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غّرمت فريقي مولودية اجلزائر واحتاد 
ب�سكرة ب�سبب ا�ستعمال الألعاب النارية

لـــجنة االن�شــــباط تـــــوقع 
عـقـــــــوبــــة مــــــبـــاراة دون 
جمـهور لوفـــاق �شـــــطيف

فيما ا�ستمرت احتجاجات تالميد  املدار�ص وطلبة اجلامعات

املحامون يحتجون لليوم الثاين 
بــواليـــــات غــــــرب الـــــوطن 

�سناعة ع�سكرية

ت�شليم )1001( �شيارة متعددة 
املهام و�شيارات نفعية 

وهران ت�ستعد للطبعة 19 من الألعاب املتو�سطية

 باخرة عمالقة لنقل امل�شافرين
  قـــــريـــــة مـــــتـــــو�شــــــطـــــيــــة   

.         املعار�شة جتتمع اليوم لبحث اآخر التطورات 

ph/app.com



زين  اجلزائرية  الأ�صول  ذو  الفرن�صي  املدرب  عودة  �صكلت 
الدين زيدان اإىل فريقه ال�صابق ريال مدريد ال�صباين مفاجئة 
�صادمة للعامل وهو الذي احتل واجهة ال�صحف العاملية بعدما 
اأعلنت اإدارة الرئي�س فلورنتينو برييز تعيينه اأول اأم�س على راأ�س 
العار�صة  غادر  كان  الذي  وهو  امللك،  للنادي  الفنية  العار�صة 
كبرية  مع خيبة  تزامن  وعودته  املن�رصم  املو�صم  نهاية  الفنية 

للريال الذي خ�رص التناف�س على جميع الألقاب هذا املو�صم.

نتيجة خف�ض الأوبك 

ارتفاع يف اأ�سعار البرتول 

اإنتاج  وتخفي�صات  قوي  بطلب  مدعومة   ، اأم�س  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 

بقيادة اأوبك، لكن حد من املكا�صب ا�صتمرار تنامي املعرو�س الأمريكي 

بينما يحذر املحللون من خماطر على القت�صاد العاملي. وكانت العقود 

دولر   56.92 عند  الو�صيط  تك�صا�س  غرب  الأمريكي  للخام  الآجلة 

للربميل، مرتفعة 13 �صنتا مبا يعادل 0.2 باملئة عن اأحدث ت�صوية لها 

�صنتات  �صبعة  بزيادة  للربميل،  دولر   66.65 برنت  و�صجلت عقود خام 

العوامل  رغم  اإنه  لين�س  مرييل  اأمريكا  اأوف  بنك  وقال  باملئة   0.1 اأو 

 70 برنت  اأ�صعار  يبلغ متو�صط  اأن  نتوقع  “مازلنا  املعاك�صة  القت�صادية 

دولرا للربميل هذا العام واأن يتلكاأ غرب تك�صا�س خلفه، ليبلغ متو�صطه 

بينها  من  لعوامل  يرجع  ذلك  اأن  واأ�صاف   2019 يف  للربميل  دولرا   59

قواعد  اإطار  القادم يف  العام  من  املتوقع  البحري  الديزل  على  الطلب 
وقود جديدة من املنظمة البحرية الدولية.

فيغويل ي�سنع احلدث برتكيا

عودة زيدان للملكي تفاجئ العامل

خبر في 
صورة

وهران ت�ستعد للطبعة 19 من الألعاب املتو�سطية

باخرة عمالقة لنقل امل�سافرين ، قرية 
متو�سطية ، مالعب وقاعة ريا�سية عمالقة

مكافحة الت�سمم العقربي 

 اإتفاقية بني معهد با�ستور
 باجلزائر و جامعة ورقلة

العا�صمة(   )اجلزائر  با�صتور  معهد  بني  تعاون  اإتفاقية  الثالثاء  اأم�س  اأبرمت 
وجامعة قا�صدي مرباح ) ورقلة ( يف جمال مكافحة الت�صمم العقربي، و جرى 
با�صتور  العام ملعهد  الإتفاقية من طرف كل من املدير  التوقيع  على هذه 
زبري حراث و مدير جامعة ورقلة الربوفي�صور حممد الطاهر حليالت بح�صور 
ال�صلطات الولئية و اإطارات مديرية ال�صحة و ال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات  
تكوين  العلمي يف جمالت  البحث  ن�صاط  اإقحام  اإىل  الإتفاقية  وتهدف هذه 
الطلبة و تبادل اخلربات بني املعنيني فيما يخ�س هذه الظاهرة الوبائية �صواء 
على م�صتوى  ولية ورقلة التي تعد واحدة من اأكرب الوليات املت�رصرة من 
هذه الآفة ال�صحية اأو وليات جنوب الوطن عموما ، كما اأو�صح املدير العام 
ملعهد با�صتور و اأكد زبري حراث اأن الو�صعية الوبائية للت�صمم العقربي ل تزال 
»مقلقة » ل�صيما من حيث عدد الوفيات امل�صجلة �صنويا ، حيث مت ت�صجيل 
العقربي مقابل 47 حالة وفاة  للت�صمم  التعر�س  نتيجة  50 وفاة خالل 2018 

خالل ال�صنة التي �صبقتها و ذلك بالرغم من تراجع عدد لدغات العقارب.

بومردا�ض و �سكيكيكدة

توقيف ثالثة عنا�سر دعم لالإرهابيني
يف اإطار مكافحة الإرهاب، اأوقفت مفرزة م�صرتكة للجي�س الوطني 

ال�صعبي، يوم 11 مار�س 2019 ببومردا�س/ن.ع.1، عن�رصي )02( دعم 
للجماعات الإرهابية، يف حني مت توقيف عن�رص اآخر وتدمري خمباأ 
لالإرهابيني يحوي مواد غذائية واأغرا�س خمتلفة ب�صكيكدة/ن.ع.5.

ويف نف�س ال�صياق واإثر دورية بحث وتفتي�س قرب ال�رصيط احلدودي 
بعني قزام/ن.ع.6، ك�صفت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي خمباأ 

يحوي على كمية كبرية من الذخرية تُقدر بـ)2059 طلقة( من 
خمتلف العيارات. ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت 

مفارز للجي�س الوطني ال�صعبي بالتن�صيق مع عنا�رص الدرك الوطني 
�صبعة )07( جتار خمدرات و�صبطت )10( كيلوغرام من الكيف 

املعالج و)2629( قر�س مهلو�س بكل من وهران وم�صتغامن/ن.ع.2 
وباتنة/ن.ع.5، يف حني مت حجز )2148( وحدة من خمتلف 

امل�رصوبات بالوادي/ن.ع.4. من جهة اأخرى، اأوقفت مفرزة للجي�س 
الوطني ال�صعبي �صبعة )07( منقبني عن الذهب و�صبطت )05( 

مولدات كهربائية و)05( مطارق �صغط بتمرنا�صت/ن.ع.6، فيما مت 
توقيف )40( مهاجرا غري �رصعي من جن�صيات خمتلفة بعني قزام.

الدويل  الالعب  ي�صنع   
فيغويل  �صفيان  اجلزائري 
التاألق  بعد  تركيا  يف  احلدث 

خالل  يقدمه  الذي  الالفت 
املباريات التي يخو�صها رفقة 
بالدوري  غالتا�رصاي  ناديه 

الرتكي، حيث وا�صل اأول اأم�س 
تقدميه  اإثر  النتباه  لفت  يف 
ملباراة كبرية اأمام نادي اأنطاليا 

الفوز  يف  وم�صاهمته  �صبور 
هدف  ت�صجيله  عقب  الكبري 

ومنحه متريرتني حا�صمتني.

اللجنة  من  مقربة  م�صادر  ك�صفت 
ال19  للطبعة  بالتح�صري  املكلفة 
من األعاب البحر الأبي�س املتو�صط 
وهران   مبدينة  عقدها  املزمع 
حت�صريات  فاأن    2021 �صنة  خالل 
اجليد  التكفل  اأجل  من  قائمة 
امل�صافرين  لنقل  باخرة  باقتناء 
الوفود و�صان تنقلهم  وكذا حت�صري  
الأ�صغال ، حيث تقرر حتويل ريا�صة 
التجديف اإىل بحرية �صيدي اأحممد 
بن علي ب�صيدي  بلعبا�س  وذلك من 
اجل تخفيف ال�صغط على وهران .  
هذا ومن اأجل ا�صتكمال  اأمور النقل 

التي �صتكون بحرا  وتفادي العتماد 
اجلزائر   قررت  ال�صفن  كراء  على  
 1800 ب�صعة  عمالقة  باخرة  اقتناء 
مت  حيث   ، مركبة  و600  م�صافر 
التفاق مع �رصكة  �صينية من اأجل 
املقبلة،  ال�صنة   خريف  متامها  
هذه  تكون  اأن  املنتظر  من  حيث 
الباخرة من حجم  بواخر طا�صيلي 
1و واجلزائر 2  حيث اأنها  بالإ�صافة 
تتوفر  فهي  ال�صتيعاب   طاقة  اإىل 
ت�صلية  وقاعات  مطاعم   06 على 
ومرافق  لل�صالة   وقاعات  وم�صبح 
هامة ، حيث مت التفاق مع اإحدى 

املكلفة  ال�صينية  ال�رصكات  اكرب  
بانغا ال�صفن لمتام ال�صفينة يف اجل 
اخر   جانب  من   ، �صهرا  اق�صاه26 
و�صاق  قدم  على  الأ�صغال  جتري 
املتو�صطية  القرية  اإمتام  بغية 
اىل  بالإ�صافة  كنا�صتيل  بنواحي 
هذا   ، ببلقايد  الريا�صية  القاعة 
وهران  ت�صمن  اأن  املنتظر  ومن 
جناح الطبعة التي حتت�صنها �صهري 
  2021 �صنة  من  وجويلية   جوان 
خالل  احت�صنتها  وان  �صبق  بعدما 

�صنة 1975 .
 م.ب

حتديد تاريخ الدورة الثانية لالمتحان املهني لال�ساتذة
الرتبية  وزيرة  ك�صفت 
غربيط،  بن  نورية  الوطنية، 
لالمتحان  الثانية  الدورة  اأّن 
ال�صبت  يوم  �صيكون  املهني  
16 مار�س املقبل و جاء يف 
من�صور للوزيرة على ح�صابها 
“الفاي�صبوك”،  موقع  على 
للدورة  املرت�صحني  عدد  اأن 

املهني  لالإمتحان  الثانية 
لـــ  مرت�صحا   30103 بلغ 
من  وهذا  من�صبا   9023
اأ�صتاذ  اأجل الإلتحاق برتبتي 
يف  مكّون  واأ�صتاذ  رئي�صي 
الثالث  التعليمية  املراحل 
على  موزعني   ،2018 بعنوان 

168 مركز اإجراء.
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تاأجيل الرئا�سيات و الدعوة ملرحلة انتقالية

املواالة تدعم واملعار�شة ت�شكك و ال�شارع يتحرك
ت�ساربت ردود الفعل ما بني الأحزاب ال�سيا�سية: موالة ومعار�سة على فحوى ر�سالة الرئي�س الأخرية املت�سمنة تاأجيل الرئا�سيات وا�ستحداث عدة هيئات 

مع ت�سكيل حكومة جديدة، ففي حني اأكدت املوالة اأنها جاءت وفقا للمطالب ال�سعبية الوا�سعة، اختلفت مواقف املعار�سة رغم اأنها �سبت يف اإطار الت�سكيك، 
حمذرة من اللتفاف على الإرادة ال�سعبية، يف حني طالبت بع�سها بـ »ا�ستقالة رئي�س الدولة ومتثيل الوظيفة الرئا�سية من قبل جلنة من احلكماء« باملقابل 

ركزت عدة �سخ�سيات واأطراف على نقطة ال�سند القانوين التي مت اعتماده، حمذرين من �سل�سلة اخلروق بحق الد�ستور.

 �سارة بومعزة

  الأرندي يدعو لدعم املرحلة 
املقبلة

 
اأعرب التجمع الوطني الدميقراطي، عن 
دعمه لقرار تاأجيل االنتخابات الرئا�سية 
وفقا ملا مت االإعالن عنه م�ساء اأول اأم�س، 
ال�سابق  االأول  الوزير  حزب  اأو�سح  حيث 
اأحمد اأويحيى، يف بيان له اأن :التاأكيدات 
الوحيد  احلر�س  اأن  على  وتو�سيحات 
البالد  هو حت�سري  بوتفليقة  العزيز  لعبد 
ملواجهة حتديات امل�ستقبل واالإ�ستجابة 
اأنهم  قائال  اجلزائر«،  �سباب  لتطلعات 

تلقوا الر�سالة بارتياح عميق.
تاأجيل  لقرار  االأرندي م�ساندته  اأكد  كما 
رزنامة  وحتديد  الرئا�سية  االنتخابات 
للتوافق  الوطنية  الندوة  لعقد  م�سبقة 
تاأ�سي�س هيئة م�ستقلة  التاأكيد على  وكذا 
لتنظيم االنتخابات املقبلة، داعيا جميع 
يف  للم�ساركة  ال�سيا�سية  الطبقة  اأطياف 
هذا النهج ال�سيا�سي املعلن عنه، وا�سفا 
نقاطه مع  الكثري من  يلتقي يف  باأنه  اإياه 
مطالب ما فتئت املعار�سة تنا�سد بها.

كما توجه جلميع املواطنني واملواطنات 
يف  »للم�ساهمة  منهم  ال�سباب  وال�سيما 
ب�سط ال�سكينة واال�ستقرار يف جميع ربوع 
الوطن والتحلي باحليطة واحلذر جتاه كل 

ما مي�س با�ستقرار بالدنا«.
 

الأفالن
 املرحلة فر�سة لكل ال�سيا�سيني 

واملجتمع املدين
 

يف  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  �سجل 
الرئا�سية  االنتخابات  تاأجيل  قرار  بيانه 
املقبل،  اأفريل   18 مقررة يف  كانت  التي 
لتطلعات  ا�ستجابة  “يعد  اأنه  معتربا 
املزيد  اإىل  التواق  اجلزائري  ال�سعب 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االإ�سالحات  من 

واالجتماعية”.
حكومة  اإىل  “الذهاب  اأن  االأفالن  وقال 
كفاءات وطنية واإ�رشاف �سخ�سية وطنية 
اجلامعة،  الوطنية  الندوة  على  م�ستقلة 
الطبقة  لكل  حقيقية  فر�سة  متثل 
املدين  املجتمع  ومكونات  ال�سيا�سية 
من �سخ�سيات علمية وثقافية لالنخراط 
وامل�ساهمة يف حتقيق هدف بناء اجلزائر 

اجلديدة”.
التام  ا�ستعداده  االأفالن،  حزب  واأبدى 

اإىل  القرارات  هذه  “جت�سيد  على  للعمل 
يتوافق  مبا  الوطنية،  القوى  كل  جانب 
يف  �سبابه  واآمال  ال�سعب  وطموحات 

التغيري وامل�ساهمة يف بناء م�ستقبله”.
 

الأمبيا
 القرارات جاءت ا�ستجابة للمطالب 

ال�سعبية
 

يف  اجلزائرية  ال�سعبية  احلركة  قالت 
اجلمهورية  رئي�س  قرارات  اأن  لها،  بيان 
التي  االنتخابات  بتاأجيل  املتعلقة 
جاءت   2019 اأفريل   18 يف  مقررة  كانت 
ال�سعبية  امل�سريات  ملطالب  ا�ستجابة 
التي كان مطلبها الرئي�سي عدول الرئي�س 
خام�سة  رئا�سية  لعهدة  الرت�سح  عن 
دعا  حني  يف  ال�سيا�سي،  النظام  وتغيري 
ب�سفة  القرارات  هذه  ت�ساهم  اأن  احلزب 
فعالة يف تهدئة االأو�ساع وتعزيز امل�سار 

الدميقراطي يف اجلزائر.
كما اأعلنت جتندها »مبعية كافة الفعاليات 
واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
الفعالة  للم�ساركة  الوطنية  والكفاءات 
ال�ساملة  الوطنية  الندوة  اإجناح  يف 
اإعداد د�ستور  وامل�ستقلة وامل�ساهمة يف 
ال�سيا�سية  االإ�سالحات  واإثراء  جديد 
واالقت�سادية واالجتماعية الالزمة للولوج 
اإىل جمهورية جديدة »، معتربين اأن هذا 
امل�سار �َسيُتوج بتنظيم انتخابات رئا�سية 
احل�رشي  االإ�رشاف  حتت  ونزيهة  حرة 
لتنظيم  امل�ستقلة  الوطنية  للجنة 

االنتخابات.
 

 بن فلي�س
 مت التعدي بالقوة على الد�ستور 

عرب متديد الرابعة
 

علق رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن 
االإعالن  التي مت  االإجراءات  على  فلي�س 
باأن  املقبلة،  املرحلة  بخ�سو�س  عنها 
بالقوة  تعديا  وعرفت  عا�ست  اجلزائر 
على الد�ستور باالعالن عن متديد العهدة 
القوى  من  “متديد  اأنه  موؤكدا  الرابعة، 
غري الد�ستورية التي تبقى م�ستولية على 
“التمديد  واأ�ساف  القرار”،  �سنع  مركز 
للرابعة بدون ترخي�س اأو اإذن اأو موافقة 
متديد  تقرر  “القوى  واأن  ال�سعب”،  من 
�سنع  عن  غائب  لرئي�س  الرابعة  العهدة 

القرار”.
اال�ستقالل مر عدة  اأنه منذ  اأ�ساف  كما 
قوانني انتخابات كل واحد يخلف �سابقه، 

منتقدا تعيني بدوي باعتباره �سانع اأ�سوء 
قانون انتخابات منذ اال�ستقالل، وبه مت 
واأرادوا  واملحليات  الت�رشيعيات  تزوير 
اأنه  قائال  الرئا�سيات،  تزوير  بوا�سطته 
ماراطونية  زيارات  نظم  منذ مدة قريب 
يوؤكد من خاللها اأن اخلام�سة هي احلل، 

واأنه لوال الرئي�س �سياأتي االإرهاب.
 

حم�س
 احلوار يجب اأن ي�سمل اجلميع

 
ال�سلم  جمتمع  حركة  قالت  بدورها  
طرف  من  احلوار  لغة  تغليب  ينبغي  اأنه 
امل�ساهمة  املرحلة  وت�ستوجب  اجلميع، 
اأي  اإق�ساء  اأو  تغليب  وعدم  اجلماعية 
ال�سيا�سية  الطبقة  م�ستوى  على  طرف 
واملجتمع املدين وكذا احلراك ال�سعبي.
مكتبها  بيان  خالل  من  حم�س  واعتربت 
اأقرها  التي  اأن االإجراءات  الوطني، 
لطموحات  ترقى  ال  اجلمهورية  رئي�س 
اإرادة  على  والتفاف  اجلزائري  ال�سعب 
التاريخية  الفر�سة  وتفويت  اجلزائريني 
االإرادة  جت�سيد  نحو  باجلزائر  لالنتقال 
النظرة  من  نهائيا  والتخل�س  ال�سعبية 

االأحادية الفوقية.
التاأجيل  اإجراءات  اأ�ساف بخ�سو�س  كما 
باأنها ال تتوافق مع مبادرة حركة جمتمع 
الرئا�سة  على  عر�ستها  التي  ال�سلم 
واملعار�سة �سابقا، معددة 5 فروق اأهمها 
رئي�س  عن  ال�سادرة  القرارات  افتقاد 
واالإطار  التوافق  مبداأ  اإىل  اجلمهورية 

القانوين والد�ستوري.
وحملت حم�س املعار�سة م�سوؤولية عدم 
�سيا�سية  روؤية  على  االتفاق  على  قدرتها 
اآليات حمددة  على  اتفاقها  وعدم  كاملة 
بتوجيه  واالكتفاء  ال�سيا�سي  لالنتقال 
باملزايدات  البع�س  لبع�سها  ال�سهام 
جعلت  حني  يف  اجلوفاء،  واالتهامات 
بو�سلتها  اجلماعية  ال�سعبية  االإرادة  من 

الوحيدة بح�سبهم.
 

الأر�سيدي
بوتفليقة منح لنف�سه متديدا غري 

حمدود
 

الثقافة  اأجل  من  التجمع  اتهم  
والدميقراطية اأن الر�سالة �سبت يف اإطار 
خام�سة،  عهدة  على  للح�سول  ال�سعي 
متديداً  لنف�سه  قرر  بوتفليقة  اأن  معتربا 
من�سبه  يف  حمدود  وغري  �رشعي  غري 
مرة  الد�ستور  وانتهك  للدولة،  كرئي�س 

مل  مافيوية  لع�سابة  البلد  لي�سلّم  اأخرى 
تفك هيمنتها عليه.، على حد تعبريه.

باإمكانه  من   « االأر�سيدي:  بيان  وت�ساءل 
اأنكر  الذي  الرجل  اأن  اليوم  ي�سّدق  اأن 
الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه  تقدمي 
يكون  اأن  قلم،  بجرة  تاأجيلها  قرر  التي 
اأن  هي  احلقيقة  �سيء؟  الأي  �سامناً 
مدى  على  اأبداً  يتغري  مل  الدولة  رئي�س 
اأن  معتربا  احلكم«،  من  �سنة  الع�رشين 
اأجراها  التي  الد�ستورية  التعديالت  كل 
الإ�سفاء ال�رشعية على قب�سته املفرو�سة 
على البالد، وكل جلان االإ�سالحات التي 
بها مل تكن �سوى و�سيلة للتخل�س من  ن�سّ

الظروف الطارئة.
رجاالته  اأحد  »تعيني  اأ�ساف  كما 
االأول  الوزير  من�سب  يف  له  املخل�سني 
واال�ستنجاد مبفاو�س جّيد على ال�سعيد 
الدويل يف من�سب نائب الوزير االأول هي 
موؤ�رشات تدل بو�سوح على حماولة يائ�سة 
ال�ستعادة املبادرة اأمام اإ�رشار اجلماهري 

ال�سعبية بكل فئاته االجتماعية«.
الت�رشيحات  على  االأر�سيدي  رد  كما 
الدعم  »ت�رشيحات  وا�سفا  الفرن�سية، 
يف  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  �سارع  التي 
ال  الدولة  رئي�س  طريق  خلريطة  اإدالئها 
اأن  اأن تكون مبعث قلق، نتذكر  اإال  ميكن 
جان اإيف لو دريان نف�سه من قال بلهجة 
ازدراء يف فيفري املا�سي اأن »االنتخابات 
يف جمهورية الكونغو الدميقراطية انتهت 
الطريقة  على  الت�سوية  من  بنوع  اأخرًيا 
االإفريقية وال اأرى ملاذا �سنقف يف وجهه 

اليوم«.
ال�سيا�سية  القوى  دعا  ثانية  جهة   من 
يكون يف  لرّد  التح�سري  اإىل  واالجتماعية 
امل�ستوى، م�سرتطا ا�ستقالة رئي�س الدولة 

قبل جلنة  من  الرئا�سية  الوظيفة  ومتثيل 
من احلكماء »هما الطريق االأكرث ائتماناً 

لفتح فرتة انتقالية«.

تكتل النقابات يتم�سك ب�سل 
موؤ�س�سات الرتبية اليوم

 
مت�سكه  الرتبية  نقابات  تكتل  اأعلن 
الوقفات  وكذا  اليوم،  بغ�رشاب 
وموظفي  االأ�ساتذة  داعيا  االحتجاجية، 

وعمال القطاع لتعزيزه بقوة.
كما ردت النقابات على القرارات الواردة 
االأخرية  اجلمهورية  رئي�س  ر�سالة  يف 
والتي ت�سمنت العدول عن الرت�سح لعهدة 
اأجزائها  باقي  ترق يف   مل  باأنها  خام�سة 
ت�ستجب  ومل  تطلعاتهم  م�ستوى  اإىل 
ال�سلمي،  ال�سعبي  احلراك  ملطالب 
قائلني »ال لاللتفاف والقفز على اأهداف 
ل�سيادة  ونعم  ال�سلمي،  ال�سعبي  احلراك 

ال�سعب واحرتام اإرادته.«
كما دعوا ملرحلة انتقالية بوجوه جديدة 
جلزائر  توؤ�س�س  �سعبي  قبول  تكون حمل 

جديدة بنظام جديد.
 

 اأو�سديق
الوعود تلفها ال�سبابية وجاءت 

بتف�سري اأحادي
 

فوزي  الد�ستوري  اخلبري  جهته  من 
عرب  ن�رشه  له  ت�رشيح  يف  اأكد  اأو�سديق، 
بع�س  حدد  الفاي�سبوك،  على  �سفحته 
االأزمة  من  للخروج  املقرتحة  املحاور 
ال  باأنها  ال�سلطة  ردود  وا�سفا  احلالية، 
فيما  ال�سعب  مطالب  مل�ستوى  ترقى 
تعلق باالأطر القانونية الد�ستورية وتتعلق 

جانب  منها  اأكرث  ال�سيا�سة  بدهاليز 
قانوين، م�سيفا بخ�سو�س خطة الطريق 
مرحلة  ت�سري  اأن  حتاول  باأنها  املقرتحة 
انتقالية من طرف دولة ولي�س من طرف 

احلراك ال�سعبي ومطالبه.
اأكدتها  التي  العبارة  على  علق  كما 
الر�سالة باأن بوتفليقة مل ينو قط الرت�سح 
اإذا  للخام�سة، داعيا لالإجابة عمن دفعه 
وكذلك  ال�سحي،  املانع  رغم  للرت�سح 
بخ�سو�س احلديث عن التناغم ال�سيا�سي 
واالجتماعي يف التفاعالت، مت�سائال ما 
اإذا مت اخلروج فعال من ال�رشعية الثورية 
داعيا  ال�سعبية،  ال�رشعية  ودخول مرحلة 
هذا  االلتزام مبطالب  اإىل  ذلك  حالة  يف 
وال  له،  اأعيدت  ال�رشعية  اأن  مبا  ال�سعب 
الوجوه  عرب  املرحلة  هذه  ت�سيري  يتم 

القدمية املرفو�سة عرب تلميعها.
املركز  عن  اأو�سديق  ت�ساءل  كما 
القانوين الذي �سيتم اال�ستناد اإليه عقب 
نهاية الفرتة الرئا�سية لبوتفليقة، لن�سل 
الرثاء  اأن  معتربا  الد�ستوري،  لل�سغور 
منذ  اجلزائر  عرفته  الذي  الد�ستوري 
الد�ستوري  الفقه  يف  ثراء  لي�س   1962
على  موؤ�رش  هو  ما  بقدر  اجلزائري 
مل  التي  الد�ستورية  موؤ�س�سات  �سعف 
�سعبية.  اأ�سا�س �رشعية  على  تبنى  تكن 
التعديل احلكومي فقال  اأما بخ�سو�س 
قدر  على  حكومة  تكون  اأن  ينبغي  اأنه 
حني  يف  القادمة،  املرحلة  م�سوؤولية 
تبقى  باأنها  الوطنية  الندوة  اأن  اعترب 
لها  املراد  اأن  موؤكدا  هالمية غام�سة، 
ال�سلطة،  طرف  من  ت�سيريها  يتم  اأن 
جدولة  يتم  اأن  ينبغي  كان  عليه  وبناء 
يتم  ال  حتى  تت�سمن  ومن  الندوة 

ت�سيريها باجتاه من »هب ودب«.

طلبة واأ�ساتذة وحمامون ومواطنون

احتجاجات مناه�شة لقرار 
تاأجيل الرئا�شيات

ال�سارع  عرب  احلراك  اأ�سوات   ردت 
على ر�سالة الرئي�س االأخرية القا�سية 
احتج  حيث  الرئا�سيات،  بتاأجيل 
واليات،  عدة  م�ستوى  على  االآالف 
م�ستوى  فعلى  الطلبة،  راأ�سهم  على 
العا�سمة جتمهر االآالف على م�ستوى 
ومواطنون  تالميذ  املركزي:  الربيد 
الطلبة  من  االأبرز جاء  لكن  عاديون، 
»الللرتميم«،  �سعارات  رفعوا  الذين 
وما  الر�سالة  فحوى  اأن  معتربين 
يعدو  ال  اقرتاحات  من  ت�سمنته 
احلراك  مطالب  على  التفافا  كونه 

ال�سعبي.
خمتلف  من  قادمني  الطلبة  وجتمع 
بو�سط  بالعا�سمة  اجلامعات 

عن  تعرب  �سعارات  رافعني  العا�سمة 
غ�سبهم من قرار تاأجيل االنتخابات، 
الذي اعتربوه متديدا للعهدة الرابعة 
�سعار  بينها  من  د�ستوري،  �سند  دون 

“ال للتاأجيل، ال للتمديد”.
وعلى امل�ستوى الوطني احتج الطلبة 
واالأ�ساتذة على م�ستوى بجاية رافعني 
�سعارات »ال متديد ال متديد، ال�سعب 
تنظيم م�سرية  كما مت  وعنيد«،  فايق 
البويرة، وعلى م�ستوى  لطلبة جامعة 
اأما  بق�سنطينة.  منتوري  جامعة 
الطلبة  فتجمع  عنابة  م�ستوى  على 
رافعني  املحامني  وكذا  واالأ�ساتذة 

»طلبة واعون للتاأجيل راف�سون«.
�سارة بومعزة
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نائب الوزير االأول رمطان لعمامرة ...رجل و ملفات
بجابة  والية  ابن  لعمامرة   رمطان 
املدر�سة  خريج  وهو   ،1952
يف  ومتخ�س�س  لالإدارة  العليا 
وزيرا  تعيينه  وقبل  الدبلوما�سية، 
 ،2013 �سبتمرب  يف  للخارجية 
ال�سوؤون  لوزارة  عاما  اأمينا  كان 
اخلارجية يف 2010، ومبعوث لالأمم 
�سنوات  بني  ليبرييا  اإىل  املتحدة 
�سفريا  ا�ستغل  قبلها  و2007،   2003
بني  املتحدة  االأمم  يف  للجزائر 
جمال  يف  وتخ�س�س  و1996،   1993
الو�ساطة الدولية حلل النزاعات يف 

القارة االأفريقية.
ال�سابقة،  احلكومة  لعمامرة  غادر 
على  تبون  املجيد  عبد  تعيني  بعد 
منذ  لعمامرة  برز  حني  يف  راأ�سها، 
ال�سلم  ملجل�س  مفو�سا  تعيينه 
واالأمن االأفريقي �سنة 2008، واأعيد 

املجل�س  هذا  راأ�س  على  انتخابه 
يف  �سارك  حيث   ،2010 عام  حتى 
و�ساطات عديدة بالقارة االإفريقية، 
با�سم  ليبرييا  و�ساطة يف  بينها:  من 
احلكومة  بني  املتحدة  االأمم 
وحركة الليبرييني املتحدة من اأجل 
امل�ساحلة والدميقراطية، بعد حرب 
ال�سلطة،  على  دام  و�رشاع  اأهلية 
ال�سالح. كما  و�سع  اإىل  اأف�ست 
مايل  م�ستوى  على  و�ساطة  قاد 
 ، اخلارجية  لل�سوؤون  وزيرا  ب�سفته 
ل  تو�سّ و2016،   2014 عامي  وبعد 
االأطراف  بني  م�ساحلة  اتفاق  اإىل 

املتنازعة.
لل�سلم  مفو�س  من�سب  اأي�سا  و�سغل 
-2008( االفريقي  باالحتاد  واالأمن 
ال�سوؤون  لوزارة  عاما  واأمينا   )2013
وكان   .)2007-2005( اخلارجية 

للجمهورية  �سفريا  كذلك  لعمامرة 
ال�سعبية  الدميقراطي  اجلزائرية 
الواليات  غرار  على  بلدان  بعدة 
وجيبوتي  االأمريكية  املتحدة 
واثيوبيا. وخالل ال�سنتني االأخريتني، 
اللجنة  يف  ع�سو  من�سب  �سغل 
االأمم  ملنظمة  العليا  اال�ست�سارية 
املتحدة املكلفة بالو�ساطة الدولية، 
�سامي  وممثل   ،2017 �سبتمرب  يف 
مببادرة  املكلف  االإفريقي  لالحتاد 

»اإ�سكات البنادق يف افريقيا«.
تعيني  مت  قليلة،  اأ�سابيع  وقبل 
م�ست�سارا  للدولة  وزيرا  لعمامرة 

ديبلوما�سيا لرئي�س اجلمهورية.
 

لعمامرة
املرحلة ت�ستوجب ال�سفر خطاأ

 

بعدة  االأول  الوزير  نائب  وبعث 
االإذاعة  مع  له  حوار  خالل  ر�سائل 
الفرن�سية  RFI، مراهنا على جعل 
التاأ�سي�س  نقطة  القادمة  احلكومة 
للحياد يف عملية تنظيم االنتخابات 
باأن  املرحلة  وا�سفا  الرئا�سية، 
التحول  “نقطة  تعي�س  اجلزائر 
�سنة  اال�ستقالل  منذ  اأهمية  االأكرث 
مرتبط  االأمر  اأن   قائال   ،″1962
وبخا�سة  والرجال  بالن�ساء  االآن 
امل�سوؤولية  اأجل حتمل  من  ال�سباب 
جعلها  على  مراهنا  التاريخية، 
باأن  بقوله  اأخطاء،  ال�سفر  مرحلة 
م�سوؤولياتها  ثقل  على  املرحلة 
جتعلهم كم�سوؤولني لي�س لديهم احلق 
يف اخلطاأ بل الرتكيز على العمل من 

اأجل بناء امل�ستقبل.
�سارة بومعزة

بورتري



�إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  علق 
ماكرون على قر�ر تاأجيل �النتخابات 
�لرئا�سية �لتي كانت مقررة 18 �أفريل 
�لعزيز  عبد  �لرئي�س  وتر�جع  �ملقبل، 
لعهدة خام�سة،  �لرت�سح  بوتفليقة عن 
لوكالة  ت�رصيح  يف  ماكرون،  ودعا 
فرتة  �إىل  �الأم�س   �لفرن�سية  �الأنباء 
�ملدة  حيث  من  معقولة  �نتقالية 
على  �ل�سيطرة  فقد�ن  عدم  ل�سمان 

�الأمور.

علي ربيج
ق�صية الت�أجيل من �صالحية 

املجل�س الد�صتوري

ربيج  علي  �ل�سيا�سي  �ملحلل  �عترب 
�لقر�ر�ت  حول  ماكرون  ت�رصيح  باأن 
حيث  بوتفليقة  للرئي�س  �الأخرية 
وودعا  بوتفليقة  بقر�ر�ت  �أ�ساد 
باأن  يربز  معقولة،  �نتقالية  ملرحلة 
نحو  يتوجه  قر�ر  الأي  ر�ف�سة  فرن�سا 
م�سري�  �جلز�ئر،  يف  �لو�سع  تاأزمي 
�أمنها  على  �سلبا  �سينعك�س  ذلك  باأن 

و�إ�ستقر�رها.
به  خ�س  ت�رصيح  يف  ربيج  علي  �أ�سار 
�لعزيز  عبد  �لرئي�س  باأن  »�لو�سط« 
�ل�سارع  ملطلب  ��ستجاب  بوتفليقة 
لوالية  تر�سحه  �سحب  بخ�سو�س 
تاأجيل  ق�سية  �أن  معترب�  �أخرى، 
لي�ست  �لعهدة  ومتديد  �لرئا�سيات 
�سالحية  من  و�إمنا  �سالحياته  من 
�ملجل�س �لد�ستوري، مت�سائال �أين هو 
دور جمل�س �الأمة و�ملجل�س �ل�سعبي.

�ملجل�س  باأن  �ملتحدث  و�أكد 
�ل�رصعية  باإعطاء  مطالب  �لد�ستوري 
متعلق  فيما  خا�سة  �لرئي�س  لقر�ر�ت 
باأن  متوقعا  �لتاأجيل،  بق�سية  منها 
باإ�سد�ر  �سيقوم  �لد�ستوري  �ملجل�س 
هذه  من  موقفه  فيه  يربز  بيان 
تاأجيل  »قر�ر  مو�سحا  �لقر�ر�ت، 
لوالية  �لرت�سح  و�سحب  �لرئا�سيات 
حالة  من  �ل�سارع  �أفرغ  قد  جديدة 
�إنتظار�إ�سد�ر �ملجل�س  �الحتقان، يف 

�لد�ستوري موقفه من ذلك ».
حول  ماكرون  بت�رصيح  يتعلق  وفيما 
باأن  ربيج  علي  �أكد  �لرئي�س،  قر�رت 
فرن�سا ر�ف�سة الأي قر�ر ينعك�س على 
ال  بانها  م�سري�  ��ستقر�رها،  و  �أمنها 
وتدفع  با�ستقر�رها  �أن جتازف  ميكن 
نحو حلول �سيا�سية ال تخد مها وتوؤثر 
على ��سرت�تيجيتها خا�سة فيما يتعلق 

مبكافحة �الإرهاب.
وبخ�سو�س تعيني بدوي خلفا الأويحيى 
�حلكومة  تنتظر  �لتي  و�مللفات 
�حلكومة  عن  ورتتها  �لتي  �جلديدة 
» بدوي غري  �ل�سابقة، قال �ملتحدث 
�ل�سلطة،  متحزب لكنه حم�سوب على 
كما تنتظره ملفات �سخمة وهو حتت 

�سغط �لوقت و�حلر�ك �ل�سعبي ».

بن �صريط
فرن�ص� متخوفة من تعوي�س 

احلكومة احل�لية

بن  �ل�سيا�سي  �ملحلل  جهته  من 
��ستجابة  �رصعة  باأن  �أكد  �رصيط، 
قر�ر�ت  على  تعليقه  يف  ماكرون  
ت�ساند  فرن�سا  باأن  دليل  �أكرب  �لرئي�س 
�حلكومة �حلالية ومتخوفة من �إقالتها 
ب�سبب م�ساحلها يف �جلز�ئر ، م�سري� 
�ل�سلطة  عن  بعيدة  لي�ست  فرن�سا  بان 
ولها تاأثري قوي على �لقر�ر �ل�سيا�سي 

يف �جلز�ئر.

�عترب بن �رصيط  يف ت�رصيح »للو�سط« 
هي  �الأخرية  �لرئي�س  قر�ر�ت  باأن 
يف  للبقاء  لل�سلطة  حماولة  عن  عبارة 
و�لتوفيق   �ملبادرة  زمام  و�أخذ  �حلكم 
�ل�سعبي،  �حلر�ك  و  طموحاتها  بني 
جزئية  �إ�ستجابة  هناك  باأن  معترب� 
الإر�دة �ل�سعب بخ�سو�س ق�سية �سحب 

�لرئي�س تر�سحه لوالية �أخرى .
حماوالت  على  �ملتحدث  و�أعاب 
�ل�سارع  مطالب  على  للقفز  �ل�سلطة 
و  للرئي�س  �حلكم  جتديد  خالل  من 
�ل�سلطة  بان  م�سري�  عهدته،  متدديه 
هناك  باأن  �ل�سارع  طماأنه  حتاول 
مع  �لتعامل  تريد  ال  ولكنها  �سمانات 
�ل�سعبي مبو�سوعية من  هذ� �حلر�ك 

خالل �الإن�سات ملطالب �ل�سعب .
�حلكومة  باأن  �ملتحدث  �أو�سح   
�سخمة  ملفات  تنتظرها  �جلديدة 
، يف ظل  �أويخيى  ورثتها عن حكومة 
قانونية  �لغري  و  �الرجتالية  �لقر�ر�ت 

�لتي �تخذها.
و�أكد بن �رصيط على ��ستمر�ر �حلر�ك 
�ل�سعبي و �لت�سعيد �لر�ف�س للنظام و 
�حلكومة �حلالية ، يف ظل �ل�سمانات 
تقيمها  �ل�سلطة  حتاول  �لتي  �جلزئية 
�حلر�ك  جبهة  لتك�سري  حماولة 

�ل�سعبي .

جياليل �صفي�ن 
تعليق فرن�ص� تدخل اأجنبي

�جلديد  �جليل  حزب  رئي�س  رف�س 
�لد�خلي  �ل�ساأن  �لفرن�سي يف  �لتدخل 
فرن�سا  م�ساندة  بان  معترب�  للجز�ئر، 
لقر�ر�ت �لرئي�س مبثابة �سطو و�لتفاف 
�جلز�ئريني  �ل�سعب  مطالب  حول 

وحماولة �إجها�س للحر�ك �ل�سعبي.
�جلز�ئر  باأن  جياليل  �سفيان  �أكد 
ر�ف�سة الأي تدخل �أجنبي يف �لق�سية 
�لرئي�س  تعليق  معترب�  �جلز�ئرية،  
�الأخرية  �لقر�ر�ت  على  �لفرن�سي 
لبوتفليقة  جياليل �سفيان بد�ية تخل 
�لد�خلية  �لق�سايا  يف  مبا�رص  �أجنبي 

للبالد.
»فرن�سا  فاإن  �سفيان  جياليل  وح�سب 
بالدولة  �الإطاحة  ت�ساند  �لر�سمية 
وفر�س  �لد�ستور  باإلغاء  �جلز�ئرية 
على �جلز�ئريني رجال مري�سا لعهدة 
�ملقبلة  �ل�سنو�ت  من  لعدد  مفتوحة 
تتحدث  و�لتي  وهمية  وعود  مقابل 
دميقر�طية«،  وكاأنها  فرن�سا  عنها 
الأن  مقبولة  غري  لعبة  »هذه  م�سيفا 
فرن�سا  طرف  من  م�ساندة  �ملرحلة 
�لر�سمية يعني لن يقبلو� بهذ� �مل�سار 

وال بهذ� �لتدخل �الأجنبي«.

ع�مر خب�بة
املجل�س الد�صتوري وحده خمول 

بقرار الت�أجيل وجتميد امللف�ت

خبابة  عامر  �لقانوين  �خلبري  �أكد 
لي�سمن  �لرئا�سيات  تاأجيل  قر�ر  باأن 
و�إمنا  �جلمهورية  رئي�س  �سالحيات 
هو من �سالحية �ملجل�س �لد�ستوري، 
�ل�سمت  �سيا�سة  من  م�ستغربا 
�لد�ستوري  �ملجل�س  ميار�سه  �لذي 

بخ�سو�س قر�ر �لتاأجيل .
و�أو�سح عامر خبابة يف ت�رصيح خ�س 
�لرئا�سيات  تاأجيل  باأن  »�لو�سط«  به 
لي�س  �جلمهورية  رئي�س  طرف  من 
من  كان  باأن  م�سري�  �ل�سليم،  بالقر�ر 
ندوة  على  �لرئي�س  يعلن  �أن  �الأف�سل 
وطنية تقدم فيها �ل�سلطة �القرت�حات 
يتخذ  من  هو  �لد�ستوري  و�ملجل�س 
ملفات  وجتميد  �لتاأجيل  قر�ر�ت 
�لذي  �الأمني  للو�سع  نظر�  �لرت�سح 

يعرفه �لبلد .

 حممد بو�صي�ف 
ت�أجيل الرئ��صي�ت هو اخلي�ر 

الأ�صلم والأ�صلح

حممد  �ل�سيا�سي  �ملحلل  �عترب 
حول  ماكرون  ت�رصيح  باأن  بو�سياف 
�لرئا�سية  و�لوعود  �النتخابات  تاأجيل 
موقف  عميقة،  ��سالحات  باإجر�ء 
طبيعي من فرن�سا للحفاظ على �أمنها 
�لهجرة  باأن  م�سري�  و�إ�ستقر�رها، 
دول  توؤرقان  و�الرهاب  �ل�رصعية  غري 

�ل�سفة �جلنوبية الأوروبا.
ثمن حممد بو�سياف يف ت�رصيح خ�س 
به »�لو�سط« قر�ر�ت �لرئي�س �الأخرية، 
معترب� ذلك �إ�ستجابة ملطالب �ل�سعب 
�أخرى،  لوالية  تر�سحه  رف�س  �لذي 
فر�سته  �لتاأجيل  ق�سية  بان  موؤكد� 
�ل�سعبي  للحر�ك  �ملالزمة  �لظروف 
�ال�سالحي  برناجمه  ��ستكمال  على 
يف  ذلك  ويظهر  �ل�سيا�سي  �سقه  يف 
على  كرد  �ر�سلها  �لتي  �لتعهد�ت 
�لبلد  عقالء  د�عيا   �ل�سعب،  �رصخة 
مع  ور�ساد  بحكمة  يتعاملو�  �أن  
جوهر  �سكلت  لطاملا  �قرت�حات 
�ملتحدث  و�أ�سار  �ملعار�سة.  مطالب 
�خليار  هو  �لرئا�سيات  تاأجيل  باأن 
ف�سحة  من  فيه  ملا  و�الأ�سلح  �الأ�سلم 
فر�سة  من  �ل�سيا�سية  �لقوى  �مام 
جلنة  ظل  يف  للمناف�سة  لال�ستعد�د 
،وملا  �النتخابات  ملر�قبة  م�ستقلة 
�سيتيحه �ملوؤمتر �النتقايل من هام�س 
مر�جعة  من  و�حلية  �لوطنية  للقوى 
�مل�سائل  بع�س  وت�سمينه  للد�ستور 

�لتي كانت عالقة.
نحو  �لدويل  �ملوقف  وبخ�سو�س 
�ملتحدث  ،قال  �جلز�ئر  يف  مايجري 
ي�ساند  مبدئيا  جاء  �لدويل  »�ملوقف 
�ل�سلمي  �لتظاهر  يف  �ل�سباب  حق 
 ، �ملكت�سب  هذ�  حماية  و�رصورة 
�ل�سيا�سية  �لطبقة  كل  به  نددت  وقد 
و�لن�سطاء ملا فيه من متهيد�ت مت�س 
�جلز�ئري  �ملجتمع  و�أمن  �سيادة 
�أزمته  من  يخرج  كيف  �سيعرف  �لذي 
بالعودة  م�سوؤولية«،م�سيفا«  روح  بكل 
�الإقليمي  فالو�سع   ، �لدولية  للمو�قف 
الأوروبا ال يحتمل،  فاالأزمات متعددة 
�ل�ساحل  ومنطقة  وتون�س  ليبيا  يف 
�الأوروبي  �جلو�ري  �الأمن  م�ست  كلها 
تتجه  �لدول  هذه  رهانات  �أن  كما   ،
عن  وتبحث  �ل�سمر�ء  �لقارة  نحو 
فر�س جديدة لتجاوز �أزمتها �خلانقة 
�لكل   ،  2008 منذ  بها  تع�سف  �لتي 
�لغ�سب  هذ�  بانفجار  �نفا�سه  حب�س 
مقرتحات  مع  و�ليوم   ، �جلز�ئري 
يتعهد  �لتي  ورقته  �لرئي�س من خالل 

فيها بالتاأجيل و�ف�ساح �ملجال لل�سباب 
�ل�سعد�ء  و�أمريكا  �أوروبا  تنف�ست 
،فالعامل �ليوم قرية و�حدة وال حتتمل 
�ال�سطر�ب  من  مزيد�  �قت�سادياته 
�ملرتبط  �لطاقوي  �أوروبا  فاأمن   ،
�مل�سكالت  ب�سبب  �ملغاربي  بالغاز 
�أمنها  ،وكذلك  �أوكر�نيا  يف  �حلا�سلة 
�لتجاري حيث ن�سبة كبرية من جتارة 
�ل�سفة �جلنوبية �الأوروبية موجه لدول 
�العتبار�ت  هذه  ،كل  �فريقيا  �سمال 
ينحاز  �الأوروبي  �ملوقف  من  جتعل 
�إىل �الأمن و�ال�ستقر�ر ، كذلك بالن�سبة 
�إىل دول �خلليج �ملتوج�سة من �سعود 
�أمام  �لطريق  وفتح  �الإ�سالمي  �لتيار 
ت�سارع  جتعلها  يطالها  قد  حر�ك 
�سياق  يف  و  و�ال�ستب�سار«.  بالتزكية 
�أخطر  باأن  �ملتحدث  �أو�سح   ، �أخر 
للوز�رة  �أويحيى  حكومة  ورثته  ما 
�الأوىل بقيادة بدوي هو م�سكلة �لثقة ، 
وهي م�سكلة حقيقة حتتاج من بدوي 
بع�س �حلزم يف �رصعة معاجلة بع�س 
و�الجتماعية   �القت�سادية  �مل�سائل 
تردي  باأن  م�سري�    ، قوله  حد  على 
م�ستوى  و�نخفا�س  �لدينار  �أ�سعار 
حكومته  على  �لنار  �سيفتح  �ملعي�سة 
قطاع  �إ�سالحات  �أن  »كما  م�سيفا    ،
�لتخبط  من  يعاين  بات  �لذي  �لرتبية 
�ل�سيا�سات �مل�ستفزة �سو�ء يف  ب�سبب 
ما  �أو  �لقطاع  بت�سيري  �ملتعلق  �سقها 

تعلق مب�سمون بر�مج �لرتبية«.

ن��صر حمدادو�س:
الرئي�س الفرن�صي يت�صرف ك�أنه 

و�صي على اجلزائر

�لنائب  حمد�دو�س  نا�رص  بدوره 
�لربملاين عن حم�س ،�أكد باأن ت�رصيح 
و�إطالع  يد  له  باأن  يربز  ماكرون 
تلك  على  �جلز�ئري  �ل�سعب  قبل 
�الإجر�ء�ت وكاأنه و�سي على �جلز�ئر 
�أنه  م�سري�  بالية،  كولونيالية  بعقلية 
�لتدخل  حماوالت  حجم  على  دليل  
على  �لد�خلية  �سوؤوننا  يف  �خلارجي 
حد قوله . وقال نا�رص حمد�دو�س يف 
ت�رصيح خ�س به »�لو�سط« ،«ال �أعتقد 
�حلكومة  هذه  يف  تغيري  وقع  قد  �أنه 
لالإ�رص�ف على �ملرحلة �لقادمة، فهي 
�لقدمية،  �خلز�نة  من  �لوجوه  نف�س 
وزير  �أن  يكفي  �الأزمة  من  جزء  وهي 
على  والته  مع  م�سوؤول  �لد�خلية 
تزوير �النتخابات، و�آخرها �نتخابات 
فيها،  �الإد�رة  و�نحياز  �الأمة،  جمل�س 
فكيف ميكن �لثقة به يف هذ� �النتقال 
خمّيبة  تعيينات  هي  �لدميقر�طي؟؟؟ 
ل�سقف  و�سادمة  �ل�سعب،  لطموحات 
ال  �إذ  �لنظام  تغيري  ومنها  مطالبه، 

ميكن ذلك بنف�س �لوجوه �ل�سابقة«.

خمت�صون ق�نونيون يقراأون قرارات الرئي�س

اإمي�ن لوا�س 

بدوي اأمام حتدي تفكيك امللفات امللغمة
الوزير الأول يف اأول ت�صريح له

تعهدات المت�شا�ص الغ�شب ال�شعبي

تف�عال مع التطورات الأخرية

توا�شل امل�شريات االحتجاجية

 بعد قرار ت�أجيل الرئ��صي�ت

املعار�شة جتتمع اليوم 
لبحث اآخر التطورات  

بدوي  �لدين  نور  �الأول  �لوزير  تعهد 
�جلديدة  مهامه  ��ستالمه  لدى 
بالتكفل  �حلكومة  بق�رص  �أول  كوزير 
عربو�  �لتي  �ملو�طنني  بان�سغاالت 
موؤكد�  �ملا�سية  �الأ�سابيع  طيلة  عنها 
لتج�سيد  �رصوريان  و�لثقة  �لوقت  �أن 

كل �لطموحات .
مر��سم  عقب  لل�سحافة  ت�رصيح  ويف 
ت�سليم �ملهام مع �لوزير �ل�سابق �أحمد 
“�متنانه  عن  بدوي  �أعرب   ، �أويحيى 
عبد  �جلمهورية  لرئي�س  وتقديره” 
�لعزيز بوتفليقة على “�لثقة �لكبرية” 
�أتعهد  بدوي  قال  و  بها،  حظاه  �لتي 
بالعمل جاهد� الأكون يف م�ستوى �لثقة 
�جلمهورية  رئي�س  �إياها  منحني  �لتي 
�ملو�طنني  بان�سغاالت  �لتكفل  و 
ينتظرون  �جلز�ئريني  �إن  بدوي  وقال 
عربو�  �لتي  �لطموحات  كل  جت�سيد 
عليها خالل �الأ�سابيع �ملا�سية، و�لتي 
توجت بخارطة �لطريقة �لتي و�سعت، 
�لعميقة  �الإ�سالحات  هذه  �جل  من 
و�لكبرية للجز�ئر �جلديدة �لتي يطمح 
وخا�سة  وجز�ئرية  جز�ئري  كل  �إليها 
تعهدت  “كما  قائال  و�أ�ساف  �سبابنا 
�ساأعمل  �جلمهورية  رئي�س  �أمام 

هذه  ملو�كبة  و�إخال�س  جد  بكل 
ميد�نية،  وجت�سيدها  �الإ�سالحات 
نكون يف  �أن  �سعبنا على  �أمام  و�أتعهد 
و�لتقرب  وخدمتهم  �ليهم  �ال�ستماع 
منهم خا�سة من خالل ند�ء�تهم �لتي 
كما  �ملا�سية  �الأ�سابيع  �إليها  ��ستمعنا 
�لر�هن  �لوقت  �أن  على  بدوي  �أكد 
�لطموحات  حول  �اللتفاف  يتطلب 
�ستعرفها  عميقة  �إ�سالحات  لتحقيق 
�أن  �الأول  �لوزير  �أ�ساف  و  �جلز�ئر 
�ل�سعب �جلز�ئري هو قوة �القرت�ح و 
�ساأعمل مبعية �لطاقم �حلكومي �لذي 
�ل�سعبة  �ملهمة  هذه  يف  �سري�فقني 
�القرت�حات  كامل  جت�سيد  على 

ميد�نيا
ومن جانبه، هناأ �أويحيى �لوزير �الأول 
رئي�س  فيه  و�سعها  �لتي  �لثقة  على 
مهامه،  يف  �لنجاح  له  متمنيا  �لدولة 
عن  غني  بدوي  “�ل�سيد  �أن  �أكد  كما 
�لتعريف ولديه م�سار طويل”، م�سيفا 
طيلة  معه  �لتعامل  �رصف  يل  كان 
�أ�ساد  كما  بيد  يد�  �سهر�   20 حو�يل 
�لقوي �لذي وجده من طرف  بال�سند 

رئي�س �جلمهورية
ف.ن�صرين

و  �لطلبة  من  �ملئات  �أم�س  تظاهر 
�لعا�سمة  �سو�رع  مبختلف  �ملو�طنني 
على غر�ر �ساحة �أود�ن و�ساحة �لربيد 
�ملركزي معربين عن رف�سهم ما �سمي 

بالتمديد ، مطالبني بالرحيل .
�لرئي�سية  �ل�سو�رع  �أم�س  غ�ست  وقد 
و  �لطلبة  من  باملئات  بالعا�سمة 
�ل�سعار�ت  ر�فعني خمتلف  �ملو�طنني 
بخ�سو�س  �لرئي�س  لر�سالة  �لر�ف�سة 
معتربين   ، �لرئا�سيات  تاأجيل  �إعالن 
�أياه متديد، وال يرقى ملطالب �ل�سعب 
مل  �جلز�ئريني  فرحة   ، �حلقيقية 
بعد  �أم�س  ل  �أو  فمبا�رصة   ، تكتمل 
و   ، �لرئا�سيات  تاأجيل  خرب  �أيذ�ع 
�ملو�طنني  بعد  خرج   ، �الن�سحاب 
لكن �رصعان ما   ، يعربو� عن فرحهم 
حتول �لفرح �إىل تظاهر ورفع �سعار�ت 
�سد �لتمديد ، خا�سة بعد �أن �أح�سو� 
�أنه ال يوجد تغيري فعلي خ�سو�سا بعد 
بدوي  �لدين  نور  تعيني  �أخبار  ورود 
لعمامرة  له رمطان  �أوال وخلفا  وزير� 
�إبر�هيمي  خل�رص  تعيني  �أخبار  و   ،
�أن  ويبدو   . �لوطنية  للندوة  كم�سري 
تاأجيل  باإعالن  �أم�س  �لرئي�س  ر�سالة 

�لوطنية  �لندوة  �إعالن  ،و  �لرئا�سيات 
مل تكن كافية لتهدئة �ل�سارع ، خا�سة 
�أنحاء  مبختلف  �أم�س  م�سري�ت  وبعد 
حت�سري  عن  �الإعالنات  و   ، �لعا�سمة 
يوم  �ملقبل  �جلمعة  �سعبي  خروج 
هذ�  عن  �لنظر  وبغ�س   ، 15مار�س 
�ل�سخ�سيات  من  �لعديد  عربت 
�ل�سيا�سية وروؤ�ساء �أحز�ب على رف�سها 
�جلمهورية  رئي�س  ر�سالة  ملحتوى 
�الآليات  �لرئا�سيات،و  بتاأجيل 
يف  وجد  ما  �أن  معتربين   ، �ملقرتحة 
�لر�سالة يف حد ذ�ته جتاوز للد�ستور ، 
معتربين �أن هذ� متديد ولي�س تاأجيل 
. وكان �أول �لر�ف�سني لر�سالة �لرئي�س 
بن  ت�سمنتها، علي  �لتي  و�ملقرتحات 
فلي�س رئي�س حزب طالئع �حلريات ، 
وكذلك عبد �هلل جاب �هلل رئي�س حزب 
حركة  ورئي�س   ، �لتنمية  و  �لعد�لة 

حم�س عبد �لرز�ق مقري .
كما �نتقد �ل�سيا�سي كرمي طابو ب�سدة 
ما جاء يف ق�سية تاأجيل �لرئا�سيات ، 
�سريفع  �ل�سعبي  �حلر�ك  �أن  موؤكدين 

من �سقف مطالبه .
ع�ص�م بوربيع 

�ملعار�سة  �أحز�ب  �ليوم  جتتمع 
�لن�سطني  و  �ل�سخ�سيات  وخمتلف 
�لعد�لة  جبهة  حزب  مبقر  �ل�سيا�سية 
�إطار  وذلك يف   ، بالعا�سمة  �لتنمية  و 
لقاء ت�ساوري �آخر لدر��سة م�ستجد�ت 
 . �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  تطور�ت  و 
و  �سخ�سيات  و  �أحز�ب  لقاء  وياأتي 
�لن�سطاء �ل�سيا�سيني �ملح�سوبني على 
�ملعار�سة �ليوم بعد �لر�سالة �الأخرية 
بوتفليقة  �لرئي�س  فيها  �أعلن  �لتي 
�لرئا�سيات  بتاأجيل  واليته  �ملنتهية 
وطنية  ندوة  تنظيم  عن  �الإعالن  ،و 
ير�أ�سها خل�رص  �أن  من �ملحتمل جد� 
��ستقالة  �إىل  �إ�سافة   ، �الإبر�هيمي 
�أحمد �أويحيى و تعيني نور�لدين بدوي 
كوزير �أول و رمطان لعمامرة نائبا له، 
�أغلب  كانت   ، �الجتماع  هذ�  وقبيل 
�أوجه �ملعار�سة قد عربت عن رف�سها 
ملا و�سفته بالتمديد لهدة بوتفليقة ، 

و�لذي جاء يف �سكل �إعالن عن تاأجيل 
�أوجه  خمتلف  و�نتقدت   ، �لرئا�سيات 
�أخرى  مرة  �عتربته  ما  �ملعار�سة 
خرق للد�ستور ، و�لتي ح�سبها حماولة 
�أخرى لاللتفاف على مطالب �ل�سعب 
عبد  وكان   ، حقيقيا  تغيري�  ولي�س   ،
�لرز�ق مقري رئي�س حركة حم�س قد 
عرب على �إثر هذه �لر�سالة �أن �ل�سعب 
يريد تغيري� حقيقيا ، ال متديد� با�سم 
بن  علي  موقف  نف�س  وهو   ، �لتاأجيل 
فلي�س �لذي �نتقد ب�سدة حمتوى هذه 
�لر�سالة معترب� �إياه ال يج�سد مطالب 
فر�سة  هو  �إمنا  و  �حلقيقية  �ل�سعب 
جاب  �هلل  عبد  وكان   . �لوقت  لربح 
�سمي  ما  لرف�س  �مل�سارعني  �أول  �هلل 
وجود  �إىل  م�سري�   ، �لتاأجيل  بقر�ر�ت 
خروقات كبرية يف �لد�ستور ، و �أنه �آن 

�الأو�ن الإحد�ث تغيري�ت حقيقية.
 ع�ص�م بوربيع

اأجمع خرباء ون��صطون �صي��صيون ب�أن ر�ص�لة الرئي�س الأخرية اإ�صتج�بة جزئية ملط�لب احلراك ال�صعبي بخ�صو�س �صحب الرت�صح 
الرئي�س لولية اأخرى، موؤكدين ب�أن ق�صية الت�أجيل مع متديد العهدة لي�س من �صالحي�ت الرئي�س وهي من �صالحي�ت املجل�س 

الد�صتوري، يف حني حذروا من التدخل الأجنبي يف ال�ص�أن الداخلي .
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 ر�بطة علماء و�أئمة 
و دعاة دول �ل�ساحل

ور�شة �إقليمية باأبيدجان 
حول حماربة �لتطرف

تنظم ر�بطة علماء و�أئمة و دعاة دول 
�ل�ساحل �بتد�ء من �ليوم باأبيدجان )كوت 

ديفو�ر( �لور�سة �لإقليمية �لتا�سعة حول دور 
�لعلماء و�لدعاة و�لأئمة  يف �لتنمية �ملحلية 
من �أجل حماربة �لتطرف و�لتطرف �لعنيف.

و�سيكون هذ� �للقاء، كما �أ�سار �لأمني 
�لعام  للر�بطة، يو�سف بلمهدي، منا�سبة 

لت�سليط �ل�سوء على �لدور �لذي يلعبه 
�لعلماء و�مل�سايخ يف �لتنمية �ملحلية يف 

منطقة �ل�ساحل و�سانحة لتبادل �خلرب�ت بني 
بلد�ن هذه �ملنطقة من �أجل حماربة فعالة 

للتطرف و�لتطرف �لعنيف، وي�سارك يف هذه 
�لور�سة عدد من �لأئمة و�لعلماء من �لدول 

�لأع�ساء يف �لر�بطة وهي �جلز�ئر، بوركينا 
فا�سو، موريتانيا، مايل، �لنيجر، نيجرييا و 
ت�ساد بالإ�سافة �إىل كوت ديفو�ر، �ل�سنغال 

وغينيا. و�سيعرف �أي�سا هذ� �للقاء ح�سور� 
مهما من ممثلي حكومة �لبلد �مل�سيف.

وي�سري بلمهدي �إىل �أن ما مييز هذه 
�لور�سة هو »در��سة �لرب�مج �لعملية 

�مليد�نية لتجفيف منابع �لرهاب �لذي 
له �أ�سباب كثرية كاجلهل بتعاليم �لدين 

و�لفقر و�حلاجة، خا�سة و �ن �لفقر هو 
مرتع خ�سيب للجماعات �لإرهابية لتجنيد 

�ل�سباب �لعاطلني و��ستغالل حاجتهم �ملادية 
�مللحة«. وترى �لر�بطة، ح�سب نف�س 

�ملتحدث، �أن �لتنمية �لقت�سادية و�مل�ساريع 
�ملنتجة من �ساأنها �أن متت�س �لبطالة و�حتو�ء 

�ل�سباب، ولذلك - كما �أ�ساف- »وجب 
تفعيل بع�س �لآليات �لإ�سالمية كالزكاة 
و�ل�ستثمار يف �أمو�لها، و�إحياء �لأوقاف 
وتطويرها«كما ت�سارك يف هذه �لور�سة 

�لتي تنظمها �لر�بطة بالتعاون مع وحدة 
�لتن�سيق و�لت�سال لدول �ل�ساحل �لفريقي، 
�ملركز �لإفريقي للدر��سات و �لبحث حول 

�لإرهاب �لتابع لالحتاد �لإفريقي، جلنة 
�أجهزة �لأمن و �ل�ستعالم �لإفريقية و بعثة 

�لحتاد �لفريقي �إىل مايل و �ل�ساحل. 
وتعد هذه �لور�سة �لتا�سعة من نوعها يف 
�إطار �سل�سلة �لور�سات �لتي تنظم  بدول 

�ملنطقة و�لتي عكفت على مو��سيع خمتلفة 
�أبرزها، »مادة �لرتبية �لدينية يف مد�ر�س 

دول م�سار نو�ك�سط«، »دور �لعلماء و�لئمة 
مبنطقة �ل�ساحل، يف جمال حماية �ل�سباب 

من �لتطرف و �لتطرف �لعنيف« و »قيم 
�لتعاي�س �ل�سلمي يف مو�جهة �لتطرف 

�لديني و �لتطرف �لعنيف«. وتاأتي هذه 
�لور�سة جت�سيد� لنتائج �سابقاتها ل�سيما 

بيان د�كار )مايو 2016( �ملنبثق عن �لور�سة 
�لإقليمية �لر�بعة و �لذي �أكد على �رضورة 

تبني �سيا�سة ��ستباقية من خالل �إنتاج 
خطاب م�ساد لالإيديولوجيات �ملتطرفة 
يجنب دول �ملنطقة �لت�سدد و �لإرهاب و 
كذ� تعزيز �ملرجعية �لدينية �لأ�سيلة لدى 

�سعوب دول �ل�ساحل و�لتي تزخر بقيم 
�لت�سامح و �ل�سلم.  �أما بيان �جنامينا ) 

جانفي 2017( �ل�سادر عن �لور�سة �لقليمية 
�خلام�سة للر�بطة على فقد �سدد على 

حتمية مر�جعة �خلطاب �لديني من �أجل 
�لت�سدي ملحاولت جلب �ل�سباب �إىل 

�لتطرف، مع �لتو�سية بـ«و�سع فئة �سباب يف 
مقدمة �لهتمامات من �أجل حمايتهم من 

�جلماعات �لإرهابية �ملتطرفة«ويتم تنظيم 
هذه �لور�سات بال�رض�كة مع وحدة �لتن�سيق 

و �لإت�سال وهي �آلية �إقليمية للتن�سيق �لأمني 
و تبادل �خلرب�ت و�ملمار�سات �حل�سنة بني 
دول �ل�ساحل يف جمال مكافحة �لإرهاب و 

�لتطرف �لعنيف �أن�سئت �سنة 2010، ويرتكز 
ن�ساطها على �لتن�سيق بني دول �ملنطقة و 

تفعيل جهود �ملجتمع �ملدين يف �لوقاية من 
�لت�سدد و �لتطرف.

خلق  يف   �لحتجاج  ت�سبب  كما 
�جلدولة   م�سالح  على  �ل�سغط 
�ملقبلة   �جلل�سات  يف  و�لكتظاظ 
تاأجيل  على  �لق�ساة  �أرغم  حيث 
بني  ترت�وح  ملجة  �ملحاكمات 
حت�سري  �جل  من  و�ل�سهر  �لأ�سبوع 
كبري�  �سغطا  ي�ستوجب  ما  �لدفاع  
�لعديد من  �نظم  �أخرى  ، من جهة 
�لحتجاجية  �حلركة  �إىل  �لق�ساة 
نهار �أم�س بعد ك�رض و�جب �لتحفظ 
�ملحامني  رف�س  وهر�ن  ففي   .
م�ستوى  على  باجلل�سات   �للتحاق 

�ملحاكم و�ملجل�س �لق�سائي ليومهم 
حمامو  رف�س  حني  يف   ، �لثاين  
م�ستغامن �للتحاق باجلل�سات  لليوم 
�لثاين ما �أرغم �لق�ساة على �لتاأجيل 
يف  �ملحامني  كان  �لذي  �لوقت  يف 
م�ستوى  وعلى  �حتجاجية  وقفة 
ما  و��سل   تلم�سان  ق�ساء  جمل�س 
�سل  يف  حمامي    1000 عن  يزيد 
حماكم  �لولية �ل08 بالإ�سافة �إىل 
�ملجل�س و�ملحكمة �لإد�رية وبعني 
متو�سنت قاطع حمامو  حماكم  بني 
بوحجر  حمام   ، متو�سنت   ، �ساف 
�جلل�سات  و�ملجل�س   و�لعامرية  
من  �أكرث  قاطع  بلعبا�س   وب�سيدي 
�ملحاكم   جل�سات  حمامي   1000

و�ملجل�س �لأمر �لذي عطل م�سالح 
�ملو�طنني ، ونف�س �لأجو�ء �سهدتها 
ومع�سكر  وغيليز�ن  تيارت  حماكم 
 ، �لثاين  لليوم  و�سلف   و�سعيدة  
�ملحامني  منظمات  و�أكدت  هذ� 
��ستمر�ر �لإ�رض�ب لنهار �ليوم  وقد 

يتمدد ليوم �آخر .
تالميذ  ��ستمر  �آخر  جانب  من 

�ملد�ر�س يف حر�كهم  وخرجو� �إىل 
�ل�سارع بتلم�سان  ووهر�ن وبلعبا�س 
�لطلبة  رف�س  كما  ومع�سكر 
�ملدرجات   �إىل  �لرجوع  �جلامعني 
�لثاين  �لقر�ر  ر�ف�سني  و�ملعاهد 
للوز�رة ، حيث نظمو�  �حتجاجات  
وقفات  نظمو�  كما   ، باجلامعات 

بال�ساحات �لرئي�سية

 حممد بن تر�ر

بالنجاعة  �ملتعلق  �لربنامج  �سي�سمح 
�لطاقة  يف  �قت�ساد  بتحقيق  �لطاقوية 
ي�سل �إىل 73 مليون طن مكافئ برتول 
�سنة 2030 مما �سيوؤدي �إىل توفري مبلغ 
مايل قدره 25 مليار دولر عن طريق 
ح�سبما  �لطاقة،  ��ستهالك  تر�سيد 
�لطاقة،  وزير  بالعا�سمة،  �أم�س   �أكده 

م�سطفى قيطوين.
له  كلمة  يف  قيطوين  �ل�سيد  �أو�سح  و 
مو�سوع  حول  ندوة  �فتتاح  مبنا�سبة 
»�لتحكم يف �لطاقة يف �سياق �لنتقال 
�لطاقوي، حتديات و فر�س«، �أن هذ� 
�لطاقوية  بالنجاعة  �ملتعلق  �لربنامج 
ملمو�سة  عمليات  و�سع  �إىل  يهدف 
بهدف  �لطاقوية  �لنجاعة  مل�ساريع 
�لتي  و  �لطاقة  ��ستهالك  تخفي�س 
منها  �مل�ستهلكة  �لقطاعات  كل  مت�س 
و  �لنقل  و  �ملحلية  �جلماعات  خا�سة 

�ل�سكن و �ل�سحة و �ل�سناعة«.
و ذكر يف هذ� �للقاء �ملنظم من طرف 
تر�سيد  و  لتطوير  �لوطنية  �لوكالة 
يف  �ل�رضوع  مت  �نه  �لطاقة،  ��ستخد�م 
�ل�سنة  بد�ية  مع  �لربنامج  هذ�  تنفيذ 
�لنجاعة  حول  ندوة  بتنظيم  �ملا�سية 
�لتي  �لطاقوية يف �جلماعات �ملحلية 
ت�ستهلك �كرث من 80 باملائة من �لطاقة 
ل�سيما  �لعمومية  �لنارة  و  �ملنتجة 
و  �مل�ساجد  و  �ملد�ر�س  م�ستوى  على 

�ملباين و �ل�سناعة و �لنقل.
مت  �أنه  �ل�سياق-  ذ�ت  يف   - ذكر  كما 
وز�رة  مع  تعاون  مذكرة  على  �لتوقيع 
بهدف  �لنقل  و  �لعمومية  �لأ�سغال 
�إعطاء »دفعا قويا« لالنتقال �لطاقوي 
تر�سيد  و  عقالنية  جهود  مو��سلة  و 

�ل�ستهالك �لوطني للطاقة.
ت�سطريه  �لذي مت  �لربنامج  �أن  �أبرز  و 
�ملو�د  ترقية  يت�سمن  �لنقل  قطاع  يف 
مثل  تلوثا  �لأقل  و  بكرثة  �ملتوفرة 

�لطبيعي  �لغاز  و  �مل�سال  �لبرتول  غاز 
ح�سة  تقلي�س  بهدف  �مل�سغوط 
يف  �لنقل  حافالت  بتجهيز  �ملازوت 
�لبنزين  ح�سة  كذلك  و  �لكربى  �ملدن 
�سنة  كل  يف  �سيارة  �ألف   120 بتجهيز 
�لوطني  �لقت�ساد  باملنفعة على  تعود 

و على �لبيئة و �سحة �ملو�طن.
تكر�س  �ملبادرة  هذه  �أن  لفت  و 
�لتعاون بني �لقطاعات من �جل تنفيذ 
�لطاقوية،  للنجاعة  �لوطني  �لربنامج 
م�سيفا �نها توؤكد بان م�ساألة �لنتقال 
لي�ست من �سالحيات قطاع  �لطاقوي 
جميع  يخ�س  �إمنا  و  لوحده  �لطاقة 

�لقطاعات.
عملية  �أن  مت�سل  �سياق  يف  �أبرز  و 
من  و�حدة  تعترب  �لطاقة  يف  �لتحكم 
يجب  لذلك  �لطاقوي  �لنتقال  �أ�س�س 
من  للحد  و��سع  نطاق  على  تنفيذها 
ب�سبب  �ملتز�يد  �لطاقوي  �ل�ستهالك 
�جلز�ئر  �ن  قال  و  �لدميغر�يف  �لنمو 
�لنتقال  م�سعى  يف  بقوة  �نطلقت 

�لطاقوي دون �لتخلي عن 
�لتحرك  يتطلب  هذ�  و  �ملحروقات 
تدريجيا نحو مزيج طاقوي ياأخذ بعني 
يف  بكرثة  �ملتوفرة  �لطاقات  �لعتبار 

�لبالد.
�لطاقوية  �ملو�رد  »تنويع  �أن  �أ�ساف  و 
ب�سكل  يدفع  ��سرت�تيجيا  خيار�  �أ�سبح 
د�ئم لل�سعي �إىل �لتوفيق بني �إمد�د�تنا 
بالطاقة على �ملدى �لبعيد و �حلفاظ 
�لتنمية  ل�سمان  �ملالية  قدر�تنا  على 
�لقت�سادية و �لجتماعية للبالد«و مبا 
�ن �ملحروقات ثروة ز�ئلة على �ملدى 
�لدولة  �أن  �لوزير  �أو�سح  �لطويل، 
تهدف  �سيا�سة طاقوية وطنية  و�سعت 
بالأ�سا�س �إىل تدعيم و تطوير و تنويع 

م�سادر �نتاج 
�لطاقة �لكهربائية تاأخذ بعني �لعتبار 

�لإمكانيات �لهائلة �ملتوفرة يف �لبالد 
كالطاقة  �ملتجددة  �لطاقات  من 

�ل�سم�سية و طاقة �لرياح.
�لطاقة  ��ستعمال  تر�سيد  بخ�سو�س  و 
�لبناء، �كد �لوزير �نه  يف جمال قطاع 
»يتم عن طريق م�ساريع للعزل �حلر�ري 
�مل�ساكن  من  �لألف  ي�سمل  �لذي  و 
�سنويا بهدف حت�سني و�سائل �لر�حة و 
�لتقليل من ��ستهالك �لطاقة بتقنيات 
طاقوية  بكفاءة  تنفذ  للبناء  جديدة 
عالية مت�س خمتلف �ملناطق �ملناخية 

و بال�رض�كة مع وز�رة �ل�سكن«.
حد  على  �لربنامج-  هذ�  �سي�سمح  و 
للعو�زل  حملية  �سناعة  بخلق  قوله- 
و  �ل�سخري  �ل�سوف  مثل  �حلر�رية 
و  �سيرت�ن  �لبويل  و  �لزجاجي  �ل�سوف 
و  �جلز�ئر  يف  بكرثة  �ملتو�جد  �لفلني 
كما  جديدة  عمل  فر�س  خلق  بالتايل 
�لنارة  تعميم  على  �جلز�ئر  �ستعمل 
�مل�سباح  ��ستعمال  خالل  من  �لفعالة 
�ملنازل،  م�ستوى  على  �لقت�سادي 

ي�سيف �لوزير.
و عن تر�سيد ��ستعمال �لطاقة يف قطاع 
من  يتم  �نه  قيطوين  �أكد  �ل�سناعة، 
�ل�سناعيني  �ملتعاملني  ت�سجيع  خالل 
للم�ساركة  دعيا  �لطاقة،  �قت�ساد  على 
يف �مل�ساريع �لتي تقرتحها �لوكالة 
�لوطنية لتطوير و تر�سيد ��ستخد�م 
بهدف  �لإطار  هذ�  يف  �لطاقة 
بغر�س  �لطاقوية  �لفعالية  حت�سني 
�خلا�سة  �لدولية  �ملو��سفات  بلوغ 

بهذ� �ملجال.
لتطوير  �لوطنية  �لوكالة  دعا  كما 
�إىل  �لطاقة  ��ستخد�م  تر�سيد  و 
لتوعية  تكثيف جهودها  و  مو��سلة 
�لقت�ساديني  �ملتعاملني  جتنيد  و 
للطاقة  �لكبار  �مل�ستهلكون  خا�سة 
بكفاءة  �ملرتبطة  �لتحديات  حول 
�إطار  يف  مر�فقتهم  و  �لطاقة 
تنفيذ �لربنامج �ملتعلق بها بهدف 
�لو�عدة يف هذ�  جت�سيد �مل�ساريع 

�ملجال.  

�لربنامج �ملتعلق بالنجاعة �لطاقوية �آفاق2030

توفري 25 مليار دوالر عن طريق تر�شيد ��شتهالك �لطاقة

 فيما ��ستمرت �حتجاجات تالميد 

�ملد�ر�س وطلبة �جلامعات

�ملحامون ي�شلون �ملحاكم و�ملجال�س 

�لق�شائية لليوم �لثاين بواليات غرب �لوطن
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و��سل نهار �أم�س �ملحامني  �لعاملني على م�ستوى حماكم  
جمال�س �لوليات �لغربية  على غر�ر وهر�ن ، �سلف،  

تلم�سان ،�سيدي بلعبا�س  ، عني متو�سنت  ، �سعيدة ، غليز�ن 
، تيارت  ، مع�سكر وم�ستغامن مقاطعة �جلل�سات  لليوم �لثاين  

و�لتم�سك بالإ�سر�ب �لذي دعت �ليه �لنقابة �لوطنية 
و�مل�ستمر على مدى  ثالثة �أيام  دعما للحر�ك �ل�سعبي 

�لأمر �لذي �أدى �إىل تعطل  م�سالح �ملتقا�سني خا�سة 
من  �ملحبو�سني و�ملتابعني بق�سايا جنائية وكذ� �لق�سايا 

�ل�ستعجالية �لتي ت�ستوجب �لف�سل من �ساعة �إىل �ساعة.



الإعالم  خللية  به  اأفاد  وح�سبما 
الولئية  باملديرية  والت�سال 
قد  كانت   ، بورقلة  الوطني  لالأمن 
»الو�سط«ن�سخة  يومية  حت�سلت 
منه ،فاإن   حيثيات الق�سية، تعود 
الأمن  م�سالح  تلقي  بعد  وقائعها 
احل�رضي الأول بتقرت �سكوى من 
طرف اأحد التجار مفادها تعر�سه 
التجاري  حمله  طالت  لل�رضقة 
ال�سيارات،  دهن  لبيع  املخ�س�سة 
ال�رضطة  عنا�رض  با�رض  اأين 
عمليات البحث والتحري مع جمع 
توجت  التي  والأدلة،  املعلومات 
بتحديد رقم ت�سجيل املركبة التي 
وهي  ال�رضقة،  جرم  يف  اأ�ستعملت 
مركبة م�ستاأجرة من اإحدى وكالت 
كمني  ن�سب  ليتم  ال�سيارات  كراء 
ال�رضطة  عنا�رض  خالله  من  جنح 
وم�ستاأجريها  املركبة  توقيف  من 
املبحوث عنهم بالقرب من الوكالة 
وهم ب�سدد اإرجاعها  بعد اإنق�ساء 
اإقتيادهم  ليتم  الكراء،  مهلة 
الأمن احل�رضي  اإىل مقر  مبا�رضة 
للتحقيق  واإخ�ساعهم  الأول 
اأين  عرث بداخل  وتفتي�ش املركبة 

بع�ش  على  اخللفي  �سندوقها 
 + �سكانري  )جهاز  امل�رضوقات 
ما�سحة الدهن + م�سد�ش الدهن( 
واأداة اجلرمية املتمثلة يف مقالع 
اأطوار  وخالل  )را�سكلو(،  م�سامري 
مت  املوقوفني)02(  مع  التحقيق 
يف  �رضكاء  هناك  اأن  الإكت�ساف 
ال�رضطة  عنا�رض  ليعد  اجلرمية، 
خاللها  من  جنحوا  اأمنية  خطة 
حمل  فيهما  امل�ستبه  توقيف  من 
امل�رضوقات  ا�سرتجاع   مع  بحث 
جهاز  يف  املتمثلة  الأخرى 
املحل،  من  �رضقته  مت  كومبيوتر 
قاموا  غاز  قارورات  وثالث 
�ساحنات  اإحدى  من  ب�رضقتها 
مبحطة  مركونة  كانت  الغاز  نقل 
الوليات  باأحد  متواجدة  بنزين 
بيع  لغر�ش  اإليها  املجاورة  تنقلو 
ويف  اليوم،  نف�ش  يف  امل�رضوقات 
خ�سم التحقيق يف الق�سية، متكن 
عنا�رض ال�رضطة من معرفة مكان 
تواجد باقي امل�رضوقات املتمثلة 
بال�سيارات +  دلوا خا�سا   13 ( يف 
12 علبة دهن خا�ش بال�سيارات + 
اإ�سفنجة   14  + دهن  م�سخات   03
التي  بالطـو(   دي�سك   04  + تلميع 
احل�سائر  باإحدى  متواجدة  كانت 
جماورة  ولية  مدينة  مبدخل 

للمقاطعة الإدارية تقرت .
اإجراءات  كافة  اإ�ستيفاء   وعقب 
التحقيق الالزمة، مت اإجناز ملفات 
الأربعة  املوقوفني  �سد  جزائية 
وتقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية 
املخت�سة لرتكابهم تكوين جماعة 
اأ�رضار الغر�ش منها جناية ال�رضقة 
جتاري  حمل  داخل  من  بالك�رض 
والتعدد  الليل  بظروف  املقرتنة 

حمرك  ذات  مركبة  وا�ستح�سار 
فاإن  ذلك  جانب  اإىل    . والإخفاء 
املذكورة  النوعية  الأمنية  العملية 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  يف  تندرج 
لالأمن  العامة  املديرية  ملخطط 
امليدان  لحتالل  الرامي  الوطني 
وتاأمني  الجرام  بوؤر  لتطويق 
وفق  واخلا�سة  العامة  املمتلكات 

ما اأوردته م�سادرنا .

اجلمعوية  احلركة  طالبت 
حقوقيون  ونا�سطون 
ال�سلطات  من   ، وجمعويون 
ورقلة  و  بالوادي  الولئية 
ب�رضورة التدخل العاجل لدعم 
الطريق الرابط بني املقاطعة 
الإدارية تقرت وولية الوادي 
للتخفيف  مزدوج  بطريق   ،
املقلق حلوادث  الرتفاع  من 

املرور املميتة .
نا�سدت ذات اجلهات املحلية 
باإقليم  املعنية  ال�سلطات   ،
من   ، والوادي  ورقلة  وليتي 
لربط  العاجل  التدخل  اأجل 
بجهة  املذكور   الطريق 
من  للتخفيف   ، مزدوجة 
احلركة املرورية الكثيفة على 
الطريق احلايل وما اجنر عن 
لعل  وخيمة  تبعيات  من  ذلك 
املقلق  الرتفاع  ابرزها  من 
املميتة  املرور  حلوادث 
اإذ   ، اجلارية  ال�سنة  خالل 
اأمن  �رضايا  م�سالح  اأح�ست 
اجلهوية  بالقيادة  الطرقات 
الرابعة للدرك الوطني  بورقلة 
خالل ال�سنة املن�رضمة  اأزيد 
اليم  مرور  حادث    30 من 

�سخ�سا    19 م�رضع  خلف 
بجروح  28اآخرين  واإ�سابة 
وت�سري   ، اخلطورة  متفاوتة 
املتوفرة  الأولية  املعطيات 
يف  الأمنية  التحقيقات  اأن 
ملعدلت  املرعب  الرتفاع 
�سببها  كان  الطرقات  اإرهاب 
الكارثية  الو�سعية  الرئي�سي  
بني  الرابط  الطريق  ل�سبكة 
يعج  الذي   ، والوادي  تقرت 
مت  التي  املمهالت  بكرثة 
اجنازها بطرق ملتوية تتنافى 
التقنية املعمول  مع املعايري 
بها يف اإطار بنود اتفاق العمل 
مبديرية الأ�سغال العمومية . 
اإىل جانب ذلك فقد منتخبون 
الولئية  ال�سعبية  باملجال�ش 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف   ،
الأ�سغال  قطاع  »اأن  »الو�سط 
ال�رضقي  باجلنوب  العمومية 
م�ستوى  عن  بعيد  يزال  ل 
الطرقات  م�ستعملي  تطلعات 
خا�سة  الوطنية  و  الولئية 
احل�سا�سة  باملحاور  تعلق  ما 
مرورية  حركة  تعرف  التي 

كثيفة .
�أحمد باحلاج 

اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
ب�ستى اأنواعها ل�سيما ال�رضقة، 
احل�رضي  الأمن  عنا�رض  جنح 
حد  و�سع  من  بورقلة  ال�سابع 
لن�ساط �سبكة اإجرامية اإحرتفوا 
ال�رضقة . تفا�سيل الق�سية تعود 
م�سالح  تلقي  عقب  وقائعها 
طرف  من  ل�سكوى  الأمن 
ال�سحية مفادها تعر�سه لل�رضقة 
املوا�سي  من  قطيعا  طالت 
لتبا�رض  راأ�سا،   )60( بـ  يقدر 
ال�رضطة  عنا�رض  ذلك  فور 
عمليات البحث والتحري وجمع 
توجت  التي  والأدلة  املعلومات 
فيهم  امل�ستبه  هوية  بتحديد 
خطة  اإعداد  ليتم  الق�سية،  يف 
خاللها  من  مت  حمكمة  اأمنية 
الثالثة  الأ�سخا�ش  توقيف 
حمل ال�سبهة وهم �سباب ترتاوح 
الع�رضين  بني  ما  اأعمارهم 

من  ينحدرون  �سنة  والثالثني 
بالولية  ال�سعبية  الأحياء  اأحد 
اإىل  مبا�رضة  اقتيادهم  مت  كما 
ال�سابع  احل�رضي  الأمن  مقر 
مت  اأين  للتحقيق،  واإخ�ساعهم 
املوقوفني  اأن  اإىل  التو�سل 
الثالثة متورطون يف جرم �رضقة 
�سحيتها  راح  التي  املوا�سي 
العمر.  من  الثالثني  يف  مربي 
اإجراءات  كافة  ا�ستكمال  عقب 
ملفات  اإجناز  مت  التحقيق 
فيهم  امل�ستبه  �سد  ق�سائية 
اأمام  وتقدميهم  التوقيف  حمل 
املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات 
ال�رضقة  جرم  يف  لتورطهم 
الليل  ظروف  بتوافر  املقرتنة 
والرت�سد  الإ�رضار  �سبق  مع 
ف�سال عن جناية تكوين جماعة 

اأ�سـرار . 
�أحمد باحلاج 

يف �إطار مكافحة �جلرمية ب�ضتى �أنو�عها، جنح عنا�ضر �ضرطة �لأمن �حل�ضري �لأول بتقرت خالل 
�لأيام �لأخرية من و�ضع حد لن�ضاط جماعة �أ�ضر�ر قامو� ب�ضرقة حمل جتاري و قارور�ت غاز من على 

�إحدى �ل�ضاحنات �ملخ�ض�ضة لنقل قارور�ت �لغاز . 

متكن من ��ضرتجاع م�ضروقات بقيمة 200 مليون �ضنتيم 

�أحمد باحلاج 

اأمن تقرت بورقلة يلقي القب�ض 
على �سارقي حمل جتاري 

العائالت  من  الع�رضات  تكابد   
ببلدية  احلمراء  بقرية  القاطنة 
�سيدي عقبة التابعة  لولية ب�سكرة 
افتقارهم  ب�سبب  املعاناة  حجم 
التي  الريفية  الكهرباء  ل�سبكة 
حبي�ش  بها  دعمهم  م�رضوع  ظل 
 ، مفهوم  غري  لأ�سباب  الأدراج 
القرية  ذات  تالميذ  ي�سطر  فيما 
م�سيا على  كلم   16 م�سافة   لقطع 
الأقدام للو�سول ملقاعد الدرا�سة 
الثالثة  الدرا�سية  بالأطوار  

بالبلدية املذكورة .
تقطن  عائلة    190 زهاء  طالب 
اإداريا  التابعة  احلمراء  بقرية 
لبلدية �سيدي عقبة ، وايل الولية 
التدخل  ب�رضورة  كروم   احمد 

التوزيع  مديرية  م�سالح  لدى 
وم�سالح  و�سط  والغاز  للكهرباء 
من  انت�سالهم  اجل  من   ، البلدية 
يواجهونها  التي  ال�سعبة  الو�سعية 
الكهرباء  ل�سبكة  افتقارهم  ب�سبب 
دفع  الذي  الأمر   ، الريفية 
امل�سابيح  ل�ستعمال  بغالبيتهم 
ب�سبب  م�ساكنهم  لإنارة  اليدوية 
اأ�سبح  الذي   ، الدام�ش  الظالم 
يوؤرق يومياتهم ملا  ي�سكل هاج�سا 
ورغم   ، كاملة  �سنة   15 عن  يزيد 
املعنية  للجهات  الع�سلية  الوعود 
م�رضوع  انطالق  موعد  باقرتاب 
اأن  اإل  الريفية  بالكهرباء  دعمهم 
399 ن�سمة تقطن بالقرية ل تزال 
التي  الرتاكمات  خملفات  تعي�ش 

تتخبط فيها الإدارة املحلية وذلك 
لنهاية  التنازيل  العد  بداية  مع 
ال�سدا�سي الأول من ال�سنة اجلارية  
، موؤكدين يف ذات ال�سدد اأن احلل 
مطلبهم  مع  للتجاوب  الأمثل 
من  الت�سعيد  هو  الذكر  ال�سالف 
باخلروج  الحتجاجات  لهجة 
ي�سجلوا  مل  ما  حالة  يف  لل�سارع 
الأ�سبوعني  ظرف  يف  امللمو�ش 
الأخريين من ال�سنة اجلارية ، من 
حملية  جمعيات  ك�سفت  جهتها 
بولية  التنموي  بال�ساأن  مهتمة 
القرية  �سكان  مطلب  اأن  ب�سكرة 
معه  التجاوب  و  �رضعي  ذاتها 
اأ�سبح  �رضورة حتمية يف اإطار ما 
ي�سمى بتوفري اخلدمات ال�رضورية 

ل�سكان الأرياف لتثبيتهم بتجمعهم 
ذات  مناطقهم  باعتبار   ، ال�سكنية 

طابع رعوي وفالحي بامتياز .
 من جهة ثانية فقد اأبدى تالميذ 
البتدائي  الدرا�سية  الأطور 
ا�ستياء  والثانوي  واملتو�سط 
اأ�سموه  مما   ، كبريين  وتذمر 
مع  التجاوب  يف  الفا�سح  بالتاأخر 
ان�سغالتهم العالقة والتي ح�رضوها 
يف دعم قريتهم مبجمعات مدر�سية 
مع توفري النقل املدر�سي لتالميذ 
مع  معاناتهم  لإنهاء  الأطوار  بقية 
التنقل م�سيا على الأقدام للو�سول 
عن  تبعد  التي  الدرا�سة  ملقاعد 

جتمعاتهم بحوايل 14 كلم .
�أحمد باحلاج 

�لتالميذ  يقطعون 16 كلم م�ضيا على �لإقد�م للو�ضول للمد�ر�س

190 عائلة بدون كهرباء ريفية بقرية احلمراء بب�سكرة

على خلفية ت�ضجيل 30  حادث مرور مميت و�إح�ضاء 19 حالة وفاة

على خلفية �ضرقة 60 ر�أ�ضا من �ملا�ضية 

مطالب بدعم الطريق 
الرابط بني تقرت و الوادي

�سارقو املوا�سي يف قب�سة 
م�سالح اأمن والية ورقلة
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يف  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
ال�رضقة،  �سيما  احل�رضي  الو�سط 
الق�سائية  ال�رضطة  عنا�رض  متكن 
الرابع  احل�رضي  لالأمن  التابعني 
اليومني  خالل  ورقلة  ولية  باأمن 

لن�ساط  حد  و�سع  من  الأخريين، 
جمعية اأ�رضار اإحرتفت ال�رضقة.

وقائعها  تعود  الق�سية،  حيثيات 
الأمن  م�سالح  تلقي  عقب 
احل�رضي الرابع ل�سكوى من طرف 

لل�رضقة  تعر�سه  مفادها  ال�سحية 
ب�سالح  التهديد  طائلة  حتت 
يجهل  �سخ�سني  طرف  من  اأبي�ش 
هويتهما لتبا�رض فور ذلك عنا�رض 
ال�رضطة عمليات البحث والتحري 

التي توجت يف ظرف زمني قيا�سي 
من توقيف املجرمني الثالثة حمل 
ال�سبهة واحدا تلو الآخر واقتيادهما 
الأمن احل�رضي  اإىل مقر  مبا�رضة 
اأين  للتحقيق،  واإخ�ساعهما  الرابع 

املوقوفني  اأن  اإىل  التو�سل  مت 
ليتم  ال�رضقة،  جرم  يف  متورطان 
�سد  ق�سائية  ملفات  اإعـداد 
اجلهات  اأمام  وتقدميهما  هما 
لتورطهم  املخت�سة  الق�سائية 

املقرتنة  ال�رضقة  جرم  يف 
والتهديد  الليل  ظروف  بتوافر 
والتعدد ف�سال عن جناية تكوين 

جماعة اأ�رضار . 
�أحمد باحلاج   

�حرتفا �ل�ضرقة حتت طائلة �لتهديد بال�ضالح �لأبي�س 

اأمن ورقلة ي�سع حدا لن�ساط رجل و امراأة



�أنه  يبدو  فيما  �لأمريكي،  �لطرف  لكن   
�ضبابية غري  �لأمور  ترك  متعمد،  ب�ضكل 
بالن�ضحاب  يتعلق  فيما  �ضو�ء  و��ضحة، 
على  �أو  وتوقيتا،  وجهة  وموعد�  حجما 
متلأ  �ضوف  �لتي  �جلهة  حتديد  �ضعيد 
�لن�ضحاب،  هذ�  جر�ء  �حلا�ضل  �لفر�غ 
مما �أثار موجة من �لقلق و�لرتدد وغب�ش 

�لروؤية لدى �جلميع دون ��ضتثناء. 

الت�ضعيد الأمريكي �ضد 
اإيران 

تز�من �لإعلن �لأمريكي عن �لن�ضحاب 
تقل  ل  �إعلنات  ثلثة  مع  �ضورية  من 
للنفوذ  �لت�ضدي  هو  �لأول  عنه.  �أهمية 
�ملنطقة،  وعموم  �ضورية  يف  �لير�ين 
و�لثالث  د�ع�ش،  نهاية  �إعلن  و�لثاين 
يف  لأبيه  خليفة  لدن  بن  حمزة  �إعلن 
و��ضنطن  وو�ضع  �لقاعدة،  تنظيم  زعامة 
ملن  دولر  مليون  قدرها  مالية  مكافاأة 

ي�ضلمه �أو يدل عليه. 
�لقامو�ش  يف  معناه  د�ع�ش  نهاية  �إعلن 
خطر  توليد  "�إيجاد/  �لأمريكي 
�إعلن  �أن  كما  جديد"،  ��ضرت�تيجي 
زعامة  يف  لأبيه  خليفة  لدن  بن  حمزة 
�خلطر  د�ئرة  �أن  معناه  �لقاعدة  تنظيم 
�لأمريكي  �ملنظور  يف  �لقادم  �لإرهابي 
يف  حم�ضور�  ز�ل  ل  عموما،  و�لغربي 

�إطار �مل�ضلمني �ل�ضنة!. 
�لأخري  �لت�ضعيد  �أن  يبدو  �للحظة  حتى 
�مل�ضتمرة  و�لتهديد�ت  �إير�ن،  �ضد 
�ضخ�ضيات  �أعلى  من  لها  و�ملتكررة 
مل  و�لتي  �لأمريكية،  �ل�ضلطة  هرم  يف 
مرتبط  �لفعل،  �إىل  �لقول  د�ئرة  تتعد 
�لأوىل،  بالدرجة  ��رس�ئيل  مب�ضلحة 
و�خلليجية  �لعربية،  �لدول  �بتز�ز  بهدف 
�أجل  من  �خل�ضو�ش،  وجه  على  منها 
دفعها لقبول "�ضفقة �لقرن" �لتي ي�ضوق 
لها جاريد كو�ضرن، �ضهر �لرئي�ش تر�مب 
وم�ضت�ضاره، و�ل�ضديق �ملقرب من رئي�ش 

�لوزر�ء �ل�ضهيوين نتنياهو. 
�لتجاذبات  لعبة  من  موؤقتا  ي�ضتفيد  قد 
بني و��ضنطن وطهر�ن، ما ي�ضمى بالتيار 
�ملت�ضدد، �و �لدولة �لإير�نية "�لعميقة"، 
�لثورة �لير�نية علي  �لذي يقوده مر�ضد 
�لأ�ضبق  �خلارجية  وزير  ومعه  خامنئي، 
�لعمليات  وقائد  وليتي،  �أكرب  علي 
�لثوري  �حلر�ش  يف  �خلارجية  �لع�ضكرية 
�لأحو�ل  جميع  يف  لكن  �ضليماين.  قا�ضم 
�لت�ضنيفات  فخ  يف  تقع  لن  و��ضنطن 
�لير�نية بني معتدل ومت�ضدد، وحمافظ 

و�إ�ضلحي. 
من  حالة  �ل�ضورية  �ل�ضاحة  وتعي�ش 
على  �لتام  �ضبه  و�لن�ضد�د  �ل�ضتع�ضاء 
و�لع�ضكرية  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضعد،  جميع 
يقف  فبينما  و�لقت�ضادية.  و�مليد�نية 
ومم�ضكا  باملوقف  متحكما  �لأمريكي 
�جلهة  يف  �جلميع  يقف  �لأمور،  بزمام 

�ملقابلة حذر� متوج�ضا يقظا خائفا من 
�جلميع. 

اإيران قلقة 

للت�ضعيد  ي�ضعى  �لير�ين  �لطرف 
�لع�ضكري و��ضتمر�ر �ملعارك يف �ضورية 
مهما كلف ذلك من ثمن، بهدف تخفيف 
�ضده  �لأمريكية  و�ل�ضغوط  �حل�ضار 
�لدفاع  نظام  ين�رس  �لأمريكي  ،�جلي�ش 
"ثاد  تقدما  �لأكرث  و�ل�ضاروخي  �جلوي 
و  �لأوىل،  للمرة  �إ�رس�ئيل  يف   "Thaad
�لبنتاغون يعلن فوز �رسكة لوكهيد مارتن 
بعقد مرتبط ب�رس�ء �ل�ضعودية �ملنظومة 
�تفقت  قد  �ل�ضعودية  كانت  حيث  ذ�تها، 
�إطلق  نوفمرب على �رس�ء 44 من�ضة  يف 
" و�ضو�ريخ ومعد�ت ذ�ت   Thaad "ثاد 
يف  �ملتحدة  �لوليات  من  بالنظام  �ضلة 
�أجل  مليار دولر، من   15 قيمتها  �ضفقة 
متطورة  وتقنيات  قدر�ت  على  �حل�ضول 
�ضاروخي  هجوم  �أي  �إحباط  من  متكنها 

حمتمل من خ�ضمها �لإقليمي �إير�ن. 
�لقيادة �لأمريكية يف �أوروبا قالت يف بيان 
�لنظم  �أكرث  هو   Thaad "ثاد  "�إن  لها: 
�لدفاعية �ل�ضاروخية و�جلوية �ملتكاملة 
�لرد  باإمكانها  حيث  �لعامل،  يف  تقدما 
تهديد  �أي  على  �لتوقعات  تفوق  ب�رسعة 
،�لإد�رة  وقت"  �أي  ويف  مكان  �أي  يف 
�ل�رسيع  �لنقل  قر�ر  �إن  تقول  �لأمريكية 
-�مل�ضمم   "  Thaad "ثاد  لنظام 
ق�ضرية  �لبالي�ضتية  �ل�ضو�ريخ  لعرت��ش 
ُق�ضد  �إ�رس�ئيل  �إىل  �ملدى-  ومتو�ضطة 
�ملتحدة  �لوليات  �لتز�م  "�إظهار  به 
�مل�ضتمر بدعم �أمن �إ�رس�ئيل �لإقليمي". 
،ي�ضاف  �إير�ن  �ضد  هنا  �لدعم  طبعا 
�ملتحدة  �لوليات  ت�ضنيف  �ضبق  ما  �إىل 
"حركة  مليلي�ضيات  موؤخر�ً  �لأمريكية 

�لنجباء" �ضمن �لتنظيمات �لإرهابية. 
كما هو معلوم فاإن " حركة �لنجباء" �أحد 
ف�ضائل �حل�ضد �ل�ضعبي، �جلي�ش �ملو�زي 
منحته  �لذي  �لعر�قي،  للجي�ش  و�لد�عم 
بالرغم  �لعر�قية �ضفة ر�ضمية،  �حلكومة 
من جميع �لعرت��ضات عليه، كونه يتلقى 

تعليماته و�أو�مره من طهر�ن. 
و�حل�ضار  و�خلطو�ت  �لقر�ر�ت 
و�لعقوبات �لأمريكية �ضد �إير�ن، ر�ضائل 
وتن�ضاع  تذعن  �أن  �إما  لطهر�ن،  و��ضحة 
للتوقيع على �تفاق بال�رسوط �لأمريكية، 

�أو �أنها �ضتو�جه �حل�ضار �خلانق. 
جميع  لأن  وخائفة،  قلقة  طهر�ن 
مكت�ضباتها يف �ضورية وبقية دول �ملنطقة 
يف  �لريح  مهب  يف  مهب  يف  ت�ضبح  قد 
حما�رستها  �لي�ضري  من  �إذ  حلظة،  �أي 
و�لإرهاب،  �لعنف  با�ضتخد�م  و�تهامها 
على  تر�بط  تز�ل  ل  ميلي�ضياتها  حيث 
�لأر�ش �ل�ضورية، وهذ� ما بد�أ �لأمريكان 
يدندنون به بوترية منخف�ضة، لكنها قابلة 

للت�ضعيد. 

تركيا قلقة 

�ضفقة  من  وتخ�ضى  جد�  قلقة  تركيا 
بخ�ضو�ش  ومو�ضكو  و��ضنطن  بني 
�ملبعوث  زيار�ت  �لفر�ت.  و�رسق  منبج 
�لأمريكي �خلا�ش ل�ضوؤون �ضورية جيم�ش 
و�لتطمينات  لأنقرة،  �ملتكررة  جيفري 
�لرتكي  للطرف  �لأمريكان  يقدمها  �لتي 
كبري  كم  بعد  �لثقة،  لبناء  كافية  تبدو  ل 
بها  تلتزم  �لتي مل  �لأمريكية  �لوعود  من 
يقدم  مل  �للحظة  هذه  ،حتى  و��ضنطن 
�أي �ضيناريو من �ضاأنه  �لطرف �لأمريكي 
�إز�لة خماوف �أنقرة حول م�ضري �لأ�ضلحة 
مليلي�ضيات  ت�ضليمها  مت  �لتي  �لثقيلة 
ق�ضد. كما �أنه ل يوجد �أتفاق حول هوية 
�ضتتوىل  �لتي  �لقو�ت  وحجم  وطبيعة 
�لآمنة  �ملنطقة  يف  �لأمن  حفظ  مهمة 
�حلدودي  �ل�رسيط  يف  �إن�ضاوؤها  �ملزمع 

بني تركيا و�ضورية. 
بخ�ضو�ش  ت�رسيحاته  �حدث  يف 
عرب  �ضورية،  من  �لأمريكي  �لن�ضحاب 
�أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ش 
"ميكنهم  قائل:  بلده  هو�ج�ش  عن 
�إذ�  معهم  �أ�ضلحتهم  �أخذ  )�لأمريكان( 
ل  �أن  عليهم  لكن  لنا،  بيعها  �أو  رغبو�، 

مينحوها للإرهابيني". 
�أن  " يجب  �أردوغان:  �لرئي�ش  ي�ضيف 
بعمق  �ضورية  يف  �لآمنة  �ملنطقة  تكون 
تركيا،  مع  �حلدود  من  كيلومرًت�   30
�أن تكون حتت �ضيطرتنا،  وبالتاأكيد لبد 
كما �أن تركيا ل ميكن �أن تو�فق على منح 
جهة  لأي  �ملنطقة  هذه  على  �ل�ضيطرة 

غريها". 

رو�ضيا قلقة 

�لريبة  بعني  �لرو�ش  ينظر  �للحظة  حتى 
�أي تقارب وتفاهم يتم بني و��ضنطن  �إىل 
�لنظام  قو�ت  بدفع  فيقومون  و�أنقرة، 
على  وحتري�ضها  �لير�نية  و�مليلي�ضيات 
�إدلب  با�ضتهد�ف  �ضوت�ضي،  �تفاق  خرق 
وبقية  �ل�ضمايل  حلب  وريف  وريفها 

�مل�ضمولة باتفاق وقف �لت�ضعيد. 

ت�ضلم  باأن  مو�ضكو  تطالب  ذلك  من  �أكرث 
�لفر�ت  و�رسق  منبج  منطقة  و��ضنطن 
للعب  ��ضتعد�دها  وتبدي  �لأ�ضد،  لنظام 
�لذي  �لأمر  �لأمن هناك،  دور يف حفظ 
حيث  قاطعا.  رف�ضا  �أنقرة  ترف�ضه 
تهديد  ��ضتمر�ر  لها  بالن�ضبة  ذلك  يعني 
لأمنها  ج  ب  ي   / د  ي  ب  ملي�ضيات 
�لأ�ضد  لب�ضار  �إير�ن  ،جلب  �ل�ضرت�تيجي 
�لرو�ضية  �لطريقة  على  طهر�ن  �إىل 
�أي  �ل�ضتعلئية �ملهينة، �لتي مل تقم له 
�عتبار بو�ضفه رئي�ضا للجمهورية �لعربية 
�ل�ضورية، ر�ضالة و��ضحة للرو�ش حتديد�، 
باأن طهر�ن هي من ميلك قر�ر �لبت يف 

م�ضري �لنظام �ل�ضوري. 
�ضورية  يف  �لير�نية  �لرو�ضية  �لتجاذبات 
�أو  جتاوزه  ميكن  �لذي  باحلجم  تعد  مل 
�ل�ضرت�تيجي  �لتحالف  بربقع  تغطيته 
بني �لطرفني. خ�ضو�ضا بعد �لتفاق بني 

بوتني ونتنياهو �لأخري. 
يح�ضل  قد  �تفاق  من  �أي�ضا  قلقة  رو�ضيا 
وطهر�ن.  و��ضنطن  بني  حلظة  �أي  يف 
بالرغم من جميع �لتجاذبات بني �أمريكا 
و�إير�ن، فاإن �لطرف �لرو�ضي يخ�ضى من 
تاأتي �لدقيقة �لأخرية من  �ضفقة بينهما 
بني  �لت�ضعيد  مظاهر  كل  رغم  �ملبار�ة، 

�لطرفني. 

خال�ضة 

على  �ضورية  يف  �لفاعلة  �لأطر�ف  توؤكد 
�رسورة �حلل �ل�ضيا�ضي وحده، و��ضتبعاد 
جميع ما �ضو�ه. لكن جميع هذه �لأطر�ف 
ت�ضعى يف �لوقت ذ�ته �إىل زيادة مكا�ضبها 
�مليد�نية، باعتبار �ن �ل�ضيطرة �مليد�نية 
موقعها  على  طردي  ب�ضكل  تنعك�ش 

و�أور�قها �لتفاو�ضية يف �مل�ضتقبل. 
�ل�ضك  �إليه  �أ�ضيف  �إذ�  �لتناق�ش  هذ� 
�لدولية  �لأطر�ف  بني  �لثقة  وغياب 
فاإن  �ضورية،  يف  �لفاعلة  و�لإقليمية 
�حلديث عن م�ضار �ضيا�ضي يف �مل�ضتقبل 
�لقريب، �أيا كانت �ضفته وطبيعته، �ضيبقى 

�رسبا من �لتفاوؤل �ملفرط.

اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب املفاجئ �ضحب قوات بالده من �ضورية، ت�ضبب يف خلط 
جميع الأوراق واختالل كافة املوازين، لي�س يف ال�ضاحة ال�ضورية وحدها بل يف منطقة ال�ضرق 
الأو�ضط عموما، حيث بداأت الدول املعنية والقوى الدولية والقليمية مرحلة اإعادة احل�ضابات 

والتمو�ضع بناء على املعطيات الأمريكية اجلديدة. 

التحركات الأمريكية الأخرية

م٫�س

مالمح اإ�سرتاتيجية 
جديدة باملنطقة؟ 

�ضوريا

اليمن

خميم الركبان.. ماأ�ساة اإن�سانية 
باأياٍد اأمريكية

خالفات هادي والإمارات اإىل 
العلن.. طلب باإنهاء التحالف

للمهجرين  الركبان  خميم  حتول 
للت�شكيك  قابل  دليل غري  اإىل  ال�شوريني 
واإمعانها  الأمريكية  الإدارة  تغول  على 
ورقة  ال�شعوب  ق�شايا  ا�شتغالل  يف 
م�شاريعها  لتحقيق  وال�شغط  لالبتزاز 
يف املنطقة وم�شاحلها التي ل جتد اأي 
اأب�شط  ح�شاب  على  متريرها  يف  حرج 

املبادئ الإن�شانية والقوانني الدولية.
منطقة  يف  الركبان  خميم  ويقع 
بالقرب  ال�شام،  بادية  بعمق  �شحراوية 
تقبع  حيث  احلدودي  التنف  مثلث  من 
التواجد.  �رشعية  غري  اأمريكية  قوات 
اأحوال مزرية و�شلت اإليها احلياة يف تلك 
مهّجرين  تاأوي  التي  اجلغرافية  البقعة 
للبادية  ال�رشقية  املناطق  من  �شوريني 
تلك  مناطقهم  غادروا  حيث  ال�شورية، 
اإثر دخول وانت�شار داع�ش الإرهابي يف 
م�شاحات وا�شعة من البالد، ثم توجهوا 
يتمكنوا  مل  جتّمع  كنقطة  املخيم  اإىل 

بعدها من املغادرة اأبداأ.
ال�شورية  التن�شيقيتان  الهيئتان  واأكدت 
املهجرين  بعودة  املعنيتان  والرو�شية 
ال�شوريني اأن “وا�شنطن ل تهتم بالكارثة 
خميم  يف  بها  ت�شببت  التي  الإن�شانية 
املخيم  على  البقاء  وحتاول  الركبان 
منطقة  الوقت يف  من  قدر ممكن  اأكرث 
غري  وجودها  تربير  اأجل  من  التنف 

القانوين جنوب �شورية”.
اأن  الهيئتان  اأكدت  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
املهجرين  ملف  مع  تتعامل  وا�شنطن 
الركبان من  الذين حتتجزهم يف خميم 
متجاهلة  ا�شتعماري”  “تفكري  منطلق 
باأنها  تزعم  التي  الإن�شانية  القيم  كل 
ملف  حتويل  على  وت�رش  عنها  تدافع 
ملوا�شلة  �شيا�شية  ورقة  اإىل  الالجئني 

ال�شغط على احلكومة ال�شورية.
املهجرين  ال�شوريني  اآلف  يزال  ول 
بفعل الإرهاب يف خميم الركبان يع�شون 
ظروفاً قا�شية ترقى اإىل م�شتوى الكارثة 
قوات  من  مراأى  على  وذلك  الإن�شانية 
و�شول  متنع  التي  الأمريكي  الحتالل 

امل�شاعدات الإن�شانية اإىل املخيم.
عبودية  “هناك  للهيئتني  بيان  يف  وجاء 
غذائية يف املخيم” اإ�شافة اإىل حالت 
والنتهاكات  املبكر  الزواج  “من  كثرية 
واجلوع  والعنف  وال�رشقة  اجلن�شية 
ال�شحي  ال�رشف  و�شعف  واملر�ش 
واأنه  ال�رشب”  مياه  يف  احلاد  والنق�ش 
زال  “ما  املخيم  من  اخلروج  اأجل  من 
وهو  اأمريكي  دولر   300 دفع  يتوجب 
يف  املحتجزين  من  لأي  ميكن  ل  ما 
برنامج  وبح�شب  به”.  القيام  املخيم 
املهجرين  فان  العاملي  الأغذية 
بيئة  يف  “يعي�شون  الركبان  خميم  يف 
من  معظمها  خيام  �شمن  �شحراوية 
والطني”  البالية  والأقم�شة  البال�شتيك 
اأمريكية  احتالل  قوات  وجود  ظل  يف 
التنف تعرقل و�شول قوافل  يف منطقة 
ينظمها  التي  الإغاثية  امل�شاعدات 
بدعم  ال�شوري  العربي  الأحمر  الهالل 
ويف  ال�شورية  احلكومة  مع  وتن�شيق 
من  ملرتزقتها  وا�شنطن  توكيل  ظل 
الراغبني  مبنع  الإرهابية  املجموعات 
مناطقهم  اإىل  والعودة  املخيم  مبغادرة 
ال�شوري  العربي  اجلي�ش  حررها  التي 

بقوة ال�شالح.
مت  التي  احلقائق  على  البيان  و�شدد 
الأقمار  �شور  خالل  من  اليها  التو�شل 
وا�شح  ب�شكل  تبني  والتي  ال�شناعية 
القوية  واجلدران  الأمنية  احلواجز 
ونقطة التفتي�ش املجهزة ب�شكل خا�ش 
ما  اإىل  وحولته  املخيم  تطوق  والتي 
ي�شبه “مزرعة املوا�شي” حيث يتحرك 

املحتجزون �شمن قف�ش.
اأهم  من  واحداً  الركبان  خميم  وبات 
املنطقة  يف  الأمريكي  ال�شغط  نقاط 
اأمريكيون  ال�رشقية، حيث يتجول جنود 
مدججني ب�شالحهم يف حميط املخيم 
القرتاب،  من  �شخ�ش  اأي  منع  بغية 
دون  يحول  عائقاً  ي�شكلون  وبالتايل 
مغادرة املخيم رغم ان غالبية املدنيني 

يريدون العودة اإىل مناطقهم .

�ملحويت  حمافظ  �نتقد 
دور  �ضميع"  "�ضالح  �ليمنية 
�لد�ئرة  �حلرب  يف  �لإمار�ت 
�لرئي�ش  وطالب  ببلده، 
ربه  "عبد  �مل�ضتقيل  �ليمني 
�إنهاء  ب�رسورة  هادي"  من�ضور 
وقال  ظبي.  �أبو  مع  حتالفه 
قناة  مع  مقابلة  -يف  �ضميع 
بالريا�ش-  �ليمنية  "�ضهيل" 
)�مل�ضتقيل(  �لرئي�ش  على  �إن 
خدمات  عن  �ل�ضتغناء  هادي 
�ل�ضعودي  �لتحالف  من  طرف 
قرر  حال  يف  �لإمار�تي 
و�أ�ضاف  غيه،  يف  �ل�ضتمر�ر 
�ململكة  دعم  طلب  هادي  �أن 
يطلب  ومل  �ل�ضعودية،  �لعربية 
وو�ضف  �أخرى،  دولة  �أي  دعم 
�إىل  �إ�ضارة  -يف  �لطرف  ذلك 
�أرعن،  باأنه  �لإمار�ت-  دولة 

ويت�رسف ت�رسفات غبية.
�ملحويت  حمافظ  و�أ�ضار 
لأن  حان  قد  �لوقت  �أن  �إىل 
�أن  يو�ضح  و�أن  هادي،  يتكلم 

�جلو�نب  من  �لعديد  هناك 
مع  �لعلقة  ب�ضاأن  �ملحرجة 
�لتحالف تتطلب معاجلة، وقال 
�لعربي  �لتحالف  يف  طرفا  �إن 
وذلك  �لعظمة،  بجنون  م�ضاب 
�لإمار�ت  دولة  �إىل  �إ�ضارة  يف 
مو�ضحا  �ملتحدة،  �لعربية 
�إىل  �لإمار�ت  تعد  مل  �إذ�  �أنه 
ر�ضدها فاإن �إجر�ء�ت �ضتتخذ، 
يت�رسف  طرف  باأنها  وو�ضفها 
ويقول  �ليمن.  مع  لئيم  ب�ضكل 
�ليمنيون �إن �لإمار�ت تعمد �إىل 
ت�ضكيل ملي�ضيات م�ضلحة تاأمتر 
مينية  حمافظات  يف  باأمرها 
وح�رسموت  عدن  مثل  عدة، 
�ضقطرة،  يف  و�آخرها  و�ضبوة، 
ترف�ش  �ليمنية  �حلكومة  لكن 
�لت�ضكيلت  هذه  مثل  وجود 
وتوؤكد  �لأمنية،  �أو  �لع�ضكرية 
لوز�رتي  تبعيتها  �رسورة  على 
�إىل  م�ضرية  و�لد�خلية،  �لدفاع 
تتمتع  ل  �لت�ضكيلت  تلك  �أن 

باأي وجود �رسعي.
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عر�ض: حممد ب�سيوين/ مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

بيد اأن ثمة قطاًعا من الراأي العام الأمريكي 
املتعاظم  اخلارجي  الدور  هذا  يعار�ض 
لعتبارات متعلقة باأولويات ق�ضايا الداخل، 
والإ�ضكاليات املرتتبة على التدخل اخلارجي 

الأمريكي خالل العقود املا�ضية.
ويف هذا ال�ضدد، يتناول »مارك هانا« خالل 
متباعدان:  »عاملان  ال�ضتق�ضائية  درا�ضته 
العام  والراأي  الأمريكية  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 
موؤ�ض�ضة جمموعة  ال�ضادرة عن  الأمريكي«، 
اجلدلية  العالقة   ،2019 فرباير  يف  اأورا�ضيا 
املتحدة  للوليات  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  بني 
الدرا�ضة  وتتعر�ض  داخلها.  العام  والراأي 
والتوجهات  الق�ضايا  جتاه  النظر  لوجهات 
الرئي�ضية يف ال�ضيا�ضة اخلارجية الأمريكية، 
والتي ت�ضكلت مالحمها الأولية اإبان احلرب 
اأعمق يف  ب�ضورة  لها  التكري�ض  الباردة، ومت 
ع�رص القطبية الأحادية بعد انهيار الحتاد 
فر�ضية  من  الدرا�ضة  تنطلق  ال�ضوفيتي. 
رئي�ضية مفادها اأنه يف ظل قيم الدميقراطية 
ال�ضيا�ضي  النظام  عليها  اأ�ض�ض  التي 
الراأي  توجهات  توؤخذ  اأن  يجب  الأمريكي، 
على  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  ق�ضايا  جتاه  العام 
ول  القرار،  �ضانعي  قبل  من  اجلد  حممل 
خارجية  �ضيا�ضة  وتبني  جتاهلها  اأن  �ضيما 
لي�ض يف �ضالح  ل حتظى بدعم �ضعبي كبري 
الأخرى  احلكومات  لأن  املتحدة؛  الوليات 
عدو  اأو  موثوقية  اأقل  كحليف  اإليها  �ضتنظر 
امل�ضكالت  تتنامى  ثم  ومن  �ضالبة.  اأقل 
امل�ضتوى  على  وا�ضنطن  بالتزام  املتعلقة 
اخلارجي، وترتاجع الثقة ال�ضعبية يف النخب 

احلاكمة على امل�ضتوى الداخلي. 

املقاربات الأمريكية

حتظى  التي  املركزية  الأهمية  من  بالرغم 
ثمة  فاإن  الأمريكي«  »ال�ضتثناء  فكرة  بها 
اأن  »هانا«  ويعتقد  م�ضدره.  ب�ضاأن  تبايًنا 
بالدور  يربطونه  ما  عادًة  القرار  �ضانعي 
املتحدة  الوليات  به  ا�ضطلعت  الذي 
ذلك  على  وي�ضتدل  الدويل.  امل�ضتوى  على 
»باراك  ال�ضابق  الأمريكي  الرئي�ض  بت�رصيح 
اأكد  حينما   ،2009 عام  فرن�ضا  يف  اأوباما« 
وربطه  الأمريكي«  »بال�ضتثناء  اإميانه  على 
احلروب  يف  الأمريكية  القوات  »بت�ضحيات 
التي  الهائل من املوارد«  اخلارجية« و«الكم 
بعد  لأوروبا  املتحدة  الوليات  خ�ض�ضتها 

احلرب العاملية الثانية.
الذي  الراأي  ا�ضتطالع  اأن  الدرا�ضة  ح  وتو�ضّ
اأُجري لعينة من الأمريكيني اأثبت اأن الن�ضبة 
الوليات  اأن  يعتقدون   )%48.8( الغالبة 
من  متثله  ملا  نتيجة  »ا�ضتثنائية«  املتحدة 
اأنها كذلك ب�ضبب  قيم، بينما اعتقد %17.7 
 %33.5 هناك  كان  فيما  للعامل،  فعلته  ما 
دولة  لكل  اإن  اإذ  الأ�ضا�ض؛  من  يرف�ضونها 
وفًقا  النهاية  يف  وتعمل  املميزة،  �ضماتها 

مل�ضاحلها.
الروؤية  طبيعة  املعطيات  بهذه  ويت�ضل 
احلاكمة للدور الأمريكي يف النظام الدويل، 
والتي ترتاوح -وفًقا لأطروحة »اآيان برمير«- 

بني ثالث مقاربات رئي�ضية، وهي:
التي  امل�ضتقلة«،  »اأمريكا  مقاربة  اأوًل- 
تفرت�ض اأن الوليات املتحدة يجب اأن تركز 

ب�ضكل اأكرب على حتدياتها املحلية.
التي ل غنى عنها«،  »اأمريكا  مقاربة  ثانًيا- 
التي تفرت�ض اأن القيادة الأمريكية �رصورية 

من اأجل ال�ضتقرار العاملي.
التي  التكلفة«،  »ح�ضابات  مقاربة  ثالًثا- 
للوليات  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  اأن  تعتقد 
اأن تكون مدفوعة بح�ضابات  املتحدة يجب 

التكلفة والعوائد.
الأربع  املقاربات  ا  اأي�ضً الدرا�ضة  وت�ضتدعي 

التي طرحها »والرت را�ضيل ميد« وهي:
حيث  »اجليفر�ضونية«،  املقاربة  اأوًل- 
الأمريكية  ال�ضيا�ضة اخلارجية  باأن  العتقاد 
بن�رص  اهتماًما  اأقل  تكون  اأن  يجب 
بحماية  لتهتم  اخلارج  يف  الدميقراطية 
الداخل. ثانًيا- املقاربة »الويل�ضونية«، التي 
لديها م�ضلحة  املتحدة  الوليات  باأن  توؤمن 
الدميقراطية  القيم  بن�رص  اأخالقي  والتزام 
مما  العامل  اأنحاء  جميع  يف  والجتماعية 

يخلق جمتمًعا دولًيّا م�ضامًلا.
تعتقد  التي  »اجلاك�ضونية«،  املقاربة  ثالًثا- 
داخلًيّا  الأمريكية  للحكومة  هدف  اأهم  اأن 
وخارجًيّا يجب اأن يكون حتقيق الأمن املادي 

والرفاهية القت�ضادية لل�ضعب الأمريكي.
رابًعا- املقاربة »الهاميلتونية«، التي ت�ضتند 
اإىل فر�ضية التحالف بني احلكومة الأمريكية 
اأ�ضا�ضًيّا  وال�رصكات الكربى باعتباره مدخاًل 
يف  الفعال  والعمل  الداخلي  لال�ضتقرار 

اخلارج.
عن  الدرا�ضة  تك�ضف  ال�ضياق،  هذا  ويف 
العاديني  الأمريكيني  بني  الآراء  يف  تباينات 
واخلرباء اإزاء املقاربات امل�ضار اإليها، حيث 
العاديني  الأمريكيني  من  الأكرب  الن�ضبة  اإن 
)44%( يُرّجحون مقاربة »اأمريكا امل�ضتقلة«، 
»اجليفر�ضونية«  مقاربة  ترجيح  عن  ناهيك 
»الويل�ضونية«  مقاربة  وتليها   ،%26 بن�ضبة 
فاإن  ذلك،  من  النقي�ض  وعلى   .%25 بن�ضبة 
ترجيحهم  اأو�ضح  اخلرباء  راأي  ا�ضتطالع 
بن�ضبة  عنها«  ل غنى  التي  »اأمريكا  ملقاربة 
 )%49 )مبعدل  الأكرب  الن�ضبة  اأن  كما   ،%47

يوؤيدون مقاربة »الويل�ضونية«.

التهديدات الرئي�سية

النظر  وجهات  يف  التباين  مع�ضلة  ت�ضتمر 
الرئي�ضية  التهديدات  لق�ضية  التعر�ض  مع 
كانت  الإطار،  هذا  ويف  املتحدة.  للوليات 
الرئي�ضي  املحدد  هي  احلزبية  النتماءات 
حيث  التهديدات،  تلك  خطورة  تقدير  يف 
للحزب  املنتمني  من  الأكرب  الن�ضبة  اإن 
يواجه  تهديد  اأهم  اأن  يعتقدون  اجلمهوري 
فقدان  من  اخلوف  تزايد  يف  يتمثل  الدولة 
الهجرة  م�ضتويات  ب�ضبب  الوطنية،  الهوية 
الدميقراطيون  و�ضع  املقابل،  ويف  العالية. 
الناجم  التهديد  الأوىل  املرتبة  يف 
ال�ضعبوية  احلكومات  تاأثري  تزايد  عن 
�ضلبية  بتبعات  تُلقي  والتي  وال�ضتبدادية، 
الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية،  قيم  على 
العامل.  اأنحاء  جميع  يف  القانون  وحكم 
الدرا�ضة من هذا امل�ضتوى املتعلق  وتنتقل 
الإيرانية  التهديدات  اإىل  العامة  باملدركات 
والرو�ضية كق�ضايا مهمة للوليات املتحدة. 
غالبية  اأبدى  الأول،  التهديد  �ضعيد  فعلى 
للحلول  تاأييدهم  اآراوؤهم  ا�ضتُطلعت  من 
الدبلوما�ضية مقارنة بالتدخل الع�ضكري، اإذ 
اختار 42،4% اآلية العمل مع احللفاء لفر�ض 
عقوبات اقت�ضادية على طهران للتخلي عن 

يف�ضلون   %37،1 اأن  كما  النووي.  �ضالحها 
وتبني  معها،  املفاو�ضات  اإحياء  �ضيا�ضة 

اخليار الدبلوما�ضي.
اإيران  لأن  التدخل  عدم  اآلية   %12،5 واأيد   
اقت�ضى  لو  نف�ضها حتى  الدفاع عن  لها حق 
ردع.  كاأداة  النووي  ال�ضالح  امتالكها  ذلك 
واأخرًيا، اختار 8،1% تنفيذ هجمات ع�ضكرية 
امتالك  من  ملنعها  طهران  �ضد  ا�ضتباقية 
حرب  اإىل  اأدت  لو  حتى  النووي،  ال�ضالح 
تراجع  على  النتائج  تلك  وتدلل  �ضاملة. 
الرغبة لدى الراأي العام الأمريكي يف تنفيذ 
لتكلفتها  نظًرا  اإيران  �ضد  ع�ضكرية  عملية 

املرتفعة.
�ضاألت  الرو�ضي،  التهديد  �ضعيد  وعلى 
�ضت�ضتجيب  كيف  عن  املبحوثني  الدرا�ضة 
الوليات املتحدة يف حال قيام مو�ضكو بغزو 
لوا�ضنطن  حليفة  دولة  وهي  اإ�ضتونيا،  دولة 
ويف  )الناتو(.  الأطلنطي  �ضمال  حلف  يف 
امل�ضتطلع  من   %54 اأيد  الإطار،  هذا 
يف  الأمريكي  الع�ضكري  التدخل  اآراوؤهم 
وقد  الرو�ضية.  القوات  ملواجهة  تالني 
الت�ضاوؤل  هذا  حيال  التاأييد  هذا  ارتبط 
الفرتا�ضي بعدٍد من املربرات يف مقدمتها 
فاإن  ثم  التعاهدية، ومن  وا�ضنطن  التزامات 
الناتو  حلف  جتاه  بالتزاماتها  وفائها  عدم 

�ضيظهرها كحليف ل ميكن الوثوق به.
التدخل   %46 عار�ض  املقابل،  ويف 
هذه  ارتبطت  وقد  اإ�ضتونيا.  يف  الع�ضكري 
بعدٍد من املربرات يف مقدمتها  املعار�ضة 
للحكومة  بالن�ضبة  املرتفعة  احلرب  تكلفة 
الق�ضايا  فاإن  ولذا،  الأمريكي.  والقت�ضاد 
كما  اأولوية.  ذات  تكون  اأن  يجب  الداخلية 
الرو�ضية،  النووية  القوة  من  تخوًفا  ثمة  اأن 
مو�ضكو  �ضد  للت�ضعيد  يكون  قد  وبالتايل 
باأن  العتقاد  عن  ناهيك  كارثية.  نتائج 
الدول  الأطلنطي ي�ضع م�ضالح  حلف �ضمال 
م�ضالح  على  متقدمة  مرتبة  يف  الأخرى 

الوليات املتحدة. 

م�سئولية احلماية والإنفاق 
الع�سكري 

الع�ضكري  التدخل  اأن  اإىل  الدرا�ضة  ت�ضري 
ال�ضيا�ضة  مظاهر  اأحد  �ضّكل  اخلارجي 
مدار  على  املتحدة  للوليات  اخلارجية 
تعددية  من  وبالرغم  املا�ضية.  العقود 
مترت�ضت  فقد  التدخل؛  هذا  حمفزات 
)الدميقراطية  الأمريكية  الإدارات  اأغلب 
واجلمهورية( خلف فكرة »م�ضئولية احلماية« 
عن  بالدفاع  لوا�ضنطن  الأخالقي  واللتزام 
الأنظمة  �ضد  اخلارج  يف  الإن�ضان  حقوق 
ال�ضتبدادية وانتهاكاتها ال�ضارخة. وت�ضيف 
وجهة  من  اخلارجي،  التدخل  اأن  الدرا�ضة 
القرار الأمريكي، يُعد مدخاًل  نظر �ضانعي 

لتحقيق ال�ضتقرار الدويل.
»م�ضئولية  مقاربة  اأن  اإىل  »هانا«  يُ�ضري 

اخلارجي«  الع�ضكري  و«التدخل  احلماية« 
العام  الراأي  داخل  كبري  بتاأييد  حتظى  ل 
العمرية  الفئات  بني  �ضيما  ول  الأمريكي، 
ل�ضتطالع  ووفًقا  عاًما.  �ضتني  من  الأقل 
اأعمارهم  تقل  الذين  الأ�ضخا�ض  فاإن  الراأي 
عن ثالثني عاًما هم الأكرث رغبة يف اأن متتنع 
الوليات املتحدة عن التدخل الع�ضكري يف 
ويعتقد  الإن�ضان.  حقوق  انتهاكات  حالت 
الهتمام  وا�ضنطن  على  ينبغي  اأنه  هوؤلء 
الرتكيز  قبل  الداخلية  م�ضكالتها  باإ�ضالح 

على الدول الأخرى.
الأمريكيني  اآراء  بني  املقارنة  وتك�ضف 
اخلارجي  التدخل  اإزاء  واخلرباء  العاديني 
ممن   %43 اإن  اإذ  جوهرية،  اختالفات  عن 
يرغبون  اجلمهور  من  اآرائهم  ا�ضتطالع  مت 
التدخل  عمليات  على  قيود  فر�ض  يف 
يوؤيد 34% قيادة منظمة  اخلارجي، يف حني 
الأمم املتحدة لتلك العمليات، ويدعم %21 
اخلرباء  اأما  الأمريكي.  الع�ضكري  التدخل 
الع�ضكري  للتدخل  الأولوية  اأعطوا  فقد 
مطلب  جاء  بينما   ،%61 بن�ضبة  الأمريكي 
تقييد التدخل يف املرتبة الثانية بن�ضبة %28، 
ويف املرتبة الأخرية جاء خيار قيادة الأمم 

املتحدة للتدخل بن�ضبة %11. 
الإنفاق  ا�ضتحوذ  �ضبق،  ما  على  وتاأ�ضي�ًضا 
اهتمام  على  املتحدة  للوليات  الع�ضكري 
الراأي العام الأمريكي، والذي ي�ضل -بح�ضب 
ما  دولر، وهو  مليارات   610 اإىل  الدرا�ضة- 
يجعلها يف املرتبة الأوىل عاملًيّا. وقد كان 
هذا املعدل من الإنفاق حمور اختالف بني 
امل�ضتطلع اآراوؤهم، اإذ افرت�ض 45% منهم اأنه 
يجب احلفاظ على م�ضتوى الإنفاق احلايل. 
بتخفي�ضه  يعتقدون  من  �ضّكل  املقابل،  ويف 

نحو �ضعف ن�ضبة من يعتقدون بزيادته.
تخفي�ض  اجتاه  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وت�ضري 
الإنفاق الع�ضكري الأمريكي ارتبط بعدٍد من 
املتحدة  الوليات  اأن  اأهمها:  من  العوامل، 
عن  ناهيك  لالإنفاق،  اأخرى  اأولويات  لديها 
الع�ضكري  الإنفاق  م�ضتوى  باأن  العتقاد 
ويف  املالية.  الناحية  من  جمٍد  غري  احلايل 
بعدد  يرتهن  زيادته  اجتاه  فاإن  املقابل، 
اجلي�ض  باأن  القتناع  اأهمها:  الدوافع  من 
خالل  وال�ضعف  للرتاجع  تعر�ض  الأمريكي 
يف  التخفي�ضات  ب�ضبب  الأخرية  ال�ضنوات 
ميزانية الدفاع، ومن ثم يجب زيادة الإنفاق 

الع�ضكري ل�ضتعادة قوة اجلي�ض كاملة. 
ثمة  اأن  اإىل  هانا«  »مارك  يخل�ض  وختاًما، 
الأمريكي  العام  الراأي  لدى  عامة  رغبة 
اأو  ب�ضكل  حتفًظا  اأكرث  خارجية  �ضيا�ضة  يف 
باآخر، واأن تُعطي احلكومة الأولوية لق�ضايا 
يف  املتزايد  النخراط  وتتجنب  الداخل، 
وينتج عن  النطاق.  وا�ضعة  الدولية  الأزمات 
كثري  يراه  ما  بني  متنامية  هوة  الرغبة  هذه 
يف  لبلدهم  مالئم  كدور  الأمريكيني  من 
النخبة  ومعتقدات  مدركات  وبني  اخلارج، 
ال�ضيا�ضة  وتنفيذ  �ضياغة  عن  امل�ضئولة 

اخلارجية الأمريكية. 
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فجوة الأولويات:

ملاذا يف�سل الراأي العام الأمريكي 
�سيا�سة خارجية »متحفظة«؟

�سّكلت العالقة بني ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية والراأي 
العام الداخلي واحدًة من الق�سايا اجلدلية يف النظام ال�سيا�سي 
للوليات املتحدة، التي اأنتجت �سياًقا للتباين بني �سانعي القرار 

وقطاع عري�ض من الراأي العام، حيث اعتقد العديد منهم اأن 
»ال�ستثنائية الأمريكية« ت�سمح بدور خارجي لوا�سنطن ل 

ميكن ال�ستغناء عنه ل�ستقرار النظام العاملي. وهذا الدور، 
مبا انطوى عليه من اأبعاد قيمية واأخالقية -من وجهة نظرهم- 

ي�ستدعي كافة اأدوات تنفيذ اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية مبا 
فيها التدخل الع�سكري.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية الأغواط
دائرة عني ما�ضي
بلدية عني ما�ضي
الرقم : 2019/01
و�ضل اإيداع ملف

جتديد جمعية بلدية
يناير   12 ل  املوافق   1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
ملف جتديد  اإيداع    2019/03/03 اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات   املتعلق   2012

جمعية ذات �ضبغة بلدية :
ت�ضمية اجلمعية : جمعية رعاية الطفولة و ال�ضباب

املقر الجتماعي : منزل ال�ضيد م�ضعودي ه�ضام – عني ما�ضي 
املودع : م�ضعودي ه�ضام

الوظيفة يف اجلمعية : الكاتب العام 
مالحظة : 

املذكور  القانون  من   18 املادة  لن�ص  تطبيقا  الإ�ضهار  ب�ضكليات  القيام  يجب 
اأعاله  

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

مالحظة : ارفاق القائمة ال�شمية لأع�شاء الهيئة 
القيادية اجلديدة   وبالتايل يجب القيام باإجراءات 

الإ�شهار وفقا لأحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون 
ال�شالف الذكر  .   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني 

لدى اخت�ضا�ص حمكمة ال�رضاقة ، جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�ضمي حلكم غيابي يف اأول درجة
 عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

اأحمد-  با�ضا  لالأ�ضتاذين / حمدي  املهنية  املدنية  ال�رضكة  ، ع�ضو  تيبازة  ال�رضاقة جمل�ص ق�ضاء  لدى حمكمة  املعتمد  الق�ضائي  نحن املح�رض 
حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .
لفائدة : �رضكة ميديرتانيان فلوط قال�ص MFG  �رضكة ذات اأ�ضهم ، و املمثلة مبديرها العام 

العنوان : 29 طريق املفتاح الأربعاء ، ولية البليدة 
و تنفيذا لالأمر عري�ضة ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/02/20  ، الفهر�ص رقم 19/675 ، املت�ضمن الإذن بن�رض م�ضمون التبليغ 

الر�ضمي و ذلك على نفقة الطالب  و مبقت�ضى املواد 313 ، 322 ، 336 ، 406 ، 405 اإىل 416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بلغنا عن طريق الن�رض اإىل : �رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة " فا�ضاد مرت كون�ضرتك�ضيون " املمثلة مب�ضريها ديالفري كدير 

العنوان : 34 جتزئة عليوة فو�ضيل ، ال�رضاقة  ، ولية اجلزائر ن�ضخة من احلكم الغيابي يف اأول درجة ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم التجاري 
/البحري بتاريخ 2018/06/04 ، اجلدول رقم 18/1117 ، الفهر�ص رقم 18/4707  - و اأعلمناه )ها( باأن له اأجل �ضهر واحد )01( للمعار�ضة ، ي�رضي 
من تاريخ التبليغ طبقا للمادة 329 من ق.اإ.م.اإ  و اإل �ضقط حقه يف ذلك ، كما اأعلمناه )ها( اأنه بعد انق�ضاء اأجل املعار�ضة له اأجل �ضهر واحد )01( 

للطعن بال�ضتئناف اإذا مت تبليغ احلكم اإىل ال�ضخ�ص ذاته .
و  املدنية  الإجراءات  قانون  من   336 املادة  لن�ص  طبقا  املختار  اأو  احلقيقي  املوطن  التبليغ يف  مت  اإذا   )02( �ضهرين  اإىل  الأجل  هذا  و ميدد   -

الإدارية 
حتت جميع التحفظات   و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني 

لدى اخت�ضا�ص حمكمة ال�رضاقة ، جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة ، ع�ضو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين / حمدي با�ضا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن 
مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

بناء على �ضهادة عدم الدفع ال�ضادرة  عن بنك اخلليج اجلزائر وكالة قاملة 114 بتاريخ 2018/06/03 ، املتعلقة بال�ضك رقم 3704682 ، ال�ضادر بتاريخ 2018/05/27 ، 
احلامل مبلغ 5.900.000.00 دج ب�ضبب عدم كفاية الر�ضيد 

و تنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/02/21  ، الفهر�ص رقم 19/672 ، املت�ضمن الإذن بن�رض م�ضمون حم�رضي التبليغ الر�ضمي للتكليف بالوفاء 
و ال�ضند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف عن طريق الن�رض

هازل للبناء HAZAL CONSTRUCTION  - ماأخوذة يف �ضخ�ص ممثله القانوين 
الكائن مقرها : رقم 82 حي باملبي�ص : �ضطاوايل    ، ولية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين
لفائدة : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة جممع الإخوة بن م�ضاهل – ماأخوذة يف �ضخ�ص ممثلها القانوين  

الكائن مقره : عني ريحانة ، املحل رقم 01 ، الفجوج ، ولية قاملة  
 املختار موطنا له يف دائرة اخت�ضا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري ، مبقر ال�رضكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�ضالف ذكره .

القائمة يف حقها و احلا�رضة عنها يف ق�ضية احلال ، و كيلها الأ�ضتاذة/ حب�ضي يزيد   املحامي  لدى املجل�ص
ما جمموعه مبلغ 6.089.080.00 دج )�ضتة ماليني و ت�ضعة وثمانون األفا و ثمانون   دينار جزائري (

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �ضده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .
و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني 

لدى اخت�ضا�ص حمكمة ال�رضاقة ، جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

اأحمد-  با�ضا  لالأ�ضتاذين / حمدي  املهنية  املدنية  ال�رضكة  ، ع�ضو  تيبازة  ال�رضاقة جمل�ص ق�ضاء  لدى حمكمة  املعتمد  الق�ضائي  نحن املح�رض 
حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�ضيغة التنفيذية  للقرار ال�ضادر عن جمل�ص ق�ضاء اجلزائر " الغرفة املدنية "  بتاريخ 2018/02/15 ، الق�ضية  رقم 17/6114، الفهر�ص 
رقم 18/1161.

و تنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/02/28  ، الفهر�ص رقم 19/806 ، املت�ضمن الإذن بن�رض م�ضمون حم�رضي التبليغ 
الر�ضمي للتكليف بالوفاء و ال�ضند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف عن طريق الن�رض

ال�ضيد : قري�ضي حو�ضني 
العنوان : قطعة 95 مزرعة بن حدادي �ضعيد �رضاقة   ، ولية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة : بنك �ضو�ضيتي جينريال اجلزائر – �رضكة ذات اأ�ضهم  – املمثلة من طرف مديرها العام 
الكائن مقره : اإقامة الكرامة ج�رض ق�ضنطينة ، ولية اجلزائر   القائمة يف حقه و احلا�رضة عنه يف ق�ضية احلال ، و كيلته الأ�ضتاذة / عبد الرحيم �ضارة  
املحامية  لدى املجل�ص املختار موطنا له يف دائرة اخت�ضا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري ، مبقر ال�رضكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ 
ال�ضالف ذكره . ما جمموعه مبلغ 1.122.449.06 دج )واحد مليون و مائة و اثنان و ع�رضون األفا و اأربعمائة و ت�ضعة و اأربعون  دينار جزائري و 06 
�ضنتيم ( و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �ضده )ها( جربا بكافة الطرق 

املح�شر الق�شائي القانونية . و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني 

لدى اخت�ضا�ص حمكمة ال�رضاقة ، جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة ، ع�ضو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين / حمدي با�ضا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن 
مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

الفهر�ص رقم  ، اجلدول رقم 14/2264،  بتاريخ 2014/05/21  البحري  التجاري /  الق�ضم   " ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي حممد   للحكم  التنفيذية  ال�ضيغة  و مبوجب 
.14/3857

و تنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/02/20  ، الفهر�ص رقم 19/673 ، املت�ضمن الإذن بن�رض م�ضمون حم�رضي التبليغ الر�ضمي للتكليف 
بالوفاء و ال�ضند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف عن طريق الن�رض
ال�ضيد : تيلوين في�ضل 

العنوان : حي مي�ضال واد ترفة جتزئة رقم 10 ب ، العا�ضور  ، ولية اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين

لفائدة : البنك اجلزائري اخلارجي – �رضكة ذات اأ�ضهم  – املمثلة من طرف مديره العام 
الكائن مقره : 71 �ضارع حممد بلقا�ضمي ، واد كني�ص ، اجلزائر 

القائمة يف حقه و احلا�رضة عنه يف ق�ضية احلال ، و كيله الأ�ضتاذ/ �ضيفي اأبو بكر املحامي  لدى املجل�ص
املختار موطنا له يف دائرة اخت�ضا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري ، مبقر ال�رضكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�ضالف ذكره .

ما جمموعه مبلغ 5.196.895.29 دج )خم�ضة ماليني و مائة و �ضتة و ت�ضعون األفا و ثمامنائة و خم�ضة و ت�ضعون  دينار جزائري و 29 �ضنتيم (
و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �ضده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني 

لدى اخت�ضا�ص حمكمة ال�رضاقة ، جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة ، ع�ضو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين / حمدي با�ضا اأحمد- 
حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�ضيغة التنفيذية لأمر الأداء ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة القليعة  بتاريخ 2018/11/18، رقم الرتتيب 18/1259 ..
و تنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة القليعة بتاريخ 2019/02/21  ، الرتتيب رقم 19/244 ، املت�ضمن الإذن بن�رض عقد التبليغ الر�ضمي ال�ضادر 

بتاريخ 2019/02/17 عن الأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف عن طريق الن�رض
ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة �ضي�ضتيملي كون�ضرت ك�ضيون SARL SISTEMLI CONSTRUCTION   املمثلة من قبل م�ضريها 

الكائن مقرها : بلدية اخلراي�ضية ، املكان امل�ضمى حو�ص بن �ضليمان ، الطريق الوطني اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة : موؤ�ض�ضة اوتي بي ا�ص بي بن بدرة للبناء – ممثلة من قبل مالكتها ال�ضيدة / ف�ضيلة �ضاي�ص

الكائن مقرها : �ضارع عبد العزيز بوخاري رقم 119 مكرر ت�ضالة املرجة 
 املختارة موطنا لها يف دائرة اخت�ضا�ص حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري ، بديوان الأ�ضتاذ را�ضدي حممد املح�رض الق�ضائي لدى اخت�ضا�ص 

حمكمة القليعة الكائن برقم 70 �ضارع الإخوة معمري ، القليعة ، ولية تيبازة .  .
ما جمموعه مبلغ 12.821.912.86 دج )اثنى ع�رض مليونا و ثمامنائة وواحد و ع�رضون األفا و ت�ضعمائة و اثني ع�رض  دينار جزائري و 86 �ضنتيم (

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �ضده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية 
. و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

املح�شر الق�شائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني 

لدى اخت�ضا�ص حمكمة ال�رضاقة ، جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة ، ع�ضو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين / حمدي با�ضا اأحمد- 
حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

و مبوجب ال�ضيغة التنفيذية لأمر الأداء ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة القليعة  بتاريخ 2018/11/18، رقم الرتتيب 18/1258 ..
و تنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة القليعة بتاريخ 2019/02/21  ، الرتتيب رقم 19/245 ، املت�ضمن الإذن بن�رض عقد التبليغ الر�ضمي ال�ضادر 

بتاريخ 2019/02/17 عن الأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف عن طريق الن�رض
ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة �ضي�ضتيملي كون�ضرت ك�ضيون SARL SISTEMLI CONSTRUCTION   املمثلة من قبل م�ضريها 

الكائن مقرها : بلدية اخلراي�ضية ، املكان امل�ضمى حو�ص بن �ضليمان ، الطريق الوطني اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين

لفائدة : موؤ�ض�ضة فياليل عبد الغاين  – ممثلة من قبل مالكها 
الكائن مقرها : حي 19 ماي 1956 رقم 07 : بابا ح�ضن ولية اجلزائر .

ما جمموعه مبلغ 19.074.969.74 دج )ت�ضعة ع�رض مليونا و اأربعة و�ضبعون  األفا و ت�ضعمائة وت�ضعة و  �ضتون   دينار جزائري و 74 �ضنتيم (
التنفيذ �ضده )ها( جربا بكافة الطرق  اإل مت  ، و  للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض  اأجل خم�ضة ع�رض )15(  يوما  باأن له )ها(  و نبهناه )ها( 

القانونية .
املح�شر الق�شائي و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�ضائيني 

لدى اخت�ضا�ص حمكمة ال�رضاقة ، جمل�ص ق�ضاء تيبازة 
لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�ضي : رقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�ص : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة ، ع�ضو ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين / حمدي با�ضا اأحمد- 
حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�ضكنا ، عي�ضات اإيدير ، ال�رضاقة املوقع اأدناه .

رقم  الفهر�ص  ،رقم   18/3729 الرتتيب  رقم   ،2018/09/08 بتاريخ  ال�رضاقة  رئي�ص حمكمة  عن  ال�ضادر  الأداء  لأمر  التنفيذية  ال�ضيغة  و مبوجب 
. 18/3061

و تنفيذا لالأمر ال�ضادر عن رئي�ص حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/02/20  ، الفهر�ص رقم 19/674 ، املت�ضمن الإذن بن�رض م�ضمون حم�رضي التبليغ 
الر�ضمي للتكليف بالوفاء و ال�ضند التنفيذي بجريدة يومية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف عن طريق الن�رض

ال�رضكة ذات الأ�ضهم امل�ضماة �ضكاداكوم SCADA COM SPA – املمثلة من قبل مديرها العام 
الكائن مقرها : 20 قطعة بن حدادي �ضعيد ، ال�رضاقة ، ولية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة : ال�ضيد / مفاتيح �ضفيان  
الكائن مقره: �ضارع �ضنني قدور ، ورقلة  القائم يف حقه و احلا�رضة عنه يف ق�ضية احلال ، و كيله الأ�ضتاذ/ الأخ�رض خمتار املحامي  لدى املجل�ص 

املختار موطنا له يف دائرة اخت�ضا�ص حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري ، مبقر ال�رضكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�ضالف ذكره .
ما جمموعه مبلغ 9.150.755.37 دج )ت�ضعة ماليني و مائة و خم�ضون  األفا و �ضبعمائة و خم�ضة و خم�ضون  دينار جزائري و 37 �ضنتيم (

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضة ع�رض )15(  يوما للوفاء الإرادي ي�رضي من يوم الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �ضده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية 
املح�شر الق�شائي . و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�ضخة منه ب�ضحيفة يومية وطنية طبقا للقانون .
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اإعالن

حتت اإ�رضاف ال�ضيد وايل ولية الأغواط يعلن ال�ضيد 
بودادو جلول ب�ضفته رئي�ضا للنادي الهاوي اإحتاد 

الأغواط ، اإىل كافة الدائنني للنادي باأنهم مدعوون 
للتقدم اىل مكتب حمامية النادي الكائن مقرها 

بحي املعمورة بوعامر ابتداء من �ضدور الإعالن يف 
ال�ضحافة و حدد الأجل ب 21 يوم من تاريخ �ضدور 

الإعالن م�ضحوبني بكل ال�ضندات القانونية التي 
تثبت وجود الدين جتاه النادي لت�ضوية و�ضعياتهم يف 

حالة ثبوت الدين 
مالحظة رقم هاتف املحامية : 97 31 99 68 06 

رئي�س النادي
جلول بوداود



بقلم فادي قدري �أبو بكر/هيئة 
�سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين

التي  ال�سابقة  املرات  وبخالف   
تجز فيها الأموال لأ�سباب  كانت تحُ
يتم  اأو  عنها،  يفرج  ثم  �سيا�سية، 
م�سرتيات  لقيمة  تغطية  اخل�سم 
واملياه  الكهرباء  من  ال�سلطة 
فاإن  ال�سحية وغريها،  واخلدمات 
لأ�سباب  مت  اجلديد  القتطاع 
العام  النفاق  ب�سيا�سات  تتعلق 
لل�سلطة، وتديداً مبا تنفقه على 
رواتب  من  وعائالتهم  الأ�رسى 
وغريها.  وبذلك تفتح "اإ�رسائيل" 
اإ�رسائيلية  لقر�سنة  وا�سعاً  باباً 
ل  خمتلفة  ذرائع  تت  م�ستمرة 
تنتهي، باعتبار اأن ال�سلطة تراعي 
الفل�سطيني،  ال�سعب  فئات  كافة 
واجلرحى  الأ�رسى  فيها  مبا 
كواجب  وعائالتهم  وال�سهداء 
م�سوؤولياتها  �سمن  يقع  وطني 
ل  فل�سطينية.  وطنية  ك�سلطة 
والرهاب  القر�سنة  هذه  تقت�رس 
ت�سنهما  الذي  القت�سادي 
والإ�رسائيلية  الأمريكية  الإدارتني 
بل  فقط،  الفل�سطينيني  على 
فمنذ  باأ�رسه،  العامل  لت�سمل  متتد 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  تويل 
الوليات  يف  احلكم  دفة  ترامب 
املتحدة الأمريكية، قامت الإدارة 
الأمم  ميزانية  بتقلي�س  الأمريكية 
مليون   285 بحوايل  املتحدة 
الأمم  وكالة  متويل  ووقف  دولر 
الالجئني  وت�سغيل  لغوث  املتحدة 
يف  )الأونروا(،  الفل�سطينيني 
اقت�سادي  واإرهاب  علنية  قر�سنة 

وا�سح موّجه ملوؤ�س�سات املجتمع 
الوقوف  يفكر يف  من  وكل  الدويل 
ومل  الفل�سطيني،  احلق  جانب  اإىل 
على  الدويل  املجتمع  هذا  يقوى 
اتخاذ وقفة جادة يف وجه ترامب 
هنا  ومن  القت�سادي.  وارهابه 
الأخرية  القر�سنة  خطورة  متكن 
التي  الفل�سطيني،  ال�سعب  لأموال 
اتخاذ  الفل�سطينيني  من  تتاج 
لي�ست  تقليدية  غري  اإجراءات 
مواجهة  يف  �سابقتها  غرار  على 
القت�سادي.  الإرهاب  هذا 
الثابت  املوقف  من  الرغم  على 
اإزاء  الفل�سطينية  للقيادة  والوا�سح 
املقا�سة  اأموال  وقر�سنة  �رسقة 
الفل�سطينية، والذي جتلى برف�سها 
املقا�سة،  كامل  ل�ستالم  التام 
املبالغ  كامل  اإعادة  حني  اإىل 
وجوباً  بات  اأنه  اإل  املقتطعة، 
اتخاذ  ال�سيا�سية  القيادة  على 

اأهمها  تق�سي  اأخرى  خيارات 
وفاعل  مبا�رس  وب�سكل  بالتوجه 
القت�سادي،  باري�س  اتفاق  لإلغاء 
تعديالت  اإدخال  الأقل  على  اأو 
يعاين  حيث  بنوده،  على  جوهرية 
متثلت  ق�سور  اأوجه  التفاق  هذا 
اأ�سبح  اتفاق  اأنه  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل 
انتقالية  بفرتة  من املا�سي مرتبط 
كان املفرت�س اأن تنتهي عام 1999م 
تديات  العتبار  يف  ياأخذ  ول 
و  احلالية  الفل�سطيني  القت�ساد 
دولة  ظل  يف  امل�ستقبلية  طموحاته 
فل�سطينية م�ستقلة. هذا ف�ساًل عن 
بنود  بتنفيذ  اإ�رسائيل  التزام  عدم 
التزامها  ذلك  يف  مبا  الربوتوكول 
باإعطاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
عن  الناجمة  املالية  احلقوق  كامل 
الإ�رسائيلية  احلكومة  له  �سّ تحُ ما 
على  وجمارك  �رساء  �رسائب  من 
عرب  القادمة  الفل�سطينية  الواردات 

الإ�رسائيلية  املنافذ  اأو  املوانئ 
املواجهة  م�سوؤولية  تقت�رس  ل   .
فهي  الفل�سطينية،  ال�سلطة  على 
الأوىل  بالدرجة  جمتمعية  م�سوؤولية 
مي�س  ال�رسائيلي  العتداء  كون 
الأ�سف  ومع  الفل�سطيني،  الكل 
اجلماهريي  التفاعل  فاإن  ال�سديد 
اللحظة،  حتى  احلدث  بحجم  لي�س 
ال�سمان  بحراكات  قارناه  ما  اإذا 
الجتماعي علماً باأن ق�سية الأ�رسى 
وال�سهداء ذات قد�سية كبرية.  تكمن 
يف  اجلماهريي  التفاعل  اأهمية 
اخلطاب  يعزز  اأن  �ساأنه  من  اأنه 
ينقل  بحيث  املجابه،  الر�سمي 
الدويل  للمجتمع  مزدوجة  ر�سالة 
والأمريكي  الإ�رسائيلي  والثنائي 
هذه  دفع  ا�ستمرار  باأن  تفيد 
املخ�س�سات �رسورة ل�سمان ال�سلم 
وال�ستمرار  الفل�سطيني،  الأهلي 
يجر  قد  املجحف  القرار  هذا  يف 
�سيوؤثر  خطري  تاأزم  اإىل  الو�سع 
والأمن  املنطقة  ا�ستقرار  على 
يف  خ�سو�ساً  الداخلي  ال�رسائيلي 
داخل  جدية  خالفات  وجود  ظل 
الإ�رسائيلية  الأمنية  الأجهزة  اأروقة 
مرجعها تخوفات اأمنية من انفجار 
اأن  حيث  املنطقة.  يف  الأو�ساع 
�ساأنه دون  التفاعل اجلماهريي من 
املخاوف  هذه  يعزز  اأن  �سك  اأدنى 
حد  على  والدولية  الإ�رسائيلية 
�سواء، واأن يو�سل ر�سالة مفادها اأن 
�سيا�سة القر�سنة وال�رسقة لالأموال 
ماليني  �ستواجهها  الفل�سطينية 
القنابل املوقوتة التي لن تنفجر اإل 
يعززه  من  وكل  الحتالل  وجه  يف 

ويت�ساوق معه.

رغم �أن هذ� �لعتد�ء �لإ�سر�ئيلي �لأخري على �أمو�ل �ملقا�سة �لفل�سطينية �لذي 
دخل حيز �لتنفيذ يف �أو��سط �سهر �سباط / فرب�ير 2019 لي�س �لأول، �إل �أن �ل�سياق 
�لذي جاء فيه يجعله �لأخطر، يف ر�أينا، كونه ولأول مرة يتم بناًء على قانون �أقره 

�لكني�ست �لإ�سر�ئيلي.

�لقر�سنة �لإ�سر�ئيلية للأمو�ل �لفل�سطينية: 

لي�ست املرة الأوىل ولكنها الأخطر

هيئة �لأ�سرى و�ملحررين :

اإدارة "ع�سقالن" تفر�ض عقوبات بحق عدد من الأ�سرى بدون اأي مربر
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
معتقل  اإدارة  اأن   ، واملحررين 
جملة  بفر�س  قامت  "ع�سقالن" 
من  عدد  بحق  العقوبات  من 
الأ�رسى القابعني يف غرفة رقم )5( 

بدون اأي مربر ي�ستدعي لذلك.
جاءت  العقوبات  اأن  الهيئة  وبينت 
تفتي�سات  حملة  اإجراء  عقب 
مت  حيث  الغرفة،  لذات  قمعية 
حماكمات  اإجراء  بدون  فر�سها 
متثلت  وقد  لالأ�رسى،  داخلية 

من  منهم  عدد  بحرمان  العقوبة 
زيارة ذويهم، وهم كل من )�رسيف 
ناجي، اياد املهلو�س، مازن جابر، 
ال�رساج  دعي�سان،عماد  حمارب 
�سكري  عثمان،  الرحمن  عبد   ،

ميكي(.
الجراء  هذا  على  واحتجاجاً 
التع�سفي، �سارع الأ�رسى املعاقبني 
بتقدمي التما�س با�سمهم �سد ادارة 
ال�سجن لرفع العقوبات املفرو�سة 

عليهم.   

 37( دغمة  عمار  الأ�سري  عن  اأما 
عاماً( من مدينة خانيو�س جنوبي 
اإدارة  فر�ست  فقد  غزة،  قطاع 
م�ساعفة  عقوبة  "ع�سقالن" 
يف  بزجه  متثلت  والتي  بحقه، 
وحرمانه  اأ�سبوع،  ملدة  الزنازين 
اأ�سهر،  �ستة  ملدة  ذويه  زيارة  من 
وفر�س غرامية مالية قدرها 600 
دولر   200 مايعادل  اى  "�سيكل" 

امريكى .
يزال  ل  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 

الأ�سري يا�رس ربايعة )45 عاماً( من 
اأو�ساعاً  يواجه  حلم،  بيت  مدينة 
م�ساب  فهو  للغاية،  �سعبة  �سحية 
فرتة  منذ  ال�رسطان  مبر�س 
طويلة، وقد تدهورت حالته نتاجاً 
ملماطلة وت�سويف اإدارة معتقالت 
الحتالل يف تقدمي العالج الالزم 
له، علماً باأن الأ�سري ربايعة يخ�سع 
جلل�سات عالج كيميائي ويتناول 6 
حبات دواء يومياً، لكنه بحاجة اإىل 

متابعة طبية حثيثة.

�جلثمان �لأ�سري فى مقابر �لأرقام"

دلل املغربى وعملية ال�ساحل
�بر�هيم مطر

املوافق  الثنني  يوم  �سادف 
الواحدة  الذكرى   ،  2019/3/11
املنا�سلة  ل�ست�سهاد  والأربعون 
التي  املغربي،  دلل  الفل�سطينية 
ولدت عام 1958 يف اأحد خميمات 
الفل�سطينيني يف بريوت، وهي ابنة 
اإىل  جلاأت  يافا  مدينة  من  لعائلة 

لبنان عقب نكبة عام 1948.
البتدائي  تعليمها  املغربي  تلقت 
التابعة  املدار�س  يف  والإعدادي 
الالجئني  وت�سغيل  غوث  لوكالة 
يف  "الأونروا"  الفل�سطينيني 
اإىل  الن�سمام  وقررت  املخيم، 
الفل�سطينية  الثورة  �سفوف 
يف  الفدائيني  �سفوف  يف  والعمل 
مقاعد  على  وهي  "فتح"،  حركة 
من  العديد  وتلقت  الدرا�سة، 
يف  ودرو�س  الع�سكرية  الدورات 
خاللها  تدربت  الع�سابات،  حرب 
الأ�سلحة،  من  خمتلفة  اأنواع  على 
هذه  اجتيازها  خالل  وعرفت 
و�سجاعتها  بجراأتها  الدورات 
وح�سها والوطني الرفيع واإخال�سها 

لفل�سطني وحلركة "فتح".
الفتحاويني  القادة  لغتيال  وكان 
الثالثة كمال عدوان وكمال نا�رس 
اأيدي  على  النجار  يو�سف  واأبو 
�سيئ  اأثر   1973 عام  الإ�رسائيليني 
كانت  ما  ترك  كما  دلل،  على 
تتعر�س له املخيمات الفل�سطينية 
يف  ومقيت،  م�ستمر  عدوان  من 
والغيظ،  باملرارة  �سعورا  داخلها 
كانت  الذي  البوؤ�س  عن  ناهيك 
اأ�رستها �ساأن �سواد قاطني  تعي�سه 
هجرتهم  نتيجة  املخيمات، 
لتحدث  كانت  ما  التي  الق�رسية 
لبلدها  الإ�رسائيلي  الحتالل  لول 

فل�سطني.
كغريها  دلل،  تراود  اأخذت  لذا 
من اأترابها ورفاقها يف الأ�سى من 
�سلبية  م�ساعر  املخيمات  �سكان 
جيا�سة ولدت ت�سميما على الإتيان 

باأمر تطفئ معه غليلها.

اخلطة  و�سعت  يا�سني  دير  فرقة 
على يد ال�سهيد القائد خليل الوزير 
على  تقوم  وكانت  جهاد(،  )اأبو 
على  اإنزال  بعملية  القيام  اأ�سا�س 
وال�سيطرة  الفل�سطيني  ال�ساطئ 
والتوجه  ع�سكرية  حافلة  على 
مبنى  ملهاجمة  اأبيب  تل  اىل 
الفدائيون  ت�سابق  الكني�ست، حيث 
الفل�سطينيون على امل�ساركة فيها 
التي  املغربي  دلل  راأ�سهم  وعلى 

كانت يف الع�رسين من عمرها.
للمجموعة  رئي�سة  اختيارها  ومت 
واملكونة  العملية  �ستنفذ  التي 
عرفت  وقد  فدائيني،  ع�رسة  من 
عدوان"،  "كمال  بعملية  العملية 

والفرقة با�سم "دير يا�سني".
نزلت   1978/3/11 �سباح  ويف 
قارب  من  فرقتها  مع  املغربي 
كان مير اأمام ال�ساحل الفل�سطيني 
قاربني،  املجموعة  وا�ستقلت 
وجنحت عملية الإنزال والو�سول، 
من  الإ�رسائيليون  يتمكن  اأن  دون 
اكت�سافها لغياب تقييمهم ال�سحيح 

جلراأة الفل�سطينيني.
وجنحت دلل وفرقتها يف الو�سول 
بال�ستيالء  وقامت  اأبيب  تل  نحو 
على احلافلة بجميع ركابها اجلنود، 
الذي توا�سل ال�ستباك  الوقت  يف 
مع عنا�رس اإ�رسائيلية اأخرى خارج 
العملية  هذه  اأدت  وقد  احلافلة، 
القتلى  من  املئات  اإيقاع  اإىل 
واجلرحى يف اجلانب الإ�رسائيلي، 
وعلى �سوء اخل�سائر العالية قامت 
فرقة  بتكليف  اإ�رسائيل  حكومة 
اأيهود  يقودها  اجلي�س  من  خا�سة 
وقتل  احلافلة  باإيقاف  باراك 
واعتقال ركابها، حيث ا�ستخدمت 
حل�سار  والدبابات  الطائرات 
دلل  دفع  الذي  الأمر  الفدائيني، 
بتفجري  القيام  اإىل  املغربي 
عن  اأ�سفر  ما  وركابها،  احلافلة 
اإن  وما  الإ�رسائيليني،  اجلنود  قتل 
فرغت الذخرية اأمر بارك بح�سد 
بالر�سا�سات  الفدائيني  جميع 

فا�ست�سهدوا جميعا.
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ب�سام املجدلوي مدير عام هيئة �سوؤون 
ال�سرى واملحررين يف املحافظات اجلنوبية 

مطالب بحماية الأ�رسى نتيجة 
قبل  من  بحياتهم  ال�ستهتار 
اإدارة ال�سجون طالب مدير عام 
هيئة �سوؤون ال�رسى واملحررين 
يف املحافظات اجلنوبية ب�سام 
املوؤ�س�سات  املجدلوي، 
بحماية  والن�سانية  احلقوقية 
من  الفل�سطينيني  الأ�رسى 
خطر اأجهزة الت�سوي�س واخلطر 
البيئى والبيولوجى املنبعث من 
مفاعل دميونا واملوؤثر على كل 

من معتقل النقب و�سجن نفحة 
ورميون واي�سل .

اأن  املجدلوى  واأ�ساف 
والق�سائية  الأمنية   اجلهات 
الإ�رسائيلية  ال�سحة  ووزارة 
ن�سبة  بزيادة  الت�ساريح  منحت 
والأدوية على  الطبية  التجارب 
خلف  الذى  الأمر   ، الأ�رسى 
بالأمرا�س  امل�سابني  ع�رسات 
وعناية  رعاية  دون  املزمنة 

طبية .



يقول  رّداد  الأ�سري/  ال�سرب  جرنال 
مطلبي الوحيد , ل اأريد املوت مكباًل 
على �رسيري ولكن اأريد املوت عزيزاً 

بني اإخوان
طالب  معت�سم   / املري�ض  الأ�سري   -

داوود رّداد )37 عاًما(
- من مواليد / 1982/11/11م
- احلالة الجتماعية / اأعزب

ق�ساء  �سيدا   / الأ�سلية  البلدة   -
طولكرم بال�سفة املحتلة 

- املوؤهل العلمي / اعتقل وهو طالب 
بكلية الريا�سة يف جامعة خ�سوري,ومل 

يكن يعاين وقتها من اأي مر�ض, 
- تاريخ العتقال / 2006/01/12م

الفعلي  بال�سجن   / عليه  حكم   -
ع�رسين عاماً 

النتماء   / اإليه  املوجة  التهمة 
الذراع  القد�ض  �رسايا  يف  والع�سوية 
الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة  الع�سكري 

ومقاومة الحتالل ال�سهيوين.

عيادة  �سجن   / العتقال  مكان   -
الرملة 

- اإجراء تع�سفي وظامل/ اأن �سلطات 
يكتف  مل  الإ�رسائيلي  الحتالل 
زاد  بل  رّداد  الأ�سري معت�سم  باعتقال 
من عذاباته وهو على فرا�ض املر�ض 
الت�سييق  خالل  من  املوت  ي�سارع 
الأهل,فاإن  زيارة  من  مبنعه  علية 
والدته تتوق لزيارته ولكنها حترم من 
ذلك بحجة ما ي�سمى املنع الأمني,ول 
مرة  اإل  زيارة  ت�ساريح  لها  ت�سدر 
دقائق  لب�سع  اأ�سهر  ب�سعة  كل  واحدة 
ل تكفي لرتوي ظماأها و�سوقها لروؤيته 

والطمئنان عليه...
كيفية اعتقال الأ�سري معت�سم رّداد / 

بعد  رّداد  معت�سم  الأ�سري  اعتقل 
حا�رست  اأن  بعد  لأ�سهر  مطاردته 
من  ع�رس  الثاين  يف  الحتالل  قوات 
قرب  منزلً   2006 عام  الثاين  كانون 
مدينة جنني كان يتح�سن فيه معت�سم 
ا�ستباك  رفاقه,وبعد  من  اثنني  مع 
الحتالل  قوات  اجلنود  مع  م�سلح 
العال  اإىل  رفيقيه  ارتقوا  الإ�رسائيلي 

جهة  اإىل  معت�سم  واعتقل  �سهداء 
جراء  جروح  من  يعاين  وهو  جمهولة 
ال�سظايا التي دخلت ج�سده من �سدة 
ال�ستباك,  وقت  الر�سا�ض  اإطالق 
لتحقيق  اعتقاله  فرتة  تعر�ض  وقد 
اأقبية  يف  ب�سدة  القا�سي  والتعذيب 
اأحد  ك�رس  اإىل  اأدى  مما  التحقيق 
ونتف  واأظفاره  اأ�سنانه  وخلع  اأطرافه 
وبعد  العرتاف  على  لإجباره  حليته 
اعتقاله بثالث �سنوات اأ�سيب مبر�ض 
اإىل  يعاين  الأمعاء وبقي  ال�رسطان يف 
اأن �سمي الآن باأخطر حالة مر�سية يف 
اأو  املر�سية  احلالة  العامل...  �سجون 

ال�سحية لالأ�سري"معت�سم رّداد "
بداية  منذ  "تعر�ض  رّداد  املري�ض" 
طبي  اإهمال  ل�سيا�سة  2008م  عام 
اإدارة  قبل  من  ومق�سود  متعمد 
ال�سهيوين  العدو  �سجون  م�سلحة 
بهدف النيل من اإرادته ال�سلبة وك�رس 
غياب  و�سط  بهدوء  وت�سفيته  �سوكته 
لكل  الزنيم  العدو  وجتاهل  لالإعالم 
املواثيق والأعراف الدولية التي كفلت 
لالأ�رسى حقوقهم الإن�سانية واحلياتية 

الأ�رس,ولكن  قيد  وهم  وال�سحية 
للغاية  حرج  ال�سحي  و�سعه  لالأ�سف 
وغري مطمئن فهو يعاين من �رسطان 
�سنوات,بالإ�سافة   11 منذ  الأمعاء 
ال�سعبة  الأمرا�ض  من  جمموعة  اإىل 
واأبرزها نزيف حاد يف الأمعاء وهزل 
عام يف اجل�سم و�سداع م�ستمر وارتفاع 
�سغط الدم وارتفاع ن�سبة الكول�سرتول 
يف  انتظام  وعدم  الدم,والتقيوؤ  يف 
التنف�ض  القلب ومن �سيق يف  نب�سات 
يف  والتهاب  الأنف  يف  وح�سا�سية 
املفا�سل ونتيجة �سوء و�سعه ال�سحي 
يعترب من اأخطر احلالت املر�سية يف 

�سجون الحتالل, 
ت�ستدعي  ال�سحية  حالته  فانه 
يف  دائمة  اإقامته  يكون  باأن 
ب�سكل  دورية  امل�ست�سفى,ومراجعات 
الإبرة  واأخذ  العالج  لتناول  م�ستمر, 
عدد  يتناول  مبر�سه,وهو  اخلا�سة 
 24 اإىل  ت�سل  الدواء  اأنواع  من  كبري 
حبة دواء يومياً ويجب اأن يكون حتت 
تدهور  من  خوفاً  الدائمة  املراقبة 

و�سعه ال�سحي ووفاته يف اأي حلظة,

ندائي  اأوجه  �سطور مقايل  ومن على 
والهيئات  املوؤ�س�سات  كافة  اإىل 
ال�سحة  منظمة  وخا�سة  الدولية 
حدود  بال  اأطباء  العاملية,ومنظمة 
عن  لالإفراج  العاجل  بالتدخل 
حالته  خلطورة  الأ�سري"رّداد"وذلك 
ن�سف  من  اأكرث  اأم�سى  فهو  ال�سحية 
وحالته  ال�سجون  يف  حمكومتيه 
اأن يرتقى  املر�سية ل تتحمل,وميكن 

الإهمال  نتيجة  حلظة  اأي  يف  �سهيداً 
قبل  من  بحياته  وال�ستهتار  الطبي 

اإدارة ال�سجون .
احلرية كل احلرية لأ�رسانا واأ�سرياتنا 
املاجدات القابعني يف غياهب �سجون 

الحتالل
امل�سابني  للمر�سي  العاجل  وال�سفاء 
من  وغريها  ال�رسطان  باإمرا�ض 

الأمرا�ض الفتاكة بالإن�سان  

اإخوتي االأماجد اأخواتي املاجدات رفاق دربي ال�ضامدين ال�ضابرين الثابتني املتمر�ضني يف قالع االأ�ضر,اأعزائي القراء اأحبتي االأفا�ضل فما اأنا ب�ضدده اليوم هو ت�ضليط ال�ضوء على اخطر حاالت 
االأ�ضرى امل�ضابني بال�ضرطان يف �ضجون االحتالل االإ�ضرائيلي هو االأ�ضري/ معت�ضم رّداد ابن ال�ضابعة والثالثني ربيعًا وامل�ضاب مبر�ض ال�ضرطان يف االأمعاء,وحالته ال�ضحية حرجة للغاية نتيجة 

االإهمال الطبي وا�ضتهتار اإدارة م�ضلحة ال�ضجون بحياته,وقد اأنهى ثالثة ع�ضر عامًا على التوايل يف االأ�ضر ويدخل عامه الرابع ع�ضر يف �ضجون العدو ال�ضهيوين.

بقلم الكاتب/ �ضامي اإبراهيم فودة

الأ�سري معت�سم رّداد ي�سارع املوت بعد اإ�سابته مبر�ض ال�سرطان

الأ�سري املحرر واملخت�ض ب�سوؤون الأ�سرى، عبد النا�سر فروانة

بعد تدهور جديد على و�سعه ال�سحي

قلوب  يف  "دالل" حا�ضرة 
االأحرار رغم احتجاز جثمانها 
لدى االحتالل منذ 41 �ضنة  

واملخت�ض  املحرر  الأ�سري  ا�ساد 
ب�سوؤون الأ�رسى, عبد النا�رس فروانة, 
بعملية ال�ساحل البطولية التي نفذتها 
حركة  مقاتلي  من  فدائية  جمموعة 
مبا�رسة  وتوجيهات  بتخطيط  "فتح" 
من ال�سهيد خليل الوزير "اأبو جهاد", 
يف  "دلل املغربي"  ال�سهيدة  وقادتها 
عام  11اآذار/مار�ض  اليوم  هذا  مثل 
بتلك  فخره  عن  فروانة  وعرب   .1978
ع�رس  احد  من  املكونة  املجموعة 
فدائيا, والتي نفذت واحدة من اأ�سهر 
الثورة  تاريخ  يف  الفدائية  العمليات 
بعملية  متثلت  والتي  الفل�سطينية, 
تل  قرب  ال�ساحل  على  بحرية  انزال 
وجرح  مبقتل  العملية  وانتهت  ابيب 

قرابة ثالثني ا�رسائيليا.
"دلل"  قيادة  اأن  فروانة  واأكد 
وا�ست�سهادها  الفدائية  للمجموعة 
قوات  مع  امل�سلح  ال�ستباك  خالل 
الحتالل, امنا هي ر�سالة توؤكد على 

دور املراأة الريادي يف م�ساركة الرجل 
يف همومه احلياتية والوطنية, وكذلك 
يف  الرجل  بجانب  الفاعلة  م�ساركتها 
دفاعها  �سياق  يف  الحتالل  مقاومة 
الن�سان,  وحقوق  الأر�ض  حرية  عن 
وهي  وال�ستقالل.  احلرية  اأجل  ومن 
وعنوانا  رائعا  منوذجا  تقدم  بذلك 
عام  ب�سكل  العربية  للمراأة  بارزا 

واملراأة الفل�سطينية ب�سكل خا�ض.
الحتالل  �سلطات  اأن  فروانة:  وقال 
جثمان  حتتجز  زالت  ما  الإ�رسائيلي 
وترف�ض  املغربي,  دلل  ال�سهيدة 
لالنتقام  �سعيها  اإطار  يف  ت�سليمه, 
منها حتى بعد موتها, ومعاقبة اأهلها 
مبا  ودفنها  تكرميها  من  وعائلتها 
يليق بها يف مقابر موؤهلة لذلك وفقا 

لل�رسيعة ال�سالمية.
وا�ستطرد قائال: ان �سلطات الحتالل 
�سيا�سة قدمية  اإطار  ذلك يف  ار�ض  متمُ
الحتالل  دولة  اإليها  جلاأت  جديدة, 
على  و�سيطرتها  احتاللها  امتام  منذ 
عام  الفل�سطينية  الأرا�سي  باقي 
 )260( نحو  حتتجز  تزال  وما   ,1967

فل�سطينيني  ل�سهداء  اجلثامني  من 
متفاوتة  فرتات  يف  ا�ست�سهدوا 
ا�ست�سهدوا  بع�سهم  وظروف خمتلفة, 
وت�سعينيات  وثمانينيات  �سبعينيات  يف 
ا�ست�سهدوا  وبع�سهم  املا�سي,  القرن 
�سيف  غزة  على  الأخري  العدوان  يف 
ا�ست�سهدوا  من  هناك  فيما   ,2014
خالل "انتفا�سة القد�ض" التي اندلعت 
يف اكتوبر2015. كما ومازالت ترف�ض 
ت�سليم جثمان ال�سهيد "فار�ض بارود" 
نتيجة  ال�سجن  داخل  ا�ست�سهد  الذي 
�سباط/فرباير  اأوائل  الطبي  الهمال 

املا�سي بعد اعتقال لنحو 28 �سنة.
وا�ساف: انها حتتجز جثامني ال�سهداء 
وعقود  ل�سنوات  بل  و�سهور,  لأيام 
او  الأرقام"  "مقابر  بـ  يمُ�سمى  ما  يف 
وتعاقب  كما  املوتى.  ثالجات  داخل 
اإىل  الو�سول  من  ومتنعهم  عائالتهم 
من  القرتاب  حتى  اأو  اأ�رسحتهم 

املقابر التي يدفنون فيها!
جثامني  احتجاز  باأن  فروانة  واأو�سح 
اكرب  من  واحدة  هي  تعترب  ال�سهداء 
والدينية  الن�سانية  اجلرائم  واب�سع 

ترتكبها  التي  والخالقية  والقانونية 
يف  الوحيدة  وهي  الحتالل.  دولة 
اجلرمية  هذه  متار�ض  التي  العامل 
وعلنية,  ممنهجة  �سيا�سة  اطار  يف 
قانوناً  اقرت  الخرية  الآونة  ويف 
اجلثامني,  احتجاز  ا�ستمرار  يجيز 
بعد  ومعاقبتهم  منهم  بهدف النتقام 
بعدهم,  من  الحياء  ولردع  موتهم, 
والبتزاز  ال�سغط  لغر�ض  واحيانا 

وايذاء عائالتهم.
اجلثامني  احتجاز  ان  فروانة  وبني 
الأعراف  لكل  منافية  ممار�سة 
ل�سيما  الدولية,  والقوانني  واملواثيق 
و  الثالثة  و  الأوىل  جنيف  اتفاقيات 
ن�ست  التي  التفاقيات  تلك  الرابعة. 
املوتى  حق  على  موادها  بع�ض  يف 
الحتالل  دولة  واألزمت  التكرمي.  يف 
ومراعاة  ذويها,  اإىل  اجلثث  بت�سليم 
خالل  الالزمة  الدينية  الطقو�ض 
مدافن  وحماية  بل  الدفن,  عمليات 
اإىل  ذويهم  و�سول  وت�سهيل  املوتى 
العملية  الرتتيبات  واتخاذ  قبورهم, 

الالزمة لتنفيذ ذلك.

نادي االأ�ضري الفل�ضطيني يحمل 
حكومة االحتالل امل�ضوؤولية عن 

حياه االأ�ضري �ضامي اأبو دياك

اإدارة  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  حمل 
عن  امل�سوؤولية  الحتالل  معتقالت 
بال�رسطان  املري�ض  الأ�سري  حياه 
اإحدى  اأبو دياك الذي نقل اىل  �سامي 

الإ�رسائيلية,  املدنية  امل�ست�سفيات 
و�سعه  على  طراأ  جديد  تدهور  اإثر 

ال�سحي. 
اأبو  الأ�سري  اأن  اإىل  الأ�سري  نادي  ولفت 
دياك وهو من حمافظة جنني, م�ساب 
اأعوام,  اأكرث من ثالثة  بال�رسطان منذ 
اأن  وقبل ذلك تعر�ض خلطاأ طبي بعد 
الأمعاء  عملية جراحية يف  له  اأمُجريت 

م�ست�سفى  يف   2015 عام  اأيلول  يف 
مت  حيث  الإ�رسائيلي  "�سوروكا" 
واأمُ�سيب  اأمعائه,  من  جزًءا  ا�ستئ�سال 
اإثر ذلك بت�سمم يف ج�سده وف�سل كلوي 
لثالث  بعدها  خ�سع  حيث  ورئوي, 
تاأثري  حتت  وبقي  جراحية,  عمليات 
باأجهزة  مو�سولً  �سهر  ملدة  املخدر 
نادي  واأ�ساف  ال�سطناعي.  التنف�ض 

اأبو دياك واملعتقل  الأ�سري  اأن  الأ�سري 
بال�ّسجن  واملحكوم   2002 عام  منذ 
عاماً,  و)30(  مرات  لثالث  املوؤبد 
يقبعون  اأ�سرياً   )17( هو واحد من بني 
ب�سكل دائم يف معتقل "عيادة الرملة"؛ 
من  يعانون  اأ�سري   )700( نحو  اأن  علماً 
اأمرا�ض خطرية وهم بحاجة اإىل رعاية 

�سحية حثيثة. 

مركز االأ�ضرى للدرا�ضات

اأجهزة الأمن ت�ستهدف املعزولني 
رغم اأو�ساعهم ال�سعبة

للدرا�سات  الأ�رسى  مركز  طالب 
الدولية  ال�سغط  جمموعات 
واجلهات  الإن�سانية  واملوؤ�س�سات 
لل�سغط  واحلقوقية  القانونية 
�سيا�سة  لإنهاء  الحتالل  على 
 , الأ�رسى  بحق  النفرادي  العزل 
دون  زمالئهم  مع  للعي�ض  ونقلهم 

ا�ستهداف لنف�سياتهم و�سحتهم .
اأعقاب  يف  املطالبة  هذه  جاءت 
املركز  و�سلت  التى  التقارير 
اأجهزة  حماولت  توؤكد  والتى 
الأمن ال�رسائيلية للم�ض بالأ�رسى 
املعزولني على امل�ستوى ال�سحى 
اإدارة  واأن   , والن�ساىل  والنف�سى 
الأوراق  خلط  حتاول  ال�سجون 
املدنيني  مع  ووجودهم  بنقلهم 
اجلنائيني اليهود يف بع�ض الأق�سام 

واأثناء عمليات النقل .
الدكتور  املخت�ض  الباحث  وقال 
اأو�ساع  اأن  حمدونة   راأفت 
غاية  فى  املعزولني  الأ�رسى 
اجل�سدية  الناحية  من  الق�سوة 
والنف�سية , حيث انعكا�ض ظروف 
نف�سياتهم  على  ال�سيئة  الزنازين 
التهوية  وقلة  كالرطوبة  و�سحتهم 
وعدم دخول ال�سم�ض للزنازين مع 
وجود ح�رسات وقلة احلركة و�سوء 

وال�ستهتار  ونوعاً  كماً  الطعام 
النف�سى  وال�سغط  الطبى 
اخلارجى  العامل  عن  والنقطاع 
الأ�رسى  بني  العالقات  ومنع 
احلقوق  بديهيات  من  واحلرمان 
والت�سال  كالزيارات  الأ�سا�سية 
اأو  التلفاز  وم�ساهدة  بالأهاىل 
ادخال  وعدم  ال�سحف  قراءة 
الكتب ومنع التعليم , واخلروج اإىل 
مقيدي  )الفورة(  النزهة  �ساحة 
والتعر�ض   , والأيدي  الأرجل 
من  املتوا�سلة  لال�ستفزازات 
ال�سجان واجلنائيني والقتحامات 
 , العارية  والتفتي�سات  الليلية 
ووجودهم يف زنازين تفتقد للحد 
الإن�سانية  املقومات  من  الأدنى 
واملعي�سية وت�سكل خطراً حقيقياً 
وم�ستقبلهم  الأ�رسى  حياة  على 

واإمكانياتهم .
�سيا�سية  اأن  حمدونة  د.  واأكد 
انتهاكاً  ت�سكل  النفرادى  العزل 
للمادة رقم 76 من اتفاقية جنيف 
منعت  والتي   ,1949 لعام  الرابعة 
اأو  الفردي  "النقل  وا�سح  ب�سكل 
الرتحيل  اإىل  بالإ�سافة  اجلماعي 
لالأفراد من الأرا�سي املحتلة اإىل 

اأرا�سي القوة املحتلة".
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م٫�س

الإ�سباين  مدريد  ريال  نادي  اأعلن 
زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  تعيني 
مدرباً للفريق الأول حتى 30 جوان  
2022، وجاء يف البيان اإنهاء العقد 
�سولري  �سانتياغو  ربط  الذي 
كمدرب للفريق الأول، وقال النادي 
بالعمل  واللتزام  الولء  يقدر  اإنه 
�سولري  املدرب  اأظهره  الذي 
على  وعر�ض  ال�سابقة،  الفرتة  يف 
يف  البقاء  فر�سة  ال�سابق  لعبه 
الفريق  زيدان  و�سيقود  النادي، 

تدريبات  من  ابتداء  فوري  ب�سكل 
النادي  الأم�ض، ما �سيظهر رئي�ض 
فلورنتينو برييز وزيدان يف موؤمتر 
�سحفي اأمام و�سائل الإعالم التي 
جرت يف قاعة ال�سحافة يف ملعب 
زيدان  وكتب  برنابيو،  �سانتياغو 
�سفحات تاريخية براقة يف مدريد 
حني جاء بدياًل لرافا بينيتيز مطلع 
الأبطال  بدوري  ففاز   ،2016 عام 
لثالث موا�سم متتالية كما مل يفعل 

اأحد من قبل.
زيدان،  عودة  عن  الإعالن  وجاء 
النادي  فيه  مير  ع�سيب  وقت  يف 

دوري  من  خروجه  بعد  امللكي 
اأجاك�ض  يد  على  اأوروبا  اأبطال 
اأم�سرتدام ومن كاأ�ض اإ�سبانيا على 
فر�سة  وخ�سارته  بر�سلونة  يد 
الدوري  بطولة  على  املناف�سة 
منطقياً، وكان زيدان فك الرتباط 
مع ريال مدريد يف 31 ماي 2018، 
وجاء مكانه لوبتيغي الذي مل يكمل 
وليته  يف  زيدان  وقاد  املو�سم، 
ريال مدريد يف 149  فريق  الأوىل 
وتعادل   ،104 الفوز  حقق  مباراة 
29 وخ�رس 16 مباراة، وبلغت ن�سبة 

انت�ساراته 70 % حمققاً 9 األقاب.

زيد�ن يعود �إىل مدريد ر�سميًا

بيل يرد على 
عودة زيد�ن 

بغر�بة
ترددت يف ال�ساعات الأخرية اأنباء 
حول اقرتاب الفرن�سي زين الدين 

زيدان من العودة لتدريب املرينغي 
خلفا ل�سانتياغو �سولري املدرب 

احلايل للملكي القريب من مغادرة 
من�سبه، وذكرت �سحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الإ�سبانية، اأن غاريث 

بيل تفاعل مع هذه الأنباء بطريقة 
غريبة، حيث ن�رس فيديو على 

ح�سابه ال�سخ�سي مبوقع »تويرت« 
يتذكر من خالله م�ساركته يف 

ال�سيف املا�سي يف اإحدى بطولت 
الغولف.

�سوالري يودع 
العبي ريال 

مدريد
ودع الأرجنتيني �سانتياغو 

�سولري املدير الفني لريال 
مدريد، لعبيه م�ساء اأول ام�ض 
عقب التدريباتـ وقالت �سحيفة 
»ماركا« الإ�سبانية، اإن �سولري 

ودع اجلميع يف النادي، �سواء 
لعبني اأو موظفني بعدما بات 

قريبًا من مغادرة من�سبه، عقب 
الإق�ساء من كاأ�ض امللك ودوري 

اأبطال اأوروبا ونهاية اآمال 
الفريق يف الدوري ال�سباين يف 

غ�سون اأ�سبوع واحد.
 

ر�مو�س: 
نحن ال نختبئ 

و�سنو�جه 
�حلقيقة

�رسح �سريخيو رامو�ض قائد ريال 
مدريد و�سعية الفريق امللكي 

خالل الآونة الأخرية، جلهة 
اخلالف بينه وبني فلورنتينو برييز 

رئي�ض النادي، رامو�ض رّد عرب 
ح�سابه اخلا�ض على اإن�ستغرام 
على اأ�سئلة متابعيه قائاًل: »اإن 

تطور الأحداث يف الآونة الأخرية 
كان كارثياً ولن اأنكر ذلك، نحن ل 

نختبئ و�سنواجه احلقيقة«، واأ�ساف 
رامو�ض: »كرة القدم فوز وخ�سارة، 

عندما نتوج بالبطولت ن�سبح 
�سعداء، الآن نحن منر باأوقات 

�سعبة ومن ال�رسوري اأن نتعاي�ض  
معها، لأن كرة القدم حتمل اأوقات 

جيدة اأحياناً و�سيئة يف اأحيان 
اأخرى، جميع الالعبني يتحملون 
امل�سوؤولية، واأنا اأحتملها ب�سكل 

اأكرب باعتباري قائَد الفريق«، وعن 
الأزمة التي اأثريت بينه وبني برييز 

قال: »ل توجُد م�سكالت، فقط كان 
هناك نقا�ض حول ما حدث معنا يف 

الآونة الأخرية«.

�ملان �سيتي يز�حم �لبايرن على بيبي

ان�سم مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي 
�سوق  يف  جديد  �سباق  اإىل 
بايرن  خالله  يزاحم  النتقالت 
اأحد جنوم  ميونخ الأملاين ل�سم 
ما  وبح�سب  الفرن�سي،  الدوري 
بيلد«  »�سبورت  �سحيفة  ذكرته 
�سيتي  املان  فاإن  الأملانية، 
بيبي  نيكول�ض  على  عينه  و�سع 
ل�سمه  الفرن�سي،  ليل  مهاجم 

ال�سيفية  النتقالت  خالل فرتة 
�سيتي  املان  ودخل  املقبلة، 
عمالقة  يجمع  �سباًقا  بذلك 
راأ�سهم  على  ياأتي  اأوروبا، 
الإ�سباين  وبر�سلونة  البايرن 
وباري�ض �سان جريمان الفرن�سي 
للفوز بخدمات الالعب، وجذب 
الدويل الإيفواري اأنظار ال�سيتي 
بف�سل تاألقه مع ليل هذا املو�سم 

الدوري  يف  هدفا   17 بت�سجيل 
قائمة  ثانًيا يف  لياأتي  الفرن�سي، 
مبابي  كيليان  خلف  الهدافني 
جريمان.  �سان  باري�ض  مهاجم 
اأفادت  �سحفية  تقارير  وكانت 
يف وقت �سابق باقرتاب �ساحب 
23 عاًما من النتقال اإىل بايرن 
املو�سم  نهاية  عقب  ميونخ 

احلايل.     

 �لر�بحون و�خلا�سرون 
من عودة زيد�ن

زف جمل�ض اإدارة ريال مدريد نباأ �سارا 
جلماهري الفريق، باإعالن التعاقد مرة 
اأخرى مع الفرن�سي زين الدين زيدان، 
وهو ما لقى ترحيبًا �سديًدا من اأن�سار 
�سانتياغو  الإدارة  واأقالت  امللكي، 
الذي  الكارثي  الأ�سبوع  بعد  �سولري 
يف  ت�سبب  والذي  الريال،  به  مره 
تعر�سهما لنتقادات حادة من حُمبي 
وع�ساق الفريق، حيث طالبوا الرئي�ض 
و�سيكون  بالإقالة،  برييز  فلورنتينو 
قرار تعيني زيدان مبثابة طوق النجاة 
الأخ�رس  وال�سوء  الالعبني،  لبع�ض 

لرحيل جمموعة اأخرى

�لر�بحون  �إي�سكو 

منذ  ع�سيبة  فرتة  من  اإي�سكو  عانى 
�سولري  �سانتياغو  الأرجنتيني  تويل 
خارج  دائًما  كان  حيث  املهمة، 
خططه ومل يعتمد عليه اإل يف دقائق 
من  الكثري  يف  وا�ستبعده  معدودة، 
مينح  زيدان  املهمة.وكان  املباريات 
مقعده  وحجز  كاملة،  فر�سة  اإي�سكو 
يف الت�سكيلة الأ�سا�سية لفرتة مع زيزو، 
له،  النجاة  �سيكون مبثابة طوق  الذي 
الالعب  رحيل  حول  اأنباء  خروج  بعد 

يف ال�سيف املقبل.

كيلور نافا�س

فرتة  الكو�ستاريكي  احلار�ض  عا�ض 
احلايل،  املو�سم  بداية  منذ  ع�سيبة 
البلجيكي  مع  التعاقد  بعد  ة  خا�سً
احلار�ض  نافا�ض  وكان  كورتوا،  تيبو 
ال�سابقة،  زيدان  ولية  يف  الأ�سا�سي 
اأ�سبح  الفرن�سي  رحيل  بعد  لكن 
احلار�ض الثاين مع لوبيتيغي و�سولري، 
نهاية  حتى  �سيُقاتل  اأنه  نافا�ض  واأكد 
ف�سل  لكنه  اأجل فر�سته،  املو�سم من 
وكان قاب قو�سني اأو اأدنى من الرحيل، 
وهو ما �سيتغري بدون �سك بعد عودة 

زيزو.

مار�سيلو

بداية  اأ�سا�سًيا يف  كان لعبا  اأنه  رغم 
مب�ستواه  يظهر  مل  لكنه  املو�سم، 
اأ�سبح  حتى  الوقت  مبرور  املطلوب 
الربازيلي  وكان  بديلة،  ورقة  جمرد 
ومن  زيدان،  مع  اأ�سا�سًيا  عن�رًسا 
املدرب  باهتمام  يحظى  اأن  املنتظر 
م�ستواه  ا�ستعادة  يف  اأمال  الفرن�سي، 

والعودة جمددا للت�سكيلة الأ�سا�سية.

�أ�سين�سيو

زيدان  مع  اأ�سين�سيو  ماركو  جنم  بزغ 
كان ي�سع  الأوىل، حيث  الولية  خالل 
على  وحر�ض  فيه  ثقته  الفرن�سي 
جتديد عقده وعدم اإعارته.ولكن بعد 
رحيل زيزو اأ�سبح حبي�ض دكة البدلء 
مع لوبيتيغي و�سولري، والذي ينتظر 
مع  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  اإىل  يعود  اأن 

عودة قدوته مرة اأخرى.

فلورنتينو برييز

عودة  من  الرابحني  اأبرز  من  برييز 
اجلماهري  ثورة  يخمد  لكي  زيدان 
�سده، بعد املو�سم الكارثي، ويبداأ يف 
التخطيط اجليد للم�ستقبل، و�سيظهر 
برييز اأمام اجلماهري الآن باأنه ي�ستمع 
زيدان،  اأن عودة  بجانب  اجلميع،  اإىل 
رحيله  اأن  عن  احلديث  من  �ستقلل 
كان  املا�سي،  املو�سم  نهاية  عقب 

ب�سبب خالفات مع رئي�ض النادي.

�خلا�سرون

بيل  اأكد بيل بعد رحيل زيدان اأنه مل 
يكن �سديقه واأن العالقة بينهما كانت 
بالإحباط  و�سعر  فقط،  احرتافية 
دوري  نهائي  يف  كبديل  �سارك  حني 
واأ�سارت  املا�سي،  املو�سم  الأبطال 
اأعتاب  على  كان  بيل  اأن  تقارير  عدة 
قرار  لول  املا�سي،  ال�سيف  الرحيل 
زيدان  وعودة  بال�ستقالة،  زيدان 
يف  للرحيل  الويلزي  النجم  تدفع  قد 

ال�سيف املقبل.

�سيبايو�س

اأعلن داين �سيبايو�ض ب�سكل وا�سح اأنه 
كان �سريحل اإذا ا�ستمر زيدان يف ريال 
بالرحيل  الفرن�سي  قرار  بعد  مدريد، 
�سيبايو�ض  و�رسح  املا�سي،  ال�سيف 
ردا على �سوؤال حول ما اإذا كان زيدان 
فر�سة  على  احل�سول  من  حرمه 
يوجه  اأن  يجب  ال�سوؤال  »هذا  اللعب: 
اأحيانا  لكن  كثريا،  اأعمل  كنت  له هو، 
اأن الأمر  ياأتي عليك وقت تدرك فيه 
مباراة،  يف  هدفني  اأ�سجل  م�ستحيل، 
ويف اليوم التايل ل يدعني األعب �سوى 

دقيقة واحدة«.

كورتو�

اأي  كان »زيزو« �سد قرار التعاقد مع 
حار�ض اآخر لريال مدريد بوجود كيلور 
ولذلك  وجوده،  فرتة  خالل  نافا�ض 
ا�سطر برييز اإىل النتظار حتى رحيله 
البلجيكي  و�سيكون  كورتوا،  تيبو  ل�سم 
مل  واأنه  ة  خا�سً جًدا  �سعب  و�سع  يف 
يُثبت نف�سه بال�سكل الكايف يف مو�سمه 
من  الكثري  ارتكابه  بجانب  الأول، 
الأخطاء بجانب ثقة زيدان يف نافا�ض 
املعدودة  املباريات  يف  تاألق  والذي 

التي �سارك بها هذا املو�سم.

خامي�س

خرج خامي�ض رودريغيز معارا لبايرن 
على  ح�سوله  عدم  ب�سبب  ميونخ، 
فر�سة مع زيدان وازدادت املوؤ�رسات 
حول عودته مرة اأخرى لريال مدريد 
خالل الفرتة املا�سية، ويبدو اأن الأمر 
بات �سعبا جدا بعد عودة زيزو الذي 

يبدو غري مقتنع بخامي�ض.
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عي�شة ق.

حت�ضري  عن  اجلميع  يبحث  حيث 
لزيارة  املرتقبة  الأمور  كافة 
العجوز«  »ال�ضيدة  اإدارة  وفد 
من  املقبل  اأفريل  �ضهر  املقررة 
الإدارية  الإجراءات  اإنهاء  اأجل 
الودية،  املباراة  بربجمة  اخلا�ضة 

عقد  توقيع  يتم  اأن  ي�ضتبعد  ول 
�رشاكة بني الفريقني يف ظل رغبة 
ال�ضتفادة  ق�ضنطينة  �ضباب  اإدارة 
لدى  املتطورة  الإمكانيات  من 
املادية  �ضواء  الإيطايل  النادي 
العتناء  اأجل  من  والب�رشية 
باملواهب ال�ضابة يف املقام الأول، 
الفرتة  ا�ضتفادت خالل  التي  وهي 

املا�ضية من قطعة اأر�ض مبنطقة 
اإجناز مركز  اأجل  �ضمارة من  عني 

التكوين اخلا�ض بالنادي.
الحتاد  عني  منف�ضل،  �ضياق  يف 
الإفريقي لكرة القدم ثالثي حتكيم 
مقابلة  اإدارة  اأجل  من  كامروين 
�ضباب ق�ضنطينة وتي بي مازميبي 
ال�ضبت املقبل  الكونغويل املقررة 

دور  من  الأخرية  اجلولة  حل�ضاب 
جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، 
الرئي�ضي  باحلكم  الأمر  ويتعلق 
وي�ضاعده  نانت،  األيوم  املعروف 
منكواندي  اإيفاري�ضت  من  كل 
�ضيكون  بينما  توكيت  برينو  وتريي 
كواتي  دوغال�ض  الرابع  احلكم 

لومو�ضيلي.

يف اإطار التح�شري للودية املقررة بني الناديني يف 11 اأوت املقبل

اجتماع تن�سيقي بني الوايل واإدارة ال�سيا�سي لزيارة وفد جوفنتو�س
انطلقت اإدارة فريق �شباب ق�شنطينة يف التح�شري للمباراة الودية املرتقبة اأمام نادي جوفنتو�س الإيطايل، حيث مت 

الإعالن عن خو�س الودية اأمام بطل الدوري الإيطايل خالل ال�شبعة موا�شم الأخرية بتاريخ 11 اأوت املقبل وفق التفاق 
الذي مت اإبرامه بني اإدارة الفريقني، ولهذا الغر�س جرى اأول اأم�س اجتماعا تن�شيقيا على م�شتوى مقر الولية، �شهد 

ح�شور كل من املدير الريا�شي لت�شكيلة »ال�شيا�شي« طارق عرامة والوايل عبد ال�شميع �شعيدون 

 اإدارة القلعة احلمراء ت�شابق الزمن 
لرفع عدد اجلماهري

العبو ال�ساورة ي�سرعون يف 
التح�سري للأهلي امل�سري

الكاف تعني ال�سنغايل نداي 
الإدارة قمة الن�سرية والزمالك

غّرمت فريقي مولودية اجلزائر واحتاد 
ب�شكرة ب�شبب ا�شتعمال الألعاب النارية

جلنة االن�سباط توقع عقوبة مباراة 
دون جمهور لوفاق �سطيف

�ضبيبة  فريق  ت�ضكيلة  �رشعت 
التي  للمباراة  التح�ضري  يف  ال�ضاورة 
تنتظرها ال�ضبت املقبل امام الأهلي 
ال�ضاد�ضة  اجلولة  حل�ضاب  امل�رشي 
والأخرية من دور جمموعات رابطة 
�ضتكون  والتي  اإفريقيا،   اأبطال 
نهائية بني الناديني اللذان ي�ضارعان 
الدور  اإىل  التاأهل  تاأ�ضرية  على 
القارية  املناف�ضة  من  النهائي  ربع 
والتي �ضوف جتري بالقاهرة، حيث 
م�ضاء  ال�ضبيبة  ت�ضكيلة  خا�ضت 
بعدما  ال�ضتئناف  ح�ضة  اأم�ض  اأول 
اأجل  من  راحة  يوم  من  ا�ضتفادت 
والتعب عقب  الإرهاق  التخل�ض من 
التنزاين  �ضيمبا  مواجهة  خو�ض 
ال�ضبت املن�رشم والتي �ضهدت فوز 
القارية  باملناف�ضة  اجلزائر  ممثل 
املدرب  وانطلق  نظيفة،  بثنائية 
للمقابلة  ال�ضتعداد  يف  زاوي  كرمي 
اجلوانب  كافة  من  اأ�ضباله  واإعداد 
باعتبار  والنف�ضية  التكتيكية  الفنية، 
اأن اجلميع يبحث على دخول التاريخ 
تاأهل  وت�ضجيل  الأبواب  اأو�ضع  من 
تاريخي يف املناف�ضة القارية، والتي 
 90 اجلنوب  ن�ضور  ت�ضكيلة  يف�ضل 
اإىل  حتتاج  اأنه  باعتبار  عنها  دقيقة 

التعادل الذي يكفيها من اأجل املرور 
وموا�ضلة  النهائي  ربع  الدور  اإىل 

التناف�ض على اللقب القاري.
نادي  اإدارة  �رشعت  املقابل،  يف 
التح�ضري  يف  امل�رشي  الأهلي 
ال�ضاورة  �ضبيبة  اأمام  ملواجهتها 
عدد  زيادة  م�ضاألة  تبحث  حيث 
املباراة  حت�رش  التي  اجلماهري 
لهذا  احلمراء،  القلعة  ناد  لت�ضجع 
اإعالم  و�ضائل  اأم�ض  ك�ضفت  ال�ضبب 
رئي�ض  اأن حممود اخلطيب  م�رشية 
اجلهات  لدى  تدخل  الأهلي  نادي 
الأمنية امل�رشية من اأجل احل�ضول 
من  عدد  اأكرب  حل�ضور  الإذن  على 
منحتها  والتي  الفريق  جماهري 
اآلف   10 دخول  على  املوافقة 
نف�ضها  امل�ضادر  وح�ضب  متفرج، 
فاإن اإدارة الأهلي هدفها رفع ال�ضعة 
اإىل 20 األف منا�رش وهي التي نفذت 
ن�ضف عدد التذاكر املطروحة ببيع 
تعول  جهتها،  من  تذكرة،  اآلف   5
باأف�ضل  القيام  على  الأهلي  اإدارة 
ا�ضتقبال لوفد �ضبيبة ال�ضاورة عمال 
ترحيب  اأف�ضل  لقيت  بعدما  باملثل 

يف مدينة ب�ضار.
عي�شة ق.

الإفريقية  الكونتفدرالية  اأعلنت 
حتكيم  ثالثي  تعيني  القدم  لكرة 
ح�ضني  ن�رش  مباراة  لإدارة  �ضنغايل 
املقررة  امل�رشي  والزمالك  داي 
الأحد املقبل �ضمن اجلولة الأخرية 
الكاف،  كاأ�ض  جمموعات  دور  من 
اإدارة  مهمة  الكاف  اأ�ضندت  حيث 
الرئي�ضي  احلكم  اإىل  املقابلة 
ماجيتي نداي وي�ضاعده الكامريوين 
األفي�ض جوي نيجوجو والبوركينابي 
ممثل  ي�ضعى  اأين  تياما،  �ضاديو 
القارية  املناف�ضة  يف  اجلزائر 
اأجل  من  غري  ل  الفوز  حتقيق  اإىل 
�ضمان تاأهله اإىل الدور ربع النهائي 
خا�ضة  القارية،  امل�ضابقة  من 

الأر�ض  عاملي  من  ي�ضتفيد  واأنه 
يبتعد  اأنه  باعتبار  واجلمهور، 
املت�ضدر  عن  واحدة  نقطة  بفارق 
يف  ويتواجد  امل�رشي  الزمالك 
بيرتو  رفقة  منا�ضفة  الو�ضافة 
اأتلتيكو الأنغويل والذي انت�رش عليه 
يف العا�ضمة لواندا بهدفني دون رد. 
من  العدة  الن�رشية  جماهري  وتعد 
ملعب  غلى  قوي  تنقل  �ضمان  اأجل 
بقوة  والتواجد  الأوملبي  جويلية   5
رفقاء  وت�ضجيع  م�ضاندة  اأجل  من 
الالعب �ضم�ض الدين حراق والعمل 
على منحهم دفعة معنوية لقتطاع 

تاأ�ضرية التاأهل.
ع.ق.

�ضطيف  وفاق  فريق  خو�ض  تاأّكد 
اأمام مولودية وهران دون  مباراته 
بتاريخ  والتي مت برجمتها  جمهور 
ملعب  على  املقبل  مار�ض   17
 24 اجلولة  حل�ضاب  ماي  الثامن 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
الن�ضباط  جلنة  وقعت  حيث 
على  جمهور  دون  اللعب  عقوبة 
دون  بعدما  ال�ضطايفي  النادي 
حكم مباراة مولودية اجلزائر اإلقاء 
لالألعاب  ال�ضطايفية  اجلماهري 
النارية على اأر�ضية امليدان والتي 
الفريق  على  الثالث  الإنذار  متثل 

اآلية،  ب�ضفة  »الويكلو«  وتطبيق 
عبد  القائد  رفقاء  ي�ضتقبل  اأين 
مولودية  ال�ضيف  جابو  املوؤمن 
�ضاغرة،  مدرجات  اأمام  وهران 
دون  اللعب  عقوبة  جانب  واإىل 
مالية  عقوبة  توقيع  مت  جمهور 
على اإدارة الوفاق بقيمة 20 مليون 
�ضنتيم، بينما عوقبت اإدارة فريقي 
ب�ضكرة  واحتاد  اجلزائر  مولودية 
بغرامة مالية قدرها ثالثة ماليني 
�ضنتيم ب�ضبب ا�ضتعمال جماهريها 

لالألعاب النارية.
ع.ق.

الحتاد الدويل لل�شباحة

بطولة اجلزائر املفتوحة 
 موؤهلة الأوملبياد
 طوكيو 2020

 

اأدرج الحتاد الدويل لل�ضباحة بطولة اجلزائر 

املفتوحة داخل احلو�ض الكبري املقررة بني 29 

جوان و 3 جويلية املقبل مب�ضبح 5 جويلية الأوملبي 

كمناف�ضة موؤهلة اإىل الألعاب الأوملبية طوكيو 2020، 

وبالتايل �ضتكون بطولة اجلزائر ال�ضيفية حمطة 

تاأهيلية بالن�ضبة ل�ضباحي املنتخب اجلزائري وكذا 

باقي �ضباحي العامل، من اأجل حتقيق احلد الأدنى 

»اأ« و »ب« املوؤهل اإىل الن�ضخة املقبلة من الأوملبياد 

يف طوكيو 2020 بعدما اأدرجها »فينا« �ضمن برناجمه 
ال�ضنوي.

واأكد مدير التطوير والتكوين بالحتادية اجلزائرية 

لل�ضباحة ملني بن عبد الرحمان اأنها �ضابقة اأوىل 

من نوعها يف اجلزائر، �ضيما بعد اعتماد الحتاد 

الدويل مل�ضبح 5 جويلية الذي اأعيدت تهيئته يف 

ال�ضائفة املا�ضية مبنا�ضبة احت�ضان اجلزائر لالألعاب 

الإفريقية لل�ضباب 2018، وا�ضاف: »لأول مرة �ضتكون 

مناف�ضة وطنية موؤهلة اإىل الألعاب الأوملبية، ففي 

ال�ضابق كانت احدى البطولت الوطنية موؤهلة لبطولة 

العامل وموؤخرا الألعاب الإفريقية لل�ضباب 2018 التي 

كانت موؤهلة لالألعاب الأوملبية لل�ضباب 2018 التي 

جرت بالأرجنتني«. وتابع التقني: »من املتوقع اأن 

ي�ضتقطب موعد اجلزائر، �ضباحني دوليني اأجانب، 

�ضيما من البلدان املجاورة كتون�ض، وهو ما �ضيقدم 

اإ�ضافة اإىل امل�ضتوى الفني العام للبطولة«، واختتم بن 

عبد الرحمان حديثه »يجب التنويه اإىل اأن اجلزائر 

اأ�ضحت متتلك 9 حكام دوليني حاليا وهو ما ي�ضمح 

لنا بتنظيم البطولة الوطنية كمحطة تاأهيلية اإىل 

الأوملبياد ب�ضفة عادية«، لالإ�ضارة، حت�ضل اأربعة 

حكام جزائريني الأ�ضبوع الفارط على ال�ضارة الدولية 

عقب اختيارهم �ضمن القائمة رقم 20 التي يختارها 

»فينا« للفرتة املمتدة بني 1 جانفي 2019 و 31 

دي�ضمرب 2022، ويتعلق الأمر بكل من ر�ضوان عياد، 

�ضيد علي مبارك، الطيب بورا�ض و �ضارة عابد.

وكالت     

 جنم مقرة / �شبيبة بجاية£
 اليوم ابتداء من 15:00

الرائد ي�سعى لتاأمني 
ال�سدارة وميا قوريا 

ت�ستهدف  نتيجة ايجابية
يلتقي الرائد جنم مقرة م�ضاء اليوم �ضيفه �ضبيبة 

بجاية �ضمن �ضياق اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة 
الثانية، والتي �ضوف يدخلها بهدف الفوز ل غري يف 

ظل رغبته باحلفاظ على الفارق الذي يف�ضله عن 
اأقرب املالحقني يف جدول الرتتيب، اأين ي�ضجل 

ال�ضاعد اجلديد اإىل الرابطة املحرتفة مو�ضما رائعا 
بكافة املقايي�ض وخلق مفاجاأة مدوية هذا املو�ضم 
يف ظل �رشاعه القوي على اإحراز اإحدى التاأ�ضريات 

واحد من حتقيق ال�ضعود من البطولة الهاوية، و�ضوف الثالث املوؤهلة اإىل ال�ضعود لدوري الكبار بعد مو�ضم 
يعمل لعبو النجم على ا�ضتغالل عاملي الر�ض 

على فارق اأربع نقاط على الأقرب عن اأقرب مطارديه واجلمهور من اأجل اقتنا�ض النقاط الثالث واحلفاظ 
يف كوكبة املقدمة، يف ظل املهمة ال�ضعبة التي 

خا�ضها اأم�ض الو�ضيف و�ضاحب املركز الثالث جمعية 
ال�ضلف واحتاد ب�ضكرة خارج القواعد، اأين �ضوف تكون 
الفر�ضة ثمينة من اأجل بلوغ جنم مقرة هدفه والبقاء 

يف ماأمن بال�ضدارة ملوا�ضلةا خلطى نحو حتقيق 
�ضعود تاريخي للفريق، خا�ضة واأنه يوا�ضل حتقيق 

نتائج اإيجابية يف لقاءات البطولة الوطنية وهو الذي 
مل يتذوق طعم الهزمية يف اآخر ع�رش مواجهات على 

يف املقابل، يتنقل لعبو �ضبيبة بجاية نحو مقرة بحثا التوايل من البطولة الوطنية.
عن العودة بنتيجة ايجابية رغم �ضعوبة املهمة اأمام 

املت�ضدر، حيث تعول ت�ضكيلة اأبناء »ميا قورايا« على 
الإطاحة بالرائد يف معقله والعودة بنتيجة ايجابية 

ت�ضمح لهم مبراقبة �ضباق ال�ضعود عن قرب رغم 
تراجع حظوظ الفريق يف حتقيق ال�ضعود والعودة اإىل 

دوري الكبار.
ع.ق.

ريا�سةالأربعاء 13  مار�س 2019  املوافـق  ل 05 رجب   1440هـ 13



كلوب: لن ينجو �أحد من ليفربول
رفع الأملاين يورغن كلوب املدير 
الفني لفريق ليفربول الإجنليزي 
درجة التحدي اأمام املناف�سني 

وعلى راأ�سهم مان�س�سرت �سيتي، من 
اأجل الفوز بلقب الدوري الإجنليزي 

ل�ستعادة العر�ش املفقود من 29 
عاًما، وا�ستغل كلوب الفوز الكبري 

4-2 على نادي برينلي �سمن اجلولة 
30 من الربميريليغ لإعالن احلرب 

على مناف�سيه والتم�سك بح�سد 
البطولة الغائبة، وقال الأملاين يف 

ت�رصيحات �سحفية: »الر�سالة هي 
لن ينجو منا اأحد، اإذا تابعنا اللعب 

كما فعلنا مع برينلي، كان مزيًجا 
مثالًيا بني لعب كرة القدم والكفاح 

�سد اخل�سم والظروف اخلارجية«، واأبدى املدرب الأملاين املتاألق يف الربميريليغ ثقته 
بفريقه ولعبيه، واإثبات قدرتهم على املناف�سة وانتزاع اللقب هذا املو�سم اإذ يتاأخر عن 

املت�سدر مان�س�سرت �سيتي بنقطة واحدة فقط.
وا�ستطاع ليفربول يف مباراة الأحد اأمام برينلي اأن يحول تاأخره يف بداية املباراة اإىل 

فوز كبري 4-2، عن طريق جنميه ال�سنغايل �ساديو ماين والربازيلي روبرتو فريمينو بواقع 
هدفني يف املباراة، وياأتي الفوز العري�ش قبل لقاء ليفربول مع بايرن ميونخ يف اإياب ثمن 

نهائي دوري الأبطال الأربعاء املقبل، ليزيد من ثقة الريدز باأنف�سهم ورفع معنوياتهم 
وزيادة اأملهم يف املناف�سة على اأهم بطولة اأوروبية.

وقبل املباراة الأخرية مع برينلي اأخفق ليفربول يف هز �سباك خ�سمه يف ثالث من 
مبارياته الأربع بينها ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ، وهو ما يثري 

الت�ساوؤل عن قدرة هجوم فريق كلوب التناف�سية مع الكبار وانتزاع اللقب املحلي اأو 
الأوروبي، لكن مدرب الريدز ل يقبل اأي �سك يف قدرات فريقه وثقته بنف�سه وقوة خط 

هجومه، قائاًل: »لي�ست لدينا م�سكلة بالن�سبة للثقة بالنف�ش، حتى يف مباراتنا مع اإيفرتون 
حني ن�سجل 5 اأهداف يف مرمى واتفورد، يكون لدينا اأف�سل هجوم يف العامل وحني ل 

ن�سجل اأي هدف تكون لدينا م�سكلة يف الهجوم«. 

توخيل ي�سعى للبقاء طوياًل مع �لبي �أ�س جي
اأكد الأملاين توما�ش توخيل 

الإثنني اأنه يريد البقاء طوياًل 
مع باري�ش �سان جريمان ُمت�سدر 

وبطل الدوري الفرن�سي بعد 5 
اأيام من خروج فريق العا�سمة من 
م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا على 
يد مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، 

معترباً اأن هذا الف�سل حادث 
يجب عدم التعليق عليه يف وقت 

قريب، وقال توخيل يف موؤمتر 
�سحايف ع�سية املباراة املوؤجلة 

من املرحلة 18 مع م�سيفه 
ديجون: »اإين اأ�سعر بالأمل، الفريق 
كله ي�سعر بالأمل، نحن حزينون بعد الأربعاء«، حيث خ�رص على اأر�سه 1-3 يف اإياب ثمن 

نهائي امل�سابقة الأوروبية بعد اأن فاز ذهاب يف اأولدترافورد 2-0 وكان قريباً من التاأهل، 
واأ�ساف: »احل�سة التدريبية اأم�ش كانت ا�ستثنائية، واحلالة النف�سية لي�ست كما كانت عليه 
قبل يونايتد، لكن التدريب كان ا�ستثنائياً والرتكيز، ن�سري قلياًل اإىل الأمام، وهذا اأمر مهم 

اأن ن�ستمر بامل�سي قدماً وم�ساعدة الالعبني على ح�سن اإدارة املوقف«.
ورداً على �سوؤال حول ما اإذا كان يريد ال�ستمرار مو�سماً ثانياً، قال: »لدي عقد واأريد 

البقاء طوياًل، اأريد اأن اأكرب واأن اأحقق النجاحات مع هذا النادي هذا هو هديف، اأما اإذا 
اأردنا حتليل ما حدث الأربعاء فهذا �سعب جداً لأنه براأيي حادث«، واأو�سح: »اجلميع 

ي�ستطيع القول اإن هناك حوادث كثرية يف هذه الفرتة اأو خالل عدة �سنوات، اأما بالن�سبة 
يل فهذه هي اأول مرة وهذا هو حادث لأن ل تف�سري له، اجلميع، اأنا، امل�ساعدون والفريق 
كانوا يريدون اأن تكون الأمور خمتلفة، لكننا مل نكن قادرين على فعل ذلك، الآن مهم جداً 

األ نقوم بتحليالت يف وقت قريب«، واأ�سار توخيل اإىل اأن لعب الو�سط مواطنه يوليان 
دراك�سلر الذي اأ�سيب خالل املباراة مع يونايتد �سيغيب عدة اأ�سابيع، فيما تدرب املهاجم 

والهداف الأوروغوياين اإدين�سون كافاين، لكنه مل يتعاف متاماً من الإ�سابة، واأو�سح اأن 
الالعبني لن ي�ساركا يف مباراة الغد �سد ديجون. 

�سالح ي�سحي بدوري �أبطال �أوروبا
جنم  �سالح  حممد  و�سع 
فريقه  لتتويج  اأولوية  ليفربول 
هذا  الإجنليزي  الدوري  بلقب 
لقب  عن  اإياه  مف�سال  املو�سم، 
وقال  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
اأقيم  دعائي  موؤمتر  يف  �سالح 
اأنفيلد:  ملعب  يف  ام�ش  اأول 
اأنه  املو�سم،  بداية  قبل  »اأكدت 
بالدوري  الفوز  يف  طموح  لدينا 
ومن  جدا  �سعبة  فاملناف�سة 
ال�سعب تعوي�ش اأي نقطة نفرط 
بها، يتبقى 8 مباريات �سعبة لنا 
واأمتنى  �سيتي،  وملان�س�سرت 
بقدرتنا  نوؤمن  املناف�ش،  تعرث 
اأن  لبد  بالدوري،  الفوز  على 
يكون لدينا هذا ال�سعور يف هذا 
املو�سم«.واأ�ساف  من  التوقيت 
»ب�رصاحة  امل�رصي:  املهاجم 
اأبطال  اأحبها دوري  اأكرث بطولة 

اأراها الأكرب بالن�سبة يل، ولكن حلم املدينة هو لقب الدوري، لذا من املمكن الت�سحية بالأبطال، واإذا فزنا باللقبني  اأوروبا، 
�سيكون اأمرا جيدا«.واأ�سار: »ال�سغط كبري لأنني و�سلت اإىل مكانة مل ي�سل اإليها اأي لعب م�رصي اأو عربي اأو اإفريقي، ولكن ل 
األتفت ملا يرتدد عني يف مواقع التوا�سل الجتماعي، لأنني اأعلم جيدا ما اأحتاجه وما ينق�سني لتطوير اأدائي، هذا هو الفارق 
كثريا على جتاوز  ت�ساعدين  فهي  القراءة،  اأحب  وبداأت  دائما،  التعلم  فاأنا حري�ش على  اآخر،  �سخ�ش م�رصي  اأي  وبني  بيني 

ال�سغوط التي اأتعر�ش لها، وجتعلني قوي ذهنيا ومتوازن عقليا«.
وعن ارتباط ا�سمه بالنتقال اإىل اأندية اأخرى مثل ريال مدريد وجوفنتو�ش، رد حممد �سالح: »اإنها �سائعات ترتدد يف و�سط 
املو�سم بل يف اأهم مرحلة يل وللفريق ب�سكل عام، الكالم عن �سوق النتقالت �سابق لأوانه، لأنه �سيبداأ يف يونيو ويوليو«.ووا�سل 
هداف ليفربول: »اأركز حاليا يف حتقيق نتائج جيدة مع ليفربول يف الدوري ودوري الأبطال، لننهي املو�سم ب�سكل جيد ثم نرى 
ماذا �سيحدث«.واأو�سح: »قلت منذ فرتة اأن مثلي الأعلى زين الدين زيدان ورونالدو وتوتي، لقد كان حلما بالن�سبة يل اأن اأراهم 
واألعب معهم، حيث كنت حمظوظا باللعب مع توتي يف روما«.واأ�سار: »اأرى نف�سي يف مكانة كبرية منذ بداية احرتايف وممار�سة 
كرة القدم وطموحي يتجدد �سنويا، وبعد 10 �سنوات اأرى نف�سي يف مكانة اأف�سل كثريا، اأنا �سعيد حاليا مبا حققته وكوين منوذجا 

وقدوة للكثريين، ل ميكن اأحكم بعد 10 �سنوات اأين �ساأكون، ولكن من املمكن اأن اأكون م�ستمرا يف املالعب«.
واأردف املهاجم امل�رصي: »اأحظى مب�ساندة اجلماهري منذ اأول يوم يل يف النادي، لقد كنت اأول لعب يتغنون با�سمه بعد 6 
اأ�سهر فقط من ان�سمامه للفريق، هذا اأمر كبري واأقدره كثريا، عالقتي بهم قوي للغاية، لقد تغنوا با�سمي يف مباراة برينلي اأم�ش 
رغم اأنني مل اأ�سجل اأي هدف من الأربعة«.واأكد حممد �سالح: »�سعيد بالعالقة مع اجلماهري وحري�ش على التوا�سل معهم، 
وت�ساعدين ب�سكل كبري على الأداء ب�سكل جيد وبذل اأق�سى جهد«.كما تطرق املهاجم امل�رصي للحديث عن حظوظ الفراعنة 
يف كاأ�ش اأمم اإفريقيا التي ت�ست�سيفها بالده يف يونيو املقبل، قائال: »ل ميكن امل�ساركة يف بطولة اأو مباراة واأ�سع يف ح�ساباتي 
اخل�سارة، بل كيف اأحتفل بالبطولة واأك�سبها واأعي�ش اأجواءها«.واأمت ت�رصيحاته: »اأمتنى تتويج منتخب م�رص باللقب، فالفريق 

ي�سم حاليا لعبون خرباتهم قليلة، ومل يعتادوا اللعب و�سط 120 األف متفرج يف املدرجات«.

اأعلن بر�سلونة متديد عقد جنمه ر�سميا 
حول  اجلدل  ليح�سم   ،2024 عام  حتى 
كثريا  ا�ستكى  الذي  الالعب  م�ستقبل 
النادي  تاأخر  من  املا�سية  الفرتة  يف 
ارتباطه  متديد  ب�ساأن  مفاحتته  يف 
م�ساء  بر�سلونة  واأفاد  بالبالوغرانا، 

مع  لتفاق  بتو�سله  املا�سي  اخلمي�ش 
الأي�رص  الظهري  األبا  جوردي  الإ�سباين 
مل  اأنه  اإل  النادي،  مع  عقده  لتجديد 
على  الر�سمي  التوقيع  موعد  يُعلن 
العقد اجلديد، وظهر األبا اول اأم�ش يف 
موؤمتر �سحفي بكامب نو معقل الفريق 

الكتالوين بجانب جو�سيب ماريا بارتوميو 
نائب  مي�سرتي  وجوردي  النادي  رئي�ش 
الرئي�ش، لإعالن التجديد ر�سميا، ي�سار 
اإىل اأن األبا وقع على عقد التمديد حتى 
2024 مع �رصط جزائي يف عقده بقيمة 

500 مليون يورو.

بر�سلونة يح�سن �ألبا بن�سف مليار يورو

ح�سار �أمني ي�ستقبل عودة نيمار للبي �أ�س جي
النهائي بامللعب تعادل �سعفني اأو ثالثة اأ�سعاف العدد الذي يتواجد بالظروف العادية بخالف تواجد العديد من �سيارات ال�رصطة، ولفتت ال�سحيفة اإىل اأن نيمار وجد مقر تدريبات بي اأ�ش جي حما�رصا بتعزيزات اأمنية م�سددة، واأن قوات الأمن املحيطة التي اأقيمت ع�رصا، اإل اأن مراحل تعافيه من اإ�سابته يف الكاحل ل ت�سمح له بالرك�ش.ال�ستعداد للقاء ديجون يف الدوري الفرن�سي، واأ�سافت اأن الالعب الربازيلي كان �سمن اآخر احلا�رصين للح�سة التدريبية �سمن برناجمه العالجي والتاأهيلي، واأ�سارت �سحيفة »لو باريزيان« اإىل اأن نيمار مل ي�سارك يف احل�سة التدريبية يف اإطار تواجد نيمار جونيور جنم باري�ش �سان جريمان يف مقر تدريبات الفريق الثنني املن�رصم، وذلك بعد 3 اأيام ق�ساها يف قطر  الدور ثمن  الباري�سي على �سفيح �ساخن بعد خروجه من  النادي  اأي ح�سور جماهريي، ويعي�ش  لدوري اأبطال اأوروبا باخل�سارة اأمام �سيفه مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي 1-3 الأربعاء املا�سي.رغم عدم وجود 

ريا�سة دوليةالأربعاء 13  مار�س 2019  املوافـق  ل 05 رجب   1440هـ 14



حممد م�سكني 

ال ميكن معانقة ال�شعر دون تراكم للتجارب احلياتية
حممد م�سكني �ساب جزائري كباقي ال�سباب  موظف و اإىل جانب ذلك �ساعر و كاتب باللغتني العربية و الإجنليزية  اإ�سافة اإىل الكتابة  ،  اأهوى املطالعة 

و الت�سوير الفوتوغرايف.
بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف كانت البدايات وملاذا 
اختار حممد ال�سعر؟

الكتابة كانت يل هاج�صا منذ ال�صغر 
لكنها  بالثانوي  بداياتي  كانت  و 
ق�صرية  ق�ص�ص  يف  حم�صورة  كانت 
اأول  كانت  قد  و  فقط  بالعربية  و 
تخ�ص�صي  بعد  بالإجنليزية  كتاباتي 
اجلامعي يف ال�صنة الثانية جامعي و 
هدا بعد درا�صتي للأدب الإجنليزي 

و الأمريكي و معرفة قواعده 
يف  اأزال  ما  اأنني  اأعتقد  لكنني 
اإل  هي  ما  اأم�صيته  وما  البدايات 
اأكرث يف  التورط  حماولت جادة يف 
اإليها و  الأعمق  النتماء  و  البدايات 
اأظن القراءة كانت بالن�صبة يل  الباب  

الأول لولوج بيت الكتابة

وجدت نف�سك مع جيل �سعري 
جديد كان يفكر بكتابة 

جديدة تتجاوز ما اأنتجه جيل 
الرواد ال�سعري يف اجلزار  ماذا 

ميكنك ان تقول ؟

الن�ص  عرف  لقد  احلقيقة  يف 
ال�صعري حماولت عدة للخروج عن 
حيث   ، عليه  ال�صائد  الفني  النمط 
بالإبداعات  حافل   م�صارا  �صهد 
التي ج�صدت متيزه و مراحل تطوره 

اإىل انتقاله اإىل ال�صعر احلر
خطاب  ظهر  الوقت  مرور  مع  لكن 
لل�صعر  البداية  ميثل  �صعري 
�صعراء  اجلزائري احلديث مع جيل 
جمدد و مقلد و جمرب يف الأ�صكال 
املختلفة ، �صخ�صيا ل اأ�صنف نف�صي 
و  بوابة  كان  فكل جيل  اأي جيل  مع 
همزة و�صل و توا�صل للإبداع للجيل 
ابداع �رشط  اأي  اأنا مع   ، يليه  الذي 
فريدة  و  مميزة  مل�صة  له  تكون  اأن 
اأو يعالج ق�صية ما  فاأنا  من خلل  
كتاباتي �صواء �صعرية اأو نرثية اأكتب 
اأو  �صعري  قالب  وفق  به  اأح�ص  ما 
و  اأعي�صه  ما  ي�صور  و  يج�صد  نرثي 

اأعاي�صه يف حياتي اليومية 
كان  مهما  فكل جيل  احلال  بطبيعة 
فقا  و  تتفاعل  كتاباته  فاإن  انتماوؤه 
التي  الق�صايا  و  مبادئه  و  لأفكاره 
انعكا�ص  هي  التي  و  لأجلها  يكتب 

لبيئته و زمانه

من خالل جتربتك اخلا�سة 
كيف تنظر اىل اأدوني�س؟

اأدوني�ص هو �صاحب مدر�صة خا�صة 

بال�صعر العربي انتهجها طوال حياته 
و  ال�صعر  و  احلداثة  رمز  اأنه  كما 
الأدب يف عاملنا العربي كما اعتربه 
اثارة  العرب  ال�صعراء  اكرث  من 
للجدل فهو قام ببلورة منهج جديد 
اللغة  على  يقوم  العربي  ال�صعر  يف 
على نحو فيه قدر كبري من البداع و 
التجريب ت�صمو على ال�صتخدامات 

اللغوية التقليدية

حدثنا عن موؤلفك وا�سدار 
الذي �سدر عن دار املثقف  
، العنوان واأ�سباب اختياره 

ومو�سوعات املولود اجلديد 
وملاذا اخرتت دار املثقف عن 

غريها ؟

  A journey within myself
دار  عن  �صدر  ا�صدار  هو  موؤلفي 

املثقف باللغة الجنليزية 
جاء املوؤلف يف  25 ق�صيدة حملت 
طابع اإن�صاين تغلبه العاطفة ، حتدثت 
خمتلفة  �صعورية  جتارب  عن  فيه 
الأنثى   ، والأمل  بني احلب  امتزجت 

والأنوثة ، الغياب وال�صوق 
للقارئ  اي�صالها  اأردت  التي  الفكرة 
كل  لنف�صه  نف�صه  من  يجعل  اأن  هي 
على  لذاته  بال�صكر  متقدما  �صيء 
دائما  ووجودها  و�صربها  حتملها 
اإىل جانبه و قد اخرتت دار املثقف 
اثراء  يف  كبري  ا�صهام  من  لها  ملا 
ال�صاحة الثقافية اجلزائرية وملا لها 
الوطني و  من �صدى على امل�صتوى 

الدويل 

اإ�سدارك باللغة الجنليزية 
،ما هو التحدي الأكرث �سعوبة 
يف كتابة ال�سعر بالإجنليزية  
اأو لنقل  الكتابة بلغة الخر ؟

احلفاظ  هو  �صعوبة  الأكرث  اجلانب 
تاأثري  احداث  مع  اللغة  جمال  على 
الذي  القارئ  على  حقيقي  جمايل  
احلفاظ  يجب  لذا  اللغة  يعرف  ل 
على البعد الغريب للق�صة ب�صاعرية 
توازن  خلل  من  للقارئ  جذابة 
عند  اجلميلة  الأجنبية  لتحقيق 
اجتماع اللغة مع الغربة يف الرتجمة 
احدهما  عن  التخلي  عن  عو�صا 

ل�صالح الآخر
حقا  الأ�صعب  التحدي  اأن  اأرى  كما 
ال�صعر هو �صياع املعنى  يف ترجمة 
ل  الكاتب  اأو  فال�صاعر  اجلوهر  و 
تاريخ و  بثقافة و  اأن يكون ملما  بد 
ي�صيع  فاملعنى  اأخرى  عدة  جوانب 
بني الكلمات اإن مل حت�صن ترجمتها 

فقبل كل �صيء فالرتجمة يف نظري 
هي ترجمة الح�صا�ص قبل اأن تكون 

ترجمة الكلمات
اأو  �صعري  ن�ص  ترجمة  فعند 
و  امل�صاعر  ترتجم  اأن  يجب  نرثي 
الكلمات  بني  املختبئة  الأحا�صي�ص 
تختلف  فالكلمات  ال�صطور  بني  اأو 
هو  الح�صا�ص  لكن  اللغة  باختلف 
و  ال�صعوب  كل  تعرفها  واحدة  لغة 
هي  احلقيقية  فالرتجمة  الأجنا�ص 

ترجمة الح�صا�ص و ال�صعور

ملاذا يعترب القارئ العربي 
الكتابة بلغة الآخر اإ�سافة 

ذات قيمة اأدبية؟

يف راأيي اأظن اأن الإ�صافة احلقيقية 
اأفكارك و معتقداتك و  اي�صال  هي 
من  جمايل  اأدبي  باأ�صلوب  طرحها 
اأجل اختزالها يف �صورة نقيه �صافية 
ت�صل للقراء بلغات اأخرى فهي مراآة 
اأو انعكا�ص للمثقف و للقارئ العربي 
نافدة  اأنها  كما  �صواء   حد  على 
ملمح  على  للتعرف  العرب  لغري 
يف  الغو�ص  و  العربي  املجتمع 
تفكريه و التعرف على ثقافته فهذه 
املثقف  يريدها  التي  ال�صافة  هي 
بنف�صه  التعريف  وهو  القارئ  اأو 
الكثري  اأن  اأخفيك  ل  لأنني  للآخر 
ت�صيع  العربي  املثقف  ملمح  من 
فالكتابة  لهدا  الرتجمة  يف  تندثر  و 
بلغة الآخر تبقي على هاته امللمح 
ت�صفي  و  روحا  تعطيها  و  تقويها  و 
خلل  من  اجلمايل  الرونق  عليها 
لغة الآخر لتعطيه ال�صورة احلقيقية 
يعاي�صها  لتجعله  ال�صورة  و  بال�صوت 
و جمالها  ب�صموليتها  بلحظة  حلظة 

العربي

هل ترى اأن كتابتك باللغة 
الجنليزية وهي اللغة 

املعتمدة عامليا  اأن تفيد القراء 
يف جميع اأنحاء العامل؟

اأ�صاهم و  اأن  اأحاول قدر امل�صتطاع 
لو بقليل بالتعريف و ت�صوير املثقف 
العربي  و  خا�صة  ب�صفة  اجلزائري 
الفائدة  حقيقة  و  عامة،  ب�صفة 
تلك  اأكون  اأن  هي  اأرجوها  التي 
النعكا�ص  ذلك  تعطي  التي  املراآة 
احلقيقي ل�صورة املثقف اجلزائري 
مييز  وما  اجلزائري  املجتمع  و 
اللغة الجنليزية على خمتلف لغات 
التي  الوحيدة  اللغة  اأنها  هي  العامل 
تفهمها  و  تتكلمها   ال�صعوب  كل 
فهي اللغة الوحيدة التي متكنك من 

الرغم  على  اأجمع  العامل  خماطبة 
من تنوعه اللغوي و اختلفه

ملاذا يكت�سب الأدب العربي 
الكال�سيكي اأهمية للقراء 

املعا�سرين يف العامل الناطقة 
باللغة الإجنليزية؟ وكيف 
ميكنك منع �سياع الفروق 

الدقيقة يف اللغة العربية يف 
الرتجمة؟

الكل�صيكي  العربي  الأدب  يعترب 
قليلة جدا من  واحدا من جمموعة 
التي مازالت تقراأ  العامل  الآداب يف 

بعد اأكرث من األف �صنة من كتابتها
ال�صوار  احلالت  بع�ص  يف  هناك 
الدللت  بع�ص  اأو  ثقافيا  املحددة 
الثقافات  مع  تتقاطع  ل  قد  التي 
احلالت  هده  مثل  يف  الأخرى 
التف�صريية  امللحظات  ن�صتخدم 
يف نهاية الكتاب و كذلك يجب �رشح 
جوانب معينة يف املقدمة عن ثقافة 
ن�صاأ  التي  البيئة  و  ال�صاعر  م�صار  و 
فيها و الزمان و نرتك الباقي للقارئ 
لي�صبح و يغو�ص يف خميلته و ي�صهد 
اأن  كله  هذا  من  املغزى   ، تطورها 
العقل الب�رشي يت�صابه بني الثقافات 

و عرب الع�صور
لقد بداأ الكثري من الأدباء وال�صعراء 
كم�رشوع  الرتجمة  بفعل  يقتنعون 
الكل  من  اإميانا  وح�صاري  فكري 
اإ�صافة  من  الرتجمة  به  تاأتي  مبا 
معرفية وثقافية تعود بالفائدة على 
توا�صليا  بعدا  ومتنحها  الآداب  كل 
كل  الكتابة  �صتوا�صل  هل  مطلوبا.  
اعمالك باللغة الجنليزية ام �صيظل 
الأوىل  التجربة  الول   ا�صدارك 

والوحيدة ؟؟
للتعبري  ال�صعوب  �صيلة  و  الأدب  يعد 
عن ثقافتها ح�صارتها و اأفكارها اأما 
ترجمة الأدب فتعترب اأق�رش الطرق 
للتعرف على الآخر لكن العديد من 
طي  يف  تبقى  ترتجم  التي  الكتب 
بها  التعريف  يتم  مل  اإذا  الن�صيان 
اأو  املتلقي  طريق  عن  كاف  ب�صكل 

املجلت الثقافية
كما اأن قلة القبال الوروبي و الغربي 
ب�صورة عامة على املوؤلفات العربية 
املرتجمة اإىل اللغات الأجنبية رغم 
اجلهود املبذولة �صببه اكتفاء الغرب 
بالنتاج الأدبي الدي متلكه مند فرتة 
طويلة ا�صافة اإىل عائق اآخر وهو اأن 
ال�صيغة  اإىل  مييلون  العرب  الأدباء 
لكن  الغرب  اأدباء  عك�ص  البلغية 
رغم ذلك فاإنه من ال�رشوري ترجمة 
الأعمال اإىل لغات اأخرى و خ�صو�صا 
بداأ  قد  بالرتجمة  الهتمام  اأن 
اأهمها حداثة  متاأخرا لأ�صباب عدة 

تاريخ الرواية العربية 
من  الثاين  ال�صطر  يخ�ص  فيما  اأما 
اأرى   ، نعم   هي  فاإجابتي  �صوؤالك 
اأمر  الثقايف  التنوع  اأن  نظري  يف  و 
و  و هو مك�صب  منه  بد  ل  و  حتمي 
اأنا اأوافقك الراأي فاللغة الإجنليزية 
لها �صدى عاملي و هي لغة عاملية 
و  تتحدثها  ال�صعوب  وخمتلف 
ميزة  يعطيها  وهذا  بها  تتوا�صل 
فريدة بحكم متكني منها �صاأبقى و 
الإجنليزية  باللغة  كتاباتي  �صاأوا�صل 
التكنولوجيا  تطور  ظل  يف  خا�صة 
الذي  الجتماعي  التوا�صل  وو�صائل 
الوحيدة  هي  اأخرى  ميزة  يعطيها 

التي تنفرد بها

ال�رشورات  اإحدى  الرتجمة  ت�صكل 
الأ�صا�صية التي ت�صمح بربط ج�صور 
وال�صعوب  الثقافات  بني  التعاي�ص 
  ، الأجيال  بني  التوا�صل  روح  ودعم 
الرتجمة يف خلق حوار  ت�صاهم  كما 
معرفة  على  يقوم  �صامل  اإن�صاين 
واخلربة  الراأي  تبادل  عرب  الآخر، 
والأفكار ... غري اأنه مع هذه الأهمية 
التي تكت�صبها الرتجمة كفعل ثقايف، 
تنت�صب اأمام املتلقي اأ�صئلة عديدة 
اأبرزها  من  لعل  بقوة  نف�صها  تطرح 
مبدى  يرتبط  ما  اإحلاحا  واأكرثها 
نقل  يف  الرتجمة  هذه  م�صداقية 
للن�ص  احلقيقي  اأو  احلريف  املعنى 
يندرج حتت  وما  الأ�صلي من جهة، 
املرتجم  تفاعل  واأ�صكال  اإ�صكال 
ثانية  جهة  من  املرتجم  الن�ص  مع 
بن�ص  يتعلق  الأمر  اإذا كان  ، خا�صة 
اإبداعي ي�صتند اإىل مقومات جمالية 

وفنية

 يف راأيك كيف نحدد �سالحية 
الن�س املرتجم؟؟

على  تعتمد  الرتجمة  اأن  براأي  اأنا 
كان  فاإن  املرتجم  العمل  اأو  الن�ص 
الن�ص علميا فرباأيي الرتجمة يجب 
اأو  حذف  بل  دقيقة  جد  تكون  اأن 

ا�صافات 
اأدبيا  العمل  اأو  الن�ص  كان  واإذا 
يف  التامة  احلرية  له  املرتجم  فهنا 
فهو  العمل  اأو  الن�ص  مع  التعامل 
الأ�صلي  الن�ص  من  احلذف  يف  حر 
ملئما   يراه  ما  ح�صب  ال�صافة  اأو 
و  الفنية  ال�صيغة  على  للإبقاء 

اجلمالية للعمل الأ�صلي
بكون  اأن  املرتجم  على  اأرى  كما 
عن  م�صبقة  درا�صة  اأو  معرفة  له 
التنوع  و  كالبيئة  الن�ص  اأو  العمل 
يف  تتفرع  التي  و  الختلف  اأو 
تعدد  يف  تتمثل  متنوعة  فعاليات 
و  ال�صلوك  قواعد  و  املعتقدات 
الفنون و  القانون و  اللغة و الدين و 
العادات و التقاليد و الأعراف التي 
لنا  بنقل  لكن  جمتمع  اأي  بها  يت�صم 
العمل  اأو  الن�ص  عن  وا�صحة  �صورة 

املرتجم حتى يكون مبقدور القارئ 
فهم توايل و �رشد الأحداث بطريقة 

ل تخلو عن اجلمال الفني

هل �سرنى ال�ساعر حممد يف 
عمل ابداعي �سردي قريبا ؟

النتهاء  من  اأقرتب  اأنا  احلقيقة  يف 
وهو  بالعربية  اجلديد  ا�صداري  من 
من  ق�صايا  رواية حتاكي  عن  عبارة 
القيام   نية  على  اأنني  كما  جمتمعنا 
برتجمته اإىل الجنليزية فور انتهائي 

منه

ماهي الطموحات امل�ستقبلية 
على �سعيد الكتابة وال�سخ�سي 

؟

موا�صلة  هو  طموحي  احلقيقة  يف 
الكتابة و البداع و الو�صول اإىل قلب 
و عقل القراء ونيل كتاباتي اعجابهم 
فالكاتب اأو ال�صاعر مهما كان �صيته 
يبقى طموحه اأن تخرتق كتاباته روح 

القارئ 
اإىل  اأطمح   مبتدئ  ككاتب  فاأنا 
الكتابة  جمال  يف  جتربتي  �صقل 
اأن جتد و ت�صق  باللغة الإجنليزية و 
طريقها للعاملية واأن تلقى رواجا و 
الفئة  و  للقراء  خا�صة  وا�صع  �صدى 
املهتمة باأدب اللغة الجنليزية �صواء 
ال�صعري اأو النرثي اأما على ال�صعيد 
ال�صخ�صي فطموحي اأن اأرى اأعمايل 
من�صورة و معرو�صة عرب العامل و لها 

�صدى و تاأثري عاملي

كلمة اأخرية ؟ 

امتناين  و  ب�صكري  اأتقدم  اأن  اأريد 
عرفانا  املوقرة  جلريدتكم  الكبري 
اجلبارة  و  الكبرية  لإ�صهاماتها  لها 
الفني  و  الثقايف  الو�صط  اثراء  يف 
العربي  و  خا�صة  ب�صفة  اجلزائري 
ب�صفة عامة ،  كما اأحيي كل القراء 
منربكم  من  عرب  اأو  جزائريني 
مت�صحفي  و  قراء  خا�صة  و  هذا  

جريدتكم
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خطوط الرخام
يف اأيام املدن الكربى  اتيحت يل فر�س القرتاب منه ، �صرت اأعرفه 

اأكرث ، وما �صدين م�صحة احلزن املختبئة بني تفا�صيل وجهه فتطلع كلما 
ا�صتد قلقه ، وحزن بني لغة  كالمه يف مدح اأو هجاء ، واملدن الكربى 

�صارت خمتزلة عنده مبقولته ال�صهرية تلك ، والتي طاملا  كان يكررها 
يف اأوقات �صيقه وفى الأ�صد منها عند  نوبات قلقه ال�صديدة التي جتعله  

كائنا  اآخر لي�س اأبدا » �صم�س الدين » الذي يقا�صمك الأيام .

ي�صني بوغازي

وط�أة  �ص�رت ممرا حلمل  قولته  
فك�ن   ، احلزن  و�صدم�ت  الأمل  
اولئك   و  عرفوه  الدين  القرويني 
الدين دخلوا  دوائره اليومية ممن 
�صهراته حني  او  ق��صمهم حرفته 
تنتهى  ل  التي  املجنونة  عربدته 
، جميع�  اأده�صتهم  قولته ، فلقد 
، بل  حفظت   ظهر قلب �رسيع� 
م�ألوف�  ا�صحى  ا�صتعم�له�  ان 
الي�م   ملم�ت  �صد  حميطه   يف  
الع�صرية التي تواجه القرويني يف 
�رست   قولته    ، الكربى    املدن 
زمن   منذ  احفظه�  بدوري 
ظهر  عن   احفظه�   ، ك�أترابي 
قلب  فقد اختزلت   �رس امل�أ�ص�ة 
مدينة   « اله�مه   منقطع  ب�أبداع 
الروؤو�س  و  املقطوعة  ال�ص�بع 

امله�صمة » 
الفرن�صي  بعمرانه�   واملدن 
الكولوني�يل ال�ص�هق   الذي  �ص�ر 
ب�لي�  مع مط�لع اللفية اجلديدة 
التي  ك�لأفك�ر    مت�م�   ب�لي�   ،
 ، قريتي   اي�م  عقلي  يف   �صكبت 
لأول  والفو�صى   احلزن  طلع  مل� 
يل  وقيل  همجيته  �ص�هرا   مرة 

كذب الرواية  ، وحني بداأ احلزن  
الع�ئالت  وي�صتت  الدم�ر  يرتكب 
يف  اله�دئة   الي�م  بن�صق  ي�رس  و 
مل  و  اجلميع  �ص�ع  اىل   ، قريتي 
تبقى �صوى الذكرى ؟ تلك الفك�ر 
والظ�ملني  الظلم   عن  القدمية  
واملتقلبة    ، نف�صه  احلزن   قدم 
املزاج  بني انواء  الليل والنه�ر يف 
جنون  المكنة و الوقت ،  مت�م� 
مثلم� مزاج� عرفته يف  الع�هرين 
لهم  يوؤرخ  الدين  والع�هرات  

ب�لأجي�ل  يف املدن الكربى  .
 « �صيزييف   « لأن  اجتني  ل�صت   
 « ق�ل  غ�صب  حني  مرة   نف�صه 
فندقي   ك�ملدينة  التي ل تخجل 
  ، ق�ل  وم�   مفردته   حريتني    «
لقد ك�نت  املدن الكربى  حق� ل 
تخجل  يف  ان جتعل احلزن ح�دا  
ي�صتلم  حني  يرحم  فال  ك�ل�صيف  
احلزانى  ، وا�صتد  حدة  يف اي�م 
الفو�صى  حني �ص�ر احلزن  ق�صم� 

لكي تظل قيد احلي�ة .
امله�صمة  الروؤو�س  مدينة   «
يف  ك�ن    « املقطعة  والأ�ص�بع 
اأح�يني  كثرية يتلفظ هده املقولة 
واملدينة  ترتب اي�مه  يف كل يوم  
جتلي�ت  من   الكثري  الكثري  على 

احلزن . واأن�صته الكثري الكثري من 
ا�صتقدمه�  التي  اجلميلة  الأ�صي�ء 
اقل  ا�صحى   ، قريتي   من   ل 
يعد  فلم   ، حدرا  واكرث  اهتم�م� 
يختلط ب�صهولة  مع من ل يعرفهم 
�ص�ر خوف� غريب�  ي�صكنه مبجرد 
انه  الغريب   ، الغرب�ء  يلقى  ان 
نف�صه تراه املدن غريب� ل يط�ق 
عنده  الكالم   �صهوة  ف�ص�رت    .
مندوحة  ول  تط�ق   ل  ت�صري  
ام�مه غري جم�راة رغبته. فيتقلب   
فوؤاده هكذا حزن وكالم ب�طني و 
اإىل وقت مت�أخرا من الليل.  فال 
النوم  ول  ين�صب  هواج�صه  �صيل 

ي�صتقر يف فرا�صه.  
يحدث اأن يبقى ج�ل�ص� يف كر�صي 
مت�أخرا.   وقت  اإىل  احلديدي 
مك�نه يعرفه جيدا  يدرك جميع 
يتقن  �ص�ر  المتدادات من حوله 
كثريا  قراءة البع�د و امل�ص�ف�ت  ، 
وجل�صته  هده ملرات كثرية تكررت 
. جل�ص�ت مبق��س اأي�م عمره كله 
�ص�ركه  املك�ن  هذا  �ص�ع.  الذي 
وخيب�ت  وانت�ص�راته  هزائمه 
قلبه والك�ذيب  وال�صع�دة  ، علي 
هذا الكر�صي كتب ر�ص�لته الأوىل 
خ�رس  كم�  خ�رسه�  التي  حلبيبته 
ا�صي�ء كثرية  ، حبيبته لكم اأعطت 
بعد  �صدق  عندم�  معنى   لأي�مه 
دخوله املدن الكربى انه ي�صتطيع 
ان يبني حي�ة ع�دية هن� ، كهوؤلء 
 ، بتنهم  يعي�س  ان  يجتهد  الدين 
ف�صال  ف�ص�  لقد  ي�صتطع  مل  لكنه 
ذريع� يف ان ي�صري  كم� الخريني 

.
وقت  ذات  يف  ممنوع�   حب�  ك�ن 
ل يذكره ب�لتحديد ، ق�ل يل مرة 
ام�مي  فتمر  الن  اتذكره�    «
تع�صق  التي  ك�له�لت  خميلتي 
حم�ق�ته   حتى   « ابدا  تفهم  ل  و 
ي�صطو  كم�  عليه   ت�صطو  ك�نت 
فتدخل  اأ�صت�ذان   دون  �ص�رق� 
عليه خلوة اي�مه وتف�صد كل �صيء 
؟ حم�ق�ت  الفندق احلديقة عند 
معي  ق�ص�ه�  التي  الأخرية  اي�مه 
قبل ان ي�ص�فر منذ مدة طويلة  ، 
خ�مت�  ك�ن  كيف  ب�مل  يتذكر  ك�ن 

يف يد دلك ال�صيزييف .
 ، حي�ته  وترتيب  طقو�صه  كل 
انه  و  يتكرر  �صيء  كل  وجل�صته  
الث�بت الوحيد  التكرار الذي ك�ن 
اي�م املدن الكربى  ، اىل ان غدا 
اىل  منه  املتوحد  اىل  اقرب  
واحلزن  ال�صمت  بني    ، الن�ص�ن 
والدمع يغت�صل  من هذه  الو�ص�ف 
بال توقف ولي�س غري هذا مت�ح� 
التي  ال�صيقة  مربع�ته  يف  له 
احلديقة  كر�صي    ، تخنقه  تك�د 
احلديدي لي�س الآن بداأت حك�يته 

معه ،   ذاك  الكر�صي احلديدي 
لط�مل� اأ�صلمه اأن��ص� قبله  الكثري 
من الحالم ،  كل ليلة يغفو على 
وك�نه  ؟   يكتمل  لن  حلم  ق�صة 
رمت  من   الخرين  دون  الوحيد 
يف  احلزن   من  قطعة  الدني�  به 
م�ص�رات الت�رسد ، �صي�ن هن� فوق 
هدا  الكر�صي  واحلديد  يت�ص�وى 
لون ل حك�ية  اجلميع ل �صكل ل 
بظالمه  يخفي   امل�ص�ء  لن   ،
الهوي�ت و الوجوه فال يبقي �صوى 

الرتك�ب ؟
ك�ن يدرك جيدا ، ان احدهم   يف 
احلديقة  ممكن ان يكون ج�ل�ص� 
يف مك�نه فوق الكر�صي احلديدي 

.
 » اأيته� املدينة األ ت�صتحني ، مل� 
ت�أخذ �ص�ع�تك  هوؤلء يف  غيب�ت  
احلزن  فال يعرفون   متى يعودون 
، ومل�  حترقهم اأي�مك حتت نري 
يقذف  ومل�    ، والعذاب  امل�أ�ص�ة 
الفرح  من  املفرغ   وقتك  بهم 
يف  الجت�ه�ت  كله�  فرتاهم يف 
يت�ص�قطون  ورق�   نه�ية املط�ف 
خريفي� ، ينحدرون  ول ي�صعدون  
يحزنون   ، ي�صحكون  ول  يبكون   ،

ول يفرحون ، األ ت�صتحي.
اأن  اللي�يل  اإحدى  يف  »يحدث 
قبل   ، ف�رغ�  الكر�صي  يجد  ل 

وغرب�ء   ، هم  احدا  ي�صغله  ان  
البوح  ي�صكنهم  هوؤلء  الكرا�صي 
اأن  اإىل  دواتهم  يحدثون  فرتاهم 
تلمح  واأنت   ، جم�نني   تخ�لهم 
واحد منهم لأول مرة . لو ق�دتك 
امل�ص�ءات   اإحدى  يف  قدم�ك  
ومررت بتلك احلديقة ليال ، فلن 
تخفيك �رسه� ،  �صتبوح  لك بكل 
ترغب  ان  دون  وبوحه�   ، �صيء  
هن�  البوح   ، عليه  الطالع  يف 
على هذا الكر�صي احلديدي ويف 
فهو   ، يطلب  ل  احلديقة  جنب�ت 

ملن ي�ص�ء.
البوح   توزع   الكربى  املدن  عنده 
الع�ص�ق  بوح   ، به  تعي�س  فهي 
ال�ص�ئعني  بوح   ، واملظلومني 
الذي  املن�صيني  بوح   ، واخل�ئفني 
بوح  وك�ن   ، هوي�تهم  ا�ص�عوا 
لأنه  عنده  ا�صتثن�ئي�  احلديقة 
رمب�  قريب منه ومي�ر�صه كل ليلة 
احلديقة  بوح  عن  بعيدا  ولي�س   .
هن�ك من تركوا  للتو  على رم�ل 
يعبئون  ليلة  اأ�رسارهم  كل  البحر 
ق�ص�ص�  النجم  ويرا�صلون  املوج 
اأيه�  اآه   ، الفجر   عند  متوت 
البحر لكم �رسق موجك حك�ي�ت 
ظلم�ت  اىل   وع�د   الب�ئ�صني 
اأ�رسارهم  مبقي�   ، املحيط 
ذاكرة  مللح  ورمل البحر وكر�صي 

 ، �صي�عه  جراح   في�   ، احلديقة 
هن� اجلميع مي�ر�صونه فال تكرتث 
ي� قلب ثمة من يبنى حي�ته فقط 
على الكالم . ولأنه اكت�صف  بعد 
انه�   الي�م   م�ص�يرة   من   زمن  
غلى  تلبث  ل  مت�م�  الكالم   كم� 
تلقى  بل  عظمت  مهم�  ق�عدة 
عجل   على  تلقى   ، حدر  دون 
الي�م   و  وال�ص�ع�ت   الدق�ئق 
اىل ان تغدو عمرا ف�رغ� ي�صتمر 
اليومي   م�ص�يرة  على  مرغم� 
فتقول    ، ال�ص�ع�ت  حملت  وم�  
احداثه� واحزانه� و م�آ�صيه�  دون  
رادع  ميكنه ان ي�صوب م� تقوله  
احالمهم  حول  ي�صريون  فيمن 
واجلدران  الوقت  �صفتي  بني 
.عنده املدن الكربى توزع  البوح   
ا�صته�ء لإع�دة مليء الفراغ الدي 
ت�رسخ منه ، فهي تعي�س به  وعليه 
ب�لقدر  م�صدره  يهم  ل  بوح    ،
الدي يهم جتليه  ، بوح ال�ص�ئعني 
التي  الهوية  وبوح  واخل�ئفني 
فر  التي  الفو�صى  و  احلزن  رفعه 
لكنه وجده� يف  قريتي  من  منه� 
املدن الكربى ا�صد بط�ص� ، وجده  
احلديقة    يف  اآخر   نوع  من  بوح  
ا�صتثن�ئي� عنده  ، ولأنه قريب منه 
الكر�صي  فوق  ليلة   كل  ومي�ر�صه 

احلديدي.    

 حلقة 10
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بوا�سطة املركز الوطني للكتاب

ال�سعي لرتقية الكتاب اجلزائري 
والإنتاج الأدبي وطنيا ودوليا

ت�سعى اجلزائر اإىل ترقية الكتاب اجلزائري عرب العتماد على املوؤ�س�سات التي تعطي دفعا 
قويا  وهذا بغية احتالل مكانة تليق به على امل�ستويني الوطني والدويل   ومن اأبرز املراكز 

التي تهتم بخري جلي�س املركز الوطني للكتاب التابع لوزارة الثقافة الذي يعمل جاهدا 
من اأجل حتقيق حركية ثقافية واأدبية يف جمال الن�سر والتوزيع والت�سويق  يف اجلزائر 

والوطن العربي للم�ساهمة يف التعريف باإبداعات املبدعني اجلزائريني عامليا .

حكيم مالك 

امل�ساركة يف ال�سالون 
الدويل للكتاب باجلزائر 

»�سيال«

مع  بالتعاون  املركز  هذا  ويقوم  
ال�رشكاء  يف امليدان  على امل�ستوى 
ور�سات  عدة  بتنظيم  الوطني  
باملدرا�س  من اأجل تر�سيخ ثقافة 
اإ�سافة   الطفل  عند  املطالعة  
للمكتتبني  تكوينية  دورات  لتنظيم 
باخلربة  باال�ستعانة  والنا�رشين  
اإعالمية  بن�ساطات  مع  االأجنبية  
الكتاب  ترقية  اأجل  من  حت�سي�سية 

خمتلف  تنظيم  عرب  اجلزائر  يف 
تخ�س  التي  وامللتقيات  الندوات 
وتقييم  ومعاينة  والن�رش  الكتاب 
جلان  قبل  من  الكتب  خمتلف 
االإنتاج  حت�سني  اأجل  من  املركز 
وامل�ساركة يف  اجلزائر  االأدبي يف 
باجلزائر  للكتاب  الدويل  ال�سالون 
وندوات  اأن�سطة  »بعدة  »�سيال 

ولقاءات علمية.

ت�سجيع جميع اأ�ساليب 
التعبري الأدبي

ويف ذات ال�سياق فاملركز الوطني 
للكتاب  يعتمد على  مهام  كثرية  

وهذا  وتطويره   الكتاب  لرتقية 
اأ�ساليب  جميع  ت�سجيع  طريق  عن 
يف  وامل�ساهمة  االأدبي  التعبري 
بجميع  االأدبية   االأعمال  ن�رش 
عمل  كل  واقرتاح   اأ�سكالها  
امل�ساعدة   �ساأنها  من  ومبادرة  
وتوزيعه   الكتاب  ن�رش  تفعيل    يف 
مع  العمومية   املطالعة  وترقية 
بها  مير  التي  املراحل  كافة  دعم 
كل  حول  الراأي   واإبداء  الكتاب 
الثقافة   لوازرة  يوجه  م�رشوع  
امل�ساعدة   على  احل�سول  بهدف 
ملختلف   املوجهة  واالإعانة  
الكتاب  مراحل  يف  املتدخلني 
الثقافة   وزارة  من  بطلب  وذلك 
ودرا�سات  بتحقيقات   القيام  مع 

الكتاب  واملتمثلة يف جمع  حول  
وح�ساب  وحتليل جميع املعطيات  
واالجتماعية  االقت�سادية 
وغريها  واالإح�سائية   والثقافية 
ون�رش  باملطالعة  املتعلقة   
وكذا  وتوزيعه   وطبعه   الكتاب 
والتقييم  الدرا�سة   مبهام  القيام  
جمال   يف  واال�ست�سارة  واخلربة 
لقطاع  التابعة  املطالعة   مكتبات 
تنظيم   يف  وامل�ساركة  الثقافة 
وتظاهرات  ومعار�س  لقاءات 
اجلزائري  الكتاب  برتقية  متعلقة 
واإ�سعاعه.     اتفاقيات التعاون مع 
اخلرباء الدوليني يف جمال الكتاب

 ومن اآفاق املركز الوطني للكتاب 

الور�سات  عمل  يف  املوا�سلة 
طريق  عن  باالأطفال،  اخلا�سة 
مدرا�س  خمتلف  على  تعميمها 
دليل  اإعداد  اإىل  اإ�سافة  الوطن، 
بالتن�سيق  اجلزائريني  النا�رشين 
اإجراء  مع  الوطنية  املكتبة  مع 
املقروئية   حول  ميدانية  درا�سة 
ملتقيات  تنظيم  مع   اجلزائر  يف 
واأيام درا�سية خا�سة مع املهنيني 
جمال  يف  االجتماعيني  وال�رشكاء 
الكتاب مع تنويع اتفاقيات التعاون 
جمال  يف  الدوليني  اخلرباء  مع 

الكتاب .

املركز الوطني للكتاب يف 

�سطور....

 مت اإن�ساء املركز الوطني للكتاب 
مبر�سوم رئا�سي رقم 09-202 يف 
27 مار�س 2009 وهو يعد موؤ�س�سة  
تتمتع  اإداري،  عمومية ذات طابع 
واال�ستقالل  املعنوية  بال�سخ�سية 
املايل حتت و�ساية الوزير املكلف 
املركز  جمل�س  ويدير  بالثقافة  
ويزود  مدير  وي�سريه   توجيه  
ومتخ�س�سة  دائمة  جلان  باأربع 
االإبداع  جلنة  يف   واملتمثلة 
ال�سباب  كتاب  وجلنة  والرتجمة 
وجلنة  والتوزيع   الن�رش  وجلنة 

االأن�سطة املتعلقة  بالكتاب. 

ميهوبي يوؤكد ت�سليم اأزيد من 10 اآلف بطاقة فنان عرب الوطن
الدين  عز  الثقافة،  وزير  اأكد 
زيارة  اأم�س خالل  اأول  ميهوبي،  
عمل اإىل والية جيجل ت�سليم اأزيد 
على  فنان  بطاقة  اآالف   10 من 

م�ستحقيها عرب الوطن.
الثقافة  بدار  الوزير  اأو�سح   و 
اأ�رشف  حيث  اأو�سديق  اعمر 
بطاقات  من  عدد  ت�سليم  على 
حملية  فنية  وجوه  على  الفنان 
بطاقة  من  اال�ستفادة  »تعميم  اأن 
جميع  لي�سمل  متوا�سل  الفنان 
»�ستكون  باأنه  م�سيفا  الفنانني«، 

لهم م�ستقبال امتيازات اأخرى«.

بكل  اأي�سا  ميهوبي  اأ�ساد  و 
االإجنازات التي حققتها اجلزائر 
حتى  و  الثقايف  املجال  يف 
ال�سنوات  يف  االأخرى  املجاالت 
ا�ستتباب  »مع  خا�سة  االأخرية 
الو�سع االأمني و قانون امل�ساحلة 
�رشورة  على  موؤكدا  الوطنية«، 
واملحافظة على هذه  االعرتاف 
املكت�سبات و »جعل اجلزائر فوق 

كل اعتبار«.
و زار الوزير بدار الثقافة معار�س 
متنوعة للفنون الت�سكيلية واخلط 
التقليدية  ال�سناعات  و  العربي 
و  االأدبي  اجلناح  عن  ف�سال 

الثقافية  النخبة  اإ�سدارات 
حول  عر�سا  تلقى  كما  بجيجل، 
لي�ستمع  بالوالية  قطاعه  واقع 
لبع�س  �سعرية  الإلقاءات  بعده 

املواهب ال�سابة.
على  اأي�سا  ميهوبي  اأ�رشف  و 
اتفاقية  على  التوقيع  مرا�سم 
املديريتني  بني  ما  تعاون 
اخلدمات  و  للثقافة  املحليتني 
اجلامعية تهدف الإبراز و ت�سجيع 
اجلامعي  الو�سط  يف  املواهب 
باالإ�سافة اإىل التواأمة يف الربامج 
الثقافية. و كان الوزير قد اأكد يف 
الوالية على  لهذه  زيارته  م�ستهل 

و  الثقايف  الفعل  دعم  »�رشورة 
الوالية«  بهذه  الفاعلة  اجلمعيات 
–كما قال-  واأنها تفتخر  ال�سيما 
الثقافية  و  االأدبية  الرموز  بعديد 
داخل  ال�سيت  ذائعة  والتاريخية 
العيد  اأبو  اأمثال  الوطن  خارج  و 
و حممد  عبا�س  فرحات  و  دودو 

ال�سديق بن يحيى.
اأوىل  يف  الثقافة  وزير  عاين  كما 
املكتبة  اإجناز  م�رشوع  حمطاته 
العمومية  للمطالعة  الرئي�سية 
باملدخل ال�رشقي ملدينة جيجل 
بور�سته  االأ�سغال  تقدمت  والذي 

بن�سبة 90 يف املئة.

و قد تطلب هذا املك�سب الثقايف 
ب«الهام«  الوزير  و�سفه  الذي 
مليون   355 من  اأكرث  تخ�سي�س 
املكتبة  جناح  �سي�سم  حيث  دج 
وقاعة املوؤمترات وثالث قاعات 
جناح  عن  ف�سال  للمطالعة 
على  الوزير  األح  قد  و  اإداري. 
يجب  كما  الف�ساء  هذا  ا�ستغالل 
كل  مواكبة  �رشورة  على  م�سددا 
االحتياجات  لتلبية  التطورات 
املكتبة  هذه  باعتبار  الثقافية 
دائم  ا�ستقطاب  مركز  �ستكون 

للنا�سطني فيه واملهتمني به.
بنف�س  ميهوبي  الدين  عز  واطلع 

املوقع على اأ�سغال اإجناز امل�رشح 
 730 له  خ�س�س  الذي  اجلهوي 
مليون دج حيث اأكد على �رشورة 
االلتزام باملعايري املعمول بها يف 
بناء مثل هذه املرافق ال�ستغالله 
ثقافية  اأن�سطة  يف  م�ستقبال 
تفعيل  على  اأي�سا  م�سددا  وا�سعة 
عند  اجلهوي  امل�رشح  هذا  دور 

ا�ستالمه بهذه الوالية ال�ساحلية.
خالل  الثقافة  وزير  واأ�رشف 
تد�سني  على  كذلك  الزيارة  هذه 
الثقافة  ملديرية  اجلديد  املقر 

بالوالية.
ق.ث 

الكاتبة لبنانية فينو�س خوري-غاتا ت�سدر كتابا عن �ساعرة رو�سية بارزة
ي�سلط  كتاب  بريوت  يف  �سدر 
ال�ساعرة  �سرية  على  ال�سوء 
القرن  من  البارزة  الرو�سية 

الع�رشين، مارينا ت�سفيتايفا.
 L Orian le« �سحيفة  ونقلت 
اللبنانية،  الكاتبة  عن   »Jour
فينو�س خوري-غاتا، التي ت�سكن 
 82 العمر  من  وتبلغ  باري�س  يف 
منذ  مولعة  اإنها  قولها  عاما، 
الرو�سية،  ال�ساعرة  باإبداع  فرتة 
مارينا ت�سفيتايفا، التي تعد رمزا 
القرن  يف  الرو�سيات  لل�ساعرات 
رواية  تاأليف  وقررت  الع�رشين، 

عن �سريتها الدرامية.
ت�سفيتايفا  حياة  الرواية  وتابعت 
لغاية  طفولتها  منذ  كلها، 
عام  اأغ�سط�س   31 يف  انتحارها، 

.1941
مقتطفات  الرواية  وتت�سمن 
املوجهة  ال�ساعرة  ر�سائل  من 
األك�سندر  الرو�س،  ال�سعراء  اإىل 

با�ستريناك،  بوري�س  بلوك، 
والكاتب  غرون�سكي،  نيكوالي 
وكذلك  ريلكي،  رايرن  النم�ساوي، 
اأ�سعارها املرتجمة اإىل الفرن�سية 
مراحل  خمتلف  اإىل  تعود  والتي 

اإبداعها.
بكر  اأبو  الراحل  املرتجم 
اأحد  يو�سف  بكر  اأبو  يو�سفوفاة 
الرو�سية  من  الرتجمة  عمالقة 
العربية وقالت، خوري غاتا،  اإىل 
اإن ت�سفيتايفا عا�ست حياة �سعبة 
عرفت  حيث  باملاآ�سي،  مليئة 
واأمل  وطنها،  يف  والفقر  املهجر 
نف�سها  هز  الذي  ذويها  فقدان 
ال�ساخمة القوية، وف�سلت الرحيل 

على اخل�سوع الأمور قاهرة
واأ�سافت الكاتبة اأن العامل االأدبي 
وعلى  موهبتها.  يقدر  مل  اآنذاك 
الرغم من كل ذلك، فاإنها احتلت 
ال�سعر  تاريخ  يف  جديرة  مكانة 

الرو�سي للقرن الع�رشين.

يذكر اأن الكاتبة اللبنانية، فينو�س 
كتابا.   40 اأبدعت  خوري-غاتا، 
منها  عديدة،  بجوائز  وفازت 

فيلق  وو�سام  غونكورت  جائزة 
ال�رشف الفرن�سيان.

وكالت

القاهرة: اإعالن اأ�سماء الفائزين 
بجوائز نادي الق�سة

فاز االأديب حممد �سعيد اأبو اليزيد 
رحيم  كمال  بجائزة  الدين،  �سهاب 
يف الرواية التي ينظمها نادي الق�سة 
“بريم�ستان”،  رواية  عن  امل�رشي 
الروائي  الثاين  املركز  يف  وجاء 
حممد عبا�س على داود، عن رواية 
الثالث  املركز  وفى  “اأبوتالت”، 
�سوكت،  احلميد  عبد  طه  اإبراهيم 
وال�سيطان”.  “العذراء  رواية  عن 
كما فاز القا�س حممد �سامل اأحمد 
يف  االأوىل  باجلائزة  عبادة  �سامل 
م�سابقة الق�سة الق�سرية، عن ق�سة 
باجلائزة  وفاز  بها”  “اليب�رشون 
حممد  ممدوح  القا�س  الثانية 
“اأثر  حممد حممد مراد عن ق�سة 
حممد  الثالثة  وباجلائزة  باٍق”، 
ق�سة  عن  العبادي  حممود  متوىل 
الرابعة  وباجلائزة  “هي�سرتونيك”، 
القا�سة مها ح�سن حممد عن ق�سة 

فاز  بينما  مواٍز”،  عامل  اإىل  “بوابة 
عبد  الرا�سي  عبد  عماد  القا�س 
عن  اخلام�سة  باجلائزة  الروؤوف 
وكان  و�سطرية”.  دمية   ” ق�سة 
قد  الق�سة  نادى  اإدارة  جمل�س 
للم�سابقة  النهائية  النتيجة  اعتمد 
النادي  رئي�س  برئا�سة  اجتماعه  يف 
احلميد،  عبد  نبيل  الكبري  االأديب 
الذي اأعلن اأنه �سيتم توزيع اجلوائز 
كبري  حفل  خالل  الفائزين  على 
يقيمه النادي، بح�سور كبار الكتاب، 
بال�ساأن  املعنيني  وامل�سئولون 
حممد  الكاتب  و�رشح  الثقايف. 
الق�سبي رئي�س جلنة امل�سابقات يف 
النادي اأن الدكتور هيثم احلاج علي 
رئي�س الهيئة العامة للكتاب كان قد 
الفائزة  اإ�سدار االأعمال  وافق على 

يف امل�سابقة من قبل الهيئة.
وكالة اأنباء ال�سعر 



درا�سة

 تناول الأرز واملعكرونة 
قد يكون مميتا!

حذر بع�ض �لعلماء، يف در��سة �أجريت حديثا، ون�رشت 
يف »Nature Microbiology«، من تناول �لأرز 
و�ملعكرونة �إذ� كانت مطبوخة منذ ب�سعة �أيام ومت 

تخزينها. وجاء يف �لدر��سة �أن تلك �لأطعمة ميكن �أن 
تت�سبب يف تكوين بكترييا توؤدي �إىل �لت�سمم �لغذ�ئي، وحتى 

�إىل �ملوت. وعادة ما ين�سّب �هتمام �لنا�ض على �للحوم 
و�لدو�جن و�لأ�سماك �لتي تخزن يف �لثالجة لب�سعة �أيام، 
ظنا منهم �أن �لبكترييا �ل�سارة بالإن�سان ميكن �أن ت�سيب 

هذه �لأطعمة، بينما ل يهتم �أحد بالأرز �أو �ملعكرونة.
وي�سك �لعلماء يف �أن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�سم 
»با�سيلو�ض �سرييو�ض« )Bacillus cereus(، ميكن �أن 
تتكاثر يف هذه �لأطعمة )�لأرز و�ملعكرونة(، وفقا ملا 

ن�رشه موقع »Siencealert«. وحذر �ساحب �لدر��سة، 
�لباحث �لأ�سرت�يل من �جلامعة �لأ�سرت�لية �لوطنية، ماتور 
�أنوكريتي، من خطورة تلك �لبكترييا �ل�سائعة، حيث �أنها 
»تعي�ض يف �أي بيئة جتدها �ساحلة لبقائها مثل �لرتبة 

و�حليو�نات و�حل�رش�ت و�لغبار و�لنباتات«، وقد تعي�ض 
»با�ستخد�م �لعنا�رش �ملغذية من �ملنتجات �لغذ�ئية، مبا 
يف ذلك �لأرز ومنتجات �لألبان و�لتو�بل و�لأطعمة �جلافة 
و�خل�رشو�ت«. و�أما عن �حلالت �ملميتة لالإ�سابة بهذه 
�لبكترييا، فقد مت �لإبالغ عن حالة 5 �أطفال من عائلة 

و�حدة عام 2005، �أ�سيبو� باملر�ض جر�ء تناولهم ل�سلطة 
معكرونة طبخت قبل �أربعة �أيام، فعانى جميع �أفر�د 

�لعائلة من ت�سمم غذ�ئي بدرجات خمتلفة، بل وتويف �لبن 
�لأ�سغر. ويتابع �أنوكريتي قائال �إن »بكترييا )با�سيلو�ض 

�سرييو�ض( ميكن �أن تنتقل عن طريق �لغذ�ء، لكن �لعدوى 
بها مل تر�سد ب�سبب �أعر��سها �خلفيفة ب�سكل عام، لكن 
حالة م�ستع�سية كهذه توؤكد على �حتمال خطورة هذه 

�لبكترييا ب�سبب ما �أحدثته من ف�سل بالكبد«.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف در��سة علمية حديثة ملعرفة �رش �ل�سوت  تو�سّ
�لذي ي�سدر لدى »طقطقة« �لأ�سابع، مظهرين �أن �سببه 

�نفجار فقاعات جمهرية يف �ل�سائل �ملوجود يف �ملفا�سل، 
للتو�سل لهذه �خلال�سات، ��ستند �لباحثون �لفرن�سيون 

و�لأمريكيون �إىل مناذج ريا�سية.
و�لفر�سية �لتي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول 

مرة قبل 70 عاماً ثم �سككت بها در��سات لحقة، �إل �أن 
�جلديد يف خال�سات �لدر��سة �لأخرية �أن �نفجار فقاعة 

و�حدة يكفي لإ�سد�ر هذ� �ل�سوت، بح�سب عبد �هلل بركات 
�لباحث يف �لكلية �لتقنية يف باري�ض.

وكانت در��سة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �سوت 
»�لقرقعة« ياأتي من ت�سّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها 

وقال بركات: »رّكزنا على هذه �مل�ساألة من وجهة نظر 
ريا�سية، لأن كّل �لأبحاث �ل�سابقة كانت تعتمد على 

�ملر�قبة«نو�أ�ساف: »حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�سياً 
لو�سف ظاهرة فيزيائية«.

وخل�ض �لباحثون يف �لدر��سة �ملن�سورة يف جملة 
»�ساينتيفيك ريبورت�ض« �إىل �أن �نفجار �لفقاعات �ل�سغرية 
هو �مل�سوؤول عن �إ�سد�ر �سوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« 
�لأ�سابع، ولي�ض ت�سّكلها ول ت�سبب هذه �ملمار�سة �لتهاب 

�ملفا�سل، بخالف �لعتقاد �ل�سائد.

اأ�صباب ال�صعور بالنغزات يف القلب وعالجها
ممن  �لنا�ض  من  كبري  عدد  هناك 
ي�سعرون بنغز�ت حادة يف �لقلب �أو 

وخز�ت يف �ل�سدر.
�آلم  عن  عبارة  �لقلب  نغز�ت  �أن 
من  �لرغم  على  مفاجئة  حادة 
مع  دقيقتني،  تتعدى  ل  غالبًا  �أنها 
�لقلب  بنغز�ت  �ل�سعور  ��ستمر�ر 
�لن�ساء  ينتاب  �لقلق  يبد�أ  �حلادة 
�للو�تي ي�سعرن بهذه �لنغز�ت وذلك 
لأنه يعترب موؤ�رش قوي وخطري عن 
�ل�سحية  �مل�ساكل  بع�ض  وجود 
�ملقال  هذ�  ،من خالل  �لقلب  يف 
�سوف نتعرف عن �أ�سباب �لإ�سابة 
بنغز�ت �لقلب لدى �ل�سيد�ت وكيف 

ميكن عالجها.

اأ�سباب ال�سعور بنغزات 
القلب

احلياتية ال�سغوط   1-

�إىل  �ملوؤدية  �لعو�مل  �أكرث  من 
�لقلب  يف  حادة  بنغز�ت  �لإ�سابة 
�ل�سدر  يف  بالأمل  �ل�سعور  مع 
من  للكثري  �ملر�أة  تعر�ض  هي 
�لقا�سية  �حلياتية  �ل�سغوطات 
وهذ� ي�سبب �ل�سعور بالتوتر و�لقلق 
�إىل  يوؤدي  �لع�سبي �لذي  �ل�سد  مع 
وتعر�سه  �لقلب  �رش�يني  �نقبا�ض 
مل�ساكل خطرية ينتج عنها �ل�سعور 

بهذه �لنغز�ت و �لوخز�ت.

القلب ع�سلة  اعتالل   2-

�ل�سعور بنغز�ت يف �لقلب كذلك قد 
ببع�ض  �لقلب  �إ�سابة  ب�سبب  تكون 
منها  �ملزمنة  �ل�سحية  �مل�ساكل 
وم�ساكل  �لقلب  ع�سلة  �عتالل 
عن  �مل�سوؤولة  �لقلب  �سمامات 
�سخ �لدم و�لأك�سجني �إىل �جل�سم. 
نتيجة لإعتالل ع�سلة �لقلب فاإنها 

�إىل  �لدم  و�سول  منع  يف  تت�سبب 
�ل�سدر لعدة ثو�ن وخاللها ت�ساب 
�ملر�أة بهذه �لنغز�ت، كذلك �إ�سابة 
�لقلب ببع�ض �مل�ساكل منها �إرتخاء 
��سطر�ب  �أو وجود  �لقلب،  �سمام 
يف نظم �لقلب، و�لإ�سابة بالغ�ساء 

�لقلبي �أو �جللطات �لدموية.

ال�سهرية الدورة   3-

بنغز�ت  �ملر�أة  ت�سعر  ما  عادة 
حادة يف �لقلب قبل موعد �لدورة 
نتيجة  وهذ�  قليلة  باأيام  �ل�سهرية 
حتدث  �لتي  �لهرمونية  �لتغري�ت 
�لن�ساء  جتد  ولذلك  �ملر�أة  جل�سم 
بنغز�ت  لالإ�سابة  �أكرث عر�سة  هن 
�ل�سعور  م�ساحبة  �حلادة  �لقلب 

باأمل يف �لثديني.

والقولون  الأنيميا   4-
الع�سبي

و�لعو�مل  ا  �أي�سً �لأ�سباب  من 
�سعور  �إىل  توؤدي  �لتي  �ل�سحية 
هي  �لقلب  يف  بنغز�ت  �ملر�أة 
�إ�سابتها بفقر �لدم �حلاد و�لأنيميا 
�ل�سديدة. نق�ض �لدم ي�سّبب زيادة 
معدل نب�سات �لقلب مما يوؤدي �إىل 
كذلك  �حلادة،  بالوخز�ت  �ل�سعور 
�لقولون  مبر�ض  �مل�سابة  �ملر�أة 
لل�سعور  عر�سة  �أكرث  هي  �لع�سبي 
بهذه �لنغز�ت �لقلبية �حلادة و�لتي 
رمبا ت�سل �إىل نوبة قلبية مفاجئة.

اأخرى اأ�سباب   5-

�لأ�سباب  بع�ض  ا  �أي�سً هناك 
�لتي  �لأخرى  �ملر�سية  و�لعو�مل 
�لقلب  بنغز�ت  �ل�سعور  �إىل  توؤدي 
�ملفا�سل  �لتهابات  �أهمها  من 
ووجود م�ساكل يف �جلهاز �له�سمي 
باملرئ  �رجتاع  وجود  �أو  و�لأمعاء، 
�لإ�سابة  �أو  �ملعدة،  حمو�سة  �أو 
�حلاجز،  �حلجاب  يف  بفتق 
و�لتعّر�ض �ملفاجئ للحر�رة �لعالية 
�ملري�سات  ا  �أي�سً �ل�سديد.  �لربد  �أو 
هذ�  �لرئوي  بالإلتهاب  �مل�سابات 
بالإ�سافة �إىل عادة �لتدخني �ل�سيئة 
مما  �مللوث  �لهو�ء  و��ستن�ساق 
ت�سبب عدم و�سول كمية �لأك�سجني 
غري �ملتدفق �إىل �لقلب ويوؤدي �إىل 
مع  �ل�سدر   يف  حاد  باأمل  �ل�سعور 

عدم �لقدرة على �لتنف�ض. 

�صحةالأربعاء 13  مار�س 2019  املوافـق  ل 05 رجب   1440هـ 18

علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

دو�ء  رو�سيا  من  علماء  �بتكر 
حجب  ميكنه  �لربو  لعالج 
للمر�ض  �لرئي�سة  �لآليات  �إحدى 
وتفيد  يعاين منه �ملاليني  �لذي 
باأن علماء  »�إيزفي�ستيا«  �سحيفة 
للوكالة  �لتابع  �ملناعة  معهد 
�لبيولوجية،  �لطبية  �لفدر�لية 
ي�سمح  م�ستح�رش�  �بتكرو� 
نوبات  من  بالتخل�ض  للمر�سى 
�لختناق. وي�سري �لعلماء �إىل �أن 
هذ� �لدو�ء يوؤثر يف �سبب ظهور 

�ملر�ض ول يكافح �أعر��سه.

جميع  بنجاح  �لدو�ء  و�جتاز 
�ل�رشيرية،  قبل  ما  �لختبار�ت 
�ختباره  من  �لعلماء  �أثبت  وقد 
�أن  �ملخربية،  �لفئر�ن  على 
يوؤدي  �مل�ستح�رش  ��ستن�ساق 
حجم  يف  كبري  �نخفا�ض  �إىل 
وقال  �لق�سبات  ن�سيج  �لتهاب 
خايتوف،  مو�سى  �ملعهد،  مدير 
على  �ملادة  هذه  �بتكار  �إن 
يحجب  �جلزيئي  �مل�ستوى 
يف  »�ملذنب«  �لربوتني  �إنتاج 
�لذي  »�لإنرتلوكني-4«،  �لتهاب 

ي�سبب تطور �أمر��ض �حل�سا�سية 
�لربوفي�سور،  قال  جانبه،  من 
من  جون�سون،  �سيبا�ستيان 
ت�رشيح  يف  �مللكية  لندن  كلية 
لل�سحيفة، �إن �لوليات �ملتحدة 
بحوثا  جتريان  وبريطانيا 
ودر��سات يف هذ� �ملجال �أي�سا، 
متكنو�  رو�سيا  علماء  �أن  بيد 
»�لإنرتلوكني-4«  �أن  �إثبات  من 
تطور  يف  رئي�سا  دور�  يلعب 
�أما  �لتنف�سية،  �ملمر�ت  �لتهاب 
فيودوروفا،  �أولغا  �لربوفي�سورة، 

�حل�سا�سية  �أمر��ض  �أخ�سائية 
ل  »�لدو�ء  �إن  فقالت  و�ملناعة، 

مثيل له يف �لعامل«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز �لدماغ 
بو��سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء �لنوم، و�أظهرت نتائج �لتجربة حت�سن 

�أد�ء �لذ�كرة يف �ليوم �لتايل. وتخطو نتائج هذه �لأبحاث خطوة و��سعة باجتاه 
�لتو�سل �إىل عالج يقلل من تدهور �لقدر�ت �ملعرفية و�لذ�كرة �لذي ي�ساحب 

بع�ض �لأمر��ض �لع�سبية مثل �ل�سلل �لرّعا�ض )باركن�سون(. ويعترب حتفيز 
�لدماغ من �ملو�سوعات �ل�ساخنة على مو�ئد �لبحث يف جمال علم �لأع�ساب 

خالل �ل�سنو�ت �لأخرية. ومتتاز �لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على �لنوم �لذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا �لذ�كرة بتنظيم وجتديد نف�سها. وبح�سب دورية 
نيورو�ساين�ض، �أم�سى �مل�ساركون يف �لتجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعو� 
خالل �لليل لطريقة �لتحفيز �لكهربي �جلديدة و�لتي ت�سّمى �لتحفيز بالتناوب 

عرب د�ئرة مغلقة.



من  �أعظُم  فهو  عُظم  مهما  ذنبَك  �أن  تعتقد  �أن  �إياَك 
يطان ال يريد منك �ال هذه ! يريُد �أن  رحمة �هلل ، �إن �ل�َشّ
يُكرب �لذنب يف عينيَك وي�شّغَر من رحمة �هلل ، ورحمة 

�هلل �أو�شُع من ذنبك . -مع �لنَِّبِيّ �شلى �هلل عليه و�شلم
و�لهم  و�لياأ�س  باحلزن  تُ�شعره  �أمور  للإن�شان  تاأتي  قد 
�لو��شعة.  ربنا  رحمة  يتذّكر  عندما  لكن  �حلياة.  يف 
يتولّد لديه �إح�شا�س و�شعور �إيجابي جتاه �حلياة �أو �أي 
و�أحببت  دنياه.  �و  بدينه  متعلق  �شو�ء  له  يتعر�س  �أمر 
�أُورد حديث فيه معاين عظيمة من رحمة �خلالق  هنا 

�شبحانه بعباده.
عن عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه. قال قدم ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم ب�شبي. فاإذ� �إمر�أة من �ل�شبي 
فاألزقته  �أخذته.  �ل�شبي  يف  �شبياً  وجدت  �إذ  ت�شعى. 
ببطنها فاأر�شعته. فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
)) �أترون هذه �ملر�أة طارحة ولدها يف �لنار؟ قلنا. ال 
و�هلل. فقال )) هلل �أرحم بعباده من هذه بولدها ((. متفق 

عليه.
ولكن  يعلمها  �هلل  ولكن  النعلمها  حكم  -�أ�مل�شائب 
بال�شرب و�لثقة باهلل ياأتي �لفرج وتاأتي رحمات �هلل علينا

�لرحمة �شورة من كمال �لفطرة وجمال �خللق، حتمل 
�شاحبها على �لرب، وتهب عليه يف �الأزمات ن�شيماً عليًل 

ترتطب معه �حلياة وتاأن�س له �الأفئدة.
جاء يف �حلديث �ل�شحيح: جعل �هلل �لرحمة مائة جزء�ً، 

�أنزل يف �الأر�س جزء�ً و�حد�ً، فمن ذلك �جلزء ترت�حم 
�لد�بة حافرها عن ولدها خ�شية  �خللئق حتى ترفع 

�أن ت�شيبه.
ت�شبه �شفات  بالرحمة �شفًة ال  وربنا �شبحانه مت�شف 
�لر�حمني،  وخري  �لر�حمني،  �أرحم  فهو  �ملخلوقني، 
وملئكة  حي،  كل  بها  وعم  �شيء،  كل  رحمته  و�شعت 
�أثنت على ربها وتقربت  �لرحمة وهي تدعو للموؤمنني 
�إليه بهذه �ل�شفة �لعظيمة: َربَّنَا َو�ِشْعَت ُكَلّ �َشْيٍء َرْحَمًة 
َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُو� َو�تَّبَُعو� �َشِبيلََك َوِقِهْم َعَذ�َب  َوِعلْماً 

ِحيِم ]غافر:7[. �جْلَ
ج  ويف �حلديث �لقد�شي: �إن رحمتي تغلب غ�شبي خمَرّ
�أبي هريرة ر�شي �هلل عنه،  �ل�شحيحني من حديث  يف 
َو�أَنَْت َخرْيُ  ويف �لتنزيل �حلكيم: َوُقْل َرِبّ �ْغِفْر َو�ْرَحْم 
َوُهَو  َحاِفظاً  َخرْيٌ   ُ َفاهلَلّ �ِحِمنَي]�ملوؤمنون:118[،  �لَرّ

�ِحِمنَي ]يو�شف:64[. �أَْرَحُم �لَرّ
�أر�شل  �إن رحمة �هلل �شبٌب و��شل بني �هلل وعباده، بها   
وبها  هد�هم،  وبها  عليهم،  كتبه  و�أنزل  �إليهم،  ر�شله 
وينعم  ويعافيهم  يرزقهم  وبها  ثو�به،  د�ر  ي�شكنهم 
عليهم، فبينهم وبينه �شبب �لعبودية، وبينهم وبينه �شبب 
َرِبُّكْم  ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءتُْكْم  َقْد  �لنَّا�ُس  �أَيَُّها  يَا  �لرحمة: 
ُقْل  ِللُْموؤِْمِننَي *  َوَرْحَمٌة  َوُهدًى  ُدوِر  �ل�ُشّ يِف  مِلَا  َو�ِشَفاءٌ 
ا  ِمَّ َخرْيٌ  ُهَو  َفلْيَْفَرُحو�  َفِبَذِلَك  َوِبَرْحَمِتِه   ِ �هلَلّ ِل  ِبَف�شْ

يَْجَمُعوَن ]يون�س:57 – 58[.

مهما عظمت ذنوبك فرحمة �هلل �أو�سع و �أكرب
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�حلج:
قد يح�شب �الإن�شان �أن �ل�شفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�شة �لذي كلف بها �مل�شتطيع و�عترب 
من فر�ئ�س �الإ�شلم على بع�س �أتباعه 

يح�شبه �الإن�شان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثل ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َس  ُجّ �أَ�ْشُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفَل َرَفَث َوالَ ُف�ُشوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخرْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�س �ملجمل لبع�س �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�شلم، ن�شتبني منه متانة 
�الأو��رص �لتي تربط �لدين باملقا�شد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�شد. فال�شلة و�ل�شيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �شابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�شلم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�شود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�شون �حلياة ويعلى �شاأنها، ولهذه 
�ل�شجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�شاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبرية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�شتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �شلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�شلة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�شوع وت�شنع �أهم �ملنا�شك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �شيئا عن �شلمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�شد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�شل وروعة �ل�شلوك 

يرجع �إىل م�شار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
َلَة تَنَْهى َعِن  َلَة �إَِنّ �ل�شَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�شَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َشاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهري  تَ�شْ

من �شوء �لقول و�شوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�شلة.

�لرحمة للموؤمنني
�ملهتدين  للموؤمنني  حت�شل  و�لرحمة 
�لعبد  ن�شيب  كان  بح�شب هد�هم؛ فكلما 
�لرحمة  من  حظه  كان  �أمت  �لهدى  من 
�أوفر، فربحمته �شبحانه �رصع لهم �رص�ئع 
جعل  برحمته  بل  و�لنو�هي،  �الأو�مر 
ال  حتى  �الأكد�ر  من  جعل  ما  �لدنيا  يف 
�الآخرة،  نعيم  عن  فريغبو�  �إليها  يركنو� 

عليه  �هلل  حممد�َ�شلى  ر�شوله  و�أر�شل 
و�شلم بالرحمة؛ فهو نبي �لرحمة للعاملني 
 ً� ُمبَ�رِصّ اَلّ  �إِ �أَْر�َشلْنَاَك  َوَما  �أجمعني: 
َونَِذير�ً]�الإ�رص�ء:105[ بعثه ربه ف�شكب 
�لعلم و�حللم، ويف خلقه من  قلبه من  يف 
�ل�شهولة  من  طبعه  ويف  و�لرب،  �الإينا�س 
و�لرفق، ويف يده من �ل�شخاوة و�لند�ء ما 

جعله �أزكى عباد �لرحمن رحمة، و�أو�شعهم 
عاطفة، و�أرحبهم �شدر�ً: َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن 
�لَْقلِْب  َغِليَظ  َفّظاً  ُكنَْت  َولَْو  لَُهْم  ِلنَْت   ِ �هلَلّ
و� ِمْن َحْوِلَك ]�آل عمر�ن:159[،  اَلنَْف�ُشّ
لََقْد َجاَءُكْم َر�ُشوٌل ِمْن �أَنُْف�ِشُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه 
َما َعِنتُّْم َحِري�ٌس َعلَيُْكْم ِبامْلُوؤِْمِننَي َروؤُوٌف 

َرِحيٌم ]�لتوبة:128[.

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �رَصِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�شيان فل حرج علي من ن�شي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِشَى َوُهَو �شَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْشيَاَن َوَما ��ْشتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ جَتَ ُ َو�َشَقاهُ«)10( و�شيامه �شحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �شَ

�لإميان �ملزور
فلي�شت �لعربة يف �جلوع و�لعط�س �إنا �لعربة يف �ملقا�شد و�ملعاين و�أ�شول �ل�رصيعة ومل يعف �الإ�شلم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�شيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�شيل مع دمه يف عروقه ينب�س بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��شمه:}�أََر�أَيَْت 

َلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �شَ �ْشِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�شَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُسّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َشاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ علمة �ملكذبني بيوم �لدين �شوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�شلة ومل يتوجهو� �إليه باالإخل�س يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�س، و�شوء خلقهم مع �لنا�س نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخلق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خريه عن �لنا�س )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلري، وو�شية �هلل للأولني و�الآخرين، و�ل�شوم فر�شة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�شور مري�شا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غري ما �أو�شي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�شفهاء. فعندما ي�شبح هُمّ �مل�شلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �شكلية دون �اللتفات �إل مقا�شدها ودون �إحد�ث 

تغيري يف �أخلقه فل يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حلوة �الإميان، وجتد �نف�شاما يف �شخ�شية بع�س �مل�شلمني، فقد جتده 
ى �ل�شدق، ويُ�شيء معاملة  ا كثري �ل�شلة و�ل�شيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�شه ال يُوؤمَتَن علي �شيء، وال يتَحَرّ �شخ�شً

�الآخرين، وجتده قليل �ل�شرب عند �لبلء؛ فهو �إذ� مل يتغري بعبادته ومل ي�شتفد من �أد�ئها.

حمفز�ت خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�شلمني على �شيام هذ� �ل�شهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�شلم لل�شتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيري �شلوكه وعادته. ثانياً : تغري �ل�شلوك من حيث �لطعام و�ل�رص�ب و�لعبادة، و�شبط �لنف�س و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�شلم هو من يتحكم بنف�شه ال �شهو�ته. ثالثاً : تلزم �أد�ء �لعباد�ت و��شتمر�رها ما بني �شحور و�شيام و�شلة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�شهر دون �نقطاع، فامل�شلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت ما ي�شاعد 

على �ال�شتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�شلوك �الإيجابي �جلماعي من خلل �لتز�م �مل�شلمني بحفظ �أل�شنتهم وجو�رحهم 
ما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�شاعد على �لتغيري. �إن كل ما يف �لكون يتغري يف رم�شان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�شلم �أن ي�شت�شعرها ويتعاي�س يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيري، �لتغيري �الإيجابي �لذي ي�شتمر مع �مل�شلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�شان.
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النقال  :0661.41.25.76  

يف  ح�شابه  عرب  رم�شان  وعلق 
موقع »اإن�شتغرام« قائال: »�شيادة 
اجلمهور الغايل، االأ�شبوع القادم 

مليء باملفاجاآت«.
اأحدث  لطرح  رم�شان  وي�شتعد 

كما  »فري�ش«،  الغنائية  كليباته 
حفل  باإقامة  جمهوره  وعد  اأنه 

غنائي يف �شهر مار�ش اجلاري.
طرح  امل�رشي  الفنان  اأن  يذكر 
كليب  اجلاري  العام  مطلع 

الر�شمية  قناته  عرب  »مافيا«، 
ح�شل  الذي  »يوتيوب«،  مبوقع 
مليون   80 من  يقرتب  ما  على 
اأغنيته  اأثارت  فيما  م�شاهدة، 
»منرب 1« جدال وا�شعا يف البالد 

الذين  النجوم  من  زمالئه  بني 
مغرور  رم�شان  اأن  اعتربو 
املركز  يف  لنف�شه  وبت�شنيفه 
يف  النجوم  بقية  اأق�شى  االأول 

م�رش.

 جنوم عامليون يف اإطالق ن�شيد 
الأوملبياد اخلا�س باأبوظبي

   

ي�شارك عدد من اأبرز جنوم العرب والعامل يف اأداء الن�شيد الر�شمي 
لالأوملبياد اخلا�ش االألعاب العاملية اأبوظبي 2019، وذلك خالل 
حفل االفتتاح الر�شمي الذي ت�شت�شيفه االإمارات يف مدينة زايد 
الريا�شية يف الفرتة من 14 اإىل 21 مار�ش  اجلاري ،والذي يعلن 
انطالق احلدث االإن�شاين والريا�شي االأكرب يف العامل لهذا العام، 

مب�شاركة ما يزيد على 7500 ريا�شي من اأكرث من 90 دولة للمناف�شة 
يف 24 ريا�شة.

 Right Where I’m« ويوؤدي الن�شيد الذي يحمل عنوان
Supposed To Be« اأبرز جنوم الغناء املعروفني على امل�شتويني 

العربي والعاملي، وذلك بح�شور اأكرث من 40 األف متفرج، خالل 
حفل االفتتاح الر�شمي لالأوملبياد اخلا�ش، حيث ي�شارك ثالثة 
من جنوم الغناء يف العامل العربي وهم الفنان االإماراتي ح�شني 

اجل�شمي، وجنم م�رش والوطن العربي تامر ح�شني والفنانة اأ�شالة 
ن�رشي اإىل جانب الفنانة العاملية اأفريل الفني، واملغني ال�شهري 

لوي�ش فونزي.
كما ميثل الن�شيد الر�شمي تعاوناً بني عدد من منتجي املو�شيقى 

والنجوم العامليني ومن �شمنهم جريج ويلز، املنتج املو�شيقي 
 The« احلائز على جائزة غرامي عن املو�شيقى الت�شويرية لفيلم

Greatest Showman«، وكوين�شي جونز، املنتج املنفذ 
الفخري احلائز على 28 جائزة جرامي.

وكانت الفنانة العاملية اأفريل الفني، قد اأدت اأغنية »Fly« والتي 
كانت الن�شيد الر�شمي لالألعاب العاملية 2015، فيما حاز لوي�ش 

فونزي، على �شهرة عاملية بعد اأداء االأغنية ال�شهرية »دي�شبا�شيتو، 
التي حققت اأعلى ن�شبة م�شاهدات على يوتيوب.

ويحمل الن�شيد الر�شمي لالألعاب العاملية هذا العام توقيع كوين�شي 
جونز، املنتج املنفذ الفخري، واحلائز على 28 جائزة غرامي، 
والذي �شبق له اأن األف اأغنية »I know I can«، وهي الن�شيد 

الر�شمي لالألعاب العاملية 2007 يف �شانغهاي. و�شارك يف تاأليف 
الن�شيد راين تيدر، املغني االأول �شمن الفريق الغنائي االأمريكي 

ال�شهري »ون ريبابليك«، بالتعاون مع املوؤلف املو�شيقي الكندي 
جريج ويلز واملوؤلفة ال�شويدية االأمريكية نينا وودفورد.

واأعرب النجمان العامليان راين تيدر وجريج ويلز عن فخرهما 
بامل�شاركة يف تاأليف كلمات الن�شيد الر�شمي لالأوملبياد اخلا�ش 
االألعاب العاملية اأبوظبي 2019، وامل�شاركة يف تر�شيخ الت�شامن 

والتكاتف يف املجتمع، وحتفيز الريا�شيني امل�شاركني على املثابرة 
وحتقيق طموحاتهم خالل االألعاب العاملية.

اإياد ن�شار يهاجم منتقدي 
حممد ال�شرنوبي

   
هاجم الفنان االأردين اإياد ن�شار منتقدي زميله الفنان حممد 

ال�رشنوبي، عرب �شفحته ال�شخ�شية بفي�ش بوك.
ون�رش ن�شار �شورة لل�رشنوبي، وعلق عليها قائاًل: »ال�رشنوبي ممثل 

�شاطر وجمتهد، بينجح وبيخفق زي اأي فنان، يف اأفراح القبة كان 
رتم، لو حمبط وم�ش عارف حتلم  رائع، وكمغني عنده حالة بحث حتحُ

ما تهاجم�ش اأحالم غريك كمربر لك�شلك«.
يذكر اأن حممد ال�رشنوبي يواجه حملة انتقادات ب�شبب انت�شاره يف 

االأعمال الفنية والغنائية دون امتالكه للموهبة التي توؤهله لذلك، 
بح�شب اأ�شحاب هذه االنتقادات.

م�شتغامن: انطالق فعاليات الطبعة الرابعة جلائزة »حممد خدة« للفنون الت�شكيلية

ا�شتبعاد املغربي حممد مفتاح من »كازبالنكا«

انطلقت بعد ظهر اأول اأم�س  برواق الفنون بدار الثقافة »ولد عبد الرحمن كاكي« مل�ستغامن 
فعاليات الطبعة الرابعة جلائزة »حممد خدة« للفنون الت�سكيلية.

التي  الطبعة  هذه  يف  وي�شارك 
مار�ش   13 غاية  اىل  تنظم 
من  ت�شكيليا  فنانا   20 اجلاري 
هذه  على  يتناف�شون  والية   20
قبل  تاأ�شي�شها  مت  التي  اجلائزة 
للفنان  تكرميا  �شنوات  خم�ش 
خدة  حممد  الراحل  الت�شكيلي 
)1930-1990(. ويت�شمن برنامج 
التي  الثقافية  التظاهرة  هذه 
تعرف م�شاركة فنانني ت�شكيليني 
والعراق  كم�رش  عربية  دول  من 
وفل�شطني.  واملغرب  و�شوريا 
الفعاليات  من  العديد  تنظيم 
دار  بني  املوزعة  وامل�شابقات 
الثقافة »ولد عبد الرحمن كاكي« 
للمطالعة  الرئي�شية  واملكتبة 

العمومية »موالي بلحمي�شي«.
وباحثون  اأ�شاتذة  �شيقدم  كما 

»واقع  حول  مداخالت  عدة 
و«االإ�شكالية  الت�شكيلي«  الفن 
بني الفن املعا�رش واحلديث« 
ت�شاف اإىل م�شابقة لالأطفال 
بعنوان »ق�شة يف لوحة فنية« 
بن  فايزة  الفنانة  توؤطرها 

يحي، ي�شيف امل�شدر.
جائزة  تاأ�ش�شت  للتذكري، 
للفنون  خدة«  »حممد 
يف   2014 يف  الت�شكيلية 
الوطني  امللتقى  اأعقاب 
نظم  الذي  الت�شكيلي  للفن 
وقد   .2013 مب�شتغامن خالل 
الفنانني  من  كل  بها  توج 
الت�شكيليني عبد اهلل بن حيمر 
مراد  الالوي  وعبد   2014 يف 
يف  جمال  وطالب   2015 يف 

.2016

»HBO« تطلق الإعالن الأول لفيلم كارثة »ت�شرينوبيل«

من�شور،  وليد  املنتج  ا�شتبعد 
مفتاح،  حممد  املغربي  الفنان 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه  من 

دون اإبداء اأ�شباب.
الغ�شب  انتابه  مفتاح  اأن  وعلم 
جراء قرار ا�شتبعاده املفاجئ، 
عر�ش  عن  اعتذر  اأنه  ال�شيما 
الذي  الفيلم،  ب�شبب  م�رشحي 
مع  املادية  االأمور  على  اتفق 
التوقيع  ينتظر  وكان  من�شور، 

فوجئ  ولكنه  ر�شمي،  ب�شكل 
رغم  معه  االأخري  توا�شل  بعدم 
القاهرة  يف  الت�شوير  انطالق 

واملغرب.
وي�شارك يف بطولة »كازبالنكا« 
واإياد  عادل  وغادة  كرارة  اأمري 
عبداجلليل  وعمرو  ن�شار 
واأحمد دا�ش وحممود البزاوي، 
من تاأليف ه�شام هالل واإخراج 

بيرت ميمي.

اأطلقت �شبكة »HBO« االإعالن الت�شويقي االأول ل�شل�شلة 
برناجمها التلفزيوين الوثائقي املقبل بعنوان »ت�شرينوبيل«، 

والذي ي�شتعر�ش اأحداث واحدة من اأبرز واأكرب الكوارث 
النووية التي �شهدها العامل قبل اأكرث من ثالثة عقود يف 

عام 1986، وذلك �شمن خم�ش اأجزاء منف�شلة.
ومن املقرر اأن يتناول امل�شل�شل االأ�شباب والتداعيات التي 
اأدت اإىل حدوث هذا التفجري والتعامل من جانب احلكومة 

حينها الحتواء االأزمة واحلفاظ على حياة املواطنني، 
من خالل �شور حقيقية ومواقف موؤرخة من اأر�شيف هذا 

احلادث امل�شوؤوم.
ي�شارك يف الفيلم جمموعة من النجوم اأبرزهم النجم 

الربيطاين جاريد هاري�ش، وذلك بدور العامل الكيميائي 
فالريي ليغا�شوف، الذي مت تكليفه للتحقيق يف اأ�شباب 

الكارثة والتخطيط للتخل�ش من عواقبها، اإىل جانب 
النجمة اإمييلي وات�شون، وهو من اإخراج ال�شويدي يوهان 

رينك، ومن املقرر اأن يبداأ عر�شه يوم 6 ماي القادم. 

املمثل امل�شري حممد رم�شان: انتظروا اأ�شبوعا مليئا باملفاجاآت
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�سيرتوين بيجو  مع  االندماج  تبحث  كراي�سلر  فيات 

بالفرتة  كراي�سلر  فيات  تبحث 
�رشاكات  فر�ص  عن  الأخرية 
منا�سبة  اندماجات جديدة  اأو 
فيه  اأكد  الذي  الوقت  يف  لها، 
التنفيذي،  املجموعة  مدير 
عالمة  بيع  اأن  مانلي،  مايك 
مازيراتي الفاخرة لي�ص �سمن 

خطتها.
قال مانلي يف اأحد ت�رشيحاته 
جنيف  معر�ص  خالل  موؤخراً 
لل�سيارات اأن املجموعة لديها 
م�ستقبل م�ستقل قوي، ولكن اإن 
كان هناك �رشاكة اأو دمج قادر 

امل�ستقبل،  هذا  تقوية  على 
فنهو �سيعمل بكل جدية لل�سعي 
اإليه. كما اأكد املدير التنفيذي 
عالمة  بيع  نيته  عدم  على 
ملجموعة  الفاخرة  مازيراتي 
اإ�سارة  رغم  ال�سينية،  جيلي 
لذلك،  موؤخراً  التقارير  بع�ص 
ال�سانعة  اأن  بقوله  معلقاً 
من  واحدة  الفاخرة  الإيطالية 
اجلميلة  املجموعة  عالمات 
ذات امل�ستقبل املبهر، ولذلك 
لن يتم بيعها. وح�سب التقارير 
 PSA ت�ستهدف  الأخرية، 

مع  الندماج  �سيرتوين  بيجو 
لقوة  نظراً  كراي�سلر،  فيات 
الأمريكية  ال�سوق  يف  الأخرية 
خا�سة عالمتها جيب، وبالفعل 
رئي�ص  تافاري�ص  كارلو�ص 
يبحث  الفرن�سية  املجموعة 
موؤخراً عدة �سفقات لالندماج 
جاكوار  اأو  موتورز  جرنال  مع 
بعد جناح  ياأتي  ما  لندروفر، 
املا�سي  العقد  خالل  قوي 
قيمتها  �سافية  اأرباح  وحتقيق 
ومل  هذا  دولر   مليار   10.2
كراي�سلر  فيات  مدير  يك�سف 

تفا�سيل  اأي  عن  التنفيذي 
بعد، ولكنه اأعلن اأن جمموعته 
�سانعة  اأكرب  �سابع  امل�سنفة 
�سيارات يف العامل �ستبحث عن 
الطريقة الأقل تكلفة لاللتزام 
النبعاثات  معدلت  بلوائح 
قبل  من  املفرو�سة  اجلديدة 
الحتاد الأوروبي، ما ياأتي بعد 
املجموعة  نية  عن  الإعالن 
دولر  مليار   10.19 ا�ستثمار 
هجينة  حمركات  تطوير  يف 
الأعوام  خالل  وكهربائية 

اخلم�سة املقبلة.

كل ما نعرفه عن لينكون 
كور�سري 2020 اجلديدة

عن  تتخلى  اأن  لينكون  تخطط 
يف  حروف  ثالثة  ذات  الأ�سماء 
ذلك  بداأ  القادمة، حيث  �سياراتها 
مع طراز افياتور الذي مت تد�سينه 
مع  ذلك  ي�ستمر  و�سوف  موؤخراً، 
ال�سغرية  كور�سري  اوفر  كرو�ص 
 ،MKC القادمة ل�ستبدال طراز 
تفا�سيل  على  نتعرف  فدعونا 

الأخرية.

الت�صميم

يقرتب الت�سميم من طراز افياتور 
الطايف  ال�سقف  خالل  من  كثرياً 
الأمامية  والواجهة  لالأعلى 
كور�سري  �سقيقة  من  املقتب�سة 
ب�سبب  اختالفه  رغم  الأكرب، 
اإىل  والأق�رش،  الأ�سغر  الأبعاد 
�سل�سة   LED م�سابيح  جانب 
تطور  مع  اأب�سط  اأمامي  وم�سد 
يف  اخللفي،  الأمتعة  حقيبة  باب 
حني يظهر ال�سقف الأ�سغر مظهر 

ريا�سي اأكرث.

املق�صورة والتقنيات

مق�سوراتها  يف   MKC ارتبطت 
اأكرث،  التقليدية  فورد  ب�سيارات 
ولكن من املتوقع اأن تكون كور�سري 
ت�سميم  بنف�ص  وتفرد  اأكرث فخامة 
يف  املتواجد  الطائرة  مق�سورة 
افياتور، حيث �سنجد زخرفات من 
اخل�سب احلقيقي والكروم بجانب 
بجانب  اجلودة،  عالية  اجللود 

ن�سخة بالك ليبل الأكرث فخامة.
�سا�سة  القيادة  لوحة  �ستحمل 
 Sync مل�سية يف و�سطها مع نظام
اأزرار  مع  املعلوماتي  للرتفيه   3
والتدفئة  والتهوية  احلركة  لناقل 
ل�سا�سة عدادات  اإ�سافة  بالأ�سفل، 
مع  للتخ�سي�ص  قابلة   LCD

الذكي  الهاتف  ا�ستخدام  اإمكانية 
Co- وحزمة  ال�سيارة  بفتح 

ال�سائق  مل�ساعدة   Pilot360
التي تت�سمن م�ساعد الزدحامات 
الأوتوماتيكي  والتوجيه  املرورية 

لتفادي ال�سطدامات.

املحركات

�ستتطابق املحركات على الأغلب 
ا�سكيب،  فورد  بطراز  جنده  ما 
�سلندر   4 حمرك  �سنجد  اأننا  اأي 
بقوة  لرت   2 �سعة    Ecoboost
 2.3 حمرك  بجانب  ح�سان   245
على  ح�سان   285 بقوة  تريبو  لرت 
ن�سخة  نرى  اأن  واحتمال  الأقل، 
دفع  مع  لل�سحن  قابلة  هايربد 
اأو رباعي اختياري  اأمامي قيا�سي 
�رشعات   8 اأوتوماتيكي  ناقل  عرب 
جديدة  من�سة  ا�ستخدام  مع 
فوك�ص  بطراز  كامل�ستخدمة 

اجلديد كلياً.

املناف�صة

 2020 كور�سري  لينكون  �ستناف�ص 
اجلديدة كلياً كل من اودي Q5، بي 
 ،GLC مر�سيد�ص   ،X3 دبليو  ام 
 XC60 فولفو   ،XT5 كاديالك 

.RX ولكز�ص

موعد الإطالق

لطراز  اأولية  مناذج  عدة  ر�سد  مت 
اختبارها  اأثناء   2020 كور�سري  لينكون 
يعني  ما  خفيفة،  متويها  مع  موؤخراً 
اأن الك�سف عنها �سيكون يف امل�ستقبل 
خالل  يكون  اأن  يحتمل  ما  القريب، 
ب�سهر  لل�سيارات  نيويورك  معر�ص 

ابريل املقبل وقبل نهاية العام. هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

دودج ت�سارجر 2019 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ص ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ص،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ص يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ص  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

موديالت  ح�سول  املرتقب  من 
حتديثات  على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
موؤخرا.. وقد ظهرت �سور جت�س�سية 
القادم  ت�سارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيريات  عن  تك�سف 

لل�سيارة الع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  ال�سور 
بنف�ص  ت�سارجر،  لدودج  الأ�سا�سية 
الأمامية  وامل�سابيح  املقدمة 
ال�سابق،  للموديل  املحرك  وغطاء 
رئي�سي،  واحد  باختالف  ولكن 
فتحات الهواء، والتي مت و�سع اثنتني 
�سبكة  من  العلوي  اجلزء  يف  منها 

الأمامية  امل�سابيح  بجوار  التهوية 
لإعطاء ت�سارجر مظهرا اأكرث جراءة 

ولو ب�سكل حمدود لعام 2019.
العجالت جديدة كليا لهذا الإ�سدار 
حمدودة  تغيريت  مع  املوديل،  من 
وبع�ص  الكربوين  اخللفي  للجناح 
املوديل  �سارة  على  التعديالت 
اأ�سفل  تقع  التحديثات مع ذلك  اأهم 
غطاء املحرك لأداء ال�سيارة، لرفع 
قوتها من امل�ستوى احلايل عند 485 
ح�سان، ويُذكر اأن دودج تنوي اإجراء 
حتديثات �ساملة لالأداء واملحركات 

يف موديل 2020.

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

دبليو  اإم  بي  �رشكة  اأعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  الأملانية 
جديد لها على الأرا�سي الرو�سية 
كالينينغراد  مدينة  عمدة  وقال 
الرو�سية اأنطون األيخانوف: "من 
املنتظر اأن ت�ستحدث �رشكة بي 
الأملانية م�سنعا جيدا  دبليو  اإم 
اأن  لها يف رو�سيا، ومن املرجح 
و�سيتم  كالينينغراد،  يف  يفتتح 
من  النماذج  اأحدث  اإنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  ال�سيارات"اأما 

�سينتجها  التي  باملركبات 
يتم  اأن  املنتظر  فمن  امل�سنع، 
�سيدان من  �سيارات  ت�سنيع  فيه 
اإم دبليو،  الفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيارات كرو�ص اأوفر 

."Х5"و "Х3" من الفئتني
النتهاء  يتم  اأن  املفرت�ص  ومن 
من بناء امل�سنع يف فرتة ترتاوح 
ما بني عامني اإىل عامني ون�سف، 
من  الثاين  الن�سف  من  اعتبارا 

العام اجلاري.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية الوادي
املقاطعة الإدارية املغري



ن�رشت �رشكة غوغل يف �صفحة 
مب�صاعدها  اخلا�ص  الدعم 
فهم  دائرة  تو�صيع  عن  الذكي 
ال�صوتية  للأوامر  امل�صاعد 
يف”  تي  “اأندرويد  نظام  على 
قوقل  فم�صاعد  جديدة،  بلغات 
الأملانية،  اللغة  دعم  اأ�صاف 
اللغة الإيطالية، اللغة الربتغالية 
اللغة  وكذلك  الربازيلية، 

ال�صبانية.

على  قوقل  م�صاعد  اأ�صبح  وقد 
نظام “اأندرويد تي يف” يدعم 8 
كان  اأنه  حيث  الآن،  حتى  لغات 
الفرن�صية،  الإجنليزية،  يدعم 
وقٍت  يف  والكورية  اليابانية، 
املجموعة  دعم  قبل  �صابق 
الذي  امل�صاعد  لكن  اجلديدة. 
الذكية  التلفزيونيات  على  يعمل 
اإىل دائرة الت�صاع  مل ي�صل بعد 
مثلما احلال مع الهواتف الذكية 

ال�صوتية  الأوامر  تدعم  التي 
بنحو 19 لغة خمتلفة.

احلديث  جًدا  النادر  من  رمبا 
الأوامر  واإعطاءه  للتلفزيون 
ال�صوتية لتنفيذها، لكن مبا اأنها 
اإ�صافة مميزة للبع�ص، فبالتاأكيد 
بتحديثها  ال�رشكة  �صت�صتمر 
انت�صار  مع  م�صتوى  اأعلى  لت�صل 
التلفزيونات الذكية ب�صكل هائل 

خلل ال�صنوات القادمة.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

اأحدث   Jio تطبيق 
الويب  مت�صّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  واجلميع  بلي، 
يف  تطول  القائمة  اأن 
يف  حيث  املجال،  هذا 
مل�صنا  الأخرية  الآونة 
من  به  باأ�ص  ل  عدد 
املت�صفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذا  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رشيًعا  حًل  اأندرويد  كم�صتخدم  لك  يُقّدم  الذي  املت�صّفح، 
لت�صّفح النرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  اأنه  املت�صّفح  هذا  ومن مميزات 
بكافة  الأخبار  اأحدث  لك  تعر�ص  التي  الرئي�صية  الواجهة  وهناك 
وحماذاة  الطلب،  ح�صب  الن�ص  حجم  تعديل  خيارات  مع  اأ�صكالها، 
بالأخبار يّقدم لك مت�صّفح Jio مقاطع فيديو ح�صب الذوق، بطريقة 

.UC م�صابهة للمت�صّفح الغني عن التعريف
ومن على الواجهة الرئي�صية للمت�صّفح �صتُلحظ وجود علمات تبويب 
افرتا�صية لبع�ص مواقع الويب ال�صهرية، ف�صًل عن وجود �رشيط بحث 
يدعم البحث الن�صي والبحث ال�صوتي، مع دعمه لفتح علمات تبويب 
اأدعها  التي  املميزات  اخلفي، وغريها من  الت�صّفح  وو�صع  متعددة، 
 Jio Browser مت�صّفح  حتميل  ميكنك  اأخرًيا  بنف�صك،  لتكت�صفها 
يدعم  اأن  على  بلي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�صكل 

اأندرويد 5.0 فاأحدث.
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يكت�سحها اللون الأبي�س من على تطبيقهام�صاعد غوغل على نظام اأندرويد تي يف ي�صيف 4 لغات جديدة

في�صبوك تاأتي بواجهة م�صتخدم جديدة 

اأعلن  الآن  من  اأيام  قبل 
موؤ�ص�ص  زوكربريغ،  مارك 
في�صبوك، عن  �صبكة  ورئي�ص 
خطط لإن�صاء من�صة جديدة 
ويف  اخل�صو�صية،  على  تُرّكز 
اأن  ا  اأي�صً يبدو  ذلك  موازاة 
واجهة  على  تعمل  ال�رشكة 
على  من  جديدة  م�صتخدم 
وعلى  اأندرويد،  يف  تطبيقها 
الرغم من اأن الثنني ل يبدو 
اأنهما مرتبطان، فمن املثري 
ت�صمم  ال�رشكة  اأن  للهتمام 
واجهة جديدة و�صط خماوف 

متعلقة باخل�صو�صية.
هذا  يخ�ص  فيما  عموًما 
فهي  اجلديد،  الت�صميم 
ما�صنجر  واجهة  مع  تتوافق 
تبدو  اآخر  مبعنى  الأخرية، 
ا من ذي قبل، ومن  اأكرث بيا�صً
اأدناه،  حة  امُلو�صّ اللقطات 
الإ�صتغناء  مت  باأنه  نُلحظ 
الرئي�صي،  الأزرق  اللون  على 
علمات  عر�ص  عن  ف�صًل 
باللون  الن�صطة  التبويب 
الرمادي، كما وهناك م�صاحة 
للخت�صارات،  اإ�صافية 

قابلة  تظل  اأن  يجب  التي 
للتخ�صي�ص بناًء على ما يراه 

امل�صتخدم منا�صب له.
هذه  يخ�ص  فيما  اأخرًيا 
ل  فهي  اجلديدة،  الواجهة 
منف�صل،  كتحديث  تتوّفر 
ويبدو اأنها من جانب اخلادم، 
متاحة  غري  فهي  بالتايل 
نية  تُعرف  ول  للجميع، 
للجميع  باإطلقها  ال�رشكة 
اأم ل، ونحن بدورنا �صنواكب 
ما  بكل  ُكم  وَنَدّ التطورات 

هو جديد.

اأوبو تعلن عن العلمة التجارية 
Oppo Reno اجلديدة

على غرار ماقامت به هواوي مع 
 Poco مع  �صاومي  و   Honor
الأخرى  هي  اأوبو  �رشكة  اعلنت 
جديدة  جتارية  علمة  عن 
حتمل  املتو�صطة  للهواتف 
رينو  اأوبو   Oppo Reno اإ�صم 
معقولة  باأ�صعار  هواتف  �صتقدم 

عالية  مبوا�صفات  تكون  رمبا 
اونور  هواتف  مان�صاهد يف  مثل 
اأكدت  لذلك  بوكوفون  هاتف  و 
ال�رشكة اأن الهاتف الول من فئة 
يوم  عنه  الك�صف  �صيتم   Reno

10 اأفريل القادم.
وبح�صب عدة م�صادر فاإن الهاتف 
هاتف  اول  �صيكون  اجلديد 
ميزة  مع  كامريا  يقدم  اأوبو  من 
التكبري اجلديدة حتى 10 مرات 

دون خ�صارة اجلودة والتي اعلنت 
املوؤمتر  يف  اأيام  قبل  اأوبو  عنها 
 2019 MWC العاملي للهواتف
موا�صفات  ليوجد  الآن  حتى 
ولكن  اجلديد  للهاتف  م�رشبة 
بثت ال�رشكة فيديو دعائي يوؤكد 
كامريات   3 �صيحمل  الهاتف  ان 
اأن  يوؤكد  وهذا  اخللف  من 
عوامل  ابرز  �صتكون  الكامريا 

ت�صويق الهاتف. 

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور املربجمون يف �رشكة
ت�صاعد  فريدة  رقمية  خوارزميات 
الأجزاء  وا�صرتجاع  ال�صور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  املفقودة 
برامج  عمل  اأ�صلوب  عن  التقنية  هذه 
التعديل الأخرى، فخوارزمياتها ل ت�صعى 

ال�صورة  من  املفقود  املكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  القريبة  الألوان  وحتديد 
بل تعتمد على الذكاء ال�صطناعي لتعاين 
ال�صورة ب�صكل كامل وتخمن ما ميكن اأن 
كما  ومتلوؤه.  املفقود  اجلزء  مكان  يكون 
مع  التعامل  اخلوارزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  الوجوه  على  حتتوي  التي  ال�صور 
اأ�صكال عيون  وانتقاء  العيون مثل،  �صكل 
مبا  الأ�صلية  وا�صتبدال  منها  قريبة 
الذي  الأمر  الوجه،  �صكل  مع  يتنا�صب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�صورين، 
وللذين يعدلون ال�صور للمجلت واملواقع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�صفح Brave ب�صكل كبري موؤخرا، حيث 
اأن م�رشوع العمل جاء �رشيعا ومت تطوير املت�صفح 
على نظام iOS قبل ثلثة �صهور، ثم اآندرويد قبل 
الكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�صف،  �صهر 
اأن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
القائمني على امل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  برامج  ملناف�صة  احلديث  املت�صفح 
وفايرفوك�ص، حيث اأن الن�صخة اجلديدة منه تاأتي 
ب�صكل مميز و�صبيه مبت�صفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نواة  على  بريف  اأو   Brave مت�صفح 
للربجمة  مفتوح  م�صدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذاته الذي بنت عليه مت�صفحها 
واجهة  على  الأخري  التحديث  واحتوى  كروم. 
مطورة عن ال�صابق واأ�صبح باإمكان امل�صتخدمني 
الأعلى  يف  ظاهر  ب�صكل  التبويب  علمات  روؤية 
املت�صفح  اأن  كما  كروم،  قوقل  احلال  هو  كما 
اأ�صبح اأ�رشع من ال�صابق، ومن املفرت�ص اأن يكون 
حممي ب�صكل اأكرب وذلك ب�صبب ترابطه املبا�رش 

مع نواة كروميوم املطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�صفح بريف ياأتي مع اإ�صافة حلجب الإعلنات 
�صببا  كانت  والتي  بها،  التحكم  املزعجة- ميكن 
رئي�صيا يف �صهرة املت�صفح يف وقت ق�صري. يُذكر 
اأن مت�صفح بريف هو اأحد م�صاريع املطور الكبري 
“جافا  الربجمة  لغة  مبتكر  وهو  ايت�ص،  بريندان 
موؤ�ص�صي  اأحد  اأنه  كما   ،JavaScript ”صكربت�
موزيل  مت�صفح  تطوير  عن  امل�صئولة  موزيل 

فايرفوك�ص ال�صهري.



هذ� و�أكد �سائق �ساحنة  يف ت�رصيح جلريدة �لو�سط �أن 
م�سكل  بيع منتج �لبازيالء على �لطريق �ل�سيار بالإقليم 
�لغربي لولية غليز�ن يت�سبب يف م�ساكل عوي�سة ل�سائقي 
�ل�ساحنات من خالل �لتوقف �لع�سو�ئي للمركبات �لتي 
يحاول �أ�سحابها �رص�ء �لبازيالء ، بالإ�سافة �ىل �حلركة 
�لكثرية  لالأطفال �لذين يبيعون هذه �ملادة  ما �أدى �ىل 
�ل�سائق متن خطاأ  عدة حو�دث مميتة  غالبا ما يدفع 
يجنيه   ما  يهمه  ما  بقدر  حياته  تهمه  ل  �لذي  �لطفل 
�آخر  جانب  من  هذ�   ، للبازيالء  �لفو�سوي  �لبيع  من 
�أكد �سائق �سيارة �أجرة �أن �ل�سماح ببيع هذه �ملنتجات 
�لفالحية على حافة �لطريق �ل�سيار �رصق غرب خطر 
كبري حيث �سبق و�ن  وقف على حادث متزيق طفل �إىل 
�أ�سالء من قبل �ساحنة باءت حماولت �ساحبها  تفاديه 
بالف�سل ، من جهة �أخرى ك�سف �لعديد من �ملو�طنني  
�لع�سابات  بع�ض  قبل  من  �لعتد�ء  �إىل  تعر�سهم  �أنهم 
لإرغامهم  بالبي�ض   �أو  باحلجارة   �لرمي  طريق  عن 
ت�سجيل  مت  كما   ، ممتلكاتهم    و�رصقة  �لتوقف  على 

تو�جد هذه �ل�سبكات باأقاليم  وليات مع�سكر ، غليز�ن 
على  بالبي�ض  �لرمي  ت�سجيل  مت  وبال�سلف   ، بلعبا�ض   ،
�لزجاج  ليال من طرف بع�ض �لع�سابات لإرغام �ل�سائق 
حني  يف   ، و�ل�سيارة  ممتلكاته  و�رصقة  �لتوقف   على 
��سطدم بعد �مل�سافرين برمي حجارة كبرية ليال  يف 

ي�ستوجب  ما  �لتوقف   �ل�سائقني على   لإرغام  �لطريق 
م�ستعملي  حلماية  �لأمن  مل�سالح  �لعاجل   �لتدخل 
�لطريق  بت�سيري  �ملكلفة  �لنقل  م�سالح  وكذ�  �لطريق 
�ل�سيار ملنع بيع �خل�رص و�لفو�كه على حو�ف �لطريق 

�ل�سيار ملا ت�سكله من  خطر على م�ستعمليه.

حممد بن ترار   

ال�سطر الغربي من  الطريق ال�سيار

ع�سابات تعتدي على امل�سافرين باحلجارة والبي�ض
طالب الع�سرات من م�ستعملي الطريق ال�سيار �سرق غرب من وزارة النقل وامل�سالح الأمنية من الوقوف على 
امل�ساكل الكربى التي تعرت�سهم ليل نهار بهذا الطريق خا�سة بوليات مع�سكر وغليزان وبدرجة اأقل �سيدي 

بلعبا�س و �سلف .

بلدية اأولد �سيدي 
اإبراهيم بامل�سيلة 

الإفراج عن قائمة 300 
�سكن عمومي اإيجاري

لبلدية  �لتابعة  �أبلوط  منطقة  �هتزت 
تاك�سنة بولية جيجل على وقع  جرمية 
�أم ل�سبعة  قتل مروعة ر�حت �سحيتها 
�لثاين  �لعقد  ليتجاوز  �أكربهم  �أطفال 
نارية  بطلقة  �إ�سابتها  بعد  عمره  من 
�سادرة عن بندقية زوجها  قبل �أقل من 
�ساعة من �آذ�ن �ملغرب  من يوم �لأحد 
حت�سلت  م�سادر  وح�سب  �ملا�سي 
�ل�سحية   فاإن  �لو�سط   يومية  عليها 
حت�سري  ب�سدد  وفاتها  حلظة  كانت 
�ل�سبعة  �أكبادها  لفلذ�ت  �لع�ساء  وجبة 
، وقد مت نقل جثثها �إىل م�سلحة حفظ 
�لوقت  يف  جيجل  مب�ست�سفى  �جلثث 
�ل�سبطية  م�سالح  فيه  فتحت  �لذي 
حتقيقا  �إقليميا   �ملخت�سة  �لق�سائية 
هذه  وخلفيات  �أ�سباب  ملعرفة  معمقا 
�جلرمية �ملروعة ،علما و�أن �لفاعل �أو 
بالأحرى زوج �ل�سحية كان قد ��ستفاد 
�لوئام  منذ �سنو�ت  طويلة من تد�بري 
�سفوف  يف  ين�سط  كان  بعدما  �ملدين 
قبل  �لإرهابية  �جلماعات  �إحدى 
�لدفاع  رجال  �سفوف  �إىل  ين�سم  �أن 

�لذ�تي.
 ر�سيد هزيل 

تاك�سنة بجيجل

وفاة اأم ل�سبعة اأطفال بر�سا�ض زوجها

الندوة الوطنية لل�سباب

الأمن الوطني يعر�ض مقاربتة التوعوية

ميزانية اأمريكا بعجز تريليوين دولر

املنظمة الوطنية لل�سحافيني الريا�سيني اجلزائريني

اأ�سرة الإعالميات الريا�سيات حتظى بالتكرمي

الفريق ڤايد �سالح يزور املدر�سة العليا احلربية

�أعلنت م�سالح د�ئرة �أولد �سيدي �إبر�هيم جنوب 
ولية �مل�سيلة ،عن �لقائمة �ل�سمية للم�ستفيدين 
طابع  ،ذ�ت  �سكنية  ح�سة300وحدة  من 
�إبر�هيم  �سيدي  �أولد  ،ببلدية  عمومياإيجاري 
�لقائمة  تعليق  �أثار  ،و  عادية  جد  ظروف  ،يف 

من  لال�ستفادة  �ملوؤقتني  للمرت�سحني  �ل�سمية 
 300 ح�سة  �سمن  �لإيجاري،  �لعمومي  �ل�سكن 
م�سكنا، على م�ستوى مقر �لبلدية، فرحة �لعديد 
من �لأ�سخا�ض �لذين وردت �أ�سماوؤهم فيها كما 
�ل�سكن  طالبي  من  �لأغلبية  ��ستح�سان  لقيت 

قليل  عدد  ��ستياء  �سجلت  فيما  �لجتماعي، 
�لقائمة  بتلك  �ملدرجني  غري  �ملو�طنني  لبع�ض 
�لعمومية  �ل�سكنية  للح�سة  �ملوؤقتة  �ل�سمية 
�لإيجازية �ملعلن عنها، وقد مت فتح مكتب خا�ض 
�ل�سكن  طالبي  من  �ملو�طنني  طعون  ل�ستقبال 

�لذين ي�سجلون �إجحافا يف حق ��ستفادتهم طيلة 
قائمة  عن  �لإعالن  تاريخ  من  بدء�  �أيام  فرتة8 
�مل�ستفيدين تبعا لالإجر�ء�ت �لقانونية �ملعمول 

بها فيذ�ت �ل�سياق .
عبدالبا�سط بديار

يف  �لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  ت�سارك 
�ملنظمة  لل�سباب،  �لوطنية  �لندوة  فعاليات 
 13 يومي  و�لريا�سة  �ل�سباب  وز�رة  طرف  من 
و14مار�ض 2019 بق�رص �ملوؤمتر�ت »عبد �للطيف 
رحال«باجلز�ئر �لعا�سمة، يف �إطار ف�ساء تفاعلي 
يجمع ما بني �لفاعلني يف هذ� �ملجال، مب�ساركة 
�لوطن.  �أنحاء  خمتلف  من  �ل�سباب  من  �لعديد 
لالأمن  �لعامة  �ل�سدد �سطرت �ملديرية  يف هذ� 
�لوطني عدة مد�خالت يلقيها �إطار�ت خمت�سة، 

�لتح�سي�سية  و�لرب�مج  �لت�سالية  �ملقاربة  حول 
جمالت  يف  �ل�سباب،  لفئة  خا�سة  �ملوجهة 
كال�ستخد�م  �لإجتماعية،  �لآفات  من  �لتوعية 
�ملخدر�ت  على  و�لإدمان  لالأنرتنت  �ل�سلبي 
،باملنا�سبة، �سيتم تخ�سي�ض ور�سات �سمن هذ� 
و�هتمامات  ن�سغالت  لطرحا  �لتفاعلي،  �للقاء 
وجتربة  �لتوعوية  �ملقاربة  عر�ض  مع  �ل�سباب، 
يف  ي،  �لوطن  لالأمن  و�لتوجيه  �لإ�سغاء  خاليا 

�لعمل �جلو�ري �لتح�سي�سي.

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  قدم 
ميز�نية  م�رصوع  تر�مب،للكونغر�ض 
 4.5 بلغت  �لقادم  �ملايل  للعام  �سخمة 
تريليون دولر، وت�سمنت زيادة يف �لإنفاق 
بع�ض  يف  حادة  تخفي�سات  مع  �لع�سكري 
�لرب�مج و�سمل م�رصوع �مليز�نية زيادة يف 
�لإنفاق �لع�سكري بن�سبة 5% �إىل 750 مليار 
دولر يف �لعام �ملايل 2020 مقارنة بـ716 
مليار دولر يف �ل�سنة �ملالية �حلالية، �لتي 
�إىل جانب  �ستنتهي يف 30 �سبتمرب �ملقبل 

لبناء  �إ�سافية  دولر  مليار   8.6 تخ�سي�ض 
مع  �لأمريكية  �حلدود  طول  على  جد�ر 
 818 مبلغ  خ�سم  ت�سمن  كما  �ملك�سيك، 
على  �ملتوقع  �لإنفاق  من  دولر  مليار 
�سنو�ت،   10 مدى  على  �ل�سحية  �لرعاية 
وخف�ض ما يقارب من 1.5 تريليون دولر 
�مل�ساعد�ت  على  �ملتوقع  �لإنفاق  من 
عجز�  �مليز�نية  م�رصوع  ويتوقع  �لطبية 
�سنو�ت  �أربع  ملدة  دولر  تريليون  بقيمة 

متتالية �بتد�ء من عام 2019.

لل�سحافيني  �لوطنية  �ملنظمة  �ليوم  م�ساء  قامت 
�لإعالميات  بتكرمي  �جلز�ئريني  �لريا�سيني 
يف  للمر�أة،  �لعاملي  �لعيد  مبنا�سبة  �لريا�سيات 
�سهدت  و�لتي  �لتو�يل  على  �لثالثة  هي  مبادرة 
�لريا�سي  �لإعالم  عائلة  طرف  من  قويا  ح�سور� 
تخ�سي�ض  مت  حيث  عكنون،   لنب  �لعائلي  باملركز 
�لإعالم  قامات  لفائدة  �حلالية  للطبعة  �لتكرمي 
بلحوى  ووهيبة  م�ستي  زهرة  غر�ر  على  �لريا�سي 

قبل �أن تنتقل �لهيئة �لتي ير�أ�سها �لإعالمي يو�سف 
تازير �إىل منح جو�ئز تكرميية ملجموع �لإعالميات 
�ل�سحافة  من  �لريا�سي  �حلقل  يف  �لعامالت 
�أي�سا  و�لذي جرى  و�مل�سموعة  �ملرئية  �ملكتوبة، 
بالتعاون مع �ملنظمة �لوطنية للمقاولني �جلز�ئرينًي 
�لذي حظيت خالله �سحافية جريدة  �حلفل  وهو 

�لو�سط بالتكرمي من طرف �ملنظمني. 
 ع. ق. 

يقوم �لفريق �أحمد ڤايد �سالح، نائب وزير 
�لدفاع �لوطني، رئي�ض �أركان �جلي�ض �لوطني 
 ،2019 مار�ض   13 �لأربعاء  يوم  �ل�سعبي، 
�حلربية  �لعليا  �ملدر�سة  �إىل  عمل  بزيارة 
،�لفريق �سيرت�أ�ض خالل هذه �لزيارة �لدورة 
�لثانية ع�رصة للمجل�ض �لتوجيهي للمدر�سة، 
�ملوؤرخ  �لرئا�سي  �ملر�سوم  لأحكام  طبقا 
�إحد�ث  �ملت�سمن   2005 �سبتمرب   26 يف 

�ملدر�سة �لعليا �حلربية.
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�سناعة ع�سكرية

ت�سليم )1001( 
�سيارة متعددة 

املهام و�سيارات 
نفعية

�لإنعا�ض  برنامج  لتج�سيد  مو��سلة 
فخامة  به  بادر  �لذي  �لإقت�سادي 
�لأعلى  �لقائد  �جلمهورية،  رئي�ض 
�لدفاع  وزير  �مل�سلحة،  للقو�ت 
وت�سجيع  بعث  �إىل  �لر�مي  �لوطني، 
لتعليمات  وتطبيقا  �لوطني،  �ملنتوج 
�لدفاع  وزير  نائب  �لفريق  �ل�سيد 
�لوطني، رئي�ض �أركان �جلي�ض �لوطني 
�ل�سعبي، �لهادفة �إىل تطوير خمتلف 
وباخل�سو�ض  �لع�سكرية  �ل�سناعات 
يُلبي  مبا  منها،  �مليكانيكية 
�لوطني  �جلي�ض  هياكل  �حتياجات 
�ملوؤ�س�سـات  وخمتلـف  �ل�سعبـي 
مت  و�خلا�سـة،  �لعموميـة  �لوطنيـة 
 ،2019 مار�ض   12 �لثالثاء  �ليوم 
�إ�رص�ف  حتت  بتيارت/ن.ع.2، 
�لع�سكرية،  �ل�سناعات  مديرية 
ت�سليم )1001( �سيارة متعددة �ملهام 
من   )Sprinter( نفعية  و�سيار�ت 
خم�س�سة  مر�سيد�ض-بنز  عالمة 
�لإ�سارة،  �لإ�سعاف،  �لأفر�د،  لنقل 
نقل �لب�سائع و �إطفاء �لنري�ن لفائدة 
للعتاد  �ملركزية  �ملديرية  من  كل 
�ملديرية  �لوطني،  �لدفاع  بوز�رة 
�ملديرية  �لوطني،  لالأمن  �لعامة 
�لعامة للحماية �ملدنية، �جلماعات 
�ملحلية وموؤ�س�سات �قت�سادية مدنية 
عمومية وخا�سة، م�سّنعة من طرف 
�ل�رصكة �جلز�ئرية ل�سناعة �ل�سيار�ت 

ببو�سقيف ولية تيارت/ن.ع.2. 

 منحتهم 3 اأيام 
ملغادرة البالد

فنزويال تطرد 
الدبلوما�سيني 

الأمريكيني 
خورخي  �لفنزويلي،  �خلارجية  وزير  �أعلن 
�لوليات  منحت  بالده  �سلطات  �أن  �أريا�سا، 
كل  ل�سحب  �ساعة   72 مدتها  مهلة  �ملتحدة 
ون�رص  فنزويال،  �أر��سي  من  دبلوما�سييها 
»تويرت«،  موقع  يف  ح�سابه  على  �أريا�سا، 
�ليوم �لثالثاء، بيانا ر�سميا حلكومة فنزويال 
�لت�سالت  وقف  قر�رها  عن  فيه  تعلن 
�إن�ساء  بخ�سو�ض  �ملتحدة  �لوليات  مع 
�لبلدين  بني  �لدبلوما�سية  �لتمثيل  بعثات 
�ملوظفون  يغادر  �أن  »يجب  �أريا�سا:  وقال 
فنزويال  �أر��سي  �لأمريكيون  �لدبلوما�سيون 
�ملقبلة«و�عترب  �لـ72  �ل�ساعات  غ�سون  يف 
وجود  �أن  �لفنزويلي،  �خلارجية  وزير 
�لدبلوما�سيني �لأمريكيني يف فنزويال »يهدد 
�ل�ستقر�ر يف �لبالد«وياأتي منح هذه �ملهلة 
بعد �ساعات من �إعالن �خلارجية �لأمريكية 
�أنها �ست�سحب هذ� �لأ�سبوع جميع موظفيها 
�لدبلوما�سيني �ملتبقني يف فنزويال، و�أ�سارت 
�ملتدهور«  »�لو�سع  �إىل  بيان،  يف  �لوز�رة، 
�ملوظفني  وجود  �أن  معتربة  كار�كا�ض،  يف 
�لأمريكيني يف �سفارة و��سنطن لدى فنزويال 

ي�سكل »قيد� على �ل�سيا�سة �لأمريكية«.

ت/ب�سري عالوة
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