
الإعالن عن نتائج البكالوريا يف 20 جويلية

ال ت�أخري يف املواعيد الر�سمية 
لالمتح�ن�ت

علي بن فلي�س 

اأرف�ض امل�س�ركة يف اإنتخ�ب�ت حتت قي�دة بن �س�لح 

نظرا لنق�س حاد يف الأوعية العقارية 

�سك�ن بلدية مر�سى الكبري
 بوهران ي�ستغيثون

.       رئي�ض البلدية رحم�ين �سعيد  :تلقيت وعودا بح�سة 
حمرتمة ملنطقتن� من ال�سكن االإجتم�عي"

ممثلو 11فرع نقابي يعت�سمون  بتلم�سان

15000�سه�دة نه�ية التكوين جممدة االإم�س�ء مند 2014 
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�سي�سرف على تنفيذ مترين تكتيكي 
بالذخرية احلية

الفريق ق�يد �س�لح 
يف زي�رة للن�حية 

�س2الع�سكرية الرابعة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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املوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب 
بدائرة حا�سي م�سعود بورقلة

19مرتب�س� يوا�سلون 
املبيت اأم�م ال�سركة 

لالأ�سبوع الث�ين

قالت اأن هناك من يخ�سى تر�سحه للرئا�سيات

ع�ئلة اللواء ه�مل بتلم�س�ن تتهم 
اأطراف� �سي��سية بت�سويه �سمعته

النا�سط ال�سيا�سي عزالدين جرافة :

مهمة بن �س�لح ب�تت م�ستحيلة

   .       اإعادة فتح ملفات الف�ضاد موؤ�ضرات لتنحية القيود عن الق�ضاء 

الوة
ري ع

ت/ب�س



اجتمع اأم�س كل من ممثلي الطلبة 
واالت�صال  االإعالم  علوم  كلية  يف 
عميد  مع   3 اجلزائر  بجامعة 
ورئي�صة   « حمدي  »احمد  الكلية 
مليكة  عطوي   « االت�صال  ق�صم 
القرار  حيثيات  عن  »للحديث 
يخ�س  فيما  املتخذ  الر�صمي 
خمتلف  تداولته  الذي  االإ�رضاب 
االجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
واملقرر من جهة معينة من الطلبة 
,حيث اأرجعت النتائج ر�صميا بعد 
ح�رضوا  الذين  الطلبة  اأراء  �صب 

انه  طال   350 حوايل  االجتماع 
مفتوح  اإ�رضاب  هناك  �صيكون 
ابتداء من اليوم االثنني مع اإجراء 
ب�صفة  اال�صتدراكية  االمتحانات 

عادية.
ويف �صياق مت�صل فقد كان هناك 
�صد  اأي�صا  الطلبة  من  قليل  عدد 
عددهم  يتعدى  ال  االإ�رضاب  هذا 
حوايل 20طالب فقط اأما بالن�صبة 
للموؤيدين لهذا القرار فقد اأعلنوا 
ابتداء  االإ�رضاب  �صيبدوؤون  اأنهم 
ت�صليم  �صيتم  وفيما  اليوم  من 

على  ين�س  والذي  لالإدارة  البيان 
وهو  مغلوق  �صيكون  االإ�رضاب  اأن 
قابل للتجديد, اجتماع كل خمي�س 
عدمه,  من  التمديد  قرار  التخاذ 
واحل�صور االإجباري كل يوم جمعة 
خا�س  يوم  الثالثاء  يوم  اإبقاء 
الدورة  واإقامة  الطلبة  مل�صريات 

اال�صتدراكية ب�صكل عادي.
من  العديد  اأبرز  ثانية  جهة  ومن 
الذين  لالأ�صاتذة  ت�صكرهم  الطلبة 
فيه  و�صاهموا  االجتماع  ح�رضوا 
اىل  واأ�صاروا  التوعية  يف  بقوة 

االخرين الذين نددوا لهم بان هذا 
�صوداء  نقطة  عن  وعبارة  خطاأ 
غري  هذا  بان  التاريخ  يف  �صتخلد 
�صحيح واأن تاريخ اجلزائر �صي�صهد 
اأن الطلبة قد �صاهموا يف م�صاندة 
قابلني  وهم  النظام  �صد  احلراك 
هو  الوحيد  وهمهم  بي�صاء  ل�صنة 
القدمية  االأوجه  كل  على  الق�صاء 
االأربعة  بالباءات  �صميت  ما  اأي 
ومطالبهم الوطنية ت�صري اىل و�صع 
اأوجه جديدة تخدم البلد و�صعبه.

بلدية اأرزيو بوهران 

رئي�س البلدية و الأمينة العامة يقا�سون �سفحة ب«الفاي�سبوك« 

نتيجة اجتماع طلبة كلية االإعالم واالت�صال

اإ�سراب تتخلله وقفة احتجاجية كل يوم ثالثاء

خبر في 
صورة

الدورة 46 ملوؤمتر العمل العربي بالقاهرة

�سعيدة نغزة متثل اجلزائر

بن غربيط تن�سر ملخ�سا 
لتجربتها الوزارية

القيام  غربيطعلى  بن  نورية  ال�صابقة  الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأقدمت 
مبلخ�س لالأعمال وااللتزامات التي قامت بها منذ تعيينها على راأ�س 
الوزارة الو�صية, وقامت بن�رض من�صور عرب ح�صابها اخلا�س على موقع 

التوا�صل االجتماعي »فاي�صبوك«
مت  التي  والقرارات  االإجراءات  من  التفا�صيل  كافة  خاللها  ذكرت 

اتخاذها طيلةفرتة عملها واإ�رضافها على وزارة الرتبية الوطنية.

بيبي ي�ساند براهيمي
وجد الالعب الدويل اجلزائري يا�صني براهيمي دعما خا�صا من طرف 
زميله يف نادي بورتو الربتغايل ويتعلق االأمر بالالعب الدويل الربتغايل 
ميدان اخل�رض عرب ح�صابه  متو�صط  مع  له  �صورة  ن�رض  والذي  بيبي, 
على موقع التوا�صل االجتماعي »اأن�صتغرام« وكتب عبارة عائلة واحدة 
وهي  واحدة,  عائلة  الفريق  يف  جميع  الالعبني  تواجد  على  تاأكيدا 
اخلطوة التي اقدم عليها العب ريال مدريد �صابقا كخطوة مل�صاندة 
براهيمي خالل الفرتة ال�صعبة التي مير بها مع النادي بعدما حتول اإىل 

العب احتياطي.

امل�صيلة 

ال�سكان يحتجون �سد تردي 
اخلدمات ال�سحية

اأمام  احتجاجية,  وقفة  امل�صيلة  بلدية  اأم�س,  اول  �صهدت, 
م�صت�صفي الزهراوي وم�صت�صفي �صليمان عمريات« للتوليد » 
, تنديدا منهم على تدين م�صتوى اخلدمات املقّدمة, وعدم 
التو�صع  بعد  خا�صة  املر�صى,  حاجيات  تلبية  على  قدرتها 
العمراين الذي ت�صهده والية امل�صيلة وندد ال�صكان مبا �صموه 
بغياب اأدنى و�صائل التكفل الطبي مبر�صاهم ونق�س التجهيزات 
الطبّية ملعاجلة املر�صى ف�صال عن الغياب املتكرر لالأطباء 
الأماكن عملهم وكذا النق�س الفادح يف االأدوية,  جاءت الوقفة 
التي عا�صتها املنطقة  التطورات اخلطرية  اثر  االحتجاجية 
�صبوع املا�صي وردد املتظاهرون  على خلفية وفاة اإمراأة االأ
مدير  وكذا  الزهراوي  م�صت�صفي  مبدير  التنديد  عبارات 
تردي  م�صوؤولية  حملوهم  الذي  عمريات  �صليمان  م�صت�صفي 

اخلدمات ال�صحية  .

علمت اأم�س, الو�صط من م�صدر 
مطلع اأن رئي�س املجل�س ال�صعبي 
البلدي الأرزيو �رضقي وهران, قد 
باإدعاء  م�صحوبة  �صكوى  اأودع 
الدائرة  اأمن  م�صالح  لدى  مدين 
مبحكمة  اجلمهورية  ووكيل 
ب�صبب  جمهول  �صد  اأرزيو  دائرة 
و يف  املتهاطلة �صده  االإتهامات 
حق االأمينة العامة للبلدية بورعدة 

الت�صهري  حدا  و�صلت  خمتارية 
عرب  اخلطرية  التهم  من  جملة  و 
التوا�صل  موقع  �صفحات  اإحدى 
حتت  »الفاي�صبوك«  االإجتماعي 
التي  و  �صعب«  »�رضخة  ت�صمية 
مع  متا�صيا  موؤخرا  خلقها  مت 

احلراك ال�صعبي.
اأرزيو  دائرة  اأمن  م�صالح  رفعت 
رئي�س  اإتهام  و  مهاجمة  ق�صية 

و  درقاوي  نائبه  و  اأرزيو  بلدية 
االأمينة العامة و عدد من اإطارات 
البلدية من االإداريني و امل�صلحة 
التقنية للم�صلحة الوالئية ل�رضطة 
االإلكرتونية  اجلرائم  مكافحة 
املتورط  لتحديد هوية  بوهران, 
التي مت  ال�صفحة  ت�صيري هذه  يف 
خطرية  الإتهامات  فيها  التطرق 
البلدية  عن  امل�صوؤولة  لالأطراف 

و  التزوير  منها  ذكرهم,  ال�صابق 
اال�صتحقاق  يف  املزور  اإ�صتعمال 
من  بدي�صمرب  املحلي  االنتخابي 
العام  املال  تبديد  و   ,2017 �صنة 
و تف�صيل مقاولني حمددين على 
من  غريها  و  املقاولني  بقية 
حديث  اأ�صبحت  التي  االتهامات 
عا�صمة  باأرزيو  اخلا�س  و  العام 

البرتوكيماويات .

الكونفدرالية  رئي�صة  �صجلت 
اجلزائرية   للموؤ�ص�صات  العامة 
رفقة  م�صاركتها  نغزة  �صعيدة 
اأمينها العام املحفوظ ميقاتلي يف 
اأ�صغال الدورة ال�صاد�صة واالأربعون  
ملوؤمتر العمل العربي والتي جترى 
انطلقت  مب�رضوالذي  بالقاهرة 
فعاليته يوم  اأم�س والذي �صي�صتمر 
اأفريل اجلاري فلقد  اإىل غاية 21 
عرف هذا املوؤمتر م�صاركة عدة 
وزراء واأمراء من خمتلف البلدان 
العربية اإ�صافة ملمثلني عن اأرباب 

ونقابات العمل .

كما �صيتم متثيل اجلزائر بوا�صطة 
والت�صغيل  العمل  وزارة  عن  وفد 
واالأمني  االجتماعي  وال�صمان 
العام للمجل�س الوطني االقت�صادي 
من  لوفد  اإ�صافة  واالجتماعي 
للموؤ�ص�صات  العامة  الكونفدرالية 
�صعيدة  ترتاأ�صها  التي  اجلزائرية 
اأكده   ما  ح�صب  وهذا   , نغزة  
يومية  حت�صلت  الذي  البيان 

»الو�صط »على ن�صخة منه .
فيما �صتخ�ص�س الدورة 46 ملوؤمتر 
لدرا�صة  بالقاهرة  العربي  العمل 
ملنظمة  العام  املدير  تقرير 

العمل العربية فايز علي املطريي 
العمل  عالقات  حول  ويتمحور 
 , امل�صتدامة  التنمية  ومتطلبات 
فتح  املوؤمتر  هذا  يف  �صيتم  كما 
االقت�صاد  دور  تعزيز  نقا�س حول 
الت�صغيل  فر�س  دعم  بغية  االأزرق 
دور  على  ال�صوء  ت�صليط  مع  
اإدماج  يف  احلديثة  التكنولوجيا 
االحتياجات  ذوي  االأ�صخا�س 
كما   , العمل  �صوق  يف  اخلا�صة 
امل�صادقة  الدورة   هذه  �صت�صهد 
العمل  وتو�صيات  االتفاقيات  على 

العربية .
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�صي�صرف على تنفيذ مترين تكتيكي 
بالذخرية احلية

الفريق قايد �سالح يف زيارة 
للناحية الع�سكرية الرابعة

رئي�س  الوطني,  الدفاع  وزيـر  نائب  �صالح,  ڤايد  اأحمد  الفريق 
اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي يف زيارة عمل وتفتي�س اإىل الناحية 
وزير  نائب  �صالح,  ڤايد  اأحمد  الفريق  يقوم  الرابعة  الع�صكرية 
 15 من  ال�صعبي,  الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  الوطني,  الدفاع 
اإىل 18 اأفريل 2019, بزيارة عمل وتفتي�س اإىل الناحية الع�صكرية 

الرابعة بورقلة.
خالل هذه الزيارة, �صي�رضف الفريق على تنفيذ مترين تكتيكي 
التح�صري  من  الثانية  املرحلة  ملراقبة  يهدف  احلية,  بالذخرية 
مع  توجيهية  لقاءات  ويعقد  الوحدات,  بع�س  ويتفقد  القتايل, 

اإطارات واأفراد الناحية الع�صكرية الرابعة.  اأ ب

اإ.ي

ع.ب



علي بن فلي�س 

اأرف�ض امل�صاركة يف انتخابات حتت قيادة بن �صالح 
.      اإعادة فتح ملفات الف�ضاد موؤ�ضرات لبداية تنحية القيود عن الق�ضاء 

.      نثمن موقف الق�ضاة الراف�س الإ�ضراف على انتخابات مزورة 
.      موؤ�ض�ضات الدولة عجزت عن اإيجاد حل للأزمة 

اأعلن رئي�س حزب طلئع احلريات علي بن فلي�س عن عدم م�ضاركته يف الإ�ضتحقاقات الرئا�ضية املقبلة املزمع اإجراءها يف 4 جويلية، معربا عن رف�ضه للم�ضاركة 
يف م�ضار اإنتحابي بنف�س قانون الإنتخابات و نف�س الهيئة ونف�س الوجوه طاملا اأن من اإ�ضتدعى الهيئة الناخبة �ضخ�ضية مرفو�ضة �ضعبيا .

اإميان لوا�س

عند  الأم�س  فلي�س  بن  اأكد 
حلوله �ضيفا على فروم جريدة   
احلوار باأن  املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
دورها  مرافقة  لي�س  فقط 
الإ�ضهام  بل  خمرج،  عن  البحث 
يف ت�ضهيل الو�ضول اإليه، مو�ضحا 
تدخل  �ضد  كان  لطاملا  باأنه 
،لكن ميكن  ال�ضيا�ضة  يف  اجلي�س 
للجي�س مرافقة امل�ضار ال�ضيا�ضي 
يف ظل عجز كل موؤ�ض�ضات الدولة 

.
وعلق علي بن فلي�س على البيان 
الع�ضكرية  للموؤ�ض�ضة  الأخري 
�ضالح  القايد  فيه  اإحتكم  الذي 
موافقته  و  الد�ضتوري  احلل  اإىل 
الدولة،  رئا�ضة  �ضالح  بن  لتويل 
�ضاحلة   102 باأن  املادة  موؤكدا 
ل�ضيء واحد وهو معاجلة ق�ضية 
يف  �ضاحلة  تعد  ومل  الإ�ضتقالة 
باأن  معتربا   ، احلايل  الوقت 
مطالب ال�ضعب يف اإطار الد�ضتور 
تفعيل  وهي  عنها  خارجة  وغري 
ال�ضعب  باأن  توؤكد  التي   7 املادة 

اإرادته  جت�ضد  و  ال�ضلطة  م�ضدر 
املتمثلة يف اإقالة رموز النظام .

اجلي�س  قرار  املتحدث  وحيى 
الف�ضاد،  ملفات  فتح  باإعادة 
موؤ�رشات  مبثابة  ذلك  اأن  موؤكدا 
لبداية تنحية القيود عن الق�ضاء 

.
فلي�س  بن  رف�س  اأخر،  �ضياق  يف 
الإنتخابات  يف  امل�ضاركة 
املقبلة،  مو�ضحا  الرئا�ضية 
يف  امل�ضاركة  رف�ضت   «
الإ�ضتحقاقات املا�ضية التي كان 
مزمع اإجراءها يف 18 اأفريل لأن 
»كرثة  مع  مبيوع  كان  »املات�س 
ونرف�س   ،« للخام�ضة  املطبلني 
اإ�ضتحقاقات  يف  امل�ضاركة  اأي�ضا 
بقيادة �ضخ�ضية مرفو�ضة �ضعبيا 
نف�س  و  القانون  نف�س  ظل  ويف 

الهيئة ».
طالئع  حزب  رئي�س  ثمن  و 
احلريات موقف الق�ضاة مبقاطعة 
الإ�رشاف على الرئا�ضيات املزمع 
اإجراءها 4 جويلية املقبل، موؤكدا 
باأن الق�ضاة رف�ضوا امل�ضاركة يف 

اإنتخابات مزورة منذ البداية. 

يتلقى  مل  باأنه  فلي�س  بن  وك�ضف 
ال�ضاعة  حل�ضور  حلد  دعوة  اأي 
موؤكدا  احلكومة،  امل�ضاورات يف 
عن رف�ضه حل�ضور م�ضاورات مع 
مرفو�ضة  و  منبوذة  �ضخ�ضيات 
مع  متخندق  اأنه  موؤكدا  �ضعبيا، 
امل�رشوعة  مطالبه  و  ال�ضعب 

على حد قوله .
يف �ضياق اأخر، اإعرتف بن فلي�س 
يف  الدولة  موؤ�ض�ضات  بعجز 
ال�ضيا�ضية  لالأزمة  حلل  الو�ضول 
التي تعي�ضها البالد، م�ضريا باأنها 
مل ت�ضتطيع الإجتماع ولو جلل�ضة 
مببادرة  لإيجاد  للخروج  واحدة 
 « احلالية،  قائال  الأزمة  حل 
غري  القائمة  املوؤ�ض�ضات  كل 
قادرة على الإ�ضهام يف احلل بل 
جزءا  املوؤ�ض�ضات  هذه  اأ�ضبحت 
اإطالقا  لي�ضت  و  املع�ضلة  من 

فاعال يف احلل«.
يف  ماجرى  فلي�س  بن  اإ�ضتنكر  و 
اجلمعة املا�ضية للحراك ال�ضعبي 
التي  الأمن  م�ضالح  قبل  من 
للدموع  امل�ضيل  الغاز  اإ�ضتعملت 
امل�ضريات،  موؤكدا  �ضلمية  رغم 

تتحمل  من  هي  احلكومة  باأن 
باإعطاء  ومطالبة  امل�ضوؤولية 
تف�ضريات رغم اأن ال�ضعب راف�س 

لها .
وو�ضف علي بن فلي�س  احلكومة 
و جمل�س  الد�ضتوري  املجل�س  و 
تك�ضري  تريد  التي  بالألغام  الأمة 
و  الطرق،  بكل  ال�ضعبية  الثورة 
الفا�ضد  املال  و  الإعالم  بع�س 
اجلزائر  اأدخلت  التي  بالأذرعة 
يف كوكنة الدولة، معتربا باأن هذه 
اأخذت  د�ضتورية  الغري  القوى 

امل�ضاريع وختم الدولة واأ�ضبحت 
والوزراء  احلكومات  وتعني  تقيل 
خا�ضا  اإعالما  ،وخلقوا  الولة  و 
بهم دوره متجيد ال�ضورة و عبادة 

الأوثان على حد تعبريه 
طالئع  حزب  رئي�س  واأكد 
 102 املادة  تفعيل  باأن  احلريات 
الرئي�س  تقدمي  منذ  انتهى  قد 
ا�ضتقالته  بوتفليقة  العزيز  عبد 
الد�ضتوري  املجل�س  اإعالن  و 
موؤكدا   ، املن�ضب  �ضغور  حالة 
على �رشورة الذهاب اإىل تطبيق 

املادة 7 و 8 للخروج من الأزمة 
البلد  تعي�ضها  التي  ال�ضيا�ضية 
اإىل  الذهاب  يتم  مل  »اإذا  ،قائال 
نفعل  مل  املادتني  تطبيق  هذا 

�ضيئا ».
احلل  اأن  املتحدث  واإقرتح 
اأ�رشع  لالأزمة يكمن  الذهاب يف 
رئا�ضية  اإىل  انتخابات  وقت 
حتت  ال�ضعب  لإرادة  ت�ضتجيب 
نظيفة  م�ضتقلة  قيادة  �ضخ�ضية 
ولها  للرت�ضح  طموح  لديها  لي�س 

ر�ضى كبري من طرف ال�ضعب .

قالت اإن هناك من يخ�ضى تر�ضحه للرئا�ضيات

عائلة اللواء هامل بتلم�صان تتهم اأطرافا 
�صيا�صية بت�صويه �صمعته

لالأمن  ال�ضابق  املدير  عائلة  فندت 
املقيمة  هامل  الغاين  عبد  اللواء  الوطني 
بقرية برباطة التابعة لدائرة �ضربة 25 كلم 
غرب تلم�ضان  الإ�ضاعات التي مت طرحها 
وف�ضاء  الإعالم  و�ضائل  بع�س  قبل  من 
ا�ضتدعاء  حول  الجتماعي  التوا�ضل 
قبل  للتحقيق من  الغاين هامل  عبد  ابنها 
املحكمة الع�ضكرية اأو جتريده من �ضالحه 
واإخراجه من م�ضكنه بالعا�ضمة   موؤكدين 
راأ�س  على  مهامه  اإنهاء  اللواء  ومنذ  اأن 
الوطني  يعي�س  لالأمن  الولئية  املديرية 
متم�ضكني ب«نظافته«  العادية  حياته 
رواد  قبل  من  له  »امللفقة«  التهم  من 
بق�ضية  عالقته  غرار  على  الفاي�ضبوك 
العقار  نهب  ق�ضايا  او  للكوكايني  البو�ضي 
اأطراف  وقوف  عن  موؤكدين  بوهران 
�ضيا�ضية وراء ت�ضويه �ضمعة اللواء وحميطه 

خوفا من دخوله الرئا�ضيات املقبلة.
لهامل  اأن  الكبرية  العائلة  واأكدت  هذا 

اللواء اأو اإخوته عملوا يف قطاعات قيادية 
الوطني  واجلي�س  اجلمارك  غرار  على 
اأن  كما  بتفاين  وطنهم  وخدموا  ال�ضعبي 
القريب  قبل  البعيد  لها  اأخالقهم  ي�ضهد 
ب�ضيطة  مبجرد  حياة  يعي�ضون  واأغلبهم 
اآخر  راأ�ضهم ، من جانب  دخولهم م�ضقط 
انت�ضار  اللواء  املقربني من  اأحد  ربط 
جاءت  الفرتة  هذه  الإ�ضاعات خالل  هذه 
الذي  اللواء  �ضمعة  لت�ضويه  حماولة  يف 
تخاف بع�س الأطراف تر�ضحه للرئا�ضيات 
مثلما  قرارات  قد  حتمله  من  وما 
الكربى  الجتماعية  مع  القرارات  حدث 
الأمن  لقطاع  العميقة  والإ�ضالحات 
ال�رشطة  اأعوان  بها  ي�ضهد  التي  الوطني 
اأو�ضاعهم  من  حت�ضني  ا�ضتفادوا  الذين 
بفعل  منها  حترم  كانت  التي  الجتماعية 
ل  الآن  حلد  اللواء  ان  م�ضريين  اأطراف 

يفكر يف الرت�ضح.
حممد بن ترار

خمت�ضون ير�ضمون معامل العلقة بينهما

البناء الدميقراطي هو احلل للتوازن املدين –الع�صكري
.   عامر م�ضباح: دعوات ال�ضيا�ضيني للجي�س غري مقبولة

حتقيق  اإىل  ال�ضيا�ضية  العلوم  اأ�ضاتذة  دعا 
مرحلة انتقال دميقراطي جدي بانتخابات 
اأنها  معتربين  قوية،  وموؤ�ض�ضات  �ضفافة 
مدنية  عالقات  لبناء  اأ�ضا�ضي  �رشط 
تركيز  باملقابل  عامليا،  متوازنة  ع�ضكرية 
املدنيني على ت�ضيري املرحلة املقبلة بدل 
التوجه  على  والدعوات  العتماد  تركيز 

للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية.
 3 اجلزائر  جلامعة  الوطني  امللتقى  اأكد 
الع�ضكرية  املدنية  بالعالقات  اخلا�س 
وتقييم  حتليل  املجتمعي:  والدفاع 
التجارب الدولية، على نهج حتقيق عالقات 
التاأ�ضي�س  عرب  متوازنة  ع�ضكرية  مدنية 
�ضفافة  انتخابات  من  فعلية  لدميقراطية 
وموؤ�ض�ضات قوية مع بناء الإقت�ضاد وهو ما 
الع�ضكر  اإىل �ضيطرة مدنية وحتييد  يف�ضي 
بالإ�ضافة  ا�ضطدام  اأي  وتفادي  �ضيا�ضيا 
اأو ا�ضتغالل الظروف الدولية  اإىل التما�ضي 
امل�ضاهمة على غرار ما جلاأت له تركيا مع 
الإحتاد الأوروبي، بح�ضب الدكتور بن علي 
لقرع عن جامعة م�ضتغامن، م�ضددا اأن ذلك 
عن  وابتعادا  الدولية  لالجتاهات  م�ضايرة 
العدالة  حزب  اأن  م�ضيفا  دويل،  تدخل  اأي 
اإ�ضالحات  جلملة  جلاأ  تركيا  يف  والتنمية 
�ضيا�ضية للدمقرطة و�ضبت يف اجتاه التوازن 
يف العالقات بني املدنيني والع�ضكر، بداية 
الد�ضتور  بتعديل  املوؤ�ض�ضاتي  البعد  من 
للجي�س  ت�ضمح  كانت  التي  القوانني  وبع�س 
بالتدخل فمنح الأولوية للمدنيني وحرمانهم 

وكذا  املدنية  املوؤ�ض�ضات  يف  اأع�ضاء  من 
الرتكية  اجلمهورية  حماية  مادة  بخ�ضو�س 
اإىل حماية البلد من التهديدات اخلارجية. 
املوازية  الكيانات  حماربة  اإىل  بالإ�ضافة 

واآخرها التحول للنظام الرئا�ضي.
اأن اجلي�س  اأكد الدكتور ن�ضري �ضمارة   كما 
ال�ضيا�ضة  عن  كليا  تغييبه  ميكن  ل  عامليا 
ما  لكن  الدميقراطيات  اأرقى  يف  حتى 
اأن  يجب  التي  العمل  طريقة  هو  يختلف 
تخ�ضع للد�ضتور الذي ي�ضمن خارطة العمل 

الطرفني مع حتديد دوره ونطاقه.
الدكتور  امللتقى  على  امل�رشف  جهته  من 
لـ«الو�ضط« اعترب  عامر م�ضباح يف ت�رشيح 
باحلراك  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  عالقة  اأن 
األ  يفرت�س  املثايل  الو�ضع  يف  ال�ضعبي 
نظرا  تدخلت  اأنها  الواقع  لكن  تتدخل 
املاأ�ضاوي  اجلانب  لكن  معينة،  لظروف 
يدعون  باأنف�ضهم  املدنيني  اأن  اجلزائر  يف 
لإقحامها بالنيابة عن احلراك، يف حني كان 
يفرت�س على املدنيني اأن يطالبوا با�ضتبعاد 
اجلي�س من �ضناعة الإ�ضالحات والقرارات 
دعوات  على  رادا  املهمة،  ال�ضيا�ضية 
خلفيات  يف  ال�ضيا�ضية  الوجوه  وتربيرات 
املرحلية  املرافقة  مبجرد  الدعوات  تلك 
اجلي�س  مهام  واأن  حتايال،  يبقى  باأنه 
املرافقة،  تطلب  ول  بالد�ضتور  حمددة 
العملية،  �ضتتو�ضع  املطالبة  عند  حني  يف 
بداية من ال�ضتجابة وتطبيق املادة 102، 
تقت�رش على وجوه  الدعوات ل  اأن  والأهم 

دعوة  بالبع�س  وبلغت  العديدين  بل  معينة 
حني  يف  الثالث،  الباءات  لعزل  املوؤ�ض�ضة 
اأن  ال�ضيا�ضية  الإ�ضالحات  خالل  يتوجب 

تتم باملدنيني.
يف  �ضيا�ضية  طبقة  وجود  م�ضباح  واأكد 
ال�ضيا�ضي  للحوار  اإطار  ن�ضع  مل  حني 
ال�ضيا�ضية  النخب  م�ضاهمة  ولت�ضهيل 
ومواقع  القنوات  بالطوهات  هيمنة  لتبقى 
التوا�ضل الجتماعي، داعيا لإبراز ممثلني 
النتقال  اأجل  من  للحراك  منظمني  اأو 
خلطوة اأين نتجه، حمذرا من الجتاه نحو 
الراديكالية والتي �ضبق واأن جعلت اجلزائر 
الراديكالية  باأن  باحلائط، مذكرا  ت�ضطدم 
ب�رشورة  معرتفا  للهالك،  توؤدي  اأن  ميكن 
وباحلفاظ  تدريجيا  ياأتي  اأنه  اإل  الإ�ضالح 
عليه  والبناء  حاليا  املتوفر  القليل  على 
بناء موؤ�ض�ضات  لغاية  الدولة  من موؤ�ض�ضات 
للدولة  رئي�س  وانتخاب  منتخبة  جديدة 

الذي ميكنه اأن يقرر.
الع�ضكرية  املنية  العالقات  بخ�ضو�س  اأما 
وهي مو�ضوع امللتقى باأن هدفه هو طرح 
اجلانبني  بني  وبالف�ضل  الغربية  النظريات 
العامل  دول  من  مناطق  يف  جنحت  وملا 
لدينا  وخلق  العربية،  املنطقة  دون  الثالث 
للعطب  املجتعي  الأمن  قابلية  حتدي 
وماأزق الأمن املجتمعي، وهو ما ي�ضتدعي 
التجارب  من  وال�ضتفادة  البحث  بح�ضبه 

العاملية وتاأكيد الدفاع املجتمعي.
�ضارة بومعزة
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القادر  عبد  الدولة،  رئي�س  ا�ضتقبل 
رئا�ضة  مبقر  الأحد  اأم�س  �ضالح،  بن 
وزير  العا�ضمة(،  )اجلزائر  اجلمهورية 
ال�ضوؤون اخلارجية، �ضربي بوقادوم، ويعد 

هذا ال�ضتقبال الثاين من نوعه لنب �ضالح 
حيث  الدولة،  رئي�س  من�ضب  توليه  منذ 
كان قد ا�ضتقبل اخلمي�س املا�ضي الوزير 

الأول، نور الدين بدوي.

ال�ضتقبال الثاين من نوعه

بن �صالح ي�صتقبل وزير اخلارجية �صربي بوقادوم

لوة
ري ع

ت/ب�ض



اأكد وزير الرتبية الوطنية عبد احلكيم 
باجلزائر  الأحد  اأم�س   , بلعابد 
العا�سمة , اأن المتحانات املدر�سية 
الوطنية لنهاية ال�سنة الدرا�سية احلالية 
لالأطوار التعليمية الثالثة �ستجري يف 
مواعيدها املقررة التي متتد من 29 

ماي اإىل 20 جوان املقبل.
الوطنية  الندوة  الوزير خالل  واأو�سح 
»المتحانات  باأن  الرتبية  ملديري 
اأزيد من  مليونني مرت�سح  التي تعني 
 18.600 يقارب  ما  يف  ميتحنون   ,
خا�سا  طابعا  تكت�سي  اإجراء   مركز 
لأنها تاأتي يف �سياق دقيق يحتاج اإىل 
اجلميع  طرف  من  واليقظة  التجنيد 

لجتيازه باأمان«.
من  املحددة  الرزنامة  ح�سب  و 
الوطني  الديوان  و  الوزارة  طرف 

�سيجري  وامل�سابقات,  لالمتحانات 
 16 من  البكالوريا  �سهادة  امتحان 
اإىل 20 جوان املقبل, وامتحان نهاية 
التعليم املتو�سط من 9 اإىل 11 جوان 
البتدائي  التعليم  نهاية  وامتحان 
رم�سان  �سهر  يف  اأي  مايو   29 يف 
�سيتم  الوزير  ح�سب  و  املعظم, 
المتحانات  هذه  نتائج  عن  الإعالن 
جويلية   20 حدود  يف   الوطنية 
البكالوريا  �سهادة  لمتحان  بالن�سية 
لمتحان  بالن�سبة  جويلية  الفاحت  ويف 
التعليم املتو�سط و 16 جوان  �سهادة 
بالن�سبة لمتحان نهاية مرحلة التعليم 
يف  امل�سجلني  تعداد  ويبلغ  البتدائي 
 674.831 البكالوريا  �سهادة  امتحان 
الإناث  متثل  بحيث   , مرت�سحا 
عدد  يبلغ  و  باملائة,   54.57 ن�سبة 

التعليم  امل�سجلني يف امتحان �سهادة 
املتو�سط 631.395 مرت�سحا , بحيث 
 , باملائة   52.26 ن�سبة  الإناث  متثل 
بينما يبلغ عدد امل�سجلني يف امتحان 
 812.655 البتدائي  الطور  نهاية 
مرت�سحا , بحيث متثل الإناث ن�سبة 

48.60 باملائة.
لهذه  امل�سخرة  املراكز  عن  اأما 
عددها  فيبلغ   , الثالثة  المتحانات 
 18.570 بينهم  من  مركزا,   18.811
مركز اإجراء و 47 مركز جتميع و191 
خا�سة  مراكز   3 و  ت�سحيح  مركز 

باإعالن النتائج .
هذه  يوؤطر   , الوزارة  اأرقام  ووفق 
يف  موؤطر   627.655 المتحانات 
مراكز الإجراء و 51.114 موؤطر يف 
 95.916 و  لالإغفال  التجميع  مراكز 

الت�سحيح, م�سريا  موؤطر يف مراكز  
المتحانات  موؤطري  تعداد  اأن  اإىل 
املدر�سية بلغ 735.058 موظفا ويف 
املدر�سي  الدخول  حت�سري  اإطار 
منذ  انطلقت   والتي   2019/2020
الدخول  يف  اأن  الوزير  قال  اأ�سهر 
ا�ستقبال  �سيتم  املقبل  املدر�سي 
اأزيد من 9 ماليني و 110  اآلف تلميذ 
التعليمية  الأطوار  كل  , يف  تلميذة  و 
اأي بزيادة ما يقارب 400 األف تلميذ 

مقارنة مع ال�سنة املا�سية.
القطاع  �سيتعزز  الوزير  ح�سب  و 
ب  املقبل  املدر�سي  الدخول  مع 
منها  جديدة  ابتدائية  مدر�سة   452
منها  اإكمالية   144 و  تعوي�سية   20
 7 منها  ثانوية   99 و  تعوي�سية   11

تعوي�سية.

املوؤ�س�سة  مرتب�سي  ممثلو  نا�سد 
باأنافور  املعروفة  للتنقيب  الوطنية 
بورقلة  م�سعود  حا�سي  بدائرة 
املعت�سمني اأمام مقر املوؤ�س�سة لليوم 
التا�سع تواليا , يف ت�رصيح لهم يومية 
العام  املدير  الرئي�س   ,  « »الو�سط 
ب�رصورة  جمرب  للموؤ�س�سة  �سليمان 
ما  مع  للتجاوب  العاجل  التدخل 
املتمثل  مبطلبهم امل�رصوع  و�سفوه 
يف توظيفهم مبا�رصة بعد انتهاء فرتة 
ترب�سهم بهاته املوؤ�س�سة ملدة تقدر 
ت�رصيحهم  عو�س   , ون�سف  ب�سنتني 
اأن  حمدثنا  نفو�س  يف  يحز  ومما   ,
املرتب�سني  من  جمموعة  هناك 
اكتمال  عدم  رغم  الولية  خارج  من 
من  متكنوا  لكنهم  تكوينهم  فرتة 
فتح  ما  وهو   , مبنا�سبهم  التن�سيب 
حول  م�رصاعيه  عن  الت�ساوؤل  باب 
بالتفاقيات  املوؤ�س�سة  التزام  عدم 
انتهاجها  عن  ناهيك   , املربمة 

توظيف  يف  املفا�سلة  ل�سيا�سة 
مرتب�سيها .

من جهة ثانية فقد اأبدى املحتجني 
مت�سكهم  معنا  حديثهم  معر�س  يف 
من  الت�سعيد  موا�سلة  بخيار  الكبري 
التدخل  غاية  اىل  خطابهم  لهجة 

اجلاد من الو�سايا وامل�سالح املعنية 
للم�سكل  م�ستعجل  خمرج  لإيجاد 
القائم و من ثم انت�سالهم من مع�سلة 
البطالة التي اأ�سبحت ت�سكل هاج�س 

يق�س م�ساجعهم .
ذلك فقد �رصبت م�سادر  اإىل جانب 

موؤكدة من املوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب 
املجمع  و�ساية  حتت  النا�سطة 
النفطي العمالق �سوناطراك بحا�سي 
م�سعود , معلومات دقيقة عن وجود 
دون   , التوظيف  مبلف  كبري  تالعب 
لتعليمة  ال�سارخ  اخلرق  ن�سيان 
املالك  عبد  الأ�سبق  الأول  الوزير 
�سالل الرامية ملنح اأولوية التوظيف 
يف  العاملة  الوطنية  بال�رصكات 
اأبناء  لفائدة  النفطية  ال�سناعة 
التعجيزية  ال�رصوط  وكذا  املنطقة, 
التي عادت ما ت�سقط الع�رصات من 
باإجراء  املعنيني  البطالني  اأ�سماء 

الفحو�سات املهنية .
رفعت  �سوداء  تقارير  اأن   ومعلوم 
للمطالبة  الأخرية  الفرتة  خالل 
للموؤ�س�سة  حتقيق  جلنة  بايفاد 
على  للوقوف  للتنقيب  الوطنية 
التي  واخلروق  التجاوزات  حجم 
ظل م�سكوت عنها , مبلفات عديدة 
التوظيف  العام,  املال  بتبديد  تتعلق 
الت�سيري  �سوء  ن�سيان  دون   , املبا�رص 

وفق املعطيات الأولية املتوفرة .

املوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب بدائرة حا�سي م�سعود بورقلة

اأحمد باحلاج  

19مرتب�صا يو��صلون �ملبيت �أمام 
�ل�صركة للأ�صبوع �لثاين

.       بعد �سنتني من الرتب�ص وجود اأنف�سهم يف ال�سارع
.      مرتب�سون من واليات اأخرى مت تثبيتهم رغم تواجدهم يف فرتة الرتب�ص

تعزيزات امنية باملدينة 
تو��صل �إ�صر�ب �لإد�ر�ت 

�لعمومية بالبويرة
على  الثاين  لالأ�سبوع  اأم�س  توا�سل 
الإدارات  خمتلف  اإ�رصاب  التوايل 
البويرة  ولية  م�ستوى  على  العمومية 
حا�سدة  اإعت�سامات  بتنظيم  مرفوقا 
واملديريات  الإدارات  تلك  مقر  اأمام 
واملوظفني  العمال  ح�سود  طرف  من 
للحراك  �سعارات م�ساندة  رفعوا  الذين 
النظام  رموز  بقايا  مطالبني  ال�سعبي 
ال�سعب  ملطالب  الفورية  بال�ستجابة 
جميعا  رحيلهم  يف  املتمثلة  اجلزائري 
بكل  ال�سيادة  ميار�س  ال�سعب  وترك 
حرية ودميقراطية وبناء دولة جديدة يف 
م�ستوى اآمال وحلم اأبناء اجلزائر , ويف 
ال�سياق لحظنا خالل اجلولة التي قادتنا 
اىل �ستى الإدارات �سغورا تاما لها على 
غرار الأ�سبوع الفارط وما لفت انتباهنا 
هو ال�سخط العارم الذي عرب عنه بع�س 

م�سالح  تعطل  خالل  من  املواطنني 
الربيد عن اخلدمة اين ا�ستحال عليهم 
يف  جعلهم  ما  ومنحهم  اأموالهم  �سحب 
اللجوء  اإىل  البع�س  حرج كبري ا�سطرت 
لال�ستدانة من اجل تغطية حاجياتهم , 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  �سهدت  اىل جانب 
رف�سوا  الذين  للتالميذ  هجرة جماعية 
بلدية  تالميذ  منهم  داخلها  اإىل  الولوج 
جابوا  الذين  الولية  �رصق  الأ�سنام 
�سعارات  مرددين  م�سرية  يف  ال�سوارع 
فيما  هذا   , ال�سعبي  احلراك  ت�ساند 
�ساعات  منذ  البويرة  مدينة  عرفت 
من  مكثفة  اأمنية  تعزيزات  ال�سبيحة 
الأمن  لقوات  الوا�سع  النت�سار  خالل 
الإدارات  ومبحاذاة  الرئي�سية  بال�سوارع 

العمومية على غرار مقر الولية .
اأح�سن مرزوق
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االإعالن عن نتائج البكالوريا يف 20 جويلية

ل تاأخري يف �ملو�عيد �لر�صمية للمتحانات

ممثلو 11فرع نقابي يعت�سمون  بتلم�سان

15000�صهادة نهاية �لتكوين جممدة �لإم�صاء مند 2014
فرع   11 ممثلي  من  الع�رصات   فجر 
من�سوي  فرعا    24 اأ�سل  من  نقابي 
الولئية   التن�سيقية  اأطار  حتت  
بولية  املهني   التكوين  لعمال 
عليها  ينام  كبرية  ف�سائح  تلم�سان  
والتي  بالولية  التكوين املهني  قطاع 
يف  الو�سع  بانفجار  تهدد  اأ�سبحت 
املديرة  ف�سل  بفعل  العاجل  القريب 
اأمور  ت�سيري  يف  احلالية   الولئية 
الوزارة  بتدخل  مطالبني  قطاعها 
ليفاد جلنة حتقيق  وزارية التي من 

�ساأنها ك�سف امل�ستور .
اأكد ممثلوا الفروع النقابية  هذا وقد 
مقر  اأمام   اعت�ساما  نظمت  التي 

املهني   للتكوين  الولئية  املديرية 
التي  املديرة   برحيل   للمطالبة 
�سهادات  اأم�ساء  بتجميد  متكنت  
15000 األف �سهادة  تخرج للممتهنني  
من الطلبة  منذ 2014  ما حرمهم من 
عدم  بفعل  املهنية  احلياة  ولوج  حق 
امل�سندة  بامل�سوؤولية  املديرة   وعي 
باأعمال  قيامها  على  ناهيك  اإليها  
حتري�سها  غرار  على  القانون  تنايف  
 20 اقتحام  على  منها  مقربني  لعمال 
التي  ببوجليدة   بحي  وظيفي  م�سكن 
قامت الوزارة بتجميد عملية التوزيع 
مبوجب من�سور 2019/01 والذي �سدر 
عن وزير القطاع  الذي كان قد تلقى 

ال�سكنات   توزيع  �سبهات  تقارير حول 
التي حرم منها عمال 16 مركز  من 
خمتلف اأنحاء الولية واقت�رصت على 

مقربني من املديرية فقط.
يف  املحتجون  اأ�سار  اأخرى  جهة  من 
تطبق  �سارت   املديرة  اأن  بيانهم 
النقابيني  حق  يف  تاديبية  عقوبات 
احلقوق   كافة  من  وحرمانهم 
عن  الدفاع  حق  من  حتى  وحرمانهم 
اأنف�سم مع اأهانتهم بكالم جارح مثلما  
حدث مع ا�ستاذة من مغنية  وموظف 
من مركز التكوين ببوهناق كما  هذا 
بالتكرب  املديرة  املحتجون  واتهم 
ال�رصيك  مع  التعامل   يف  والتعجرف 

بعدم اجناز  اتهموها  و   , الجتماعي 
املنا�سب املمنوحة  من قبل الوزارة 
الو�سية ناهيك على تراجع التوظيف  
يف الولية �سواء داخليا اآو خارجيا مع 
هذا   ,  , الرتقية  من  احلمال  حرمان 
وقد حاولنا الت�سال مبديرة التكوين 
الولئية للتكوين املهني ال�سيدة زدور 
اإبراهيم حفيظة  لكن دون جدوى اإل 
النقابني  اأن  و  اأكد  منها  مقربني  اأن 
مزايا  على  احل�سول  حاولوا  الذين 
الحتجاج   هذا  وراء  ال�سكن   ومنها 
لتح�سيل   ال�سغط  منه  الهدف  الذي 

مطالب خا�سة.
تلم�سان : حممد بن ترار

وا�سل اأم�ص لالأ�سبوع الثاين على التوايل ، مرتب�سي املوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب بدائرة حا�سي م�سعود 
بورقلة اعت�سامهم باملبيت اأمام مقر ال�سركة للمطالبة بتوظيفهم مبا�سرة بعد انتهاء مدة تكوينهم 

املقدرة ب�سنتني ون�سف .

النا�سط ال�سيا�سي عزالدين جرافة :

مهمة بن �صالح باتت م�صتحيلة
املخ�رصم  ال�سيا�سي  النا�سط  وجه 
عزا لدين جرافة ر�سالة جاءت بعنوان 
اأم  ممكنة  هي  هل  �سالح  بن  مهمة   «
م�ستحيلة , وذلك بعد الر�سالة ال�سابقة 
التي توجه بها جرافة اإىل قائد الأركان 

الفريق قايد �سالح .
وقال جرافة اأنه يف ظل الواقع اجلديد 
للم�سريات  معتربا  تزايدا  ي�سهد  الذي 
الحتجاجات  و  املليونية  ال�سعبية 
اجلامعات  اأ�ساتذة  و  لطلبة  القطاعية 
الق�ساة  وحتى  املحامني  و  وللنقابات 
دعما ملطالب  فعاليتهم  التي جتري  و 
الراف�س  و  ال�سامل  ال�سعبي  احلراك 
مقدمتهم  ويف  الع�سابة  رموز  جلميع 
بدوي وبلعيز و بن �سالح ح�سب ماجاء 

يف ر�سالة جرافة .
من  انطالقا   « اأنه  املتحدث  ويقول 
�سالح  لنب  د�ستورا  املحددة  املهمة 
كرئي�س موؤقت للدولة و لفرتة ل تتعدى 
ال�سيا�سي  امل�سهد  ظل  ويف   , 90يوم 
العام الراف�س لأي حوار مع بن �سالح 
الرئا�سية  النتخابات  مو�سوع  حول 
املزمع تنظيمها يف 4جويلية 2019فهل 
�سينجح بن �سالح يف مهمته الد�ستورية 
اجلديدة ؟اأم اأن مهمته هذه باتت مهمة 

م�ستحلية .
دعنا  اأول   « جرافة  لدين  عزا  وقال 
ندقق ون�رصح هذه املهمة اجلديدة لنب 
�سالح وفق منطوق الد�ستور احلايل ثم 
ن�سقطها على الواقع احلايل الذي تعي�سه 
..من  اجتماعيا  و  �سيا�سيا  اجلزائر 
الرئي�سية  املهمة  باأن  متاما  الوا�سح 
و�سحتها  الدولة  كرئي�س  �سالح  لنب 
الد�ستور  104من  املادة  وحددتها 
انتخابات  تنظيم  وخال�ستها  احلايل 
منها  بقي  90يوم  غ�سون  يف  رئا�سية 
80فقط , لكن تنظيم انتخابات رئا�سية 
يف مثل هذا اجلو العام الذي اأ�رصنا اإليه 
اأعاله يتطلب كما �رصح بن �سالح ذاته 
مع  �سيا�سيا  حوارا  له  خطاب  اأول  يف 
الطبقة ال�سيا�سية ومع املجتمع ممثال 
اأجل  من  وذلك  ال�سعبي  احلراك  يف 
على  لالإ�رصاف  م�ستقلة  هيئة  تكوين 

هذه العملية النتخابية .
وقال جرافة اأنه اإمكانية جلوء بن �سالح 
مرفو�س  كونه  رغم  الثاين  احلل  اإىل 
حتما  �سي�سطدم  فاإنه  �سعبيا  و  حزبيا 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  موقف  مع 

الذي ا�سرتط يف احلل املنتظر 
ع�سام بوربيع 

الطاقة  لوزير  التفقد  زيارة  األغيت 
اأم�س  تب�سة  ولية  اإىل  عرقاب  حممد 
الأحد ب�سبب جتمع ع�رصات املواطنني 
اأمام مطار العربي التب�سي  داعني اإياه 
ل«لعودة اإىل العا�سمة« ح�سبما لوحظ.

تقل  كانت  التي  الطائرة  حطت  قد  و 
ال�ساعة  حدود  يف  الوزاري  الوفد 
الذي  الوقت  تب�سة يف  الواحدة مبطار 
كان فيه ع�رصات املواطنني متجمعني 
للتعبري عن رف�سهم »للحكومة احلالية«و 
اخل�سو�س  على  املتظاهرون  ردد 
»حكومة  و  ديقاج«  »حكومة  عبارات 
اإلغاء  اإىل  اأدى  ما  �رصعية«  غري  بدوي 

الزيارة بعد �ساعتني من الزمن.
الطاقة  وزير  ي�ستهل  اأن  مقررا  كان  و 
 40( الو�رصى  �سف�ساف  ببلدية  زيارته 
كلم جنوب تب�سة( بالإ�رصاف على حفل 
املنطقة  بهذه  ال�سكنات  عديد  ربط 
اإىل م�سنع  الريفية ثم  الكهرباء  ب�سبكة 
كان  حيث  الأبي�س  باملاء  الإ�سمنت 
قطاع  حول  عر�سا  يتلقى  اأن  مربجما 

الطاقة بالولية
وزيرا  تعيني عرقاب  فقد مت  للتذكري   
للطاقة �سمن احلكومة احلالية التي مت 
ت�سكيلها يف 31 مار�س املا�سي برئا�سة 

الوزير الأول نور الدين بدوي.

تب�سة 
 �إلغاء زيارة تفقد لوزير �لطاقة 

ب�صبب �لحتجاجات

متكنت م�سالح ال�رصطة الق�سائية, خالل 
الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية, من حل 
30 ق�سية تتعلق بالقتل العمدي وال�رصب 
وذلك  الوفاة,  اإىل  املف�سي  واجلرح  
الو�سط  يف  اجلرمية  مكافحة  اطار  يف 
اأم�س  به  اأفادت  ما  ح�سب  احل�رصي, 

الأحد املديرية العامة لالأمن الوطني.
انه »مت توقيف يف  واأو�سح ذات امل�سدر 
هذه الق�سايا 69 �سخ�سا م�ستبه فيهم ما 
بني فاعل رئي�سي و�رصيك وتقدميهم اأمام 
اإقليميا«,  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
الوطني  الأمن  م�سالح  اأن  اإىل  م�سريا 

الق�سايا  هذه  لغز  فك  يف  اعتمدت 
املتو�سل  التقنيات  »اآخر  على  املعاجلة 
البحث والتحري اجلنائي  اإليها يف جمال 
بالإ�سافة اإىل التحاليل املخربية الدقيقة 
التي ت�ستغل يف حل الق�سايا املطروحة«.

ذات  --ي�سيف  احل�سيلة  هذه  وتوؤكد 
العامة  املديرية  »حر�س  امل�سدر-- 
ن�سبة  من  احلد  على  الوطني  لالأمن 
الإجرام واملحافظة على الأمن وال�سكينة 
الدور  على  ذلك  يف  مركزة  العامة, 
امل�سالح  به خمتلف  تقوم  الذي  الوقائي 

العملياتية«.

خالل الثالثي االأول ل�سنة 2019

�ل�صرطة تنجح يف حل 30 ق�صية قتل 



�أ بن عطية

فو�ضوي  �ضكن   2000 من  �أزيد 
ب«با�ضتيان« و »�ل�ضردينة«

دعا اأم�س، رئي�س بلدية مر�سى الكبري 
املتاأزمة  العائالت  رحماين  �سعيد 
اأنه  ، م�سريا  �سكنيا ملوا�سلة �سربها 
التنفيذي  امل�سوؤول  من  وعودا  تلقى 
عا�سمة  �سوؤون  ت�سيري  عن  الأول 
بتخ�سي�س  �رشيفي،  مولود  الغرب 
ح�سة �سكنية لباأ�س بها من ال�سكنات 
الق�ساء  اأجل  من  الجتماعية 
التدريجي على املجمعات الفو�سوية 
باملنطقة ناهيك عن ال�سكن اله�س و 
اأية حلظة نظرا  بالإنهيار يف  املهدد 

لقدمه.
يف  م�سرت�سال  املتحدث  اأو�سح  و 
ميدانية  جولة  عن  حديثه  معر�س 
متت موؤخرا جمعت م�ساحله التقنية، 
مبمثلني عن مديرية ال�سكن و التعمري 
ت�سلح  اأر�سيات  اإختيار  اأجل  من 
ال�سكنية  الوحدات  ع�رشات  لإجناز 
امل�سوؤول  طماأن  و  الجتماعية، 
الأول عن بلدية مر�سى الكبري �سكان 
املنطقة باأنه مت رفع التقرير التقني 
و املايل للجهات الو�سية التي تدر�س 

امللف .
الرتقوي  ال�سكن  ح�سة  وبخ�سو�س 
املدعم الذي خ�س�سته وزارة ال�سكن 
ال�سنة  من  باأفريل  وهران  لولية 
املا�سية، و الذي قدرت ب2500 �سكن 
»األ بي يا« لولية وهران ببلدياتها 26، 
مع  مقارنة  بال�سئيلة  »املري«  و�سفها 
عدد الطلبات املودعة، و على �سبيل 
املثال ببلدية مر�سى الكبري ل ميكن 
اإر�ساء اجلميع حيث مت تخ�سي�س 20  
�سكن فقط، و قائمة امل�ستفيدين مت 
اإعدادها يف �سفافية و مت رفعها لدى 

م�سالح دائرة عني الرتك .

�أزيد من 20 �ألف ن�ضمة من دون 
وحدة لتوليد �لن�ضاء وال �ضيارة 

�إ�ضعاف

ف�رشح  ال�سحة  قطاع  يخ�س  فيما 
للغاية  »مري�س«  اأنه  البلدية  رئي�س 
حيث ل توجد وحدة �سحية لأمرا�س 

الن�ساء و التوليد، ما ي�سطر احلوامل 
و عوائلهم لنقلهم لعدة كلمرتات �سواء 
مب�ست�سفى  التوليد  م�سلحة  �سوب 
جمرب تامي اأو العقيد عبا�س، و غالبا 
الولدة  احلالت  يف  حتويلهن  يتم  ما 
زرجب  بن  مل�ست�سفى  امل�ستع�سية 
و  وهران،  الولية  بعا�سمة  ببالطو 
توفري  لعدم  ب�سدة  املتحدث  اإ�ستكى 
امل�سالح املعنية يف مقدمتها مديرية 
اإ�سعاف  ل�سيارة  ال�سكان  و  ال�سحة 
على  ج�سيما  خطرا  ي�سكل  ما  هو  و 
ناهيك  مواليدهن  و  احلوامل  حياة 
عن بقية املر�سى امل�سابني مبختلف 

الأمرا�س الع�سال و املزمنة .
املتحدث  و�سف  ذاته  ال�سياق  يف  و 
مر�سى  لبلدية  املالية  امليزانية 
الكبري، بال�سعيفة و هو الأمر الذي ل 
اإيجاد  يف  املحلية  ال�سلطات  ي�ساعد 
احللول الناجعة و الفورية، لإن�سغالت 
النق�س  يخ�س  فيما  �سيما  ال�ساكنة 
احلاد فيما يخ�س عتاد و اآليات البناء 
و ال�سيانة اخلا�سة بالطرقات و التي 
ملعظمها،  البلدية  حظرية  تفتقر 
املالعب  يف  احلاد  بالنق�س  مرورا 
اجلوارية و اإنعدام املرافق الرتفيهية 

و الريا�سية.

�ملري« وجدنا قطاع �لريا�ضة يف 
غرفة �النعا�ش 

القطاع  بخ�سو�س  و  ال�سدد  ذات  يف 
الريا�سي، الذي ي�سري رحماين �سعيد 
الإنعا�س  منوما �سمن غرفة  كان  اأنه 
تن�سيب  قبل  �سنوات   3 من  لأزيد 
احلايل  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
الريا�سيون  كان  اأين  له،  تراأ�سه  و 

مهم�سون وتدريجيا ي�سيف املتحدث 
خالل  من  الفرق  اإعانة  مت  اأنه 
و  احلديدية  الكرة  لعبة  ت�سجيع 
التي  اأخرها  تناف�سية  دورات  تنظيم 
اأين  البلدية  م�ستوى  على  اأقيمت 
املرتبة  الكبري  مر�سى  فريق  حاز 
ت�ستقطب  بريا�سات  مرورا  الثالثة، 
الأثقال  حمل  يف  املتمثلة  و  ال�سباب 
مبع�سوقة  مرورا  الأج�سام،  كمال  و 
تطور  التي  و  القدم  كرة  اجلماهري 
فيها الفريق الهاوي و تقدم بخطوات 
اجلمعيات  »املري«  دعا  هنا  و  كثرية، 
من  الرتيث  اإىل  الثقافية  و  الريا�سية 
خالل مطالب الإعانات املالية نظرا 
للو�سعية املالية ال�سعبة للبلدية التي 
مبالغ  تقدمي  خزينتها  ت�ستطيع  ل 
من  ما  هو  و  كاإعانات  كبرية  مالية 
�ساأنه اإق�ساء بقية اجلمعيات حل�ساب 
اأن  و   ، ثقافية  اأو  ما  ريا�سية  جمعية 
م�ساحله ملزمة بتطبيق القانون الذي 
اإعانات  تقدمي  �رشورة  على  ين�س 
للفرق و اجلمعيات بن�سبة 3 يف املائة 

من مداخيل  و ميزانية البلدية .

�إكتظاظ رهيب يف �ملوؤ�ض�ضات 
�لرتبوية 

و يف قطاع الرتبية اأكد املتحدث على 
الإكتظاظ  هو  و  كبري  م�سكل  وجود 
عرب املوؤ�س�سات الرتبوية يف مقدمتها 
الطور الإبتدائي، م�سريا اأن م�ساحله 
و  الرتبية  مديرية  م�سالح  اأخطرت 
باملجل�س  التعليم  و  الرتبية  جلنة 
تلقي  اإنتظار  يف  الولئي  ال�سعبي 
على  البلدية  رئي�س  �سدد  و   ، ردها 
على  الكبري  مر�سى  �سكان  مطالب 

م�سغرة  م�سلحة  تخ�سي�س  مطلب 
اجلراحية  و  الطبية  لالإ�ستعجالت 
و  ال�سكانية،  الكثافة  تزايد  مع  �سيما 
الإ�سطياف  ملو�سم  التح�سريات  عن 
هي  الكبري  مر�سى  اأن  بحكم  املقبل 
اأ�سار  الوهراين،  الكورني�س  بوابة 
املخ�س�سة  امليزانية  اأن  املتحدث 
غري كافية، �سيما و اأنه تكليفنا فقط 
ال�رشف  قنوات  �سيانة  و  بتهيئة 
احلماية  مركز  من  بالقرب  ال�سحي 
ب�سيانة  حاليا  نقوم  كما  املدنية، 
من  بكل  العمومية  الإنارة  اأعمدة 
الوطني رقم  بالطريق  الأول  املدخل 
قبل  من  العلوي  الطنف  طريق  و   2

موؤ�س�سة »اأرامي�سو« .
تزفيت  و  تهيئة  لأ�سغال  اإ�سافة 
الطرقات التي كانت يف حالة كارثية، 
اإعادة  اأين �رشعت معدات الزفت يف 
م�سافة  على  وعرة  طرقية  م�سالك 
مرت   800 و  البلدية  مرت مبدخل   200
بحي الون�رشي�س، و عن قفة رم�سان 

و بلغة الأرقام ك�سف »املري«.

من  �مل�ضتفيدين  قائمة  تطهري 
قفة رم�ضان من 546 حمتاال

قوائم  م�ست  تطهري  عملية  عن  و 
امل�ستفيدين حيث بلغ عدد العائالت 
و  م�ستفيد  ب1750  املا�سية  ال�سنة 
خالل  من  ال�سنة  هذه  تقلي�سها  مت 
�سب  �سيتم  عائلة   1204 اإىل  الغربلة 
مبلغ 6000 دج يف ح�ساباتهم الربيدية 
اجلاري  ال�سهر  من   15 قبل  اجلارية 
مولود  الولية  وايل  لتعليمات  تنفيذا 

�رشيفي .
توؤكد  التي  املعلومات  وبخ�سو�س 
من  عدد  بني  و  بينه  اإن�سداد  تواجد 
جملة  ذلك  املتحدث  املنتخبني،فند 
و تف�سيال، موؤكدا اأنه مت عقد مداولة 
امل�سادقة  فيها  ومتت  موؤخرا  عادية 
املجل�س  و  امل�ساريع  من  عدد  على 
منتخبيه  بني  تناغم  حالة  يعي�س 
منتخبني  و  اأفالن   13 من  املكونني 

اأرندي.
على  املتحدث  �سدد  جهته  من 
�رشورة تزويد البلدية ب�سوق باري�سي 
و موارد ب�رشية تخ�س العمال مرورا 
بخط حلافالت النقل �سبه احل�رشي 
»اإيطو« بني مر�سى الكبري - و هران .

حمكمة تيبازة

تاأجيل ق�سية ال�سيناتور 
بوجوهر املتورط يف 

ق�سية ف�ساد 

قررت املحكمة البتدائية لتيبازة اأم�س الأحد يف جل�سة 
تراأ�ستها القا�سية را�سية بن غزال تاأجيل حماكمة ع�سو 
جمل�س الأمة ،مليك  بوجوهر، املتورط رفقة متهمني 

اثنني اآخرين يف ق�سية ف�ساد اإىل الأ�سبوع القادم.
للمتورط  اأول جل�سة حماكمة  التاأجيل يف  قرار  و جاء 
متهمني  رفقة  املتواجد  بوجوهر  ال�سيناتور  الرئي�سي 
اثنني رهن احلب�س الحتياطي منذ اأغ�سط�س املا�سي 
طرف  من  توقيفهم  اثر  التحقيق  قا�سي  من  بقرار 
غري  مزية  »طلب  بجنح  متلب�سني  الق�سائية  ال�رشطة 
للوظيفة«،  »الإ�ساءة  و  النفوذ«  »ا�ستغالل  و  م�ستحقة« 
امل�ساعد،  اجلمهورية  وكيل  النيابة  ممثل  طلب  بعد 
اأطراف  عدد  يبلغ  حيث  ال�سهود  لغياب  خيار،  حممد 
الق�سية 6 منهم ثالثة متهمني )منهم املتهم الرئي�سي( 

و �سحية و ثالثة �سهود.
كما رف�س ق�سم اجلنح ملحكمة تيبازة طلب دفاع املتهم 
لالإفراج  العربي  اأيت  مقران  بالأ�ستاذ  الرئي�سي ممثال 
عن موكله فيما مت تاأجيل الق�سية اإىل جل�سة تاريخ 21 
اأفريل القادم ح�سبما لوحظ بعني املكان و متت جدولة 
ق�سية ال�سيناتور الذي كان ميثل حزب التجمع الوطني 
�سفوف  من  نهائيا  ف�سله  يتم  اأن  قبل  الدميقراطي 
احلزب يف قرار تاأديبي، عقب توقيفه من قبل م�سالح 
با�ستالم  متلب�سا  تيبازة  ولية  لأمن  الق�سائية  ال�رشطة 
مبلغ مايل يقدر ب2 مليون دج يكون قد طلبها املتهم 
ت�سوية  مقابل  ال�سياحة  قطاع  يف  خا�س  م�ستثمر  من 

ملفه ال�ستثماري الذي هو لدى امل�سالح الإدارية.
»الأرندي«  حزب  اأ�سدر  املا�سي  اأوت   16 بتاريخ  و 
من  نهائيا  بوجوهر  ال�سيناتور  بف�سل  يق�سي  قرارا 
�سفوف احلزب يف قرار للمكتب الوطني حمل توقيع 
اأنه )قرار الف�سل(  اأمينه العام اأحمد اأويحيى موؤكدا 
ا�ستند اإىل اأحكام القانون الأ�سا�سي للحزب امل�سادق 
الوطني  للتجمع  اخلام�س  املوؤمتر  قبل  من  عليه 
�سادق  الذي  الداخلي  النظام  كذا  و  الدميقراطي 

عليه املجل�س الوطني لالأرندي.
و بتاريخ 4 �سبتمرب قاطع حوايل 20 ع�سوا من جمل�س 
الربملانية  للدورة  الفتتاحية  اجلل�سة  اأ�سغال  الأمة 
املجل�س  رئي�س  تراأ�سها  التي   2019/  2018 العادية 
زميلهم  مع  ت�سامنا  �سالح،  بن  القادر  عبد  وقتها، 
املذكورة  الف�ساد  ق�سية  يف  املوقوف  بوجوهر 

�سابقا.
ق�سايا  يف  اجلزائي  القانون  اإجراءات  تق�سي  و 
املادة  كذا  و   111 املادة  اأحكام  منها  �سيما  التلب�س 
128 من الد�ستور التي ا�ستند لهما وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة تيبازة يومها ب«توقيف املتهم املتمتع 
التحقيق  مبا�رشة  و  فورا  الربملانية  باحل�سانة 

الق�سائي دون انتظار«.
توقيف  و  الق�سائي  التحقيق  مبا�رشة  مع  موازاة  و 
باإخطار  الأختام  حافظ  العدل  وزير  يقوم  املتهم 
الع�سو  لها  ينتمي  التي  الربملانية  الغرفة  رئي�س 
املتورط متلب�سا يف ق�سية ما على اأن يجتمع مكتب 
عن  احل�سانة  برفع  �سواء  قرار  لتخاذ  املجل�س 
يبقى  اأنه  اإل  )احل�سانة(  تثبيتها  اأو  ق�سائيا  املتابع 
توؤثر  قانونية  تبعات  بدون  الربملانية  الغرفة  قرار 
عنه  اإ�سقاطها  و  الق�سائية  املتابعة  �سريورة  على 

وفقا  لأحكام املادة 111 من قانون العقوبات.
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يوؤكد رئي�ش �ملجل�ش �ل�ضعبي �لبلدي للمر�ضى �لكبري بوهر�ن رحماين �ضعيد يف لقاء مع »�لو�ضط«، �أن �ملنطقة 
مل ت�ضهد �أية عملية لتوزيع �ل�ضكنات �لعمومية �الإيجارية منذ 30 عاما خلت، و هو ما يف�ضر �الإنت�ضار �لرهيب 

لل�ضكنات �لفو�ضوية و �له�ضة و �لتي يفوق تعد�دها �الألفي �ضكن �ضيما بكل من �أحياء »با�ضتيان، و �ل�ضردينة« 
، �أين ترزح �ملئات من �لعائالت حتت وطاأة �أزمة �ضكن خانقة رفقة �أبنائها حولت يومياتهم جلحيم ال يطاق، و 

�أرجع »مري »�ملر�ضى �لكبري �لتي يبلغ تعد�د �ضاكنتها 20 �ألف ن�ضمة �ضبب عدم ت�ضييد �ضكنات �إىل �لنق�ش �حلاد يف 
�الأوعية �لعقارية ناهيك عن نوعية �الأر�ضية �لتي يف غالبها هي طينية و ال ت�ضلح للبناء.

نظر� لنق�ش حاد يف �الأوعية �لعقارية 

�سكان بلدية مر�سى الكبري بوهران ي�ستغيثون
.    رئي�ش �لبلدية رحماين �ضعيد ل"لو�ضط" :تلقيت وعود� بح�ضة حمرتمة ملنطقتنا من �ل�ضكن �الإجتماعي

اأ�سحاب  من  الع�رشات  اأم�س  احتج 
�سيارات الأجرة مبدينة امل�سيلة ، بعد 
اأمام  واعت�سموا  العمل،  عن  توقفهم 
مقر ولية امل�سيلة ،رافعني جملة من 
املطالب اإىل اجلهات املعنية للتدخل 
واإيجاد حلول لها ويف مقدمتها ظروف 
يعملون  اأ�سبحوا  التي  ال�سعبة  العمل 
فيها اأمام املناف�سة ال�رش�سة لأ�سحاب 

ال�رشعية  غري  الأجرة  ال�سيارات 
يوميا  الالمتناهية  ال�رشاعات  وكذا 
امل�سافرين،  نقل  حول  الطرفني  بني 
على  املحتجني  ح�سب  اأثر  ما  وهو 
الأمر  الركاب،  ونق�س  مداخيلهم 
�سيارات  �سائقي  ا�ستياء  اأثار  الذي 
الأجرة اأمام نق�س املداخيل من جهة 
وكذا النفقات الكثرية من جهة اأخرى 

ال�سندوق  وكالة  واإ�رشار  تعنت  وكذا 
لغري  الجتماعي  لل�سمان  الوطني 
برفع  قانونية  اإل  وت�رشفاته  الأجراء 
الأمر  ال�سنوية،  ال�سرتاكات  قيمة 
الأجرة  �سيارات  �سائقي  رف�سه  الذي 
الأدنى  احلد  بدفع  مت�سكهم  موؤكدين 
مطالبني  ال�سنوية  ا�سرتاكاتهم  من 
التدخل  اجل  من  املعنية  اجلهات 

لال�سرتاكات  الأدنى  القيمة  وحتديد 
ال�سنوية يف ال�سندوق الوطني لل�سمان 
ترتب  وقد  الأجراء،  لغري  الجتماعي 
�سلل  الحتجاجية  احلركة  هذه  عن 
يف و�سائل النقل ، ما كان وراء تعطل 
اإىل  والطلبة  العمال  من  كل  و�سول 
مقا�سدهم ، الأمر الذي اأثار امتعا�س 

املواطنني .

�سائقو �سيارات االأجرة يحتجون اأمام مقر الوالية

عبدالبا�سط بديار



وعرائ�ض  �شكاوى  طالبت   
وم�شتثمرين  لفالحني  احتجاجية 
حم�شوبني على املديرية اجلهوية 
لبنك بدر بورقلة ، مرفوعة لوزارة 
العاجل  التدخل  ب�رضورة  املالية 
اجل  ال�شلطات املركزية من  لدى 
املدير  مهام  اإنهاء  يف  الإ�رضاع 
والتنمية  الفالحة  لبنك  اجلهوي 
جتاوزته  الذي   ، بورقلة  الريفية 
يف  الكبري  عجزه  ب�شبب  الأحداث 
خا�شة  ال�شائكة  امللفات  معاجلة 
الفالحني  مبلفات  تعلق   ما 
ورقلة  وليات  ببلديات  القاطنني 
يف  الراغبني  ومترنا�شت  اإيليزي   ،
يف  التحدي  قر�ض  على  احل�شول 
فالحية  م�شتثمرات  اإن�شاء  اإطار 
وتربية احليوانات ، مقابل ح�شول 
م�شتثمرين اثنني  من خارج الولية  

ظرف  يف  البنكية  املوافقة  على 
قيمتهما  ترتاوح  لقر�شني  قيا�شي 
�شنتيم  مليار   400 الـ  الإجمالية 
وهو   ، كافية   �شمانات  وبدون 
توجيهات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
الرامية  احلكومة  وتعليمات 
تذليل  و  الت�شهيالت  كافة  لتقدمي 
امل�شتثمرين  لفائدة  ال�شعوبات 

وذلك  الأر�ض  خدمة  يف  الراغبني 
الدخل  م�شادر  تعزيز  اإطار  يف 
التبعية  لإنهاء  العمومية  للخزينة 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع 

اأ�شعاره يف البور�شات العاملية .
من جهة ثانية فقد حمل الفالحني 
املذكورة  بالوليات  وامل�شتثمرين 
يومية  مع  حديثهم  معر�ض  ،يف 

لبنك  اجلهوي  املدير   ، »الو�شط« 
الفالحة والتنمية الريفية م�شوؤولية 
و  البريوقراطية  مظاهر  تف�شي 
بانتهاج  واملحاباة  املح�شوبية 
درا�شة  يف  املفا�شلة  �شيا�شة 

ملفات الفالحني و امل�شتثمرين .
طالب  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
عدد من الفالحني و امل�شتثمرين 
بهاته الوليات ،بتقدمي تو�شيحات 
لبنك  اجلهوي  املدير  اإحالة  و 
القانونية  امل�شاءلت  اأمام  بدر 
للفالحني  و�شفه  خلفية  على 
�شالح  عني  الإدارية  باملقاطعة 
املنتوج،  ببقايا  مترنا�شت  بولية 
الت�رضيحات  هذه  تعترب  حيث 
الأ�شباب  بني  من  ال�شتفزازية 
تاأجيج  خلف  تقف  التي  الرئي�شية 
الت�شنج  وتغذية  املحلي  الحتقان 
، خا�شة يف ظل الظروف ال�شعبة 

التي متر بها البالد .

الدرك  م�شالح  ح�شيلة  اأبانت 
البالد  جنوب  بوليات  الوطني 
املن�رضمة  ال�شنة  خالل  الكبري، 
منها  مرور  حادث   384 ت�شجيل 
73 حادثا مميتا اأدى اإىل هالك 97 
�شخ�شا و اإ�شابة 670 اأخر بجروح 
بليغة ، وح�شب تقرير ذات امل�شالح 
تقل�شت  الطرقات   اإرهاب  فاإن 
مقارنة بال�شنة قبل املا�شية نتيجة 
التدابري  و  الردعية  الإجراءات 
الأمنية  امل�شالح  اتخذتها  التي 
نف�شها للتقليل من حوادث املرور 
امل�شتمرة  املراقبة  �شمان  منها 
عن  ف�شال   ، الطرقات  ل�شبكة 
تكثيف تواجدها بالطرق احليوية 

و الرئي�شية .
و ح�شب ذات امل�شالح الأمنية فاإن 
يعود  املرور  حوادث  وقوع  �شبب 
ال�شياقة  قوانني  احرتام  عدم  اإىل 
 ، ال�شائقني  طرف  من  ال�شليمة 
املتهورة  ال�شياقة  اإىل  بالإ�شافة 
املرهقني  و  ال�شباب  طرف  من 
حالة  يف  القيادة  عن  ف�شال   ،
املخدرات   تاأثري  حتت  و  �شكر 
قد  و   ، املهلو�شة  الأقرا�ض  و 
�شاهمت الإجراءات الردعية التي 
للتقليل  نف�شها  امل�شالح  اتبعتها 

من اإرهاب الطرقات الذي ح�شد 
الأرواح عدد من ال�شحايا ، و التي 
منها زرع عدد من الرادارات بعدد 
من الطرقات الرئي�شية و احليوية 
التي ت�شهد حراكية كبرية يف �شحب 

اآلفني و 124 رخ�شة  �شياقة .
الدرك  م�شالح  اتخذت  قد  و 
و  التدابري  من  جملة  الوطني 
حوادث  من  للتقليل  الإجراءات 
غرار  على  املميتة  املرور 
التكثيف من احلمالت التح�شي�شية 
و  ال�شمعية  الإعالم  و�شائل  عرب 
املوؤ�ش�شات  يف  كذا  و  الب�رضية 
تدعيم  عن  ف�شال   ، الرتبوية 
بتنفيذ  اجلوية  الإقليم  مراقبة 
التي  اجلوية  الطلعات  برنامج 
خمتلف  بني  التن�شيق  اإىل  تهدف 
اأجل  من  ال�شدود  و  الدوريات 
لقانون  املخالفني  ال�شائقني  ردع 
عدد  زيادة  عن  ناهيك   ، املرور 
اأجهزة قيا�ض ال�رضعة خا�شة يف 
�شجلت  التي  ال�شوداء  الطرقات 
 ، املرور  حوادث  من  كبري  عدد 
فعالة  خطة  و�شع  اإىل  بالإ�شافة 
من طرف قائد املجموعة تق�شي 
بتقدمي اإح�شائيات ح�شب املكان 

و الزمان  .

متام  احمد  حي  قاطني  يتخبط   
يف  ورقلة  لبلدية  اإداريا  التابع 
جملة من النقائ�ض لعل من اأبرزها 
الظالم الدام�ض الذي من �شاأنه اأن 
يعكر �شفو يومياتهم وذلك تزامنا 
مع بدء العد التنازيل حللول ف�شل 
ال�شيف احلار الذي عادة ما تتكاثر 

فيه احل�رضات ال�شامة .
طالب قاطنو ال�شارع املجاور ملقر 
للدرك  الرابعة  اجلهوية  القيادة 
ببلدية   متام  اأحمد  بحي  الوطني 
ال�شعبي  املجل�ض  رئي�ض   ، ورقلة 
عزي  بوبكر  ورقلة  ببلدية  البلدي 
ب�رضورة برجمة زيارة ميدانية لهم  
للوقوف على حجم املعاناة  التي 
يكابدونها يف ظل ا�شتمرار مع�شلة 
الظالم الدام�ض ، حيث مل يخفي 
امل�شكل   من  املت�رضرين  ذات 
القائم تخوفهم الكبري من ا�شتمرار 
وعلى  ونحن  خا�شة  امل�شكل  هذا 
 ، احلار   ال�شيف  ف�شل  اأبواب 

املزرية  الو�شعية  هذه  اأن  حيث 
الرتفاع  ت�شاهم يف  اأن  �شاأنها  من 

املقلق للح�رضات ال�شامة .
رئي�ض  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  عزي  بوبكر  ورقلة  بلدية 
ت�رضيح �شحفي �شابق له مع يومية 
بتو�شيات  ملتزم  اأنه  »الو�شط«، 
عبد  ورقلة  ولية  وايل  وتوجيهات 
القادر جالوي الرامية لفتح قنوات 
و  املواطنني  مع  البناء  احلوار 
ال�شعي  و  لن�شغالتهم  ال�شتماع 

خلف التكفل اجلاد بها .
ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
للتكفل  ورقلة  بلدية  م�شالح 
متام  اأحمد  حي  قاطني  بان�شغال 
من  حجر  مرمى  على  املوجود 
، يبقى  مقر �شناع القرار بالولية 
لزاما على ال�شاكنة معاي�شة الو�شع 

املزري لأجل غري م�شمى  .
�أحمد باحلاج 

تعالت �أ�ضو�ت �لفالحني و�مل�ضتثمرين بواليات �يليزي ، مترن��ضت وورقلة �ملطالبة ب�ضرورة تدخل جاد من وز�رة 
�ملالية لدى �لرئي�س �ملدير �لعام لبنك �لفالحة و�لتنمية �لريفية بوعالم جبار الإنهاء مهام �ملدير �جلهوي لبنك بدر 

بورقلة وذلك بعدما جتاوزته �الأحد�ث و�إدالئه بت�ضريحات ��ضتفز�زية  يف حق فالحي �ملنطقة  .

على خلفية �نتهاجه ل�ضيا�ضة �ملفا�ضلة يف معاجلة ملفات طالبي �لقرو�س  

�أحمد باحلاج 

مطالب بالإ�سراع يف اإنهاء مهام املدير 
اجلهوي لبنك بدر بورقلة 

و�ضف فالحو عني �ضالح  بالـ«déchet » يف �جتماع ر�ضمي للوكاالت 

ل  ولية  ورقلة،و�شعية  ت�شهد 
حت�شد عليها ب�شبب تدهورو�شعية 
كابو�ض  ا�شبحت  التي  الطرقات 
اأ�شحاب  و  املارة  حياة  يهدد 
الده�شة  يثري  املركبات  ،ومما 
الطرقات  هذه  اأن  ال�شتغراب  و 
بالإ�شافة  حديثا  ،  منجزة 
عرب   ، الراجلني  ممرات  لنعدام 
الطرق الرئي�شية والثانوية، خا�شة 
�شهدتها  التي  عملية التو�شيع  بعد 

خالل املدة الأخرية.
 قال متتبعون لل�شاأن املحلي بولية 
ورقلة يف ت�رضيحات لهم مع يومية 
»الو�شط«،  اأن   ال�شلطات املعنية 
مديرية  من  كل  راأ�شها  وعلى 
العمومية  والقائمون  الأ�شغال 
الواحد  بلديات  الولية  على 
يتحملون  امل�شوؤولية  والع�رضون 

اإليه  األت  ما  جراء   ، كاملة 
الطرقات الولئية والبلدية ، و يف 
�شياق مت�شل ، �شجلنا تذمرا و�شط 
الراجلني ،  الذين وجدوا اأنف�شهم 
 ، واحلذر  احليطة  على  جمربين 
اجتياز الطريق  اأثناء  فاأكرث  اأكرث 
خا�شة يف ظل ال�رضعة املفرطة ، 
التي ي�شري بها اأ�شحاب املركبات 
وت�شجل   ، خمتلف الأحجام  من 
يذهب  األيمة  مرور  حوادث  بذلك 
وال�شيوخ  الأطفال  �شحيتها 
وغريهم ، فاملتجول عرب خمتلف 
مناطق ولية ورقلة ،  حيث توجد 
العديد من الأحياء بها يف و�شعيات 
متهرئة ، حتولت ب�شبب احلفريات 
املتكاثرة اإىل �شبح يطارد اأ�شحاب 
املركبات ، الأمر الذي يعيق ال�شري 
العادي حلركة املرور،  و ما يزيد 

من تذمر و ا�شتياء م�شتعمليها،  و 
املنطقة  اأهايل  منهم  خا�شة 
و  املركبات  اأ�شحاب  وكذا   ،
من  حتمله  ملا   ، احلافالت 
بهم  دفع  ،  مما  معاناة  و  متاعب 
القيام  اإىل  الأحيان  من  الكثري  يف 
مبرا�شلة اجلهات املعنية،   اإل اأن 
ذلك مل يجدي نفعا فمعظم هاته 
كلي  اإىل ترميم  حتتاج  الطرقات 
،  و هي غري قابلة لل�شري يف بع�ض 
الكثري  اأن  حتى  الأخرى  الأحيان 
اأعربوا  يف  الولية  من قاطني 
ت�رضيحات متفرقة لهم مع يومية  
ا�شتيائهم  عميق  »الو�شط« عن 
اجتاه ما   ، ال�شديد  غ�شبهم  و 
على  الطرقات  هاته  اإليه  اآلت 
 ، وحيويتها  اأهميتها  من  الرغم 
املدن  من  ربطها بالعديد  كذا  و 

للولية،  التابعة  الأخرى  القرى  و 
مبحدثونا  دفع  الذي  الأمر  وهو 
العمومية  ال�شغال  وزير  ملطالبة 
يف  حتقيق  جلنة  ايفاد  ب�رضورة 
على  ، للوؤقوف  العاجل  القريب 
رافقت  التي  حجم  التجاوزات 
بهذا  اخلا�شة  امل�شاريع  اغلب 

القطاع احليوي .
اأكدت  فقد  ثانية  جهة  من 
الكبري  عزمها  املحلية  ال�شلطات 
امل�شاريع  من  جملة  جت�شيد  يف 
ح�شب  مبداأ  بتطبيق  امل�شجلة 
الأولويات و الإمكانات املتاحة مع 
احرتام املعايري التقنية والقانونية 
اأجال  و  الإجناز  يف  بها  املعمول 
من�شو�ض  هو  ما  وفق  الت�شليم 

عليه يف دفاتر ال�رضوط .
�أحمد باحلاج 

�ملت�ضررون حملو� �ل�ضلطات �ملعنية �مل�ضوؤولية كاملة   

58 حادث مرور خلف 05قتلى و 86 جريحا 

 املطالبة بالتحقيق يف طريقة اإجناز الطرقات بورقلة 

اأمن ورقلة ي�سحب 1547 رخ�سة �سياقة خالل الثالثي الأول  

ح�ضب �إح�ضائيات م�ضالح �لدرك �لوطني 
باجلنوب 

الإيجاد حل م�ضتعجل ملع�ضلة غياب �ضبكة 
�النارة �لعمومية 

هالك 97 �سخ�سا و 670 م�سابا 
خالل ال�سنة املن�سرمة  

 مري بلدية ورقلة مطلوب بحي 
اأحمد متام 

اأخبار اجلنوب�الإثنني   15   �أفريل  2019  �ملو�فـق  ل09 �ضعبان 1440هـ 6

ورقلة  ولية  اأمن  م�شالح  �شجلت 
ال�شنة  من  الأول  الثالثي  خالل   ،
املخالفات  عديد   ، اجلارية 
ت�شجيل  عن  ناهيك   ، املرورية  
املرور  حلوادث  مقلق  ارتفاع 

املميتة 
الأمني  التواجد  �شمان  اإطار  يف 
اأجل  من  والطرقات  املنافذ  عرب 
امل�شلحة  قامت  املدينة،  تاأمني 

بـتنظيم  العمومي  لالأمن  الولئية 
41410  دورية راجلة و متنقلة ، مت 
�شيارة   86549 مراقبة  خاللها  من 
، حيث مت ت�شجيل  4889 خمالفة 
الخت�شا�ض  اإقليم  عرب  مرورية 
 211  ، تن�شيق  خمالفة   32 منها   ،
جنحة مرورية  كما مت �شحب 1547 
رخ�شة �شياقة ملدة 03 ا�شهر و 06 

ا�شهر . 

املبذولة  اجلهود  من  بالرغم  و   
من طرف امل�شلحة الولية لالأمن 
العمومي ، ق�شد حماية ال�شواق و 
من  املرور  حوادث  من  الراجلني 
للقوانني  ال�شارم  التطبيق  خالل 
اأن  اإل  ال�شري  حركة  تنظم  التي 
م�شاحلي �شجلت يف جمال حوادث 
املرور 58 حادث مرور نتج عنه 86 

جريحا و05 قتلى .     

�رضطة  فرقة  عاجلت  جهتها   من 
العمران و حماية  البيئة خالل نف�ض 
الفرتة  131 ق�شية منها 122 ق�شية 
متعلقة باجناز بناء بدون رخ�شة ، 
فيما  مت ت�شجيل 09 ق�شايا تتعلق 
عاجلت  مت�شل  �شياق  ويف  بالبيئة 
حماية  و  العمران  �رضطة  فرقة 
بالتجارة  تتعلق  ق�شية   272 البيئة 

�أحمد باحلاج�أحمد باحلاج غري ال�رضعية .



 80 يقطنه  الذي   - املخيم  ويعاين 
تتجاوز  ال  مب�ساحة  الجئ  األف 
ال  حيث  مركبة،  اأزمة   - دومنا   70
تعرتف )االأونروا( به خميًما لالجئني 
خميماتها  بني  من  الفل�سطينيني 
مرور  بعد  واليوم  االأردن،  13 يف  الـ 
70 عاًما على تاأ�سي�سه ي�سدم بحكم 
املخيم  باإخالء  يق�سي  ق�سائي 

واإعادة االأرا�سي الأ�سحابها.
ع�سو  اخلطيب،  الرحيم  عبد  يقول 
هيئة الدفاع عن املخيم: اإن اأرا�سي 
امللك  اأيام  من  ملكية  هبه  املخيم 
الراحل طالل بن عبد اهلل، وهو من 
اأقدم املخيمات يف االأردن، ويعي�ش 
هذه  على  بناًء  فيه  املخيم  اأهايل 

الهبة امللكية.

بني الإخالء والتعوي�ض

خا�ش  حديث  يف  اخلطيب  وك�سف 
لالإعالم"  الفل�سطيني  "املركز  لـ 
م�سكلة  حلل  حكومية  وعود  عن 
اإ�سارة  يف  جذري،  ب�سكل  املخيم 
منه اإىل نتائج لقاءات اأهايل املخيم 
الرزاز  عمر  الوزراء  رئي�ش  مع 
وجمموعة من الوزراء، الذين اأكدوا 
الق�سايا  جميع  اإيقاف  �سيتم  اأنه 
�سكان  بحق  واالإنذارات  التنفيذية 

املخيم.
االإخالء  اأن  اإىل  اخلطيب  واأ�سار 
لكن  قانونًيّا،  التنفيذ  �سعب  والهدم 
امل�سكلة بدفع التعوي�سات الأ�سحاب 

�سنوات،  ثالث  واأجرة  االأر�ش، 
بعِدّ  املخت�سة  اجلهات  مطالبًا 
اأهايل املخيم طرًفا حمايًدا، الأنهم 
تاأمينهم  ويجب  اجلن�سية،  اأردنيو 
ب�سكن منا�سب للحياة الكرمية، وحل 

م�سكلتهم ب�سكل جذري.
لقاًء  هناك  اأن  اخلطيب  اأكد  كما 
اأو  االأر�ش  اأ�سحاب  بني  مرتقبًا 
حلل  االأردنية  واحلكومة  حماميهم، 
اأخرى  اأرا�سي  باإعطائهم  امل�سكلة 
املحطة،  خميم  اأرا�سي  مقابل 

وخ�سوع االأخرية للتنظيم.

دور اأمانة عمان

يف  الكربى  عمان  اأمانة  دور  وعن 
اأنه"  اخلطيب  اأكد  الق�سية،  حل 
اإال  عليها،  الق�سية  عر�ش  مت 
باملخيم  يليق  حاًلّ  جتد  مل  اأنها 
نتيجة   – االأرا�سي  با�ستمالك   –
لكنها  ال�سعبة،  املالية  للظروف 
�ستقف بجانب االأهايل وحقوقهم".

اأمانة  قال ع�سو جمل�ش  من جانبه 
اإن  الداود:  عمار  الكربى  عمان 
اأو  باملعادلة  طرفا  لي�ست  االأمانة 
حالًيّا  للحكومة  نية  وال  امل�سكلة، 
ارتفاع  نتيجة  االأر�ش،  با�ستمالك 
احلكم  اأن  اإىل  م�سريا  كلفتها. 
رفع  نتيجة  للق�ساء،  والف�سل 
للمطالبة  ق�سايا  االأرا�سي  اأ�سحاب 

بها.
ومع �سدور احلكم الق�سائي املتمثل 
االأرا�سي  واإعادة  املخيم  باإخالء 
باأن  الداود  ي�ستدرك  الأ�سحابها، 
التنفيذ �سيكون �سعبًا، لكن ال بد من 

اإيجاد حلول بديلة، رمبا عن طريق 
باملثل،  اأجر  اإعطاء  اأو  التعوي�ش 
وحول م�رسوع القطار ال�رسيع الذي 
ومير  والزرقاء،  عمان  بني  �سريبط 
من اأرا�سي خميم املحطة، وتاأثريه 
على االأزمة، اكتفى الداود باالإ�سارة 
قبل  االأرا�سي  بع�ش  ا�ستمالك  اإىل 
10 �سنوات للم�رسوع، الذي مل ينفذ 

حتى االآن.

كارثة اجتماعية

عن  الدفاع  وكيل  قال  جانبه،  من 
جمل�ش  وع�سو  املحطة،  �سكان 
العزوين:  اأندريه  االأردين  النواب 
التمييز،  االآن مبحكمة  الق�سية  "اإن 
االأر�ش  هذه  اأن  اإثبات  نحاول  الأننا 
ملكا لالأمانة )عمان الكربى( بحكم 

الواقع، لعلنا نخرج بحل".
اإخالء املخيم يعني كارثة 
اجتماعية و ت�شريد جديد

قرار  اأن  اأندريه  النائب  واعترب 
االإخالء والدفع باملثل ي�سكل كارثة 
اجتماعية، موؤكدا اأن اأهايل املخيم 
يحاول  كما  لها  مغت�سبني  لي�سوا 
واأنهم  لالأ�سف،  ت�سوريهم  البع�ش 
اقتلعوا من اأر�سهم غ�سبا، وجل�سوا 
�سيا�سي  باأمر  املخيم(  )يف  هنا 

فر�ش عليهم ".

االأر�ش  اأ�سحاب  وكيل  ورف�ش 
الت�رسيح  ال�سمايلة  ليث  املحامي 
حول الق�سية، من جانبها، اأو�سحت 
يف  الفل�سطينية  ال�سوؤون  دائرة 
االأردن اأنها طرف حمايد بالق�سية، 
جتمعا  املخيم  بكون  ذلك  مربرة 
به  معرتف  وغري  لالجئني،  �سكانيا 
خميم  بذلك  ليبقى  "االأونروا".  من 
املحطة معلقا بني الق�ساء والوعود 
هذه  تكون  اأن  اأمل  على  املنتظرة، 
طريق  يف  "حمطة"  اآخر  االأزمات 

عودتهم اإىل ديارهم االأ�سلية.

حتت اأ�شقف "الزينكو" ويف بيوت متال�شقة ل تتجاوز م�شاحة البيت منها 100 مرت، حتت�شن 6 اأفراد على الأقل، ي�شيق 
بهم املكان والزمان، حيث ما تزال هواج�ض تكرار جتربة التهجري حا�شرة يف خميم "املحطة" لالجئني الفل�شطينيني 

يف الأردن، نتيجة مطالبة اأ�شحاب الأر�ض املقام عليها املخيم باأر�شهم. 

تقدير موقف

ق.د

خميم املحطة يف الأردن.. هواج�س 
الإخالء وتكرار اللجوء!

و�شط توترات بني الف�شائل

احلكومة الفل�سطينية توؤدي اليمني 

تون�ض

ال�سراع على الزعامة يعمق 
النق�سامات داخل حزب الرئي�س

تون�ش  نداء  حزب  اأع�ساء  انتخب 
اأحدهما  للحزب،  زعيمني  احلاكم 
ابن الرئي�ش الباجي قائد ال�سب�سي، 
خطوة  يف  موازيني  موؤمترين  يف 
تع�سف  التي  االنق�سامات  تعمق 
القليلة  ال�سنوات  يف  باحلزب 
اجلديدة  االأزمة  وتاأتي  املا�سية 
التي يواجهها نداء تون�ش قبل اأ�سهر 
من انتخابات برملانية متوقعة يف 
يف  ورئا�سية  االأول  ت�رسين  اأكتوبر 
العام  هذا  الثاين  ت�رسين  نوفمرب 
اأمام  �سعبة  مهمته  يجعل  قد  مما 
مناف�سه حزب النه�سة اال�سالمي، 
وعلى الرغم من اأن �سعار املوؤمتر 
االنتخابي االأول حلزب نداء تون�ش 
اإال  ال�سمل“  ”مل  عنوان  كان حتت 
اأنه انتهى باالنق�سام اإىل موؤمترين 
يف  اأحدهما  القيادة،  النتخاب 
مدينة احلمامات والثاين يف مدينة 

املن�ستري.
�سم املوؤمتر االأول قيادات احلزب 
يف  النائب  انتخاب  خالله  وجرى 
رئي�سا  طوبال  �سفيان  الربملان 
بينما  للحزب،  املركزية  للجنة 
انتخب املوؤمتر الثاين حافظ قائد 

ال�سب�سي جنل الرئي�ش.
احلزب  االنق�سامات  وت�رسب 
واجه  اإذ   ،2015 منذ  بالفعل 
وا�سعة  انتقادات  ال�سب�سي  حافظ 
احلزب  على  لل�سيطرة  ي�سعى  باأنه 
دفع  مما  منفرد  ب�سكل  واإدارته 
عددا من قادته لال�ستقالة، ودخل 
اأي�سا رئي�ش الوزراء يو�سف ال�ساهد 
يف خالف مع جنل الرئي�ش واتهمه 
للدولة.  احلزب  م�ساكل  بت�سدير 
ع�سوية  احلزب  جمد  ذلك  وبعد 
ذلك  عن  يعدل  اأن  قبل  ال�ساهد 
الرئي�ش  من  بطلب  اال�سبوع  هذا 
الباجي قائد ال�سب�سي، وقالت اأن�ش 
اإن  تون�ش  بنداء  القيادية  احلطاب 
ما ح�سل يف املن�ستري ”هو حتايل 
يف  الكفة  مالت  اأن  بعد  وت�سليل 
معني“  طرف  �سد  املوؤمتر  بداية 

يف اإ�سارة حلافظ قائد ال�سب�سي.
قال  ال�سب�سي  قائد  حافظ  ولكن 
اإنه فوجئ ب�سلوك بع�ش القيادات 
الذين اجتهوا ملوؤمتر مواز م�سيفا 

ومن  للحزب  �رسر  فيه  ذلك  اأن 
املتوقع اأن جتري تون�ش انتخابات 
اأكتوبر  من  ال�ساد�ش  يف  برملانية 
 17 يف  ورئا�سية  االأول  ت�رسين 
تعلن  ومل  الثاين  ت�رسين  نوفمرب 
�سخ�سيات بارزة حتى االآن الرت�سح 
الرئي�ش  وكان  الرئا�سة  ل�سباق 
التون�سي قال االأ�سبوع املا�سي اإنه 
ثانية  لوالية  الرت�سح  يف  يرغب  ال 

رغم دعوات حزبه له بذلك.
احلا�سدة  االحتجاجات  وتلقي 
اجلزائري  بالرئي�ش  اأطاحت  التي 
بظاللها  بوتفليقة  العزيز  عبد 
حيث  تون�ش،  يف  امل�سهد  على 
بداأت بع�ش احلمالت على مواقع 
التوا�سل االجتماعي لرف�ش تر�سح 
ثانية،  لوالية  عاما(   93( ال�سب�سي 
الذي  اجلديد  التون�سي  والد�ستور 
يعطي   2014 يف  الربملان  اأقره 
الرت�سح  يف  رئي�ش  الأي  احلق 

لواليتني فقط.
يف  فاز  قد  ال�سب�شي  وكان 
مناف�سه  على   2014 انتخابات 
اأول  لي�سبح  املرزوقي  املن�سف 
ال�سعب  ينتخبه  لتون�ش  رئي�ش 
ويدير  ومبا�رسا،  حرا  انتخابا 
حاكم  ائتالف  حاليا  تون�ش 
تعرقل  داخله  اخلالفات  لكن 
وترية  وتبطئ  القرار  �سنع  عملية 
التي  االقت�سادية  االإ�سالحات 

يطالب بها املانحون االأجانب.
االنتخابات  ت�سهد  اأن  ويُنتظر 
بني  �رس�سة  مناف�سة  الربملانية 
ونداء  االإ�سالمي  النه�سة  حزبي 
حتيا  حزب  اىل  اإ�سافة  تون�ش 
تون�ش الذي يقوده رئي�ش الوزراء، 
واالنتخابات املقبلة �ستكون ثالث 
التي   2011 ثورة  بعد  حر  اقرتاع 
العابدين  زين  الرئي�ش  اأنهت حكم 

بن علي.
وا�سعة  اإ�سادة  تون�ش  ونالت 
انتقال  من  �سهدته  ملا  النطاق 
دميقراطي، لكن حكوماتها الت�سع 
يف  تفلح  مل   2011 منذ  املتعاقبة 
التي  االقت�سادية  امل�سكالت  حل 
الت�سخم  معدالت  ارتفاع  ت�سمل 

والبطالة.
اجلديدة  الفل�سطينية  احلكومة  اأدت 
يف  القيادي  اإ�ستية  حممد  برئا�سة 
اأمام  القانونية  اليمني  فتح  حركة 
الرئي�ش الفل�سطيني حممود عبا�ش. 
واملالية  اخلارجية  وزراء  واحتفظ 
ال�سابقة  احلكومة  يف  وال�سياحة 
مبنا�سبهم يف احلكومة احلالية فيما 
�سهدت باقي الوزارات اأ�سماء جديدة 
يف  ع�سو  وهو  اإ�ستية  حكومة  وتاأتي 
خلفا  اقت�سادي  وخبري  فتح  مركزية 
رامي  برئا�سة  ال�سابقة  للحكومة 
احلمد اهلل التي ت�سكلت يف عام 2014 
وحما�ش  فتح  حركتي  بني  بتوافق 
اإنهاء  لها  الرئي�سي  الهدف  وكان 
ذلك  اأن  اإال  احلركتني  بني  االنق�سام 

مل يتحقق.
من  وزراء  احلالية  احلكومة  وت�سم 
قطاع غزة اإال اأن حركة حما�ش التي 
ت�سيطر على قطاع غزة قالت اإنها ال 

تعرتف بهذه احلكومة.
حركة  ”ت�سكيل  اإن  حما�ش  وقالت 
ا�ستمرار  اإ�ستية  حكومة  فتح 

وتعزيز  واالإق�ساء،  التفرد  ل�سيا�سة 
فتح  حركة  مل�سالح  تلبية  االنق�سام 
ورغباتها على ح�ساب م�سالح �سعبنا 
وت�سحياته  ووحدته  الفل�سطيني 
”هذه  اأن  ون�ساالته“واأ�سافت 
احلكومة االنف�سالية فاقدة لل�رسعية 
من  و�ستعزز  والوطنية،  الد�ستورية 
فر�ش ف�سل ال�سفة عن غزة كخطوة 

عملية لتنفيذ �سفقة القرن“.
ال�سعبية  اجلبهتان  ورف�ست 
فل�سطني  لتحرير  والدميقراطية 
امل�ساركة يف احلكومة فيما ان�سمت 
التحرير  منظمة  ف�سائل  باقي  اإليها 
الفل�سطينية يف ظل مقاطعة حركتي 
حما�ش واجلهاد االإ�سالمي لها وتوىل 
الداخلية  وزارتي  الوزراء  رئي�ش 
وزيرين  اختيار  حني  اإىل  واالأوقاف 
ل�سغلهما، وتواجه احلكومة اجلديدة 
حيث  مالية  اأزمة  اإ�ستية  برئا�سة 
ال�سهرين  خالل  موظفوها  ت�سلم 
رف�ش  بعد  راتب  ن�سف  املا�سيني 
اأموال  ت�سلم  الفل�سطينية  ال�سلطة 

"اإ�رسائيل"  جتمعها  التي  ال�رسائب 
اإىل  تدخل عربها  التي  الب�سائع  عن 
اأن خ�سمت  بعد  الفل�سطينية  ال�سوق 
تدفعه  ال�سلطة  اإن  قالت  منها  جزءا 
رواتب الأ�رس املعتقلني الفل�سطينيني 
رده  يف  اإ�ستية  وتعهد  �سجونها،  يف 
على كتاب التكليف الذي �سلم له قبل 
النا�ش  ”نخدم  باأن  اأ�سابيع  خم�سة 
ن�سون  واأن  عنهم  الظلم  نرفع  واأن 

كرامتهم“.
االإ�سعاع  ا�ستعادة  ”اإن  وقال 
وتو�سيع  ل�سعبنا،  الدميقراطي 
واحرتام  العامة،  احلريات 
الوطني  اقت�سادنا  وتعزيز  االن�سان، 
فر�ش  وخلق  فيه،  وا�ستثماراتنا 
الفقر، هي  لل�سباب، ومكافحة  عمل 
اال�ستقالل  الإجناز  رافعة  عنا�رس 
الرئي�سي  ومتطلبه  االحتالل  ودحر 
غزة  قطاع  وعودة  االنق�سام،  اإنهاء 
الفل�سطينية،  ال�رسعية  اإطار  اإىل 

ورفع املعاناة عن اأهلنا هناك“.
الأع�ساء  كلمة  يف  عبا�ش  وكرر 

خلطة  رف�سه  اجلديدة  احلكومة 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ش 
املفيد  غري  من  اإن  وقال  لل�سالم 
اإجراء حمادثات مع ترامب بعد نقله 
اإىل  اأبيب  تل  االأمريكية من  ال�سفارة 
عا�سمة  بالقد�ش  واعرتافه  القد�ش 

للكيان ال�سهيوين.
احتمال  اإىل  ملمحا  عبا�ش  وقال 
لل�سالم  ترامب  مبادرة  اإعالن 
”�سيح�سل يف االأيام القليلة القادمة 
اأكرث ولكن نحن �سنواجهها  تطورات 
مواجهتها  يف  معا  �سنتعاون  ونحن 
مبعوث  �سعبة“ورحب  �ستكون  الأنها 
ال�رسق  يف  لل�سالم  املتحدة  االأمم 
االأو�سط نيكوالي مالدينوف باإعالن 
ت�سكيل حكومة جديدة ووعد بالتعاون 
ما  املتحدة  ”االأمم  اإن  وقال  معها، 
بالعمل  كامل  ب�سكل  ملتزمة  زالت 
الفل�سطينيني  وال�سعب  القيادة  مع 
الإنهاء االحتالل وتعزيز طموحاتهما 
الوطنية امل�رسوعة باإقامة وطن على 

اأ�سا�ش قرارات االأمم املتحدة“.
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االأحد،  اأم�ش  م�ستوطنون،  زرع 
عبوات نا�سفة اأمام مدر�سة باخلليل 
لعبوات  باالإ�سافة  بال�سفة املحتلة 
مداخل  اأحد  على  زرعت  اأخرى 

امل�سجد االإبراهيمي.
اأن  حملية  م�سادر  واأفادت 
ع�رسات  فخخوا  امل�ستوطنني 
املدر�سة  درج  قرب  القنابل 
امل�سجد  قرب  االإبراهيمية 
ُعرث  حيث  باخلليل  االإبراهيمي 
عليها، يف �سياق مت�سل، اأخلت قوات 
يف  الطلبة  من  املدر�سة  االحتالل 
املنطقة  �سكان  اكت�ساف  اأعقاب 

حيث  العبوات،  اخلليل  مبدينة 
جرى  ما  حملية  م�سادر  و�سفت 
وخالل  حمققة  جمزرة  منع  اأنه 
امل�ستوطنون  كثف  االأخرية  الفرتة 
من االعتداءات بحق الفل�سطينيني 
يف  املحتلة  ال�سفة  يف  واملدنيني 
االحتالل  قوات  توفر  الذي  الوقت 
نفذ  واأن  و�سبق  لهم  احلماية  فيه 
اإرهابية  عمليات  م�ستوطنون 
اإىل  باالإ�سافة  االأطفال  ت�ستهدف 
دور العبادة كما حدث قبل �سنوات 
االإبراهيمي  امل�سجد  جمزرة  يف 

وغريها من احلوادث.

فل�شطني املحتلة

م�ستوطنون يزرعون قنابل مبدر�سة 
ومدخل احلرم الإبراهيمي 



القتالية  العمليات  تركيز  حتول 
نهاية  منذ  كبري  ب�شكل  الربية 
قليلة  عمليات  الباردة،  احلرب 
ن�شبياً تنطوي الآن على هزمية قوة 
التكنولوجية  الناحية  من  مماثلة 
غزو  اإىل  يوؤدي  مما  والعقائدية، 
يزال  ل  الأرا�شي،  حترير  اأو 
مهًما،  العمليات  لهذه  التح�شري 
ا  اأي�شً لها  الربي  القتال  فروع  لكن 
الأخرى،  الأولويات  من  جمموعة 
مكافحة  ذلك  يف  )مبا  بع�شها 
التمرد وال�رشطة( يعود اإىل اأ�شول 

املنظمة الع�شكرية احلديثة.
كيف �شيبدو ميزان القوة للجيو�ش 
الربية يف عام 2030 بعد احلروب 
اإعادة  وحروب  الإرهاب  على 

التوحيد الرو�شية؟
الهند

للوقوف  الهندي  اجلي�ش  ي�شتعد 
القوات  معظم  جنب  اإىل  جنباً 
لقد  العامل.  يف  الربية  القتالية 
مع  الهندي  اجلي�ش  تعامل 
خمتلف  يف  القتالية  العمليات 
معار�شة  احتواء  الطيف،  اأنحاء 
الداخل،  يف  املاوي  التمرد 
باك�شتان  تدعمه  الذي  والتمرد 
متنوعة  وجمموعة  ك�شمري،  يف 
الأخرى  املحلية  العمليات  من 
يظل  نف�شه،  الوقت  ويف  الأ�شغر. 
جيًدا  م�شتعًدا  الهندي  اجلي�ش 
للقتال ال�شديد �شد باك�شتان، بعد 
باحلاجة  طويلة  فرتة  منذ  قبوله 
اإىل تدريب قتايل واقعي. واإجمالً، 
تعزيز  يف  التجارب  هذه  �شاعدت 
ل�شيا�شة  فعالة  اأداة  لت�شبح  القوة 

نيودلهي اخلارجية والداخلية.
اجلي�ش  معدات  اأن  حني  يف 
املناف�شني  عن  تخلفت  الهندي 

لديها  الهند  فاإن  مهمة،  بطرق 
عامل  اإىل  الو�شول  اإمكانية  الآن 
باأكمله  الع�شكرية  التكنولوجيا 
رو�شيا  من  كل  تبيع  تقريبًا. 
والوليات  و«اإ�رشائيل«  واأوروبا 
الهند، مما  اإىل  املتحدة ب�شائعها 
ع�شكري  �شناعي  جممع  يكّمل 
من  الرغم  وعلى  متزايد.  حملي 
القوى  مع  التناف�ش  اإىل  احلاجة 
يتمتع  اأن  يجب  والبحرية،  اجلوية 
بو�شول  الهندي  الربي  اجلي�ش 
املتقدمة  التكنولوجيا  اإىل  اأكرب 
يف امل�شتقبل مقارنة مبا كان عليه 
يف املا�شي، مما يجعله قوة هائلة 

اأكرث من اأي وقت م�شى.
فرن�سا

الأوروبية،  الدول  جميع  بني  من 
فرن�شا  حتتفظ  اأن  املحتمل  من 
الفتك  على  قدرًة  الأكرث  باجلي�ش 
فرن�شا  تزال  ل  امل�شتقبل.  يف 
ملتزمة بفكرة لعب دور رئي�شي يف 
العاملية، وتوؤمن بو�شوح  ال�شيا�شة 
فعالة  برية  قوات  وجود  ب�رشورة 
اأن  يجب  الدور.  بهذا  لال�شطالع 
امل�شتقبل،  يف  الأمر  هذا  ي�شتمر 
ورمبا قد يت�شارع ذلك مع �شيطرة 
الع�شكري  اجلهاز  على  فرن�شا 

والأمني   يف الحتاد الأوروبي.
ال�شناعي  املجمع  يزال  ل 
الع�شكري الفرن�شي قوًيا، على كل 
من اجلبهتني املحلية وال�شادرات. 
اجلي�ش لديه قيادة حديثة ومعدات 
العمود  ويوفر  حديثة،  ات�شالت 
الحتاد  قوات  ملعظم  الفقري 
الأوروبي املتعددة الأطراف. كما 
الو�شول  باإمكانية  املجمع  يتمتع 
املمتازة،  امليدانية  املعدات  اإىل 
الدبابات واملدفعية.  مبا يف ذلك 

الفرن�شية  احلكومة  التزام  اإن 
اأ�شلحة  �شناعة  على  باحلفاظ 
حملية قوية يعمل ل�شالح اجلي�ش.

بخربة  الفرن�شي  اجلي�ش  يتمتع 
الأنواع  من  العمليات  يف  كبرية 
من  املتو�شطة  اإىل  املنخف�شة 
يف  خدم  وقد  القتايل.  الطيف 
امل�شارح الأفغانية و�شمال اأفريقيا 
وذلك  الإرهاب،  على  للحروب 
با�شتخدام القوات النظامية وقوات 
املحليني  ال�شكان  لدعم  النخبة 
النظامية  غري  القوات  وهزمية 
بدعم  اأي�شاً  اجلي�ش  يتمتع  للعدو. 
الفرن�شية  الأجهزة  من  اثنني  من 
البحرية  لدىقوات  الأخرى. 
ا�شتك�شافية  قدرات  الوطنية 
اجلو  �شالح  ركز  وقد  موثوقة، 
ب�شكل متزايد على عمليات الدعم، 
�شاحة  يف  ال�رشب  ذلك  يف  مبا 
وال�شتطالع.  والنقل،  املعركة، 
الطبيعة الحرتافية للجي�ش جتعله 
قاباًل للن�رش ب�شهولة عرب جمموعة 

وا�شعة من الأرا�شي.
رو�سيا

مّر اجلي�ش الرو�شي بتحّول جذري 
وفقد  الباردة،  احلرب  نهاية  بعد 
املوارد،  اإىل  و�شوله  من  الكثري 
والقوى  ال�شيا�شي،  النفوذ  واإىل 
املجمع  انهار  لقد  العاملة. 
دعم  الذي  ال�شناعي  الع�شكري 
“اجلي�ش الأحمر” )ال�شوفياتي( يف 
معدات  للقوة  تارًكا  بطيئة،  حركة 
و�شيانتها  الزمن  عليها  عفا 
املعنويات،  انخف�شت  �شيئة. 
وكافح اجلي�ش يف القتال �شد غري 

النظاميني يف ال�شي�شان وغريها.
ولكن  �شيء،  كل  يتحول  مل 
يف  التح�شينات  الأ�شياء.  بع�ش 

الرو�شي �شمحت ملزيد  القت�شاد 
�شاعد  القوة.  يف  ال�شتثمار  من 
�شفوف  يف  وخا�شة  الإ�شالح، 
ك�شب  يف  رو�شيا  النخبة،  قوات 
عام  يف  ال�شي�شان.  يف  احلرب 
الرو�شي  اجلي�ش  هزم   ،2008
 2014 عام  ويف  ب�رشعة،  جورجيا 
�شبه  على  ال�شتيالء  عملية  قاد 
قد  اأوكرانيا.  من  القرم  جزيرة 
“حروب  احلروب  هذه  ن�شمي 
وهو  الرو�شية”،  التوحيد  اإعادة 
يوا�شل  بعد.  ينتِه  مل  رمبا  �رشاع 
اجلي�ش )الربي( الرو�شي لعب دوراً 
للقريب  مو�شكو  اإدارة  يف  مركزياً 
التنازل عن  بعد  اخلارج، حتى  يف 
البحرية  للقوات  الف�شاء  بع�ش 
واجلوية خالل العامني املا�شيني.

�شيظل اجلي�ش الرو�شي قوة مميتة 
يف عام 2030، ولكن – مع ذلك – 
يواجه م�شاكل خطرية. قد  �شوف 
التكنولوجيا  اإىل  الو�شول  ي�شبح 
وقد  امل�شتقبل.  يف  اأكرب  م�شكلة 
بداأت �شكرات املوت تخّيم اأخرياً 
الع�شكري  ال�شناعي  املجمع  على 
ال�شوفياتي، تاركًة نظاًما لالبتكار 
والإنتاج نا�شل على اجلانبني. قد 
باأنها  العاملة  القوى  م�شاألة  تثبت 
اجلي�ش  يبدو  حيث  ا،  اأي�شً م�شكلة 
القدمي  التجنيد  بني منوذج  عالًقا 
ال�شكان  عدد  ِقبل  من  )املدعوم 
التطوعي  والنظام  املتناق�ش(، 
مميزة  النخبة  قوات  يجعل  الذي 
للغاية. ومع ذلك ، �شي�شتمر جريان 
رو�شيا يف اخلوف من حجم ومهارة 
ما  يف  )خا�شة  الرو�شي  اجلي�ش 
“الهجينة”(  بالعمليات  ي�شمى 

لفرتة طويلة.
الوليات املتحدة الأمريكية

املتحدة  الوليات  جي�ش  ميثل 
برية  قتالية  لقوة  الذهبي  املعيار 
ول  الأقل.  على   1991 عام  منذ 
يف  العراقي  اجلي�ش  هزمية  تزال 
عام 1991، والتدمري املذهل له يف 
عام 2003، من اأكرث املعارك اإثارة 
منذ  الربي  القتال  يف  لالإعجاب 
مدار  على  الباردة.  احلرب  نهاية 
املا�شية،  عاًما  ع�رش  اخلم�شة 
امليدانية  عملياته  اجلي�ش  وا�شل 
يف العراق واأفغان�شتان؛ وقد ذهب 
مناطق  اإىل  اخلا�شون  امل�شغلون 

اأبعد من ذلك بكثري.
يف  الأمريكي  اجلي�ش  ي�شتمر 
الو�شول اإىل نظام هائل من البتكار 
يف  اجلي�ش  ي�شرتك  الع�شكري. 
البحرية  �شالح  مع  الدفاع  موازنة 
البحرية  وم�شاة  اجلوية  والقوات 

من  الرغم  على  ولكن  )املارينز(، 
املا�شي،  العقد  يف  البطيء  النمو 
تظل املوازنة كبرية جًدا. يف حني 
اأن بع�ش املعدات التي ي�شتخدمها 
اجلي�ش الأمريكي ل تزال تعود اإىل 
خ�شعت  فقد  الباردة،  احلرب 
ل�شل�شلة  تقريبًا  املواد  جميع هذه 
اإىل  ترقى  التح�شينات جلعلها  من 
املت�شلة  احلديثة  احلرب  م�شتوى 
اجلي�ش  اللكرتونية.  بال�شبكات 
طائرات  من  جمموعة  اأكرب  لديه 
ال�شتطالع بدون طيار يف العامل، 
الأمامية  املراقبة  تربط  والتي 

بالنريان القاتلة والدقيقة.
اجلي�ش  يتمتع  ذلك،  على  عالوة 
اخلربة  من  �شنة  ع�رشة  بخم�ش 
القتالية يف احلروب على الإرهاب؛ 
القتالية  العمليات  من  فرتة  اأطول 
الهندية  احلروب  منذ  امل�شتمرة 
هذه  اأن  �شك  ل  الأقل.  على 
ولي�ش  خماطر،  حتمل  التجربة 
اأقلها ا�شتنزافاً تنظيمياً. هذا اأمر 
اإىل  بالنظر  خا�ش  ب�شكل  مقلق 
الطبيعة التي ل نهاية لها على ما 
واأفغان�شتان.  العراق  حلربي  يبدو 
اجلي�ش  يظل  اأن  يجب  ذلك،  ومع 
الأمريكي اأقوى قوة قتالية برية يف 
العامل يف عام 2030، ولي�ش بفارق 

�شئيل عن غريه من اجليو�ش.
ال�سني

القرن  ت�شعينيات  اأوائل  منذ 
انخرط  الأقل،  على  الع�رشين 
جي�ش التحرير ال�شعبي يف اإ�شالح 
من  لعقود  الربية.  لقواته  �شامل 
الزمان، عملت عنا�رش من جي�ش 
ك�شامن  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير 
داخل  معينة  �شيا�شية  لف�شائل 
مع  ال�شيني.  ال�شيوعي  احلزب 
جي�ش  اأ�شبح  الإ�شالحات،  بدء 
منظمة  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير 
منظمة  هو  ما  بقدر  جتارية 
جمموعة  على  و�شيطر  ع�شكرية، 

وا�شعة من ال�رشكات ال�شغرية.
بداأ هذا الو�شع يتحول مع اندلع 
ت�شعينيات  يف  ال�شيني  القت�شاد 
الأول  والعقد  املا�شي  القرن 
والع�رشين.  احلادي  القرن  من 
وقطاع  التمويل  اإىل  الو�شول  مع 
املتزايد،  البتكاري  التكنولوجيا 
جلي�ش  الأ�شا�شي  العن�رش  بداأ 
التحرير ال�شعبي يف التخفيف من 
لي�شبح  نف�شه،  واإ�شالح  حجمه 

منظمة ع�شكرية حديثة.
يجب  الأمريكية،  نظريته  مثل 
جلي�ش  الربية  القوة  تتقا�شم  اأن 
موازنة  ال�شيني  ال�شعبي  التحرير 

ال�رشكاء  من  زوج  مع  مالية 
احلا�شم  الع�رش  انتهى  ال�رشهني. 
على  ال�شني  فيه  ركزت  الذي 
القوتني  ح�شاب  على  الربية  القوة 
ا، ل ميكن  اأي�شً واجلوية.  البحرية 
ال�شيني  ال�شعبي  التحرير  جلي�ش 
ال�رشاعات  عن  متاًما  ينف�شل  اأن 
احلزب  داخل  الف�شائل  بني 
اإذ  )CCP(؛  ال�شني  ال�شيوعي 
بحيث  كثب  عن  الثنان  يت�شابك 
من  يقرتب  �شيء  لأي  ميكن  ل 
على  الع�شكرية  املدنية  العالقات 

النمط الغربي اأن ي�شيطر.
م�شاريع  الإ�شالح  �شمل  وقد 
ال�شخمة،  املعدات  حتديث 
والتدريب الواقعي، وخطوات نحو 
القوة  على  املهني  الطابع  اإ�شفاء 
الربية. يف حني اأن جي�ش التحرير 
م�شتوى  بنف�ش  يتمتع  ل  ال�شعبي 
اجلي�ش  به  يتمتع  الذي  التمويل 
بو�شول  يتمتع  اأنه  اإل  الأمريكي، 
حمدودة  غري  ب�رشية  قوة  اإىل 
على  ي�شيطر  اأنه  كما  تقريبًا، 
اآخر يف  اأي جي�ش  اأكرب من  موارد 
العامل تقريبًا. ال�شيء الوحيد الذي 
يفتقر اإليه جي�ش التحرير ال�شعبي 
فهو  احلقيقي؛  العامل  جتربة  هو 
منذ  حية  قتالية  بعمليات  يقم  مل 
ومل  ال�شينية-الفيتنامية،  احلرب 
يلعب اأي دور يف النزاعات الكربى 
يف هذا القرن. ومع ذلك، ل يوجد 
الجتاهات  باأن  لالعتقاد  �شبب 
احلالية يف حتديث جي�ش التحرير 
�شوف  واإ�شالحه  ال�شيني  ال�شعبي 
تغرّي اجتاهها يف ال�شنوات اخلم�ش 

ع�رشة املقبلة.

خال�سة

على  الإجابات  تبقى  النهاية،  يف 
قوًيا”  جي�ًشا  نبني  “كيف  �شوؤال 
الدول  اإن  موؤمل.  ب�شكل  ب�شيطة 
اإىل  الو�شول  باإمكانية  تتمتع  التي 
راأ�ش  ذوي  املتحم�شني  ال�شكان 
والتي  املرتفع،  الب�رشي  املال 
التقنيات  اأكرث  اختيار  ميكنها 
القوية  القت�شادات  من  ابتكاًرا 
تنظيم  ميكنها  والتي  واحلديثة، 
املدنية   – الع�شكرية  عالقاتها 
لي�ش  ولكن   – كاٍف  با�شتقالل 
القيام  اإىل  متيل  كثرياً،  ا�شتقاللً 
لي�شت  التجربة  جداً.  جيد  بعمل 
ب�شاطة  اأن  اإل  اأي�شاً.  موؤملة 
الو�شفات  اأن  تعني  ل  الإجابات 

�شهلة التحقيق.
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جملة »ذا نا�سيونال اإنرت�ست« الأمريكية

من هي �أقوى خم�سة جيو�ش يف 
�لعامل بحلول عام 2030؟

تقرير ن�سرته جملة »ذا نا�سيونال اإنرت�ست« الأمريكية موؤخًرا 
لروبرت فاريل، الأ�ستاذ املحا�سر يف كلية باتر�سون للدبلوما�سية 
والتجارة الدولية يف جامعة كنتاكي الأمريكية، ر�سد اأقوى 5 

جيو�ش يف العامل بحلول عام 2030.وفق التقرير، �ستكون جيو�ش 
الهند وفرن�سا وال�سني والوليات املتحدة ورو�سيا، اأقوى 5 جيو�ش 

يف العامل يف عام 2030.
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املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة

الكائن بحي اله�سبة رقم 62/ 12 بو�سعادة الهاتف : 035.43.46.05

حم�سر تبليغ م�سمون حكم جتاري عن طريق الن�سر بجريدة يومية 
املادة 412 فقرة 4 من ق.اإ.م.اإ

نحن األستاذ بن قسمية الساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء المسيلة 
لفائدة : البنك الجزائر الخارجي مؤسسة اقتصادية شركة ذات أسهم – ممثلة في مديرها العام الكائن مقره ب 11 شارع العقيد عميروش 

الجزائر العاصمة محاميها بن سراج بلقاسم 
ضد: حوميميد خليف ----------------------الساكن : حي سيدي سليمان رقم 04/ 910 بوسعادة والية المسيلة 

بناء  على الحكم الصادر عن محكمة بوسعادة  القسم التجاري / البحري بتاريخ 21/ 12/ 2017 قضية رقم 02142/ 17 فهرس رقم 02891/ 17 
الممهور بالصيغة التنفيذية 

بناء على محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء و تبليغ التكليف بالوفاء المؤرخ في : 04/ 06/ 2018 المرسل بواسطة رسالة مضمنة 
بريد بوسعادة .

و بناءا على محضر تبليغ السند التنفيذي المؤرخ في : 04/ 06/ 2018 
و بناءا على اإلذن بنشر مضمون عقد تبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ : 09/ 12/ 2018 عن السيد رئيس محكمة بوسعادة تحت 
رقم 917/ 18 و الذي أذن لنا بموجبه بنشر مضمون التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ 04/ 06/ 2018  للمنفذ عليه  حوميميد 

خليف الساكن حي سيدي سليمان رقم 04 /910 بوسعادة والية المسيلة 
لفائدة المنفذ له بنك الجزائر الخارجي وكالة بوسعادة بجريدة يومية وطنية طبقا لنص المادة 412 فقرة 04 من قانون اإلجراءات المدنية و 

اإلدارية .
كلفنا نحن المحضر القضائي المذكور أعاله السيد : حوميميد خليف الساكن : حي سيدي سليمان رقم 04/910 بوسعادة والية المسيلة 

و ألزمناه بالوفاء بمبلغ الوديعة : 2.237.537.93 دج مليونان و ومائتان و سبعة و ثالثون الف و خمسمائة و سبعة و ثالثون  دينار جزائري  
و 93 سنتيم باإلضافة الى المصاريف و اتعاب المحضر القضائي و أخطرناه بأن له مهلة )15( خمسة عشر يوما للوفاء تسري من تاريخ 

نشر مضمون محضر التكليف في جريدة يومية وطنية و إال نفذ عليه جبرا .

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي الأ�ستاذ بن ق�سمية ال�سا�سي لدى جمل�س ق�ساء امل�سيلة
الكائن بحي اله�سبة رقم 62/12 بو�سعادة الهاتف : 035.43.46.05

حم�سر تبليغ م�سمون حكم جتاري عن طريق الن�سر بجريدة يومية 
املادة 412 فقرة 4 من ق.اإ.م.اإ

نحن األستاذ بن قسمية الساسي المحضر القضائي لدى مجلس قضاء المسيلة 
البنك الجزائر الخارجي مؤسسة اقتصادية شركة ذات أسهم – ممثلة في مديرها العام الكائن مقره ب 11 شارع العقيد عميروش الجزائر  لفائدة : 

العاصمة محاميها بن سراج بلقاسم 
ضد: بن بشير ياسين ----------------------الساكن : حي 144 مسكن عمارة 05 رقم 48 طريق الجزائر بوسعادة والية المسيلة 

بناء على  القرار الصادر عن مجلس قضاء الغرفة التجارية / البحرية بتاريخ 10/ 04/ 2017 قضية رقم 00301/ 17 فهرس رقم 00831/ 18 
الممهور بالصيغة التنفيذية 

بناء على محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء و تبليغ التكليف بالوفاء المؤرخ في : 26/ 07/ 2018 المرسل بواسطة رسالة مضمنة بريد بوسعادة 
.

و بناءا على محضر تبليغ السند التنفيذي المؤرخ في : 26/ 07/ 2018 
و بناءا على اإلذن بنشر مضمون عقد تبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ : 10/ 12/ 2018 عن السيد رئيس محكمة بوسعادة تحت رقم 
922/18 و الذي أذن لنا بموجبه بنشر مضمون التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء المحرر بتاريخ 26/ 07/ 2018 للمنفذ عليه بن بشير ياسين الساكن 

بحي 144 مسكن عمارة 05 رقم 48 طريق الجزائر بوسعادة والية المسيلة بن بشير ياسين 
لفائدة المنفذ له بنك الجزائر الخارجي وكالة بوسعادة بجريدة يومية وطنية طبقا لنص المادة 412 فقرة 04 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية .

الجزائر بوسعادة والية  48 طريق  05 رقم  144 مسكن عمارة  الساكن بحي  ياسين  : بن بشير  السيد  المذكور أعاله  القضائي  المحضر  كلفنا نحن 
المسيلة 

و ألزمناه بالوفاء بمبلغ الوديعة : 1.899.799.40 دج مليون و ثمانمائة و تسعة وتسعون الف و سبعمائة و تسعة و تسعون دينار جزائري و أربعون 
سنتيم  باإلضافة الى المصاريف و اتعاب المحضر القضائي و أخطرناه بأن له مهلة )15( خمسة عشر يوما للوفاء تسري من تاريخ نشر مضمون 

محضر التكليف في جريدة يومية وطنية و إال نفذ عليه جبرا .
املح�سر الق�سائي 

املح�سر الق�سائي 

و لهده الأ�سباب

التجارية  الق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 
علنيا ، غيابيا يف اأول درجة : 

يف ال�ضكل : قبول الدعوى
بيرتوكام  موؤ�ض�ضة  عليها  املدعى  الزام   : املو�ضوع  يف 
اأنرتنا�ضيونال ، مل�ضاعدة ال�رشكات الوطنية و الأجنبية 
يف جمال الطاقة و ال�ضناعة و اخلدمات العامة ، ممثلة 
كمال  حوا�س  القانوين  م�ضريها  و  مديرها  �ضخ�س  يف 
للمدعية موؤ�ض�ضة �ضتار قروب كو ، ممثلة يف  اأن تدفع 
الدين  مبلغ  اليا�س  ق�ضاب  و م�ضريها  �ضخ�س مديرها 
امل�ضتحق املقدر ب 2.393.149.50 دج اثنني مليون و 
ثالثمائة و ثالثة و ت�ضعون األف و مائة و ت�ضعة و اأربعون 
دينار جزائري و خم�ضون �ضنتيم ، و مبلغ 100.000 دج 
الالحق  ال�رشر  عن  تعوي�س  جزائري  دينار  األف  مئة 
به ، و رف�س باقي الطلبات لعدم التاأ�ضي�س ، و حتميل 

املدعي عليها امل�ضاريف الق�ضائية .
العلنية  باجلل�ضة  جهارا  به  اف�ضح  و  احلكم  �ضدر  بذا 
من  ا�ضله  ام�ضى  و  اأعاله  املذكور  بالتاريخ  املنعقدة 

طرف الرئي�س و امني ال�ضبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ دري�سي �سمري حم�سر ق�سائي 

لدى جمل�س ق�ساء ورقلة حمكمة 
حا�سي م�سعود حي عي�سات اإدير رقم 19

24-40-91-0697
حم�سر تبليغ حكم غيابي يف اأول درجة

)طبقا لن�س املادة 329/ 336 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ العا�رش من �ضهر اأكتوبر 2018 على ال�ضاعة 04�ضا 45 
ال�ضيد ق�ضاب  القانوين  : موؤ�ض�ضة �ضتار قروب كو ممثلة يف �ضخ�س م�ضريها  بناءا على طلب 
اليا�س ، العنوان : الكائن مقره مبدر�ضة خديجة اأم املوؤمنني حا�ضي م�ضعود بوا�ضطة الأ�ضتاذ  

)ة( برغي�س انديرة املي�ضاء
نحن الأ�ضتاذ دري�ضي �ضمري املح�رش الق�ضائي لدى جمل�س ق�ضاء ورقلة حمكمة حا�ضي م�ضعود 

الكائن مقره بحي عي�ضات اإيدير رقم 19 حا�ضي م�ضعود 
ال�ضادر عن حمكمة حا�ضي   18/09/30 : املوؤرخ يف  رقم 18/01043  تبليغ احلكم  واملت�ضمن 

م�ضعود الق�ضم : التجاري / البحري 
انرتنا�ضيونال  برتوكام    PETRO KM INTERNATIONAL موؤ�ض�ضة   : بتبليغ  قمنا 
مل�ضاعدة ال�رشكات الوطنية الأجنبية يف جمال الطاقة و ال�ضيانة  و اخلدمات العامة ممثلة يف 
�ضخ�س مديرها و م�ضريها القانوين ال�ضيد حوا�س كمال . العنوان : الكائن مقرها الجتماعي 

الرئي�ضي حي املخادمة ورقلة و مقرها الجتماعي الفرعي بحا�ضي م�ضعود 
حيث خاطبناه ) �ضخ�ضيا ( اأو )بوا�ضطة( : ......................................................

.........................................
�ضهر  مهلة  له  باأن  اإياه  اأعاله خمربين  املذكور  الأ�ضل من احلكم  ن�ضخة طبق  له  �ضلم  كما   -
)01( للمعار�ضة اأمام  نف�س املحكمة و انق�ضائها ي�ضقط حقه فيها و  اأجل الطعن بال�ضتئناف 
حمدد ب�ضهر واحد )01( اإبتداء من تاريخ التبليغ اإذا كان لل�ضخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�ضتئناف 
اإىل �ضهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه )ها( احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من 

قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

و اثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رش للمخاطب الكل 
طبقا للقانون 
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غزة- تقرير و�سام زغرب

ر�أ�سهم  على  �أ�سري�ً   30 نحو  وعلق 
�إ�رض�بهم  �لأ�سرية  �حلركة  قياد�ت 
�ملفتوح عن �لطعام، بعد �ساعات من 
بدءه يف )4/7( كون �لإ�رض�ب لي�س 
�أهد�فهم،  لتحقيق  و�سيلة  بل  هدفاً 
�جلارية  للحو�ر�ت  ��ستجابة  وذلك 
�لإ�رض�ئيلية  �ل�سجون  �إد�رة  مع 
مطالبهم،  حتقيق  نحو  �لتقدم  بغية 
عن  �لرت�جع  على  و�إرغامها 
�أمن  وزير  �تخذها  �لتي  �إجر�ء�تها 
�لحتالل �أرد�ن و�لتي �أدت لت�ساعد 
حدة �ملو�جهة مع �لأ�رضى، وو�سلت 
ذروتها بعد عمليتي �لقمع �لأ�سد يف 

معتقلي »رميون«، و»�لنقب«.
�لإ�رض�ب على دفعات

عن  �لإ�رض�ب  �لأ�رضى  وبد�أ 
�لإ�رض�ب  خطة  وفق  �لطعام، 
من  عدد  بدخول  و�ملتمثلة  �ملعلنة 
للف�سائل  �لأوىل  �لقيادية  �لهيئة 
�لفل�سطينية �إ�سافة �إىل جمموعة من 
�لأ�رضى، وهذه �لدفعة �لأوىل، يليها 
�لقيادية  �لهيئات  ت�سمل  ثانية  دفعة 
للف�سائل يف )4/11(، و�لدفعة �لثالثة 
عن  �سي�رضبون  �أ�سري�ً   25 وت�سمل 
�لر�بعة  و�لدفعة   )4/13( يف  �ملاء 
من �لأ�رضى �ملتطوعني يف )4/17(، 
لنحو  �لأ�رضى  عدد  ي�سل  �أن  على 

1500 �أ�سري يف خمتلف �ل�سجون.
قمع  لعمليات  �لأ�رضى  ويتعر�س 
�لقمع  وحد�ت  من  ممنهجة 
منذ  �لإ�رض�ئيلية  �ل�سجون  و�إد�رة 
يف  ذروتها  ��ستدت   2019/2/19
نهاية �ل�سهر �ملا�سي، و�لتي قوبلت 
�أبرزها، حل  ب�سل�سلة من �خلطو�ت 
�لأ�رضى  لتمثيل  �لقيادية  �لهيئة 
�ملفتوح  �لإ�رض�ب  خلطوة  و�سولً 

عن �لطعام لت�سمل كافة �لأ�رضى.
فل�سطينيون،  مر�قبون  و�أو�سح 
ت�ستجب  مل  �ل�سجون  �إد�رة  �أن 
�لأ�سرية وحقوقهم  ملطالب �حلركة 
�أجهزة  باإز�لة  �ملتمثلة  �مل�سلوبة، 
�لت�سوي�س، وتركيب هو�تف عمومية 
بني �أق�سام �ل�سجون، و�إعادة زيار�ت 
وحت�سني  غزة،  قطاع  �أ�رضى  �أهايل 
وقف  من  �لعتقالية،  ظروفها 
و�لنقل  �لطبي  �لإهمال  �سيا�سة 
�لقتحامات  ووقف  �لتع�سفي، 
بالأ�رضى،  و�لتنكيل  �ملتكررة 
�لكانتينا،  �أمو�ل  باإدخال  و�ل�سماح 
�أحد�ث  �إثر  �لأ�رضى  عزل  و�إنهاء 

�سجني »�لنقب« و»رميون«.
مماطلة على وقع �لنتخابات

من  �ل�سجون  �إد�رة  وتن�سلت 
بعد  عليها  و�فقت  �لتي  �لتفاهمات 
حو�ر�ت ��ستمرت على مد�ر يومني، 
�ملفاو�سات  �أمد  �إطالة  وتعمدت 
لتجاوز  �لوقت  لك�سب  حماولة  يف 
موعد �لنتخابات �لإ�رض�ئيلية، بعد 
�لت�سليم  �لحتالل  حكومة  رف�س 

مبطالبهم.
حكومة  �لأ�سرية،  �حلركة  لت  وحَمّ

�لحتالل و�إد�رة �ل�سجون �مل�سوؤولية 
�لو�سول  تد�عيات  عن  �لكاملة 
�أبناء  وطالبت  �لإ�رض�ب.  ملرحلة 
ب�رضورة  �لفل�سطيني،  �ل�سعب 
�لعادلة  ق�سيتهم  حول  �للتفاف 
و�إ�سنادهم  �لن�سالية،  ومعركتهم 
مبختلف �ل�سبل و�لأدو�ت �ملمكنة. 

�حلريات  عن  �لدفاع  مركز  ووجه 
بياناً  »حريات«  �ملدنية  و�حلقوق 
»�إ�رض�ب  �أن  فيه  �أكد  �لعام،  للر�أي 
لـ»�إ�رض�ب  �متد�د   »2 �لكر�مة 
�حلركة  خا�سته  �لذي   »1 �لكر�مة 
�لأ�سرية يف 17 ني�سان )�إبريل( 2017 
على  م�سممة  يوماً،   41 و��ستمر 
�نتز�ع مطالبها، و�لت�سدي لل�سيا�سة 
ت�سعى  �لتي  �ملمنهجة  �لإ�رض�ئيلية 
�لأ�رضى  حقوق  على  لالنق�سا�س 
حتتلها  �لتي  �لن�سالية  ومكانتهم 
�حلركة  قلب  ويف  �سعبها  وعي  يف 

�لوطنية �لفل�سطينية.
مدير  �لأعرج  حلمي  و�أو�سح 
�ل�سجون  �إد�رة  �أن  »حريات«، 
تطبيق  عطلت  �لإ�رض�ئيلية 
�إليها،  �لتو�سل  بعد  �لتفاهمات 
م�سرتطًة مو�فقة �مل�ستوى �ل�سيا�سي 

�لإ�رض�ئيلي، ما دفع �لأ�رضى لرف�س 
�لتي  �لإ�رض�ئيلية  �ل�سرت�طات 
كورقة  �لأ�رضى  ق�سية  ت�ستخدم 
فيها  للتالعب  �نتخابية  �سيا�سية 
�لإ�رض�ئيلية.  �ليمينية  �لأحز�ب  بني 
م�سيفاً: �أن »معركة �إ�رض�ب �لكر�مة 
على  �سامل  وطني  ببعد  حتظى   2

كافة �لأ�سعدة«.
يف  لالأ�رضى  ر�سالة  �لأعرج  ووجه 
توؤكد دعم �سعبنا  �سجون �لحتالل، 
�لأ�رضى  لق�سية  �ل�سيا�سية  وقو�ه 
د�عياً  �لبطولية.  معركتهم  يف 
�لفل�سطينية  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات 
للموؤ�س�سات  �لأ�رضى  ملف  لنقل 
�حلقوقية �لدولية و�ملحافل �لدولية 
وهيئاتها  �ملتحدة  �لأمم  فيها  مبا 
�لعامة  �جلمعية  خا�سة  �ملختلفة 
لتعرية  �لإن�سان  حقوق  وجمل�س 
�ل�سيا�سة �لر�سمية �لإ�رض�ئيلية �أمام 

�لر�أي �لعام �لعاملي.
و�أكد مدير مركز �لأ�رضى للدر��سات 
�لنخبة  �إ�رض�ب  �أن  حمدونة  ر�أفت 
�إبد�عات  �أ�سكال  �أحد  يعد   )4/8(
�لأ�رضى �لن�سالية، و�سكل من �أ�سكال 
�ل�سلمية  �لإ�سرت�تيجية  �خلطو�ت 
 . �لحتالل  �سلطات  مو�جهة  يف 
�لفل�سطيني،  �لأ�سري  نادي  وقال 
يف  لالأ�رضى  �لقيادية  »�لهيئات  �إن 
خطوة  بد�أت  �لحتالل  معتقالت 
رف�س  بعد  �لطعام،  عن  �لإ�رض�ب 

�إد�رة �ل�سجون ملطالبهم«.
م�ساندة  �إىل  �لأ�سري  نادي  ودعا 
�سد  معركتهم  يف  �لأ�رضى  ودعم 
�إىل  تهدف  �لتي  و�سيا�سته  �ل�ّسجان 
حقوقهم. و�سلبهم  �إر�دتهم  ك�رض 
غزة  قطاع  حمافظات  وجابت 
و�ل�سفة �لفل�سطينية فعاليات �إ�سناد 

ودعم لالأ�رضى.

�سرعت قيادة احلركة الأ�سرية اإىل جانب مئات الأ�سرى )4/8(، بالإ�سراب املفتوح عن الطعام، بعد ف�سل احلوارات 
مع اإدارة ال�سجون الإ�سرائيلية جراء تعنتها وجتاهلها ملطالب الأ�سرى وحقوقهم. واأطلقت احلركة الأ�سرية على 

الإ�سراب ا�سم »معركة الكرامة 2«، والتي تقودها الهيئات القيادية الأوىل للف�سائل الفل�سطينية يف �سجون الحتالل، 
وهم، الأ�سري ح�سني دربا�س ممثل اأ�سرى اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني، الأ�سري حممد عرمان ممثل اأ�سرى 

حركة حما�س، الأ�سري زيد ب�سي�سي ممثل اأ�سرى اجلهاد الإ�سالمي، الأ�سري اأكرم اأبو بكر ممثل اأ�سرى حركة فتح 
والأ�سري وائل اجلاغوب ممثل اأ�سرى اجلبهة ال�سعبية.

»معركة الكرامة 2«

طا�سني الأ�سر حمطة جديدة يف مواجهة ع�سف ال�سجان
علي �سك�سك 

�أحد  لكنه  ملف،  جمرد  لي�س  هو 
�لفل�سطينية  �لأبجدية  مفرد�ت 
�لقامو�س  من  وف�سٌل  �حلديثة، 
�لكنعاين  �لتاريخ  دليل  ي�سكل  �لذي 
�لقادم و�لطريق �إىل فهم �جلغر�فية 
�ل�سيا�سية �جلارية، ذلك هو طا�سني 

�لأ�رض، 
للوجه  �لتجليات  �أحد  وهو 
�ملعا�رضة،  و�إجناز�ته  �ل�سهيوين 
من  رجعٍي  باأثٍر  ينتقم  �لذي  وهو 
�لتاريخ،  يف  �لأ�رض  طقو�س  كل 
�ل�سحية  ودور  للمحرقة  حمتكر�ً 
قمة  عل  ومرتبعاً  �لإبادة،  وفن 
�لهرم يف �لتكنولوجياً ورو�ئع �ل�سبْح 
و�لغت�ساب يف �ل�سجون، ومتجاِوز�ً 
للمتخيَّل يف �إنتاج �أ�سكال �لعن�رضية 
�سجني  فهذ�  �مل�سطلح،  و�بتكار 
تقطر  �لذين  وهم  يد�ه،  ملطخة 
�أيديهم و�أرو�حهم ونو�ياهم بال�سوء 
�رضقو�  وقد  ودمنا،  و�جلرمية 
�لتاريخ  يف  �إن�سان  ي�رضقه  مل  ما 
و�أع�ساءنا  و�نتماءنا  تاريخنا  منا؛ 
وم�ستقبلنا  وقر�رنا  ور�حتنا 
ومياهنا  وعاد�تنا  ون�سيجنا 
كل  تتلطخ  �لذين  وهم  ولبا�سنا، 
�أوقاتنا  من  بحرماننا  �أوقاتهم 
وطقو�س عبادتنا ويتنف�سون هو�ءنا 
ي�سجنون  �لذين  وهم  وحقولنا، 
�ملنايف  �أ�سو�ر  �أمام  �سعبنا  ن�سف 

و�لن�سف �لآخر ور�ءها، 
�لإن�سان  يف  يعربدون  �لذين  وهم 
ورقابة  �حلق  ب�سرية  عن  بعيد�ً 
�ل�سمري، ويبتّزون �جلّثة وميحقون 
�ملعاجم،  يف  �لب�رضية  معنى 
لالإن�سان  كئيبًة  �سورة  ويُنتجون 
تف�سري  �إىل  جديد�ً  بعد�ً  ت�سيف 
وقد  خا�سئني"،  قردًة  "كونو� 
�لدولية  �ملنظمات  على  حتايلو� 
كما  �لعام  و�لر�أي  �لإن�سان  وحقوق 
على  و�لتفو�  �ل�سبت،  على  حتايلو� 
و�لقر�ر�ت  و�لقو�نني  �ل�رض�ئع 
�لكلمات كما حرفو� دوما  وتف�سري 
ل  ما  و�ّدعو�  مو��سعه،  عن  �لكلم 
ميلكون كما �ّدعو� �لعهد، وو�سفو� 
�لأ�رضى بالإرهابيني كما "قالو� �إّن 

�هلل فقرٌي، 
"عقيدة  يف  �لو�سايا  �أحد  وهو 
ي�رضعون  فالذين  �مللك"، 
�سيكربون  لأنهم  �لأطفال  قتل 
�ليهود  على  خطر�ً  و�سي�سكلون 
كما ورد يف كتاب �حلاخام �إيت�سيك 
�سابري� بالتعاون مع �حلاخام يو�سي 
�سحاياهم  يف  يرون  ل  �أليت�سور، 
بينما  �إرهابيني،  �إل  �لأ�رضى 
ومن  قادمون،  �إرهابيون  �لأطفال 
هنا عقيدة �لقتل �ملعنوي لالأ�سري 
و�إطباق  �لأ�رض  �إحكام  هنا  ومن 
قناة  كل  و�عرت��س  �أ�سكاله،  كافة 

لتخفيف �آثاره، 
بطرق  باأكمله،  �سعباً  ت�سجن  وهي 
يف  �لكامل  جتليها  جتُد  خمتلفة، 
تتنوع  بينما  �لتقليدية،  �ل�سجون 
و�حل�سار،  �ل�سجن  فنون  باقي 
وعلى  �لأخ�رض  �خلط  د�خل  يف 
حو�جز �ل�سفة، وما ح�سار غزة �إل 
�أحد هذه �لتجليات �ملحكمة �لتي 
دولً  وجتند  �لعامل  عليها  حتّر�ُس 
لت�سديد �خلناق  ع�سكرية  و�أحالفاً 
حتى  وتتعر�س  �لوثاق،  و�سد  عليه 
دور  تلب�س  وتظّل  و�لدو�ء،  للغد�ء 

�ل�سحية، 
وهي تعتقل �لعامل كله يف ت�رضيعات 
منها  �لفكاك  ي�سعب  ومفاهيم 
على  حتى  �أ�رضها،  من  �لتحرر  �أو 
م�ستوى �لفكرة، فمن ميلك �لفكاك 
من �أ�رض مفهوم �ملحرقة، ومن يف 
�أن  ميلك  نف�سه  �لغربي  �لعامل 

يتحمل تهمة �لعد�ء لل�سامية، 
�لعامل  �أ�رض  يف  دفينة  رغبة  وهو 
�إعالمياً  عليه،  و�لهيمنة  كله 
مبز�ج  و�لتحكم  و�قت�ساديا، 
�لأر�س  مفا�سل  وحتريك  �لأغيار 

كما حترك �لدمى، 
ما  على  حي  �ساهٌد  و�ملعتقلون 
فهم  �لطريق،  يف  يقف  من  ينتظر 
�ملقاومة،  لفكرة  ردعي  عامٌل 
ت�سكل  �لتي  �لعقاب  فكرة  وتثبيت 
ركيزة �أ�سا�سية يف �لنهج �ل�سهيوين، 
وهي نف�سها �لفكرة �لتي ت�رُضّ على 
ف�ساء�ت  يف  �ملنا�سلني  مالحقة 
نف�س  وهي  و�غتيالهم،  �لأر�س 
ي�سنفون  جتعلهم  �لتي  �لفكرة 
�أ�سناف، فَمن حمَل  �إىل  �ملعتقلني 
�ل�سالح وجاهد و�أ�ساب ِمن �لذين 
�أهله و�سعبه و�أخرجوهم من  قتلو� 

ديارهم لي�س كالآخرين، 

حتى �إذ� �دلهّم �لأمر وبلغت �لقلوب 
وكاد  �ملعايري  و�ختلطت  �حلناجر 
�لليل،  من  قطعاً  �لنوُر  ينقلب 
وكادت تاأفل �لنجوم، يكون �لأ�رضى 
�ل�سوء  هم  �ملتجاِوزة  باأبعادهم 
وهم �لعالمة و�لدليل، ففي قلب كٍلّ 
منهم حتققت �حلريُة كاملًة وتكاَمَل 
ما  �إىل  بالإ�سافة  فغدو�  �لوطن، 
و�لبو�سلة  و�ل�سحية  �ل�ساهَد  �سبق 
هم  �لر�ية،  و�أ�سبحو�  و�لر�فعة، 
و�لرجال  و�جلرحى  و�ل�سهد�ء 
�ملحا�رَضون،  و�لولد�ن  و�لن�ساء 
وظالم  ظلم  على  �ل�ساهد  هم 
مبدئه  على  �لدليل  وهم  �جلاين، 
وم�ساره، ول�رضعية وجوده، و�سوء 
بنهايته  �لآِخر  �لوعد  وهم  وجِهه، 
�سوء�تهم  �سيك�سفون  �لذين  وهم 
�لعاملني،  يف  وجوَههم  ويَ�سووؤون 
�لوعد، مقدمًة  عالمة على حتقق 
دخلوه  كما  �مل�سجد  "وِليدخلو�  ِل 

�أّول مّرٍة وليُترّبو� ما َعلو� تتبري�".

الإثنني   15   اأفريل  2019  املوافـق  ل09 �سعبان 1440هـ 10

�لأ�رضى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  ك�سف 
بكر  �أبو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين 
عن حدوث تقدم يف ملف مفاو�سات 
�لأ�رضى مع ما ت�سمى "�إد�رة م�سلحة 
بخ�سو�س  �لإ�رض�ئيلية"  �ل�سجون 
مطالب  �أبرز  على  �ملو�فقة 
عن  �إ�رض�بهم  فك  مقابل  �لأ�رضى، 
�لثامن.  يومه  دخل  �لذي  �لطعام 
�ملفرت�س  من  �أّنه  بكر  �أبو  و�أو�سح 

�أن تتلقى "�إد�رة م�سلحة �ل�سجون" 
�لفل�سطينيني  �لأ�رضى  قيادة  من 
حول  نهائيا  جو�با  �لأحد،  �ليوم 
"�إد�رة  قدمتها  �لتي  �ملو�فقات 
�ل�رضى،  مطالب  على  �ل�سجون" 
"�ل�ساباك"  �سم  �جتماع  عقد  بعد 
و"�إد�رة  "رميون"  معتقل  وممثلي 
�إىل  �ل�سجون".و�أ�سار  م�سلحة 
�ملو�فقة  �لجتماع  خالل  مت  �أّنه 

�إز�لة  بينها  من  مطالب  عدة  على 
مقا�سم  وتركيب  �لت�سوي�س،  �أجهزة 
�بعادهم  مت  من  وعودة  هو�تف، 
�أخرى،  �سجون  �إىل  �ل�سجون  من 
تخفي�س  على  �ملو�فقة  مت  و�أي�سا 
�لذين  �ل�رضى  على  �لعقوبات 

�حرقو� �لغرف.
رد  هناك  يكون  �أن  بكر  �أبو  وتوقع 
�لأ�رضى  قيادة  قبل  من  �يجابي 

يف  �حلا�سل  �لتقدم  هذ�  �أز�ء 
بها  �قرتن  �لتي  �ملفاو�سات 
�أّن  2".و�أكد  �لكر�مة  "��رض�ب 
ثابت  و�حلكومي  �لرئا�سي  �ملوقف 
متثل  �لتي  �لأ�رضى،  ق�سية  جتاه 
"م�ساعفة  �إىل  د�عياً  �حمر�،  خطا 
�أنه  للعامل  لنثبت  �جتاهم  �جلهود 
مي�س  ل  حتى  بهم  �مل�س  ميكن  ل 

بن�سالتنا".

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

تقدم كبري يف املفاو�سات مع الأ�سرى



اقتحامات متتالية والتنكيل 
باملعتقلني

للمركز  الإعالمي  الناطق  واأو�ضح 
يف   " "الأ�ضقر"  "ريا�ض  الباحث 
اقرتاب  مبنا�ضبه  �ضحفي  ت�رصيح 
التي  الفل�ضطيني  الأ�ضري  يوم  ذكرى 
بان  ني�ضان  من  ع�رص  ال�ضابع  ت�ضادف 
الحتالل �ضعد خالل ال�ضهور الخرية 
ال�رصى  على  امل�ضعورة  هجمته  من 
بحق  وا�ضحيتني  جرميتني  ونفذ 
ا�ضيب  والنقب  عوفر  �ضجن  ا�رصى 
خاللها ما يزيد عن 200 اأ�ضري بجراح 

بع�ضها خطرية .
ل  الحتالل  ان  اىل  "الأ�ضقر"  واأ�ضار 
بحق  العتقال  عمليات  يزال ميار�ض 
 ، يومي  ب�ضكل  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
وقد بلغت حالت العتقال منذ بداية 
العام اجلاري ما يزيد عن 1500حالة 
اعتقال طالت كافة �رصائح املجتمع، 
"فار�ض  ال�ضهيد  ارتقاء  اىل  ا�ضافة 
فرباير  �ضهر  خالل  بارود"  احمد 
العتقال  من  عاماً   28 بعد  املا�ضي 
الطبي  الهمال  نتيجة  املتوا�ضل 

املتعمد .
اأ�ضري  الف   6 بان   " "الأ�ضقر"  وقال 
�ضجون  يف  يقبعون  فل�ضطيني  
الحتالل يفتقدون  للحماية والن�رصة 
وموؤ�ض�ضاته  الدويل  املجتمع  قبل  من 
تقف  التي  والن�ضانية  احلقوقية 
املتفاقمة  معاناتهم  على  متفرجة 

الدخول  اىل  ا�ضطرهم  الذى  المر 
ل�ضتعاده  الطعام  عن  ا�رصاب  يف 
اليومية  النتهاكات  ووقف  حقوقهم 

امل�ضتمرة بحقهم .
مئات الأطفال والن�ساء 

الأ�رصى  بني  من  باأن  "الأ�ضقر"  وبني 
من  عدد  بينهم  قا�رص،  طفل   )250(
بالر�ضا�ض  ا�ضيبوا  الذين  اجلرحى 
بينهم  يوجد  كما  العتقال،  خالل 
من  ع�رص  الرابعة  دون  ما  اأطفال 
اعمارهم ، يعي�ضون يف ظروف قاهرة 
احلياة  مقومات  كل  من  ويحرمون 
من  والتنكيل  للتعذيب  ويتعر�ضون 
اق�ضام  اىل  و�ضولً  العتقال  بداية 

ال�ضجن مرورا مبرحلة التحقيق .
�ضجن  يف  الحتالل  يعتقل  كذلك 
الدامون )46( امراأة وفتاة، منهن )22(  
و  الأبناء،  ع�رصات  لديهن  اأم  ا�ضرية 
اأ�ضريات حمررات اأعاد الحتالل   )4(
فر�ض  وقد  اأخرى،  مرة  اختطافهم 
 )30( على  بال�ضجن  خمتلفة  احكاماً 
ا�ضرية، )10( ا�ضريات مري�ضات يعانني 
من اأمرا�ض خمتلفة، ول يتلقني عالج 
منا�ضب ابرزهن " ا�رصاء اجلعابي�ض" 
والتي تعانى من حرق بن�ضبة 60% وبرت 
لثمانية من ا�ضابعها وحتتاج اىل عدة 
عمليات، وهىى تق�ضى حكم بال�ضجن 
ال�ضرية  تعترب  بينما  عام،   11 ملدة 
ال�ضريات  عميدة   " �ضعبان  "يا�ضمني 
الفل�ضطينيات واأقدمهن على الإطالق 
�ضنوات،   5 ملدة  بال�ضجن  وحمكومة 

ومعتقلة منذ عام 2014 .

الأ�سرى الإداريني 

يوا�ضل  الحتالل  بان  الأ�ضقر"  وبني" 
قانون  حتت  ا�ضرياً   )500( اعتقال 
و�ضعد   ، التع�ضفي  الإداري  العتقال 
ا�ضدار  من  الخرية  الأعوام  خالل 
والتي  ال�رصى،  بحق  الدارية  الوامر 
قاربت على )3500( اآمر منذ انتفا�ضة 
جديد  بني  ما   ،2015 اكتوبر  القد�ض 
ال�رصى  دفع  الذى  الأمر  وجتديد،  
العام املا�ضي على مقاطعة  الداريني 
بكافة  الدارية  الحتالل  حماكم 
ال�ضوء  ت�ضليط  بهدف  وذلك  ا�ضكالها، 
العتقال  هذا  جراء  معاناتهم  على 
وجه  دون  اأعمارهم  ي�ضتنزف  الذى 

حق .
ب�ضكل  الإدارية  العتقالت  وتطال 
 ، والعالميني  النا�ضطني  خا�ض 
والقيادات الوطنية وال�ضالمية ونواب 
يتهمهم  من  وهم  الت�رصيعي  املجل�ض 
ميلك  ان  دون  بالتحري�ض  الحتالل 

دلياًل لإدانتهم امام املحاكم .
املر�سى واجلرحى 

وتطرق "الأ�ضقر"  اىل اأو�ضاع ال�رصى 
املر�ضى املرتدية والتي تزداد �ضعوبة 
بحقهم،  الطبي  الهمال  ا�ضتمرار  مع 
حالت  الخري  العام  فى  وت�ضاعدت 
ا�ضابة الأ�رصى بجلطات وف�ضل كلوى، 
اأ�ضري مري�ض يعانون  ول يزال )1100( 
من الأمرا�ض املختلفة، وهم ي�ضكلون 
ال�رصى،  اعداد  من   )%17( ن�ضبته  ما 
مر�ض  من  يعانون  ا�ضرياً   )23( بينهم 

ا�ضريا   )33( بينما  القاتل،  ال�رصطان 
منها  خمتلفة  اعاقات  من  يعانون 
ا�رصى  واربعة  واجل�ضدية،  النف�ضية 
يتنقلون على كرا�ضي متحركة، وهناك 
الف�ضل  من  يعانون  الأ�رصى  من  عدد 
 )18( هنالك  يزال  ل  بينما  الكلوي، 
اأ�ضريا مقيمون ب�ضكل دائم فيما يُ�ضمى 
اخطر  اأ�ضحاب  الرملة"  "م�ضت�ضفى 

الأمرا�ض واجلرحى.
�سهداء احلركة الأ�سرية 

�ضهداء  اأعداد  بان  "الأ�ضقر"  واأكد 
الحتالل  �ضجون  يف  الأ�ضرية  احلركة 
املا�ضي  العام  ني�ضان  منذ  ارتفعت 
ارتقاء  بعد  �ضهيد،   )218( اىل  لي�ضل 
ال�ضهيد  اأخرهم  كان  الأ�رصى،  من   6
من  بارود"  اأحمد  "فار�ض  الأ�ضري 
الطبي  الهمال  نتيجة  غزة   مدينة 
 28 ام�ضى  اأن  بعد  وذلك  املتعمد، 
الحتالل،  �ضجون  يف  متوا�ضلة  عاماً 
وعانى   ،  1991 عام  اعتقل  كان  حيث 
�ضحى  و�ضع  من  الخرية  �ضنواته  يف 
متدهور ورف�ض الحتالل عالجه اىل 

ان ارتقى �ضهيداً يف فرباير املا�ضي .
لرتقاء  مفتوحاً  الباب  يزال  ل  بينما 
ال�ضجون  داخل  ال�ضهداء  من  املزيد 
ال�رصى  من  املئات  وجود  نتيجة 
خطرية،  بحالت  بع�ضهم  املر�ضى 
الحتالل  اعتداءات  نتيجة  واي�ضاً 
والر�ضا�ض  النار  واطالق  بحقهم 
قريبة  م�ضافات  من  عليهم  املطاطي 
 ، موؤخراً  النقب  �ضجن  يف  جرى  كما 
و�ضفت  بجرح  ا�رصى   3 ا�ضيب  حيث 

باخلطرية، وكان من املتوقع ان يرتقى 
�ضهداء يف هذا احلدث .

ظروف �سعبة 

ال�ضجون  كافة   يف  الأ�رصى  ويعانى 
ظل  يف  لها  ح�رص  ل  انتهاكات  من 
ذات  الدولية  للمواثيق  الحتالل  تنكر 
يف  يتفنن  حيث  بالأ�رصى،  العالقة 
عليهم  تنكد  التي  الأ�ضاليب  ابتداع 
الذرائع  اخرتاق  يف  ويبدع  حياتهم، 
الجنازات  و�ضحب  حقوقهم  لق�ضم 
التي حققوها عرب ع�رصات ال�ضنني من 

املعاناة .
�ضيا�ضة  ميار�ض  الحتالل  يزال  ول 
من  مزيد  لفر�ض  النفرادي  العزل 
عرب  وينفذ  بالأ�رصى،  والتنكيل  القهر 
التفتي�ض  عمليات  اخلا�ضة  وحداته 
والتي  متاأخرة،  اأوقات  فى  التع�ضفية 

بال�رصب  اعتداء  يرافقها  ما  غالباً 
وال�ضتم وال�ضتفزاز وم�ضادرة الأجهزة 
الكهربائية والأغرا�ض ال�ضخ�ضية، هذا 
للمر�ضى،  الطبي  الهمال  عن  عدا 
، وغريها من  الزيارات  واحلرمان من 

ا�ضاليب التنكيل والتعذيب لالأ�رصى .
 

املجتمع  "الأ�ضقر"  الباحث  ودعا 
الدويل اإىل حتمل م�ضوؤولياته القانونية 
الحتالل  على  وال�ضغط  والأخالقية، 
لوقف جرائمه امل�ضتمرة بحق ال�رصى 
الفل�ضطينيني، وتطبيق القانون الإن�ضاين 
لهم،  الدولية  احلماية  وتوفري  عليهم، 
اأبناء �ضعبنا الفل�ضطيني  كما دعا كافة 
يف الوطن وخارجه باإحياء فعاليات يوم 
ال�ضري بكل قوة ، وخا�ضة انها تتزامن 
مع ا�رصاب يخو�ضه ال�رصى للح�ضول 

على  حقوقهم العادلة .

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات يف ذكرى يوم الأ�سري الفل�سطيني بان الحتالل ل يزال يعتقل يف �سجونه )6 الف( اأ�سري فل�سطيني يف ظروف �سعبة 
وقا�سية، وهوؤلء يحتاجون اىل كل اأ�سكال الدعم والت�سامن حمليًا وعربيًا ودوليًا للتخفيف من معاناتهم ووقف الهجمة امل�سعورة بحقهم .
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الفل�ضطينيني  املحامني  نقابة  دعت 
جماهري �ضعبنا للم�ضاركة والتفاف حول 
والت�ضامن  الأ�ضرية  احلركة  مطالب 
الفعاليات  مع  التفاعل  من خالل  معهم 
حتى  الأ�رصى  ل�رصاب  امل�ضانده 
حتقيق كافة مطالبهم. كما حذرت نقابة 
ت�ضاعد  من  الفل�ضطينيني  املحامني 
الأ�رصى  بحق  الإجراميه  الإجراءات 
�ضعود   بعد  وذلك  الإحتالل  �ضجون  يف 
الإدارة  من  املدعوم  املتطرف  اليمني 
ال�ضهيوينة  الإنتخابات  يف  الأميكية 
الخرية والتي اأعلنت ال�ضيا�ضه العدائيه 
املحامني  نقابة  وقالت   . �ضعبنا  لبناء 
"اإذ  اليوم  م�ضاء  ن�رص  الذي  بيانها  يف 

نقف اليوم وقفة عز وم�ضاندة يف نقابة 
املحامني الفل�ضطينيني لالأ�رصى الأبطال 
يف  ال�ضائكة  والأ�ضالك  الق�ضبان  خلف 
معركة  يف  ال�ضهيوين  العدو  معتقالت 
الكرامة الثانية، معركة الأمعاء اخلاوية 
وغطر�ضته  اجلالد  جربوت  مواجهة  يف 
املعاهدات  لكافة  ظهره  واإدارة 
واملواثيق الدولية ب�ضاأن حقوق الأ�رصى 
هم  البيان"اأ�رصانا  واملعتقلني".وقال 
التي  وحدتنا  وعنوان  عزتنا  عنوان 
ج�ضدتها قيادة احلركة الأ�ضرية ال�ضباقة 
وحدة  واملواجهة،  التحدي  ميدان  يف 
الأ�رصى  ا�ضتلهمها  التي  وامل�ضري  الدم 
بحتمية  وباإميانهم  بها  وت�ضلحوا 

الأ�ضريات  هم  املواجهة.  يف  النت�ضار 
الذي  الفينيق  طائر  البوا�ضل  والأ�رصى 
كل  يف  الرماد  حتت  من  مقاتال  يبعث 
الفل�ضطيني". وحلمنا  ليلنا  ليحمي  مرة 

"اإننا يف نقابة املحامني واإذ  واأ�ضافت: 
احلركة  مطالب  كافة  ون�ضاند  ندعم 
الأدنى  احلد  متثل  والتي  الأ�ضرية 
لالأ�رصى  دوليا  بها  املعرتف  للحقوق 
جنيف  لتفاقيات  وفقا  واملعتقلني 
تلزم  والتي   1949 لعام  والرابعة  الثالثة 
كزيارات  بتوفريها  الحتالل  �ضلطات 
الأهل وتوفري الرعاية ال�ضحية لالأ�رصى 
ومنع اتخاذ اأية اإجراءات عقابية تعر�ض 
حياة الأ�رصة و�ضالمتهم للخطر كاأجهزة 

الت�ضوي�ض التي تن�رصها �ضلطات ال�ضجون 
اأو ا�ضتخدام  ال�ضهيونية يف املعتقالت، 
كالعزل  لالأ�رصى  اجلماعية  العقوبات 
الإجراءات  من  وغريها  الإنفرادي 
التي  بالكرامة  واحلاطة  الالاإن�ضانية 
التعامل  يف  ال�ضجون  �ضلطات  تنتهجها 
اأو  والأ�ضريات،  الأ�رصى  مع  اليومي 
مبنع  الإجرامية  الإجراءات  خالل  من 
املحامني العاملني مع الأ�رصى من زيارة 
الأ�رصى امل�رصبني عن الطعام والتحقق 
من ظروفهم الإعتقالية وال�ضحية ونقل 
احلقائق للراأي العام املحلي والدويل".
الإجراءات  ت�ضاعد  من  البيان  وحذر 
ل  واأ�ضرياتنا  اأ�رصانا  بحق  الإجرامية 

املتطرف  اليمني  �ضعود  بعد  �ضيما 
املدعوم من الإدارة الأمريكية املعادية 
ال�ضهيونية  النتخابات  يف  ل�ضعبنا 
الت�رصيحات  عن  عدا  الأخرية، 
اليمني  قادة  من  امل�ضتمرة  العن�رصية 
ك�رص  اجتاه  ال�ضهيوين  املطرف 
وت�رصيع  الفل�ضطينيني  الأ�رصى  اإرادة 
املحامني  نقابة  وتدعو  اإعدامهم، 
يف  الأطراف  والدول  الدويل  املجتمع 
اأمام  للوقوف  الأربع  جنيف  اإتفاقيات 
م�ضوؤولياتها التعاقدية بقمع الإنتهاكات 
باعتبارها  الإتفاقيات  لهذه  اجل�ضيمة 
الإن�ضانية  �ضد  وجرائم  حرب  جرائم 
ت�ضتوجب مالحقة وحماكمة قادة العدو 

و�ضباطه عن هذه اجلرائم اأمام حمكمة 
البيان"تتوجه  الدولية".وختم  اجلنايات 
�ضعبنا  جماهري  اإىل  املحامني  نقابة 
مطالب  حول  والتفاف  م�ضاركة  لأو�ضع 
معهم،و  والت�ضامن  الأ�ضرية  احلركة 
تدعو نقابة املحامني كافة املحاميات 
وامل�ضاركة  الإنخراط  اإىل  واملحامني 
الت�ضامنية  الفعاليات  كافة  يف  الفاعلة 
مع الأ�رصى يف معركتهم العادلة معركة 
ال�ضعي  يف  وكذلك  الثانية  الكرامة 
عن  امل�رصبني  الأ�رصى  لزيارة  احلثيث 
للراأي  الكاملة  احلقيقة  ونقل  الطعام 
العدو  اأجهزة  ممار�ضات  وف�ضح  العام 

اأمامهم ".
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والأ�رصى  ال�ضهداء  مفو�ضية  اأكدت 
واجلرحى بحركة فتح وعلى ل�ضان م�ضئول 
املحرر  الأ�ضري  فيها  الإعالمية  الدائرة 
رامي عزارة على خطورة الأو�ضاع التي 

ت�ضهدها ال�ضجون الإ�رصائيلية املتوا�ضلة 
اإنق�ضا�ض  واإ�ضتمرار  الأ�رصى،  جتاه 
للحقوق  ال�ضجون  م�ضلحة  اإدارة  وق�ضم 
التي  الت�ضحيات  بف�ضل  اأجنزت  التي 

قدمها ع�رصات اللف من الأ�رصى على 
الأ�ضرية.  الوطنية  احلركة  جتربة  مدار 
ير�ضمون  الأ�رصى  باأن  عزارة  وحتدث 
جامعة  وطنية  لوحة  جديد  من  اليوم 

القد�ض  هي  بو�ضلتها  ومازالت  كانت 
جديدة  ر�ضالة  ويو�ضلون  والوطن، 
باأن  واأبناء �ضعبنا  اإىل كل ف�ضائل  قدمية 
املعركة  واأن  احلقوق،  ت�ضرتد  بالوحدة 

عن  للدفاع  هي  اليوم  يخو�ضونها  التي 
كل  معركة  هي  حقوقهم  وعن  كرامتهم، 
ال�ضعب الفل�ضطيني، بل وكل اأحرار العامل 
الظلم.  �ضد  وي�ضطفون  يقفون  والذين 

ي�ضاند  باأن  اجلميع  من  عزارة  وطالب 
ليكون  املتاحة  الو�ضائل  وبكافة  اأ�رصانا 
يف  وحتديدا  واآلمهم،  ملعاناتهم  �ضوتا 

ظل ما يتعر�ضون له اليوم.

مفو�سية ال�سهداء والأ�سرى واجلرحى بحركة فتح

معركة االأ�ضرى هي معركة كل اأبناء �ضعبنا وكل اأحرار العامل 



العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  اأعاد 
ال�ضلة  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
الإعتبار  ا�ضتثنائية  جمعية  خالل 
الفيدرالية  للهيئة  ال�ضابق  للرئي�س 
ُرف�ضت  الذي  بوعريفي،  رابح 
عهدته  نهاية  يف  الأدبية  ح�ضيلته 
�ضنة 2017، وحدد  43 ع�ضوا من 
اأ�ضل 74 املكونني للجمعية العامة 
ال�ضبت  يوم  ال�ضلة  كرة  لحتادية 
20 اأفريل اجلاري كموعد لإجراء 
اجلمعية العامة النتخابية، وك�ضف 
تزكيته  متت  الذي  بوعريفي 
طرف  من  ال�ضاحقة  بالأغلبية 
متاأثر  اأنه  احلا�رضين  الأع�ضاء 
الذي  امل�ضوؤولية  و�ضفه ح�س  مبا 
اأبان عليه اأع�ضاء اجلمعية العامة، 
والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  متهما 
يف  بتدخله  علي،  ولد  ال�ضابق 
و�رضح  الفيدرالية،  الهيئة  �ضوؤون 
اأع�ضاء  »�ضوت  قائال:  بوعريفي 

احل�ضيلة  �ضد  العامة  اجلمعية 
�ضغوط  بعد   2017 ل�ضنة  الأدبية 
من م�ضوؤويل الوزارة، وهو ما اأدى 
واحلركة  بالفيدرالية  خلل  اإىل 
»�ضاأتر�ضح  م�ضيفا:  الريا�ضية«، 
وال�ضندوق  املقبلة  لالنتخابات 

النتخابي هو من �ضيقرر«.
العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  ورف�س 
ال�ضلة  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
الأدبية  احل�ضيلتني  بالإجماع 
علي  للرئي�س   2018 واملالية 
يوم  التنفيذي  ومكتبه  �ضليماين 
لتتوقف جميع  الفارط  مار�س   14
غاية  اإىل  الوطنية  املناف�ضات 
وعند  جديد،  رئي�س  انتخاب 
العامة  اجلمعية  اأ�ضغال  نهاية 
رئي�س  تراأ�ضها  التي  ال�ضتثنائية 
الريا�ضية  الأوملبية  اللجنة 
ال�رضيف  والرئي�س  اجلزائرية 
م�ضطفى  ال�ضلة  كرة  لحتادية 

براف، فّعل الأمني العام لالحتادية 
بالنيابة زاكي حلمر وممثل الوزارة 
جلان  �رضاك،  حممد  الو�ضية 
وت�ضليم  الطعون  الرت�ضيحات 
اأثناء  تن�ضيبهم  مت  بعدما  املهام، 
حت�ضبا  العادية  العامة  اجلمعية 
القادمة، دون حتديد  لالنتخابات 
الرت�ضح،  ملفات  لإيداع  اأجل  اآخر 
لالحتادية  العام  الأمني  واأكد 
قبعة  كذلك  يحمل  الذي  بالنيابة 
»هدفنا  الوطني:  الفني  املدير 
اجلاري  املو�ضم  اإنقاذ  هو  الأول 
التي  للو�ضعية  حلول  اإيجاد  عرب 
�ضيما  الحتادية،  فيها  تتخبط 
الوطنية  املناف�ضات  بعودة 
وعودة ن�ضاط املنتخبات الوطنية 
هذه  الدولية  للمناف�ضات  حت�ضبا 

ال�ضائفة«.
قلقه  عن  براف  عرب  جانبه،  من 
بخ�ضو�س هذه الو�ضعية املعقدة 

متمنيا  اجلزائرية  ال�ضلة  لكرة 
للنهو�س  اللعبة  احتاد عائلة هذه 
نرى  اأن  مقبول  غري  :«اأمر  بها 
يجب  احلال،  هذا  على  ريا�ضتنا 
لإعطاء  القوى  كل  ت�ضارك  ان 
الوطنية  ال�ضلة  لكرة  نف�س جديد 
وهي  تطويرها«،  على  والعمل 
ر�ضالة براف اإىل اأع�ضاء اجلمعية 
بوعريفي  رابح  ويوجد  العامة، 
الذي تراأ�س الحتادية اجلزائرية 
-2013 عهدة  يف  ال�ضلة،  لكرة 

عدم  عقوبة  طائلة  حتت   ،2016
ال�ضباب  وزارة  الأهلية من طرف 
ولد  الوزير  عهد  يف  والريا�ضية 
قرار  من  �ضي�ضتفيد  لكنه  علي، 
برناوي،  اجلديدروؤوف  الوزير 
حقوق  ا�ضرتجاع  املت�ضمن 
ا�ضتبعدتهم  الذين  الأ�ضخا�س 

الإدارة بطريقة غري من�ضفة.

عي�شة ق.

عادوا  الذي  التعادل  عقب 
ال�ضابقة  خرجتهم  يف  به 
رغم  تاجنانت  دفاع  ملالقاة 
التي  اخلطرية  العتداءات 
يدرك  اأين  لها،  تعر�ضوا 
اأهمية  رفقاء الالعب خا�ضف 
ظل  يف  اليوم  مواجهة  نقاط 
بقوة  العودة  ال�ضديدة  رغبتهم 
الأوىل  الأدوار  لعب  اأجل  من 
باعتبار  الوطنية،  البطولة  يف 
اليوم  الن�رضية  انت�ضار  اأن 
جدول  يت�ضلقون  يجعلهم 
باملركز  ويلتحقون  الرتتيب 
ال�ضباق عن  اخلام�س ملراقبة 

الن�رضية  وان  خا�ضة  قرب 
�ضوف  فاإنها  فوزها  حالة  يف 
البوديوم  عن  الفارق  تقل�س 
وثالث  فح�ضب  نقطتني  اإىل 

نقاط فقط عن الو�ضافة.
وينتظر ان يجد لعبو الن�رضية 
اأن�ضارهم  من  قوية  م�ضاندة 
الفوز  حتقيق  اأجل  من 
التي  الثالث  النقاط  واإحراز 
تبقى من  اإنهاء ما  لهم  ت�ضمح 
خا�ضة  بقوة،  احلايل  املو�ضم 
موؤجلة  مبباراة  يبقون  واأنهم 
ما  وهو  بارادو  نادي  اأمام 
حممد  املدرب  اأ�ضبال  يجعل 
من  قوية  فر�ضة  اأمام  ل�ضات 
جدول  بو�ضافة  اللحاق  اأجل 

الرتتيب وت�ضييق اخلناق على 
الرائد عرب تقلي�س الفارق اإىل 

خم�س نقاط فح�ضب.
جمعية  يعول  املقابل،  يف 
العودة  عن  البحث  مليلة  عني 
العا�ضمة  من  ايجابية  بنتيجة 
وتفادي  املهمة  �ضعوبة  رغم 
من  الهزمية  فخ  يف  ال�ضقوط 
منطقة  عن  البتعاد  اأجل 
يتواجد  واأنه  خا�ضة  اخلطر 
بال�ضقوط  املهددين  ثالث 
منا�ضفة رفقة مولودية بجاية، 
بتعادل  العودة  فاإن  وبالتايل 
 20 ملعب  من  الأقل  على 
»ل�ضام«  لت�ضكيلة  ي�ضمح  اأوت 

البتعاد عن اخلطر.

ن�شر ح�شني داي / جمعية عني مليلة

الن�صرية لالقرتاب من البوديوم وال�صام 
لالبتعاد عن اخلطر

يلتقي فريقا ن�شر ح�شني داي وجمعية عني مليلة م�شاء اليوم يف مباراة تندرج 
�شمن ت�شوية رزنامة املواجهات املتاأخرة عن اجلولة 23 من الرابطة املحرتفة 

الأوىل، ي�شعى خاللها النادي العا�شمي اإىل ا�شتغالل ا�شتقباله للقاء على ملعبه 
20 اأوت من اجل ح�شم الأمور ل�شاحله والحتفاظ بالنقاط الثالث داخل 

القواعد، حيث ي�شر الالعبون على جتاوز هذا اللقاء ب�شالم وحتقيق النت�شار 
يف ظل املعنويات املرتفعة التي يتواجدون عليها

اخلزينة انتع�شت مبا 
يقارب 20 مليار �شنتيم

�صركة اأورويدو 
ت�صتعد للتعاقد مع 

احتاد العا�صمة
نحو  العا�ضمة  احتاد  فريق  يتوّجه 
ل�ضوق  جديد  ممول  مع  التعاقد 
�رضكة  ان�ضحاب  بعد  النقالة  الهواتف 
ال�ضغوطات  عقب  التمويل  من  جيزي 
التي مت فر�ضها من اأجل الرتاجع عن 
ويف  الوطنية،  البطولة  رائد  متويل 
»الو�ضط«  م�ضادر  فاإن  ال�ضدد  هذا 
ك�ضفت  العا�ضمي  النادي  داخل  من 
مع  التعاقد  نحو  خطوات  وجود  عن 
متعامل الهاتف النقال »اأوريدو« الذي 
عقد  حت�ضري  اإىل  م�ضوؤولوه  ي�ضتعد 
عائلة  اإىل  الن�ضمام  اأجل  من  مغري 

املمولني لحتاد العا�ضمة
على  ال�رضكة  عالمة  حمل  وبالتايل 
يت�ضدر  الذي  وهو  الفريق  اأقم�ضة 
على  ويناف�س  الرتتيب  جدول  حاليا 
البطولة  بلقب  التتويج  طعم  ا�ضتعادة 
اآخر  يف  خزائنه  عن  الغائب  الوطنية 
مو�ضمني، اإىل جانب اأن �رضكة اوريدو 
ت�ضكيلة  مع  عقد  توقيع  اختارت 
والأحمر  الأ�ضود  اللونني  اأ�ضحاب 
املناف�ضة  يف  ت�ضارك  �ضوف  لكونها 
يف  وت�ضارك  القادم  املو�ضم  القارية 
رابطة  مناف�ضة  من  املقبلة  الن�ضخة 
اإنهاء املو�ضم  اإفريقيا يف حال  اأبطال 
اأو  الأول  املركزين  باإحدى  احلايل 
الثاين رغم اأن الفريق يناف�س بقوة على 
التتويج بلقب البطولة الوطنية، وح�ضب 
نف�س امل�ضادر فاإن العقد �ضوف يكون 

�ضخما وي�ضم عدة امتيازات للفريق.
احتاد  خزينة  انتع�ضت  املقابل،  يف 
العا�ضمة مببلغ يقارب 20 مليار �ضنتيم 
املمولني  طرف  من  دخل  والذي 
للنادي وهي القيمة التي ت�ضمح لالإدارة 
لالعبني  املالية  امل�ضتحقات  بت�ضوية 
ي�ضاهم  اأين  بها،  يدينون  لزالوا  التي 
الالعبني  معنويات  رفع  يف  الأمر 
يف  املقرر  �ضطيف  وفاق  مباراة  قبل 
 26 اجلولة  �ضمن  املقبل  اأفريل   20

للرابطة املحرتفة الأوىل.
عي�شة ق.

برجمة اجلمعية النتخابية لحتادية كرة ال�شلة يف 20 اأفريل

اأع�صاء اجلمعية العامة يعيدون االعتبار لبوعريفي

اأر�صنال وبورتو يحفظان حلم 
غوارديوال بدوري االأبطال

ذهاب  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت  خ�رض 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  ربع 
نظيف  بهدف  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
للفوز  بحاجة  وبات  توتنهام،  اأمام 
املغامرة  ملوا�ضلة  هدفني  بفارق 
الرباعية  ومطاردة  الأوروبية، 
يف  امل�ضبوقة  غري  التاريخية 
ويبحث  الإجنليزية،  الكرة  تاريخ 
بلقب  التتويج  عن  غوارديول  بيب 
مع  له  الأول  اأوروبا  اأبطال  دوري 
مان�ض�ضرت �ضيتي والثالث له ب�ضكل 
عام، بعد اأن توج به رفقة بر�ضلونة 
و2010-   2009  -2008 مو�ضمي 
طوال  غوارديول  ويعاين   ،2011
الأدوار  يف  التدريبية  م�ضريته 
من  الأبطال،  بدوري  الإق�ضائية 
لها يف  يتعر�س  التي  الهزائم  قلب 
انت�ضارات  اإىل  الذهاب،  مباريات 
والتاأهل  الإياب،  مباريات  يف 
مو�ضم  اأول  ففي  التالية،  لالأدوار 
تدريبي له يف دوري اأبطال اأوروبا 
لأي  يتعر�س  مل   ،2009  -2008
مباريات  يف  بر�ضلونة  مع  هزمية 
الذهاب بالأدوار الإق�ضائية وجنح 
يف التتويج بلقب تلك البطولة، واأتت 
مباريات  يف  لبيب  الأوىل  الهزمية 
يف  الإق�ضائية  بالأدوار  الذهاب 

مو�ضم 2009- 2010، عندما خ�رض 
 1-3 بنتيجة  الإيطايل  اإنرت  اأمام 
ذهاب  يف  �ضريو  �ضان  ملعب  على 
ن�ضف النهائي، ويف مباراة الإياب 
يكن  مل  وحيد  بهدف  الفوز  حقق 
اإىل املباراة  لتاأهل بر�ضلونة  كافًيا 

النهائية.
جنح   ،2011  -2010 مو�ضم  ويف 
قلب  يف  بر�ضلونة  مع  غوارديول 
النهائي  ثمن  يف  ذهاًبا  خ�ضارته 
على   1-2 بنتيجة  اأر�ضنال  اأمام 
ملعب الإمارات اإىل فوز يف مباراة 
الإياب بنتيجة 3-1، وحجز بطاقة 
العبور اإىل ربع النهائي بل والتتويج 
ويف  املو�ضم،  ذلك  يف  باللقب 
القيادة  راأ�س  الأخري على  مو�ضمه 
الفنية لرب�ضلونة 2011- 2012 خ�رض 
غوارديول يف ذهاب ن�ضف النهائي 
على  ت�ضيل�ضي  اأمام  نظيف  بهدف 
وتعادل  بريدج،  �ضتامفورد  ملعب 
نو  الكامب  ملعب  على  الإياب  يف 
الأوروبية،  امل�ضابقة  ليودع   2-2
وبعدها ح�ضل غوارديول على عام 
كامل للراحة قبل اأن يتوىل تدريب 
 -2013 مو�ضم  يف  ميونخ  بايرن 

.2014
وكالت

برجمة اجلمعية النتخابية لحتادية 
الرماية يف 23 افريل

تن�صيب جلنتي الرت�صيحات والطعون
العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  ن�ضب 
يف  للرماية  اجلزائرية  لالحتادية 
اجتماع ا�ضتثنائي اأول اأم�س جلنتي 
حت�ضبا  والطعون  الرت�ضيحات 
ال�ضتثنائية  العامة  للجمعية 
 23 بتاريخ  واملقررة  النتخابية 
الحتاديات  بدار  اجلاري  اأفريل 
الأع�ضاء  وعني  براهيم،  بدايل 
رئي�ضا   16 بينهم  احلا�رضين   29
للرابطات الولئية، ليلى ولد قابلية 
رئي�ضة للجنة الرت�ضيحات املكونة 
الطعون  اأع�ضاءثم جلنة  ثالثة  من 
املكونة من جنان حممد وفرحات 
اجلمعية،  هذه  وعرفت  اأحمد، 
عادية  ظروف  يف  جرت  التي 
العام  المني  عليها  اأ�رضف  والتي 
بالنيابة عبد الكرمي جمهوم، غياب 
والريا�ضة،  ال�ضباب  وزارة  ممثل 
جلنة  »ت�رضع  جمهوم:  واأو�ضح 
ملفات  ا�ضتقبال  يف  الرت�ضيحات 
الرت�ضح ملن�ضب الرئي�س واملكتب 
الأحد،  يوم  من  ابتداء  الفيدرايل 
فيه  حتديد  مت  الذي  الوقت  يف 
بتاريخ  امللفات  لإيداع  اأجل  اآخر 
الطعون  جلنة  وتبداأ  اأفريل،   16
يف عملها يوم 20 اأفريل، اأما ن�رض 

قائمة املرت�ضحني ف�ضتكون بتاريخ 
22 اأفريل، وتليها النتخابات بيوم 

واحد 23 من نف�س ال�ضهر«.
من  بع�س  دعا  اأخرى،  جهة  من 
وزير  العامة  اجلمعية  اأع�ضاء 
تفادي  اىل  والريا�ضة،  ال�ضباب 
روؤ�ضاء  على  الأهلية  عدم  رفع 
املتابعني  من  �ضابقني  واأع�ضاء 
�ضوء  بق�ضايا  واملعنيني  ق�ضائيا 
ت�ضيري، و�رضح رئي�س رابطة تيزي 
وزو، تاغزيرت كمال: »لدينا جميع 
الأع�ضاء  تخ�س  التي  امللفات 
العدالة  يف  بق�ضايا  املعنيني 
وهوؤلء  اإدانتهم،  تتم  مل  والذين 
تويل  اأجل  من  اأنف�ضهم  يح�رضون 
ح�رضنا  لقد  الرئي�س.  من�ضب 
الأ�ضخا�س  هوؤلء  لإدانة  مطلبا 
املعنية«.  الق�ضائية  الهيئات  اأمام 
اجلمعية  اأع�ضاء  اأن  بالذكر  جدير 
اجلزائرية  لالحتادية  العامة 
 27 بتاريخ  رف�ضوا،  للرماية 
احل�ضيلتني  الفارط،  فرباير 
ال�ضابق  للرئي�س  واملالية  الدبية 
عدة  عا�س  والذي  حمالت،  علي 

خالفات مع اع�ضاء مكتبه.
وكالت
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عي�شة ق.

منتخبات  ير�شح  �أنه  و��شتطرد 
�أـخرى للعب على �لتاج �لقاري يف 
نيجرييا  �ملغرب،  تون�س،  �شورة 
�شاأن  من  يقلل  مل  لكنه  و�ل�شنغال، 
لن  �أنه  وقال  �جلز�ئري  �ملنتخب 
�ملتوج  �ملنتخب  بهوية  يتكهن 
�لت�شكيلة  �شيقود  لكنه  باللقب 
تقدمي  بهدف  م�رص  �إىل  �لوطنية 
دورة كبرية و�لعودة متوجة باللقب 

�لقاري
على  �لأول  �مل�شوؤول  و�شّدد 
حو�ر  يف  �لوطنية  �لفنية  �لعار�شة 
»�شوبر  موقع  رفقة  �أجر�ه  م�شّور 

يف  �حلديث  ميكن  ل  �أنه  كورة« 
�لوقت �لر�هن عن وجود منتخبات 
قوية و�شعيفة، يف رده على �شوؤ�ل 
بخ�شو�س �ملجموعة �لتي �أوقعت 
�أن  و�أو�شح  �خل�رص،  �لقرعة  فيها 
نهائيات  يف  �مل�شاركة  �ملنتخبات 
م�شتوى  متلك  �إفريقيا  كاأ�س 
متقارب جتعل �ملتتبعني يح�رصون 
بني  �شعبة  ومناف�شة  قوية  دورة 

جميع �ملنتخبات �مل�شاركة.
ميلك  ل  �أنه  بلما�شي  و�عرتف 
�ملنتخبات  جميع  عن  �ملعلومات 
�لكروي  �لعر�س  يف  �مل�شاركة   24
�ن عدد� كبري�  �لقاري، حيث قال 
يف  ي�شارك  �شوف  �ملنتخبات  من 

�لطبعة �حلالية من كاأ�س �إفريقيا، 
من  �لوقت  لديه  يكن  مل  وبالتايل 
�ملنتخبات  جميع  معاينة  �أجل 
م�شاركة  �أن  م�شيفا  �ملعنية، 
�ملناف�شة  عن  غائبة  منتخبات 
�أنها  �لقارية لفرتة طويلة ل يجزم 

�شعيفة.
�لتطرق  �إىل  �ملتحدث  عاد 
يف  �أطلقها  �لتي  للت�رصيحات 
تنظيم  تف�شيله  حول  �شابق  وقت 
جنوب  يف  �حلالية  �إفريقيا  كاأ�س 
�إفريقيا على ح�شاب م�رص، حيث 
تلك  رغبته  كون  �إىل  �ملر  �رصح 
ل  �لطق�س  بعامل  مرتبطة  كانت 
�إفريقيا  جنوب  �أن  باعتبار  غري 

خالل  �ل�شتاء  ف�شل  يف  تكون 
م�رص  مييز  ما  عك�س  جو�ن  �شهر 
�إفريقيا  �شمال  بلد�ن  باقي  مثل 
تكون  �أين  �لفرتة  نف�س  خالل 
�ل�شديدة،  و�حلر�رة  �ل�شيف  فرتة 
�شيئا  �أنه ل ميلك  بلما�شي  و�شدد 
عندما  مرتاحا  ويكون  م�رص  �شد 
لكن  وم�شلما  عربيا  بلد�  يزور 
بطريقة  تف�شريها  مت  ت�رصيحاته 
خاطئة يف ذلك �لوقت، م�شيفا �ن 
�لوفد �جلز�ئري لقي ترحابا كبري� 
�مل�رصية  �لأر��شي  و�شوله  منذ 
وهو ما يجعله يتفاءل خري� بنجاح 

�لدورة �لقارية.

�شدد اأن ت�شريح�ته ال�ش�بقة مت فهمه� ب�خلط�أ

بلما�ضي: اأ�ضعى اإىل قيادة اخل�ضر للتتويج باللقب القاري
ك�شف الن�خب الوطني جم�ل بلم��شي اأن اخل�شر �شوف يتوجهون اإىل م�شر من اأجل التن�ف�س على التتويج 

ب�للقب الق�ري والتن�ف�س بقوة على اإحراز ك�أ�س اإفريقي� للأمم املقررة ال�ش�ئفة املقبلة، ورفع بلم��شي �شقف 
الطموح�ت من خلل حتديه للمنتخب�ت الكبرية واملر�شحة للتن�ف�س على التتويج ب�لك�أ�س اأين اأو�شح اأنه 

يدرك وجود منتخب�ت متعودة على اإحراز اللقب، وذكر املنتخب امل�شري املتعود على اإحراز الألق�ب يف 
من�ف�شة ك�أ�س اإفريقي� اإىل ج�نب اأنه م�شت�شيف الدورة املقبلة من املن�ف�شة الق�رية

لعوايف، غ�شة و�ش�عد يوا�شلون الغي�ب عن التدريب�ت

نغيز يح�ضر بولطيف للعب اأ�ضا�ضيا 
اأمام �ضبيبة بجاية

الق�شم املمت�ز لكرة اليد

فارق الأهداف ينقذ ترجي اأرزيو 
من ال�ضقوط

لفريق  �لفني  �لطاقم  يح�رص 
�لثاين  �حلار�س  �شطيف  وفاق 
�أجل  من  بولطيف  �لرحمان  عبد 
بجاية  �شبيبة  مبار�ة  يف  �مل�شاركة 
�لثامن  ملعب  على  غد�  �ملربجمة 
�لدور  ذهاب  للقاء  حت�شبا  ماي 
كاأ�س  مناف�شة  من  �لنهائي  ن�شف 
�جلمهورية، حيث تتوجه �ملوؤ�رص�ت 
للفريق  �لأول  �حلار�س  غياب  نحو 
تعافيه  عدم  ب�شبب  زغبة  م�شطفى 
على  منها  يعاين  �لتي  �لإ�شابة  من 
م�شتوى �ليد، حيث يو��شل �لتدريبات 
على �نفر�د لكن دون ��شتعمال �لكرة 
يجعله غري  ما  �مل�شابة، وهو  باليد 
لعب  �أجل  من  تامة  بن�شبة  جاهز 
مقابلة �لغد �أمام �شبيبة بجاية، وهو 

�لأمر �لذي جعل �ملدرب نبيل نغيز 
ي�رصع يف �إعد�د حار�شه �لحتياطي 
حتى يكون جاهز� من كافة �لنو�حي 
خال�شة �لنف�شية ليقدم مبار�ة كبرية 
وي�شاهم يف قيادة فريقه نحو �إحر�ز 
�لعودة  لقاء  موعد  قبل  مريح  فوز 
ملعب  على  �أ�شبوع  بعد  �ملقرر 

�لوحدة �ملغاربية ببجاية.
�شاعد،  �لثالثي  غياب  ويتو��شل 
�لتدريبات،  عن  ولعو�يف  غ�شة 
�لأخري  �لثنائي  �لتز�م  ب�شبب  وذلك 
يو��شل  بينما  �لع�شكرية  باخلدمة 
�لتدريبات  مقاطعة  �شاعد  �ملد�فع 
��شتالم  عدم  على  �حتجاجا 

م�شتحقاته �ملالية.
ع.ق.

�ليد  لكرة  �أرزيو  ترجي  �نتظر 
دورة  من  و�لأخرية  �لثامنة  �جلولة 
�لبقاء لرت�شيم ��شتمر�ره يف �لبطولة 
بف�شل  وذلك  ذكور  �أكابر  �ملمتازة 
و�كتفى  �لأهد�ف،  عدد  �أف�شلية 
�لرتجي بالتعادل �أمام �شيفه مولودية 
بر�شم  �أم�س  �أول  م�شاء  �شعيدة 
-34 �ملناف�شة  من  �لأخرية  �جلولة 
نقاط،  ثماين  �إىل  ر�شيده  لريفع   34
�شباب  من  كل  ح�شيلة  نف�س  وهي 
�شاحبي  �لأبيار  ونادي  �حلرو�س 
على  و�لثامن  �ل�شابع  �ملركزين 
�لتو�يل ما كلفهما �ل�شقوط معا �إىل 
بطولة �لق�شم �لأول �ملو�شم �ملقبل، 
�ل�شعد�ء  �أرزيو  يف  �جلميع  وتنف�س 
�أمني  �لنادي  رئي�س  مقدمتهم  ويف 
فريقه  باأن  �أكد  �لذي  مو�شى،  بن 
بني  من  كان  بعدما  بعيد  من  عاد 
�أكرب �ملهددين بالنزول، موؤكد� على 
�رصورة طي �شفحة هذ� �ملو�شم مع 
��شتخال�س �لدرو�س لتفادي �لوقوع 
�ملو��شم  خالل  �لأخطاء  نف�س  يف 

�ملقبلة.

تاأ�ش�س  �لذي  �أرزيو،  ترجي  و�شجل 
خالل  نوعية  قفزة   ،2009 يف 
من  مكنه  ما  �لأخرية  �ل�شنو�ت 
�لكبار،  �شاحة  يف  تو�جده  فر�س 
�لفارط  �ملو�شم  يخو�س  �أن  قبل 
�شارك  عندما  له  دولية  جتربة  �أول 
�حلائزة  لالأندية  �لعربية  �لكاأ�س  يف 
على  ويتقدم  بتون�س  �لكوؤو�س  على 
هام�س �ملناف�شة بطلب تنظيم دورة 
2019 �لتي نال �رصف ��شت�شافتها يف 
تعذر  بعدما  �إجر�ئها لحقا  �نتظار 

�إقامتها يف مار�س �ملن�رصم.
هذ�  كثري�  تر�جع  �لنادي  ولكن 
مو�رده  تر�جع  خلفية  على  �ملو�شم 
�أمور  من  كثري�  �لتي عقدت  �ملالية 
�إد�رته يف توفري �أب�شط �ل�رصوريات 
يف  ين�شط  فريق  يحتاجها  �لتي 
هذه  و�نعك�شت  �ملمتاز،  �لق�شم 
لعبي  على  بال�شلب  �لو�شعية 
�لرتجي �لذين كادو� �أن يعرفو� نف�س 
م�شري جري�نهم يف مولودية وهر�ن، 
يف  �لأول  �لق�شم  �إىل  �شقط  �لذي 

نهاية �ملو�شم �لفارط.
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يحول تركيزه على ك�أ�س اجلمهورية واإنه�ء املو�شم بلقب

ال�ضيا�ضي يف�ضل يف خلق املفاجاأة ويوّدع 
املغامرة القارية

ق�شنطينة  �شباب  فريق  �أنهى 
مغامرته �لقارية من خالل توديع 
ملناف�شة  �لنهائي  ربع  �لدور 
ر�بطة �أبطال �إفريقيا، بعد �شقط 
�مام  �لهزمية  فخ  يف  جمدد� 
�لتون�شي و�لذي  �لرتجي  مناف�شه 
�لأوملبي  �مللعب  على  هزمه 
بالعامة تون�س بنتيجة 3-1 بعدنا 
كان �نهزم يف لقاء �لذهاب �أي�شا 
ممثل  ف�شل  حيث   ،3-2 بنتيجة 
�جلز�ئر يف �ملناف�شة �لقارية من 
و�أوقف  �ملفاجاأة  خلق  مو��شلة 
حامل  �أمام  �لقارية  م�شريته 
ن�شخة �لعام �لفارط �إثر �لنهز�م 
�أمامه ذهابا و�إيابا، وظهر نق�س 
ت�شكيلة  على  و�لتجربة  �خلربة 
»�ل�شيا�شي« �لتي ف�شلت يف تكر�ر 
�ل�شهيد  مبلعب  �لرتجي  �شيناريو 
�خل�شارة،  يف  و�شقطت  حمالوي 
بن�شبة  م�شوؤوليتها  يتحمل  �لتي 
كبرية �حلار�س ح�شام ليمان �لذي 
تلقى �أهد�فا من كر�ت ثابتة �إىل 
يف  �لأمامي  �خلط  ف�شل  جانب 
�إىل  خلقها  �لتي  �لفر�س  حتويل 
�أهد�ف ومل ي�شل �شباك �حلار�س 
�لدويل �لتون�شي بن �رصيفة �شوى 
لعبه  عرب  و�حدة  منا�شبة  يف 
�لهدف  وهو  بهمبول،  �لكونغويل 

�جل  من  كافيا  يكن  مل  �لذي 
وجعل  �لرتجي  ت�شكيلة  عبور 
�مل�شابقة  يودعون  �لالعبني 
�لقارية، بعدما قدمو� دورة ر�ئعة 
جنحو� خاللها يف بلوغ �لدور ربع 
�لنهائي لأول مرة يف م�شاركاتهم 
�لهز�ئم  تتو�ىل  �أن  قبل  �لقارية، 
يف �آخر �أربع مباريات منذ مقابلة 
�لنادي �لإفريقي �لتون�شي يف دور 

جمموعات ر�بطة �لأبطال.
ويتحول تركيز ت�شكيلة »�ل�شيا�شي« 
�أين  �ملحلية،  �ملناف�شة  نحو 
ي�رصبون موعد� مع فريق �شباب 
ذهاب  مقابلة  خلو�س  بلوزد�د 
ملناف�شة  �لنهائي  ن�شف  �لدور 

جتري  و�لتي  �جلمهورية  كاأ�س 
�لربعاء �ملقبل على ملعب �ل�شهيد 
حمالوي بق�شنطينة، حيث طالب 
لفان  ديني�س  �لفرن�شي  �ملدرب 
�لرتجي  �شفحة  طي  �أ�شباله  من 
�لتون�شي ون�شيان �لإق�شاء �لقاري 
مناف�شة  على  �لرتكيز  �أجل  من 
�إد�رة  و�لتي ت�شع  �لكاأ�س  �ل�شيدة 
�شباب ق�شنطينة �هتمامها عليها 
وتفادي  باللقب  �لتتويج  �أجل  من 

�إنهاء �ملو�شم �شفر �ليدين.

لف�ن: اخلربة �ش�عدت 
الرتجي يف الت�أهل وكن� 

ن�شتحق نتيجة اأف�شل

ق�شنطينة  �شباب  مدرب  بّرر 
من  فريقه  خروج  لفان  ديني�س 
ربع نهائي ر�بطة �أبطال �إفريقيا 
بني  و�لتجربة  �خلربة  فارق  �إىل 
�لت�شكيلتني، حيث �أرجع �أن خربة 
تاأهل  ور�ء  كان  �لتون�شي  �لفريق 
�لذهبي  �ملربع  �إىل  �ملناف�س 
و�شنع  �لقارية  �ملناف�شة  من 
�لتاأ�شرية ل�شاحله،  �لفارق حل�شم 
وتاأ�ّشف �ملدرب �لفرن�شي خالل 
�لت�رصيحات �لإعالمية �لتي �أدىل 
به عقب نهاية �ملو�جهة لهزمية 
�ملناف�شة  من  و�لإق�شاء  فريقه 
مل  �أ�شباله  �أن  و�أو�شح  �لقارية 
بتلك  �لهزمية  ي�شتحقون  يكونو� 
قدمو�  و�أنهم  خا�شة  �لنتيجة 
مبار�ة جميلة وكان �أد�وؤهم مقبول 
�أمام  كانت  �أين  �لثاين  �ل�شوط  يف 
�لفر�شة من �جل تعديل �لنتيجة، 
�لرتجي  �أن لعبي  ��شتطرد  لكنه 
بف�شل  عليهم  تفوقو�  �لتون�شي 
�لثابتة  للكر�ت  ��شتغاللهم  ح�شن 
�أجل  من  �شالحهم  كانت  وللتي 
�ن  م�شيفا  لعبيه،  على  �لتفوق 
�أخطاء  بدورهم  �رتكبو�  لعبيه 
جانب  �إىل  غالية  ثمنها  دفعو� 
�حلكم  تقدير�ت  يف  �لأخطاء 

عي�شة ق.كذلك.

يف  وهر�ن  ربيع  جمعية  فريق  ف�شل 
جرت  مثلما  �ملو�شم  هذ�  �لتاألق 
عليه �لعادة يف �ملو��شم �ل�شابقة بعد 
�لبطولة  �إىل نهائي  �لتاأهل  عجزه يف 
�لوطنية لكرة �لقدم د�خل �لقاعة يف 
�أي�شا يف  تعرث  بعدما  له  �إخفاق  ثاين 
�أبناء  �آمال  وخابت  �لكاأ�س،  مناف�شة 
جمموعتهم  ت�شدرو�  �لذين  وهر�ن، 
�لأوىل  �ملرحلة  �أطو�ر  خالل 
للبطولة، حيث �أخفقو� يف �لتاأهل �إىل 
�لدور �لنهائي من مرحلة �للقب �لتي 
بعد  بق�شنطينة  �أم�س  �أول  �أقيمت 

�إق�شائهم �أمام �لأمل �ملحلي.
وولد هذ� �لإخفاق �شعور� بالإحباط 
كان  �لذي  �لنادي  عائلة  كافة  لدى 
بلقب  �لتتويج  على  كثري�  ير�هن 
ف�شله  تعوي�س  �أجل  من  �لبطولة 
�شبق  �لتي  �جلمهورية  كاأ�س  يف 
ثالث  يف  طعمها  تذوق  و�أن  له 

�أبناء  طموح  لكن  �شابقة،  منا�شبات 
للتاألق  كافيا  يكن  مل  ><�لباهية<< 
�شعوبة  وجدو�  بعدما  �ملو�شم  هذ� 
دورة  �إىل  �لتاأهل  يف  حتى  كبرية 
�لذين  وهم  جمموعتهم  عن  �للقب 
لهذه  و�ملتابعني  �أن�شارهم  عودو� 
�أف�شل  مردود  تقدمي  على  �لريا�شة 
�إد�رة  �لأخرية.و�أرجعت  �ل�شنو�ت  يف 
هذ�  فريقها  م�شتوى  تدين  �لنادي 
�أكرب  بني  من  يعترب  و�لذي  �ملو�شم، 
د�خل  �لقدم  كرة  م�شعل  حاملي 
�لقاعة يف عا�شمة �لغرب �جلز�ئري 
بع�س  �إىل  �للعبة،  لهذه  و�ملروجني 
�لعر�قيل �ملالية �لتي �أ�شحى فريقها 
يو�جهها، علما و�أن ربيع وهر�ن يعد 
رفقة م�شتقبل حي �ل�شباح �لفريقان 
كرة  يف  ين�شطان  �للذ�ن  �لوحيد�ن 
تر�ب  بكامل  �لقاعة  د�خل  �لقدم 

ولية وهر�ن.

ف�شل يف الت�أهل اإىل الدورة النه�ئية لكرة 
القدم داخل الق�عة

ربيع وهران ي�ضجل اإخفاقا 
مفاجئا يف البطولة

وك�لت



اعتزال هاري كني الكابو�س الأ�سود
يف  قا�سية  لإ�سابة  كني  هاري  تعر�ض 
�سيتي  مان�س�سرت  مباراة  يف  قدمه  اأنكل 
�سد فريقه توتنهام يف ذهاب ربع نهائي 
بهدف  انتهت  التي  اأوروبا  اأبطال  دوري 
اآخر  يف  ال�سبريزكني  ل�سالح  نظيف 
عامني ون�سف تعر�ض خلم�سة اإ�سابات 
ليذكرنا  القدم  م�ستوى  على  ح�سا�سة 
اإعتزل  الذي  با�سنت  فان  ماركو  بق�سة 
الأنكل  اإ�سابات  ب�سبب  القدم  كرة  عامل 

اأو كما ي�سمى اإ�سابات الكاحل، وبرت كاليتون ا�ست�ساري جراحة العظام يف اجلمعية الربيطانية 
عيب  وجود  احتمال  تزايد  من  يجعل  كني  اإ�سابات  تكرار  اإن  اأكد  والكاحل  العظام  جلراحة 
اأ�سا�سي يف الرباط يف الكاحل ويجب التدخل اجلراحي لأن الراحة فقط جتعله يعود للمالعب 
ب�رسعة لكنه ينتك�ض ويحتاج لإ�سالح رباط الكاحل واإل قد يعتزل كرة القدم اإن تكررت هذه 

امل�ساكل.
الأمم  دوري  نهائي  ن�سف  عن  يغيب  �سيجعله  وهذا  جراحة  مابني  يختار  اأن  كني  على  الآن 
الإجنليزي اأمام هولندا يوم 6 جوان املقبل اأو �سريتاح ويعود على مباريات املنتخب يف جوان 
املقبل ولكن هذا قد يجعله ينتك�ض مثلما حدث مع �سامويل اأومتيتي، املوؤكد حاليا اإن كني 
توتنهام لأنه ل يوجد فريق �سيغامر بدفع مبلغ �سخم قبل  ال�سيف املقبل عن  ينتقل يف  لن 
اأن يطمئن متاما على كاحل الالعب كما اإن الالعب يجب اأن يتدخل جراحيا كي ل يتعر�ض 

ل�سيناريو قا�سي وي�سطر لعتزال كرة القدم مبكرا. 

اأ�سباب جتعل �سيميوين يرف�س رحيل كو�ستا
الذي  ال�رس�ض  الهجوم  من  الرغم  على 
ثمانية  اإيقافه  بعد  غكو�ستا  �رسب 
خيل  احلكم  والدة  ل�سبه  مباريات 
واأتلتيكو  بر�سلونة  مباراة  اأثناء  مانزانو 
الأرجنتيني  الفني  املدير  لكن  مدريد 
لعبه  عن  دافع  �سيميوين  دييغو 
رحيل  الأ�سبانية حتدثت عن  ال�سحافة 
مقابل  جاءه  لو  خ�سو�سا  كو�ستا  دييغو 
عدم  يرى  �سيميوين  ولكن  �سخم  مايل 
ن�ستعر�ض  و�سوف  كو�ستا  يف  التفريط 
معا بع�ض الأ�سباب التي جتعل �سيميوين 
متم�سك بالالعب ويتعلق الأمر باأداء كو�ستا �سد بر�سلونة يف الدور الأول ومباراة الذهاب �سد 
جوفنتو�ض يجعل �سيميوين متاأكد اإن كو�ستا ل يزال لديه الكثري من امل�ستوى واإن اإ�ساباته كانت 
اأكرث، غياب الألقاب برحيل كو�ستا يف 2014 وذهب لت�سيل�سي وح�سد  ال�سبب يف تعطله لي�ض 
الدوري الإجنليزي مع ت�سيل�سي ومع عودته لأتلتيكو ح�سد الدوري الأوروبي وال�سوبر الأوروبي، 
وكو�ستا  الكبار  كل جنومه  يخ�رس  الفريق  �سيجعل  فران  وخوان  لوي�ض  فيليبي  مع  ودي  رحيل 
بعمر 31 عاما ي�ستطيع اإعطاء الثقة واخلربات لزمالئه، يريد تكوين هجوم قوي مع جريزمان 
ومناف�سة موراتا وكو�ستا يف �سالح الفريق، رحيل كو�ستا �سيجعل هجوم اأتلتيكو مدريد يفتقد 
منه  بدل  مهاجم  ل�رساء  �سخمة  لرثوة  الفريق  �سيحتاج  تعوي�سه  اأجل  من  اإنه  كما  ال�رسا�سة 

وال�سوؤال الأهم.

اأومتيتي على رادار جوفنتو�س
اأم�ض  اإ�سباين  �سحفي  تقرير  اأكد 
�سمن  من  بات  جوفنتو�ض  نادي  اأن 
املهتمني بالتعاقد مع مدافع بر�سلونة 
ووفًقا  املقبل،  ال�سيفي  املريكاتو  يف 
ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، 
الريا�سي  املدير  باراتي�سي  فابيو  فاإن 
الفرن�سي  �سم  ي�ستهدف  جلوفنتو�ض 
الأخري  اأن  خا�سة  اأومتيتي،  �سامويل 
فقد مركزه الأ�سا�سي برب�سلونة، وكان 
غ�رسوف  يف  لإ�سابة  تعر�ض  اأومتيتي 

الركبة اأبعدته طويال خالل املو�سم احلايل، مما جعل مواطنه كليمنت لينجليت يح�سل على 
مركز اأ�سا�سي يف دفاع بر�سلونة بجوار جريارد بيكيه، وي�سع اليويف يف خطته �سم الهولندي 
ماتيا�ض دي ليخت مدافع اأجاك�ض اأم�سرتدام الهولندي، اإل اأن الأخري قد يذهب اإىل بر�سلونة، 
وهو ما يعزز من فر�ض رحيل اأومتيتي، ووقع املدافع الفرن�سي على عقد جديد مع بر�سلونة 

يف جوان املا�سي حتى �سيف 2023 وب�رسط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

اأتلتيكو مدريد يتخطى عقبة �سيلتا فيغو
انت�ساراً  الإ�سباين  مدريد  اأتليتيكو  نادي  حقق 
بهدفني  فيغو  �سيلتا  �سيفه  ح�ساب  على  ثميناً 
ببطولة   32 اجلولة  مباريات  اإطار  يف  نظيفني 
�سوط  وكان  املو�سم،  لهذا  ال�سباين  الدوري 
مدريد  اأتلتيكو  بتقدم  انتهى  قد  الأول  اللقاء 
بهدف �سجله اأنطوان غريزمان يف الدقيقة 42، 
األفارو موراتا الهدف  يف ال�سوط الثاين اأ�ساف 
لينتهي   74 الدقيقة  يف  للروخيبالنكو�ض  الثاين 
اأتلتيكو  يحافظ  بهذا  النتيجة،  بتلك  اللقاء 
مدريد على املركز الثاين بجدول ترتيب الليغا 

بر�سيد 65 نقطة.
يف املقابل، �سقط نادي بر�سلونةيف فخ التعادل 

نقطة  الليغا مقابل 25  ترتيب  اإىل 74 نقطة يف �سدارة  بر�سلونة ر�سيده  يرفع  التعادل  وبهذا  اأمام م�سيفه هوي�سكا،  ال�سلبي 
فالفريدي  وقرر   ،2-4-1-3 لعب  طريقة  على  لرب�سلونة  الفني  املدير  فالفريدي  اإرن�ستو  واعتمد  البطولة،  ذيل  يف  لهوي�سكا 
العتماد على البدلء وعدد من الالعبني ال�سباب يف املباراة بعدما اأراح العنا�رس الأ�سا�سية وعلى راأ�سهم القائد ليونيل مي�سي 
حت�سرًيا ملواجهة مان�س�سرت يونايتد يف اإياب ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وعلى اجلانب الآخر اعتمد فران�سي�سكو رودريغيز 

املدير الفني لهوي�سكا على طريقة لعب 3-3-4.
الأمين  القائم  بجانب  لكنه مرت  بالراأ�ض،  كرة  اأفيال  املهاجم  �سدد  الأر�ض، حيث  اأ�سحاب  من  كان  املباراة  تهديد يف  اأول 
16، حيث حول  الدقيقة  الت�سدي لنفراد من عثمان دميبلي يف  �سانتاماريا حار�ض هوي�سكا يف  وتاألق  �ستيغن،  تري  للحار�ض 
ت�سديدة الالعب الفرن�سي اإىل ركلة ركنية، وا�ستحوذ فريق بر�سلونة على الكرة وحاول طوال ال�سوط الأول، بت�سديدتني فقط 
على املرمى يف املقابل اخل�سم مل يُ�سدد اأي كرة على مرمى تري �ستيغن، ومل ينجح البلوغرانا يف ترجمة هذه ال�سيطرة اإىل 

اأهداف، حيث عانى هجوم البار�سا من غياب الفاعلية على املرمى يف ظل وجود العديد من العنا�رس اجلديدة.
ومع بداية ال�سوط الثاين، حاول هوي�سكا مباغتة بر�سلونة وا�ستقبل اإنريك جاليجو، متريرة يف منطقة اجلزاء من زميله اأفيال، 
وا�سطدم باحلار�ض تري �ستيغن و�سقط وطالب بركلة جزاء يف الدقيقة 51، لكن اأ�سار احلكم اإىل ا�ستمرار اللعب، واأهدر عثمان 
اأن ت�سطدم باأحد  دميبلي فر�سة ت�سجيل الهدف الأول، حيث ا�ستقبل متريرة عر�سية من اجلبهة اليمنى، �سددها بقوة قبل 
املدافعني وتتحول اإىل ركلة ركنية يف الدقيقة 56، وحرم القائم الأمين ملرمى هوي�سكا الربازيلي مالكوم من الت�سجيل، حيث 

ا�سطدمت ت�سديدته القوية يف الدقيقة 57 بالقائم.
اخلط  لتن�سيط  خوانبي  من  بدًل  ميلريو  جونزالو  واأ�رسك  املباراة،  يف  اأوراقه  باأوىل  الدفع  هوي�سكا  مدرب  رودريغيز  وقرر 
الهجومي يف حماولة للت�سجيل، وحول طريقة اللعب اإىل 4-1-4-1 ل�سنع كثافة عددية يف خط الو�سط وغلق امل�ساحات اأمام 
البار�سا، ودفع اإرن�ستو فالفريدي بتغيريين دفعة واحدة، حيث اأ�رسك جوردي األبا وفيليب كوتينيو بدًل من ريكي بويج وعثمان 
دميبلي، وخرج الالعب الفرن�سي كاإجراء احرتازي نظًرا لكونها املباراة الأوىل له بعد العودة من الإ�سابة، واأخرًيا اآرثر بدًل من 
األينيا، ورغم و�سول بر�سلونة يف عدة فر�ض ملرمى هوي�سكا يف الربع �ساعة الأخري من املباراة، لكن دون اأي تهديد خطر على 

احلار�ض �سانتاماريا ليتوقف قطار انت�سارات بر�سلونة يف الليغا.

تهدئة  حاول  اأنه  مليالن،  الفني  املدير  غاتوزو  جينارو  اأكد 
الفريقني  مباراة  نهاية  عقب  روما  لزيو  يف  ونظرائهم  لعبيه 
اأول ام�ض باجلولة 32 من الدوري الإيطايل، وفاز ميالن بهدف 
التحكيم،  حول  اجلدل  من  الكثري  �سهدت  مباراة  يف  نظيف، 
احلكم  اإطالق  عقب  الفريقني  لعبي  بني  مب�ساجرة  وانتهت 
 :»DAZ ل�سبكة  وقال غاتوزو يف ت�رسيحات  املباراة،  �سافرة 
لتهدئة  رك�سي  خالل  الفخذ  منطقة  يف  نف�سي  اأ�سبُت  »لقد 
اجلميع، كنت على مقاعد البدلء وراأيت ما حدث، الأمر املهم 
اأن هذا قد انتهى«، واأ�ساف« »عندما كنت لعبًا، هذا النوع من 
الأ�سياء كان يغ�سبني، لكن الآن اأرى الأمور بعيون خمتلفة، واأنا 
كبري يف ال�سن على هذه الأمور، بجانب اأنني اإذا قمت باإطالق 
ا،  �سفعة لأحدهم فمن املحتمل جًدا اأن اأح�سل على �سفعة اأي�سً

فجميعهم يتواجدون يف �سالت الألعاب الريا�سية اأكرث مني«.
وتابع: »من اأجل اللعب �سد لزيو اأنت حتتاج اإىل النهج ال�سحيح، 
بالفعل  اأظهرنا  لقد  البدنية،  والأمور  والفنيات  ال�رسعة  حيث 
منذ اأ�سبوع اأمام جوفنتو�ض اأننا نتح�سن، بينما فزنا يف معركة 
الليلة يف منطقة و�سط امللعب، والفريق قام بواجبه«، واأردف: 
القمي�ض، املدربني  اأجل هذا  القتال من  الالعبني  »يجب على 
اأداء  تقدمي  واجبنا  من  كان  باٍق،  النادي  لكن  ويرحلون،  ياأتون 
قدموا  الذين  الالعبني  هوؤلء  اأداء  على  نثني  اأن  وعلينا  قوي 
اإىل طريق  ال�سلبية ل مفر منها لكننا عدنا  كل �سئ، اللحظات 
اإ�سابات ميالن، ختم غاتوزو ت�رسيحاته:  النت�سارات«، وحول 
»بالن�سبة لرومانيويل مل تكن م�سكلة ع�سلية، لكنه تلقى �رسبة 

قا�سية لذلك طلب ال�ستبدال«.

غاتوزو: تعّر�ست لالإ�سابة ب�سبب �سجار الالعبني

املان يونايتد يغري بوغبا لرف�س الريال
الذي  الفرن�سي بول بوغبا، يف ظل ال�رساع مع ريال مدريد  اإغراءات جديدة لنجمه  يونايتد لتقدمي  كاًل من بوغبا، ديفيد دي خيا وكري�ض �سمولينغ ارتدوا �سارة قيادة مان�س�سرت يونايتد خالل املو�سم احلايل.عاًما عن الفريق ال�سيف املقبل، بينما من املتوقع اأن يح�سل القائد الثاين اأ�سلي يونغ على اأدوار اأخرى داخل الفريق. يذكر اأن لدعم خط و�سط املرينغي يف املريكاتو املقبل، ومن املنتظر اأن يرحل قائد يونايتد الإكوادوري اأنطونيو فالن�سيا �ساحب 33 املقبل. ويعد بوغبا من اأبرز اأهداف الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد، الطامح يف الفوز ب�سفقة بوغبا كي يتخلى عن فكرة النتقال اإىل نادي العا�سمة الإ�سبانية، ويدعم م�رسوع املدرب الرنويجي اأويل جونار �سول�سكاير باملو�سم ي�سعر بتقدير اأكرب ويختار ال�ستمرار يف اأولد ترافورد، وياأتي ذلك بالتزامن مع جتهيز اليونايتد لعقد جديد لبوغبا براتب اأكرب، الربيطانية، اأبدى م�سوؤولو مان�س�سرت يونايتد ا�ستعدادهم ملنح بوغبا �سارة قيادة ال�سياطني احلمر بداية من املو�سم املقبل، كي دخل بقوة يف املفاو�سات مع الالعب، على اأمل نقله اإىل ملعب �سانتياغو برنابيو يف املو�سم املقبل، وبح�سب �سحيفة »مريور« يخطط نادي مان�س�سرت 
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الروائي اليمني وجدي الأهدل

الكتابة فعل مزعج لل�صلطة وله كلفة �صخ�صية
بداأ الروائي اليمني وجدي الأهدل حياته بكتابة الق�صة الق�صرية، وخالل العام 1997 كان اأ�صدر اأوىل جمموعته الق�ص�صية »زهرة العابر«، التي مثلت 

بداية انطالقته يف عامل الكتابة، اأتبعها عقب ذلك بثالث جمموعات ق�ص�صية خالل اأربع �صنوات، ليلج عامل الرواية يف العام 2002 من خالل روايته 
»قوارب جبلية« التي اأثارت جدًل وا�صعًا ب�صبب تناولها اجلريء لثالثي اخلطر يف اليمن، الدين والُعرف وال�صيا�صية، وُاّتهم الأهدل بالإ�صاءة اإىل 

ّيق عليه من قبل ال�صا�صة، و�صوًل اإىل ا�صتباحة اجلماعات املتطرفة لدمه. املقد�س الديني والجتماعي، ورحل على اإثر ذلك منفيًا اإىل لبنان بعد اأن �صُ

نقال عن: املوقع بو�صت

لوقت  املنفى  يف  الأهدل  ظل 
يف  حكايته  �صادفت  حيث  ق�صري، 
الأملاين  الروائي  زيارة  الفرتة  تلك 
وعلم  اليمن،  اإىل  غرا�س  غونرت 
وحني  الأهدل،  بق�صة  الأخري  هذا 
�صمن  اليمني  الرئي�س  للقاء  ذهب 
الأدباء  من  الكثري  ح�رضه  وفد 
بادره  ودروي�س؛  اأدوني�س  منهم 
اجلمهورية؛  بو�صام  �صالح  الرئي�س 
عودة  وا�صرتط  ت�صلُمه  رف�س  لكنه 
الأهدل من منفاه، وبعد تردد وافق 

الرئي�س �صالح.
 بعد فرتة ق�صرية من عودته اأطلق 
الأهدل روايته »حمار بني الأغاين«، 
الكرنتينة«  يف 2004، ثم »فيل�صوف 
الطويلة  القائمة  اإىل  و�صلت  التي 
يف جائزة البوكر للرواية العربية يف 
�صهد  الذي  ذاته  العام  وهو   ،2008
»بالد  لالأهدل  ثالثة  رواية  ميالد 
ليتوقف بعد ذلك مدة  بال �صماء«، 
ويطل  الكتابة؛  عن  �صنوات  ع�رض 
يف  جمدداً  باملاآثر  مليئاً  الأهدل 
»اأر�س  برواية جديدة، وهي   2018
جاءت  التي  ال�صعيدة«،  املوؤامرات 
تاأمل  يف  اأم�صاه  طويل  وقت  بعد 
وطن يبدو اأنه مل يعد �صعيداً اليوم.

 
اإطاللة على »اأر�س املوؤامرات 

ال�صعيدة«
 

فكرة  اأ�صتوحى  اأنه  الأهدل:  يقول 
روايته من جرمية اغت�صاب حدثت 
قبلي  �صيخ  عمد  حيث  الواقع،  يف 
اأتابع  وظللت  طفلة،  اغت�صاب  اإىل 
الق�صة عرب ال�صحافة، ويف النهاية 
بب�صاطة،  العقوبة  من  ال�صيخ  اأفلت 
وهو الأمر الذي دفعه اإىل ال�رضوع 
هذه  مثلت  الرواية،  كتابة  يف 
التي  الأ�صا�صية  النقطة  احلادثة 
انطلقت منها الأحداث يف الرواية، 
طفلة  يغت�صب  لل�صلطة  موال  �صيخ 
يف مدينة احلديدة، وبال�صدفة مير 
املعار�صة،  على  �صحفي حم�صوب 
حديث  لت�صبح  الق�صية  ينقل 
الراأي العام، تتطور الأحداث ويتم 
التحقيق مع ال�صيخ، ثم ينجو بفعل 
واإل�صاقها  للق�صة  ال�صحفي  تزوير 
مبجهول ب�صغط من رئي�س التحرير 

املوايل لل�صلطة.
عاجلت اأبعاد الرواية م�صاألة تواطوؤ 
ال�صلطة مع الأعراف القبلية، وكذا 
حتت  القا�رضات  بزواج  ال�صماح 
اأما  املجتمع،  يف  خمتلفة  ذرائع 
فتعطي  الفا�صد  ال�صحفي  ق�صة 
دللة رمزية على ارتهان ال�صحافة 

لل�صلطة، وازدواجية املثقف.
ينقل  جلي  بت�صّور  الرواية  وتاأتي 
تنويعاته  بكل  اليمني  الواقع 
هو،  كما  والجتماعية  ال�صيا�صية 
»نحن  الأهدل:  يقول  لب�س،  دون 

الف�صاد  مع  جنب  اإىل  جنباً  نعي�س 
الرواية  فاإن  والفقر، ولذا  واحلرب 
هي  حالتها  اأ�صدق  يف  اليمنية 
ويتلخ�س  الواقع،  لهذا  انعكا�س 
دورها يف توعية النا�س بق�صاياهم، 
وقيادة م�صرية التنوير يف املجتمع 
يف  يدور  ما  غالباً  يجهل  الذي 
مثل  معاجلة  علينا  يقع  حميطه، 
اأن  �صيما  ثقافياً  الق�صايا  هذه 
قبل  من  جتاهله  يتم  معظمها 

ال�صلطة«.
امل�صهد الثقايف يتجه نحو 

النق�صام  
العنف  ت�صيُّد  اأن  الأهدل  يرى 
للم�صهد اليمني جعل الثقافة تنزوي 

بعيداً، وا�صتلب فاعلية املثقفني.
ي�رضح ذلك بالقول: »نحن اليوم منر 
مبرحلة جمود وانح�صار، وامل�صهد 
ر  ت�صُدّ مع  غائباً  اأ�صحى  الثقايف 
موجة ال�رضاع، فال �صك اأن للحرب 
يقا�س مبدى  الثقافة  تاأثريها على 
فاعليتها، والواقع يف اليمن يفر�س 
الثقايف، وحني  الن�صاط  نف�صه على 
ثقافة،  توجد  ل  احلرية  توجد  ل 

هذا ما نعي�صه«.
 ل يقت�رض الأمر على توقف الدعم 
الأدبية  لالحتادات  احلكومي 
بل  فقط،  الفني  الن�صاط  ومراكز 
هدفاً  اأنف�صهم  املثقفون  اأ�صبح 
وُفر�صت  املت�صارعة،  للجماعات 
الثقافية  الن�صاطات  على  الرقابة 
يوؤدي  اأمر خطري  وهذا  املختلفة، 
حمافظة  جهوية  ثقافة  ن�صوء  اإىل 
اأي  اأن  ذلك  الغالب،  يف  وموجهة 
الثقافة حتولها  على  فئوية  و�صاية 

اإىل اأداة من اأدوات احلرب.
حمبط،  الواقع  اأن  الأهدل  يقول   
الفنانني  ببع�س  حدا  ما  وهو 
خارج  اإىل  الهجرة  اإىل  والأدباء 
الثقايف  امل�صهد  واأن  الوطن، 
والنق�صام  ال�صتات  نحو  مي�صي 
الذي  الداخلي  الت�صظي  ب�صبب 
ت�صهده البالد، وقد بدت موؤ�رضات 
ال�صطح  على  تطفو  النق�صام  هذا 
يف عدن، حيث عمد بع�س الأدباء 
هناك اإىل تاأ�صي�س احتاد خا�س بهم 
حتت م�صمى »احتاد اأدباء اجلنوب 
الروؤية  مع  يتناق�س  هذا  العربي«، 
يفرت�س  الذي  للمثقف  الإن�صانية 
القومية  للحدود  يتنكر  يظل  اأن 
بني ال�صعوب، فاملثقف ل ميكن اأن 

يكون عن�رضياً اأو فئوياً.

الثقافة كيان منف�صل عن 
الواقع  

لواقع  اخلا�صة  قراءته  لالأهدل 
الرواية  اأن  يقول:  اليمنية،  الرواية 
رغم  ويعتقد  ببطء،  لكن  تتطور، 
للواقع  حبي�صة  زالت  ما  اأنها  ذلك 
معظم  اأن  ويرى  لليمن،  اجلغرايف 
يف  اليمنية  الروائية  الأعمال 

اإعادة  اإل  لي�صت  الأخرية  الفرتة 
لكن  �صابقة،  اأدبية  لأ�صكال  اإنتاج 
التي  اجلادة  الروايات  اأي�صاً  توجد 
ميكننا ان نقي�س من خاللها تطور 

الرواية.
الكتابة،  فعل  جتاه  كبري  نزوح  ثمة 
القيمة،  معايري  النظر عن  ب�رضف 
�صحية،  ظاهرة  هذه  تعد  لكن 
اأكرث من  اأحوج  اليوم  اأننا  خ�صو�صاً 
للثقافة، فبدلً من  اأي وقت م�صى 
ال�رضاعات  ال�صباب يف  اأن ينخرط 
يتجهوا  اأن  لهم  اأف�صل  العبثية 
ليكتبوا ولو ب�صكل خاطئ،  للكتابة، 
ل م�صكلة، لأن الكتابة فعل جمايل 
ال�صالم  الإن�صان،  قيم  من  يُعلي 
اإىل  اإ�صافة  واملحبة،  والتعاي�س 

كونها فناً يهذب ذائقة اجلماهري.
التي  لل�صعوبات  بالن�صبة  اأما   
كثرية،  فهي  اليمنية  الرواية  تواجه 
مربحة  لي�صت  الروائية  فالكتابة 
تكون  اأن  بطبيعة احلال، ول ميكن 
نف�صك  جتد  حني  اليمن  يف  مهنة. 
تكتب الرواية فاأنت حتتاج اإىل مالً 
يهجر  الكثري  يجعل  مما  لتعي�س، 
با�صتحقاقات  وين�صغل  الكتابة 
وحتى  عليه،  املفرو�صة  املعي�صة 
ي�صطر  قد  فاإنه  الروايات  كتب  لو 
اخلا�س،  ح�صابه  من  طباعتها  اإىل 
وهو اأمر مكلف وحمبط، لأن اليمن 
ليوجد بها دور ن�رض، لهذا ال�صبب 
يُ�صدرون  اليمنيني  الروائني  اأكرث 

اأعمالهم عن دور ن�رض عربية.
 تكمن امل�صكلة حني تُطبع الرواية 
يف اخلارج يف كونها ل ت�صل غالباً 
معوقات  ب�صبب  اليمني  للجمهور 
ف�صام  حالة  يخلق  وهذا  الن�رض، 
بني النا�س وثقافتهم، كذلك تنعدم 
واجلمهور،  الكاتب  بني  الفاعلية 
من  الكثري  حال  فاإن  ال�صبب  لهذا 
اأنهم معزولون  اليمنيني هو  الأدباء 
ثقافياً عن واقع النا�س يف الداخل، 
ب�صبب اأن موؤلفاتهم ت�صدر من دور 
اجلمهور  لهم  يقراأ  خارجية،  ن�رض 
العربي اأكرث من اجلمهور املحلي، 
وهي نقطة بقدر ماهي جيدة تُعد 
من  يجعل  هذا  كل  اأي�صاً،  �صيئة 
الواقع  عن  منف�صاًل  كياناً  الثقافة 
املعي�س ب�صبب القطيعة بني النا�رض 

والقارئ املحلي.

الكتابة فعل مترد   
انطالقاً من جتربته يقول الأهدل: 
كلفة  له  مترد  فعل  الكتابة  اأن 
اأ�صدق حالتها  �صخ�صية، وهي يف 
الأ�صباب  يف  للبحث  حماولة 
كما  حولنا،  من  لالأ�صياء  العالئقية 
املعنى،  خللق  حثيث  �صعي  اإنها 
اإ�صافة اإىل اأن الكتابة متنحنا عزاًء 

لأنها حتّول املعاناة اإىل معرفة.
اأما من الناحية املهنية فهي عمل 
يعتمد  كبرياً،  جهداً  يتطلب  �صاق 
والف�صل،  املحاولة  على  جناحها 

ال�صعر،  عن  تختلف  هذا  يف  وهي 
يتطلب  ل  اإلهام  فعل  ال�صعر  لأن 
ال�رضدية  الكاتبة  بينما  ممار�صة، 

تتطور بفعل املمار�صة.
 

والكتابة كفن ناقد هي فعل مزعج 
املاألوف  لبنية  ومقلق  لل�صلطة 
املتاعب،  وت�صبب  الجتماعي، 
الواقع  على  احلالة  هذا  تنطبق 
املعي�س كثرياً، لأن املجتمع اليمني 
جمتمع حمافظ ومنغلق على ذاته، 
يف  املاألوف  غري  النمط  يزعجه 
�صيا�صية  �صلطة  وحتكمه  الكتابة، 
من  يجعل  ما  الف�صاد،  يف  غارقة 
اأمراً  للق�صايا  الثقافية  املعاجلات 

بالغ اخلطورة.
 

الرواية كمو�صة للُقراء 
والُكتاب   

الرواج  �صبب  عن  الأهدل  �صاألْنا 
الوا�صع للرواية يف الو�صط الثقايف، 
فاأجاب باأنه ل يرى م�صكلة يف ذلك، 
فالرواية اأكرث جماهريية من بقية 
من  تخلو  لأنها  الأدبية،  الأجنا�س 
تعقيد ال�صعر وُكلفته. اأنا من النوع 
ال�رضد  ي�صجع على ممار�صة  الذي 
�صبب  يعود  اإمنا  نوعه،  كان  اأياً 
ه الُكّتاب اإىل تاأليف الرواية اإىل  توُجّ
من  تخلو  وجدانية  ظاهرة  كونها 
تعقيد الفكر، ولأنها حماكاة يومية 
للواقع ي�صهل التقاط تفا�صيلها من 
اإنها  كما  واملعاي�صات،  التجارب 
التعبري  اإىل  الُكتاب  حاجة  تُلبي 
كبرية  حرية  ومتنحهم  الذاتي، 
عك�س  على  الإبداع،  ممار�صة  يف 
التي  اأو املنهجية  الفكرية  الكتابة 
الكتابة،  من  معني  بنمط  تلتزم 
عاطفة  ت�صتهدف  والرواية 
�صبب  يف�رض  ما  وهو  املتلقي، 
خمتلف  من  اإليها  القراء  اجنذاب 
اأ�صلوبها  ب�صبب  العمرية،  الفئات 
الذي يخلو من جمود ورتابة كتب 
متيل  فالنا�س  والفل�صفة،  الفكر 
اإىل الإيقاع العاطفي الذي يحاكي 
واقعها اليومي، وتنفر من الأفكار 

العقلية املجردة.
يبدي الأهدل تفاوؤله ب�صاأن تنامي 

ظاهرة الكتابة الروائية يف اليمن، 
باأنها �صلوك �صحي ب�رضف  ويرى 
النظر عن معايري القيمة. ل خوف 
الوفرة يقول: فالإبداع يزدهر  مع 
دائرة  وتو�صع  الإنتاج،  زاد  كلما 
ا�صتجابة  هو  الروائي  التاأليف 
هذا  للقراءة،  اجلماهري  حلاجة 
يعني اأن لدينا جماهري تقراأ وتهتم 
احلرب،  ظرف  رغم  بالثقافة 
هي  اخلارجي،  الن�رض  ومعوقات 
ظاهرة جيدة على اأي حال، ونحن 
اأحوج ما نكون اإليها يف اليمن، ومن 
�صاأن القراءة اأن حُتدث نقلة نوعية 
اإننا  اإذ  اجلماهريي،  الوعي  يف 
من  اجليل  هذا  على  كثرياً  نعول 

الُكتاب والُقراء.
معايري الرواية الناجحة

عن معايري الرواية الناجحة حتدث 
الرواية مرهون  اأن جناح  الأهدل: 
مبدى تاأثريها على خميلة القارئ، 
هي  والفكرة  لواقعه،  ومالم�صتها 
عدا  رواية،  كل  هوية  حتدد  مٙن 
اأنها غري كافية اإذا جتاهلنا اأ�صلوب 
الكتابة، فالأمر تكاملي بني الفكرة 
تلك  الروايات  واأف�صل  والأ�صلوب، 
بني  املزج  ُكتابها  ا�صتطاع  التي 
جدية الفكرة ور�صاقة الأ�صلوب. 

بالن�صبة للرواية التي توؤّول الواقع، 
ارتباطها  بقدر  جناحها  يكون 
القرب  ومبدى  الإن�صان،  بواقع 
وكذلك  اليومية،  همومه  اأدق  من 
�صعة تاأثريها على الوعي اجلمعي 

للجماهري.
اإىل  تهدف  التي  الروايات  اأما 

بديل،  افرتا�صي  واقع  خلق 
ابتعادها  بقدر  جناحها  فيكون 
وقدرتها  الزائدة،  الطوباوية  عن 
الواقع  تناق�صات  بني  املزج  على 

واخليال بطريقة بارعة.
الوقت  يف  الأهدل  ي�صتغل   
احلا�رض على عملني متوازيني يف 
اخليال  اأدب  اإحدهما يف  الق�صة، 
عن  �صتتحدث  والأخرى  العلمي 
الديكتاتورين العرب الذين حكموا 
يقول  ال�صابقة.  الفرتة  خالل 
العلوم  يف  اأقراأ  حالياً  الأهدل: 
حماولً التقاط م�صارات افتتاحية 
لكتابة ق�ص�س اخليال، بينما اأُعد 
يف نف�س الوقت للمجموعة الثانية 
العرب  الديكتاتوريني  عن احلكام 

باأ�صلوب ال�رضد الواقعي.
الق�ص�صي  ال�رضد  طبيعة  وعن   
الكتابة  تقنية  اأن  الأهدل:  يرى 
اأكرث  ِحرفية  تتطلب  الق�ص�صية 
يف  الروائي،  ال�رضد  عملية  من 
الفكرة  ن  تُ�صِمّ اأن  يتوجب  الق�صة 
ُجمل  با�صتخدام  موجز،  باأ�صلوب 
عليك  كثيفة،  دللة  ذات  ق�صرية 
تفقد  اأن  دون  ال�رضد  تقود  اأن 
تنهي  قفلة  اإىل  وت�صل  الزخم 
مطلقاً،  املعنى  وتدع  الق�صة 
التي  هي  الق�ص�س  اأ�صواأ  اأن  ذلك 
تف�رّض كل �صيء، ول ترتك للقارئ 
م�صاحة للتاأويل، لأن جودة الق�صة 
اإيقاد  على  قدرتها  مبدى  تُقا�س 
خميلة القارىء لي�صل اإىل املعنى 
من  ولي�س  بالإيحاء،  املق�صود 
املعنى  الق�صة؛  يف  ال�رضد،  واقع 

يُلتقط ول يُكتب.
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للكاتب دافيد �سوالر

�صدور كتاب "اليوم الأخري 
لأدولف هتلر"

هي ال�سرية الذاتية لـ«الأدولف هتلر« ب�سكل خمت�سر ومكثف، منذ مولده ومراهقته ودخوله 
اجلي�ش االأملاين يف احلرب العاملية االأوىل، اإىل دخوله عامل ال�سيا�سة، وكيف اأ�سبح احلاكم االأول 

الأملاين و يتاألف كتاب )اليوم االأخري الأدولف هتلر( للكاتب دافيد �سوالر من خم�سة ف�سول وخامتة.

وكاالت

بداية هتلر
بد�أ  عندما  نف�سه  هتلر  بد�ية  جاءت 
مبنتهى  ليكت�سب  فا�سل  ر�سم  كطالب 
و�لدعاية  �خلطابة  مهار�ت  �ل�رسعة 
على  و�ل�سيطرة  و�لدمياجوجية 
�لو�سول  على  �سمم  وقد  �جلماهري. 
حل�سوره،  �جلميع  يتطلَّع  حتى  متاأخًر� 
بحيث  خفي�ض  ب�سوت  خطبه  ويبد�أ 
�لأول  �ل�سف  جلو�ض  �سوى  ي�سمعه  ل 
فيتوق جلو�ض �ل�سفوف �خللفية ل�سماع 
ب�سوته  يهز  �أن  يلبث  ل  ثم  كلماته، 
�جلهور جنبات �لقاعة حتى يكاد ي�سيب 
تدرب  �أنه  حيث  بال�سمم.  �حلا�رسين 
على يد �سخ�ض كان يدعي كذًبا قدرته 
ركز  وقد  �مل�ستقبل،  ��ستب�سار  على 
�لتي  و�لإمياء�ت  �ليد  ��ستخد�م  على 

ميكن �لقيام بها عن طريق �لذر�ع.

الذاكرة الفوالذية

مهند�ًسا  ي�سبح  �أن  يحلم  هتلر  كان    
�ً، �سعيف  معمارًيا، وكان عنيد�ً، متكِبّ
�لن�سح  يقبل  ل  �لدر��سي،  �مل�ستوى 
يرزق  مل  فولذية  ذ�كرة  »لديه  و�للوم. 
در��سته،  فا�سل يف  قبل«.  ب�رس من  بها 
كان  �لذي  بالر�سم  �سوى  يهتم  يكن  مل 
موهوًبا فيه، وف�سل يف �للتحاق بكلية 
�لدر��سي،  م�ستو�ه  ب�سبب  �لهند�سة 
�لفنون  بكلية  �للتحاق  يف  وف�سل 
يف  �لفنية  قدر�ته  �أن  ب�سبب  �جلميلة 
يف  فناًنا  كان  �مل�ستوى.  دون  �لر�سم 
عن  عاجًز�  كان  ولكنه  �لأماكن  ر�سم 
يدخن  ل  كان  �لإن�سانية.  �لوجوه  ر�سم 
�ملاأكل،  قليل  �لكحول،  ي�رسب  ول 
نباتي، ل يطيق �جلن�ض �لآخر، �نعز�يل، 
قليل �لأ�سدقاء، ل يعرف كيف ي�ستمتع 
�لأجرة،  �أعمال  مع زمالئه، مار�ض كل 
�لكتب  رفقة  يف  فر�غه  وقت  يق�سي 
على  �أمو�له  �أغلب  ينفق  ر�سوماته،  �أو 
�لأوبر�.. كان حما�رًس� فريًد�  عرو�ض 
يف  �ملبا�رس  وطابعه  لوطنه،  متع�سبًا 
يف  �حلا�رسين  يجعل  �حلجج  دح�ض 
حنجرته  �سيطرت  عام،  �نتباه  حالة 
و�أطلقت  �مل�ستمعني  على  �حلما�سية 

عيناه �لزرقاو�ن �أل�سنة �للهب.

وعلى �لرغم من ذلك ت�سلم هتلر مقاليد 
حينئٍذ  كانت  �لتي  �أملانيا،  يف  �حلكم 
مهزومة يف �حلرب، مدمرة �قت�سادًيا، 

و�لتي  »فر�ساي«  معاهدة  على  موقعة 
تن�ض على حتديد عدد �أفر�د �جلي�ض، 
و�لقدر�ت �لع�سكرية �لأملانية. لكنه بعد 
ذلك ز�د �لقدر�ت �لع�سكرية �لأملانية، 
و�ألغى معاهدة فر�ساي، و�أن�ساأ �مل�سانع 
وو�سلت �لبطالة �إىل معدلت منخف�سة، 

كما �نتع�ض �لقت�ساد �لأملاين.
وروؤ�ها  �لقومية  �ل�سرت�كية  �أفكار 

�ل�سيا�سية و�لإيديولوجية

   ب�ّسط هتلر �أفكار �ل�سرت�كية �لقومية 
وروؤ�ها �ل�سيا�سية و�لإيديولوجية، حيث 
وفحو�ها  »كفاحي«،  كتابه  يف  و�سعها 
و�لأفر�د  �لأجنا�ض  بني  �لختالف  �أن 
�أمر فر�سته �لطبيعة يف نظامها �لأزيل 
�لعن�رس  هو  �لآري(  )�لعن�رس  و�أن 
�لوحيد �خلالق يف تاريخ �لب�رسية، و�أن 
�ل�سعب هو �لوحدة �لطبيعية �لأ�سا�سية 
للب�رسية، و�ل�سعب �جلرماين هو �أعظم 
�ملارك�سية  و�إمنا  قاطبة  �ل�سعوب 
و�ل�سيوعية بتاأكيدها للعاملية و�ل�رس�ع 
�لطبقي، وخلف �ملارك�سية يكمن �لعدو 
�لأكب وهم �ليهود �لذين يج�ّسدون �ل�رس 
�لعن�رس  على �لإطالق ويريدون تدمري 
�لآري، لذلك يجب تطهري �لر�يخ منهم 

و�حلفاظ على نقاء �لدم �لآري.

احرتاق الرايخ�ستاغ

  عب �سل�سلة من �لإجر�ء�ت �لتي �أز�ح 
بها خ�سومه من �مل�رسح �ل�سيا�سي ثبت 
دعائم دكتاتوريته �ل�سخ�سية �ملطلقة. 
�لر�يخ�ستاغ  �حرتق  عندما  �أنه  حيث 
على  وح�سل  �لطو�رئ  حالة  �أعلن 
دون  من  �لقو�نني  باإ�سد�ر  تفوي�ض 
بتطهري  وبد�أ  �لبملان،  �إىل  �لرجوع 
غري  ومن  �خل�سوم  من  �لدولة  جهاز 
�لآريني، و�نطلقت حملة �سد �ل�سيوعيني 
كما  �ملعار�سة،  و�لأحز�ب  و�ليهود 
�لعمل  جبهة  و�سكلت  �لنقابات  �ألغيت 
منظمة  �أ�س�ست  و�أعقبها  �لأملانية 
وتدريبهم  �ل�سباب  لرتبية  هتلر  �سبيبة 

ح�سب �ملبادئ �لنازية �لآرية.
وتوحيد  بالقومية  ينادي  كان  هتلر 

�لدولة �جلريمانية
من�سبا  ُدمج  هندنبورغ  موت  بعد    
يف  �لر�يخ  ورئي�ض  �لر�يخ  م�ست�سار 
�سخ�ض هتلر، �لذي �أدى له �جلي�ض ق�سم 
�لولء وحتولت �أملانيا �إىل دولة �حلزب 
جمالت  على  �سيطر  �لذي  �لو�حد 
�لغ�ستابو  جهاز  بو��سطة  كافة  �حلياة 
�حلزب  ومنظمات  �ل�رسية(  )�ل�رسطة 

بزمام  هتلر  �أم�سك  وهكذ�  �لع�سكرية. 
�ملدنية  �ل�سلطة  مفاتيح  وبكل  �لأمور 
يف  تركزت  �لتي  و�ل�سعبية  و�لع�سكرية 
ينادي  وظل  )�لزعيم(.  �لفوَرر  �سخ�ض 
�جلريمانية،  �لدولة  وتوحيد  بالقومية 

ويوؤِيّد �لعن�رسية ويعادي �ل�سامية.

معاد�ة �ليهود وعدم �لعرت�ف بهم
لي�ض  �ليهودي  �أن  يرى  هتلر  كان     
�لقدر�ت  فائق  �سيطان  هو  بل  �إن�ساًنا، 
�حلد�ثة  عن  م�سئول  �جلهنمية، 
�ملو�سيقى،  يف  �أزعجته  طاملا  �لتي 
و�لزنا،  و�لإباحية،  �جلميلة،  و�لفنون 
و��ستغالل  للوطنية  �ل�سحايف  و�لنقد 
عن  م�سئوًل  كان  ا  و�أي�سً �لر�أ�سمالية، 
فكان  �لرتقاء.  عن  �ل�سعوب  عجز 
من  يتن�سلون   - نظره  يف   – �ليهود 
ملرحلة  جمهودهم  ويوفرون  �حلرب 
�ليهود  يتقبل  »ل  هتلر:  يقول  �لن�رس. 
يعي�سون  �لذي  �ل�سعب  من  �سيء  �أي 
يلجاأون  فتجدهم  �للغة  �سوى  بينه 
ترف�ض  منغلقة  جمتمعات  لتكوين 
�ملز�يا  عن  �لتخِلّي  وترف�ض  �ملجتمع 
غريب،  عرق  فهو  بها،  تتمتَّع  �لتي 
�ل�سعوب  ثرو�ت  ومي�سون  ي�ستنزفون 
ويتحولون �إىل م�سا�سي دماء �سعوبهم، 
يدمرون �لكبياء �لوطني وقوة �ل�سعوب 
و�ل�سحافة،  �لعام  �لر�أي  طريق  عن 
لي�ست  و�لدميقر�طية  و�ل�سرت�كية 
�ل�سلطة  �إىل  للو�سول  و�سيلتهم  �سوى 

وجني �ملال«.
هروب هتلر من �خلدمة �لع�سكرية يف 

بلد مولده »�لنم�سا«
�لع�سكرية  �خلدمة  من  هتلر  هرب    
ع  تطَوّ ولكنه  »�لنم�سا«،  مولده  بلد  يف 
للحرب مع �جلي�ض �لأملاين يف �حلرب 
د  �ستوِحّ �أنها  ر�أى  �لتي  �لأوىل  �لعاملية 
�لدولة �جلريمانية -�سارك بها كجندي 
يف  نف�سه  على  يتفَوّق  جندي  مر��سلة، 
�أد�ء و�جبه، يتطَوّع يف �لكثري من �ملهام 
من  �لعديد  على  وح�سل  �لطارئة، 
�لأو�سمة. قامت �حلرب �لعاملية �لأوىل 
ب�سبب �رسبيا و�لنم�سا، و�نتهت بهزمية 
رغًما  �لهدنة  �رسوط  وقبولها  �أملانيا 
م، و�لبطالة،  �لت�سُخّ �إىل  �أدى  عنها مما 

و�جلوع، و�لفو�سى �ل�سيا�سية.
و�إجبار  �ل�سوفياتي  �لأحمر«  »�جلي�ض 
�أوروبا  �إىل  �لرت�جع  على  �لأملان 

�لو�سطى

وبحلول  �رسيعة،  در�مية  نهاية  يف    
نهاية عام 1944 كان »�جلي�ض �لأحمر« 

على  �لأملان  �أجب  قد  �ل�سوفياتي 
وكانت  �لو�سطى،  �أوروبا  �إىل  �لرت�جع 
�سوب  تتقدم  �لغربيني  �حللفاء  قو�ت 
قد  �أملانيا  �أن  هتلر  و�أدرك  �أملانيا. 
ي�سمح  مل  ولكنه  �حلرب،  خ�رست 
يقوم  �أن  هتلر  ومتنى  بالن�سحاب. 
�ل�سالم  �أجل  من  �ملنفرد  بالتفاو�ض 
وهو  و�لبيطانيني؛  �لأمريكيني  مع 
دي  فر�نكلني  وفاة  دعمه  �لذي  �لأمل 
�أفريل  من  ع�رس  �لثاين  يف  روزفلت 
و��ستخفافه  هتلر  عناد  و�سمح   .1945
�لعتبار  يف  �لع�سكرية  �حلقائق  باأخذ 
�أ�سدر  كما  �لهولوكو�ست.  با�ستمر�ر 
هتلر �أو�مره بالتدمري �لكامل لكل �لبنية 
�لتحتية �ل�سناعية �لأملانية قبل �أن تقع 

يف �أيدي قو�ت �حللفاء.
خطة �لأر�ض �ملحروقة

�لفوز  يف  �أملانيا  ف�سل  �إن  هتلر  قال    
يف  حلقها  خ�سارتها  �إىل  �أدى  باحلرب 
�لأمة  �أن  هتلر  قرر  وهكذ�،  �لبقاء. 
وعهد  معه.  تنتهي  �أن  يجب  باأ�رسها 
�ملحروقة  �لأر�ض  خطة  بتنفيذ  هتلر 
�لعدو  ينفع  �أن  ميكن  ما  كل  )تدمري 
وزير  �إىل  �لأر�ض(  من  �لن�سحاب  قبل 
�أمر  �ألبت �سبري �لذي مل يطع  �لت�سلّح 
هاجمت   ،1945 �أفريل  ويف  قائده، 
مدينة  �سو�حي  �ل�سوفياتية  �لقو�ت 
و�سع  يف  نف�سه  هتلر  ووجد  برلني. 
�إىل  �لفر�ر  على  مطاردوه  فيه  يجبه 
جبال بافاريا ليتمكن من مو�جهتهم يف 
�لذي  �لوطني  �ملعقل  يف  �أخرية  جولة 
جلاأت �إليه �لفلول �ملتبقية من �لقو�ت. 
ولكن هتلر كان م�سمًما على �أن يعي�ض 

يف عا�سمة بالده �أو يهلك فيها.
�لوحيد  �لنجاة  �سبيل  �أن  هتلر  وجد    
جديدة  خطة  تنفيذ  يف  يتمثل  �أمامه 
�لثاين  �جلي�ض  بقو�ت  فيها  ي�ستعني 
ع�رس بقيادة �جلرن�ل فالرت فنك. وكان 
بتحويل  فنك  يقوم  �أن  تقت�سي  �خلطة 
�لقو�ت  يو�جه  كان  –�لذي  جي�سه 
�إىل  حينها–  �لغرب  يف  �لأمريكية 
وهكذ�،  برلني.  لتحرير  �ل�رسق  ناحية 
�لثاين ع�رس مع �جلي�ض  يلتحم �جلي�ض 
فنك  وقام  �ملدينة.  لقتحام  �لتا�سع 
�لفو�سى  غمار  ويف  بالهجوم،  بالفعل 
مع  موؤقت  بات�سال  يقوم  �أن  ��ستطاع 
�أبد�ً  ينجح  مل  ولكن،  بوت�سد�م.  حامية 
يف �لت�سال باجلي�ض �لتا�سع -كما كان 

مقرًر� يف �خلطة �أ�ساًل.
   يف �لثالث و�لع�رسين من �أفريل، �ألقى 
جوزيف غوبلز بالبيان �لتايل �أمام �سكان 
برلني: »�أدولف هتلر يدعوكم للقتال من 

�أوتيتم  ما  بكل  حاربو�  مدينتكم.  �أجل 
من قوة، من �أجل زوجاتكم و�أطفالكم، 
و�أمهاتكم و�آبائكم. �إن �أ�سلحتكم تد�فع 
�إنها  عليكم،  عزيز  هو  ما  كل  عن 
�ستخلفنا.  �لتي  �لأجيال  عن  تد�فع 
مبدعني  كونو�  �سجعان!  �أعز�ء  كونو� 
وماكرين!. �إن من �سيطر على �ملدينة 
�ليوم  �سي�ستخدم  رجل فح�سب،  مبئتي 
�ملدينة.  دفاعات  لتمكني  و�سيلة  كل 
�إ�سارة  تكون  �أن  يجب  برلني  �إن معركة 

لالأمة جمعاء كي تنه�ض وتقاتل«.
�لر�يخ  حكومة  يف  �لثاين  �لرجل  وقام 
هريمان  �جلوية  �لقو�ت  وقائد  �لثالث 
منطقة  من  برقية  باإر�سال  جورينغ، 
و�رّسح  بافاريا.  يف  بريت�ستي�سغادين 
يف  هتلر  ح�سار  مت  �أن  بعد  باأنه  فيها 
�أملانيا  فاإنه يطالب بتويل حكم  برلني، 
خلًفا لهتلر �لذي كان قد �ختاره لتويل 
وذكر  قبل.  من  له  خلًفا  �ملن�سب  هذ� 
بعدها  يتم  معينة  زمنية  فرتة  جورينغ 
يف  للبقاء  موؤهل  غري  هتلر  �عتبار 
باإ�سد�ر  حنق-  -يف  هتلر  ورد  �حلكم. 
�أو�مره بالقب�ض على جورينغ. وعندما 
من  و�لع�رسين  �لتا�سع  يف  و�سيته  كتب 
�أفريل، �أعفى جورينغ من كل �ملنا�سب 

�لتي كان يتقلدها يف �حلكومة.
و�لع�رسين،  �ل�سابع  يوم  �نق�ساء  مع    
عن  متاًما  �نعزلت  قد  برلني  كانت 
و�لع�رسين،  �لثامن  ويف  �لر�يخ.  باقي 
�لنخبة  وحد�ت  قائد  �أن  هتلر  �كت�سف 
يحاول  كان  هيلمر،  هايرني�ض  �لنازية 
مناق�سة �رسوط �ل�ست�سالم مع �حللفاء 
�ل�سويدي  �لدبلوما�سي  طريق  )عن 
هتلر  و�أ�سدر  برينادوت(.  فولك  كونت 
�أو�مره باإلقاء �لقب�ض على هيلمر، كما 
�أمر باإطالق �لنار على نائب هيلمر يف 
م�ساء  ويف  فيجالين.  هريمان  برلني 
�لثامن و�لع�رسين، �رسح �جلرن�ل فينك 
�إجباره  مت  قد  ع�رس  �لثاين  جي�سه  باأن 

�لقتال.  على طول جبهة  �لرت�جع  على 
�إنه مل يعد من �ملمكن �لقيام  و�أ�ساف 
ومل  برلني.  على  �أخرى  هجمات  باأية 
)�لقائد  يودل  �ألفريد  �جلرن�ل  يبلغ 
�إىل  �ملعلومات  هذه  للجي�ض(  �لأعلى 
هانز كرب�ض يف برلني حتى وقت مبكر 
�لتا�سع  ويف  �لثالثني.  يوم  �سباح  من 
كرب�ض  هانز  من  كل  كان  و�لع�رسين، 
غوبلز  وجوزيف  برغدورف  وفيلهلم 
و�سية  على  �سهود�ً  بورمان  ومارتن 

�أدولف هتلر �لأخرية ووقعو� عليها.
على  �لوثيقة  هذه  هتلر  �أملى  لقد    
ويف  يونغ.  تر�ودل  �خلا�سة  �سكرتريته 
�ليوم نف�سه، مت �إبالغ هتلر باأخبار وفاة 
مو�سوليني،  بينيتو  �لفا�سي  �لإيطايل 
�لعنيفة يف �لثامن و�لع�رسين من �أفريل؛ 
�أن  ت�سميمه  من  ز�د  �لذي  �لأمر  وهو 

يتجنب �لوقوع يف �لأ�رس.
ُوجد  �لر�سا�ض،  �إطالق  دوي  �ُسمع    
جثتني  بر�ون  �إيفا  وزوحته  هتلر 
جتل�ض  حافية  �إيفا  كانت  هامدتني، 
على �لأريكة وقد و�سعت قدميها على 
هتلر و�أ�سندت ر�أ�سها على كتفه. كانت 
قد ق�سمت كب�سولة �سيانيد �لبوتا�سيوم 
كان  فقد  �أدولف  �أما  �ل�سمية.  عايل 
ر�أ�سه  كانت  �لأريكة،  على  جال�ًسا 
معوج  وفمه  �لأريكة  ظهر  �إىل  ت�ستند 
وفيه بقايا كب�سولة �ل�سيانيد ويف جانب 
�أ�سود  ثقب  هناك  كان  �لأمين  ر�أ�سه 
�لي�رسى  يده  كانت  �لدماء،  منه  ت�سيل 
ب�سورة  ومت�سك  قلبه  على  مو�سوعة 
خم�سني  ملدة  بها  �حتفظ  �لتي  �أمه 
عاًما. �أما يده �ليمنى فقد كانت تتدىل 
على  منها  �سقط  �أن  بعد  حر�ك  بال 
و�أنه قد  بد  �لذي ل  �لأر�ض �مل�سد�ض 

��ستخدمه يف �لوقت نف�سه مع �ل�سم.
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روؤى

ملاذا الأ�صرى الآن ...
اإ�سالم عبده 

منذ بد�ية �لعام �حلايل و�حلركة �لأ�سرية 
هجمة  ت�سهد  �لحتالل  �سجون  د�خل 
من  حماولة  يف  م�سبوقة،  وغري  �رس�سة 
�أن  �لحتالل  وحكومة  �ل�سجون  �إد�رة 
عنو�نه  جديد،  �عتقايل  و�قع  تفر�ض 
�إر�دة  وك�رس  �لأ�رسى  على  �لت�سيق 
حققت  �لتي   ، �لأ�سرية  �حلركة  و�سمود 
من  �سل�سلة  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  خالل 

مو�جهة  يف  و�لنجاحات  �لنت�سار�ت 
�إد�رة �ل�سجون.

�لأ�رسى،  على  �ملعاناة  ف�سول  وتتكامل 
يف  �لد�خلي  �لأمن  وزير  تقدمي  بعد 
حكومة �لحتالل �ملجرم »جلعاد �آرد�ن« 
و�سكل  �لأ�رسى  على  للت�سيق  خطة 
عنو�نها  با�سمه،  �سميت  جلنة  لذلك 
�ملنجز�ت  و�سحب  �لعقوبات  زيادة 
من  �سنو�ت  عب  �لأ�رسى  حققها  �لتي 
�لت�سحية و�لدماء، مثل ) �لكنتية، �لفورة، 

�لقتحامات،  �ل�ساخنة،  �ملياه  �لزيارة، 
خارج  من  وحد�ت  وجلب  �لعتد�ء 
�ل�سجن، وتركيب �أجهزة ت�سوي�ض، �غالق 
زيارة  من  ومنع  �ل�سجون،  لأق�سام  كامل 
بل  �أق�سام،  و�فر�غ  وتنقالت  �ملحامني، 

هي �أ�سبه ب�ساحة حرب حقيقة.
و�أمام هذه �لهجمة كان لبد من �لأ�رسى 
مو�جهة هذه �لإجر�ء�ت، لأن �أي تر�جع 
�لأ�سرية  للحركة  �لكارثة  مبثابة  �سيكون 
�أن  عودونا  �لذين  فهم  عام،  ب�سكل 

مع  �لأول  �ملو�جهة  خط   يف  يكونو� 
هذ� �لحتالل، ولن يكون �أي �إجر�ء على 
ح�ساب كر�متهم وحقوقهم وت�سحياتهم،  
نف�ض  لأخر  �ملو�جهة  �أعلنو�  لذلك 
وقطرة دم، وكانت �لبد�ية بالإعالن عن 
�لفردية  ، وعمليات �لطعن  �لتنظيم  حل 
وت�سعيد  و�لأق�سام،  �لغرف  وحرق 
�خلطو�ت و�سولً �إىل �لإ�رس�ب �ملفتوح 

عن �لطعام »معركة �لكر�مة �لثانية«.
هذه  يف  �لأ�رسى  دخول  ومع  و�ليوم 

�ملعركة لبد �أن نقف كموؤ�س�سات عاملة 
ن�ست�سعر  و�أن  �أولً،  �لأ�رسى  جمال  يف 
�جلميع  لدي  �لوطنية  �مل�سوؤولية  جميعاً 
وخطورة �ملوقف لأن ما يحاك لالأ�رسى 

خطري للغاية .
وينبغي من �لكل �لفل�سطيني �أن تتظافر 
و�إ�سنادهم  �لأ�رسى  لدعم  �جلهود 
و�لتثقيف  �لتعريف  خالل  من  حملياً، 
ودولياً  وذويهم،  ودعم  �لأ�رسى  مبعاناة 
و�لأن�سطة  �مليد�نية  �لفعاليات  عب 

�لحتالل  تف�سح  �لتي  �جلماهريية 
وبذل  �لإعالمي  �مل�سار  عب  وتعريته 
عب  �لقانونية  مالحقته  يف  جهد  كل 

�مل�سار�ت �لدولية و�حلقوقية .
 ( �سعار  �لأ�رسى  وخلف  معاً  لنج�سد 
عملياً  و�قعاً  وحدهم(  لي�سو�   �أ�رس�نا 
ف�سائل  وخا�سة  �لوطني  �لكل  ِقبل  من 
�إىل  بحاجة  �ليوم  فالأ�رسى   ، �ملقاومة 
يف  ي�ساندهم  وموقف  وكلمة  نف�ض  كل 

هذه �ملعركة.



ثقافةالإثنني   15   اأفريل  2019  املوافـق  ل09 �شعبان 1440هـ 17

املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بباتنة... 
منهل من مناهل املعرفة

 ت�شاهم مكتبات املطالعة العمومية  واملكتبة الرئي�شية للمطالعة العمومية بباتنة بدور فعال  وهذا ما  مييزها عن بقية الأنواع الأخرى من املكتبات األ 
وهو ن�شر الثقافة بني املواطنني على خمتلف الأعمار وامل�شتويات التعليمية اأو الثقافية دون تفرقة، كما اأنها تعد دعامة اأ�شا�شية يف تدعيم القيم الأ�شيلة 
للمجتمع ، وو�شيلة هامة لالنفتاح على الثقافات املختلفة من اأجل اإحداث التطوير والتغيري امل�شتمر، كما تعد املح�شلة النهائية للفكر الإن�شاين وهي بذلك 

ت�شجع وت�شاعد اجلمهور على قراءة الإنتاج الفكري .

حكيم مالك 

الهتمام بالإنتاج الفكري 
والأدبي

املكتبة  ن�شاطات  اأهم  من 
الرئي�شية للمطالعة العمومية بباتنة 
وملحقاتها  القيام  باأن�شطة ثقافية 
وتهتم  ال�شنة  مدار  على  متنوعة 
يف  الفكري  بالإنتاج  املكتبة  هذه 
يف  وتتمحور  التخ�ش�شات  جميع 
حول  ثقافية  م�شابقات  تنظيم 
واملطالعة  والقراءة  الكتاب 
ترفيهية  اأن�شطة وعرو�ض  وتنظيم 
لفائدة الأطفال وتنظيم امللتقيات 
مع  واجلهوية  والوطنية  الدولية 
وندوات  �شعرية  اأم�شيات  تنظيم 
واأيام  وعلمية  وتاريخية  اأدبية 
التن�شيق  اأي�شا  يتم  كما   ، درا�شية 
والهيئات  اجلمعيات  خمتلف  مع 
ميدان  يف  الفاعلة  واملوؤ�ش�شات 
القراءة واملطالعة والكتاب اإ�شافة 
داخل  للكتاب  معار�ض  لتنظيم 
اإحياء خمتلف  مع  املكتبة  وخارج 
وتنظيم  والدينية  الوطنية  الأيام 
الأطفال  لفائدة  الور�شات  خمتلف 
والأ�شغال  الر�شم  يف  املنخرطني 
العربي والزخرفة  اليدوية واخلط 
وور�شة  ق�شة  وقراءة  الإ�شالمية  
املكتبة  اأن  كما   ، الآيل  الإعالم 
العمومية  للمطالعة  الرئي�شية 
املكتبة  هذه  وحتت�شن  بباتنة  
املوؤ�ش�شات  بني  دورية  م�شابقات 
الن�شاط  نن�شى  ل  ،كما  التعليمية 
مهرجان  يف  واملتمثل  ال�شنوي 

»قراءة يف احتفال.

ر�شيد وثائقي معترب

 وحتتوي هذه املكتبة على ر�شيد 
جميع  ي�شمل  ومهم  معترب  وثائقي 
واملتمثلة  وامليادين  التخ�ش�شات 
يف املعارف العامة وفيه املعرفة 
وعلم احلا�شوب  وعلوم املكتبات 
الإعالم  وو�شائل  واملعلومات 

العامة   واملجموعات  وال�شحافة 
وعلم  الفل�شفة  اأي�شا  وت�شم 
والإ�شالم   الديانات  النف�ض  وفيها 
واحلديث  الكرمي   والقراآن 
والعقيدة  الكالم  وعلم  ال�رشيف  
الإ�شالمية  والفرق  الإ�شالمية 
وفيها  الجتماعية   للعلوم  اإ�شافة 
ال�شيا�شية  والعلوم  الجتماع  علم 
والإدارة   والقانون   والقت�شاد 
والتجارة  واملناهج  العامة 
والرتبية  والتقاليد  والعادات 
اللغة  بينها  من  واللغات  والتعليم  
الطبيعية  كالعلوم  والعلوم   العربية 
والكيمياء  والفيزياء  والريا�شيات 
وعلم  احليوان  وعلم  والبيولوجيا 
التطبيقية   للعلوم  اإ�شافة  البيئة 
وال�شحة  كالطب  والتكنولوجيا 
واإدارة  والزراعة  والهند�شة 
واملباين  واملحا�شبة  املنازل 
املكتبة  اأن  كما  الأعمال    واإدارة 
العمومية  للمطالعة  الرئي�شية 
بولية باتنة  تهتم بالفنون مبختلف 
اأنواعها كالفنون اجلميلة  والر�شم 
والت�شوير  واملو�شيقى  والزخرفة 
الرتفيهية  والفنون  الفوتوغرايف 
امل�رشحية   والعرو�ض  والريا�شة 
مع تواجد الأدب  يف هذه املكتبة 
وال�شعر  والنقد  العربي  كالأدب 
باللغة  والق�شة  والرواية  والق�شة 
ي�شمل  الذي  التاريخ   و  الفرن�شية 
العام  والتاريخ  اجلزائر  تاريخ 
والرحالت   واجلغرافيا  والرتاجم 
واملعاجم  القوامي�ض  توفر  مع 
والأدلة  الدورية  واملو�شوعات 
وكتب  الأطوار  بجميع  املدر�شية 
الت�شجيالت  وخمتلف  الأطفال  
ويف   املكفوفني  لفئة  ال�شوتية 
واملجالت  التخ�ش�شات   خمتلف 

.
تقدمي خدمات مكتبية 

للقراء

 وتقوم املكتبة الرئي�شية للمطالعة  
الكتب   بتجميع  بباتنة   العمومية 
الأخرى  املعلومات  واأوعية 
الفرد  لربط  اإليها   حتتاج  والتي 

دائرتها  حميط  يف  واجلماعة 
تقوم  وهي  املعا�رشة  باحلياة 
اإىل  الو�شول  وتي�شري  بتنظيم 
م�شادرها  ملا ي�شهل ا�شتخدامها 
من خالل الوظائف التي تقوم بها  
وتتمثل  هذه الوظائف يف وظيفتي 
الإمداد باملواد واخلدمة وبالتايل 
اأوعية  ت�شكل  باملواد  فالإمداد 
ميكن  الذي  الطريق  املعلومات 
املجتمع  اأفراد   من  فرد  لكل 
ال�شيقة  حدوده  عن  يبتعد  اأن  من 
اختيار  كان  ولذلك   ، ال�شخ�شية 
املواد التي حتتاج اإليها هو الوظيفة 
الأ�شا�شية للمكتبة العامة ، وعندما 
تبداأ املكتبة بالختيار من الإنتاج 
ل  اأن  عليها  فاإن    ، العام  الفكري 
الذين  مبطالب  فقط  ت�شرت�شد 
ي�شتخدمونها   اأو  معها  يتعاملون 
عن قرب ، ولكن ينبغي عليها اأي�شا 
اأن تنتبه اإىل احلاجات غري املعلنة 
املجتمع  داخل  املعلومات  اأو 
وذلك اإذا رغبت يف تقدمي خدمات 
وباعتبارها  وكفاءة  فاعلية  اأكرث  
ينبغي  حيث  للجميع  مفتوحا  بابا 
اأن يوؤدي الإمداد  باملواد وتي�شري 
لكل  الر�شمي  غري  الذاتي  التعليم 
واإغناء  واإثراء  باملجتمع  النا�ض 
وتنمية املو�شوعات التي يحتاجها 
الأفراد يف درا�شتهم النظامية ل�شد 
احلاجات املتباينة من املعلومات 
وتدعيم  وم�شاندة  النا�ض  لكل 
والجتماعية  التعليمية  الأن�شطة 
والثقافية للجماعات واملوؤ�ش�شات 
والت�شلية  الرتفيه  وت�شجيع 
الفراغ   لأوقات  البناء  وال�شتغالل 
هو  املكتبة   هذه  خدمات  ومن 
الأ�شا�شية  الوظيفة  على  الرتكيز 
الأخرية  هذه  متيز  التي  الثانية 
العامة  املكتبة  ت�شبح  ل  بحيث 
جمرد جمموعة من الكتب واملواد 
والتي  اخلدمة  هي  فقط  الأخرى 
الأر�شدة   خمتلف   و�شع  ت�شمل 
املرتبطة  واخلدمات  الوثائقية  
وجميع  العمومية  باملطالعة 
حتت  الأخرى  امللحقة  اخلدمات 
ت�رشف امل�شتعملني  مع تخ�شي�ض 

ف�شاء للمطالعة العمومية  يتكيف 
وتوفري  امل�شتفيد   احتياجات  مع 
وحت�شري  للدرا�شات   ف�شاء 
تطور   وت�شهيل  المتحانات 
با�شتعمال  القاعدية  الكفاءات 
الو�شائل  وتوفري  الآيل   الإعالم 
املعاقني  لالأ�شخا�ض  ت�شمح  التي 
العمومية  املطالعة  اإىل  بالو�شول 
مع تنظيم  املواد من اأجل تي�شري 
او  القارئ  قبل  من  اإليها  الو�شول 
الإجراءات  اإر�شاء  مع  امل�شتفيد 
ميكن  املواد  باأن  ت�شمن  التي 
واملكان  الوقت  يف  ت�شتعمل  اأن 
قبل  من  واملرغوب  والزمان 
اإىل  امل�شتفيد  وتوجيه  اجلمهور 
يحتاج  التي  املعلومات  م�شادر 
اإليها واإعداد برنامج اإعالمي عام 
التعريف باملجموعات  اإىل  يهدف 
املكتبة  يف  املوجودة  الفكرية 
هو  ما  بكل  امل�شتفيدين  واإعالم 
من  املعلومات  اأوعية  من  جديد 
والقيام  اجلارية  الإحاطة  خالل 
والت�شال  النتقائي  البث  بعملية 
واإ�رشاك   بامل�شتفيدين  املبا�رش 
اإبداء  خالل  من  امل�شتفيدين 
باخلدمات  يتعلق   فيما  اأراءهم 

طريق  عن  وذلك  لهم  املقدمة 
�شجل املالحظات والقرتاحات .

ات�شاع قاعة للمطالعة لـ 300 
مقعد

من  تتكون  املكتبة  هذه  اأن  كما 
الأر�شي  فالطابق  طوابق  ثالثة 
ومكتب  للكتب  خمزن  به  يوجد 
وبهو  �شغري  ونادي  ا�شتقبال 
خمتلف  بتنظيم  خا�ض  املكتبة 
املعار�ض  وقاعة حما�رشات ت�شع 
لـ 200 مقعد  وف�شاء  الطفل وقاعة 
لالإعالم الآيل  ومكتب  النخراط 
الأول  الطابق  اأما  �رشفية،  وقاعة 
في�شتمل على قاعة للمطالعة ت�شع 
للموظفني  ومكنب  مقعد    300 لـ 
واأدبية  فكرية  ونوادي  وور�شات 
خا�شة  ال�شوتية  للمكتبة  ونادي 
باملكفوفني يف حني يتوفر الطابق 
للباحثني حتتوي  الثاين على قاعة 
مزود  حا�شوب  جهاز   16 على 
بالأنرتنت وقاعة متعددة الأن�شطة 
قاعة  وي�شم  مقعد   100 لـ  تت�شع 
ملوظفي  ومكاتب   الجتماعات 

الإدارة واملدير .

بولية  مكتبة مطالعة عمومية   15
باتنة

 كما اأن املكتبة الرئي�شية للمطالعة 
عمومية  موؤ�ش�شة  بباتنة  العمومية 
ذات طابع اإداري تتمتع بال�شخ�شية 
املايل  وال�شتقالل  املعنوية 
اأواخر  يف  ر�شميا  افتتاحها  ومت 
ان�شاوؤها  مت  والتي   2015 �شنة 
ال�شابق  الثقافة  وزير  طرف  من 
اأكتوبر  يف02  ميهوبي  الدين  عز 
الرئي�شية  املكتبة  ويدير     2017
للمطالعة  العمومية بباتنة  جميد 
بوديار  وي�رشف عليها طاقم ن�شط 
ق�شم  برئي�ض  مكلف  حمودة  فوؤاد 
و�شعيدي  امل�شتعملني  خدمات 
�شارة املكلفة برئي�شة  ق�شم معاجلة 
وبن  وتثمينه  الوثائقي  الر�شيد 
ح�شاين ن�رش الدين مكلف برئي�ض  
الوثائقي  الر�شيد  ت�شيري  م�شلحة 
وتوجد  15 مكتبة مطالعة عمومية 
باتنة  يف  واملتواجدة  باتنة  بولية 
، عني  نقاو�ض  ، �رشيانة، املعذر، 
ياقوت  عني  �شالم،  اأولد  جا�رش، 
،�شمره  بوزينة   ، املاء  وادي   ،
ثنية  تكوت،   ، ،تاك�شالنت، اجلزار 

العابد ، امدوكال.

العربي  دار  عن  حديثاً  �شدر 
»زيارة  كتاب  والتوزيع  للن�رش 
للكاتب  العامل«  ملكتبات 
رمي  وترجمة  كاريون  خورخي 

داوود.
عن  حكايته  الكتاب  وي�شتهل 
العامل  يف  املكتبات  اأ�شهر 
الكتب  لبيع  مبقولة »كل مكتبة 
العامل«  من  مكثفة  ن�شخة  هي 
يتخذها مبداأ ومنطلقاً لروؤيته 

للمكتبة كمفهوم.
اإىل  زيارة  يف  الكتاب  ياأخذنا 
اأ�شهر مكتبات بيع الكتب حول 

يف  املوؤلف  ينطلق  اإذ  العامل، 
فرن�شا  اإىل  اإ�شبانيا  من  كتابه 
»�شك�شبري  مكتبة  يزور  حيث 
ومكتبة  باري�ض  يف  وكومبني« 
�شان  يف  ليت�ض«  »�شيتي 
الوليات  يف  فران�ش�شيكو 

املتحدة.
الإ�شباين  الكاتب  لنا  ويحكي   
اأ�شهر  عن  كاريون  خورخي 
فيها  اأقاموا  الذين  املوؤلفني 
التوقيع،  وحفالت  املناق�شات 
واإرن�شت  مثل: جيم�ض جوي�ض 
»جيل  و�شعراء  همنجواي 

تعاونوا  الذين  البييت«وغريهم 
الذين  املكتبة  اأ�شحاب  مع 
قاموا بتوزيع الكتب املمنوعة 
الحتالل  وقاوموا  الن�رش  من 

النازي واحلرب.
خورخي كاريون ولد يف تارلغونا 
وهو   .1976 عام  اأ�شبانيا  يف 
الدكتوراه  درجة  على  حا�شل 
جامعة  من  الإن�شانيات  يف 
بر�شلونة،  يف  فايرا  بومبيو 
نف�شها،  الكلية  يف  الآن  ويعمل 
الأدب  مادة  يدر�ض  حيث 
املعا�رش، كما يقوم بالتدري�ض 

الإبداعية  الكتابة  دورة  يف 
ويكتب  املاج�شتري  لربنامج 
تاميز«  »نيويورك  جلريدة 
يف  ال�شهرية  اجلرائد  وبع�ض 

اأمريكا الالتينية.
كاريون  روايات  اإحدى  وفازت 
دي  »في�شتيفال  بجائزة 
كما   ،2011 عام  ت�شامربي« 
ح�شل كتابه »زيارة اإىل مكتبات 
»اأناغرام«  جائزة  على  العامل« 
ترجمته  كما متت   ،2013 عام 

اإىل اأكرث من ع�رش لغات.
 وكالت 

درا�شة  الكتاب  هذا  يعد 
فل�شفة  جمال  يف  فريدة 
ويلقي  الإ�شالمية،  العمارة 
املعمار  تراث  على  ال�شوء 
من  بالقاهرة  الإ�شالمي 
اأنرثوبولوجي،  منظور 
الوطيدة  عالقتها  ويعالج 
الجتماعي  التاريخ  بوقائع 
م�رش  يف  وال�شيا�شي 

الإ�شالمية.

بـ»اإرث  املعنون  الكتاب 
الآثار  �شرية  احلجر.. 
املنقولة يف عمارة القاهرة 
الإ�شالمية« للدكتورة ر�شوى 
زكي، ي�شعى لتقدمي منظور 
للتجربة  �شامل  تاريخي 
يف  امل�رشية  الإ�شالمية 
الآثار  توظيف  عرب  البناء، 
جغرافياً  ترتكز  املنقولة، 

وتتبع  القاهرة،  مدينة  على 
مدار  على  زمنياً  الظاهرة 

فرتة تقارب ت�شعة قرون.
اإىل  الكتاب  يهدف  كما 
جوانب  مبختلف  الإملام 
العنا�رش  ا�شتخدام  ظاهرة 
املنقولة  والآثار  املعمارية 
الإ�شالمية  الع�شور  يف 

مبدينة القاهرة .
وكالت 

للكاتب الإ�شباين خورخي كاريون

»زيارة ملكتبات العامل« اأحدث اإ�سدارات دار العربي للن�سر
للدكتورة ر�شوى زكي

»اإرث احلجر«.. �سرية الآثار املنقولة 
يف عمارة القاهرة
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واكت�شفوا  اأخرى  تلو  قطعة  ال�رسطان  بتفكيك  علماء  قام 
اإحدى  ويف  حمتمل  علمي  اخرتاق  يف  ال�شعيفة،  نقاطه 
التعليمات  العلماء جميع  اأوقف  اأكرب الدرا�شات من نوعها، 
الوراثية داخل 30 نوعا من ال�رسطان. واكت�شفوا 600 جينة 
اخلاليا  ت�رس  لن  التي  بالعقاقري  ا�شتهدافها  ميكن  وراثية، 

ال�شليمة يف اجل�شم.
اجل�شم  الكيميائية  العالجات  تهاجم  احلايل،  الوقت  ويف 
كله، ما يوؤدي اإىل اآثار جانبية غري مرغوب فيها، مبا يف ذلك 
ت�شاقط ال�شعر والغثيان والتعب ولكن النتائج اجلديدة، التي 
الربيطانية،  ال�رسطان  اأبحاث  قبل  من  »قوية«  باأنها  ُو�شفت 
ميكن اأن توؤدي اإىل عالج خال من الآثار املرهقة ويف حديثها 
مع BBC، قالت الدكتورة، فيونا بيهان، املعدة امل�شاركة يف 
عن  حاليا  ال�رسطان  نعالج  لأننا  للغاية،  مهم  »هذا  الدرا�شة: 

ا�شتهداف  باأكمله، دون  اخلاليا ال�رسطانية على وجه التحديد. اإن املعلومات التي ك�شفنا طريق عالج ي�شتهدف ج�شم املري�ض 
عنها يف هذه الدرا�شة، حددت نقاط ال�شعف الرئي�شة للخاليا ال�رسطانية، ما ي�شمح للعلماء بتطوير عقاقري ت�شتهدفها دون اإحلاق ال�رسر باخلاليا 

ال�شليمة«.
وعّطل العلماء، بقيادة معهد »Wellcome Sanger«، نحو 20 األف جينة وراثية، يف اأكرث من 300 منوذج �رسطاين يف املخترب.

وركزوا على ال�رسطانات ال�شائعة، مثل الرئة والقولون والثدي، وكذلك تلك التي حتتاج اإىل عالجات عاجلة، مثل البنكريا�ض.
وعرث العلماء على عدة اآلف من اجلينات الرئي�شة، التي ل غنى عنها يف »ازدهار« ال�رسطان وقام فريق البحث بتقلي�ض العدد اإىل 600 من اجلينات 
الوراثية الأكرث اأهمية، يف جمال تطوير العالج. ونُ�رست النتائج يف جملة »الطبيعة«وتبني اأن ال�رسطان الذي يحتوي على م�شار حم�ض نووي خاطئ، 
الأورام  الق�شاء على  بالعقاقري، فيمكن  ا�شتهدافه  كان ميكن  اإذا  ولكن  النمو،  ي�شتمر يف  )WRN( كي  كيو«  �شي  اإي  اآر  »هيليكيز  اإنزمي  اإىل  يحتاج 

ال�رسطانية ويوجد »WRN« يف زهاء 15% من �رسطانات القولون، و28% من �رسطانات املعدة، ولكن ل توجد اأدوية ت�شتهدفه.
ويوجد جني اآخر وهو »هر�شبتني«، املوجود يف �رسطان الثدي، والذي يعد بالفعل هدفا لبع�ض العالجات، ما اأكد للفريق �شحة النتائج.

تناول  اأن  اإىل  باحثون  تو�شل 
 »D« فيتامني  من  كبرية  جرعات 
�رسطان  منو  يوقف  اأن  ميكن 
وت�شري  كاملة  �شنة  ملدة  الأمعاء 
اأن  اإىل  جديدة  درا�شات  نتائج 
فيتامني  من  كبرية  تناول جرعات 
وتطور  منو  وقف  ميكنه   »D«
اأن  ات�شح  حيث  الأمعاء،  �رسطان 
من  عاملية  وحدة   4000 تناول 
توقف  اإىل  اأدى  الفيتامني،  هذا 
منو الورم ال�رسطاين يف املتو�شط 
مدة 13 �شهرا اأما املر�شى الذين 
 ،»D« تناولوا جرعات من فيتامني

اأكرب من املعتاد، فقد توقف منو 
الورم لديهم مدة 11 �شهرا.

من  علماء  اأجراها  درا�شة  ولكن 
معهد دانا فاربر لل�رسطان، ت�شمح 
بالفرتا�ض باأن اجلرعات الكبرية 
من فيتامني »D« ميكنها وقف منو 
الورم ال�رسطاين حتى يف املراحل 

الأخرية للمر�ض.
كما ي�شري الباحثون اإىل اأن النتائج 
جدا،  مهمة  عليها  ح�شلوا  التي 
غري  طريقة  للب�رسية  توفر  لأنها 
لعالج  اجلميع  متناول  ويف  مكلفة 

�رسطان الأمعاء.

كيف يرتبط »ال�صواء« 
بالإ�صابة بال�صرطان؟

ال�شني  علماء  دويل من  فريق  ك�شف 
النار  دخان  ا�شتن�شاق  اأن  وبريطانيا 
اإذ  التدخني،  من  خطورة  اأقل  لي�ض 
الرئوي  اللتهاب  تطور  ي�شبب  قد 

والربو وال�رسطان وال�شل.
 »ATS Journals جملة«  ون�رست 
نتائج درا�شة العلماء، التي ت�شري اإىل 
عند  تزداد  الدخان  هذا  اأن خطورة 
�شوي اللحوم وغريها على النار، وقد 
يكون الدخان �شببا يف تطور عدد من 

الأمرا�ض اخلطرية يف اآن واحد.
ال�شحية  احلالة  الدرا�شة  وتابعت 
�شيني،  مواطن  األف   300 من  لأكرث 
-30 اأعمارهم  املدخنني  غري  من 

عند  متاما  اأ�شحاء  كانوا  �شنة،   79
من  وتويف  الدرا�شة،  هذه  بداية 
امل�شاركني خالل الدرا�شة )ا�شتمرت 
ت�شع �شنوات( 20 األف �شخ�ض ب�شبب 
ال�رسطان واأمرا�ض الرئة امل�شتع�شية 
وجميع  امل�شت�شفيات.  اإىل  نقلوا  اأو 
الطعام  يح�رسون  كانوا  اإما  هوؤلء 
على النار )باإ�شعال مواد كاخل�شب، ل 
النار الناجتة عن الغاز يف املنازل(، 
املنزلية  املواقد  ي�شتخدمون  اأو 

للتدفئة.
الذين  اأن  اإىل  الباحثون  وي�شري 
يح�رسون الطعام على النار، كانوا 
اأكرث عر�شة للموت باأمرا�ض الرئة، 
مقارنة باأقرانهم الذين ا�شتخدموا 
الأفران يف حت�شري الطعام، بن�شبة 
تكون  الأكرب  اخلطورة  واأن   .%54

نار  على  الطعام  حت�شري  عند 
الإ�شابة  تزداد  حيث  الأخ�شاب، 

باأمرا�ض الرئة بن�شبة %37.
املتابعة،  نتائج هذه  اإىل  وا�شتنادا 
»ا�شتن�شاق  اأن  الباحثون  ا�شتنتج 
دخان النار يزيد من خطر اللتهاب 
الرئوي والربو واأمرا�ض ال�رسطان 

اخلرباء  40-60%«،وي�شيف  بن�شبة 
النار  دخان  ا�شتن�شاق  حتى  اأنه 
زيادة  ي�شبب  قد  ق�شرية،  لفرتة 
اجل�شم،  يف  امل�رسطنات  تركيز 
خطر  زيادة  اإىل  يوؤدي  وهذا 
واملثانة  الرئة  ب�رسطان  الإ�شابة 

واجللد.

بوؤبوؤ العني لر�صد اإجهاد 
العمل املرهق

اكت�شف باحثون اأن حجم بوؤبوؤ العني يتغري بطريقة وا�شحة عندما ن�شطر 
ملواجهة مهام متعددة وتغريات غري متوقعة وت�شري النتائج اإىل اأن جمرد 
النظر اإىل عني ال�شخ�ض، قد يتيح معرفة مدى حدة حالة الإجهاد التي 
مير بها وياأمل الباحثون يف اأن يوؤدي ذلك اإىل تطوير اأداة ميكن لأ�شحاب 
العمل ا�شتخدامها ملراقبة موظفيهم وحمايتهم من بلوغ مرحلة الإجهاد 

احلاد.
ودر�ض الباحثون يف جامعة مي�شوري بكولومبيا، كيف يوؤثر الإجهاد على 
احلالة الذهنية لل�شخ�ض، وركزوا على كيفية تاأثري عبء العمل املرتفع 
على اجل�شم مثل الت�شبب يف م�شاكل الظهر وقال املعد الرئي�شي، الدكتور 
جونغ هيوب كيم، اإنه على الرغم من عدم وجود قيا�ض لل�شالمة العقلية 
العني  بوؤبوؤ  »حجم  اأن  وجدوا  البحث  فريق  واأفراد  اأنه  اإل  ما،  ل�شخ�ض 
اأن يكون املفتاح الرئي�ض لقيا�ض احلالة العقلية ل�شخ�ض ما اأثناء  ميكن 
تقنية  خالل  من  املتطوعني،  الباحثون  متعددة«وتعقب  مبهام  قيامه 
يف  التحكم  غرفة  يف  يجل�شون  كانوا  بينما  العني  وتتبع  احلركة  التقاط 

مكان يحاكي حمطة لتكرير النفط والغاز.
مثل  املتوقعة،  غري  للتغيريات  ي�شتجيبوا  اأن  امل�شاركني  على  وكان 
الإنذارات، بينما ي�رسفون على مراقبة �شا�شتني، واأظهرت النتائج خالل 
املهام الب�شيطة، اأن حركات اأعني امل�شاركني كانت متوقعة اإىل حد ما، 
ولكنها اأ�شبحت غري منتظمة عندما حدثت تغريات غري متوقعة وقارن 
فريق البحث نتائجه مع النتائج التي تو�شلت اإليها درا�شة اأجرتها وكالة 
لالإجهاد  ا�شتجابة  الف�شاء  رواد  لدى  العني  بوؤبوؤ  تغري  كيفية  حول  نا�شا 
غري  ب�شكل  يتغري  العني  بوؤبوؤ  حجم  اأن  تك�شف  النتائج  جميع  اأن  وتبني 

طبيعي عند الإجهاد.

مر�ض الإيدز: هل يحمل العام 
اجلديد العالج ال�صايف؟

مر�ض الإيدز الناجت عن فريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية، رمبا 
معهد  بح�شب  له  ال�شايف  العالج  اكت�شاف  القريب  من  �شار 
الباحثني من معهد با�شتور،  باإمكان  اأ�شبح  با�شتور الفرن�شي، 
املناعة  نق�ض  التهاب  عمل  طريقة  اأف�شل  ب�شكل  يفهموا  اأن 
الب�رسية – الأيدز، ويبحثون الآن عن و�شائل للتو�شل اإىل عالج 
�شاٍف متاًما، والأبحاث تتقدم يف هذا املجال، ويف حني تغيب 
الإح�شاءات الدقيقة عن عدد مر�شى الإيدز يف الدول العربية، 
فاإنَّه يف فرن�شا وحدها على �شبيل املثال يتعاي�ض حواىل 150 
األف �شخ�ض ب�شكل يومي مع الإيدز. ومن بني هوؤلء، هناك ما 

بني 30 األف اإىل 40 األف �شخ�ض يجهلون ذلك.
والعالجات احلالية �شد الإيدز يجب اأخذها مدى احلياة. ويف 
واقع الأمر، فاإّن م�شادات الفريو�شات الرجعية )بعبارة اأخرى 
بالق�شاء  ت�شمح  ل  الفريو�ض(  تقدم  �شوف مينع  الذي  العالج 
على الإيدز متاًما: هذه الفريو�شات تبقى دائًما يف »املخزون 
التائية T CD4 املوجودة يف نظام  الحتياطي« يف اخلاليا 

املناعة.
ولكّن فريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية ل ي�شيب جميع اخلاليا 
T CD4، وحتى وقتنا هذا ل يعرف الباحثون ملاذا يح�شل 

ذلك.
ولعّل اخلرب ال�شار هو اأّن الباحثني من معهد با�شتور، ا�شتطاعوا 
حتديد خ�شائ�ض اخلاليا التائية T CD4التي �شتكون مف�شلة 
لالإ�شابة بالتهاب الفريو�ض. وبعبارة اأخرى اأو�شح، فقد اكت�شف 
العلماء اأّن فريو�ض نق�ض املناعة الب�رسية �شياأخذ الأولوية يف 
اخلاليا التي تقوم بن�شاط اأي�شي عاٍل، وبالتايل اإنتاج كمية اأكرب 

من الطاقة.

فيتامني »D« لعالج �صرطان الأمعاء

اكت�صاف نقاط �صعف ال�صرطان بعد تفكيكه!



على  وال�سالم  وال�سالة  اهلل  ب�سم 
ر�سول اهلل نبينا و حبيبنا حممد اأما 
بعد : عن اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل 
عنهما قال: قلت يا ر�سول اهلل: مل 
ال�سهور  من  �سهر  من  ت�سوم  اأرك 
ما ت�سوم من �سعبان؟ قال : ))ذاك 
بني  عنه،  فيه  النا�س  تغفل  �سهر 
ترفع  �سهر  وهو  ورم�سان،  رجب 
العاملني،  رب  اإىل  الأعمال  فيه 
واأحب اأن يرفع عملي واأنا �سائم(( 
ُ َعنَْها َقالَْت : )  َي اهلَلهّ َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ
لَهّى اهلَلهّ َعلَيِْه َو�َسلَهَّم  ِ �سَ َكاَن َر�ُسوُل اهلَلهّ
يَ�ُسوُم َحتَهّى نَُقوَل ل يُْفِطُر ، َويُْفِطُر 

َراأَيُْت  َفَما   ، يَ�ُسوُم  ل  نَُقوَل  َحتَهّى 
َو�َسلَهَّم  َعلَيِْه  اهلَلهّ  لَهّى  �سَ  ِ اهلَلهّ َر�ُسوَل 
اَن  َرَم�سَ اإِل  �َسْهٍر  يَاَم  �سِ ا�ْستَْكَمَل 
ِف  ِمنُْه  يَاًما  �سِ اأَْكَثَ  َراأَيْتُُه  َوَما   ،

�َسْعبَاَن (
َعْن  َعنَْها   ُ اهلَلهّ َي  َر�سِ �َسلََمَة  اأُِمهّ  َعْن 
ُ َعلَيِْه َو�َسلَهَّم : )) اأَنَهُّه  لَهّى اهلَلهّ النَهِّبِيهّ �سَ
ا  نَِة �َسْهًرا تَاًمهّ مَلْ يَُكْن يَ�ُسوُم ِمْن ال�َسهّ

اَن ( لُُه ِبَرَم�سَ اإِل �َسْعبَاَن يَ�سِ
تدل  ال�سابقة  الأحاديث  كل 
�سهر  �سيام  ف�سل  على  وترغب 
حر�س  مما  ذلك  كان  وقد  �سعبان 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  فعله  على 

باحلبيب  بالتاأ�سي  وعلينا   .. و�سلم 
الذي  ال�سهر  هذا  ف  امل�سطفى 
القدر  بهذا  ويخت�سه  يحبه  كان 
من ال�سيام ، ويجب على من عليه 
ق�ساء اأن يبادر ويق�سي ما عليه من 

�سيام .
تف�سيل  ف  حكما  العلم  اأهل  وذكر 
على  �سعبان  ف  بال�سيام  التطوع 
اأف�سل  اأن  منها:  ال�سهور  من  غريه 
رم�سان  من  قريبا  كان  ما  التطوع 
ب�سيام  يلتحق  وذلك  وبعده،  قبله 
رم�سان، لقربه منه، وتكون منزلته 
الرواتب  ال�سنن  ال�سيام مبنزلة  من 

مع الفرائ�س قبلها وبعدها، فيلتحق 
بالفرائ�س ف الف�سل، وهي تكملة 
لنق�س الفرائ�س، وكذلك �سيام ما 
قبل رم�سان وبعده، فكما اأن ال�سنن 
الرواتب اأف�سل من التطوع املطلق 
يكون  فكذلك  لل�سالة،  بالن�سبة 
�سيام ما قبل رم�سان وبعده اأف�سل 
ولذلك  منه،  بعد  ما  �سيام  من 
فاإنك جتد رم�سان ي�سبق بال�سيام 
من �سعبان وال�ستكثار منه ثم بعد 
�ست  �سيام  ي�سن  رم�سان  انق�ساء 
الرواتب  كال�سنن  فهي  �سوال،  من 
التي قبل وبعد ال�سالة املفرو�سة.

مرحبًا �ضعبان .. وحياك يا رم�ضان
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 �لأ�ضول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني ف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري ف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
ف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن ف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها ف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك ف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�ضلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�سات، ميثل امل�سلمون اأقلية ف اأوروبا بن�سبة تقرتب من 5% من عدد ال�سكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�سبة.
ون�رض معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�س الأربعاء 29 نوفمرب ، درا�سة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�سبة امل�سلمني ف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رضيع، حيث بلغت ن�سبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغراف بالفعل اإىل ا�سطرابات �سيا�سية 
واجتماعية ف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�سة عقب و�سول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�سلمون ففي النتخابات 
الأخرية ف فرن�سا واأملانيا، كان و�سول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �سيما امل�سلمون منهم- من اأهم الق�سايا وبا�ستخدام اأحدث 

التقديرات ال�سكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني ف اأوروبا:

امل�شلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�سا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�سكان امل�سلمني ف اأوروبا )28 دولة ع�سو ف الحتاد الأوروبي بالإ�سافة اإىل الرنويج و�سوي�رضا( 
ففي منت�سف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�سلم ف فرن�سا )8.8% من �سكان البالد( و5 ماليني م�سلم ف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�س 
هي الدولة الأوروبية التي ي�سكل فيها امل�سلمون اأكرب ن�سبة من ال�سكان، حيث ي�سكل امل�سلمون البالغ عددهم 300 األف م�سلم ف اجلزيرة 
حوايل ربع �سكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�سة الأتراك ذوي اجلذور العميقة ف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�سلوا قرب�س اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�شلمني  م�شتقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�سف عام 2010  النمو ف  و�ست�ستمر ف  ب�سكل مطرد  اأوروبا  �سكان  ازدادت ح�سة امل�سلمني من جمموع 
منت�سف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�سة امل�سلمني ف اأوروبا اأكث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�سيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني اأكث من ال�سعف، لي�سل اإىل 11.2% اأو اأكث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�سكل  الهجرة امل�ستقبلية  ا�ستقرار  اأوروبا.  وحتى ف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�سموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�سكان امل�سلمني ل يزال ف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ 7.4%، وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�سباب وارتفاع معدلت اخل�سوبة للمقيمني امل�سلمني 

احلاليني ف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�شلمني  اأعمار  متو�شط   3-
وفقا لآخر اإح�ساء ل�سكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�سلمني هم اأ�سغر �سنا بكثري ولديهم اأطفال اأكث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�سط العمر للم�سلمني ف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�سغر من متو�سط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�سط 

عمر الأوروبي »غري امل�سلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�سف امل�سلمني ف اأوروبا حتت �سن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�سلمني ف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�سط اإجناب الن�ساء امل�سلمات ف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكث من متو�سط  اإجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�شلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�سف عام 2010 ومنت�سف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني ف اأوروبا، حيث و�سل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�سلم اإىل اأوروبا لأ�سباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�سة فيما ح�سل حوايل 1.3 مليون م�سلم على حق اللجوء، مما 
ي�سمح لهم بالبقاء ف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�سافة اإىل انخفا�س عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�شلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا ف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�ستطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 ف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت ف �رضق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�ساركني ف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�سنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية، ف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية، يعطي امل�سلمني ت�سنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�سار واليمني فيما يخ�س امل�سلمني نحو 30 نقطة مئوية ف اإيطاليا واليونان.

ف�ضل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُهُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب 
�َساأَلََك  َواإَِذا  وقال:  ]غافر:60[،  لَُكْم 
َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنهّ  َعِنهّي  ِعبَاِدي 
اِع اإَِذا َدَعاِن َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ يِل َولْيُوؤِْمنُواْ  الَدهّ
]البقرة:186[،  يَْر�ُسُدوَن  لََعلَهُّهْم  ِبي 

ثم   ،} العبادة  هو  الدعاء   {  : وقال 
لَُكْم  اأَ�ْستَِجْب  اْدُعويِن  َربُهُّكُم  َوَقاَل  قراأ: 

]غافر:60[. 
وقال : } اأف�سل العبادة الدعاء { ،وقال 
اأكرم على اهلل تعاىل  : } لي�س من �سئ 

من الدعاء { ،وقال : } اإن ربكم تبارك 
وتعاىل حيي كرمي ي�ستحي من عبده اإذا 
رفع يداه اإليه اأن يردهما �سفراً خائبني 
{ ،وقال : } ل يرد الق�ساء اإل الدعاء، 

ول يزيد ف العمر اإل الرب {. 

وقال : } ما من م�سلم يدعو اهلل بدعوة 
لي�س فيها اإثم ول قطيعة رحم اإل اأعطاه 
له  تعجل  اأن  اإما  ثالث:  اإحدى  بها  اهلل 
دعوته، واإما اأن يدخرها له ف الآخرة، 
واإما اأن ي�رضف عنه من ال�سوء مثلها {، 

قالوا: اإذاً نكث الدعاء، قال: } اهلل اأكث 
اإنه من مل ي�ساأل اهلل تعاىل  {وقال : } 
يغ�سب عليه { وقال : } اأعجز النا�س 
من عجز عن الدعاء، واأبخل النا�س من 

بخل بال�سالم {.
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 م�ساركة 50 فنانا يف �سالون ال�سورة الفوتوغرافية بب�سكرة
تعر�ض يف الطبعة الأوىل لل�شالون الولئي الأول لل�شورة الفوتوغرافية بب�شكرة  الذي افتتح اليوم ال�شبت ت�شكيلة من ال�شور امللتقطة 

بعد�شات م�شورين امتزج فيها الفن بتقنيات اآلت الت�شوير احلديثة.

يف  املعرو�ضة  ال�ضور  وتتناول 
حتت�ضنه  الذي  ال�ضالون  هذا 
اأحمد  الثقافة  دار  تنظمه  و 
»الربيع  مو�ضوع  حوحو  ر�ضا 
م�ضاهد  خالل  من  �ضورة«  يف 
متعددة  اأماكن  يف  التقطت 
حاول  راقية  فنية  زوايا  و 
املعامل  اإبراز  ملتقطوها 
الوطن  ربوع  عرب  ال�ضياحية 
تتميز  التي  الطبيعية  واملناظر 
جانب  اإىل  ب�ضكرة  والية  بها 
ال�ضلة  ذات  اأخرى  موا�ضيع 
ال�ضعبي  والرتاث  بالعمران 

الوطني  املادي  والتاريخ 
والطبيعة ال�ضامتة.

عر�ض  اأجنحة  عن  وف�ضال 
تواجدا  �ضهدت  التي  ال�ضور 
ال�ضيما  فنانات  و  لفنانني  الفتا 
باملنا�ضبة  مت  ال�ضباب  فئة  من 
يف  تكوينية  ور�ضات  فتح  كذلك 
غرار  على  عديدة  تخ�ض�ضات 
والتاأطري  الرتكيب  تقنيات 
الت�ضوير  اآالت  وا�ضتعمال 
جتارب  عر�ض  اإىل  باالإ�ضافة 
جمال  يف  اخلرباء  الفنانني 

التقاط ال�ضورة.

وترمي هذه التظاهرة الثقافية 
امل�رشف  ح�ضب  جوهرها  يف 
ف�ضال  مازري،  ر�ضوان  عليها 
الفنية  االبداعات  اإبراز  عن 
بني  واالحتكاك  الت�ضوير  يف 
امل�ضهد  اإثراء  اإىل  الفنانني 
الثقايف باملنطقة و ن�رش ثقافة 
التقاط �ضورة ذات اأبعاد جمالية 

وفنية.
التظاهرة  هذه  يف  وي�ضارك 
اأفريل   16 غاية  اإىل  تدوم  التي 
فوتوغرافيا  فنانا   50 اجلاري 

ح�ضب ما علم من املنظمني.

»م�سرت بني« يك�سف �سر توقفه املوؤقت عن التمثيل
ال�ضهري،  الكوميدي  املمثل  فاجاأ 
بدور  املعروف  اأتكن�ضون،  روان 
واملقربني  جمهوره  بني«،  »م�ضرت 
التمثيل  عن  التوقف  بقراره  منه 
اأنه  اأتكين�ضون  واأو�ضح  كامل  لعام 

»لق�ضاء  اخلطوة  هذه  على  يقدم 
طفلته  مع  الوقت  من  قدر  اأكرب 
املجال  ويف�ضح  اآيال،  ال�ضغرية 
يف  فورد،  لوي�ض  املمثلة،  حلبيبته 
التي  الفنية  الرتكيز على م�ضريتها 

موؤخرا«واأو�ضح  باالزدهار  بداأت 
اأن   The Sun ل�ضحيفة  م�ضدر 
�ضيم�ضي هذا  اأنه  اأكد  »اأتكين�ضون 
فهو  طفلته،  مع  ب�ضعادة  العام 
اأتكن�ضون  متاما«والتقى  بها  مولع 

 ،2012 �ضنة  فورد  لوي�ض  باملمثلة 
عرفت  حب  ق�ضة  بينهما  وبداأت 
دي�ضمرب  ويف  عامني،  بعد  للعلن 
طفلتها  فورد  منه  اأجنبت   ،2017

اآيال.
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النجم نا�سيف زيتون ُيجّهز 
األبومه الثالث

والذي  الثالث،  الغنائي  األبومه  الإ�ضدار  زيتون  نا�ضيف  النجم  ي�ضتعّد 
اأجنز كّل اأغنياته خالل الفرتة املا�ضية و�ضلّمه اإىل ال�رشكة املنتجة، يف 
حني يحمل االألبوم تعامالت جديدة مع �ضعراء وملحنني جدد، واآخرين 
�ضبق لزيتون اأن تعامل معهم، وقد وّجه ر�ضالًة اإىل متابعيه قال فيها: 
»حمبتكن ودعمكن اكرت ما متنيت وتعرّب عن حبي غّنيت... بدي غّني 
فني..  ل  وو�ضّ غّني  �ضل  اإلكن  ر�ضالتي  باالأ�ضا�ض...  لغتي  هيدي  الأنو 

نا�ضيف اليا�ض زيتون«.
جزئه  يف  »الهيبة«  م�ضل�ضل  اإىل  زيتون  نا�ضيف  يعود  اآخر،  �ضياٍق  يف 
اأغنية  حّققت  اأن  بعد  جديدة،  ترت  باأغنية  احل�ضاد«  »الهيبة-  الثالث 
»جمبور« خالل املو�ضمني املا�ضيني من امل�ضل�ضل جناحاً كبرياً، ويُكّرر 

التعاون مع ال�ضاعر علي املوىل يف هذا ال�ضدد.

يحي الفخراين ي�ستعيد 
ذكريات عر�س "امللك لري"

   
اأ�ضاد الفنان يحيى الفخراين مب�رشحيته اجلديدة »امللك لري«، التي 
انطلق عر�ضها، قبل اأيام، على م�رشح »املاركيه« يف القاهرة، وا�ضفاً 

اإياها بواحدة من اأهم العرو�ض املميزة يف امل�رشح.
م�رشح  علي  اأقيم  الذي  ال�ضحايف  املوؤمتر  يف  الفخراين،  وقال 
التي  االإيرادات  بحجم  �ضعيد  اإنه   ، اأم�ض  اأول  م�ضاء   »املاركيه«، 
 cairo حققتها امل�رشحية يف اأيامها االأوىل، م�ضيفاً اأن جهة االإنتاج

show ذللت كل العقبات يف �ضبيل تقدمي عر�ض م�رشحي مبهر.
وا�ضتعاد الفنان ذكريات عر�ض امل�رشحية على م�رشح حمكي القلعة، 
اآالف   5 يتجاوز  كان  حينها  احل�ضور  عدد  اأن  موؤكداً  اأعوام،  قبل 
وتطاير  االأطفال حينها،  اأ�ضوات  ارتفاع  اأن�ضى  »ال  متابعاً:  م�ضاهد، 
األغي العر�ض حينها  اأن  الديكور جراء �رشعة الهواء والرياح، وكدت 

ب�ضبب هذه الظروف«، ولكنه تراجع عن قراره احرتاماً للجمهور.
بالعمل  لري«  »امللك  م�رشحية  الفي�ضاوي  فاروق  الفنان  وو�ضف 
�ضعادته  عن  معرباً  االأذهان،  يف  را�ضخاً  �ضيظل  الذي  التاريخي 
االأخري  اأن  العر�ض، ال�ضيما  الفخراين بطولة  الفنان يحيى  مب�ضاركة 

يقدم فناً راقياً يحرتم اجلمهور.
ال�ضافعي  ن�ضال  العر�ض  اأبطال  ح�ضور  ال�ضحايف  املوؤمتر  و�ضهد 
واأحمد فوؤاد  واأحمد عزمي  الغفور ورانيا فريد �ضوقي  وريهام عبد 

�ضليم.

»اإمرباطور باري�س« يفتتح مهرجان مو�سكو ال�سينمائي الدويل
اأعلن املكتب ال�ضحفي ملهرجان 
الـ  الدويل  ال�ضينمائي  مو�ضكو 
باري�ض«،  »اإمرباطور  فيلم  اأن   41
الذي  املهرجان  اأعمال  �ضيفتتح 
اأبريل   25-18 الفرتة  يف  �ضيقام 

اجلاري مبو�ضكو.
متحف الف�ضاء يف مو�ضكوفعاليات 
مثرية يف مو�ضكو ع�ضية االحتفال 

بعيد الف�ضاء يف رو�ضيا
املجرم  �ضرية  الفيلم  ويروي 

القرن  من  امل�ضهور  الفرن�ضي 
فيدوك.  فران�ضوا  اإيجني   ،19 الـ 
الفيلم جنوم  اأدوار بطولة  ويوؤدي 
فن�ضان  الفرن�ضية:  ال�ضينما 
اأغ�ضت  �ضيني،  باتريك  كا�ضيل، 
اأولغا  الرو�ضية،  واملمثلة  ديل، 

كرييلينكو، وغريهم.
والفيلم من اإخراج الفرن�ضي، جان 
فران�ضوا ري�ضه، وكاتب ال�ضيناريو 

هو، اإريك ب�ضنارد.

اختتام  يف  يعر�ض  اأن  ويتوقع 
»اللقاء  فيلم  املهرجان 
اإخراج  من  بغوربات�ضوف« 
الذي  هرت�ضوغ،  فرنر  االأملاين، 
مع  �ضحفية  مقابلة  اأجرى 
ال�ضابق،  ال�ضوفيتي  الرئي�ض 
وحتدث  غوربات�ضوف،  ميخائيل 

معه يف موا�ضيع خمتلفة.
املهرجان،  برامج  مدير  وكان 
يف  اأعلن  قد  رازلوغوف،  كرييل 

وقت �ضابق اأن املهرجان �ضيختتم 
بعر�ض فيلم »االإخاء« من اإخراج 

املخرج الرو�ضي، بافل لونغني.
مو�ضكو  مهرجان  اأن  يذكر 
تاأ�ضي�ضه  مت  الدويل  ال�ضنيمائي 
عام 1935. و�ضار يقام �ضنويا منذ 
عام 1995. وتوىل الفنان الرو�ضي 
ميخالكوف،  نيكيتا  املعروف، 

عام 1999 رئا�ضة املهرجان.

»اإخوان النازي«.. فيلم يك�سف عالقة ح�سن البنا باأدولف هتلر
»اإخوان  الوثائقي  الفيلم  لفت 
فعاليات  �ضمن  االأنظار  النازي«، 
والع�رشين  احلادية  الدورة 
ال�ضينمائي  االإ�ضماعيلية  ملهرجان 
الت�ضجيلية  لالأفالم  الدويل 

والق�ضرية.
حول  الفلم  اأحداث  وتدور 
االإخوان  جماعة  موؤ�ض�ض  عالقة 
بالزعيم  البنا،  ح�ضن  امل�ضلمني، 
االأملاين النازي اأدولف هتلر بح�ضب 

ما ذكرت �ضحيفة »العرب«.
جيهان  الفلم  خمرجة  واأو�ضحت 
املادة  وكاتب  توفيق  يحيى 
كل  اأن  جمدي،  توحيد  الوثائقية 
ما جاء يف الفيلم ي�ضتند اإىل وثائق 

بريطانية واأملانية ذات م�ضداقية، 
مع  االإخوان  تعاون  وتك�ضف حجم 
كانوا  الذي  الوقت  يف   االأملان، 
عن  املتحدة  للواليات  يعربون 
تاآمر  وكيف  وتعاونهم،  والئهم 
امل�رشي،  عزيز  على  البنا  ح�ضن 
رمزاً  االأملان  فيه  راأى  اأن  بعد 
وطنياً يحظى باالحرتام واجلدارة 

بتويل حكم م�رش.
ويك�ضف الفيلم الت�ضجيلي امل�رشي 
موؤ�ض�ض  عالقة  النازي«  »اإخوان 
جماعة االإخوان امل�ضلمني باأملانيا 
التوافق  من  انطالقاً  النازية، 
هتلر؛  واأدولف  البنا  بني  الفكري 
فاالأول ينطلق من ا�ضتعالء اإمياين 

العامل  على  الهيمنة  اإىل  يطمح 
والثاين  لتنظيمه،  يخ�ضعون  باأتباع 
مهوو�ض باال�ضتعالء العرقي وتفوق 

اجلن�ض االآري على غريه.
وك�ضف الفيلم، جتنيد البنا تودريبه 

يف  للقتال  اجلماعة  يف  اأع�ضاء 
اأكرثهم  ُقتل  النازيني،  �ضفوف 
�ضوى  منهم  يعد  ومل  احلرب،  يف 
ب�ضع ع�رشات اإىل م�رش عرب ميناء 

االإ�ضكندرية.
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جيلها  عن  تك�سف  فاغن"  "فولك�س 
ال�سغرية احلافالت  من  اجلديد 

فاغن"  "فولك�س  �رشكة  ن�رشت 
ومعلومات  �صورا  الأملانية 
من  اجلديد  اجليل  عن 
التي   "Transporter"

�صتطرحها يف الأ�صواق قريبا.
ن�رشتها  التي  لل�صور  وبالنظر 
الت�صميم  اأن  يالحظ  ال�رشكة، 
ح�صل  ال�صيارات  لهذه  اخلارجي 
على بع�س التعديالت، فامل�صابيح 
بتقنيات  وزودت  اأكرب،  اأ�صبحت 
على  املوجود  وال�صبك   ،LED
اأكرث  اأ�صحى  الأمامية  الواجهة 
مطلية  بخطوط  وتزين  ع�رشية، 

بالكروم.
على  التعديالت  تقت�رش  ومل 
لل�صيارة،  اخلارجي  الت�صميم 
اأي�صا،  القمرة  طالت  بل 
مركبات  يف  القيادة  فواجهة 
"Transporter 6.1" اأ�صبحت 
من  بزوج  وزودت  كليا،  جديدة 
 8 مبقا�س  واحدة  ال�صا�صات، 
بو�صات، تعمل باللم�س، موجودة 
مقابل  واأخرى  منت�صفها،  يف 
زودت  كما  مبا�رشة،  ال�صائق 

مولتيميديا  بنظام  املركبة  هذه 
مع  التعامل  على  قادر  متطور 
الأجهزة الذكية العاملة بنظامي 
اإىل  بالإ�صافة   ،iosو اأندرويد 
للمقاعد  وت�صخني  تربيد  اأنظمة 

وكامريات  والزجاج،  واملرايا 
ركنها  على  ال�صائق  مل�صاعدة 

ب�صهولة.
 Transporter" و�صتطرح 
6.1" بعلب �رشعة اأوتوماتيكية بـ 

من  اأنواع  وعدة  مراحل،   6
حمركات "TDI"، بعزم 90 و110 
و150 ح�صانا، ومن املفرت�س اأن 
الأقوى منها على  الن�صخ  حت�صل 

نظام دفع رباعي.

اأوروبا "الدا" تغادر 

الرو�صية  "اأفتوفاز"  �رشكة  قررت 
ت�صدير  وقف  ال�صيارات  ل�صناعة 
�صياراتها من نوع "لدا" اإىل اأوروبا 
�صبب  "اأفتوفاز"  يف  م�صدر  وعزا 
املعايري  ت�صديد  اإىل  القرار  اتخاذ 
العادمة  بالغازات  املتعلقة  البيئية 
ووقود الديزل لل�صيارات يف الدول 

الأوروبية.
بتعديل  "نقوم  امل�صدر:  وقال 
هذه  يف  الت�صديري  ن�صاطنا 
املنطقة. ل �صك اأنه �صيتعني علينا 
الوقت"وك�صف  لبع�س  نرتكها  اأن 
لدى  خطط  وجود  عن  امل�صدر 
عاملية  ن�صخة  لت�صميم  "اأفتوفاز" 
من �صيارات "لدا" والعودة بها اإىل 

ال�صوق الأوروبية.

و�صتوقف ال�رشكة ت�صدير ال�صيارات 
اجلديدة من عائلة "لدا" اإىل اأملانيا 
املقبل،  مايو  من  بدءا  والنم�صا 
ال�صيارات  بيع  �صتوا�صل  لكنها 
يف  م�صتودعاتها  يف  املوجودة 
على  "اأفتوفاز"  و�صددت  الدولتني 
اأن اأوروبا لي�صت منطقة ذات اأولوية 
تركز  اأنها  اإذ  ل�صادراتها،  بالن�صبة 
على بلدان رابطة الدول امل�صتقلة 
واأمريكا الالتينية وال�رشق الأو�صط 
العام 2018  "اأفتوفاز" يف  و�صجلت 
"لدا"  زيادة يف مبيعاتها ل�صيارات 
للخارج مبقدار 57 باملئة لت�صل اإىل 
38 األف �صيارة وت�صمل قائمة الدول 

التي ت�صرتي "لدا" 34 دولة.

اأوزبك�ستان تطلق �سيارة اقت�سادية ورخي�سة
GM-" �رشكة  ت�صتعد 
Uzbekistan" لإطالق جيل جديد 
ال�صغرية،   "Ravon" �صيارات  من 
اأبرز  اإحدى  منها  جتعل  مبيزات 
داخل  للتنقل  املخ�ص�صة  املركبات 

املدن.
 Ravon Nexia" �صيارة  و�صتاأتي 
هات�صباك  بهيكل  اجلديدة   "R3

�صغري ن�صبيا، وقمرة تت�صع لـ 4 ركاب، 
ب�صعة  الأمتعة  لنقل  خلفي  و�صندوق 

290 لرتا.
باأنظمة  املركبات  هذه  �صتزود  كما 
عرب  و�صلها  ميكن  مولتيميديا 
الأجهزة  اأنواع  مبختلف  البلوتوث 
تكييف  اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  الذكية، 
للمقاعد  ت�صخني  ونظام  ممتازة، 

واخللفي،  الأمامي  والزجاجني 
ال�صائق  متكن  باأزرار  مزود  ومقود 
والرد  ال�صوت،  باأنظمة  التحكم  من 
على املكاملات التي ترد اإىل الهاتف 

املو�صول مع ال�صيارة.
على  ال�صيارات  هذه  و�صتح�صل 
�رشعة  وعلبة  اأمامي،  دفع  نظام 
وحمركات  مراحل،   6 بـ  اأوتوماتيكية 

لرت،   1.2 ب�صعة  اقت�صادية  بنزين 
ت�صتهلك 6 لرتات من الوقود لكل 100 

كلم تقطعها املركبة.
هذه  تطرح  اأن  املفرت�س  ومن 
ورو�صيا  اأوزبك�صتان  يف  ال�صيارات 
اأواخر اأبريل اجلاري، ب�صعر يبداأ من 
7900 دولر تقريبا، ويف باقي الأ�صواق 

العاملية، بدءا من ماي املقبل.

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�س وفرياري
اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�صية  ب�صياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �صعف  ب�صبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رشكة 
جيلي  �رشاء  مع  تغري  ذلك 

حل�صة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�صينية  جيلي 
خطط ل�صتثمار 1.9 مليار 
دولر على الأقل يف لوت�س 
ال�رشكة  اإحياء  لإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�صم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�صة 
و�صيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�صنع 

ومركز ت�صميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�صتثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دولر يف ال�صانعة 
ل�صم  وحتويلها  ال�صويدية 
لمع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�صارة  مع 
كرو�س  �صيارتي  لتطوير 
ملناف�صة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ
اأحياناً يواجه ال�صائقني مواقف 
�صعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�صادم نتيجة القيادة 
يُت�صاءل  وهنا  عالية،  ب�رشعات 
لإيقاف  طريقة  اأف�صل  عن 
م�صافة،  اأق�رش  يف  ال�صيارة 
وهذا ما �صوف نتحدث عنه يف 

ال�صطور التالية.

حالة قيادة �شيارة 
يدوية:

يف  عالية  ب�رشعة  القيادة  عند 
وتعر�صت  اليدوية،  ال�صيارة 
خلطر ال�صطدام، يجب عليك 
ال�صغط على املكابح بكل قوتك، 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع  ول 

ال�صيارة، مع عدم ال�صغط على 
ل  حتى  “الدبرياج”،  دوا�صة 
حترر ال�صيارة من قيود الرتو�س 
وهو ما ي�صاعدك على التوقف 
على  وال�صيطرة  اأ�رشع  ب�صورة 

ال�صيارة.

حالة قيادة �شيارة 
اأوتوماتيك:

على  ال�صغط  اأي�صا  هنا  يجب 
ول  قوتك،  بكل   ABS مكابح 
تتوقف  حتى  قدمك  ترفع 
من  القرتاب  عدم  مع  ال�صيارة 

القري الأوتوماتيكي نهائياً.
يجب  احلالتني  كلتا  ويف 
بكلتا  ال�صيارة  مبقود  الإم�صاك 

ال�صيطرة  ت�صتطيع  اليدين حتى 
النحراف  من  ال�صيارة  على 
النظر  تثبيت  مع عدم  والرتنح، 
اأنت معر�س  على اجل�صم الذي 

اإىل  وانظر  به،  لالإ�صطدام 
اأن  يف  ترغب  الذي  الجتاه 
لتفادي  اإليه  ب�صيارتك  تبتعد 

الت�صادم بهذا اجل�صم.

ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل 
خفية يف �سياراتها؟

الأحيان  من  كثري  يف  نالحظ 
وجود تفا�صيل �صغرية مميزة 
الأجزاء  اأحد  على  مر�صومة 
البال�صتيكية  اأو  الزجاجية 
اجلديدة، حيث  �صياراتها  من 
اخلفية  الر�صائل  ا�صم  حتمل 
على  دلياًل  تكون  والتي 
زيادة  يف  امل�صممني  رغبة 
من  كثري  �صياراتهم يف  اأ�صالة 

الأحيان.
ذلك  على  الأمثلة  اأبرز  اأحد 
 E-Pace جاكوار  يف  يظهر 
التي حتمل ر�صم ظلي ب�صيط 
لنمر جاكوار و�صغريه بالزاوية 
ال�صفلية من الزجاج الأمامي.

�صعار  كورفيت  حتمل  بينما 
زجاجها  على  لها  �صغري 
طرازات  ومتتلئ  اخللفي 
العالمة  �صبك  ب�صعار  جيب 
الأمامي  املميزة  الأمريكية 
احلرب  خالل  ل�صياراتها 
الوقت  يف  الثانية،  العاملية 
بيك  ن�صخ  كافة  حتمل  ذاته، 
اجلديدة  جالديتور  جيب  اب 
رقم 419 مع رمز قلب حمفور 

ما  اخللفي،  �صندوقها  يف 
منطقة  كود  اإىل  اإ�صارة  يُعد 
مدينة توليدو يف ولية اأوهايو 
ت�صنيع  الأمريكية، وهو مكان 
ولكن  راجنلر.  طرازات  كافة 
الر�صائل  هذه  كون  عن  بعيداً 
العالمات  حمبي  تُ�صعد 
كونها  على  اإثبات  وتُعد  كثريا 
اأ�صلية، اإل اأنها تزيد من اأرباح 

ال�رشكات اأي�صاً.
اأجزاء  كافة  لكون  نظراً 
حتمل  الأ�صلية  ال�صيارات 
هذا النوع من هذه ال�صعارات 
حالة  يف  والأ�صلية،  املميزة 
الأمامي  الزجاج  ت�رشر 
امل�صجل  لل�صعار  احلامل 
حتى  اأو  بجاكوار  اخلا�س 
هذه  مالك  �صيفكر  جيب، 
ال�صيارات ملّياً قبل اأن يقوموا 
اأ�صلية  غري  قطع  ب�رشاء 
من  الرغم  فعلى  ل�صياراتهم، 
اأرخ�س  القطع  هذه  كون 
هذه  حتمل  لن  اأنها  اإل  عادة 
تُعد  التي  اخلفية  الر�صائل 

اإثبات على اأ�صالة ال�صيارة



اإ�شهارالإثنني   15   اأفريل  2019  املوافـق  ل09 �شعبان 1440هـ 22



»�سام�سونغ«  �رشكة  ا�ستعر�ست 
جهاز »Galaxy A80«، الذي جاء 
مبيزات مل ي�سهدها اأي هاتف ذكي 
من قبل واأبرز ما يف هذا الهاتف هو 
الكامريا الأ�سا�سية ثالثية العد�سات 
بدقة 48 ميغابيك�سل، والتي يتحرك 
الأعلى  اإىل  لها  احلامل  الق�سم 
اأمامية،  كامريا  اإىل  وتتحول  لتدور 
»�سيلفي«  �سور  التقاط  على  قادرة 
الأبعاد  ثالثية  و�سور  الدقة،  عالية 
بتقنيات  الكامريا  هذه  زودت  كما 
التقاط  على  ت�ساعدها  متطورة 
عدة اإطارات يف اأجزاء من الثانية، 

�سور  لتكوين  بع�ض  مع  ودجمها 
عالية الدقة، بالإ�سافة اإىل م�ست�سعر 
ليزري لإعطاء عمق اأف�سل لل�سور.

ب�سا�سة  اجلهاز  وجاء 
»AMOLED« كبرية، مبقا�ض 6.7 
بو�سة، متالأ كامل م�ساحة الواجهة 
 Qualcomm« الأمامية، ومعالج 
ثماين   »730  Snapdragon
ع�سوائي  و�سول  وذاكرة  النوى، 
 128 داخلية  وذاكرة  غيغابايت،   6
غيغابايت، قابلة للتو�سيع، ومنفذين 
ب�سعة  وبطارية  الت�سال،  لبطاقات 

3700 ميللي اأمبري.

تقنيالإثنني   15   اأفريل  2019  املوافـق  ل09 �شعبان 1440هـ 23

منها مقر�شنة  85٪

ثالثة مليارات �شورة تتم م�شاركتها عرب االنرتنت يوميا 
تراك”  “كوبي  �رشكة  اأ�سدرت 
جمال  يف  تعمل  التي  العاملية 
امللكية  حقوق  وحماية  متابعة 
حول  ال�سنوي  تقريرها  الفكرية 
الإنرتنت.  عرب  ال�سور  م�ساركة 
�سادمة  نتائج  اإىل  التقرير  وي�سري 
واإن كانت متوقعة ن�سبيا فيما يتعلق 
اخلا�سة  الفكرية  امللكية  بحقوق 
بال�سور التي تتم م�ساركتها يوميا 

عرب الإنرتنت.
ل يختلف اثنان على اأن ال�سور التي 
تتم م�ساركتها عرب الإنرتنت قليال 
ما يلتفت من ي�ساركها اإىل حقوق 

ا�ستخدامها واإعادة م�ساركتها مع 
اآخرين. ولكن الأرقام التي اأعلنت 
ت�سورا  لنا  تقدم  ال�رشكة  عنها 
ي�سري  حيث  الق�سية،  هذة  حلجم 
تقرير ال�رشكة اإىل اأن م�ستخدمي 
يقومون  العامل  حول  الإنرتنت 
يزيد عن 3 مليارات  مب�ساركة ما 
اإلكرتونية يوميا، واأن ن�سبة  �سورة 
85٪ من هذة ال�سور تعد مقر�سنة 
تعد �سور  تب�سيطا  اأكرث  اأو مبعنى 
ل ميتلك من ي�ساركها اأو ين�رشها 
احلق يف اإ�ستخدامها نظرا لكونها 
مل  اأخرى  جهة  اأو  ل�سخ�ض  ملكا 

متنح لأحد احلق يف ا�ستخدامها.
تاأتي الوليات املتحدة الأمريكية 
حيث  من  العامل  دول  مقدمة  يف 
بن�سبة  ال�سور املقر�سنة  م�ساركة 
اإجمايل  من   ٪22 عن  قليال  تزيد 
امل�ستخدمة  املقر�سنة  ال�سور 
قارة  وتعد  اأجمع.  العامل  يف 
عام  ب�سكل  ال�سمالية  اأمريكا 
ال�سور  لتلك  ا�ستخداما  الأكرث 
الفكرية  املحمية بحقوق امللكية 
بن�سبة  اأوروبا  تليها   ٪33 بن�سبة 
31٪ ومن ثم اآ�سيا بن�سبة ٪29.3، 
الأقل  فهي  اأ�سرتاليا  قارة  اأما 

الفكرية  امللكية  حلقوق  خمالفة 
الإلكرتونية  ال�سور  ا�ستخدام  يف 

بن�سبة ل تتجاوز ٪1.27.
الدول  قائمة  اأن  بالذكر  جدير 
واملدن الع�رشين الأكرث ا�ستخداما 
لل�سور املقر�سنة قد خلت متاما 
من اأية دولة اأو مدينة عربية، واإن 
اأن  بالإعتبار  الأخذ  من  لبد  كان 
النرتنت  ا�ستخدام  انت�سار  معدل 
يف الدول التي تت�سدر تلك القائمة 
على الأرجح يتجاوز معدل انت�سار 
الدول  من  العديد  يف  النرتنت 

العربية.

»�شام�شونغ« تتحدى كل ال�شركات 
بهاتف غري م�شبوق! 

»Huаwei« تك�شف عن 
واحد من اأف�شل الهواتف قريبا

�سناعة  عمالق  ي�ستعد 
 »Huаwei« الإلكرتونيات 
 20  Honor« هاتف  لإطالق 
منه  جتعل  مبوا�سفات   ،»Pro
يف  الذكية  الأجهزة  اأف�سل  اأحد 

الأ�سواق.
التقنية  املوا�سفات  اأبرز  ومن 
بها  �سياأتي  التي  والفنية 

الهاتف:

- معالج »Kirin 980« ثماين النوى، برتدد 
2.4 غيغاهريتز.

 CPU بتقنية   ،»ARM Mаli-G76« ر�سوميات  معالج   -
.Turbо

- كامريا اأ�سا�سية ثالثية العد�سات، بدقة )48+20+8( ميغابيك�سل.
- كامريا اأمامية بدقة 32 ميغابيك�سل.
- ذاكرة و�سول ع�سوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 256/128 غيغابايت، قابلة للتو�سيع.
OLЕD مبقا�ض 6.1 بو�سة، ودقة عر�ض )2340/1080(  - �سا�سة 

بيك�سل.
- بطارية ب�سعة 3650 ميللي اأمبري، بخا�سية ال�سحن ال�رشيع.

- منفذان لبطاقات الت�سال.
- �رشيحة NFC لنقل البيانات، والدفع الإلكرتوين.

- منفذ 3.5 ملم لل�سماعات.
- ما�سح لب�سمات الأ�سابع مدمج يف ال�سا�سة.

.»FM« م�ستقبل لإ�سارات الراديو -

اآبل تطلق جمموعة وا�شعة من االأجهزة 
االإلكرتونية هذا العام

 TF« �رشكة  يف  م�سادر  ذكرت 
 »International Securities
اأن »اآبل« تنوي  املتخ�س�سة ب�سوؤون التقنية 
الأجهزة  من  متنوعة  جمموعة  اإطالق 

الإلكرتونية هذا العام.
ومن بني هذه الأجهزة، �ستطلق »اآبل« عدة 
ب�سا�سات   ،»iPad« حوا�سب  من  مناذج 
مبقا�ض 10 و12 بو�سة، �ستكون اأول حوا�سب 

لوحية تطلقها ال�رشكة، مزودة بكامريا تعمل 
بتقنيات التعرف على الوجوه، وفيها ما�سح 

لب�سمات الأ�سابع مدمج حتت ال�سا�سة.
نهاية  »اآبل«  تطلق  اأن  املفرت�ض  من  كما 
حوا�سب  من  جديدا  منوذجا  العام  هذا 
فيها  ال�سخ�سية،   »MacBook Pro«
على  قادرة  بو�سة،   13 مبقا�ض  �سا�سات 
بلوحات  ومزودة   ،»6K« فيدوهات  عر�ض 

الأ�سابع،  لب�سمات  ما�سح  فيها  مفاتيح 
و�رشيط حتكم يعمل باللم�ض.

العام  خريف  ال�رشكة  تطرح  اأن  وينتظر 
اجلاري اأي�سا، 3 مناذج جديدة من هواتف 
اأ�سا�سية  بكامريا  مزودة  جميعها  »اآيفون«، 
م�سباح  مع  مو�سوعة  عد�سات،  بثالث 
على  ال�سكل،  مربع  اإطار  يف  الإ�ساءة 

الواجهة اخللفية.

»مايكرو�شوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

انتقد مدير �رشكة »مايكرو�سوفت« املطالبات 
الأخرية الداعية اإىل وقف بيع تقنيات »التعرف 

على الوجوه« جلميع احلكومات العاملية.
اأن  اإىل  �سميث،  براد  ال�رشكة،  مدير  واأ�سار 
القرار �سيكون »قا�سيا«، اإذا ما جلاأت �رشكات 
على  احل�سول  من  احلكومات  ملنع  التقنية 
منع  بهدف  الوجوه«،  على  »التعرف  تقنية 
الأخرية من مراقبة حتركات النا�ض واأفعالها 
منتدى  خالل  ت�رشيحاته  ويف  مكان  كل  يف 
قائال:  �سميث  حتدث  القت�سادي،  دافو�ض 
»ل اأفهم احلجة التي تطالب جميع ال�رشكات 
ولأي  احلكومات  لكافة  التقنية  منح  بوقف 

بعد  �سميث  ت�رشيحات  كان«واأتت  �سبب 
بوقف  حقوقية  وجماعة  منظمة   85 مطالبة 
حني  يف  للحكومات،  ال�سابقة  التقنية  بيع 
من  لكل  ر�ضالتها  املنظمات  هذه  وجهت 
و«غوغل«كما  و«اأمازون«  »مايكرو�سوفت« 
مطلبها،  احلقوقية  املنظمات  بررت 
لتقنية  احلكومات  ا�ستخدام  مبخاوف 
»التعرف على الوجوه« يف »مراقبة وتهديد« 
وغريهم  والالجئني  احلقوقني  النا�سطني 
ويف ال�سياق نف�سه، اأ�ساف �سميث اأن التقنية 
ت�ساعد يف حل عديد من الق�سايا املعقدة، 
»كالعثور على الأطفال املفقودين«، يف حني 

اأكد النا�سطون احلقوقيون اأن القرارات التي 
اإذا  فيما  حتدد  اليوم،  ال�رشكات  تتخذها 
»خوف  يف  �ستعي�ض  القادمة  الأجيال  كانت 
ا�سرتاكها  حال  يف  واملالحقة  التعقب  من 
لدور  ق�سدها  اأو  احلكومة  �سد  مبظاهرة 
حياة  عي�سها  حال  يف  حتى  اأو  عبادة، 

طبيعية«.
واملثري للجدل اأي�سا، هو اأن املدير �سميث 
خماوف  عن  املا�سي  يف  اأعلن  نف�سه، 
متعلقة  مل�ساكل  ال�سابقة،  التقنية  ا�ستخدام 
وحقوق  واخل�سو�سية  العن�رشي  بالتمييز 

الإن�سان. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 
يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.

حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



غربي  الإبتدائية  الرتك  عني  حمكمة  اأدانت 
بارون  ق�ضية  يف  متهمني   10 �ضد  وهران، 
 8 �ضمنهم  من  يايا«  »تي  اخلطري  املخدرات 
اأعوان �رشطة و �ضابط برتبة مالزم اأول ، حيث 
تراوحت الأحكام الق�ضائية الإبتدائية بني 3 و 

6 �ضنوات �ضجنا نافذة يف حق املتهمني .
 املتهمني الذين مت توجيه تهم تكوين  جمعية 
على  والت�ضجيع  الأموال،  تبي�ض  و  اأ�رشار  
الجتار  تهمة  كذا  و  باملخدرات  الإجتار 
ال�ضتفادة من مزايا مبا�رشة  و   ، باملخدرات 
و غري مبا�رشة و عرقلة مهام م�ضالح اأمنية و 

توفري الغطاء ملجرم  فار من العدالة.
الق�ضائية  الهيئة  اأمام  املتهمون  مثل  وقد 
مبحكمة عني الرتك و مت الإ�ضتماع اإىل اأقوالهم 
و اإىل مرافعات هياأة الدفاع ، ليتم اإدانة املتهم 
الرئي�ضي  بارون املخدرات اخلطري »تي يا يّا«  
 3 و  نافذا   �ضجنا  �ضنوات   6 بـ  الفار  و�ضقيقه 

�ضنوات  �ضجنا لأعوان ال�رشطة و ال�ضابط.
املن�رشم   ل�ضهر  جوان  تعود  الق�ضية   وقائع  

الولئية  لل�رشطة  امل�ضلحة  جنحت   بعدما  
يا  »تي  توقيف  من  وهران   لأمن  الق�ضائية 
يا«الذي كان  حمل  بحث  و�ضدرت �ضده اأحكام 
ق�ضائية بينها حكم بـ 20 �ضنة �ضجنا نافذا  و 
ذلك  من خالل  كمني  ن�ضب له بحي »الربكي 
التحقيق معه  �ضابقا« فالو�ضن حاليا و خالل 
اعرتف بوجود �ضبكة  اأغلب اأفرادها من �ضلك 
ال�رشطة تتوا�ضل معه عرب  الهاتف و مكنته يف 

الأمن  مقابل  الفرار   من قب�ضة  كل مرة من 
حتريات  بعدها  لتبا�رش  متفاوتة  مالية   مبالغ 
مكثفة انتهت بتوقيف اأفراد ال�ضبكة من رجال 
يف  وحماكمتهم   احلب�ض   اإيداعهم   و  الأمن  
عديدة  اأيام  بعد  ك�ضفها  مت  مدوية  ف�ضيحة 
قناطري   7 و  »البو�ضي«  ف�ضيحة  اإكت�ضاف  عن 
من الكوكايني مبيناء وهران قادمة من اإ�ضبانيا 

عرب �ضفينة »فيفا ماري كوري«. 

�أ. بن عطية

كانو� يوفرون �حلماية لبارون �ملخدر�ت �خلطري » تي يايا'

اإدانة 8 اأعوان و�شابط �شرطة لتهريب 
املخدرات بوهران

�لإقليمية  �ملجموعة 
للدرك �لوطني بالعا�صمة

حملة حت�شي�شية 
حول قانون املرور

للدرك  الإقليمية  املجموعة  نظمت 
حت�ضي�ضية  حملة  باجلزائر  الوطني 
عرب خمتلف نقاط املراقبة وال�ضدود 
الثابتة باإقليم اجلزائر العا�ضمة  وكذا 
اأجل  من  امل�ضافرين  نقل  حمطات 
حت�ضي�ض م�ضتعملي الطريق بالأ�رشار 
احرتام  عدم  عن  الناجتة  الوخيمة 
التداعيات  بحكم   ، املرور  قانون 
املرور  حوادث  عن  الناجتة  ال�ضلبية 
و  الإجتماعية  امل�ضتويات  كل  على 
لهذه  حلول  اإيجاد  بغية  القت�ضادية 
الفاعلة  القوى  جميع  مب�ضاركة  الآفة 

يف ميدان الأمن املروري .    
جت�ضيد  اإطار  يف  احلملة  هذه  تندرج 
قيادة  طرف  من  امل�ضطرة  الأهداف 
الأمن  بخ�ضو�ض  الوطني  الدرك 
املروري بهدف رفع درجة الوعي لدى 
الإفراط  خماطر  من  خا�ضة  ال�ضواق 
عدم  اخلطري  التجاوز  و  ال�رشعة  يف 
املناورات   ، الأمان  م�ضافة  اإحرتام 
اخلطرية ، ال�ضري على الي�ضار ، التعب 
الإلهاء  م�ضادر  تفادي   ، الإرهاق  و 
اأثناء ال�ضياقة و خماطر الزوايا امليتة 

و جمالت الروؤية  .
مطويات  توزيع  احلملة  هذه  ي�ضاحب 
تت�ضمن  الطريق  م�ضتعملي  على 
ال�ضياقة  قواعد  بخ�ضو�ض  توجيهات 
ال�ضليمة ، مب�ضاركة جمعيات و اأطراف 
فاعلة من املجتمع املدين عرب نقاط 

املراقبة وال�ضدود الثابتة .

ت�صجيع �ملقاولتية لدى �ل�صباب �أ�صحاب �مل�صاريع

عنابة  Start-up Weekendراعي  Ooredoo

هو �لثاين بعد وثيقة بن غوريون

نتنياهو يعّد مفهوما جديدا للأمن القومي 

�أمن ولية �مل�صيلة 

توقيف �شخ�شني بتهمة حماولة القتل
�لبليدة

اإنقاذ �شخ�ص �شقط داخل بئر بعمق 40 مرت 

املواهب  لإبداع  تُوا�ضلOoredooدعمها 
حدث   يف  كراٍع  بامل�ضاركة  ال�ضابة  اجلزائرية 
الذُي   »Start-up Weekend Annaba«
باملدر�ضة   2019 اأفريل   13 اإىل   11 من  ن�ضم 

العليا للتقنيات ال�ضناعية بعنابة.
جمع هذا احلدث اأكرث من 80 م�ضارًكا،ل�ضيما 
ومبتكرون  ُم�ضممون،قانونيون  ُمطورون، 
خمتلف  من  طالب  وكذا  الت�ضويق  جمال  يف 

اجلامعات واملدار�ض الكربى اجلزائرية تهدف 
املقاولتية  الروح  تعزيز  اإىل  املبادرة  هذه 
م�ضابقة  اإطار  يف  وذلك  املوؤ�ض�ضات  ان�ضاء  يف 
خرباء  من  مكونة  حتكيم  جلنة  عليها  اأ�رشفت 
املوؤ�ض�ضات  وممثلي  وم�ضتثمرين  ومقاولني 

الراعية.
يف ختام امل�ضابقة،كافاأتOoredooا�ضحاب 
بالدعم  تزويدهم  الفائزة من خالل  امل�ضاريع 

حا�ضنتها  يف  اأولية  وح�ضانة  اللوج�ضتي 
التكنولوجية بعنابة وو�ضع يف متناولهم خرباتها 
جت�ضيد  من  لتمكينهم  الت�ضالت  جمال  يف 

م�ضاريعهم.
م�ضاركة Ooredoo يف هذا احلدث الهام يعترب 
مرافقة  يف  املتمثلة  ا�ضرتاتيجيتها  من  جزء 
حمتوى  واإن�ضاء  املبتكرة  امل�ضاريع  حاملي 
رقمي »م�ضنوع يف اجلزائر« من خالل برنامج 

Start )tStartوiStart( الذي مت اإطالقه عام 
2013 والذي �ضمح مبرافقة 29 �رشكة تكنولوجية 
مت  �رشكة  ع�رشين  حوايل  ذلك  يف  مبا  نا�ضئة 
حا�ضناتOoredoo،وتكوين  يف  اإيواوؤها 
لالأجهزة  منوذًجا   20 �ضاب،واإن�ضاء   5400
وكذا  بها  خمتربالبتكاراخلا�ض  يف  املت�ضلة 
اأكرثمن  حققت  النقالة  للهواتف  تطبيًقا   273

مليوين حتميل.

بنيامني  ال�ضهيوين  العدو  وزراء  رئي�ض  يعكف 
قومي  اأمن  نظرية  �ضياغة  على  نتنياهو 
جديدة، حتت عنوان »املفهوم الأمني 2030«، 
ال�ضيا�ضي  الوزراء  جمل�ض  على  �ضيطرحها 

الأمني فور ت�ضكيل حكومته اجلديدة.
هذه  وتنقيح  اإعداد  على  نتنياهو  وا�ضتغل 
م�ضادر  وح�ضب  اأ�ضهر،  عدة  طوال  الوثيقة 
كبار  مع  بالت�ضاور  كتبها  بيبي  فاإن  غربية، 
وال�ضابقني  احلاليني  والأمن  الدفاع  م�ضوؤويل 
يف البالد، وهذه هي املرة الثانية التي يحدد 

الأمني  »املفهوم  ال�ضهيوين   الكيان  فيها 
هذا  �ضاغ  من  اأول  كان  اإذ  للدولة،  القومي« 
وزراء  رئي�ض  واأول  الدولة،  موؤ�ض�ض  املفهوم 
دافيد بن غوريون، الذي يو�ضك نتنياهو على 
يف  فرتة  اأطول  �ضاحب  لقب  منه  ينتزع  اأن 

من�ضب رئي�ض الوزراء. 
ومتثل وثيقة نتنياهو تغيريا جذريا يف املفهوم 
الأمني   للكيان ال�ضهيوين، وهي انعكا�ض كامل 
لل�ضيا�ضة الدولية، وخا�ضة الأمريكية جتاه تل 
اأبيب، كما متثل تغيريا جذريا يف �ضيا�ضته اإزاء 

الفل�ضطينيني، اإذ ي�ضعى فيها اإىل اإعادة تعريف 
املفاهيم الأ�ضا�ضية، مثل حل الدولتني الذي 
يتجاهله متاما، ومبداأ الأر�ض مقابل ال�ضالم، 
اأن  اإذ  اأبدا،  ذكره  على  ياأتي  يعد  مل  الذي 
»تراكم التهديدات« التي تواجهها »اإ�رشائيل« 
يتطور على مر ال�ضنني، وحتتوي وثيقة نتنياهو 
ت�ضورا وا�ضحا لبناء القوة، كما حتتوي ب�ضكل 
ويقول  للتهديدات  تعريف  على  اأ�ضا�ضي 
نتنياهو يف وثيقته التي مل يك�ضف عنها حتى 
الآن، اإنه من الآن ف�ضاعدا ، �ضرتتبط ميزانية 

ل«اإ�رشائيل«و�ضت�ضمل  القومي  بالناجت  الدفاع 
على الأقل 6 يف املائة منه.

وهذا الربط بني الإنفاق الوطني على الإنتاج 
الجتاه  مع  ويتناق�ض  م�ضبوق  غري  والدفاع 
الوا�ضح يف حماولة تخفي�ض الإنفاق الدفاعي 
الأمر  الإ�رشائيلي،  القومي  بالناجت  مقارنة 
وا�ضتمرار  النمو  ت�ضارع  اإىل  �ضيوؤدي  الذي 
الإنفاق  تقلي�ض  ولي�ض  القت�ضادية،  التنمية 
الدفاعي، وهو اأمر يناق�ض فيه نتنياهو معظم 

القت�ضاديني.

احل�رشي  لالأمن  ال�رشطة  م�ضالح  قامت 
�ضخ�ضني  بتوقيف   ، امل�ضيلة  بولية  الثامن 
وحماولة  اأ�رشار،  جمعية  تكوين  تهمة  عن 
الق�ضية  هذه  جاءت  حيث  العمدي،  القتل 
امل�ضالح  لذات  معلومات  ورود  اإثر  على   ،
مفادها وقوع �ضجار بالأ�ضلحة البي�ضاء باأحد 
ذات  تنقل  ،وبعد  الخت�ضا�ض،  اإقليم  اأحياء 
الأمر  اأين وجدت  املكان  اإىل عني  امل�ضالح 
يتعلق باعتداء بال�ضالح الأبي�ض راح �ضحيته 

بطعنة  م�ضاب  كان  اأحدهم  اأ�ضخا�ض  اأربعة 
من  ا�ضتفاد  اأين  الرقبة  م�ضتوى  على  خنجر 
�ضهادة طبية عجزية بها 30 يوما وعلى اإثره 
الق�ضية  يف  حتقيق  امل�ضالح  ذات  فتحت 
و�ضماع  اإقليميا  املخت�ضة  النيابة  اإعالم  بعد 
جميع الأطراف على حما�رش ر�ضمية واإجناز 
ال�ضالفي  ملف ق�ضائي �ضد امل�ضتكى منهما 
الذكر وتقدميهما  اأمام وكيل اجلمهورية لدي 

حمكمة امل�ضيلة .

املدنية  احلماية  غطا�ضي  فرقة  جنحت 
الأماكن  يف  التدخل  فرقة  مع  بالتن�ضيق 
املدنية  احلماية  ملديرية  التابعة  الوعرة 
بولية البليدة يف اإنقاذ �ضخ�ض �ضقط ببئر 
ك�ضفت عنه  بعمق حوايل 40 مرت، ح�ضبما 
ذات  اأو�ضح  و  ذات امل�ضالح،  الأحد  اأم�ض 
اأم�ض  م�ضاء  بالغ  تلقي  فور  اأنه  امل�ضدر 
من  يبلغ  �ضخ�ض  ب�ضقوط  يفيد  ال�ضبت 

مرت   40 حوايل  بعمق  ببئر  �ضنة   46 العمر 
)�رشق  ال�ضومعة  ببلدية  الغرابة  مبركز 
الفور  على  امل�ضالح  ذات  تدخلت  الولية( 
اأين متكنت من انقاذه بعد مرور 40 دقيقة 
من بدء العملية و اأ�ضافت ذات امل�ضالح اأنه 
مت حتويل ال�ضخ�ض املعني فور اإخراجه من 
البئر نحو املوؤ�ض�ضة الإ�ضت�ضفائية ببوفاريك 

اأين يتواجد يف حالة �ضحية جيدة.
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�لبويرة

�شقوط امراأة من الطابق 
الرابع مب�شدالة

تدخلت �ضبيحة اأم�ض فرقة احلماية املدنية 
مب�ضدالة �رشق عا�ضمة ولية البويرة ، لنقل 
اإىل امل�ضت�ضفى املحلي  تبلغ 49 �ضنة  امراة 
على اثر �ضقوطها من الطابق الرابع بعمارة 
تقع يف حي بوكريف عي�ضى ، واأكدت م�ضادر 
طبية ليومية » الو�ضط » اأن ال�ضحية تعاين من 
اجل�ضم  اأنحاء  خمتلف  يف  متعددة  اإ�ضابات 
 ، املركزة  العناية  م�ضلحة  يف  ترقد  وهي 
فيما فتحت امل�ضالح الأمنية حتقيقا معمقا 
من  جوا  خلفت  التي  الأليمة  احلادثة  يف 

الذعر والهلع و�ضط �ضكان احلي .

�أح�صن مرزوق

غليز�ن

مواطنو املطمر يحتجون 
على تدين اخلدمات ال�شحية

املطمر  دائرة  �ضكان  من  الع�رشات  نظم 
وقفة  اأم�ض  اأول  اأم�ضية  غليزان  بولية 
املتعددة  العيادة  مقر  اأمام  احتجاجية 
احتجاجا  باملنطقة  الوحيدة  اخلدمات 
اخلدمات  وتدين  الأو�ضاع  تردي  على  منهم 
من  جملة  طرحوا  املحتجون  ال�ضحية 
املطالب تت�ضدرها م�ضلحة التوليد ، قابالت 
اإىل  اإ�ضافة   24/24 اإ�ضعاف  وتوفري �ضيارة 
املناوبة  طبيب  وحتويل  الأ�ضعة  م�ضلحة 
متعددة  العيادة  وف�ضل  طغيانه  ب�ضبب 
العمومية  املوؤ�ض�ضة  عن  املطمر  اخلدمات 
لل�ضحة اجلوارية يلل حيث هدد املحتجون 
بالت�ضعيد يف الأيام املقبلة مطالبني بتدخل 
احلقائق  لتق�ضي  جلنة  واإيفاد  الو�ضايا 
فيها  يتخبط  التي  الأو�ضاع  على  والوقوف 
ال�ضكان اجلدير بالذكر اأن ال�ضلطات املحلية 
كان  الديوان  رئي�ض  يتقدمهم  لولية غليزان 
املحتجني  عن  ممثلني  مبجموعة  لقاء  له 
الو�ضايا  ووعدهم برفع جملة املطالب اىل 
املحتجون  فيه  هدد  وقت  يف  فيها  للنظر 
مبوا�ضلة الحتجاج اإىل غاية جت�ضيد الوعود 

وال�ضتجابة ملطالب ال�ضكان .
�س  �أ

معظم ال�شوريني غري 
اآمنني غذائيا

نحو  �ضوريا  يف  غذائيا  الآمنني  ن�ضبة  بلغت 
33 يف املئة، يف ظل متو�ضط اإنفاق �ضهري 
بنحو  يزيد  مبا  لرية،  األف   116 اإىل  ي�ضل 
البالغ  الأجور  متو�ضط  عن  اأ�ضعاف  ثالثة 

35 األفا.
اأجراه املكتب املركزي  وبينت نتائج م�ضح 
لالإح�ضاء، و�ضمل 11 من اأ�ضل 14 حمافظة 
 28.7 بلغت  الآمنني  غري  ن�ضبة  اأن  �ضورية، 
معر�ضون   )%38.1( والباقيون  املائة،  يف 
ن�ضبة  اأعلى  واأن  الغذائي،  الأمن  لنعدام 
حمافظة  يف  �ضجلت  غذائي  اأمن  انعدام 
القنيطرة  تلتها   ،%53 جتاوزت  اإذ  حماة 

بـ46%، وحلب بـ%36.6.
الدميوغرايف  »امل�ضح  نتائج  واأظهرت 
الأغرا�ض  املتعدد  املتكامل  الجتماعي 
لعام 2017« الذي ن�رش املكتب نتائجه على 
الريف  اأن هناك جتان�ضا بني  اأم�ض،  موقعه 
واحل�رش من ناحية ن�ضبة الأ�رش التي تعاين 
هذا  اأن  لفتا  وكان  الغذائي،  الأمن  انعدام 
تزيد  اإذ  الريف،  يف  قليال  يرتفع  املوؤ�رش 
ن�ضبة الأ�رش غري الآمنة غذائيا هناك، باأكرث 

من 5%، عن مثيالتها يف احل�رش.

عبد�لبا�صط بديار
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