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املدر�صة الوطنية التح�صريية 
لدرا�صات مهند�ص

 الفريــق ڤايد �سالح
 يف زيارة عمل و تفقد 

قرار تقدمي عطلة الربيع و متديدها

م�ساع لعزل اجلامعة عن ال�سارع 
عقب مظاهرات اجلمعة

الأمن الوطني ينفي  �سائعة وفاة �سرطي
العملية متوقفة منذ �صنوات

 قـــــــطاع الغـــــــابات بـــــــحاجـــــــــــة 
اإىل توظيف 100األف عون  

بني التاأجيل و االإلغاء و املرحلة االنتقالية

ال�سيناريوهات املنتظرة من اأ�سحاب القرار 
 �ص4
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يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل جهود قوات 
نف�ضه،  اإرهابي  �ّضلم  ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�ش 
الع�ضكرية  لل�ضلطات   ،2019 مار�ش   09 اليوم 
ال�ضاد�ضة.  الع�ضكرية  بالناحية  بتمرنا�ضت 
ويتعلق الأمر بامل�ضمى »عقباوي عمار«، املكنى 
باجلماعات  التحق  الذي  حميمد«،  ولد  »حمة 
بحوزته  كان  الإرهابي   .2012 �ضنة  الإرهابية 
بندقية ن�ضف اآلية من نوع �ضيمونوف وكمية من 

الذخرية.
اجليد  ال�ضتغالل  وبف�ضل  مت�ضل  �ضياق  ويف 
للجي�ش  م�ضرتكة  مفرزة  ك�ضفت  للمعلومات، 
وتفتي�ش  بحث  عملية  اإثر  ال�ضعبي  الوطني 
خمباأ  البي�ش/ن.ع.2،  ولية  لبنود،  ب�ضحراء 

لالأ�ضلحة والذخرية يحتوي على:
- م�ضد�ش ر�ضا�ش من نوع كال�ضنيكوف؛

- بندقيتني )02( تكراريتني؛

- مقذوفني )02( م�ضادين للدبابات؛
- بالإ�ضافة اإىل كمية من الذخرية.

النتائج  ديناميكية  لتعزز  العمليات  هذه  تاأتي 
وحدات  خمتلف  حتققها  التي  الإيجابية 
اليقظة  ولتوؤكد مدى  ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�ش 
الوطن،  ربوع  كافة  عرب  الدائمني،  وال�ضتعداد 
لدح�ش كل حماولت امل�ضا�ش باأمن وا�ضتقرار 

البالد.

اأمن العا�صمة

توقيف مزّور وث�ئق طلب�ت الت�أ�شرات
اأوقفت م�ضالح اأمن ولية اجلزائر، �ضخ�ضا م�ضتبها فيه يف ق�ضية 

التزوير وا�ضتعمال املزّور يف حمّررات اإدارية ر�ضمية، حيث 

مّت حجز مبلغ مايل قدره )11.5( مليون �ضنتيم، هاتفني نّقالني 

خمّزن معلومات يحتوي على بع�ش النماذج لوثائق اإدارية مزورة. 

ق�ضية احلال عاجلتها م�ضالح الأمن احل�رضي الثالث بالبيار 

التابع لأمن املقاطعة الإدارية لبوزريعة وذلك اثر �ضكوى مقّدمة 

من قبل مواطن مفادها تعر�ضه للن�ضب والحتيال، حيث وعده 

هذا الخري بان يجلب له تا�ضرية دولة اجنبية بعد ان قدم له 

ال�ضحية مبلغا ماليا قدره )12( مليون �ضنتيم ليكت�ضف بعدها انه 

راح �ضحية ن�ضب واحتيال من خالل امللف املزّور الذي اعّده 

امل�ضتبه فيه الذي اوقفته عنا�رض ال�رضطة بعد حترّيات معّمقة، 

حيث عرث بداخل حقيبته الظهرية، على )11.5( مليون �ضنتيم، 

ّزن معلومات يحتوي على بع�ش النماذج  هاتفني نّقالني، خمخُ

لوثائق اإدارية اإعرتف امل�ضتبه فيه بتزويره لهذه الوثائق منها 

ملف طلب التاأ�ضرية لفائدة ال�ضاكي، كما تبنّي لحقا وجود عّدة 

وثائق مزّورة كالدفرت العائلي و�ضهادة العمل م�ضتخرجة من بع�ش 
املوؤ�ض�ضات الإدارية.

احل�يك ي�شنع احلدث
�ضنعت املراأة اجلزائرية احلدث باحلايك يف  اليوم العاملي للمراأة 

الذي حتتفى به يف  08 من مار�ش من كل �ضنة  والتي  كانت   للروح 

الوطنية كلمتها حيث خرجن  الن�ضاء اجلزائريات  بقوة اإىل ال�ضارع 

مطالبني بحقوقهن بطريقة �ضلمية  يف احلراك ال�ضعبي الذي ت�ضهده 
اجلزائر هذه الأيام.

غرداية 

ت�شجيل 26 ح�لة لداء احل�شبة مبنطقة القرارة 

الناحية الع�صكرية ال�صاد�صة

الإره�بي حمة ولد حميميد ي�شلم نف�شه

خبر في 
صورة

متحف الآثار القدمية والفنون الإ�صالمية 

عملية تخريب و �شرقة بع�ض املقتني�ت

الأ�شرة الكروية تلتحق بركب امل�شريات

�ضهدت امل�ضريات ال�ضلمية التي يقودها ال�ضعب واملواطنون يف خمتلف 
وليات الوطن تنديدا ورف�ضا للعهدة اخلام�ضة ان�ضمام الأ�رضة الكروية يف 

اجلزائر اإىل اجلمعة الثالثة من امل�ضريات التي كانت اأول اأم�ش، اأين تواجد 
لعبو فريق مولودية اجلزائر من مدينة العلمة خارج مقر اإقامتهم مل�ضاركة 
املواطنني الأحداث اإىل جانب م�ضاركة كل من رئي�ش �ضبيبة القبائل �رضيف 

مالل واملدرب نور الدين �ضعدي اجلماهري يف املظاهرات التي جرت يف 
العا�ضمة موؤكدين �ضم �ضوتهم اإىل اأ�ضوات بقية اأفراد ال�ضعب.

املدر�صة الوطنية التح�صريية لدرا�صات مهند�س

 الفريــق ڤ�يــد �ش�لــح 
يف زي�رة عمل و تفقد 

اأركان  رئي�ش  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  ڤايــد �ضالح،  اأحمد  الفريق  يقوم 
اإىل  عمل  بزيارة   ،2019 مار�ش   10 الأحد  اأم�ش  ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�ش 
املدر�ضة الوطنية التح�ضريية لدرا�ضات مهند�ش بالناحية الع�ضكرية الأوىل 
ال�ضنوي  الجتماع  خاللها  يرتاأ�ش  الفريق  لل�ضيد  �ضانحة  �ضت�ضكل  الزيارة 
لقاء  ويعقد  ال�ضعبي،  الوطني  باجلي�ش  التكوين  هياكل  وم�ضوؤويل  لإطارات 

توجيهيا مع طلبة املدار�ش الع�ضكرية.

مبنطقة  احل�ضبة  لداء  حالة   26 �ضجلت 
غرداية  �رضق  �ضمال  كلم   120  ( القرارة 
مل  اأطفال  اأغلبهم  الأخرية،  الآونة  يف   )
يخ�ضعوا للتلقيح اأو مت تلقيحهم بطريقة 
م�ضوؤويل  من  علم  غري �ضحيحة، ح�ضبما 
واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  مديرية 

ال�ضحة،  مدير  اأو�ضح  و  امل�ضت�ضفيات. 
بجميع  التكفل  مت  انه  عي�ضى،  بن  عامر 
م�ضت�ضفى  م�ضتوى  على  احلالت  تلك 
هذه  مغادرتها  قبل  القرارة  مدينة 
ثالث  و�ضع  مت  فيما  الطبية،  املوؤ�ض�ضة 
و  الطبية  املراقبة  حتت  فقط  حالت 

للخطر  معر�ضة  لي�ضت  ال�ضحية  حالتهم 
اأكرث  املنق�ضية  ال�ضنة  خالل   واأح�ضيت 
لداء  11 حالة  و  باحل�ضبة  420 حالة  من 
لدى  غرداية  بولية  الأملانية  احل�ضبة 
اأو مت تلقيهم  اأطفال مل يخ�ضعوا للتلقيح 
بطريقة غري كاملة، ح�ضب ح�ضيلة وبائية 

�ضنوية ملديرية ال�ضحة و ال�ضكان و اإ�ضالح 
امل�ضت�ضفيات. و يتعلق الأمر ب 133 حالة 
بربيان وغرداية ) 117( و املنيعة ) 81( و 
القرارة ) 61( و متليلي ) 32 حالة( ح�ضب 
عدم  اإىل  اأ�ضارت  الذي  احل�ضيلة  ذات 

ت�ضجيل اأية حالة يف2017 .

تعر�ش م�ضاء اجلمعة املتحف 
الوطني لالآثار القدمية والفنون 
الإ�ضالمية اإىل عمليات تخريب 
و�رضقة  اأجنحته،  بع�ش  طالت 
عدد من مقتنياته، بعد اإ�رضام 
املكاتب  بع�ش  يف  النريان 
وثائق  واإتالف  الإدارية 
لدى  علم  ح�ضبما  و�ضجالت 

وزارة الثقافة.
احلماية  م�ضالح  تدخلت  وقد 
دون  وحالت  ب�رضعة  املدنية 
لأجنحة  النريان  األ�ضنة  امتداد 
يف  الواقع  باملتحف  العر�ش 
و   ، بلقا�ضم  كرمي  نهج  مدخل 
الوطني  الأمن  فرق  جنحت 
ا�ضتعادة  يف  امل�ضدر  ي�ضيف 
املقاومة  لفرتة  يعود  �ضيف 

م�ضالح  وتوا�ضل  ال�ضعبية، 
على  للتعرف  حترياتها  الأمن 
الذين  املنحرفني  من  اجلناة 
امل�ضريات  هذه  ا�ضتغلوا 
بجرميتهم  ليقوموا  ال�ضلمية، 
املوروث  حق  يف  النكراء 
وامل�ضا�ش  الوطني،  الثقايف 
هامة  فرتات  يغطي  مبتحف 
اجلزائري  ال�ضعب  تاريخ  من 
الثقافة  وزير  انتقل  وقد 
اإىل  ميهوبي  عزالدين  ال�ضيد 
التي  الأ�رضار  وعاين  املتحف 
اإجراءات  واتخذت  به،  حلقت 
اإ�ضافية لتعزيز احلماية والأمن 
وللتذكري فقد حاولت جمموعة 
اإىل  الولوج  املنحرفني  من 
اأجنحة الآثار القدمية، الأ�ضبوع 

يف  تت�ضبب  اأن  دون  املا�ضي، 
اأ�رضار كبرية.

قد  ال�رضطة  قوات  وكانت 
ببع�ش  �ضخ�ش   195 اأوقفت 
اىل  ان�ضموا  العا�ضمة  اأحياء 
القيام  اجل  من  املظاهرة 

باأعمال تخريبية.
العامة  للمديرية  بيان  وذكر 
مت  انه  الوطني  لالأمن 
على  اجلمعة  نهاية  ت�ضجيل 
بقا�ضم  كرمي  �ضارعي  م�ضتوى 
معتربا  عددا  مراد  وديدو�ش 
اإىل  ان�ضموا  املنحرفني  من 
القيام  اجل  من  املظاهرة 
واأ�ضاف  تخريبية«،  باأعمال 
اأن ال�ضخا�ش هم حمل  البيان 

»حتقيقات معمقة حاليا«.

العلم الوطني بقوة مبدرج�ت حمالوي
حمالوي  ال�ضهيد  ملعب  �ضهد 
بني  الوطني  للعلم  قويا  تواجدا 
اأن�ضار فريق �ضباب ق�ضنطينة الذي 

واجه النادي الإفريقي التون�ضي يف 
اإطار دور جمموعات رابطة ابطال 
اللقاء  خالل  عربوا  اأين  اإفريقيا، 

ال�ضعبية  للمطالب  م�ضاندتهم  عن 
العهدة  �ضد  الوقوف  خالل  من 
الن�ضيد  بقوة  ورددوا  اخلام�ضة 

تو�ضح  قوية  �ضورة  يف  الوطني 
خمتلف  يجمع  الذي  التالحم 

اأطياف املجتمع اجلزائري.
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قرار تقدمي عطلة الربيع و متديدها

م�ساع لعزل اجلامعة عن ال�سارع تثري اال�ستغراب
.        عطلة ال�سيف بداية من 11 جويلية القادم اإىل 2 �سبتمرب

قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، تقدمي موعد تاريخ عطلة الربيع اإىل يوم الأحد 10 مار�س، بح�سب بيان �سادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. واأو�سح البيان الذي حمل توقيع وزير 
التعليم العايل والبحث علمي الطاهر حجار اأنه وجاء يف البيان »حتدد العطلة اجلامعية الف�سلية لل�سنة اجلامعية 2019-2018 بالن�سبة لف�سل الربيع ابتداء من يوم الأحد 10 مار�س، اإىل يوم 4 اأفريل«، يف 

حني حددت العطلة ال�سيفية بداية من 11 جويلية القادم اإىل غاية 2 �سبتمرب، من جهة ثانية اأو�سح ن�س البيان ا�ستثناء تطبيق التعليمة على املوظفني الإداريني والتقنيني واأعوان امل�سالح. 

م٫�س

هذا وكانت الوزارة قد حدد يف وقت 
الدرا�سي  املو�سم  بداية  من  �سابق 
عطلة ف�سل الربيع من 21 مار�س اإىل 

غاية 5 اأفريل.
حملة  مع  الو�ساية  قرار  وتزامن 
دعما  الطلبة  ي�سنها  التي  امل�سريات 
القائم، حيث قاموا  ال�سعبي  للحراك 
انطالق  منذ  اأحد  كل  مب�سريتني 
من  �سعدوا  حني  يف  احلراك، 
بالتزامن  الفارط  الثالثاء  خطوتهم 
على  اجلامعيني  الأ�ساتذة  ووقفة 
وبلغت  وطنيا،  اجلامعات  م�ستوى 
م�ستوى  على  الدرا�سة  عرقلة  درجة 
العديد من اجلامعات، وهو ما اأكدته 
خمتلف  من  القادمني  الطلبة  عينة 
خالل  الفارط  الثالثاء  اجلامعات 
حيث  بالعا�سمة،  املوحدة  وقفتهم 
جتمع الآلف بالربيد املركزي و�سول 
ل�ساحة موري�س اأودان وديدو�س مراد 
يف �سورة م�سغرة عن حراك اجلمعة، 
التي  الأحد  لهم يف م�سرية  �سبق  كما 
اأن  فيفري   22 يف  جمعة  اأول  تلقت 
مراد  بئر  م�ستوى  على  جتمهروا 
راي�س قبل اأن يتم تفريقهم، منعا لهم 
الرئا�سة  ملقر  التوجه  حماولة  من 

باملرادية.

�ساغور
القرار احرتازي لكنه 
يبقى جمرد ترقيعات

 
اعترب اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة 
اجلزائر 3، عبد الرزاق �ساغور قرار 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
الطاهر حجار القا�سي بتقدم عطلة 
الربيع اإىل الأحد باأنه قرار احرتازي 
للتقارير  نتيجة  جاء  ا�ستبقائي  وكذا 

الأمنية التي ت�سله.
القرار  هذا  اأن  �ساغور  اأو�سح  كما 
،و  العايل  التعليم  وزير  ي�سدر عن  مل 
�سادر  قرار  هو  بل  العلمي  البحث 
منها،  جزء  هو  التي  احلكومة  عن 
املوؤ�س�سات  عن  �سادرا  قرارا  كونه 
احلاكمة و ملقررة يف البالد، م�سيفا 
اإبعاد  هو  القرار  هذا  من  الهدف  اأن 
ال�سعبي  احلراك  عن  اجلامعة 
اخلام�سة  للعهدة  والراف�س  احلا�سل 
يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئي�س 
ظل النخراط الكبري للطلبة يف هذا 
الطلبة  اأن  »خا�سة  م�سيفا  امل�سعى، 
مليوين طالب و50 األف اأ�ستاذ جامعي 
بالإ�سافة  كبرية  طاقة  تقدم  وبالتايل 
مت  وبالتايل  وامل�ستوى  للوعي 
ا�ستبعد  باملقابل  لتقدميها،  اللجوء 

لتبقى  انعكا�سات ذلك على احلراك، 
احلل  عن  بعيدا  ترقيعات  جمرد 

الالزم.

بن عقون
الطلبة يعطون دفعا اأكرب 
للحراك خارج اجلامعات

 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  جهته  من 
عقون  بن  عي�سى   3 اجلزائر  بجامعة 
اأن  لـ«الو�سط«  ت�رصيح  يف  اعترب 
وزخم  دفعة  اإعطاء  �ساأنه  من  القرار 
اأكرب للحراك من ناحية منحهم مهمة 
احلراك  تاأطري  وهي  اجلامعة  خارج 
اأكرب بدل ا�ستيعابهم داخل اجلامعات 
وتعبريهم  جهودهم  ح�رص  واإمكانية 
حني  يف  اجلامعة،  م�ستوى  على 
باخلارج �ستعطي اأكرث دفعا للحراك.

القرار  اأن خلفيات  واأو�سح بن عقون 
اجلامعة  حماية  مربرات  لها  رمبا 
اأن  ميكن  التي  انزلقات  اأي  من 
حتدث، خا�سة يف ظل حجم احلما�س 
الكبري و�سط الطلبة، مقابل ما ميكن 
على  بالرتكيز  البع�س،  ي�ستغله  اأن 
بالطابع  م�سيدا  املمتلكات،  حماية 
ومدى  احلراك  ي�سود  التي  ال�سلمي 
باجلامعات  والأ�ساتذة  الطلبة  التزام 
اأو  تخوفاتها  للحكومة  يبقى  اأنه  اإل 

تربيراتها للتخوف من اأي انزلق قد 
اجلامعة  ومن�ساآت  املمتلكات  مي�س 
املواد  وكل  ومدرجات  قاعات  من 

باجلامعة.
على  ذلك  انعكا�س  بخ�سو�س  اأما 
مو�سحا  تاأثريها،  من  فقلل  احلراك 
الحتجاج  من  الطالب  اق�ساء  اأن 
خا�سة  لل�سارع،  �سيحوله  باجلامعة 
والنخبة، يف ظل  الوعي  اأنهم ميثلون 
بامل�ساهمة  اللتزام  على  تاأكيدهم 
يف الق�سايا الكربى التي مت�س البالد 
وهو ما متر به الآن اجلزائر، خا�سة 

مب�ستقبلهم  تتعلق  الرئا�سيات  اأن 
الآن  وبالتايل  الأجيال،  وم�ستقبل 
ال�سارع  اإىل  اجلامعات  من  �سينتقل 
بل  احلراك،  عن  التخلي  يعني  ول 
اأن  خا�سة  ال�سارع  عرب  اأكرث  دعمه 
الطلبة على م�ستوى اجلامعات كانت 
يف حت�سن �سابق يف ظل التزام الأمن 
عك�س  اجلامعي  احلرم  ولوج  بعدم 

حتويلهم لل�سارع.
كما اعترب اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية اأن 
حتويل الطلبة لل�سارع وحتى الأ�ساتذة 
يعترب قرارا لي�س مدرو�سا، قائال اأنه 

بهذا الأ�سلوب مت حرمان الطلبة من 
اأنه  اإل  باجلامعات  ال�سامل  اللتقاء 
وبالتايل  اللقاءات  تلك  وقف  يعني  ل 
حمدودا  �سيكون  الطلبة  على  التاأثري 
يف ظل حجم وعيهم وطاقات ال�سباب 
اأن  يعني  ما  وهو  بدائل،  عن  للبحث 
ا�ستيعاب  بدل  خاطئا  جاء  القرار 
خلارج  حّول  اجلامعة  داخل  احلراك 
احلراك  تاأطري  وبالتايل  اجلامعة 
يف  خطاأ  اأي  اآخر،  دفعا  ومنحه 
مهمة  الطلبة  ومنح  القرار  خمطط 

خارج اجلامعة.

اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني:

نترباأ من الدعوة اإىل االإ�سراب العام
.       ال�سلع ال�ستهالكية متوفرة ب�سكل عادي

الوطنية  اجلمعية  طماأنت 
اجلزائريني،  واحلرفيني  للتجار 
واملواطنات  املواطنني  كافة 
موؤكدة   ، املنتجات  بوفرة 
ال�ستهالكية  املواد  ندرة  عدم 
خا�سة الأ�سا�سية وعدم انقطاع 
�سبكة التوزيع مفندة الإ�ساعات 
اأدى  مما  لندرتها  روجت  التي 
تهافت كبري عليها من قبل  اإىل 
رئي�س  اأو�سح  و  املواطنني. 
و  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
يف  الطاهر،  بولنوار  احلرفيني 
اأنه  الو�سط  جريدة  مع  ات�سال 
زيادة كثرية  يف  متت مالحظة 
الطلب على املواد ال�ستهالكية، 
ب  ،قدرت  الغذائية  خا�سة 
اأدت  اأنها  مفيدا  باملائة   40
الفواكه  و  اخل�رص  ارتفاع  اإىل 
مبتو�سط 20دج للكيلوغرام  بعد 
احلديث عن الع�سيان املدين و 
و  التجار  جمعية  رئي�س  اأكد 
احلرفيني على وفرة املنتجات 
يف الأ�سواق واأن التموين بال�سلع 
اأ�سواق  �سيتم ب�سفة عادية عرب 
�ستبقى  التي  والتجزئة  اجلملة 
مفتوحة طيلة الأ�سبوع و اأ�ساف 
انه لن تتوقف احلركة التجارية 
يروج  كما  اجلزائرية  لالأ�سواق 
له البع�س ،و قال احلاج الطاهر 
من  خماوف  ب�سبب  اأنه  بولنوار 
التوزيع  �سبكة  وانقطاع  ندرتها 

و  ال�سعبي  للحراك  نتيجة 
مواطنون  تهافت  املعلومات 
الغذائية  املواد  اقتناء  على 
معلومات  اإثر  لفت  ب�سكل 
التوا�سل  مواقع  تداولتها 
الجتماعي بوجود اإ�رصاب عام 
للتجار الأيام املقبلة موؤكدا يف 
مل  الإ�رصاب  اأن  الوقت  ذات 
تتبناه اأي هيئة جتارية اأو منظمة 
املتحدث  ذات  �سكك  و  مهنية 
اإمكانية حدوثه من جهة اأخرى 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  دعا 
اإىل  التجار  احلرفيني  و  للتجار 
و  العمومية  باخلدمة  اللتزام 
و  املواطنني  حاجيات  تلبية 
امل�ساربة  اأ�سكال  جميع  جتنب 
اأنه يف  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
التوزيع  �سبكة  انقطاع  حالة 
امل�ساربة  بارونات  �سي�ستغله 
ال�سياق،  يف  الأ�سعار.  لرفع 
اجلزائرية  الأ�سواق  عرفت 
على  تهافت  و  وا�سعا  اإقبال 
الأ�سا�سية  الغذائية  املواد 
اجلزائرية  العائالت  قبل   من 
خالل  الوليات  خمتلف  عرب 
والأ�سبوع  الأخرية  ال�ساعات 
املا�سي اإقبال كبريا على خوفا 
من الندرة يف هذه املواد نتيجة 
والدعوات  ال�سعبي  احلراك 

للع�سيان املدين.
 ف.ن�سرين

مو�سى تواتي يحذر 

الع�سيان املدين  باب مفتوح على املجهول
.        املعار�سة عاجزة عن  اتخاذ موقف موحد 

الوطنية  اجلبهة  رئي�س  �سدد 
على  تواتي  مو�سى  اجلزائرية 
ملطالب  ال�ستجابة   �رصورة 
من  واخلروج  ال�سعبي  حلراك 
املناورات املوؤ�س�ساتية التي باتت 
مطالب  على  لاللتفاف  جمال 
اإلغاء  اإىل  دعوته  جمددا  ال�سعب، 
اإر�ساء  و  الرئا�سية  النتخابات 
بناء  واإعادة  انتقالية  مرحلة 
اأ�س�س  موؤ�س�سات اجلمهورية على 
جديدة احرتاما ملوقف ال�سعب .

يف  الأم�س  تواتي  مو�سى  اأكد 
باأن    ، �سحفية مبقر حزبه  ندوة 
اإىل  دعا  من  اأول  كان   حزبه 
الذهاب  و  الرئا�سيات  تاأجيل 
مو�سحا  انتقالية،  مرحلة  اإىل 
مرحلة  اإىل  »الأفانا«  دعوة  باأن 
الرئي�س  على  الإبقاء  مع  انتقالية 
كانت تفاديا  لالإنزلقات  �رصيطة 
لل�سعب عن طريق  ال�سلطة  اإعادة 

ا�ستفتاء �سعبي على الد�ستور
امل�سريات  املتحدث  وثمن 
ال�سلمية التي عا�سته اأغلب وليات 
�سحوة  هناك    « ،قائال  الوطن 
لل�سعب بعني  النظر  �سعببة  يجب 
قابل  غري  �سعب  ،فهو   الكربياء 
م�سريا  الو�ساية«،  حتت  للبقاء 
باأن الظلم و الحتقان و ا�ستفحال 
اإىل  ال�سعب  خروج  �سبب  الر�سوة 
ال�سارع الذي له احلق يف املطالبة 

باإعادة �سيادته على حد قوله. 

تزعم  حماولت  بخ�سو�س  و 
الأطياف  بع�س  قبل  من  احلراك 
ل   « املتحدث  قال  ال�سيا�سية، 
اأحد يقود ال�سعب هو الزعيم كما 

كان يقال يف الثورة«.
 ورد مو�سى تواتي على التهامات 
التي وجهت له حول اأنه من اأتباع 
لي�س  حزبه  باأن  موؤكدا  النظام، 
انتقده،  ولطاملا  للنظام  تابعا  
م�سيفا » مل نخفق ولن ن�رصق من 
ول  الزواولة  حزب  ،نحن  ال�سعب 
اأكرب  حزب �سحية للتزوير  نزال، 

هو الأفانا ».
دعوات  من  املتحدث  وحذر 
 ، والعت�سام  املدين   الع�سيان 
و�سوف  خطري   »الع�سيان  قائال 
عقباه،  يحمد  مال  اإىل  بنا  يوؤدي 
الأغنياء  اأمام  الباب  و�سيفتح 
والقطاع »، موؤكدا يف ذات ال�سدد 
على �رصورة احلفاظ على �سلمية 
احلراك، م�سريا باأن »اجلزائريني 
خرجوا يف م�سريات لي�س لتحطيم  
بل للمطالبة بتوقيف النزيف الذي 
اأثبت  ال�سعب   اأن  كما   ، فيه  نحن 
انه اأذكي  واأ�سدق وطنية ون�سجئ 
اإىل  اأن ل  ن�سل  نتمني   ، وتالحم 
ويفتح  خطاأ  هو  الذي  الع�سيان 

القتتال فيما بيننا ».
ب�رصورة   املتحدث  و�سدد 
 ، الع�سيان  كلمة  من  التوعوية 
بل  البلد  تخدم  لن  باأنها  موؤكدا 

مكلفة،  و�ستكون  �ستحطمه  
معتربا باأن  الإ�رصاب اأف�سل لأنه 
الدولة  موقف  رف�س  عن  يعرب 
فيه  �سرتاق  »الع�سيان  قائال   ،
الدماء معناه العتداء و التحطيم 
لهذه  الن�سياق  عدم  من  ولبد 

الدعوات »
الأجهزة  دور  املتحدث  واأ�ساد  
داخل  النزلقات  منع  الأمنية يف 
قيامهم  وعدم  ال�سعبي  احلراك 
و�سغوطات  ج�سدية  مب�سدات 
احل�س  اأظهر  ذلك  اأن  مربزا   ،
ال�سلك  و  املواطنني  لدى  الوطني 
الأطراف   بع�س  متهما   ، الأمني  
اأرادت    جهات  بع�س  قائال« 
الأجهزة  و  ال�سعب  بني  الت�سادم 

الأمنية ».
املقبلة  الرئا�سيات  وبخ�سو�س 
اأفريل   18 يف  اإجراءها  املزمع 
باأن  تواتي  مو�سى  اأكد   ،2019
لي�سمح  اجلزائر  يف  الو�سع 
رئا�سية،   ا�ستحقاقات  بتنظيم 
مت�سائال » ملاذا نخ�رص  56 مليار 
فا�سلة  النتخابات  لتنظيم  �سنتيم 

منذ البداية ».
ح�سور  باإمكانية  يتعلق  وفيما 
اأحزاب  اإجتماعا  يف  الأفانا 
 « املتحدث  اأو�سح   ، املعار�سة 
موقفنا من املعار�سة وا�سح فهي 
قد اأثبتت ف�سلها وغيىر قادرة على 
اتخاذ موقف موحد رغم لقاءاتها 

املتكررة ، من الأف�سل اأن يقوموا 
بحل  اأحزابهم و يوؤ�س�سون  حلركة 

وطنية ولكنهم لن يفعلوا ذلك ».
دعوته  باأن  تواتي  مو�سى  واأ�سار 
اإ�رصاف  حتت  انتقالية  ملرحلة 
قادر  باأنه  ثبوت  الرئي�س يف حالة 
، م�سريا  بذلك  له  ت�سمح  و�سحته 
�سحة  باأن   ت�رصيبات  هناك  باأن 
و   ، متدهورة  اجلمهورية  الرئي�س 
بذلك  له  ال�سحي لي�سمح  الو�سع 

باملرحلة النتقالية. 
ندوة  تنظيم  اإىل  املتحدث  ودعا 
توافق  اأر�سية  لو�سع  وطنية 
وطني توؤ�س�س على خمرج احلوار 
التوجهات  وتت�سمن  الوطني 
الكربى للدولة اجلزائرية يف كافة 
القت�سادية  و  ال�سيا�سية  جوانبها 
خمتلف  تعديل  مع  والجتماعية، 
بدءا  للدولة  امل�سرية  الن�سو�س 
خمتلف  وت�سمل  الد�ستور  من 

القوانني املنبثقة عنه.
اإعادة  على  املتحدث  واأكد 
العتبار لبدء العدالة الجتماعية 
مقومات  من  واحد  بو�سفها 
من  النابع  الوطنية  ال�سخ�سية 
املبادئ التي قامت عليها احلرية 
الوطنية، واملبادرة اإىل فتح حوار 
�سعبي ت�ساهم فيه خمتلف الفئات 
ت�سكيالت  طريق  وعن  مبا�رصة 

املجتمع املدين
اإميان لوا�س 
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ال�سيما   ، االأخرية  االآونة  ا�ستدت 
و  املكثف  ال�سعبي  احلراك  بعد 
و  ال�سيا�سية  التكهنات  املتزايد 
اأ�سحاب  التخمينات حول رد فعل 
القرار يف اجلزائر حول ما يجري 
الت�رسيبات  مرحلة  وبداية   ،
ال�سيناريوهات  و  املخارج  يف 
تاريخ  13مار�س  قبل   ، املتوقعة 
على  الد�ستوري  املجل�س  اإعالن 

ملفات املرت�سحني املقبولة .
وبداأ احلديث يف االأروقة ال�سيا�سية 
عن ت�سكيل حكومة وحدة وطنية ، 
وكذلك عن مرحلة انتقالية ، وعن 
تاأجيل  اإىل  ال�سلطة  جلوء  اإمكانية 
االنتخابات الرئا�سية اأو اإلغائها يف 

مثل هذه الظروف احلالية .
انطالق  بداية  ومنذ  االآن  وحلد 
ال�سارع  و حترك  ال�سعبي  احلراك 
على  مللفه  الرئي�س  وو�سع  و   ،
و  الد�ستوري  املجل�س  م�ستوى 
م�سبقة  رئا�سيات  عن  اإعالنه 
بالرئا�سيات  فوزه  بعد  بها  �سيقوم 
من خالل ندوة وطنية ، مل يتم اإىل 
حد االآن ت�سجيل اأي موقف ر�سمي 

لل�سلطة حول ما يجري .
وحتى الوجوه املعروفة يف �ساحة 
املواالة اختفت موؤخرا عن االأنظار 
الف�ساءات  خمتلف  يف  ،�سواء 
القنوات  يف  حتى  اأو   ، ال�سيا�سية 
التلفزيونية ، كما مت ت�سجيل غياب 
 ، االنتخابية  احلملة  ملديرية  تام 

ماعدا من ظهور زعالن باملجل�س 
الد�ستوري .

ال�سيا�سي  امل�سهد  يعرف  ومل 
و  اجلي�س  خرجات  اإال   ، موؤخرا 
الدفاع  الفريق نائب وزير  ت�رسيح 
يف  اأكد  الذي  �سالح  قايد  اأحمد 
م�ستوى  يف  �سيكون  اأنه  ر�سائله 
التطلعات ، زادها الت�رسيح  الذي 
اجلي�س يف عددها  ت�سمنته جملة 
االأخري التي جاء فيها اأن اجلي�س و 
ال�سعب حلمة واحدة وهدف واحد 
تعهد  قد  اجلي�س  كان  اأن  قبل   ،

بحماية االنتخابات .
كما �سوهد اأول اأم�س ، مت ت�سجيل 
غياب وا�سح للن�ساطات ال�سيا�سية ، 
ماعدا من قرار وزير التعليم العايل 
بعطلة لطالب اجلامعة تنطلق من 

4اأفريل  غاية  اإىل  10مار�س  اليوم 
الذي  املفاجئ  القرار  وهو   ،
رف�سه الطلبة ، حيث قرروا تنظيم 

تظاهرات رف�سا لهذا القرار .
االأطياف  خمتلف  وترتقب 
ال�سيا�سية من معار�سة و مواالة ، 
الدولة  يف  القرار  اأ�سحاب  تفاعل 
�ست�سري  وهل   ، يجري  ما  حول 
االأمور على حالها ، اأم اأنه �ستكون 

هناك قرارات ا�ستعجالية .
وكانت اأغلب وجوه املعار�سة التي 
قد  الفارطني  اليومني  اجتمعت 
اأو   ، الرئا�سيات  تاأجيل  اإىل  دعت 
اإلغائها ، وبداأت تطرح بدائل فما 
اأو  التاأجيل  بعد  ما  مرحلة  يخ�س 
التي يجب  االآلية  وماهي   ، االإلغاء 

اتخاذها .

مرحلة  املطالب  بني  من  وكان 
اإىل  انتقايل  جمل�س  اأو   ، انتقالية 
اأن هذه النقطة كانت مرفو�سة من 
فيما   ، الفاعلني  من  الكثري  طرف 
يتم احلديث عن حكومة موحدة ، 
و الدعوة اإىل قرارات �رسيعة تقوم 

بتغيري الطاقم احلكومي احلايل .
وتراقب ال�سلطات العليا يف البالد 
احلراك احلايل ، بعد تاأكد و�سول 
ال�سيما   ، اإليها  ال�سعبية  الر�سائل 
املنقولة  الر�سائل  حتى  اأنه  بعد 
بوتفليقة  املرت�سح  الرئي�س  عن 
احلراك  طياتها  يف  تهمل  مل   ،

ال�سعبي .
هناك  تكون  اأن  املتوقع  ومن 
احتواء  ملحاولة  منتظرة  قرارات 
جتاوب  و  تهدئته  و  احلراك  هذا 
مع املطالب ال�سعبية ، و التي من 
بينها ت�سكيل حكومة جديدة ، فيما 
تتوقع  اأو  متطابقة  م�سادر  ترى 
اأن  و  ال�سيما   ، لل�سلطة  ا�ستجابة 
اأمر اإلغاء االنتخابات اأو تاأجيلها مل 
، والذي كان  بال�سيء اجلديد  يعد 

اأحد ركائز مطالب املعار�سة .
ويف ظل ا�ستمرار ال�سغط ال�سعبي 
تبقى   ، ال�سلمية  على  اإ�رساره  و 
فعل  رد  اإىل  م�سدودة  االأنظار 
وماهي   ، هذا  كل  اإزاء  ال�سلطة 
 ، �ستتخذها  التي  القرارات 
املتوقعة  ال�سناريوهات  وماهي 
بر  اإىل  تقود  التي  املخارج  و   ،
اأي�سا  احلديث  يتم  ،فيما  االأمان 
الأغلب  مرتقب  ان�سحاب  عن 

املرت�سحني للرئا�سيات . 

االإ�سالح  حركة  رئي�س  دعا 
اأم�س   ، غويني  فياليل  الوطني 
اإىل  العا�سمة،  باجلزائر  ال�سبت 
االقرتاع  �سناديق  اإىل  »االحتكام 
االآراء«بني  يف  التباين  حل�سم 
ال�سيا�سية.   االأطراف  خمتلف 
ندوة  خالل  غويني  واأ�ساف 
للحركة  الوالئية  لروؤ�ساء املكاتب 
الرئا�سية  لالنتخابات  حت�سريا 
»بالقدر  انه   2019 افريل  ل18 
الراأي  اأ�سحاب  به  نحرتم  الذي 
الرئا�سيات  بخ�سو�س  املخالف 
املقبلة نعرب عن مت�سكنا امل�ستمر 
عبد  للمرت�سح  الكامل  وبدعمنا 
رئا�سية  لوالية  بوتفليقة  العزيز 
االحتكام  اإىل  وندعو  جديدة 
واىل  الدميقراطية  االأدوات  اإىل 
عن  االآراء  يف  التباين  ح�سم 
ب�سفة  االقرتاع  �سناديق  طريق 

ح�رسية«.
املرت�سح  باأن  املتحدث  اأكد  كما 
ا�ستجاب  بوتفليقة  العزيز  عبد 
للرت�سح  نا�سدوه  من  ملطالب 
وبني من يرف�سون تر�سحه لعهدة 
باخت�سار  تعهد  حيث  اأخرى 
االنتهاء  »فور  الرئا�سية  العهدة 
الوطنية  الندوة  مقت�سيات  من 
�ستنظم  التي  واجلامعة  ال�ساملة 

مبا�رسة بعد االنتخابات املقبلة« 
و قدم �ستة التزامات يف حال فوزه 
تنظيم  »يف  تتمثل  باالنتخابات 
توافق  اإىل  تق�سي  وطنية  ندوة 
وطني كبري وتغيري النظام الإر�ساء 
لبناء  جديد  �سيا�سي  نظام  ركائز 
جديد  بد�ستور  جديدة  جمهورية 
خالل  من  ال�سعب  عليه  ي�سادق 
قانون  مراجعة  وكذا  ا�ستفتاء 
م�ستقلة  اآلية  واإن�ساء  االنتخابات 
تتوىل تنظيم االنتخابات م�ستقبال 
م�سبقة  رئا�سية  انتخابات  اأهمها 
طبقا الأجندة ت�سمن انتقال �سل�س 

املو�سوع  نف�س  يف   .« لل�سلطة 
اأي�سا  تعهد  املرت�سح  باأن  اأ�ساف 
عاجلة  عمومية  �سيا�سات  بو�سع 

كفيلة 
للرثوات  العادل  التوزيع  باإعادة 
جميع  على  وبالق�ساء  الوطنية 
واتخاذ  والف�ساد  الر�سوة  اأ�سكال 
لي�سبح  والفعالة  الفورية  التدبري 
كل فرد من ال�سباب فاعال اأ�سا�سيا 
ويف  العامة  احلياة  يف  وم�ستفيدا 
االقت�سادية  التنمية  ف�ساءات  كل 

واالجتماعية«.
بيان  تقدمي  ثمن  اأخرى  جهة  من 

على  للحكومة  العامة  ال�سيا�سة 
تعترب  التي  و  الربملان  م�ستوى 
حق  تكري�س  نحو  ايجابية  خطوة 
ال�سعب يف ممار�سة حقه الرقابي 
باالأمن  م�سيدا   ، احلكومة  على 
البالد  تعي�سه  التي  واال�ستقرار 
داعيا  ،و  التحتية  البنى  وحت�سن 
ال�رسائية  القدرة  حت�سني  اإىل  

للمواطن وتي�سري اأمور حياته.
ال�سلمي  بالطابع  اأ�ساد  كما 
وبروح  ال�سعبية  للمظاهرات 
االأمن  على  واحلر�س  امل�سوؤولية 
واال�ستقرار واالأرواح واملمتلكات، 
احلميدة  ال�سفات  للعامل  ابرز  ما 
لعموم  العالية  واالأخالق 

اجلزائريني.
من  حماوالت  ا�ستهجن  كما 
موجه  ركوب  اإىل  يحاولون 
»بطريقة  حماولني  امل�سريات 
غاية يف املكر والدهاء ا�ستغاللها 
والتخطيط لتوجيهها واالنق�سا�س 
على ثمارها املرجوة لكن هيهات 
اإن يكون لهم ذلك فاملوجه عالية 
يحاول  ومن  للركوب،  قابلة  وغري 
له  يتحقق  ولن  �ستلفظه  ذلك 
�سيء«، جمددا رف�سه لكل اأ�سكال 
التدخل االأجنبي »مهما كان نوعها 
وحتت اأي عنوان اأو م�سمى كان«.

بني التاأجيل و االإلغاء و املرحلة االنتقالية

رئي�س حركة االإ�صالح الوطني فياليل غويني

 ع�صام بوربيع 

ال�صيناريوهات املنتظرة من اأ�صحاب القرار 

ال اأرى حل للأزمة �صوى القبول بقرار �صناديق االنتخاب

عقب مظاهرات اجلمعة

االأمن الوطني ينفي وفاة �صرطي

رئي�س اجلمعية اجلزائرية للطرق, فاروق �صيايل

البد من اإيجاد م�صادر متويل 
جديدة للم�صاريع الكربى 

لالأمن  العامة  املديرية  نفت 
خالل  �رسطي  وفاة  الوطني 
يف  جاء  و  االأخرية  املظاهرات 
بيانها تنفي املديرية العامة لالأمن 
الوطني نفيا قاطعا االدعاءات التي 
التوا�سل  مواقع  بع�س  تداولتها 
وفاة  مفادها  التي  و  االجتماعي 
التي  املظاهرات  خالل  �رسطي 
�سجلت يوم اجلمعة و اأ�ساف البيان 
موؤكدا عدم ت�سجيل وفيات ما عدا 
اإ�سابات متفاوتة يف �سفوف رجال 
نفى  ال�سياق  ذات  يف  و  ال�رسطة 
وال�سحافة  االت�سال  خلية  رئي�س 
الوطني،  لالأمن  العامة  للمديرية 
عبد احلكيم بلوار، وفاة �رسطي يف 
املظاهرات التي عرفتها اجلزائر 
العا�سمة وعدة مدن اجلمعة وقال 
بولوار “مل ت�سجل اأي حالة وفاة كما 
ادعت اأي حالة وفاة كما مت ن�رسه 
مواقع  يف  ال�سفحات  بع�س  يف 
و�سجلت  االجتماعي  التوا�سل 

املديرية العامة لالأمن الوطني يف 
اأولية �سقوط 112 جريحا  ح�سيلة 
يتم  ال�رسطة  اأفراد  �سفوف  يف 
التكفل بهم على م�ستوى امل�سالح 
واأفادت  الوطني  لالأمن  ال�سحية 
قوات  تدخل  باأن  احل�سيلة   نف�س 
�سارعي  م�ستوى  على  ال�رسطة 
مراد  وديدو�س  بلقا�سم  كرمي 
مكن من توقيف195 �سخ�سا حمل 

حتقيقات معمقة.
لالأمن  العامة  املديرية  ن�رست  و 
�سفحتها  على  فيديو  الوطني 
فيديو،  بفي�سبوك،  الر�سمية 
دائما  الوطني  “االأمن  بـ  عنونته 
الفيديو،  خدمتكم”ويظهر  يف 
الوطني   االأمن  رجال  ع�رسات 
انتهاء  بعد  ليال،  بالعا�سمة، 
على  مغادرين  ال�سلمية  امل�سريات 
�سوت زغاريد الن�سوة، وت�سفيقات 

املواطنني
ف.ن�صرين 

اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  اأكد 
للطرق، فاروق �سيايل اأم�س ال�سبت 
على �رسورة اإيجاد م�سادر متويل 
خمتلف  الإجناز  اخرى  جديدة 
املن�سئات  و  الكربى  امل�ساريع 

القاعدية.
و قال �سيايل يف ت�رسيح لل�سحافة 
الوطني  املوؤمتر  هام�س  على 
للطرق  اجلزائرية  للجمعية  الرابع 
نظرة  لدينا  تكون  اأن  »يجب  اأنه 
جديدة بالن�سبة للم�ساريع الكربى و 
املن�سئات القاعدية لي�س بالتخلي 
عنها و اإمنا الإيجاد م�سادر متويل 
اخرى خمتلفة عن التي مت اللجوء 

اإليها يف املا�سي و حاليا«.
لالأ�سغال  ال�سابق  الوزير  اأ�ساف  و 
الكربى  امل�ساريع  اأن  العمومية 
و  العمومية  االأ�سغال  جمال  يف 
من  متويلها  يتم  الطرق  اجناز 
حان  انه  معتربا  الدولة،  طرف 
يف  جديدة  نظرة  لت�سور  الوقت 
اأن  �سيايل  اأو�سح  و  املجال.  هذا 
تقدمي  يف  يتمثل  اجلمعية  دور 
اإىل  للو�سول  للحكومة  مقرتحات 
حلول اأجنع و اإيجاد البديل لتمويل 
جانب  اإىل  الكربى  امل�ساريع 
الطرق  �سبكة  على  املحافظة 

يف  االجنازات  خمتلف  و  الوطنية 
جمال االأ�سغال العمومية.

تقييم  حول  �سوؤال  على  رده  يف  و 
قال  باجلزائر،  الطرق  �سبكة 
�سيايل اأنه تعترب »اأح�سن بكثري من 
عدة �سبكات يف البلدان االإفريقية 
بجنوب  املتواجدة  تلك  با�ستثناء 
ال�سبكة  اأن  م�سيفا  اإفريقيا«، 
الثانية  تعترب  للطرق  اجلزائرية 
على امل�ستوى االفريقي باأكرث من 
و  املعبدة  الطرق  من  باملائة   80
عرب  امل�سالك  من  العديد  اجناز 

الوطن.
و  العمومية  االأ�سغال  وزير  كان  و 
الوحيد طمار  بالنيابة، عبد  النقل 
مبنا�سبة  مداخلته  يف  اأكد  قد 
افتتاح اأ�سغال املوؤمتر على اأهمية 
عامل اجلودة يف اجناز الطرق من 
اجل التقلي�س من املبالغ ال�سخمة 

التي ت�رسف يف جمال ال�سيانة. 
املوؤمتر  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
للطرق  اجلزائرية  للجمعية  الرابع 
ينظم حتت �سعار » الطريق تراث 
مدار  على  �سيعرف  م�سرتك« 
عدة  حول  تقنية  ور�سات  يومني 
و  الطرق  باجناز  متعلقة  موا�سيع 

الدرا�سات و ال�سيانة. 

تتوجه االأنظار هاته االأيام اإىل اأ�صحاب القرار يف الدولة , حول ما يتم �صياغته االأيام القليلة املقبلة 
, وبداأـت مرحلة التخمينات و التكهنات و�صط االأروقة وال�صالونات ال�صيا�صية حول ال�صيناريوهات 

املتوقعة فيما يخ�س االنتخابات املقبلة .
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 مافيا جديدة ت�سيطر
 على اأ�سواق  املوا�سي 

اأ�شعار اللحوم مر�شحة 
لالرتفاع يف رم�شان
حذرت جمعيات املوالني بواليات النعامة  

�سعيدة ، تلم�سان و�سيدي بلعبا�س من  االرتفاع 
الكبري يف اأ�سعار اللحوم  خالل �سهر رم�سان 

املعظم بفعل �سيطرة  بارونات املوا�سي على  
عدد كبري من املا�سية يف فرتة غلق االأ�سواق  

وحاجة املوالني  اإىل االأموال ل�رشاء العلف 
والتكفل  مبا�سيتهم  التي اأ�سابها طاعون 

املجرتات ال�سغرية التي اأدارت له م�سالح 
الفالحة ظهرها ،االأمر الذي اأدى اإىل ظهور 

مافيا متكنت من ا�ستغالل الو�سع وال�سيطرة 
على امتالك املوا�سي التي �سوف حتدد 

اأ�سعارها  ا�ستعدادا لرم�سان املعظم وت�ستمر 
اإىل عيد االأ�سحى بعده  .

اأكد ممثل املوالني  بوالية  تلم�سان  ال�سيد 
بلحران حممد اأن نق�س اللحوم احلمراء 

باالأ�سواق واالإبقاء على االأ�سواق مغلقة ملدة 
�سهرين  �سبب كاف لنق�س اللحوم  رغم اأننا نعلم  

اأن الغلق مرتبط بنهاية حملة اللقاح املوجه 
ملكافحة داء طاعون املجرتات ال�سغرية ،بحكم 

انه   يوؤثر على اللحوم املوجهة لال�ستهالك 
الن مدة حتلل اللقاح  يف ج�سد املا�سية حمددة 

ب21 يوم االأمر الذي من �ساأنه اأن يوؤثر على 
�سحة امل�ستهلك ، كما اأن ارتفاع اأ�سعار اللحوم 

احلمراء �سببه ندرة املا�سية  بفعل غلق االأ�سواق  
التي �ستفتح اأبوابها قريبا، موؤكدا انه ي�سعى بكل 

ما اأوتي من قوة من اجل  توفري اللحوم ل�سهر 
رم�سان ، حيث ورغم اخل�سائر التي تكبدها 

املوالني والتي ترتاوح  بني 5االف راأ�س بتلم�سان  
اىل 20 الف راأ�س بالنعامة وما تكبده املوالون 

من خ�سائر دون دعم اأو توفري اللقاح لكنهم 
يعملون على توفري اللحوم لهذا ال�سهر املبارك 

يف حالة زوال داء الطاعون  ومعه توقيف 
التلقيح الذي مينع من ا�ستهالك اللحوم ملا له 
من ماآثر �سلبية على �سحة املواطن ،  م�سريا 

اأن املوالني  متخوفني من تدخل ال�سما�رشة 
اللذين  ا�ستغلوا و�سعية املوالني الذين وجدو 

اأنف�سهم دون مداخيل وال علف و�رشعوا موؤخرا 
يف �رشاء املا�سية من اأ�سحابها اللذين  اأرادوا 

التخل�س من عدد ال ي�ستهان به من الروؤو�س 
اجتنابا للخ�سارة التي ت�ساف  ل�سياع اأالف �سغار 

اخلرفان ، هو االأمر الذي من �ساأنه ان يب�سط 
�سيطرة على ال�سوق خا�سة بواليات تلم�سان 
النعامة ،�سعيدة وجنوبي بلعبا�س وتلم�سان ، 

م�سريا اأن الدولة كان عليها توفري اللقاح والعلف 
باكرا لتفادي ا�ستغالل البارونات وال�سما�رشة 
للو�سع ، وهو االأمر الذي اأكد اأحد كبار موايل 

منطقة الق�سدير بالنعامة الذي اأكد ان الو�سع  
ال يبعث على االرتياح ، ويف حالة ا�ستمرار 

طاعون املجرتات ال�سغرية ومععه حملة التلقيح 
فان  اللحوم �ستكونناذرة يف رم�سان بحكم ان 
املوا�سي امللقحة الميكن ذبحها وا�ستهالك 
حلومها الن ذلك يوؤثر على �سحة امل�ستهلك  

بحكم ان اللقاح ميتد ملدة 21 يوماعلى االأقل يف 
ج�سد املا�سية  قبل التحلل ، هذا ونف�س االأمر 
اأ�سار موال اآخر مبنطقة �سعيدة  يف حني اأ�سار 

دحمان التاج  املقيم براأ�س املاء جنوب بلعبا�س 
اأن الو�سع اليب�رش بخري الأن  دواويني احلبوب 

والبقول اجلافة تخلت عن املوالني الذين 
تكبدوا خ�سائر كبرية لوحدهم  ومل يتم تدعيمهم 

باالأعالف ، كما اأن البياطرة ا�ستغلوا الو�سع 
للبزن�سة باللقاح وتخفي�س اجلرعات  ما اثر على 

الرثوة احليوانية ما اأدى اإىل تقل�سها و�سيطرة 
عليها املافيا التي �ستتحكم يف ا�سعارها  .

حممد بن ترار

و�سل  وطني  باإ�رشاب  مهددين  
االحتجاجية  الوقفات  بعد  القطاع  
املا�سي  ال�سهر  خالل  نظمت  التي 
اجل  من  املديريات  م�ستوى  على 
ال�سباب قبل  وتكوين  �سمان توظيف 
من  الغابات  حماية  ل�سمان  ال�سيف 

احلرائق واال�ستنزاف الب�رشي .
هذا وقد ك�سف ع�سو النقابة الوطنية 
الدين  نور  ال�سيد  الغابات  لعمال 
خواتري يف ت�رشيح �سحفي اأن الغابة 
بفعل  حقيقي  خطر  يف  اجلزائرية 
فتحته  الذي  الع�سوائي  اال�ستثمار 
مب�سلحة  االهتمام  دون  الوزارة 
ان  النقابة  واأ�سارت  هذا   ، الغابة 
غياب  نتيجة  بالزوال  مهدد  القطاع 
يتقاعد  الذي  الوقت  يف  التوظيف  

اأن  حيث   ، �سنويا  القطاع  عمال 
توظيف  اىل  حاجة  يف  القطاع  
حماية  على  للوقوف  عون  100الف 
 ، الوطن  اأنحاء  مبختلف  الغابات 
يعانيه  الذين  االإهمال  عن  ناهيك 
االآلية   الرتقية  غياب  من  املوظفني 
االأطباء  منه  ا�ستفاد   ما  غرار  على 
التجاوزات  عن  ناهيك   ، البيطريني 
فرق  مفت�سي  اأن  حيث  التوظيف  يف 
للتوظيف  عامني  ملدة  تكوين  تلقوا 
بتوظيفهم  تفاجئوا  لكنهم  كمفت�س  
ذلك  اإىل  ، �سف  مفت�س فرقة فقط 
عمال الغابات تكونوا ملدة 18 �سهر 
للتوظيف كعرفاء قبل اأن يتم توظيفهم 
كاأعوان ، هذا يف الوقت  الذي حرم 
ال�سبيهني  االأعوان  من  القطاع 
 ، الع�سكرية  االأ�سالك  غرار  على  
م�سكل  اإىل  ت�ساف   امل�ساكل  هذه 
التعيني يف املنا�سب  املح�سوبية يف 

العليا   وكذا التكوين يف اخلارج الذي 
ت�ستمتع به اأطراف معينة دون غريها 
 ، الكفاءة   مقيا�س  اإىل  اللجوء  دون 
الغابات مل ي�ستفيدوا من  كما عمال 
التنازل على ال�سكنات  الوظيفية مثل 
تقاعد  اأن   كما   ، القطاعات  باقي 
توظيف  دون  العمال  من  العديد 
ا  كبري  نق�سا  يعي�س  القطاع  جعل 
خا�سة يف جمال االأعوان الب�سطاء ، 
حيث اأن القطاع حتول اإىل جملة من 

نق�س  اإىل  ي�ساف  هذا   ، امل�سوؤولني 
الغابة  حلماية  واملعدات  العتاد 
مديريات  اأن  حيث   ، بها  والنهو�س 
على  �سارت حتوي  بالوالية  الغابات 
نق�س  ظل  يف  فقط  امل�سوؤولني 
حتوي  احلظرية   اأن  كما  االأعوان 
واأخرى  املعطلة  املركبات  مئات 
ي�سعب  ما  �سيئة   حالة  ويف  مهرتئة 
ا�ستغاللها  االأمر الذي يجعل  عمال 

الغابة يعملون يف و�سعية مزرية .

حممد بن ترار

للجي�س  م�سرتكتان  مفرزتان  حجزت 
ال�سبت  اأم�س  ال�سعبي،  الوطني 
كلغ   650 قرابة  الطارف  و  بخن�سلة 
الكيف املعالج مع توقيف ثالثة  من 
به  اأفاد  ما  ح�سب  خمدرات،  جتار 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.
اإطار  »يف  و  اأنه  البيان  يف  جاء  و 
اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية  حماربة 
الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة 
ال�سعبي، فجر اليوم 09 مار�س 2019 

بخن�سلة بالناحية الع�سكرية اخلام�سة، 
تاجر خمدرات كان على منت �ساحنة 
الكيف  من  �سخمة  بكمية  ملة  حمحُ
كيلوغراما،   )630( بـ  تقدر  املعالج 
اأخرى  م�سرتكة  مفرزة  اأوقفت  فيما 
بحوزتهما  خمدرات   )02( تاجري 
املادة  نف�س  من  كيلوغراما   )19،5(

بالطارف«.
من  بكل  متفرقة  عمليات  خالل  و 
مترنا�ست وبرج باجي خمتار بالناحية 

مفارز  »اأوقفت  ال�ساد�سة،  الع�سكرية 
ع�رشة  ال�سعبي،  الوطني  للجي�س 
منقبني عن الذهب و�سبطت �ساحنة 
و )40( مولدا كهربائيا و )20( مطرقة 
عن  للك�سف  اأجهزة  و)09(  �سغط 

املعادن واأكيا�س 
الذهب،  وخام  احلجارة  خليط  من 
اأخرى مبنطقة  مفرزة  �سبطت  فيما 
بالناحية  اأمنا�س  بعني  الدبداب 
كامريا   )498( الرابعة،  الع�سكرية 

توابعها«،  اإىل  باالإ�سافة  للمراقبة 
جهة  ومن  ذاته  امل�سدر  ي�سيف 
الدرك  عنا�رش  »اأوقف  اأخرى، 
منت  على   )02( مهربني  الوطني، 
من  وحدة  بـ)5230(  ملة  حمحُ �ساحنة 
خمتلف امل�رشوبات بالوادي بالناحية 
الع�سكرية الرابعة، يف حني مت �سبط 
الذخرية  من  كمية  و  �سيد  بندقيتي 
بالناحية  بتب�سة،  خرطو�سة(   425(

الع�سكرية اخلام�سة«. 

�رشق  تارمونت  بلدية  �سكان  نا�سد 
عا�سمة والية امل�سيلة ال�سلطات املحلية 
يف اال�ستجابة الن�سغاالتهم من النقائ�س 
املرافق  ملختلف  كانعدام  وامل�ساكل 
يعي�سون  جعلهم  ما  وهو  ال�رشورية  
ازاء  تدمرهم  مبدين  �سعبة  ظروف 
متاطل ال�سلطات املحلية يف اال�ستجابة 
الن�سغاالتهم املرتبطة بحياتهم اليومية 

تخت�رش  والعزلة  احلرمان  يزال  فال 
التنمية  النعدام  نتيجة  �سكانها  يوميات 
التي مل ت�ستفد منها وحالة بيئية كارثية 
ت�سودها الفو�سى و االإهمال حيث �رشح 
التقتهم  الذين  املواطنني  من  العديد 
امليدانية  جولتها  خالل    « »الو�سط 
�سخطهم  و  ا�ستيائهم  عن  للبلدية 
و  املحلية  ال�سلطات  على  ال�سديدين 

تكلف  التي مل  �سواء  على حد  الوالئية  
التي  املتكررة  بالوعود  �سوى  نف�سها 
واحلمالت  املنا�سبات  بها يف  متطرهم 
االنتخابية  على حد قولهم   واأول فئة 
والعزلة هي  االإهمال  مت�رشرة من هذا 
فئة ال�سباب من �سكان املنطقة خا�سة 
الذين  اجلامعات  و  املعاهد  خريجي 
على  ق�ست  التي  البطالة  ي�سارعون 

حيث  واأحالمهم،  اأمالهم  و  طموحاتهم 
املقاهي  �سوى  ال�سباب  هوؤالء  يجد  ال 
للرتفيه عن م�ساكلهم اليومية اأمام غياب 
ا�ستياء  من  ومازاد  �سبانية   ف�ساءات 
اإليها  األت  التي  احلالة  هي  ال�سكان 
اأحيائهم التي جراء انعدام ادين مظاهر 

التهيئة  احل�رشية .
عبدالبا�سط بديار   

 09 اإىل   07 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
مار�س 2019 و اإىل غاية �سبيحة اأم�س 
على ال�ساعة الثامنة �سباحا )اأي خالل 
وحدات  �سجلت  االأخرية(  �ساعة   48
احلماية املدنية 5135 تدخل يف عــدة 
مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على 

من   اال�ستغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر 
التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف 
اأن�سطة  جماالت  خمتلف  �سملت 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي،  االإجالء 

هذا  على  ...الخ.  االأمنية  االأجهزة  و 
النحو �سجلت عدة حوادث مرور منها 
 06 وفاة  يف  ت�سببت  دموية  االأكرث   09
واإ�سابة  احلوادث  مكان  يف  اأ�سخا�س 
اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  اأخرين   17
ثم  احلوادث  مكان  يف  اإ�سعافهم  مت 

نقلهم ملختلف امل�ست�سفيات املحلية، 
اأثقل ح�سيلة �سجلت على م�ستوى والية  
اجلزائر  بوفاة 01 �سخ�س واإ�سابة 02 
اأخرين، على اإثر ا�سطدام بني �سيارتني 
على م�ستوى الطريق ال�رشيع اجلزائر 

وتيبازة على م�ستوى بلدية زرالدة.

بخن�سلة و الطارف 

بلدية تارمونت بامل�سيلة 

بني 07 اإىل 09 مار�س 2019

حجز قرابة 650 كلغ من الكيف املعالج 

انعدام املرافق الرتفيهية و الريا�شية يوؤرق ال�شكان   

اإرهاب الطريق يح�شد اأرواح 6 اأ�شخا�ص

العملية متوقفة منذ �سنوات

قطاع الغابات بحاجة اإىل 
توظيف 100األف عون 
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دقت الفيدرالية  الوطنية للغابات البيئة و الطبيعة 
يف بيان لها ناقو�س اخلطر مطالبة وزير الفالحة 
بالتدخل حلماية الغابات من ال�ستنزاف واإنقاذ 
القطاع من الزوال عن طريق فتح  التوظيف  يف 

القطاع الذي يحتاج اإىل حدود 100 األف عون  للتكفل 
ب04 ماليني هكتار من الغابات والتكفل باملطالب 

الجتماعية لعمال القطاع الذين انهارت م�ستوياتهم 
الجتماعية مقارنة بالقطاعات الأخرى .



وقال الداعون اإىل مواكبة احلراك 
ال�سعبي املطالب باحرتام الد�ستور 
، اأن النقابيني مطالبون باالن�سمام 
هنا  من  تعالت  التي  االأ�سوات  اإىل 
اأو هناك ل�سحب الب�ساط من االأمني 
اجلزائريني   العمال  الإحتاد  العام 
الذي  ال�سعيد  �سيدي  املجيد  عبد 
اأ�سبح من املغ�سوب عليهم ، واأ�سار 
هوؤالء اإىل اأنه على النقابيني تك�سري 
حاجز اخلوف، وقول كلمتهم لو�سع 
حد للممار�سات التي تنتهجها هذه 
الهيئة النقابية ، منها االلتفاف على 
اإرادة العمال يف اختيار ممثليهم يف 

الفروع النقابية لل�رشكات .
ودعا الغا�سبون النقابيني مبختلف 
يف  االنخراط  اإىل  مواقعهم 
امل�ساعي الرامية اإىل قلب الطاولة 
على نقابة �سيدي ال�سعيد وتخلي�ص 
العمال من اال�ستعباد ، معتربين  اأنه 
النقابيني  لتحرك  املنا�سب  الوقت 
وقول كلمتهم بعيدا عن اأي ت�سييق 
. وكان العديد من العمال قد عربوا 
بـ  و�سف  ما  من  امتعا�سهم  عن 
متار�سها  التي   « التجاوزات   «
اإزاء  للعمال  املحلية  االحتادات 
النقابية  الفروع  جتديد  انتخابات 
العمال  ا�ستكى  حيث   ، لل�رشكات 
مرارا من التدخالت غري القانونية 
للهيئات النقابية ، يف حتديد م�سري 

هذا  يتم  حيث    ، الفروع  مكاتب 
ال�سكاوى  نف�ص  ح�سب  الغالب  يف 
ح�سم  اجل  من  والتزوير  بالتحايل 

انتخابات ممثلي العمال .
توقع  يرى  ذكره  مت  ما  واأمام 
ورقلة  يف  النقابي  لل�ساأن  متابعون 
وحا�سي م�سعود املعروف بعا�سمة 
اأ�سوات  تتحد  باأن   ، النفط  
النقابيني والتحرك �رشيعا ا�ستجابة 
من  اأكرث  على  املتزايد  للحراك 
العام  باالآمني  لالإطاحة  �سعيد 
اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد 

يقودها  التي  الهيئة  عرفت  الذي 
باجلملة  وا�ستقاالت  ان�سقاقات 
ينظم  اأن  املنتظر  من  حيث   ،
اإىل  نفطية  �رشكات  يف  نقابيون 
ال�سعبي  للحراك  الداعم  احلراك 
، وبح�سب نف�ص امل�سادر فاإنه من 
االأو�ساط  اأن تعرف  غري امل�ستبعد 
مع  ت�سامنا  الوالية  يف  النقابية 
نقابة  اإ�سقاط  اإىل  الرامية  اجلهود 
�سيدي ال�سعيد من حترير قواعدها 
من االإخفاقات واملهازل امل�سجلة 
امله�سومة  احلقوق  ال�سيما 

هذه   اقرتفتها  التي  واالنتهاكات 
الهيئة النقابية على مدار عقود . 

اأن م�سادر مقربة من بيت  ومعلوم 
اأكدت  اأويحي  اأحمد  االأول  الوزير 
التحاق  من  متخوفة  احلكومة  اأن 
ال�رشكات  عمال  من  االآالف  مئات 
النفطية بركب احلراك االجتماعي 
لالأ�سبوع  اجلزائر  ت�سهده  الذي 
الذي  االأمر  وهو   ، تواليا  الثالث 
من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبا على االإنتاج 
املحروقات  جمال  يف  واالإنتاجية 

باجلزائر .

بوالية  �سالح  عني  بلدية  ت�سهد 
الأطنان  مرعب  انت�سار  مترنا�ست  
النفايات املنزلية من قمامات واأو�ساخ 
بال�ستيكية وقاذورات وبقايا خملفات 
تبعيات  له  كان  و�سع   ، البناء  مواد 
لكنه   ، ال�ساكنة  معي�سة  على  �سلبية 
فتح باب الت�ساوؤل على م�رشاعيه عن 
مل�سلحة  املر�سودة  املاليري  م�سري 
النظافة والوقاية على م�ستوى البلدية 
، وكذا م�ساريع اجلزائر البي�ساء التي 
الواقع  ار�ص  على  اأثر  لها  يظهر  مل 
مهتمة  حملية  جمعيات  ك�سفت   .
بال�ساأن البيئي ببلدية عني �سالح ، اأن 
 ، وبائية  بكارثة  االأخرية مهددة  هذه 
طن    500 عن  يزيد  ما  اإح�ساء  بعد 
ال�سوارع  املكد�سة يف  القمامات  من 
واالأحياء ال�سعبية والتجمعات ال�سكنية 
احلديثة الن�ساأة ، خا�سة اإذا علمنا اأن 
الو�سع املتفاقم كان له تبعيات �سلبية 
التف�سي  ، �ساهمت ب�سكل مبا�رش يف 
التي   ، ال�سالة  للكالب  الرهيب 
وتفر�ص  املدينة  حتا�رش  اأ�سبحت 
 ، املواطنني  على  للتجول  حظرا 
غاية  واىل  ال�سم�ص  غروب  مبجرد 
يوم  ال�ساعات املبكرة من �سباح كل 
نا�سد  فقد  �سلة  ذي  �سياق  ويف   ،

الرقابية  االأدوات  املتحدثني  ذات 
لفتح   ، العاجل  التدخل  ب�رشورة 
حتقيق معمق يف مالب�سات الفو�سى 
وحالة الت�سيب واالإهمال ، التي تخيم 
على ن�ساط م�سالح النظافة والوقاية 
ال�سعبي  املجل�ص  م�ستوى  على 
اجلزائر  م�ساريع  كذا  و   ، البلدي 
دون  املاليري  التهمت  التي  البي�ساء 
يثري  ومما  املرجوة،  النتائج  حتقيق 
املقلق  االرتفاع  هو  حمدثنا  قالقل 
حلاالت املر�سى امل�سابني مبختلف 
و  اجللدية  كالل�سامنيا  االأمرا�ص 
احل�رشات ال�سامة  .  من جهة ثانية 
 ، حمدثينا  من  االأخر  البع�ص  ذهب 
اإىل اأبعد من ذلك عندما اأكدوا ، بان 
 ، تزور  مل  القمامات  فع  ر  �ساحنات 
والعرب  املرابطني  ق�رش  من  كل 
منذ  والربكة   الزاوية   ، ،الدغام�سة 
املكتب  هوؤالء  حذر  حيث   ، اأ�سابيع 
البلدي  ال�سعبي  باملجل�ص  التنفيذي 
النتائج  ببلدية عني �سالح  من مغبة 
املفا�سلة  �سيا�سة  النتهاج  الوخيمة 
االأحياء  بني  القمامات  رفع  يف 
ال�سعبية العريقة و التجمعات ال�سكنية 

احل�رشية اجلديدة .
�أحمد باحلاج

جت�سيدا لل�سيا�سة املنتهجة من قبل 
و  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
العام  املدير  ال�سيد  راأ�سها  على 
بتعزيز  القا�سية  و  الوطني  لالأمن 
وتوطيد العالقة بني منت�سبيها و بني 
خمتلف االأجهزة االأمنية امل�سرتكة، 
ل�رشطة  اجلهوية  املفت�سية  اأبت 
حفل  الإقامة  ب�سار  الغربي  اجلنوب 
املراأة  عيد  مبنا�سبة  تكرميي 
امل�سادف للثامن )08( مار�ص حتت 
اجلهوي  املفت�ص  ال�سيد  اإ�رشاف 
بح�سور  الغربي  اجلنوب  ل�رشطة 
اإطارات، رتباء، م�ستخدمني �سبهيني 
املدعوات  ال�سيدات  بع�ص  وكذا  

على �رشف هذا احلفل و املنتميات 
امل�سرتكة  امل�سالح  ملختلف 
الوطني،  الدرك   : يف  املتمثلة 
اجلمارك   ، املدنية  احلماية 
 . الغابات  حمافظة  و  اجلزائرية 
خالل هذا احلفل املقام مت قراءة 
لالأمن  العام  املدير  ال�سيد  ر�سالة 
منت�سبات  لكافة   املوجهة  الوطني 
االأمن الوطني مبنا�سبة عيد املراأة 
ودورها  اإ�سهاماتها  كلمته  مثمنا يف 
لالأمن  العامة  املديرية  يف  الفعال 
الوطني ويف اخلتام مت تقدمي هدايا 

للح�سور .
�أحمد باحلاج

يف اإطار حماربة ظاهرة االإجتار غري 
واملوؤثرات  باملخدرات  امل�رشوع 
االأمن  عنا�رش  العقلية، متكنت 
توقيف  من  اخلام�ص،  احل�رشي 
 ) �سنة   26( العمر  من  يبلغ  �سخ�ص 
املخدرات  على  احليازة  ق�سية  يف 
اال�ستهالك  ق�سد  معالج(  )كيف 
ال�سخ�سي. وقائع الق�سية تعود اأثناء 
عملية املراقبة والتفتي�ص الروتينية 
م�ستوى  على  ال�رشطة  لعنا�رش 
توقيف  مت  وعليه  الواد،  قطع  حي 
واالإدارية  االأمنية  للمراقبة  مركبة 
لعملية  ال�سائق  اإخ�ساع  وعند 

التلم�ص اجل�سدي �سبط على قطعة 
خمدرات (كيف معالج)  يقدر وزنها 
�سيجارتني  اإىل  غ باالإ�سافة  بـ 0.65 
لال�ستهالك، وعليه  معدة  ملفوفتني 
الإمتام  املقر  اإىل  مت  حتويله 
رفقة  القانونية  االإجراءات 
املحجوزات، بعد ا�ستكمال التحقيق 
ال اأمام  الذكر  ال�سالف  مت تقدمي 
لت ا  ، املخت�سة ئية  لق�سا ا جهات 

 06 �ستة  حكم  ي اأ�سدرت يف حقه 
مالية  وغرامة  نافذة   اأ�سهر حب�ص 

نافذة قدرها 40000 دج.
�أحمد باحلاج

بد�أت �أ�سو�ت نقابية من بع�ض �ل�سركات �لبرتولية يف حا�سي م�سعود تطالب باإبد�ء مو�قف من �حلر�ك 
�ل�سعبي و�الن�سمام �إىل رقعة �لغ�سب من �الحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني ، وقال بع�ض �لنقابيني �أن عمال 

�ملن�سوين حتت �الحتاد �ملحلية مطالبة باتخاذ مو�قف م�سرفة من ما يحدث يف �مل�سهد �لوطني .

��ستجابة �إىل �حلر�ك �ملتز�يد يف �مل�سهد �لوطني

�أحمد باحلاج 

 حتركات نقابية يف ورقلة
 للإطاحة ب�سيدي ال�سعيد 

املجال�ص  م�سالح  با�رشت 
بلدية   30 بـ  البلدية   ال�سعبية 
بواليات اجلنوب الكبري، يف اتخاذ 
 ، القانونية  و  االإدارية  الرتتيبات 
الإرجاع  600مليار �سنتيم مليزانية 
العجز  ب�سبب   ، العمومية  الدولة 
ما  اإطار  يف  ا�ستغاللها  يف  الكبري 
ي�سمى باملخطط التنموي البلدي 

اخلا�ص ب�سنة 2018  املنق�سية .
�سناع  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
القرار على م�ستوى واليات ورقلة 
االأغواط،اأدرار   ، ،مترنا�ست 
بلدية   30 م�سالح  اأن   ، وب�سار  
الراهن  الظرف  يف  م�سطرة   ،
االإجمالية  قيمته  ما  اإرجاع  على 
الدولة  خلزينة  �سنتيم  مليار   600
االأميار  عجز  بعدما   ، العمومية 
تغطية  اإطار  يف  ا�ستغاللها  على 
للمخ�س�سات  املالية  النفقات 
املجاالت  �ستى  يف  التنموية 
العمليات  برامج  على  املح�سوبة 
املخططات  اإطار  يف   ، التنموية 
�سنة  مبيزانية  اخلا�سة  البلدية 

اأرجعت  وقد   ، الفارطة   2018
يف  الرئي�سي  ال�سبب  اجلهات  ذات 
الرقابية  االأدوات  تفاوت  اإىل  ذلك 
اأع�ساء  بني  اخلفية  ال�رشاعات  و 
 ، املذكورة  ال�سعبية  املجال�ص 
االأميار  متكني  دون  حال  مما 
املداوالت  على  امل�سادقة  من 
التهيئة  مب�ساريع  املتعلقة 
وحتى   ، والعمرانية  احل�رشية 
املر�سودة  املالية  املخ�س�سات 
يف اإطار االإعانات املتعلقة مبلف 
للبناء  ال�ساحلة  االأرا�سي  توزيع 
اإعانة  احل�رشي املدعومة يف كل 
تولد  و�سع   ، �سنتيم  مليون   100 بـ 
غري  واحتقان  غليان  حالة  عنه 
بهاته  ال�ساكنة  لدى  م�سبوقني 
املناطق ، مهددين يف ذات ال�سياق 
مبا  للمطالبة  لل�سارع  باخلروج 
و�سفوه بحقهم امله�سوم واملتمثل 
يف  توفري �رشوريات العي�ص الكرمي 
. ويف مو�سوع مت�سل فقد طالبت 
بال�ساأن  مهتمة  حملية  جمعيات 
و�سكاوى  مرا�سالت  يف   ، التنموي 

مرفوعة   ، احتجاجية  وعرائ�ص 
مل�سالح والة اجلمهورية ، ب�رشورة 
التدخل العاجل وال�سخ�سي الإحالة 
�سالفة  البلدية  ال�سعبية  املجال�ص 
القانونية  امل�ساءالت  اأمام  الذكر 
التي  احلقيقية  االأ�سباب  لك�سف   ،

و  املنتخبون  متكني  دون  حالت  
العام  املال  ا�ستغالل  يف  االأميار 
للتكفل بان�سغاالت ال�سكان ومن ثم 
حتريك عجلة التنمية الإخراج هذه 

االأخرية من عنق الزجاجة . 
�أحمد باحلاج

�ل�سر�عات �ملحتدمة بني �ملنتخبني تع�سف بالتنمية �ملحلية

30 بلدية جنوبية تعيد 600 مليار خلزينة الدولة 

ّ .  خماوف من �إ�سر�ب عمال �ل�سركات �لنفطية 

مترن��ست

مفت�سية �سرطة �جلنوب �لغربي 

�أمن مترن��ست 

500 طن من النفايات حتا�سر 
�سوارع بلدية  عني �سالح 

اإقامة احتفال  مبنا�سبة عيد املراأة 

توقيف �سخ�ص يف ق�سية حيازة 
املخدرات ق�سد اال�ستهلك ال�سخ�سي
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�أو�ضاع  ب�ضاأن  �ال�ضتطالع  و�ضمل 
تتعر�ض  �لتي  �لدينية  �لفئات 
ناخبني  وثالثة  �ألف  للتمييز، 
م�ضجلني ور�أى 85% من �مل�ضاركني 
�أن �مل�ضلمني �أكرث تعر�ضا للتمييز 
تالهم  �ملتحدة،  �لواليات  يف 
ممن   %61 �عترب  بـ79%كما  �ليهود 
�ضملهم �ال�ضتطالع �أن �مل�ضيحيني 
 %55 ر�أى  فيما  للتمييز  عر�ضة 
يعاين  من  �أكرث  هم  �مللحدين  �أن 
نتائج  وحتمل  �الأمر،  هذ�  من 
وقع  على  جرى  �لذي  �ال�ضتطالع 
�لنائبة  ت�رصيحات  ب�ضاأن  �جلدل 
�أهمية  �إلهان عمر حول ��رص�ئيل، 
على  �ل�ضوء  ت�ضليط  حيث  من 

�لتمييز �لديني يف �لبالد.
هذ�  يف  �جلدل  يحتدم  وبينما 
�ملو�ضوع، �أجرى جمل�ض �لعالقات 
فرتة  منذ  �ال�ضالمية  �الأمريكية- 
�ضعود  �أظهر  ��ضتطالعا  وجيزة، 
خالل  �لبالد  يف  �ال�ضالموفوبيا 
�خلمي�ض  وم�ضاء  �الأخرية،  �الآونة 
�الأمريكي،  �لنو�ب  جمل�ض  و�فق 

قر�ر  على  تاريخه،  يف  مرة  الأول 
من �ضاأنه �إد�نة �لكر�هية، ومعاد�ة 
�العرت�ف  عن  ف�ضال  �ل�ضامية، 
بالتع�ضب و�لتمييز �ضد �مل�ضلمني، 
وجاء �لقر�ر يف ظل تد�عيات �إدالء 
�مل�ضلمة  �لدميقر�طية  �لنائبة 
�تهمت  بت�رصيحات  عمر،  �إلهان 
ح�ضب  لل�ضامية،  معاد�ة  باأنها 
تود�ي"  �أيه  �إ�ض  "يو  �ضحيفة 

�الأمريكية. 
��ضم  يذكر  مل  �لقر�ر  �أن  غريرّ 
من  �أي  يف  عمر"�رص�حة  "�إلهان 

ن�ضو�ضه.
�نتقدت  �ضابقة،  ت�رصيحات  ويف 
�إلهان �لدعم �الأمريكي الإ�رص�ئيل، 
موؤ�ض�ضات  وقوف  �إىل  و�أ�ضارت 
هذ�  ور�ء  "لوبيات"  �ضغط 
�ل�ضوؤون  جلنة  وخ�ضو�ضا  �لدعم، 
�الإ�رص�ئيلية،  �الأمريكية  �لعامة 
�لبع�ض  �عتربها  ت�رصيحات  يف 
"معادية  �ملتحدة  �لواليات  يف 
�عتذ�ر  ورغم  لل�ضامية".  
عن  �الأمريكيني،  لليهود  �إلهان 
من  حذرت  لكنها  ت�رصيحاتها، 
�أن�ضطة  جتاهل  عدم  �أهمية 

�الإ�رص�ئيلية  �ل�ضغط  جماعات 
مل  ،لكن  �ملتحدة  �لواليات  يف 
�لتي  عمر  الإلهان  �العتذ�ر  ي�ضفع 
�النتقاد�ت  من  لو�بل  تعر�ضت 
وذلك  �ل�ضامية،  مبعاد�ة  تتهمها 
�ل�ضيا�ضية،  �الأطياف  خمتلف  من 
زمالئها  جانب  من  ذلك  يف  مبا 
�لدميقر�طيني �لذين قالو� �إن هذ� 
�لتعليق يلمح �إىل مقولة قدمية تفيد 
�أمو�لهم  ي�ضتخدمون  �ليهود  باأن 

للتاأثري على �الأجندة  ب�ضكل �رصي 
�النتقاد�ت  ،وو�ضلت  �لعاملية 
لدرجة مطالبة تر�مب و�ضيا�ضيني 
باال�ضتقالة.   لـ"عمر"  �آخرين، 
�أن جمل�ض �لنو�ب �ملنتخب  ي�ضار 
�ملتحدة،  �لواليات  يف  حديثا 
�ضيدتني  ع�ضوية  مرة  الأول  �ضهد 
ذ�ت  عمر  �إلهان  وهما  م�ضلمتني، 
ور�ضيدة  �ل�ضومالية،  �الأ�ضول 

طليب فل�ضطينية �الأ�ضل.

اأظهر ا�ضتطالع حديث للراأي، اأن امل�ضلمني هم اأكرث املجموعات الدينية عر�ضة للتمييز يف 
الوليات املتحدة وجرى ال�ضتبيان من قبل موقع "ذي هيل" الإخباري البارز بالتعاون مع �ضركة 

ال�ضتطالعات "هاري�س اإك�س"، مطلع مار�س احلايل.

موقع "ذي هيل" الإخباري

م.�س

 �مل�ضلمون �أكرث عر�ضة للتمييز
 يف �لواليات �ملتحدة 

�ضحيفة "دايلي ميل"

وا�ضنطن

ميزانية البنتاغون عام 2020 

حال �ضرائها "اإ�س-400" الرو�ضية

مذكر�ت �ضابط نازي تك�ضف عن خمابئ كنوز هتلر  يف بولند�

للغاية" "مف�ضلة  �لقرن" �ضتكون  "�ضفقة 

750 مليار دوالر و ربعها 
للحروب �خلارجية

�لبنتاغون يهدد تركيا 
بـ"عو�قب خطرية" 

�الأمريكي،  �لرئي�ض  �إد�رة  تن�رص 
دونالد تر�مب، يوم �الثنني، م�رصوع 
 2020 للعام  �لدفاع  وز�رة  ميز�نية 
 750 قدره  م�ضبوق  غري  بحجم 
رفيعة  م�ضادر  ح�ضب  دوالر،  مليار 

�مل�ضتوى يف �لبيت �البي�ض.
هذه  عن  �أك�ضيو�ض  بو�بة  ونقلت 
م�رصوع  �إن  قولها،  �مل�ضادر 
نفقات  يت�ضمن  �لذي  �مليز�نية 
�إىل  �ضيحال  م�ضبوقة،  غري  دفاعية 
للمو�فقة  �الأمريكي  �لكونغر�ض 
م�رصوع  ين�ض  للبو�بة،  ،ووفقا  عليه 
ميز�نية �لدفاع على تخ�ضي�ض 576 
�الأ�ضا�ضية  للنفقات  دوالر  مليار 
�ملبلغ  ��ضتخد�م  و�ضيتم  للبنتاغون، 
�ملتبقي لتمويل �لعمليات �لع�ضكرية 
مدير  وبرر  �لبالد،  حدود  خارج 
�لقتالية،  �ملهار�ت  حت�ضني  مركز 
�جلي�ض  يف  جرن�ل  �للفتنانت 
خطط  وي�ضلي،  �ريك  �الأمريكي، 
�لع�ضكرية  نفقاتها  لزيادة  بالده 
لرو�ضيا  �ملتنامية  بالقدر�ت 
و�ل�ضني. ووفقا له، فاإن �جلي�ض ركز 
طو�ل �خلم�ضة ع�رص عاما �ملا�ضية 

على "نظام �للو�ء"، الأنه قاتل ب�ضكل 
رئي�ضي �ضد �جلماعات �الإرهابية.

مكافحة  تتطلب  نف�ضه  �لوقت  ويف 
و�ل�ضني،  رو�ضيا  مثل  جدد،  خ�ضوم 
�مل�ضلحة  للقو�ت  تعقيًد�  �أكرث  بنية 
�أ�ضار  ح�ضبما  �لقتال،  و�أ�ضاليب 
فاإن  وي�ضلي،  وبح�ضب  �جلرن�ل، 
�لنطاق  و��ضعة  �لع�ضكرية  �لعمليات 
�خل�ضو�ض،  وجه  على  تتطلب، 
�إن�ضاء فرق وجيو�ض ميد�نية. لذلك، 
�الأمريكي  �جلي�ض  على  �ضيتعني 
يتح�ضن  �أن  �لتالية،  �ل�ضنو�ت  يف 
متعددة  "�لعمليات  لعقيدة  وفقاً 

�الأجو�ء".
�الأ�ضبوع،  هذ�  من  �ضابق  وقت  ويف 
�إد�رة  �أن  �ملعروف  من  �أ�ضبح 
يف  �لو�عدة  �الأبحاث  م�ضاريع 
�لبنتاغون)DARPA( تعتزم �إحياء 
�لباردة،  �حلرب  لزمن  يعود  برنامج 
الحتو�ء رو�ضيا. وكان هذ� �لربنامج 
وعالية  ذكية  �أ�ضلحة  �إن�ضاء  يت�ضمن 
�أن  حينها،  يف  باإمكانها،  �لدقة، 
حال  �ل�ضوفيتية يف  �لدبابات  توقف 

تقدم �جلي�ض �الأحمر نحو �أوروبا.

�الأمريكية  �لدفاع  وز�رة  هددت 
�حلكومة �لرتكية باأنها قد تو�جه 
"عو�قب خطرية" يف حال ��ضرتت 
�مل�ضادة  �لرو�ضية  �ملنظومات 
"�إ�ض-400"  طر�ز  من  لل�ضو�ريخ 
بني  �ملنا�ضب  للعقد  تطبيقا 
با�ضم  �ملتحدث  وقال  �لبلدين 
يف  �ضامرز،  ت�ضارلز  �لبنتاغون، 
على  رد�   ، عقده  �ضحفي  موؤمتر 
�ضوؤ�ل حول عزم �لرئي�ض �لرتكي، 
�أردوغان، على �رص�ء  رجب طيب 
�ل�ضاروخية:  �ملنظومات  هذه 
��ضتالم  حال  يف  هناك  "�ضتكون 
خطرية  عو�قب  �إ�ض-400  تركيا 
مبا  معنا،  عالقاتها  �إىل  بالن�ضبة 
�لع�ضكرية".  �لعالقات  ذلك  يف 
تطبيق  �أن  على  �ضامرز  و�ضدد 
على  �ضينعك�ض  �لعقد  لهذ�  تركيا 
من  �أ�ضلحة  �تفاقاتها حول �رص�ء 
يف  �أنه  مبينا  �ملتحدة،  �لواليات 
باإمكانهم  يكون  "لن  �حلالة  هذه 
 35-F طائر�ت  على  �حل�ضول 

و�ضو�ريخ باتريوت".
�لواليات  حذرت  �أن  و�ضبق 
�ملتحدة مر�ر� �ل�ضلطات �لرتكية 
"�إ�ض- منظومات  �رص�ء  من 

بفر�ض  مهددة  رو�ضيا،  من   "400
�إلغاء  ت�ضمل  عليها  عقوبات 
�ل�ضفقة حول تزويدها مبقاتالت 
"باتريوت"  ومنظومات   "35-F"
هذ�  ويعترب  �جلوي،  للدفاع 
�خلالف  نقاط  �أكرث  من  �مللف 
تركيا  لكن  �لبلدين.  بني  خطورة 
�أكرث من مرة، مبا يف ذلك  �أكدت 
�ل�ضفقة  �أن  رئي�ضها،  ل�ضان  على 

ال   2017 يف  �ملربمة  رو�ضيا  مع 
�الن�ضحاب  وم�ضاألة  عنها  رجعة 
منها لي�ضت قائمة على �الإطالق، 
جو�بية  �إجر�ء�ت  باتخاذ  متعهدة 
رد� على �أي عقوبات �أمريكية يف 

هذ� �ل�ضياق.
ويف 7 مار�ض �أعلن نائب �لرئي�ض 
بالده  �أن  �أوقطاي،  فوؤ�د  �لرتكي 
�الأوىل  �لدفعة  ال�ضتالم  تخطط 
 "400 "�إ�ض  منظومات  من 
�ملقبل،  جويلية  يف  �لرو�ضية 
م�ضلحة  يف  �رص�ءها  �أن  موؤكد� 
�لبنتاغون  من  كل  ويقول  بالده 
و�لناتو �إن على تركيا �لتخلي عن 
�ملنظومات  الأن  �ل�ضفقة  هذه 
مع  تكييفها  ميكن  ال  �لرو�ضية 
�الأ�ضلحة �لغربية �مل�ضتخدمة من 

قبل �أع�ضاء �حللف.
�أن  �ملتحدة  �لواليات  تعترب  كما 
ميكن  "�إ�ض-400"  تركيا  �رص�ء 
�لع�ضكرية  �الأ�رص�ر  يك�ضف  �أن 
�لتي   "35-F" نوع  من  للطائر�ت 
�لدول  من  جمموعة  تنتجها 
على  قادرة  تكون  �أن  ويفرت�ض 
�ملنظومات  هذه  من  �الإفالت 
�أول  و��ضنطن  و�ضلمت  �لرو�ضية 
�إىل  �لطائر�ت  هذه  من  دفعة 
�أن  �إال  �ملا�ضي،  يونيو  يف  تركيا 
حاليا  �ضتبقى  �ملقاتالت  هذه 
يتدرب  �ملتحدة  �لواليات  يف 
وهي  عليها،  �الأتر�ك  �لطيارون 
�ضنتني  �أو  ل�ضنة  متتد  قد  عملية 

ح�ضب �لبنتاغون.

مت  �أنه  ميل"  "د�يلي  �ضحيفة  كتبت 
�ل�ضابط  مذكر�ت  ن�رص  �أملانيا  يف 
�لنازي، �إيغون �أولينهاور، �لتي حتوي 
فيها  �أخفى  �أماكن  حول  معلومات 
�لثمينة  و�لتحف  �لذهب  �لنازيون 
يف  وورد  بولند�.  من  هروبهم  �أثناء 
هذه �ملذكر�ت �ليومية �أن هتلر �أمر 
بالكنوز  مليئة  �ضاحنة   260 باإخفاء 
�لبولندية  �الأر��ضي  يف  مكانا   11 يف 
لكي ال يتمكن �جلي�ض �ل�ضوفيتي من 
�ل�ضحيفة  وذكرت  عليها،  �حل�ضول 
�ملذكر�ت  موؤلف  �أن  �لربيطانية 
�أولينهاور  �الأملاين  �لنازي  �ل�ضابط 
�لعملية،  هذه  يف  مركزيا  دور�  لعب 

�لنازية  �لنخبة  من  مقربا  كان  كما 
غنائمها  "�إنقاذ"  حاولت  �لتي  �لعليا 
قبل �أن ي�ضل �إليها �جلي�ض �ل�ضوفيتي. 
و�أ�ضارت �ملذكر�ت �إىل �أنه يوجد يف 
�أحد �ملخابئ �ملذكورة نحو 28 طنا 
من �لذهب، فيما توجد يف �ملخابئ 
�الأخرى قطع نقدية ذهبية وميد�ليات 
�لتحف  من  وغريها  وم�ضوغات 
توجد  �أنه  �أي�ضا  و�أكدت  �الأثرية، 
�رصقت  فنية  لوحة   47 �أحدها  يف 
�أعمال  بينها  فرن�ضا،  متاحف  من 
وكار�فاجيو  وروبن�ض  بوتيت�ضيلي 
و�أعلن  ور�مرب�نت.  ورفائيل  ومونيه 
�ضندوق  من  فورمانياك  رومان 

�لذي   "Schlesische Brücke"
�ليومية حاليا  �ملذكر�ت  ميلك هذه 
موجودة  كانت  �ملذكر�ت  هذه  �أن 
مبدينة  طويلة  �ضنو�ت  خالل 
كفيدلينبورغ �الأملانية، ومت نقلها �إىل 

�ل�ضندوق منذ عدة �ضنو�ت فقط.
 Daily"وقال فورمانياك يف حديثه لـ
حول  �ملعلومات  "نن�رص   :"Mail
�إذ  حاليا،  �ليومية  �ملذكر�ت  هذه 
�لذين  �لنا�ض  وفاة  ننتظر حلظة  كنا 
قد يكونو� مرتبطني بتلك �الأحد�ث، 
منتمني  كانو�  �لذين  �أولئك  وخا�ضة 

للجناح �لع�ضكري للحزب �لنازي ".
�أ�ضالة  �أن  فورمانياك  و�أ�ضاف 

 5 �أكدتها  هذه  �ليومية  �ملذكر�ت 
مبا  �أملانية،  تعليمية  موؤ�ض�ضات 
جلامعة  �لفنون  تاريخ  كلية  فيها 
م�ضري�  غوتنغن،  يف  �أوغ�ضط  غيورغ 
�ل�ضندوق  �أن  �إىل  ذ�ته  �لوقت  يف 
�ملذكورة  �الأماكن  حاليا  يدر�ض 
كانت  �إذ�  ما  معرفة  ويحاول  فيها 
�ليوم،  حتى  موجودة  �ملخابئ  هذه 
وقال �أي�ضا �إن �أحد �ملخابئ يقع يف 
غرفة  ثان يف  يقع  فيما  بحرية،  قاع 
�لق�ضور  �أحد  يف  جدر�ن  بني  �رصية 
يف  بئر  قاع  يف  وثالث  �لبولندية، 

حديقة بولندية.

م�ضت�ضار  غرينبالت  جي�ضون  �أكرّد 
�أنرّ  ترمب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض 
�مل�ضتقبليرّة  �الأمريكيرّة  �لت�ضوية  ة  خطرّ
با�ضم  �ملعروفة  �الأو�ضط  لل�رصق 
لة  "مف�ضرّ �ضتكون  �لقرن"  "�ضفقة 
للغاية"، وذلك خالل �جتماع ملجل�ض 
يَك�ضف  مل  �جلمعة،  �لدويل،  �الأمن 
�أفاد  ما  بح�ضب  تفا�ضيل،  �أيرّ  خالله 
�الجتماع  �أثر  وعلى  دبلوما�ضيرّون. 
�الأمم  مقررّ  يف  ُعقد  �لذي  �ملغلق 

�لكويتي لدى  �أكرّد �ملندوب  �ملترّحدة، 
�أنرّ  �لعتيبي،  �لدوليرّة من�ضور  مة  �ملنظرّ
غرينبالت "مل يُعط تفا�ضيل"، م�ضيفاً 
يف �ملقابل �أنرّه "كان هناك نقا�ض من 
ة". و�أكرّد غرينبالت  جانبنا حول �خلطرّ
�إال  �إعالنها  يتمرّ  لن  �ل�ضالم  ة  "خطرّ �أنرّ 
بعد �النتخابات �لت�رصيعية �الإ�رص�ئيلية 
�أفريل، وتاأليف حكومة جديدة،  يف 9 
ة".  وهي عملية قد ت�ضتغرق �أ�ضهر�ً عدرّ
على  يعمل  �لذي  غرينبالت  د  و�ضدرّ

ة مع كلرّ من جاريد كو�ضرن �ضهر  �خلطرّ
فريدمان  وديفيد  �الأمريكي،  �لرئي�ض 
�ل�ضفري �الأمريكي يف "�إ�رص�ئيل"، على 
يف  لة  مف�ضرّ �ضتكون  ة  �خلطرّ هذه  �أنرّ 
ونقل  و�القت�ضادي،  �ل�ضيا�ضي  بُعديها 
غرينبالت  عن  �لدبلوما�ضيني  �أحد 
�ضت�ضبح  "عندما  �إنرّه:  �أي�ضاً  قوله 
تنفيذها  يف  نرغب  لن  علنيرّة،  روؤيتنا 
لالأمم  دور  هناك  و�ضيكون  منفردين، 
)�لواليات  �لرباعية  و�للجنة  �ملتحدة 

�الأوروبي  و�الحتاد  ورو�ضيا  �ملتحدة 
مثل  دول  و�أبدت  �ملتحدة("  و�الأمم 
�ل�ضني،  وحتى  و�إندوني�ضيا  �لكويت 
�أ�ضفها لعدم وجود مزيد من �لعنا�رص 
�لكويت:  وقالت  �لنقا�ض  لتدعيم 
يرف�ضون  �لفل�ضطينيني  الأنرّ  "تاأ�ضفون 
ب�ضاأن  �لقر�ر�ت  لكنرّ  يروكم،  �أن 
الإ�رص�ئيل  عا�ضمة  �لقد�ض  )�إعالن( 
ال  بهم،  �ملتعلرّق  �لتمويل  وخف�ض 

تُ�ضاهم يف ذلك".
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املجتمع اخلام�س:

مالمح �لتحول �لعاملي �إىل مرحلة 
»ما بعد �ملعلومات«

يقف العامل على اأعتاب ثورة نوعية جديدة يقودها الذكاء 
ال�سطناعي، واإنرتنت الأ�سياء، و�سال�سل الكتلة، والطابعات 

ثالثية الأبعاد، والعمالت الفرتا�سية، وغريها من التقنيات 
الذكية، من �ساأنها اأن تغري لي�س فقط هياكل الإنتاج وخ�سائ�س 
ا املنظور املعريف للب�سر جتاه  املجتمعات وموازين القوة، بل اأي�سً

الأ�سياء ب�سورة عامة، فالب�سرية اأ�سبحت على و�سك التحول نحو 
جيل جديد من املجتمعات، وتنذر بظهور جمتمع فائق الذكاء 

تكون فيه اليد العليا لالآلة على الإن�سان، وتتحقق نبوءات اأفالم 
اخليال العلمي بتاآكل املجتمع من داخله عرب اإزالة اخلطوط 

الفا�سلة بني ما هو اإن�ساين وما هو مادي، ويتعدى ما مت ت�سميته 
مبجتمع املعلومات ليظهر »جمتمع ما بعد املعلومات«.

اإيهاب خليفة/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

الذي  اخلام�س  املجتمع  وهذا 
بعد  ما  بـ«جمتمع  ت�سميته  ميكن 
اأجيال  اأربعة  بعد  ياأتي  املعلومات«، 
هي:  الإن�سانية،  بها  مرت  رئي�سية 
جمتمع ال�سيد، والزراعة، وال�سناعة، 
املجتمع  واأخرًيا  واملعلومات، 
اخلام�س Fifth Society اأو »جمتمع 
الذي تندمج فيه  ما بعد املعلومات« 
الإن�سان.  عقل  مع  والآلة  املعلومة 
ويعترب الإنرتنت اأو الف�ساء الإلكرتوين 
 Fifth domain اأو النطاق اخلام�س
الأر�س  بعد  له  الفقري  العمود  هو 
اخلارجي،  والف�ساء  واجلو  والبحر 
هو  الإلكرتوين  الف�ساء  اأ�سبح  وقد 
خام�س امليادين التي ت�سعى الب�رشية 

ل�ستغاللها.

النتقال اإىل »جمتمع ما بعد 
املعلومات«:

»جمتمع  مل�سطلح  ظهور  اأول  كان 
ال�ستينيات  اليابان يف  املعلومات« يف 
كتاب  يف  وذلك  املا�سي،  القرن  من 
من  املعلومات:  »جمتمع  بعنوان: 
 The« الناعم«  اإىل  ال�سلب  املجتمع 
 Information Society: From
Hard to Soft Society«، ال�سادر 
 ،»ujiro Hayashi« لـ   1969 عام 
املعلومات«  ملجتمع  »مقدمة  وكتاب 
 Introduction to an«
Information Society«، ال�سادر 
 Yoneji Masuda« لـ   1968 عام 
وقد   »and Konichi Kohyma
بو�سف  البداية  يف  املفهوم  ارتبط 
والجتماعية  القت�سادية  التغريات 
عن  الناجمة  املجتمع  يف  ال�رشيعة 
ما  »املجتمعات  يف  التحديث  عملية 
 Post  Industrial »بعد ال�سناعية
منت�سف  منذ  لكن   ،  Societies

ب�سورة  املفهوم  ارتبط  الت�سعينيات 
داخل  التكنولوجية  بالتطورات  اأكرث 
الثالثة  الناجمة عن املوجة  املجتمع 
املتمثلة يف الثورة املعلوماتية، ورغم 
حترير  بق�سد  البداية  يف  ا�ستخدامه 
كافة اأ�سكال الت�سالت، اإل اأنه تو�سع 
الأبعاد املادية  كافة  لي�سمل  تدريجًيّا 
 Hardware and والربجمية 
ثم  بالإنرتنت،  اخلا�سة   Software
الأدوات  جميع  لي�سمل  ا  اأي�سً تو�سع 
املعلومات،  مع  بالتعامل  املتعلقة 
�سواء كانت جميع اأو تخزين اأو تداول 

اأو ا�سرتجاع اأو حتليل املعلومات .
الثورة  مرحلة  العامل  دخول  مع  لكن 
ال�سناعية الرابعة التي تقودها تقنيات 
الذكاء ال�سطناعي والطابعات ثالثية 
اإنرتنت  وتقنيات  الأبعاد  ورباعية 
القيادة  ذاتية  وال�سيارات  الأ�سياء 
واحلا�سبات  امل�سرية  والطائرات 
نظم  اإليهم  ي�ساف  الكمومية، 
اإدارة  على  القادرة  ت�سني«  »البلوك 
وغريها  الب�رشية،  املعامالت  كافة 
العامل  �سيدخل  الذكية،  التقنيات  من 
مرحلة جديدة هي مرحلة جمتمع »ما 
الذي  املجتمع  ذلك  املعلومات«  بعد 
تختلف  وخ�سائ�س  اأدوات  له  �ستكون 
بدًل  فمثاًل،  املعلومات.  جمتمع  عن 
من اأن ي�ستخدم الفرد خرائط جوجل 
كما  مق�سده  اإىل  للذهاب  -مثاًل- 
املعلومات،  جمتمع  يف  احلال  هو 
اأو  القيادة  ذاتية  ال�سيارة  �ستقوم 
الطائرات امل�سرية بدون طيار بذلك 
وبدًل  املعلومات،  بعد  ما  يف جمتمع 
للقيام  للروبوتات  اأوامر  اإعطاء  من 
�ستقوم  واملهام  الوظائف  ببع�س 
املعلومات  بتحليل  منفردة  ب�سورة 
ال�ست�سعارات  واأجهزة  من املج�ّسات 
املوجودة يف كل مكان واتخاذ القرار 
تقنيات  و�ستقدم  ذاتية.  ب�سورة 
اإنرتنت الأ�سياء خدمات للب�رش ت�سبق 
نظم  وت�سبح  وتوقعاتهم،  احتياجاتهم 
الإدارة ل مركزية ب�سورة كبرية بف�سل 

تقنيات البلوك ت�سني.

كل  الذكية«  »الثورة  تكت�سح  وحينها 
التي  التقليدية  والطرق  املفاهيم 
اخلليقة،  بدء  منذ  الب�رشية  عرفتها 
مواجهة  عن  العامل  و�سيعجز 
يف  بداأ  الذي  التكنولوجي  الت�سونامي 
ليظهر ع�رش جديد  بالفعل،  التحرك 
هو  فيه  الإن�سان  ي�سبح  الب�رشية  من 
ال�سيد، وهو ما  الآلة هي  بينما  العبد 
يتطلب وجود روؤية �ساملة ملا �ستكون 
ال�سنوات  يف  الأفراد  حياة  عليه 
مع  التعامل  ميكن  وكيف  القادمة، 
تطرح  التي  والتهديدات  التحديات 
الحتياجات  وحتديد  الذكية،  الثورة 
Needs اجلديدة لالأفراد التي �سوف 
عن  والبحث  الذكية،  الثورة  تخلقها 
موارد جديدة لإ�سباع هذه احلاجات، 
حتى ل يقع الإن�سان �سحية اإجنازاته 
التكنولوجية. وقد ينظر البع�س اإىل اأن 
حتقيق هذا التطور قد يحتاج عقوًدا، 
ثمانني  اأن  ندرك  اأن  يكفي  ولكن 
األ�ساندرو  اكت�ساف  بني  تف�سل  عاًما 
وبني  الكهرباء  توليد  لإمكانية  فولتا 
ثمانية  واأعوام  اكت�سافه،  ا�ستخدام 
اآبل  �رشكة  اإعالن  بني  تف�سل  فقط 
عام  يف  لها  الأول  فون  الآي  عن 
ملياري  من  اأكرث  انت�سار  وبني   2007
العامل  حول  ذكي  جوال  هاتف  جهاز 
ف�رشعة   ،2015 عام  نهاية  بحلول 
الثورة  يف  التكنولوجية  التطورات 
مبتوالية  ت�سري  الرابعة  ال�سناعية 
من  فقط  لي�س  ت�ساعفية،  هند�سية 
ا من حيث الكيف  حيث الكم ولكن اأي�سً
وطرق الإنتاج التي �ستجعل كثرًيا من 
مثل  حالًيّا،  الثمن  غالية  املنتجات 
منخف�سة  القيادة  ذاتية  ال�سيارات 
التكلفة يف امل�ستقبل القريب وباأ�سعار 

تناف�سية. 

 التكنولوجيا وتغيري احلياة:

الذي  الأول  التحول  هو  لي�س  هذا 
عرب  التكنولوجية  التطورات  دثه  حتحُ
التحول  يكون  قد  ولكنه  التاريخ، 
طرق  من  غريت  حيث  الأقوى، 
ذلك  ويت�سح  الأفراد،  بني  التوا�سل 
التكنولوجية  الخرتاعات  تاأثري  يف 
بداية من  بينهم،  التوا�سل  على طرق 
على  اخل�سبية  الطباعة  اآلة  اخرتاع 
التليجراف  اخرتاع  ثم  ال�سينني   يد 
مروًرا  مور�س،  �سمويل  يد  على 
باخرتاع الهاتف على يد جراهام بل، 
تيم  يد  على  الويب  �سبكة  اخرتاع  ثم 
املتمثل  الأبرز  التطور  ثم  برينرزيل 
وتطبيقات  الجتماعية  ال�سبكات  يف 
الهواتف الذكية واإنرتنت الأ�سياء التي 
كبرية  ب�سورة  التوا�سل  عملية  �سهلت 

بني الأفراد.
الإلكرتوين  الف�ساء  لظهور  كان  وقد 
وال�سبكة العنكبوتية اأثر هام يف احلياة 
الب�رشية، ف�سهولة ا�ستخدامها ورخ�س 
باأدوار  قيامها  على  �ساعد  تكلفتها 
�سواء  الب�رشية،  احلياة  يف  خمتلفة 
اأو  اأو معلوماتية  اقت�سادية  اأو  جتارية 
�سيا�سية اأو ع�سكرية اأو اأيديولوجية اأو 
غريها من املهام التي ميكن اأن تقوم 
اآحاد  حالًيّا  العامل  يدير  فالذي  بها، 
اأ�سبح  وقد  ال�سغر،  غاية يف  واأ�سفار 
جلًيّا اأن من ميتلك اآليات توظيف هذه 
البيئة الإلكرتونية اجلديدة فاإنه الأكرث 
قدرة على التاأثري يف �سلوك الفاعلني 

امل�ستخدمني لهذه البيئة.
على  الإلكرتوين  الف�ساء  عمل  كما 
عرب  الأفراد  بني  التفاعالت  زيادة 
املعلومات  تبادل  و�سهولة  الدول، 
والبيانات، كما عزز الف�ساء الإلكرتوين 
�سنع  لعملية  الهيكلي  التغيري  من 
العتماد  من  الدولة،  داخل  القرار 
اإىل تفاعل  الر�سمية  على املوؤ�س�سات 
جهات وجماعات واأفراد ر�سمية وغري 
ال�سبكات  عرب  الدولة  داخل  ر�سمية 
مرحلة  من  والنتقال  الجتماعية، 
تبني النموذج القائم على مركزية دور 
الدولة يف �سنع ال�سيا�سات اإىل م�ساركة 
ال�سيا�سات،  هذه  �سياغة  يف  الأفراد 
املوؤ�س�سات  على  العتماد  ومن 
البريوقراطية يف تقدمي اخلدمات اإىل 

العتماد على �سبكات الويب.
على  ا  اأي�سً التكنولوجيا  واأثرت 
الهويات والثقافات، وذلك بفعل تاأثري 
التطورات  اأفرزتها هذه  التي  العوملة 
كله  العامل  والتي جعلت  التكنولوجية، 
الت�سالت  ف�سهولة  �سغرًيا،  يبدو 
عملية  �سهلت  تكلفتها  ورخ�س  بل 
والثقافات  احل�سارات  بني  التوا�سل 
الغربية  الثقافة  واأ�سبحت  املختلفة، 
الثقافة  هي  للتكنولوجيا  املنتجة 
التطورات  �ساهمت  حيث  املهيمنة، 
الثقافة  تقدمي  يف  التكنولوجية 
الغربية كثقافة عاملية للجميع، الأمر 
الثقافية  اخل�سو�سية  يجعل  الذي 
التهديد  مو�سع  املجتمعات  لبع�س 

والن�سيان.

من  ا  اأي�سً التكنولوجيا  غريت  كما 
الب�رشية  وال�رشاعات  احلروب  �سكل 
احلروب  فمن  الع�سور،  مدار  على 
ال�سيوف  ا�ستخدمت  التي  التقليدية 
ثم  والر�سا�سات،  البنادق  ثم  والرماح 
العابرة  وال�سواريخ  النووية  القنابل 
نوع جديد من احلروب  اإىل  للقارات، 
هو احلروب الإلكرتونية التي ت�ستخدم 
يف  متمثاًل  الأ�سلحة  من  اآخر  نوًعا 
لديها  التي  الكمبيوتر  فريو�سات 
دمار  يوازي  دمار  اإحلاق  القدرة على 
يف  يفوقه  قد  بل  التقليدية  الأ�سلحة 

بع�س الأحيان.
غريت  بل  فح�سب،  هذا  لي�س 
احلكومات  اأ�سكال  من  التكنولوجيا 
فمثاًل  الأحيان،  بع�س  يف  ووظائفها 
ال�سيا�سية  العلوم  اأدبيات  عرفت 
تقدم  التي  التقليدية  احلكومة 
جهاز  عرب  للجمهور  خدماتها 
اإىل  تطورت  ثم  مكتبي،  بريوقراطي 
احلكومة الإلكرتونية التي تعتمد على 
طرق الت�سال احلديثة مثل الإنرتنت 
للجمهور ب�سهولة  يف تقدمي خدماتها 
التكنولوجي  التطور  ومع  وي�رش، 
الدول  من  عدد  بداأ  امل�سبوق  غري 
الذكية  احلكومات  مناذج  يتبنى 
خدماتها  جميع  تقدمي  على  القائمة 
الهاتف  عرب  املواطن  اإىل  احلكومية 
األقت  الذكي املت�سل بالإنرتنت. وقد 
على  التكنولوجية  التطورات  هذه 
لأن  وذلك  عديدة،  اأعباء  احلكومات 
فكما  حدين،  ذو  �سالح  التكنولوجيا 
ميكن ا�ستخدامها فيما يفيد الب�رشية، 
ا فيما ي�رشها.  ميكن ا�ستخدامها اأي�سً
يف  احلكومات  املجتمع  �سبق  فاإذا 
احلديثة،  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
�رشكات  مببادرات  ذلك  يف  مدفوًعا 
ذلك  فاإن  املعلومات،  تكنولوجيا 
كيفية  يف  للحكومة  حتدًيا  ي�سكل  قد 
النا�سئة عن  العالقات اجلديدة  اإدارة 
خا�سة  التكنولوجيا،  هذه  ا�ستخدام 
تطرحها  التي  اجلديدة  التهديدات 
�سبيل  على  الإلكرتونية  اجلرائم  مثل 
الطائرات  ا�ستخدام  اأو  املثال، 
املخ�س�سة  اأو  طيار  بدون  التجارية 
اأو  الإرهابية،  العمليات  يف  للرتفيه 
الأبعاد  ثالثية  الطابعات  ا�ستخدام 
فقد  ثم  ومن  الأ�سلحة.  �سناعة  يف 
غريت التكنولوجية ب�سكل كبري اأمناط 
وع�سكرًيّا  �سيا�سًيّا  الب�رشية  احلياة 
من  فغريت  وجمتمعًيّا،  واقت�سادًيّا 
وطورت  الأفراد،  بني  التوا�سل  طرق 
و�سكلت  اأجياًل خمتلفة من احلروب، 
واأظهرت  لالقت�ساد،  دافعة  قوة 
ال�سلوكيات،  من  خمتلفة  اأمناًطا 
الثقافات،  اأنواًعا جديدة من  وخلقت 
وغريت من اأ�سكال احلكومات وهياكل 
عدد  و�ساعفت  واملجتمعات،  املدن 

التهديدات.
التطورات  اأفرزت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
التكنولوجية مفاهيم جديدة مدفوعة 
الذكية  والهواتف  الإنرتنت  باخرتاع 

 Internet of الأ�سياء  واإنرتنت 
غري  بع�سها  يزال  ل   ،Things
ي�ستقر  مل  الآخر  وبع�سها  وا�سح، 
مكتمل  كمفهوم  النهائي  ب�سكله 
الأبعاد، فمثاًل ما زال هناك خلط بني 
وال�سيربي    Electronic الإلكرتوين 
  )5(  ،Digital والرقمي   Cyber
ورغم هذا اخللط اإل اأن هناك عدًدا 
من املفاهيم التي ا�ستقر ا�ستخدامها 
الع�سكرية،  املفاهيم  منها  ما  ب�سورة 
 Cyber الإلكرتونية  القوة  مثل 
 Cyber وال�رشاع الإلكرتوين Power
 Cyber والردع الإلكرتوين Conflict
الإلكرتونية  واحلرب   Deterrence
املفاهيم  ومنها   ،Cyber War
الرقمية  الدميقراطية  مثل  ال�سيا�سية 
Digital Democracy، واملواطنة 
 ،Digital Citizenship الرقمية 
الإلكرتونية  واحلكومة 
واحلكومة   eGovernment
 ،Smart Government الذكية 
مثل  الجتماعية  املفاهيم  ومنها 
 Cyber الإلكرتونية  اجلرمية 
الإلكرتوين،  والتحر�س   ،Crime
واملظاهرات  الإلكرتوين،  والغ�س 
املفاهيم  ومنها  الفرتا�سية، 
الإلكرتونية  التجارة  مثل  القت�سادية 
الرقمية  والعمالت   ،Ecommerce
والأ�سواق   ،Digital Currencies
 .Virtual Markets الفرتا�سية 
ولذا ميكن القول اإن م�سار هذا التغري 
التكنولوجية  التطورات  اأحدثته  الذي 
يف  وهو  م�ستمرة،  حركة  حالة  يف 
حتى  الت�ساعد  من  مزيد  اإىل  طريقه 
ما  جمتمع  قلب  يف  اأنف�سنا  جند 
الذكاء  جمتمع  اأو  املعلومات،  بعد 
من  مبجموعة  مدفوًعا  الفائق، 
 Driving Forces حمركات القوى
مواقع  راأ�سها  على  ياأتي  التكنولوجية 
وتطبيقات  الجتماعي،  التوا�سل 
املوبايل Mobile App، والطائرات 
والطابعات   ،Drones طيار  بدون 
 ،3D Printers الأبعاد  ثالثية 
 Internet Of الأ�سياء  واإنرتنت 
ال�سناعي  والذكاء   ،Things
 ،Artificial Intelligence
 Quantum الكمومية  واحلا�سبات 
Computers، واحلو�سبة ال�سحابية 
Cloud Computing، وال�سيارات 
 Self-Drive القيادة  ذاتية 
 ،Robots والروبوتات   ،Cars
 Virtual الفرتا�سية  والعمالت 
الواقع  وتقنيات   ،Currencies
 ،Virtual Reality الفرتا�سي 
ب�سورة قد تدفع بقوة نحو اإن�ساء حياة 
جديدة ت�سيطر فيها التكنولوجيا على 
�سياغة  وتعيد  الب�رشية،  احلياة  �سكل 

كافة التفاعالت ال�سخ�سية والدولية.
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ANEP N°: 1916005813 الو�سط:2019/03/10

الو�سط:2019/03/10

مكتب الأ�ستاذة   حميدي جناة حنان ،حم�سرة ق�سائية مبحكمة  القليعة
اخت�سا�س   جمل�س ق�ساء تيبازة  الكائن مقرها بطريق فوكة القليعة – ال�سفري- ولية تيبازة

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412/3 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن �لأ�ضتاذة حميدي جناة حنان ، �ملح�رضة �لق�ضائية مبحكمة �لقليعة �لكائن مقرها بالعنو�ن �ملذكور �أعاله    
لفائدة : �لبنك �لوطني �جلز�ئري وكالة �لقليعة – طالب �لتنفيذ-

�لكائن مقره)ها( ب : �لقليعة 
بناء� على ن�ص �ملو�د 404 �ىل 416 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية و بناء� على �ل�ضند �لتنفيذي �ملتمثل يف �حلكم �ل�ضادر عن حمكمة 
بتاريخ  �مل�ضلمة  �لتنفيذية  بال�ضيغة  �ملمهور   2017/05035 �لفهر�ص  رقم  حتت   ،  2017/10/17 بتاريخ    ، /�لبحري   �لتجاري  :�لق�ضم  �لقليعة 

.2018/10/02
و بناء� على حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي + ت�ضليم �لتكليف بالوفاء + �لتكليف بالوفاء عن طريق �لربيد 

و بناء� على حما�رض تبليغ �ل�ضند �لتنفيذي + ت�ضليم �لتكليف بالوفاء �ملبلغة عن طريق �لن�رض مبحكمة �لقليعة ، و ببلدية �ملعني بتاريخ 2019/01/22 
،  و بناء� على �لأمر بالإذن بن�رض م�ضمون عقد �لتبليغ �لر�ضمي بجريدة يومية وطنية �ل�ضادر عن رئي�ص حمكمة �لقليعة ، بتاريخ 2019/02/10 ، 

رقم �لرتتيب 2019/00176 
تطبيقا لن�ص �ملادة 3/412 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية 

نكلف 
�ضد �ل�ضيد)ة( : �ضالح �لعيد   -�ملنفذ عليه -

�لكائن موطنه )ها( : حو�ص زيري طريق بن عزوز �لقليعة   
نلزمه بالوفاء مببلغ �لدين �لذي هو يف ذمته وفقا لل�ضند �لتنفيذي �ملذكور بياناته �أعاله بالإ�ضافة �إىل �مل�ضاريف �لق�ضائية و �ملقدرة �إجمال مببلغ 

: 565.936.93 دج ) خم�ضمائة و خم�ضة و �ضتون �ألف و ت�ضعمائة و �ضتة و ثالثون دينار جز�ئري و ثالثة و ت�ضعون �ضنتيم ( 
و �أخطرناه باأن لها �أجل خم�ضة ع�رض يوما )15 يوم( كاملة للوفاء بهذ� �ملبلغ ، و يبد�أ �رضيانها من تاريخ �لن�رض يف �جلريدة �ليومية و �أنه بعد 
�نق�ضاء هذ� �لأجل �ضوف تتخذ �ضده كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي ت�ضمن حقوق �لطالب ل�ضيما �حلجز على �أمو�له �ملنقولة ثم �لعقارية متى 

و�أينما وجدت .

الو�سط:2019/03/10
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غزة - اأ�سامة الكحلوت 

اجلرمية  علوم  اأ�ستاذة  وك�سفت 
القد�س،  يف  العربية  اجلامعة  يف 
كيفور  �سلهوب  نادرة  الربوفي�سور 
ري  كيان، اأن �سلطات االحتالل تجُ
االأطفال  على  ع�سكرية  تارب 
حّولت  اأنها  كما  الفل�سطينيني، 
حقول  اإىل  املحتلة  االأرا�سي 

تارب لل�سناعات الع�سكرية.
وقالت اإذاعة جي�س االحتالل »غايل 
ت�ساهل« اإنها ح�سلت على ت�سجيل 
لهذه الت�رضيحات خالل حما�رضة 
جرت االأ�سبوع املا�سي يف جامعة 
كولومبيا مبدينة نيويورك بح�سور 
اإن  كيان  وقالت  الطلبة.  ع�رضات 
هذه النتائج اخلطرة تو�سلت اإليها 

كنتائج بحث علمي قامت به.
وزير  ا�ستجواب  جرى  اأن  و�سبق 
الكني�ست  يف  االإ�رضائيلي  ال�سحة 
�سبب  عن  لال�ستف�سار   ،1985 عام 
االأمنية  للجهات  الوزارة  �سماح 
الطبية  التجارب  ن�سبة  بزيادة 
اإذ اأكد وزير  على االأ�رضى العرب، 
التجارب،  وقوع  حينها  ال�سحة 
ح�سلت  الوزارة  اأن  اإىل  م�سرياً 
على اإذن من املحكمة االإ�رضائيلية 

العليا.
ون�رضت �سحيفة يديعوت اأحرونوت 
العلوم  جلنة  لرئي�س  ت�رضيحات 
الربملانية عام 1997، اأدىل بها اأمام 
الكني�ست االإ�رضائيلي، ومفادها اأن 

اأقرت  االإ�رضائيلية  ال�سحة  وزارة 
اخلا�سة  االأدوية  �رضكات  مبنحها 
على  تارب  لعمل  ت�ساريح 
 5 تاريخه  حتى  واأجرت  االأ�رضى، 

اآالف تربة.
واأكدت ع�سو الكني�ست داليا اإيت�سك 
االإ�رضائيلية  ال�سلطات  اإجراء 
املخت�سة األف تربة الأدوية خطرة 
على اأج�ساد االأ�رضى الفل�سطينيني 
اأن  حينه  يف  واأ�سافت  والعرب، 
منف�سل  ت�رضيح  األف  يديها  بني 
االإ�رضائيلية  ال�سحة  وزارة  من 
الإجراء  اإ�رضائيلية  اأدوية  ل�رضكات 

تلك التجارب.

مفقودون

واأكد اأ�رضى مفرج عنهم م�ساهدتهم 
حمفورة  مفقودين  اأ�رضى  اأ�سماء 
الذين  الزنازين،  جدران  على 
�سجالت  يف  اأ�سماوؤهم  تظهر  مل 
و�سجالت  االأحمر  ال�سليب 

املعتقالت االإ�رضائيلية.
�سوؤون  يف  املخت�س  وقال 
اإن  فروانة  النا�رض  عبد  االأ�رضى 
موجود،  االأ�رضى  اختفاء  مو�سوع 
الفل�سطينية  العائالت  من  وكثري 
حول  ب�سكاوى  تقدمت  والعربية 
اإذا  تعرف  وال  اأبنائها،  اختفاء 
اأو  االأرقام  �سجون  يف  دفنهم  مت 
رف�س  ظل  اأع�ساوؤهم، يف  قت  �رضجُ
اأو  االحتالل فتح ال�سجون ال�رضية 

مقابر االأرقام للمخت�سني.
االإعالم  حديث  اأن  فروانة  وبنّي 

اأج�ساد  ا�ستخدام  عن  العربي 
فئران  الفل�سطينيني  االأ�رضى 
مع  ولكن  بجديد،  لي�س  تارب 
يف  نجُ�رض  ما  ن�ستثمر  مل  االأ�سف 
عليه  للمراكمة  االإعالم  و�سائل 
هذه  على  االحتالل  ومالحقة 

اجلرمية.
االإ�رضائيلية  البيئة  وزارة  اإن  وقال 
حذرت  م�سبقاً  تقريراً  ن�رضت 
نفايات  وجود  خطورة  من  فيه 
الب�رض  حياة  على  وخطرة  �سامة 
املنطقة  وهي  النقب،  منطقة  يف 
املذكورة،  ال�سجون  عليها  املقام 
من  قريبة  املنطقة  اإن  وقالت 
لدفن  وتجُ�ستخدم  دميونا،  مفاعل 
االأ�سب�ست  ومادة  النووية  النفايات 
باأمرا�س  االإ�سابة  اإىل  توؤدي  التي 

م�رضطنة.

اأ�سري    6000

يف  االأدوية  �سعبة  رئي�سة  اأو�سحت 
اأميي  االإ�رضائيلية  ال�سحة  وزارة 
�سنوية  زيادة  هناك  اأن  لفنات 
حجم  يف  املئة  يف   15 قدرتها 
الت�رضيحات التي متنحها وزارتها 
الإجراء املزيد من تارب االأدوية 
يف  الفل�سطينيني  على  اخلطرة 
عام،  كل  االإ�رضائيلية  املعتقالت 
لي�سبح  التجارب  عدد  يرفع  وهذا 
تربة   6000 التجارب  اإجمايل 

�سنوياً.

ل تتوقف �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي عن تعذيب الأ�سرى الفل�سطينيني 
يف �سجونها، من خالل حرمانهم من العالج والت�سييق عليهم، وحرمانهم من 

زيارات ذويهم، بل و�سل الأمر اإىل اأبعد من ذلك بكثري.

اأج�ساد الأ�سرى »حقل جتارب« لأدوية "اإ�سرائيل"

خالل ور�سة عمل حول دور ال�سباب يف ن�سرة الأ�سرى

التاأكيد على دور ال�سباب يف تبني ا�سرتاتيجية اإبداعية لنقل معاناة الأ�سرى
تبني  �رضورة  على  خمت�سون  اأو�سى 
اإبداعية  ا�سرتاتيجية  ال�سبابية  االأطر 
ومعاناة  ر�سالة  نقل  على  تعمل 
ون�رض  ال�سباب  �رضيحة  اإىل  االأ�رضى 
والت�سحيات  االأ�رض واالعتقال  ثقافة 
 ، االأ�رضى  يعي�سها  التي  واملعاناة 
الداعمة  ال�سبابية  احلمالت  وتكثيف 
وعر�س االنتهاكات من خالل و�سائل 
احلمالت  وتكثيف  اجلديد  االإعالم 

الداعمة وامل�ساندة بكل اللغات.
وجاء ذلك خالل ور�سة عمل عقدتها 
بالتعاون  واملحررين  االأ�رضى  وزارة 
ال�سبابي  االأ�سري  نب�س  فريق  مع 
للهيئات  العام  االحتاد  وم�ساركة 
فى  ال�سباب  "دور  بعنوان  ال�سبابية، 
�سمن  وذلك  االأ�رضى"  ق�سية  ن�رضة 
بناء القدرات والتثقيف لل�سباب حول 
فى  الفل�سطينيني  االأ�رضى  ق�سية 
مقر الوزارة ومب�ساركة ممثلي االأطر 

الفل�سطينية  اجلامعات  يف  ال�سبابية 
جمال  يف  املتخ�س�س  من  ونخبة 

االأ�رضى.
ويف بداية اللقاء �سدد اأ�رضف ح�سني 
مدير عام العالقات العامة واالإعالم 
تعزيز  �رضورة  على  االأ�رضى  بوزارة 
تخدم  التي  اللقاءات  هذه  وتكثيف 
املهم  الدور  على  موؤكدا  االأ�رضى، 
من  الفل�سطيني  ال�سباب  يلعبه  الذي 
االإعالم  تقنيات  ا�ستخدام  خالل 
اجلديد يف اطالع العامل على معاناة 
الدعاية  اأمام  والوقوف  االأ�رضى، 
ت�رضق  التي  املربجمة  ال�سهيونية 

معاناة �سعبنا. 
ك�سباب  علينا  يجب  اأنه  ح�سني  واأكد 
فل�سطيني وكداعمني لق�سية االأ�رضى 
الطرق  بكافة  تفعيلها  علي  نعمل  ان 
االأفكار  بع�س  طرح  وقد  املمكنة، 
التفاعل  من  حالة  باإجاد  اخلا�سة 

كان  والتي  االأ�رضي  ق�سية  تاه 
ال�سبابية  املراكز  تركيز   : ابرزها 
بق�سية  متخ�س�س  �ساب  توفري  علي 
وترتيب  الق�سية،  لتفعيل  االأ�رضى 
ال�سبابية  املراكز  بني  نوعية  لقاءات 
االأ�رضى  وزارة  وبني  واملوؤ�س�سات 
واأخرياً  واإحياءها،  الق�سية  لدعم 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  تفعيل 
واالإعالم اجلديد لن�رض الق�سية دولياً 
و�سائل  عرب  �سبابي  حراك  واإيجاد 
كايد  �سدد  وبدوره  اجلديد.  االإعالم 
للهيئات  العام  االحتاد  رئي�س  جربوع 
االأ�رضى  ق�سية  اأن  على  ال�سبابية 
ال�ساحة  علي  االأبرز  الق�سية  هي 
كبري  باهتمام  وحتظي  الفل�سطينية، 
لدي ال�سباب الفل�سطيني، منوها باأنه 
يجب علي اجلميع خا�سة فئة ال�سباب 
داخل  االأ�رضى  �سمود  لدعم  التقدم 
املتاحة،  الو�سائل  ب�ستي  ال�سجون 

واإيجاد افكار ابداعية جديدة خلدمة 
اجلهود  تكثيف  و�رضورة  ق�سيتهم، 
ي�سمى  ملا  الب�سع  الوجه  لتعرية 

"الكيان ال�سهيوين".
اأبناء  معرفة  �رضورة  على  موؤكدا 
�سعبنا خا�سة من فئة ال�سباب معاناة 
االأ�رضى يف �سجون االحتالل بالدرجة 
االويل، واأنها بحاجة اإىل اإعالم قوي 
ل�رضح معاناتهم، ومدى حاجة العامل 
الذي  املظلم  الواقع  ملعرفة  احلر 

يعي�سه االأ�رضى داخل ال�سجون.
املحرر  االأ�سري  حتدث  جهته  ومن 
نب�س  فريق  رئي�س  طه  اأبو  اأحمد 
ال�سباب  م�ساركة  اأن  على  ال�سباب، 
الوطنية  والفعاليات  االأن�سطة  يف 
تعمل  االأ�رضى  ق�سية  يف  وخ�سو�سا 
داخل  االأ�رضى  همة  رفع  على 
ال�سعيد  على  وتفعيلها  ال�سجون 

املحلي والدويل".

اتفاقية �سراكة وتعاون بني 
هيئة الأ�سرى ومركز اأبو جهاد 

ل�سوؤون احلركة الأ�سرية

الحتالل يتكتم على حالة 
الأ�سري اجلريح علقم

االأ�رضى  �سوؤون  هيئة  وقعت 
اللواء  برئي�سها  ممثلة  واملحررين 
الهيئة  مقر  يف  بكر،  اأبو  قدري 
وتعاون  �رضاكة  اتفاقية  اهلل،  برام 
مع مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة 
د.  العام  مبديرها  ممثلة  اال�سرية 

فهد اأبو احلاج.
اإيجاد  على  االإتفاقية  وترتكز 
يتعلق  ما  لكل  متكامل  مرجع 
واملحررين  املعتقلني  بق�سية 
طوال �سنوات الن�سال الفل�سطيني، 
اأبو  ال�سهيد  مركز  دور  وتعزيز 
من  املهمة،  بهذه  للقيام  جهاد 
وتوفري  العقبات  كل  ت�سهيل  خالل 
لتاأريخ  الدعم املطلوب واملتبادل 
اال�سرية  احلركة  اإبداعات  وتوثيق 
ال�سجان  على  وتغلبها  و�سمودها 

االإ�رضائيلي وقوانينه العن�رضية.
وخالل توقيع االإتفاقية قال اللواء 
اأن الهيئة لديها اجلهوزية  ابو بكر 
�سبيل  يف  اجلهود  كل  لبذل  التامة 
عن  �سدر  ما  كل  وتوحيد  تميع 
منذ  نعمل  واإننا  االأ�سرية،  احلركة 
حقيقية  مراجع  اإيجاد  على  فرتة 
نعمل  حيث  الق�سية،  هذه  حول 
على ت�سجيع االأبحاث والدرا�سات 
مدعومة  م�سابقات  خالل  من 
وجود  اىل  باالإ�سافة  ومتخ�س�سة، 
يف  الثقافة  وزارة  مع  تفاهمات 
اىل  نطمح  اإننا  كما  املجال،  هذا 
متخ�س�سة  زاوية  هناك  يكون  ان 

يف املكتبة الوطنية كجناح م�ستقل 
احلركة  عن  وكتب  �سدر  ما  لكل 
االإجراءات  وبدانا  االأ�سرية، 
اجل  من  واملرا�سالت  العملية 
هذا  ان  على  موؤكدا  ذلك،  حتقيق 
توثيق كافة  ياأتي يف اطار  التعاون 
تارب وتاريخ احلركة االأ�سرية يف 
متثل  فهي  اال�رضائيلية،  ال�سجون 
احلفاظ  يجب  ذاته  بحد  تاريخ 

علية.
بدوره او�سح د. فهد اأبو احلاج ان 
اجلهة  متثل  االأ�رضى  �سوؤون  هيئة 
الر�سمية التي ميكننا التعاون معها 
العمل  هذا  مبثل  القيام  اأجل  من 
جهاد  اأبو  مركز  يف  ونحن  الكبري، 
بجامعة القد�س، نهتم كثريا باأدب 
املعتقالت واالأ�رضى الفل�سطينني، 
تاربهم  توثيق  على  و�سنعمل 
جزء  الأنها  كانت  اأي  وموروثاتهم 
م�سريا  ذاته،  بحد  عظيم  ثقايف 
اكرث  ي�سم  اليوم  املركز  ان  اىل 
باأيدي  األف وثيقة خطت  من 120 
املركز  ان  اىل  م�سريا  االأ�رضى، 
يقوم بتبويبها واأر�سفتها وفق نظام 
موروث  يحفظ  حديث  الكرتوين 
باعتباره  االأ�سرية،  احلركة  وتاريخ 
تاريخ ن�سايل عريق ميثل جزء هام 
الفل�سطيني،  ال�سعب  تاريح  من 
اأ�سا�سية لكل  ويكون حمطة تزويد 
ق�سية  يف  والدار�سني  الباحثني 

االأ�رضى وتاريخها الطويل.

االأ�سري  حالة  يلف  الغمو�س  زال  ما 
�سّفا  قرية  من  علقم  هيثم  اجلريح 
اأ�سيب  والذي  اهلل  رام  مدينة  غرب 
فجر االثنني املوافق 2019/3/4  يف 
قوات  نفذتها  اإعدام جديدة  جرمية 
االحتالل على مدخل قرية كفر نعمة 
ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرت  املجاورة 
االرتباط  اإن  يذكر  اآخرين.  �سابني 
االرتباط  اأبلغ  ال�سهيوين  الع�سكري 
اأمري  هم  ال�سهداء  باأن  الفل�سطيني 
دراج من قرية خربثا امل�سباح غرب 
قرية  من  عنقاوي  ويو�سف  اهلل  رام 
هو  اجلريح  واأن  القريبة؛  �سريا  بيت 
ال�ساب هيثم علقم من قرية �سّفا دون 
االإف�ساح عن حالته ال�سحية اأو مكان 
باحتجاز  االحتالل  وقام  احتجازه. 
جثماين ال�سهيدين واعتقال امل�ساب 
يقود  الذي  هو  كان  اأنه  يجُعتقد  الذي 
املركبة، فيما متت م�سادرة املركبة 

ثالثتهم  اأن  االحتالل  مزاعم  بعد 
املكان  قرب  ده�س  عملية  نفذوا 
وجندي  �سابط  اإ�سابة  عن  اأ�سفرت 

بجروح خطرية ومتو�سطة.
وال�رضب والتعذيب والعزل االنفرادي، 
ومنع  العاري  التفتي�س  فر�س  اإىل 
زيارات االأهل، واحلرمان من العالج 
ولي�س  والتعليم  الطبي،  واالإهمال 
واملداهمات  باالقتحامات  انتهاًء 
وفر�س  املفرطة  القوة  وا�ستخدام 

الغرامات املالية.
واإن كل هذه املمار�سات اال�رضائيلية 
الغا�سمة ت�ستوجب اأن على املجتمع 
الدويل مبوؤ�س�ساته املختلفة �رضورة 
واملحا�سبة  امل�سائلة  اأدوات  تفعيل 
وفاًء  االنتهاكات،  مقرتيف  تاه 
واالأخالقية  القانونية  اللتزاماته 
الفل�سطينية  االأرا�سي  �سكان  تاه 

املحتلة.
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واأو�شح “الباحث “ريا�ض الأ�شقر” 
باأن  للمركز  الإعالمي  الناطق 
اعتقال  حالة   )22( ر�شد  التقرير 
ملواطنني من قطاع غزة، )4( منهم 
اطالق  بعد  اعتقالهم  مت  �شيادين 
النار عليهم خالل ممار�شة عملهم 
قباله �شواطئ القطاع، حيث اأ�شيب 
�شيادين منهم بجراح، ا�شافة اىل 
خالل  ال�شبان  من   )18( اعتقال 
�رشق  الفا�شل  ال�شلك  اجتيازهم 
املنطقة  من  بينهم طفني  القطاع 

الو�شطى.
الحتالل  باأن  “الأ�شقر”  وقال 
بحق  العتقال  عمليات  من  �شعد 
املقد�شيني تزامناً مع اأحداث فتح 
اأمام امل�شلني، حيث  باب الرحمة 
قيادات  بينهم  الع�رشات  اعتقل 
ال�شيخ  منهم  دين،  ورجال  وطنية 
رئي�ض  �شلهب”  العظيم  “عبد 
“ناجح  وال�شيخ  الأوقاف،  جمل�ض 
اأوقاف  عام  مدير  نائب  بكريات” 
رائد  ال�شيخ”  �شلم  كما  القد�ض، 
دعنا”، قراراً باإبعاده عن الأق�شى 
“نا�رش  واعتقل  اأ�شهر،   6 ملدة 
يف  الأ�شري  نادي  مدير  قو�ض” 
القد�ض، وافرج عنه ب�رشط الإبعاد 

عن الأق�شى ملدة 3 اأيام.
يف  النائب  اعتقال  اأعاد  فيما 
“اإبراهيم  الت�رشيعي  املجل�ض 
بعد  53عام،  دحبور”  حممد 
 ، جنني  مدينة  يف  منزله  اقتحام 
اأقل  ومل مي�شى على حترره �شوى 
من عام، بعد اأن اأم�شى 12 �شهراً 
املتجدد،  الإداري  العتقال  يف 

بعد  �رشاحه  الحتالل  اطلق  وقد 
من  ا�شابيع  ثالثة  ملدة  اعتقال 

التحقيق فى مركز اجللمة.

اعتقال الن�ساء 
والأطفال

واأ�شار “الأ�شقر” اإىل اأن الحتالل 
ا�شتهداف  املا�شي  ال�شهر  وا�شل 
القا�رشين  والأطفال  الن�شاء 
بالعتقال وال�شتدعاء حيث ر�شد 
املركز)72( حالة اعتقال لأطفال، 
اأ�شغرهم الطفل ” نادر حجازي” 
والذى  بنابل�ض  بالطه  خميم  من 
فقط  �شنوات   3 عمره  يتجاوز  ل 
حممد   ” امُلدر�ض  اعتقل  بينما   ،
ل  جنله  معه  وكان  زهور”  عو�ض 
واأطلق  �شنوات،   5 عمره  يتجاوز 

�رشاحهم بعد �شاعات .
“كرمي  الطفل  اعتقلت  كذلك 
بيت  من  11عام  الدعدوع” 
منزل  اقتحام  عقب  حلم 
الطفلني  وا�شتدعت  عائلته، 
بالل  الرحمن  “عبد  املقد�شيني 
حممود”)11عاماً( و “عبد الرحمن 
اىل  )11عاماً(  ال�شالمية”  �شاهر 
اقتحام  بعد  الق�شلة  مركز حتقيق 

منازل عائالتهم يف القد�ض.
حاله   )18( املركز  ر�شد  بينما 
غالبيتهن  وفتيات  لن�شاء  اعتقال 
عن  املدافعات  املقد�شيات  من 
وقد  املبارك،  الق�شى  امل�شجد 
ب�رشط  جميعاً  عنهن  الفراج  مت 
لفرتات  الق�شى  عن  الإبعاد 

“اآية  الفتاة  بينهن  خمتلفة، 
“هنادي  واملرابطة  ناب”  اأبو 
خوي�ض”و”  و”خديجة  احللواين” 
يف  موظفة  وهي  بكريات”  نظمية 

ق�شم املخطوطات بالأق�شى.
�شهري   ” ال�شيدة  اعتقل  بينما 
والده  وهى  عام،   53 الربغوتي” 
الأ�شري  وزوجه  “�شالح”  ال�شهيد 
اعتقالها  ومدد  الربغوتي”  “عمر 
عدة مرات، كما ا�شتدعى للتحقيق 
احل�رشي”  “فدوى  ال�شيدة 
“عدنان  القيادي  الأ�شري  زوجة 

احل�رشي”.

اأحداث النقب

وقال “الأ�شقر” باأنه خالل ال�شهر 
يف  ال�شجون  ادارة  بداأت  املا�شي 
تنفيذ هجمة �رش�شة على الأ�رشى 
ال�شحراوي،  النقب  �شجن  يف 
القتحام  عمليات  بتكثيف  متثلت 
والتنكيل بالأ�رشى، وتركيب اأجهزة 
اأدت اىل ا�شابه  ت�شوي�ض متطورة، 
باأعرا�ض  الأ�رشى  من  العديد 
اىل  ا�شافة  مفاجئة،  مر�شيه 
واأثرت  الذاعة  بث  قطعت  كونها 
ويخ�شى  التلفزيون،  قنوات  على 
الأجهزة  هذا  ت�شبب  ان  الأ�رشى 
مت  حيث  لهم،  م�رشطنة  اأمرا�ض 

تركيبها يف ق�شم 3-4 حتى الن.
ال�شجون  ادارة  دفعت  وقد 
الوحدات  عنا�رش  من  بالع�رشات 
اأق�شام  اىل  القمعية  اخلا�شة 
�شجن النقب، حيث تتواجد ب�شكل 
لتنفيذ  ا�شتنفار  حالة  يف  دائم 
عمليات اقتحام وتنكيل بالأ�رشي، 
مما  النارية  ال�شلحة  وت�شتخدم 
الأ�رشى،  حياة  على  خطر  ي�شكل 
وقد اأكد الأ�رشى بانهم لن ي�شمحوا 
الإجرامي  املخطط  ها  بتنفيذ 
بحقهم، واأعلنوا عن نيتهم الدخول 
احتجاجاً  ت�شعيدية  خطوات  يف 
اأعرب  كما  الهجمة،  هذه  على 
عن  ال�شجون  كافة  يف  الأ�رشى 
ت�شامنهم الكامل مع اأ�رشى النقب، 
�شجون  يف  التنظيم  بحل  وقاموا 
اجلنوب كخطوة اوىل �شوف تتبعها 

خطوات ن�شالية اأخرى.
احلركة  تاريخ  يف  مرة  ولأول 
ا�شعال  على  اأ�رشى  يقدم  الأ�شرية 

ال�شغط  نتيجة  اأنف�شهم  يف  النار 
املتوا�شل عليهم والنتهاكات التي 
يتعر�شون لها، حيث اأقدم الأ�شري” 
ابراهيم النت�شة” من القد�ض على 
ا�شعال النار يف نف�شه بق�شم اخليام 
بالنقب، مما اأدى لإ�شابته بحروق 
طفيفة، وكذلك قام الأ�شري “فوزى 
عواد” من نابل�ض باإ�شعال النار يف 
مالب�شه ومت اطفاءه قبل اأن ي�شاب 

باأذى .

القرارات الإدارية

�شلطات  باأن  “الأ�شقر”  وبني 
فرباير  خالل  وا�شلت  الحتالل 
بحق  الدارية  القرارات  اإ�شدار 
حيث  الفل�شطينيني،  الأ�رشى 
اأ�شدرت حماكم الحتالل ال�شورية 
)58( قرار اإداري، منهم )23( قرارا 
غالبيتهم  الأوىل  للمرة  جديدا 
اعتقالهم  اعيد  حمررين  اأ�رشى 
مرة اأخرى وفر�ض عليهم الإداري، 
الفرتات  بتجديد  قراراً  و)35( 
اإداريني ملرات  لأ�رشى  العتقالية 
�شهرين  بني  ما  تراوحت  جديدة، 

اإىل �شتة اأ�شهر.
�شدرت  الذين  الأ�رشى  بني  ومن 
ادارى  اعتقال  قرارات  بحقهم 
اعيد  اللذان  املحرران  الأ�شريان 
“خ�رش  ال�شيخ  موؤخراً  اعتقالها 
قعدان”  “طارق  وال�شيخ  عدنان”، 
ملدة  جنني،  مدينة  من  وهما 
حماكم  جددت  بينما  �شهور،   6
ملدة  الإداري  العتقال  الحتالل 
4 �شهور للمرة الثانية بحق النائب 
يف املجل�ض الت�رشيعي الفل�شطيني 
 63(  ” اأبوجحي�شه  مطلق  “حممد 

عاماً(، من اخلليل.

ا�ست�سهاد اأ�سري

�شهداء  عدد  باأن  “الأ�شقر”  واأكد 
فرباير  يف  ارتفع  الأ�شرية  احلركة 
�شهيد   )218( اىل  لي�شل  املا�شي 
الأ�شري”  ا�شت�شهاد  بعد  وذلك 
)51عاماً(  بارود”  اأحمد  فار�ض 
الذى  الطبي  الإهمال  نتيجة 
وقد  �شنوات،  بحقه خالل  مور�ض 

اأم�شى 28 عاماً خلف الق�شبان .
م�شاكل  من  يعانى  كان  حيث 
الحتالل  واهمل  الكبد،  يف 
اأن  اىل  حالته  ومتابعه  عالجه 
خطري  ب�شكل  �شحته  تراجعت 
ونقل  فرباير  من  ال�شاد�ض  ليلة 
ب�شكل  �شوروكا  م�شت�شفى  اىل 
وقد  احلياة،  فارق  حيث  عاجل 
جثمانه  ت�رشح  نتائج  اظهرت 
الرئي�ض ل�شت�شهاده  ال�شبب  باأن 
قلبية  بجلطة  لإ�شابته  يعود 
مزمنة  اأخرى  واأمرا�ض  حادة، 
مر�ض  من  عانى  كما  وخطرية، 
من  الوبائي  الكبد  التهاب 
الدم  �شغط  ارتفاع  و   ،C النوع 
ال�رشياين ومن قرحة يف املعدة، 
جدا  حاد  لنزيف  تعر�ض  حيث 
يف املعدة نتيجة القرحة اأواخر 

العام املا�شي.
الأ�شري  اأقدم  ذلك  اأثر  وعلى 
�شلواد  من  حامد”  “مالك 
املوؤبد،  بال�شجن  واملحكوم 
على  �شاخن  ماء  �شكب  على 
اي�شل  �شجن  ال�شجانني يف  احد 
وا�شابه بحروق، وقامت الدارة 

بعزله انفرادياً.

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات باأن �سلطات الحتالل �سعدت خالل ال�سهر املا�سي من عمليات العتقال التع�سفية بحق اأبناء �سعبنا بكافة �سرائحه، حيث ر�سد املركز يف تقريره ال�سهري 
)510( حالة اعتقال خالل فرباير من بينهم )72( طفاًل قا�سراً، و)18( �سيدة وفتاة، بينما ارتقى �سهيد داخل �سجون الحتالل نتيجة الهمال الطبي .

510 حالة �عتقال خالل فرب�ير بينهم 18 �سيدة، و 72 طفاًل و��ست�سهاد �أ�سري
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عي�شة ق.

اأّجلت ت�سكيلة »ال�سي��سي« تر�سيم الت�أهل 
امل�س�بقة  من  النه�ئي  ربع  الدور  اإىل 
لالنطالق  ثمينة  فر�سة  وفّوتت  الق�رية 
املوايل  الدور  اإىل  املرور  احتف�الت  يف 
بعد  االأبواب  اأو�سع  من  الت�ريخ  ودخول 
اأكرب  طرف  من  متوقع  الغري  �سقوطه� 
ك�ن  الفريق  واأن  خ��سة  املت�س�ئمني 
املق�بلة  خالل  تون�س  من  ب�لفوز  ع�د 
دور  يف  الفريقني  بني  االفتت�حية 
املجموع�ت، اإال ان املف�ج�أة ج�ءت من 
زفونك�  الفرن�سي  املدرب  اأ�سب�ل  طرف 
اإىل  ك�مال  ب�لزاد  العودة  يف  جنح  الذي 
الق�سنطيني  الن�دي  اأفراح  واأجل  الدي�ر، 
اأنه  رغم  والذي  املقبلة  اجلولة  اإىل 
ربع  اإىل  كبرية  بن�سبة  مت�أهال  اأ�سحى 
اأنه لي�س بعيدا عن ح�س�ب�ت  النه�ئي اإال 
الرابعة  اجلولة  �سمن  املقررة  الت�أهل 

واالأخرية واملقررة ال�سبت املقبل عندم� 
جتد نف�سه� اأم�م تنقل �سعب اإىل مدينة 
م�زميبي  بي  تي  ملواجهة  لومومب�ت�سي 

الكونغويل.
اأ�سحى  الت�أهل  ف�إن  ال�سي�ق،  هذا  ويف 
حم�سورا بني ثالثة اأندية وتتعلق ب�سب�ب 
ق�سنطينة مت�سدر املجموعة واملالحق 
تي بي م�زميبي والن�دي االإفريقي الذي 
يبتعد بنقطة عن م�زميبي وثالث نق�ط 
االإ�سم�عيلي  اأق�سي  ال�سي��سي، فيم�  عن 
اأن  واالأكيد  املن�ف�سة،  من  امل�رصي 
�سب�ب  ل�س�لح  الت�أهل  ترجح  االأف�سلية 
اأو  الفوز  يكثذقيهم  الذين  ق�سنطينة 
يف  النه�ئي  ربع  بلوغ  اأجل  من  التع�دل 
�سدارة املجموعة بينم� يف ح�ل هزميته 
اأم�م م�زميبي وفوز االإفريقي �سوف تكون 
احل�س�ب�ت بني الن�ديني لتحديد املت�أهل 
االأمر الذي يجعل الن�دي التون�سي ملزم� 

ب�نت�س�ر بنتيجة كبرية.

الوفد يتنقل بطائرة 
خا�شمة للومومبات�شي 
وبن عيادة معاقب اأمام 

مازميبي

يف  ق�سنطينة  �سب�ب  اإدارة  و�رصعت 
اأين  م�زميبي  لتنقل  ب�كرا  التح�سري 
اأغلبية  م�لكة  االآب�ر  �رصكة  خ�س�ست 
اأجل  من  للفريق  خ��سة  ط�ئرة  ال�سهم 
لالعبني  املريحة  الظروف  ك�فة  توفري 
للعودة بت�أ�سرية الت�أهل من لومومب�ت�سي، 
عودة  يعرف  �سوف  الذي  اللق�ء  وهو 
الالعب بلخري من العقوبة، بينم� يتوا�سل 
غي�ب الثالثي امل�س�ب �س�حلي، جعبوط 
عي�دة  بن  ح�سينب  ج�نب  غلى  وعبيد 

املع�قب. 

ال�سيا�سي ي�سّيع التاأهل باكرا ويدخل دائرة احل�ساباتتذوق طعم الهزمية الأوىل قاريا هذا املو�شم على اأر�شه
�شقط نادي �شباب ق�شنطينة يف فخ الهزمية الأوىل يف م�شاركته القارية بعد اخل�شارة القا�شية 
التي تعر�س لها على اأر�شه اأول اأم�س اأمام النادي الإفريقي التون�شي حل�شاب اجلولة اخلام�شة 

وما قبل الأخرية من دور جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا التي جرت على ملعب ال�شهيد 
حمالوي و�شهد �شقوط ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية لأول مرة يف الطبعة احلالية منذ 
انطالق م�شاركته يف الدور التمهيدي، واأ�شحت الهزمية الثانية للمدرب الفرن�شي ديني�س 

لفان منذ توليه العار�شة الفنية بعد خ�شارته يف البطولة الوطنية اأمام نادي بارادو

ت�شريحات املدربني:

الفان: �سيطرنا 
على االإفريقي 

ونتنقل اإىل 
الكونغو للعودة 
بنتيجة ايجابية

حت�رّص مدرب �سب�ب ق�سنطينة ديني�س 
تعر�س  التي  الهزمية  عقب  الف�ن 
االإفريقي  الن�دي  اأم�م  العبيه  له� 
والتي عر�سته الأول هزمية  التون�سي 
اإفريقي�  اأبط�ل  رابطة  من�ف�سة  يف 
خالل  الف�ن  و�سدد  املو�سم،  هذا 
عقب  ال�سح�فية  للندوة  تن�سيطه 
مب�راة  قدم  فريقه  اأن  اللق�ء  نه�ية 
جيدة و�سيطر على اأطوار اللق�ء طيلة 
ال�سيطرة  خالل  من  دقيقة  الت�سعني 
احلظ  لكن  التون�سي  املن�ف�س  على 
لعدة  ت�سييعهم  ب�سبب  ج�نبهم 
واأ�س�ف  للتهديف،  �س�نحة  فر�س 
منعرج  ك�نت  اجلزاء  ركلة  ت�سييع  اأن 
املدرب  وق�ل  لهم.  ب�لن�سبة  اللق�ء 
الفرن�سي اأن فريقه الزال يف �سدارة 
ملواجهة  يح�رص  و�سوف  املجموعة 
اإىل  التنقل  اأجل  تي بي م�زميبي من 
من  ايج�بية  بنتيجة  للعودة  الكونغو 
يف  النه�ئي  ربع  اإىل  والت�أهل  هن�ك 
اأنهم  مو�سح�  املجموعة،  �سدارة 
يكون  �سوف  ذلك  وقبل  املق�بل  يف 
منت�سف  وهران  مولودية  لق�ء  على 
هذا االأ�سبوع �سمن ربع نه�ئي ك�أ�س 
التنقل  يف  التفكري  قبل  اجلمهورية 
ينتظرهم  الذي  ال�سعب  الق�ري 
االأ�سبوع  نه�ية  اإفريقي�  اأدغ�ل  اإىل 
الف�ن  اعرتف  املق�بل،  يف  اجل�ري، 
اأن الغي�ب�ت التي يع�ين منه� ف ريقه 
اأثرت على الت�سكيلة لكنه لن يتحجج 
االإفريقي،  الن�دي  لتربير هزمية  به� 
واعتذر يف نف�س ال�سي�ق من جمهور 
غلى  بقوة  تنقل  الذي  ال�سي��سي 
حمالوي  ال�سهيد  ملعب  مدرج�ت 

وع�د خ�ئب�.

زفونكا: اأدينا ن�شف 
املهمة وناأمل م�شاعدة 

ال�شيا�شي يف تاأهلنا

االإفريقي  الن�دي  مدرب  اعترب 
فيكتور زفونك� اأن اأ�سب�له اأدوا ن�سف 
تبقى  فيم�  تنتظرهم  التي  املهمة 
العودة  بعد  الق�رية  املن�ف�سة  من 
بفوز ثمني من اجلزائر على ح�س�ب 
واأو�سح  ق�سنطينة،  �سب�ب  امل�سيف 
ال�سح�فية  للندوة  تن�سيطه  خالل 
اأنه  اأم�س  اأول  اللق�ء  نه�ية  عقب 
اأن  ب�عتب�ر  املهمة  ك�فة  يحقق  مل 
من  اجلزائر  اإىل  التنقل  ك�ن  هدفه 
مل  ذلك  اأن  اإال  بهدفني  الفوز  اأجل 
را�س  غري  جعله  م�  وهو  يحدث 
اأن  ا�ستطرد  اأنه  اإال  النتيجة،  على 
االنت�س�ر بحد ذاته مينح اأ�سب�له ثقة 
اأكرب يف النف�س والقدرة على حتقيق 
نه�ئي  ربع  اإىل  الت�أهل  ت�أ�سرية 
اأن  وينتظر  اإفريقي�،  اأبط�ل  رابطة 
يف  مبهمته  ق�سنطينة   �سب�ب  يقوم 
من  الكونغو  من  ب�لتع�دل  العودة 
اأجل امل�س�همة يف م�س�عدة الن�دي 
املقبل  الدور  اإىل  للت�أهل  االإفريقي 
ق�ئمة  اأن حظوظهم  ب�عتب�ر  ح�سبه 
بنج�ح،  دور املجموع�ت  يف جت�وز 
واأو�سح املدرب الفرن�سي اأن العبيه 
واجهوا من�ف�س� عنيدا وقوي� خ��سة 
ال�سوط  يف  املت�عب  لهم  خلق  واأنه 

الث�ين ي�سيف املتحدث.
عي�شة ق.

جائزة مراك�س الكربى للجيدو

اإق�ساء الزين وموجد وان�سحاب اأ�سالح ووعالل يف اليوم االأول

اجلزائري�ن  امل�س�رع�ن  اأق�سي 
 66 من  اأقل  وزن  يف  الزين  وائل 
كغ   48 من  اأقل  موجد  وري�ن  كغ، 
الدولية  الدورة  من  ام�س  اأول 
اجل�رية  الكربى«  مراك�س  »ج�ئزة 
بني 8 و10 م�ر�س ب�ملغرب، عقب 
امل�رصي  اأم�م  توالي�  خ�س�رتهم� 
حممد املوجود وال�سيني وونغ ك� 
يل، وخرج موجد من الدور االأول، 
الربيط�ين  على  الزين  تغلب  بينم� 
االأول،  الدور  يف  �سورت  األك�سندر 
قبل اأن ينهزم خالل الدور املوايل 
حممد  امل�رصي  امل�س�رع  اأم�م 
االحت�دية  واأ�رصكت  املوجود، 

م�س�رع�   13 للجيدو  اجلزائرية 
ويتعلق االأمر بكل من �س�لح �سيوخ 
اأقل  الزين  وائل  كغ،   60 من  اأقل 
من 66 كغ، رب�حي اأبوبكر اأقل من 
 73 من  اأقل  نورين  فتحي  كغ،   66
من  اأقل  مربوك  الق�در  عبد  كغ، 
عم�دي  بن  الرحم�ن  عبد  كغ،   73
بويعقوب  الي��س  كغ،   90 من  اأقل 
�سفي�ن  حممد  كغ،   100 من  اأقل 
بلرقعة وحممد املهدي ليلي اأكرث 
زالط  يو�سف  كغ، خمت�ر   100 من 
اأقل  بله�دف  وهواري   81 من  اأقل 
ال�سيدات،  وعند  كغ(.   100 من 
اأقال من  اأمينة بلق��سي  �ست�س�رك 

م�س�ركة  تبقى  حني  يف  كغ،   63
 78 من  اأقل  وعالل  كوثر  الثن�ئي 
كغ و�سوني� اأ�سالح اأكرث من 78 كغ 
يف  اإ�س�بتهم�  ب�سبب  موؤكدة  غري 
اللحظة االأخرية. من ج�نبه، اأعفي 
كل من بن عم�دي وليلي من خو�س 
مب��رصة  و�سيدخالن  االأول  الدور 
�سيتق�بل  حيث  الث�ين.  الدور  يف 
اللق�ء  من  الف�ئز  مع  عم�دي  بن 
الذي �سيجمع الهولندي ب��س ف�ن 
المينني، يف  اآتو  والفلندي  اميبلني 
حني يلعب ليلي �سد االأمل�ين �سفني 

هيلني الذي مل يلعب الدور االأول.
وكالت

 هيئة مدوار تبحث عن تواريخ
 لربجمة املباريات املتاأخرة

برجمة داربي العميد 
و�سو�سطارة يف 14 مار�س

لكرة  املحرتفة  الرابطة  تواجه 
ب�س�أن  حقيقية  مع�سلة  القدم 
الو�سع  ظل  يف  املب�ري�ت  برجمة 
تعي�سه  الذي  واالأمني  ال�سي��سي 
ال�سعبي  احلراك  ب�سبب  بالدن� 
العهدة  برف�س  ين�دي  الذي 
فقد  الغر�س  ولهذا  اخل�م�سة، 
الكرمي  الرئي�س عبد  هيئة  اأع�دت 
مب�ري�ت  برجمة  ت�ريخ  مدوار 
املحرتفة  للرابطة   24 اجلولتني 
االأوىل و25 من الرابطة املحرتفة 
برجمة  اإىل  ب�الإ�س�فة  الث�نية 
املب�ري�ت املت�أخرة من املن�ف�سة، 
ولهذا الغر�س ف�إن مب�ري�ت اجلولة 
24 من الرابطة االأوىل مت ت�أجيله� 
جمددا بعدم� ك�نت مربجمة يومي 
12 و13 م�ر�س قبل اأن يتم ت�أجيله� 

اإىل ت�ريخ 14 و17 م�ر�س املقبل.
الرابطة  برجمة  الغر�س  ولهذا 
الذي  التقليدي  الع��سمي  الداربي 
اجلزائر  مولودية  اجل�رين  يجمع 
اجلولة  �سمن  اجلزائر  واحت�د 
بت�ريخ  االأوىل  الرابطة  من   24
 5 ملعب  على  املقبل  م�ر�س   14
مولودية  مواجهة  جويلية، وجتري 
نف�س  يف  ت�جن�نت  ودف�ع  بج�ية 
التي  اجلولة  نف�س  �سمن  اليوم 
مق�بالت  ثالث  خو�س  تعرف 
اخرى يف ت�ريخ 17 م�ر�س ويتعلق 
املدية  اأوملبي  من  بكل  االأمر 
�سطيف  وف�ق  القب�ئل،  و�سبيبة 
عني  جمعية  وهران،  ومولودية 
بوعريريج،  برج  واأهلي  مليلة 
اإىل  لث�ءات  ثالثة  ت�أجيل  مت  بينم� 
بداربي  االأمر  ويتعلق  ت�ريخ الحق 
ب�رادو،  ون�دي  داي  ح�سني  ن�رص 
ال�س�ورة،  و�سبيبة  بلعب��س  احت�د 
ق�سنطينة،  و�سب�ب  بلوزداد  �سب�ب 
البحث  الرابطة  اأم�م  وتبقى 
املب�ري�ت  لربجمة  تواريخ  عن 
املت�أخرة واملتمثلة يف لق�ئي ن�دي 
�سب�ب  داي،  ح�سني  ون�رص  ب�رادو 

ق�سنطينتة ومولودية اجلزائر.

الث�نية  للرابطة   25 اجلولة  ت�أجيل 
اإىل 12 و13 م�ر�س

مب�ري�ت  الكروية  الهيئة  واأجلت 
الرابطة املحرتفة  اجلولة 25 من 
الث�نية اإىل ت�ريخ 12 م�ر�س م� عدا 
و�سبيبة  مقرة  جنم  مب�راة  ت�أخري 
بج�ية اإىل اليوم املوايل 13 م�ر�س، 
اللق�ءين  برجمة  مت  املق�بل  يف 
الث�نية  الرابطة  عن  املت�خرين 
واأوملبي  بج�ية  ب�سبيبة  واملتعلق 
واحت�د  م�ستغ�من  ترجي  ال�سلف، 

عن�بة اإىل 17 م�ر�س املقبل.
يف املقابل، مت برجمة 

املباريات املتاأخرة 
للرابطة الأوىل على 

النحو التايل:
�شبيبة  21 مار�س: 

ال�شاورة و�شباب 
ق�شنطينة اجلولة 18
             دفاع تاجنانت 

و�شباب بلوزداد اجلولة 
19

             ن�شر ح�شني 
داي ومولودية بجاية 

اجلولة 21
             جمعية عني 

مليلة ومولودية بجاية 
اجلولة 22

            مولودية اجلزائر 
ومولودية وهران 

اجلولة 22
25 مار�س: احتاد 

بلعبا�س ون�شر ح�شني 
داي اجلولة 22 

             �شباب بلوزداد 
و�شباب ق�شنطينة 

اجلولة 24
اأفريل:   احتاد   1

بلعبا�س و�شبيةب 
ال�شاورة اجلولة 24

عي�شة ق.
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عي�شة ق.

يف  فر�صته  ي�صتحق  �صوداين  اأن 
الإمكانيات  على  والربهنة  اللعب 
يكن  مل  الذي  وهو  يحوزها  التي 
املو�صم  طيلة  جانبه  اإىل  احلظ 
التحق  بعدما  اجلاري  الكروي 
قادما  الأول  مو�صمه  يف  باجنلرتا 
زغرب  دينامو  ال�صابق  ناديه  من 
الكرواتي. واعترب اأونيل اأنه �صوف 
مهاجم  متكن  حال  يف  يفاجئ 
اإىل  العودة  من  الوطني  املنتخب 
املو�صم  نهاية  قبل  جمددا  اللعب 

الإ�صابة  ظل  يف  اجلاري  الكروي 
املعقدة التي يعاين منها يف الوقت 
اأن  ال�صعب  من  والتي  الراهن 
ت�صمح له بالتعايف �رسيعا واللحاق 
املو�صم  مباريات  من  تبقى  مبا 

احلايل.
من جهته، يوا�صل �صوداين اخل�صوع 
اإىل العالج والقيام بعملية التاأهيل 
والذي  قطر  يف  اأ�صبيطار  مبركز 
ميلك اتفاقية توقيع مع الحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم، حيث يعمل 
يف  الأخ�صائيني  ا�صهر  جانب  اإىل 
ا�صرتجاع  اأجل  البدنية من  اللياقة 
جاهزيته باأ�رسع وقت والعودة اإىل 

اللعب وهو الذي يبتعد عن امليادين 
منذ اأكرث من ثالثة اأ�صهر.

قديورة: �آمل عودة 
�شود�ين �شريعا 

وت�شجيل �لأهد�ف 
لنوثينغهام فوري�شت

الدويل  الالعب  عربرّ  جهته،  من 
اجلزائري عدلن قديورة عن اأمله 
نادي  يف عودة مواطنه وزميله يف 
الجنليزي  فوري�صت  نوثنغهام 

ومداعبة  امليادين  اإىل  ب�رسعة 
اأن ابن  الكرة جمددا، حيث اعترب 
مدينة ال�صلف لعب هام يف ت�صكيلة 
ناديه الجنليزي ويرغب كثريا يف 
املو�صم  نهاية  قبل  جمددا  روؤيته 
من  امليدان  اأر�صية  على  اجلاري 
ت�صجيل  يف  النادي  م�صاعدة  اأجل 
�صوداين  اأن  اعترب  اأين  الأهداف، 
�صفوف  يف  خا�صة  مكانة  لديه 
ت�صكيلة نوثينغهام فوري�صت باعتبار 
النادي  يف  ثابتة  مواقف  لديه  اأن 
اإىل جانب المكانيات البارزة التي 

برهن عنها جمددا يف اجنلرتا.

يو��شل �لتاهيل �لع�شلي مب�شحة ��شبيطار

اأونيل: �ساأفاجئ لو يتعافى �سوداين قبل نهاية املو�سم
عبرّ مدرب نادي نوثنغهام فوري�شت �لجنليزي مارتن �أونيل عن تفاوؤله ب�شاأن تعايف لعبه �لدويل �جلز�ئري �لعربي 

�شود�ين من �لإ�شابة �لتي يعاين منها و�لتي �أبعدته خالل �لأ�شهر �لأخرية عن �ملناف�شة، حيث �أو�شح يف ت�شريحات نقلها 
�لإعالم �لجنليزي �أم�س �أن �شود�ين يتعافى ب�شكل تدريجي من �لإ�شابة على م�شتوى �لركبة، و�لعالج �لذي يخ�شع له 

يجعل مو�كبته له ي�شري ب�شكل �شريع، حيث قال مدرب �لنادي �لنا�شط يف �لدرجة �لأوىل �لجنليزية )�لق�شم �لثاين( 

رئي�س �لهيئة �لفرن�شية للريغبي منتظر 30 
مار�س باأر�س �لوطن

توقيع اتفاقية �سراكة بني االحتادية 
اجلزائرية ونظريتها الفرن�سية

دوري �أبطال �إفريقيا وكاأ�س �لكاف

قرعة الدور ربع النهائي 
يوم 20 مار�س

ة �شاقة لعبو �لكناري �أجرو� ح�شرّ

 

 �أول �أم�س حت�شري� للمدية

دوما مينح اأ�سباله يومني 
راحة واال�ستئناف غدا

اجلزائرية  الحتادية  اأعلنت 
للريغبي عن قدوم رئي�س الحتادية 
لبورت،  برينارد  للعبة  الفرن�صية 
الفرتة  يف  العا�صمة  اجلزائر  اإىل 
اأفريل  املمتدة بني 30 مار�س و 2 
اتفاقية  لتوقيع  حت�صبا  املقبل 
يف  وفرن�صا  اجلزائر  بني  �رساكة 
يف  جاء  ح�صبما  الريغبي،  ريا�صة 
بيان الحتادية اجلزائرية، و�صيحل 
نيكول  رفقة  باجلزائر  لبورت 
الدولية  العالقات  م�صوؤول  هوركي 
 ،2023 فرن�صا  ريغبي  وموؤ�ص�صة 
فيها  �صتحت�صن  التي  ال�صنة  وهي 
كاأ�س  من  العا�رسة  الطبعة  فرن�صا 
العامل للريغبي مب�صاركة 15 لعبا. 
وهوركي  لبورت  كل من  و�صيلتقي 
اجلزائرية  الحتادية  م�صوؤويل  مع 
على  التوقيع  اإطار  يف  للريغبي 
الهيئتني  بني  �رساكة  اتفاقية 

الفيدراليتني، �صمن �صعي الحتادية 
الن�صاأة لتطوير  اجلزائرية احلديثة 
ربوع  خمتلف  يف  الريغبي  لعبة 
امل�صدر،  نف�س  ح�صب  اجلزائر 
و�صبق لرئي�س الحتادية اجلزائرية 
للريغبي �صفيان بن ح�صان اللتقاء 
برينارد  الفرن�صي  نظريه  مع 
الفارط  فيفري  �صهر  لبورت، 
بفرن�صا، اأين تباحثا اإمكانية التعاون 
بني الطرفني يف امل�صتقبل القريب، 
كاأ�س  من  التا�صعة  الن�صخة  وجتري 
لعبا   15 مب�صاركة  للريغبي  العامل 
حتت�صن  بينما  باليابان،   2019 �صنة 
املقررة  العا�رسة  الطبعة  فرن�صا 
عام 2023 والتي �صطرتها الحتادية 
تاأهيل  ملحاولة  كهدف  اجلزائرية 
فيها  للم�صاركة  »اخل�رس«  ت�صكيلة 

لأول مرة يف التاريخ.
وكالت

�صتجرى عملية �صحب قرعة الدور 
دوري  مناف�صتي  من  النهائي  ربع 
اأبطال اإفريقيا وكاأ�س الكاف يوم 20 
مار�س املقبل مبقر الهيئة الكروية 
امل�رسية  بالعا�صمة  الإفريقية 
الكاف  عنه  ك�صفت  مثلما  القاهرة 
الر�صمي،  الإلكرتوين  موقعها  على 
اأبطال  دوري  مناف�صة  يف  وي�صارك 
�صباب  فريقي  من  كل  اإفريقيا 
بينما  ال�صاورة،  و�صبيبة  ق�صنطينة 
ي�صارك فريق ن�رس ح�صني داي يف 
الأندية  تناف�س  اإذ  الكاف،  كاأ�س 
الثالثة بقوة على التاأهل اإىل الدور 
�صاب  فريق  ويحتل  النهائي،  ربع 
ق�صنطينة ريادة املجموعة بر�صيد 

10 نقاط من 3 انت�صارات وتعادل، 
مازميبي  بي  تي  بنادي  متبوعا 
التون�صي  الإفريقي  ثم  الكونغويل 
قبل  امل�رسي  الإ�صماعيلي  واأخريا 
يحتل  بينما  اأم�س،  اأول  مباريات 
فريق �صبيبة ال�صاورة املركز الثالث 
بر�صيد 5 نقاط يف جمموعته بفارق 
الأهلي  املت�صدر  عن  نقطتني 
امل�رسي، ويف مناف�صة كاأ�س الكاف 
تت�صدر الن�رسية جمموعتها بر�صيد 
ماهيا  غور  بنادي  متبوعة  نقاط   7
الكيني الذي ميلك 6 نقاط، ويتاأهل 
مت�صدر وثاين كل جمموعة مبا�رسة 

اإىل الدور ربع النهائي.
وكالت

منح مدرب فريق �صبيبة القبائل 
باتريك دوما يومني راحة لفائدة 
الالعبني من اأجل ال�صتفادة من 
الإرهاق  من  والتخل�س  الراحة 
الفريق  اأجرى  حث  والتعب، 
تدريبية  اأم�س ح�صة  اأول  م�صاء 
قبل اأن مينح املدرب الفرن�صي 
وي�رسب  راحة  يومني  لأ�صباله 
موعدا معهم للم�صاركة يف ح�صة 
�صبيحة  املقررة  ال�صتئناف 
نوفمرب  اول  ملعب  على  الغد 
التح�صري  اأجل  من  زو  بتيزي 
التي  املدية  اأوملبي  ملقابلة 
يتنقل اإليها »الكناري« يف اللقاء 
الأ�صبوع  هذا  نهاية  املقرر 
حل�صاب اجلولة 24 من الرابطة 
املحرتفة الأوىل، اأين ينتظر اأن 

يركز دوما يف اإعداد اأ�صباله من 
العودة  اأجل  من  النواحي  كافة 
عا�صمة  من  اإيجابية  بنتيجة 
»التيطري«. وكان رفقاء  مدينة 
اإىل  خ�صعوا  اإيراتني  الالعب 
ح�صة تدريبية �صاقة م�صاء اأول 
اأم�س ركز خاللها الطاقم الفني 
خالل  من  البدين  اجلانب  على 
اختيار الالعبني الأقل جاهزية 
املح�رس  رفقة  للعمل  بنيا 
عمل  بح�ص�س  والقيام  البدين 
تق�صيم  مت  بينما  اإ�صافية، 
املجموعة اإىل اثنني اأين قاموا 
مبجموعة ت�صخينات قبل العمل 
م�صغرة  مباريات  ولعب  التقني 

فيما بينهم.
ع.ق.

�لتاألق �لالفت ملد�فع �خل�شر دفعها �إىل  
مر�جعة ح�شاباتها

اإدارة رين حت�سر لتقدمي 
عر�س جتديد العقد لزفان

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقدمه  الذي  الالفت  التاألق  مير  مل 

مهدي زفان رفقة ناديه ملعب رين الفرن�صي دون ان يلفت انتباه 

اإدارة الفريق والذي يتوجه نحو متديد العقد مع املدافع الأمين 

انفجر  الذي  لزفان  مكافئة  الوطني، يف خطوة متثل  للمنتخب 

هذا املو�صم وقدم م�صتويات رائعة مع فريقه بعدما كان منبوذا 

اإىل وقت قريب واأقرب اإىل اخلروج من الباب ال�صيق، حيث يقدم 

الدوري  مباريات  رين يف  رفقة  تالق  الذي  وهو  رائعا  داء  زفانا 

كبري  ب�صكل  و�صاهم  »اليوروباليغ«،  الأوروبي  والدوري  الفرن�صي 

ار�صنال الجنليزي والذي جعله يقرتب  اأمام  العري�س  الفوز  يف 

اإىل ربع نهائي املناف�صة الأوروبية بعدما �صاهم يف  التاأهل  من 

ك�صف  الغر�س  ولهذا  الفرن�صي،  للنادي  الثاين  الهدف  ت�صجيل 

مكافئة  ينوون  رين  اإدارة  م�صوؤويل  اأن  فرون�س«  »وا�صت  جريدة 

زفان من خالل تقدمي عر�س ر�صمي له من اأجل جتديد العقد 

والذي �صوف ينتهي بنهاية املو�صم الكروي اجلاري وتنتهي عالقة 

الالعب بناديه �صهر جوان املقبل، اإل اأن الأداء الذي يقدمه هذا 

والتح�صري  اإىل مراجعة ح�صاباتهم  ناديه  م�صوؤويل  دفع  املو�صم 

لتقدمي عقد جديد اإىل زفان من اأجل موا�صلة م�صواره الكروي 
معهم.

ع.ق.

 �ملدير �لريا�شي �أكد �نه
 لي�س معرو�شا للبيع

اإدارة هوفنهامي ت�سر على 
التم�سك بخدمات بلفو�سيل

املدير من الندية الراغبة يف ال�صتفادة من خدماته و�صمه اإىل �صفوفها اجلزائري اإ�صحاق بلفو�صيل والذي اأ�صيح مطلوبا من طرف عدد ترف�س اإدارة نادي هوفنهامي الأملاين ال�صتغناء عن لعبها الدويل  ك�صف  ال�صدد  هذا  ويف  املقبل،  ال�صيفي  املركاتو  يقدم خالل  الوطنية  الت�صكيلة  مهاجم  اأن  هاديل  كري�صتيان  لالإعالم با�صتمرار �صمن خياراته التكتيكية واللعب با�صتمرار يف الت�صكيلة يف ك�صبه للثقة وموا�صلة لفت انتباه الطاقم الفني ل�صمان تواجده م�صتويات طيبة واأدائه يف تطور وهو الأمر اليجابي الذي ي�صاهم الريا�صي  ت�رسيحات  يف  املعني  واأو�صح  لهوفنهامي،  ترغب الأ�صا�صية  اأوروبية  اأندية  من  اهتماما  ميلك  بلفو�صيل  اأن  ال�صابق الأملاين  الالعب  اأن  وك�صف  الأمر  ح�صم  اأنه  اإل  معه  التعاقد  نادي لنادي اوملبيك ليون الفرن�صي لي�س معرو�صا للبيع ولن يتم التنازل يف  لإدارة  �صبق  املقابل،  يف  الراهن.  الوقت  يف  خدماته  امل�صوار مع بلفو�صيل والذي �صجل هذا املو�صم جمموع 8 اأهداف الت�صكيلة يف �صورة تو�صح رغبة اإدارة النادي الأملاين يف موا�صلة الأملاين وفريق اجنليزي من اأجل اإقناعها بالتنازل عنه و�صمه اإىل هوفنهامي الأملاين اأن رف�صت عر�صا تقدمت به نظريتها �صالكه04 عن 
يف 18 مباراة �صارك فيها يف الدوري الأملاين.

عي�شة ق.
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مفاجاأة على طاولة الريال 
خلالفة �سوالري

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين عن ظهور مر�شح مفاجئ على قائمة اهتمامات ريال مدريد، فيما يخ�ص 
اختيار املدير الفني اجلديد للمرينغي، ووفًقا ملوقع »ديفن�شا �شنرتال« الإ�شباين، فاإن الهولندي كالرن�ص 
�شيدورف املدير الفني للكامريون بات اأحد الأ�شماء املر�شحة خلالفة الأرجنتيني �شانتياغو �شولري يف 
املو�شم احلايل، اأ�شار املوقع الإ�شباين اأن فلورنتينو برييز رئي�ص املرينغي، معجب ب�شخ�شية �شيدورف 
واإ�رصاره على حتقيق النت�شارات، ومييل تفكري برييز نحو ال�شتعانة ب�شيدورف كمدير فني موؤقت للفريق 
حتى نهاية املو�شم احلايل مع اإقالة �شولري ب�شكل ر�شمي. اأما قائمة املر�شحني لقيادة ريال مدريد يف 
املو�شم املقبل فاإنها ت�شم حتى الآن الفرن�شي زين الدين زيدان مدرب امللكي ال�شابق، الربتغايل جوزيه 
مورينيو املدير الفني ال�شابق ملان�ش�شرت يونايتد، واأكد املوقع الإ�شباين اأن زيدان ومورينيو لن يوافقا على 
قيادة املرينغي فيما تبقى من املو�شم احلايل 12 جولة بالدوري الإ�شباين، وكان ريال مدريد مر باأ�شبوع 
مرير ودع خالله بطولتي كاأ�ص ملك اإ�شبانيا ودوري اأبطال اأوروبا، بالإ�شافة اإىل البتعاد عن املناف�شة 

على لقب الليغا اإثر ات�شاع الفارق مع بر�شلونة املت�شدر اإىل 12 نقطة.

3 �سيناريوهات تر�سم م�ستقبل 
مي�سي مع البار�سا

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين اأم�ص اأن هناك 3 �شيناريوهات تر�شم م�شتقبل الأرجنتيني ليونيل مي�شي مع 
بر�شلونة، ووفًقا ل�شحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�شبانية، فاإن اإدارة بر�شلونة تخطط لتمديد عقد مي�شي مع 
النادي الكتالوين والذي من املقرر اأن ينتهي يف عام 2021 ويت�شمن �رصًطا جزائًيا يبلغ 700 مليون يورو، 
وياأتي انتهاء عقد مي�شي مع نهاية فرتة جو�شيب ماريا بارتوميو على مقعد رئا�شة بر�شلونة، ولكن الأخري 
يريد اأن ميدد الربغوث عقده ملو�شم اأو اثنني اآخرين، واأ�شارت ال�شحيفة اأن بر�شلونة يخطط لعقد جل�شة 
الفريق  مع  التجديد  ب�شاأن  الربغوث  نظر  وجهة  عن  والإف�شاح  اجلديد  العقد  ملناق�شة  مي�شي  والد  مع 
الكتالوين. واأو�شحت اأن هناك 3 �شيناريوهات للتجديد، حيث اإن الأول ي�شري اإىل اأن مي�شي �شي�شتمر مع 
بر�شلونة حتى نهاية عقده فقط يف 2021 اإذ �شيكون عمره وقتها 34 عاًما، اأما ال�شيناريو الثاين ف�شيكون 
قائًما على جتديد مي�شي ملدة مو�شم واحد وبالتايل فاإن عقده �شينتهي يف 2022، خا�شة اأن الربغوث يريد 
املوا�شلة لهذا العام حتى يتمكن من خو�ص بطولة كاأ�ص العامل مع منتخب الأرجنتني و�شكون عمره وقتها 
35 عاًما، ويت�شمن ال�شيناريو الثالث ا�شتمرار مي�شي بالقمي�ص الكتالوين حتى 2023، ولكن يعتمد هذا الأمر 

على م�شاعر الالعب وحالته البدنية عندما يبلغ 36 عاًما.

قرعة ربع ون�سف نهائي دوري االأبطال 
يف 15 مار�س

قرر الحتاد الأوروبي لكرة القدم العودة لنظامه القدمي، باإجراء قرعة الدورين ربع ون�شف نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا يف يوم واحد، ويف بيان ر�شمي عرب موقعه الإلكرتوين، اأعلن »اليويفا« اإجراء قرعة الدورين 
بتاريخ 15 مار�ص اجلاري مبدينة نيون ال�شوي�رصية، ولأول مرة منذ مو�شم 2011ـ 2012 يُجري الحتاد 
الأوروبي قرعة ربع ون�شف النهائي يف يوم واحد، وتاأهلت 4 فرق حتى الآن اإىل ربع النهائي هي توتنهام 
اأم�شرتدام الهولندي، مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي وبورتو الربتغايل، ومن املنتظر  اأجاك�ص  الإجنليزي، 
اأهمها بني جوفنتو�ص  والأربعاء املقبلني، حيث �شتقام 4 مواجهات  الثالثاء  يومي  اأخرى  تاأهل 4 فرق 
الإيطايل واأتلتيكو مدريد الإ�شباين. ومن املقرر اأن تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 9 و10 اأفريل 
املقبل، على اأن تقام جولة الإياب يومي 16 و17 من ال�شهر ذاته، اأما مباريات ذهاب ن�شف النهائي �شوف 
تقام يومي 30 اأفريل والفاحت ماي والإياب يف 7 و8 ماي، على اأن يحت�شن ملعب واندا ميرتوبوليتانو معقل 

اأتلتيكو مدريد املباراة النهائية يف الفاحت جوان القادم.

دراك�سلر يزيد اأوجاع البي اأ�س جي
تتوا�شل اخل�شائر على باري�ص �شان جريمان بعد خروجه من دوري اأبطال اأوروبا على يد مان�ش�شرت يونايتد 
1-3 الأربعاء املا�شي، واأعلن جوليان دراك�شلر �شانع األعاب بي اأ�ص جي عرب ح�شابه الر�شمي على �شبكة 
اإن�شتغرام اأنه �شيغيب عن املالعب ب�شعة اأ�شابيع لإ�شابته يف وتر الفخذ الأي�رص، واأ�شاف دراك�شلر: »خيبة 
الإ�شابة  الأملاين من هذه  الالعب  الإ�شابة«، وعانى  اأكرث من  توؤملني  الأبطال  الأمل باخلروج من دوري 
 70 مرور  بعد  ل�شتبداله  توخيل  توما�ص  اإ�ص جي  بي  اأجرب مدرب  ما  يونايتد،  مان�ش�شرت  مواجهة  خالل 
لباري�ص  لياندرو باريدي�ص بدل منه، وتتقل�ص بذلك القوة الهجومية  دقيقة واإ�رصاك الالعب الأرجنتيني 

�شان جريمان يف ظل اإ�شابة نيمار جونيور وغيابه عن املالعب حتى اأوائل ال�شهر املقبل.

اليويف يحذر اأتلتيكو مدريد ب�سحق اأودينيزي
�شيفه  جوفنتو�ص  نادي  �شحق 
اليوم على  اأم�ص  اأول  اأودينيزي 1-4 
حل�شاب  �شتاديوم،  األيانز  ملعب 
الإيطايل،  الدوري  من   27 اجلولة 
الأول  الهدفني  كني  موي�ص  و�شجل 
والثاين لليويف يف الدقيقتني 11 و39، 
ماتويدي  وبليز  ت�شان  اإميري  وتكفل 
يف  الرتتيب  على  والرابع  بالثالث 
كيفني  واأحرز  و71،   67 الدقيقتني 
يف  الوحيد  اأودينيزي  هدف  لزانيا 
ر�شيد  ارتفع  وبذلك   ،85 الدقيقة 
يف  نقطة   75 اإىل  العجوز  ال�شيدة 
اأودينيزي  جتمد  بينما  ال�شدارة، 
عند 25 نقطة يف املركز 15، وجاء 
قبل موقعة  العري�ص،  النت�شار  هذا 
مدريد  اأتلتيكو  مع  املرتقبة  اليويف 

الثالثاء املقبل حل�شاب اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وجاءت اأوىل حماولت املباراة بالدقيقة 5 ل�شالح جوفنتو�ص من 
ركلة ركنية على الناحية اليمنى و�شلت اإىل روجاين لي�شدد فوق العار�شة، وحاول بريناردي�شكي الت�شديد من خارج منطقة اجلزاء 

بالدقيقة ال�شابعة بعد مراوغة مدافع اأودينيزي لكنها ذهبت �شعيفة اإىل يدي احلار�ص.
وجنح املهاجم موي�ص كني يف ت�شجيل الهدف الأول للبيانكونريي يف الدقيقة 11، بعد جمهود فردي من األيك�ص �شاندرو على 
اجلهة الي�رصى، حيث مرر عر�شية اأر�شية خلف املدافعني وجدت الالعب ال�شاب الذي حولها بلم�شة اإىل هدف، واقرتب روجاين 
من اإ�شافة الهدف الثاين جلوفنتو�ص بالدقيقة 17، بعدما �شدد كرة راأ�شية من ركلة ركنيةمرت بجوار القائم الأي�رص خلوان مو�شو 
حار�ص اأودينيزي، و�شهدت الدقيقة 25 اإ�شابة اأندريا بارزايل مدافع اليويف ليكون التبديل الأول للمدرب ما�شيميليانو األيغري، 
حيث حل مكانه ليوناردو بونوت�شي، و�شاعف موي�ص كني النتيجة يف الدقيقة 39 بعد توغله داخل منطقة اجلزاء، حيث �شدد 

الكرة لرتتطم بقدم فوفانا مدافع اأودينيزيوت�شكن ال�شباك.
وحترك كني ب�شكل ممتاز ليح�شل على ركلة جزاء بالدقيقة 65 بعد عرقلته داخل املنطقة من مدافع اأودينيزي، حيث جنح 
اإميري ت�شان يف حتويلها اإىل هدف ثالث بالدقيقة 67، و�شجل ماتويدي الهدف الرابع للبيانكونريي بالدقيقة 71 بعد عر�شية 
متقنة من �شبينازول و�شعها الفرن�شي براأ�شية يف املرمى غياب دفاعي من اأودينيزي، ويف الدقيقة 85 مرر رودريجو دي بول 

كرة طولية اإىل كيفني لزانيا، الذي ا�شتلم بطريقة رائعة وتوغل داخل املنطقة و�شدد م�شجاًل الهدف الوحيد لأودينيزي.

خروج  اإن  جلوفنتو�ص  الفني  املدير  األيغري  ما�شيميليانو  قال 
وكان  ف�شاًل،  يعد  لن  اأوروبا  اأبطال  دوري  من  املحتمل  فريقه 
اليويف قد خ�رص ذهاًبا اأمام م�شيفه اأتلتيكو مدريد 2-0 حل�شاب 
الكالت�شيو  اأودينيزي 4-1 يف  الأبطال، وهزم  نهائي دوري  ثمن 
قبل مواجهة الإياب مع الروخي بالنكو�ص الثالثاء املقبل، وعن 
اأودينيزي:  األيغري خالل املوؤمتر ال�شحفي بعد لقاء  ذلك قال 
دائًما،  هدًفا  اأوروبا  اأبطال  دوري  كان  هنا،  اإىل  و�شويل  »منذ 
لكن اإذا قال النا�ص اإن خروجنا من البطولة �شيكون ف�شاًل، فهذا 
الثالثاء،  يوم  جهدنا  ق�شارى  »�شنبذل  وتابع:  �شحيًحا«،  لي�ص 
اإذا عربنا للدور التايل �شيكون اأمًرا رائًعا، واإذا مل يحدث ذلك 
�شنحاول مرة اأخرى العام املقبل«. واأردف: »يف كل مو�شم كنا 
عندما  �شيحدث،  ما  �شرنى  لذا  املغلوب  خروج  لأدوار  ن�شل 
ف�شاًل،  �شيكون  جوفنتو�ص  خروج  اإن  يقولون  الآخرين  اأ�شمع 
�شيكون  نتاأهل  مل  »اإذا  األيغري:  ووا�شل  م�شحًكا«،  ذلك  اأجد 
الأمر عبارة عن مباراة كرة قدم، و�شنحاول من جديد، فزنا من 
الناحية النظرية ببطولتني هذا املو�شم وهذا لي�ص ف�شاًل«، وكان 

البيانكونريي قد اأحرز ال�شوبر الإيطايل بعد فوزه على ميالن، 
كما بات قريبًا من التتويج الر�شمي بلقب الدوري، ل �شيما اأنه 

يتقدم الآن بفارق 19 نقطة على نابويل اأقرب مالحقيه.

األيغري: اخلروج االأوروبي لي�س ف�سال

الآن مثل امل�شجعني اأمتنى من الفريق اأن يظهر ب�شكل جيد، وعندما يحدث ذلك اأ�شبح �شعيًدا«.بر�شلونة اإل اإذا كنت ل تريد النوم«، واأكمل: »اأ�شاهد مباريات بر�شلونة الآن واأنا بعيد عن النادي مبزيد من الهدوء«، واأمت: »اأنا ومالعب خمتلفة ومناف�شني اآخرين«، ووا�شل: »مع اختالف التوقيت بني اإ�شبانيا واليابان من ال�شعب عمليًا م�شاهدة مباريات يت�شبب دائًما يف مزيد من ال�شغوط«، وتابع: »على م�شتوى كرة القدم فاإن التغيري يجعلك تلعب يف ناٍد جديد مع زمالء جدد ولكن الآن اأ�شع الأمر كاأحد اخليارات مل�شتقبلي«، واأ�شاف: »اأ�شعر بال�شتقرار هنا يف اليابان، رغم اأن التغيري يف حياة الريا�شي عقب اعتزال كرة القدم، وقال اإنيي�شتا يف ت�رصيحات اأبرزتها �شحيفة »ماركا« الإ�شبانية: »يف املا�شي مل اأكن اأرى نف�شي مدرًبا، ك�شف الإ�شباين اأندري�ص اإنيي�شتا لعب بر�شلونة ال�شابق وفي�شيل كوبي الياباين احلايل اأنه يدر�ص خياًرا جديًدا ب�شاأن م�شتقبله اإنيي�ستا يغري راأيه ب�ساأن م�ستقبله
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طوفان الوباء.. �شناعة الكراهية وال�شقاء
من�شطات �حمفزات الكراهية تبداأ من العائلة التي ل تراعي تربية الأبناء على احرتام الآخر املختلف. �هناك املجتمعات املنغلقة على ذاتها 

�التي ي�شود فيها منط ثقايف �اجتماعي �احد، �جتهل حقيقة الآخرين، تكون عادة فري�شة �شهلة للتحري�س �الكراهية. �هي جمتمعات ل تقبل 
اجلديد �تت�شادم معه �ترف�س الندماج معه. �ل ميكن اإغفال امل�شوؤ�لية التي ت�شطلع بها املوؤ�ش�شات التعليمية يف حتديد مناهج تعليمية تراعي 

التنوع �التعدد يف مكونات املجتمع، �ل تعتمد على راأي الأغلبية فقط. �املوؤ�ش�شة الدينية م�شوؤ�لة اأي�شًا عن هذا التدهور الأخالقي، لأن اخلطاب 
الديني ي�شتدر العواطف لدى اجلمهور، فاإن كان مت�شدداً يعمل على اإثارة الفو�شى �الفتنة �التحري�س �الكراهية �القتل. 

ح�شن العا�شي كاتب 
�باحث فل�شطيني مقيم 

يف الدامنرك

بذ�ر الكراهية

الذي  والإق�صاء  التهمي�ش 
الأنظمة  من  العديد  به  تقوم 
ممنهج،  ب�صكل  ال�صتبدادية 
اأفراد وفئات يف املجتمع،  �صد 
لتنامي  املنا�صب  املناخ  ي�صكل 
خطاب الكراهية لدى املهم�صني 
و�صدهم. وتركيز و�صائل الإعالم 
على روؤية واحدة لالأمور يزيد من 
الكراهية.  ت�صعري وحدة خطاب 
كما اأن ال�صورة النمطية عن فئة 
والأحكام  معني،  بلد  اأو  حمددة 
�صيوع  نتيجة  �صدهم  امل�صبقة 
اأفكار عنهم يف البنية الجتماعية 
ال�صحيحة،  املعلومات  وغياب 
الكراهية.  ن�رش  يف  ي�صهم 
كاهل  على  تقع  هنا  امل�صوؤولية 
وو�صائل  هيئاتها،  بكافة  الدولة 
التعليم،  ومناهج  الإعالم، 
والنا�ش  الدينية،  واملوؤ�ص�صة 
اأنف�صهم الذين ينحازون ملواقف 
ويوؤمنون باأفكار دون التفكري بها 

ومتحي�صها.
والديني  الجتماعي  املوروث 
والثقايف واحل�صاري يعترب قيمة 
وال�صعوب،  لالأمم  مهمة  معرفية 
ال�صليم  الفهم  يف  الق�صور  لكن 
اخلاطئة  واملقاربات  للرتاث، 
امليكانيكي  النقل  وحماولة  له، 
يف  ي�صهم  املا�صية،  للتجارب 
توّرث  كما  الكراهية  توريث 
يف  ي�صهم  اآخر  اأمر  العقارات. 
هو  الكراهية،  رقعة  ات�صاع 
الالمبالة  وموقف  ال�صمت 
ر�صمية  جهات  تبديها  التي 
الكراهية،  حول  عاديني  واأنا�ش 
وجرائم  خطاب  عن  والتغا�صي 
الكراهية التي يتم ارتكابها بحق 
م�صاعرهم  وت�صتثري  الآخرين، 
ومتنحهم  القومية،  اأو  الدينية 
والنتقا�ش  بالدونية  الإح�صا�ش 

من كرامتهم واإن�صانيتهم.

 توظيف تربيري للكراهية

ف�صلت الأنظمة العربية يف اإجناز 
ال�صيا�صي  التحرر  بعد  ما  مهام 
مل  ال�صتعمار.  من  ال�صكلي 
بناء دول مدنية، ول  تتمكن من 
القت�صادية  التبعية  من  حتررت 
ا�صتطاعت  ول  وال�صيا�صية، 
حتقيق تنمية م�صتدامة. وبالتايل 
اأخفقت ب�صورة مريعة على كافة 
جداً  بعيدة  وبقيت  امل�صتويات، 
وظلت  والع�رشنة،  احلداثة  عن 
العربي  النهو�ش  �صعارات 

الزمن  من  قرنني  منذ  ترتدد 
الأمم  بينما  يذكر.  جناح  دون 
حققت  الأخرى  وال�صعوب 
القت�صادي  تطورها  يف  قفزات 
اليابان،  اأبرزها  واحل�صاري، 
الهند، كوريا، تايوان، �صنغافورة، 
هذا  يعود  تركيا.  كونغ،  هونغ 
اأحد جوانبه خلطاب  الف�صل يف 
املوجه  العربي  الكراهية 
كراهية  ال�صتعماري،  للغرب 
باعتبارها  ومعاداتها  ح�صارته 
للعرب  معادية  �صليبية  ح�صارة 
املوقف  هذا  وللم�صلمني. 
ال�رشير الذي ي�صع كل ما يتعلق 
بالغرب يف �صلة الكراهية، امتد 
ما يقارب قرن من الزمان، حتى 
الفكرية  خطاباتنا  على  طغت 

وال�صيا�صية والدينية والثقافية.
القوى  تت�صارك  هذا  ويف 
مع  العربية  القومية  ال�صيا�صية 
واجلماعات  الي�صاري  التيار 
يعتمد  واحد  مبوقف  الدينية 
تعبئة  ويتم  للغرب.  الكراهية 
الراأي العام اأن الغرب هو العدو 
الغرب  للعرب،  والأبدي  الدائم 
العربية،  ال�صعوب  على  املتاآمر 
ينق�ش  كي  بهم  املرتب�ش 
الفر�صة،  له  ت�صنح  حني  عليهم 
الإ�صالح  اأعاق  الذي  الغرب 
الذي  الغرب  العربية،  والنه�صة 
بني  والتكامل  الوحدة  مينع 
على  ويهيمن  العربية،  الدول 

مقدراتها.
هو  ال�صتعماري  الغرب  نعم 
لفر�ش  ي�صعى  امربيايل،  وح�ش 
�صطوته على العامل والتهام موارد 
الأمم واإقحام العامل يف حروب، 
ولتذويب  لإ�صعافنا  وي�صعى 
ولكن  وتغريبها.  العربية  الهوية 
ماهي م�صوؤولية الدول وال�صعوب 
التحدي؟  هذا  جتاه  العربية 
معظم  اأن  بب�صاطة  الإجابة 
اأجادت  قد  العربية  الأنظمة 
�صد  الكراهية  خطاب  توظيف 
وف�صلها  اإخفاقها  لتربير  الغرب 
ما  حتقيق  يف  املتكرر  الذريع 
من  العربية،  ال�صعوب  له  ت�صبو 
اجتماعية  وعدالة  دميقراطية 
وم�صاواة وتطور اقت�صادي وحياة 
خطاب  اعتمد  لذلك  كرمية. 
اخللط  على  الأنظمة  هذه 
الغرب  بني  الق�صدي،  واللب�ش 
احل�صاري  والغرب  ال�صتعماري 
اإثارة  وعلى  املتطور،  احلداثي 
جتاه  والبغ�ش  وال�صك  الريبة 

الآخر املتفوق.
نحو  هذا  الكراهية  خطاب 
الغرب هو الذي حال بني العرب 
والعلوم  العلم  من  الإفادة  وبني 
الغربية، ومن العوامل التي اأدت 
اإىل تقدمه، واأ�صباب قدرته على 
احل�صارية  الإجنازات  حتقيق 

والتقنية،  واملعرفية  والعلمية 
وكيف متكن هذا الغرب من بناء 
وحقوقي  واإداري  �صيا�صي  نظام 
يتمكن  مل  ومتطور.  ناجح 
هذا  من  ال�صتفادة  من  العرب 
الغربي كما فعلت �صعوب  الرثاء 
منا من  اأكرث  اأخرى عانت  واأمم 

ال�صتعباد ال�صتعماري.
من  متكنت  التي  الدول  اإن 
حتقيق ا�صتقاللها ال�صيا�صي من 
من  ومتكنت  امل�صتعمر،  الغرب 
كانت  التنمية  وحتقيق  التطور 
التفريق  اأهمية  ومدركة  واعية 
بوجهه  الغربي  ال�صتعمار  بني 
احلداثة  الغرب  وبني  الدميم، 

والتطور.
تقدم  حتقيق  للعرب  ميكن  ل 
بال�صتفادة  اإل  ونهو�ش وحداثة 
الغربي،  التقدم  عوامل  من 
مع  الإيجابي  والتعاطي 
ح�صارته، ونقل معارفه وعلومه 
لغته.  وحتى  ونظمه  وتقنياته 
وعلينا الكف عن النواح واللطم، 
مفردات  بابتكار  والن�صغال 
بال�صعارات  والتباري  جديدة 
عقول  متالأ  التي  املدوية 
والكراهية  بالغ�صب  ال�صباب 
�صد كل الغرب دون متييز. يجب 
مناذج  �صناعة  نحو  النطالق 
عربية للتنمية والتفوق واحلداثة، 
العاملية  الأ�صواق  اإىل  والدخول 
علمية  ب�صناعات  للمناف�صة 
وتقنية، ومنتجات عربية تتجاوز 

�صناعة تغليف التمور.
اأمام  انهزمت  التي  اليابان 
احلرب  نهاية  يف  احللفاء  قوات 
العاملية الثانية 1945 تغلبت على 
امل�صتعمر ب�صناعاتها املتطورة 
اأمريكا.  تخ�صاها  باتت  حتى 
وكوريا  الهند  فعلت  وهكذا 
وعدد اآخر من الدول، اإذ حولت 
م�صاعر الكراهية �صد امل�صتعمر 
التقدم  نحو  هائلة  جر  قوة  اإىل 
بينما ظلت  واحل�صاري.  العلمي 
الدول العربية يف اخلندق الأول 
وخيبتهم،  انك�صارهم  يجرتون 
»نحن  ترديد  عن  يتوقفون  ول 

خري اأمة اأخرجت للنا�ش«.
احلداثة  اأ�صباب  امتالك  اإن   
من  ي�صتوجب اخلروج  احلقيقية 
يف  الأيديولوجي  الف�صام  حالة 
اأ�صقطت  التي  العربية،  احلالة 
الأمة بني اأطراف تتو�صل الغرب 
عربية  اأطراف  وبني  وتتذيله، 
اأخرى تلعن الغرب وترفع كفيها 
وعلى  عليه  للدعاء  لل�صماء 

ح�صارته بالدمار والهالك.

ما ميكن فعله مع الكراهية

امل�صوؤولية يتقا�صمها اجلميع، ل 
اأحد بريء هنا وخاٍل من العيوب. 

واملجتمع  والهيئات  الدولة 
واملوؤ�ص�صات  الإعالم  وو�صائل 
الدينية  واملوؤ�ص�صات  التعليمية 
هوؤلء  كل  والأفراد.  والعائلة 
يتحملون واجب التوعية وغر�ش 
الآخرين  احرتام  مفاهيم 
القيم  وتر�صيخ  املختلفني، 
واحلب  والأخالقية  الإن�صانية 

والتوا�صل الإيجابي والتعاي�ش.
يف القطاع التعليمي تربز �رشورة 
تطوير املناهج الدرا�صية لكافة 
والتوقف  وحتديثها،  املراحل 
يعتمد  الذي  التعليم  منط  عن 
باأ�صكال  وا�صتبداله  التلقني  على 
احلر  التفكري  تراعي  ع�رشية 
والإ�صغاء  العقل  وا�صتخدام 
واحلث  الآخر،  الراأي  وقبول 
على التفكري الإبداعي وت�صجيع 
النقد  ممار�صة  على  الطالب 
البناء، وفتح نوافذ التعدد والتنوع 
اإعادة  كذلك  اأمامهم.  الثقايف 
واملعلمني  املدر�صني  تاأهيل 
واملعارف  اخلربات  واإك�صابهم 
الالزمة للقيام بواجبهم التعليمي 
و�صائل  دور  وجه.  اأف�صل  على 
الكثريون  كون  الإعالم اخلطري، 
ت�صكيل  يف  يعتمدون  النا�ش  من 
لالأمور،  وروؤيتهم  للعامل  فهمهم 
معلومات  من  ي�صلهم  ما  على 
اخلطابات  عرب  وروؤى  وبيانات 
الإعالمية، وبذلك يكون لالإعالم 
اإحداث  يف  الرئي�صي  الدور 
القناعات  وبلورة  النطباعات 
لدى  املعريف  الوعي  وتكوين 
يكون  اأن  بد  ل  لذلك  املتلقي. 
الإعالمية  الر�صائل  هدف 
واحلوار  الت�صامح  ثقافة  بث 
مكونات  جميع  بني  والتعاي�ش 
املجتمع، ونبذ الكراهية والعنف 
والت�صدد والعن�رشية والإرهاب.

تظهر  التوعية،  اإىل  اإ�صافة 
ك�رشورة  القانونية  امل�صاءلة 
على  الدائرة  لإغالق  هامة 
خطاب الكراهية. اإن التعريفات 
بخطاب  املرتبطة  املحددة 
جرمية،  واعتباره  الكراهية 
واملواد  الن�صو�ش  وو�صع 
القوانني  وت�رشيع  الد�صتورية 
وتطبيق  وتفعليها  املالئمة، 
العقوبات على املخالفني ي�صهم 
هذا  اإيقاف  يف  فعالة  ب�صورة 

النحدار الأخالقي.
منظمات  وتفعيل  وتن�صيط  دعم 
والأندية  املدين  املجتمع 
والحتادات  والنقابات 
اجلماهريية  واملنظمات 
القيام  من  تتمكن  كي  الأخرى، 
وتثقيفي  وتنموي  توعوي  بدور 
يف  وخا�صة  هام،  جمتمعي 
وا�صتغالل  ال�صباب  اأو�صاط 
املبدعة،  اخلالقة  طاقاتهم 
التنمية  يحقق  مبا  وتوظيفها 

وتزويدهم  وال�صالم،  والتطور 
توؤمن  التي  واملعرفة  بالفكر 
وترف�ش  واحلوار،  بالتعاي�ش 

الت�صدد والكراهية.
الباحثني  ت�صجيع  املهم  من 
بهدف  املعنية  واملوؤ�ص�صات 
ودرا�صات  باأبحاث  القيام 
علمية  وفكرية  اجتماعية 
و�صلوك  وخطاب  اأفكار  لر�صد 
الظاهرة  وحتليل  الكراهية، 
تو�صيات  واإ�صدار  ومقاربتها 
خطط  اإىل  تتحول  حمددة 
عمل، بهدف حما�رشة الكراهية 

واحليلولة دون ا�صتفحالها.
ل  الكراهية  خطاب  مواجهة 
بل  نقده،  حدود  عند  تتوقف 
خطاب  �صياغة  اأي�صاً  تتطلب 
والتاآخي  باملحبة  طافح  بديل 
الديني  اخلطاب  والت�صامن. 
�صياغة.  اإعادة  يحتاج  خا�صة 
والنقد املوجه للخطاب الديني 
على  حرباً  لي�ش  املت�صدد 
املوؤ�ص�صة  على  ول  ذاته  الدين 
نقد  هو  بل  ورجالها،  الدينية 
يت�صمنها،  التي  وللقيم  للكراهية 
الكارثية  العواقب  من  والتحذير 
للفهم  نقد  هو  عنه.  الناجتة 
العديد  لدي  اخلاطئ  الديني 
من النا�ش، ونقد لالجتهاد غري 
ال�صائب لدى بع�ش الأئمة، نقد 
به ب�رش قد  يقوم  الذي  للتف�صري 
وهوؤلء  يخطئون،  وقد  ي�صيبون 
روؤيتهم وقناعاتهم  لديهم  الب�رش 
نظرهم  ووجهات  ومواقفهم 
جتاه العديد من الق�صايا، وحني 
وتف�صريهم  خطابهم  نقد  يتم 
فاإمنا ننتقدهم وننتقد تفكريهم 

ول ننتقد الدين.

الطوفان العظيم

العربية املتعاقبة  العقول  �صحن 
عقود  منذ  الكراهية  بثقافة 
اأفرز  متواترة،  وب�صورة  طويلة 
الكارثي يف امل�صهد  هذا احلال 
توؤمن  اأجيالً  واأجنب  العربي، 
وال�صلوك  املت�صدد  بالفكر 
ثقافة  ون�رشت  املتطرف. 
قيم  عن  بدلً  والتدمري  املوت 
وحولت  والعطاء.  والبناء  احلياة 
ي�صبه  ما  اإىل  العربية  املنطقة 
يتناوب  حيث  الكبري،  امل�صلخ 

فيه اجلزار وال�صحية الأدوار.
اإجراء  مطالبة  العربية  النخبة 
الن�صداد  لهذا  وطني  حوار 
الأخالقي يف اخلطاب ال�صيا�صي 
العن�رشي،  الطائفي  والديني 
�صاملة  ا�صرتاتيجية  وو�صع 
ل�صتئ�صال داء الكراهية القميء. 
للكراهية  يرّوج  الذي  الإعالم 
التطرف  منابع  بتغذية  يقوم 
والإرهاب، ويخلق الوحو�ش التي 
نحتاج  الأمة.  كبد  تنه�ش  �صوف 
من  للوقاية  اأ�صاليب  ابتكار  اإىل 
الر�صالة  وتر�صيد  الوباء،  هذا 
اخلطاب  ومراجعة  الإعالمية، 
الفراغ  ملئ  واإىل  الديني، 
لل�صباب، وت�صحيح املفاهيم غري 
ل  العقل  لغة  واعتماد  ال�صائبة، 
العاطفة، وبناء ج�صور من احلب 
�صنكون  ذلك  بخالف  والإخاء. 
متواترة  موجات  على  مقبلون 
طوفان  اإىل  توؤدي  الكراهية  من 

عظيم لن ي�صلم منه اأحد.

احللقة الثانية
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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

، ملعت  الليل  ثلث  انق�ضى  عندما 
فكرة يف عقلي ، قلت ملا ال اأتوقف 
عن هذه  الت�ضا�ؤالت جتاه ما قلبت 
ب هان ا�ضتلمه ، رزم االأ�راق ، �اأن 
 ، كلمة  الآخر  اإىل  جميعا  اقراأها 
�يف االأخري ي�ضري كل �ضيء اأمامي 
هي   �  ، موقفي  الأخذ  �ا�ضحا 
�ضتجلي  التي  الوحيدة  الطريقة 
تو�ضح جدية   �  ، تركته  ما  غرابة 
ما اأراد �ضديقي اأن يقوله يف كتابه  
قربه  لل�ضاهد  كتابته  رمزية  �فى 
م�ضت�ضاغة  غري  الفكرة   بدت   ،
بع�ض ال�ضيء مع ما كان يجتاحني 
من  �الكثري  ��ضكوكا  اأ�ضئلة   من  
منذ  تراكمت  التي  االنطباعات 
اأن  على   ، قريتي  اإىل  ��ضلي  اأ�ل 
�كل  البقاء  ي�ضتحق  ال  �ضيء  كل 
فيما  �ضيدخلني  الذي  العناء  هذا 
مات  �ضديقي    ، عقباه  يحمد  ال 
�انتهى  ذكره من �ضجل احلياة ، ما 
فقائدة الذكريات �حكايته  التي ال 
اأنها كانت معاناة  اأمنلة  ا�ضك قيد 
عانوا  الذين  جميع  مثلما  لكنها   ،
�تاأملوا يف  املدن الكربى � قريتي 

ال�ضاحل  اأزقة   � ال�ضوارع  �يف 
البحري كله .

التي  الفكرة   ذات   عادت  ثم 
م�ضتقرا  لها  جتد  بعقلي  �ضطعت 
�حظوة يف ر�حي � بني م�ضاعري 
، ملا ال  ا�ضتمر ، بل �ضاأ�ضتمر يف 
قراءة رزم االأ�راق اإىل اآخر كلمة ، 
، �يف اخلتام   كلمة   اآخر  اإىل  اأجل 
اأ�ضاء،  ما  اأقول  اأن  متاحا  ي�ضري 

�اأحترك  مثلما اأ�ضاء .
�ضطرا  اآخر  على  اإ�ضبعي  ��ضعت 
قراأته ، » اجلميع ينز�ي يف �ضرتته 
�يدخن اخلوف ة احلزن � يومياته 
اجلريحة » ثم  » يف ذاك الكم من 
تلف  �هي  �ال�ضواد  النار  كومات 
املكان فتحت عيناي لريي  فداحة 
معفرة  احلرا�ض  جثث   ، الكارثة  
 ، بالنار  �حموطة  �الرتاب  بالدم 
الباقي  الوحيد  اأين   تفطن  لوهلة 
علي قيد احلياة ، فاٍ�ضتعلت  فكرة   
 ، ان�ضحب من املكان  اأن   جنونية 
 ، ان�ضحب  اأن  قررت  جمر�حا  لو 
اإذ  بي ال يقوي علي امل�ضي لكني 
يف  تاركا   ، بعيدا  ج�ضدي  �ضحبت 
خدمتي   �راءي   اللحظات   تلك 
الع�ضكرية �تاريخي  املدين  الذي 
حتت  املتبقية   �حياتي  �ضي�ضيع 

امل�ضوي  باللحم   املمز�ج  الركام 
اإىل ما ال اعرف اأين ؟ ، كنت  اأدرك  
اأن اٍن�ضحابي  �ضي�ضحب منه حياته 
ا ٍ�يل االأبد، كنت  اأدرك هذا �يف 
بعد   . اأي�ضا  اأريده  كنت  احلقيقة 
اآفل  نهر  من  اقرتب  ق�ضري   �قت 
من  ال�ضيفي  ال�ضهر  اأثره  يف هدا 
ال�ضنة �منت  قد ا�ضرتجعت قواي 
الليل  �كان  �تنظف  فاأغت�ضل     ،
بداأ ي�ضبل �ضد�له  �تقدمت �ضوب 
املدن الكربى . فوق رمل ال�ضاطئ  
الفجر   �عند  كله  الليل  ق�ضيت 
حياتي  من  تبقي  ما  اآخر  رميت 
اآخرا  �ضخ�ضا  ��رصت   ، ال�ضابقة 
�ضخ�ضا   ، كان   الذي  ذاك  لي�ض 
�معي   الكربى   املدن  دخل  اآخرا 
دخلت اأحزانا كثرية ، كثرية جدا .

الذي   الغريب  قدري   معي  دخل 
لطاملا �ضعرت به فى اأحايني  اأنه 
حمر��ضا  مبا  ال يعرف له تف�ضريا  
خطواتي  كانت  مرة  كل  لكن    ،
تدفعني  اإيل االأمام   قدري  ال كان 
�ضوب  يتقدم    ، نز�اته  يقا�م   ال 
 ، يركب خ�ضبة جناة   كمن  اأيامه  
�كالذي  يحمل �ضيفا خ�ضبيا  يريد 
اأن ي�ضق به  عباب البحر ، �يخو�ض  
�ال  توقيتا  لها  يعرف   ال  معاركا  
ذكرياتي  �ان   . مكانا  لها  يدري 
متاما   م�ضوهة  عالقة   بقيت 

ككومات النار �الدخان .
�معي  دخل املدن الكربى  ندما 
  ، كظلي  معي   ي�ضري  جمرما  
من  عظيما  مرياثا  معي   �دخل  
احلزن، �دخل �ضوتا ينبهني  مثلما 

اجلر�ض  كل مرة �مرة  »
رزم  من  قراأت  ما  الهول  يل  يا 
معاناة   بدت    ، ادهلني  االأ�راق 
�ضديقي تقفز بني ال�ضطور ، �بدت 
لقد   ، القراءة  ت�ضتحق حقا  حياته 
هذه  قراأت  عندما  غليلي  �ضفى 
على  نهائيا  بايل  �ا�ضتقر  ال�ضطور 

اأن رزم االأ�راق ت�ضتحق القراءة .
» اأتدر�ن  ، هنا  يف املدن الكربى 
ال اأحد يهتم باأحد �ال اأحد يكرتث 
غارقون  اجلميع  اأحدا،  بوجود 
ال  لعبة  هنا  �احلياة  يومياتهم  يف 
امللك  �ضطرجن  �ضاحة   ، متناهية 
ي�ضكنهم  �اجلنود   ، ميوت  ال 
يحدثه  كان  غريبان،  �حزن  تعب 
النا�ض  مملكة  �اأن   املدينة   عن 
�العيون   ، الفرح  من  هنا  جمردة 
احلزن  �نف�ضه  احلزن  ي�ضكنها 
القلب  فقاتل  ذهبت  اأينما  يقابلك 
لو ترفق قليال ير�ضك  بتعب  هذا 
للحزن �ضطوة هنا ال  كله،   الدهر 

يعرف �رصها!
 قلت ل�ضديقي يف هذا الليل البهيم 
اأ��ضافك  كثريا  غريبة  هاتفا، 
بعدما دخلت املدن ؟ لقد �رصت 

خطة من  ال�ضطرجن  يف �رصاع  ال 
اعرف ملاذا تخو�ضه ، �ان ال�ضياع   
اأيامنا  يف   معا   يلمنا  كان  الذي  
املدن  يف  االأ�ىل  �تلك  القر�ية  

الكربى كان اأ�ضذ �اأق�ضى .
انتهي هاتفي الباطني  ل�ضديقي .

 » لعلكم  ال تعلمون  �ضابق اأيامي 
، مل  تبهرين  االأ��ضاف �التجارب 
ليلة  بني  امتدت   التي  الق�ضرية  
 ، هنا  اأيامي  اأ�يل  يف  ��ضحاها  
اأن  اأح�ض�ضت   ، هنا   كنت   �كاأين  
�ضاحبي  ينتظر مني  �رصا  يظنه 
نوا�ضل  االثنني  �نحن   ، خمباأ 
من  معا  خرجنا  بعدما  طريقنا 
لقد    « �ضيزيف  فندي   « عمارة 
قراأت ذلك يف نظراته ، فلي قدرة  
على �ضرب  احلزن الذي يجول  يف 

ال�ضد�ر.

فبادرته قائال:

هذا  من  اأكرث  تقرتب   حتي 
عالقات  هنا   له  اأن  اعلم  احلزن 
من  بحبال  ��ضيجت  ت�ضابكت  قد 
اجلراح   من  اأكاليل  �اأن   ، املاأ�ضاة 
قد  زينت جباه النا�ض لكن ال احد 
يتب�رص ، �الغريب الذي يخفى عنا 
اأن النا�ض  تت�رصف  ب�ضطوة احلزن 
اإحدى  �كاأنها   ، �ضاحبي  يا  هذه  

لوازم احلياة يف املدن الكربى.
�رصية  تعريف   بطاقة   هذا   كان 
�اأنا    ، ل�ضاحبي  قدمتها   اأ�ىل 
للتو  اأتذ�ق طعم �ضاعاتي  االأ�ىل 
قال يل  �ضاحبي  املدينة  ، �هذه 
�ضفاف  بقايا   االأ�ضل   يف  اأنها  
�اد   ي�ضقها  �ضفتني ،  كانت تعج  
باالأحرا�ض � االأ�ضواك  ثم باخليام 
�االأ�ثان  بالكنائ�ض  ثم  �القبائل 
اأن  يل  �قيل  ال�ضالفة  الع�ضور  يف  
لل�ضالة  جوبيتار   « بنوا  الر�مان 
�ذبحت   كثري   دم  �ضال  ��هنا   «

�دفنت   ال�ضوارع   يف  نا�ض   رقاب 
االأحرا�ض   يف  النا�ض  م�ضاكن  بني 
حتت  املا�ضي  القرن  منذ  هنا   ،
مقابر  �ضوت  اجلرافات   حديد 
املدينة   �ضاطئ  �ان   ، جماعية 
الوقادة  ر�ؤ��ض  اأ�يل  اأ�ضعل  راأ�ضها 
اأ�ىل  الفينقني   الوافدين  من  بنار 
�من   ، الربية  ع�ضق  يف  احلراقة  
املدينة   اأخذت   الوقادة   راأ�ض 

اأ�ضمها  بني املدن الكربى .
�ضاحبي اخرج �رقة �ب�ضق عليها، 
اأر�ضا، كانت » �رقة  ثم رمى بها 
من  كنا  اأعمال   رجل   « بطاقة 
ملقابلته  طرقنا  يف  املفرت�ض  

طلبا لوظيفة .
كان الكالم رغم ما حمل تلميحاته 
مفهوما جدا يف م�ضامعي  ،فهو 
من  ا�ضت�ضعرته  مبا  ي�ضيف   كاد 
�ضوته الباطني  كالم ال ي�ضدق  ،  
من قبيل اأنه  يالم�ض  ا�ضت�ضالما 
ي�ضت�ضعره  يف كل مكان  يق�ضده  
كان  لطاملا  التي  احلديقة  يف 
هي   �  ، فيها  �ضاعاته  يق�ضى 
التي  الغريبة  العجيبة  احلديقة 
اأ�ضحت يل مكانا اأق�ضى فيه جل 
احلديقة  � هي   ، �قتي  �ضاعاتي 
فارغة  النهار  طول  تظل  التي 
الغرباء  يبداأ  امل�ضاء  دخول  �مع 
جميع  من  ين�ضلون  الغريبات   �
احلديقة  تلك  قا�ضدين  اجلهات 
االأ�ىل  ال�ضاعات  عند  لتغد� 
انه  يقل  مل   ، عامرة  الليل  من 
يالم�ض ا�ضت�ضالما بني  ال�ضوارع 
�العمارات �البنايات ال�ضاهقة  ، 
االٍ�ضت�ضالم  مبا ال  فهنا يختبئ  
علي   ع�ضيا  �يغد�  ملاذا  تدري 

التف�ضري !
ما  ا�ضتخلفت  التي  احلديقة  �ان 
القدمي  للعبادة  جوبيتارا   « كان 
االأمتار  ع�رصات  على  متتد   «
بالبالط   املهياأة  االأر�ضية  من 

االأقل  على  البلدية  جتتهد  الذي 
احلديقة  فهي   ، بها  باالعتناء 
حتمل  ،�هي  هنا  املكان  �جه 
النا�ض  لعل   ، الكثري  املعاين  من 
يق�ضد�نها  ال  هنا  املحرتمني 
�ضاعات  �يتجنبونها يف  بل  كثريا 
 � �ضفلية  االأ�ىل  .اأر�ضيتني  الليل 
الثانية علوية انت�رصت فيها بع�ض 
غر�ضن  اأين  امل�ضيجة   الف�ضح 
 ، الق�ضرية  �االأ�ضجار  االأزهار 
مقاهي  ثالث  اجلانبيني  على 
 � الكر�ضي  اأمامهم  �زرعت 
الطا�الت �فى االأعلى كان حمال 
ت�ضق  احلديقة   ، ال�رصيع  لالأكل 
املدينة من �ضفة الوادي الغربية  
م�ضهورة   ، االأ�ضفل  اإىل  تنحدر 
باملعاناة  جدا  �عامرة   ، جدا 

�احلزن .
�مل  تنتابه  التي   اأفكاره  كانت  
�رغم     ، به �ضاحبي  ي�ضارح  يل 
هذا  بداأ يف  بناية حياة مزعومة  
بني   ، الكربى  املدن  يف  هنا  
احلزن  من  العجيب  الزخم  هذا 
كولونيا  �تراث  �ال�ضيزفيني 
�خما�ف �ضوتي  الباطني  الذي  
كل  بني   ، ن�ضيحة   يل  يخلف  ال 
�ضاحبي   به  يحدثني  ظل  الذي 
فخلته  �كاأنه يحذرين   من قادم  
االأيام  ، قررت االإقامة �لقد كانت 
�ضجاعة مني الآين �ضاأبداأ يف بناية 

حياة ال ا�ضتطيع   حمايتها .
خطواتنا  اأمامي  الطريق  كان 
يريد  الذي  الزمن  مثلما  تت�ضارع 
 �  ، يريدها  ال  يطوي �ضفحة  اأن 
ها اأنا رفقة �ضاحبي الذي بالكاد 
�ضار يل �ضاحبا منذ ليلة �فقط ، 
لكنه اأ�ضحى اأمامي كتابا مفتوحا 
 �  ، زمن طويل  منذ  اقراأه  �كاأين 
له  كذلك �رصت  اأين  الظن  اغلب 
منذ  قراأه  اأي�ضا  مفتوحا  كتابا 

زمن طويل بد�ره .

احللقة 7
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القراآن الكرمي واللغة العربّية يف 
ملتقى وطني يف 04 نوفمرب 2019

تنظم وزارة ال�ّشوؤون الّدينّية والأوقاف واملجل�س الأعلى للغة العربّية ملتقى 
وطني بعنوان »القراآن الكرمي واللغة العربّية »  خالل اأّيام: 04-05-06 

نوفمرب 2019 و�شي�شتفيد من هذا احلدث كل من طلبة الّدرا�شات العلّيا يف 
الّلغة العربّية والّل�شانيات وال�ّشريعة واحلقوق والأئمة وطلبة معاهد تكوين 

الإطارات الدينية والباحثون املتخ�ش�شون يف العلوم ال�شريعة الإ�شالمية 
والعلوم البحتة ورجال الإعالم .

حكيم مالك 

اإ�شارات القراآن الكرمي 
علميا وبحثيا 

هذا  ف�سي�سمح  ال�سياق  ذات  يف  و 
واإ�سارات  مالمح  باإيجاد  امللتقى 
اإليها  الو�سول  اإىل  البحث  يهديهم 
عرب  حقائقها،  على  والوقوف 
منطلقا  الكرمي  القراآن  اإ�سارات 
العلمّية  واهتماماتهم  لأبحاثهم 
وتزداد مكانتها وقيمتها بالأبحاث 
بعد  يوما  �سة  املتخ�سّ العلمّية 
اأن العربّية لغة  يوم وهذا ما يوؤكد 
الأعماق،  يف  بجذورها  ت�رضب 
امل�ستقبل  اآفاق  يف  و�ست�ستمر 

ح�سب �سهادة الباحثني الغربيني.
 كما �سيتوىل كل من وزير ال�ّسوؤون 
الّدينّية والأوقاف الأ�ستاذ الّدكتور 
املجل�س  ورئي�س  عي�سى  حمّمد 
الأ�ستاذ  العربّية  للّغة  الأعلى 

رئي�سان  بلعيد  �سالح  الّدكتور 
�رّضفّيان للملتقى.

درا�شة العالقة الوطيدة 
بني اللغة العربية 

والقراآن الكرمي

درا�سة  اإىل  امللتقى  ويهدف هذا   
العالقة الوطيدة بني اللغة العربية 
الإطار  يف  �سواء  الكرمي،  والقراآن 
كتب  يف  املبحوث  الّتاريخي 
التف�سري  علماء  من  املتقدمني 
كما  والإعجاز،  والّبالغة  واللّغة 
البحث  تعميق  اإىل  يهدف امللتقى 
علمّية  واأبحاث  جديدة  بروؤى 
اّت�ساع  دميومة  ترثي  معا�رضة، 
املبثوث  البياين  لالإعجاز  العربّية 
يف القراآن الكرمي من جهة الّدللة 
اأو الف�ساحة، اأو يف الإعجاز العلمّي 
�سة  متخ�سّ معرفة  يتطلب  الّذي 
بها  اإذ  اأخرى،  جهة  من  بالعربّية 
يّت�سح  و  العلمّي  الّتف�سري  ي�ستقيم 

وبالغتها  العربّية  وبفهم  اإعجازه، 
لغة  دقائق   اإىل  املف�رّض  يهتدي 
القراآن و�سفائها، ويف ال�ّسياق ذاته 
ي�سعى امللتقى اإىل تعزيز الإعجاز 
الإ�سالمّية  بال�رّضيعة  املّت�سل 
القراآنّية  ن�سو�سها  يف  ال�ّسمحة 

ودللتها املقا�سدّي. 
 

ترجمات القراآن الكرمي 
اإىل الّلغات الأخرى

بع�س  يف  امللتقى  يتطلع  و    
القراآن  ترجمات  اإىل  حماوره 
واأثر  الأخرى،  اللّغات  اإىل  الكرمي 
ذلك،   يف  وقيمتها  العربّية  معرفة 
على  املرتجم  كان  كلما  حيث 
وبالّدين  القراآن  بلغة  دقيق  اإطالع 
قريبة  ترجمته  كانت  الإ�سالمـّي 
ومقا�سده  القراآيّن  الّن�س  روح  من 
وعلى  �سحيح  العك�س  ومعانيه، 
 5 حددت   فلقد   الأ�سا�س  هذا 
الهام  امللتقى   لهذا  حماور 

اللّ�سان  الأول  املحور  يركز  حيث 
الكرمي  القراآن  نزول  قبل  العربي 
واملت�سمن خل�سائ�س العربية قبل 
اأي�سا   وفيه  الكرمي   القراآن  نزول 
احلياة  يف  العرب  ديوان  ال�سعر 
والدينية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
الثاين  املحور  ويلية  والثقافية  
لعلوم العربّية والّدرا�سات القراآنّية 
الدرا�سات  يف  العربي  والّنحو 
القراآنّية و البالغة العربّية ومنوها 
ال�ّسعر  و  القراآنّية  الّدرا�سات  يف 
القراآن  فهم  واأهميته يف  اجلاهلي 
الألفاظ وتف�سري  الكرمي و دللت 

الن�سو�س .

جهود علماء اجلزائر يف 
خدمة القراآن الكرمي

ال�سوء  الثالث  املحور  ي�سلط  كما 
بالقراآن  اجلزائرّيني  عناية  على  
الكرمي واللغة العربية  والتي تربز 
خدمة  يف  اجلزائر  علماء  جهود 

مناذج  و  وعلومه،  الكرمي  القراآن 
وحديثا  قدميا  اجلهود  هذه  من 
و جهود علماء اجلزائر يف خدمة 
هذه  من  مناذج  و  العربية  اللغة 
اأما  اأ  وحديثا  قدميا  اجلهود 
للملتقى  الرابع   للمحور  بالن�سبة 
العلمية  باملوؤ�س�سات  فيتعلق 
الكرمي  القراآن  والثقافية  وخدمة 
 ، �سواء  حد  على  العربية  واللغة 
الزوايا  تلعبة  الذي  لدور  اإ�سافة 
واجلامعات  القراآنية  واملدار�س 
العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
العلمية وخمابر البحث  واملجامع 
مت  كما   ، امليدانية  والدرا�سات 
العلّمية  العربّية  اللّغة  اآفاق  اإبراز 
واحل�سارّية يف ظّل القراآن الكرمي 
يف  املحور اخلام�س لهذا امللتقى 
اأي�سا للقراآن  الهادف مع  التطرق 
و  العربّية،  اللّغة  وحياة  الكرمي 
القراآن  بني  الّتفاعل  تعزيز  اآليات 
الّتف�سري  و  العربّية  واللّغة  الكرمي 
احلديثة  الّدرا�سات  يف  والّتاأويل 

ودورها  احلديثة  التكنولوجيات  و 
واللغة  الكرمي  القراآن  خدمة  يف 

العربية.

اأ�شاتذة وجامعيون  
واإطارات يف اللجنة 

التح�شريية والتنظيمية 
للملتقى 

الّتنظيمّي  التح�سريية  اللّجنة  وتتكون    
واللغة  الكرمي  القراآن  الوطني  للملتقى 
باملجل�س  واإطارات  اأ�ساتذة  من  العربّية 
عبد  يف  واملتمثلني  العربية  للغة  الأعلى 
وروابح  بلغيث  الرّزاق  عبد  و  روينة  اهلل 
اأمال اإدارّية باملجل�س الأعلى للّغة العربّية 
اإطار  واإطارات  اأ�ساتذة  من  اأي�سا  وتتكون 
وهم  والأوقاف  الّدينّية  ال�ّسوؤون  بوزارة 
وعي�سى  زغداين  وحممد  اإيدير  اأو  حمند 
ميقاري وخري الدين عوير اإ�سافة لالأ�ستاذ 
اأ�ستاذ  مولود بغورة والأ�ستاذة حوا�س بري 

بجامعة اجلزائر2.

اأول روائي وقا�س عربي يح�شل على جائزة نوبل يف الأدب )الأوروبية(

بعد 13 عاما على رحيله.. »هم�س النجوم« يكمل حكايات جنيب حمفوظ
رحيله،  على  عاما   13 بعد 
جنيب  امل�رضي  الأديب  يعود 
عن  ق�س�سه  ل�رضد  حمفوظ 
وال�سخ�سيات  واملقهى  احلارة 
ق�سة   18 خالل  من  املهم�سة، 
مل يت�سمنها اأي كتاب من قبل، 
حممد  امل�رضي  فال�سحفي 
جمعها  مريديه-  -اأحد  �سعري 

ون�رضها يف اإ�سدار جديد.
وتت�سكل املجموعة التي حتمل 
هم�س  حمفوظ..  »جنيب  ا�سم 
دار  عن  و�سدرت  النجوم« 
ال�ساقي يف بريوت، من ق�س�س 
ت�سعينيات  يف  حمفوظ  ن�رضها 
اإحدى  يف  املا�سي  القرن 
يف  جتمع  مل  لكنها  املجالت، 
ق�سة  اإليها  م�سافة  كتاب،  اأي 

عرث  اأدبي«  »كنز  من  جديدة 
الأديب  ورثة  لدى  �سعري  عليه 

الراحل.
-ال�سحفي  �سعري  حممد  وقال 
الأدب  اأخبار  جريدة  يف 
على  داأب  والذي  امل�رضية 
�رضديات  وحتليل  مراجعة 
الكتاب:  مقدمة  يف  حمفوظ- 
»عندما منحتني ابنته اأم كلثوم 
�سندوقا �سغريا يت�سمن اأوراقا 
�سعرت  حمفوظ،  تخ�س  عدة 
بلذة كاأنني على و�سك اكت�ساف 

مقربة فرعونية«.
وي�سيف اأن »من �سمن الأوراق 
اأربعني  نحو  ي�سم  كامل  ملف 
تن�رض  مل  لكن  ق�سرية،  ق�سة 
يعود  كتابتها.  وقت  الق�س�س 

�سنوات  بعد  حمفوظ  اإليها 
لين�رضها يف جملة ن�سف الدنيا، 
خارج  ق�سرية  ق�سة   18 وبقيت 
بطبعاتها  الكاملة  الأعمال 

املختلفة«.
�سحة  يف  �سك  لأي  وقطعا 
�سورة  �سعري  اأرفق  الق�س�س، 
من اأ�سول هذه الق�س�س بخط 
على  الإبقاء  مع  حمفوظ،  يد 
اختارها  كما  الأعمال  عناوين 
على  احلائز  الراحل  الروائي 
عام  الأدب  يف  نوبل  جائزة 

.1988
ومن هذه الق�س�س: »مطاردة« 
احلارة«  و«ابن  و«توحيدة« 
عجوة«  و«اأبونا  منلة«  و«نبوءة 
النجوم«  و«هم�س  و«ال�سهم« 

ال�سيخ  و«دعاء  لعبة«  و«العمر 
الأ�سماء  من  وغريها  قاف«، 
من  حمفوظ  حر�س  التي 
البيئة  و�سف  على  خاللها 

ال�سعبية امل�رضية.
الق�س�س  اإن  �سعري  ويقول 
تختلف  ل  اليوم  ين�رضها  التي 
حمفوظ  جنيب  عوامل  عن 
امتداد  وهي  الإبداعية، 
التي  الطفولة  حلكايات 
ا�ستعادها يف »حكايات حارتنا« 
»�سدى  يف  وكذلك   ،1975 عام 
ولكنها   ،1999 عام  الن�سيان« 
ال�سيخ  وحكمة  بالرمز  حمملة 

الكبري.
الق�س�س  »تدور  وي�سيف 
حمفوظ  عامل  احلارة،  يف 

حارة  باحلياة،  املفعم  الأثري 
بقبو  تنتهي  املالمح  حمددة 
لهم،  ماأوى  ل  من  يعي�س  حيث 
-احل�سن  القبو  فوق  ويرتفع 
الأ�سباح  ت�سكن  حيث  القدمي- 

والعفاريت«.
روايات  م�سمون  وي�رضح 
واأزمانها،  واأبطالها  حمفوظ 
فيقول »يف احلارة ثمة هاربون 
قدمية  تقاليد  اأو  ثاأر  من 
اأو  احلب  اأجل  من  واأحيانا 
عائدون  اأي�سا  وهناك  العمل، 
اأ�سحاب  دائما  هم  ثراء،  بعد 
امللتب�سة  والأقوال  النبوءات 
الق�س�س،  اأبطال  يتبادلها  التي 
ويكون  ما  نحو  على  فتتحقق 
م�سريهم دائما التهام باجلنون 

اأو اخلروج على التقاليد«.
وجنيب حمفوظ هو اأول روائي 
على  يح�سل  عربي  وقا�س 
جائزة نوبل يف الأدب، وهو من 
الذين  امل�رضيني  الأدباء  اأكرث 
اأعمال  اإىل  كتاباتهم  حتولت 

�سينمائية وتلفزيونية.
يف  اأ�سيب  حمفوظ  وكان   
 1995 الأول  اأكتوبر/ت�رضين 
بطعنة �سكني يف عنقه على يد 
بداعي  اغتياله  حاول  �سابني 
الإلهية  الذات  على  التطاول 
حارتنا«  »اأولد  روايته  ب�سبب 
من  جنا  لكنه  للجدل،  املثرية 
على  لحقا  اأثر  الذي  احلادث 

قدرته على الكتابة بيده.
 وكالت

تاأليف قي�س الزبيدي

»فل�سطني يف ال�سينما )2(: ذاكرة وهوية«
موؤ�س�سة  عن  حديثاً  �سدر 
كتاب  الفل�سطينية  الدرا�سات 
ذاكرة   :)2( ال�سينما  يف  »فل�سطني 
الزبيدي،  قي�س  تاأليف  وهوية«، 
 264 يف  دراج،  في�سل  وتقدمي 
اجلديد  الكتاب  يعلن  �سفحة. 
توثيقه  يف  الزبيدي  اجتهد  الذي 

الفل�سطينية  امل�ساألة  »كونية 
فل�سطيني  جيل  واندفاع  اليوم«، 
الت�سجيلية،  الأفالم  اإىل  جديد 
ق�سرية يف الغالب، و�سبه طويلة يف 
دقائق  بني  ترتاوح  اأُخرى،  اأحيان 
معدودة وما يقرتب من ال�ساعة، اأو 
متعددة  طويلة  واأفالم  يتجاوزها، 

امل�ساألة«  »كونية  وتظهر  اجلهود. 
�سينمائيني  خمرجني  اأعمال  يف 
اإيطاليا،  اجلن�سيات:  متعددي 
اإ�رضائيل،  العراق،  لبنان،  اأملانيا، 
�سوي�رضا،  الدامنارك،  فرن�سا، 
الوليات  بولونيا،  فل�سطني، 
الرنويج....  اإ�سبانيا،  املتحدة، 

مدنها  اإىل  املن�سوبة  وفل�سطني 
غزة(،  اهلل،  رام  )نابل�س،  ال�سهرية 
وكذلك »القد�س بالألوان« اإْن كانت 
احلياة اليومية م�ستودعاً لالأ�سكال 
الفل�سطينيني  حياة  فاإن  »الفنية«، 
والتحدي  القهر  لأ�سكال  م�ستودع 
لو  كما  والت�سدي،  والعذاب 

احلياة،  من  اآخر  منط  لهم  كان 
تلتقطه الكامريا قبل اأن ي�ستقر يف 
قبل  ال�سينمائي  ويق�سده  ق�سيدة، 
واملوؤرخ  الروائي  معه  يتعامل  اأن 
يف  لكاأن  الق�سرية.  الق�سة  وكاتب 
هواج�س الفنان قي�س وهو يالحق 
ما  الفل�سطيني«  الأ�سى  »مو�سوعة 

الفل�سطينيني  حياة  هي  ما  يقول: 
وطنهم  داخل  املحا�رضين 
مل  اإن  الفن  معنى  وما  وخارجه؟ 
احلقيقة؟  اأجل  من  �سالحاً  يكن 
ال�سينمائي  الفن  يقّدمه  اأن  ي�ستطيع  الذي  وما 

ل�سعب ُحرم ال�ستقرار والأحالم الطويلة؟.
وكالت 



�سامة ا�سطناعية حتذرك من الإ�سابة بال�سرطان
طريقة  �سوي�رسيون  باحثون  طّور 
تعمل  �سامة_ا�سطناعية  لإنتاج 
ال�رسطانات  لأنواع  موؤ�رس  مبثابة 
وقتنا  يف  �سيوعاً  الأكرث  الأربعة 
احلا�رس وهم: �رسطان الربو�ستات 

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

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

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

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

والأنظمة الغذائية املالئمة لها.

�سرطان القولون

يطلق على هذا النوع من ال�رسطان 
ا�سم �رسطان القولون اأو امل�ستقيم 
من  الأخري  اجلزء  ي�سيب  حيث 

اأغلب  ويف  الغليظة.  الأمعاء 
�رسطان_القولون  يبداأ  احلالت، 
غري  اخلاليا  من  �سغرية  ككتلة 
البوليبات،  تدعى  ال�رسطانية 
تتحول  الزمن  من  فرتة  وبعد 
�رسطانية  كتل  اإىل  البوليبات  هذه 

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

الداكنة.
اأعرا�ص �رسطان القولون هي:

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

-    الدم يف الرباز.
مثل  البطن  يف  الراحة  عدم      -

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

-    فقدان الوزن غري املربر.
2-    �رسطان الثدي

الأكرث  النوع  �رسطان_الثدي  يعد 
من  نوع  وهو  الن�ساء،  بني  �سيوعا 
ال�رسطان يت�سكل يف خاليا الثدي.

النوع  بهذا  امل�سابات  وتُن�سح 
به  املهددات  اأو  ال�رسطان  من 
باتباع  وراثي،  تاريخ  لديهن  ممن 
يت�سمن  متوازن،  غذائي  نظام 
الدهون،  من  اخلالية  الربوتينات 
والعد�ص،  الفول  مثل  والبقول 
الكاملة،  واحلبوب  واملك�رسات 
بالإ�سافة  والفواكه واخل�رساوات، 

للدهون ال�سحية مثل زيت الزيتون 
والأفوكادو.

ومن اأعرا�ض �سرطان 
الثدي:

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

مظهر الثدي.
الداكنة  املنطقة  يف  تق�رس      -

املحيطة باحللمة.

الرئة �سرطان      3-

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

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

الرئة.
ومن اأعرا�ص �رسطان الرئة:

-    ال�سعال امل�ستمر غري القابل 
للعالج.

بخروج  امل�سحوب  ال�سعال      -
دم.

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

ال�سهية.

-    ال�سعور بال�سعف والتعب.
-    �سيق يف التنف�ص.

الربو�ستات �سرطان      4-

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

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

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

با�ستهالك احلليب عايل الد�سم.
ومن اأعرا�ص �رسطان الربو�ستات:

ب�سكل  التبول  يف  الرغبة      -
متكرر.

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

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

التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ
ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ

ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ
عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 
( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �سرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�س�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �سعوبة ت�سخي�سه يف 
املراحل الأوىل من املر�ص. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�سبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�سعيد الإح�سائي فاإن �سخ�ساً واحداً 
من كل 100 �سخ�ص ناقل لهذه اجلرثومة �سوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�سابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�سخي�ص ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �سخ�ص �سنوياً 
باأمرا�ص �رسطان املعدة،، يف فرن�سا وحدها على �سبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �سخ�ص ب�سبب �سعوبة 
ت�سخي�ص هذا املر�ص مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �سببها ا�ستعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�ساب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�سخا�ص من اأ�سل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�سبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�سل 
100 حالة م�سابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ص 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�سببه جرثومة 

املعدة والإ�سابة مبر�ص ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�سابة مبر�ص �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�سور متارا ماتي�سياك – بودنيك ، اأخ�سائية 
اأمرا�ص اجلهاز اله�سمي واأمرا�ص ال�رسطان يف 

م�ست�سفى جامعة نانتي�ص، لـ«توب �سانتيه«.

 امل�سادات احلي�ية
 تق�سي على اجلرث�مة

حل�سن احلظ، من املمكن التخل�ص من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�سمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ص منها مب�ساعدة العالج بامل�سادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�سادات 
احليوية يف الق�ساء على البكترييا عن طريق اختبار ب�سيط 

للتنف�ص. وت�سيف الربوف�سور متارا: »اإن الق�ساء على اللتهاب 
الذي ت�سببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�سطة 

امل�سادات احليوية يق�سي اأي�ساً على اللتهاب ال�سطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�سابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�سح يف حالت الإ�سابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�سم املزمن دون �سبب وا�سح اأو يف حالت الأنيميا ب�سبب 
فقر احلديد اأو نق�ص فيتامني بي B12 دون �سبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

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

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

الأطعمة التالية:
* ال�سبانخ 558 ملغ.

* الأفوكادو 485 ملغ.
* اللحم البقري 421.

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

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

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

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

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

* البطيخ 112 ملغ.
* التفاح 107 ملغ.

* الأرز 35 ملغ.

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

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

الألعاب الريا�سية الثقيلة.



التي  الآيات  اأجمل  من 
النف�س  على  تبعث 
والطماأنينَة  ال�سكينَة 
....َوَمْن  تعاىل:  قولُه 
َرًجا  َ َيْجَعْل َلُه َمْ ِق الَلهّ َيَتهّ
َل  َحْيُث  ِمْن  َوَيْرُزْقُه   *
َعَلى  ْل  َيَتَوَكهّ َوَمْن  ُب  َيْحَت�سِ
 َ الَلهّ اإَِنهّ  ُبُه  َح�سْ َفُهَو   ِ الَلهّ
 ُ الَلهّ َجَعَل  َقْد  اأَْمِرِه  َباِلُغ 
]الطالق:  َقْدًرا  �َسْيٍء  ِلُكِلهّ 

.]3  ،2
اأي:   ِ الَلهّ َعَلى  ْل  َيَتَوَكهّ َوَمْن 
باأن  ودنياه،  دينه  اأمر  يف 
جلب  يف  الل  على  يعتمد 
ي�سره،  ما  ودفع  ينفعه  ما 
ذلك  ت�سهيل  يف  به  ويثق 
ُبُه اأي: كافيه الأمَر  َفُهَو َح�سْ
واإذا  به،  عليه  توكل  الذي 
الغني  كان الأمر يف كفالة 
الرحيم،  العزيز  القوي 
من  العبد  اإىل  اأقرب  فهو 

اأن  رمبا  ولكن  �سيء،  كل 
اقت�ست  الإلهية  احلكمة 
تاأخريه اإىل الوقت املنا�سب 
اإَِنهّ  تعاىل:  قال  فلهذا  له؛ 
َ َباِلُغ اأَْمِرِه اأي: ل بد من  الَلهّ
نفوذ ق�سائه وقدره، ولكن 
�َسْيٍء  ِلُكِلهّ   ُ الَلهّ َجَعَل  َقْد 
َقْدًرا اأي: وقًتا ومقداًرا، ل 

يتعداه ول يق�سر عنه.
�سلى  النبي  ا�ستعاذ  لقد 
من  و�سلم  عليه  الل 
فاحلزن  واحلزن،  الهم 
املا�سية  الأمور  على 
ول  ردها  ميكن  ل  التي 
الذي  والهم  ا�ستدراكها، 
من  اخلوف  ب�سبب  يحدث 
العبد  فيكون  امل�ستقبل، 
ه  ِجَدهّ يجمع  يومه،  ابن 
اإ�سالح  يف  واجتهاده 
احلا�سر،  ووقته  يومه 
فاإن جمع القلب على ذلك 

الأعمال،  تكميل  ُيوجب 
ويت�سلى به العبد عن الهم 
�سلى  والنبي  واحلزن، 
دعا  اإذا  و�سلم  عليه  الل 
اإىل  اأمته  اأر�سد  اأو  بدعاء 
مع  عليه  يحث  فهو  دعاء، 
والتوكل  بالل  ال�ستعانة 
ف�سله،  يف  والطمع  عليه 
للعمل،  مقارٌن  فالدعاء 
فيما  يجتهد  فالعبد 
والدنيا،  الدين  يف  ينفعه 
وي�ساأل ربه جناح مق�سده، 
وي�ستعينه على ذلك ، كما 
قال �سلى الل عليه و�سلم: 
ينفعك  ما  على  "احر�س 
تعجز،  ول  بالل  وا�ستعن 
واإذا اأ�سابك �سيٌء فال تقل 
كذا  كان  كذا  فعلت  اأين  لو 
ر الل  وكذا، ولكن قل: قَدهّ
وما �ساء فعل، فاإَنهّ َلْو تفتُح 

عمَل ال�سيطان".

�ض اأمورك اإىل اهلل تعاىل فِوّ
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نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �ضحيح م�ضلم عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
يف احلديث القد�ضي ) اإذا حتدث عبدي ب�أن 

يعمل ح�ضنة ف�أن� اكتبه� له ح�ضنة ( 
ومن الني�ت املطلوبة يف هذا ال�ضهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�ض�دقة من جميع الذنوب ال�ض�لفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�ضهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�ض�لح واإىل الأبد ب�إذن اهلل .

4. نية ك�ضب اأكرب قدر ممكن من احل�ضن�ت يف 
هذا ال�ضهر ففيه ت�ض�عف الأجور والثواب .
5. نية ت�ضحيح ال�ضلوك واخللق واملع�ملة 

احل�ضنة جلميع الن��س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني الن��س 

م�ضتغاًل روح�نية هذا ال�ضهر .
7. نية و�ضع برن�مج ملئ ب�لعب�دة والط�عة 

واجلدية ب�لإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل ب�أحد الع�رفني ب�هلل و �ض�أله الن�ضيحة 

، فق�ل له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فق�ل : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فق�ل : الأوىل فتح ، و 

الث�نية �رشح ، و الث�لثة طرح ، و الرابعة امتح�ن 
و جرح ، و اخل�م�ضة ر�ض� و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فق�ل : الأوىل : لول اأن فتح لك الب�ب ، م��ضممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�ضك ط�ب..
و الث�نية : لول اأن �رشح �ضدرك ب�لو�ض�ل ، م�دام 
لك الذكر فى دلل.. والث�لثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�ضغ�ل ، م� ذقت طعم الهي�م و اجلم�ل..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�ضيط�ن من ب�ب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآف�تك.. و مل� �ضَ
و اخل�م�ضة : ر�ضي عنك فى نه�يتك فمنحك 
اأبواب�ً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فق�ل يل : لتتعجب ف�إن مل حتظ ب�خلم�س ، 

م�ُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمن� حقيقة ذكرك و�ضكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ضتغف�ر يف اآي�ت عديدة، و�ضور 
خمتلفة، وبي�ن ف�ضل اهلل - �ضبح�نه - يف 

َقبول توبة الت�ئبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ضتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخط�أ اأبو الب�رش جميًع� اآدم - عليه 
ال�ضالم - فع�ضى اأمر ربه، ب�إغواٍء 

من ال�ضيط�ن الرجيم، ثم ت�ب واأن�ب، 
ف�جتب�ه اهلل - تع�ىل - وت�ب عليه.

وهذا هو �ض�أن كل الب�رش، يذنبون �ض�عة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون ب�ب رحمة 

اهلل اأم�مهم مفتوًح� لقبول توبتهم، 

في�ضتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تع�ىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�ضيط�ن، 

ويرحم الإن�ض�ن.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تع�ىل - 
ت�ضمل جموَع الت�ئبني ب�ضدق واإخال�س، 
ولوله� لفَقَد الإن�ض�ن الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ضتمراأ الذنوب، وظل �ض�ئًرا 
يف غِيّه وطغي�نه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وي�أ�ٌس من رحمة اهلل، 

ل ير�ض�هم اهلل، ومن ثم ك�نت الآية 
اجل�معة، وهي قوله - تع�ىل -: ﴿ ُقْل 

يَ� ِعبَ�ِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًع� اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآي�ت التوبة 

وال�ضتغف�ر التي تهُبّ منه� ن�ضم�ت 
رحمة اهلل بعب�ده املذنبني، ف�حتًة ب�ب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�ضن�ت للت�ئبني 
ال�ض�دقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَ�َب 

ُل  � َف�أُولَِئَك يُبَِدّ �حِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �ضَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َضِيّئَ�ِتِهْم َح�َضنَ�ٍت َوَك�َن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًم� ﴿ ]الفرق�ن: 70[.

الل�ض ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

دخل ل�س ي�رشق ال�ضيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل 
عنه� فنظر فى بيته� ميين� و�ضم�ل فلم يجد �ضيئ� 

�ضوى ) اإبريق (  فلم� هم ب�خلروج ق�لت له : ي� هذا 
اإن كنت من ال�ضط�ر فال تخرج اإل ب�ضئ 

فق�ل : مل اأجد فى بيتك �ضئ 
ق�لت له : ي� م�ضكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ض�أ 
وادخل هذه احلجرة و�ضل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... ق�ل نعم 
فلم� دخل فى ال�ضالة رفعت ال�ضيدة رابعه يده� 

ب�لدع�ء وق�لت : �ضيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �ضيئ� واإنى قد اأوقفته بب�بك فال حترمه 
من ف�ضلك وثوابك فلم� فرغ من �ضالته وجد 

ال�ض�رق فى قلبه لذه غريبه نحو العب�دة والقرب 
من اهلل  فظل ي�ضلى من الع�ض�ء حتى وقت ال�ضحر 

ودخلت عليه ال�ضيد رابعه فوجدته �ض�جدا ... فلم� 
اأنهى �ضالته  فق�لت له : كيف ك�نت ليلتك ؟  ق�ل 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج م��ضي� من داره� �ض�كرا 

ل�ضنيعه� 
فرفعت ال�ضيدة رابعه يده� تن�جى ربه� ق�لت  : 

اإلهى هذا عبد من عب�دك وقف بب�بك �ض�عة
فقبلته واأن� مذ عرفت خ��ضعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشه� ي� رابعة من اأجلك قبلن�ه وب�ضببك 

قربن�ه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
بالل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
لل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه الل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني بالل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري الل عز وجل



فنيالأحد 10  مار�س 2019  املوافـق  ل 02 رجب   1440هـ 20

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش
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    عمرو دياب يتاألق  يف جامعة م�شرية

اأحيا املطرب عمرو دياب حفاًل غنائياً داخل جامعة م�رشية، م�شاء اأم�ش 
اإيل مكان احلفل قبل  الذين توافدوا  اجلمعة، بح�شور االآالف من حمبيه، 
�شاعات من موعده املحدد. و�شعد دياب على نغمات اأغنية »الليلة«، التي 
األهبت حما�ش احل�شور من خمتلف االأعمار، ثم قدم عدداً من اأبرز اأغنياته، 
منها »معاك قلبي، لو كان ير�شيك، بناديك تعايل، والعامل اهلل«، كما اأطلق 
اأمين بهجت  ال�شاعر  اأغنية جديدة بعنوان »كرتت موا�شيعك«، من كلمات 

قمر.

الفنانة الفرن�شية امل�شهورة 
مرياي ماتيو تقيم حفال مو�شيقيا 

يف الكرملني مبنا�شبة يوم املراأة
و�شلت املغنية الفرن�شية امل�شهورة، مرياي ماتيو، اإىل مو�شكو، لتقيم حفال 
مو�شيقيا يف ق�رش الكرملني مبنا�شبة حلول يوم املراأة العاملي.  املو�شيقية 
باري�ش«،  يف  الرومان�شية  االأم�شية  برنامج«  �شكل  على  كلهن  رو�شيا  لن�شاء 
التي تروي ق�شة حبها. وكانت املغنية قد ك�شفت يف اخلريف املا�شي عن 
اآنذاك  األبومها املو�شيقي اجلديد حتت عنوان »الكال�شيكيون«. واعرتفت 
يف حديث مع و�شائل االإعالم  الرو�شية باأنها تنوي ت�شجيل اأ�شطوانة تت�شمن 

اأغنياتها باللغة الرو�شية، والتي كرثت يف االآونة االأخرية يف ريربتوارها.

داليدا خليل ت�شجل اأغنية 
جديدة بعد »وردة وردة«

الأغنية  بالتح�شري  االأخرية،  االأيام  يف  خليل،  داليدا  واملمثلة  الفنانة  تقوم 
جديدة �شت�شدرها بالفرتة املقبلة بعد ان ا�شدرت اوىل اغنياتها منذ ا�شهر 
»وردة وردة«.كما تتابع داليدا ت�شوير. م�شل�شلها الرم�شاين اجلديد اأ�شود اىل 

جانب با�شم مغنية وورد اخلال بعد�شة املخرج �شمري حب�شي الول مرة.
وتن�رش داليدا بع�ش اللقطات من كوالي�ش ت�شوير امل�شل�شل واأثناء حت�شريها 
العمل. ون�رشت عرب ح�شابها اخلا�ش  تكّتم �شديد على  مل�شاهدها و�شط 
على اأحد مواقع التوا�شل االإجتماعي، �شورة جمعتها باملمثلة اللبنانية  يف 
العامل«. يذكر اأن م�شل�شل »اأ�شود« من تاأليف الكاتبة كلوديا مر�شليان واإخراج 

�شمري حب�شي.

لأول مرة.. مو�شكو ت�شت�شيف 
معر�شا للفنان الباك�شتاين 

املعروف ر�شيد اأراين
الفنان  اأعمال  يقدم  معر�ش  اأول  مو�شكو  الرو�شية  العا�شمة  حتت�شن 
الت�شكيلي الباك�شتاين، ر�شيد اأراين، والتي اأبدعها على مدى 60 عاما. ويقام 
املعر�ش  مايو املقبل. وقال اأحد امل�رشفني على اإقامة املعر�ش ومدير 
متحف »وان اآبي« الهولندي، نيك اأبكن�ش، اإن املعر�ش ي�شلط ال�شوء على 
النتاج الفني للفنان الباك�شتاين على مدى 60 عاما، ما ي�شمح مبتابعة تطور 
»كراج«،  متحف  مدير  وقال  عمره.  طيلة  اإبداعه  يف  فنه  واأ�شكال  اأفكاره 
اأنطون بيلوف، اإن اإقامة معر�ش الفنان الباك�شتاين تعد فر�شة الطالع هواة 
الفن الرو�ش على عوامل فنية اأخرى، مبا فيها روؤى �رشقية للعامل تختلف 

عن الروؤى الغربية.

 اإحياء 8 مار�س: ت�شريف املراأة 
الفنانة باجلزائر العا�شمة

 مت ت�سريف املراأة الفنانة اجلزائرية، يوم اأم�س  اأول اأم�س باجلزائر العا�سمة، مبنا�سبة 8 مار�س، اليوم العاملي 
للمراأة، خالل حفل نظمه الديوان الوطني حلقوق املوؤلف و احلقوق املجاورة )اأوندا( و الذي جمع العديد من 

الفنانني من خمتلف الخت�سا�سات.

و  �شمح احلفل، الذي اأقيم بق�رش 
بتكرمي  زكرياء،  مفدي  الثقافة 
بح�شور  الفنانني،  من  العديد 
الدين ميهوبي و  الثقافة عز  وزير 
االأ�رشة  و  الوطني  الت�شامن  وزيرة 
الدالية  غانية  املراأة،  ق�شايا  و 
احل�شني  �شامي  االأوندا  مدير  و 
الوطني  الديوان  مدير  و  �شيخ  بن 
للثقافة و االعالم، مراد و�شاحي، 
اثراء  يف  م�شاهمتهم  نظري« 
الرتاث الثقايف اجلزائري يف �شتى 

جماالته«.
فنانة   12 بتكرمي  الوزيران  وقام 
اختري  الالئي  بني  من  رمزيا، 
على  القائمني  طرف  من  ا�شمهن 
اأغلبهن  يعرفن  الالئي  و  احلدث، 
االأفالم  خمتلف  يف  بدورهن 

التلفزيونية.
و ن�شط احلفل االأورك�شرتا ال�شابة 
بقيادة  االأندل�شي«  الفن  »اأهل 
اجلمعية  رئي�شة  بورحلة  ن�رشين  
الثقافية احلاملة ال�شم املو�شيقى 

االأندل�شية.
الفنانات  من  كل  ا�شتلمت  و  
ن�شيمة  هداياهن،  الفكاهيات 

لعراف  جنيبة  و  القامة  بلموهوب 
و  ن�رشين  فتيحة  و   عتيقة  و 
حفيظة بن دياف و ليندة  يا�شمني 
كروا�ش  �شليحة  و  طالبي  نادية  و 
جنمة  نرج�ش  املطربات  كذا  و 
و مانال هاديل  االأندل�شية  االأغنية 
الفنانة ال�شابة و اأي�شا مديرة  بايل 
فاطمة  العا�شمة،  اجلزائر  اأوبرا 
وي�شال،  كرمية  و  نتمو�ش  الزهراء 
مرفقة  احلارة  الت�شفيقات  حتت 

بزغاريد اجلمهور.
الفنانون  احلفل  ح�رش  و 
و   رابية  احلميد  عبد  الفكاهيون، 
و  بوناب  جمال  و  زايدي  يا�شني 
�شيدي بن  �شامل رئي�ش  اجلمعية 
للمو�شيقى  اجلزائرية«   « الثقافية 

االأندل�شية، براهيم بهلول.
باملراأة  االحتفال  �شغر  كما   
اجلزائرية ف�شاء قاعة باية بق�رش 
الثقافة، اأين يقام معر�ش جماعي 
�شهر  نهاية  غاية   اىل   �شيمتد 

مار�ش.
و كان كل من نور الدين حمو�ش و 
عبد احلليم  كبيي�ش و  �شفيقة فغري 
�شواهي و رتيبة اأيت �شفعة، من بني 

الفنانني الت�شكيليني احلا�رشين.
اأعربت  احلفل،  مرا�شم  عقب  و  
نادية  الكبرية  الفكاهية  الفنانة 
الالئي  الفنانات  كل  با�شم  طالبي، 
احلر�ش   « عن  للحفل،  دعون 

على  اجلزائرية  للفنانة  الدائم« 
اعطاء » االأف�شل ما لديها«، الأجل 
الرتاث  نقل  و   اثراء  و  �شون   «
تعدده«  يف  اجلزائري  الثقايف 

الأجيال امل�شتقبل«. 

 حممد رم�شان: قناتي على »يوتيوب« الثانية عامليًا
حممد  امل�رشي  النجم  اأعلن 
رم�شان، ح�شول قناته على موقع 
الثاين  املركز  على  »يوتيوب« 
م�شاهدة  القنوات  كاأكرث  عاملياً، 

على املوقع.
�شفحته  عرب  رم�شان،  وقال 
الر�شمية مبوقع في�شبوك: »بف�شل 
قناتي  اجلمهور  �شيادة  ثم  ربنا 
التاين  املركز   Youtube على 
العاملي  امل�شاهدات  ت�شنيف  يف 
على  )ممثلني(  قنوات   10 الأكرب 
Youtube على م�شتوى العامل«.

حالياً  ي�شور  رم�شان  اأن  يذكر 

املقرر  »زلزال«  اجلديد  م�شل�شله 
املقبل،  رم�شان  فى  عر�شه 
�شيحة  حال  بطولته  فى  وي�شارك 
عبد  تاأليف  من  اأمني،  ون�رشين 
اإبراهيم  واإخراج  كمال  الرحيم 

فخر.
ت�شوير  رم�شان  حممد  ويوا�شل 
حالياً،  »زلزال«  اجلديد  م�شل�شله 
املقرر عر�شه يف رم�شان املقبل، 
حال  البطولة  رم�شان  وي�شارك 
تاأليف  ومن  اأمني،  ون�رشين  �شيحة 
واإخراج  كمال،  الرحيم  عبد 

اإبراهيم فخر.

العراقي  املطرب  طرح 
اأحدث  املهند�ش  ماجد 
عرب  ال«،  ف  اأغنياته«غريك 
القناة الر�شمية ل�رشكة »روتانا« 

مبوقع يوتيوب.
من  ال«  ف  »غريك  اأغنية 
بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  كلمات 
حميد القا�شمي، اأحلان اأحمد 

الهرمي، توزيع �شريو�ش.

ف  »غريك  اأغنية  وتخطت 
م�شاهدة، خالل  األف   122 ال« 
عرب  طرحها،  من  �شاعات 

موقع يوتيوب.
املهند�ش  ماجد  وي�شتعد 
دولة  يف  غنائي  حفل  الإحياء 
ربيع  مهرجان  �شمن  البحرين 
مار�ش  من   14 يوم  الثقايف 

اجلاري.

النجم العراقي ماجد املهند�س يطرح »غريك ف ل«  
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اأملانية كهربائية   SUV لإطالق  متهد  الختبارية  ترون  اي   Q4 اأودي 

ك�شفت اأودي عن Q4 اي ترون 
جنيف  معر�ض  يف  االختبارية 
ت�شارك  والتي  لل�شيارات، 
�شماتها مع موديالت اي ترون 
الكهربائية االأخرى، مع متيزها 
من  الفريدة  املالمح  ببع�ض 
ال�شيارة  مقدمة  وتاتي  نوعها، 
كبرية  ف�شية  تهوية  ب�شبكة 
مع  منحرفة  هواء  وفتحات 
يف  م�شيئة  ترون  اي  �شارة 
امل�شد،  من  ال�شفلي  اجلزء 

وم�شابيح اأمامية نحيفة.
اختبارية  �شيارة  كونها 
عجالت  بو�شع  الأودي  �شمح 
لن  غالباً  �شخمة  واإطارات 
االإنتاجي،  املوديل  يف  نراها 
�رشيط  نرى  اخللفية  يف  بينما 
مدار  على   LED �شوئي 
اي  �شارة  مع  ال�شيارة،  عر�ض 
ترون اأخرى م�شيئة يف اخللف، 
بالن�شبة ملولد الطاقة فتعتمد 
موتورين  على  ترون  اي   Q4

 301 اإجمالية  بقوة  كهربائيني 
رباعي  دفع  نظام  مع  ح�شان، 
به  باأ�ض  ال  وت�شارع  كواترو 
 6.3 يف  كم\�ض   100 اإىل 
ق�شوى حمددة  و�رشعة  ثانية، 

اإلكرتونياً عند 180 كم\�ض.
بالطبع من اأهم االأ�شياء يف اأي 
مداها،  هو  كهربائية  �شيارة 
وهنا نرى مدى جيد عند 450 
واحدة،  �شحنة  لكل  كيلومرت 
من   %80 �شحن  اإمكانية  مع 

البطارية يف ثالثني دقيقة.
على  وحتتوي  رحبة  الداخلية 
االفرتا�شية  اأودي  مق�شورة 
مل�شية  ب�شا�شة  االأحدث، 
بجميع  تتكفل  اإن�ض   12.3
الرتفيهية  املعلومات  مهام 
ومن  ال�شيارة،  وخا�شيات 
ترون  اي   Q4 و�شول  املتوقع 
نهايات  يف  االإنتاج  ملرحلة 
موديل  خام�ض  لتكون   ،2020

كهربائي بالكامل الأودي. 

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مطورة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  االأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�شورة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�ض، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املقود، 
االأ�شرتالية  لل�شوق  املخ�ش�شة 
مبحركات  واالآ�شيوية  واالأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�شانا.

نادي  ين�شح  ال�شعوبات  ملواجهة 
االأملاين   ADAC ال�شيارات 
بارتداء  النارية  الدراجات  قائدي 
املخ�ش�شة  الواقية  املالب�ض 
اأن  من  حمذراً  ال�شيف،  لف�شل 
قائد  يعر�ض  قد  عنها  التخلي 
ل�شحجات  النارية  الدراجة 
يف  العظام  يف  ك�شور  اأو  خطرية 
واأ�شار  ما.  حلادث  التعر�ض  حال 
اخلوذات  اأن  اإىل  االأملان  اخلرباء 
الكاملة للوجه ذات التهوية اجليدة 
ت�شمن تربيد منطقة الراأ�ض حتى 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل  يف 
اخلوذة  على  االعتماد  ميكن  كما 
ف�شل  يف  لها  كبديل  املفتوحة 
ال�شيف. ويتعني على قائد الدراجة 
القيادة  يف  الذروة  �شاعات  جتنب 
عام  وبوجه  بعيدة.  مل�شافات 

تكون القيادة اأكرث متعة يف فرتات 
ال�شباح وامل�شاء، مع مراعاة اأخذ 
اأو  �شاعة  كل  كافية  راحة  فرتات 
�شاعتني، وفيها يتم خلع املالب�ض 
بالتربيد.  للج�شم  لل�شماح  الواقية 
فرتات  يف  املهمة  االأمور  ومن 
الراحة �رشب املاء بكميات كافية، 
الد�شمة  الوجبات  عن  واالبتعاد 
اخل�رشوات  بتناول  وا�شتبدالها 
والفاكهة.  ومن ناحية اأخرى، البد 
لتحمل  جاهزة  الدراجة  تكون  اأن 
دراجات احلرارة العالية، مع العلم 
باأن امل�شاكل يف هذه احلالة عادة 
ما حتدث مع املوديالت املعتمدة 
على نظام التربيد بالهواء. ويراعى 
اأو  التوقف  عند  املحرك  اإيقاف 
املروري  االزدحام  يف  االنتظار 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�شفت �رشكة �شيفروليه عن املوديل 
 ،Blazer اأيقونتها  من  اجلديد 
من  املتو�شطة  للفئة  تنتمي  التي 
متعددة  الريا�شية  املوديالت 

واأو�شحت   .SUV االأغرا�ض 
�شيارتها  اأن  االأمريكية  ال�رشكة 
حمرك  لها  يتوفر  اجلديدة 
رباعي االأ�شطوانات �شعة 5ر2 لرت 

نيوتن  و255  ح�شان   193 وبقوة 
االأق�شى،  الدوران  لعزم  مرت 
�شدا�شي  حمرك  اإىل  باالإ�شافة 
 305 بقوة   V6 االأ�شطوانات 
وتنتقل  نيوتن مرت.  ح�شان/365 
الدفع  عجالت  اإىل  القوة  هذه 
من  اأتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
جهود  وتت�شافر  �رشعات،   9
الدفع  نظام  مع  املحركات 

االأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�شيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�شل  ملا  ت�شع 
�شبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�شقف  مثل  الراحة، 
للتدفئة  القابل  املتحرك واملقود 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�شال  االأمامية،  للمقاعد 
بو�شة   8 قيا�ض  اللم�شية  ال�شا�شة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�شة 
اأبل كاربالي  املتوافق مع نظامي 
اأوتو. كما تقدم ال�شيارة  واأندرويد 
الال�شلكي  الهواتف  �شحن  نظام 
لل�شيارة  USB. ويتوفر  و6 منافذ 
�شمن  بو�شة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات التجهيز القيا�شي وعجالت 
باقة  �شمن  بو�شة   21 قيا�ض 
واأعلنت  االختيارية.  التجهيزات 
ال�شيارة  اإطالق  عن  �شيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�شطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�شف بعد عن االأ�شعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�شم ال�شيف واالإجازات اأ�شارت منظمة الفح�ض الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�شحاب ال�شيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات االإ�شاءة عند االنطالق بال�شيارة 
املحملة بالكامل. واأو�شحت املنظمة االأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�شاءة 
الك�شافات، نظراً الأن حمولة �شندوق االأمتعة جتعل ال�شيارة تنخف�ض من اخللف، وبالتايل 
قد تر�شل الك�شافات اإ�شاءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�شيارات القادمة يف 
االجتاه املقابل. واأ�شاف اخلرباء االأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�شيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات االأخرى ت�شتغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�شيارة عند اجتياز املنعطفات.
االأ�شياء  و�شع  مع  االإمكان،  قدر  االأ�شفل  الثقيلة يف  االأ�شياء  بو�شع  ين�شح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  ال�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  ال�شقف حتى  �شندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.

تدر�س ال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمددا  االإ�شاعات  تناقلت 
هيونداي  بني  حمتمل  اندماج 
�رشحت  حيث  كراي�شلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�شادر 
لهيونداي  التنفيذي  الرئي�ض  اأن 
يراقب  كو،  موجن  ت�شوجن  موتور، 
كثب  عن  كراي�شلر  فيات  اأ�شهم 
من  كافية  وي�شتهدف �رشاء ح�شة 
ال�رشكة  على  لال�شتحواذ  االأ�شهم 
مارت�شيوين  �شريجيو  مغادرة  قبل 
اإغراء  هو  الهدف  القادم.  العام 
مع  باالندماج  كراي�شلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيونداي 
االأهم  مارت�شيوين وخواء املن�شب 
لل�رشكة، خا�شة واأن رئي�ض جمل�ض 
عري  اإلكان  جون  احلايل  االإدارة 
لل�رشكة  التنفيذية  باالإدارة  مهتم 
بنف�شه. هيونداي قد تكون �رشيكا 
باعتبار  كراي�شلر،  لفيات  جيدا 
املنطقة  يف  �شعيفة  االأخرية  اأن 
الرئي�شي  املركز  وهي  االآ�شيوية، 
ملبيعات هيونداي، بينما قد ت�شهل 

الواليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

نقل املوديالت بني الدولتني.
مارت�شيوين،  �شريجيو  ان  ويُذكر 
الرئي�ض التنفيذي لفيات كراي�شلر، 
يف  رغبته  عن  املا�شي  يف  عرب 
حيث  اأخرى،  �رشكة  مع  االندماج 
عر�ض �شفقة اندماج على جرنال 
حاول  كما  جناح،  بغري  موتورز 
بيجو- مثل  اأخرى  �رشكات  مع 

لذا  �شينية،  و�رشكات  �شيرتوين 
االأمر ممكن بالتاأكيد العام القادم. 
اجلدير بالذكر اأن جمموعة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كراي�شلر 
ورام ودودج وكراي�شلر وفيات واألفا 
يف  والن�شيا،  ومازيراتي  روميو 
حني اأن جمموعة هيونداي متتلك 
واإذا  وجيني�شي�ض،  وكيا  هيونداي 
بينهما،  بالفعل  اندماج  حدث  ما 
�رشكة  اأكرب  الإن�شاء  ذلك  �شيوؤدي 
العامل مببيعات 11.5  �شيارات يف 

مليون �شيارة �شنويا.
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يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني مثل �شاومي 
و ا�شو�س ف�شاًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف 
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Honor Play
ا�شابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول 
و�رشا�شة  قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�شوق  هذا 

كما تقول التقارير .
وبح�شب امل�شدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على 
ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�ش�س  هاتف 
الألعاب  لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون  مبتكرة 
املوجودة حالياً يف الأ�شواق  ف�شاًل عن العتاد 
الهاتف  هذا  من ح�شور  هواوي  �شتعزز  القوي 
مبلحقات ر�شمية ت�شاعد على منح امل�شتخدمني 
عن  التلميح  دون  بالرتفية  غامرة  لعب  جتربة 
هوية هذه امللحقات الهاتف �شيتم الك�شف عنه 
�شيكون  التوقعات  �شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا 
ب�شحبة هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي 

ال�شنة  من  الأخري  الربع  يف  عنه  الك�شف  �شيتم 
كما جرت العادة.

 »mobile-review« موقع  ك�شفت 
اأبرز  عن  التقنية  ب�شوؤون  املتخ�ش�س 
اأحدث   ،»20  Honor« موا�شفات 
واأقوى هواتف �رشكة »Huawei« الذي 

�شيطرح يف الأ�شواق قريبا.
الهاتف  لهذا  الأداء  �رشعة  و�شي�شمن 
 ،»980  HiSilicon Kirin« معالج 
 6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة  النوى،  ثماين 
و256   128 داخلية  وذكرة  غيغابايت،  و8 

ميللي   3650 ب�شعة  وبطارية  جيغابايت، 
تعمل مع  ال�رشيع،  ال�شحن  اأمبري، مبيزة 
هذا  �شيزود  كما  واط.   22.5 �شاحن 
مبقا�س   ،»OLED« ب�شا�شة  الهاتف 
وهيكل   ،FullHD+ ودقة  بو�شة،   6.1
حممي  والغبار،  للماء  مقاوم  زجاجي 
واخلدو�س،  لل�شدمات  م�شاد  بزجاج 
ومنفذي  الت�شال،  لبطاقات  ومنفذين 
ملم«  و«3.5   »USB Type-C«

لل�شماعات.
اأما الكامريا الأ�شا�شية له ف�شتكون ثالثية 
بدقة )48+20+8( ميغابيك�شل، والكامريا 
و�شيبلغ  ميغابيك�شل.   32 بدقة  الأمامية 
 128/6 بذاكرة  املزودة  الن�شخة  �شعر 
الن�شخة  اأما  دولرا،   447 غيغابايت 
ف�شعرها  غيغابايت   128/8 بذاكرة 
الن�شخة  اأما  دولرات،    507 �شيكون 

بذاكرة 256/8 فبـ 556 دولرا.
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»Huawei« تتحدى �شركات 
الهواتف بجهاز متطور

»AGM X3«.. هاتف ع�شكري 
من اأكرث الأجهزة متانة يف العامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.»Android 8.1« نظام ت�شغيل -

�شركة هواوي تعمل على هاتف ذكي 
خم�ش�ص لاللعاب

قريبًا.. »حمادثات م�شّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رشة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�شة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رشاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رش  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�شفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن امل�شّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ش�س  خالل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �شفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�شتبدل هواتف اآي فون اإك�ص 
املعطوبة

اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات 
املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه 
العمالء م�شكالت تتعلق بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، 

حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا 
اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو 

اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل 
»في�س اآي دي« اأمر غري متوقع، اإل اأن العديد 

من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل 
الكامريا اخللفية، تف�شل تقنية »في�س اآي دي« 

اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.



�أف�ضت  معمقة  حتقيقات  �إثر  على  �أنه  حيث   
�رسقة  جمال  يف  تن�ضط  �ضبكات   08 تفكيك  �إىل 
مركبات   08 حجز  عن  �أ�ضفرت  �لتي  و  �ملركبات 
فيهم  �مل�ضتبه  �إيد�ع  مت  �أين  �لأنو�ع  خمتلف  من 
مع  �لق�ضائية  �جلهات  �أمام  تقدميهم  بعد  �حلب�س 
�إعادة �ملركبات �إىل مالكيها ، كما مت حجز مركبتني 
من  تهريبهما  مت  مت�ضيبي�ضي  نوع  �لدفع  رباعيتي 
يخ�س  وفيما  �لفاعلني.  توقيف  مع  �أجنبية  دولة 
لن�ضاط 16 ع�ضابة  �لإجر�م �ملنظم فتم و�ضع حد 
�إجر�مية �إرتكبت �أفعال �ل�رسقة مع �لتعدد بال�ضطو 
و  �لعمدي  �جلرح  و  �ل�رسب  جر�ئم  �ملنازل  على 
�لإعتد�ء�ت على م�ضتوى �لطرقات مع حجز �أ�ضلحة 
بي�ضاء » خناجر و �ضيوف »   على �إثرها مت توقيف 
27 �ضخ�س بالإ�ضافة تفكيك �ضبكتني خمت�ضتني يف 
�أ�ضخا�س    05 من  مكونة  �لنحا�ضية  �لكو�بل  �رسقة 
�حلب�س  جميعهم  �أودعو�  و  �لعد�لة  �أمام  قدمو� 

�لإحتيال فتم  و  �لن�ضب  يتعلق بجر�ئم  �أما فيما    .
معاجلة �أربعة ق�ضايا مع �رسقة مبالغ مالية مبجموع 
522000 دج حيث مت توقيف 19 �ضخ�س بالإ�ضافة 
�إىل تفكيك �أخطر ع�ضابة مكونة من 13 �ضخ�س من 
بينهم 07 ن�ضاء  قامت بالن�ضب على �أكرث من 1000 
�ضحية  كما مت يف نف�س �ل�ضياق من �لإطاحة بثالثة 
03  �ضبكات تخت�س يف �لتزوير و �إ�ضتعمال �ملزور 

يف حمرر�ت �إد�رية مكونة من 09 �أ�ضخ�س . 

كما مت معاجلة 31 ق�ضية تتعلق بحيازة و �ملتاجرة 
خاللها  من  مت  �ملهلو�ضة  �لأقر��س  و  باملخدر�ت 
توقيف 43 �ضخ�س مع حجز 51 كلغ من مادة �لكيف 
�ملعالج و 2غر�م من مادة �لكوكاين، بالإ�ضافة �إىل 
حجز 416 قر�س مهلو�س من خمتلف �لأنو�ع قدمو� 
�ملتورطني يف هذه �لق�ضايا بعد نهاية �لتحقيق �أمام 
مبوؤ�ض�ضة  �حلب�س  �أودعو�  �أين  �لق�ضائية  �جلهات 

�إعادة �لرتبية.

م٫�س

تورطت يف العديد من اجلرائم   

درك العا�شمة يفكك عدة �شبكات اإجرامية منظمة 
موا�سلة للجهود الرامية اإىل حفظ الأمن و النظام العموميني و زرع ال�سكينة و الطماأنينة لدى املواطنني قامت وحدات املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر 

خالل �سهر فيفري املن�سرم من الإطاحة بعدة �سبكات اإجرامية منظمة احرتفت الن�سب و الإحتيال، التزوير و اإ�ستعمال املزور يف حمررات اإدارية ، تكوين جمعية 
اأ�سرار و الإعتداءات ، �سرقة ال�سيارات  �سرقة الكوابل النحا�سية بالإ�سافة اإىل تفكيك ع�سابات حترتف الإجتار و ترويج املخدرات و الأقرا�س املهلو�سة .

ن�سرية جوية خا�سة

رياح قوية على مناطق 
بجنوب الوطن 
�أعلنت ن�رسية خا�ضة مل�ضالح 

�لديو�ن �لوطني لالأر�ضاد �جلوية 
�أم�س �ل�ضبت ��ضتمر�ر هبوب رياح 

قوية على عدة مناطق بجنوب 
�لوطن �إىل غاية �ليوم �لأحد حيث 

�ضتكون �لروؤية »�ضعيفة« ب�ضبب 
تطاير �لرمال. و يتعلق �لأمر بكل 

من وليات ب�ضار و جنوب �لنعامة و 
�لبي�س و غرد�ية و �لأغو�ط و ورقلة 

و �لو�دي و �ضمال �أدر�ر و �ضمال 
�يليزي حيث �ضتقارب �رسعة �لرياح 

�لتي تكون من �رسقية �إىل �ضمالية 
�رسقية 60 �ىل 70 كلم/�ضاعة مع 

هبوب رياح قد ت�ضل  90 كلم/�ضاعة 
و هذ� �إىل غاية �لأحد �لقادم على 

�ل�ضاعة �ل�ضاد�ضة �ضباحا كما �أن 
وليات مترن��ضت و جنوب �يليزي و 

جنوب �أدر�ر معنية هي �أي�ضا بهذه 
�لن�رسية �لتي ت�ضري �إىل هبوب رياح 

جنوبية �إىل جنوبية-غربية ت�ضل 
�رسعتها من 60 �إىل 70 كلم/�ل�ضاعة 

و قد ت�ضل من 80 �إىل 90 كلم/
�ل�ضاعة �أم�س �ل�ضبت على �ل�ضاعة 

�ل19 ، ح�ضب ذ�ت �مل�ضدر.

غليزان

منتجو الأ�شجار املثمرة م�شتاوؤون

ال�شجن 10 اأعوام ملاليزي اأ�شاء لالإ�شالم 

خالل ال�سدا�سي الأول من 2018

178.575 موؤ�ش�شة حا�شلة على الرقم التعريفي الإح�شائي 
ليبيا

خماوف من مهاجمة  قوات حفرت لطرابل�س

عرب �لعديد من �لفالحني على م�ضتوى �ملنطقة 
�ل�رسقية  لولية غيليز�ن عن ��ضتيائهم وتذمرهم 
�ل�ضقي  مياه  من  حرمانهم  جر�ء  �ل�ضديدين 
�لفالحي ل�ضقي حقول �لأ�ضجار �ملثمرة ملو�جهة 
�مل�ضجل يف  �لنق�س  بالأحرى  �أو  موجة �جلفاف 
�ملغياثية وماز�د من ��ضتياء �لعديد من �لفالحني 
قامت  �ل�ضقي  ديو�ن  م�ضالح  �أن  �ملت�رسرين 
�قت�رست  ��ضتثنائية  دورة  بتخ�ضي�س  موؤخر� 

و��ضتثنت  �حلبوب  من  �ملزروعات  �ضقي  على 
�لأمر  هو  مثلما  �لأخرى  �ملحا�ضيل  بقية 
وماز�د  �ملثمرة  ،و�لأ�ضجار  للخ�رسو�ت  بالن�ضبة 
�لأمطار  غياب  �لفالحني هو  وقلق  تخوف  من 
�لعتماد  �عتادو�  �لتي  �ملجاري  معظم  وجفاف 
ماجعل  وهو  وحقولهم  مز�رعهم  �ضقي  عليها يف 
�لع�رس�ت �لفالحني يدقون ناقو�س �خلطر يف ظل 
هذه �لو�ضعية �لتي تنبئ مبو�ضم فالحي كارثي يف 

�أن  �لعديد منهم  �لفالحية وح�ضب  �ل�ضعب  بع�س 
ببع�س  �ضيدفع  �لقطاع  ي�ضهدها  �لتي  �لو�ضعية 
وكذ�  �لقذرة  باملياه  �ل�ضتعانة  �إىل  �لفالحني 
�مللوثة يف ري مزروعاتهم وذلك من �أجل مو�جهة 
مع  �آنذ�ك  �لولية  عا�ضتها  �لتي  �جلفاف  موجة 
�لعلم �ن قطاع �لري بديو�ن �ل�ضقي و�رسف �ملياه 
تعزز موؤخر� بح�ضة ��ضتثنائية تقدر ب04 ماليني 
مرت مكعب ود�ئما ويف �ضياق �لفالحة فقد �أبدى 

�لعديد من منتجي �خل�س �خلر�ضوف ببلدية �أولد 
�ل�ضديدين  وتذمرهم  ��ضتيائهم  �مليهوب  �ضيدي 
بفعل �لأخطار �لتي �أ�ضبحت تهدد منتجاتهم �لتي 
�أ�ضبحت عر�ضة للتلف بفعل �نت�ضار �لغبار �ملنجر 
عن �أ�ضغال تهيئة �لطريقة �لولئي رقم 07 لعتبار 
�لطريق  حمور  على  تقع  �لزر�عية  �ملنتجات  �أن 

�لذي جتري به �لأ�ضغال حاليا.
ق  م

�أعلنت �ل�رسطة �ملاليزية، �أم�س �ل�ضبت، �أن 
مو�طنا ماليزيا �ضجن لأكرث من 10 �أعو�م، 
كما جرى توجيه �تهامات لـ3 �آخرين بعدما 
وجهو� �ضتائم لالإ�ضالم و�لنبي حممد عرب 
�أن  ويعتقد  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع 
�لأ�ضد يف ق�ضية من هذ�  هذ� �حلكم هو 

�لنوع يف �لبلد �لذي تقطنه �أغلبية م�ضلمة 
وز�د فيه �لقلق من �لتوتر �لعرقي و�لديني 
على مدى �ل�ضهور �ملا�ضية وجاء يف بيان 
�ملفت�س  هارون،  فوزي  حممد  عن  �ضدر 
�ل�ضخ�س  �أن  �ملاليزية،  لل�رسطة  �لعام 
�لإعالن  دون  �حلكم،  بحقه  �ضدر  �لذي 

باإ�ضاءة  تهم   10 يف  بذنبه  �أقر  ��ضمه،  عن 
�لجتماعي  �لتو��ضل  �ضبكات  ��ضتخد�م 
�إىل  ت�ضل  تهمة  كل  يف  �لق�ضوى  و�لعقوبة 
ت�ضل  غر�مة  �أو  و�حد  عام  ملدة  �ل�ضجن 
�إىل 50 �ألف رجنيت )�أي 12228 دولر�( �أو 
كالهما و�أ�ضاف �ملفت�س �لعام لل�رسطة �أن 

�لعقوبة يجرى تنفيذها على �لتو�يل.
�لتو��ضل  ملو�قع  �آخر  م�ضتخدم  و�أقر 
عقد  �ملقرر  ومن  بالذنب  �لجتماعي 
جل�ضة لإ�ضد�ر �حلكم بهذ� �ل�ضاأن �لثنني 
�لقادم. ونفى �ثنان �آخر�ن �لتهم �ملوجهة 

�إليهما، ول يز�لن حمتجزين دون كفالة.

�ل�ضخ�ضية  ذ�ت  �ملوؤ�ض�ضات  عدد  بلغ 
�لرقم  على  �حلا�ضلة  و  �ملعنوية 
وحدة   178.575 �لح�ضائي  �لتعريفي 
 ،2018 من  �لأول  �ل�ضد��ضي  خالل 
�لوطني  �لديو�ن  لدى  علمت  ما  ح�ضب 
عدد  عرف  قد  و  لالح�ضائيات.  
على  �حلا�ضلني  �لطبيعيني  �لأ�ضخا�س 
�رتفاعا  �لح�ضائي  �لتعريفي  �لرقم 

�ل�ضد��ضي  خالل  موؤ�ض�ضة  ب11.121 
�لأول من 2018 مقارنة مع نف�س �لفرتة 
64ر6  ن�ضبته  بارتفاع  �أي   ،2017 من 
باملائة ،و بخ�ضو�س �ل�رسكات �ملن�ضاأة، 
 5.361 �إح�ضاء  مت  �أنه  �لديو�ن  ذكر 
�ل�ضد��ضي  نف�س  خالل  جديدة  موؤ�ض�ضة 
بانخفا�س ب67ر1 باملئة مقارنة بنف�س 

�لفرتة من 2017.

ر�ضخت قو�ت من �رسق ليبيا قاعدة لها 
يف و�ضط �لبالد و�أملحت �إىل �أن �لعا�ضمة 
قد تكون هدفها �لتايل بعد �أن �جتاحت 
من  تبقى  ما  على  و�ضيطرت  �جلنوب 
�لقليلة  �لأ�ضابيع  خالل  �لنفط  حقول 
غربيون  دبلوما�ضيون  ويقول  �ملا�ضية 
�إن �لأمم �ملتحدة، �لتي �أده�ضها �لتقدم 
للتو�ضط  جاهدة  ت�ضعى  �جلنوب،  يف 

�لوطني  )�جلي�س  ليبيا  �رسق  قو�ت  بني 
خليفة  �لع�ضكري  �لقائد  بقيادة  �لليبي( 
بها  �ملعرتف  طر�بل�س  وحكومة  حفرت 
دوليا بقيادة رئي�س �لوزر�ء فائز �ل�رس�ج، 
�أن  �لغربيون  �لدبلوما�ضيون  ويخ�ضى 
تكون هذه �آخر حماولة لالأمم �ملتحدة 
و�إنهاء  �ملتناف�ضتني  �لإد�رتني  لتوحيد 

�لفو�ضى .
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وهران 

اإطالق اإذاعة 
لتعليم اللغات 

�لأجنبية  �للغات  مدر�ضة  �أطلقت 
»�ضيباويه« �لتي تتخذ من وهر�ن مقر�ً 
><�لنيت<<  على  �إذ�عة  موؤخر�ً  لها، 
 >< للغة  ><�ضيباو�يه  بت�ضمية 
على  �للغة  لتعلم  بالكامل  �ملخ�ض�ضة 
موؤ�ض�س  من  علم  ملا  وفقاً  �لإنرتنت، 
�لجناز  هذ�  ويهدف  �ملدر�ضة  هذه 
و�لذي  �جلز�ئر،  يف  نوعه  من  �لأول 
�حلايل،  �ل�ضهر  بد�ية  يف  �إطالقه  مت 
�لبيد�غوجية  �لو�ضائل  جمع  �إىل 
بدعم  �ملتعلمني  لتزويد  �ل�ضمعية 
حت�ضني  على  مل�ضاعدتهم  �إ�ضايف 
)�ل�ضتماع(  لالإ�ضغاء  فهمهم  م�ضتوى 
وتقرتح  ثابت،  جمال  به  �رسح  كما   ،
مع  ومقابالت  �ضوتية،  كتبا  �ملدر�ضة 
مقيمني  جز�ئريني  وموؤلفني  فنانني 
ون�ضائح  �جلز�ئر،  يف  �أو  �خلارج  يف 
وق�ض�س  �لطبخ،  وو�ضفات  تعليمية، 
�إىل  بها  �لناطقون  يقروؤها  وق�ضائد 
�لتي تقدمها هذه  �أخرى،  �أمور  جانب 

�لإذ�عة �ملجانية.
»يف �لوقت �لر�هن، يبث �لر�ديو فقط 
طو�ل  و�لإجنليزية  �لفرن�ضية  باللغتني 
�ليوم. يف غ�ضون ب�ضعة �أ�ضابيع، �ضنقوم 
�لأملانية  باللغتني  بر�مج  باإطالق 
و�لأ�ضبانية، وهي لغات نقوم بتدري�ضها 

يف مدر�ضتنا ».

تب�سة

توقيف جمموعة 
اأ�شرار زرعت 

الرعب يف و�شط 
املدينة  

�لق�ضائية  �ل�رسطة  عنا�رس  متكن   
�لأ�ضبوع  بحر  تب�ضة   ولية  باأمن 
�أ�ضخا�س   7 توقيف  من  �ملا�ضي 
�أعمارهم بني 21 و 30 �ضنة  ترت�وح 
تورطو� يف ق�ضايا �ل�رسب و �جلرح 
بي�ضاء  �أ�ضلحة  با�ضتعمال  �ألعمدي 
�لتحطيم  و  �لعام    �لطريق  يف 
�ضحيتها  ر�ح  �لغري  للملك  �ألعمدي 
�أعمارهم  ترت�وح  �أ�ضخا�س   10
�إجناز  مت  حيث  �ضنة   45 و   24 بني 
�لأطر�ف  وتقدمي  جز�ئية   ملفات 
مت  كما  �لق�ضائية   �جلهات  �أمام 
ترت�وح  �ضبان   5 على  �لقب�س  �إلقاء 
على  �ضنة   25 و   17 بني  �أعمارهم 
�ضكاوي  من طرف 11 مو�طن   �إثر 
ترت�وح �أعمارهم بني 18 و54 رجال 
لل�رسقة  �ضحايا  ر�حو�  ن�ضاء  و 
�لذكية  �لنقالة  للهو�تف  باخلطف 
مت  حيث  �ملدينة  و�ضط  يف  خا�ضة 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  بجميع  �لقيام 
و تقدميهم �أمام  �جلهات �لق�ضائية 
�لعد�لة ملكافحة �جلرمية بالو�ضط 

�حل�رسي بعا�ضمة �لولية تب�ضة.
ع/ ر�سيد تب�سة 

.          توقيف 123 �سخ�س من بينهم 07 ن�ساء تورطوا يف عدة جرائم 
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