 
يكاد  ال  ا�ستثنائية،حيث  فعال  االأم�ش 
قدميه  على  ال�سري  هناك  احلا�رش 
التحقت  وقد  الب�رشي  التدافع  نتيجة 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  العديد 
بهذا احلراك ال�سعبي املنقطع النظري 
فئات  خمتلف  فيه  �ساركت  الذي  ،و 
وعجائز  و�سباب.  ن�ساء  من  املجتمع 
،وحتى احلايك كان حا�رشا بقوة طرد 
اجلرنال لغديري حتت عبارات »ديقاج« 

املرت�سح  املتقاعد  اجلرنال  اأن  ويبدو 
خرجته  يف  موفقا  يكن  مل  للرئا�سيات 
باحلراك  االلتحاق  وحماولته  اأم�ش 
ال�سباب  من  العديد  قام  حيث  ال�سعبي 
ديقاج  عبارات  حتت  لغديري  بطرد 
ب�سارع اأودان لويزة حنون غري مرغوب 
وقع  ال�سيء  نف�ش  ال�سعب  و�سط  فيها 
اأم�ش  طردها  مت  التي  حنون  للويزة 
بقوارير  �رشبوها  بعدما  امل�سرية  من 
لرف�ش  املتظاهرين  من  املياه،تعبريا 
جميلة  اأمواجهم  لركوب  حماولة  اأي 
بني  من  وكان  احلدث  ت�سنع  بوحريد 
هذه  اأم�ش  اجلمعة  امللتحقني مب�سرية 
اجلمعات  عن  تختلف  التي  اجلمعة 
ال�سابقة املجاهدة جميلة بوحريد التي 
التف حولها املتظاهرون ب�سارع اودان 
كما �سارك كل من رئي�ش حزب طالئع 
احلريات علي بن فلي�ش ،وكذلك حم�سن 
بلعبا�ش هذا االأخري الذي كان مرفوقا 

برئي�ش فريق �سبيية القبائل مالل .
ع�سام بوربيع

�سهدت مدينة غرداية  اأم�سبعد �سالة 
للمواطنني  �سخمة  م�سرية  اجلمعة 
راف�سني  اخلام�سة  بالعهدة  منددين 
لكل �سكل من اأ�سكال التفاو�ش بغر�ش 
 ، بوتفليقة  الرئي�ش عبدالعزيز  تر�سيح 
�سيدي  حي  من  بداأت  امل�سرية  بداية 
املئات  جتمع  و  بونورة  ببلدية  عباز 
االأعمار  خمتلف  من  املواطنني  من 
�سعبي  حي  اأكرب  املخزن  ثنية  بحي 
الوفد  على م�ستوى اجلنوب منتظرين 
عباز  �سيدي  من  املتظاهرين  من 
قبل  و  املتظاهرين  التقاء  بعد  و   ،
موا�سلة امل�سرية و يف منظر جد موؤثر 
رجال  و  مواطنني  من  اجلميع  اأده�ش 
املئات  قدوم  عند   ، خا�سة  االأمن 
التعانق  و  امليزابيني  املواطنني  من 
اأفراد امل�سرية من عرب يف لقطة  مع 

مواطني  ان�سجام  و  التحام  على  تدل 
والية غرداية و مفندين لكل االإ�ساعات 
التوا�سل  مواقع  عرب  اأطلقت  التي 
االجتماعي ، و توا�سلت امل�سرية جنبا 
خاوة  خاوة   «  : �سعار  حتت  جنب  اإىل 
ما�سي عداوة » ب�سارع اأول نوفمرب يف 
خطة حت�سب للمواطنني الذين ك�رشوا 
�سريها  املفرو�ش  امل�سرية  بروتوكول 
جعل  ما  هو  و  جويلية   5 �سارع  عرب 
اجلميع ي�سفق و يحيي رجال ال�رشطة 
طريقة  يف  قيادات  و  اأعوان  من 
من  املئات  على  �سيطرتها  و  حتكمها 
دبلوما�سية  و  بحكنة  املتظاهرين 
الكاملة  العالمة  اإثرها  على  تعطى 

لرجال االأمن الوطني بالوالية .
بن عامر .ع

حمكمة   لدى   اجلمهورية  وكيل  اأمر 
عن  باالإفراج  االأ�سبوع   نهاية  وهران 
ال�سفينة »فيفا ماركوري » التابعة ل�رشكة 
باأملانيا  مقرها  الواقع    « ا�ش  �سي   »ام 
ق�سية  يف   2٠18 ماي  منذ29  املحتجزة 
كمال  ق�سية  الكوكايني  يف  من  كلغ   7٠1
لل�سفينة  �سمح  وقد  هذا   ، البو�سي 
اجلزائرية  االإقليمية  املياه  مبغادرة 
م�ساء اأول اأم�ش رفقة طاقمها الفليبيني 
اجلن�سية . هذه الباخرة التي مت حجزها  
 29 يوم  لوهران  االإقليمية  باملياه  را�سية 
من  كمية  اكت�ساف  اثر  على   2٠18 ماي 
احلاويات   اإحدى  منت  على  الكوكايني 
القادمة  املجمدة  باللحوم  املحملة 
ملكيتها  تعود  والتي  الربازيل   من 
البو�سي  بكمال  املعروف  كمال  ل�سيخي 
املنحدر من العا�سمة والذي مت توقيفه 
بالعديد  اأطاحت  التي  الق�سية  وهي 

قد  الباخرة  وكانت  هذا   ، الروؤو�ش  من 
بفعل  العا�سمة  ميناء  اإىل   حتويلها  مت 
حتويل ملف الق�سية اىل حمكمة �سيدي 
حممد عقب تخلي قا�سي  التحقيق لدى 
لفائدة   التحقيق  عن  وهران  حمكمة  
حممد  �سيدي  حمكمة  حتقيق  قا�سي 
جمرى  غريت  جديدة  اأمور  ظهور  بفعل 
التحقيق  يف حني كان  وكيل اجلمهورية  
اأمرا  اأعطى  قد  وهران   حمكمة  لدى 
بحجز ال�سفينة على ذمة التحقيق وافرج 
ليتم    2٠18/٠7/٠2 يوم  طاقمها   عن 
ال�سفينة م�ساء  اإ�سدار قرار االإفراج عن 
االأربعاء املا�سي  بعدما تبني من خالل 
التحقيق  ان  طاقم ال�سفينة مل يكن على  
علم بحمولة الكوكايني التي�ش كانت داخل 

اإحدى احلاويات .
وهران حممد بن ترار

ج�سدت م�سرية 8 مار�س التي جابت العا�سمة مت�سك اجلزائريني برف�س العهدة اخلام�سة مع تو�سع نطاق املطالب، يف حني 
طبعها اللتزام بال�سلمية واحلفاظ على النظام العام يف ظل تواجد اأمني قليل اكتفى بالتاأطري، كما عك�ست مالحمهم الفخر 

املمتزج بالفرح وفقا ملا اأكده عديد احلا�سرين.
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نقاز رقم 2يف ا�ستقبال املتظاهرين
نكاز  اجلمعة  اأم�ش  كان  العادة  غري  على 
املتظاهرين  ا�ستقبال  يف  من  رقم2هو 
اأمام مقر نكاز احلقيقي بالربيد املركزي 
�رشفة  يف  2وهو  رقم  نكاز  �سوهد  وقد 
مكتب نكاز يقدم التحية للجماهري ول�سان 
ولي�ش  2الرئي�ش  رقم  نكاز  اأنا  يقول  حاله 

نكاز رقم 1

زوجة زط�سي يف امل�سرية
�سوهدت زوجة رئي�ش احتادية كرة القدم 
زط�سي وهي تتجول بني املتظاهرين فهل 
كانت زوجة زط�سي متظاهرة فعال،اأم اأنها 

خرجت كف�سولية
ع.ب

الوة
ري ع

ت/ب�س



البويرة

 �رتفاع �أ�سعار
  �خل�سر و �لفو�كه  
يعترب ال�سوق املغطى للخ�رض و الفواكه  مبدينة 
يف  البويري  للمواطن  الوحيد  املتنف�س  البويرة 
تف�ج�أ  الأ�سبوع  هذا  نه�ية  مع  اأن  اإل  املنطقة 
ارتف�ع  واقع  على  الفئ�ت  خمتلف  من  الزب�ئن  
اأكرث من  ثالثون  ب�مل�ئة حيث �سعد  اأ�سع�ره� 
�سعر البط�ط� من45  دج اإىل 60 دج ، الطم�طم 
من 80 دج اإىل 100دج ، ال�سالطة من 60دج اإىل 
و  اإىل 150 دج  الفلفل احللو من 80ددج   ، 80دج 
احل�ر من 100دج اإىل 130دج اجلزر من 35دج اىل 
50دج ، ب�ذجن�ن من 40دج اإىل 80دج ، الب�سل من 
35دج اإىل 50دج ، القرع من 60دج اإىل 100دج ، 
الربتق�ل من 60 دج اىل 120دج و التمر الذي ل 
الأ�سع�ر  ارتف�ع    . دج   450 من  اقل  �سعره  يقل 
اجلريدة   ح�ورتهم  الذين  التج�ر  معظم  اأرجعه 
الذي  الأمر   ، النق�س يف املخزون املحلي  اإىل 
ب�ملن�طق  ال�ستنج�د  الو�سط�ء  و  الب�عة  يكلف 
ب�لع��سمة  رافيدو   �سوق  غرار  على  املج�ورة 
و  اخل�رض  �سوق  جت�ر  جدد  ال�سدد  هذا  يف  .و 
يف  ب�لإ�رضاع   مطلبهم  البويرة  ملدينة  الفواكه 
للخ�رض  اجلملة  �سوق  اإجن�ز  م�رضوع  جت�سيد 
اأغب�لو  بئر  ببلدية  اإجن�زه  املربمج  الفواكه  و 
يف  �سنوات    10 من  لأكرث  ت�ريخه  يعود  الذي 
اإط�ر تنفيذ برن�مج تنظيم و �سبط الأ�سواق عرب 
الوطن  و متويله مبختلف املنتج�ت ليكون ث�لث 
اأكرب �سوق يف الوطن بعد  ولية �سطيف و عني 

الدفلى، مبو�سف�ت  ومق�يي�س ع�ملية  . 
ز . م

جممع الفارج هول�سيم

�أول عملية ت�سدير للإ�سمنت 
�لأبي�ض جلنوب �إفريقيا

اجلزائر«  هول�سيم  »لف�رج  جممع  اأم�س،  اأعلن، 
الأبي�س  لالإ�سمنت  ت�سدير  عملية  ب�أول  القي�م  عن 
وهران  مين�ء  من  انطالق�  اإفريقي�  جنوب  ب�جت�ه 
اجلديدة  العملية  هذه  وتعد  طن  اآلف   10 قدره� 
جزء من خطة طموحة تهدف لت�سدير مليونني طن 
من ال�سمنت والكلنكر لطموح وطني ميثل اأكرث من 
10 مليون طن يف الأفق 2021 املجمع اإىل اأن ك�فة 
وحدات الإنت�ج جتندت لتحقيق املنحى الذي يوؤكد 
اللتزام الرا�سخ ب�مل�س�همة يف التنمية القت�س�دية 
والجتم�عية والبيئية للبالد وتنويع الإيرادات خ�رج 
نط�ق املحروق�ت هذه ال�سفقة تتمتع بكل الدعم 
�ستوفره �رضكة لف�رج  الذي  واللوج�ستية  التج�رية 
و  الدولية  ب�لتج�رة  متخ�س�س   ، ترايدينغ  هول�سيم 
التي متتلك ن�سبة اأكرث من 50% من جت�رة الكلنكر 
وغرب  املتو�سط  البحر  حو�س  يف  والإ�سمنت 

واأفريقي�، واأنتجت بدعم �سلط�ت مين�ء وهران .
عبدالبا�سط بديار 

امل�سيلة 

�ل�سحافيون ينظمون وقفة 
�حتجاجية �أمام مقر �لولية

واإعالميون  ال�سحفيني  من  جمموعة  نظمت 
ال�سمعية  الوطنية  الإعالم  و�س�ئل  خمتلف  ميثلون 
�سلمية  وقفة  امل�سيلة  واملكتوبة،بولية  الب�رضية 
بدار ال�سح�فة ال�سهيد »حممد ملني لغوي« للتعبري 
ال�سعب  حلراك  ودعهم  املطلقة  م�س�ندتهم  عن 
من اأجل التغيري، رافعني �سع�رات ل »للتكميم » ل 
»للعهدة اخل�م�سة » وغريه� من ال�سع�رات، ليخرج 
وعربوا  امل�سيلة  ولية  مقر  اإىل  بعده�  ال�سحفيني 
من خالل م�سريتهم عن �سم �سوتهم ل�سوت ال�سعب 

موؤكدين على �سلمية الحتج�ج�ت .
عبدالبا�سط بديار

الدعوى  لفتت�ح  عري�سة  وك�سفت  هذا 
لدى  الع�م  الن�ئب  ال�سيد  اإىل  موجهة 
املح�مية  قبل  من  �سلف  ق�س�ء  جمل�س 
عن  املنتخبني  لف�ئدة   نعيمة   �سوداين 
عبد  �سهرة  ب�سلف  را�سد  بني  بلدية 
اأنهم�   يوؤكدان   ، الق�در وبلخريي خديجة 
ر�سيد  قبل  من  و  الن�سب  اإىل  تعر�س� 
ب�لتدخل   الع�م  الن�ئب  ، وين��سدون   نك�ز 
التي قدموه�  الع�جل لإلغ�ء ال�ستم�رات 
للمر�سح  ر�سيد نك�ز  مع مت�بعه ق�س�ئي�  
اأق�مه�  التي  الهزلية  امل�رضحية  بعد 
مر�سح�  وقدم  الد�ستوري   ب�ملجل�س 
ال�سكوى  نف�س  وهي   ، عنه   بدل  اآخرا 
ب�لعديد  ومواطنني  منتخبني  التي قدمه� 
الذي  الوقت  يف  الق�س�ئية  املج�ل�س  من 

ليزال املجل�س الد�ستوري يدر�س ملف�ت 
املر�سحني لالنتخ�ب�ت الرئ��سية ،.

هذا وك�ن ر�سيد نك�ز قد جل�أ اإىل تقدمي 
ابن عمه بدل عنه بعدم�  رف�س ا�ستالم 
ملفه من قبل  املجل�س الد�ستوري بفعل 
جن�سيته وزوجته ، ومن اجل الطالع اأكرث 
على ق�نونية  هذه ال�سك�وي  وكذا و�سعية 
الق�در  عبد  ب�لدكتور  ات�سلن�  نك�ز  ر�سيد 
احلقوق  بكلية  ج�معي  اأ�ست�ذ  داود  بن 
اإ�سالح  يف ج�معة وهران   وع�سو جلنة 
العدالة  الذي اأكد اأن ر�سيد نك�ز مل يرتكب 
اأي جرمية يع�قب عليه� الق�نون ، وهذه 
 ، ق�نونية  غري  لأنه�  �ستحفظ  ال�سك�وي 
وحتى  نك�ز مل يكن حمروم� من الرت�سح 
ق�نون�  بحكم انه مزدوج اجلن�سية وتخلى 
عن اجلن�سية الفرن�سية  التي هي جن�سيته 
الأ�سلية ومل يتجن�س كم� انه ميلك اأر�س 
، لكن  وعنوان يف اجلزائر ك�ف لرت�سحه 

اجلزائية  املت�بعة  وهو  اآخر  م�نع  هن�ك 
قد  بفرن�س�  �سده  حتريكه�  مت   التي 
تكون م�نع� ق�نوني� قوي� ،من جهة اأخرى 
يحمل  الذي  عمه  لبن  تقدميه  اأن  جند 
بحكم  ذريعة  لي�س  واللقب  ال�سم  نف�س 
لدى  الت�رضيح  وحتى  احلملة   مدير  انه 
الن�س  لن  الرت�سح  بنية  الداخلية  وزارة 
من  ال�ستم�رات  ب�سحب  ويوؤكد  �رضيح 
ر�سيد  وهن�  ميثله  من  اأو  املر�سح  قبل 
نك�ز ال�سي��سي �سحب ال�ستم�رات كمدير 
املر�سحني   و�سعية  وعن  هذا  حملة. 
دواد  بن  اأكد  الد�ستوري   املجل�س  اأم�م 
اأودع  الذي  اأن املر�سح عم�رة حم�سن    ،
من  ت�أديبي�  م�سطوب  حم�مي  هو  ملفه 
بعدة  مت�بع  انه  كم�  الع��سمة   نق�بة 
الرت�سح   من   متنعه  التي  جزائية  ق�س�ي� 
والتي  عجيبة  ح�لة   ، ملفه  قبول  ويعترب 
ب�إيداعه  له  ي�سمح  ل  املفرو�س  من 

ن�س  ف�إن   بوتفليقة  الرئي�س  وعن   ،
توؤكد  والتي  وا�سحة  الد�ستورية  امل�دة  
وين�سط  ملفه  يودع  من  هو  املر�سح   اأن 
حملته  ، وكذا متته ب�سحة جيدة ت�سمح 
له بذلك  وهو م� يغيب يف ق�سية احل�ل 
، من جهة اأخرى ا�ستغرب بن داود جلوء 
املح�مني  اإىل املط�لبة بتطبيق الد�ستور 
واغلبهم  ل يحرتمون التداول على قي�دة 
يراأ�سون  ف�غلبهم  املح�مني  منظم�ت 
على  �سنوات   05 من  لأكرث  منظم�تهم 
راأ�سهم رئي�س الحت�د ، هذا وعن ت�أجيل 
النتخ�ب�ت اأ�س�ر بن داود اأن هذا الإجراء 
قدموا  املر�سحني  م�دام  د�ستوري  غري 
الق�نون  لهم  ي�سمح  ل  حيث   ، ملف�تهم 
به  يهدد  م�  غرار  على  ب�لن�سح�ب  
ب�لت�أجيل  ي�سمح  ، كم� ل  وبلعيد  لغديري 
اأم�م  الد�ستوري  املجل�س  يجعل  م� 

مع�سلة ق�نونية  كبرية  ل ميكن حله� .

حممد بن ترار   

ن�قو�س  الق�نونيني  من  الع�رضات   دق  
ح�لة  يف  الكبري  الرتف�ع  خلفية  على 
الطالق واخللع والتطليق على امل�ستوى 
الوطني خالل ال�سنوات الأخرية  التي بلغ 
اأعلى ن�سبة خالل ال�سنة امل��سية ب�أكرث 
من 68 األف ح�لة طالق و18 األف ح�لة 
غي�ب  بفعل  خلع  ح�لة  و15الف  تطليق 
املتزوجني   لدى   الأ�رضة  تكوين  نية 
اجلديد  وت�سهيل ق�نون الأ�رضة  للطالق 
ومنح حقوق للمراأة التي زادته� حرية ، 
حيث ارتفعت ن�سبة الطالق بحدود 30 
اخللع  ن�سبة  ارتفعت  حني   يف  ب�مل�ئة 

ب38  التطليق  ون�سبة  ب�مل�ئة  ب45 
التي  ب�ل�سنة  ب�مل�ئة �سنة 2018 مق�رنة 
وتلم�س�ن  وهران  ولي�ت  وتعد  قبله� 
اكرب  متو�سنت   وعني  بلعب��س  و�سيدي 
الطالق  حل�لت  ت�سجيال  البلدي�ت 

ب�لغرب اجلزائري .
ارتف�ع  اأن  الإح�س�ئي�ت  واأكدت  هذا 
راجع  والتطليق  واخللع  الطالق  ن�سبة 
احتك�كه�  بفعل  املراأة  حترر  اإىل 
القنوات  غرار  على  ب�لتكنولوجي� 
الجتم�عي  التوا�سل  ومواقع  الأجنبية 
ح�لة  ت�سجيل  اإىل   اأدى  الذي  الأمر   ،

اأن  حيث   ، �س�ع�ت   06 كل  يف  طالق 
اأق�س�م  �سوؤون الأ�رضة مبح�كم اجلزائر 
ت�سجل قرابة  ال5000ح�لة طالق �سنوي� 
اغلبهم من حديثي الزواج ، هذا واأ�س�رت 
الإح�س�ئي�ت الوطنية اأن اجلزائر �سجلت 
68284 ح�لة طالق و 15 الف ح�لة خلع 
و18الف ح�لة تطليق �سنة 2018  بزي�دة  
التي مت  ب�سنة 2017  2647ح�لة مق�رنة 
فيه� ت�سجيل 65637 ح�لة ، هذا واأ�س�ر 
املخت�سون اىل �رضورة  مراجعة ق�نون 
يهدد  الذي  اخللل  عن  والبحث  الأ�رضة 
الأ�رضة اجلزائرية يف ظل غي�ب قوانني 

من �س�أنه� حم�ية الأ�رضة والأطف�ل من 
اخللع  اأو  الطالق  اأ�سبح  كم�   ، الت�رضد 
طريق� �سهال للمراأة للتحرر من واجب�ت 
حيز  ارتف�ع   ظل  يف  خ��سة   الزواج 
عملية  له�   �سهل  الذي  املراأة  حقوق 
والتطليق والطالق ومكنه�  من  اخللع  
حقوق النفقة التي ت�سل حدود 7000 دج 
للطفل وبدل الإيج�ر الذي ي�سل  حدود 
ت�ستت  عملية  �سهل  م�  دج   األف   20
الأ�رضة  رب�ط  عن   تخلت  التي  الأ�رضة 

املتني وارمتت يف اأح�س�ن امل�دي�ت .
 حممد بن ترار

الوطني  املجل�س  رئي�س  ن�ئب  اأكد 
يف  متيوي  الدين  نور  لل�سي�دلة، 
افتت�ح   ه�م�س  على   �سحفي  ت�رضيح 
الأدوية  ل�س�لون  الث�نية  الطبعة 
ال�سي�دلة  ميد«  »جنرييك  اجلني�سة  
و08  يومي 07  احت�سنته� وهران  التي 
م�س�عد  على  العتم�د  اأن  م�ر�س 
اجلدد  ال�سي�دلة  من  ال�سيديل 
اأمرا  اأ�سبح  اجل�معة  من  املتخرجني 
قبول  اإىل  ال�سي�دلة   داعي�  اإلزامي� 
م�ستوى  على  م�س�عدين  �سيدليني 
نف�س  يتحملون  كزمالء  �سيدلي�تهم  
البط�لة  تخفيف  اجل  من  امل�سئولية 
الت�سبع  على خريجي القط�ع يف ظل  
اإح�س�ء  مت  حيث  القط�ه  يعرفه  الذي 

واأكرث من  األف �سيدلية  يق�رب 12  م� 
كلية   11 ال�سيدلة من  1600 خريج يف 
موجودة على امل�ستوى الوطني يحت�ج 
ي�ستوجب   الذي  الأمر   ، العمل  اإىل 
ا�ستحداث من�سب  ال�سيديل امل�س�عد 
البط�لة  من القط�ع بعد  لمت�س��س  
جلوء  امل�س�لح الولئية اىل عدم منح 

تراخي�س جديدة لإق�مة �سيدلي�ت .
وزارة  متيوي  دع�  اآخر  ج�نب  من 
يف  العلمي  والبحث  الع�يل  التعليم 
الأخذ  اإىل  التوجيه  مللف  درا�سته� 
بعني العتب�ر  الواقع املع��س لتف�دي 
تكوين �سي�دلة يوجهون اإىل البط�لة  ، 
كم� ط�لب من امل�س�لح العلي� توقيف 
�س�رت   التي  اخل��سة  املع�هد  بع�س 

ب�ئع  تكوين  يف  ال�سب�ب   على  تن�سب 
�سيديل  نظري� ليوم واحد ومب�ستوي�ت 
التطبيقي  للتكوين  به  وترمي  �سعيفة 
تكوين   ول  ت�أمني  دون  ال�سيدلي�ت  يف 
املر�سى  من  الزب�ئن  حي�ة  يهدد  م� 
انه  بحكم  ال�سيديل  عمل  ويهدد 
به  والت�رضيح  ت�أمينه  عليه  ي�ستوجب 
املدار�س  تكتفي  حني  يف  الوقت  يف  
الدولة  قبل  من  املعتمدة  اخل��سة 

بجني الأموال  ل غري.
من ج�نب اآخر حذر ميتوي ال�سي�دلة  
املوؤثرات  بيع  اأخط�ء  يف  الوقوع  من 
مل�  نظرا  طبية  رخ�س  دون  العقلية 
اأن  و  خ��سة   ، اأخط�ر  من  ت�سكله 
هذا  يف  وا�سح  اجلزائري   الق�نون 

املج�ل اإذ ين�س على ت�سليط عقوب�ت 
اإىل  �سنوات   5 بني  م�  ترتاوح  �س�رمة 
غرامة  اإىل  ب�لإ�س�فة  �سجن�  �سنة   15
و1  دج  األف   500 بني  ترتاوح  م�لية 
املوؤثرات  ت�سويق  ح�لة  يف  دج  مليون 
اأن  م�سريا  طبية،  و�سفة  دون  العقلية 
ال�سجون   يف  يقبعون   �سي�دلة  هن�ك 
بفعل بيعهم هذه املواد دون و�سف�ت 
اليقظة  اإىل  ال�سي�دلة  دع�  كم�  طبية 
له�  يتعر�سون  التي  العتداءات   من 
املهلو�س�ت  على  املدمنني  قبل  من 
خ��سة  خالل املداوم�ت الليلة حيث 
تتبعه�  اعتداءات   عدة  ت�سجيل  مت 

�رضقة املهلو�س�ت خ��سة بتلم�س�ن .
حممد بن ترار

15األف حالة  خلع خالل 2018

.       عني متو�سنت اأكرب البلديات ت�سجيال حلاالت الطالق بالغرب اجلزائري 

نائب رئي�س املجل�س الوطني لل�سيادلة، نور الدين متيوي

.    منتخبون ومواطنون يقا�سون 
ر�سيد نكاز ويتهمونه بالن�سب 

�أكرث من 68�ألف طلق و18 �ألف حالة تطليق 

ندعو �ل�سيادلة �إىل ��ستحد�ث من�سب م�ساعد �سيديل 

الدكتور عبد القادر بن داود االأ�ستاذ بجامعة وهران   

» متابعة نكاز غري قانونية ، و�ملجل�ض 

�لد�ستوري �أمام مع�سلة قانونية 
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با�سر العديد من املنتخبني على م�ستوى املجال�س البلدية 
والوالئية خا�سة بوالية �سلف على رفع دعاوي ق�سائية ر�سيد 

نكاز وابن عمة امليكانيكي احلامل لنف�س اال�سم   بتهمة االنتحال 
واالألقاب واالأ�سماء واإ�ساءة ا�ستعمالها املعاقب عليها بن�س املادة 
245 من قانون العقوبات وكذا الن�سب واالحتيال بعدما اأم�سوا 

له على ا�ستمارات الرت�سح ليظهر اأنها حولت البن عمه .



املنتخب  البلدية  رئي�س  وقال 
اللقاءات  هذه  اأن   ، ثانية  لعهدة 
يف  تندرج  واإمنا  ظرفية  لي�ست 
املبنية  العمل  ا�سرتاتيجية  اإطار 
االنفتاح  على  احلر�س  على 
انتخبونا  الذين  املواطنني  على 
عن  ف�سال   ، ثقتهم  ومنحونا 
يف  والنزاهة  ال�سفافية  تكري�س 
خمتلف  على  امل�ساريع  توزيع 
االإحياء ال�سكنية للمدينة البرتولية 

.
احلقيقي  امل�سعى  اأن  املري  واأكد 
من وراء تنظيم لقاءات جوارية مع 
املواطنني هو مكا�سفة الراأي العام 
التنمية  مبلف  يتعلق  بكل  املحلي 
املحلية ، وقال ذات املتحدث اأن 
علم  على  ال�سكانية  التجمعات  كل 
املربجمة  االإمنائية  بالعمليات 
اأو  لب�س  اأي  يوجد هناك  وال  فيها 
اللقاءات  خالل  مت  حيث   ، تكتم 
اجلوارية املذكورة متكني االأحياء 
من طبيعة امل�ساريع وبلغة االأرقام 
ارتياح  املواطنني  لدى  مل�سنا  ،اإذ 
ور�ساء على املجهودات املبذولة 
من طرف اأع�ساء املجل�س ال�سعبي 

البلدي.
اعترب رئي�س البلدية حممد يا�سني 

بن �سا�سي اأن اإطالق هذه اللقاءات 
كل  يف  �رضوريا  كان  اجلوارية 
االأحوال من اأجل قطع الطريق على 
التي  الن�ساطات  على  امل�سو�سني 
بقوم اأع�ساء املجل�س ، ف�سال عن 
و�سع حد الأي مزايدات و�سعارات 
يف  ي�سطادون   من  بها  يخرج  قد 
بث  اإىل  وي�سعون  العكرة  املياه 
حتت  املغر�سة  املغالطات 
واأو�سح   ، العامة  امل�سلحة  غطاء 

هوؤالء  اأن   ، ذاته  ال�سياق  يف  املري 
باجلري  اجلميع  لدى  معروفني 
وزرع  ال�سخ�سية  امل�سالح  وراء 
يف  والظهور  االأنظار  للفت  البلبلة 
امل�سلحة  على  احلري�سني  ثوب 
العامة ، غري اأن الواقع عك�س ذلك 
متاما ، فاملعنيون لديهم ح�سابات 
بعدما  الغرية  وحتركهم  �سخ�سية 
ف�سلوا يف الفوز بثقة املواطنني يف 
ال�سابقة  ال�سيا�سية  اال�ستحقاقات 

اجلوارية  اللقاءات  اإىل  وبالعودة   .
م�سعود  حا�سي  بلدية  رئي�س  اأفاد 
اأن   ، �سا�سي  بن  يا�سني  حممد 
�سيظل  املواطنني  مع  التوا�سل 
كل  ر�سد  اأجل  من  متوا�سال 
عن  �سواء  واالن�سغاالت  امل�ساكل 
عن  البلدية  اإىل  التقرب  طريق 
طريق التن�سيق مع جلان املجل�س 
التي تتابع عن كثب �سوؤون املواطن 

عرب التجمعات ال�سكانية .

بالغ�س  ورقلة   بلديات  �سكان  ي�ستكي 
بينها  من  امل�ساريع  من  العديد  يف 
م�ساريع فك العزلة و م�ساريع التهيئة 
اجلبهة  غليان  ت�سنج  �ساهم يف  ، مما 
من  الناقمة  املحلية  االجتماعية 
التنمية  مللف  املخزي  التدهور 
االأدوات  تفاوت  ب�سبب  املحلية 
من  املتابعة   عامل  وغياب  الرقابية 
باملجال�س  التنفيذي  املكتب  طرف 
قاطني  طالب   . البلدية  ال�سعبية 
 ، ورقلة  ببلديات  ال�سكنية  التجمعات 
الطيبات   ، تقرت   ، العالية  احلجرية، 
مع  لهم  ت�رضيحات  يف   ، املقارين  و 
االأول  امل�سوؤول   ،  « يومية«الو�سط 
القادر  عبد  التنفيذية  الهيئة  على 
العاجل  التدخل  ب�رضورة   ، جالوي 
و  التجاوزات  جملة  يف  حتقيق  لفتح 
اخلروق التي �ساحبت عمليات اجناز 
فك  وم�ساريع  احل�رضية  التهيئة  
العزلة ، و�سع كان له اأثار �سلبية كبرية 
على الواقع االجتماعي لل�ساكنة الذين 
حملوا ال�سلطات املحلية و املوؤ�س�سة 
العملية  بذات  املكلفة  املقاوالتية 

عن  ينجر  قد  ما   ، تبعات  م�سوؤولية 
ذلك من ت�رضفات غري م�سوؤولة ح�سب 
م�ساريع  يخ�س  فيما  اأما   . قولهم 
االعتبار  باإعادة  واملتعلقة  التهيئة 
واملياه  ال�سحي  ال�رضف  ل�سبكات 
لالإنارة  باالإ�سافة   لل�رضب  ال�ساحلة 
ح�سب  تتطابق  ال  فاإنها   ، العمومية 
املمنوح  ال�رضوط  دفرت  مع  هوؤالء  
للمقاول لذا يطالب العديد من ال�سكان 
بفتح حتقيق يف امل�ساريع املنجزة و 
التاأكد من مطابقتها لدفرت ال�رضوط.  
ويتزامن الت�سنج االجتماعي بالبلديات 
من  االآالف  يقطنها  التي  و   ذاتها 
الوالية  وايل  ت�سديد  مع   ، ال�ساكنة  
اللهجة  جالوي  القادر  عبد  بورقلة 
و  الوالئيني  و  التنفيذيني  املدراء  مع 
روؤ�ساء الدوائر والبلديات ، اأين توعد 
كل  حديد  من  بيد  بال�رضب  جالوي 
الغ�س  حاالت  يف  تورطه  يثبت  من 
يف  املوجهة  امل�ساريع  بخ�سو�س 
اإطار التح�سني من امل�ستوى املعي�س 

ل�سكان 21 بلدية بالوالية .
�أحمد باحلاج

العاملي  باليوم  االحتفال  اإطار  يف 
مار�س من  للثامن  امل�سادف  للمراأة 
ال�رضطة  م�سالح  نظمت  �سنة،  كل 
اخلمي�س  يوم  �سبيحة  بتمرنا�ست 
بداية   ،  2018 مار�س   07 لـ  املوافق 
على  �سباحا  العا�رضة   ال�ساعة  من 
بالوحدة  ال�رضفية  القاعة  م�ستوى 
تكرمييا  حفال  النظام،  حلفظ   601
االأمن  جهاز  منت�سبات  �رضف  على 
وعونات  )�رضطيات  الوطني 
�سبيهات( العامالت مبختلف م�سالح 
مترنا�ست،  تقديرا  بوالية  ال�رضطة 
خدمة  املبذولة  ملجهوداتهن 
اإ�سافة  للمواطن وحماية ملمتلكاته، 
ال�رضطة  متقاعدات  تكرمي  اإىل 

اجلهاز،  منت�سبي  حقوق  ذوي  وعدد 
اإىل جانب تكرمي عدد من زميالتهن 
من القطاعات االأمنية االأخرى وعدد 
املجتمع  يف  الفاعالت  الن�سوة  من 
املدين. على م�ستوى القاعة ال�رضفية 
بالوحدة 601 حلفظ النظام. احلفل 
املفت�س  ال�سيد  اإ�رضاف  حتت  كان 
اجلهوي ل�رضطة اجلنوب مترنا�ست  
وبح�سور  والوالية،  اأمن  رئي�س  و 
والوالئية  اجلهوية  امل�سالح  روؤ�ساء 
والرتباء  االإطارات  وكذا  لل�رضطة، 
وامل�ستخدمني  ال�رضطة  واأعوان 
م�سالح  ملختلف  التابعني  ال�سبيهني 

ال�رضطة بناحية مترنا�ست.
 �أحمد باحلاج 

يف اإطار حماربة ظاهرة االجتار غري 
واملوؤثرات  باملخدرات  امل�رضوع 
العقلية، متكنت قوات ال�رضطة الأمن 
دائرة �سيلت مترنا�ست نهاية االأ�سبوع 
املا�سي من توقيف �سخ�سني يبلغان 
من العمر ) 19 و33 �سنة( متورطان يف 
ق�سية االجتار باملخدرات با�ستعمال 
و�سيلة نقل. حيث وعلى اإثر معلومات 
ال�رضطة،  عنا�رض  عليها  حت�سلت 
من  مركبة ت�ستغل  وجود  مفادها 
املخدرات  لنقل  اأ�سخا�س  طرف 
الرابط  املحور  معالج( على  )كيف 
بني بلدية تيمياوين ومترنا�ست مرورا 
اإعداد خطة  �سيلت، عليه مت  بدائرة 
ميدانية حمكمة، عند و�سول املركبة 
مت  �سيلت  مدينة  اىل  الذكر  ال�سالفة 

توقيفها بالقرب من املخرج ال�رضقي 
ملدينة �سيلت باجتاه مترنا�ست وعلى 
متنها �سخ�سني، بعد التفتي�س الدقيق 
للمركبة من قبل عنا�رض ال�رضطة مت 
�سبط وحجز بداخلها على كمية من 
املقدرة  معالج(  )كيف  املخدرات 
باإحكام  خمباأة  و400غ كانت  كلغ  بـ 1 
مت  ذلك  اثر  على  املركبة،  داخل 
الذكر  ال�سالفي  ال�سخ�سني  حتويل 
رفقة املحجوزات اىل  املقر، وبعد 
مت  التحقيق  اإجراءات  ا�ستكمال 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميهما 
يف  �سدر  اين  بتمرنا�ست،  املخت�سة 
احلب�س  رهن  بالو�سع  اأمر  حقهما 

املوؤقت.
�أحمد باحلاج

�سرع رئي�س بلدية حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي ، يف تنظيم لقاء�ت جو�رية من �ملجتمع 
�ملدين عرب خمتلف �لأحياء �ل�سكنية ، وذلك بهدف �طالع �ملو�طنني على خمططات �لبلدية يف 

�لتنمية �ملحلية وكذ� تكري�س ثقافة �لتو��سل �ملبا�سر مع �ل�سكان .

رئي�س بلدية حا�سي م�سعود بن �سا�سي يا�سني يوؤكد

�أحمد باحلاج 

اللقاءات اجلوارية تكري�س لثقافة 
التوا�صل امليداين مع املواطن 

املن�رضم   االأ�سبوع  نهاية  اأ�رضف 
الطاقة  بوزارة  العام  االأمني 
واملناجم ، على مرا�سيم تن�سيب 
ل�رضكة  اجلديد  اجلهوي  املدير 
م�سعود  بحا�سي  �سوناطراك 
خلفا  توفيق  حمدان  ال�سيد 
ا�رضف  كما   ، مهامه  ملنتهية 
تن�سيب  على  امل�سوؤول  نف�س 
مدير جديد لناحية غرد الباقل ،  
ويعد االطارين ذو كفاءة و�سمعة 
املدير  بالرئي�س  دفع  مما  طيبة 
ل�سوناطراك  عبد املوؤمن  العام 

ولد قدور بو�سع الثقة فيهما .
 ، موثوقة  م�سادر  وقالت 
ل�رضكة  اجلهوي  املدير  اأن 
 ، م�سعود  بحا�سي  �سوناطراك 
مطالبا  و�سيكون  تراكمات  ورث 
امل�ساكل  من  العديد  بحلحلة 
من  الكثري  وتفكيك  والرتاكمات 
ت�سيري  يف  امل�سجلة  التعقيدات 
�رضكة  فروع  وادارات  م�سالح 

�سوناطراك .
للمدير  املوكلة  املهام  بني  ومن 
�سوناطراك  ل�رضكة  اجلهوي 
وحتقيق  التحديات  مواكبة   ،
�سوناطراك  جممع  اأهداف 
ن�سبة  من  الرفع  يف  واملتمثل 

اإنتاج البرتول ، اإىل جانب حت�سني 
 ، اخلدمات  خمتلف  يف  االأداء 
فروع  داخل  امل�ساكل  واحتواء 
يعيد  مبا  �سوناطراك  جممع 
اأن   علما   ، االأخري  هذا  هيبة 
م�سجلة  تزال  ال  عديدة  م�ساكل 
النفطية  املوؤ�س�سات  مبديريات 
�سوناطراك  ل�رضكة  التابعة 
وما  ت�سيري  ب�سوء  االأمر  ويتعلق 
خلفه من تداعيات �سلبية ، حيث 
ل�رضكة  العامة  املديرية  تلقت 
�سوناطراك ح�سب م�سادر نقابية 
، �سكاوى باجلملة تخ�س تالعب 
ال�سفقات  عقد  ت�سيري يف  و�سوء 
�سوناطراك  توفرها  التي 

لفروعها .
و�ستكون م�سالح املوارد الب�رضية 
حتت   ، البرتولية  بال�رضكات 
جمهر اإجراءات �سارمة  تتخللها 
تقييم  اأجل  اإدارية من  حتقيقات 
عمل املدراء املكلفني باملوارد 
�سد  رفعت  الذين  الب�رضية 
بع�سهم  يف ال�سابق تقارير �سوداء 
تتمثل يف اإبرام �سفقات م�سبوهة 
عمليات  يف  العام  املال  واإهدار 

يكتنفها الريبة وال�سك .
املدراء  من  العديد  اأن  ومعلوم 

 ، البرتولية  بال�رضكات  العامون 
ال�سهور  خالل  تغيريهم  مت  قد 
و�سفت  خطوة  يف  االأخرية 
وقتها باأنها حملة لتطهري �رضكة 
�سوناطراك وفروعها من و�سفوا 
يف  ت�سببوا  الذين  الفا�سلني  بـ 
اإ�سقاط املوؤ�س�سات يف اإخفاقات 
اأ�رضت  الت�سيري  يف  باجلملة 

كما   ، ال�رضكات  بتوازن  كثريا 
طالت بع�س امل�سوؤولني املقالني 
تورطهم  عقب  ق�سائية  متابعات 
ال�سغل  مبنا�سب  التالعب  يف 
ال�رضكات  مب�سالح  واالإ�رضار 
القواعد  مما خلف غليانا داخل 

العمالية .
 �أحمد باحلاج

�مل�سوؤول �جلديد مطالب مبعاجلة تر�كمات �لت�سيري

تن�صيب املدير اجلهوي ل�صركة �صوناطراك يف حا�صي م�صعود

رغم وعيد �لو�يل بال�سرب بيد من حديد للغ�سا�سني 

مترن��ست  

يف �إطار جت�سيد خمطط �إحتالل �مليد�ن 

الغ�س يطال م�صاريع فك العزلة 
و التهيئة ببلديات ورقلة 

ال�صرطة حتتفل باليوم العاملي للمراأة

اأمن �صيلت بتمرنا�صت  يحجز 1 كلغ 
و400غ من املخدرات 
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جناح  �أن  على  �أجمعو�  �ملحللون 
�أبرزها:  عدة  بعو�مل  يرتهن  �لتجّمع 
حوله،  جماهريي  �لتفاف  حتقيق 
وتغليب �مل�صلحة �لوطنية �لعامة على 
تت�صاوى  حاليا،  �حلزبية،  �مل�صلحة 
�حتماالت ف�صل �لتجّمع مع �حتماالت 
مقابل  كّفة  ترجيح  وي�صتند  جناحه، 
�لتي  �لعملية  �خلطو�ت  �إىل  �أخرى 
�صيّطبقها وفقا لربناجمه �لعام، ح�صب 
�ملحللني، يف 3 جانفي �ملا�صي، �أعلنت 
خم�صة ف�صائل ي�صارية، وهي "�جلبهة 
و"�جلبهة  فل�صطني"  لتحرير  �ل�صعبية 
فل�صطني"  لتحرير  �لدميقر�طية 
و"�ملبادرة �لوطنية" و"حزب �ل�صعب" 
"�لتجّمع  ت�صكيل  فد�"،  و"حزب 

�لدميقر�طي �لفل�صطيني".
�نطالقته،  بيان  يف  �لتجّمع،  وقال 
"��صت�صعار�  تاأتي  �خلطوة  هذه  �إن 
لها  تتعر�ض  �لتي  �لت�صفية  ملخاطر 
�الإجر�ء�ت  بفعل  �لوطنية،  ق�صيتنا 
ت�صفية  ت�صتهدف  �لتي  �الأمريكية، 
�لق�صية �لفل�صطينية، و�الإ�رس�ئيلية يف 
�ل�صفة �لغربية و�لقد�ض من ��صتيطان 
�لعن�رسي،  �لقومية  قانون  و�صن 
�حل�صار"ويهدف  ��صتد�د  غزة  ويف 
توحيد  �إىل  �لبيان،  ح�صب  �لتجّمع، 
و�ملوؤ�ص�صات  �لقوى  جميع  عمل 
و�ل�صخ�صيات �حلري�صة على �مل�رسوع 
�لتدهور  للجم  �لدميقر�طي،  �لوطني 
�لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �حلا�صل 
�لهيمنة  وممار�صات  �النق�صام  نتيجة 
�ل�رس�كة  �أ�ص�ض  وتقوي�ض  و�لتفرد 
�صيا�صي  �نق�صام  وي�صود  �لوطنية 
منذ  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي 
برملانية  �نتخابات  �إثر  2007؛  جو�ن 
فازت بها "حما�ض" ورف�صتها "فتح"؛ 
غزة  قطاع  على  �الأوىل  ف�صيطرت 
وتولت م�صوؤولية �إد�ر�ته، يف حني تولت 
"فتح"، بقيادة �لرئي�ض حممود عبا�ض، 

م�صوؤولية �إد�رة �ل�صفة �لغربية.
وتعّذر تطبيق �تفاقات م�صاحلة عديدة 
وقعتها �حلركتان، و�أحدثها بالقاهرة، 
يف �أكتوبر 2017؛ ب�صبب خالفات حول 
�لوحدة  حكومة  متكني  منها:  ق�صايا، 
�لوطنية يف غزة، وملف موظفي غزة، 

فرتة  �أثناء  "حما�ض"  عينتهم  �لذين 
حكمها للقطاع.

حماولة تدريجية

�صيحاول  �لدميقر�طي  "�لتجّمع 
�لتي  �لثنائية،  �لقطبية  ك�رس  تدريجيا 
�لنظام  يف  وفتح  حما�ض  �أوجدتها 
�أو�صلت  و�لتي  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي 
كما  �الحرت�ب"،  حّد  �إىل  �حلركتني 
�أبو ظريفة، ع�صو �ملكتب  قال طالل 
�لدميقر�طية  لـ"�جلبهة  �ل�صيا�صي 

لتحرير فل�صطني".
على  قائما  �صيكون  ذلك  �أن  و�أ�صاف 
ب�صكل  �لتجّمع  لربنامج  "تطبيقات 
على  قادرة  قوة  ي�صبح  حتى  ناجح، 
�لنظام  يف  �لتو�زن  من  نوع  �إحد�ث 
�لفل�صطيني وك�رس حالة �لقطبية"وبنّي 
�أبو ظريفة �أن �لتجّمع و�صع "برناجما 
و�صي�صتمر،  تنفيذه  بد�أ  متكامال 
ق�صايا  �العتبار  بعني  ياأخذ  �أن  على 
�النق�صام و�حلريات و�لق�صايا �حلياتية 
�القت�صادية،  فيها  مبا  و�الجتماعية، 
�لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  و�أو�صاع 
وكيفية �إعادة بنائها عرب �النتخابات".
على  دليال  �لربنامج  ذلك  و�عترب 
�ل�صارع  يف  �لتجّمع  "م�صد�قية 
على  قادر�  يجعله  ما  �لفل�صطيني؛ 
على  قادرة  ثالثة  لقوة  تدريجية  بلورة 
�إحد�ث تو�زن بني �لقوتني �لرئي�صيتنينْ 
لنجاح  �أنه  وفتح"،و�عترب  حما�ض 
�لتجمع ال بد من تو�فر ثالثة عو�مل، 
هي: "جتاوز �أي تباينات قد تظهر يف 
�مل�صاركة"،وتابع:  �لقوى  بني  �لتجّمع 
�آلية  خلق  يف  يكمن  �لثاين  "�لعامل 
لتمتني �اللتفاف �جلماهريي و�لوطني 
�أما  بر�جمه،  وعناوين  �لتجّمع  حول 
عملية  خطو�ت  و�صع  فهو  �لثالث 
بتو�صيع  مرتكز  ت�صّكل  �أن  على  قادرة 
وعنا�رس  �ل�صعبي  �اللتفاف  م�صاحة 
عن  بعيد�  �لعملي،  مبعناها  �لربنامج 

�لبعد �لنظري".

اجلماهري وامل�صلحة العامة

و�ملحلل  �لكاتب  جقمان،  جورج 
�إن  قال  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي 
ما  �لدميقر�طي  "�لتجّمع  جتربة 

�حتماالت  �أن  يعني  ما  حديثه؛  ز�لت 
�لف�صل و�لنجاح و�ردة"و�أردف جقمان 
�لقطبية  ك�رس  يف  �لتجّمع  "جناح  �أن 
�لثنائية �لتي �أوجدتها فتح وحما�ض يف 
ي�صتند  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام 
�إىل عاملني هامني"،و�أو�صح �أن �لعامل 
حتقيق  يف  �لتجّمع  "جناح  هو  �الأول 
يوجد  حوله..  �جلماهريي  �اللتفاف 
جمهور كبري لي�ض فتح ولي�ض حما�ض، 
توجد  �لر�أي  ��صتطالعات  وح�صب 
ن�صبة كبرية منهم ترت�وح بني 30 و%50 

غري منتمني الأي من �لف�صيلني".
حاليا  تلوم  �جلماهري  "تلك  باأن  وز�د 
فتح وحما�ض على �لو�صع �لذي و�صل 
�لعامل  �لفل�صطيني"�أما  �حلال  �إليه 
"تغليب  فهو  جقمان،  ح�صب  �لثاين، 
�مل�صلحة  على  �لوطنية  �مل�صلحة 
�لتجّمع  ف�صل  و�إذ�  �ل�صيقة.  �لفئوية 
�لوطنية، و�صادت  تغليب �مل�صلحة  يف 
�لت�صارع �حلزبية، ف�صيف�صل  حالة من 

يف ك�رس تلك �لهيمنة".

ماأزق �صامل

مركز  مدير  �مل�رسي،  هاين  ح�صب 
�ل�صيا�صات  الأبحاث  "م�صار�ت" 
يوجد  �ال�صرت�تيجية،  و�لدر��صات 
�أ�صا�صي  دور  للعب  �لتجّمع  �أمام  "�أفق 
�حلاد  �لثنائي  �ال�صتقطاب  ك�رس  يف 
بني �حلركتني، �لذي �أدى �إىل �النق�صام 
�مل�رسي  وتعميقه"و�أرجع  ومو��صلته 
موقع  على  ن�رسه  تقرير  يف  ذلك، 
�لناجم  �ل�صامل  "�ملاأزق  �إىل  �ملركز، 

وغياب  و�ال�صتقطاب،  �النق�صام  عن 
على  �لقادرة  و�ال�صرت�تيجية  �لروؤية 
�أهد�فه  وحتقيق  �ل�صعب  توحيد 
�مل�رسي  �لوطنية"و�عترب  وحقوقه 
جناح  باإمكانية  �الأمل  مبعث  �أن 
�لتجّمع هو �أن "ما ن�صبته 30-50% من 
�لفل�صطينيني ال يوؤيدون فتح وحما�ض، 
جديد�  جتمعا  �أو  حزبا  وجدو�  ولو 
ويد�فع  ومطالبهم  طموحاتهم  يلبي 
بقوة"ور�أى  ف�صيدعمونه  ق�صيتهم  عن 
�أن معيار جناح �لتجّمع يف ذلك �لدور 
كبري  هام�ض  بقاء  عدم  يف  "يكمن 
على  ي�صاعد  قد  مما  للمناورة؛  لديه 
يف  جديد�  �آخر  منوذجا  تقدميه 
�لقول و�لعمل، يف �ل�صيا�صة، ويف تناول 
�لتو�زن  خمتلف �لق�صايا، لكي يحدث 

�ملطلوب".
�أبرزها  �رسوطا،  يتطلب  ذلك  لكن 
مر�جعة  "�أوال  �مل�رسي-  -ح�صب 
و��صتخال�ض  �ل�صابقة  �لتجارب 
ذلك  دون  فمن  و�لعرب؛  �لدرو�ض 
�صيالقي �لتجّمع م�صري �صابقيه، وثانيا 
حتديد موقف �لتجّمع هل هو ي�صاري 

�أم وطني".
عمل  خطة  و�صع  "وثالثا  و�أردف: 
بع�ض  على  �التفاق  وبلورة  ملمو�صة 
�لق�صايا �ملهمة و�حل�صا�صة، �لتي يهدد 
بالف�صل،  �لتجّمع  عليها  �التفاق  عدم 
�أنه  �أ�صا�ض  على  يت�رسف  �أن  ور�بعا 
يف  جوهري  فرق  �إحد�ث  �إىل  يهدف 
ولي�ض  �لقائمة،  �لفل�صطينية  �ملعادلة 

�حل�صول على جمرد ح�صة �أكرب".

يواجه "التجمع الدميقراطي الفل�صطيني" حديث العهد، والذي ي�صم خم�صة من ف�صائل الي�صار، 
جمموعة من التحديات الداخلية واخلارجية ي�صفها حمللون �صيا�صيون بـ"الكبرية"، من اأجل حتقيق 

اأبرز اأهدافه، وهو ك�صر هيمنة حركتي "فتح" و"حما�س" على النظام ال�صيا�صي الفل�صطيني.

فل�صطني املحتلة

م٫�س

لك�سر  حماولة  الي�ساري"..  ""التجّمع 
قطبية "فتح" و"حما�س" 

رغم احتجاج العراق

الناتو

تركيا تبداأ ملء �سد اإلي�سو يف يونيو

ال خطط لن�سر �سواريخ نووية 
جديدة يف اأوروبا

ال�سجن 47 �سهرا للمدير 
ال�سابق حلملة ترامب 

�صمال  حللف  �لعام  �الأمني  �أكد 
�أن  �صتولتنبريغ،  ين�ض  �الأطل�صي، 
مزيد  لن�رس  يخطط  ال  �حللف 
يف  �لربية  �لنووية  �ل�صو�ريخ  من 
�أوروبا و�أثناء موؤمتر �صحفي عقده 
و�ر�صو،  �لبولندية  �لعا�صمة  يف 
�صتولتنبريغ:  قال  �خلمي�ض،  �ليوم 
نووية  �صو�ريخ  لن�رس  لنا  نو�يا  "ال 
�أوروبا"وجدد  يف  جديدة  �أر�صية 
مو�صكو  �تهام  للناتو  �لعام  �الأمني 
على  �لق�صاء  معاهدة  بخرق 
و�لق�صرية  �ملتو�صطة  �ل�صو�ريخ 
بن�رس  �تهامها  �إىل  �إ�صافة  �ملدى، 
حمل  على  قادرة  متنقلة  �صو�ريخ 
�لدول  �أر��صي  قرب  نووية  ذخائر 

�الأع�صاء يف �حللف.
م�صوؤول  قال  �الأربعاء،  و�أم�ض 
�إن  �لرو�صية  �خلارجية  وز�رة  يف 
حلف  �متناع  على  تعول  مو�صكو 
�صمال �الأطل�صي عن ن�رس �ل�صو�ريخ 
�ملحتمل  �النهيار  بعد  �أوروبا  يف 
�ملتو�صطة  �ل�صو�ريخ  ملعاهدة 
�لرئي�ض  و�أعلن  �ملدى  و�لق�صرية 
�صابقا،  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي، 
�أن �لواليات �ملتحدة �صتبد�أ، يوم 2 
من  �الن�صحاب  باإجر�ء�ت  فرب�ير، 
معاهدة �ل�صو�ريخ، فيما �أكد وزير 

هذه  �أن  بومبيو،  مايك  خارجيته، 
"عدم  حال  يف  �صتف�صخ  �التفاقية 
يف  بها  �اللتز�م  �إىل  رو�صيا  عودة" 
من  �عتبار�  �أ�صهر  �صتة  غ�صون 
قال  جانبه،  من  �ملذكور  �ملوعد 
�لرئي�ض �لرو�صي، فالدميري بوتني، 
يوم 2 فرب�ير �ملا�صي، �إن مو�صكو 
و��صنطن  قر�ر  على  باملثل  �صرتد 
معلنا  �ملعاهدة،  من  �الن�صحاب 
تعليق م�صاركة رو�صيا فيها. و�أ�صار 
بالده  تنجر  �أال  �رسورة  �إىل  بوتني 
م�صيفا  مكلف،  ت�صلح  �صباق  يف 
�لرو�صية  �ملقرتحات  جميع  �أن 
�ملعاهدة  على  �حلفاظ  حول 
�الحتاد  بني  توقيعها  مت  )�لتي 
�ملتحدة  و�لواليات  �ل�صوفيتي 
"مطروحة  تبقى   )1987 �لعام  يف 
مفتوحة"،  و�الأبو�ب  �لطاولة  على 
�خلارجية  وز�رتي  وجه  لكنه 
�أي  �إىل  �ملبادرة  لعدم  و�لدفاع 
�ملو�صوع.  هذ�  حول  مفاو�صات 
يوم  رئا�صيا  مر�صوما  بوتني  ووقع 
رو�صيا  تعليق  حول  مار�ض،   14
تنفيذها لبنود �ملعاهدة �ملذكورة 
وكانت رو�صيا �أكدت دوما مت�صكها 
�الأهمية  ذ�ت  �ملعاهدة  مبو�د 

�ال�صرت�تيجية.

بال�صجن  �أمريكية  حمكمة  ق�صت 
بول  على،  تقريبا  �صنو�ت   4
مانافورت، �ملدير �ل�صابق حلملة 
�لرئي�ض �الأمريكي دونالد تر�مب 
بجر�ئم  �إد�نته  بعد  �النتخابية، 
�ل�رسيبي  بالتالعب  تتعلق 

و�الحتيال �مل�رسيف.
وقال �لقا�صي "تي. �إ�ض. �إيلي�ض" 
على  �ل�صجن  عقوبة  حدد  �لذي 
مانافورت بـ47 �صهر� يف حمكمة 
�حتادية يف �الإ�صكندرية بفرجينيا، 
"مانافورت  �إن:  �خلمي�ض،  �أم�ض 
خطرة"ويُعترب  جر�ئم  �رتكب 
مانافورت،  بحق  �ل�صادر  �حلكم 
�أقل  �لذي �صيبلغ قريبا 70 عاما، 
�لعدل  وز�رة  تو�صيات  من  بكثري 
�قرتحت  كانت  �لتي  �الأمريكية 
عليه  يفر�ض  �أن  �لقا�صي  على 
و24   19 بني  بال�صجن  عقوبة 
كيفن  �صدد  جانبه  من  عاما، 

مانافورت  بول  حمامي  د�ونينغ، 
على  �ل�صحفيني  �أمام  حديثه  يف 
�أن حماكمة موكله مل تظهر وجود 
رو�صيا"وقال:  مع  "موؤ�مرة  �أي 
نعلنه  كنا  ما  )تاأكيد(  �ليوم  ر�أيتم 
�أي  هناك  توجد  ال  �لبد�ية:  منذ 
مانافورت  بول  تورط  على  �أدلة 
يف �أي موؤ�مرة مع �أي م�صوؤول من 

�حلكومة �لرو�صية".
�رسكاء   7 �أحد  هو  ومانافورت 
لرت�مب  �صابقني  م�صت�صارين  �أو 
�لتحقيق  �إطار  يف  �تُهمو� 
�خلا�ض  �ملدعي  يجريه  �لذي 
موللر،  روبرت  �الأمريكي، 
�ل�رسية  �لعالقات  يف  بالتو�طوؤ 
ورو�صيا  تر�مب  بني  �ملزعومة 
�لتي  �لرئا�صية  �النتخابات  خالل 
جرت يف 2016، وينفي �لكرملني 
هذه  وجود  �الأبي�ض  و�لبيت 

�لعالقات ب�صكل تام.

قال �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب �أردوغان 
�إلي�صو  �صد  خز�ن  ملء  �صتبد�أ  بالده  �إن 
رغم  وذلك  يونيو،  يف  دجلة  نهر  على 
�أنقرة  بد�أت  عندما  �لعر�ق  �حتجاج 
�ل�صد لفرتة وجيزة  �حتجاز �ملياه خلف 
�أردوغان  و�أ�صاف  �ملا�صي  �ل�صيف 
�نتخابي  جتمع  يف  �خلمي�ض،  �أم�ض  �أول 
�لبالد  �رسق  جنوبي  ماردين  مبدينة 

�أن  �ل�صد،  من  مقربة  على  و�لو�قعة 
�مل�رسوع �صي�صهم مببلغ 1.5 مليار لرية 
كلفة  وتبلغ  �لرتكي.  �القت�صاد  �صنويا يف 
�ل�صد 8.5 مليار لرية )1.6 مليار دوالر( 
و�صينتج �ل�صد 1200 ميغاو�ت من �لكهرباء 
�نتقاد�ت  و�أثريت  تركيا.  �رسق  جلنوب 
تركيا  يف  �ل�صلبية  تاأثري�ته  ب�صبب  ب�صاأنه 
�إن  تقول  �لعر�قية  فاحلكومة  و�لعر�ق. 

الأنه  �ملياه  �صح  �إىل  �صيوؤدي  �إلي�صو  �صد 
�أحد  نهر دجلة،  �ملياه يف  �صيقلل تدفق 
�لبالد يف  �للذين تعتمد عليهما  �لنهرين 
معظم �حتياجاتها من �ملاء. ويف تركيا، 
�ل�صكان  �آالف  ت�رسيد  �إىل  �ل�صد  �صيوؤدي 
و�إغر�ق بلدة عمرها 12 �ألف عام. وكانت 
�ل�صد يف  تركيا قد بد�أت يف ملء خز�ن 
جو�ن �ملا�صي، لكنها �أوقفت ذلك موؤقتا 

من  �لعر�ق  �صكوى  ب�صبب  �أ�صبوع  بعد 
ذروة  يف  �لنهر  يف  �ملياه  تدفق  نق�ض 
�ل�صيف ومنذ �لعام �ملا�صي، �أدى نق�ض 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  �لعر�ق  يف  �ملياه 
�الأرز، ودفع مز�رعني  زر�عة  مثل حظر 
لهجر �أر��صيهم. و�صهدت مدينة �لب�رسة 
�حتجاجات ��صتمرت �صهور� ب�صبب عدم 

وجود مياه �صاحلة لل�رسب.
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العملة املهيمنة:

تاأثري دبلوما�سية الدولر الأمريكية 
يف النظام املايل العاملي

ميثل الدولر الأمريكي الورقة النقدية الأقوى والأكرث 
تاأثرًيا يف القت�ساد العاملي، وقد عززت هيمنته على 
التمويل والتجارة والحتياطيات ال�سيادية من نفوذ 

الوليات املتحدة و�سيطرتها على النظام املايل الدويل.

عر�س: �سيماء اأحمد ميدان

على  ت�أثريه  ومدى  الدوالر  م�ستقبل  وعن 
ن�رشت  االأمريكية،  امل�لية  الدبلوم��سية 
عدده�  يف  اإنرت�ست«  »ن��سيون�ل  جملة 
مق�لة   2019 ج�نفيفرباير  �سهري  عن 
لـ«كري�ستوفر  الدوالر«  »دبلوم��سية  بعنوان 
االقت�س�د  اأبح�ث  ق�سم  رئي�س  �سم�رت«، 
)�رشكة  ب�رينجز  واجليو�سي��سية يف  الكلي 
غري  كبري  وزميل  ع�ملية(،  م�لية  خدم�ت 

مقيم مبعهد ك�رنيجي لل�سالم الدويل.

قوة الدولر

بدايًة، يُ�سري »�سم�رت« اإىل اأن قوة العملة 
الع�ملية  امل�لية  االأ�سواق  يف  االأمريكية 
املوؤ�س�س�ت  هيبة  من  مب��رشًة  تنبع 
يف  والثقة  املتحدة  للوالي�ت  ال�سي��سية 
للدوالر.  البدائل  غي�ب  وتعك�س  نواي�ه�، 
الدولية  العمالت  عن  مييزه  م�  ولعل 
االأخرى هو قدرته على فر�س النظ�م على 
�سيم� يف  وال  الع�ملية اجل�حمة،  االأ�سواق 
اأوق�ت اال�سطراب�ت ال�سي��سية اأو امل�لية. 
ويوؤكد الك�تب على ذلك ب�لدور املحوري 
ووزارة  الفيدرايل  االحتي�طي  للمجل�س 
االأ�سواق  ا�ستقرار  يف  االأمريكية  اخلزانة 
امل�لية من خالل املق�ي�س�ت والقرو�س.

الوالي�ت  منحت  الدوالر  قوة  اأن  وي�سيف 
اإدارة  من  نه�  ُتِكّ التي  الهيمنة  املتحدة 
ب�إع�دة  املتعلقة  الع�ملية  املف�و�س�ت 
االإره�ب  ومواجهة  الديون،  هيكلة 
والهجم�ت  االأموال  وغ�سل  الع�ملي، 
الدبلوم��سية  ك�نت  ولط�مل�  ال�سيربانية. 
و�سع  يف  املهيمنة  هي  االأمريكية  امل�لية 
التي  املوؤ�س�س�ت  عمل  و�سبط  القواعد 
الع�ملي،  امل�يل  النظ�م  انفت�ح  تُعزز 
االقت�س�د  ازده�ر  ي�سمن  مب�  وا�ستقراره 
العملة  هيمنة  اأن  عن  ف�ساًل  الدويل. 

فتحت  اأم�م االأمريكية  املج�ل 
الإدارة  ت وا�سنطن  ث� د حم�

ل  حو

جمموعة من امل�س�ئل التي من �س�أنه� اأن 
تُعزز التع�ون يف جم�الت خمتلفة.

ويرى »�سم�رت« اأن ميل ال�رشك�ت االأجنبية 
الدوالر  ال�ستخدام  ومن�ف�سيه�  وعمالئه� 
العملة  كون  اإىل  يرجع  مع�مالتهم  يف 
اإدراًرا  واالأكرث  االأقوى  هي  االأمريكية 
لالأرب�ح والع�ئدات واالأقل تكلفة يف تغطية 
اأجرته  مب�سح  ا�ست�سهد  وقد  القرو�س. 
»جيت� جوبين�ث« )اأ�ست�ذة االقت�س�د بج�معة 
ه�رف�رد، وت�سغل من�سب كبري االقت�س�ديني 
تبنّي فيه  الذي  الدويل(  النقد  يف �سندوق 
تتم  التي  التج�رية  املع�مالت  اأن ح�سيلة 
الوالي�ت  تفوق ح�سيلة �س�درات  ب�لدوالر 
احلكوم�ت  واأن  اأ�سع�ف،  بثالثة  املتحدة 
االأجنبية حتر�س على مراكمة الدوالرات؛ 
اخل��س  ال�رشف  �سعر  اإدارة  تف�سل  الأنه� 
به� مق�بل عملة التب�دل التج�ري الرئي�سية 
الدويل،  النقد  ل�سندوق  ووفًق�  الع�مل.  يف 
م� زال الدوالر ميثل 62% تقريبً� من ك�فة 
اليورو  ال�سي�دية، فيم� ميثل  االحتي�طي�ت 
اأقل  ال�سينية(  )العملة  والرمنينبي   ،%20

من %2.

الهيمنة الأمريكية

املتحدة  الوالي�ت  اأن  اإىل  املق�ل  ي�سري 
املوؤ�س�س�ت  يف  ت�أثرًيا  االأكرث  تزال  ال 
التع�ون  اأطر  التي حتدد  الرئي�سية  امل�لية 
االقت�س�دي وقواعد العمل امل�رشيف، وم� 
ط�ولة  على  الرئي�سي  احَلكم  هي  زالت 
احلكوم�ت  بني  الرئي�سية  املف�و�س�ت 
ف�إب�ن  ودائنيه�.  ب�لديون  املثقلة 
واليون�نية  االآ�سيوية  االقت�س�دية  االأزم�ت 
واالأيرلندية والربتغ�لية، ك�ن وزراء امل�لية 
ي�سعون التج�رب االأمريكية ن�سب اأعينهم، 
وي�ستفيدون من اآراء وا�سنطن حتى لو ك�ن 

دوره� الر�سمي حمدوًدا.
على  تعتمد  البلدان  من  العديُد  وب�تت 

يف  املتحدة  ء الوالي�ت  بن�

القواعد،  حتكمه�  م�لية  موؤ�س�س�ت 
لتن�سيق  االأعم�ل  جداول  اقرتاح  ويف 
االأ�سواق  يف  وللربوز  امل�لية  ال�سي��س�ت 
املفتوحة، وذلك على حد قول »�سم�رت« 
التي  وودز«  »بريتون  ب�تف�قية  يذّكر  الذي 
 1944 يوليو  يف  وا�سنطن  بقي�دة  اأُبرمت 
بهدف حتقيق اال�ستقرار يف اأ�سع�ر �رشف 
عن  امل�س�ركة  للبلدان  الرئي�سية  العمالت 
طريق ربطه� ب�لدوالر االأمريكي، من اأجل 
كون  ورغم  الع�ملي.  االقت�س�د  ت�أمني منو 
القوة الع�سكرية وال�سي��سية االأمريكية هم� 
اأ�س�ر  فقد  اأهمية،  واالأكرث  مك�نة  االأعلى 
يلجئون  امل�ستثمرين  اأن  اإىل  »�سم�رت« 
املخ�طر،  ت�س�عد  وقت  الدوالرات  اإىل 
الوالي�ت  يف  موجودة  تلك  ك�نت  لو  حتى 
اأو  اال�ستثم�ر  اأن  ذاته�. وي�سيف  املتحدة 
اخلي�ر  هو  يزال  ال  ب�لدوالرات  االدخ�ر 

االأمثل واالأكرث نفًع� ب�لن�سبة للكثريين.
القي�دة  موا�سلة  عن  الك�تب  ويتحدث 
اإط�ر ع�ملي  العمل على توفري  االأمريكية 
للنمو القوي وامل�ستدام واملتوازن، اإدراًك� 
منه� ب�أن الثقة يف الدوالر ن�بعة من االإمي�ن 
من  تطور  قد  املتحدة  الوالي�ت  دور  ب�أن 
�رشيك  اإىل  كبري  تنفيذي  �رشيك  جمرد 
الع�ملي  امل�يل  النظ�م  يحمي  مهيمن 
االقت�س�د  قوة  اأن  وي�سيف  وم�س�حله. 
االأخرى  االقت�س�دات  �سجعت  االأمريكي 
يف  اجلديدة  العمل  مع�يري  من�ق�سة  على 
املح�دث�ت التج�رية، مثل: اتف�ق ال�رشاكة 
املحيط  عرب  اال�سرتاتيجية  االقت�س�دية 
احلرة  التج�رة  واتف�قية   )TPP( اله�دئ 

.))NAFTA الأمريك� ال�سم�لية
يف  االأمريكية  البنوك  بدور  يتعلق  وفيم� 
املتحدة  الوالي�ت  دور  على  احلف�ظ 
ت�أخذ  اإنه�  »�سم�رت«  ق�ل  القي�دي، 
»امل�رقني«  ر�سد  مهمة  ع�تقه�  على 
� منه�  و«امل�ستبه فيهم« ومع�قبتهم، حر�سً
يف  الدوالر  ا�ستخدام  عدم  �سم�ن  على 
احلكوم�ت  وتتع�ون  م�سبوهة.  مم�ر�س�ت 
� يف التحقيق�ت اخل��سة  مع بع�سه� بع�سً
اجلهود  وتن�سق  املخدرات،  بتج�رة 
فرقة  خالل  من  بينه�  فيم� 
العمل املعنية 

ب�الإجراءات امل�لية املتعلقة بغ�سل االأموال، 
 .)FATF(واملعروفة اخت�س�ًرا بـ

غياب البدائل

لفت »�سم�رت« اإىل اأن قوة الدوالر وقدرته على 
البق�ء ترجع اإىل غي�ب بدائل وعمالت من�ف�سة 
االأوروبية  العملة  م�رشوع  اأن  مو�سًح�  له، 
املوحدة الذي د�سنه االأوروبيون بعد قرون من 
احلرب لربط الق�رة وخللق وزن م�س�د لهيمنة 
امل�لية  االأزمة  الأن  الكثري،  يثمر  مل  الدوالر، 
اإىل  امل�لية  اأوروب�  اأ�سواق  قو�ست  االأوروبية 
جدوى  مدى  حول  ت�س�وؤالت  اأُثريت  اأنه  درجة 

ذلك امل�رشوع.
الذي م� زال ميثل  الي�ب�ين،  ب�لني  يتعلق  وفيم� 
الدولية،  االحتي�طي�ت  من   %4،5 من  يقرب  م� 
بعيًدا  بعملته�  تن�أى  اأن  طوكيو  تعّمدت  فقد 
م�له�  راأ�س  توجيه  اأجل  من  دويل  دور  اأي  عن 
على  ال�سيطرة  اأجل  ومن  املحلية،  لالأغرا�س 
�سعر ال�رشف. اأم� الرمنينبي ال�سيني، فم� زال 
رغم  الراهن  الوقت  يف  حمدوًدا  عمله  نط�ق 
الع�ملية  التج�رة  يف  دوره  لتو�سيع  بكني  �سعي 
ف�ساًل  والتمويل.  ال�سي�دية  واالحتي�طي�ت 
لي�ست  املحلية  امل�لية  ال�سني  اأ�سواق  اأن  عن 
امل�لية  التدفق�ت  ال�ستيع�ب  يكفي  مب�  قوية 
»روبرت  عن  الك�تب  ونقل  ال�سخمة.  الع�ملية 
م�ندل«، اأ�ست�ذ االقت�س�د االأمريكي احل�ئز على 
ج�ئزة نوبل، قوله: »اإن للقوى العظمى عمالت 
عظمى«، وذلك يف اإ�س�رة اإىل اأن النفوذ الع�ملي 
النفوذ  تن�مي  اأن  واإىل  العملة،  بقوة  مرتبط 
هيمنة  اإىل  يرجع  املتحدة  للوالي�ت  الدويل 
واالحتي�طي�ت  والتمويل  التج�رة  على  عملته� 
دعم  رغم  اإنه  القول  ميكن  وعليه  ال�سي�دية. 
الع�سكرية االأمريكية والرثوة االقت�س�دية  القوة 
كمالذ  الدوالر  دور  اأن  اإال  للدوالر،  االأمريكية 
ال�سي��سية  املوؤ�س�س�ت  نفوذ  عزز  قد  اآمن 

االأمريكية وزاد من الثقة يف نواي�ه�.

ت�سكيك يف القيادة الأمريكية

الذي  الوقت  يف  اأنه  اإىل  »�سم�رت«  يُ�سري 
قيمة  تعزيز  اإىل  املتحدة  الوالي�ت  فيه  ت�سعى 
امل�ستدام  للنمو  اأ�س��ًس�  اأ�سحى  بعدم�  الدوالر 
من  كل  �سكك  فقد  الع�ملي،  لالقت�س�د 
النظ�م  فوائد  يف  والدميقراطيني  اجلمهوريني 
اأنه  وراأوا  واملتك�مل،  املنفتح  االقت�س�دي 
القي�م  وي�ستدعي  اجليدة،  الوظ�ئف  ي�ستنزف 
واحلكوم�ت  للبنوك  متكررة  اإنق�ذ  بعملي�ت 
االأجنبية، حتى �سيئة ال�سمعة منه�. ويف الوقت 
حٍدّ  -على  واملن�ف�سون  احللف�ء  يُ�سكك  ذاته، 
احل�لية  االأمريكية  القي�دة  مت�نة  يف  �سواء- 
ا�ستقرار  على  احلف�ظ  على  قدرته�  ويف 
النظ�م امل�يل الع�ملي، ويف مدى �سواب فكرة 
االعتم�د ب�سكل كبري على قوة مهيمنة واحدة. 
وينذر هذا الكالم ب�نهي�ر م�يل و�سيك، وب�إع�دة 
ت�سكيل حمتمل للنظ�م الع�ملي، على حد قول 

»�سم�رت«.
ويرى الب�حث اأن امل�سكلة التي يواجهه� النظ�م 
الع�ملي احل�يل ال تكمن يف اأن قوة اأخرى �ستحل 
حمل الوالي�ت املتحدة يف القي�دة، ولكن يف اأنه 
لن تكون هن�ك قي�دة اأ�س��ًس� يف املن�طق التي 
اأ�سحت حيوية ومهمة للتج�رة الع�ملية. واالأ�سواأ 
لالأزمة امل�لية  اال�ستج�بة  اأن  كله هو  من ذلك 
الق�دمة �ستكون غري من�سقة وك�رثية، من وجهة 
نظر »�سم�رت«، الذي نّوه -يف الوقت ذاته- اإىل 
اأن انتخ�ب�ت التجديد الن�سفي للكوجنر�س التي 
اأُجريت يف نوفمرب امل��سي اأث�رت بع�س اجلدل 

حول االأجندة الع�ملية للوالي�ت املتحدة؛ اإذ مل 
الن�خبني  تُذّكر  قليلة  اأ�سوات  �سوى  يكن هن�ك 
االأمريكيني  تُفيد  الدولية  امل�لية  القي�دة  ب�أن 

والبنوك، على حٍدّ �سواء.
حول  ال�سكوك  ت�س�عدت  املق�ل،  وبح�سب 
كبري-  حد  -اإىل  االأمريكية  امل�لية  القي�دة 
ف�سم�ح  االأخرية،  الع�ملية  امل�لية  االأزمة  اإب�ن 
الوالي�ت املتحدة ببيع االأ�سول العق�رية اآنذاك 
م�  ب�لعجز،  الع�ملي  امل�يل  النظ�م  اأ�س�ب 
اعترُب وقته� اإهم�اًل اأمريكًيّ�. ورغم اال�ستج�بة 
التي  الع�رشين  جمموعة  القرتاح�ت  املذهلة 
التزام  تعرث  االأزمة،  حلل  وا�سنطن  ق�دته� 
الوالي�ت املتحدة ب�إر�س�ء اال�ستقرار يف النظ�م 
ج�نب  من  طويلة  ت�أخريات  ب�سبب  الع�ملي 
اإ�سالح�ت  اعتم�د  يف  االأمريكي  الكوجنر�س 
اقت�س�ًم�  ت�سمنت  التي  الدويل  النقد  �سندوق 
متوا�سًع� لل�سلطة مع االقت�س�دات الن��سئة، م� 
�سّعد من حدة القلق ب�س�أن م�سداقية امل�س�ركة 

االأمريكية يف ت�سكيل النظ�م امل�يل الع�ملي.
ومن االأمور التي هّزت ثقة احللف�ء يف القي�دة 
املتحدة يف  الوالي�ت  اإفراط   ،� اأي�سً االأمريكية 
فر�س العقوب�ت، وت�سميمه� حلم�ية م�س�حله� 
واملع�يري  القواعد  لتعزيز  ولي�س  التج�رية 
فرغم  واالإره�ب.  اجلرائم  ومك�فحة  الع�ملية 
على  املفرو�سة  امل�لية  العقوب�ت  جن�ح 
عندم�  والقلق  اخلوف  كثريين  �س�ور  اإيران، 
فر�ست وا�سنطن غرامة قدره� ت�سعة ملي�رات 
الفرن�سي  ب�ريب�«  بي  اإن  »بي  بنك  على  دوالر 
احلظر  وخرقه  الإيران،  مدفوع�ت  لتوجيهه 
كم� �سجب  االأمريكي املفرو�س على طهران. 
من�ف�سون مثل رو�سي� وال�سني العقوب�ت امل�لية 
كل  واتخذت  غ��سمة«،  اأمريكية  »قوة  بو�سفه� 
يف  الدوالر  جتنبهم�  جديدة  اإجراءات  منهم� 

تع�مالتهم� و�سفق�تهم�.
ويرى »�سم�رت« اأن ت�رشف�ت الرئي�س االأمريكي 
مدى  حول  ت�س�وؤالت  تثري  ترامب«  »دون�لد 
التزام الوالي�ت املتحدة بحم�ية النظ�م الدويل 
اأن  وقي�دته من خالل الدوالر. وقد �سدد على 
امل�ستقبلية  ال�سي��سية  اال�سطراب�ت  مواجهة 
بحيث  ال�سي��سي،  الده�ء  من  املزيد  تتطلب 
وال�س�لح  االأمريكية  امل�س�لح  بني  املوازنة  يتم 
اأن  عن  مق�له  يف  ويتحدث  ككل.  للع�مل  الع�م 
تُ�سري  الع�ملي  لالقت�س�د  احل�لية  االجت�ه�ت 
اإىل اأن االقت�س�دات االأخرى �ستنمو، ولن ترتك 
للوالي�ت املتحدة �سوى ح�سة متدنية فيه، وال 
اأن  اإىل  خل�ست  واالأبح�ث  الدرا�س�ت  اأن  �سيم� 
املت�س�وية  االحتي�طية  العمالت  من  ع�مًل� 
وجود  اأن  واإىل  وا�ستقراًرا،  عداًل  اأكرث  �سيكون 
قوة ع�ملية واحدة مهيمنة على نظ�م من القوى 

املتن�ف�سة لي�س له �سوى فوائد ن�سبية.
االقت�س�د  ال  اإنه  »�سم�رت«  ق�ل  اخلت�م،  ويف 
االأمريكي وال قيمة الدوالر على و�سك االنهي�ر، 
لكن تن�مي اال�ستي�ء ال�سعبوي من الهي�كل امل�لية 
احل�لية، اإىل ج�نب التقلب�ت الكبرية التي مير به� 
وال�سكوك  الت�س�وؤالت  يثري  الع�ملي؛  االقت�س�د 
اتف�ق  ببنود  وا�سنطن  التزام  مدى  حول  دائًم� 
»بريتون وودز«. ولهذا يَن�سح الق�دة ال�سي��سيني 
والرئي�س االأمريكي املقبل ب�أن يو�سحوا للع�مل 
احل��سم  ودوره  الدويل،  امل�يل  التع�ون  اأهمية 
وجعله  الع�ملي،  االقت�س�دي  النظ�م  دعم  يف 
اأن  ويرى  للجميع.  وع�دل!ا  ا  وم�ستقًرّ قوًيّ� 
الدبلوم��سية امل�لية االأمريكية حتت�ج اإىل الثقة 
م�س�ركة  يف  الن�خبني  ثقة  �سيم�  وال  لتنجح، 
الع�ملي،  امل�يل  النظ�م  يف  املتحدة  الوالي�ت 
والتي �ستبدد خم�وفهم من امل�ستقبل، وكذلك 
ثقة دول الع�مل ب�أن الدوالر واملوؤ�س�س�ت امل�لية 
االأمريكية توفر اأف�سل اآلية لتعزيز منو االقت�س�د 

الع�ملي وا�ستقراره. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 656 موؤرخ يف 04 مار�س 2019

يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع اجناز
موؤ�ش�شة م�شنفة » مرملة »

اإن وايل والية اجللفة:
ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 09/84 امل�ؤرخ يف 1984/02/04 املت�ضمن بالتنظيم االإقليمي للبالد املعدل واملتمم.

ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 10/03 امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ضتدامة ال �ضيما امل�اد 18،03،02، 
.107 ،74 ،73 ،72 ،45 ،44 ،25

التنمية  اطار  يف  الك�ارث  وت�ضيري  الكربى  االأخطار  من  بال�قاية  املتعلق   2004/12/25 يف  امل�ؤرخ   20/04 رقم  القان�ن  مبقت�ضى  ــ 
امل�ضتدامة.

ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 10/11 امل�ؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية.

ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 07/12 امل�ؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بال�الية.
ــ مبقت�ضى املر�ض�م الرئا�ضي امل�ؤرخ يف 2018/09/27 املت�ضمن تعيني ال�ضيد ت�فيق �ضيف وايل ل�الية اجللفة.

ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 215/94 امل�ؤرخ يف 1994/07/23 املت�ضمن �ضبط اأجهزة االإدارة العامة لل�الية وهياكلها.
ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح التنظيم وال�ض�ؤون العامة واالإدارة 

املحلية وق�اعد تنظيمها وعملها.
ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح التنظيم وال�ض�ؤون العامة واالإدارة 

املحلية وق�اعد تنظيمها وعملها. 
ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية 

البيئة.
ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية البيئة.

ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 145/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق وحمت�ى وكيفيات امل�ضادقة على درا�ضة 
وم�جز التاأثري على البيئة.

ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 202/18 امل�ؤرخ يف 2018/08/05 املحدد لكيفيات واإجراءات منح الرتاخي�ص املنجمية.
ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 09-376 امل�ؤرخ يف 2009/11/16 الذي يحدد �رشوط منع ا�ضتخراج م�اد الطمي من جماري ال�ديان 

اأو اأجزاء ال�ديان التي ت�ضكل خطرا لالتالف وكذا كيفيات ا�ضتغاللها يف امل�اقع املرخ�ضة لها.
ــ نظرا للقرار ال�الئي رقم 305 بتاريخ 2019/01/14 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة وعدم املالئمة عرب 

ال�الية ل�ضنة 2019.
ــ نظرا الإر�ضال ال�ضيد مدير البيئة رقم 247 امل�ؤرخ يف 2019/02/11 املتعلق باالأخذ بعني االعتبار لدرا�ضة التاأثري على البيئة مل�رشوع 

اجناز م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة ) مرملة ( لفائدة ال�ضيدة: لباز ف�زية بال�اد امليت ببلدية حا�ضي بحبح
وباقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم وال�ض�ؤون العامة

يقرر

املادة االأوىل: يفتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رشوع اجناز م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة ) مرملة ( لفائدة ال�ضيدة: لباز ف�زية بال�اد امليت ببلدية 
حا�ضي بحبح. 

املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة، ومدى املالئمة اأو عدم املالئمة لهذا امل�رشوع.
املادة 03: يعني ال�ضيد �رشفاوي يعق�ب رئي�ص فرع امل�ارد املائية حمافظا حمققا لهذا الغر�ص ويف حالة ال�رشورة يخلفه ال�ضيد قرزو 

قرزو رئي�ص فرع االأ�ضغال العم�مية بحا�ضي بحبح.
املادة04: ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رشوع.

ي��ضع حتت ت�رشف  البلدي  ال�ضعبي  رئي�ص املجل�ص  وم�ؤ�رش عليه من طرف  �ضجل مرقم  بفتح  يق�م املحافظ املحقق  املادة05: 
امل�اطنني املعنيني بالتحقيق العم�مي لت�ضجيل مالحظاتهم واآرائهم ح�ل هذا امل�رشوع خالل 10 اأيام ابتداء من ن�رش االعالن عن 

فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�رشه يف ال�ضحف الي�مية.
املادة06: بعد انتهاء مدة التحقيق العم�مي يق�م رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل التحقيق واإر�ضاله اإىل ال�ضيد وايل ال�الية 

)مديرية التنظيم وال�ض�ؤون العامة( مقرونا براأيه وبراأي املحافظ ال�رشيح ح�ل هذا امل�رشوع.
املادة 07: يكلف ال�ضادة: االأمني العام لل�الية، مدير التنظيم وال�ض�ؤون العامة، مدير البيئة، مدير ال�ضناعة واملناجم، مدير امل�ضالح 
الفالحية، مدير امل�ارد املائية، مدير احلماية املدنية، مدير االأ�ضغال العم�مية، رئي�ص دائرة حا�ضي بحبح، رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي 

البلدي لبلدية حا�ضي بحبح، كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي �ضين�رش يف م�ضنف القرارات االإدارية لل�الية.
الوايل

ذكرى

حّلت علينا �شنة 2019 لتعيد اإلينا ذكرى 
وفاة لويزة �شدراتي زوجة بودماغ

والتي وافتها املنية بتاريخ 6 مار�س 
متّر  اين   1940 العام  يف  املولودة   ،2018
�شنة على رحيل الغالية والتي يدعو لها 

جميع اأفرادها بالرحمة واملغفرة
واأن يكون مثواها جنات اخللد.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

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

االأ�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي
حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س

اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5

�شوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 
الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM/EMAIL

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بجريدة يومية وطنية

املادة 750-749 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 
نحن االأ�ضتاذ /�رشابي عبد الكرمي -حم�رش ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�ص اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء اجلزائر

الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله و ال�ا�ضع ختمه و امل�قع اأدناه 
لفائدة / ارملة بن �ضن�ف املل�دة حفيظ مليكة املختارة م�طنا لها لدى وكيلتها فرية قرمية الكائن ب : 03 �ضارع قدور ر�ضيد املرادية *اجلزائر*

�ضد : بن من�ض�ر �ضاعدة 
ال�ضاكنة ب : 12 نهج هرني دون�ن اجلزائر ال��ضطى 

بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي احممد الق�ضم العقاري بتاريخ 2014/04/16 رقم اجلدول 08/13/08522 رقم الفهر�ص 14/02812 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2015/03/12 حتت رقم : 2015/502 ، امل�ؤيد 
بالقرار ال�ضادر عن جمل�ص ق�ضاء اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2015/01/04 رقم الق�ضية 2014/05089 رقم الفهر�ص 14/00041.

وبناءا على / اأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة العقارية ملحكمة : �ضيدي احممد بتاريخ : 2017/01/21 ، حتت رقم : 17/400
نعلن للجمه�ر بانه �ضي�رشع يف البيع باملزاد العلني العقار و املتمثل �ضقة الكائنة بالطابق احلادي ع�رش )11( بعمارة رقم 12 �ضقة رقم 04 نهج هرني دين� اجلزائر ال��ضطى ت�ضتمل على اأربعة )04( مطبخ ، حمام ، مرحا�ص ، و ت�ابع اأخرى 
، تبلغ م�ضاحتها مائة و اثنان و ع�رشين مرت مربع و ثمان و �ضبعني دي�ضمرت مربع )122٫78 م2 ( و ن�ضبة اثنا ع�رشة جزء من االألف 1000/12 من االأجزاء امل�ضرتكة قطعة رقم 10. وهذا ح�ضب اجلدول ال��ضفي للتق�ضيم امل�ضهر باملحافظة 
العقارية باجلزائر يف )1986/06/26( حجم 22 رقم 40 على اأ�ضا�ص �ضعر اإفتتاحي قدره اأربعة ع�رش ملي�ن و �ضتمائة و �ضتة و ثمانني األف و ثمامنائة و ثمانية و اأربعني دينار جزائري )14٫686٫848٫00 دج( و ذلك تنفيذا للحكم ال�ضادر 
عن حمكمة �ضيدي احممد الق�ضم العقاري بتاريخ 2014/04/16 رقم اجلدول 08/13/08522 رقم الفهر�ص 14/02812 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2015/03/12 حتت رقم 2015/502 ، امل�ؤيد بالقرار ال�ضادر عن جمل�ص 
ق�ضاء اجلزائر الغرفة العقارية بتاريخ 2015/01/04 رقم الق�ضية 2014/05089 رقم الفهر�ص 14/00041 ل�ضالح اأعلى و اأخر مزايد ي�م 2019/03/20 مبحكمة �ضيدي احممد ، الكائن مقرها بنهج عبان رم�ضان اجلزائر قاعة رقم : 03 

، على ال�ضاعة : ال�احدة و الن�ضف زواال .
�رشوط البيع : اإ�ضافة اإىل ال�رشوط ال�اردة يف قائمة �رشوط البيع امل�دعة لدى كتابة �ضبط املحكمة بتاريخ 2016/07/17، حتت رقم 2016/18 فاإن الرا�ضي عليه املزاد يتحمل االأعباء القان�نية مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�ضة 5/1 من 

الثمن و امل�ضاريف  و الر�ض�م امل�ضتحقة و يدفع املبلغ الباقي يف اأجل 08  اأيام امل�الية لر�ض� املزاد .
فعلى اجلمه�ر الراغب يف املزايدة االإطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �ضبط حمكمة �ضيدي احممد اأو بدي�ان املح�رش الق�ضائي الكائن مكتبه بالعن�ان املذك�ر اأعاله  

اخلتم املح�شر الق�شائي
�شرابي عبد الكرمي

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

MINISTERE DE L’ENERGIE                                                                                                                   وزارة الطاقة
         DIRECTION DE L’ENERGIE                                                                                                             مديرية الطاقة

  WILAYA DE OUARGLA                                                                                                                              والية ورقلة

الرقم 462 / م.ط / 160 / م.م.ح.م /2019

 ورقلة يف 17 فيفري 2019
 مدير الطاقة 

   اإىل ال�ضيد حمام ق�يدر / حمطة خدمات ب
                                                                                               بلدية حا�ضي بن عبد اهلل

امل��ض�ع : ب/خ ن�رش قرار ممار�ضة ن�ضاط بيع ال�ق�د يف جريدتني وطنيتني 
املرجع : اإر�ضال وزارة الطاقة بتاريخ 2019/02/11 

ي�رشفني اأن انهي اإىل علم �ضيادتكم انه مت اإ�ضدار قرار  ترخي�ص ممار�ضة ن�ضاط تخزين و ت�زيع ال�ق�د " حمطة خدمات " من طرف وزارة الطاقة لفائدتكم حتت رقم 
43 امل�ؤرخ يف 2019/02/04 : 

Par décision n° 43 du 2019/02/04 du Ministère de l’Energie، un agrément définitif portant autorisation 
d’exercice de l’activité de stockage et de distribution de carburants )création d’un point de vente de 
carburants( a été accordé à M. Hemam Kouider، sis à la commune de Hassi Ben Abdellah، wilaya 
d’Ouargla، conformément aux dispositions du décret exécutif 57-15 du 08 février 2015.

و عليه ي�شتوجب اإ�شهار ن�س قرار الرتخي�س املذكور يف جريدتني وطنيتني قبل �شحب الرخ�شة من الوزارة الو�شية من طرف 
م�شاحلي .

ANEP N°: 1916005815 الو�شط:2019/03/09

الو�شط:2019/03/09

الو�شط:2019/03/09

الو�شط:2019/03/09

          اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رشكة املدنية للمح�رشين الق�ضائيني اأ/ �ضيف اهلل ر�ضيـد ، اأ/ ب��ضماحة حممد 

حم�رشين ق�ضائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�ص اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء اجلزائر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �ضارع اأحمد معزوز االأبيار اجلزائر 

الهاتف 021٫79٫22٫48 /021909848 
 Scp_boudif@yahoo.fr

ملف رقم :2019/14

حم�شـر ن�شر م�شمون تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
         املادة 412 من ق ا م ا

نحن االأ�ضتاذ / ب��ضماحة حممد -  حم�رش ق�ضائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�ص اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضـاء اجلزائر، �رشيك يف ال�رشكة املدنية املهنية املذك�رة 
اأعاله و ال�ا�ضع ختمـه و ت�قيعه اأدناه  بطلب من : اال�ضــتاذة ب�ع�ضيد راحم �ض�رية ، حمامية معتمدة لدى املحكمة العليا و جمل�ص الدولة الكائن مقرها بـ / 15 طريق 
�ضيـدي يحي حـيدرة منطقة �ضعيد حمدين اجلزائر العا�ضمة لفائدة : امل�ؤ�ضـ�ضة العم�مية �رشكة باالأ�ضـهم امل�ضماة البنك ال�طني اجلزائري الكائن مقره بـ : 08 نهج 
ارني�ضت� �ضي قيـفارة اجلزائر العا�ضمة  بناء على االأمر ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�ص حمكمة الدار البي�ضاء بتاريخ :2019/02/24 حتت رقم 2019/0613 املت�ضمن اإذن بن�رش 
م�ضم�ن تكليف بال�فاء يف جريدة ي�مية وطنية بناءا على/ عقد التزام برهن ام�ال عقارية ال�ضادر عن مكتب اال�ضتاذ رزاق بار علي م�ثقة ببئر مراد راي�ص بتاريخ : 
2002/01/27 حتت رقم الفهر�ص 2002/41  املمه�ر بال�ضيـغة التنفيذية و امل�ضهر باملحافظة العقارية بالطاهري بتاريخ 2005/05/25 ، اأيداع  رقم 1130/07 حجم 01 
رقم 310 بناءا على 2- حم�رش عدم كفاية املبلغ املتح�ضل عليه من عملية بيع عقار حمج�ز باملزاد العلني املحرر بتاريخ : 2016/03/16 من طرف اال�ضتاذ ب�رزام 

رابح – حم�رش ق�ضائي -  املت�ضمن :1- دفع مبلغ 7٫180٫905٫244٫00 دج )�ضبعة ماليري و مائة و ثمان�ن ملي�ن و ت�ضعمائـة و خم�ضة  االف و مائتني 
و اربعة و اربع�ن  دينار جزائري( ميثل الدين اال�ضلي املتبقي و ت�ابـعه 2-  دفع مبلغ 72٫881٫052٫44 دج  احلقـ�ق التنا�ضبية املح�رش الق�ضائي م�ضافا اإليها الر�ضم 

علـى القيمة امل�ضــافة 19% مـن احلق�ق التـــنا�ضبية املقدرة 13٫847٫399٫96دج و بناء على/
 RR رقم  : 2019/01/27 حتت  بتاريخ  بال��ض�ل  العلم  مع  عليه  امل��ضي  الربيد  املر�ضل عن طريق  و   2019/01/27 امل�ؤرخ يف  بال�فاء  التكليف  تبليغ   1- حم�رش 
137 698 004 16 من طرف االأ�ضتاذ ب��ضماحة حممد - حم�رش ق�ضائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�ص 2- حم�رش تبليغ التكليف ال�فاء عن طريق التعليق بل�حة اعــالنات 
البلديـة و املحكمة بتاريخ 2019/02/07  �ضد / ال�ضـــيد خللف حمــمد بـن عمــار ال�ضاكن)ة( بـ : حي كرمي بلقا�ضم رقم 10 الدار البي�ضاء  اجلزائر العا�ضمة  ونبهناه)ها( 
باأن له مهلة خم�ضة ع�رش ي�ما )15( لل�فاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا املح�رش و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية و لكي ال يجهل ما تقدم و اثباتا لذلك 

حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقان�ن. 

الو�شط:2019/03/09

الو�شط:2019/03/09
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بقلم / عبد النا�صر عوين فروانة 
ع�صو املجل�س الوطني الفل�صطيني

الفل�سطينيات  اأوائل  من  وهي 
الفدائي  العمل  خ�سن  اللواتي 
الثورة  انطالقة  منذ  امل�سلح 
التي  املعا�رصة  الفل�سطينية 
حركة  الأوىل  �رصارتها  ت  فجَرّ
الفل�سطيني  الوطني  التحرير 
ثاين/  كانون  من  الأول  يف  "فتح" 
فتاة  واأول   ،1965 عام  يناير 
قبل  من  اعتقالها  يتم  فل�سطينية 
الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات 
لتفتتح   ،1967 عام  هزمية  عقب 
ال�سجون ق�رصاً. وهي اأول معتقلة 
تُ�سجل ر�سمياً يف �سجالت احلركة 
الثورة  تاريخ  الأ�سرية يف  الن�سوية 
اإنها  املعا�رصة.  الفل�سطينية 
املنا�سلة " فاطمة برناوي " التي 
وا�ستحوذت  اإعجابنا  ا�ستحقت 
نالت  واأ�سرية  اهتمامنا،  على 
حظيت  وحمررة  احرتامنا، 
بتقديرنا، وامراأة وجب تكرميها، 
توثيقها.   ت�ستدعي  وجتربة 
من  برناوي"  حممد  "فاطمة 
 1939 عام  القد�س  مدينة  مواليد 
وتنحدر من عائلة منا�سلة تفخر 
بتاريخها، وانتمت لفل�سطني الوطن 
والق�سية قبل اأن تنتمي حلركة فتح 
وللثورة امل�سلحة، وقبل اأن توؤ�رص 
ال�سجون،  غياهب  يف  بها  ويزج 
يف  و�سقيقتها  والدتها  واعتقلت 
اأعقاب تنفيذها للعملية الفدائية، 
يف  �سهر  مدة  والدتها  لتم�سي 
اأم�ست  �سقيقتها  فيما  ال�سجن، 
الحتالل،  �سجون  يف  كاملة  �سنة 
فذقن اآلم القيد ومرارة ال�سجان 
واحلرمان.  الفراق  اآلم  بجانب 
الأ�سرية  الن�سوية  احلركة  ولتاريخ 
حكاية، ولكل حكاية بداية، وبداية 
"فاطمة  الأ�سرية  كانت  احلكاية 
برناوي" ، تلك الفتاة الفل�سطينية 
ت�رصين   14 يف  اأعتقلت  التي 
بعد   1967 عام  الأول/اأكتوبر 
�سهيون  �سينما  يف  قنبلة  و�سعها 
عليها  وحكم  القد�س،  مدينة  يف 
"مدى  املوؤبد  بال�سجن  اآنذاك 
لها  ي�ساأ  مل  القدر  لكن   ، احلياة" 
ع�رص  �سوى  الأ�رص  يف  تق�سي  اأن 
�رصاحها  اأطلق  حيث  �سنوات، 
ت�رصين  من  ع�رص  احلادي  يف 
كاإجراء   ،1977 عام  ثاين/نوفمرب 

و�سفته اإدارة ال�سجون اآنذاك باأنه 
ال�سقيقة  "جتاه  نية  "ح�سن  بادرة 
الرئي�س  زيارة  قبيل  "م�رص" 
ال�سادات  اأنور  الراحل  امل�رصي 
من  ع�رص  التا�سع  يف  للقد�س 
التي  الزيارة  وهي  ذاته،  ال�سهر 
معاهدة  لتوقيع  بعد  فيما  مهدت 
الإ�رصائيلية  امل�رصية-  ال�سالم 
اإىل  اأبعدت  ولكنها   ،1979 عام 
ن�سالها  لتوا�سل  الوطن  خارج 
"فتح"  حركة  �سفوف  �سمن 
وتزوجت  امل�سلحة،  وقواتها 
منر"  فوزي   " املحرر  الأ�سري 
وهو من مدينة عكا احدى املدن 
عام  اأحتلت  التي  الفل�سطينية 
1948 بعد حترره يف اطار �سفقة 
اآيار/مايو  يف  جرت  التي  التبادل 
ال�سعبية  اجلبهة  مابني   1985 عام 
– القيادة العامة ودولة الحتالل، 
وهو منا�سل عريق اأقعده املر�س 
ل�سنوات قبل اأن يتوفى يف ني�سان/

اتفاقية  بعد  و   .2013 عام  ابريل 
"اأو�سلو" كانت "فاطمة" املوؤ�س�س 
الفل�سطينية  الن�سائية  لل�رصطة 
واإن�ساء  للوطن  عودتها  بعد 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام 
و  اأ�سرية  اأول   " فاطمة   "  .1994
بداية احلكاية ... حكاية احلركة 
وتاريخها  الأ�سرية  الن�سوية 
وجزء  جزء  هي  والتي  امل�رصف، 
الوطنية  احلركة  من  اأ�سيل 
الأ�سرية، تت�سابك يف جتربتها مع 
جممل التجربة اجلماعية للحركة 
الأ�سرية، لكنها اكت�سبت ما ميزها 
خ�سو�سيتها،  رغم  �سفات،  من 
وق�ساوة  الظروف  ق�سوة  ورغم 

واملعاناة،  الأمل  و�سدة  ال�سجان، 
اجل�سدية  التعذيب  اأ�سكال  وتعدد 
الإهانة  اأ�سكال  وتنوع  النف�سية،  و 
واملعاملة الاإن�سانية والتحر�سات 
وبالرغم  واللفظية.  اجلن�سية 
داخل  له  تعر�ست  ما  كل  من 
احلركة  ا�ستطاعت  ال�سجن، 
يف  ال�سمود   ، الأ�سرية  الن�سوية 
القمعية  واأدواته  ال�سجان  وجه 
ظروف  وحتدت  قوية،  باإرادة 
ال�سجن وق�ساوتها بعزمية ل تلني، 
خلف  عدة  مواجهات  وخا�ست 
جتربتها  بداية  منذ  الق�سبان 
انتزاع  اأجل  من  الإعتقالية 
عن  وللدفاع  الأ�سا�سية،  حقوقها 
 ، الإن�ساين  ووجودها  مبادئها 
ج�سام حلماية  ت�سحيات  وقدمت 
فحافظت  وكرامتها.  �رصفها 
و�سانت  ووجودها،  كربيائها  على 
رائعة  جتارب  و�سجلت  كرامتها، 
ب�سمودها، ور�سمت �سور مده�سة، 
وال�سمود  من  ف�سولً  وخطت 
امل�رصفة  واملواقف  والت�سحية 
�سكلّت مبجموعها تاريخاً �ساطعاً 
وعريقاً. "فاطمة" حتمل بداخلها 
التوثيق  ي�ستحق  ما  التجارب  من 
ويروي  اإليه،  بحاجة  نحن  وما 
حتكي  وروايات  ق�س�س  ل�سانها 
للحركة  م�رصفة  ومواقف  تاريخاً 
ل�سانها  ويردد  الأ�سرية،  الن�سوية 
اأ�سماء اأ�سريات اعتقلن يف الزمن 
وبع�سهن  املقاومة  من  اجلميل 
كافة  ومن   1967 العام  قبل 
الف�سائل ومل ينلن ولو جزء ي�سري 
برناوي"  "فاطمة  حقوقهن.  من 
ويف  مرات  عدة  بلقائها  ت�رصفت 

جديدة،  اأ�سياء  اأكت�سف  مرة  كل 
لالإن�سات  يدفعك  ما  لديها  واأن 
على  ويحثك  لال�ستماع  ويُجذبك 
يف  رائعة  دائما  وهي  التوثيق. 
التاريخ  عن  واحلديث  اللقاءات 
وان�ساف  والذكريات  واملا�سي 
بينهن  كثريات  حمررات  اأ�سريات 
فتح،  غري  لف�سائل  ينتمني  من 
ومنحهن  بالإن�سافهن  وطالبت 
حياة  لهن  يكفل  ومبا  حقوقهن 
اللقاءات  احدى  ويف   . كرمية 
"توفيق  للكاتب  رواية  اأهدتني 
عكا  جمموعة  بعنوان  فيا�س" 
)778( والتي تتحدث عن بطولت 
"فوزي  املحرر  الأ�سري  زوجها 
ويف  العكاوية.  وجمموعته  منر" 
م�رص  جلمهورية  الأخرية  زيارتي 
العربية قبل ب�سعة �سهور، وحيث 
تقيم هناك منذ اأن توفى زوجها، 

ت�رصفت بلقائها مرات عدة.
ذكريات  بداخلها  حتمل  حقاً 
وكلما  طويل،  وتاريخ  عظيمة 
ب�سغف  اإليها  ا�ستمعت  التقيتها 
لأنني  النظري  منقطع  واإن�سات 
ا�ستمع ل�سهادات حية نحن باأم�س 
احلاجة لها، لكنني يف الوقت ذاته 
ذاك  من  كبري  جزء  لأن  تاأملت 
التاريخ بقّي ماأ�سورا يف ذاكرتها، 
برحيلها  معها  يرحل  اأن  واأخ�سى 
وياأتي  القدر  ي�ساء  حينما  الأبدي 
اأو�ساعها  واأن  �سيما  ل  اأجلها، 
يوم،  بعد  يوما  تتدهور  ال�سحية 
العمر  تقدم  وذاكرتها ترتاجع مع 
تلك  ملجمل  تت�سع  تعد  ومل 
ال�سحة  لها  اهلل  اأدام  الأحداث. 
والعافية واأطال عمرها. " فاطمة 
برناوي " هي بداية احلكاية التي 
خم�سة  على  يربو  ما  قبل  بداأت 
بعد.  تنتِه  ومل  الزمان،  من  عقود 
الأ�سرية  الن�سوية  احلركة  حكاية 
وتاريخها امل�رصف ، حكاية املراأة 
التي ظهرت ب�سور متعددة وحملت 
الرجل،  مثل  مثلها  الوطني  الهم 
والعادات  التقاليد  تردعها  ومل 
اإجراءات  ول  الجتماعية، 
القمعية.  واأدواته  الحتالل 
فالتحية للمراة الفل�سطينية يف يوم 
املراأة العاملي. والتحية اخلا�سة 
اأول  اىل احلاجة فاطمة الربناوي 
من  وهي  احلكاية  وبداية  اأ�سرية 
ق�رصا  الحتالل  �سجون  افتتحت 

عام 1967.

التقيتها مراراً وحتدثنًا عرب الهاتف كثريا. ويف كل مرة ا�صتمع اإليها ب�صغف دون ملل، واأ�صعر ب�صعادة 
منقطعة النظري، وينتابني �صعور بالفخر واالعتزاز بهذه املنا�صلة التاريخية وهي تروي يل بداية 

احلكاية وف�صولها االأوىل وق�ص�س من تاريخ عريق تختزله ذاكرتها املكد�صة باالأحداث. وخالل 
�صردها تتوقف كثريا وكثريا عند املحطات واملواقف التي جمعتها بال�صهيد الرمز "اأبو عمار". فكم 

انت رائعة وكم هي تلك االأحداث بحاجة ملن يدونها ويوثق تفا�صيلها.

يف يوم املراأة العاملي

من هي اأول اأ�صرية يف الثورة الفل�صطينية املعا�صرة؟
معاناة م�صتمرة لـ 49 اأ�صرية فل�صطينية 

داخل جدارن معتقل "الدامون"

اإدارة "الدامون" ُتقدم اأغذية 
منتهية ال�صلحية للأ�صريات

الأ�سريات  معاناة  تتوا�سل 
داخل  القابعات  الفل�سطينيات 
يف   ، "الدامون"  معتقل  اأقبية 
املعتقل  اإدارة  ا�ستمرار  ظل 
ظروف  و�سط  باحتجازهم 
معي�سية ماأ�ساوية وغري ان�سانية، 
تعذيب  لأ�ساليب  وانتهاجها 
جلعل  بحقهن،  ونف�سي  ج�سدي 

حياتهن داخل الأ�رص ل تطاق.
وهذا ال�سياق نقلت هيئة الأ�رصى 
يف تقريرها ال�سادر اليوم ، �سكوى 
وتذمرهن  "الدامون"  اأ�سريات 
ال�سعبة  احلياتية  الأو�ساع  من 
التي يع�سنها، وخا�سة يف الفرتة 
اإدارة  قيام  بعد  وذلك  الخرية 
فا�سدة  اأطعمة  بتقدمي  املعتقل 
�ساحلة  غري  غذائية  ومواد 
ال�سالحية  ومنتهية  لال�ستعمال 
له  يتعر�سن  ما  عن  عدا  لهن، 
اجراءات ا�ستفزازية وممار�سات 
بحقهن  مرتكبة  تع�سفية 
وتت�ساعد يوماً بعد اآخر.   حيث 
ل زالت كامريات املراقبة مثبتة 
يُجربهن  مما  الفورة،  ب�ساحة 
ال�سالة،  مبالب�س  البقاء  على 
اأ�سبحن  غرفهن  داخل  حتى 
مبالب�س  البقاء  على  جمربات 
باأكمله،  وو�سع احلجاب  ال�سالة 
لأن غرفهن موجودة اأمام مكاتب 
اإدارة املعتقل وال�سجانني، الأمر 
الذي يحد من حريتهن ومينعهن 
من ال�ستفادة من اأ�سعة ال�سم�س 
اأن  اإىل  بال�سافة  المكان،  قدر 
اأق�سام وغرف معتقل "الدامون" 
من  اأر�سيتها  ومهرتئة،  قدمية 

الباطون مما يجعلها باردة خالل 
ن�سبة  بها  وترتفع  ال�ستاء،  ف�سل 

الرطوبة.
خ�سو�سيتهن  انتهاك  يتم  كما 
بجعل  وذلك  �سارخ  ب�سكل 
وعدم  الغرف  خارج  احلمامات 
اأثناء  اإل  بدخولها  لهن  ال�سماح 
الكهرباء  وم�سكلة  الفورة،  وقت 
التي  و"الفيوزات"  املك�سوفة 
مفاجئ  ب�سكل  عندهن  تنفجر 
ا�سابة  اإىل  اأدت  والتي  ومتكرر 
معاناتهم  كذلك  اأ�سريات،  عدة 
من رحلة العذاب عرب ما مُي�سى 
"بالبو�سطة"، واهمال او�ساعهم 

ال�سحية.    
ولفتت الهيئة اأي�ساً يف تقريرها، 
تتفنن  الحتالل  �سلطات  باأن 
لذلل  ال�سبل  بابتكار  دائماً 
وقمعها  الفل�سطينية  املراأة 
دون  بكرامتها،  وامل�سا�س 
واحتياجاتها  لأنوثتها  مراعاة 
الأ�سريات  من  فكثري  اخلا�سة، 
قا�سية  اأحكام  بحقهن  �سدر 
�سنوات،   10 تتجاوز  وانتقامية 
الأفغاين  عائ�سة  الأ�سرية  كحال 
الذي �سدر حكماً بحقها موؤخراً 
بال�سجن الفعلي لـ 15 عاماً، علماً 
اعتقالها  جرى  الأفغاين  باأن 
اأول/دي�سمرب  كانون   24 بتاريخ 
�سكني،  حيازتها  بدعوى   ،2016
يف  التحقيق  اإىل  حتويلها  مت  ثم 
"امل�سكوبية"،  توقيف  مركز 
اعتقالها  الحتالل  ق�ساء  ومدد 
حكم  �سدر  حتى  مرات  عدة 

بحقها. 
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طبيعة معتقل "الدامون":

على  فل�سطني  �سمايل  "الدامون"  �سجن  يقع 
اأُقيم  وقد  حيفا،  الكرمل مبدينة  جبل  �سفوح 
الربيطاين  االنتداب  زمن  منذ  ال�سجن  هذا 
مراعاة  مت  بنائه  وعند  للدخان،  كم�ستودع 
الدخان، وكانت  اأوراق  الرطوبة حلفظ  توفري 
االأر�ض تعود ملكيتها لعائلة قرمان من حيفا، 
و بعد عام 1948 و�سعت ا�رسائيل يدها على 
البنية  اأن  حيث  �سجن،  اىل  وحولته  املبنى 
التحتية لل�سجن رديئة و�سيئة جداً وكان هناك 
ولكن  به،  للعي�ض  ي�سلح  ال  النه  باإغالقه  اأمر 
اأعداد  وازدياد  االأق�سى  انتفا�سة  اندالع  مع 
اإ�رسائيل  اأعادت  الفل�سطينيني،  املعتقلني 
اأغلبهم  اأ�سري   500 فتحه وهو ي�ستوعب حالياُ 
معتقلني على خلفية الدخول الأرا�سي الداخل 
ق�سم  وهناك  قانونية،  غري  بطريقة  املحتل 

لالأ�سريات ي�سم حوايل 53 اأ�سرية.

اأو�ساع الأ�سريات عقب نقلهن اإىل 
معتقل "الدامون"

يف �سهر نوفمرب عام 2018 مت �سم االأ�سريات 
ال�سيا�سيات اللواتي يقبعن يف �سجن "ال�سارون" 
اىل اأ�سريات الدامون لي�سبح معتقل "الدامون" 

ي�سم جميع االأ�سريات ال�سيا�سيات.
-    ُقبيل نقل االأ�سريات من �سجن ال�سارون 
�سجن  اأ�سريات  نقل  اأي�ساً  مت  للدامون، 
يقبعن بق�سم  ُكن  الدامون من ق�سمهن، حيث 
6 ومت نقلهن اىل ق�سم 3، كما مت نقل اأ�سريات 
نقل  جرى  وقد  الق�سم،  ذات  اإىل  ال�سارون 
تاريخ  من  دفعات،   6 على  ال�سارون  اأ�سريات 

31.10.2018 حتى 7.11.2018 .
قبل  من  لتجهيز  بحاجة  الق�سم  كان   -
�سجن  اإدارة  حاولت  وقد  االأ�سريات، 
"الدامون" توزيع االأ�سريات على غرف الق�سم 
وفقاً ملا تراه اإدارة املعتقل، ولكن االأ�سريات 
خا�سوا ن�سال �سد قرار اإدارة ال�سجن وطالنب 
لذلك  الغرف،  توزيع  باأنف�سهن  يخرتن  اأن 
ال�ساحة  يف  اعت�سمن  احتجاجية  وكخطوة 
ممثلة  تدخل  وبعد  للغرف،  الدخول  ورف�سن 
االأ�سريات واملفاو�سات مع االإدارة �ُسمح لهن 

باال�رساف على ترتيبات وتوزيع الغرف.
-   يوجد حاليا53ً اأ�سرية يف �سجن "الدامون"، 
يتغري عددهن ح�سب االعتقاالت اجلديدة او 
من  حكمهن،  فرتة  انتهاء  بعد  عنهن  االفراج 
اأ�سرية  املعتقل:  يف  القابعات  االأ�سريات  بني 
الت�رسيعي،  املجل�ض  يف  ونائب  قا�رسة، 
وقت  اأُ�سنب  جريحات  اأ�سريات  وثماين 
اعتقالهن، والعديد من االأ�سريات املري�سات، 
�سهداء  واأمهات  اأُم منهن زوجات  اأ�سرية  و22 
موقوفة،  اأ�سرية  و19  بال�سجون،  واأ�رسى 
واأ�سريتني قيد االعتقال االداري، و3 اأ�سريات 

من قطاع غزة حمرومات من زيارة ذويهن.
بحق  �سدرت  التي  االأحكام  باأن  يُذكر     -

االأ�سريات قد و�سلت اأق�ساها لـ 16 عاماً.
-   ُتتجز االأ�سريات الفل�سطينيات يف ق�سم 
توجد  غرفة  كل  يف  غرفة،   13 على  يحتوي 
مع  عزل  غرفة  هناك  اأ�سريات،   8-4 بني  ما 
كامريات، كذلك يوجد غرفة تُ�ستخدم ك�سف 
باالأ�سبوع  يوم  فتحها  ويتم  للقا�رسات  لتعليم 
با�ستخدام  االأ�سريات   طالنب  وقد  فقط، 
واجلل�سات  للتعليم  يومياً  وفتحه  ال�سف  هذا 
قراءة  وغرفة  مكتبة  به  يكون  واأن  الثقافية 
لهن  ي�سمح  مل  لالآن  ولكن  االأ�سريات،  جلميع 
بذلك، مع ذلك جنحت االأ�سريات بتخ�سي�ض 

اجلريحة  لالأ�سرية  واأخرى  للقا�رسات  غرفة 
حالتها  خل�سو�سية  نظراً  جعابي�ض  اإ�رساء 
االأفغاين  االأ�سرية عائ�سة  حيث ترافقها عادة 

لت�ساعدها مبتطلباتها اليومية.
-  يجري عد االأ�سريات 4 مرات يومياً:)ال�ساعة 
6:00، 10:00، 15:00، 18:00(، فيما يتم اجراء 
وال�سبابيك"  اجلدران  "دق  ي�سمى  ما  تفتي�ض 
 15:00 وال�ساعة   8:00 ال�ساعة  يومياً  مرتني 
ع�رساً ، كما يتم تنفيذ تفتي�ض مفاجيء لبع�ض 

الغرف باأوقات غري معروفة وغري حمددة.
-   فيما يتعلق بالغرف فاأر�سيتها من الباطون، 
ال�ستاء،  بف�سل  جداً  باردة  وهي  بالط  بدون 
بالرطوبة  مليئة  التهوية،  �سيئة  الغرف  غالبية 
جزء  جداً،  قدمي  البناء  اأن  حيث  واحل�رسات 
ال  الرطوبة،  نتيجة  �سدئة  اخلزائن  من  كبري 
متنع  ال�سجن  واإدارة  بالغرف،  كرا�سي  يوجد 
لكي  بالبطانيات  االأر�سية  تغطية  االأ�سريات 
يوجد  ال  التي  االأوقات  ويف  عليها،  يجل�سن 
بها عد اأو تفتي�ض ي�سعن االأ�سريات البطانيات 
تدخل  وعندما  عليها،  ويجل�سن  االأر�ض  على 
ما  �رسعان  التفتي�ض  اأو  للعد  ال�سجن  اإدارة 

يزيلوهن لكي ال  يتم معاقبتهن.
املاء،  ت�سخني  اإبريق  يوجد  غرفة  كل  يف 
وراديو،  وتلفزيون  كهربائية  طبخ  وبالطة 
ويف كل غرفة يوجد مرحا�ض ولكن ال يوجد 

حمام .
-    عدم توفر ظروف االأمان لالأ�سريات داخل 
الغرف، حيث اأن اال�رسة مرتفعة وعالية فهي 
لوقوع  �سابقاً  اأدى  مما  طابقني،  من  مكونة 

عدد من االأ�سريات وا�سابتهن بك�سور . 
فاالأ�سريات  الق�سم:  يف  املياه  عن  اأما    -
يعتمدن على �رساء مياه معدنية على ح�سابهن 

اخلا�ض من دكان ال�سجن " الكنتينة".
كتابني يف  ادخال  اأ�سرية  عائلة  لكل  يُ�سمح   -
ال�سهر، لكن ب�رسط اأن ت�سل االأ�سرية م�سبقاً 
على ت�رسيح ال�ستالم الكتب واأن تعيد كتابني 

كانا يف حوزتها. 

�ساحة ال�سجن اأو ما ت�سمى "الفورة":

-  هناك كامريتان يف �ساحة الق�سم حيث تتم 
وهذا   �سجانني،  قبل  من  االأ�سريات  مراقبة 
ريا�سية  بتمارين  القيام  من  االأ�سريات  مينع 
من  اأي�ساً  ومينعهن  حر،  ب�سكل  والرك�ض 
اأغلبية  اأن  وخا�سة  ال�سم�ض،  الأ�سعة  التعر�ض 

االأ�سريات حمجبات. 
-  ال يُ�سمح لالأ�سريات بالتجمع يف جمموعات 

يف ال�ساحة.
يف  �ساعات   4 حوايل  االأ�سريات  تق�سي    -
ال�ساحة، يُقتطع منها وقت اال�ستحمام، وقت 

زيارة املدير، ووقت زيارة املحامني.
وبالتايل  �سقف،  بال  ال�ساحة  باأن  ي�سار     -
فاإن االأ�سريات ال تغادرن الغرف عند هطول 

املطر.

احلمامات

-    من اجلدير ذكره اأن احلمامات موجودة 
من  االأ�سريات  ُترم  لذلك  الغرف،  خارج 
اأنه  اال�ستحمام ب�سكل حر ومتى تتاج،  كما 
خالل  اإال  باال�ستحمام  لالأ�سريات  يُ�سمح  ال 
على  االأ�سرية  ُترب  حيث  الفورة،  �ساعات 
ال�سري من غرفتها عرب ال�ساحة مما يُ�سكل لهن 
الطق�ض  اأجواء  يف  وخا�سة  و�سعوبة  احراج 
الدورة  وقت  خالل  الكربى  والكارثة  الباردة، 
ت�ستحم  اأن  االأ�سرية  احتاجت  فاذا  ال�سهرية، 
بالليل، فاإنها بب�ساطة ال ت�ستطيع ب�سبب وجود 
احلمامات خارج الغرف وب�سبب تديد وقت 
ولذلك  الفورة  ب�ساعات  فقط  اال�ستحمام 

ال�سباح،  فورة  لوقت  االنتظار  عليها  يتوجب 
للخطر  االأ�سريات  �سحة  يُعر�ض  الذي  االأمر 

خا�سة خالل مو�سم ال�ستاء.   

ظروف التعليم

-   مُتنع االأ�سريات من حيازة مواد تعليمية، 
وموؤخراً جرى تفتي�ض للغرف، ومت ايجاد ورقة 
م�سادرتها،  متت  تعليمية  مواد  على  تتوي 
باأن جميع املواد  ال�سجانون لالأ�سريات  وقال 

التعليمية ممنوعة.
- ال يوجد مكتبة عند االأ�سريات، وحتى االآن 
مع  اح�سارها  التي مت  الكتب  ا�ستالم  يتم  مل 
اأ�سريات ال�سارون وعددها حوايل 800 كتاب، 
يوجد  ال  ا�ستالمها  حال  يف  اأي�ساً  وامل�سكلة 

مكان لو�سعها.
-  ال�سف الذي مت فتحه  مت تخ�سي�سه فقط 
به  يوجد  وال  �سغري  وهو  القا�رسات  لتعليم 
فيه  بالتعلم  للقا�رسات  فقط  ويُ�سمح  نافذة، 
وذلك عند ح�سور معلمة من قبل االإدارة ليوم 
بعد  مبا�رسة  اإغالقه  ويتم  باالأ�سبوع  واحد 
با�ستعماله  الأحد  يُ�سمح  وال  دوامها،  انتهاء 

بعدها.

العالج الطبي:

ادخال  لطلب  بالن�سبة  بريوقراطية  هناك    -
االأمر  اأن  حيث  اخلارج  من  خمت�سني  اأطباء 
ي�ستغرق وقت طويل ال�ست�سدار اذن للدخول، 
واجراء  للم�ست�سفيات،  بالتحويل  ومماطلة 
اإ�رساء  امل�سابة  االأ�سرية  كحالة  العمليات 
للحروق  لبدلة  بحاجة  وهي  اجلعابي�ض، 
واأي�ساً اجراء عملية لف�سل االأ�سابع وعمليات 
تميلية الن وجها م�سوه نتيجة ا�سابتها وقت 

االعتقال. 
ب�سكل عام هناك مماطلة باجراء الفحو�سات 
اىل  يوؤدي  الذي  االأمر  االأمرا�ض،  وت�سخي�ض 

تدهور الو�سع ال�سحي لالأ�سريات.  

املواد التي يتم توزيعها من قبل 
الدارة:

التي يتم توزيعها من  -   فيما يخ�ض املواد 
قبل اإدارة "الدامون"، فال يوجد قائمة حمددة 
القائمة  وتفتقر  �سهري،  ب�سكل  ووا�سحة 
ب�سكل دائم الفوط الن�سائية، ووفقاً للتعليمات 
لالأ�سريات  االإدارة  قبل  من  توفريها  يجب 
املوقوفات، وخالل تواجدهم ب�سجن ال�سارون 
كان يتم تزوديهم بها ولالأ�سريات املحكومات 
اي�ساً، اأما ب�سجن "الدامون" فال يتم تزويدها 

لالأ�سريات املحكومات.
فاإنه  جعابي�ض  ا�رساء  االأ�سرية  عن  اأما      -
 ، يديها  اأ�سابع  وتال�سق  ا�سابتها  ب�سبب 
ال�سحية  الفوط  ا�ستخدام  ت�ستطيع  ال  فاإنها 
وامنا   ، الكنتينة"   " ال�سجن  بدكان  املوجودة 
فقط  الفوط ال�سحية التي تتوفر عند االإدارة 
لالأ�سرية  ملحة  حاجة  االأمر  يجعل  مما   ،

امل�سابة ا�رساء جعابي�ض.

مواد لعمل اأ�سغال يدوية فنية

االأ�سريات  عائالت  ال�سجن مينع  زال  ما     -
لذلك  الفنية،  اليدوية  لالأ�سغال  مواد  اإدخال 
بانتاج  حقهن  من  عملياً  االأ�سريات  ُترم 
املواد  بع�ض  ادخال  ويتم فقط  فنية،  اأعمال 

من قبل ال�سليب االأحمر.

اأو�ساع االأ�سريات املوقوفات :
مبراكز  تكون  وال  تُعتقل  التي  االأ�سرية     -

"امل�سكوبية"  معابر  بني  نقلها  يتم  التحقيق 
بظروف  وزجها  و"ال�سارون"  و"الرملة" 
�سجن  اإىل  اح�سارها  يتم  وال  و�سعبة  قا�سية 
"الدامون" اإال بعد حوايل �سهر من اعتقالها، 
ويف كثري من االأحيان يتم احتجازهن بظروف 
عزل واو�ساع معي�سية قا�سية، كحالة االأ�سرية 
عدم  من  الرغم  فعلى  كميل)زكارنة(  افتكار 
نقلها  اأنه مت  ا�ستجوابها مبركز تقيق، غري 
غاية  عزل  بظروف  وزجها  "الرملة"   ل�سجن 
يف ال�سعوبة وبرد قار�ض ملدة �سهر، والزهرة 
اح�سارها  مت  التي  �سند  �سابرين  القا�رس 
لذات  خ�سعت  والتي  للدامون  اأيام   10 بعد 

الظروف.

ظروف  نقل الأ�سريات للمحاكم  عرب 
"البو�سطة":

- عند نقل االأ�سريات يتم تقييدهن، ويف كثري 
وحمكمة،  �سديدة  القيود  تكون  االأحيان  من 
النقل  قوات  تخ�سع ملزاج  معاملتهن  اأن  كما 

والتي ت�سمى قوات النح�سون.
يتم  اللواتي  االأ�سريات  عند  م�سكلة  هناك   -
حماكمتهن مبحكمة �سامل الع�سكرية وحمكمة 
اللد وذلك ب�سبب احتجازهن مبعابر "اجللمة" 
و"ال�سارون" و"الرملة" بظروف �سيئة وقا�سية، 
عدا عن اأن املدة  ت�ستغرق 3 اأيام بالبو�سطة 
�سديدة  ومعاناة  عذاب  رحلة  مبثابة  وهي 

لالأ�سريات .
نقل  يخ�ض  فيما  اجناز جديد  -  مت تقيق 
وتقدمي  مفاو�سات  نتيجة  وذلك  االأ�سريات، 
اللواتي  االأ�سريات  �سكاوي عديدة  حول نقل 
يتم حماكمتهن مبحكمة القد�ض وبئر ال�سبع،  
حيث اأنه بال�سابق كان يتم نقلهن قبل يوم من 
حوايل  باملعرب  االأ�سرية   وتبقى  املحكمة 
يزيد  مما  جداً  قا�سية  عزل  بظروف  اأيام   3
االأ�سريات  جنحن  اليوم  ولكن  معانتهن،  من 
ملحاكم  االأ�سريات  نقل  وهو  اجناز  بتح�سيل 
القد�ض وبئر ال�سبع واإعادتهن للمعتقل بنف�ض 

اليوم. 
زيارات االأهل:

زيارة   كل  وعند  اأ�سبوعية  طلبات  تُقدم     -
مو�سوع  ب�ساأن  الق�سم،  يف  االأ�سريات  ملمثلة 

االأطفال،  و�سور  والكتب،  املالب�ض  ادخال 
االأ�سريات  ممثلة  وقت  ي�ستنفذ  الذي  االأمر 
 53 ل  طلبات  بتقدمي  اأ�سبوعياً  تن�سغل  حيث 

اأ�سرية.
-     فيما يخ�ض اأ�سريات غزة فهن  حمرومات 
من زيارة عائالتهن، ب�سبب احل�سار على غزة 
وبعد عدة تقدمي �سكاوي من قبل هيئة �سوؤون 
باجراء  لهن  ال�سماح  مت  واملحررين  االأ�رسى 
ا�سهر  عدة  كل  للعائلة   هاتفية  مكاملات 
االإدارة  بوجود  عادة  املكاملات  وتكون  مرة، 

وم�سجلة ومدتها حوايل 45 دقيقة.

ظروف زيارة املحامني:

املحامي  لزيارة  معدة  واحدة  غرفة  هناك 
وهي �سغرية جداً، وال يُ�سمح للمحامي بزيارة 

اأكرث من 3 اأ�سريات خالل الزيارة الواحدة.

االعتقال االإداري:

اال�رسائيلي  االحتالل  دولة  ورثته  ما  وهو 
اأ�سل  يرجع  حيث  الربيطاين،  االنتداب  عن 
القانون منذ االنتداب الربيطاين، وهو قانون 
الربيطاين عام 1945 ومت  الطوارئ لالنتداب 
الطوارئ  حالة  يف  ي�ستعمل  كقانون  اعتماده 
حالة  اإ�رسائيل  اأعلنت  وقد  باإ�رسائيل، 
ويُ�ستخدم   ،1948 عام  قيامها  منذ  الطوارئ 
االعتقال االإداري باالأ�سا�ض العتقال االأ�رسى 

ال�سيا�سيني الفل�سطينيني.

املفهوم:

ال�سلطات  ت�ستخدمه  تع�سفي  اعتقال  هو 
اال�رسائيلية ل�سجن اأ�سخا�ض بدون تهمة ومن 
غري تقدمي لوائح اتهام �سدهم، وح�سب ادعاء 
وقائية  خطوة  انه  االإ�رسائيلية  املخابرات 
خمالفة  اأي  بتنفيذ  ال�سخ�ض  يقوم  ال  لكي 
بامل�ستقبل، لذلك ال يوجد وقت حمّدد لفرتة 

االعتقال. 
حماكمة  دون  االإداري  االعتقال  ويجري 
املنطقة  قائد  يُ�سدره  اأمر  اإىل  وا�ستناًدا 
اأدلّة وبّيانات �رّسية، ال يّطلع عليها  وباعتماد 

هذا  نف�سه،  املعتقل  حّتى  وال  املحامي 
يف  عاجًزا  يقف  املعتقل  من  يجعل  االإجراء 
مواجهة اّدعاءات ال يعرفها، وبالتايل ال ميلك 
اّتهام  الئحة  بال  ودح�سها  لتفنيدها  طريقة 
ودون  اإدانة  دون  وبالتايل  عادلة  حماكمة  وال 

اأن يعرف متى �سيتّم اإطالق �رساحه.
واالأ�سريات  االأ�رسى  اعتقال  يتم      -
طويلة  زمنية  لفرتات  ادارياً  الفل�سطينيني 
بحجة وجود "معلومات خمابراتية �رسية" ال 

يعرفها االأ�رسى اأو حمامي الدفاع عنهم. 
االإداري  االعتقال  مدة  اأن  من  بالرغم     -
متديده  ميكن  ولكن  اأ�سهر،   6 اأق�ساها 
االعتقال  هذا  م�سمى،  غري  الأجل  وتديده 
معرفة  حق  االأ�رسى  من  ي�سلب  املجحف 
ويبقيهم  ب�سببها  اعتقلوا  التي  املعلومات 
بالظالم لفرتات طويلة، حيث اأنهم ال يعرفون 
االأمر  ميتد  واأحياناً  �رساحهم،  �سيطلق  متى 

�سنوات طويلة.
ال�سيا�سيات  االأ�سريات  بني  ومن     -

الفل�سطينيات اللواتي قيد االعتقال االإداري:
1.  االأ�سرية املفرج بتاريخ 28-2-2019 خالدة 
جرار، ع�سو املجل�ض الت�رسيعي الفل�سطيني، 
 2 يف  اعتقلت  اهلل،  رام  مدينة  من  �سنة،   55
الع�سكري  ال�سابط  اأ�سدر  وقد   ،2017 يوليو 
ومت  اأ�سهر،  ل�ستة  بحقها  اإداري  اعتقال  اأمر 
متديد اأمر االعتقال االإداري وتديده ب�سكل 

م�ستمر:  
 27.12.2017 بتاريخ  االأول  التمديد  وكان 

ملدة 6 �سهور
والتمديد الثاين بـ 26.6.2018  ملدة 4 �سهور
 4 ملدة   25.10.2018 بـ   الثالث  والتمديد 

�سهور
بتاريخ  االداري  االعتقال  اأمر  مدة  وانتهت  

28-2-2019. وافرج عنها
2.    واالأ�سرية فداء دعم�ض 24 عاماً، من بيت 
اأمر ق�ساء اخلليل، وهي طالبة جرى اعتقالها 
بال�سجن  عليها  وُحكم   2018 مايو   29 بتاريخ 
ملدة 95 يوم، ويف اليوم املحدد لالإفراج عنها 
، �سدر بحقها اأمر اعتقال اداري ل�ستة اأ�سهر، 

وينتهي بتاريخ 2019-2-15.

نقلت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير �سدر عنها ، ُجملة من احلقائق اليومية التي يع�سنها اأ�سريات معتقل "الدامون"، والتي تو�سح 
حجم النتهاكات واخلروقات التي يتعر�سن لها ب�سكل يومي، والتي ُتخالف ب�سكل �سريح كافة املعاهدات والتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق 

الن�سان، وفيما يلي تفا�سيل هذه الوقائع:     

معلومات وحقائق

م٫�س 

اأو�ساع الأ�سريات الفل�سطينيات يف معتقل "الدامون"
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عي�شة ق.

املدرب  يعول  الغر�ض  لهذا 
ا�ستثمار  على  نغيز  نبيل 
لأ�سباله  العالية  املعنويات 
التي  الرائعة  والفورمة 
يتواجدون عليها بعد التاأهل 
كاأ�ض  يف  حققوه  الذي 
الدور  وبلوغهم  اجلمهورية 
الفوز  عقب  النهائي  ن�سف 
عنابة  احتاد  اأمام  العري�ض 
برباعية نظيفة اأعادت الثقة 
الأ�سود«  »الن�رس  لت�سكيلة 
الفوز  حتقيق  يف  والرغبة 
روح  ا�ستعادتهم  ظل  يف 
املجموعة التي تعودوا عليها 
فيفري  �سهر  نهاية  واأكدوها 

بونة،  اأبناء  اأمام  املن�رسم 
امل�سوؤول  يبحث  ما  وهو 
الفنية  العار�سة  على  الأول 
ا�ستغالله  �سطيف  لوفاق 
اأمام  جديد  انت�سار  لتحقيق 
وا�ستغالل  مولودية اجلزائر، 
الفر�سة اأي�سا ل�ستعادة طعم 
الفوز يف البطولة الوطنية بعد 
املن�رسمة  اجلولة  هزمية 

اأمام �سبيبة القبائل.
اأكرم  الالعب  رفقاء  يدخل 
امللعب  اأر�سية  جحنيط 
النقاط  على  وعينهم 
اأجل  من  غري  ل  الثالث 
النقاط  من  الر�سيد  تدعيم 
الرابع  املركز  اإىل  والرتقاء 
وذلك  الرتتيب،  جدول  يف 

الفارق  تقلبي�ض  خالل  من 
اإىل  املقدمة  كوكبة  عن 
�سباب  ومراقبة  نقاط  �ست 
عن  الأوىل  الأدوار  لعب 
الت�سكيلة  واأن  خا�سة  قرب 
اإنقاذ  ت�ستهدف  ال�سطايفية 
اإنهاءه  خالل  من  مو�سمها 
�سمن اإحدى املراكز الثالث 
الأوىل و�سمان م�ساركة قارية 
وي�ستفيد  املقبل،  املو�سم 
من  للوفاق  الفني  الطاقم 
وهو  مكتمال  التعداد  تواجد 
غيابات  اأي  يعاين  ل  الذي 
الالعبني  جميع  عودة  بعد 
وهو الأمر الذي مينح حلول 
من  نغيز  للمدرب  اإ�سافية 
املنا�سبة  اخلطة  و�سع  اأجل 

ل�سمان الزاد كامال.

املولودية يواجه نق�ص 
املناف�شة 

ت�سكيلة  تتنقل  جهتها،  من 
اإىل  اجلزائر  مولودية 
عا�سمة اله�ساب العليا بحثا 
ايجابية  بنتيجة  العودة  عن 
فخ  يف  الوقوع  وتفادي 
النادي  واأن  خا�سة  الهزمية، 
يف  ينهزم  مل  العا�سمي 
مدار  على  الوطنية  البطولة 
التوايل  على  جولت  �سبع 
وبالتايل فاإن الالعبني يعولون 
نف�ض امل�سوار  على موا�سلة 
بحثا عن الرتقاء اإىل املركز 

الرتتيب  جدول  يف  الرابع 
الأدوار  لعب  �سباق  ومراقبة 
وتبقى  قرب،  عن  الأوىل 
توؤرق  التي  ال�سلبية  النقطة 
املدرب عادل عمرو�ض بقاء 
اأ�سباله بعيدين عن املناف�سة 
ملدة �سهر كامل عقب خو�ض 
البطولة  يف  لقاءاتهم  اآخر 
القبائل  �سبيبة  اأمام  الوطنية 
عن  يبحث  الذي  الأمر  وهو 
لتجاوزه  ناجعة  حلول  و�سع 
وتعرف  اليوم،  اأم�سية  بنجاح 
غياب  »العميد«  ت�سكيلة 
الذي  فريوة  �سامي  املهاجم 
من  متنعه  اإ�سابة  من  يعاين 

لعب مقابلة اليوم.

الن�سر االأ�سود ي�ستهدف املركز الرابع والعميد ال�ستعادة الثقةوفاق �شطيف / مولودية اجلزائر ابتداء من 17:45
ي�شتقبل ملعب الثامن ماي ب�شطيف مباراة قوية جتمع الفريقني الغرميني وفاق �شطيف ومولودية اجلزائر والتي 

تندرج حل�شاب اللقاء املتاأخر عن اجلولة 19 للرابطة املحرتفة االأوىل، اأين يدخل العبو الوفاق مبعنويات مرتفعة 
من اأجل ا�شتعادة نغمة االنت�شارات يف البطولة الوطنية رغم اإدراكهم ل�شعوبة املاأمورية اإال اأنهم يتم�شكون ب�شرورة 

ح�شد النقاط الثالث واالحتفاظ بها على ملعبهم يف ظل حاجتهم املا�شة اإىل الفوز والتاأكيد على الرغبة يف لعب 
االأدوار االأوىل هذا املو�شم

 �شبيبة بجاية / نادي بارادو ذهاب
 ربع نهائي كاأ�ص اجلمهورية

اأبناء ميا قورايا اأمام حتد �سعب 
وبارادو لت�سهيل مهمة االإياب

يحت�سن ملعب الوحدة املغاربية 
جتمع  قوية  مباراة  ببجاية 
ونادي  بجاية  �سبيبة  فريقي 
الدور  ذهاب  حل�ساب  بارادو 
كاأ�ض  مناف�سة  من  النهائي  ربع 
لعبو  يدخل  حيث  اجلمهورية، 
ال�سبيبة املقابلة بحثا عن حتقيق 
يف  مهمتهم  وت�سهيل  مريح  فوز 
الكاأ�ض  ال�سيدة  مناف�سة  موا�سلة 
يف  املقررة  العودة  مقابلة  قبل 
املقبل،  مار�ض   29 يف  العا�سمة 
اأبناء  ت�سكيلة  فاإن  الغر�ض  لهذا 
رفع  على  تعول  قوراريا«  »ميا 
مناف�سها  وجتاوز  التحدي 
ال�سعب والذي يتواجد يف اأف�سل 
رائعا،  مو�سما  ويحقق  اأحواله 
حيث �سيكون هذا اللقاء اختبارا 
قويا للفريق النا�سط يف الرابطة 
واأنه مل  الثانية خا�سة  املحرتفة 
يالقي مناف�سني اأقوياء يف الأدوار 
ال�سابقة من مناف�سة الكاأ�ض وهو 
نادي  عقبة  جتاوز  كان  الذي 
ين�سط يف  الذي  بوقرياط  �سباب 
الأق�سام ال�سفلى برباعية لهدف، 
يف  قويا  مناف�سا  يواجه  اأن  قبل 

الدور املتقدم من املناف�سة.
على  بجاية  �سبيبة  لعبو  ويعول 
خالل  بالنف�ض  الثقة  ا�ستعادة 
الذين  وهم  بارادو  بنادي  لقائهم 
باآخر  الفوز  حتقيق  يف  ف�سلوا 
الوطنية  البطولة  من  مقابلتني 
اأمام احتاد ب�سكرة واحتاد البليدة، 
ي�سعون  يجعلهم  الذي  الأمر 

رهانا قويا وين�سبون اأعينهم نحو 
ت�سجيل فوز مريح ي�ساعدهم على 
التم�سك بحظوظهم يف التاأهل اإىل 
املربع الذهبي من املناف�سة. يف 
اإىل  بارادو  نادي  يتنقل  املقابل، 
ن�سب  وعينه  احلماديني  عا�سمة 
ق�سد  ايجابية  بنتيجة  العودة 
للقاء  حت�سبا  ماأموريته  ت�سهيل 
العودة املربمج على ميدانه نهاية 
ال�سهر احلايل، لهذا الغر�ض فاإن 
تت�سلح  العا�سمي  النادي  ت�سكيلة 
يف �سفريتها املحفوفة املخاطر 
تتواجد  التي  العالية  باملعنويات 
عليها يف  ظل امل�ستويات الرائعة 
الالعب  رفقاء  يقدمها  التي 
�ست  حققوا  الذين  زرقان  اآدم 
اآخرها  التوايل  على  انت�سارات 

هزمه للرائد احتاد العا�سمة.
عي�شة ق.
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يف فعاليات التجمع الوطني الع�شكري العا�شر بنب عكنون 

 تتويج ع�سكريات األعاب القوى يف اليوم العاملي للمراأة 
مت اأول اأم�ض مبركز جتمع وحت�سري الفرق 
م�سعود  ال�سهيد  الع�سكرية  الريا�سية 
بوجريو املدعو �سي م�سعود الق�سنطيني 
الأوىل   الع�سكرية  الناحية   / عكنون  بن 
باجلزائر العا�سمة تنظيم التجمع الوطني 
القوى  لألعاب  لالإناث  العا�رس  الع�سكري 
للمو�سم الريا�سي2018 – 2019  احتفال 
للثامن  امل�سادف  للمراأة  العاملي  باليوم 

مار�ض من كل �سنة .

تفعيل دور املراأة 
يف املجال الريا�شي 

حل�شد االألقاب 
العاملية

ديلمي  العقيد  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف    
املراأة  عيد  مبنا�سبة  فريد  بورا�ض 
موجها حتيته اإىل كل الن�ساء اجلزائريات  
الع�سكريات  امل�ستخدمات  كافة  واإىل 
للجي�ض  التابعة  وال�سبيهات  واملدنيات 
الوطني ال�سعبي موؤكدا اأن تنظيم  التجمع 
الوطني الع�سكري العا�رس لالإناث لألعاب 
القوى يخدم  الريا�سة الن�سوية الع�سكرية 
عامة   الوطنية  والريا�سية  خا�سة 
لتعليمات  تطبيقا  املبادرة   هذه  وتاأتي 
الوطني  العليا للجي�ض  القيادة  وتوجيهات 
ال�سعبي  حيث ترتكز الريا�سة الع�سكرية 
اأ�سا�سا  على ح�سد الطاقات الب�رسية دون 
املراأة   دور  تفعيل  على   وتعمل  متييز  
التدريبات  وحت�سني م�ستواها  من خالل 
وفتح املجال اأمامها لإثبات دورها وذلك 
بجدارة  اجلزائرية  املراأة  اأثبتته  ملا 

وخري   ، الريا�سي  املجال  وا�ستحقاق يف 
التي  النتائج والنجاحات   دليل على ذلك 
و�سلت  التي  العاملية   والأرقام  حققتها 

اإليها ، رافعة بذلك راية الوطن عاليا.

تتويج اأح�شن 
العداءات الع�شكريات 

يف املناف�شة 10
و�سهدت هذه التظاهرة الريا�سية م�ساركة 
اأح�سن العداءات الع�سكريات من خمتلف 
الع�سكرية  النواحي  القوات  قيادات 
ومديريات وزارة الدفاع الوطني  والهياكل 
ال�سعبي   الوطني  للجي�ض  التكوينية 
احلر�ض  قيادة  من  فرق   يف   املتمثلة 
اجلمهوري وقيادة القوات البحرية وقيادة 
الدرك الوطني  والناحية الع�سكرية الثانية 
والناحية الع�سكرية اخلام�سة والأكادميية 
الوطنية  واملدر�سة  ل�رس�سال  الع�سكرية 
واملدر�سة  ع1  ن   / الع�سكرية  لل�سحة 
مهند�ض/  لدرا�سات  التح�سريية  الوطنية 
املتعددة  الع�سكرية  واملدر�سة  ع1   ن 
العليا  واملدر�سة  ع1  ن   / التقنيات 
البحرية/ ن ع1 واملدر�سة العليا لالإ�سارة 
اجلوي  للدفاع  العليا  واملدر�سة  ع1  ن   /
العليا  واملدر�سة  ع1  ن  الإقليم/  عن 
العليا  واملدر�سة  ع1  الوطني/ن  للدرك 
لالإدارة  العليا  واملدر�سة  ع1   ن   / للعتاد 
الع�سكرية/ن ع2 واملدر�سة العليا لتقنيات 
الطريان/ن ع1 واملدر�سة التطبيقية جلند 
املركزي  وامل�ست�سفى  ع5  ن  البحرية/ 
د  و  للعتاد/  واملديرية املركزية  للجي�ض 
و، ومديرية الإدارة وامل�سالح امل�سرتكة/ 
و د و، ومركز الإ�سارة لقوات الإ�سارة/ ن 

ع 1 .  وعرفت املناف�سة توزيع امليداليات 
ل�سباق 60 مرت و150 مرت و�سباق 800 مرت 
واختبار القفز الطويل واختبار رمي اجللة 
وتتمثل   مرت     100×4 التتابع  �سباق   +
النتائج للتجمع الوطني الع�سكري العا�رس 
لالإناث لألعاب القوى فلقد حت�سلت على 
املرتبة الأوىل يف �سباق 60م عجال �سناء 
الوطني  الدرك  قيادة  من  م  عقيد  رتبة 
 ( �سيمة  غيالين  الثانية  املرتبة  ونالت 
الوطني  الدرك  قيادة  من  م(  ط �ض �ض 
وفازت بايزي منال ) ط �ض �ض م ( من 

الناحية الع�سكرية الثانية .
باملرتبة  الفائزة   »للو�سط«   و�رسحت 
الأوىل يف �سباق 60 مرت ، الرقيب عجال 
اأن  مربزة  الوطني   الدرك  قيادة  �سناء  
،ومبنا�سبة  قوية   جد  كانت  املناف�سة 
عيد املراأة اأوجه حتية للمراأة اجلزائرية 
واملراأة الع�سكرية واملراأة الدركية ب�سفة 
خا�سة .  وفازت باملرتبة الأوىل عونايل 
القوات  قيادة  ع(من  �ض  ط   ( كرمية 
البحرية يف �سباق 150 م وحلت يف املرتبة 
من   ) ع  �ض  ط   ( عتيقة  بوعزة  الثانية 
لدرا�سات  التح�سريية  الوطنية  املدر�سة 
مهند�ض وتوجت تريعة �سربينة ) ط �ض 

�ض م( من قيادة الدرك الوطني.
ويف ذات ال�سياق اأ�سادت الرقيب املتعاقد 
القوات  قيادة  فريق   من  كرمية  عونايل 
املرتبة  على  املتح�سلة  البحرية   
ت�رسيحها  يف  م    150 �سباق  يف  الأوىل 
موؤ�س�سة  لعبته   الذي  بدور  »للو�سط«  
اجلي�ض ال�سعبي الوطني  التي نظمت هذه 
املناف�سة الريا�سية التي قالت عنها اأنها 
م�ستوى   يتطور  �سنة   وكل  امل�ستوى  يف 
هذه  يف  امل�ساركات  الع�سكريات  الإناث 
اجلزائرية  للمراأة  حتيتها  مع  املناف�سة  

يف عيد املراأة  .

على  حت�سلت  م   800 ل�سباق  بالن�سبة   و 
رقيب  بوغازي)  حليمة  الأوىل  املرتبة 
يف  وتلتها  البحرية  القوات  قيادة  من  م( 
اإكرام )ط �ض �ض  الثانية لعيدي  املرتبة 
البحرية  التطبيقية جلند  املدر�سة  م(من 
وتلتها يف املرتبة الثالثة خالدي رقية من 

نف�ض املدر�سة ال�سابقة.
»العدائة  »للو�سط  حتدثت   جهتها  ومن 
نونو  ن�سرية  جمعية  من  بوغازي   حليمة 
اجلزائرية   البحرية  القوات  قيادة  ومن 
�سباق  الأوىل يف  املرتبة  على  املتح�سلة 
هذه  اأن  معتربة  وقت  وباأح�سن  مرت   800
املناف�سة كان فيه امل�ستوى جيد كا�سفة 
بوغازي عن حت�سريها للبطولت الأخرى 
واملتمثلة يف البطولة الوطنية والع�سكرية 
التي �ستقام يف �سهر اأفريل املقبل اإ�سافة 
�سهر  يف  �ستنظم  التي  العاملية  للبطولة 
دي�سمرب 2019 والتي �ستكون فيه م�ساركة 

وهذا لت�رسيف الراية الوطنية .  
 ولقد   عربت العدائة العايدي اإكرام من 
املدر�سة التطبيقية للجند البحرية جيجل 
الناحية الع�سكرية اخلام�سة التي حلت يف 
اجليد  بالتنظيم  م�سيدة   ، الثانية  املرتبة 
هي  موجهة  الريا�سية  املناف�سة  لهذه 
الن�ساء اجلزائريات  الأخرى حتية جلميع 
يف عيدهن العاملي .  ويف م�سابقة القفز 
الطويل  فلقد فازت باملرتبة الأوىل لزار 
املدر�سة  من   ) م  �ض  �ض  )ط  اإجالل 
العليا للعتاد ونالت املرتبة الثانية �سقهار 
نور الهدى )ط �ض �ض م ( من املدر�سة 
التطبيقية مل�سالح ال�سحة الع�سكرية كما 
(من  م  �ض  �ض  ط   ( زكية  عاليل  حلت 

نف�ض املدر�سة يف املرتبة الثالثة .
 « »الو�سط  ليومية  اإجالل  لزار  وحتدثت 
من  اأوىل  �سنة  متعاقد  �سف   �سابطة   
على  املتح�سلة  للعتاد   العليا  املدر�سة 

اأن هذه  الطويل  القفز  الأوىل يف  املرتبة 
طرف  من  قوية  جد  كانت  املناف�سة 
من  كان  الريا�سي  والتجمع  الريا�سيات  
النواحي اخلم�سة  مبدية �سعادتها بالظفر 
وا�ستحقاق  جدارة  عن  الأوىل  باملرتبة 
وجهت  حني  يف  طويل  تعب  بعد  وهذا 
اليوم  مبنا�سبة  اجلزائرية  للمراأة  حتية 
رمي  م�سابقة  يف  اأما  للمراأة.  العاملي 
من  �سارة  بلعيد  م(  )الرقيب  فازت  اجللة 
الع�سكرية  لل�سحة  الوطنية  املدر�سة 
) ط  اأ�سماء  ودغيدة  الأوىل  املرتبة  على 
التح�سريية  الوطنية  املدر�سة  من  ع  �ض 
 ( هاجر  نغري  بينما  مهند�ض  لدرا�سات 
التطبيقية  املدر�سة  من  م(  �ض  �ض  ط 
وقالت)  الع�سكرية.  ال�سحة  مل�سالح 
املدر�سة  من  �سارة   بلعيد   ) م  الرقيب 
الع�سكرية  ال�سحة  مل�سالح  الوطنية 
رمي  يف  الأوىل  املرتبة  على  املتح�سلة 

قوية  جد  املناف�سة  كانت  حيث  اجللة 
التنظيم  مع  ال�سباق  باملناف�سات  مقارنة 
اجليد  ومبنا�سبة عيد املراأة اأوجه حتية 

للمراأة اجلزائرية والعربية وامل�سلمة .
فيما حت�سلت قيادة الدرك الوطني على 
 100×4 التتابع  �سباق  يف  الأوىل  املرتبة 
املرتبة  البحرية يف  القوات  قيادة  وحلت 
الثانية  الع�سكرية  الناحية  وجاءت  الثانية 

يف املرتبة الثالثة يف هذه املناف�سة.
ترقية وتطوير الريا�سة الن�سوية

احلدث  هذا  عرف  فلقد  الأخري  ويف    
الريا�سي الع�سكري الذي يدخل يف اإطار 
للجي�ض  العليا  للقيادة  الدائم  احلر�ض 
وتطويرالريا�سة  لرتقية  ال�سعبي  الوطني 
عدد  وح�سور  حمكما  الن�سوية،تنظيما 
كبري من املتفرجني وخا�سة املتفرجات 

من العن�رس الن�سوي    
حكيم مالك  



عي�شة ق.

�إىل  �ل�ساورة  �سبيبة  العبو  ي�سعى 
بعد  �لتنز�ين  مناف�سهم  من  �لثاأر 
�لهزمية �لوحيدة �سمن دور  تلقيه 
�لذي  وهو  �أمامه  �ملجموعات 
بتنز�نيا  �نهزم باجلولة �الفتتاحية 
يدفع  �لذي  �الأمر  نظيفة،  بثالثية 
�ل�ساع  رد  �إىل  �ل�سبيبة  بالعبي 

ملعبهم  على  للمناف�س  �ساعني 
�إىل  �ملدعو  جمهورهم  و�أمام 
مل�ساندة  �مللعب  �إىل  بقوة  �لتنقل 
حتقيق  ق�سد  ودعمهم  �لالعبني 
مو��سلة  �أجل  من  �ملطلوب  �لفوز 
ربع  �إىل  �لتاأهل  �سباق  يف  �لبقاء 
�لت�سكيلة  و�أن  خا�سة  �لنهائي، 
ميد�نها  على  تعرث  ناي   � تدرك 
�ليوم يقل�س كثري� من حظوظها يف 

�لقارية يف ظل  �ملغامرة  مو��سلة 
ينتظرها يف  �لذي  �ل�سعب  �لتنقل 
�جلولة �الأخرية �إىل م�رص ملو�جهة 
نائب بطل �لن�سخة �لفارطة �الأهلي 
�مل�رصي �لذي يت�سدر �ملجموعة. 
يعول �لطاقم �لفني بقيادة �ملدرب 
كافة  ��ستعمال  على  ز�وي  كرمي 
�أجل  من  بحوزته  �لتي  �الأور�ق 
وحتقيق  بنجاح  �للقاء  جتاوز 

�لهدف �ملن�سود عرب �خلروج بفوز 
خالل  من  وذلك  معنويا،  مريح 
�أ�سباله من كافة �جلو�نب  حت�سري 
�آخر  و�سع  حيث  و�لفنية  �لبدنية 
�لت�سكيلة  على  �أم�س  �للم�سات 
�ملو�جهة  تخو�س  �لتي  �الأ�سا�سية 
و�لتي �سوف تعرف غياب �لالعب 
طالح �ملعاقب بلقاء �آيل بعد تلقيه 

�إنذ�رين يف �ملناف�سة �لقارية.

�شبيبة ال�شاورة / �شيمبا التنزاين اليوم ابتداء من 20:00

ن�صور اجلنوب ي�صرون على الثاأر واالقرتاب من ربع النهائي
ي�شرب فريق �شبيبة ال�شاورة �شهرة اليوم موعدا لأن�شاره مع املناف�شة القارية عندما ي�شتقبل 

ال�شيف �شيمبا التنزاين حل�شاب مباراة اجلولة اخلام�شة وما قبل الأخرية من دور جمموعات رابطة 
اأبطال اإفريقيا، حيث يدخل لعبو ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية اأر�شية ملعبهم 20 اأوت بب�شار 

بهدف الفوز ل غري يف ظل اأنهم يتواجدون اأمام فر�شتهم الأخرية من اأجل التناف�س على اإحدى 
التاأ�شريتني املوؤهلتني غلى ربع نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا �شمن املجموعة الرابعة

غولم واأونا�س ي�شعان قدما يف ربع نهائي اليوروباليغ

بن �صبعيني وزفان يقودان رين 
للإطاحة باأر�صنال

زاوي مدرب �شبيبة ال�شاورة

ثلثية �صيمبا ال تزال يف الذاكرة

بارتوميو ُيحرج برييز

�سهدت مباريات ذهاب �لدور ثمن 
تاألقا  �الأوروبي  للدوري  �لنهائي 
�جلز�ئري  �لدويل  للثنائي  الفتا 
زفان  ومهدي  �سبعيني  بن  ر�مي 
رين  ملعب  فريقهما  قاد�  �للذ�ن 
بالعمالق  لالإطاحة  �لفرن�سي 
عليه  و�لفوز  �الجنليزي  �أر�سنال 
لو�حد،  �أهد�ف  ثالثة  بنتيجة 
�لفرن�سي  �لنادي  قطع  حيث 
ربع  بلوغ  �أجل  من  كبري�  �سوطا 
�الأوروبية  �ملناف�سة  نهائي 
�ملقرر  �الإياب  لقاء  موعد  قبل 
ملعب  على  �ملقبل  �خلمي�س 
»�الإمار�ت«، حيث قاد بن �سبعيني 
وزفان فريقهما �لفرن�سي �إىل فوز 
�ملو�جهة  لعبا  �للذ�ن  وهما  كبري 
�أ�سا�سيان وخا�سا �لت�سعني دقيقة 
�أف�سل  �أحد  خاللها  كانا  كاملة، 
جاء  �أين  �لت�سكيلة،  يف  �لعنا�رص 
�ملد�فع  بلم�سة  �لثاين  �لهدف 

يف  جنح  و�لذي  للخ�رص  �الأمين 
�لذي  �ملناف�س  العب  مغالطة 
وكان  مرماه  �سد  هدفا  �سجل 
�للقاء،  من   65 �لدقيقة  يف  ذلك 
�أين متكن العبو �لنادي �لفرن�سي 
�لزو�ر  على  �لطاولة  قلب  من 
بعدما كانو� متاأخرين يف �لنتيجة 
ثالثة  ي�سجلو�  �ن  قبل  بهدف 

�أهد�ف كاملة.
�الآخر  �لثنائي  قطع  �ملقابل،  يف 
غوالم  فوزي  �لوطنية  للت�سكيلة 
رفقة  كبري�  م�سو�ر�  �أونا�س  و�آدم 
ناديهما نابويل �اليطايل من �جل 
»�ليوروبا  من  �لنهائي  ربع  بلوغ 
نظيفة  بثالثية  �لفوز  بعد  ليغ« 
�سالزبورغ  بول  ريد  ح�ساب  على 
نادي  ير�سح  ما  وهو  �لنم�ساوي، 
�جلنوب �الإيطايل نحو �لتاهل قبل 

مقابلة �لعودة �ملقررة بالنم�سا.
ع.ق.

�لفني  �ملدير  ز�وي  كرمي  �أكد 
ل�سبيبة �ل�ساورة باأن العبيه على �أمت 
�ال�ستعد�د ملوقعة �سيمبا �لتنز�ين 
�ليوم يف �إطار �جلولة �خلام�سة من 
�أبطال  بدوري  �ملجموعات  دور 
�أفريقيا، وقال ز�وي يف ت�رصيحات 
بني  »م�سرينا  �لوطنية:  لالإذ�عة 
تاأهلنا  فر�سة  نحن منتلك  �أيدينا، 
مبار�ة  �أن  رغم  �لنهائي  ربع  لدور 
خ�سم  �أمام  �سهلة  تكون  لن  �لغد 
�لعبور«،  بطاقة  عن  ا  �أي�سً يبحث 

و�أ�ساف ز�وي: »العبونا متحفزون 
من �أجل �لثاأر من خ�سارة �لذهاب 
ال  �لهزمية  هذه  رد،  دون  بثالثية 
»�أف�سل  وتابع  ذ�كرتي«،  يف  تز�ل 
هو  �سيمبا  لقاء  يف  �سيناريو 
يدخل  حتى  �ملبكر،  �لت�سجيل 
�ل�سك يف نفو�س العبي �ملناف�س«، 
بقوله  حديثه  ز�وي  كرمي  وختم 
�أن�سارنا  دعم  على  كثرًي�  »نعول 

ل�سنع �لفارق �أمام �سيمبا«.
ق.ر.

ال يز�ل �سبح خروج ريال مدريد خايل 
�لوفا�س هذ� �ملو�سم بدون بطوالت 
�لريا�سي  �لو�سط  على  ي�سيطر 
م�ستقباًل  تكر�ره  خ�سية  �الإ�سباين، 
�سو�ء مع �لنادي �مللكي �أو �النتقال 
بر�سلونة،  �لتقليدي  �لغرمي  �إىل 
وذكرت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
رئي�س  بارتوميو  ماريا  جو�سيب  �أن 
�ملقربني  بع�س  �أخرب  بر�سلونة 
با�ستقالته  �سيتقدم  كان  �أنه  منه، 
لنف�س  �لكتالوين  فريقه  تعر�س  �إذ� 
هذ�  مدريد  ريال  مع  حدث  ما 

�ملو�سم. ويعي�س ريال مدريد و�حدة 
من �أ�سعب �لفرت�ت يف تاريخه، بعد 
ملك  كاأ�س  بطولتي  من  �الإق�ساء 
يف  �أوروبا  �أبطال  ودوري  �إ�سبانيا 
و�أ�سبح  فقط،  و�حد  �أ�سبوع  غ�سون 
م�ستحيل،  �سبه  �لليغا  على  �لقتال 
�أ�سارت  قد  �إ�سبانية  تقارير  وكانت 
مدريد  ريال  �إد�رة  �أن  �إىل  موؤخًر� 
�إقالة  تنوي  برييز  فلورنتينو  برئا�سة 
وتعيني  �سوالري  �سانتياغو  �ملدرب 

�لربتغايل جوزيه مورينيو بداًل منه.
وكالت

ت�شكيلة الن�شرية اأجرت اأم�س اأول 
ح�شة تدريبية بلواندا

ال�صات: خ�صنا �صفرية 
مرهقة ون�صتهدف 

نتيجة ايجابيا من اأنغوال
ال�سات  حممد  د�ي  ح�سني  ن�رص  م�ساعد  مدرب  ك�سف 

�إىل  �لو�سول  �أجل  من  �ساقة  رحلة  خا�س  �لفريق  وفد  �أن 

�أنغوال حت�سري� للقاء �لذي ينتظره غد� �أمام م�سيفه بيرتو 

�أتلتيكو حل�ساب �جلولة �خلام�سة وما قبل �الأخرية من دور 

جمموعات كاأ�س �لكاف، حيث �أو�سح ال�سات يف ت�رصيحات 

�أم�س لالإذ�عة �لوطنية �أن رحلة �لن�رصية ��ستغرقت ل�ساعات 

للفريق  وت�سببت  بدنيا  �لالعبني  على  كثري�  �أثرت  طويلة 

باإرهاق وتعب كبريين، وتفائل �ملتحدث باللقاء عندما �أ�سار 

��سرتجاع  على  قادرين  العبني  ت�سكيلة  متلك  �لن�رصية  �أن 

ملالقاة  �لغد  زو�ل  جاهزية  �أف�سل  يف  و�لتو�جد  قو�هم 

�أين ي�ستهدفون �لعودة بنتيجة �يجابية  �ملناف�س �الأنغويل، 

من �نغوال لتعبيد �لطريق نحو �لتاأهل �إىل ربع نهائي كاأ�س 

�لكاف، باعتبار �أن تفادي �لهزمية يرفع حظوظهم من �أجل 

�لتاأهل مو��سلة �ل�سباق �لقاري، وذلك قبل �جلولة �الأخرية 

�لزمالك  مو�جهة  يف  خاللها  �سعبا  لقاء�  يخو�سون  �لتي 

�لن�رصية مكتمال ولن  �أن تعد�د  و�أو�سح ال�سات  �مل�رصي. 

خ�سع  �لذي  قا�سمي  �أحمد  �لهد�ف  �سوى  غيابات  يعرف 

�إىل عملية جر�حية على م�ستوى �لوجنة و�سوف يغيب عن 

�مليادين الأ�سابيع وما عد� ذلك فاإن بقية �لالعبني جاهزين 

رفقاء  �م�س  �أول  م�ساء  �لتحق  لالإ�سارة  �ملو�جهة.  للعب 

بعدما  لو�ند�  �لعا�سمة  �إىل  حر�ق  �لدين  �سم�س  �لالعب 

�لتي  �الإمار�تية  دبي  مبدينة  �الأربعاء  ليلة  �أم�سو�  كانو� 

�أنغوال قبل �ن يو��سلو� �سباح  �تخذوها حمطة للتنقل �إىل 

�أول �أم�س �ل�سفرية جو� نحو مطار لو�ند�، و�أجرى �لالعبون 

�أم�س ح�ستهم �لتدريبية �الأوىل بعدما كانو� خا�سو� ح�سة 

ي�سع �ملدرب مزيان  بينما  لال�سرتجاع،  �أم�س  �أول  خفيفة 

�إيغيل �ليوم �للم�سات �الأخرية على �لت�سكيلة �الأ�سا�سية �لتي 
�سوف تلعب �للقاء غد�.

عي�شة ق.

اعرتف اأن اجلن�شية متلك دورا 
يف م�شوار الالعب

بن طالب: اأرف�ض الت�صكيك 
بوطنيتنا واخرتت اجلزائر

 على ح�صاب اجنلرتا
منه ك�سف �لالعب �لدويل �جلز�ئري نبيل بن طالب �أنه �ختار �الن�سمام  رغبة  �جلز�ئر  بالده  ملنتخب  و�للعب  �لوطني  �ملنتخب  �لوطنية �إىل  �الألو�ن  حمل  �ختياره  يكون  �أن  نافيا  �لقلب،  �للعب و�ختيار  �جل  من  �خليار  ميلك  كان  �أنه  باعتبار  حا�سل  �أن منتخب �جنلرت� حم�سلة  �أو�سح  من للمنتخب �الجنليزي، ويف هذ� �ل�سدد  �الجنليزي  توتنهام  يف  مدربه  �إىل  حتدث  هودج�سون  �الختيار �آنذ�ك  ح�سم  �أنه  �إال  �لثالثة«  »�الأ�سود  ت�سكيلة  �إىل  �سمه  بها، �أجل  وتعلق  كثرية  منا�سبات  يزورها يف  كان  �لتي  �جلز�ئر  »�أونز لفائدة  ملجلة  ت�رصيحات  يف  �خل�رص  ميد�ن  متو�سط  منذ و��ستطرد  به  منا  للجز�ئر  باللعب  �فتخاره  �أن  �لفرن�سية  �أنه �لطفولة وهو �لذي ميلك �أ�رصطة فيديو يلعب مباريات كرة �لقدم مونديال«  الأ�سدقائه  �آنذ�ك  وك�سف   10 برقم  �لوطني  �لقمي�س  حامال 

�أين �سوف يلعب للخ�رص يوما ما.  لوطنه،  وحبه  �إخال�سه  يف  �لت�سكيك  طالب  بن  لبالدهم ورف�س   �ملغرتبني  خيانة  عن  �حلديث  ميكن  ال  �نه  بغ�سب  �أنهم من بقية �جلز�ئريني، مو�سحا �أن ما يو�سف به �لالعبون مزدوجي و�لت�سكيك يف تعلقهم باجلز�ئر، و��ستطرد �أنه لي�س �قل جز�ئرية رد  باعتبار  �ل�سغوطات  لهم  ويولد  حقهم،  يف  ظلم  يف ولدو� يف فرن�سا لكنهم يف �ملقابل �ختارو� بلدهم �الأ�سلي للدفاع �جلن�سية  مهما  دو�ر  تلعب  �جلن�سية  �أن  طالب  بن  و�عرتف  �ألو�نه.  �ل�سمر�ء م�سو�ر �أي العب على غر�ر �لالعب �الإفريقي �لذي يجد �سعوبات عن  �لقارة  �إىل  �نتمائه  ب�سبب  �لكروية  م�سريته  �أ�سهل وعر�قيل يف  م�سو�ر  يجدون  �لذين  �الأوروبية  �جلن�سيات  حاملي  �سفوف عك�س  يف  �ملحرتف  �لالعب  وعرب  �إفريقيا،  بالعبي  �ملقررة مقارنة  لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  لعب  يف  رغبته  �الأملاين  و�مل�ساركة يف مبارياتها، و�أ�ساف �أن حلمه �لتتويج باأحد �الألقاب �ل�سائفة �ملقبلة مب�رص، �أين �أو�سح �نه يحلم بالتو�جد يف »�لكان« �سالكه04 
�لقارية رفقة �خل�رص.

عي�شة ق.
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روما يقيل مدربه دي فران�سي�سكو
اأعلن روما الإيطايل اإقالة مدربه اأوزيبيو دي فران�سي�سكو من تدريب الفريق بعد 

اخلروج من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا. وف�سل روما يف التاأهل اإىل ربع نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا بعد خ�سارته يف اإياب ثمن النهائي اأمام بورتو الربتغايل 3-1، رغم فوزه 

ذهاباً على ملعبه 2-1، ويحتل روما املركز اخلام�س يف ترتيب الدوري الإيطايل، 
بفارق 3 نقاط عن املركز الرابع اآخر املراكز املوؤهلة اإىل دوري الأبطال املو�سم 

املقبل، بداأ دي فران�سي�سكو م�سريته مع روما يف �سيف 2017 قادماً من �سا�سوولو، 
وحقق الفريق حتت قيادته نتائج جيدة اأبرزها التاأهل اإىل ن�سف نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا املو�سم املا�سي على ح�ساب العمالق بر�سلونة بفوزه عليه 3-0 يف مواجهة 

الإياب بعد اأن خ�رس 4-1 ذهاباً يف كامب نو.

بوكيتينو: عقوبة اإيقايف غري عادلة
قال ماوري�سيو بوكيتينو 

مدرب توتنهام هوت�سبري 
اإنه يف حالة �سدمة بعد 

اإيقافه ملباراتني، وا�سًفا 
عقوبة الحتاد املحلي 

بغري العادلة، وفر�س 
الحتاد الإجنليزي غرامة 

على بوكيتينو، الذي مل 
يقرر بعد اإن كان �سيطعن 

�سد القرار 10 اآلف 
جنيه اإ�سرتليني بعد اأن 

تقبل املدرب اتهامه 
ب�سوء الت�رسف ب�سبب 

م�سادة مع احلكم مايك 
دين عقب اخل�سارة 1-2 يف �سيافة برينلي، واأ�ساف بوكيتينو لل�سحفيني قبل اأن يلعب 

توتنهام اأمام �ساوثهامبتون ال�سبت املقبل: »اأنا يف �سدمة، اأعتقد اأن الأمر غري عادل، 
ولكن ماذا بو�سعي اأن اأفعل ل �سيء، فقط اأتقبل الأمر«، وتابع: »�ساأنتظر حتى الطالع 

على اأ�سباب القرار، مل ي�سل اخلطاب بعد عوقبت بالإيقاف يف مباراتني«، واأ�ساف 
بوكيتينو اأنه �سيتخذ قراًرا ب�ساأن اإمكانية الطعن �سد القرار بعد الطالع على خطاب 
الحتاد الإجنليزي بخ�سو�س العقوبة، واأو�سح: »اأرغب يف معرفة اأ�سباب اتخاذ هذا 

القرار �سدي، اأريد اأول اأن اأعرف مربرات القرار وبعدها �سرنى ما �سيحدث، هذا هو 
مو�سمي ال�سابع يف اإجنلرتا، ومن املمكن مراجعة ت�رسفاتي منذ اليوم الأول هنا«.

املان �سيتي ُمهدد باال�ستبعاد من دوري 
اأبطال اأوروبا

بات نادي مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي مهدًدا بال�ستبعاد من بطولة دوري اأبطال اأوروبا 
يف املو�سم املقبل، واأعلن الحتاد الأوروبي على موقعه الر�سمي اأول اأم�س اأنه فتح 
حتقيًقا ب�ساأن احتمالية خمالفة نادي مان�س�سرت �سيتي لقانون اللعب املايل النظيف، 

و�سيحقق »اليويفا« يف النتهاكات التي ن�رست بو�سائل الإعالم، وتتهم مان�س�سرت �سيتي 
بالتالعب يف قانون اللعب املايل النظيف، واأو�سح الحتاد الأوروبي، اأنه لن يقدم يف 

الوقت احلايل املزيد من التعليقات ب�ساأن هذا الق�سية اأثناء اإجراء التحقيق، واإذا ثبت 
خمالفة ال�سيتي لقانون اللعب املايل النظيف، فاإن النادي الإجنليزي �سيكون ُمهدًدا 

بال�ستبعاد من بطولة دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم املقبل.

مي�سي يعود اإىل ح�سن االأرجنتني
اأعلن الحتاد الأرجنتيني عودة قائده و�سانع األعابه وبر�سلونة الإ�سباين ليونيل مي�سي 

اإىل �سفوف املنتخب اأواخر مار�س احلايل بعد ابتعاده عنه ملدة 8 اأ�سهر، وظهر ا�سم 
مي�سي على لئحة الالعبني الذين وجهت اإليهم الدعوة خلو�س املباراتني الدوليتني 

الوديتني �سد فنزويال يف 22 احلايل يف مدريد، واملغرب يف 26 منه يف مدينة طنجة، 
وكانت املباراة الأخرية ملي�سي مع الأرجنتني عندما خ�رست اأمام فرن�سا 3-4 يف الدور 

ثمن النهائي ملونديال رو�سيا 2018، حيث قرر بعدها »الربغوث« البتعاد عن �سفوف 
املنتخب. 

رامو�س يزيد اأوجاع املرينغي ويطلب الرحيل
اأول  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
لفظي  ا�ستباك  حدوث  عن  اأم�س 
فريق  مدافع  رامو�س  �سريجيو  بني 
ريال مدريد، وفلورنتينو برييز رئي�س 
اأجاك�س  لقاء  عقب  امللكي،  النادي 
ثمن  دور  اإياب  الأخري يف  اأم�سرتدام 
النهائي بدوري اأبطال اأوروبا، ووفًقا 
فاإن  الإ�سبانية،  »ماركا«  ل�سحيفة 
برييز  مع  م�سادة  يف  دخل  رامو�س 
بغرف املالب�س عقب نهاية مواجهة 
خ�رسها  التي  اأم�سرتدام  اأجاك�س 
فوز  رغم   ،4-1 بنتيجة  املرينغي 
الريال ذهاًبا يف ملعب يوهان كرويف 
ووجه  هدف،  مقابل  بهدفني  اأرينا 

برييز لوًما لالعبني عقب الأداء الذي قدموه يف مباراة اأجاك�س، الذي ت�سببت يف خروج املرينغي من دوري الأبطال لأول مرة 
منذ 4 �سنوات.

وقام رامو�س بالرد على برييز، باأنه حذره يف ال�سيف املا�سي وطالب ب�رسورة تعاقد الفريق مع مهاجم مميز لال�ستمرار يف 
املناف�سة على البطولت، خا�سة بعد رحيل العديد من النجوم عن املرينغي، ودافع رامو�س عن لعبي املرينغي، موؤكًدا اأنهم 
ل يتحملون مبفردهم م�سوؤولية خ�سارة جميع البطولت خالل املو�سم احلايل، ووجه برييز تهديًدا لرامو�س بال�ستبعاد من قلعة 
�سانتياجو برنابيو، لريد املدافع الإ�سباين باأنه م�ستعد للرحيل يف حالة احل�سول على باقي عقده. وكان ريال مدريد تعر�س 
لأ�سبوع كارثي، بعد اأن ودع بطولة كاأ�س ملك اإ�سبانيا من حمطة ن�سف النهائي، واخلروج املهني يف عقر داره من دوري اأبطال 

اأوروبا، بالإ�سافة اإىل خ�سارته يف كال�سيكو الدوري ال�سباين اأمام بر�سلونة.

ريال  مدافع  اأن  اأم�س  اأول  �سادرة  �سحافية  تقارير  اأ�سارت 
لوكا�س  املهاجم  وزميله  كارفاخال  داين  ال�سباين  مدريد 
فا�سكيز �سيغيبان من ثالثة اىل اربعة ا�سابيع بعد ا�سابتهما يف 
املباراة التي خ�رسها النادي امللكي امام اجاك�س ام�سرتدام 
الهولندي 1-4 يف اياب دور ثمن النهائي لدوري ابطال اأوروبا 
يف  متزق  من  دقيقة  الت�سعني  خا�س  الذي  كارفاخال  ويعاين 
الفخذ الأمين فيما يعاين فا�سكيز الذي دخل بدل منه الويلزي 

الفخذ  ع�سالت  يف  متدد  من   29 الدقيقة  يف  بايل  غاريث 
امل  بخيبة  ا�سيب   الذي  املدريدي  النادي  واعلن  الي�رس. 
بفقدانه لقب البطولة املحببة اإليه يف بيان عن نوعية ا�سابات 
لعبيه بدون اأن يحدد مدة غيابهما عن املالعب، وكان ريال 
تعر�س لنك�سة اخرى حيث �سيفتقد جلهود مهاجمه الربازيلي 
فيني�سيو�س جونيور الذي ا�سيب امام اأجاك�س اأي�سا بتمزق يف 
اأربطة الكاحل الأمين و�سيغيب لقرابة �سهرين.                                                                  

بيبي  اجتماع  اأن  اإنرت ميالن  رئي�س  نائب  زانيتي  اأكد خافيري 
ماروتا املدير التنفيذي للنادي مع املهاجم اإيكاردي ووكيلته 
دائًما  احلوار  اأن  م�سدًدا على  ال�سحيح،  نارا هو احلل  واندا 
ت�رسيحات  يف  زانيتي،  وقال  ال�سحيح،   الطريق  هو  يكون 
ل�سبكة �سكاي �سبورت اإيطاليا: »اأعتقد اأن احلوار دائًما يكون 
القليلة  الأيام  يف  �سيحدث  ما  �سرنى  ال�سحيح،  الطريق  هو 
املقبلة، لكن اإذا كان هذا يعني فتح الباب، ف�سيكون هذا مو�سع 
اَينرتاخت  »مواجهة  واأ�ساف:  �سيحدث«،  ما  و�سرنى  ترحيب 

ب�سكل جيد،  ي�سغطون  اإنهم  للغاية، حيث  فرانكفورت �سعبة 
لديهم الكثري من ال�رسعة والقوة على اأر�سهم، لذلك �سيكون 
لدينا مهمة يف اأيدينا«، وتابع: »الفوز يف اأوروبا اأمر مهم جًدا، 
باأن  تدرك  ويجعلك  كمجموعة،  بالنف�س  الثقة  مينحك  لأنه 
اإقامة  اإمكانية  وحول  ال�سحيح«،  الطريق  يف  ي�سري  امل�رسوع 
ملعب خا�س بالنادي بعيًدا عن �سان �سريو، ختم زانيتي: »�سان 
�سريو هو ملعب اأ�سطوري، قدم يل ولغريي الكثري من الردود 

العاطفية، �ساأ�سعر بخيبة اأمل اإن غادرنا �سان �سريو«.

كارفاخال وفا�سكيز يغيبان بني 3 و4 ا�سابيع

اإنرت ميالن يرتاجع خطوة اأمام اإيكاردي

األيغري يح�سم م�ساركة رونالدو اأمام اأودينيزي
من  الفريق  هداف  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  موقف  عن  جوفنتو�س،  لنادي  الفني  املدير  األيغري  ما�سيميليانو  لليلة الثالثاء و�سنلعب مباراة رائعة، لن تكون �سهلة لكننا منلك كل �سيء نحتاجه لنحقق الفوز، الأمر يريد الكثري من ال�سرب والت�سحيات التي نقوم به«، واأكمل األيغري: »مباراة اأتلتيكو مدريد جعلتنا متحفزين يف الأيام 15 الأخرية، �سنكون م�ستعدين عقدي عقب نهاية املو�سم«، واأردف: »كل بطولة نفوز بها يجب علينا الحتفال، لأن كل انت�سار هو نتيجة العمل والر�سا كالنا يتمتع بالذكاء حيث قمنا ببناء �سيء مهم على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�سية مًعا، لقد قررنا التحدث عن جتديد مباراة الغد، اأما دوغال�س كو�ستا فال يزال يتح�سن«، وتابع مدرب جوفنتو�س: »لقد قابلت الرئي�س الأربعاء على الع�ساء، الدوري«، واأ�ساف: »ديبال اأف�سل، ماندزوكيت�س ورونالدو يوؤديان ب�سكل جيد، بينما �سيغيب كل من كان�سيلو وبيانيت�س عن اأودينيزي: »كري�ستيانو رونالدو �سيجل�س على مقاعد الحتياطيني«، موؤكدا: »يجب علينا موا�سلة جمع النقاط يف بطولة امل�ساركة يف مباراة اأودينيزي مبناف�سات اجلولة 27 من الدوري الإيطايل، وقال األيغري خالل املوؤمتر ال�سحفي ملباراة ك�سف 

لأن املباراة �ستكون جافة للغاية«.

ريا�سة دوليةاجلمعة  08  ال�سبت 09  مار�س 2019  املوافـق  ل 01 رجب   1440هـ 14



ر�ؤى

طوفان الوباء.. �شناعة الكراهية وال�شقاء
ك�سناعة ال�سيارات �الطائرات �املالب�س �العطور، يتم ت�سنيع الراأي العام �الذ�ق العام. مثلما الثقافة �سناعة �ال�سياحة �الرفاهية �االزدهار 

�سناعة. كذلك هي الكراهية.

ح�سن العا�سي كاتب 
�باحث فل�سطيني 
مقيم يف الدامنرك

تتقنها  التي  الكراهية  �صناعة 
طغمة من الديكتاتوريات والأنظمة 
الفكرية  والنخب  الفا�صدة 
والدينية  والثقافية  وال�صيا�صية 
ال�صموم  بن�رش  يقومون  الكا�صدة. 
ب�صورة  الأحقاد  وبث  والأكاذيب، 
منظومة  وبناء  التحري�ض  فيها  يتم 
على  الجتماعية  والعداء  الكراهية 
وطائفي  وعرقي  قومي  اأ�صا�ض 
اأو قبلي اأو مناطقي. هذه  ومذهبي 
ترّوجها  اأ�صواقاً  لها  جتد  ال�صناعة 
يف  وخا�صة  البلدان،  من  الكثري  يف 
بالأزمات  املثقل  العربي  العامل 
حتظى  �صناعة  وهي  املركبة. 
الأنظمة  بع�ض  من  وغطاء  برعاية 
العربية امل�صتبدة، ومن دول اإقليمية 
جيو�صرتاتيجية  م�صاريعاً  متتلك 
تقوم على مبداأ النق�صام يف ال�صف 
العربي، وبث الكراهية والتفرقة بني 
ال�صعوب العربية واإحداث �رشاعات 
وتناحر بينها، كي تتمكن تلك الدول 
حالة  ظل  يف  اأهدافها.  حتقيق  من 
واقع  حتكم  زالت  ما  التي  اجلهل 
العربية،  املجتمعات  من  كثري 
حترق  ت�صتعر  ناراً  الكراهية  ت�صبح 
وتثري  ترابطه  وتفكك  املجتمع 
النعرات واحلروب الأهلية، تنهي اأي 
وحتدث  جمتمعي،  وتناغم  تفاهم 
ثقافة  وتن�رش  النتقام  يف  الرغبة 
والعتداء  والعنف  العدائية  تربير 

على الآخرين.

الكراهية يف املعنى 
�اال�سطالح

القبُح  هي  الكراهية  اإن  اللغة  يف 
حول  والبُغ�ض  ال�صمئزاز  واأثارة 
�صيء ما. اأن يكره الإن�صان �صيئاً هذا 
واأبغ�صه ونَفر  يعني مقتَه ومل يحّبه 
احلقد  اأي�صاً  هي  الكراهية  منه. 
جتاد  بال�صغينة  وال�صعور  والغ�صب 
القولية  الأفعال  ويف  ما.  �صخ�ض 
اأو  اأو جماعة  دولة  ت�صدر عن  التي 
اأفراداً وتدعو �رشاحة اإىل الكراهية 
يطلق عليها »خطاب الكراهية«. يف 
اأن كافة اجلرائم التي حتركها  حني 
لفعل  مرتكبيها  وتدفع  الكراهية 
كانت،  اأياً  الكراهية  ب�صبب  جرمي 
هذه  الكراهية«.  »جرائم  ت�صمى 
اأفراد  �صد  ترتكب  قد  اجلرائم 
الكراهية  لأ�صباب  جماعات،  اأو 
اللغة  اأو  العرق  اأو  بالدين  املتعلقة 
اأو  العقلية  الإعاقة  اأو  اجلن�ض  اأو 

البدنية.
بني  ما  الكراهية  جرائم  تتنوع 
الآخر،  �صد  العنف  ممار�صة 
امل�صايقات  �صورة  يف  وظهورها 
املدر�صة  والت�صلط يف  والتهديدات 
اأو اأماكن العمل. كما ميكن اأن تاأخذ 
اأو  كتاب  اأو  لوحة  �صكل  الكراهية 
ن�ض اأو مل�صق اأو اأغنية اأو فيلم، اأو 
ينطوي على عنا�رش  اآخر  اإنتاج  اأي 
الكراهية  جرائم  وتهديدية.  مهينة 
اأو  الأفراد  فقط  ت�صتهدف  ل 

العامة  املباين  اإمنا  اجلماعات، 
واخلا�صة اأي�صاً، وكذلك دور العبادة 

وممتلكات الأقليات.

اأ�صبحت  الدول  من  عدداً  اأن  رغم 
د�صاتريها وقوانينها العامة تت�صمن 
وجرائمها،  للكراهية  تعريفات 
على  تفر�ض  التي  والعقوبات 
الدول  من  الكثري  اأن  اإل  مرتكبيها، 
تزال  ل  العربية،  خا�صة  الأخرى، 
اأكرث  اأحد  فيها  الكراهية  جرائم 
للجدل  اإثارة  القانونية  املواد 
املجتمع.  مكونات  بني  والجتهاد 
الذي  والختالط  للتقاطع  ونظراً 
التعبري  حرية  بني  البع�ض  فيه  يقع 
كاأحد اأهم احلقوق ال�صخ�صية للفرد 
حتافظ  الكراهية،  خطاب  وبني 
توازن  على  الدميقراطية  الدول 

يحمي جميع �رشائح املجتمع.
ت�صافر  الكراهية  جرائم  اأن  كما 
خارج احلدود، من خالل منع الفرد 
اأو اجلماعة امل�صتهدفة من ال�صفر، 
ي�صري  ذلك  كل  للوطن.  العودة  اأو 
بني  بالكراهية  ال�صعور  اأن  بو�صوح 
على  خطري  تهديد  يعترب  النا�ض 

املجتمع برمته.

�سناعة الكراهية
امل�صتخدمة  الأ�صلحة  اأهم  اأهد 
اأدوات  واأهم  النف�صية،  احلروب  يف 
والتما�صك  البنى  تفكيك  نظام 
الع�صكرية  احلروب  اإن  الجتماعي. 
وممتلكاتهم  الب�رش  حياة  ت�صتهدف 
النف�صية  احلروب  فيما  املادية، 
من  الجتماعي،  ال�صلوك  ت�صتهدف 
خالل التاأثري على اأفكارهم وحالتهم 
املعنوية. وت�صنع الكراهية عرب ن�رش 
الأكاذيب وتزوير احلقائق، واختالق 
بالعقول،  والتالعب  الأحداث، 
وتزيني  الآخرين،  على  والفرتاء 
الباطل. وهذا يوؤدي اإىل توفري البيئة 
واملعاداة  الكراهية  ترعى  التي 
تتحول  ثم  ال�صغائن،  عود  لي�صتد 
قبل  وعقائد  اأفكار  اإىل  الكراهية 
متطرفاً.  عدوانياً  �صلوكاً  ت�صبح  اأن 
ت�صكل احلا�صنة  الكراهية وتغذيتها 
والإرهاب.  للعنف  املالئمة 
ما  منها  متعددة،  اأوجه  وللكراهية 
كراهية  اأو  ثقايف  اأو  اجتماعي  هو 
دينية وهي الأخطر لأن اأثرها يظهر 
بينما  املجتمعات،  ويفتت  �رشيعاً 
تت�صبب الأزمات ال�صيا�صية بكراهية 
اجتماعية. تظهر هذه الكراهية يف 
واخلطابات  واملواقف  ال�صعارات 
التي  املت�صددة  والدينية  ال�صيا�صية 
تكون غالباً امل�صدر الرئي�صي لن�رش 

ثقافة الكراهية.
مناذج  جند  الكراهية  �صناعة  يف 
يتعلق  منها  خمتلفة،  وم�صتويات 
واحلروب  ال�رشاعات  باإ�صعال 
بينها،  فيما  وال�صعوب  الدول  بني 
الكراهية  ب�صناعة  يرتبط  ومنها ما 
بع�ض  بيد  الواحدة  الأمة  داخل 
اأو  الواحد،  البلد  داخل  اأو  الأبناء، 
الواحد.  الدين  اأو  الواحد،  العرق 
الغربية  الدول  بع�ض  عمدت  فقد 
�صورة  تلطيخ  على  ال�صتعمارية 
الإن�صان العربي عرب و�صائل الإعالم 

يعرف  ما  اأحدث  �صعوبها مما  لدى 
بعد  ثم  الإ�صالموفوبيا.  بظاهرة 
التي  املرعبة  الدامية  الأحداث 
خالل  العربية  املنطقة  �صهدتها 
الواحد  القرن  من  الثاين  العقد 
العربي  �صورة  تعززت  والع�رشين، 
املتطرف القاتل يف و�صائل الإعالم 
الكراهية  �صناعة  وهناك  الغربية. 
الواحد  والدين  الواحد  البلد  داخل 
املذهبية  الع�صبيات  اإثارة  بهدف 
والقبلية، لإ�صعال الفنت وال�رشاعات 

التي قد ت�صل اإىل حروب اأهلية.
هي  الكراهية  �صناعة  اأدوات  اأبرز 
ن�رش الكذب والفرتاءات، والتالعب 
وتزييف  احلقائق،  تزوير  بالعقول، 
ببنية  يفتك  �صالح  وهي  البيانات. 
الرابع،  للجيل  ينتمي  املجتمعات 

ول يكلف الدول مالَ وجهداً كثرياً
ل تنمو الكراهية اإل يف املجتمعات 
تعاين  والتي  امل�صتقرة،  غري 
وطائفية  عرقية  انق�صامات  من 
ثقافة  عنها  وتغيب  ومذهبية، 
فيها  ويقا�صي  الآخر،  وقبول  التنوع 
وال�صوابط  الأطر  النا�ض من غياب 
املنظمة.  والقانونية  ال�صيا�صية 
العرقية  الأقليات  لق�صية  وميكن 
والدينية اأن ت�صكل مدخاًل للتوظيف 
ال�صيا�صي لدى بع�ض الدول، واأن يثري 
كراهية كيانات �صد كيانات اأخرى. 
واملنفعة  للمح�صوبيات  اأن  كما 
اخلا�صة، والتهمي�ض والإق�صاء الذي 
الكراهية  يولد  اأن  البطانة  متار�صه 

والعنف.

خطاب الكراهية
الأعوام املا�صية خطاب  انت�رش يف 
من  كثري  يف  والبغ�ض  الكراهية 
يف  خا�صة  العامل،  حول  الأماكن 
املنطقة العربية التي �صاع يف كثري 
املجتمعات  م�صطلح  بلدانها  من 
اجلمعية،  الأنا  على  املنغلقة 
والطوائف  املناطق  بامتداد 
واملذاهب  والأعراق  والقبائل 
التطور  اإن  والأيديولوجيات. 
الإعالم  و�صائل  ويف  التكنولوجي 
يف  كبرية  ب�صورة  اأ�صهم  املتنوعة 
الكراهية  وخطاب  ظاهرة  تف�صي 
الجتماعي،  التوا�صل  من�صات  يف 
حيث يتم ا�صتقطاب �رشائح واأعداد 
جيو�ض  اإىل  لالن�صمام  متزايدة 
مت�صلحني  الع�رشية،  الكراهية 
باحلقد والأفكار العن�رشية والألفاظ 
ال�صوفينية، خلو�ض معارك القتتال 
يف  والعرقي  واملذهبي  الجتماعي 
ت�صتغل  الوا�صع.  اللكرتوين  الف�صاء 
التي  التعبري  حرية  الأطراف  هذه 
لالعتداء  الدولية  القوانني  ت�صونها 
على كل �صيء، حتى الأديان واخلالق 

مل ي�صلم من �رش هوؤلء.
تتحمل  الإعالم  و�صائل  جميع 
خطاب  بث  يف  رئي�صية  م�صوؤولية 
الكراهية ب�صورة متوا�صلة على مدار 
وامل�صتمعني  للم�صاهدين  ال�صاعة 
والقّراء. تزايد الإعالم املتخ�ص�ض 
غياب  ظل  يف  والكراهية،  بالبغ�ض 
الذي  املهني  لالإعالم  تام  �صبه 
للمكونات  الوطنية  الروابط  يقوي 
الإعالميني  ويواجه  ال�صعبية، 

الن�صيج  يهتكون  الذين  الرثثارين 
التحري�ض الأعمى  الجتماعي عرب 
البلدان  يف  والإق�صاء.  العنف  على 
املعايري  تت�صابك  حيث  العربية 
وتفتقد  امل�صطلحات  ومتتزج 
بال�صتم،  النقد  اختلط  ال�صوابط، 
والقذف  ال�صباب  وترية  وت�صاعدت 
يف اخلطابات التي جتد ا�صتح�صاناً 
وا�صعة،  اجتماعية  �رشائح  لدى 
ال�صوفينية  اخلطابات  تلهب  حيث 
وحما�صهم.  م�صاعرهم  املت�صددة 
اأ�صبابها  اأحد  يف  تعود  احلدة  هذه 
ال�صيا�صي  وال�رشاع  التناحر  اإىل 
والأيديولوجي والديني بني خمتلف 
ي�صبح  والدول،  والأحزاب  القوى 
معه اإعالم الكراهية �صالحاً لك�صب 
التي تدعم  الأطراف  كافة  احلرب. 
الإعالم  و�صائل  وتغذي  ومتول 
القائمة على ن�رش الكراهية، غايتهم 
هي تخدير ال�صعوب وتغييب وعيها، 
ال�صقاء والبوؤ�ض  واإ�صغالها عن حالة 
الراهن.  العربي  الو�صع  تو�صم  التي 
ال�صعوب  اإبقاء  هو  هنا  الهدف 
وبيادق  �صطرجن  اأحجار  العربية 
تتقاتل دون اأن تغادر الرقعة، ويظل 
متحكمني  الرئي�صيني  الالعبني 

مب�صري املنطقة.

حر�ب الكراهية
على  تقوم  التي  هي  احلروب  اأقبح 
هي  وح�صية  واأكرثها  الكراهية، 
وقد  الدين،  با�صم  ترتكب  التي 
�صهدت الب�رشية عدد منها. لعل ما 
واملذابح  املجازر  هي  هنا  يعنيني 
واإ�رشائيل  ال�صهيونية  ارتكبتها  التي 
بدًءا من  الإرهابية،  الع�صابات  عرب 
تاأ�ص�صت  التي  »ها�صومري«  ع�صابة 
الهاغاناه  بع�صابة  عام 1909 مروراً 
عام  »املالباخ«  وفرق   1921 عام 
و�صواها،  والأرغون  و�صترين   1936
ويوؤكد  الفل�صطيني.  ال�صعب  بحق 
يف  ارتكبوا  اليهود  اأن  التاريخ 
فل�صطني حمالت مكثفة وخمططة 
والكراهية،  والإرهاب  العنف  من 
الأبرياء  من  الآلف  �صحيتها  ذهب 
الن�صاء والأطفال، وما زالت م�صتمرة 

حتى اللحظة.
و�صلها  التي  الأمريكية  القارة  يف 
»كري�صتوفر  الإ�صباين  امل�صتك�صف 
امل�صيحيون  ارتكب  كولومب�ض« 
اإبادة  جرائم  البي�ض  الأوروبيون 
الأ�صليني،  ال�صكان  بحق  وح�صية 
الأوروبية  القوى  اعتربت  حيث 
عبارة  البالد  �صكان  اأن  امل�صتعمرة 
واأقل  بالوراثة،  كائنات منحطة  عن 
منزلة من الإجنليز والإ�صبان وبقية 
امل�صبعة  النظرة  هذه  الأوروبيني. 
وال�صتعالء  والعن�رشية  بالكراهية 
الإبادة  حروب  بداية  �صكلت 
الأ�صليني  ال�صكان  جردت  التي 
املذابح  وارتكاب  اإن�صانيتهم  من 
الوح�صية �صدهم. هنا متاماً يُك�صف 
العدالة  اأمريكا على قيم  زيف قيام 
وامل�صاواة واحلرية، فهي دولة بنيت 
عن  الإرهاب،  اأنواع  اأب�صع  بوا�صطة 
من  ماليني  ع�رشات  اإبادة  طريق 
الإرهاب  زال  ول  احلمر،  الهنود 
اأماكن  يف  ويجول  ي�صول  الأمريكي 

متعددة من العامل يبحث عن هنوداَ 
جدد. هنا تلتقي الوليات املتحدة 
اإبادة  قامت على  التي  اإ�رشائيل  مع 
وتوا�صل  الفل�صطيني،  ال�صعب 
اأرا�صي  و�رشقة  املذابح  ارتكاب 
الكيان  قادة  ويذكر  الفل�صطينيني. 
والذرائع  املربرات  ذات  ال�صهيوين 
الجنليز  املهاجرون  �صاقها  التي 
ال�صكان  اأرا�صي  �رشقوا  الذين 
وا�صتباحوا  لأمريكا  الأ�صليني 

خرياتهم واأبادوهم.
�صجلها  �صهادة  ت�صمنت  وثيقة  يف 
الإ�صباين  املطران  عيان  ك�صاهد 
»بارتولومي دي ل�ض كازا�ض« تتعلق 
امل�صيحيون  ارتكبها  اإبادة  بجرائم 
الهنود احلمر جاء  الأوروبيون بحق 
فيها »كانوا يدخلون على القرى فال 
امراأة  ول  حامال  ول  يرتكون طفال 
ويقطعون  ويبقرون بطونهم  اإل  تلد 
يف  اخلراف  يقطعون  كما  اأو�صالهم 
يراهنون على من  وكانوا  احلظرية، 
اأو يقطع  ي�صق رجال بطعنة �صكني، 
راأ�صه اأو يدلق اأح�صاءه ب�رشبة �صيف، 
اأمهاتهم  من  الر�صع  ينزعون  كانوا 
اأقدامهم ويربطون  ومي�صكونهم من 
بهم  يلقون  اأو  بال�صخور،  روؤو�صهم 
�صاخرين«.  �صاحكني  الأنهار  يف 
هذه  ال�صهيونية  اإ�رشائيل  تكرر  اأمل 
نعم  الفل�صطينيني؟  بحق  اجلرائم 

لقد فعلت.
ارتكبت  والهر�صك  البو�صنة  يف 
دينية  لأ�صباب  ال�رشبية  القوات 
جمزرة  بالكراهية،  تتعلق  وعرقية 
ثمانية  من  اأكرث  �صحيتها  ذهب 
العام  يف  مدين  بو�صني  م�صلم  اآلف 
من  املذبحة  هذه  تعترب   .1995
يف  ارتكبت  التي  املجازر  اأفظع 
اأوروبا بعد احلرب العاملية الثانية. 
جنود  من  مراأى  على  ح�صلت  وقد 
لقوات  التابعة  الهولندية  الفرقة 
احلروب  الأممية.  ال�صالم  حفظ 
ال�صليبية يف القرون الو�صطى، التي 
خا�صتها الدول الأوروبية امل�صيحية 

لدوافع  الإ�صالمي،  امل�رشق  �صد 
اآخر  منوذج  هي  الدينية،  الكراهية 
اإذ  الكراهية.  خطاب  خطورة  على 
البابا  نا�صد  اأن  بعد  قامت احلروب 
يف  الدين  رجال  الثاين«  »اأوربان 
اأوروبا  واأمراء  الأوروبية  الكنائ�ض 
بهدف  امل�صلمني،  على  حرب  ب�صن 
من  املقد�صة  الأر�ض  تخلي�ض 
�صيطرتهم حتى ير�صى امل�صيح لأن 

يوم القيامة قد اقرتب.
ب�صبب  الدينية  احلروب  اأكرث 
احلرب  هي  �رشا�صة،  الكراهية 
الكاثوليك  بني  نارها  ا�صتعرت  التي 
خالل  اأملانيا  يف  والربوت�صتانت 
القرن ال�صابع ع�رش وا�صتمرت ملدة 
احلرب  هذه  يف  اأبيد  عاماً.  ثالثني 
الكاثوليكية  الكني�صة  اأعلنتها  التي 
حوايل  املقد�صة،  احلرب  واأ�صمتها 
الربوت�صتانت  من  باملائة  اأربعون 
احلرب  هذه  وانتهت  الأوروبيون. 
�صامل،  وتدمري  وجماعات  باأوبئة 
اأوروبا  خارطة  معها  وتغريت 

ال�صيا�صية والدينية.
اإعدام  واقعة  �صيوع  من  بالرغم 
قبل  من  اإ�صطنبول  يف  الأرمن 
 ،1915 العام  يف  الرتكية  ال�صلطات 
فاإن  الأرمن،  مبذابح  يعرف  فيما 
عن  �صيئاً  يعلمون  ل  الكثريين 
لقد  الأتراك.  �صد  الأرمن  مذابح 
ذكر الدكتور »اأحمد ال�رشقاوي« يف 
كتابه الذي �صدر العام 2016 ويحمل 
عنوان »مذابح الأرمن �صد الأتراك« 
وت�صمن العديد من الوثائق العثمانية 
عدد  اأن  والأمريكية  والرو�صية 
�صحايا املذابح التي ارتكبها الأرمن 
بلغ حوايل ن�صف مليون �صحية من 
الأتراك. حيث  املدنيني  امل�صلمني 
والأرمن  الأتراك  بني  ال�رشاع  كان 
قد بلغ ذروته خالل احلرب العاملية 
�صعيفة  تركيا  وكانت  الأوىل، 
ومن  الأوروبي  التدخل  من  وتعاين 
الحتالل الرو�صي يف مناطق ال�رشق 

العثماين.
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رواية

خطوط الرخام
»اأيامي يف املدن الكربى  بداأتها عندما  بلغت 
عقدي الثاين  وبالكاد اأكل  �سنواته الأوىل ، 

اأتذكر جيدا اأول يوم ،اأول ليلة ، اول �ساحب 
يل ، من غدا  ردح من الزمن ثم اختفى �سريعا ، 
اأتذكره كيف  بادرين قائال  بعد اأول ليلة فقط : 

ي�سني بوغازي

املدن الكربى

ت�سكن  التي  الأحزان  تلك  ما   «
على   « قريتي   « قالها  قريتي! 

ل�ساين ملا �سمعه مني ليال »

» اأحزان ت�سكن قريتي 
» ردد معيدا ما قاله 

بتعجب ؟

حتى  نطقته،  ما  اأنهي  كدت  وما 
قاطعني م�ستو�سحا وكاأنه اكت�سف 
ما كان يبحث ، اريد ان اعرف من 
اين جئت  ، وكيف اخطط لأيامك 
الكربى،  املدينة  بهذه  اجلديدة 
بعد    ، بها  ابه  مل  كثرية  وا�سياء 

برهة عاود الكالم قائال 

 » حزن لغتك جميل  
، رمبا الحزان التي 
ت�سكن قريتك  هي 

الأجمل » ..

قدمية   بناية  من  نخرجان  ونحن 
الطالع  بالأم�س  يل   يت�سنى  مل 
عليه بتمعن ،  كانت فندقا  ، وقد 
عن  لورثه   انه   �ساحبي  اخربين  
الأقدام ال�سوداء  ، وبعد ان ق�سينا  
و  ال�سباح  هذا  فيه  يف  ليلة   اأول 
خطواتنا تاأكل ال�سمنت البارد قال 
» جدي  احد الورثة »  ومل يتوقف 
ا�سياء  يروي  راح  بل   ، اخباري  يف 
ظرويف   يف  تهمني  تكن  مل  كثرية 
م�سيفا   وكرر   ، هذه  ال�سباحية 
باأ�سبعه   وم�سريا  مف�رسا  واأعاد 
اإىل  عمارة الفندق ، رغم  كل ما 
قال  مل  اأعر ما قاله  ادين اهتمام 
اأيامي  اإقامة  ، لكنه �ساعدين  يف  
اول  الكربى منذ  الأوىل يف املدن 

ليلة اىل ما تال برفقته  .
كان   ، اثره  يف   ترك  الفندق  
البحر  حملة  من   تذكارا  وكاأنه 
اربعينيات  من  الوربية  لعمارته 
فندق  وهو    ، املا�سي  القرن 
  « يديره   « �سيزيف   « م�سهور  

وكان    « الن�ساء   �سيزييف حالق  
 ، وا�سعة  وعالقات  معارف  ذو  
ويعرفه  اإل  م�سوؤول  ول  تاجر  فال 
باب  فال   ، اأ�رسارهم  بخباياهم  
امل�ساء  يحل  عندما  اأمامه   تغلق 
م�سبوطا  ليلي  كله   وقته   وان   ،
وعناوين  واأرقام  تواريخ  باأجندة 
على   ، الن�ساء  من  كلهن   ، واأ�سماء 
احد  �رست  بعدما  عرفته   ما 
ي�ستعد  فكان   ، بالفندق  العاملني 
ال  الفندق  اىل  يعود  ل  و  م�ساءا 
كل   ، الوىل  الفجر  �ساعات  مع 
ليلة يفعل هذا و ل يكل  ابدا . ما 
زلت اأتذكر اأول ليلة  ق�سيتها عنده 
دون اأن ينق�سنا �سيئا انا و�ساحبي 
، وما زلت اتذكر نظرة » �سيزيف » 
التي ظلت  ترمقني  طيلة الليلة ، 
فقد غدا بعدها ماألوفا لدي  �سار  
ال�سهل   املفتوح   الكتاب  مثلما 
ال�سفر فيه ، فمزاجه وطبعه  �سهل 
يل  التاأقلم معه ومع عوامل فندقه 
الغريبة فكلفني بادئ المر  بتنفيذ 
يتحول   الذي   ، الفندق  يف  ا�سغال 
ليال اإىل ما ي�سبه خدمات فندقية 
ما  كل  فعنده    ، القانون  خارج 
يخطر لك على بال  جتده ، فالذي 
تعجز عنه نهارات  �سوارع املدينة  

ي�سري متاحا ليال يف الفندق .
فزدت  ف،  معي  الأيام  تقدمت 
العوامل  يف  و  الفندق  يف  تاألفا 
ال�سوارع  تلك  من   ، به  املحيطة 
وروادها  واملقاهي  ومن ميلوؤونها 
الدين  و بع�س املعارف الخريني 
 « �سيزييف  احلالق   « يدخلهم 
وينخراط  يتجراأ  من  على   غ�سبا 
عامله  قواعد  وفق  العي�س  يف  

الليلي .
الأيادي   « مدينة  يف   ، فندقه 
  « امله�سمة  والروؤو�س  املقطعة 
  « الوردي  البيت    « ي�سمى جمازا  
والذي كان  م�سهورا بني الغرباء و 
�سيزيف  فندق  و«   ، املدينة  ابناء 
»  لي�س ال الالفتة املكتوبة اعلى 
، وقد علمت  الكبري  بابه اخل�سبي 
حمميات  اإحدى  انه   مدة  بعد 
معارفه النافدين واخلطريين جدا 
الأقدام  ورثة  عن  قيل  ما  وان   .
.ف�سريت  ثرثرة  جمرد   ال�سوداء 
ما  على  ال�سك  من  يقني  على 
حذرين منه �ساحبي  الول والذي 
، رمبا  بعد مدة ومل يح�رس  غاب 
اآخر على ما  لقي مقاما يف مكان 

قاله �سيزييف نف�سه .
والغريبات  الغرباء  على  اأعتدت 
و  ا�سماءهم  و  وجههم  على 
من   على  اعتدت    ، طباعهم 
من  العميقة   الأحياء  تقذفهم 
املدن  الخرى والقرى املجاورة  
هروبا  من الفقر الذي يكاد يخرج 

الأيام  هذه  يف  �سيفه   �ساهرا  لك 
التي   الأحياء  تلك  يف   ، الع�سيبة 
وتتكاثر هنالك  الآفات   ع�سع�ست 
الغرباء    ! تتوقف  فال  كالفطريات 
�سخو�س يتحركون  حول » �سيزيف  
حول  املريدين   كما   « وفندقه 
على  يتهافتون  وهم    ، ال�سالح  
  ، لها  معني  ل  حياة  م�سك  خيط 
يف هذه البناية ليال  يغدوا كل �سيء 
خمتلفا ، وهي املوزعة  بني �سالة 
كبرية  و�سقتني �سغريتني فرن�سيتني 
الجواء مفتوحتني على بع�سهما ، 
وقد زينت  ب�سور » اإ�سهاري لنجوم  
الروك  العاملي  واجلميالت  من 
 « الفرن�سي  الأنثوي  ال�ستهالك  
�سور ومل�سقات ا�سهارية تزيد من  
الرجوع  على  الزائرين   ف�سول  
يف  تناثرت   وقد  ؟  فندقه  اىل 
كرا�سي   �سال�سل  ال�سالت   جميع 
ل  فهو   ، حرفته  ولوازم  احلالقة  
يقدم �سيئا على عمله  مهما كان » 
قراأتها   التي  مقاطع  اأوىل   كانت 
احلقيقة  ،و  تلك  الوراق  رزم  من 
بداأت  عندما   كثريا  احرتت  اأين 
القراءة فقد  بدت يل اوراقه وما 
�سطر  تافهة ، فهي ل ت�ستحق  على 
اعتقدته  عند ا�سطره الوىل تعب 
بالقراءة  فكيف  العابرة  القراءة  
منذ  لها  ا�ستعددت  التي  الواعية  
لكني    ، الوراق  رزم  ا�ستلمت  ان 
كان  الت�ساوؤلت  هذه  جميع  و�سط 
هاج�سا  غريبا يلح  على مع الوقت 
، وارت�سم  �سوؤال وا�سحا يف عقلي 

» ملاذا يكتب �سديقي كل 
هذا ؟؟؟

ما  على  الهواج�س  غرابة  وبقدر 
اآخرا  ، كان هاج�سا غريبا   قراأت 
ما  اىل  ويجدبني   ، اإليه  يجذبني 
ما  ان  يف  رغبتي  لتعود   ، يكتب 
قراأته  ل  ي�ستحق  ال�ستمرار فيه ؟ 
كنت اأتخليه ي�سجعني على القراءة 
القراءة   يف  لال�ستمرار  يدفعني  و 
ا�ستوعبه  ان  احاول  بداأت   لقد   ،
 « املكي   « امانة  الأوراق  فرزم    ،
التي ا�ستودعها عنده  �سديقي يل 
مل  ا�سياء   تقول  ان  تريد  تبدو   ،
تتجلى امام ناظري بعد ، وعلى ان 

ا�ستمر يف  العثور عليها .
احلكايات  حول  ي�سبحون  غرباء   «
املكررة  املت�سابهة  واليوميات 
اأحد  فال   ، الفرح  من  والفارغة 
وجها،  اأو  ا�سما  لهوؤلء  يعرف  هنا 
غرباء يبددون هكذا اأيامهم  حول  
يف  املعارف  من  �سيقة  نطاقات  
اكرث  تقرتب  حني   ، رهيب  �سمت 
رغبة يف  تكت�سف   من عواملهم   
التنازل عن كل �سيء ، عن احلياة و 
الحالم ، ومعارفهم  تبداأ  ب�سهر 
على  وتنتهي   ال�سيزيفي  بالفندق 
واحلالقة  التجميل  فن  تدريبات 
الن�سوية واحالم  القوارب اخل�سبية 
». كانت هذه الليايل  التي عرفتها 
يف اول ايامي  يف » الفندق »  اين 
ق�سيت  ليلتي الأويل  وما تال من 
مدة  رتبت  التي  الخرى  الليايل 
املدن  اىل  النتماء  من  طويلة 
الن�ساء »  الكربى يف عامل » حالق 

قبل اأن تلفه ال�سوارع والأزقة.
كتابة اخرى وورقة اخرى  » وبعد 
ذاك   ملحا   اأ�سبح  ق�سري  وقت  
�سوره   تفارقني   مل  علي  التذكار 
املوؤملة ، وكيف متكنت  اأن اخفي 

وجهي  و�سط كم  هائال  من النار 
والحجار  بالٍنفجار ، الذي لقني   

�سدفة امام   مقهي باملدينة »
ورقة اخرى »مل ين�سي ذلك امل�ساء 
يف  الليلية  ورديته  كانت  الهادئ 
احلرا�سة من اعلى  الربج جزء من 
املدينة كان حتت ب�رسي ،ورفقائي  
البوابات   خلف   املجندين   من 
لي�سوا بالبعيدين ، مل اكن بالقريب 
منهم ومل يكونوا بالقريبني  مني ، 
وحده ال�سكون كان قريب منا معا 
، ما اأحزنني   ان ال�سكون  يطبق  
حديدة  بقب�سة  املكان   علي 
ت�سمع  ان  ميكنك  ان  اىل  طاغية 
لغة الطبية لو ان�ست باجتهاد ؟ و 
يف ال�سكون ، كل ينزوي يف �سرتته 
ويوميات  واحلزن  اخلوف  ويدخن 

اجلريحة »
م�ست ال�ساعات و مل ا�سعر ،ثم ان 
وزادت  حريتي  قد  ورقه   قراءة  
من توتري توترا ، وملا ا�سال  اقراأ  
رزم   على  �سطر  مما  تافها   �سيئا 
األي�ست   ، فيها  خط  وما  الوراق 
جمرد  مرويات من يوميات عادية 
مبتذلة عن ما�سي  بل مرويات    ،
ي�سبه  ما انق�سى من ما�سي النا�س 
ان  الجدر يل   من  .الي�س  جميعا 
يف  كلها  هذه  اوراقه  رزمة  ارمي  
ول�سديقي   يل  خري  لتاأكلها  النار 
 ، يومياته  متابعة  اوا�سل   ان  من 
ثم ان الغريب  يف كل ما جرى يل  
، هو التايل ، مل يدخلني �سديقي 
يف هذه الهواج�س منذ اول كتابته 
ومع و�سيته اىل ما خط قلمه  على 
املرمية  ال�سفراء  اوراقه  رزم 
امامي منذ �ساعات ، والتي مل تقل 

يل �سيئا ي�سفى الغليل .
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الأمريكية  لويزفيل  جامعة  علماء  اكت�شف 
مع علماء اأحياء من الهند اأن الرمان يحتوي 
على مواد متنع حدوث التهابات يف الأمعاء، 
التقرحات وتخف�ض من  التئام  وت�شاعد يف 

احتمال الإ�شابة بال�رسطان.
ووفقا للعلماء، يقلل م�شتخل�ض الرمان من 

اأن  الأمعاء، حيث  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 
الإ�شارة  جزيئات  املعوية متت�ض  البكترييا 
مفيدة  اأخرى  مواد  اإىل  وحتولها  النباتية 
راجبري  ويقول  اجل�شم  �شفاء  يف  ت�شاعد 
اأن  »اأثبتنا  لويزفيل:  جامعة  من  �شينخ 
املواد يف الرمان ت�شاعد اجل�شم يف اإعادة 

وبقية  الأمعاء  جدران  بني  احلاجز  بناء 
اجل�شم«.

ويوؤكد الباحثون اأن الرمان يحتوي على مادة 
بخ�شائ�شها  املعروفة   »urolitina-A«
اختبار  وعند  للأك�شدة.  امل�شادة  وقوتها 
خمتلفة  اأع�شاء  على  الرمان  م�شتخل�ض 
من اأن�شجة ج�شم الفئران املخربية، ات�شح 
يف  اإيجابا  ويوؤثر  الأمعاء  التهاب  يكبح  اأنه 

الغ�شاء املخاطي لها.
الرمان  م�شتخل�ض  اأن  للباحثني  ات�شح  كما 
خللها  ومن  الأمعاء،  م�شتقبلت  يف  يوؤثر 
ين�شط جني »NRF2« امل�شوؤول عن اإعادة 
ومينع  الغريبة  املواد  اأمام  احلاجز  بناء 
اللتهابات ويعمل العلماء حاليا على ابتكار 
اأكرث  تكون   »urolitina-A« نظائر ملادة 
اأمانا وفعالية، خا�شة وهي موجودة بوفرة 
يف م�شتخل�ض الرمان، وهي التي حتمي من 
الأخرى  والأمرا�ض  الأمعاء  تطور �رسطان 

الناجتة عن اللتهابات.

ق�شرة �لر�أ�ض قد ترتبط مبر�ض خطري
باأن فطرا مرتبطا  اأفادت درا�شة جديدة 
عامل  يكون  اأن  ميكن  الراأ�ض،  بق�رسة 
»كرون«  مبر�ض  الإ�شابة  يف  حا�شما 

املعوي املزمن.
وترتبط الفطريات املل�شيزية املوجودة 
يف الب�رسة الدهنية وفروة الراأ�ض، بحالت 
الراأ�ض،  جلدية، مبا يف ذلك ق�رسة فروة 
التي  الفطريات،  اأن  الباحثون  واكت�شف 
الب�رسي،  ال�شعر  توجد عادة يف ب�شيلت 
تعد  الغليظة، ول  الأمعاء  اأي�شا يف  تكمن 
بالن�شبة ملعظمنا،  الفطريات �شارة  هذه 
ممن  النا�ض،  بع�ض  لدى  اأنها  يبدو  ولكن 
من  تزيد  معينة،  جينية  تركيبة  ميتلكون 
مر�ض  مثل  املعوية،  ال�شطرابات  �شوء 

.)IBD( التهاب الأمعاء
اأحد  اأندرهيل،  ديفيد  الدكتور،  وقال 
Cedars-« معدي الدرا�شة يف م�شت�شفى
باأن  »فوجئنا  اأجنلو�ض:  بلو�ض   »Sinai
على  �شيوعا  اأكرث  كانت  الفطريات  هذه 
مر�شى  لدى  املعوية  الأن�شجة  �شطوح 
الأ�شحاء.  الأفراد  من  اأكرث  كرون(،  )داء 
وجود  ارتبط  ذلك،  على  وعلوة 
�شائع يف جني معروف  بتغري  املل�شيزيا 
باأنه مهم للمناعة �شد الفطريات«ويتميز 

ال�شتجابة  يف  بالتغريات   »IBD« مر�ض 
املناعية للميكروبيوم املعوي.

حول  الدرا�شات  معظم  اأن  حني  ويف 
فاإن  البكترييا،  على  تركز  امليكروبيوم 
اأندرهيل، يبحث يف وجود  الدكتور  فريق 
الإ�شابة  املحتمل يف  ودورها  الفطريات 

جوزيه  الدكتور  وقال  الأمعاء  مبر�ض 
البحث  فريق  اأع�شاء  اأحد  وهو  ليمون، 
الفطريات  التغيريات يف  اإن  الدرا�شة،  يف 
ميكن   ،»M. restricta« مثل  املعوية، 
الأعرا�ض،  تفاقم  يف  عامل  تكون  اأن 
لدى  بالأمرا�ض  الإ�شابة  ت�شاهم يف  التي 

بع�ض مر�شى »داء كرون«واأظهرت النتائج 
 Cell Host and« جملة  يف  املن�شورة 
Microbe«، اأن »M. restricta« كانت 
احلاملني  »كرون«  مر�شى  لدى  مرتفعة 
 IBD« با�شم  املعروف  الوراثي  للتنوع 
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�لوزن ويحارب �ل�شرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة �ل�شوت بالكركم
يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 

التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

م�شتخل�ض �لرمان يحمي من �شرطان �لأمعاء

در��شة علمية جديدة حول �مل�شاّر »�ملخيفة« لـ تدخني �ل�شي�شة
�شدرت  اأمريكية  درا�شة  ح�شب 
اأو  ال�شي�شة  تدخني  فاإن  حديثاً 
الرنجيلة م�رس كذلك جلهاز القلب 
تدخني  مثل  الدموية  والأوعية 

ال�شيجارة.
بف�شل مذاقها ورائحتها احلم�شية 
يغري  امللب�ض،  اأو  الفواكه  بطعم 
تدخني ال�شي�شة عدداً متزايداً من 
ال�شباب ل�شتهلكها حيث ينظرون 
اإليها على اأنها بديل اأكرث اأماناً من 
تدخني ال�شجائر. غري اأن ا�شتهلك 
هذا املنتج من التبغ ذي الرائحة 
القلب  ل�شحة  يعترب �شاراً  العطرة 
وقد  التقليدي.  التبغ  مثل  متاماً 
من  كاليفورنيا  يف  الباحثون  حّذر 
�شّمية  من  اأجنلو�ض  لو�ض  جامعة 
ونظام  القلب  على  املاء  اأنابيب 
املجلة  ويف  الدموية.  الدورة 
 The القلب  لأمرا�ض  الأمريكية 
 American Journal of
العلماء  يجادل   Cardiology
بالقول اإن لل�شي�شة نف�ض التاأثريات 
والأوعية  القلب  على  ال�شاّرة 
الق�شري،  املدى  على  الدموية 

مثًل تدخينها ملدة 30 دقيقة، 
تدخني  يحدثها  التي  كتلك 
ال�شجائر الأمر الذي ي�شري اإىل 
اأن املخاطر على املدى البعيد 

قد تكون عالية للغاية.
لإجراء الدرا�شة اتخذ الباحثون 
من   48 اإزاء  خمتلفة  اإجراءات 
قبل  ال�شباب  ال�شي�شة  مدخني 
 30 ملدة  تدخني  جل�شة  وبعد 
املوؤ�رسات  تقييم  ومَتّ   . دقيقة 
�رسبات  معدل  مثل  املختلفة 
يف  النيكوتني  وم�شتوى  القلب 
الكربون  اأك�شيد  واأحادي  الدم 

قبل وبعد اجلل�شة.
ت�سلب ال�سرايني بعد 30 

دقيقة من تدخني ال�سي�سة

بعد  التجربة:  نهاية  يف  النتيجة 
تدخني  على  دقيقة   30 مرور 
الرنجيلة اأعطت جميع املوؤ�رسات 
زاد  لقد  القلق:  اإىل  تدعو  نتائج 
معدل �رسبات القلب مبتو�شط 16 
�رسبة يف الدقيقة. كما اأَنّ م�شتوى 
النيكوتني واأحادي اأك�شيد الكربون 

ارتفع كذلك، اإ�شافة اإىل اأَنّ �شغط 
الدم ال�رسياين ارتفع اأي�شاً.

الأمر الآخر الذي �شبب القلق هو 
اأَنّ ال�رسايني لدى مدخني ال�شي�شة 
جل�شة  نهاية  يف  ت�شلباً  اأظهرت 
ال�رسياين  الت�شلب  التدخني. ولكن 
ما هو اإل واحًدا من الآثار العديدة 
امل�رّسة للتدخني على القلب، ومَتّ 
اأنه  على  وا�شح  ب�شكل  حتديده 
والأوعية  القلب  على  عامل خطر 
�شحيفة  ذكرت  كما  الدموية 

الـ«ديلي ميل«.

تدخني  اأن  اإىل  النتائج  هذه  ت�شري 
اأكرث  �شحياً  بديًل  لي�ض  ال�شي�شة 
على  بل  ال�شيجارة  تدخني  من 
الباحثون  ويحذر  متاماً.  العك�ض 
موا�شلة  من  ال�شي�شة  مدخني 
عملياً  دقيقة؛   30 ملدة  التدخني 
اإىل  ال�شي�شة  مدخنو  مييل 
�شاعات.  لعدة  التبغ  ا�شتن�شاق 
من  اخلرباء  قّدر   ،2015 عام  ويف 
منظمة ال�شحة العاملية اأَنّ جل�شة 
ال�شي�شة الواحدة تعادل تدخني 20 

اإىل 30 �شيجارة.



ِمْن  تََرُكوا  لَْو  الَِّذيَن  َولْيَْخ�َش  تعاىل:  اهلل  قال 
 َ اهلَلّ َفلْيَتَُّقوا  َعلَيِْهْم  َخاُفوا  َعاًفا  يًَّة �ضِ ُذِرّ َخلِْفِهْم 

َولْيَُقولُوا َقْوًل �َضِديًدا ]الن�ضاء: 9[.
اأ�ضارت هذه الآية الكرمية اإىل توجيهني تربويني 
مهمني؛ همـا: احلذر والوقاية �ضبيل للنجاة من 
الزلل، واأحَبّ لأخيك امل�ضلم ما ُتبه لنف�ضك، 

وفيما يلي عر�ش لهذين التوجيهني:

: احلذر والوقاية �سبيل  اأولاً
للنجاة من الزلل:

اإن الإ�ضالم دين الو�ضط والعتدال، و�رشائعه 
اهلل  فطر  التي  الإن�ضان  فطرة  مع  متوافقة 
وق�ضوره  عفه،  ب�ضَ والإن�ضان  عليها،  النا�ش 
اإىل العتداء  الأحيان  بع�ش  الب�رشي مَييل يف 
على الآخرين باأية و�ضيلة من و�ضائل العتـداء 
امل�رشة بالآخر، ولكون �رشائع الإ�ضالم جاءت 
الدين  وهي:  ال�رشعية،  املقا�ضد  حلفظ 
ركزت  وقد  واملال،  والعر�ش  والعقل  والنف�ش 
العالقات  تنظيم  على  الت�رشيعات  من  الكثري 
اهلل  حق  احلقوق:  حفظ  يتَمّ  حتى  الب�رشية؛ 
الإ�ضالم  اأمر  الذي  العباد  حق  ثم  اأوًل،  تعاىل 

برعايته وحفظه ثانًيا.
عدة  هناك  احلكيم،  ال�ضارع  توجيهات  ومن 

خطابات يف مو�ضوعات متعددة توؤكد اجلانب 
مغبة  من  الإن�ضان  تذير  مبعنى  الوقائي، 
اأمر حمذور، وهو ما يعرف تربوًيّا  الوقوع يف 
املنذري  الإمام  األَّف  وقد  الرتهيب،  باأ�ضلوب 
الرتغيب  امل�ضهور  كتابه  تعاىل  اهلل  رحمه 
والرتهيب، وذكر يف جانب الرتهيب الكثري من 
امل�ضلم على  التي جتعل  ال�رشعية  التوجيهات 

حذٍر من اإتيانها.
والعقل ال�ضليم والفطرة ال�ضليمة تتفاعل ب�ضكل 
التوجيهات، فتكون على حذر من  اإيجابي مع 
اهلل  عقاب  من  خوًفا  املحظور؛  يف  الوقوع 
تعاىل يف الدنيا والآخرة، ولذلك جند اأن القراآن 
ر الأمر بتقوى اهلل تعاىل يف  الكرمي كثرًيا ما يكِرّ
ت�رُشّفاتنا و�ضلوكيَّاتنا الظاهرة والباطنة لأجل 

البتعاد عن اإيذاء اأنف�ضنا واإيذاء الآخرين.

ا: اأحَبّ لأخيك امل�سلم ما  ثانياً
حتبه لنف�سك:

تف�ضري  عند  اهلل  رحمه  كثري  ابن  الإمام  اأورد 
الآية امل�ضـار اإليها قوًل لبن عبا�ش ر�ضي اهلل 
عنهما، فقال: هذا يف الرجل يح�رشه املوت، 
في�ضمعه رجل يو�ضي بو�ضية ت�رش بورثته، فاأمر 
اأن يتقي اهلل، ويوفقه،  اهلل تعاىل الذي ي�ضمعـه 

وي�ضدده لل�ضواب، فينظر لورثته كما كان يحب 
اأن ي�ضنع بورثته اإذا خ�ِضي عليهم ال�ضيعة.

وهذا القول حلرب الأمة عبداهلل بن عبا�ش ر�ضي 
د مبداأ معاملة النا�ش مبا تب  اهلل عنهما يوؤِكّ
تبه  ما  للنا�ش  تب  اأن  اأو  به،  يعاملوك  اأن 
نبينا و�ضيدنا حممد  �ضه  اأ�َضّ لنف�ضك، وهذا ما 
احلديث  يف  جاء  كما  و�ضلم؛  عليه  اهلل  �ضلى 
عنه  اهلل  ر�ضي  َماِلٍك  بِْن  اأَنَ�ِش  »َعْن  ال�رشيف: 

ُ َعلَيِْه َو�َضلََّم، َقـاَل: َل يُوؤِْمُن  لَّى اهلَلّ َعـْن النَِّبِيّ �ضَ
َمـا  اِرِه  جِلَ َقاَل:  اأَْو  ِخيِه،  ِلأَ يُِحَبّ  َحتَّى  اأََحُدُكْم 

يُِحُبّ ِلنَْف�ِضِه«
ا جاء عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنه  واأي�ضً
اهلل  ر�ضي  هريرة  اأبي  اجلليل  لل�ضحابي  قال 
عنه: »يَا اأَبَا ُهَريَْرَة ُكْن َوِرًعا، تَُكْن اأَْعبََد النَّا�ِش، 
ِللنَّا�ِش َما  َواأَِحَبّ  اأَ�ْضَكَر النَّا�ِش،  َوُكْن َقِنًعا تَُكْن 
َمْن  ِجَواَر  َواأَْح�ِضْن  ُموؤِْمًنا،  تَُكْن  ِلنَْف�ِضَك،  ُبّ  ُتِ

ِحَك، َفاإَِنّ َكْثََة  ِقَلّ ال�ضَّ َجاَوَرَك، تَُكْن ُم�ْضِلًما، َواأَ
يُت الَْقلَْب«]4[. ِحـِك ُتِ ال�ضَّ

اإىل  اليوم  ا  جًدّ ة  ما�َضّ بحاجة  اأننا  الواقع  ويف 
تطبيق هذا التوجيه الرتبوي الكرمي؛ لأننا يف 
والأثرة،  الأنانية  ت�رُشّفاتنا  على  طَغت  زمان 
يف  اإل  ر  تفِكّ ل  العظمى  الغالبية  فاأ�ضبَحت 
نف�ضها وخا�ضتها وف�ضيلتها فقط، وبنظرة غري 

فاح�ضة جتد �ضدق ذلك، واهلل امل�ضتعان!

اآية الذرية يف �ضورة الن�ضاء وم�ضامينها الرتبوية
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عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �ضلى اهلل 

عليه و �ضلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �ضهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�ضه )اأدبني ربي فاأح�ضن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�ضة اأم املوؤمنني ر�ضي اهلل عنها 
حني �ضئلت: كيف كان خلق ر�ضول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�ضلة خري يف القرءان هي 

يف ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
وقالت عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها يف و�ضف خلقه 

اأي�ضاً:«مل يكن ر�ضول اهلل فاح�ضاً ول متفح�ضاً ول 
يجزي ال�ضيئة ال�ضيئة ولكن يعفو وي�ضفح وقالت: ما 
انتقم ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم لنف�ضه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه: 
كان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأ�ضد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �ضيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�ضافه �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ش فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْش َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�ضالة وال�ضالم فكان ل يزيد مع كثة الإيذاء 
اإل �ضرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�ضحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�ضالة وال�ضالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�ضوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ش بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم وعليه برد غليظ 
احلا�ضية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �ضديدة 

حتى اأثرت حا�ضية الربد يف �ضفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل تمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�ضكت عليه ال�ضالة وال�ضالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

عطاء اهلل هي رحمة اهلل 
العطاء اجلامع، املانع، ال�ضامل، الوا�ضع، 
اهلل  عطاء  مطلق،  نقول:  اأن  الأ�ضح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َش  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�ضورة  تُْهْم﴿  َم�َضّ اَء  �رَشَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�ش الآية:21[
 معناها: املطر رحمة، اجلفاف �رَشّاء، 
الفقر  رحمة،  ال�ضحة  �رشاء،  املر�ش 

ال�ضديد �رشاء، الكفاية رحمة، اخلالفات 
الزوجية �رشاء، ال�ضعادة الزوجية رحمة، 
الأولد  �رشاء،  امل�ضاك�ضون  الأولد 

ال�ضاحلون رحمة، هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َش  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  يِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َضّ اَء  �رَشَّ
اإَِنّ ُر�ُضلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْشَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�ضورة يون�ش الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َضاَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�ضورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌش  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �ضيء مريح، رحمة اهلل 
كل �ضيء م�ضعد، رحمة اهلل كل �ضيء ي�رش 

لك اأمرك )رحمة( .
]�ضورة هود الآية:28[ 

لكل اإن�ضان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�ضان اإىل بع�ش امل�ضطلحات �ضمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�ضجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�ضليمة يف اأ�ضل خلقها تعرفها، الق�ضاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب الفطر ال�ضليمة قد يك�ضفون احلقيقة، الإن�ضان له فطرة �ضليمة 
لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �ضيء تعرفه فطرتك ال�ضليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ش والإثم ما حاك يف �ضدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ش، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�ضيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �ضيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �ضميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�ضان معروفاً، و�ضمي ال�ضيء الذي تاأباه 
الفطر ال�ضليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�ضيء يتوافق مع فطرة النف�ش توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �ضورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َش َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ال ي�ضتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�ضن لكن يف الأمراء اأح�ضن، واحلياء ح�ضن لكن يف الن�ضاء اأح�ضن، وال�ضخاء ح�ضن 

لكن يف الأغنياء اأح�ضن، وال�ضرب ح�ضن لكن يف الفقراء اأح�ضن، والتوبة ح�ضن لكن يف ال�ضباب اأح�ضن. 
يعني ال�ضاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�ضخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�ضرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�ضد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ضاب الطائع اأ�ضد، اأحب املتوا�ضعني، وحبي 
للغني املتوا�ضع اأ�ضد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�ضد، واأبغ�ش ثالثاً، وبغ�ضي لثالث اأ�ضد، 
اأبغ�ش الع�ضاة، وبغ�ضي لل�ضيخ العا�ضي اأ�ضد، اأبغ�ش املتكربين، وبغ�ضي للفقري املتكرب اأ�ضد، اأبغ�ش 

البخالء، وبغ�ضي للغني البخيل اأ�ضد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ضتِح فا�ضنع ما �ضئت على معنيني: اإن مل ت�ضتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ضتِح من اهلل فافعل ما �ضئت ول تعباأ بكالم النا�ش.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َضِبيِل اهلَلّ

�ضورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�ضالم 
و�ضطي.
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النقال  :0661.41.25.76  

  �شعوبة الت�شويق توقف
 »اأفراح اإبلي�س«

   
األغت اجلهة املنتجة مل�شل�شل »اأفراح اإبلي�ش« فكرة تقدمي جزء ثالث منه، 

بعد ال�شعوبات التي واجهتهم يف ت�شويق اجلزء الثاين، وا�شطرتهم اإيل عر�شه  
ا�شمه، اإن جهة االإنتاج قررت االكتفاء باجلزاأين االأول والثاين، واألغت فكرة 

اجلزء الثالث رغم تعاقدها مع املخرج خالد احلجر علي اإخراجه، م�شيفاً 
اأن عدداً من االأبطال انتابتهم حالة من احلزن اإزاء هذا القرار املفاجئ 

بالن�شبة لهم، بح�شب قوله. وي�شارك يف بطولة »اأفراح اإبلي�ش 2« جمال 
�شليمان و�شابرين، وحممود عبداملغني، ومنة ف�شايل واأحمد �شفوت وكمال 

اأبو رية، من تاأليف جمدي �شابر.

 عا�شي احلالين يطرح
 »�شو بخاف عليكي«

   
طرح عا�شي احلالين اأحدث كليباته »�شو بخاف عليكي«، عرب القناة الر�شمية 

لروتانا على يوتيوب. كليب »�شو بخاف عليكي« من كلمات ح�شن عبا�ش، 
واأحلان با�شم يحيى، وتوزيع �شليمان دميان، وطارق جمدالين، ومن اإخراج 
عادل �رشحان. وتخطى كليب »�شو بخاف عليكي« 43 األف م�شاهدة، بعد 

�شاعات من طرحه. و�شبق لعا�شي احلالين طرح اأغنية »�شو بخاف عليكي« 
يف نوفمرب)ت�رشين الثاين( املا�شي، وتخطت 3 ماليني م�شاهدة، قبل 

ت�شويرها فيديو كليب، وطرحها.

عمرو يو�شف يثري غ�شب �شناع 
»العملية 36«

   
انتاب الغ�شب م�شوؤويل اجلهة املنتجة مل�شل�شل »العملية 36«، بطولة الفنان 
عمرو يو�شف، بعد اإعالن االأخري اعتذاره عن بطولة امل�شل�شل بداعي �شيق 

الوقت. وقال م�شدر من داخل اجلهة املنتجة ، اإن يو�شف مل يعتذر عن 
م�شل�شله حتى االآن، ولكنه اأدىل بهذا الت�رشيح حفاظاً على ماء وجهه، ال�شيما 
اأن م�شل�شله واجه اأزمة يف ت�شويقه اإىل املحطات الف�شائية، ما دفع م�شوؤويل 

االإنتاج اإىل عدم عر�شه يف �شباق دراما رم�شان املقبل.

 �شالح عبد اهلل ي�شامح مطلق 
�شائعة وفاته

   
ا�شتنكر الفنان امل�رشي �شالح عبد اهلل �شائعة وفاته، التي �رشت عرب 

مواقع التوا�شل االجتماعي خالل ال�شاعات املا�شية.
وقال عبداهلل، اإنه علم باأمر هذه ال�شائعة اأثناء ت�شويره م�شاهد 

م�شل�شله اجلديد »قيد عائلي«، والتي كانت جتمعه بالفنان الكبري 
عزت العاليلي، م�شيفاً: »اأنا بخري، ولكن اأمر معيب اإطالق مثل هذه 

ال�شائعات، التي تُ�شبب قلقاً لالأقارب واالأ�شدقاء واالأحباب، فاأنا 
موؤمن باأن االأعمار بيد اهلل، ولكن ال داعي لهذه االأخبار الكاذبة، التي 

يروجها البع�ش دون اأ�شباب وا�شحة، ولكني اأعلن م�شاحمتي لهم 
واأدعو اهلل اأن يهديهم«.

ديزين تك�شف موعد طرح اجلزء 
»Maleficent« الثاين من

    
قالت �رشكة ديزين اأم�ش االأربعاء على تويرت، اإنها �شتطرح اجلزء 
الثاين من فيلم »ماليف�شنت«، بطولة اأجنلينا جويل، يف 18 اأكتوبر 

)ت�رشين االأول( املقبل. ياأتي ذلك بعد اأن اأعلنت ديزين 29 ماي 2020 
لطرحه، جتنباً لتزامن عر�شه مع اجلزء التا�شع من فيلم »فا�شت اند 

فيور�ش«.
وي�شارك يف بطولة اجلزء الثاين اإىل جانب اأجنلينا جويل عدد من 

جنوم اجلزء االأول، مثل ايل فانينغ،

 ملكة »الكوزبالي« �شيفة 
»ال�شرق الأو�شط لالأفالم«

ك�سف  اأول اأم�س عن ا�ست�سافة معر�س ال�سرق الأو�سط لالأفالم والق�س�س امل�سورة لهذا العام، يف دبي، لواحدة 
من اأبرز ال�سخ�سيات املوؤثرة واحلا�سرة يف وهي األوديا جو�سينغفاو، املعروفة عامليًا.

عاملًيا  رمًزا  كونها  وباالإ�شافة 
االأ�شطوري  االأداء  فن  يف  معروًفا 
يرتدي  حيث  »كوزبالي«، 
امل�شاركون اأزياء �شخ�شية كارتونية 
لتبدو  زينتها  وو�شع  معروفة 
االأطفال،  برامج  عامل  من  وكاأنها 
الكثري  يف  برباعتها  األوديا  تت�شم 
لها  كانت  فقد  املجاالت  من 
الربامج  اأهم  تقدمي  م�شاهمات يف 
بغنائها،  اأي�شاً  وُعرفت  التلفزيونية 
متثيلية  اأدوار  قدمت  اأنها  كما 
واحدة  اأنها   UNO وذكرت جملة 
الن�شائية  ال�شخ�شيات  اأكرث  من 

تاأثرياً يف الفلينني.
كما  الفيديو،  األعاب  ملكة  ومتتلك 
من  اأكرث  املعجبني،  ماليني  لقبها 
�شل�شة  يف  كرتونية  �شخ�شية   40
الفيديو  اأفالم  من  جمموعة  من 
املتحركة، ولقد بداأت �شعودها اإىل 
عامل النجومية من خالل التوا�شل 
والفيديوهات  االألعاب  ع�شاق  مع 
على  منتدى  �شمن  املتواجدون 
با�شم  معروف  االإنرتنيت  �شبكة 

.»Animé« اأنيما
كبري  بت�شجع  األوديا  وحظيت 
منذ  واأ�شدقائها،  ع�شاقها  من 
عندما   2003 عام  االأول  انطالقها 

حيث  عاماً،   15 عمرها  كان 
ان�شمت اإىل العديد من امل�شابقات 
ذلك  ومنذ  مانيال،  العا�شمة  يف 
يف  ت�شطع  اأن  ا�شتطاعت  الوقت 
كبرية  اأعداداً  لتنال  الفليبني  �شماء 
مكاناً  ت�شغل  جعلتها  االأ�شوات  من 
�شمن اأف�شل 10 �شخ�شيات �شعبية 
يف العامل. وحققت خالل م�شريتها 

وكان  اجلوائز،  من  العديد  املهنية 
لها ظهور دائم يف عامل الكوزبالي، 
على  مميزاً  �شيفاً  �شتحل  اأنها  اإذا 
لالأفالم  االأو�شط  ال�رشق  معر�ش 

والق�ش�ش امل�شورة للمرة الثانية.
ال�رشق  معر�ش  لزوار  وميكن 
والق�ش�ش  لالأفالم  االأو�شط 
على  األوديا  مقابلة  من  امل�شورة 

خالل  من  وذلك  اأيام،  ثالثة  مدار 
ينظمها  التي  املبا�رشة  املقابالت 
اإمكانية  جماهريه  ليمنح  املعر�ش 
على  والتعرف  االأ�شئلة  طرح 
احلدث  يف  قرب،  عن  �شخ�شيته 
من  دبي  يف  يقام  الذي  املرتقب 
دبي  مركز  يف  اأبريل،   13 حتى   11

التجاري العاملي.

اجلمهور امل�شري خ�شر الرهان.. »الفنان الأردين 
عزيز مرقة« يلغي حفله مع حماقي

مرقة  عزيز  االأردين  الفنان  اأعلن 
عن حتٍد  املا�شي  فيفري   16 يوم 
على �شورته يف ح�شابه على موقع 
اإن�شتغرام، اإذ حتدى اجلمهور باأنه 
م�رش  يف  غنائيا  حفال  �شينظم 
االإعجابات  عدد  و�شل  ما  اإذا 
ذلك  ليكون  األفا،   15 �شورته  على 
الغياب،  من  عام  بعد  االأول  حفله 
يف ال�شهر نف�شه الذي �شيقدم فيه 

حفال يف �شوريا.
التحدي يف غ�شون  اأن جنح  وبعد 
حتديد  مت  فقط،  �شاعات  اأربع 
موعد احلفل الذي يجمعه بالفنان 
حممد حماقي، يوم 8 مار�ش/اآذار 
االأمريكية  اجلامعة  يف  اجلاري 
الن�شخة  فعاليات  �شمن  مب�رش، 
»فايربانت«  مهرجان  من  االأوىل 

املو�شيقي.
عن  امل�رشي  اجلمهور  عربرّ  وقد 
ا�شتيائه من ارتفاع اأ�شعار التذاكر 
للتذكرة  جنيها   450 بلغت  التي 
ومل  تقريبا(.  دوالرا   26( الواحدة 
وحده  امل�رشي  اجلمهور  يكن 
اإذ  االأ�شعار،  ارتفاع  من  امل�شتاء 
قد  اأي�شا  ال�شوري  اجلمهور  كان 
�شعر  و�شول  ب�شبب  ذلك  اأعلن 

لرية  اآالف  ع�رشة  اإىل  التذكرة 
�شورية )20 دوالرا تقريبا(.

قد  حماقي  حممد  الفنان  وكان 
احلفل  يف  امل�شاركة  عن  اعتذر 
يف  جراحية  عملية  ب�شبب  اأي�شا، 
بك�رش  اإ�شابته  بعد  الي�رشى  قدمه 
اأيام، وو�شية طبيبه  م�شاعف منذ 
عن  تقل  ال  الراحة ملدة  ب�رشورة 

�شهر كامل.
ون�رش مرقة فيديو يعتذر عن عدم 
حماقي،  حممد  الفنان  ح�شور 
مواعيد حفلتي م�رش  ويوؤكد على 
التذكرة  �شعر  وتخفي�ش  و�شوريا 
اإىل 250 جنيها م�رشيا )14 دوالرا(، 
و200 جنيه كعر�ش حمدود )11٫5 

دوالرا(.
الفنان عزيز مرقة م�شاء    ثم ظهر 
فيديو  يف  املا�شي   الثالثاء  يوم 
التوا�شل  مبوقعي  ح�شاباته  على 
عن  فيه  يعتذر  وتويرت،  في�شبوك 
رابط  ن�رش  مع  احلفل،  اإلغاء 
املباعة،  التذاكر  اأ�شعار  اإعادة 
ب�شوء  ي�شعر  كان  اأنه  واأو�شح 
كان  ولكنه  البداية،  من  التنظيم 
متحم�شا للح�شور اإىل م�رش، وذكر 
خالل  واجهها  التي  التعقيدات 

مناق�شات  مثل  املا�شية،  االأيام 
وعدم  التذكرة،  �شعر  تخفي�ش 
اخلا�شة  ال�شفر  تنظيمات  توافر 
بحفلة  »بوعدكم  اأخريا  وقال  به، 
واأعتذر  مب�رش،  تنظيما  اأكرث 
هو  مرقة  وعزيز  اأخرى«.  مرة 
ومنتج  وموزع  وملحن  اأغان  كاتب 
ا�شتهر  اأردين،  ومغنرّ  مو�شيقي 
بني  خلط  اإذ  الراز  مبو�شيقى 

واملو�شيقى  الروك  مو�شيقى 
العربية واجلاز، ولد يف تون�ش عام 
�شنوات  ع�رش  فيها  وعا�ش   ،1983

ثم انتقل للعي�ش يف االأردن.
عام  الفنية  م�شريته  مرقة  بداأ 
اأغانيه  مبوا�شيع  وا�شتهر   ،2006
على  لتمرده  باالإ�شافة  املختلفة، 
كلمات  وتاأليفه  املعتادة  الكلمات 

اأغانيه بنف�شه.
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الوعرة للطرق  ني�سان  بتعديالت  وتيتان  ونافارا  باترول 

�رشكة  مع  ني�سان  تعاونت 
 Rocky Ridge Trucks
وعرة  تعديالت  حزمة  لإ�سافة 
)باترول(  اأرمادا  موديالت  على 
وفرونتري )نافارا( وتيتان وتيتان 
هذه  �رشاء  اإمكانية  مع   ،XD
التعديالت مبا�رشة من الوكالت 
خرق  بدون  لني�سان  الر�سمية 

ال�سمان.

 Rocky Ridge وت�سمل حزمة
لتكون  التعليق  نظام  رفع 
للتعامل  اأكرث  موؤهلة  ال�سيارات 
بزيادة  الت�ساري�س،  اأق�سى  مع 
 ،XD تيتان وتيتان  اإن�س على   6
اإن�س  و2.5  لرمادا،  اإن�س  و3 

لفرونتري.
 20 جنوط  على  ح�سلت  ارمادا 
اإن�س جمهزة   34 واإطارات  اإن�س 

اإمكانية  مع  الت�ساري�س،  جلميع 
اأو  �سوداء  عادم  اأنانبيب  اختيار 

من الفولذ امل�سقول.
جنوط  على  ح�سلت  فرونتري 
 Y �سكل  على  بت�سميم  اإن�س   17
اإن�س، مع م�سابيح   32 واإطارات 
عادم  واأنابيب   LED �سباب 
بال�سرياميك،  حماطة  �سوداء 
ت�سميمات  على  ح�سلت  تيتان 

اإن�س   20 جلنوط  متعددة 
ورفارف  اإن�س   35 واإطارات 
واأنانبيب  اجل�سد  لون  بنف�س 
امل�سقول  الفولذ  من  عادم 
واأخرى �سرياميكية �سوداء ح�سب 
موا�سفات  ونرى  الختيار، 
مع   XD تيتان  حلزمة  مماثلة 
 LED �سوئي  �رشيط  اإ�سافة 

بطول 20 اإن�س يف الأمام.

�سيارات ع�سرية اأثبتت 
 جدارتها يف طق�س 

رو�سيا القا�سي

موقع  من  خرباء  و�سع 
املتخ�س�س   "SpeedMe"
قائمة  ال�سيارات  بتقييم 
بني  من  تعد  التي  باملركبات 
الأف�سل يف رو�سيا خالل الأعوام 
اخلم�سة الفائتة وحلت يف املرتبة 
 Volkswagen" �سيارة  الأوىل 
الكثريون  و�سفها  والتي   ،"Polo
عن  ف�سال  ومتينة،  عملية  باأنها 
و�سعرها  اجليدة  موا�سفاتها 

املناف�س.
 Mitsubishi" ثانيا  وجاءت 
اأكرث  من  تعد  والتي   ،"ASX

رواجا  اأوفر  الكرو�س  �سيارات 
اأدائها املمتاز  ب�سبب  يف رو�سيا، 
الطق�س  ظروف  يف  وخ�سو�سا 
املك�سوة  الطرق  وعلى  البارد 
الثالثة،  املرتبة  ويف  بالثلوج 
 "Toyota Camry" ظهرت 
على  العالية  بقدرتها  املعروفة 
الظروف  خمتلف  يف  العمل 
تقدمها  التي  والراحة  املناخية، 
 ،"Kia Rio" وتلتها  للركاب، 
 "Nissan Qashqai" وبعدها 
اأ�سعب  اجتياز  على  القادرة 

الطرقات.

�سانغ يونغ كوراندو 2020 اجلديدة كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا
ك�سفت �سانغيونغ عن اأول �سور SUV كوراندو 

2020 اجلديدة كلياً قبل تد�سينها الر�سمي يف 
كوريا لحقاً هذا ال�سهر، ا�ستعداداً ل�ستعرا�سها 

يف معر�س جنيف لل�سيارات املقبل.
ياأتي اجليل الرابع من كوراندو مع ت�سميم 

م�ستوحى ب�سكل كبري من G4 ريك�ستون، حيث 
تتبنى ت�سميم واجهة اأمامية م�سابهة مع انبعاجات 
جانبية ع�سلية وم�سابيح خلفية واأمامية مطابقة، 

يف حني يظهر تاأثري منوذج e-SIV الختباري 
اأي�ساً يف بع�س الأجزاء ب�سكل طفيف.

ت�ستخدم �ساجن يوجن كوراندو 2020 يف داخليتها 
 Blaze Cockpit لغة ت�سميم جديدة با�سم

للرتكيز على الرقمنة ب�سكل كبري، حيث جند اأن 
لوحة القيادة حتمل �سا�سة مل�سية 10.25 اإن�س 

لنظام املعلومات الرتفيهي مع وجود �سا�سة 9 
اإن�س للعدادات الرقمية، حيث ي�سمح الت�سميم 

اجلديد بخف�س عدد اأزرار الكون�سول الو�سطي، 
كما يتم زيادة م�ستوى العملية عرب قدوم حقيبة 

الأمتعة ب�سعة تبلغ 551 لرت مع دعم فتح بابها 
كهربائياً ملزيد من الراحة. هذا وقد مت الإعالن 
عن اأن كوراندو 2019 �ستاأتي مبحرك تريبو ديزل 

�سعة 1.6 لرت دون الإعالن عن موا�سفاته بعد، 
ولكن مع توقعات باأن يكون اأكرث قدرة من حمرك 
الديزل 1.6 لرت احلايل ذو قوة 114 ح�سان و300 
نيوتن.مرت للعزم، يف حني �سيتم توفري جمموعة 

وا�سعة من اأنظمة الأمان مثل مثبت ال�رشعة 
املتكيف ومكابح الطوارئ اإ�سافة مل�ساعد البقاء 

يف احلارة والتنبيه عن ت�ستت ال�سائق.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.

متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 
ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار بالي 
اإ�سدار  اأوتو ب�سكل كامل واختياري فور  واآندرويد 
التحديث يف ال�سيف و�رشحت مازدا باأن من�ستي 

يد  و ر ند اآ
تو  و اأ

وكار بالي �ستكونان �سمن اإ�سافات نظام الت�سغيل 
 Mazda ال�رشكة  �سيارات  يف  املوجود  الذكي 
اليابانية  ال�رشكة  موقع  اأن  يُذكر   .Connected
ل�سيارة  املن�ستني  دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف 
CX-3، لكن املتحدث با�سم ال�رشكة يف املعر�س 
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن ذلك الأمر خالل 
كانت  امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته، 

الك�سف عن مناذج ع�سكرية من 
�سيارة "نيفا" الرو�سية

ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ ال�سالم 
الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ل�سيارة 

"نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ،ومت اختبار 
ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها قادرة على ال�سري 

فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات "بي اإم بي".
وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، اإن 
"نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري للم�ساة، 

وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س من عيار 7.62 
ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن ا�ستخدامها لنقل 

مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت امل�سافة بني قعرها 
والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.

واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات ع�سكرية من 
طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة املرابطة يف مدينة 

�سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي مو�سكو.
اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل ال�رشيع 

وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها 100 كيلومرت يف 
ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ت�ستهلك 12-15 لرتا من 

الوقود.
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باختبار  غوغل  �رشكة  بد�أت 
�لو�قع  على  تعتمد  ميزة جديدة 
 Google« تطبيق  يف  �ملعزز 

Maps« �ملخ�ص�ص للهو�تف.
�إىل  �جلديدة  �مليزة  وتهدف 
م�صاعدة �مل�صتخدم على معرفة 
�لوجهة �لدقيقة لأي مكان يريد 

على  بالعتماد  �إليه،  �لذهاب 
و�لكامري�   »Google Maps«

�ملوجودة يف هاتفه.
�مليزة،  هذه  من  ولال�صتفادة 
�أول  �مل�صتخدم  على  يجب 
خريطة  على  موقعه  حتديد 
وحتديد  �لإلكرتونية،  »غوغل« 

بالذهاب  يرغب  �لتي  �لوجهة 
�إليها، ومن ثم �ل�صغط على خيار 
�لو�قع  على  بالعتماد  �لتحرك 
هاتفه  كامري�  لتبد�أ  �ملعزز، 
يقوم  خاللها،  ومن  بالعمل، 
و�لأبنية  وجوده  مكان  بت�صوير 
�صا�صة  على  ليظهر  �ملجاورة، 

عن  يخربه  �صغريه  �صهم  �لهاتف 
�لبو�صلة  كموؤ�رش  يعمل  وجهته 

متاما.
ول تز�ل �خلدمة �جلديدة متاحة 
لبع�ص �مل�صتخدمني فقط بهدف 
�ختبارها، وتعمل يف بع�ص �ملدن 

�لكربى يف �لوليات �ملتحدة.

بتقييم  �ملتخ�ص�ص   »Antutu« موقع  ن�رش 
�أد�ء �لأجهزة �لذكية قائمة جديدة بالهو�تف 
مع  �لتعامل  يف  �رشعة  �أكرب  �أبدت  �لتي 

�لبيانات.
من   »9  Mi« هاتف  جاء  �لقائمة،  ر�أ�ص  ويف 
 371 على  ح�صل  و�لذي   ،»Xiaomi« �إنتاج 
 ،»Antutu« ت�صنيفات  �صمن  نقطة   849
 »855  Snapdragon« مبعالج  و�ملزود 

وذ�كرة و�صول ع�صو�ئي 12 جيغابايت.
من  ثانيا   »Pro GT  Z5« هاتف  وحل 
»Lenovo«، و�لذي جاء بنف�ص معالج �لهاتف 
�لأول ونف�ص ذ�كرة �لو�صول �لع�صو�ئي، وح�صل 
�ملوقع،  ت�صنيفات  يف  نقطة   469  353 على 
 Nubia« أما �ملرتبة �لثالثة فاحتلها هاتف�

مبعالج  �ملزود   ،»Red Magic Mars
على  ح�صل  و�لذي   ،»845  Snapdragon«
320 763 نقطة، كما �صملت �لقائمة عدد� من 
 Huawei Mate« :لهو�تف �ملميزة �أبرزها�
 Huawei»و  »Honor V20»و  »Pro  20
 »2  Honor Magic»و  »X  20  Mate
 Xiaomi»و  »ASUS ROG Phone»و
 .»Pro 8 Xiaomi Mi»و »Black Shark
�أن هاتف »Mi 9« �لذي �حتل �صد�رة  يذكر 
للمناف�صة   »Xiaomi« و�أطلقته  �لت�صنيف، 
بكامري�  �أي�صا  مزود  �لأوروبية،  �ل�صوق  يف 
من �أف�صل كامري�ت �لهو�تف يف �لعامل، بدقة 
ن�صخه  �أ�صعار  �أما  ميغابيك�صل،   )12+16+48(

فترت�وح ما بني 449 و499 يورو.
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»غوغل« تخترب تقنيات الواقع 
املعزز يف خرائطها

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�صد بع�ص �مل�صتخدمني حتديث �إن�صتغر�م �لأخري �لذي �أ�صاف رمز 
في�صبوك على �صفحات �مللفات �ل�صخ�صية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �صورة لرمز في�صبوك، وو�صفها باأنها »�إ�صد�ر جتريبي من 

�إن�صتغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�صتخدمني باإ�صعار�تهم 
على في�صبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�صخ�صية يف �إن�صتغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�صغيل تطبيق في�صبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب �إن�صتغر�م مع في�صبوك، ف�صتظهر ر�صالة تقول: »�إن�صتغر�م 
يرغب بفتح في�صبوك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني �لذين ر�صدو� رمز �لإ�صعار�ت على �إن�صتغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�صتغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�صتخدمني 
�إىل تويرت لي�صفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�صخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�صابي على في�صبوك قبل �أ�صهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�صتغر�م ير�صل يل �إ�صعار�ت عن �أن�صطة �أ�صدقائي 

على في�صبوك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم �آخر: »يف �لبد�ية �صعرت 
بالنزعاج من �أن في�صبوك �أ�صافت �لإ�صعار�ت �إىل ح�صابي على 

�إن�صتغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�ص علي �لتحقق من في�صبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�صل على �إ�صعار يف �إن�صتغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي �إن�صتغر�م على 
��صتخد�م في�صبوك، �لذي �صهد �نخفا�صا و��صحا يف �ل�صتخد�م بني 

�ل�صباب خالل �ل�صنو�ت �لأخرية.
و�أو�صح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�صف م�صتخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�صنة، �صي�صتخدمون في�صبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�صبوك مليوين م�صتخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

تعرف على اأ�سرع الهواتف اأداء يف العامل

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

�ململوكة  موتورول  �رشكة  بد�أت 
�لدعو�ت  توزيع  يف  لينوفو  ل�رشكة 
حدث  حل�صور  �ل�صحافة  على 
مدينة  يف  �ل�رشكة  �صتقيمه  ر�صمي 
�صيكاغو يوم 2 �أوت �لقادم للك�صف 

عن هو�تفها �جلديدة هذ� �لعام.
�أن  �إىل  ت�صري  �لأخرية  �لت�رشيبات 

هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 Motorola باإ�صم  جديدة 
 One Power و   One
يف  ما  حد  �إىل  مت�صابهة 
�ل�صكل مع بع�ص �لختالفات 
و�لعتاد  �ملو��صفات  يف 

�لد�خلي.
م�رشوع  �صمن  �صتكون  �لهاتفني 
�صتعمل  �نها  �أي  ون  �ندرويد 
و�صتتلقى  �خلام  �ندرويد  بنظام 
ومبا�رشة  �رشيع  ب�صكل  �لتحديثات 
من �رشكة قوقل مالكة �لنظام �أي�صا 

�جليل  �إطالق  عن  �أحاديث  هناك 
 Z �صل�صلة  �جلديد من هو�تف من 
�صتك�صف  �ل�رشكة  �ن  يعني  وهذ� 
�ملتو�صطة  �لفئة  من  هاتفني  عن 
وهاتف ر�ئد بعتاد مو��صفات قوية 

.
على كل حال يف�صلنا �كرث من �صهر 
بالتاأكيد   ، �حلدث  موعد  عن  �لآن 
�صيتم ت�رشيب �ملزيد من �ملعلومات 
تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام  خالل 
�ملزيد  ملعرفة  �ليومية  �خبارنا 

حول جديد موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�صف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�صرت  ح�صب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��صل  �صبكات  يف  �ملن�صور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�صل�صلة  من  �ل�صاد�ص  �جليل  �إىل  تتجه 
با�صم  �صلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�صافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�صة  ومتو�صطة  رئي�صية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�صعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��صفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��صفات 
و�لذ�كرة  �ل�صا�صة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�صاً  ذلك  وما�إىل 
�صيكون  هل  و��صح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �صيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�صفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �صهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  و��صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�صي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�صد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�صية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�صا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�صية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�صا�صات، �لبطاريات، … وغريها.



عبدالبا�سط بديار

و�صيانة  كا�صتغالل  التخ�ص�صات  خمتلف  ويف 
واملراكز  التقنية  واملراكز  الهاتفية  ال�صبكة 
التي  العمل  مناخ  بف�صل  هذا  وياأتي  الهاتفية 
وفرته م�ؤ�ص�صة ات�صاالت اجلزائر لفئة املراأة من 
تك�ينهن وت�صجيعهن على العمل يف هذا املجال 
املراأة  اأ�صبحت  حتى  وظائفه  مبختلف  التقني 
تناف�س الرجل واأثبتت جدارتها فيه وقدرتها على 
هذا  الرجال  كفاءة  تعادل  بكفاءة  معه  التعامل 
 ، االأحيان  كثري من  الرجل يف  تتف�ق على  اإن مل 
ال�صابة  ال�ج�ه  من  واحدة  ن�رسين  ت�مي  بن  اأما 
فقط  املا�صية  ال�صنة  بامل�ؤ�ص�صة  التحقت  التي 
اإىل  تقدمها  منذ  عليا  �صهادة  على  متح�صله 
قدرات  عن  اأبانت  للم�ؤ�ص�صة  األتاأهيلي  االمتحان 
كبرية ومعرفة وا�صعة وجراأة اكرب على العمل يف 
يف  �رسيعا  االندماج  على  اأهلتها  التقني  املجال 
الهاتفية،  ال�صبكة  �صيانة  و  ا�صتغالل  تخ�ص�س 
تفا�صيل  بكل  ملمة  اأ�صبحت  ق�صري  وقت  ويف 
وظيفتها وهي االآن ت�صغل من�صب مكلفة بال�صبكة 
ح�صني  طالب  اختارت  حني  يف   . احل�رسية 
يف  تك�ن  اأن  اختارت  االأوىل  ال�هلة  منذ  عتيقة 
الت�صخم  ملركز  اجلديد  )اال�صم  التقني  املركز 

الرتا�صالت �صابقا( وه� مركز حم�ري متر عليه 
كل التبادالت الهاتفية واالنرتنت وه� مركز يتميز 
بدقة العمل فيه وح�صا�صيته فاأرادت اأن جت�صد ما 
ار�س  نظرية على  درو�س  اجلامعة من  تلقته يف 
ال�اقع فهي متح�صله على �صهادة جامعية )ما�صرت 
الرقمية(  والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  يف 
واالندماج �رسيعا  التاأقلم  تك�ينها على  �صاعدها 
ماح�صل  وه�  ذاتها  اإثبات  على  واإرادة  عزمية 
اأنهم مل  لنا  اكدوا  الذين  زمالئها  وب�صهادة  فعال 
اأي احد  بينها وبني  انه هناك فرق  اأبدا  ي�صعروا 

فذكاوؤها  ذلك،  من  العك�س  على  بل  الزمالء  من 
جعلها تندمج يف املجم�عة مع زمالئها بطريقة 
من  مكنتها  كبرية  قدرات  عن  واأبانت  �صل�صة 
اأهلها  وم�ص�ؤوليها مما  زمالئها  ثقة جميع  ك�صب 
ل�صغل من�صب مكلفة بال�صبكة الهرتزية هن ن�صاء 
اقتحمن جمال كان باالأم�س القريب اإليهن جمرد 
واقع  احللم  اأ�صبح  واالآن  حتقيقه  ي�صعب  حلم 
رعاية  من  اجلزائر  ات�صاالت  ت�فره  ما  بف�صل 
وت�صجيع وتك�ين لهذه الفيئة خل��س هذه التجربة 

ومرافقتهن يف اأماكن العمل .

امل�سيلة 

املراأة تقتحم املجال التقني يف ات�صاالت اجلزائر
ما من جمال عمل تقتحمه املراأة اإال وتثبت جدارتها فيه، وقدرتها على التعامل معه بكفاءة تعادل كفاءة الرجال، هذا اإن مل تتفوق على الرجل يف 
كثري من االأحيان ال �سيما املجاالت التي تتطلب تركيز وهدوء و من هذه املجاالت عامل »االت�ساالت » خا�سة اجلانب التقني منه الذي يعد من اأهم 
التخ�س�سات يف وقتنا الراهن فالعمل يف املجال التقني مل يحظ باالهتمام من قبل العن�سر الن�سوي ل�سعوبته من جهة ولالعتقاد ال�سائد باأنه جمال 

الرجال من جهة اأخرى ات�ساالت اجلزائر التي فتحت املجال للمراأة لولوج عامل ال�سغل يف املجال التقني

م�سالح اأمن تب�سة

العثور على �صالح 
ناري 19 خرطو�صة 

من الر�صا�ص احلي
للم�صلحة  االإجرام  قمع  فرقة  متكنت   
والية  باأمن  الق�صائية  لل�رسطة  ال�الئية 
ن�ع  من  �صيارة  ت�قيف  اأم�س  نهار  تب�صة  
�صفرويل اأفي� و على متنها ثالث اأ�صخا�س 
منهما  اثنان  الذ  اأين  ت�قيفهم   ليتم 
و  الثالث  ال�صخ�س  ت�قيف  ليتم  بالفرار  
العمر  من  يبلغ  �صخ�س  عن  االأمر  يتعلق 
اأثناء  �صكر  حالة  كان يف  الذي  و  �صنة   34
العث�ر  مت  املركبة  تفتي�س  بعد  و  ت�قيفه 
عرث حتت كر�صي ال�صائق على �صالح ناري 
)م�صد�س( من ال�صنف االأول يحت�ي على 
خمزن خراطي�س  فارغ كان خمباأ باإحكام 
اأمن  مقر  اإىل  فيه  امل�صتبه  اقتياد  ليتم 
القان�نية  االإجراءات   ال�صتكمال  ال�الية 
و فتح حتقيق اأين اأكد باأن ال�صالح الناري 
)م�صد�س( قام ب�رسائه من اأحد االأ�صخا�س 
يبلغ من العمر 34 �صنة و ح�صب ت�رسيحات 
يف  دوره  باأنه  �رسح  اأين  فيه  امل�صتبه 
الق�صية ه� معرفة ال�صالح اإن كان حقيقي 
و  النارية  االأ�صلحة  له خربة يف  ك�ن  اأم ال 
م�ا�صلة للتحقيق ليتتم تفتي�س منزله  اأين 
مت العث�ر على 19 خرط��صة من الر�صا�س 
ناري  ب�صالح  خا�صة  ملم   09 عيار  احلي 
يف  املركبة  و�صع  ليتم  االأول  ال�صنف  من 
املح�رس البلدي و تقدمي اأطراف الق�صية 
القان�نية عن جرم  االإجراءات  اإمتام  بعد 
اأول دون  ناري �صنف  املتاجرة يف �صالح 
قان�نا  امل�ؤهلة  ال�صلطات  من  رخ�صة 
دون  االأول  ال�صنف  من  ذخرية  حيازة  و 
اأين �صدر يف حق   ، تهريب �صالح  رخ�صة 

امل�صتبه فيه اأمر اإيداع.
ع.ر�سيد

توفر 60 من�سب �سغل دائم و52 من�سبا غري دائم

08 م�صاريع ا�صتجماميه بغابات والية تلم�صان

تيزي وزو

�صكان اغريب يطالبون مب�صاريع تنموية

مبدينة هو�سنت

افتتاح الطبعة ال12 للمنتدى اجلزائري-االأمريكي حول الطاقة 
�سرطة مطار هواري بومدين

حتبط حماولة تهريب 14400 دوالر و 7500 اأورو 

ك�صفت مديرية الغابات  ل�الية تلم�صان 
 08 لتج�صيد  االن�صغال  انطالق  عن 
م�صت�ى  على  ا�صتجمامية  م�صاريع 
اأكده بيان  الغابات  بال�الية ح�صب ما 
للغابات  ال�الئية  املديرية  عن  �صادر 

بتلم�صان .
اقتطاع  مت  البياناأنه  واأ�صار  هذا 
امل�صاحة  اأ�صل  من  هكتارا   88.84
 225 ب  املقدرة  للغابات  االإجمالية 
الف هكتار  ب07 بلديات  من خمتلف 
اجلهة   م�صت�ى  فعلى   ، ال�الية  اأنحاء 
ال�صمالية  مت اختيار  غابة  القط�طة  
ال�رسقية  وباجلهة   ، وار�ص��س  ببني 
وقع االختيار على كل من غابة زرداب 

ي��صف  �صيدي  وغابة  ميم�ن   باأوالد 
مت  اجلن�بية   وباجلهة  تال�ت   بعني 
ب�صبدو  اجلب�س  حا�صي  غابة  تهيئة 
ال�صقر  غابة  من  كل  اختريت  حني  يف 
مبغنية وحمام ب�غرارة باجلهة الغربية 
باالإ�صافة اإىل غابتي �رسار وال ال �صتي 

بتلم�صان  .
مبلغ  لها  ر�صد  التي  الغابات  هذه 
ا�صتثمار ما بني  15 ملي�ن و100 ملي�ن 
للغابة ال�احدة ح�صب االأهمية وامل�قع  
والطاوالت  لالأطفال   العاب  الإقامة 
والكرا�صي ال�صتقطاب العائالت وفتح 
اخل�صبية  االأك�اخ  واإقامة  امل�صالك 
لتك�ن  واملقاهي  املطاعم  الإقامة 

بت�فري  ي�صمح  هاما  �صياحيا  ف�صاء 
و52  دائم  �صغل  من�صب   60 ح�ايل 

من�صب غري دائم .
حممد بن ترار 

ا�صتكى �صكان بلدية اغريب التابعة لدائرة اأزف�ن 
ب�الية تيزي وزو من �صيق مركز بريد املنطقة 
وقال ال�صكان اأن هذا االأخرية ال يت�صع ال�صتقبال 
العدد الكبري من الزبائن املت�افدين اإليه خا�صة 
التقاعد  منح  �رسف  مع  ال�صهر  نهاية  خالل 
الزبائن  يجرب  حيث  للعمال  ال�صهرية  واالأج�ر 
ال�صيف  �صم�س  اأ�صعة  حتت  خارجا  االنتظار 

ال�صتاء. واأكد  احلارقة وحتت االأمطار يف ف�صل 
اأنهم جمربون على التنقل  زبائن بريد اجلزائر  
للمراكز الربيدية املت�اجدة باملناطق املجاورة 
الذي  ال�صغط  اأمام  االأم�ال  �صحب  اأجل  من 
ي�صع  ال  والذي  منطقتهم  بريد  مركز  ي�صهده 
�صكان  اأ�صار  اأن  وبعد  الزبائن  جل  ال�صتقبال 
ت��صيع  مطلب  برفع  قام�ا  اأنهم  اإىل  املنطقة 

هذه املن�صاة لدى ال�صلطات املحلية و ال�الئية، 
ال�صاغية  االآذان  يجد  مل  مطلبهم  باأن  �صددوا 
�صن�ات  منذ  قائما  يزال  ال  امل�صكل  اأن  بدليل 
اأغريب  بلدية  �صكان  جدد  ال��صع  هذا  واأمام 
ال��صع  لهذا  املعنية  ال�صلطات  التفاتة  �رسورة 

واإيجاد ح�ل ا�صتعجاليه للق�صاء على امل�صكل.
ح- كرمي

للمنتدى  ال12  الطبعة  فعاليات  افتتحت 
مبدينة  الطاقة  ح�ل  اجلزائري-االأمريكي 
الطاقة  وزير  بح�ص�ر  االأمريكية  هي��صنت 
م�صطفى قيط�ين و الرئي�س املدير العام ملجمع 
يتمح�ر  و  قدور،  ولد  امل�ؤمن  عبد  �ص�ناطراك 

تعزيز  �صعار  حتت  ال�صنة  هذه  نظم  الذي  اللقاء 
امكانيات  ح�ل  البلدين  بني  الطاق�ية  العالقات 
تعزيز ال�رساكة بني اجلزائر و ال�اليات املتحدة 
تعزيز عالقاتهما  و  الطاقة  االأمريكية يف جمال 

التجارية يف هذا املجال اال�صرتاتيجي.

بتنظيم  املتعلق  الت�رسيع  خمالفة  بتهمة 
واإىل  من  االأم�ال  روؤو�س  وحركة  ال�رسف، 
اخلارج، متكنت م�صالح �رسطة احلدود مبطار 
ه�اري ب�مدين الدويل من ت�قيف رعية اأجنبي 
باجتاه  ال�طني  الرتاب  مغادرة  حماولته  اأثناء 

مايل  مبلغ  وبح�زته  الرتكية  اإ�صطنب�ل  مدينة 
يقدر بـ 14400 دوالر و 7500 اأورو  كان خمباأ 
م�صادرة  متت  وعليه  اأمتعته،  داخل  باإحكام 
املحج�زات وحت�يله اىل امل�صالح املخت�صة، 

ال�صتكمال االإجراءات القان�نية.
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اتهامات جدية جديدة 
لرتامب وال�صبب ابن �صلمان

االأمريكية  ب��صت”  “وا�صنطن  �صحيفة  وجهت 
اتهامات جدية للرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
م�ؤكدة اأنه يت�صرت على ويل العهد ال�صع�دي حممد 
الكاتب  مقتل  جرمية  من  لتربئته  �صلمان  بن 
اأكت�براملا�صي.   يف  خا�صقجي  جمال  ال�صحفي 
�صهر  م�صى  اإنه  افتتاحيتها  يف  ال�صحيفة  وقالت 
القان�ين  الطلب  ترامب  الرئي�س  جتاهل  على 
م�ص�ؤولية  ب�صاأن  ال�صي�خ  جمل�س  به  تقدم  الذي 
ويل العهد ال�صع�دي عن جرمية مقتل ال�صحايف 
بدال  اأنه  ال�صحيفة  واأو�صحت  خا�صقجي،  جمال 
من االلتزام بالقان�ن اأر�صل م�ص�ؤولني من الدرجة 
واخلارجية  اخلزانة  وزارة  يف  يعمل�ن  الثانية 
للت�ص�ي�س اأمام جلنة ال�ص�ؤون اخلارجية يف جمل�س 
ال�صي�خ، ومل يقدم�ا معل�مات جديدة عن جرمية 
القتل ومل يق�ل�ا اإن كان البيت االأبي�س �صيك�صف 
العهد  ويل  عالقة  ب�صاأن  حتقيقاته  نتائج  عن 
اأن  ال�صحيفة  واأكدت  خا�صقجي،  قتل  بجرمية 
و�صف  غا�صبا حيث  كان  اللجنة  اأع�صاء  فعل  رد 
ال�صينات�ر اجلمه�ري عن �صاوث كارولينا ليند�صي 

غراهام م�صاركة االإدارة بـ “التافهة”.

احلدث Ooredoo، �سريك 

الطبعة الثانية 
ل�صالون اجلزائر 
الدويل للبيئة و 

الطاقات املتجددة 
و  امل�اطنة  ،امل�ؤ�ص�صة   Ooredooتُ�صارك
الثانية  الطبعة  يف  ك�رسيك  البيئة،  على  املحافظة 
ل�صال�ن اجلزائر الدويل للبيئة و الطاقات املتجددة 
)SIEERA 2019(، الذي جتري فعالياته من 07 اإىل 
غاية 10 مار�س 2019 بق�رس املعار�س – ال�صن�بر 

البحري باجلزائر العا�صمة.
ال�رسكة  ال�صن�ي املنّظم من قبل  يُعد هذا امل�عد 
اجلزائرية للمعار�س والت�صدير )SAFEX( واملركز 
 ،)CNTPP( ال�طني لتكن�ل�جيات االإنتاج اأكرث نقاء
الكت�صاف  القطاع  وفر�صة ملحرتيف  للتبادل  اأر�صية 
البيئة  حماية  جمال  يف  واالأبحاث  االبتكارات  اآخر 
كما  العامل.  وعرب  املتجددةباجلزائر  والطاقات 
وطنية  �رساكات  لتط�ير  فر�صة  ال�صال�ن  هذا  يُعد 
من  كل  ال�صال�ن  هذا  تد�صني  حفل  ح�رس  ودولية. 
،والطاقات  البيئة  وزيرة  زرواطي،  الزهراء  فاطمة 
وزير  ب�عزقي،  القادر  عبد  وال�صيد  املتجددة، 
الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري، وال�صيد 
املهنيني،  والتعليم  التك�ين  وزير  مباركي،  حممد 
وال�صيد جمال كع�ان، وزير االت�صال،وال�صيد ح�صني 
القادر  عبد  وال�صيد  املائية  امل�ارد  وزير  ن�صيب، 
زوخ، وايل والية اجلزائر. خالل هذه الطبعة الثانية 
ل�صال�ن اجلزائر الدويل للبيئة والطاقات املتجددة، 
بلد  بينهم  من  عار�س   300 من  اأكرث  �صيجمع  الذي 
 Ooredoo �صتعر�س  �رسف،  ك�صيف  ال�صني 
ابتكاراتها امل�جهة للم�ؤ�ص�صات وخدماتها املختلفة 

املكيفة الحتياجات املحرتفني.
ال�صحة  على  قائمة  �صيا�صة   Ooredoo و�صعت 
Health-Safety-( البيئة  و  ال�صالمة  و 

و  ال�صحة  على  ت�صهر  التي   )Environment
اأول�ياتها،  البيئة �صمن  ال�صالمة يف العمل وحماية  
تاأثري  من  احلد  و  اأدائها  حت�صني  اإىل  وتهدف 
من  ال�قاية  خالل  من  وذلك  البيئة  على  ن�صاطاتها 
االأمثل  اال�صتعمال  و  النفايات  ومراقبة  التل�ث 
ا�صتعمال  اإعادة  و  تقلي�س  كذا  و  الطبيعية  للم�ارد 

النفايات.
الدويل،  االيك�ل�جي  احلدث  هذا  يف  مب�صاركتها 
اجلهد  يف  امل�صاهمة  اإىل   Ooredoo ت�صعى 
البيئة  حماية  ح�ل  التح�صي�س  اىل  الرامي  ال�طني 

وتنمية م�صتقبل طاق�ي نظيف وم�صتدام.
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