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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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املحلل ال�شيا�شي
 زهري بوعمامة :

على اجلي�ش منع 
تعقد الأزمة 

هددت بالت�شعيد

النقابات تقاطع وزير
 الرتبية اجلديد

�شلل كامل يف جامعات الغرب اجلزائري  

�ضبح ال�ضنة البي�ضاء
 يلوح يف الأفق
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ال�صحة  م�ؤ�ص�صات  خمتلف  تعاين 
نق�ص  من  البليدة  ب�الية  اجل�ارية 
يف عدد االأطباء االأخ�صائيني وكذا 
اأثر  الذي  االأمر  الطبية  املعدات 
ال�صحية  اخلدمات  ن�عية  على 
املقدمة للم�اطن ح�صبما جاء يف 
و  النظافة  و  ال�صحة  للجنة  تقرير 
ال�صعبي  باملجل�ص  البيئة  حماية 

ال�الئي.
الذي تطرق  التقرير  و ك�صف هذا 
ل��صعية خمتلف م�ؤ�ص�صات ال�صحة 
متعددة  العيادات   ( اجل�ارية 
العالج(  قاعات  و  اخلدمات 
عن  ال�الية  تراب  عرب  امل�زعة 
عرب  م�صرتكة  نقائ�ص  ت�صجيل 
التي  ال�صحية  امل�ؤ�ص�صات  اأغلبية 

يف  �صاهمت  ذلك  من  بالرغم 
م�صت�صفيات  على  ال�صغط  تخفيف 
نق�ص  م�صكل  يت�صدرها  ال�الية، 
نق�ص  كذا  و  االأخ�صائيني  االأطباء 

اأو تعطل 
االأجهزة الطبية.

بلغ  فقد  امل�صدر  ذات  فبح�صب 
التي  الطبية  الفح��صات  عدد 
الن�ع  هذا  م�صت�ى  على  قدمت 
ال�صنة  خالل  ال�صحية  الهياكل  من 
فح�ص  ب2.828.469  املن�رصمة 
و  عام  فح�ص  منها   1.833.352
متخ�ص�ص  طبي  فح�ص   229.468
االأطباء  نق�ص  ب�صبب  فقط 

االأخ�صائيني.
الطاقم  اأفراد  نق�ص  جانب  اإىل  و 

الطبي امل�رصف على هذه العيادات 
هذه  ت�صجل  العالج  قاعات  كذا  و 
االأخرية م�صكال اآخر اأرق املر�صى 
تلقي  اأجل  من  عليها  املرتددين 
املعدات  تعطل  وه�  اآال  العالج 
الطبية على غرار اخلا�صة باجراء 
كذا  و  الطبية  التحاليل  و  االأ�صعة 
اقتناء  اأو  اإ�صالحها  يف  التقاع�ص 

اأخرى جديدة.
اأربعة  ت�صم  البليدة  والية  اأن  يذكر 
م�ؤ�ص�صات لل�صحة اجل�ارية ت�رصف 
على ت�صيري 102 قاعة عالج بحيث 
الطبية  ال�حدة  االأخرية  هذه  تعد 
العالجات  لتلقي  للم�اطن  االأقرب 
باالإ�صافة  االأولية هذا  و  القاعدية 

اإىل 36 عيادة متعددة اخلدمات.

بني 14 �إىل 15 �أفريل 2019

�إرهاب �لطريق يح�شد �أرو�ح4 �أ�شخا�ص

�لبليدة

تقرير �أ�شود حول قطاع �ل�شحة

خبر في 
صورة

تطوير منظومة �لتعليم �لقر�آين باجلز�ئر    

�إن�شاء مقر�أة قر�آنية على
 �الأقل يف كل والية

بوقرة يتوج بطال لرديف 
�لدوري �لقطري

الرديف  بط�لة  بلقب  ب�قرة  جميد  اجلزائري  املدرب  ت�ج 
الذي ي�رصف عليه،  الدحيل  ناديه  القطري وذلك رفقة  للدوري 
الرائع  م�ص�اره  ال�صابق  اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�ا�صل  حيث 

يف �صف�ف ناديه من خالل قيادته اإىل اللقب الثاين
للبط�لة القطرية للم��صم الثاين على الت�ايل وه� الذي ب�صم على 

م�رصوع مدرب كبري يف امل�صتقبل.

 14 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اإىل 15 اأفريل 2019 و اإىل غاية 
�صبيحة هذا الي�م على ال�صاعة 
خالل  )اأي  �صباحا  الثامنة 
�صجلت  االأخرية(  �صاعة   24
املدنية  احلماية  وحدات 

مناطق  عــدة  تدخل يف   2802
خمتلفة من ال�طن وهذا على 
اإثر تلقي مكاملات اال�صتغـاثة 
هذه  امل�اطنني،  طرف  من  
خمتلف  �صملت  التدخالت 
احلماية  اأن�صطة  جماالت 

املتعلقة  �ص�اء  املدنية 
احل�ادث  املرور،  بح�ادث 
ال�صحي،  االإجالء  املنزلية، 
االأجهزة  و  احلرائق  اإخمــاد 

االأمنية ...الخ.
حيث تدخلت وحدات احلماية 

املدنية على اثر عدة ح�ادث 
االأكرث دم�ية   املرور منها 04 
اأ�صخا�ص   04 وفاة  يف  ت�صببت 
 ، بجروح  اأخر   01 اإ�صابة  و 
اإىل خمتلف  ال�صحايا  نقل  مت 

امل�صت�صفيات .

الدينية  ال�ص�ؤون  وزير  اأكد 
اأم�ص  بلمهدي  ي��صف  واالأوقاف 
على  العا�صمة  باجلزائر  االثنني 
تعليم  منظ�مة  تط�ير  اأهمية 
القراآن الكرمي و الذي يعد »ح�صن 
تك�رصت  بف�صله  الذي  االأمة« 

اجلي��ص اال�صتعمارية. 
واأو�صح ال�زير خالل اللقاء االأول 
وع�صية  ال�الئية  االإقراء  لهيئات 
االحتفال بي�م العلم املتزامن مع 
16 افريل من كل �صنة بان القراآن 
احل�صني  احل�صن  »ه�  الكرمي 
اجلي��ص  تك�رصت  وبها  لالأمة 
 ، اال�صتيطانية«  اال�صتعمارية 

داعيا العلماء واالإطارات 
يف  والتباحث  املناق�صة  اإىل 
التعليم  منظ�مة  »لتط�ير  ور�صة 

القراآين«.
املقرئني  بدور  بلمهدي  واأ�صاد 
القراآين  التعليم  واأ�صاتذة 
والهيئات  واملجال�ص  واملفت�صني 
القراآنية و الذين »يع�د لهم الف�صل 
كتاب  حفظة  من  اأجيال  �صنع  يف 
الي�م يف مقدمة املراتب  اهلل هم 
والفائزين باجل�ائز الدولية«،ومن 
الروؤى  ت�حيد  اللقاء  اأهداف  بني 
بهيئات  املتعلقة  والت�ص�رات 
االإقراء ال�الئية وحتديد اأهدافها 

هيكلتها  وت�حيد  ومراميها 
اإطارها  و�صبط  التنظيمية 

القان�ين.
لتحديد  ور�صات  اأطلقت  وقد 
لهيئات  العامة  االأهداف  و�صياغة 
التنفيذ  االآليات  و�صع  مع  االإقراء 
لالإ�صهام يف ترقية التعليم القراآين 
والزوايا  واملدار�ص  امل�صاجد  يف 
االأئمة  تك�ين  خالل  من  وذلك 
التعليم  واأ�صاتذة  واملر�صدات 
القراآين واجازتهم يف رواية ور�ص 
واالرتقاء  االأقل  على  نافع  عن 
الكرمي  القراآن  حفظة  مب�صت�ى 

من خمتلف الفئات.

م�صابقات  تاأطري  يف  يبحث  كما 
القراآن الكرمي وم�صاعدة الكفاءات 
املجازين  القراء  من  ال�الية  يف 
والقارئات املجازات على متابعة 

االإجازات املمن�حة وذلك من 
وقارئات  قراء  كل  اإح�صاء  خالل 

ال�الية من القطاع او من خارجه 
الهيئة وو�صع  واحت�ائهم يف اطار 

�رصوط ملنح االجازة.
البحث  نقاط  اي�صا  بني  ومن 
االأقل  على  واحدة  مقراأة  ان�صاء 
يف  وامل�صاهمة  والية  كل  يف 

وت�رصه  الكرمي  بالقراآن  العناية 
االجتماعية  االو�صاط  يف خمتلف 
املرجعية  على  واملحافظة 
مراجعة  يف  وامل�صاهمة  ال�طنية 
ال�رصيف  ن�صخ امل�صحف  وتدقيق 

على م�صت�ى  ال�اليات.

عني �لو�شط�لثالثاء  16   �أفريل  2019  �ملو�فـق  ل10 �شعبان 1440هـ 2

�حلر�ك يذهل متحدثا 
با�شم �حلكومة �لربيطانية
يف  الربيطانية  احلك�مة  با�صم  املتحدث  و�صف 
ال�رصق االأو�صط و�صمال اأفريقيا، اإدوين �صم�ئيل، 
احلراك ال�صعبي يف اجلزائر باملده�ص، م�ؤكدا باأن 
التعا�صد االإجتماعي احلا�صل �صي�صاعد يف التطلع 

اإىل م�صتقبل اأف�صل واأكرث اإ�رصاقا.
وقال اإدوين �صم�ئيل، يف تغريدة له على ت�يرت :”اإن 
” اجليل القدمي” ي�صاند” اجليل اجلديد يف التطلع 
 .“ اجلزائر  اإ�رصاقا يف  واأكرث  اأف�صل  م�صتقبل  اإىل 
اجلزائريات  الن�صاء  قدرة  يعك�ص  وذلك  متابعا:” 
على قيادة التغيري وامل�صي نح� االأمام يف كل زمان 

ومكان”.

�لو�شط:2019/04/16

�إ�شهار



جبهات عدة ت�ضغط عليه 

ت�ضييق �خلناق على �أويحيى  
جتمعت الأوراق املت�ضاقطة عن �ضخ�ص اأحمد اأويحيى، بداية من الت�ضدعات داخل احلزب 

والتح�ضري للهيئة ال�طنية لتح�ضري امل�ؤمتر ال�ضتثنائي اجلامع، والتي بلغت اأوجها مع الت�ضدع 
الذي انك�ضف بينه وبني ذراعه الأمين �ضديق �ضهاب ودع�ة بع�ضهما البع�ص لال�ضتقالة، لتنهي 

بتقرير البنك املركزي ح�ل طبع النق�د.
 �ص.ب

واملناف�س  من جهته جدد القيادي 
العامة للحزب  الأمانة  لأويحيى يف 
دعوته  مالح،  بلقا�سم  �سابقا، 
لأويحيى لال�ستقالة الفورية لتجنيب 
الإ�ستحقاقات  يف  تقهقره  احلزب 
باأن  موؤكدا  القادمة،  الإنتخابية 
يف  اإ�ستنثائي  موؤمتر  عقد  مطلب 
اأويحيى  حممال  �رشعي،  الأرندي 
م�سوؤولية و�سع احلزب على م�ستوى 
جعله  وراء  واأنه  ال�سعبية  القاعدة 
مرفو�سا، واأن ا�ستمرار الو�سع على 
ما هو عليه �سيجعل من دخوله لأي 
معرتك انتخابي لن يجني منه �سوى 
بح�سبه  يقت�سي  ما  وهو  ال�سفر، 

ت�سفية احلزب من الدخالء.
بيان  على  رد  ثانية  جهة  من 
املكتب الوطني للحزب اأول اأم�س، 
بالنقالبيني،  و�سفهم  والذي 
ول  ت�سحيحيني  :«ل�سنا  قائال 
ت�سفية  يف  نرغب  نحن  اإنقالبيني 
جعلوا  الذين  الدخالء  من  احلزب 
قبل  من  لالإهانة  يتعر�س  الأرندي 

املواطنني«.
الر�سمي  الناطق  دعا  واأن  و�سبق 
�سهاب  �سديق  �سابقا  للحزب 
اإىل  مالح  بلقا�سم  والقيادي 
للحزب  ا�ستثنائي  موؤمتر  تنظيم 

�سهاب  لي�سيف  اجلاري،  ال�سهر 
اأم�س  اإعالمية،  ت�رشيحات  يف 
النايف،  الأرندي  بيان  على  ردا 
نحو  اإجته  وكعادته  “اأويحيى  اأن 
تقدمي املغالطات للراأي العام، يف 
املوؤمتر  حت�سري  جلنة  على  رده 
على  مركزا  اجلامع،  ال�ستثنائي 
ف�سله  الذي  الأ�سا�سي  القانون 
اإليه  ليحتكم  بنف�سه وعلى مقا�سه 
وبكل  هواه  ح�سب  ال�رشورة  عند 

دكتاتورية، بح�سب �سهاب.
واعترب نف�س املتحدث باأن م�سكلة 
الأرندي اليوم تتعدى بكثري الطابع 
فامل�سكلة  والتنظيمي،  النظامي 
متهما  ح�سبه،  بامتياز  �سيا�سية 

للوطن  بالإ�ساءة  العام  الأمني 
من  ولالآلف  اجلزائري  ولل�سعب 
الب�سع  با�ستغالله  املنا�سلني، 
التي  والن�سباط  الوفاء  ل�سفات 
اإن  �سهاب  بها”. وت�ساء  يتحلون 
حت�سل  التي  اإم�ساء   337 كان 
م�سبوهة  بطرق  اأويحيى  عليها 
اأع�ساء  من  وب�سغط  وملتوية 
املكتب الوطني والأمناء الولئيني 
للحزب ح�سبه، يكون لهم اأثر يذكر 
اجلزائريني  من  املاليني  اأمام 
يوؤكدون  والذين  واجلزائريات، 
لهذا  القاطع  رف�سهم  جمعة  كل 
القادة  من  باإعتباره  ال�سخ�س 
الفعليني واملنفذ الر�سمي لأجندة 

الد�ستورية،  غري  القوى  وقرارات 
جليا  تبني  قد  باأنه  يقول  مردفا 
لعامة املواطنني وللراأي العام، اأن 
مت�سك اأويحيى مبن�سبه على راأ�س 
احلزب يهدف اإىل ا�ستكمال تنفيذ 
ل�رشب  م�سبوط وحمكم  خمطط 
احلراك الوطني والنيل من الإرادة 
ال�سعبية والزج بالبالد نحو طريق 
ترتيب  لها  يت�سنى  حتى  م�سدود، 
والهدف  الأوراق  وخلط  اأمورها 
دائما البقاء يف �سلطة بطريقة اأو 
دائما  الأهم  باأن  م�سيفا  باأخرى، 
بالن�سبة لأويحيى هو اإر�ساء اجلهة 

التي يتلقى منها الأوامر.

نددت بقرار ا�ضتدعاء الهيئة الناخبة 

نقابة �ضناباب تعلن  �لدخول يف �إ�ضر�ب وطني �ضامل 
.           ن�ضاند مطلب ال�ضعب احلراك با�ضتقالة الباءات الثالثة 

ندد رئي�س نقابة  النقابة الوطنية 
الدارة  مل�ستخدمي  امل�ستقلة 
ر�سيد  »ال�سناباب«  العمومية 
با�ستدعاء  ،«ال�سناباب«   مالوي 
الهيئة الناخبة لتنظيم انتخابات 
 4 اإجراءها  يف  املزمع  رئا�سية 
جويلية القادم«،موؤكدا اأن النقابة 
ال�سعب  مطلب  مع  متخندقة 
الراف�س لتويل بن �سالح رئا�سة 
يف  الدخول  عن  ،معلنا  الدولة  
رف�سا  �سامل  وطني  اإ�رشاب 

لالإنتخابات الرئا�سية. 
اإتهم مالوي الأم�س عند حلوله 
جريدة  فرووم  على   �سيفا 
الأطراف  بع�س  »لوكوريي« 
يف  البالد  اإدخال  مبحاولتها 
الدخول يف  عن  معلنا   احلرب، 
اإ�رشاب وطني �سامل ليوم واحد 
القطاعات  جميع  فيه  ت�سارك 
رف�سا  املقبلة  الأيام  خالل 
القادر  الدولة عبد  رئي�س  لقرار 
النتخابات  بتنظيم  �سالح،  بن 
الرئا�سية يوم 4 جويلية القادم. 

بت�سعيد  املتحدث  وتوعد 
اأبعد احلدود يف  اإىل  الإحتجاج  
بقرارها  ال�سلطة  مت�سكت  حال 
الرئا�سية   النتخابات  بتنظيم 

م�سريات  تنظيم  »�ستتم  ،قائال 
 48 عرب  ومظاهرات  حا�سدة 
تنظيم  مع  للقرار  رف�سا  ولية 
اأن  على  �سامل  وطني  اإ�رشاب 

ت�سارك فيه جميع القطاعات«.
هذا  باأن  املتحدث  واأكد 
جميع  فيه  �ست�سارك  الإ�رشاب 
النقابات والأحزاب  القطاعات، 
ال�سيا�سية وكل فعاليات املجتمع 
هذا  يف  بقوة  للم�ساركة  املدين 
على  اأكرث  لل�سغط  الإ�رشاب 
ما  ا�ستقالت  لتقدمي  ال�سلطة 

ي�سمى بـ«الباءات الثالثة« .
انه  على  مالوي  و�سدد   
ال�سلطة  مت�سك  حال  »يف 
�ستدعو  وتعنتها  بالنتخابات 
نقابة »ال�سناباب« وممثليها عرب 
لعدم  املوظفني  ،وكذا  الوطن 
امل�ساركة يف تنظيمها ويف نف�س 

الوقت اإ�رشاب عام �سامل«.
الق�ساة  اإعالن  بخ�سو�س  و 
عن  لالإ�رشاف  مقاطعتهم 
ذات  فقال   ، النتخابات 
انتخابات  »تنظيم  اأن  املتحدث 
عليها  الق�ساة  اإ�رشاف  بدون 
اأكرث،  تاأزما  الو�سع  �سيزيد 
اأعلن  ال�سارع  واأن  ل�سيما 

النتخابات  هذه  القاطع  رف�سه 
نحو  تتجه  البالد  �سيجعل  مما 

»منعرج �سيق«.
من جانبه ا�ستبعد ر�سيد مالوي 
»م�ساركة الأحزاب ال�سيا�سية يف 
النتخابات الرئا�سية املقرر يف 
يودع  »لن  انه  قائال  جويلية«،   4
تر�سحه  ملف  حزب  رئي�س  اأي 
احلدث،  هذا  يف  للم�ساركة 
با�ستثناء املرت�سح احلر ال�سابق 
اأنه  قال  الذي  لغديري«  على 
النتخابات  يف  م�ساركته  اأعلن 
الأخرى«،  الأحزاب  عك�س 
منوها يف هذا الإطار اأن »اأغلبية 
للحراك  ان�سمت  القطاعات 
تنظيم  ي�ستحيل  مما  ال�سعبي 

هذه النتخابات«.
 ويف �سياق اآخر دعا رئي�س نقابة 
ممثلني  »تعيني  اإىل  »ال�سناباب« 
اأن  على  ال�سعبي  احلراك  عن 
لدى  مقبولة  �سخ�سيات  تكون 
تعاملت  قد  تكون  ول  ال�سعب 
عبد  ال�سابق  الرئي�س  نظام  مع 
اأنه  موؤكدا  بوتفليقة«،  العزيز 
حيث  ذلك  لتعيني  الوقت  »حان 
�ست�ساهم هذه اخلطوة يف تنظيم 
مالوي  وا�سار  اأكرث«.  احلراك 

امل�ستقلة  الوطنية  »النقابة  اأن 
العمومية،  الإدارة  مل�ستخدمي 
ال�سعبي  للحراك  م�ساندة  كانت 
فيفري   22 بتاريخ  بدايته  منذ 
احتجاج  نظمت  حيث  املا�سي، 
وطني يوم 25 مار�س، واأكدت اأن 
ودافع  للجميع،  فر�سة  احلراك 
تاريخي  اإجناز  لتحقيق  قوي 
ي�سمح باملرور اإىل دولة القانون 
النقابة  ان  م�سيفا  واحلريات، 
لكل  رف�سها  عن  اي�سا  عربت 
الأجنبي، من  التدخل  حماولت 

اأي طرف كان ويف اأي وقت«.
مالوي  دعا  اأخرى  جهة  من 
تعمل  التي  النقابات  »جميع 
الحتاد  غرار  على  النظام  مع 
اإىل  اجلزائريني  للعمال  العام 
وم�ساندة  الفورية  »ال�ستقالة« 
اأن  كا�سفا  ال�سعبي«،  احلراك 
لإن�ساء  دفعت  احلراك  »�سحوة 
للنقابات  تابعة  تنظيمات 
حقوق  عن  الدفاع  على  تعمل 
اخلا�سة،  باملوؤ�س�سات  العمال 
تعمل  الأخرية  هده  اأن  باعتبار 
العمال  تخدم  ل  قوانني  وفق 

واملوظفني.
اإميان ل�ا�ص 

24 �ضاعةالثالثاء  16   اأفريل  2019  امل�افـق  ل10 �ضعبان 1440هـ 3

ال�سابق  احلكومة  رئي�س  وازن 
مولود حمرو�س خالل م�ساهمته 
الأخرية املن�سورة باللغتني العربية 
و  اخلرب  يوميتي  يف  والفرن�سية 
التي  الر�سائل  بني  اأم�س  الوطن 
بداية  الأطراف  ملختلف  وجهها 
من املواطنني بحجم الثناء على 
و�سفه  الذي  ال�سعبي،  احلراك 
باملبهر واأنه »ثورة �سلمية حازمة 
�سد النظام و�سد �سنني الن�سداد 
وال�سيا�سي  الجتماعي  والتقهقر 
ب�سبب نظام حكم ات�سم باجلمود 
وغياب العقل، نظام �سنع لنف�سه 
والطيعني  املوالني  من  �سبكات 
يوميا  اجلزائريني  ي�ساومون 
وحقوقهم  وحرياتهم  اأمنهم 
الوطنية  الدولة  ت�سييد  ومينعون 

ال�سائنة للحق.«
امل�ساهمة  خالل  من  واأبرز 
بـ«ماآزق،  املعنونة  املطولة 
الو�سعية  وخمارج«،  خماطر 
وكر�ست  اجلزائر  �سادت  التي 
»عرب  النتخاب،  بدل  التعيني 
احلراك  طريق  عن  اجلزائريون 
عن رف�سهم التام لقاعدة التعيني 
بدل النتخاب«، ناهيك عن غياب 
واأ�سلوب  الر�سوة  القانون وتف�سي 
التعنيف، يف ظل » لأن هذا النمط 
من النظام يوهم بحكم البالد وهو 
يف حقيقته نظام ت�سلطي ي�ستغل 
وي�سعف  وقدراتها  البالد  ثروات 
�سقته  الذي  الوطني  امل�رشوع 
كل املكونات اجلزائرية بدمائها 
حرب  خالل  باآلمها  وغذته 
واملعاناة  وباحلرمان  التحرير 

بعد ال�ستقالل«.
باملقابل عاد حمرو�س للموؤ�س�سة 
ركزها  ما  كثريا  التي  الع�سكرية 
ب�رشورة  اإياها  مو�سيا  عليها 
تر�سيخ  اأجل  من  دورها  لعب 
النخب  جانب  اإىل  موؤ�س�ساتي، 
من  بعد  تتمكن  بح�سبه« مل  التي 
اإتقان �سياق ت�سييد الدولة الوطنية 
موؤكدا  غايته«،  اإىل  به  والو�سول 
بوتفليقة  الرئي�س  ا�ستقالة  اأن 
بالنيابة  الدولة  رئي�س  وتعيني 
وتنظيم انتخابات رئا�سية مل ت�سد 
احلراك  اأن  رغم  الثغرات،  كل 
ال�سلمي منع اأي ت�سادم دموي بني 
الولء  �سبكات  بوا�سطة  الع�سب 

والإذعان.
اإمتام  واأكد على اجلي�س �رشورة 
احلراك  جلانب  الوقوف  مهام 

اإمتام بناء  من خالل الإ�سهام يف 
د�ستور  و�سياغة  الوطنية  الدولة 
فعليا  متلك  موؤ�س�سات  واإقامة 
وال�سبط  الرتخي�س  �سلطات 
�ست�سع  التي  والرقابة  والتاأهيل 
اأي  من  ماأمن  يف  اجلي�س  نهائيا 
اأي  ومن  متحزب  �سيا�سي  تنازع 
توظيف له كقاعدة حكم �سيا�سي 

اأو كو�سيلة يف يد اأي كان.
 متابع�ن: حمرو�ص م�ؤهل 

للمرحلة القادمة  
من جهته اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
بجامعة  الدولية  والعالقات 
عقون،  بن  عي�سى   3 اجلزائر 
اأنه  حمرو�س  م�ساهمة  يف  قراأ 
الرئا�سيات، يف حني  يراهن على 
اأنه يف بيانه الأخري قال اأنه لي�س 
مر�سحا لتبواأ اأي من�سب للمرحلة 
النتقالية �سواء اخلا�سة بـ3 اأ�سهر 
وخمتلف  الرئا�سي  املجل�س  اأو 
ال�سيغ املطروحة، بل الهدف هو 
اأنه  معتربا  للرئا�سيات،  التوجه 
من خالل امل�ساهمة يريد ك�سب 
واحلراك  امل�سريات  اجلهتني: 
املوؤ�س�سة  مغازلة  وثانيا  ال�سعبي 
كمرت�سح  ا�سمه  لطرح  الع�سكرية 
لتدعهم، لأنه معروف عنه اأنه يف 
حالة عدم دعمه من اجلي�س فلن 
التزكية  عن  البحث  اأي  يرت�سح، 
باجلراأة  نق�سا  وهو  املبا�رشة، 
مقارنة ب�سيا�سيني اآخرين تقدموا 
يف  املراحل،  خمتف  يف  مرارا 
حني قراأها اآخرون اأنه بحكم اأنه 
مرت�سح  اأي  اأن  يعلم  النظام  ابن 
اأو  ال�سلطة  ملر�سح  مناف�س 

اجلي�س ف�سيكون خا�رشا.
حالة  يف  اأنه  عقون  بن  واأ�ساف 
فالأمر  ف�سيرت�سح،  دعمه 
اجلي�س  تعاطي  بطريقة  مرهون 
املرت�سحني،  ومع  املرحلة  مع 
على  الرهان  توؤكد  اأنها  خا�سة 

مرافقة النتقال الدميقراطي.
ومدى  حمرو�س  بخ�سو�س  اأما 
القادمة،  للمرحلة  مالءمته 
ولديه مبادراته،  اأنه موؤهل  فقال 
دراية  على  اأنه  اإىل  بالإ�سافة 
ب�سري الأو�ساع و�سط النظام، يف 
حني ما يوؤاخذ عليه هو تركيزه يف 
كل مرة على اجلي�س، يف حني اأنه 
�سخ�سية �سيا�سية يفرت�س التقدم 

بدل الرتباط بالتزكية.
�ضارة ب�معزة

ر�ضائل للحراك واأخرى للجي�ص

عني حمرو�ش على �لرئا�ضيات

جلبهة  الرئا�سية  الهيئة  رف�ست 
ا�ستقالة  ال�سرتاكية  القوى 
بلح�سل  حكيم  الأول  ال�سكرتري 
من من�سبه، داعية اإياه لالحتفاظ 

مبن�سبه. 
الرئا�سية جلبهة  الهيئة  اأو�سحت 
القوى الإ�سرتاكية من خالل بيان 
اإجتماعها  بعد  الهيئة  اأن  لها، 
بلح�سل،  ا�ستقالة  لقراءة  اأم�س 
وتدعوه  القرار  بغالبيتها  ترف�س 

معربة  مبن�سبه،  لالحتفاظ 
واإح�سا�سه  لبح�سل  تفهمها  عن 
الأو�ساع  ظل  يف  بامل�سوؤولية 

الذي عرفها احلزب موؤخرا.
جبهة  مقر  اأن  الإ�سارة  جتدر 
القوى الإ�سرتاكية بالعا�سمة �سهد 
يوم ال�سبت ا�ستباكات عنيفة بني 
معار�سي لع�سكري وموؤيديه اأدت 

لتعطيل دورة املجل�س الوطني.
اإميان ل�ا�ص 

جبهة الق�ى ال�ضرتاكية

رف�ش ��ضتقالة �ل�ضكرتري �لأول 
حكيم بلح�ضل
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الندوة  الرتبية  نقابات  معظم  قاطعت 
الذي  للواليات  الرتبية  الوطنية ملديري 
عبد  الوطنية  الرتبية  وزير   ، تراأ�سه 
منذ  له  خرجة  اأول  يف  بلعابد  احلكيم 
توليه القطاع ،و خ�ست الندوة التح�سري 
ـ   2019( املقبل  املدر�سي  للدخول 
2020(، وكذا االمتحانات الر�سمية لنهاية 
ال�سنة اجلارية و اأكد ممثلو النقابات يف 
رف�سهم  الو�سط  جريدة  مع  حديثهم 
لقاء ممثل حكومة بدوي  موؤكدين على 
مع  التعامل  عدم  وهو  الثابت  موقفهم 

وزراء حكومة بدوي غري ال�رشعية  .
رئي�س نقابة ال�سنابا�ست مزيان مريان

النقابات ت�ساند احلراك ال�سعبي
مزيان  ال�سنابا�ست  نقابة  رئي�س  اأكد 
مريان من�سق املجل�س الوطني الأ�ساتذة 
مريان  مزيان  التقني  و  الثانوي  التعليم 
منذ  اننا  قال  الو�سط  مع  حديثه  يف 
احلراك  و  ال�سعب  مع  م�سينا  البداية 
نقاطع  مل  اأننا  قائال  مزيان  واأو�سح 
ك�سخ�س  عابد  بن  احلكيم  عبد  الوزير 
لكن قاطعناه كرمز من رموز حكومة  و 
كنقابات  نحن  و  مرفو�س  هو  و  بدوي 
يرف�س  الذي  ال�سعبي  احلراك  ن�ساند 

التعامل مع حكومة غري �رشعية.

م�سعود  الكنابا�ست  االإعالم  املكلف 
بوديبة

الوزير احلايل حم�سوب على بن غربيط  
باالإعالم  املكلف  الوطني  االأمني  قال 
امل�ستقل  الوطني  للمجل�س  االت�سال  و 
ثالثي  للقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي 
مع  ات�سال  يف  بوديبة  م�سعود  االأطوار 
قرار  البداية  يف  رف�سنا  اأننا  لو�سط 
كرئي�س  بدوي  تعيني  اجلمهورية  رئي�س 
للحكومة و رف�سنا التعامل مع حكومته 
حم�سوبا  احلايل  الوزير  اعتبار  وعن 
قال  غربيط  بن  ال�سابقة  الوزيرة  على 
بوديبة االأمناء العامني يعينون من طرف 
اأ�سا�سي  طرف  هو  و  ال�سابقني  الوزراء 
يف ال�سيا�سات ال�سابقة الفا�سلة و اأ�ساف 
فيما  م�ساهمة  لهم  كانت  لقد  قائال 
ع�سناه يف ال�سنوات ال�سابقة و ال ننتظر 

منهم اأي جديد
 

رئي�س نقابة الأنباف دزيري 
�صادق

موقفنا اجتاه احلكومة و لي�س 
اجتاه �صخ�س الوزير

قال رئي�س نقابة االأنباف دزيري �سادق 
موقفنا  اإطار  يف  املقاطعة تدخل  ان 

اجتاه  لي�س  و  احلكومة  اجتاه  املبدئي 
الوزير ك�سخ�س و رف�سنا التعامل معها 
انه  واأ�ساف  �سعبيا  مرفو�سة  لكونها 
فاقدة  ميتة  وهي  ولدت  تقديرنا  يف 
وزرائها  الدليل  و  ال�سعبية  لل�رشعية 
نزلوا  ملا  حما�رشون  اأنف�سهم  وجدوا 
تدخل  مقاطعتنا  بالتايل  و  امليدان  اإىل 
�سمن هذه االإطار الننا جزء من احلراك 

ال�سعبي الراف�س للحكومة  .
رئي�س جمعية اأولياء التالميذ بن 

زينة علي
املنظمة  جزء من ال�صعب الذي 
رف�س التعامل مع حكومة بدوي

التالميذ علي  اأولياء  قال رئي�س جمعية 
فرتة  يفوق  الندوة  مو�سوع  زينة  اأن  بن 
ذات  واأردف  االأعمال  ت�رشيف  حكومة 
اأعمال  ت�رشيف  اأن  حكومة  املتحدث 
اأو  م�رشوع  عن  لتتحدث  احلق  ال متلك 
اعترب حت�سريه  و  الرتبية  قطاع  برنامج 
يف  تدخل  املقبل  االجتماعي  للدخول 
بن  حمل  له  و  خمولة  غري  �سالحيات 
للوزير  التعليم  ف�ساد  م�سوؤولية  زينة 
يف  ن�سارك  لن  وقال  معاونيه  و  احلايل 
املنظمة  اأن  مربرا  احلكومة  هذه  لقاء 

رف�س  الذي  ال�سعب  من  جزء  هي 
التعامل مع حكومة بدوي

 الناطق الر�صمي لنقابة الكال زبري 
روينة

موقف املقاطعة ثابت اإىل غاية 
التغيري

 
لنقابة  الر�سمي  الناطق  قال  جهته  من 
طلبنا  روينة كمواطنني  زبري  الكال 
اإطار  يف  لكن  ال�سعب  كبقية  التغيري 
احلكومة  الن  تربية  كنقابات  هيئتنا 
من  و  �رشعيا  مرفو�سة  �رشعية  غري 
بني مطالبنا يف املرحلة االنتقالية قلنا 
يجب ان تكون حكومة مقبولة و حكومة 
جاء  بدوي  حكومة  تعيني  لكن  كفاءات 
خمالف لتطلعاتنا و رف�سنا التعامل مع 
الرتبية  ال�رشعية ووزارة  الغري  احلكومة 
هي جزء من هذه احلكومة بغ�س النظر 
موقفنا  لكن  االأ�سخا�س  يف  راأينا  عن 
نحن  قائال  واأ�ساف  ال�سعب  موقف 
نوؤكد على موقفنا الثابت باملقاطعة اإىل 
تلبية  اإىل غاية  تغيري فعلي و جاد  غاية 

املطالب ال�سعبية و مطالبنا .
ف.ن�صرين

والذي   ، االأخرية  اجلمعة  حراك  فبعد 
التجاوزات و املعطيات  العديد من  �سهد 
املخاطر  من  العديد  وظهور   ، اجلديدة 
�سمي  ما  رف�س  و  املطالبة  ا�ستمرار  و   ،
و  املتتبعون  ينتظر   ، االأربعة  بالباءات 
�سيقوله اجلي�س  املواطنون مالذي  كذلك 
دورا  لعب  اأن اجلي�س قد  راأينا  اإن  خا�سة 
اجلزائرية  لالأزمة  حلول  اإيجاد  يف  كبريا 
الرئي�س  �سغور  حالة  بتثبيث  االأقل  على   ،
اجلمهورية ، و التقدم نوعا ما اإىل االأمام 

.
قائد  يف  اجلي�س ممثال  اأن خطاب  ورغم 
االأركان قايد �سالح االأخري قد اأ�سار اإىل اأن 
موؤقتا  رئي�سا  املعني  االأمة  رئي�س جمل�س 
هو ب�سالحيات حمدودة ، و اأعطى العديد 
و  بر�سانة  الت�رشف  حول  االإ�سارات  من 
بع�س  عن  العزوف  اإىل  اإ�سافة   ، ال�سرب 
املطالب التعجيزية ، اال اأنه من املنتظر 
اأ�سار اىل  الذي  اأن يحمل خطاب اجلي�س 
الد�ستور  مرافقة املرحلة االنتقالية وفق 
ور�سائل  اجلديد  يحمل  اأن  املنتظر  من 
تعهد  اجلي�س  اأن  و  خا�سة   ، مطمئنة 

بالتوافق مع مطالب ال�سعب .
كان  الذي  اجلي�س  خطاب  �سياأتي  كما 
، بعد  البداية لالأزمة  اأقرتح حلوال يف  قد 
اأ�رش على  الذي  و  االأخري  حراك اجلمعة 
بدوي  وحكومة  بلعيز  و  �سالح  بن  رحيل 
التي  الكثرية  اال�سطرابات  اإىل  اإ�سافة   ،

خطرية  فو�سى  ووقوع  احلراك  �سهدها 
داخله ، ووجود اأدلة عن وقوع العديد من 

التجاوزات .
قد  ال�سابق  اجلي�س  بيان  فاإن  هذا  ورغم 
اأطراف  من  مناورات  وجود  اإىل  اأ�سار 
اأدوار  واىل   ، احلراك  داخل  مند�سة 
حتاول   ، للخارج  تابعة  ملنظمات  خبيثة 
فقد   ، الربيء  احلراك  بهذا  االنحراف 
وتدل   ، كانت حتذيرات اجلي�س �سحيحة 
على اأنها تقارير مبنية على الواقع خا�سة 
، مع ر�سد العديد من حاالت تنوي ال�رش 
بهذا احلراك ، لعل من بينها العثور على 

اأ�سلحة بي�ساء ، ووجود اأ�سخا�س ومنظمات 
م�سبوهة ، تبعث بر�سائل مغر�سة ، اإ�سافة 
بذور  وزرع  االنف�ساليني  اآلة  حتريك  اإىل 

الفتنة و التق�سيم .
يف  اجلي�س  منه  حذر  مما  من  فالكثري 
بيانه االأخري ظهرت الكثري من معامله يف 
حراك اجلمعة ال�سابق ، هذا بعيدا عن ما 
حدث من جتاوزات اأخرى وغري معتادة يف 
اجلمعة  وكانت   ، ال�سابقة  اجلمعات  باقي 
االأخرية ا�ستثنائية من العديد من اجلوانب 

.
على  م�رشا  كان  الذي  ال�سعبي  احلراك 

رحيل بن �سالح وبلعيز وبدوي وبو�سارب،و 
بهذا  املحيطة  امل�ساكل  خمتلف  كذلك 
ظل  يف  البالد  وم�ستقبل   ، احلراك 
املنعرج  وكذلك   ، اخلارجية  التهديدات 
يكون  اأن  املوؤكد  من   ، للحراك  اجلديد 
لهذه النقاط كلها �سهما يف خطاب الفريق 
اقرتاح  اإمكانية  مع   ، �سالح  قايد  احمد 
اأكرث فعالية لو�سع حد لهذه االأزمة  حلول 

امل�ستمرة .
ومن املمكن اأن يكون خطاب اجلي�س الذي 
يحر�س على ممار�سة مهامه الد�ستورية ، 
وما  البالد  اأمن  على  احلفاظ  يف  وحقه 

يخدم هذا امل�سعى 
اأكرث  اخلطاب  يكون  اأنه  املمكن  من   ،
بهذه  لالإحاطة  ات�ساع  اأكرث  و   ، و�سوحا 
تعفن  قبل  �رشيعة  حلول  واإيجاد   ، االأزمة 
الو�سع ، حلول تكون توافقية مبا ين�سجم 

مع تطلعات ال�سعب .
اإمكانية  حول  الت�رشيبات  من  بالرغم  و 
وبالرغم  مقبولة  جديدة  اأ�سماء  اقرتاح 
و  زروال   ، بيتور  بن  غرار  على   ، �سعبيا 
طالب االإبراهيمي ، وكذلك تبون ، اإال اأن 
خطاب  ويبقى   ، حمدد  غري  مازال  هذا 
هذه  مثل  يف  �ساأنه  من  الوحيد  اجلي�س 
اإيجاد  يف  االإ�سهام  على  القادر  الظروف 
 ، الد�ستور  له  ي�سمح  مبا  حلول  وو�سع 
للجي�س  �سعبي  تفوي�س  ظل  يف  خا�سة 
عن  من  للخروج   ، املبادرة  زمام  باأخذ 
ما  ظل  يف  االأمان،  بر  نحو  الزجاجة 
، ويف ظل  الد�ستورية  تقت�سيه �سالحياته 

هذا الو�سع املقلق .

يقوم بزيارة الناحية الع�صكرية الرابعة 

ع�صام بوربيع

 حالة من الرتقب لكلمة قائد الأركان اليوم
بعد منعهم من ممار�صة التجارة غري 

ال�صرعية
�شباب يهددون بالنتحار 

حرقا بالبويرة
حالة  البويرة  مدينة  اأم�س  �سهدت 
طوارئ حقيقية على خلفية اإقدام 
جمموعة من ال�سباب على حماولة 
بطريقة  حلياتهم  حدا  و�سع 
اأج�سادهم  بحرق  تراجيدية 
ذلك  من  منعهم  لوال  بالبنزين 
الذين  العقالء  بع�س  طرف  من 
تدخلوا يف الوقت املنا�سب لتجنب 
وقوع الكارثة ، وح�سب ما ا�ستقته 
يومية » الو�سط » تعود الق�سية اىل 
هوؤالء  منع  على  ال�سلطات  اإقدام 
التجارة غري  ال�سباب من ممار�سة 
ال�رشعية مبحاذاة ال�سوق املغطى 
اإجراءات  �سمن  املدينة  بو�سط 
ال�رشعية  غري  التجارة  حماربة 
ا�ستفحال  بعد  البلدية  اإقليم  عرب 

هذه الظاهرة بطريقة رهيبة دون 
لهذه  حد  لو�سع  جهة  اأي  تدخل 
املنظر  �سوهت  التي  املع�سلة 
احتالل  خالل  من  للمدينة  العام 
ال�رشعيني  غري  التجار  هوؤالء 
العامة  واالأماكن  االأر�سفة  معظم 
اإىل جانب االأو�ساخ والقمامة التي 
 ، اليومي  ن�ساطهم  من  يخلفونها 
عر�ست  ال�سلطات  اأن  علمنا  كما 
داخل  ف�ساءات  منحهم  عليهم 
رف�سوا  لكنهم  املغطى  ال�سوق 
ذلك جملة وتف�سيال واأ�رشوا على 
اأ�سوار  خارج  التجارة  ممار�سة 
ال�سوق ما جعلهم يدخلون يف حرب 

الكر والفر مع ال�سلطات .
اأح�صن مرزوق
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هددت بالت�صعيد

النقابات تقاطع وزير الرتبية اجلديد

املحلل ال�صيا�صي زهري بوعمامة :

على اجلي�ش منع تعقد الأزمة دون اأن يتورط يف ال�شيا�شة
يف  والباحث  ال�سيا�سي  املحلل  دعا  
الدكتور زهري بوعمامة  الدولية  العالقات 
تعقد  منع  اإىل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
 ، ال�سيا�سة  يف  يتورط  اأن  دون  االأزمة 
مو�سحا باأن احلل حتول اإىل تطبيق مبداأ 
“ال�سعب م�سدر كل �سلطة”، واأن “ال�سلطة 

التاأ�سي�سية ملك لل�سعب”ح�سبه.
يف  االأم�س  بوعمامة  زهري  الدكتور  اأكد 
ت�رشيح ملوقع  »كل �سيء على اجلزائر »  
باأن ال�سعب قد عرب عن رف�سه لالإجراءات 
الد�ستور  من   102 للمادة  التنفيذية 
اأجرى  ال�سارع  باأن   م�سريا  اجلزائري،  
�سعبًيا حولها ورف�سها، قائال يف  ا�ستفتاء 

ذات ال�سدد »رئي�س اأركان اجلي�س، الفريق 
اأحمد قايد �سالح، قد قدم ت�سوًرا لت�سوية 
طريق  عن  البالد  بها  متر  التي  االأزمة 
املادة  ن�س  على  يرتكز  د�ستوري،  خمرج 

102، لكن ال�سعب راف�س لها ».
واأ�ساف بوعمامة باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية 
االأزمة  تعقد  ملنع  التدخل  اإىل  مدعوة 
باأنه  موؤكًدا  ال�سيا�سة،  يف  التورط  دون 
اأكرث،  �ستتعقد  فاإنها  االأزمة  امتدت  كلما 
واحللول التوافقية �ستكون م�ستحيلة وغري 
البلد  �سي�سع  ما  الحق،  وقت  يف  ممكنة 

اأمام مع�سلة على حد تعبريه.
ال  اأنه  يعتقد  باأنه  املتحدث  نف�س  واأبرز 

منبًها  توافقية،  ب�سيغة  و�سط  بد من حل 
اأ�سخا�س من احلراك  اإىل �رشورة خروج 
يف  الفاعلني  مع  با�سمه  للحديث  ال�سعبي 
يف  حالًيا  واملتمثلة  ال�سيا�سي،  امل�سهد 
عن  البحث  بغر�س  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 
خمرج حكيم يحفظ للجي�س هيبته ويجنب 
بطريقة  ال�سيا�سة  يف  به  الزج  �سيناريو 

مبا�رشة.
من  باأنه  ال�سيا�سي  املحلل  ذات  واعترب 
مرحلة  البالد  تدخل  اأن  املعقول  غري 
ال�سابق،  النظام  ورموز  بوجوه  جديدة 
بقدر  احللول  اإيجاد  يف  ت�سهم  لن  والتي 
تعقيده، يف ظل ا�ستمرار احلراك ال�سعبي 

العمق  من  م�رشوعة  ملطالب  احلامل 
بخ�سو�س  م�سريا  قوله،  وفق  ال�سيا�سي 
اأي  اأن  اإىل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دور 
عملية حتول دميقراطي من دون مرافقة 
وتكاد  �سعبة  �ستكون  اجلي�س،  وموافقة 
تكون م�ستحيلة ح�سبه، م�سيًفا بانه يتمنى 
ويرتقب قرارات جديدة على ل�سان الفريق 
بالناحية  املتواجد  �سالح،  قايد  اأحمد 
ا  خ�سو�سً ورڤلة،  يف  الرابعة  الع�سكرية 
عقب اال�ستفزازات التي �سهدتها امل�سرية 
اإمكانية  الثامنة من احلراك وحديث عن 

الدخول يف اإ�رشاب عام ي�سل البالد.

ت�صرئب كل الأعناق اإىل اخلطاب الذي �صيلقيه الفريق اأحمد قايد �صالح قائد الأركان من الناحية 
الع�صكرية الرابعة ، خا�صة و اأنه جمهور احلراك مل يعد ي�صتاأن�س اإل بخطابات اجلي�س التي وجد فيها نوعا 
من الأمل و الطماأنينة على الو�صع ، ل�صيما يف ظل هذه الأحداث الأخرية ، ويف ظل الفراغ املوجود ، لتبقى 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية للجي�س هي الوحيدة باإعطاء نوع من الروؤية و اإي�صاح املعامل حول م�صتقبل البالد .

�صلل كامل يف جامعات الغرب اجلزائري  

�شبح ال�شنة البي�شاء 
يلوح يف الأفق

جامعات  اأم�س  اأول  منذ  �سهدت 
الواليات الغربية �سلال تاما  حيث 
على  واالأ�ساتذة  الطلبة  قاطع 
باملقاعد  االلتحاق  �سواء  حد 
احلراك  لنداء  تلبية  البيداغوجية 

الوطني مبقاطعة  العمل .
بوعلي  بن  ح�سيبة  جامعة  ففي 
االأقطاب  طلبة  قاطع  ب�سلف 
)اأوالد فار�س ، احلقوق و  الثالثة 
باجلامعة  االلتحاق   ) امل�ساحلة 
ويف   ، كبريا  �سالال  �سهدت  التي 
زبانة  اأحمد  اجلامعي  املركز 
رف�س  بغليزان   برمادية  بحي 
رغم  باملقاعد   االلتحاق  الطلبة 
من   ، للجامعة  اغلبهم  ح�سور 
اأقطاب  �سهدت  اأخرى  جهة 
جامعة ابن خلدون تباينا  ما بني 
الكليات يف االإ�رشاب الذي جتاوز 
ال80 باملائة ، حيث رف�س طلبة 
مبقاعد  االلتحاق  االأق�سام  اغلب 
الدرا�سة ، وب�سعيدة بلغ االإ�رشاب 

رف�س  حيث  باملائة  ال75  حدود 
اغلب الطلبة واالأ�ساتذة االلتحاق  
خرج  ومب�ستغامن  باملدرجات، 
وجتمهروا  املاألوف  عن  الطلبة 
يف   ، الدخول  دون  كلياتهم  عند 
ال50  االإ�رشاب  يتعدى  مل  حني 
كليات  �سهدت  حني  يف  باملائة  
جامعات اأبي بكر بلقايد  بتلم�سان 
واجلياليل  الياب�س ببلعبا�س �سلال 
وقد   هذا   ، باملائة  ال95  جتاوز 
الذين  االأ�ساتذة  اغلب  اجمع 
على  توؤثر  الغيابات  اأن  لقيناهم 
كرثة  اأن  حيث  ال�سنوي   املردود 
الغيابات من �ساأنها متديد  ال�سنة 
مثلما  اأوت  �سهر  اإىل  الدرا�سية 
وان  خا�سة   1997 �سنة  حدث 
االمتحان  تقيم  مل  الكليات  اغلب 
االأول   لل�سدا�سي  اال�ستدراكي  
مطالبني الطلبة بالتعقل واحلفاظ 

على م�ستقبلهم.
حممد بن ترار

بيانا  نيوز  دزاير  قناة  اأ�سدرت 
املتداولة  االأخبار  فيه،  نفت 
براجمها  اأحد  ا�ست�سافة  حول 
اجلن�سي  للمتحول  الرم�سانية 
" واأكد بيان  “جاد وهبي  املدعو 
باأن  دزاير،  قناة  اإدارة  عن  �سادر 
وهبي  جاد  املتحول  ا�ست�سافة 
لدى  كبري  برف�س  يحظى  الذي 
اإخطار  دون  مت  اجلزائريني، 
م�ستوى  على  الربجمة  مديرية 
عمل  “جمرد  باأنه  م�سريا  القناة، 
املكلف  ال�سحفي  به  قام  فردي 
باالإعداد يف اإطار �سيغة الربنامج 
خا�سة  �رشكة  مع  التنفيذية 
وجتارية  تعاقدية  عالقة  تربطها 
وذلك  اجلديد،  الوقت  جممع  مع 
م�سبق  اإخطار  اأو  اإ�سعار  دون 
�سفهيا اأو كتانيا لالإدارة اأو مديرية 
وامل�سوؤولني  والربجمة  االإنتاج 

ن�س  اأ�سار  املبا�رشين وفيما 
تطال  �رش�سة  حملة  اإىل  البيان 
بقنواته  اجلديد  الوقت  جممع 
القناة  اإدارة  اأكدت  وجريدتيه، 
اتخاذ  يف  يتوانى  لن  اأنها  على 
االإجراءات االن�سباطية بكل حزم 
و �رشامة �سد املت�سببني يف هذه 
احلادثة و كل من يحاول امل�سا�س 
االإ�ساءة  اأو  طاقمها  باأخالقيات 
ل�سمعة قناتي دزاير و دزاير نيوز 
البيان  ن�س  بجريدتيه و�سّدد  و 
على  املجمع  اإدارة  حر�س  على 
الف�سيل،  ال�سهر  قد�سية  احرتام 
التجارية،  االأهداف  كانت  مهما 
حمتوى  تقدمي  مببداأ  متم�سكة 
العادات  ي�سون  عائلي  اإعالمي 
و  اجلزائيني  معتقدات  يراعي  و 

احرتام امل�ساهدين.
ف.ن�صرين

ب�صاأن ا�صت�صافة متحول جن�صي

تو�شيح من قناة »دزاير نيوز« 

اإميان لوا�س



�أحمد باحلاج 

اأبدى عمال وا�سب خلدمات الأبار 
من  الت�سعيد  مبوا�سلة  مت�سكهم 
غلق  مبوا�سلة  خطابهم  لهجة 
غاية  اإىل   ، واذرفورد  موؤ�س�سة 
املعنية  اجلهات  من  جاد  تدخل 
ملطالبهم  الفورية  لال�ستجابة 
يف  اأ�سا�سا  املتمثلة  امل�رشوعة 
واملوثقة  ال�سابقة  الوعود  جت�سيد 
بخ�سو�ص  ال�رشيكني  قطعها  التي 
بال�رشكة  للعمال  املبا�رش  الدمج 
الوطنية خلدمات الآبار املعروفة 
ف�ص  حالة  يف  وذلك   ، ensp بـ
لكن  الطرفني  بني  ال�رشاكة 
اتفاقات  املذكورتني  ال�رشكتني 
على اإعطاء بطاقة الرغبات جلميع 
املكان  اختيار  اأجل  من  العمال 
الذي يتوجه اليه كل عامل اأو اأخذ 
وح�سبما   ، طوعا  املغادرة  منحة 
جميع  فاإن  املحتجني  به  اأفاد 
املوؤ�س�سة  باختيار  قاموا  العمال 
وقع  لكن  الآبار  خلدمات  الوطنية 

باختيار  احل�سبان  يف  يكن  مل  ما 
من  معينة  جمموعة  ال�رشكتني 
العمال دون اأي قاعدة اأ�سا�سية اأو 
قانونية وا�سحة، وهو الأمر الذي 
بالوعد  الوفاء  عدم  ح�سبهم  يوؤكد 
�سنة  الأم  ال�رشكتني  قطعته  الذي 
2013 ، واملتمثل ب�سم كل العمال 
يف حال ف�ص ال�رشاكة املوثقة بني 

الطرفني
نا�سد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

امل�سكل  من  املت�رشرين 
كلتا  يف  القائم امل�سريين 
املوؤ�س�ستني بالقيام بواجبهم جتاه 
العمال واحرتام اختيارهم والوفاء 
بوعدهم للعمال ، موازاة مع ذلك  
املحتجني  اأ�سوات  تعالت  فقد  
املطالبة ب�رشورة تدخل جاد من 
طرف وايل ولية عبد القادرجالوي 
ب�سفته امل�سوؤول الأول على الهيئة 
اإعادة العتبار  اأجل  التنفيذية من 

ال�رشكتني  اإلزام  خالل  من   ، لهم 
التفاقيات  و  املواثيق  بتطبيق 
لتفادي  الطرفني  بني  املربمة 

الت�سعيد من لهجة  خطابهم .
موؤ�س�سة  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
للمجمع  التابعة  الآبار  خدمات 
 ، �سوناطراك  العمالق  النفطي 
التي  املوؤ�س�سات  بني  من  تعترب 
التجاوزات  من  جملة  يف  تتخبط 
عنها  م�سكوت  ظل  التي  واخلروق 
، الأمر الذي بات ي�ستدعي ح�سب 
تدخل  املوؤ�س�سة  بهذه  املهتمني 
م�ستعجل لل�رشكة الأم �سوناطراك 
لت�سحيح م�سار ال�رشكة التي تعي�ص 
على وقع �سفيح �ساخن ، حيث اأن 
التاأثري  �ساأنها  من  الو�سعية  هذه 
مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  بطريقة 
يف  والنتاجية  الإنتاج  على واقع 
تعرف  الذي  املحروقات  جمال 
العاملية  البور�سات  يف  اأ�سعاره 
نفق  البالد  اأدخل  كبري  ا�سطراب 
منذ  التق�سف  �سيا�سة  انتهاج 

�سنوات طويلة .

م�ستغامن

العثور على جثة جمهولة 
الهوية يف عر�ض البحر 

عرث �سيادون اأم�ص الثنني على جثة جمهولة الهوية يف عر�ص البحر 
بال�ساحل الغربي لولية م�ستغامن ح�سبما علم من املجموعة الولئية 
حلرا�ص ال�سواحل واأو�سح امل�سدر اأن ال�سيادين الذين كانوا يف رحلة 
�سيد عرثو على هذه اجلثة عالقة يف ال�سباك على بعد 7 اأميال بحرية 
)13 كلم( �سمال �سيدي من�سور ببلدية فرناكة )30 كلم غرب م�ستغامن( 
ومت انت�سال هذه اجلثة وهي يف مرحلة متقدمة جدا من التعفن قبل 

حتويلها اإىل ميناء م�ستغامن التجاري، ح�سب نف�ص امل�سدر.
وقامت م�سالح احلماية املدنية بنقل اجلثة التي مل يتم متييز جن�سها 
�سي  »اأرن�ستو  ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 
غيفارا« مب�ستغامن من اأجل ال�رشوع يف الإجراءات القانونية للتعرف 

عليها وحتديد هويتها كما اأ�سري اإليه.

مترن��ست

توقيف 25 منقبا
 عن الذهب 

الأحد  اأم�ص  يوم  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص  م�سرتكة  مفارز  اأوقفت 
بتمرنا�ست 25 منقبا عن الذهب، وحجزت جهازي ك�سف عن املعادن 
اأم�ص الثنني  به  اأفاد  اأخرى، ح�سب ما  اأجهزة  اإىل جانب  ومطرقة، 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.
املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف  اأنه:«  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
اأوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ص الوطني ال�سعبي، يوم 14 اأفريل 2019، 
الذهب،  عن  منقبا   )25( بتمرنا�ست/ن.ع.6،  متفرقة  عمليات  اإثر 
وحجزت جهازي )2( ك�سف عن املعادن ومطرقة )1( �ساغطة ومولد 
)1( كهربائي واآلة لتك�سري احلجارة ويف �سياق مت�سل، �سبط حر�ص 
ال�سواحل ب�سكيكدة/ن.ع.5، )31،105( كيلوغرام من الكيف املعالج، 
فيما اأوقف عنا�رش الدرك الوطني �سخ�سا على منت �ساحنة حمملة 
بـ )43( قنطار من اأوراق التبغ بب�سكرة/ن.ع.4 من جهة اأخرى، حجزت 
مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي بالوادي/ن.ع.4، )720( لرت من الوقود 
كانت موجهة للتهريب، يف حني اأوقف عنا�رش الدرك الوطني، ثمانية 
باتنة  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات  من  �رشعيني  غري  مهاجرين   )8(

وتلم�سان.

م�سالح �لدرك �لوطني ب�سيدي
 �ل�سحمي بوهر�ن

�ضبط اأحد »الأميار« يف حالة 
متقدمة من ال�ضكر

اأحد  على  اأم�ص،  ال�سحمي  ب�سيدي  الوطني  الدرك  م�سالح  األقت 
روؤ�ساء البلديات ال�رشقية بوهران » ب ع« و ذلك على م�ستوى منطقة 
مع  ال�سكر  من  متقدمة  حالة جد  �سبطه يف  اأين مت  رميي«  »�سان 
و  »املري«  مع  التحقيق  مت  اأين  الدفع،  رباعية  مركبة  داخل  �سيدة 

اإحالة الق�سية على وكيل اجلمهورية لدى حمكمة وادي تليالت.
م�سامع  وبلغت  اله�سيم  يف  كالنار  اإنت�رشت  تفجرت  التي  الف�سيحة 
اأمر  العام مداح الذي  كل من وايل الولية مولود �رشيفي و الأمني 
يتم  الذي  البلدية  رئي�ص  جتاوزات  بخ�سو�ص  اإداري  حتقيق  بفتح 
حاليا النب�ص يف عدة جتاوزات متورط فيها من �سمنها رفع الوكالة 
العقارية بعا�سمة الغرب تقريرا اأ�سود يف حقه و املتمثل يف رف�ص 
للدولة،  التابعة  العقارية  الوكالة بتحديد الأوعية  الإذعان لقرارات 
من �سمنها قطعة اأر�سية بالبلدية التي يرتاأ�سها قام بتجزئتها ل34 
اإبنه  و على  ب�سكل غري قانوين على معارفه  بتوزيعها  قام  و  قطعة 
ال�ساب غري املتزوج، حيث ل زال رئي�ص البلدية �سالف الذكر بهذه 
اإىل  الأر�سية  القطعة  ت�سليم  يف  مياطل  بوهران  ال�رشقية  البلدية 
عقارات  من  امل�ستفيدين  على  توزيعها  اأجل  من  العقارية  الوكالة 
م�ساريع  من  العامة  املنفعة  ل�سالح  حظرها  مت  اأخرى  مبناطق 
تنموية من طرقات و مقرات اإدارية عمومية و م�ساريع اإ�ستثمارية 

�سناعية .
يعي�سون هذه  بوهران  البلديات  روؤ�ساء  اأن عددا من  بالذكر  جدير 
تتعلق  حتقيقات  فتح  من  التخوف   ، جراء  اأع�سابهم  على  الأيام 
بتبديد املال العام و اإبرام �سفقات غري م�رشوعة و التورط يف نهب 

املال العام و امل�ساهمة يف تزايد البنايات الفو�سوية . 
�أ بن عطية
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 يو��سل عمال �سركة و��سب خلدمات �لآبار ، �حتجاجهم �أمام موؤ�س�سة وذ�رفورد للمطالبة بالتكفل 
.ensp بان�سغالتهم �لتي تاأتي يف مقدمتها �سرورة دجمهم ب�سركة خدمات �لآبار �ملعروفة بـ

ensp متم�سكني مبطلب دجمهم بال�سركة �لأم

عمال وا�ضب خلدمات البار بحا�ضي 
م�ضعود  يحتجون  ويلوحون بالت�ضعيد

.          مطالب بتدخل و�يل ورقلة لإلز�م �ل�سركتني بتنفيذ �لتفاقيات �لقانونية 

�سهدت �سبيحة اأم�ص، بلدية �سيدي 
ب«النيقرية«  ال�سهرية  يبقى  بن 
�رشقي وهران احتجاجات عارمة، 
ال�سكان  من  املئات  اأقدم  اأين 
الطرقات  قطع  على  الغا�سبني 
قاموا  و  البلدية  ملقر  املوؤدية 
مبحاولة حرق �ساحنتني حمملتني 
امل�ستخرجة  الأتربة  و  باحل�سى 
للبلدية،  املتاخمة  املحاجر  من 
و مل يكتف املحتجون ال�ساخطون 
اآخرون  قام  بعد  ذلك  عند 
مبحا�رشة رئي�ص دائرة اأرزيو عزيز 
و  البلدية  مكتبة  مبقر  الدين  عز 

جنا  حيث  عليه  الإعتداء  حاولوا 
من  جمموعة  قبل  من  باأعجوبة 
ال�سباب البطال الذين ثارت ثائرته 
لول  الذي  الدائرة  رئي�ص  وجه  يف 
�سيدي  �سكان  من  العقالء  تدخل 
بن يبقى الذين قاموا بتهريبه من 
ل  العواقب  لكانت  ال�سباب  ح�سود 

حتمد عقباها .
الدرك  م�سالح  اأم�ص،  فتحت 
بوهران  يبقى  بن  ب�سيدي  الوطني 
من  عدد  مع  معمقا  حتقيقا 
الذين حاولوا العتداء  املحتجني 
على رئي�ص دائرة اأرزيو كون بلدية 

�سيدي بن يبقى، تتبع اإداريا لدائرة 
اأرزيو.

وقفتهم  املحتجون  ووا�سل  هذا 
ال�ساعات  منذ  الحتجاجية 
�سائقي  منعوا  و  لل�سباح،  الأوىل 
بالأتربة  املحملة  ال�ساحنات 
املحاجر  من  امل�ستخرجة 
طالبوا  و  للمنطقة،  املجاورة 
للم�سوؤول  عاجل  و  جدي  بتدخل 
�سوؤون  ت�سيري  عن  الأول  التنفيذي 
عا�سمة الغرب مولود �رشيفي، من 
و اخلطر  لالإزعاج  اأجل و�سع حد 
اإنفجارات  ب�سبب  يواجهونه  الذي 

ت�سببت  التي  املدوية  املحاجر 
جلدية  و  تنف�سية  اأمرا�ص  يف  لهم 
م�ستع�سية يف مقدمتها احل�سا�سية 
الأمرا�ص  من  غريها  و  الربو  و 

املزمنة .
م�سوؤولية  املنتف�سون  حمل  و 
توقفها  و  املحلية  التنمية  تدهور 
مهامه،  املجمدة  البلدية  لرئي�ص 
حالة  ب�سبب  الولية  وايل  قبل  من 
البلدية  �سهدتها  التي  الإن�سداد 
البلدي  املجل�ص  تن�سيب  طيلة 
بتاريخ 1 دي�سمرب من �سنة 2017 .
 �أ بن عطية

بلدية �سيدي بن يبقى بوهر�ن

رئي�ض دائرة اأرزيو ينجو من اعتداء 

اجلمعيات  من   الع�رشات  طالبت 
حماية   جمال  يف  النا�سطة 
الفالحة  وزارتي   امل�ستهلك  
من  العاجل  التدخل  والتجارة 
بيع  بوؤر  من  الع�رشات  وقف  اجل 
عن  والناجمة  امل�سبوهة  اللحوم 
موا�سي موبوءة ودجاج  جيفة ينقل 
، حيث مت  يف ظروف غري �سحية 
حجز الع�رشات من القناطري من و 
قبل  الفا�سدة  من  اللحوم  الدجاج 
م�سالح الأمن  بالوليات الغربية .

هذا وتعترب منطقة �سيدي خطاب  
اكرب  غليان  بولية  جديوية   و 
اللحوم  ببيع  املعروفة  املناطق 
الطريق   قارعة  على  احلمراء 
املودي نحو الغرب يف ظروف غري 

�سحية   ملوا�سي غري مراقبة  وتباع 
باأ�سعار  تناف�سية تقل عن 1000دج  
ولية  غرب  حل�سن  وب�سيدي   ،
الع�رشات   تعرف  بلعبا�ص   �سيدي 
املوا�سي  حلوم  بيع  املحالت  من 
دج  ملوا�سي  تقدر ب850  باأ�سعار 
ال�سيئ  ونف�ص   ، م�سدرها  يجهل 
 33 ميمون   اأولد  منطقة  ت�سهده 
كلم  غرب ولية تلم�سان  اأين تباع 
احلمراء  اللحوم  من  هامة  كميات 
تناف�سية  كما تعرف قرية  باأ�سعار 
�سمال  الرم�سي  بدائرة  القوا�سري 
هذا   ، الإ�سكال  نف�ص  تلم�سان 
هذه  اأن  بيطرية  م�سادر  واأ�سارت 
�رشية   مذابح  يف  تذبح  اللحوم 
غالبا  املعنية  املوا�سي  اأن  بحكم 

اأو كبرية  اأو عليلة  ما تكون موبوءة 
ال�سن  الأمر الذي يجعل اجلزائريني 
ي�سرتونها باأ�سعار منخف�سة وبيعها 
اآخر  جانب  من   ، تناف�سية  باأثمان 
مع  الأ�سبوعية  الأ�سواق  تعرف 
دخول  رم�سان   �سهر  اقرتاب 
حلوم  لبيع  اجلزارين   ع�رشات 
ذات م�سدر جمهول مببالغ زهيدة  
ظل  يف  الطلب  عليها  يكرث  ما 
اأخرى   ناحية  من   ، الرقابة  غياب 
اأنها  البيئة  حماية  م�سالح  ك�سفت 
القوات  خمتلف  مع  بالتعاون 
الأمنية  حجزت كميات هامة من  
اللحوم بالإ�سافة اإىل الدجاج الذي 
مراقبة  غري  مذابح  يف  ذبحه  يتم 
ما  مراقبة  غري  مركبات  يف  ونقله 

جعل  م�سالح الأمن بالبي�ص حتجز 
بالبي�ص  الدجاج  من  قناطري   06
و14  بالبي�ص  الأ�سبوع  هذا  خالل 
قنطار مت حجزها من قبل م�سالح 
الدرك على منت مركبتني بتلم�سان 
من  الع�رشات  ذلك  اإىل  �سف   ،
بكل  حجزت  التي  الكيلوغرامات 
 ، بلعبا�ص   ، تلم�سان  اأ�سواق  من 
ناحية  من    ، ومتو�سنت  م�ستغامن 
عن  امل�سادر  ذات  اأ�سارت  اأخرى 
ظهور مافيا تبيع اللحوم والأ�سماك 
املجمدة على اأنها طازجة  خالل 
جتنيد  ي�ستوجب  ما  رم�سان  �سهر 
التي  الظاهرة  ملحاربة  اجلميع 

تتزامن مع �سهر التوبة املغفرة .
حممد بن تر�ر

قبل حدوث �لكارثة

مذابح فو�ضوية تهدد �ضحة املواطنني  يف رم�ضان



ملف  بخبايا  عارفون  �أجمع 
�لت�شغيل بوالية ورقلة �ملعروفة 
للجنوب  �ملركزية  بالعا�شمة 
مع  لهم  ت�رصيح  يف   ، �ل�رصقي 
�أن  على    ،  « »�لو�شط  يومية 
ي�شري  يز�ل  ال  �ل�شغل  ملف 
بطريقة عرجاء ، رغم توجيهات 
بالبالد  �لقر�ر  �شناع  وتعليمات 
�لر�مية لتهدئة �الأو�شاع �ل�شعبة 
�أن  ،�الإ  �لبالد  بها  متر  �لتي 
غر�ر  على  �لنفطية  �ل�رصكات 
فيهم  مبا  �شوناطر�ك  فروع 
 ، �الأبار  خدمات  موؤ�ش�شات 
�ملوؤ�ش�شة  و  �الأبار  يف  �الأ�شغال 
ل�رصكة  �إ�شافة  للتنقيب  �لوطنية 
�لوطنية لالأ�شغال �لكربى ف�شلت 
جتاهل  نهج  على  �ملو��شلة 
�لر�مية ملنح  تعليمات �حلكومة 
بال�رصكات  �لتوظيف  �أولوية 
�ل�شناعة  يف  �لعاملة  �لوطنية 

�ملنطقة  �أبناء  لفائدة  �لنفطية 
�جلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
�ملد�ر�س  و  �لكربى  �ملعاهد   ،
�لعليا  ، خريجي مر�كز �لتكوين 
�ملهني و �لتمهني وحتى عدميي 
مت�شل  �شياق  ويف  �مل�شتوى، 
فقد �أجمع ذ�ت �ملتحدثني على 
�ل�رصكات  م�شوؤويل  �أن جتاوز�ت 
�خلطوط  جتاوز�  �لنفطية 
رف�شهم  ب�شبب  �حلمر�ء 
للمرتب�شني  �ملبا�رص  �لتوظيف 

�شنتني  من  �كرث  ق�شو�  �لذين 
 ، �ل�رصكات  بتلك  �لتكوين  يف 
�حلجج  جميع  بذلك  م�شقطني 
يف  مبا  �لتعجيزية  و�ل�رصوط  

ذلك عامل �خلربة .
من جهة ثانية فقد �أكدت م�شادر 
م�شوؤولة من مديرية �شوناطر�ك 
بحا�شي م�شعود ، لـ«�لو�شط«، �أن 
�مل�شتويات  جميع  على  �ملدر�ء 
�ل�شالف  �لنفطية  بال�رصكات 
ذكرها حول هاته �الأخرية مللكية 

خا�شة   على مد�ر ع�رص �شنو�ت 
ت�شجيل  مت  حيث   ، �الخرية 
مئات �مللفات للعمال من خارج 
من  توظيفهم  مت  �لذين  �لوالية 
�لباب دون �ملرور على �لوكاالت 
ين�س  مثلما  للت�شغيل  �ملحلية 
باجلز�ئر  �لعمل  قانون  عليه 
نف�س  به  �أفادت  وح�شبما   ،
�لفادح يف  �لتاأخر  فاإن   �جلهات 
�الأ�شمية  �لقو�ئم  على  �الفر�ج 
�لتوظيف  للناجحني يف م�شابقة 
يطرح  ب�شوناطر�ك  لالإطار�ت 
�أكرث من عالمة ��شتفهام ،خا�شة 
�لتالعب �حلا�شل  �كت�شاف  بعد 
يف نف�س �مل�شابقة على م�شتوى 
حترك  �لذي  �يليزي  والية 
�لبدل  �لوقت  يف  برملانيوها 
 80 ��شرتجاع  �جل  من  �ل�شائع 
باملائة من جمموع 540 من�شب 
عمل مت منحها لعمال من خارج 
�ملعطيات  ح�شب  �لوالية  تلك 

�ملتوفرة  .

�أ�شحاب  �الأثنني  �أم�س  جتمهر 
مقر  �مام  بتمرن��شت  �جلمال 
للمطالبة   ، مترن��شت  بلدية 
من  جاد  تدخل  ب�رصورة 
للتكفل  �ملحلية  �ل�شلطات 
يف  �ملتمثل  �مل�رصوع  مبطلبهم 
�مل�شاركة  بعد  م�شتحقاتهم  دفع 
�لدويل  �أ�شيهار  مهرجان  يف 
�لذي �حت�شنت فعالياته عا�شمة 

�الأهقار .
طالب �أ�شحاب �جلمال �ملحتجني 
�أمام مقر بلدية متنغ�شت ، رئي�س 
ببلدية  �لبلدي  �ل�شعبي  �ملجل�س 
�لتدخل  ب�رصورة  �شيخ  بادي 
�لعاجل للتكفل بان�شغالهم �لقائم 

�ال�رص�ع  �رصورة  يف  �ملتمثل   ،
�لعالقة  م�شتحقاتهم  ت�شديد  يف 
وذلك بعد م�شاهمتهم �لفعالة يف 
�جناح مهرجان �الأ�شيهار �لدويل  
�لذي �حت�شنت فعالياته عا�شمة 
يخفي  ، حيث مل  موؤخر�  �لوالية 
�متعا�شهم  عن  �ملتحدثني  ذ�ت 
بال�شمت  و�شفوه  مما  �ل�شديد  
�ملطلب حيال مطلبهم �مل�رصوع 

.
من  جاد  تدخل  �إنتظار  ويف 
�جلهات �ملعنية  يبقى لز�ما على 
�لو�شع  معاي�شة  �الأبل  �أ�شحاب 

�ملزري الأجل غري م�شمى .
�أحمد باحلاج

ببلدية  بري  �شحن  قرية  ت�شهد 
و�شعية  بالو�دي  خليفة  حا�شي 
جد مزرية يعي�شها �شكانها، وهذ� 
�مل�شاريع  قلة  و  �لعزلة  جر�ء 
�لذي  �الأمر  وهو  بها  �لتنموية 
�لفقر  �أ�شلع  بني  تعي�س  جعلها 

و�لقهر. 
�ملذكورة   �لقرية  �شكان  وطالب 
ق�شد  �لتدخل  �ل�رصيع  ب�رصورة 
ت�شوية جملة �مل�شاكل و�لنقائ�س 
د�ر  �أن  �إال  قريتهم،  تعرفها  �لتي 
بع�س  وذكر  على  ظلت  لقمان 
تهمي�شا  يعانون  �أنهم  �لقاطنني 

كبري�. 
�الن�شغاالت  هذه  �أبرز  من  ولعل 
�ل�شكان غياب  �لتي يتخبط فيها 
منها،  �حل�رصية  �لتهيئة  مظاهر 
�لعمومية،  �الإنارة  يف  نق�س 
�الأر�شفة  غياب  ذ�ك  على  زد 
�الأحياء  �لفرعية عرب  و�لطرقات 
�ملنازل  جعل  مما  و�ل�شو�رع 
مدفونة  �ل�شكانية  و�لتجمعات 
يف  ال�شيما  �لرمال  �أح�شان  بني 
�أين تهب  �أفريل  �شهري مار�س و 
دون  �أ�شابيع  مدى  على  �لرياح 
�الأو�شاع  هذه  وتت�شبب  �نقطاع 
�جلد متدهورة يف تكاثر �لعقارب 
و�الأفاعي �شيفا،  مما يهدد �شحة 

و�شالمة �ملو�طن. 
عن  �أهمية  يقل  ال  �آخر  م�شكل 
�شابقيه و يعاين منها �شكان �شحن 
�لفالحية  �مل�شالك  �نعد�م  بري 
جتاه مز�رعهم و �إ�شطبالتهم �إىل 
جانب �شعف �شديد يف �لكهرباء 
يوؤثر  مما  و�لفالحية  �لريفية 
�شلبا على �الأجهزة �لكهرومنزلية 
جهة  ومن  �ل�شقي  وم�شخات 
�لقرية  �شكان  ��شتاء  �أخرى، 
�ملذكورة من م�شكل �نعد�م طريق 
بعا�شمة  مبا�رصة  �لقرية  يربط 
�لوالية هذ� �ل�شيء �لذي �أثر على 
�ملركبات  خمتلف  مرور  حركة 
�ل�شكان  لـ«�لو�شط«  �أن  و�أكد 
مادة �لتيف �ملوجودة يف �لطريق 
�ملثمر  �لنخيل  على  �شلبا  �أثرت 
�مل�شلك  مبحاذ�ة  �ملتو�جد 

خا�شة عند هبوب �لرياح. 
بري  �شحن  �شكان  ينا�شد  كما 
ب�رصورة  �مل�شئولة  �جلهات 
بحيث  تعليمية  موؤ�ش�شات  �جناز 
تخ�ش�س حجر�ت در��شية للطور 
�لثانوي خا�شة ب�شبب بعد �لقرية 
�لدر��شة  يف  بناتهم  تفوق  رغم 
�لطريق  عليهن  �شد  ما  هذ� 
و حتقيق  �لدر��شة  مو��شلة  نحو 

�آمالهن �مل�شتقبلية. 

حذر متابعون مللف �ليد �لعاملة بورقلة ، من مغبة �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد تنجم عن ��شتهز�ء �ل�شركات 
�لنفطية بتعليمة �حلكومة �خلا�شة باأولوية توظيف �أبناء �ملنطقة ، ناهيك عن جتاهلها ملطلب توظيف 

مرتب�شيها مبا�شرة بعد �نتهاء فرتة �لرتب�ص ، مو�ز�ة مع ذلك فقد �أ�شبح ي�شكل �لتاأخر �لكبري يف �لإفر�ج 
على قو�ئم �لناجحني يف م�شابقة �شوناطر�ك ي�شكل قنبلة موقوتة  .

�لدو�ص على تعليمة �أولوية �لتوظيف و�لرمي  باملرتب�شني يف �ل�شارع 

�أحمد باحلاج 

اأخطبوط  ال�شركات النفطية يخنق 
ال�شلطات الوالئية بورقلة 

.          تاأخر �لإفر�ج عن نتائج م�شابقة �شوناطر�ك يتحول لقنبلة موقوتة  

�لتي  �ملجهود�ت  �إطار  يف 
باأمن  �ل�رصطة  م�شالح  تبذلها 
�أجل مكافحة  ورقلة، من  والية 
ب�شتى  �حل�رصية  �جلر�ئم 
على  �ملحافظة   ، �أنو�عها 
و  و�ملمتلكات  �الأ�شخا�س 
معاجلة  مت  فقد  �لعام   �ملال 
�ل�شنة  من  �الول  �لثالثي  خالل 
تتعلق  ق�شية   250 �جلارية  

باجلنايات و�جلنح.
�العالم  خللية  بيان  �أفاد 
�الأمن  مبديرية  و�الت�شال 
بورقلة كانت قد ت�شلمت يومية 
�أن    ، منه  ن�شخة  »�لو�شط«، 
�لق�شائية  �ل�رصطة  م�شالح 
�شنة  من  �الأول  �لثالثي  خالل 
ق�شية  عاجلت14   قد   ،  2019
�شد  و�جلنح  باجلنايات  تتعلق 
مت  حيث   ، �لعمومي  �ل�شيء 
وتقدمي  توقيف  �ثرها   على 
ق�شايا   07 منها  �شخ�شا،   49
حمظور  �شالح  بحمل  تتعلق 
قدمو�  �شخ�شا   31 فيها  تورط 
�شدر  �لق�شائية  �جلهات  �أمام 
�إيد�ع  �أمر  �أ�شخا�س   08 �شد 
�أ�شخا�س   03 ��شتفاد  فيما 
مبا�رصو11  ��شتدعاء  من 

�ملوؤقت  �الإفر�ج  من  �شخ�س 
حتت  �أ�شخا�س   09 و�شع  فيما 
مو�ز�ة   ، �لق�شائية.  �لرقابة 
 07 معاجلة  مت  فقد  ذلك  مع 
جمعية  بتكوين  تتعلق  ق�شايا 
�ملجرمني  وم�شاعدة  �أ�رص�ر 
قدمو�  �شخ�شا   18 فيها  تورط 
�شد13  �شدر  �أين  �لعد�لة  �أمام 
�شخ�س �أمر �إيد�ع فيما ��شتفاد  
��شتدعاء  من  �ثنني  �شخ�شني  
�أ�شخا�س   03 وو�شع  مبا�رص 

حتت �لرقابة �لق�شائية.
�أما بخ�شو�س  �جلنايات و �جلنح 
�شد �الأمو�ل و �ملمتلكات فقد 
مت معاجلة 66 ق�شية ، حيث مت 
 ، �شخ�شا   73 تقدمي  و  توقيف 
بال�رصقة  تتعلق  ق�شية   55 منها 
�شدر  �شخ�شا   46 فيها  تورط 
و   ، �إيد�ع  �أمر  �شد 20 �شخ�شا 
�إفر�ج  من  �شخ�شا   15 ��شتفاد 
 03 ��شتفاد  فيما   ، موؤقت 
�أ�شخا�س من �إ�شتدعاء مبا�رص، 
حتت  �أ�شخا�س   05 وو�شع 
ناهيك   ، �لق�شائية  �لرقابة 
تتعلقان   ق�شيتني  ت�شجيل   عن 
فيهما   تورط  �الأمانة  بخيانة 
�جلهات  �أمام  قدما  �شخ�شني 

�أمر  �شدهما  �شدر  �لق�شائية 
ق�شايا    07 لـ  �إ�شافة  �إيد�ع، 
و��شتعمال  بالتزوير  تتعلق 
�شخ�شا   21 فيها  تورط  �ملزور 
قدمو� �أمام �لعد�لة  �شدر �شد 
فيما  �إيد�ع  �أمر  �أ�شخا�س   08
�فر�ج  من  03�أ�شخا�س  ��شتفاد 
�أ�شخا�س   10 وو�شع  موؤقت 
كما  �لق�شائية،  �لرقابة  حتت 
تتعلقان  ق�شيتني  معاجلة   مت 
فيها  تورط  �لعمدية  باحلر�ئق 
04�أ�شخا�س قدمو� �أمام �جلهات 
�شخ�شني  �شد  �شدر  �لق�شائية 
�أخرين    03 وو�شع  �إيد�ع  �أمر 

حتت �لرقابة �لق�شائية.
عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من 
�لق�شائية  �ل�رصطة  م�شالح 
باأمن والية ورقلة خالل �لثالثي 
�الأول من �شنة 2019 ،78  ق�شية  
لها �شلة باجلنايات و�جلنح �شد 
�الأفر�د  تورط فيها 98�شخ�شا، 
بالقتل  تتعلق  ق�شايا   03 منها 
�لعمد تورط فيها 05 �أ�شخا�س 
�لق�شائية  �جلهات  �أمام  قدمو� 
�أ�شخا�س   03 �شد  �شدر  �أين 
�أمر �إيد�ع فيما و�شع  �شخ�شني 
حتت �لرقابة �لق�شائية، مو�ز�ة 

 61 معاجلة  مت  فقد  ذلك  مع 
ق�شية تتعلق بال�رصب و �جلرح  
قدمو�  �شخ�شا   78 فيها  تورط 
�شدر  �لق�شائية  �جلهات  �أمام 
�إيد�ع  �أمر  �شخ�شا   12 �شد 
من  �أ�شخا�س   10 و��شتفاد 
��شتدعاء مبا�رص و 05 �أ�شخا�س 
من �فر�ج موؤقت فيما و�شع 51 
�شخ�شا حتت �لرقابة �لق�شائية، 
14 ق�شية تتعلق بانتهاك حرمة 
�شخ�شا   17 فيها  تورط  منزل 
�شدر  �أين  �لعد�لة  �أمام  قدمو� 
�يد�ع  �مر  �شخ�شني  �شد  
من  �أ�شخا�س   04 ��شتفاد  فيما 
�أ�شخا�س   04 و  موؤقت  �إفر�ج 
من �إ�شتدعاء مبا�رص فيما و�شع 
�لرقابة  حتت  �أ�شخا�س   07

�لق�شائية. 
عاجلت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�لق�شائية  �ل�رصطة  م�شالح 
من  �الأول  �لثالثي  خالل 
تتعلق  ق�شية   84  ،  2019 �شنة 
تورط  �ملخدر�ت   مبكافحة 
�أمام  فيها 117 �شخ�شا، قدمو� 
يف  �شدر  �لق�شائية  �جلهات 
حقهم �أحكام ق�شائية خمتلفة.

�أحمد باحلاج 

تتعلق باجلنايات و�جلنح �شد �ل�شيء �لعمومي ،�لأمو�ل ، �ملمتلكات و �لأفر�د

ال�شرطة الق�شائية بورقلة تعالج 250ق�شية خالل الثالثي االأول 

بعد �مل�شاركة يف مهرجان �أ�شيهار �لدويل 

  �ل�شلطات �ملحلية ل تتذكرهم �شوى يف 
�لنتخابات

اأ�شحاب اجلمال يحتجون 
اأمام مقر البلدية بتمرنا�شت 

للمطالبة مب�شتحقاتهم 

�شكان قرية �شحن بري 
بالوادي م�شتاوؤون 
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علمت  "عندما  تعمري  و�أ�ضاف 
يكن  مل  �ضورية  يف  �أخي  مبر�ض 
ببيع  �ضوى  م�ضاعدته  با�ضتطاعتي 
بعد  ولكن   ، كاملاً منزيل  �أثاث 
عدة  ينت�رش يف  �ملر�ض  بد�أ  �ضنة 
مو��ضع من ج�ضده مل �أجد حينها 
�ضبيلاً لإنقاذه �ضوى منا�ضدة �أهل 

�خلري د�خل �لبلد وخارجها".

العالج وفق تاريخ التهجري

"�أبو  �لفل�ضطيني  �للجئ  وعبرّ 
عام  لجئي  من  وهو  ريا�ض"، 
تردي  من  ��ضتيائه  عن   ،1967
�لو�قع �ل�ضحي يف مر�كز �لأونرو� 
�ملخيمات  يف  وخا�ضة  �ل�ضحية 
"�ضيتامول"  �ضوى  و�لتي ل حتوي 
و"حب �لتهاب" و�أطباء غري �أكفاء 

غالباًا، وفق قوله.
عدم  )ف�ضل  ريا�ض  �أبو  و�أ�ضاف 
�أجريت  �أن  "بعد  ��ضمه(:  ذكر 
�ملعدة  يف  ورم  ��ضتئ�ضال  عملية 
حلب  يف  �لوكالة  ملركز  تقدمت 
و�لتي  و�لعلج  �لعملية  بفو�تري 
�أح�ضل  مل  دولر،   1200 بلغت 
�ضوى على 100 دولر كتعوي�ض!".

 67 �لـ  فل�ضطينيي  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
على  �لغالب  يف  يح�ضلون  "ل 
غري  �أنهم  بحجة  تعوي�ضات  �أي 
م�ضجلني لدى �لأونرو� كفل�ضطينيي 

�لـ 48 �لذين يح�ضلون على جزء ل 
باأ�ض به من قيمة �لفو�تري".

م�ساعدة اأونروا ال تكفي 
للعالج

�لفل�ضطينية  �لنا�ضطة  و�أكدت 
فاطمة جابر �أنها ت�ضتقبل �لعديد 
ل  �لذين  �ملر�ضى  منا�ضد�ت  من 
�لعلجية  �جلرعات  ثمن  ميلكون 
وهي  جابر،  ونبرّهت  �لعمليات   �أو 
�للجئ  فرن�ضا،�أن  يف  مقيمة 
يح�ضل  �ضورية  يف  �لفل�ضطيني 
تكاليف  من  �ملائة  يف   50 على 
ثمن  من  �ملائة  يف  و50  �مل�ضفى 

�لدو�ء.
�لتي  �ملائة  50 يف  �لـ  �أن  و�أفادت 
تغطي  ل  �ملري�ض  بها  يتكفل 
"حيث  �لعلج،  تكاليف  بقية 
�لو�حدة  �جلرعة  قيمة  ت�ضل 
 1000 �لـ  حو�يل  �ملر�ضى  لبع�ض 
دولر؛ ما ي�ضطرهم لطرق �أبو�ب 

�ملتبعني".
من  تعاين  �أونرو�  �أن  و�أو�ضحت 
�لدول  دعم  وقلة  مالية  �ضائقة 
�إنكار  ميكننا  "ول  لها،  �ملانحة 
يعني  ل  "ذلك  متابعة:  ذلك"، 
عدم وجود حلول قد يكون �أحدها 
�لأونرو�  موظفي  برو�تب  ا  متعلقاً
عائلة  �أحدهم  ر�تب  يكفي  �لذي 
فقرية ل�ضهور"، على حد و�ضفها.

عائق الهاج�س االأمني

�لتبعات،  جمع  كيفية  وحول 
منا�ضدة  و�ضول  مبجرد  �أنه  بيرّنت 
� عن حالة �ملري�ض  نكتب من�ضوراً
دون �إظهار ��ضم �ملري�ض مر�عاة 
�لهاج�ض  ناأخذ  كما  مل�ضاعره، 
وخا�ضة  �ملري�ض  لدى  �لأمني 
نعطيها  معلومات  و�أي  �ضورية  يف 
بعد  د�خلي  رقم  على  للمتبع 

�لتاأكد من هويته وم�ضد�قيته.
و�أردفت �لنا�ضطة جابر: "�مل�ضكلة 
�لتي نعانيها �أننا ل ميكننا حتويل 
ا من �أن يتعر�ض  مبالغ ل�ضورية خوفاً
�ملري�ض �أو ذووه لـ)�ضني وجيم( يف 

ظل �لو�ضع �لأمني يف �لبلد".
�أ�ضدقاء  �إىل  "نلجاأ  وتابعت 
ن�ضلمهم �ملبلغ باليورو �أو �لدولر، 
ويقوم �أقارب لهم يف بلد �ملري�ض 
يعادله  ما  �أو  �ملبلغ  بت�ضليمه 
رقم  ن�ضع  و�أحياناًا  باملقابل، 

هاتف �ملري�ض بناء على رغبته".

ال جتاُوب من النا�س

مع  �لنا�ض  جتاوب  وعن 
و�ضفت  �ملنا�ضد�ت،  حملت 
"موؤمل  �أنه  �لأمر  جابر  �ل�ضيدة 
�أغلب  �أن  و�ملحزن  و�ضعيف، 
�رشطان  مر�ضى  هم  �ملتبعني 
"ول  بالأ�ضا�ض"و��ضتدركت: 
�أو�ضاع  ظل  يف  �لنا�ض  لوم  ميكنا 
�قت�ضادية غري جيدة، كما �أن �أغلب 
�أهل  لديها  �ملهجر  يف  �لعائلت 
ي�ضكل  ما  مل�ضاعد�ت؛  يحتاجون 
عليهم"ونا�ضدت  �إ�ضافية  �أعباء 
و�لتجار  �لأمو�ل  روؤو�ض  �أ�ضحاب 
لإنقاذ  "بفاعليرّة"  ي�ضاهمو�  �أن 
حياة �لكثريين، و�أعربت عن �أملها 
يف ت�ضكيل �ضندوق خا�ض ملر�ضى 

�ل�رشطان �لفل�ضطينيني.

يعي�س الالجئون الفل�سطينيون يف �سورية اأو�ساًعا اقت�سادية �سعبة، اأجربت بع�س العائالت على بيع 
ممتلكاتها لتاأمني جزء من اآالف الدوالرات التي يحتاجها اأبناوؤهم املر�سى بال�سرطان للنجاة ويقول الالجئ 

الفل�سطيني املقيم يف تركيا، حممد تعمري اإنه ا�سطر لبيع جميع اأثاث منزله يف "دمر" بالعا�سمة ال�سورية 
)دم�سق( لتاأمني العالج املنا�سب ل�سقيقه املُ�ساب بال�سرطان.

فل�سطينيون ب�سورية

ق.د

حينما يجتمع املر�ض واللجوء وتغيب الأونروا!

وما خفي اأعظم

 من �ساعد "اإ�سرائيل" يف �سرقة غاز غزة؟

"وا�سنطن بو�ست"

 "�سفقة القرن" ل تت�سمن اإقامة 
دولة فل�سطينية م�ستقلة

�لتي  �لقرن"  تقت�رش"�ضفقة 
يتبنرّاها �لرئي�ض �لأمريكي دونالد 
�لعربي  �ل�رش�ع  حلل  تر�مب 
حياة  على حت�ضني  "�لإ�رش�ئيلي" 
تت�ضمن  ل  لكنها  �لفل�ضطينيني، 
�ضيادة  ذ�ت  م�ضتقلة  دولة  �إقامة 

كاملة لهم.
"و��ضنطن  �ضحيفة  و�أفادت 
لعت  بو�ضت" نقل عن م�ضادر �طرّ
�ل�ضلم  خطة  بات  مركرّ �أهم  على 
بـ"�ضفقة  �مل�ضماة  �لأمريكية 
�لقرن"، باأن هذه �خلطة تت�ضمن 
حت�ضني ظروف حياة �لفل�ضطينيني 
يبدو،  كما  تت�ضمن،  ل  ولكنها 
م�ضتقلة،  فل�ضطينية  دولة  �إقامة 

على  �خلطة  ترتكز  �أن  حت  ورجرّ
�حتياجات �إ�رش�ئيل �لأمنية. 

ووفقا لل�ضحيفة فاإن خطة �ل�ضلم 
ل ت�ضتند �إىل حل �لدولتني، على 
�لتي  �ملفاو�ضات  جولت  عك�ض 
�لع�رشين  مد�ر  على  حدثت 
�أن  �ملتوقع  ومن  �ملا�ضية  عاما 
يقوم �لبيت �لأبي�ض بطرح حزمة 
�نتظارها  طال  �لتي  �ل�ضلم 
خلل مو�ضم �لربيع �حلايل �أو يف 
�أكرث  بعد  �ل�ضيف،  مو�ضم  بد�ية 
من عامني من �جلهود �لتي بذلها 
جاريد  و�ضهره  تر�مب  م�ضت�ضار 
يعرف  بات  ما  لإعد�د  كو�ضرن 

بـ"�ضفقة �لقرن".

�أم�ض  �أول  م�ضاء  �جلزيرة  بثت 
��ضتق�ضائيا ك�ضفت  �لأحد حتقيقا 
لأول  تن�رش  جديدة  تفا�ضيل  فيه 
يف  �ملوجود  �لغاز  ب�ضاأن  مرة 
وكيف  بفل�ضطني،  بحر قطاع غزة 
مع  �لفل�ضطينية  �ل�ضلطة  تعاملت 
��ضتخر�ج �لغاز ب�ضفقات م�ضبوهة 
"�لإ�رش�ئيلي"  �لحتلل  وفر�ض 

�لتاأميم لهذ� �لغاز.
جاء  -�لذي  �لتحقيق  ك�ضف  وقد 
�أعظم"-  خفي  "ما  برنامج  �ضمن 
قبل  بغزة  �لغاز  �كت�ضاف  بد�يات 
�لزمان وكيف تعاملت  عقدين من 
�ل�ضلطة �لفل�ضطينية �آنذ�ك بقيادة 
�لرئي�ض �لر�حل يا�رش عرفات مع 
هذ� �لكت�ضاف �لذي و�ضفه "بهبة 
كانت  وكيف  غزة،  لأهل  �ل�ضماء" 
�ضت�ضتفيد )�ل�ضلطة( من هذ� �لغاز 
ور�فد  �لطاقة  لت�ضغيل  كم�ضدر 

خلزينتها �لعامة.
�لطاقة  جمال  يف  خب�ء  وقدر 
و�لغاز حتدثو� لـ "ما خفي �أعظم" 
�لغاز  �ضيدرها  كان  �لتي  �ملبالغ 
مليار�ت   4.5 بنحو  �لفل�ضطيني 
��ضتخر�ج  �إذ� ما مت  �ضنويا،  دولر 
هذ� �لغاز و�ل�ضتفادة من �حلقول 

�ملحيطة ببحر غزة.
وح�ضل معد �لتحقيق �لزميل تامر 
نقاوة  تثبت  وثائق  على  �مل�ضحال 
وقربه  بيعه،  ي�ضهل  مما  غزة  غاز 
عملية  ي�ضهل  مما  �ل�ضو�طئ  من 
��ضتخر�جه بتكلفة مالية منخف�ضة 
وحتقيق مكا�ضب مالية كبرية، وهو 
ما يغني فل�ضطني عن �مل�ضاعد�ت 
و�ملنح و�لعي�ض حتت خط �لفقر، 
�لغاز  �إنتاج  دول  من  كمثيلتها 

بالعامل.
�ل�ضلطة  �أن  �لتحقيق  و�أفاد 
كلفت   1996 عام  �لفل�ضطينية 
�مل�ضحال  �إ�ضماعيل  �ملهند�ض 
خمتلفة  �رشكات  مع  بالتو��ضل 
و  �لأملانية  �إي"  �أف  "جي  منها 
"روبرت�ضون" �لبيطانية للتفاو�ض 
حول �لتنقيب وعمليات �ل�ضتخر�ج، 
قبل �أن تتو��ضل مع �رشكة "بريت�ض 
ببحر  �لغاز  حقل  لتطوير  غاز" 
قطاع غزة، و�لتفاو�ض مع �ل�رشكة 
عب م�ضارين �لأول عب �مل�ضحال 
و�لآخر عب حممد ر�ضيد م�ضت�ضار 
خالد  با�ضم  و�ملعروف  عرفات، 

�ضلم.
كما �أظهر �لعديد من �لوثائق �لتي 

تفيد بتفوي�ض �ل�ضلطة �لفل�ضطينية 
�لقيادي  من  -�ملقرب  لر�ضيد 
حممد  �ملف�ضول  �لفتحاوي 
دحلن، ويعي�ض معه يف �أبو ظبي- 
عن  نيابة  و�لت�رشف  بالتفاو�ض 
�ل�ضلطة �لفل�ضطينية بكافة �لأمور 
�أن  قبل  وتطويره،  بالغاز  �ملتعلقة 
تلحقه بق�ضايا ف�ضاد ونهب للمال 

�لعام وغ�ضل �لأمو�ل.

الدور "االإ�سرائيلي"
و�أ�ضار �لتحقيق �إىل �أن "�إ�رش�ئيل" 
عمليات  يف  ظاهرة  تكن  مل 
كانت  لكنها  و�لتوقيع  �لتفاو�ض 
�مل�ضح  عمليات  بكل  حا�رشة 
�ل�رشكة  من  بدعوة  و�لتنقيب 
�ملنفذة لذلك، قبل �أن تبد�أ �رشكة 
بريت�ض غاز بالتفاو�ض مع تل �أبيب 
�أن  �لغاز �مل�ضتخرج بحجة  ل�رش�ء 
�لكمية  كل  ت�ضتخدم  ل  فل�ضطني 

�مل�ضتخرجة.
وك�ضف عن �لدور �لذي لعبه وزير 
عز�م  حينها  �لفل�ضطيني  �لطاقة 
"�إ�رش�ئيل"  مع  بالتفاو�ض  �ل�ضو� 
و�لتو�ضل  �لثانية  �لنتفا�ضة  �إبان 

تل  حت�ضل  �أن  يق�ضي  �تفاق  �إىل 
تزويد  مقابل  �لغاز  على  �أبيب 
بالكهرباء،  �لفل�ضطينية  �ملناطق 
ل�رشكة  غزة  مديونية  وتخفيف 
وبناء  �لإ�رش�ئيلية،  �لكهرباء 
حمطة كهرباء �إ�ضافية بالقرب من 
غزة، قبل �أن يوقف �لتفاَق رئي�ُض 
�لوزر�ء �لإ�رش�ئيلي )�آنذ�ك( �أرييل 

�ضارون.
وتو�ضل �لتحقيق �إىل �أن "�إ�رش�ئيل" 
من  �لغاز  ت�ضدير  لتعطيل  �ضعت 
م�رش  �إىل  نقله  باقرت�ح  فل�ضطني 
وت�ضديره من هناك، قبل �أن توقع 
تق�ضي  �تفاقية  �أبيب  وتل  �لقاهرة 
�لأوىل  من  �لغاز  �لأخرية  ب�رش�ء 
ما  وهو  غزة،  غاز  نقل  و�إيقاف 
دفع �رشكة بريت�ض غاز لإيقاف بيع 
�لغاز و��ضتخر�جه، و�إبقائه حبي�ض 

�لآبار.
�ضلطات  قيام  �لتحقيق  و�أظهر 
غزة  ببحر  بالتنقيب  �لحتلل 
وحفر �لآبار وت�ضدير �لغاز على �أنه 
�لفل�ضطينيني  منع  مع  �إ�رش�ئيلي، 
من حقهم بالتنقيب �أو �لت�ضدير �أو 
�ل�ضتفادة من �لعائد�ت جر�ء بيع 

غاز غزة.
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يف  �لفرن�ضي  �ل�ضفري  تر�جع 
ب�ضاأن  موقفه  عن  و��ضنطن 
م�ضتقبل �لتفاق �لنووي و��ضطر 
حلذف تغريدته على 'تويرت' بهذ� 
�ل�ضدد م�ضاء �ل�ضبت بعد �حتجاج 

طهر�ن على باري�ض فى ذلك.
يف  �لفرن�ضي  �ل�ضفري  وكان 
�آرود قد �دعى  و��ضنطن جري�رد 
باأنه ل مبر لتخ�ضيب �ليور�نيوم 
فرتة  �نتهاء  بعد  �إير�ن  قبل  من 

�لتفاق �لنووي )عام 2025(.
على  له  تغريدة  يف  �آرود  وكتب 
�لجتماعى  �لتو��ضل  موقع 
�لقول  �خلطاأ  من  �نه  'تويرت'، 
تخ�ضيب  لها  م�ضموح  �إير�ن  باأن 
فرتة  �نتهاء  بعد  �ليور�نيوم 
�أن  �إير�ن  وعلى  �لنووي،  �لتفاق 
تثبت حتت �لرقابة �ل�ضارمة باأن 

�أن�ضطتها �لنووية �ضلمية �لطابع.
�خلارجية  وز�رة  ��ضتدعت  وقد 
�لفرن�ضي  �ل�ضفري  �لإير�نية 
تيبو،  فيليب  طهر�ن  يف  �جلديد 
�حلكومة  من  تو�ضيحا  وطلبت 
و�أعرب  �ل�ضدد،  بهذ�  �لفرن�ضية 
عن  �جلديد  �لفرن�ضي  �ل�ضفري 
تغريدة  على  �طلعه  عدم 
و�أكد  و��ضنطن  يف  بلده  �ضفري 
�لتنفيذ  �إر�دة حكومة بلده على 
معلنا  �لنووي  للتفاق  �لكامل 
باري�ض  �إيل  تقرير�  �ضيقدم  باأنه 

على �لفور.
ت�رشيح  على  �لإير�ين  �لرد  و�ثر 
و��ضنطن،  يف  �لفرن�ضي  �ل�ضفري 
على  تغريدته  �لأخري  حذف 
هذ�  موقفه  عن  وتر�جع  'تويرت' 

من دون �ن يقدم �أي �إي�ضاح.

ب�ساأن م�ستقبل االتفاق النووي مع اإيران

�سفری فرن�سا بوا�سنطن يرتاجع 
عن موقفه 

يونهاب  لوكالة  م�ضادر  رجحت 
�لكورية �جلنوبية، �أن يعقد �لزعيم 
�أون،  جونغ  كيم  �ل�ضمايل  �لكوري 
�لرو�ضي  �لرئي�ض  مع  له  قمة  �أول 
�ملقبل  �لأ�ضبوع  بوتني  فلدميري 

يف رو�ضيا.
وقال م�ضدر لوكالة يونهاب: "من 
�ملتوقع �أن يقوم �لرئي�ض �لرو�ضي 
�إىل  برحلة  بوتني  فلدميري 
�لرو�ضي  �لأق�ضى  �ل�رشق  منطقة 
�أبريل، حيث من �ملحتمل  يف 24 
�نعقاد قمة رو�ضية كورية �ضمالية 
قمة  �أن  �مل�ضدر  هناك"و�أ�ضاف 
�لأق�ضى  �ل�رشق  يف  كيم  بوتني 
ح�ضور  بعد  تاأتي  قد  �لرو�ضي، 
بوتني منتدى حركة �لبنية �لتحتية 
و�حد"  وطريق  و�حد  "حز�م 
�أفريل  و27   26 يومي  بكني  يف 

�جلاري.

ومل توؤكد مو�ضكو بعد موعد هذه 
�لرو�ضية  تا�ض  وكالة  لكن  �لقمة، 
مار�ض  �أو�ئل  يف  نقلت  للأنباء 
�أن  �لكرملني،  با�ضم  متحدث  عن 
مو�ضكو وبيونغ يانغ تبحثان زيارة 
"�لقنو�ت  عب  رو�ضيا  �إىل  كيم 
حتديد  و�ضيتم  �لدبلوما�ضية"، 
موعدها "يف �مل�ضتقبل �لقريب".
وز�ر كيم ت�ضانغ �ضون رئي�ض �أركان 
وفلديفو�ضتوك  مو�ضكو  كيم 
�إىل   19 من  �لفرتة  يف  �لرو�ضيتني 
وقت  ويف  �ملا�ضي،  مار�ض   25
وزير  ز�ر  �ل�ضهر،  من  �ضابق 
فلدميري  �لرو�ضي  �لد�خلية 
ما  يانغ،  بيونغ  كولوكولت�ضيف 
يعزز �لتكهنات بقرب �نعقاد قمة 
قريب،  ا  عمرّ يانغ  بيونغ  مو�ضكو 
تلبية لدعوة وجهها بوتني لكيم يف 

مايو �ملا�ضي.

اأول قمة بني بوتني وكيم  



الإيجابية  العوائد  تقت�رص  ومل 
م�صالح  حماية  على  الدور  لهذا 
الدول الأع�صاء باملنظمة؛ بل اإنها 
النفط حول  اأفادت جميع منتجي 
لت�صمل  امتدت  اأنها  كما  العامل، 
وا�صتفاد  ا،  اأي�صً النفط  م�صتهلكي 
دور  من  العاملي  القت�صاد 
املنظمة كذلك، عرب جناحها -يف 
كثري من الأحيان- يف منع حدوث 
ارتفاعات �صارة يف اأ�صعار النفط، 
العاملي(  القت�صاد  )اأي  جنبه  مبا 

الكثري من ال�صعوبات.
»اأوبك«  ت�صلم  مل  ذلك،  برغم  لكن 
النتقادات،  من  ن�صاأتها  منذ 
م�صتهلكي  جانب  من  وبخا�صة 
الوليات  راأ�صهم  وعلى  النفط، 
يثري  ما  وهو  الأمريكية،  املتحدة 
دور  اأهمية  حول  عدة  ت�صاوؤلت 
اأن  ميكن  ما  وب�صاأن  املنظمة، 
النفط  اأ�صواق  اإليه احلال يف  تئول 
اأو  تلك املنظمة،  اختفاء  يف حال 
يف حال عدم قيامها اأ�صًل. ومتثل 
لب  الت�صاوؤلت  هذه  على  الإجابة 

اهتمام هذا التحليل.

�نتقاد�ت �أمريكية

انتقادات  »اأوبك«  منظمة  واجهت 
عديدة من الإدارة الأمريكية خلل 
انتقدها  حيث  املا�صية،  الفرتة 
اأكرث من  ترامب«  »دونالد  الرئي�س 
على  الر�صمي  ح�صابه  عرب  مرة، 
موقع التوا�صل الجتماعي »تويرت«، 
موجهاً اإليها مطالبات بزيادة اإنتاج 
النفط من اأجل تخفي�س الأ�صعار. 
الأيام  �صهدت  ذلك  جانب  واإىل 
يف  اأع�صاء  ثلثة  قيام  املا�صية 
بتقدمي  الأمريكي  الكوجنر�س 
يحمل  قانون  م�رصوع  مقرتح 
 No Oil Producing« ا�صم 

 and Exporting Cartels
اخت�صاًرا  اإليه  وي�صار   ،»Act
بـ)NOPEC(، وهو ي�صمح للإدارة 
الأمريكية مبقا�صاة اأع�صاء »اأوبك« 
يف حال قيامهم مبا اأ�صماه املقرتح 

»انتهاكات احتكارية«.
وجدير بالذكر اأن هذه لي�صت املرة 
التي يتم فيها احلديث عن  الأوىل 
الأمريكي  الكوجنر�س  يف  حترك 
»اأوبك«. فمنذ عام 2000 مت  �صد 
طرح هذه الفكرة داخل الكوجنر�س 
عدة مرات، لكنها ظلت يف حدود 
م�رصوع  اإىل  تتبلور  ومل  الفكرة 
واجهت  كما  قبل؛  من  قانون 
وا�صعة  اعرتا�صات  الفكرة  هذه 
املا�صي،  يف  الكوجنر�س  داخل 
الرئي�صني  من  اأًيّا  ر�صى  تنل  ومل 
الأمريكيني ال�صابقني »جورج دبليو 
اللذين  اأوباما«،  و«باراك  بو�س« 
العرتا�س  حق  با�صتخدام  لّوحا 
قانون  م�رصوع  اأي  �صد  »الفيتو« 
هذه  لكن  امل�صمون؛  هذا  يحمل 
الظروف تبدلت الآن، فتلك الفكرة 
يجري  قانون  م�رصوع  اإىل  حتولت 
الكوجنر�س  داخل  حوله  التداول 
الرئي�س  موقف  اأن  كما  بالفعل، 
الأمريكي احلايل خمالف ملوقفي 
�صابقيه، فبجانب انتقاده املنظمة 
املا�صي دعوة  يونيو  فهو وجه يف 
مترير  على  بالعمل  للكوجنر�س 

م�رصوع القانون. 
الظروف  تلك  من  بالرغم  لكن 
امل�صتجدة، فهناك �رصورة للتاأكيد 
القانون  م�رصوع  مترير  اأن  على 
ومن  الكوجنر�س،  داخل  املطروح 
»ترامب«؛  جانب  من  اإقراره  ثم 
يظل  اإنه  بل  حتمًيّا،  اأمًرا  يعد  ل 
ل  بعيد،  حد  اإىل  م�صتبعداً  اأمر 
�صيما اأن هناك العديد من القيود 
قدرة  من  حتد  التي  واملحاذير 

املتحدة  الوليات  ورغبة-  -بل 
ذلك  اإن  اإذ  ذلك،  فعل  على  ذاتها 
الأ�رصار،  من  الكثري  بها  �صيُلحق 
النفط  �صناعة  ت�رصر  من  بدايًة 
الأمريكي  والقت�صاد  الأمريكية 

ب�صكل عام.
نف�س  يف  ياأتي  اآخر  عامل  وهناك 
يقوم  التي  فالفكرة  اأي�صاً،  ال�صياق 
املطروح  القانون  م�رصوع  عليها 
ما  اإىل  تعود  الكوجنر�س  داخل 
مت  حينما  تقريبًا،  عام  مائة  قبل 
�رصكة  �صيطرة  ملواجهة  طرحها 
»�صتاندرد اأويل«، التي اأ�ص�صها رجل 
الأعمال الأمريكي »جون روكفيلر« 
الختلف  وبرغم   .)1937-1839(
الكبري بني حالتي »�صتاندرد اأويل« 
و«اأوبك«، حيث كانت الأوىل متثل 
النفط  �صوق  يف  حقيقًيّا  احتكاًرا 
تُعد  الثانية  اأن  حني  يف  اآنذاك، 
على  وحمافٍظ  موازٍن  دور  ذات 
ا�صتقرار ال�صوق، فاإن عدم ح�صول 
الفكرة على القبول على مدى قرن 
مترير  اأن  على  يدل  الزمان،  من 
الكوجنر�س  يف  القانون  م�رصوع 

�صيظل اأمًرا غري هني.

مكانة حمورية:

»اأوبك«،  حتتلها  التي  املكانة  اإن 
جتاه  الإيجابي  دورها  وكذلك 
اأ�صواق النفط؛ يزيدان من �صعوبة 
القانون  م�رصوع  اإقرار  عملية 
الكوجنر�س  داخل  املذكور 
اأمًرا  ويجعلنه  بل  الأمريكي، 
فاملنظمة  تام.  ب�صكل  م�صتبعًدا 
تاأ�صي�صها  لدى  �صمت  التي 
ال�صعودية،  )وهم:  اأع�صاء  خم�صة 
واإيران،  والكويت،  والعراق، 
ع�صويتها  وتو�صعت  وفنزويل(، 
عرب ال�صنوات، لت�صم خم�صة ع�رص 

تن�صيق  على  تقوم  الآن،  ع�صًوا 
بني  النفطية  ال�صيا�صات  وتوحيد 
ا�صتقرار  ي�صمن  مبا  اأع�صائها، 
فعاًل  ا  عر�صً ويُوؤَمن  الأ�صواق؛ 
اقت�صادية  جدوى  ذا  يكون  للنفط 
وامل�صتهلكني  للمنتجني  بالن�صبة 
-يف  ن  ِكّ ومُيَ �صواٍء،  حٍدّ  على 
من  النفط  �صناعة  ذاته-  الوقت 
حتقيق عوائد تكفي لل�صتثمار يف 
تطوير طاقاتها الإنتاجية، ك�صامن 
املدى  على  الأ�صواق  ل�صتقرار 

البعيد.
باأوبك  الأع�صاء  الدول  ومتتلك 
اإمكانات نفطية توؤهلها بقوة لفعل 
ذلك، كما اأن تلك الإمكانات جتعل 
للمنظمة  النفطية  ال�صيا�صة  من 
لأ�صواق  بالن�صبة  زاويٍة  حجر 
لها،  رئي�صٍي  وحمرٍك  النفط، 
الذي  الدور املن�صبط  وجتعل من 
حمفزاً  عامًل  املنظمة  تتبعه 

لن�صباط الأ�صواق وا�صتقرارها. 
فاأع�صاء اأوبك ميتلكون احتياطيات 
مليار   1،214 نحو  تبلغ  نفطية 
من   %81.9 اإىل  ي�صل  مبا  برميل، 
املوؤكدة  النفطية  الحتياطيات 
اإنتاج هوؤلء  بلغ  العامل. وقد  حول 
الأع�صاء 32.2 مليون برميل يومًيّا 
عام  من  الأول  الن�صف  نهاية  )يف 
2018(، مبا ميثل 32.8% من اإنتاج 
النفط العاملي، الذي بلغ 98 مليون 
التاريخ،  نف�س  يف  يومًيّا  برميل 
مكانة  يف  املنظمة  ي�صع  وهذا 
منتجي  بباقي  مقارنة  ا�صتثنائية 
لها  وي�صمن  العامل،  حول  النفط 
املحافظة على مكانتها املحورية 
والبعيد  القريب  امل�صتقبل  يف 

ا.  اأي�صً

�أ�ضو�ق غري من�ضبطة:

الدور  على  الدالة  الأمثلة  تعددت 
يف  اأوبك  مار�صته  الذي  ال  الفَعّ
بها  مرت  التي  الأزمات  مواجهة 
مدار  العاملية على  النفط  اأ�صواق 
ن�صاأتها  منذ  انق�صت  التي  العقود 
على  ذلك  انطبق  وقد  الآن.  حتى 
الأزمتني اللتني مرت بهما الأ�صواق 
مواجهة  ففي  الثالثة.  الألفية  يف 
اندلعت،  التي  النفطية  الأزمة 
املالية  الأزمة  تفاقم  ب�صبب 
والتي   ،2008 عام  يف  العاملية 
ا�صتثنائي  ارتفاع  على  انطوت 
 147 ببلوغها  النفط،  اأ�صعار  يف 
ذلك  منت�صف  يف  للربميل  دولًرا 
�رصيًعا  انهيارها  ثم  ومن  العام، 
اإىل م�صتويات ت�صل اإىل 32 دولًرا 
 .2009 عام  مطلع  يف  للربميل 
ظلت  الأزمة  تلك  مواجهة  ويف 
املنظمة على مقربة من الأ�صواق، 
لت �صيا�صتها الإنتاجية ب�صكل  وعَدّ

الأ�صعار،  حركة  مع  متا�صياً  فعال 
مبا �صبط الأ�صواق ودفع الأ�صعار 

نحو ال�صتقرار تدريجًيّا.
يف  ذاته  النهج  »اأوبك«  تبنت  كما 
التي  النفطية  الأزمة  مواجهة 
 ،2014 عام  منت�صف  يف  اندلعت 
يف  حدثت  التي  التخمة  ب�صبب 
جانب املعرو�س النفطي العاملي، 
النفط  اأ�صعار  تراجع  اإىل  واأف�صت 
للربميل  دولًرا   26 م�صتوى  اإىل 
دور  وجت�صد   .2015 عام  مطلع 
الأزمة  تلك  مواجهة  يف  املنظمة 
ال�صتثنائي  التفاق  �صورة  يف 
النفط  منتجي  مع  عقدته  الذي 
راأ�صهم  وعلى  الآخرين،  التقليدي 
بتخفي�س  ق�صى  والذي  رو�صيا، 
الإنتاج اليومي مبقدار 1.8 مليون 
الإنتاج  من   %2 بن�صبة  اأو  برميل، 
العاملي، وقد �صاعد ذلك التفاق 
تدريجًيّا  الأ�صواق  تخلي�س  على 

من تخمة املعرو�س.
النفطيتني  الأزمتني  كلتا  ويف 
غريهما  يف  –وكذلك  املذكورتني 
�صاهمت  ال�صابقة-  الأزمات  من 
حركة  �صبط  يف  اأوبك  منظمة 
ودفعتها  العاملية،  النفط  اأ�صعار 
مقبولة  م�صتويات  اإىل  تدريجًيّا 
وجانب  املنتجني  جانب  من 
�صواء،  حٍدّ  على  امل�صتهلكني 
من  العاملي  القت�صاد  حمى  ما 
الهزات املفاجئة والعنيفة لأ�صعار 
النفط، وجّنبه النعكا�صات ال�صلبية 
امل�صتقرة  غري  الطاقة  لفاتورة 
واملت�صخمة  الأحيان  من  كثرٍي  يف 
املهام  كاأحد  اأخرى،  اأحيان  يف 

الرئي�صية للمنظمة. 
ر  ت�صُوّ ميكن  املنطلق  هذا  ومن 
اأو�صاع  اإليه  الو�صع الذي قد تئول 
وجود  دون  من  النفط  اأ�صواق 
الإجابة  اآخر  مبعنى  اأو  اأوبك، 
هذا  لب  مُيّثل  الذي  ال�صوؤال  على 
اختفت  لو  »ماذا  وهو:  التحليل، 
اأوبك من اأ�صواق النفط العاملية؟« 
من  النفط  اأ�صواق  ر  ت�صُوّ ولعل 
العديد  اإىل  �صيئول  اأوبك  دون 
املحمودة،  غري  التداعيات  من 
ودخولها  الأ�صواق،  تلك  كانهيار 
ال�صارة  الع�صوائية  من  حالة  يف 
املنتجني  ذلك  يف  مبا  للجميع، 
اأوبك  وجود  فعدم  وامل�صتهلكني. 
للنفط  منتجة  دولة  كل  اأن  يعني 
فردية  اإنتاجية  �صيا�صة  �صتتبّنى 
مبنية على م�صاحلها ال�صيقة، من 

دون مراعاة م�صالح الآخرين. 
النفط  �صوق  و�صع  ت�صور  وميكن 
مبداأ  يحكمها  ك�صوق  حينه  يف 
فقط،  القوة  وقواعد  الربحية 
تلك  املنتجني  بع�س  ي�صتغل  وقد 
اإنتاج  باتباعهم �صيا�صات  الو�صعية 

يتم  حتى  اآخرين،  مبنتجني  ت�رص 
لتتحول  ال�صوق،  من  اإخراجهم 
احتكار  »�صوق  اإىل  بالفعل  ال�صوق 
واحد  منتج  فيها  يتحكم  تام«، 
املنتجني،  من  حمدود  عدد  اأو 
الإنتاج  كميات  يحددون  بحيث 
ربحية،  اأعلى  لتحقيق  والأ�صعار، 
ذلك  تاأثري  اإىل  النظر  دون  ومن 
على امل�صتهلكني اأي�صاً. كما ي�صهل 
يف مثل هذه الظروف كذلك قيام 
الأ�صعار  بالتلعب يف  املحتكرين 
اأي  اأمام  الطريق  قطع  اأجل  من 
حماولت من قبل منتجني اآخرين 
اأن  افرت�صنا  ولو  ال�صوق.  لدخول 
خلل  احلدوث  باإمكانه  كان  ذلك 
ال�صنوات القليلة املا�صية، فما كان 
ال�صخري  النفط  منتجي  باإمكان 
املتحدة  الوليات  ذلك  يف  -مبا 

ذاتها- دخول ال�صوق.
�صيعني  كان  اأوبك  غياب  اأن  كما 
غياب الروؤية وا�صعة النطاق لأ�صواق 
�صيادة  وبالتايل  العاملية،  النفط 
حالة من الع�صوائية والتخبط بها، 
العلقة  على  �صلبًا  بدوره  يوؤثر  ما 
ثم  ومن  والطلب،  العر�س  بني 
ت�صبح  التي  الأ�صعار،  م�صتويات 
املنتجني  يحرم  م�صتقرة مبا  غري 
يف  ال�صتثمار  على  القدرة  من 
الأمر  الإنتاجية،  الطاقات  تطوير 
قطاع  انهيار  اإىل  يف�صي  الذي 
على  العاملي  والطاقة  النفط 
املدى البعيد، ويُدخل الأ�صواق يف 
وعدم  الختناق  من  مزمنة  حالة 
احتياجات  تاأمني  على  القدرة 
الطاقة،  من  العاملي  القت�صاد 
القت�صاد  �صيتحمل  ووقتها 
ب�صبب  مرتفعة  تكلفة  العاملي 
وتذبذبها  الطاقة  فاتورة  ت�صخم 
الذي  الأمر  مًعا،  اآن  يف  ال�صديد 
تقلي�س فر�س  �صيكون حا�صًما يف 

منوه وا�صتقراره. 
فاإن وجود  وختاًما، فبهذا املعنى 
بالن�صبة  عنه  غنى  ل  »اأوبك« 
ي�صب  ل  وهو  النفط،  لأ�صواق 
املنظمة،  اأع�صاء  �صالح  فقط يف 
�صالح  يف  ا  اأي�صً ي�صب  اإنه  بل 
وكذلك  الآخرين،  النفط  منتجي 
حول  النفط  م�صتهلكي  �صالح  يف 
العاملة  ال�رصكات  وجميع  العامل، 
كما  بدورها.  النفط  قطاع  يف 
لأ�صواق  »املوازن  الدور  اأن 
يفيد  اأوبك  متار�صه  الذي  النفط« 
القت�صاد العاملي عرب متكينه من 
النفط  اإمدادات  على  احل�صول 
جيدة،  وباأ�صعار  انقطاع  دون  من 
النمو  موا�صلة  على  ي�صاعده  ما 
من دون انقطاع، ومن دون حتمل 

اأعباٍء مبالٍغ فيها لفاتورة الطاقة.
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ماذ� لو �ختفت �أوبك من 
�أ�سو�ق �لنفط �لعاملية؟

تاأ�ض�ضت منظمة �لدول �مل�ضدرة للنفط »�أوبك« يف �ضبتمرب عام 1960، 
ومنذ ذلك �حلني تقوم �ملنظمة ب�ضبط حركة �أ�ضو�ق �لنفط �لعاملية، من 
خالل �ضيا�ضة نفطية موحدة للدول �لأع�ضاء، تقوم على مبد�أ �أ�ضا�ضي 

وهو »مو�زنة �لعالقة بني �لعر�ض و�لطلب يف �أ�ضو�ق �لنفط«. وقد �ضاعدت 
�ملنظمة من خالل ذلك على منع �لأ�ضو�ق من �لدخول يف �لكثري �لأزمات، 

ناهيك عن دورها يف �إخر�ج �لأ�ضو�ق من �أزمات �أخرى وقعت بالفعل. 
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11، ال�سراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(
حم�سر   تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ضتاذة /العربي بوعمران وهيبة ، املح�رشة الق�ضائية املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة  و جمل�س ق�ضاء تيبازة ، الكائن مقرها برقم 11 نهج 
عي�ضات اإيدير ، ال�رشاقة ، املوقعة اأدناه .

تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/25 ، رقم الرتتيب : 19/01360 ، رقم الفهر�س : 19/1180 
ال�رشكة  نفقة  الن�رش على  يكون  اأن  القانون على  يقت�ضيه  يومية وطنية طبقا ملا  الر�ضمي يف جريدة  التبليغ  بن�رش م�ضمون عقد  الإذن  املت�ضمن 

الطالب 
لفائدة : بنك التنمية املحلية �رشكة م�ضاهمة وكالة ا�ضطاوايل رمز 117 ممثل من قبل املدير العام   

العنوان / فيل �ضيزة الطريق رقم 11 ا�ضطاوايل 
و مبوجب ال�ضيغة التنفيذية للحكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2015/01/26 الق�ضم التجاري / البحري  ، رقم الفهر�س : 15/00668 رقم 

اجلدول : 14/06694 املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ 2015/05/14 حتت رقم 15/383
و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

كلفنا عن طريق الن�سر ال�ضيد / عثماين حممد 
العنوان : حي جعفر �ضليمان رقم 50 ال�رشاقة 

بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�سليمه و�سال على الأداء 
ما جمموعه مبلغ 4.354.850.84 دج الذي ميثل الدين الأ�ضا�ضي و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية .

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضة ع�رش )15( يوما للوفاء الإرادي ي�رشي من يوم الن�رش و اإل �ضيتم التنفيذ �ضده )ها( جربا بكافة الطرق القانونية 
.

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش لتن�رش ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�سرة الق�سائية  

الو�سط:2019/04/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11، ال�سراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(
حم�سر   تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ضتاذة /العربي بوعمران وهيبة ، املح�رشة الق�ضائية املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة  و جمل�س ق�ضاء تيبازة ، الكائن مقرها برقم 11 نهج عي�ضات 
اإيدير ، ال�رشاقة ، املوقعة اأدناه .

تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/02/25 ، رقم الرتتيب : 19/00824 ، رقم الفهر�س : 19/849 
املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على اأن يكون الن�رش على نفقة ال�رشكة الطالب 

لفائدة : ال�ضيدة علوي يا�ضمني   
ال�ضاكنني : 08 نهج علي خوجة الأبيار  

و املختار موطنا له مبكتبنا املذكور اأعله القائم يف حقها الأ�ضتاذ /توات جنمة 
 ،   15/05730  : الق�ضية  رقم  الأ�رشة  �ضوؤون   : الغرفة   2015/12/15 بتاريخ  اجلزائر   ق�ضاء  جمل�س  عن  ال�ضادر  للحكم  التنفيذية  ال�ضيغة  مبوجب  و 
ال�ضادر عن حمكمة  للحكم  و املعدل  املوؤيد   2016/1960  : رقم  التنفيذية ملجل�س ق�ضاء اجلزائر حتت  بال�ضيغة  15/07621 املرفق   : الفهر�س  رقم 

بئرمرادراي�س بتاريخ 2015/07/06 الق�ضم : �ضوؤون الأ�رشة رقم الفهر�س : 15/05929 رقم اجلدول : 15/04061 
و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

كلفنا عن طريق الن�سر ال�ضيد علوا�س عبد احلميد 
ال�ضاكن بحي اأو فيل رقم 021 باب اأح�ضن 

بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�سليمه و�سال على الأداء 
ما جمموعه مبلغ 1.604.211.32 دج الذي ميثل الدين الأ�ضا�ضي و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية .

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

املح�سرة الق�سائية  

الو�سط:2019/04/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11، ال�سراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(
حم�سر   تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ضتاذة /العربي بوعمران وهيبة ، املح�رشة الق�ضائية املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة  و جمل�س ق�ضاء تيبازة ، الكائن مقرها برقم 11 نهج عي�ضات 
اإيدير ، ال�رشاقة ، املوقعة اأدناه .

تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/17 ، رقم الرتتيب : 19/01244 ، رقم الفهر�س : 19/1116 
املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على اأن يكون الن�رش على نفقة ال�رشكة الطالب 

لفائدة : ال�ضيد عمر بولعتيقة �ضاحب موؤ�ض�ضة اأ�ضغال البناء يف خمتلف مراحله   
الكائن مقره ب : حي العنا�رش عمارة 806 رقم 02 حمل رقم 01 بلدية القبة اجلزائر 

القائم يف حقه : الأ�ضتاذ / حنايف احمد 
و مبوجب اأمر الأداء ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة 

بتاريخ : 2019/01/27 رقم الرتتيب : 19/00296 ، رقم الفهر�س : 19/0270
و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

كلفنا عن طريق الن�سر ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ذات ال�ضخ�س الوحيد رونق ح للبناء و الأ�ضغال العمومية ممثلة يف �ضخ�س م�ضريها 
الكائن مقرها ب : حي قا�ضتون برنارد رقم 66 واد طرفة 01 درارية اجلزائر  

بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�سليمه و�سال على الأداء 
ما جمموعه مبلغ 790.460.00 دج الذي ميثل الدين الأ�ضا�ضي و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية .

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

املح�سرة الق�سائية  

الو�سط:2019/04/16

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
الأ�ستاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 
نهج عي�سات ايدير ، رقم 11، ال�سراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(
حم�سر   تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق اإ م اإ

نحن الأ�ضتاذة /العربي بوعمران وهيبة ، املح�رشة الق�ضائية املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة  و جمل�س ق�ضاء تيبازة ، الكائن مقرها برقم 11 نهج عي�ضات 
اإيدير ، ال�رشاقة ، املوقعة اأدناه .

تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2019/03/25 ، رقم الرتتيب : 19/01361 ، رقم الفهر�س : 19/1181 
املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه القانون على اأن يكون الن�رش على نفقة ال�رشكة الطالب 

لفائدة : بنك التنمية املحلية �رشكة ذات اأ�ضهم ىو املمثلة من طرف مديرها العام   
الكائن مقرها ب : 05 �ضارع قا�ضي عمار ا�ضطاوايل 

القائمة يف حقه الأ�ضتاذة : باري جميلة 
و مبوجب ال�ضيغة التنفيذية للحكم ال�ضادر عن حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ 2018/02/19 الق�ضم التجاري / البحري  ، رقم الفهر�س : 18/01716 رقم 

اجلدول : 17/06725املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ 2018/11/18حتت رقم 18/4123
و مبقت�ضى املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية .

كلفنا عن طريق الن�سر ال�ضيدة / را�ضدي نورة  
العنوان : حي جتزئة ال�ضبان املكفوفني قطعة رقم 98 حمل وادي درارية 

بدفعه بني يدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�سليمه و�سال على الأداء 
ما جمموعه مبلغ 1.360.284.22 دج الذي ميثل الدين الأ�ضا�ضي و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية .

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

املح�سرة الق�سائية  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ايليزي

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات و النتخابات 

الرقم :...../م ت �س ع/م ت ع / م ج اإ / 19

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية ولئية
املتعلق   2012 يناير   12  : ل  املوافق   1433 �ضفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  مبقت�ضى 
باجلمعيات و مبقت�ضى املر�ضوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ يف 26 ربيع الثاين عام 1436 املوافق 
بتاأ�ضي�س جمعية  الت�رشيح  ت�ضجيل  ت�ضليم و�ضل   2019/04/01 : اليوم  ل 16 فرباير 2015 مت هذا 

بتاأ�ضي�س جمعية ذات طابع ريا�ضي.
امل�ضماة : النادي الريا�ضي للهواة م�ضتقبل رائد ان منا�س

املقيمة ب : امل�ضبح ن�ضف اأوملبي اإن امنا�س
رئي�س النادي : اكناوي عائ�ضة

تاريخ و مكان الزدياد : 1990/10/18 غدام�س ليبيا
العنوان ال�ضخ�ضي : حي و�ضط املدينة ان امنا�س
ملحظة : هذا الو�ضل �ضالح لغاية 2021/08/31

املكتب التنفيذي للجمعية

الوظيفة يف اجلمعيةال�ضم و اللقبالرقم

نائب اأول الرئي�سبوزيان حممد بوزيان01

نائب ثاين للرئي�س�ضعودي م�ضيب�ضا02

الكاتب العاممغازي بوفاحت03

نائب الكاتب العامبوهنيبة ح�ضام04

اأمني املالحابي رحمة05

نائب اأمني املالبلعزوق فوؤاد06

ع�ضومكنا�ضي رانيا اكرام07

ع�ضوخنو�س عبد الوهاب08

ع�ضوبريق عادل09



ق.ف

وجاء يف تقرير الهيئة، اأن اإ�رسائيل 
اعتقلت القائد مروان الربغوثى عام 
2002، حني كان ي�صغل من�صب اأمني 
عام حركة فتح فى فل�صطني، ونائب 
الت�رسيعى  املجل�س  فى  منتخب 
اإ�رسائيل  و�صع  وقد  الفل�صطينى، 
حينها،  وقانونى  �صيا�صى  ماأزق  فى 
وت�صدرت عملية اعتقاله الراأى العام 
والتى  الإ�رسائيلى،  وحتى  الدوىل 
�صياق  فى  ياأتى  اعتقاله  اعتربت 
على  احلرب  من  وجزء  �صيا�صى 
فى  عرفات  يا�رس  الراحل  الرئي�س 

ذلك الوقت وو�صفه بالال�رسيك.
من  يوم  مائة  اأن  الهيئة،  واأو�صحت 
واجهها  والقا�صي  العنيف  التحقيق 
الربغوثي يف اأكرث من مركز حتقيق 
واجللمة  تكفا  وبيتح  كامل�صكوبية 
اجلزء  تركز  ال�رسي،  وال�صجن 
بيا�رس  عالقته  حول  فيها  الأكرب 
عرفات ومتويل ن�صاطات النتفا�صة 
يف  حولها  ال�صادرة  والقرارات 
الرئي�س  لإدانة  اإ�رسائيلية  حماولة 
اعتربه  الذي  يا�رس عرفات  الراحل 
�صارون غري �رسيك وفر�س ح�صاراً 
وقام  اإقامته  مقر  "املقاطعة"  على 

واإعادة  ال�صلطة  مقرات  بتدمري 
يف  الفل�صطينية  املناطق  احتالل 
عملية اأطلق عليها "ال�صور الواقي".

القائد  رف�س  وتكرار  مرارا 
الربغوثى  مروان  الفل�صطينى 
املحكمة  ب�رسعية  العرتاف 
الإ�رسائيلية، معترًبا اعتقاله "باطل 
اتهام  لئحة  ووجه  �رسعى"  وغري 
الحتالل  �صيا�صات  �صد  طويلة 
الربغوثى  واأحدث  الإ�رسائيلى، 
الإ�رسائيلى  املجتمع  فى  جدلً 
الذين  ال�صيا�صيني،  قادته  ولدى 
وجدوا اأن اعتقاله قد اأ�رّس بال�صورة 
"الخالقية" لإ�رسائيل، وقد علقت 

العامل  دول  فى  البلديات  ع�رسات 
الربغوثى  �صورة  فرن�صا  خا�صة 
اأ�صدرت  وبع�صها  اأبوابها،  اأمام 
جوازات �صفر للربغوثى، وحتول اإىل 
الوطنية   التحرر  حلركة  وطنى  رمز 
والعدالة  احلرية  عن  ومدافع 

الإن�صانية.
وبينت الهيئة، اىل اأن النائب الربغوثى 
داخل  الدكتوراه  درجة  على  ح�صل 
التعليمية  العملية  وقاد  ال�صجن، 
والتاأكيد  ال�صجون  داخل  لالأ�رسى 
لأبناء  الوطنية  الثوابت  على 

ال�صعب الفل�صطينى.
ولفتت الهيئة، اىل اأن الأ�صري القائد 

اإ�رساب  قاد  الربغوثي  مروان 
 2017 العام  يف  والكرامة  احلرية 
الأ�صرية  احلركة  �صفوف  لتوحيد 
�صد �صيا�صات املحتل الإ�رسائيلي 
وانتهاكاتها جتاه الأ�رسى، وخا�صة 
اأن هذا ال�رساب التاريخي �صارك 
فيه اكرث من األف اأ�صري فل�صطيني 
فيه  تعّر�س  يوماً،   42 ملدة 
و�رس�س  وح�صي  لعدوان  الأ�رسى 
�صلطات  قبل  من  م�صبوق  وغري 
�صالبة  اثبتوا  ولكنهم  الحتالل 
ووحدتهم  اإرادتهم  يف  ا�صتثنائية 
ال�صمود  يف  اأ�صطورة  و�صجلوا 

والتحدي.

قالت هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين، اليوم ، باأن النائب يف املجل�س الت�ضريعي وع�ضو اللجنة املركزية 
حلركة "فتح" الأ�ضري مروان الربغوثي يدخل غدا الأثنني، عامه الـ18 يف الأ�ضر، حيث كان قد اختطف 

بتاريخ 15 ني�ضان 2002 وحكم عليه بال�ضجن 5 موؤبدات واأربعني عاًما.

هيئة �ضوؤون الأ�ضرى واملحررين

الأ�سري القائد مروان الربغوثي يدخل 
عامه الثامن ع�سر يف معتقالت الحتالل

الأ�سري �سعيد البنا ي�سارع املوت 
بعد اإ�سابته مبر�ض �سرطان املثانة

بقلم : �ضامي اإبراهيم فودة 

الحتالل  �صجون  غياهب  يف 
ال�صهيوين جتد اأج�صاد بليت واأعمار 
تتعدد  اأزهقت،  واأرواح  م�صت 
ماآ�صي الأ�رسى داخل �صجون القهر 
واجلربوت، والفاعل واحد ووا�صح 
تقف  ول  مرتاكمة  معاناة  للعيان، 
عند حدود ق�صوة الأحكام اجلائرة 
ال�صادرة بحقهم اأو مددها، بل اإنها 
املوا�صفات  كثري من  اإىل  تتعداها 
وال�صحية  الإن�صانية  وال�رسوط 
التي تفتقر لها هذه ال�صجون التي 
ال  لهم  يقدم  ،ول  فيها  يح�رسون 

القليل ليبقيهم على قيد احلياة.
اأخواتي  الأماجد  اإخوتي 
ال�صامدين  دربي  رفاق  املاجدات 
يف  املتمر�صني  الثابتني  ال�صابرين 
اأحبتي  القراء  الأ�رس،اأعزائي  قالع 
اأنا ب�صدده اليوم هو  الأفا�صل فما 
ال�صوء على اخطر حالت  ت�صليط 
بال�رسطان  امل�صابني  الأ�رسى 
الإ�رسائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
البطيء  املوت  يواجهون  والذين 
ظروف  من  يعانون  وجميعهم 
ال�صوء  بالغة  واعتقاليه  �صحية 
وال�صعوبة، ويعترب من ابرز الأ�رسى 
الفل�صطينيني امل�صابني بال�رسطان 
للغاية  حرجة  ال�صحية  وحالته 
الطبي  الإهمال  �صيا�صة  نتيجة 
ال�صجون  م�صلحة  اإدارة  وا�صتهتار 

بحياته، 
اهلل  عبد  �صعيد  الأ�صري/  هو 
والثالثون  التا�صعة  ابن  البنا  �صعيد 
�صجن  يف  حالياً  والقابع  ربيعاً، 
من  ويعد  الإ�رسائيلي  اإي�صل 
ال�صعبة  املر�صية  احلالت  اأخطر 
الحتالل  �صجون  يف  املوجودة 
فوراً  عالجه  ت�صتوجب  التي 
والإفراج عنه ل�صوء و�صعه ال�صحي 
ورم  من  يعاين  املتفاقم،فهو 
�رسطان يف املثانة ومت ا�صتئ�صاله 
�صوروكا مبدينة  موؤخراً يف م�صفى 
املحتلة،يرافقها  ال�صبع  بئر 
وا�صحة  ومماطلة  طبي  اإهمال 
قبل  من  الالزم  العالج  تقدمي  يف 
الحتالل.فان  معتقالت  اإدارة 
حاله كحال كل الأ�رسى يف �صجون 
الحتالل الذين يعانون الويالت من 
التي  العن�رسية  الدارة  �صيا�صات 
دون  بامل�صكنات  عالجهم  تتعمد 
حلالتهم  �صليم  بت�صخي�س  القيام 
ومعاناتهم امل�صتمرة مع الأمرا�س 
يفتك  للمر�س  فري�صة  لرتكه 
بج�صده، وقد اأنهى عامه اخلام�س 
ع�رس  ال�صاد�س  عامه  ودخل  ع�رس 
الحتالل  �صجون  يف  التوايل  على 
ال�صجون  عيادات  بني  متنقاًل 
و�صعه  نتيجة  وامل�صت�صفيات 

ال�صحي ال�صعب...
"حياة  احلاجة  الأ�صري  والدة 
بالعمر  ال�صتينية  "املراأة  البنا 
من  جنلها  باإنقاذ  تنا�صد  عام   61
فوات  قبل  به  يفتك  الذى  املر�س 
بعد  اأ�صبحت  والدته  الأوان،علماً 
مر�صها عاجزة عن زيارته، وقالت 
روؤيته  " اأمتنى  والدموع يف عينيها 
بزفافه  والفرح  وعالجه  وعناقه 
قبل اأن يحل الق�صاء والقدر واأرحل 
يزال  ل  وهو  كزوجي  الدنيا  عن 

خلف الق�صبان"
اهلل  عبد  �صعيد  املري�س:  الأ�صري 

�صعيد البنا )39 عاماً( 
تاريخ امليالد: اجلمعة 19 �صبتمرب 

1980
احلالة الجتماعية: اأعزب

مكان الإقامة : املحافظة، مدينة 
طولكرم �صمال ال�صفة املحتلة

 : اخلمي�س  العتقال:  تاريخ 
ال�صور  حملة  يف  2003/04/03م؛ 

الواقي
احلكم: املوؤبد مدى احلياة

مقاومة  اإليه:  املوجه  التهمة 
حتركات  ومتابعة  ر�صد  الحتالل 
�صالح،  وحيازة  اجلي�س،  قوات 
غامن  رامي  ال�صت�صهادي  واإر�صال 
اإىل مدينة اإم خالد " نتانيا" لتنفيذ 
عمليته ال�صت�صهادية والنتماء اإىل 
الع�صكري  اجلناح  القد�س  �رسايا 

حلركة اجلهاد الإ�صالمي.
وترعرع  ن�صاأ   : الفا�صلة  العائلة 
داخل اأ�رسة ب�صيطة تعرف واجبها 
اأبنائها  ووطنها،فربت  دينها  نحو 
الأ�صري  ات�صف  الوطن،  حب  على 
عائلته  وتتكون  �صغره  منذ  ب�صدته 

من ع�رسة اأفراد
املوؤهل العلمي: در�س يف مدار�س 
التا�صع  ال�صف  اإىل  املخيم 
الإعدادي، ومع مر�س والده ترك 
كبرية  م�صئولية  وحتمل  الدرا�صة 
الوحيد  املعيل  اأ�صبح  فقد  جداً، 
للعائلة بعد اهلل، دخل اأرا�صينا عام 
48 "وعمل بها من اأجل توفري لقمة 
ال�صغار،  واإخوانه  لوالده  العي�س 
الثانوية  على  احل�صول  من  متكن 
العامة داخل ال�صجن، ومن ثم اأمت 

حفظ القراآن الكرمي. 
يف  حالياً  يقبع  العتقال:  مكان 

�صجن اإي�صل الإ�رسائيلي.
حمطات قا�صية يف حياة الأ�صري:

القد�س  �رسايا  ل�صفوف  ان�صم 
اجلهاد  حلركة  الع�صكري  اجلناح 
انتفا�صة  اندلع  مع  الإ�صالمي 
الأق�صى املباركة فكان خري مثال 

للمجاهد
على  وحكم  اأخوانة  جميع  اعتقال 
ثالثة  بال�صجن  احمد  �صقيقة 

�صنوات
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كتبه: حليمة خوالدة

ذراع  مت�صك  اإ�رسائيلية  جمندة 
 ( البلبول"  "نوران  الأ�صرية 
ممر  عرب  وت�صدها  عاما(،   16
يزدحم  �صجن  اىل  لت�صل  طويل 
باب  ال�صجانة  فتحت  بالأ�صريات، 
للداخل،  نوران  دفعت  ال�صجن، 
من  اأملا  اأكرث  جديد  م�صهد  ليبداأ 

ال�صجن ذاته.
امل�صهد ترويه البلبول بعد اأن من 
"بداأت  وتقول  بالفرج،  عليها  اهلل 
واذ  ال�صريات  اىل  النظر  اأمتعن 
باأ�صرية جتل�س على �رسير )بر�س( 
"�صاألت  الوجه".وت�صيف  حمروقة 
قبل  الأ�صرية  تلك  عن  ال�صريات 
فقلن  الخريات،  على  اتعرف  ان 

اجلعابي�س،  ا�رساء  "انها  يل 
انفجار  اثر  ج�صدها  انحرق 
تنقلها  كانت  للطبيخ  غاز  قارورة 
يف �صيارتها يف طريق عودتها اىل 
كامل  يف  بالغة  املنزل"."حروق 
اإ�رساء، خا�صة على وجهها  ج�صد 
اآلم  لأ�صابعها،  وفقدان  ويديها، 
و�رساخ من الأمل"، هكذا و�صفت 
لإ�رساء.  ال�صعب  الواقع  نوران 
والأ�صريات  اأنا  "كنت  وت�صيف 
من  ال�صجن  حرا�س  على  ننادي 
و�صع  ن�صتغيث  �صغرية،  نافذة 
الدواء  لكن  واآلمها،  اإ�رساء 
امل�صّكن فقط هو ما ح�صلنا عليه. 
الطبي  الهمال  ان  اىل  وا�صارت 
م�صتمر  املري�صات  لال�صريات 
املاأ�صاة  ا�رساء.  ال�صرية  وخا�صة 

الأكرب كما تراها نوران، اأن عددا 
النظر  يخ�صني  كن  الأ�صريات  من 
يحاولن  و  ويديها،  اإ�رساء  لوجه 
عدم القرتاب منها. ال ان ا�رساء 
رغم المل، بعزميتها كانت تخيط 
قطعة من القما�س م�صتعينة بفمها 
كفي  اطراف  وبني  البرة  مب�صك 
لتدخله يف  يديها، ما�صكة اخليط 
القما�س  من  لتخيط  البرة  خرم 
وترتدي  كاملهرجة.  وتلب�صه  اأنف 
امل�صكوك  الوا�صع  البنطلون 
يف  ال�صريات  �صاعدتها   ، باخلرز 
�صكه، وتغطي ا�صابعها املحروقة 
ا�رساء  لتقوم  القفازات،  بارتدئها 
بلعب دور املهرجة بني ال�صريات 

القا�رسات، لكي ل يخفن منها.
بلهفة  ا�رساء  انتظرته  جاء موعد 

امتت  ان  بعد  ال  ليلتها  تنم  ومل 
خياطة دبدوب �صنعته من قما�س 
اتقان  يف  بها(  اخلا�صة  )املن�صفة 
و�صغف، لتقدمه هدية لبنها يف يوم 
زيارته لها. زيارة بني الم وطفلها 
بعودتها  تنتهي  معدودة،  لدقائق 
قائلة  تبكي،  ال�صجن  غرفة  اىل 
عرفني،  ما  ح�صنته،  ما  ابني   "
املحروق"  وجهي  من  وخاف 
مالمح  عليها،  يتعرف  مل  طفلها 
وجهها تغريت، راآها امراة غريبة 
حمروق  ج�صد  منها.  يقرتب  ومل 
حمروقة،  وا�صابع  م�صوه  ووجه 
اجلعابي�س  ا�رساء  من  تبقى  ماذا 
لتبقى  ا�رسائيل  اأمن  على  ليوؤثر 
،اىل  العالج  حمرومة  ال�صجن  يف 

يومنا هذا؟

حياة تعي�سها الأ�سرية املقد�سية اإ�سراء 
جعابي�ض يف ال�سجن



�صحفي  م�ؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
الأ�رسى  �ص�ؤون  رئي�س هيئة  عقده 
واملحررين قدري اأب� بكر، ورئي�س 
نادي الأ�صري قدوره فار�س، ورئي�س 
الهيئة العليا ملتابعة الأ�رسى اأمني 
امل�ؤمترات  قاعة  يف  �ص�مان 
لإطالق  اهلل  رام  يف  احلك�مية 
الفل�صطيني  الأ�صري  ي�م  فعاليات 

للعام 2019.
ح�ل  عر�صاً  امل�ؤمترون،  وقّدم 
ال�صعبة  والأو�صاع  التط�رات  اآخر 

التي متّر بها احلركة الأ�صرية.
 

الفل�سطيني  الأ�سري  ·        يوم 
2019

من  ابريل  17 ني�صان/  يُ�صادف 
والعاملي  ال�طني  الي�م  عام،  كل 
الفل�صطينيني  الأ�رسى  لن�رسة 
والذي  الإ�رسائيلية،  ال�صج�ن  يف 
اأقّره املجل�س ال�طني الفل�صطيني، 
ملنظمة  العليا  ال�صلطة  باعتباره 
عام  يف  الفل�صطينية  التحرير 
وفاء  العادية،  دورته  1974، خالل 
الأ�صرية  ال�طنية  احلركة  ل�صهداء 
القابعني  ولالأ�رسى  وت�صحياتهم، 
الإ�رسائيلية،  املعتقالت  يف 
اجله�د  لت�حيد  ي�ماً  واعتباره 
والفعاليات لن�رستهم ودعم حقهم 

امل�رسوع باحلّرية.
 

 ... واملعتقلون  ·        الأ�سرى 
واإح�سائيات )حتى  اأرقام 

نهاية اآذار2019(
-       )1.000.000( فل�صطيني/ة 
العام  منذ  العتقال  بتجربة  مّروا 

1967
يف  واأ�صرية  اأ�صري   )5700(        -
الإ�رسائيلي،  الحتالل  �صج�ن 

بينهم:
-        )250( طفاًل.

قيد  مقد�صياً  طفاًل   )36(        -
قا�رسين  و)5(  املنزيل  احلب�س 
مراكز  ت�صمى  مبا  حمتجزين 

الإي�اء
-        )47( اأ�صرية
-        )6( ن�اب.

-        )500( معتقل اإداري.
بينهم  مري�س  اأ�صري   )700(        -

30 حالة م�صابة بال�رسطان.
على  م�صى  اأ�صرياً   )56(         -
�صنة  ع�رسين  من  اأكرث  اعتقالهم 

ب�صكل مت�ا�صل.
)قدامى  اأ�صرياً   )26(         -
قبل  ما  منذ  معتقل�ن  الأ�رسى(، 
اأقدمهم الأ�صريين  اأو�صل�،  اتفاقية 
ي�ن�س  وماهر  ي�ن�س  كرمي 

املعتقالن منذ 37 عاماً.
حمك�م�ن  اأ�صرياً   )570(        -
اأو  واحدة  ملرة  امل�ؤبد  بال�ّصجن 

عدة مرات.
احلركة  من  �صهيداً   )218(        -
 ،1967 العام  منذ  ارتق�ا  الأ�صرية 
ب�صبب  ارتق�ا  �صهيداً   )73( بينهم: 
ارتق�ا  �صهيداً  و)63(  التعذيب، 
ب�صبب الإهمال الطبي، )7( اأ�رسى 
واإطالق  القمع  ب�صبب  ا�صت�صهدوا 
قبل  من  عليهم  املبا�رس  النار 
اأ�صرياً   )78( واحلرا�س،  اجلن�د 
العمد  القتل  نتيجة  ا�صت�صهدوا 
والإعدام  املبا�رسة  والت�صفية 

امليداين بعد العتقال مبا�رسة.
 )1600( يعتقل  ·        الحتالل 
الربع  خالل  وم�اطنة  م�اطن 

الأول من العام 2019
الحتالل  �صلطات  اعتقلت 
الإ�رسائيلي منذ بداية العام 2019، 
اآذار  مار�س/  �صهر  نهاية  وحّتى 
غالبيتهم  م�اطن،   )1600( نح� 
نح�  بينهم  القد�س،  حمافظة  من 

)230( طفاًل، و)40( امراأة.
الحتالل  �صلطات  وتلجاأ 
�صيا�صات  انتهاج  اإىل  الإ�رسائيلي 
عمليات  خالل  واإجراءات 
ا�صتخدام  �صيا�صة  منها  العتقال 
العتقال  اأثناء  املفرطة  الق�ة 
والإعدامات خارج نطاق القان�ن، 
وجماعية،  ع�ص�ائية  وب�ص�رة 
اجلهات  من  كامل  وبغطاء 
يف  والأمنية  والق�صائية  ال�صيا�صية 
اإ�صافة اإىل انتهاج  دولة الحتالل، 
وهذا  اجلماعي،  العقاب  �صيا�صة 
ما تعّر�صت له عائلة الربغ�ثي من 
 2018 دي�صمرب  �صهر  منذ  اهلل  رام 
قّ�ات  اأعدمت  اإذ  الي�م،  وحّتى 
�صالح  ال�ّصاب  الحتالل  جي�س 
خالل  اعتقاله  بعد  الربغ�ثي، 
�صهر كان�ن الأول/ دي�صيمرب 2018، 
من  �صخ�صاً   )40( نح�  واعتقلت 
اأقارب ال�صهيد، منهم والد ال�صهيد 
�صقيقته،  وزوج  و�صقيقيه،  ووالدته 
وغريهم،  عمه،  اأبناء  من  واثنني 
واأطلقت  العائلة  منزل  واقتحمت 
النار ب�صكل ع�ص�ائي داخل املنزل 
اإ�صابة  اإىل  اأّدى  مما  وخارجه، 

احلي،  بالر�صا�س  م�اطنني  ثالثة 
�صخ�س   )100( من  اأكرث  واحتجاز 

داخل املنزل.
عالوة على ال�صتمرار يف �صيا�صات 
اعتقال اأع�صاء املجل�س الت�رسيعي 
حق�ق  عن  واملدافعني  ال�صابقني 
والعتقالت  حفيني  وال�صّ الإن�صان 
على خلفية الن�رس عرب الفي�س ب�ك، 
كما ول ت�صتثني �صلطات الحتالل 
من تلك الإجراءات؛ اعتقال الن�صاء 

والأطفال والقا�رسين.
·        الربع الول من العام 2019، 

الأ�ص�اأ على الأ�رسى منذ �صن�ات
مراكز  يف  الأ�رسى       اأو�صاع 

التحقيق:
الحتالل  معتقالت  اإدارة  نّفذت 
�صيا�صاتها القمعية والهادفة ل�صلب 
من  واحلّط  الفل�صطيني  الأ�صري 
التحقيق  حمطة  و�صّكلت  كرامته، 
هذه  لتطبيق  الأوىل  اجل�لة 
التعذيب  اأ�صاليب  عرب  ال�صيا�صات 
تبداأ  والتي  والنف�صي،  اجل�صدي 
الأ�صري  لزّج  الأوىل  اللحظة  منذ 
والت�قيف.  التحقيق  مراكز  داخل 
التعذيب  عمليات  و�صلت  وقد 
حالت  من  باملئة   )95( نح�  اإىل 

العتقال.
ومن بع�س احلالت التي تعّر�صت 
للتعذيب منذ بداية العام اجلاري، 
 33( الربغ�ثي  عا�صم  الأ�صري 
 8 تاريخ  منذ  واملعتقل  عاماً(، 
والذي   ،2019 يناير  الثاين/  كان�ن 
اأنه  الأ�صري  نادي  ملحامي  اأّكد 
وقا�ٍس،  مكثف  لتحقيٍق  تعّر�س 
ا�صتمر ب�صكل مت�ا�صل ملدة )14( 
�صاعات  جتاوزت  حيث  ي�ماً، 
يف  �صاعة  الـ)20(  معه  التحقيق 
من  حرمانه  ذلك  رافق  الي�م، 
الن�م، وحرمانه من لقاء املحامي 

ملّدة )22( ي�ماً.
ال�صاللدة  زياد  الأ�صري  اإىل  اإ�صافة 
اعتقاله  جرى  والذي  عاماً(،   44(
اعتقال  ي�م  بنف�س  حمم�د  وجنله 
خالل  للتعذيب  وتعّر�س  عا�صم، 
اإ�صابة  اأُ�صيب  اإذ  اعتقاله،  عملية 
وبك�رس  الأمين  �صلعه  يف  بالغة 
اأنحاء  كافة  يف  واأوجاع  اأنفه،  يف 
ج�صده، وبقيت اآثار التعذيب بادية 
عليه لأكرث من �صهر، علماً اأن ق�ات 
الكالب  ا�صتخدمت  الحتالل 
التي  اخليام  اقتحام  يف  الب�لي�صية 
عليه  واعتدت  كما  بها،  يقطن 

باأعقاب البنادق.

  اأو�ساع الأ�سرى يف املعتقالت 
املركزية:

تنفيذ  املعتقالت  اإدارة  وا�صلت 
والتنكيل  والقهر  القمع  عمليات 
نقله  بعد  الأ�صري  على  وال�صلب 
اإىل املعتقالت املركزية، ومتثلت 
وفر�س  بالعزل،  ال�صيا�صات:  هذه 
والعتداء  املالية،  العق�بات 
الأ�رسى  على  املرّبح  بال�رسب 
خا�صة خالل عمليات القتحامات 
للزنازين  املتكررة  والتفتي�صات 
والغرف، وما يرافقها من تخريب 
وحرمان  الأ�رسى،  ملقتنيات 
زيارة  من  الأ�رسى  من  املئات 
الدائمة  الذريعة  حتت  لهم  ذويهم 
�صلب  اإىل  اإ�صافة  "الأمن"،  وه� 
والرعاية  بالعالج  حقه  الأ�صري 
الإهمال  �صيا�صة  عرب  ال�صحية 
وا�صتمرت  كما  املتعمد،  الطبي 
بنقل الأ�رسى عرب ما ت�صمى بعربة 
"الب��صطة" لت�صكل كما يطلق عليها 
املتكررة،  العذاب  رحلة  الأ�رسى، 

ل�صيما لالأ�رسى املر�صى.
على  الّت�صييق  وترية  وا�صتّدت 
ما  ت��صيات  �صدور  بعد  الأ�رسى 
اإجنازات  �صحب  بـ"جلنة  ت�صّمى 
وزير  �صّكلها  التي  الأ�رسى" 
الإ�رسائيلي  الداخلي  الأمن 
اأوىل  كانت  والتي  اأردان،  جلعاد 
الكتب  اآلف  م�صادرة  اإجراءاتها 
من الأ�رسى وتقلي�س كّمية املياه، 
واأجهزة  مراقبة  كامريات  ون�صب 
الإجراءات  من  وغريها  ت�ص�ي�س، 
على  النق�صا�س  ت�صتهدف  التي 
دفع�ا  التي  الأ�رسى  منجزات 
طيلة  عليها  للح�ص�ل  دمائهم  من 

�صن�ات العتقال.
التي  الأدوات  اأبرز  واإحدى 
معتقالت  اإدارة  ت�صتخدمها 
حالة  يف  الأ�صري  لإبقاء  الحتالل 
وعيه  واإبقاء  ال�صتقرار  عدم  من 
يفر�صها  التي  املراقبة  اإطار  يف 
ال�ّصجن، هي عمليات القتحامات 
املتكررة  والتفتي�صات  املفاجئة 
ق�ات  ونفذت  والزنازين؛  للغرف 
القمع مبختلف اأن�اعها " النح�ص�ن، 
منذ  واملت�صادة"  ودرور،  واليماز، 
من  الع�رسات   2019 عام  بداية 
عمليات القتحامات، طالت جميع 
ومن  ا�صتثناء،  دون  املعتقالت 
اأبرزها اقتحام  معتقالت "ع�فر" 

و"النقب" و"جمدو" و"رمي�ن".
ففي تاريخ 20 -21  جانفي 2019، 

قمع  عملية  "ع�فر"  معتقل  �صهد 
القمع  ق�ات  خاللها  ا�صتخدمت 
ال�ص�تية  والقنابل  الفلفل  غاز 
والهراوات،  املطاطي  والر�صا�س 
الب�لي�صية،  الكالب  اإىل  بالإ�صافة 
يزيد  ما  اإثرها  على  اأُ�صيب  حيث 
واجهها  فيما  اأ�صرياً،   )150( على 
الغرف  بع�س  بحرق  الأ�رسى 

واإعالن حالة الع�صيان.
اقتحام  جرى  جانفي   21 وبتاريخ 
"جمدو" وه�  ق�صم )2( يف معتقل 
ن�صبت  التي  الأوىل  الأق�صام  من 
الحتالل  معتقالت  اإدارة  فيها 
ذلك  وتال  الت�ص�ي�س،  اأجهزة 
جمم�عة من القتحامات تركزت 
"النقب  و  "رمي�ن"  معتقلي  يف 
ذروتها  بداأت  والتي  ال�صحراوي" 
يف 19 �صباط/ فرباير 2019 حيث 
م�اجهة  يف  جديدة  معركة  بداأت 
معتقل  يف  الت�ص�ي�س  اأجهزة 
اأوىل  "رمي�ن"، ونفذت  "النقب" و 
اخليام  ق�صم  بحق  القمع  عملية 
القتحامات  وت�صاعدت  )اأ(،  قلعة 
املعتقل،  داخل  ي�مي  ب�صكل 
التي  الأق�صام  داخل  وحتديداً 

نُ�صبت فيها تلك الأجهزة.
وت�صاعدت امل�اجهة بني الأ�رسى 
يف  الحتالل   معتقالت  واإدارة 
اآذار/   18 بتاريخ  "رمي�ن"  معتقل 
اقتحمت  اأن  بعد   ،2019 مار�س 
ونقلت   )7( ق�صم  القمع  ق�ات 
اأحد  وه�   )1( ق�صم  اإىل  الأ�رسى 
الأق�صام الذي ن�صبت داخله اأجهزة 
الأ�رسى  واجه  حيث  ت�ص�ي�س، 
من  جمم�عة  بحرق  القمع  عملية 
الغرف يف ق�صم  )1(. وبلغت عملية 
معتقالت  اإدارة  قبل  من  الت�صعيد 
و  "رمي�ن"  معتقلي  يف  الحتالل 
مار�س/   24 ليلة  ذروتها  "النقب" 
القمع  ق�ات  اقتحام  عقب  اآذار 

الر�صا�س  م�صتخدمة   )4( لق�صم 
بحق  والغاز  ال�ص�ت  وقنابل 
نح�  اإ�صابة  اإىل  اأّدى  ما  الأ�رسى، 
)120( اأ�صرياً، باإ�صابات خمتلفة ما 
الأيدي  يف  بالك�ص�ر  اإ�صابات  بني 
اإىل  اإ�صافة  واحل��س،  والأ�صنان 
ن�ع  )وه�  بالر�صا�س  اإ�صابات 
بحيث  القمع،  يف  ي�صتخدم  جديد 
حبيبات  الر�صا�صة  من  تخرج 
ت�ؤدي اإىل اإحداث جروح يف اأماكن 
يف  وجروح  اجل�صم(،  يف  خمتلفة 
الراأ�س والعي�ن واإ�صابات بال�صدر. 
اأجرت  قد  املعتقل  اإدارة  وكانت 
يف  لالأ�رسى  داخلية  حماكمات 
غرامات  عليهم  وفر�صت  الق�صم، 
مالية و�صلت اىل )12( األف �صيقل، 
وما تزال متتنع عن تقدمي العالج 
من  جمم�عة  تتعر�س  فيما  لهم، 
الأق�صام اإىل اقتحامات وتفتي�صات 

ب�صكل م�صتمر.
الأ�رسى  على  ال�صيطرة  اأجل  ومن 
فقد  الأخرية،  القمع  عملية  يف 
"النقب"  معتقل  اإدارة  ا�صتقدمت 
وكذلك  اخلا�صة،  ال�حدات  كافة 
كتيبة "جفعاتي" الع�صكري، اإ�صافة 
اإىل وحدات ع�صكرية من "اجلبهة 

الداخلية".
�صيا�صة  يف  م�صتمر  ·        ت�صاعد 

الهمال الطبي املمهنج
 ويف اإطار الظروف التنكيلية التي 
بحّق  املعتقالت  اإدارة  متار�صها 
و�صل  فقد  والأ�رسى؛  املعتقلني 
عدد الأ�رسى املر�صى يف �صج�ن 
الحتالل، اإىل اأكرث من )700( اأ�صري 
وهم ممن بحاجة اإىل متابعة �صحية 
حثيثة، من بينهم )30( يعان�ن من 
مر�س ال�رسطان، اإ�صافة اإىل )14( 
"عيادة  معتقل  يف  يقبع�ن  اأ�صرياً 
الأ�رسى  ي�صم�نه  ما  اأو  الرملة"، 

"بامل�صلخ".

دعت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين ونادي الأ�سري الفل�سطيني والهيئة العليا ل�سوؤون الأ�سرى اليوم الأحد، ال�سعب الفل�سطيني يف خمتلف اأماكن 
تواجده اإىل امل�ساركة الفاعلة يف الفعاليات املقّررة ليوم الأ�سري الفل�سطيني املوافق ال�سابع ع�سر من اأبريل/ ني�سان من كل عام.

م.�س 

17 ني�سان .. اليوم الوطني لن�سرة الأ�سرى

مليـــــــــــــــــــــــون حالة اعتقال يف �سفوف الفل�سطينيني منذ العام 1967
.     الحتالل يعتقل )1600( مواطن ومواطنة خالل الربع الأول من العام 2019
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لتن�س  الوطني  املنتخب  افتك 
اأربع  الفرق  ح�سب  الطاولة 
بينها ف�سية، ف�سال  ميداليات من 
مناف�سة  يف  اأخرى  برونزية  عن 
ختام  يف  ذكور  زوجي  الفردي 
 2019 اإفريقيا  بطولة  مناف�سات 
التي جرت  واآمال  اأوا�سط  اأ�سبال، 
و   7 بني  اأكرا  الغانية  بالعا�سمة 
الآمال  منتخب  وحقق  اأفريل،   13
للجزائر  نتيجة  اأح�سن  لالإناث 
الفرق،  ح�سب  م�سابقات  يف 
عقب  الف�سية  امليدالية  بنيله 
اأمام  خ�سارته يف املباراة النهائية 
 ،3-0 بنتيجة  امل�رصي  نظريه 
املنتخب  �سبليات  اكتفت  بينما 
الربونزية،  بامليدالية  الوطني 
الدور  يف  ب�سعوبة  �سقوطهن  بعد 

منتخب  يد  على  النهائي  ن�سف 
»الفراعنة« بواقع 3-2.

اأما عند الذكور، فقد بلغ منتخب 
الذي  الذهبي  املربع  لقاء  الآمال 
انهزموا فيه اأمام الفريق التون�سي 
بالربونزية،  بذلك  مكتفني   ،3-0
عند  رفاقهم  م�سري  نف�س  وهو 
توقف  الذين  الأ�سبال  �سنف 
على  النهائي  ن�سف  يف  م�سوارهم 
وبخ�سو�س   ،3-0 التون�سيني  يد 
بلغ  فقد  الفردي،  م�سابقات 
البا�سط  عبد  اجلزائري  الثنائي 
الدور  �ساي�سي وعز الدين لعزازي 
الذي  للزوجي  النهائي  ن�سف 
نيجرييا  ثنائي  اأمام  فيه  انهزموا 
�سولنكي  اأيانوايل-عزيز  جاميو 

بنتيجة 3-0.

الأنباء  لوكالة  ت�رصيح  ويف 
الحتادية  رئي�س  اأكد  اجلزائرية 
�رصيف  الطاولة  لتن�س  اجلزائرية 
درقاوي، اأنه جد را�س عن النتائج 
املحققة من قبل العنا�رص الوطنية 
الإفريقي.«اأبلت  املوعد  هذا  يف 
البالء احل�سن بح�سد 5  عنا�رصنا 
ميداليات وكذا حتقيق التاأهل اإىل 
عزالة  طرف  من  بولونيا  حتدي 
التح�سريات  اإىل  بالنظر  وبال�س، 
ظروف  وخا�سة  بها  قاموا  التي 
مقارنة  بغانا  البطولة  اإجراء 
عانى  حيث  ال�سابقة،  بالدورات 
منالإقامة  الوطني  الفريق 
يف  ت�سبب  ما  الكارثي،  والإطعام 
لكنها  الالعبني،  من  عدد  مر�س 
للم�ستقبل«،  مفيدة  جتربة  تبقى 

قال املتحدث.
م�سيفا:  حديثه  درقاوي  واختتم 
مب�ستوى  البطولة  هذه  »متيزت 
قيا�سية  فني جد مرتفع مب�ساركة 
بلغت 21 بلدا لأول مرة، ف�سال عن 
الإفريقية  البلدان  اأقوى  ح�سور 
تون�س  كم�رص،  الطاولة  تن�س  يف 
اإىل اجلزائر،  و نيجرييا بالإ�سافة 
جزر  منتخب  �سعود  ت�سجيل  مع 
مرة«،  لأول  املن�سة  فوق  القمر 
الإفريقية،  البطولة  هذه  وخالل 
الرحمان  عبد  من  كل  اقتطع 
اأقل من 15  عزالة وميلي�سا بال�س 
فعاليات  اإىل  تاأهلهم  بطاقة  �سنة 
املزمع  ببولونيا  العاملي  التحدي 
اإجراوؤه يف العا�سمة وار�سو بني 23 

و 31 اأكتوبر املقبل.

عي�سة ق.

اأبناء  لت�سكيلة  الفني  الطاقم  قام 
خالل  كبري  بعمل  الفوارة  عني 
جتهيز  اأجل  من  املا�سية  الفرتة 
حتى  النواحي  كافة  من  الالعبني 
خالل  ا�ستعداد  اأف�سل  يف  يكونوا 
موعد املقابلة، والتي ت�سع جميع 
ت�سجيل  على  اأملها  الوفاق  اأ�رصة 
بت�سهيل  لها  ي�سمح  مريح  فوز 
العودة،  لقاء  يف  النادي  مهمة 
خا�سة بعدما اأ�سبح التتويج بلقب 
رئي�سيا  هدفا  الكاأ�س  ال�سيدة 
الذين  والأن�سار  الالعبني  لالإدارة 
بلقب  اإنهاء املو�سم  اإىل  يطمحون 
وتفادي اخلروج �سفر اليدين ولهذا 
الغر�س ي�رص رفقاء الالعب اإليا�س 
وو�سع  بقوة  اللعب  على  �سيدهم 
امل�ستطيل  على  اإمكانياتهم  كافة 
الأخ�رص من اأجل اإفراح جمهورهم 
النهائية،  املباراة  يف  قدم  وو�سع 

»الن�رص  ت�سكيلة  وان  خا�سة 
الأ�سود« جنحت يف قطع طريقها 
باإزاحة  الذهبي  املربع  الدور  اإىل 
ال�سابقة  الأدوار  يف  قوية  اأندية 
يف �سورة اإحتاد عنابة بالدور ربع 
ثمن  يف  العا�سمة  واحتاد  النهائي 
الوفاق  يجد  وبالتايل  النهائي، 
اأجل  ثمينة من  اأمام فر�سة  نف�سه 
الإياب  اأن  رغم  الدور  هذا  جتاوز 
وهو  الديار،  خارج  �سيجريه 
بالرقم  النفراد  ي�ستهدف  الذي 
القيا�سي لعدد الألقاب املتوج بها 
رفقة  يتقا�سمه  والذي  الكاأ�س  يف 
ومولودية  العا�سمة  احتاد  فريقي 
األقاب  ثمانية  مبجموع  اجلزائر 

لكل فريق.
�سطيف  وفاق  ت�سكيلة  وتعرف 
ح�سور اأغلب التعداد الذي �سيكون 
�سوى  ت�سهد  ولن  للقاء  جاهزا 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  غيابني 
احلار�س الأ�سا�سي م�سطفى زغبة 

امل�ساب على م�ستوى اليد و�سوف 
بولطيف مكانه يف  يكون احلار�س 
الت�سكيلة الأ�سا�سية واملدافع اأن�س 

�ساعد املقاطع للتدريبات.
بجاية  �سبيبة  يتنقل  املقابل،  يف 
عن  بحثا  �سطيف  مدينة  اإىل 
اليجابية  النتائج  �سل�سلة  موا�سلة 
يف مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س وتكرار 
�سيناريو التتويج باللقب وهو الذي 
تاريخ  واحدة يف  كاأ�س  على  يحوز 
املدرب  اأ�سبال  ويدرك  النادي، 
�سعوبة  بوعكاز  معز  اتلون�سي 
اأمام  تنتظرهم  التي  املاأمورية 
الفريق امل�سيف والذي يعترب اأحد 
يدخل  حيث  الكاأ�س  اخت�سا�سيي 
قواريا«  »ميا  اأبناء  ت�سكيلة  لعبو 
اللقاء دون عقدة بحثا عن العودة 
ت�ساعدهم  ايجابية  بنتيجة  للديار 
على ت�سهيل املهمة التي تنتظرهم 
يف مقابلة الإياب على ملعبهم بعد 

اأ�سبوع.

وفاق �شطيف / �شبيبة بجاية

�لن�سر �لأ�سود ي�سعى لنتيجة مريحة و�أبناء 
ميا قور�يا لرفع �لتحدي

ي�شهد ملعب الثامن ماي مباراة قوية جتمع فريقي وفاق �شطيف و�شبيبة بجاية 
وتندرج �شمن لقاء ذهاب الدور ن�شف النهائي ملناف�شة كاأ�س اجلمهورية، حيث يدخل 
الوفاق اأر�شية امليدان بحثا عن الفوز بنتيجة مريحة قبل خو�س مقابلة الإياب املقررة 

بعد اأ�شبوع يف بجاية، اأين ي�شتهدف الالعبون ا�شتغالل عاملي الأر�س واجلمهور من 
اأجل حتقيق الأهم رغم �شعوبة املهمة التي تنتظرهم يف مواجهة مناف�س لن يكون 

لقمة �شائغة وهو الذي و�شل هذا الدور املتقدم من مناف�شة ال�شيدة الكاأ�س

بر�سلونة يرفع 
�لر�ية �لبي�ساء 

�أمام ريال مدريد
من  الن�سحاب  بر�سلونة  قرر 
اأهدافه  اأحد  مع  التعاقد  �سباق 
من  طويلة  اأ�سهر  بعد  ال�سيفية 
ما  وبح�سب  واملراقبة،  الر�سد 
ديبورتيفو«  ذكرته �سحيفة »موندو 
الكتالونية، فاإن البار�سا قرر �رصف 
النظر عن التعاقد مع لوكا يوفيت�س 
فرانكفورت  اآينرتاخت  مهاجم 
اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  الأملاين، 
م�سوؤويل  لدى  �سكوك  وجود  عدم 
قدرات  حول  الكتالوين  النادي 
الدويل ال�رصبي التهديفية، ل�سيما 
هدًفا   25 ت�سجيل  يف  جناحه  بعد 

خالل 40 مباراة.
راقبت  البار�سا  اإدارة  اإن  واأكدت 
عاًما   21 العمر  من  البالغ  الالعب 
وتو�سلت  خمتلفة،  مباراة   15 يف 
ول  ب�ساأنه،  ال�ستنتاجات  لبع�س 
من  لعب  جلب  بر�سلونة  يف�سل 
يريد  ل  حيث  يوفيت�س،  نوعية 
بل  فقط،  هدافا  مهاجما  النادي 
خارج  متعددة  بخ�سائ�س  يتمتع 
منطقة اجلزاء، وتريد اإدارة النادي 
على  قادر  مهاجم  بتوقيع  الظفر 
مي�سي،  لليونيل  املجال  اإف�ساح 
اإىل  الأهداف،  وت�سجيل  للتقدم 
جانب قدرته على هز ال�سباك، دون 

الكتفاء بتميزه داخل ال�سندوق.
من  بر�سلونة  م�سوؤولو  ويخ�سى 
عدم قدرة يوفيت�س على الن�سجام 
تخوفهم  جانب  اإىل  مي�سي،  مع 
يف  اللعب  على  قدرته  عدم  من 
امتدت  كما  الق�سرية،  امل�ساحات 
تاألق  لعدم  النادي  اإدارة  خماوف 
املهاجم ال�رصبي منذ فرتة طويلة 
وعدم امتالكه ل�سجل تهديفي بارز 
بدليل  احلايل،  املو�سم  با�ستثناء 
تخلي بنفيكا الربتغايل عنه واإعارته 
اجلانب  وياأتي  فرانكفورت،  اإىل 
املادي على راأ�س اأ�سباب ان�سحاب 
نظًرا  املفاو�سات،  من  بر�سلونة 
لرتفاع قيمة الالعب لأكرث من 60 
النادي  يف�سل  حيث  يورو،  مليون 
اأمواله على �سفقة م�سمونة  اإنفاق 
غريزمان  اأنطوان  الفرن�سي  مثل 

مهاجم اأتلتيكو مدريد الإ�سباين.
وكالت

بطولة اإفريقيا لل�شباب لتن�س الطاولة

�جلز�ئر حت�سد جمموع 5 ميد�ليات

اإنزال حامية اإىل الرديف لنهاية املو�شم

�إد�رة �سو�سطارة تقرر منح 600 
مليون لكل لعب

احتاد  فريق  اإدارة  قررت 
من  لعب  كل  منح  العا�سمة 
�سنتيم  مليون  مبلغ 600  الفريق 
واملنح  ال�سهرية  الأجور  متثل 
تراكمت  والتي  العالقة  املالية 
ب�سبب عدم ت�سوية امل�ستحقات 
املالية يف وقت �سابق، اأين تعّول 
م�سكل  ا�ستبعاد  على  الإدارة 
امل�ستحقات املالية العالقة عن 
ت�ستيت  لتفادي  الالعبني  ذهن 
تفكريهم  كافة  وو�سع  الرتكيز 
�سطيف  وفاق  مباراة  على 
املقررة ال�سبت املقبل حل�ساب 
اجلولة 26 من البطولة الوطنية 
منعرج  تكون  �سوف  والتي 
التتويج بلقب البطولة الوطنية، 
على  ي�رص  الفريق  واأن  خا�سة 
ت�سمح  ايجابية  بنتيجة  العودة 
اإحراز لقب  له بو�سع قدم نحو 

البطولة الثامن يف تاريخه.
اإدارة  ح�سمت  املقابل،  يف 

م�ستقبل  العا�سمي  النادي 
عقب  حامية  اأمني  الالعب 
التاأديبي  املجل�س  اأمام  مثوله 
التي  الثقيلة  العقوبة  عقب 
�سباب  مباراة  يف  لها  تعر�س 
مباريات  اربع  باإق�ساءه  بلوزداد 
كاملة واإنهاء مو�سمه باكرا، ويف 
هذا الثدد مت اإنزال الالعب اإىل 
�سيوا�سل  اأين  الرديف  الفريق 
غاية  اإىل  معه  التدريبات 
يف  الف�سل  قبل  املو�سم  نهاية 
العا�سمي  النادي  مع  م�ستقبله 
والذي يتوجه بن�سبة كبرية نحو 
معه،  العقد  واإنهاء  الت�رصيح 
الهجومي  اخلط  فاإن  وبالتايل 
�سوف  »�سو�سطارة«  لت�سكيلة 
اإيبارا  الكونغويل  من  كل  يقوده 
عاد  الذي  �ساعة  بن  والالعب 
من  التعايف  بعد  املناف�سة  اإىل 

الإ�سابة التي كان يعاين منها. 
عي�شة ق.

حل�شاب اإياب ن�شف نهائي كاأ�س اجلمهورية

تاأخري لقاء �سباب بلوزد�د و�سباب 
ق�سنطينة  �إىل 24 �أفريل

اجلمهورية  كاأ�س  جلنة  عادت 
املرتقب  املباراة  تاأجيل  اإىل 
اأن جتمع فريقي �سباب بلوزداد 
حل�ساب  ق�سنطينة  و�سباب 
حيث  املناف�سة،  نهائي  ن�سف 
عرب  بيانا  اأم�س  اأول  ن�رصت 
لالحتادية  اللكرتوين  املوقع 
ك�سفت  القدم  لكرة  اجلزائرية 
املباراة  تاأجيل  خالله  من 
ملدة  الفريقني  بني  املرتقبة 
24 �ساعة وبرجمتها بتاريخ 24 
منه   23 عو�س  املقبل  اأفريل 
بالعا�سمة  اأوت   20 ملعب  على 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  ابتداء 

هيئة  ان�ساعت  حيث  م�ساء، 
طلب  اإىل  اجلمهورية  كاأ�س 
التي  بلوزداد  �سباب  اإدارة 
ن�رص  مقابلة  تاأجيل  طالبت 
 26 اجلولة  �سمن  داي  ح�سني 
الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من 
حدث  ما  وهو  الكاأ�س  اإياب  اأو 
قررت  اأين  املطاف  اآخر  يف 
الكاأ�س  مقابلة  تاأخري  اللجنة 
على  الربجمة  كثافة  لتفادي 
يلعب  الذي  العا�سمي  النادي 
�ستة  مقابالت يف ظرف  ثالث 

اأيام.
ع.ق.
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وكالت

حق �لرد
 عمال بحق الرد وتبعا للمقال املن�سور على يومية "الو�سط" يف 
عددها 4918 ليوم الثنني 15 افريل 2019 يف ال�سفحة 12 حتت 
عنوان: »�رصكة اوريدو ت�ستعد للتعاقد مع احتاد العا�سمة« تُفند 
موؤ�س�سة »اأوريدو«هذا اخلرب واملعلومات الواردة يف املقال والتي 
لي�س لها اأ�سا�س من ال�سحة، وعليه نرجو منكم ن�رص هذا التكذيب 

على نف�س �سفحة املقال ال�سالف ذكره.
دائرة العالقات العامة والإعالم



عي�شة ق.

واأ�شاف زط�شي يف حوار مع موقع 
»العربي اجلديد« اأن مناف�شيه يف 
الأول  للدور  الثالثة  املجموعة 
من كاأ�س اإفريقيا للأمم ل يقلون 
اأن  باعتبار  ال�شنغال  عن  �شعوبة 
منتخبي ال�شنغال وتنزانيا ميلكان 
مهاريني  التعداد  �شمن  لعبني 

ولديهم اأ�شماء معروفة.
على  الأول  امل�شوؤول  وتطرق 
اإىل  بلدنا  يف  الكروية  الهيئة 
للخ�رض  التح�شريي  الربنامج 
العر�س  يف  للم�شاركة  حت�شبا 
اأن  واأو�شح  القاري،  الكروي 

رفقة  القرعة  عملية  ح�شور 
الهدف  ومدان  بورا�س  بلما�شي، 
فيما  الرتتيبات  اآخر  و�شع  منه 
اإقامة  ملقر  باحلجوزات  يتعلق 
وملعب  اجلزائري  الوفد 
التدريبات، غلى جانب ذلك اأو�شح 
اأنه مبا�رضة بعد نهاية القرعة مت 
رفقة  التفاو�س  يف  النطلق 
بخ�شو�س  الحتادات  من  عدد 
اأمام  ودية  مباريات  برجمة 
اأن  واأ�شاف  الوطني،  منتخبها 
تنطلق  �شوف  التح�شريات  بداية 
و�شوف  رم�شان  �شهر  نهاية 
اإقامة  قبل  الوطن  باأر�س  تكون 
الوطن  خارج  حت�شريي  مع�شكر 

يتم  التي  الودية  املباريات  وفق 
تنظيمها

الإعلم  رجال  زط�شي  وانتقد 
عندما اتهمهم بخلق البلبلة وراء 
املقارنة  مو�شوع  حول  الوقوف 
مزدوجي  اللعبني  بني  الدائمة 
اجلن�شية واملحليني، و�شدد اأن كل 
لعب ميلك جواز �شفر جزائري 
ولديه املوؤهلت ميكنه اللعب مع 
الألوان  على  والدفاع  املنتخب 
اخليار  ان  وا�شتطرد  الوطنية، 
الوطني  الناخب  باأيدي  يقع 
ميلك  الذي  بلما�شي  جمال 
اأف�شل  لختيار  البي�شاء  الورقة 
الأ�شماء التي ت�شتحق ال�شتدعاء 

اإىل الت�شكيلة الوطنية، م�شيفا اأن 
جميع اللعبني �شواء املحرتفني 
اأو النا�شطني يف البطولة الوطنية 
ميلك  من  وكل  بهم  مرحب 
بني  مكانا  يجد  �شوف  الإ�شافة 

�شفوف اخل�رض.
اختياره  اأن  املتحدث  واأو�شح 
اإفريقيا  �شمال  لحتاد  رئي�شا 
اإىل حني عقد  موؤقتة  ب�شفة  كان 
الكروية  للإحتادات  انتخابات 
املعنية واختيار الرئي�س اجلديد 
اأن  مو�شحا  اجلهوية،  للهيئة 
جاء خلل  املهمة  لهذه  اختياره 
اللتقاء يف م�رض حل�شور عملية 

�شحب قرعة »الكان«. 

ك�شف اخلطوط العري�شة للربنامج التح�شريي للخ�شر

زط�سي: لن ن�ست�سغر مناف�سينا والإعالم 
خلق فتنة املغرتبني واملحليني

رف�س رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي ا�شت�شغار املناف�شني الذين اأوقعت عملية 
القرعة املنتخب الوطني خلل نهائيات كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة يف ال�شائفة املقبلة مب�شر، حيث �شدد اأن 

امل�شتوى احلايل لكرة القدم االإفريقية اأ�شبح ال يعرتف بوجود منتخبات قوية و�شعيفة، والت�شكيلة الوطنية 
مطالبة بالتح�شري بجدية لتفادي املفاجاآت غري �شارة، م�شيفا ان جمموعة اخل�شر �شعبة بداية بلقاء االفتتاح 

اأمام كينيا اإىل جانب مواجهة املنتخب ال�شنغايل الغني عن كل تعريف واأحد اأقوى منتخبات القارة ال�شمراء

رف�شوا تعيني ربراب رئي�شا �شرفيا ل�شبيبة القبائل

النادي الهاوي ي�سغط على 
مالل والأن�سار يدعمونه

يتعّر�س رئي�س فريق �شبيبة القبائل 
�رضيف ملل اإىل حملة ال�شغوطات 
و�شل  والتي  الأخرية  الفرتة  خلل 
من خللها احلد اإىل رف�س اأع�شاء 
تعيني رجل  للفريق  الهاوي  النادي 
رئي�شا  ربراب  ي�شعد  الأعمال 
الجتماع  وخلل  للفريق،  �رضفيا 
الذي عقده اأع�شاء النادي الهاوي 
من  ع�شوا   21 جمموع  بح�شور 
جمموع 31 ع�شو ي�شكلون اجلمعية 
اخلطوة  رف�س  مت  فقد  العامة 
الفريق  رئي�س  عليها  اأقدم  التي 
عن  للرتاجع  واأ�رضوا  القبائلي 
اأثارت  الفريق، وهي اخلطوة التي 
الذين  »الكناري«  اأن�شار  ثائرة 
يدعمون ملل وربراب ويرف�شون 
قرار النادي الهاوي ب�شحب تعيني 
الأخري رئي�شا �رضفيا، حيث عربوا 
التدخل  املطلق  رف�شهم  عن 
وتفادي  الأول  الفريق  �شوؤون  يف 
على  توؤثر  �رضاعات  يف  الدخول 
البطولة  منعرج  خلل  الت�شكيلة 
الوطنية، خا�شة واأن التعداد لزال 
ي�شارع على لقب البطولة الوطنية 
نقاط  بخم�س  يبتعد  الذي  وهو 

فح�شب عن املت�شدر قبل خم�س 
جولت على نهاية املو�شم الكروي 
على  الت�شكيلة  وتركيز  اجلاري، 
املراكز  اإحدى  يف  املو�شم  اإنهاء 
الثلث من جدول الرتتيب و�شمان 

م�شاركة قارية املو�شم املقبل.
الهاوي  النادي  اجتماع  وعرف 
والذي �شهد غياب كل من  لل�شبية 
والرئي�س  ملل  احلايل  الرئي�س 
حنا�شي  �رضيف  حمند  ال�شابق 
تتمثل  عديدة  بقرارات  اخلروج 
بعد  ا�شتثنائية  جمعية  برجمة  يف 
راأ�س مال  فتح  اأجل  يوما، من   15
ملل  جلب  عدم  حال  يف  النادي 
مبلغ 50 مليار �شنتيم ل�رضاء اأغلبية 
اأ�شهم الفريق، والعمل على اإطلق 
الأ�شهم للبيع لفائدة �رضكة وطنية 
و�شحب الثقة منه كرئي�س للفريق، 
يف  عنهم  ممثل  تعيني  جانب  اإىل 
اأ�شغال  و�شهدت  الإدارة  جمل�س 
تقدمي  العادية  العامة  اجلمعية 
�شامي  الهاوي  النادي  رئي�س 
ر�شمية  ب�شفة  ا�شتقالته  اإيداري�س 

يف انتظار تعيني خليفته.
عي�شة ق.
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الت�شكيلة التحقت اأم�س باأر�س الوطن وحت�شر ل�شباب بلوزداد

الكاف ترف�ض احرتازات �سباب ق�سنطينة حول باليلي
لكرة  الإفريقي  الحتاد  رف�س 
القدم الحرتازات التي رفعتها 
ق�شنطينة  �شباب  فريق  اإدارة 
التون�شي  الرتجي  لعب  �شد 
اإثر  مت  والذي  بليلي،  يو�شف 
على  ال�شباب  اإدارة  احتجاج 
لزال  وهو  بليلي  م�شاركة 
كان  التي  العقوبة  طائل  حتت 
العا�شمة  احتاد  باألوان  تلقاها 
يف العام  بعدما مت اإثبات تناوله 
مادة خمدرة من خلل حتاليل 
يف  لها  خ�شع  التي  املن�شطات 

مقابلة فريقه ال�شابق ومولودية 
جمموعات  دور  �شمن  العلمة 
اأق�شي  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
اأعوام،  اأربعة  ملّدة  اإثرها  على 
خلل  من  التاأكيد  مت  اأين 
للعبة  الدويل  الحتاد  مرا�شلة 
اأن اللعب غري معني بالعقوبة 
الدولية  الهيئة  قل�شتها  بعدما 
مع  وم�شاركته  عامني  اإىل 
القارية  املناف�شة  يف  الرتجي 
العقوبة  اأن  باعتبار  قانونية 
البطولة  على  �شارية  تبقى 

�شوى  تنفذ  ولن  فقط  الوطنية 
�شهر �شبتمرب املقبل.

الريا�شي  املدير  اإدارة  وكانت 
ك�شب  تاأمل  عرامة  طارق 
على  والتاأهل  الحرتازات 
الدور  اإىل  الأخ�رض  الب�شاط 
املناف�شة  من  النهائي  ن�شف 
القارية قبل اأن تف�شل يف الأمور 
غري  احرتازاتها  وان  خا�شة 

موؤ�ش�شة.
ظهرية  التحقت  املقابل،  يف 
»ال�شيا�شي«  ت�شكيلة  اأم�س 

كانت  بعدما  الوطن  باأر�س 
عودتهم مربجمة اأول اأم�س قبل 
ب�شبب  اإ�شافيا  يوما  يبيتوا  اأن 
تون�س،  مطار  عمال  اإ�رضاب 
الفني  الطاقم  يجد  حيث 
حيث  من  �شعوبات  للفريق 
التوقيت لتجهيز اأ�شباله حت�شبا 
التي  اجلمهورية  كاأ�س  ملباراة 
ملعبهم  على  غدا  يخو�شونها 
حل�شاب  بلوزداد  �شباب  اأمام 

ذهاب الدور ن�شف النهائي.
عي�شة ق

لكرة  الدويل  املر�شد  قدم   
املدافعني  عن  اإح�شائية  القدم 
الكربى  اخلم�س  الدوريات  يف 
على  فيها  اعتمد  اأوروبا  يف 
بها  فاز  التي  املواجهات  عدد 
الكرات  كل منهم يف ا�شتخل�س 
الراأ�شية، وحدد عدد 80 مواجهة 
لعب  لكل  اأدنى  كحد  دفاعية 
الإح�شائية.  ت�شمله  اأن  يجب 
ويعد دميرتيو�س �شيوفا�س، جنم 
ليجاني�س اأف�شل لعب يف الدوري 
املواجهات  حيث  من  ال�شباين 
و�شلت  الدفاعية، حيث  الهوائية 
ا�شتخل�س  يف  جناحه  ن�شبة 
فيما  باملئة،   82 اإىل  الكرات 
يف  الأف�شل  هوميلز  مات�س  كان 
بلغت  بن�شبة  الأملاين،  الدوري 
املدافع  باملئة.وح�شل   80.5
برونو األفي�س، على املركز الأول 
يف الدوري الإيطايل بن�شبة 80.3 

باملئة.
         و�شمت القائمة، رافائيل 
فاران لعب ريال مدريد وجريارد 
وجاء  بر�شلونة،  مدافع  بيكيه 
املركزين  يف  الكبريان  النجمان 
15 و16 على الرتتيب خلف �شان 
موري�شون مدافع كارديف �شيتي، 
دقة  ن�شبة  وفاران،  بيكيه  وحقق 
الهوائية  الكرات  ا�شتخل�س  يف 

وتفوقا  باملئة،   78.8 بلغت 
املدافع  على  ال�شدد  هذا  يف 
�شريجيو  املخ�رضم،  الإ�شباين 
املركز  يف  جاء  الذي  رامو�س 
باملئة،   77 بلغت  بن�شبة   24 الـ 
رامو�س  يخرج  اأن  العجيب  ومن 
املراكز  من  الإح�شائية  هذه  يف 
الع�رضة الأوىل، خا�شة واأن طول 
اأهم  هي  بها  يتمتع  التي  قامته 
�شماته الفنية، ولكنه ورغم ذلك، 
املدافعني  اأبرز  اأحد  يعد  فهو 
املناطق  يف  الهواء  األعاب  يف 
الهجومية، ولكن هذه الإح�شائية 
اجلانب  على  فقط  اقت�رضت 

الدفاعي.
وكاالت

بيكيه وفاران يتفوقان 
على رامو�ض

اجلزائري  الدويل  اللعب  جدد 
ان  التاأكيد  تاهرات  مهدي 
يتنقل  �شوف  الوطني  املنتخب 
اإفريقيا  كاأ�س  خلو�س  م�رض  اإىل 
باللقب  التتويج  بهدف  للأمم 
داعي  ل  اأنه  مو�شحا  القاري، 
للذهاب غلى م�رض يف حال عدم 
اجل  من  باحلظوظ  التم�شك 
كبار  مع  التناف�س  على  التناف�س 

كاأ�س  واإحراز  ال�شمراء  القارة 
اإفريقيا، ورف�س تاهرات التقليل 
اللعبني  وجودة  امكانيات  من 
الوطنية  الت�شكيلة  املوجودين يف 
على  قادرون  اأنهم  ا�رض  والذين 
الهدف  وحتقيق  التحدي  رفع 
ميلكون  وانهم  خا�شة  امل�شطر، 
يف  ت�شاهم  التي  المكانيات  من 
بعيدا  الذهاب  اأجل  من  اللعب 

التتويج  اإفريقيا وملا ل  كاأ�س  يف 
يلعبون  واأنهم  خا�شة  باللقب، 

بعيدا عن ال�شغط.
ت�رضيحات  يف  تاهرات  وامتدح 
جمال  الوطني  الناخب  اإعلمية 
كان  اأنه  �شدد  عندما  بلما�شي 
من الذين منحوه الثقة ودفعوا به 
اإىل تقدمي اأف�شل ما لديه واأ�شبح 
اأ�شا�شيا معه  اإثر ذلك لعبا  على 

اللعب  وطلب  الت�شكيلة،  يف 
املحرتف يف �شفوف نادي لن�س 
اجلماهري  من  الدعم  الفرن�شي 
اجلزائرية وامل�شاهمة يف حتفيز 
اأف�شل  يقدموا  حتى  اللعبني 
الذهاب  وي�شاهموا يف  لديهم  ما 
بعيدا يف العر�س الكروي القاري 

واإفراحهم باإحراز التاج القاري.
ع.ق.

اأكد اأن بلما�شي منحه الثقة وطلب دعم اجلمهور اجلزائري

تاهرات: و�سنذهب اإىل م�سر من اأجل التتويج باللقب القاري



نابويل يوؤجل تتويج جوفنتو�س
املا�ضي  املو�ضم  بطل  و�ضيف  نابويل  فاز 
على م�ضيفه كييفو اول ام�س بنتيجة 1-3 
يف املرحلة 32 من الدوري الإيطايل، واأجل 
ورفع  تواليا،  ثامن  بلقب  تتويج جوفنتو�س 
نابويل ر�ضيده اىل 67 نقطة وبات على بعد 
»ال�ضيدة العجوز« قبل  17 نقطة من فريق 
�ضت مراحل من نهاية البطولة، مفوتا عليه 
الفر�ضة الثانية خالل 24 �ضاعة بعد اأن كان 
الأوىل  من  املن�رصم  ال�ضبت  حرمه  �ضبال 
بفوزه عليه 2-1 عندما كان التعادل يكفيه 
التوايل،  على  الثامن  باللقب  لالحتفال 

وواجه نابويل �ضعوبة كبرية يف هز �ضباك متذيل ترتيب الدوري بعد اأن افتتح الت�ضجيل براأ�ضية 
املدافع ال�ضنغايل خالد كوليبايل الذي تابع كرة رفعها البلجيكي دراي�س مرتنز من ركلة ركنية 
يف الدقيقة 15، وبا�ضتثناء الهدف، كان كييفو ندا �رص�ضا وقويا ل�ضيفه فكان الأداء متكافئا، 

وبادله الهجمات واأهدر فر�ضا بقدر مت�ضاو معه يف ال�ضوط الأول.
ويف ال�ضوط الثاين، عزز البولندي اأركاديو�س ميليك تقدم نابويل بالهدف الثاين بعدما تلقى كرة 
خارج املنطقة من مواطنه بيوتر زيلين�ضكي اأطلقها قوية فا�ضتقرت يف ا�ضفل الزاوية اليمنى 
الإجنليزي  اأر�ضنال  اأمام  الذي كان �ضببا يف خ�ضارة فريقه  واأ�ضاف كوليبايل  الدقيقة 64،  يف 
بت�ضجيله الهدف الثاين خطاأ يف مرماه 0-2 يف ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي اخلمي�س 
لكرة  متابعة  بعد  فريقه  مرمى  لنابويل  خطا يف  والثالث  ال�ضخ�ضي  الثاين  الهدف  املا�ضي، 
و�ضلته من ركنية بالدقيقة 81، ويف الدقيقة الأخرية قل�س ال�ضلوفيني بو�ضتيان �ضيزار الفارق 

بت�ض�ضجيله هدف كييفو الوحيد مبتابعة راأ�ضية اثر ركلة ركنية.

كارفاخال: العبوا الريال ابتعدوا عن م�ستواهم
قال داين كارفاخال ظهري ريال مدريد 
املريينغي  من  لعب  اأي  يكن  مل  اإنه 
واأ�ضاف  املو�ضم،  هذا  م�ضتواه  يف 
ل�ضحيفة  ت�رصيحات  خالل  كارفاخال 
هو  زيدان  »وجود  الإ�ضبانية:  »ماركا« 
اإنه  لنا،  يحدث  اأن  ميكن  �ضيء  اأف�ضل 
يف  الفريق  قيادة  بتوليه  للغاية  �ضجاع 
هذا التوقيت«، واأردف: »نحن يف تاريخ 
كرة القدم، لكن الكرة تعرتف باحلا�رص، 
ولي�س مبا يف الذاكرة، ومو�ضمنا مل يكن 
جيًدا«، يُذكر اأن زين الدين زيدان توىل 
القيادة الفنية لريال مدريد للمرة الثانية، بعد اإقالة املدرب الأرجنتيني �ضانتياغو �ضولري، اإثر 
�ضل�ضلة من النتائج ال�ضادمة، اختتمتها الهزمية املدوية اأمام اأجاك�س اأم�ضرتدام الهولندي 1-4 

يف اإياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

كوتينيو يرف�س االنتقال ملان�س�سرت يونايتد
اإن  اإ�ضباين  �ضحفي  تقرير  قال 
لعب  كوتينيو  فيليب  الربازيلي 
�ضفوف  اإىل  ينتقل  لن  بر�ضلونة، 
يف  الإجنليزي  يونايتد  مان�ض�ضرت 
�ضحيفة  وذكرت  املقبلة،  الفرتة 
اإذا  اأن كوتينيو  »�ضبورت« الإ�ضبانية، 
ت�ضيل�ضي  فاإن  بر�ضلونة  مغادرة  قرر 
لالعب  املف�ضلة  الوجهة  �ضيكون 
على  البلوز  ح�ضل  اإذا  الربازيلي، 
من  النادي  منع  عقوبة  برفع  حكم 
فرتتني،  ملدة  تعاقدات  اأية  اإمتام 

القريب  ت�ضيل�ضي  هازارد جنم  اإيدين  للبلجيكي  الطبيعي  البديل  �ضيكون  كوتينيو  اأن  واأ�ضافت 
من الرحيل لريال مدريد.

واأن  خا�ضة  املحتملة،  كوتينيو  وجهات  اأحد  هو  جريمان  �ضان  باري�س  اأن  ال�ضحيفة  وتابعت 
واأ�ضارت  الفرن�ضي،  النادي  اإىل  الباري�ضي يرغب يف نقل مواطنه  الفريق  نيمار دا �ضيلفا جنم 
اأن تغيري وجهة كوتينيو عن مان�ض�ضرت يونايتد ياأتي ل�ضببني، اأولهما �ضافرات ال�ضتهجان التي 
من  النهائي  ربع  الدور  بذهاب  الفريقني  مباراة  اليونايتد خالل  الالعب من جماهري  تلقاها 
دوري اأبطال اأوروبا، خا�ضة واأن كوتينيو كان ميثل ليفربول العدو اللدود ليونايتد يف اإجنلرتا، 
واأو�ضحت اأن ال�ضبب الثاين اأن كوتينيو يرف�س خيانة ناديه القدمي ليفربول والنتقال لغرميه 

التقليدي.

ليل يق�سو على البي اأ�س جي ويوؤّجل تتويجه
املت�ضدر  تتويج  تاريخ  الو�ضيف  ليل  اأّجل 
عقب  جريمان  �ضان  باري�س  اللقب  وحامل 
ام�س  اأول   1-5 قا�ضية  بنتيجة  عليه  فوزه 
�ضمن املرحلة 32 من الدوري الفرن�ضي، على 
�ضاحب  قّدم  ليل،  مبدينة  موروا«  »بيري  ملعب 
كاملة  خما�ضية  و�ضّجل  كبرية  مباراة  الأر�س 
توما  عليها  تداول   »1 »الليغ  مرمى عمالق  يف 
بيبي  مونييه خطاأ يف مرمى فريقه ونيكول�س 
وجوزيه  ماغالي�س  وغابريال  بامبا  وجوناثان 
فونتي، يف حني ب�ضم على هدف �ضان جريمان 
بالبطاقة  اأق�ضي  والذي  برينات  خوان  الوحيد 
احلمراء املبا�رصة، ومل يتكبد الباري�ضيون مثل 
هذه النتيجة الثقيلة منذ تاريخ 2 دي�ضمرب 2000 

وكان ذلك على اأر�س �ضيدان.
جتمد ر�ضيد �ضان جريمان عند 81 نقطة يف ال�ضدارة وبعيد جداً عن و�ضيفه ليل الذي عزز و�ضافته مبجموع 64 نقطة، و�ضيكون 
نانت  الأربعاء املقبل يف حال فوزه على م�ضيفه  الدوري  على م�ضتوى  الثامن حملياً  بلقبه  للتتويج  الباري�ضي مر�ضحاً  النادي 

�ضاحب املركز 15، على اأر�ضية ملعب »لبوجوار« يف مباراة موؤجلة حل�ضاب املرحلة 28.
يف باقي املباريات، انتزع �ضانت اإتيان ثالث نقاط ثمينة يف �رصاعه على املراكز الأوروبية، وتقدم اإىل املركز الرابع بفوزه 
على �ضيفه بوردو 3-0، و�ضيق فريق »اخل�رص« اخلناق على ليون يف �ضعيه لنتزاع املركز الثالث الأخري املوؤهل اإىل دوري اأبطال 
اأوروبا، اإذ مل يعد يبتعد عنه �ضوى ثالث نقاط، فيما جتمد ر�ضيد بوردو عند 38 نقطة يف املركز 13، و�ضجل ل�ضانت اإتيان لعب 
الو�ضط التون�ضي وهبي اخلزري من ركلة جزاء  بعدما اإ�ضتعان احلكم بتقنية امل�ضاعدة بالفيديو »VAR« لحت�ضاب مل�ضة يد 
على املدافع الإ�ضباين �ضريغي بالن�ضيا داخل املنطقة، واأ�ضاف  ماثيو ديبو�ضي الهدفني الثاين براأ�ضية والثالث بت�ضديدة من 

قدمه اليمنى، رافعا ر�ضيده اإىل اأربعة اأهداف يف 19 مباراة يف الدوري هذا املو�ضم.  
من جانبه، فاز مونبلييه على �ضيفه تولوز 2-1، وبات ي�ضكل تهديداً ملر�ضيليا �ضاحب اخلام�س اإذ بات يتاأخر عنه بفارق ثالث 
اإىل 48 نقطة، فيما جتمد ر�ضيد تولوز عند 35 يف املركز 14، وابتعد رين عن املراكز  نقاط فقط، ورفع مونبيليه ر�ضيده 
الأوروبية بعد تعادله ال�ضلبي مع ني�س، يف مباراة �ضهدت اإ�ضابة لعبيه قائم مرمى �ضيفه ثالث مرات، اثنتان منها لأدريان هونو 

يف غ�ضون دقيقتني، ويحتل رين املركز 11 بر�ضيد 43 نقطة مقابل 48 لني�س الثامن.

ناديه  اأن  مبابى  كيليان  جريمان  �ضان  باري�س  مهاجم  قال 
اأقوى عقب خ�ضارته املذلة 5-1  اأن يظهر ب�ضخ�ضية  يجب 
اأمام ليل، ليتاأجل تتويجه بطاًل مل�ضابقة الدورى الفرن�ضى، 
ولعب باري�س �ضان جريمان بع�رصة لعبني بعد طرد خوان 
�ضجل  بعدما  العا�ضمة  لفريق  التعادل  اأدرك  الذي  برنات، 
مهاجم  وقال  مرماه،  فى  اخلطاأ  بطريق  مونييه  توما�س 
بداعي  احلكم  األغاهما  هدفني  �ضجل  الذى  مبابى  فرن�ضا، 
الت�ضلل قبل طرد برنات فى الدقيقة 36 ملحطة كنال بلو�س: 
يف  ن�ضيطر  ومل  لفرتات  ن�ضيطر  وكنا  متقلبة  مباراة  »كانت 
التتويج  جريمان  �ضان  باري�س  و�ضي�ضمن  اأخرى«،  فرتات 
الأربعاء املقبل اإذا فاز على نانت، ولدى فريق العا�ضمة 81 
نقطة من 31 مباراة بينما ياأتي ليل يف املركز الثاين بر�ضيد 

64 نقطة من 32 مباراة.
وقال املهاجم البالغ عمره 20 عاماً: »�ضن�ضبح الأبطال لكن 
ل ميكن اأن نخ�رص بهذه الطريقة، هذا لي�س طبيعياً، نفتقر 
لل�ضخ�ضية وهذه واحدة من م�ضكالتنا ويجب عالجها، كنا 
نلعب كفريق مبتدئ«.ومل يتفق مدرب باري�س �ضان جريمان 
توما�س توخيل مع هذا الراأي وقال: »الفريق كان ميلك 15 
»مل  الأملاين:  املدرب  وقال  املباراة«،  لعباً فقط خلو�س 
من  بدلً  �ضارك  الذي  كرير  تيلو  وحتى  ممكناً،  الأمر  يكن 
الالعبني  عدد  اأعرف  ل  اليوم،  مري�ضاً  كان  �ضيلفا  تياغو 
»لي�س  توخيل:  واأ�ضاف  نانت«،  اأمام  للم�ضاركة  املتاحني 
اأحد يتحدث عن ذلك  الالعبني، ل  الكايف من  العدد  لدينا 

لأننا نفوز لكن اليوم كان الأمر اأكرث من املعتاد«.

مبابى: افتقرنا لل�سخ�سية وال ميكن اأن نخ�سر 
بهذه الطريقة

�سالح يقود ليفربول للفوز اأمام ت�سيل�سي
قبل يورغن كلوب لأنه ميلك مباراة موؤجلة يخو�ضها �ضد جاره مان�ض�ضرت يونايتد يف 24 اأفريل احلايل. بر�ضيد 85 نقطة يف ال�ضدارة بفارق نقطتني اأمام مان�ض�ضرت �ضيتي الذي تبقى له 5 مباريات مقابل 4 لفريق املدرب الأملاين ال�ضينغايل �ضاديو مانيه الت�ضجيل يف الدقيقة 51 ثم دّون امل�رصي حممد �ضالح هدفًا مميزاً يف الدقيقة 53، وبقي ليفربول حقق ليفربول انت�ضاراً ثمينًا على �ضيفه ت�ضيل�ضي 2-0 اأول اأم�س حل�ضاب اجلولة 34 من الدوري الإجنليزي املمتاز، وافتتح  بال�س  كري�ضتال  ال�ضعب  مناف�ضه  على  جداً  غاليًا  فوزاً  �ضيتي  مان�ض�ضرت  فريقه  �ضتريلينغ  رحيم  اأهدى  املقابل،  اأبطال الدوري املو�ضم املا�ضي حافظوا على تقدمهم من متابعة لكرة الأملاين �ضانيه يف الدقيقة 63، واأربك ال�رصبي لوكا ميليفوجيفيت�س ح�ضابات الإ�ضباين غوارديول مدرب 82، وافتتح رحيم �ضتريلينغ اأهداف املباراة من هجمة مرتدة اأنهاها برباعة يف الدقيقة 15 قبل اأن ي�ضيف الهدف الثاين مان�ض�ضرت �ضيتي ال�ضغط على ليفربول قبل ا�ضت�ضافته لت�ضيل�ضي يف ال�ضهرة وذلك بعدما رفع ر�ضيده اإىل 83 نقطة اأمام الريدز قمة ليفربول وت�ضيل�ضي املنتظرة، وعاد مان�ض�ضرت �ضيتي من اأر�س كري�ضتال بال�س بفوز مهم جداً 3-1 اأول اأم�س، وو�ضع يف  و�ضجلوا الهدف الثالث من مرتدة للربازيلي جي�ضو�س 90 لينتقموا من كري�ضتال بال�س الذي انت�رص عليهم ذهابًا 3-2.مان�ض�ضرت �ضيتي عندما ذلّل الفارق من ركلة حرة مبا�رصة 81 لكن 
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الثقافة ال�سعبية وال�سيا�سة

ح�صور الأمثال ال�صعبية يف �صوت احلراك اجلزائري
لقد كتبنا منذ �سنوات:«...لين�سحب اأ�سحاب املكار�سة اإىل مزبلة التاريخ وليرتكوا ميثاق ال�سلم وامل�ساحلة للأيادي الطاهرة النظيفة...وليت هناك 
من  يعلم اأن م�ساحلة الأغاين والطبول واللفتات واملوائد تذهب و« ما يبقى يف الواد غري حجارو«...)جريدة ال�سروق اليومني7-96-20-05،�ص19(. 

وق�سدنا ب »املكار�سة«) من الكر�ص..البطن( دللة م�ساندة ال�سلطة لتحقيق الكا�سب واملنا�سب.

د-وليد بوعديلة 
جامعة �سكيكدة

اأجدادنا يتحدثون عنا..

ويذهب  �أر�ضه  �ل�ضعب يف  يبقى  نعم، 
�لأمم  وتبقى  �لعابثون  �لفا�ضدون- 
وين�ضحب  و�لثقافات،  و�حل�ضار�ت 
يف  و  �لناهبون،  و  �لدكتاتوريون 
�جلز�ئر قد حتولت �لثورة �لتحريرية 
�مل�ضاحلة  حتولت  و  جتاري،  ل�ضجل 
يف  تخرج  �ضيا�ضية  لورقة  �ل�ضلم  و 
و  للتحرر  �ل�ضعب  يردها  منا�ضبة  كل 

�لتحول �ل�ضيا�ضي و �لدميقر�طي.
ر�ضالة  �ل�ضعبية  �لأمثال  وتبقى 
�لأفكار  من  �لكثري  تخت�رص  قوية 
ترتفع  �ضياقات  كل  يف  و�ملمار�ضات 
بع�ض  �لكرمي  للقارئ  و�ضاأقدم  فيها، 
مع  تفاعلت  �لتي  �ل�ضعبية  �لأمثال 
�ل�ضعبي  �حلر�ك  حمطات  بع�ض 

�جلز�ئري �ل�ضلمي.
-�حلاج مو�ضى ومو�ضى �حلاج: يطلق 
�ملرفو�ضة  �ل�ضلطة  �كتفت  عندما 
فقط،  �لوجود  بع�ض  بتغيري  �ضعبيا 
فذهب  �جلذري  �لتغيري  يحدث  ومل 
وذهب  �ضاحلن  بن  وجاء  بوتفليقة 
�أويحي وجاء بدوي... وذهب �لوزر�ء 
وجاء �ملوظفون عنده يف �لوز�ر�ت؟؟

- تهنى �لفرطا�ض من حّكان �لر�أ�ض: 
�جلز�ئريون  به  �ضيتغنى  �ملثل  هذ� 
�ل�ضعبي  �حلر�ك  يحقق  عندما 
و  �لفا�ضدين  بذهاب  �أهد�فه،  كل 

�مل�ضتبدين و....
- �ألب�ض ما �ضرت وكل ما ح�رص: يطلقه 
�مل�ضاندون لل�ضلطة وتتغنى به �أحز�ب 
قبول  �ل�ضعب  من  لتطلب  �ملو�لة 
�لذي  بالد�ضتور  �لقبول  مثل  حلولها، 
�أهو�ئها  لتحقيق  �لنظام  زمر  �ضنعته 

ومكا�ضبها...
�ضمع  لقد  �لد�ر:  لباب  �لكّذ�ب  -�تبع 
و  �ل�ضيا�ضية  �لوعود  ن  للكثري  �ل�ضعب 
�لقت�ضادية و �لجتماعية.. و�لنتيجة 
وت�ضاقط  �لدولر�ت،  مليار�ت  �ضياع 
كل �مل�ضاريع بت�ضاقط �أ�ضعار �لبرتول  

و....؟؟؟
�أعرف  و�أنت  �أ�ضيدي  نقولك  �أنا   -
�أخرى:�فهم  رو�ية  يف  مقامي) 
بني  �لعالقة  على  ت�ضدق  روحك(، 
�لحرت�م  ظل  يف  و�جلي�ض،  �ل�ضعب 
خاوة،  خاوة  و�ضعار�ت  �ملتبادل 
للتحول  �جلي�ض  مر�فقة  �نتظار  يف 
�ل�ضيا�ضي وحتقيقه ملطالب �حلر�ك 
�ل�رصعية  مع  بالتفاعل  كلها،  �ل�ضعبي 
 ،)8+7 �لد�ضتورية)�ملادة  �ل�ضعبية 
�أور�ق  �ضفحات  مع  �ل�ضري  بدل 

�لد�ضور)�ملادة 102(.
- �عمل كما يعمل جارك ول بّدل باب 
د�رك:  ي�ضدق على بع�ض �مل�ضاركني 
بعد  �ن�ضمو�  وقد   ، �مل�ضري�ت  يف 
ترددهم /خوفهم بعد �أن ر�أو� �لكثري 
ميادين  يف  و�جلري�ن  �ل�ضباب  من 
�لتحرر و�ل�رصف �لوطني، كما ي�ضدق 
و�لنقابات  �لأحز�ب و�جلمعيات  على 
م�ضاندة  �أو  مرتددة  كانت  �لتي 
ومطبلة للعهدة �خلام�ضة وملقرتحات 

�ل�ضلطة؟؟
بالعود  وهو  لفمــو  باملْغرف  -�أنا 
تدخالت  على  يطلق  لعيني: 
�ضد  �أحيانا  و�لأمن  �لدرك  رجال 
�أن  رغم  �ل�ضلميني،  �ملتظاهرين 
 ، و�لتحرر  �لتغيري  يريد  �حلر�ك 
مت�ّض  �لتي  و�لتنمية  �لتطور  لتحقيق 
فئة  ومنهم  �لجتماعية،  �لفئات  كل 

رجال �لأمن و�لدرك.
-�إذ� فاتوكم بالكرثة، فتوهم بالبكرة: 
�لدرك  غلق  م�ضهد  على  ي�ضدق 
�لوطني ملد�خل �لعا�ضمة كل جمعة؟؟ 
وكيف �ختار بع�ض �جلز�ئريني دخول 
فيها  و�ملبيت  م�ضبق  بيوم  �لعا�ضمة 
�ل�ضعبية،  �مل�ضري�ت  يف  للم�ضاركة 
على  �ل�ضعبي  �ملثل  كذلك  وي�ضدق 
�لربيد  يف  �لأمن  �نت�ضار  م�ضهد 
تاأتي  ثم   ، �لقرت�ب  ملنع  �ملركزي 
�ل�ضعبي من كل  �أبناء �حلر�ك  ح�ضود 
فين�ضحب  �لكبرية  باأعد�دها  مكان  

�لأمن يف �إطار �ضلمي ح�ضاري.
كلمات �ل�ضعب ..يا خويا يا خويا

تاآكل  ذر�عك  على  -��رصب 
�ل�ضمت  من  �ضنو�ت  �مل�ضّقي:بعد 
�ملعار�ضة  عجزت  �أن  وبعد  �ل�ضعبني 
يف تغيري �لنظام ، جاء �حلر�ك �ل�ضعبي 

�ل�ضلمي ليقول كلمته �لفا�ضلة.
طبيب:  ت�ضاأل  ول  �ملجّرب  -��ضاأل 
�طالع �جلز�ئريني على �لربيع �لعربي 
و ماآلته وخر�ئبه و�ضلبياته يف جميع 

�لأ�ضعدة.
يا  و�خدم  لكربي  �ضغري  يا  -�خدم 
يف  �لطفال  لقربي:م�ضاركة  كربي 
لتحول  يف  ي�ضاهمون  لكي  �مل�رص�ت 
�لآباء  وم�ضاركة  �لنظام،  وتغيري 
�ل�ضدقات  خالل  من  و�لأمهات 
وتقدمي �لطعام و�ل�رص�ب للمتظاهرين 
�ل�ضعبية �جلز�ئرية  ،وكل �ملمار�ضات 

�لأ�ضيلة...
- بالرز�نة تنباْع �ل�ضوف: �ضرب �ل�ضعب 
�جلز�ئري وخروجه �ملتكرر كل جمعة 
و�لثبات  �ضلمية  مليونية  م�رص�ت  يف 
لكي  �لقناعات،  و  �ملو�قف  على 

تذهب كل �لوجوه �ملرفو�ضة....
مثل  وهناك  ر�حة:  �ل�رصوج  -تبد�ل 
ب�ضلعة«،و  �ضلعة  بّدل  يقول:«  �آخر 
على  وي�ضدق  جد�  و��ضح  �ملعنى 

�لر�هن �جلز�ئري.
ي�ضدق على موقف  ت�ضوف:  - عي�ض 
رئي�ض �لدولة يف خطابه �لأول عندما 
�ضكر �ل�ضعب و�حلر�ك �ل�ضعبي، رغم 
مع  خروجه  ودعو�ت  رف�ضه  �أ�ضو�ت 

كل وجوه �لنظام �لبوتفليقي.
يجب  بوزيد:  ون�ضميه  يزيد  حتى   -
وهو  �حلر�ك  يريده  ما  �أهم  حتقيق 
�لفا�ضد،   �لنظام �مل�ضتبد  �لتحرر من 
،ثم  �نتقالية  مرحلة  يف  و�لدخول 
�لنهو�ض  حتقيق  و�آليات  �أفكار  تاأتي 
رئي�ض  عن  بالبحث  �ل�ضامل،  �لوطني 

يف �نتخابات نزيهة دميقر�طية....
حتا�ضب  ما  قبل  نف�ضك  -حا�ضب 
�جلز�ريني  عودة  خالل  من  غريك: 
من  و�لنطالق   ، �أنف�ضهم  لتغيري 
�حلر�ك �لفردي �لذ�تي قبل �لو�ضول 
حمالت  فكانت  �ل�ضعبني  للحر�ك 
بالدم،  �لتربع  وحمالت  �لتنظيف، 

�حلر�ك �ملحلي لإبعاد �لفا�ضدين يف 
�ملجال�ض �لبلدية...

- �ملر�أة خاّلت ن�ضجها ممدود و ر�حت 
تعزي فالقعود، طلق على �ملر�أة �لتي 
ترتك �حتياجات �أبنائها وزوجها وكل 
مل�ضاركة  وتتجه  �ملنزل  يف  م�ضاكلها 
�أحز�نهم،  ق�ضاياهم-  �جلري�ن 
يف  �ل�ضعبي  �ملثل  معنى  جتلى  وقد 
-من  �لنظام  �أر�دت  عندما  �جلز�ئر، 
يتحقق  �أن  �خلارجية-   وز�رة  خالل 
�لنتقال �ل�ضلمي و�ل�ضل�ض لل�ضلطة يف 
�ل�ضود�ن وبقيت م�رصة على قر�ر�تها 

�أمام �حلر�ك �ل�ضعبي؟؟؟؟ 
يدّوخو�:  �لر��ض  يف  �رصبات  -زوج 
له  �لذي  �ل�ضعب  ر�أ�ض  على  يطلق 
مكروهة  وحكومة  مرفو�ض  رئي�ض 

مطرودة؟؟
-زيتنا يف دقيقنا: �لدعوة لعدم �لتدخل 
�لأجنبي، فامل�ضكل �جلز�ئري عائلي 
رغم  �ل�ضعبية،  �مل�ضري�ت  قالت  كما 
ورحالته  لعمامرة  رمطان  �ضفريات 

نحو رو�ضيا و�أملاين� و...؟؟؟
-�ضوية من �حلنة و�ضوية من رطوبة 
�لإر�دة  ح�ضور  مبعنى  �ليدين، 
يف  �ل�ضلمية  �لوطنية  �ل�ضعبية 
�مليادين من جهة، مع وجود �لو�ضائل 
�ل�ضلمي  �لنتقال  لتحقيق  و�لبد�ئل 

�لدميقر�طي.
-�لطري �حلر ملا ينذبح ما يتخّبط�ض: 

�لثائر  �ل�ضباب  م�ضاهد  على  ي�ضدق 
يف حر�كه �ل�ضلمي وحتّديه خلر�طيم 
يف  للدموع  �مل�ضيلة  و�لقنابل  �ملاء 

�مل�ضري�ت.
فاتني  �ل�ضالة،  -علمته 
�حلر�ك  موجة  للح�ضرية:ركوب 
كانو�  �لذين  بع�ض  من  �ل�ضعبي 
كانو�  بل  �ل�ضباب،  من  ي�ضخرون 
�لعهدة  مو�ئد  من  لالأكل  ي�ضتّعون 

�خلام�ضة؟؟؟
ي�ضدق  فا�ضد:  و�لقلب  قا�ضد  -�لفم 
على وعود �ل�ضلطة لل�ضعب يف كل مرة 

وبعد كل م�ضرية.
�ل�ضبوعة:  وبقات  �ل�ضبوعة  -غابت 
�لذين  �جلز�ئريني  حال  على  ينطبق 
و�ملجاهدين  �ل�ضهد�ء  عنهم  غاب 
،وحا�رصهم  �ل�رصفاء  �لوطنيني 
�لفا�ضدون و�لذين خانو� قيم �ل�ضهد�ء 

ود��ضو� جمد نوفمرب؟؟؟
-قطرة على قطرة ت�ضري غدير: يف 
كانت  �حلر�ك)22فيفري(  بد�يات 
�أعد�د  �رتفاع  ثم  قليلة،  �لأعد�د 
�لوطنية  �لهبة  ،لتقع  �مل�ضاركني 
قطرة  وتتحول  �خلالدة.  �ملجيدة 

و�حدة لغدير جارف ل يتوقف.
ياأكل:  ياأكل هابط  كاملن�ضار طالع   -
و�لأعمال  �ملال  رجال  على  ي�ضدق 
�لذين  �لفا�ضدين  �ل�ضيا�ضة  ورجال 
�ملال  من  �ضئ  و�رصقو�...كل  نهبو� 

�ملوؤ�ض�ضات  �إىل  �لأر��ضي  �إىل 
�لعمومية،�إىل...؟؟؟

�أمثال �ضعبية �أخرى...
فر�ضة  �لكرمي  �لقارئ  و�ترك       
�ل�ضعبية  �لأمثال  هذه  بني  �لربط 

ويوميات �حلر�ك �ل�ضعبي:
و�حد  كل  بلغاه-  يلغي  طري  -كل 
للعور- و�عطي  كّور  ببحره-  يعوم 
�لذيب  قر�ه  مات-�للّي  ما  ولد  �للي 
حافظة �ل�ضلوقي- هذ� لقما�ض �أّدي 
روؤو�ض  يف  حلفافة  خلّي-تعلم  ول 
فر��ض  ول  وطني  �ليتامى-وطني 
تغي�ض-�إذ�  ما  قبل  قي�ض  �لقطني- 
عندك  و��ض  بكمالو�،  قمر  حب 
�لهم  �أن�ضى  مالو�-  �إذ�  �لنجوم  يف 
ين�ضاك-ل�ضبع و�حد حل�ض �لق�ضعة-
وهو هارب يل  �أمه  له قرب  نحفر  �أنا 

بالفا�ض....
    ونختم بهذ� �ل�ضعر �ل�ضعبي لل�ضاعر 

عبد �لرحمان �ملجذوب:
تّخطت ول بات ت�سفى
وطلع خزها فوق ماها

ريا�ص على غري مرتبة
هم �سباب خـــــــــلها

......
اللي يحبنا نحــــــــــــــــبّوه

 و نديروه على الرا�ص عمامة
 واللي يغ�سنا نغ�سوه

 ونروه يف جهنمة
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تعوي�سا عن حجب جائزة العام املا�سي

نوبل تعلن عن منح جائزتني للأدب 
�ل�ضويدية  �مللكية  �لأكادميية  قالت 
هذ�  لالأدب  جائزتني  �ضتقدم  �إنها 
�حلايل،  �لعام  عن  �إحد�هما  �لعام، 
وكانت  �ملا�ضي  �لعام  عن  و�لثانية 
�لعام  حجبت  قد  نوبل  موؤ�ض�ضة 
مرة  لأول  لالأدب  جائزتها  �ملا�ضي 
منذ نحو 70 عاما يف �أعقاب �دعاء�ت 
�لأكادميية  يف  ع�ضوة  زوج  بارتكاب 

لإ�ضاء�ت جن�ضية.
مدير  هايكين�ضتني  لر�ض  وقال 
تغيري�ت  �أجرت  نوبل  �إن  �ملوؤ�ض�ضة 

مهمة نتيجة للف�ضيحة.
�أطول  وقتا  �لأمر  »��ضتغرق  و�أ�ضاف: 
من  عدد�  �تخذنا  لكننا  توقعنا،  مما 
ذلك  بني  ومن  �ملختلفة.  �خلطو�ت 
��ضتبعاد �لأع�ضاء �لذين كانو� �ضالعني 
عمل  يف  �مل�ضاركة  من  �لف�ضيحة  يف 

جائزة نوبل«.
و�أ�ضار �إىل �أن �ملوؤ�ض�ضة �أ�ضبحت �لآن 
منفتحة �أكرث، و�أن هناك نقا�ضا يدور 
�لتي  �لأكادميية،  ع�ضوية  مدة  ب�ضاأن 
كانت مدى �حلياة. و�أ�ضبح من �ملمكن 

�لآن ترك �لأع�ضاء لالأكادميية.
ما الذي حدث العام املا�سي؟

ب�ضبب  لالنتقاد  �لأكادميية  تعر�ضت 
�ضوء  مع  بها  تعاملت  �لتي  �لطريقة 
�ضلوك �مل�ضور �لفرن�ضي، جان-كلود 
�ضابقة  ع�ضوة  من  �ملتزوج  �أرنو، 
يرجع  �لذي  �لعريق  �ملعهد  هذ�  يف 

تاريخه �إىل عام 1786.
�إثر  �ملعنية،  �لع�ضوة  ��ضتقالت  وقد 
�لأكادميية  رئي�ضة  ��ضتقالت  ذلك،كما 

و�أربعة �أع�ضاء �آخرين.

 18 تقدمت  �ملا�ضي،  نوفمرب  ويف 
بادعاء�ت حتر�ض جن�ضي �ضد  �ضيدة 
تو«وقد  »مي  بحملة  �أرنو، مدفوعات 
تقارير،  بح�ضب  حو�دث،  عدة  وقعت 
يف عقار�ت متتلكها �لأكادميية. ولكن 
ثم  كلها  �لدعاء�ت  تلك  نفى  �أرنو 
باإلغاء  �قرت�ح  �ضد  �ملنظمة  �ضوتت 
و�لكاتبة  �ل�ضاعرة  زوجته،  ع�ضوية 
جلنتها  من  فرو�ضتين�ضون،  كاترينا 
�إن هذ�  وقيل  �ملكونة من 18 ع�ضو� 
بتعار�ض  �تهامات  و�ضط  �لقر�ر، 
�لفائزين،  �أ�ضماء  وت�رصب  �مل�ضالح، 
و�أثار  �ملنظمة،  �نق�ضام  �إىل  �أدى 
بينها  من  �ل�ضتقالت،  من  موجة 
و��ضتقالة  فرو�ضتين�ضون،  ��ضتقالة 
�ضار�  بروفي�ضور  �لأكادميية،  رئي�ضة 
�للجنة  يف  يبق  مل  بحيث  د�نيو�ض، 

�ضوى 11 ع�ضو�.
ومل يكن يجوز، من �لناحية �لقانونية، 
��ضتقالة �لأع�ضاء من �لأكادميية، لأن 
مدة �لع�ضوية فيها كانت مدى �حلياة، 
م�ضاركتهم  وقف  ي�ضتطيعون  لكنهم 
�لعاهل  وكان  �لأكادميية،  �أن�ضطة  يف 
�ل�ضاد�ض  كارل  �مللك  �ل�ضويدي، 
�ضيغري  �إنه  قال  غو�ضتاف،  ع�رص 
لالأع�ضاء  ي�ضمح  ب�ضكل  �لقو�عد  تلك 
�لأكادميية  ع�ضوية  من  بالن�ضحاب 

ر�ضميا.
وقد �تهم �أرنو بالتحر�ض بولية �لعهد، 
�لأمرية فيكتوريا يف 2006، ولكنه نفى 
�لأكرب  �لف�ضيحة  هذه  وتعد  �لتهمة 
�لتي تطال �جلائزة منذ منحها لأول 
مرة يف عام 1901، وقد جادل بع�ض 
باأن �جلائزة يجب  �لأكادميية  �أع�ضاء 

لكن  �لتقاليد،  حلماية  ت�ضتمر  �أن 
لي�ضت  �ملوؤ�ض�ضة  �إن  قالو�  �آخرين 
ملنح  �حلايل  و�ضعها  يف  موؤهلة 
�جلائزة. ومنذ بد�أت �لأكادميية مبنح 
�ضوى  منحها  عن  متتنع  مل  �جلائزة، 
مرة و�حدة عام 1935، وقالت حينها 
بالفوز  جدير�  مر�ضحا  جتد  مل  �إنها 
�لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�ضت  وهذه  بها، 
يحدث فيها هذ�. �إذ مل متنح �جلائزة، 
على �ضبيل �ملثال، يف عام 1936، ولكن 
�لعام  يف  ُمنحت  �لعام  ذلك  جائزة 
�لأمريكي  �مل�رصحي  للكاتب  �لتايل 
حملة  تكون  ورمبا  �أونيل.  يوجني 
#MeToo، )�أنا �أي�ضا( �لتي �ضلطت 
�ل�ضوء على �نت�ضار �لتحر�ض �جلن�ضي، 
قد لعبت دوًر� يف قر�ر �لأكادميية، لذ� 
من �ل�ضعب على �لفائزين �ملحتملني 

قبول �جلائزة و�ضط �لأزمة �لتي تعاين 
منها �لأكادميية، و�لتي قالت يف بيان 
لالآد�ب  نوبل  جائزة  �ضمعة  �إن  �ضابق 
تاأثرت »ب�ضكل كبري«، وتعهدت بتقدمي 
يف  �لعام  �لر�أي  ثقة  ل�ضتعادة  خطة 

�ملنظمة.
وقد �ضهدت �ل�ضنو�ت �لأخرية ح�ضول 
ديالن،  بوب  �لأمريكي،  �ملغني 
�لبيالرو�ضي،  و�ل�ضحفي  و�لكاتب 
�ضفيتالنا �أليك�ضيفيت�ض على �جلائزة، 
بينما ت�ضمل قائمة من ح�ضل عليها، 
�ضوينكا،  وول  �لنيجريي،  �لكاتب 
و�لرو�ئي �لكولومبي غابرييل غار�ضيا 
�لرو�ضي  �لرو�ئي  و�ملن�ضق  ماركيز، 
و�ل�ضاعر  �ضوجلن�ضتني،  �ألك�ضندر 
�لهندي، ر�بيند�ر�ت طاغور، و�لرو�ئي 

�مل�رصي جنيب حمفوظ. 



الكاتبة �سورية دقوم للو�سط

روايتي الأوىل قفز متعمد
 يف ح�ضن الوطن

�سورية دقوم من روائية مدينة العلمة والية �سطيف ، خريجة كلية االإعالم واالت�سال تخ�س�ص 
عالقات عامة ، �سابة طموحة الإحداث تغيري اإيجابي فيمن حولها ما ا�ستطاعت اإىل ذلك �سبيال

خل�سر بن يو�سف 

متى بداأِت دقوم �سورية  الكتابة 
، وما الذي دفعك اإليها ؟ وما هي 
اإبراز  يف  اأ�سهمت  التي  العوامل 

موهبتك ؟
الألفية  منت�صف  الكتابة  بداأت 
املراهقة  فرتة  واكبت  ،والتي  الثانية 
ين�صج  الفكر  بداأ  حينما   ، والندفاع 
الوطنية على غرار  ويتاأثر باملوجات 
ما حدث يف فل�صطني وبعدها العراق، 
اأظن اأن اأكرث ما دفعني اإىل الكتابة هو 

ع�صق الأوطان
هو  الكتابة  اإىل  دفعني  ما  اأبرز  رمبا 
يجتاح  كان  ما  ترجمة  يف  الرغبة 
الواقع  اجتاه  غ�صب  من  دواخلي 
اأحا�صي�س  وكذا  ال�صلبية  وظواهره 
على  مرئية  تكون  اأن  اأردتها  اأخرى 

�صاكلة حروف

ملاذا اخرتت »وطن قاب كتفني اأو 
اأدنى« عنوانًا لروايتك  ال�سادرة 
للن�سر  ايكوزيوم   دار  عن 
هذه  مدلول  هو  وما   ، والتوزيع 
كانت  وكم  ؟  عندك  الت�سمّية 

ذاتك حا�سرة فيها ؟

اأو  كتفني  قاب  » وطن  عنوان  اخرتت 
لأنه  الأوىل  لروايتي  كعنوان  اأدنى« 
يربز   ، ملهم  ب�صكل  حمتواها  يلخ�س 
اجلميع  مراأى  يف  ب�صيط  ل�صخ�س  اأن 
اأن يكون اأقرب اإىل ح�صن الوطن الذي 
يكتنف �صاكنيه بالأمان ، وبعده غربة 

ما بعدها غربة
الرواية  هاته  يف  حا�رضة  ذاتي  كانت 
ب�صكل كلي ، ميكن القول اأنها خل�صت 
ما يجتاح دواخلي من فو�صى احلب ، 

الدين والوطن

التي  الروائي  اإىل عملك   اإ�سافة 
كتاب   لك  �سدر  لك،  �سدرت 
فماذا  الروحي.  الع�سق  ثالثية  

تقولني عن هذا اال�سدار  ؟
�صدر يل قبل هذه الرواية كتاب يحتوي 
ن�صو�س ملونة بني ال�صعر والنرث اتخذ 
مـــن عنـــوان » ثالثية الع�صق الروحي  
: حب دين ووطن » م�صمى له ، عالج 
موا�صيع �صتى باأ�صلوب �صيق �صهي، يف 
ي�صمل  وما  احلب  الثالث  املوا�صيع 
متنح  �صامية  ب�رضية  اأحا�صي�س  من 
لالإن�صان �صمة ان�صانية احلقة من منح 
والذي  الثاين  الف�صل   ، وعطاء  عفو 
الجتماعية  املوا�صيع  على  ارتكز 
تعطي  دينية  اأنوار  حتت  املعاجلة 
قوية  جذور  غطاءه  حتت  للقابع 
منها  ظهر  ما  الفنت  رياح  من  حتميه 
من  الأخري  اجلزء  وكان   ، بطن  ،وما 
ن�صيب الوطن كم�صاحة �صغرية حتوي 
على  �صاق  واإن  والآمال  الطموحات 
�صاكنه يوما ودفع اإىل البتعاد ، تبقى 
رغبة العودة اإليه قائمة وروؤيته باأح�صن 

حال رغبة م�صتهاة

حركة  تر�سدين  كيف 
اأين  ومن  رواياتك  �سخ�سّيات 
من  اأم  الواقع  من  هل  وظفتها 

من  ذلك  يتم  هل   ، اخليال  ن�سج 
اأم  اليومّية  م�ساهداتك  خالل 
�سفاهّيًا،  تلتقطينه  ما  خالل  من 
تبحثني  اأنك  اأم  ت�سمعينه؟  اأو 
انطالقًا  ال�سخ�سّيات  هذه  عن 
اأمام  الكاتب  م�سوؤولية  دافع  من 

التاريخ واالإن�سان؟

الواقع  الرواية من  وظفت �صخ�صيات 
الأوىل  الفكرة  كانت  رمبا   ، واخليال 
ما  واقعية  �صخ�صيات  من  م�صتمدة 
الرواية  اأحداث   تطور  مع  لتتخذ   ،
فيما  خا�صة  اخليال  ن�صج  من  طابعا 
تعدد  وكذا  النف�صيات  تعقد  يخ�س 

اأماكن تواجدها
وكان الهدف كما اأردفت هو م�صوؤولية 
والن�صان،  التاريخ  اأمام  الكاتب 
من  الرا�صخ  اعتقادي  كان  فلطاملا 
ر�صالة  اإل  لي�س  اأناملنا  تخط  ما  اأن 
اإىل اأجيال قادمة ، �صيكون لنا جميعا 
فجدير   ، �صخ�صياتها  ت�صكيل  يف  اأثر 
نكتب  ملا  قيمة  نويل  اأن  بالهتمام 

ونخط

رواياتك  يف  لالأمكنة  تعّدد  ثمة 
للحديث  يقودين  وهذا   ،
والف�ساءات  االأمكنة  عن 
ق�س�سك  فيها  تتحرك  التي 
احل�سور  هذا  وهل   ورواياتك، 
ا�سدارك  هو  للمكان يف  املكثف 
حقل من حقول البحث عن بنية 
ماذا  الروائي؟  لل�سكل  جديدة 

يعني املكان ل�سورية ؟

تعددت الأمكنة يف رواية » وطن قاب 
كتفني اأو ادنى« بني الوطن وما يكتنفه 
 ، �صعبة  واأخرى  ي�صرية  ظروف  من 
ترنوا  التي  الوجهة  تلك  الغربة  وكذا 
والتي  �صبابنا،  معظم  عقول  اإليها  
تتفرع فيها هي الأخرى اأماكن اأخرى 
هناك  اإىل  الهاربون  يعانيه  ما  تر�صم 
ك�صلعة  باأع�صائهم  اجتار  هوان،  من 
متوفرة رخي�صة .. وغريها ، فقد كان 
اإىل ظروف  بالهتمام ال�صارة  جدير 
خمفية عن الكثريين ويا حبذا لو كان 
بامل�صتطاع ر�صم وايجاد بنية جديدة 
بها  يجدر  التي  اجلزائرية  للرواية 

التميز والختالف اخلالق
املكان هو املحرك الأ�صا�صي للرواية 
قيمتها  لل�صخ�صيات  يعطي  كونه   ،
و�صحر حركيتها ، فال قيمة لـ » حممد 
كتفني  قاب  وطن   « رواية  بطل   «
الظروف  تلك  وجود  لول  اأدنى«  او 
البحث نحو  اإىل  التي دفعته  املكانية 

املجهول

يف  الرئي�سّية  الق�سّية  هي  ما 
كتابات �سورية  ؟ 

دفعتني  التي  الأ�صا�صية  ق�صيتي 
للكتابة، هي ال�صالح اإىل ما هو اأقوم 
دميوقراطية  عليه  طغت  زمن  يف   ،
الراأي التي اأعطت للجميع حق التعبري 
واإن كان راأيهم غري قومي ، اأكيد نظرا 
لالأخالق ، الن�صانية واملعتقد الرباين 
لو�صائل  الهائل  النت�صار  مع  ، خا�صة 
التوا�صل الجتماعي التي ل تكف عن 
الوعي  قلة  مع  الغربية  �صمومها  بث 

التي   ، خا�صة  ال�صابة  الفئات  لدى 
عليها  يعر�س  ما  كل  ب�رضاهة  تلتهم 

دون انتقاء

هل اأنت را�سية عن رويتك ؟ 

نعم را�صية نوعا ما ، لأنني ا�صتطعت 
من خاللها تو�صيل الأفكار التي اأردت 
بثها، واأمتنى من �صميم قلبي اأن تاأثر 
ايجابيا ولو ب�صكل ي�صيري على قارئها

ما هي م�سروعاتَك وطموحاتَك  ؟ 
م�رضوعي الأدبي القادم جاهز للطبع 
قبلة   « بعنوان  ظهوره  �صاعة  ينتظر 
رواية  الأخرى  وهي   « جهنم  قعر  يف 
�صهية املحتوى واإن طغى على طابعها 
 « مرتعدة  ب�صفاه  تقول  حزن  م�صحة 
ال�صعادة لي�صت من حظ اجلميع  »    

الّثقايّف  الـَم�سهد  يف  راأيَك  ما 

اقرتاحاتَك  وما   ، اجلزائري 
لوزارة  الّثقافة ؟

متوا�صع  اجلزائري  الثقايف  امل�صهد 
الناحية  من  خا�صة  ما،  حد  اإىل 
ال�صابة  الطاقات  توفر  رغم   ، الأدبية 
ب�صكل  العطاء  على  القادرة  امللتهبة 
المكانيات  اأن  اإل   ، خمتلف  مميز 
  ، الدوام  على  متاحة  غري  املادية 
الباهظة  الأثمان  ذلك  على  واملثال 
التي تطلبها دور الن�رض مقابل الطبع 
التي  وال�صهار  التوزيع  ق�صية  وكذا   ،
مبا  مقارنة  متاما  منعدمة  تبدو 

ي�صوقه الكتاب امل�صارقة ملوؤلفاتهم
كلمة اأخرية للقراء واجلريدة

التي  جلريدتكم  اجلزيل  ال�سكر 
القيم لنقل حروف  املنرب  متنح هذا 
دمتم   ، القراء  اإىل  ال�سابة  الطاقات 

يف �سماء احلرف جنوما ، بوركتم
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روؤى

انتفا�ضة الأ�ضرى يف �ضجون الحتالل
بقلم : �سري القدوة

رئي�ص حترير جريدة ال�سباح 
الفل�سطينية

الأبطال  احلرية  اأ�رضى  يوا�صل 
بحتمية  واميان  اإرادة  بكل  اإ�رضابهم 
حكومة  تتجاهل  حيث   .. النت�صار 
مطالب  »ال�رضائيلي«  الحتالل 
بالرغم  توغلها  يف  وت�صتمر  الأ�رضى 
من اأن كل املطالب اخلا�صة بالأ�رضى 
للرفاهية  ولي�س  �رضعية  مطالب  هي 
يف  العامة  ال�صجون  مدرية  ومتعن 
الأ�رضى  اإ�رضاب  اإجها�س  كيفية 
هذا  واإمام  �صجونها  يف  الفل�صطينيني 
امياننا  يزداد  ال�رضائيلي  ال�صلف 
بحتمية النت�صار وحتمية احلرية ولتكن 
ر�صالتنا مدعومة جماهرييا ولتتكاتف 
اأو�صع  والعاملية يف  العربية  القوى  كل 
�صعبنا  لن�صال  داعمة  عاملية  مطالبة 
ال�رضى يف  انتفا�صة  ولتتحول  العادل 
�صجون الحتالل ايل انتفا�صة احلرية 
من  للعمل  الوقت  فحان  وال�صتقالل 
وتدعيم  الحتالل  جرائم  ف�صح  اجل 
الن�صال الفل�صطيني والت�صدي ل�صفقة 

العار ) �صفقة القرن الرتامبية ( ..
اأن  اليوم  را�صخة  حقائق  امام  اإننا 
ا�رضائيل تتنكر حلقوق �صعبنا وتتوغل 
يف ال�صتيطان ومتار�س التنكيل والقتل 
والعنجهية  ال�صلف  وامام هذا  ل�صعبنا 
نكون قد عدنا اإيل املربع الأول واأننا 

ويف  ج�صام  ن�صالية  حتديات  اأمام 
انتفا�صة  فعاليات  انطالق  مقدمتها 
الدولة واحلرية وال�صتقالل من خالل 
ت�صكيل اكرب فريق فل�صطيني متخ�ص�س 
علي  للعمل  وحقوقيني  اعالميني  من 
وف�صح ممار�صات  اأ�رضانا  ن�صال  دعم 
الحتالل دوليا وعربيا ولتكن ر�صالتنا 
هي ر�صالة ال�صتقالل واحلرية واإقامة 

الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة ..
عليهم  تنطبق  واملعتقلني  الأ�رضى  اأن 
�صفة اأ�رضى حرب وهم منا�صلون من 
اجلهات  واجب  من  واأن  احلرية  اأجل 
حكومة  الزام  العالقة  ذات  الدولية 
بالأعراف  الإ�رضائيلية  الحتالل 
جنيف  واتفاقيات  الدولية  والقوانني 
الأ�رض  اأثناء  حقوقهم  حتمي  التي 
وعدم ا�صتخدامهم كورقة يف احلمالت 

النتخابية داخل اإ�رضائيل.
اإن ملف الأ�رضى من امللفات املهمة 
واملطلوب  الوطني  ال�صعيد  علي 
الدولية  املوؤ�ص�صات  كافة  من   اليوم 
اللجنة  راأ�صها  وعلى  املخت�صة 
ومنظمات  الأحمر  لل�صليب  الدولية 
امل�صوؤولية   بتحمل  الإن�صان  حقوق 
الأ�رضى  حلماية  والإن�صانية  القانونية 
�صجون  يف  الفل�صطينيني  واملعتقلني 

الحتالل »الإ�رضائيلي« .
اإننا نثمن عاليا ونحي �صمود الأ�رضى 
الهجمة  اأمام  الأبطال  واملعتقلني 
ال�رض�صة التي يتعر�صون لها خا�صة يف 

معتقل النقب وكل املعتقالت  ونثمن 
مواجهة  يف  الأ�صرية  احلركة  وحدة 
تلك الهجمات واجلرائم التي ترتكبها 

�صلطات الحتالل بحقهم .
من  ال�رضائيلي  الحتالل  �صيا�صة  اأن 
املمنهج  العن�رضي  والإجرام  البط�س 
الذي يتعر�س له الأ�رضى  واملعتقلون 
لن مي�س من كربيائهم وكرامتهم التي 
التي  وقيادته  �صعبنا  اأبناء  يحفظها 
ن�صالهم  جترمي  حماولت  واجهت 
على  الأ�رضى  ق�صية  تبقي  حيث 
نيل  حتى  الفل�صطيني  الهتمام  را�س 

حريتهم ..
ال�صجون  يف  واملعتقلني  الأ�رضى  اأن 
ال�صعب  طليعة  هم  الإ�رضائيلية 
الت�صحية  وعنوان  الفل�صطيني 
والفداء ، ويتحملون املعاناة يف �صبيل 
ال�صتقالل واإقامة الدولة الفل�صطينية 
امل�صتقلة وعا�صمتها مدينة القد�س .

الحتالل  �صجون  يف  ا�رضانا  ان 
ويعلنون  الكرامة  معركة  يخو�صون 
مت�صدين  الطعام  عن  ال�رضاب 
ال�صعبة  اعتقالهم  وظروف  لالحتالل 
حيث يخو�صون اليوم ا�صعب املعارك 
وعلى  املحتل  عنجهية  موجهة  يف 
تفا�صيلها  متابعة  الفل�صطينية  القيادة 
ل  قاعدة  علي  دقة  بكل  و�رضوطها 
مفاو�صات ول �صالم دون حرية ا�رضانا 
يف �صجون الحتالل واإطالق �رضاح كل 
توجهاتهم  عن  النظر  بغ�س  ال�رضي 

ال�صيا�صية ..
ان القيادة الفل�صطينية وف�صائل العمل 
اليوم  مطالبة  والإ�صالمي  الوطني 
بتبني ق�صية الأ�رضى وان نكون خلفهم 
علي  والعمل  واحد  رجل  وقفة  ونقف 
الأولوية  �صمن  امللف  هذا  يكون  اأن 
ال�رضي  ملف  لإنهاء  ال�صيا�صية 
وال�صعي لإطالق �رضاحهم من �صجون 
املر�صي  ال�رضي  وخا�صة  الحتالل 
وكبار ال�صن .. وجتنيد كل الإمكانيات 
يتم  حتى  الدائم  العت�صام  واإعالن 
الحتالل  �صجون  من  الأ�رضى  حترير 
العمل والفعل وحان وقت  وحان وقت 
اأحرارا  الأ�رضى  اجل  من  الت�صحية 
كل  ومعه  الفل�صطيني  فال�صعب   ..
العامل مطالبني  وال�رضفاء يف  الأحرار 
وال�رضيع  والعاجل  الفوري  بالتحرك 
لإنقاذ حياه الأ�رضى املر�صي حتى ل 
ننتظر جثامينهم ومن اجل و�صع حد 

ملعاناتهم يف �صجون الحتالل .
الرطال  ا�رضانا  �صمود  نحي  اأننا 
عاليا  ونثمن  الحتالل  �صجون  يف 
وال�صجان  للمحتل  وحتديهم  معاناتهم 
و�صمودهم ب�صجون الحتالل راف�صني 
عنجهية  متحدين  الإذلل   او  اخلنوع 
الفداء  بروح  متم�صكني   .. املحتل 
 .. والكفاح  الثورة  وروح  والت�صحية 
ونحي من ي�صاهم يف العمل علي دعم 
الحتالل  �صجون  يف  البوا�صل  اأ�رضانا 
انتفا�صة  اإعالن  يف  ي�صاهم  من  وكل 

 ) الأ�رضى  انتفا�صة حترير   ( الأ�رضى 
من  وحمايتهم  الحتالل  �صجون  من 
املحافل  فى  ق�صيتهم  طرح  خالل 
وتدويلها  ق�صيتهم  ودعم  الدولية 
اأ�رضانا البوا�صل  للحفاظ على كرامته 
علي  واحلفاظ  الحتالل  �صجون  يف 
الأ�صيلة  والعربية  الفل�صطينية  هويتنا 
امل�صتقلة  الفل�صطينية  دولتنا  واإقامة 

والقد�س عا�صمتها ..
بحاجة  اليوم  الفل�صطيني  ال�صعب  اإن 
وجهة  يف  قويا  موحدا  يكون  اأن  اإيل 
الذي  والتناحر  الداخلية  ال�رضاعات 
بالدرجة  الإ�رضائيلي  العدو  يخدم 
وقيادتنا  �صعبنا  يتبنى  وان  الأويل 
يف  الأ�رضى  مواقف  الفل�صطينية 
مدى  تعك�س  التي  الحتالل  �صجون 
اللتزام الوطني وحر�س اجلميع علي 
فقط  والجتاه  البو�صلة  فقدان  عدم 
والأكرب  الأول  العدو  الحتالل  �صوب 

ل�صعبنا .
اإن وحدة املوقف الفل�صطيني وتر�صخ 
الوحدة الوطنية وتبني وثيقة الأ�رضى 
�صجون  يف  ال�رضى  ونداء  الوحدوية 
الحتالل نداء الوحدة الوطنية وحماية 
جبهتنا الداخلية من اأي خماطر ومن 
�صمود  وتعزيز  الإ�رضائيلي  الخرتاق 
 ( القرن  �صفقة  مواجهة  يف  �صعبنا 
والتعنت   ) المريك�صهيونية  والإدارة 
عملية  ا�صتحقاقات  جتاه  الدائم 
ال�صالم وخا�صة اإطالق �رضاح الأ�رضى 

اأهم  من  يعد  الحتالل  �صجون  من 
هذه  يف  الوطني  العمل  متطلبات 

املرحلة .
م�صوؤولية عربية  الأ�رضى  م�صوؤولية  اأن 
وعلى  الأويل  بالدرجة  واإ�صالمية 
لوقف  اأجلهم  من  التدخل  اجلميع 
ووقف  ال�صحي  و�صعهم  تدهور 
ممار�صات �صلطات الحتالل والتنكيل 
بهم ومن اجل اأن ل ن�صتقبل مزيدا من 
�صجون  يف  لأ�رضانا  ال�صهداء  جثامني 

الحتالل ..
اأن ن�صال �صعب فل�صطني �صي�صتمر من 
اجل بناء دولتنا ورف�صنا ل�صفقة القرن 
هو �رضاع  فل�صطني  �صعب  وان �رضاع 
مع عدوه الأول الحتالل »ال�رضائيلي« 
لوطننا  وال�صارق  لأر�صنا  الغا�صب 
و�صتبقي بو�صلة فل�صطني جتاه الوطن 
من  ينالوا  لن   .. م�صتمرة  الفل�صطيني 
واأ�رضانا  �صعبنا  �صمود  من  ول  دولتنا 
يف �صجون الحتالل مهما تكالبت قوي 
العدوان والظلم والتاآمر ..  لن ت�صقط 
اأجل دولتنا  خيار الن�صال والكفاح من 
م�صريتنا  و�صت�صتمر   .. الفل�صطينية 
الن�صالية حتى قيام الدولة الفل�صطينية 
من  الأ�رضى  جميع  �رضاح  واإطالق 

�صجون الحتالل ..
�صجون  يف  الأبطال   لأ�رضانا  احلرية 

الحتالل ..
والن�رض  فل�صطني  ل�صهداء  املجد 

ل�صعبها العظيم
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الروائية ال�شابة "خرايفية �شندرة"، ح�شريا "للو�شط"

حياتي يف  �أمل  "جود" �إ�شر�قة 
 ك�شفت الروائية ال�شابة »خرايفية �شندرة«  يف هذا احلوار احل�شري الذي انفردت به يومية »الو�شط »  عن باكورة اأعمالها  املو�شومة بـ »جود« التي 
�شت�شدر قريبا عن دار املثقف باجلزائر وهي عبارة عن رواية رومان�شية اجتماعية هادفة �شتكون عالمة فارقة يف الأدب اجلزائري  وهذا ما ينبئ 

مب�شتقبل زاهر ل�شندرة  التلميذة املجتهدة يف درا�شتها والفتاة املفعمة باحلياة ، املوؤمنة بالكتابة منذ نعومة اأظافرها ، فرغم �شغر �شنها اإل اأنها ا�شتطاعت 
اأن تك�شر كل حواجز الف�شل ،  لت�شجل ح�شورها يف ال�شاحة الأدبية بهذه الرواية الأوىل يف م�شوارها  ،فمن املحتمل اأن تلقى جناحا كبريا خالل م�شاركتها 

يف  الطبعة الـ 24 للمعر�ض الدويل للكتاب باجلزائر فمحتواها  يحمل جمموعة من الر�شائل الإن�شانية  امل�شتمدة من الواقع الجتماعي

حاورها: حكيم مالك 

وال�شيء الالفت هنا هو متتع هذه 
الوعي  من  كبرية  بدرجة  الروائية 
لأمهات  ملطالعتها  راجع  وهذا 
اأك�شبها ثروة  الكتب  ال�شيء الذي 
مما    ، نوعها  من  فريدة  فكرية 
�شاهم بالتعبري عن اأفكارها  بكل 
طالقة  يف »جود«  وعليه فالقارئ 
موعد  على  والعربي  اجلزائري 
يف  واأ�شلوبها  عواملها   لكت�شاف 
الروائي   العمل  هذا  عرب  الكتابة 
ابنة  لنا   ك�شفت  ،فلقد   اجلديد 
ال�شيال  القلم  » �شاحبة  »الطارف 
مدى  عن  ال�شيق  احلوار  هذا  يف 
التي  ال�شاعة   لأحداث  متابعتها 
حيث   ، حاليا   اجلزائر  بها  متر 
اللقاء  لهذا  القارئ  �شيلتم�س 
الكلمات النابعة من وجدان  هذه 
الكاتبة  ،مما يظهر مدى  احلب 
الأم  لوطنها  تكنه  الذي  الكبري 
ون�شف  املليون  بلد  »اجلزائر« 

املليون �شهيد  . 
تعّرف  كيف  بداية، 
نف�شها  �شندرة«  »خرايفية 

للقارئ؟

مبتدئة  كاتبة  �شندرة،  خرايفية 
تلميذة  ع�رشة،  ال�شاد�شة  ب�ّشن 
اأدر�س ال�شنة الأّوىل علمي بثانوية 
�شبيطة  بلدية  اأحمد«  »بغدادي 
الطارف،  لولية  التابعة  خمتار، 
وقد بداأت م�شواري الأدبي لتوي.

الكتابة  عامل  اقتحمت  متى   
والإبداع؟

الكتابة  عامل  يف  مغامرتي  بداأت 
ع�شقت  لطاملا  �شنتني،  منذ 
اأكتب  بداأت  �شغري،  منذ  الكتابة 
لقّيت  وقد  واأحفظها،  خواطر 
اأ�شاتذتي  من  املعنوي  الدعم 
اإعجابهم،  نال  الذي  لأ�شلوبي 
الكتابة  على  تدربت  اهلل  وبف�شل 
منذ �شنتني ومن هنا بداأت التفكري 

يف تاأليف كتاب يل.

اأعمالك  باكورة  عن  حدثينا 
يرمز  ما  واإىل  »جود« 

العنوان؟

»جود« روايتي الأّوىل و قد األقّيت 
باآمايل يف النجاح عليها ، فالواقع 
ذهن  يف  باأفكاره  يرمي  ما  غالبًا 
الكاتب لي�شنع منها حدًثا معتمًدا 
على خياله ،و هكذا فعلت بكلماتي 
املتناثرة داخل خميلتي ، جمعتها 
لت�شري رواية رومان�شية اجتماعية 
عنوان  اإّن  ،و  جود«  بـ«  مو�شومة 
ال�شخ�شية  على  دّل  فقد  الرواية 

تدور  الذي  و  فيها  بروًزا  الأكرث 
كافة الأحداث حولها. 

هل �شت�شارك روايتك »جود« 
الدويل  اجلزائر  معر�ض  يف 

للكتاب »�شيال الـ 24 »؟

م�شاركة  يل  �شتكون  اهلل  �شاء  اإن 
روايتي«  اأن  كما   ،24 �شيال  يف 
جود« التي �شت�شدر قريبا عن دار 
�شتو�شع  حيث  باجلزائر  املثقف 
الوطنية  املكتبة  يف  ن�شًخا  منها 

بالعا�شمة.
دار  مع  تعاملك  كان  كيف 

املثقف؟

ومّرت  ممتعة  جتربة  كانت   
اأّول  تعد  اأّنها  خا�شة  ب�شال�شة.. 
قد  الن�رش،و  عامل  يف  جتاربي 
لإتقان  معهم  بالتعامل  �رشرت 
املوؤلف  براأي  الهتمام  و  عملهم 

و احرتامه.
هل تفكرين يف حتويل عملك 
�شيناريو  اإىل  الأول  الروائي 

لفيلم �شينمائي؟

باأن  حلمت  لطاملا  ل؟  ومل  طبًعا 
املطلوب  النجاح  عملي  ينال 
اأناملي  ما خطته  يتم حتويل  واأن 
النظر  بغ�س  �شنيمائي،  عمل  اإىل 
اأّول اخلطوات  اأدرك  ل  كوين  عن 

لتحقيق هذا.
   ملن تقرئني؟

اأهيم يف مطالعة الق�ش�س البولي�شية 
واملرعبة   اخليالية  والروايات 
منها، جتدين اأقراأ للكاتبة العاملية 
»�شك�شبري«  و  كري�شتي«  »اأجاثا 
يف  و  دو�شتويف�شكي«  »فيودور  و 
اإح�شان  لـ«  اأقراأ  الأحايني  بع�س 
الكّتاب  بع�س  و  القدو�س«  عبد 
التي  للكتب  فاختياري  الآخرين، 
اأقروؤها يعتمد على اأ�شلوب الكاتب 
امللفت، فال �رّش يف التنوع ما دام 

القارئ ي�شتفيد مما يقروؤه.

الدرا�شة  بني  زاوجت  كيف 
والكتابة؟

اعتمدت  قد  ،و  وقته  �شيء  لكل   
يف  اأكتب  الفكرة..  هذه  على 
التعب  اأهرب من  و  وقت فراغي، 
كلمات  يختلجني  ما  باإخراج 
يف  فلها  الدرا�شة  اأّما  راحة.. 
ما  نادًرا  اخلا�س،و  وقتها  حياتي 

اأكتب مّلا ترهقني هي الأخرية..
جتربة  �شتخو�شني  هل 
الكتابة يف �شتى اأنواع الفنون 
وق�شة  �شعر  من  الأدبية 

وخاطرة وغري ذلك؟

يل  �شيكون  م�شتقباًل  طبًعا، 
م�شاريًعا اأدبية اأخرى قد اأبرز فيها 
ق�ش�شية،  كتبًا  ولرمبا  خواطري 
ب�شدد  اأنا  ما  على  هذا  يعتمد 
اأ�شتمده من  اأفكار وما  تناوله من 

واقعي.

ماذا تعني لك مدينة املرجان 
)الطارف(؟

ال�شاحل  لوؤلوؤة  القالة  تعترب مدينة 
ولية  متثل  والتي  اجلزائري 
اأهّم  اإحدى  واملرجان  الطارف، 
هذه املدن ال�شاحلية والتي تنظم 
الثقايف  النطاق  على  حفالت 
وقد  ال�شيفية،  العطلة  غرار  على 
ت�شتهوي الكثري من ال�شّواح، وهذا 
كون  الفخر  من  الكثري  يل  يعني 
مكاًنا  متتلك   « »الطارف  وليتي 
بتوفر  متّيز  والذي  كهذا  خالًبا 

املرجان فيه » الرثوة البحرية.« 
الثقايف  الواقع  تقيمني  كيف 

بولية الطارف؟

العامل  يف  ملحوظ  ركود  هناك 
عموًما،  الطارف  لولية  الثقايف 
حيث هناك تق�شري من امل�شوؤولني 
وال�شغوف  ال�شاعد  ال�شباب  اجتاه 
بالإبداع، فال جتد دعًما لأّي فنان 
الأّوىل  جتاربه  خو�س  على  مقبل 
بالرغم  النجاح،  طريق  ر�شم  يف 
من تعدد املراكز الثقافية بها اإىل 
هواة  للت�شيري وحتفيز  تفتقر  اأّنها 

الفّن. 
الفادح  النق�ض  مرد  ما   

للمرافق الثقافية بالطارف؟

�شابًقا، املراكز متوفرة  كما قلت 
امل�شوؤولني  �شعور  عدم  لكن 
الثقايف  الوعي  اجتاه  بامل�شوؤولية 
فخمولهم  جمتمعنا،  يف  ودوره 
يف  الطامح  ال�شباب  اأمل  يقطع 
ال�شعيد  على  النجاح  قمم  بلوغ 
املادّي  الدعم  توفر  لعدم  الفّني، 

واملعنوّي كذلك. 

للنهو�ض  تقرتحني  ماذا 
اجلزائر  يف  والفكر  بالثقافة 

عموًما؟

بناء  اأ�شا�س  الواعي  ال�شعب 
الوعي  العلم من  الأّمة، فال يخلو 
من  الكثري  نرى  واليوم  والتفكري، 
ال�شباب يحاول النهو�س بالثقافة، 
وعازفني،  �شباب  كتاب  فنجد 
وممثلني  و�شعراء  ر�شامني 
ومطربني و فّنانني بكّل ما للكلمة 
الدعم  توفر  لكن عدم  من معنى، 
من اجلهة الكربى يف البالد يلعب 

يف  للثقافة  احل�شا�س  الوتر  على 
ينه�س  اأن  كحل  فاأقرتح  اجلزائر، 
كّل  ومينح  ب�شمريه  م�شوؤول  كل 
حتقيق  يف  اأمل  ب�شي�س  حامل 
الن�رش  دور  ولالأ�شف  مطاحمه، 
يطمحون لنيل الأرباح دون حتقيق 
الوعّي الفكري، وارتفاع التكاليف 
يعد  خا�شة  الكتابة  جمال  يف 
لبلوغ  الب�شيط  الكاتب  اأمام  عائًقا 

مطاحمه.

 ما هي الر�شالة التي تن�شحني 
بها ال�شباب اليوم؟

ر�شالة  ال�شاعد  ل�شبابنا  اأّوجه 
تعنيهم  ل  اأّنها  الكثري  يخالها  قد 
اأرى  لكني  الأّوىل  للوهلة  �شيًئا 
اأن يثابروا  فيها خري الن�شح وهي 
وقهرت  الظروف  واجهتهم  مهما 
اإىل  النجاح  فما  مطاحمهم، 
بالأمل واجلهد ، كذلك اأّل يحاولوا 
يفعله،  فيما  اهلل  حكمة  مواجهة 
اأن  »وع�شى  تعاىل  لقوله  م�شداقا 
حتبوا �شيًئا و هو �رش لكم«  )الآية: 

216( من �شورة البقرة.

الأدبية  اجلوائز  يف  راأيك  ما 
التي يتوج بها كتاب اليوم؟

بالن�شبة يل، اجلوائز الأدبية حافز 
ح�شد  يف  لال�شتمرار  للكاتب 
النجاحات واحللم، وقد تعد دلياًل 

على النجاح بحد ذاته.
الأمثل  ال�شبيل  هو  ما 

لالرتقاء باللغة العربية؟

الكرمي،  قراآننا  لغة  العربية  اللغة 
ثقافة  على  احلفاظ  من  بد  فال 
هذه اللغة املعجزة لباقي اللغات، 
كّل  يطالع  اأن  ال�رشوري  من  اأرى 
�شّنه،  عن  النظر  بغ�س  اإن�شان 
فالعقول ل تقا�س بالأعمار اإذ لبد 

من اأن تتم م�شابقات بني التالميذ 
يف حفظ القراآن و�رشح مفرداته، 
واأّل نتخلى عنها مبجرد تف�شيلنا 
املوؤ�شف  فواقعنا  اأخرى،  للغة 
يفر�س على اأبنائنا اأن يتبنوا لغات 
العامل وي�شتحون بلغتنا البليغة يف 

املقابل. 

يف  الأديب  دور  عن  حدثينا 
توعية املجتمع؟

اأي  حياة  يف  بليغ  اأثر  لالأديب  اإّن 
يرتكان  وكلماته  فاأ�شلوبه  قارئ، 
القارئ،  نف�س  يف  الكاتب  طبع 
يو�شلها  التي  الفكرة  فتجد 
بدورها  ترت�شخ  للمجتمع  املوؤلف 

يف اأذهان �شبابنا.
ماذا ميثل لك يوم العلم؟

ا  نهو�شً يعّد  العظيم  اليوم  هذا 
بعقول  وافتخار  بالدنا  برقّي 
مل�شاتهم  تركوا  والذين  علمائنا 
اأبناء  بني  العلم  ن�رش  يف  اخلا�شة 
امل�شتقبل،  واأجماد  احلا�رش 
عبد   « العالمة  وفاة  وذكرى 
حكى  الذي  بادي�س«  ابن  احلميد 
ووحدتنا  عقيدتنا  عن  بدفاعه 
عقولنا التي هي بدورها تكرر ما 
واعي  لبناء جمتمع  اأ�شالفنا  فعله 
خ�شي�شا  اليوم  وهذا  ومتح�رش، 
فخًرا  ويكفيني  الكثري  يل  يعني 
ال�شهداء  �شاللة  من  اأنحدر  اأّنني 
بدمائهم  املجد  �شانعوا  الأبرار 

الطاهرة.

احلراك  من  موقفك  هو  ما 
ال�شعبي الذي تعي�شه اجلزائر 

حاليا؟

ل �رّش يف اأن يقف �شعبنا، �شغرينا 
نحو  بنا  للنهو�س  بيد  يد  وكبرينا 
�شبابنا  دام  ما  اأ�شمى،  م�شتقبل 

لي�شعر  كفاية  وواعي  متح�رش 
بل  وطنه،  اجتاه  بامل�شوؤولية 
هذا  من  عن�رش  كوين  اأعتز  واإيّن 
تفرقة  يعرف  ل  الذي  احلراك 
وامراأة، مري�س و�شليم،  بني رجل 
حزب فالين وحزب عالين، والذي 
لكافة  در�ًشا  قدم  قد  مب�شرياته 
�شيبقى  والذي  العامل  �شعوب 
التاريخ،  �شجالت  يف  خالًدا 
�رّش  ل  �شلمية  �شعبنا  فمطالب 

فيها.. جلزائر اأقوى واأرقى. 
فيم تتمثل طموحاتك؟ وهل 
اأنت ب�شدد التح�شري مل�شاريع 
م�شتقبلية يف جمال الكتابة؟

اأن  ال�شرب  بفارغ  اأنتظر  اأول 
بال�شكل  للقارئ  جمهوداتي  ت�شل 
املطلوب، ثم اإّنني ب�شدد حت�شري 
لكتاب اآخر م�شتقبال باإذنه تعاىل، 
كذلك جناحي يف الدرا�شة ي�شكل 
م�رشوًعا بناًء لأ�شل هديف املتمثل 

يف اأن اأعمل يف جمال الطريان.

لقرائك... اأخرية  كلمة 
وجريدة »الو�شط«؟

»الو�شط«  جريدة  اأ�شكر  اأول   
على ح�شن ال�شيافة وعلى منحي 
املمتعة،  التجربة  بهذه  ال�شعور 
بي  وثق  من  لكل  اأمتنى  اإيّن  ثم 
اأّل اأخيب ظنه و اأن تروق كلماتي 
يل  ليقراأ  كتابي  ت�شفح  من  كّل 
من  له  ن�شجته  ما  ب�شطر  �شطًرا 
جزيل  اأقدم  كذلك  خيايل،  بريق 
ال�شكر خلالتي و �شديقتي »حورية 
ووقفتا  دعمتاين  اللتني  تزروتي« 
اأهدي   كما   ، وعونا  �شندا  معي 
روح  »اإىل  »جود  اأعمايل  باكورة 
والدتي الراحلة -رحمها اهلل- لكل 
ما قدمته يل حتى اأ�شبحت  على 

ما اأنا عليه.
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قادرة  جديدة  اأداة  باأ�سرتاليا  كورتن  جامعة  يف  باحثون  طور 
على االكت�ساف املبكر للأمرا�ض النادرة والوراثية التي تُ�سيب 
تف�سيلي ثلثي  ب�سهولة من خلل عمل م�سح �سوئي  االأطفال 

االأبعاد لوجوههم، بهدف العلج املبكر.
وتقوم هذه االأداة التي حتمل ا�سم »Cliniface« باإن�ساء �سورة 
وخ�سائ�ض  ملمح  قيا�سات  حتليل  ثم  دقيقة،  االأبعاد  ثلثية 
بالعرق واجلن�ض  القيا�سات اخلا�سة  الوجه ومقارنتها مبتو�سط 
والعمر، فمثًل االإ�سابة مبتلزمة اجلنني الكحويل، هي ت�سوهات 
ج�سدية تظهر على الوجه مثل �سفة عليا رفيعة اأو م�سافة ق�سرية 

بني زوايا العينني، اأو اأنف ق�سري منقلب الأعلى.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن االأداة يف الوقت احلايل، تاأخذ 18 قيا�ساً 
لتمييز 25 من اخل�سائ�ض املختلفة الوجه، لتمكنهم من الك�سف 
ميل«  »دايلي  �سحيفة  بح�سب  النادرة،  واحلاالت  االأمرا�ض  عن 

الربيطانية.

اأ�سعة  جهاز  بريطانيون  باحثون  طور 
للتنقل  قابل  االأبعاد  ثلثي  �سينية 
مراحله  يف  ال�رسطان  الكت�ساف 
اأ�سعة  جهاز  على  ا�ستناداً  املبكرة، 
»اإك�ض« املحمول امل�ستخدم يف درا�سة 
وتتبع النجوم على بعد مليني االأميال.

الف�ساء  وكالة  يف  الباحثون  واأو�سح 
الربيطانية اأن اجلهاز اجلديد املعتمد 
االأبعاد  ثلثي  ال�سوئي  امل�سح  على 
يتمتع بدقة عالية يف اكت�ساف االأمرا�ض 

اخلطرية.
اأن  اإىل  الباحثون  اأ�سار  وباملقارنة، 
االأبعاد  ثنائية  ال�سينية  االأ�سعة  اأجهزة 

امل�ست�سفيات  داخل  حالياً  املعتمدة 
تفتقر اإىل الدقة يف ت�سخي�ض االإ�سابة 
حتى  االأوىل  مراحله  يف  بال�رسطان 
ال�سهل  من  وي�سبح  املر�ض  يتطور 

اكت�سافه.
باالإ�سافة اإىل اأن اأجهزة االأ�سعة احلالية 
حملها،  وي�سعب  وُمكلفة  �سخمة 
يحمل  الذي  اجلديد  باجلهاز  مقارنة 
واالأ�سهل  االأرخ�ض   »Adaptix« ا�سم 
يف حمله والتنقل به، والذي بلغت تكلفة 
جنيه  مليون  االآن  حتى  عليه  االإنفاق 
بح�سب  الوكالة،  قبل  من  اإ�سرتليني 

�سحيفة »دايلي ميل« الربيطانية.

ما احلد الأق�صى من 
ال�صكر للطفل يف اليوم؟

على  احل�سول  على  الطفل  اإحلاح 
كرمي  واالآي�ض  احللوى  من  مزيد 
روتني  من  معه  االآباء  وجدل  ورف�ض 
ونتيجة  احلديثة.  اليومية  احلياة 
الواقعي  االأق�سى  احلد  اأ�سبح  لذلك 
كبرياً، حتى اأن بع�ض الدرا�سات تقول 
�سنوات  و8   4 عمر  بني  االأطفال  اإن 
ملعقة   21 يعادل  ما  على  يح�سلون 
�سكر يف اليوم الواحد، اأي 3 اأ�سعاف 

احلد االأق�سى ال�سحي.
احلد االأق�سى من ال�سكر للطفل بني 
�سغرية  ملعق   8 هو  �سنوات  و8   4
ال�سحة  منظمة  وبح�سب  اليوم  يف 
العاملية ال ينبغي لطفل بني عمر 4 و8 
�سنوات ا�ستهلك اأكرث من 10 باملائة 
طريق  عن  احلرارية  ال�سعرات  من 
الطفل  كان  فاإذا  امل�ساف.  ال�سكر 
يحتاج يف هذا الُعمر اإىل 1200 �سعرة 
�سعرة   120 اأن  ذلك  يعني  حرارية، 
ميكن  التي  هي  منها  فقط  حرارية 
احللوى  طريق  عن  عليها  احل�سول 
 8 عن  يزيد  ال  ما  اأي  وال�سكريات، 

ملعق �سغرية من ال�سكر.
وتقّيد جمعية القلب االأمريكية احلد 
االأق�سى من ال�سكر للطفل بني �سن 4 
و8 �سنوات بـ 3 اإىل 4 ملعق �سغرية 

يقت�رس  بينما  الواحد.  اليوم  يف 
على  للمراهقني  املنا�سب  املقدار 
اأي ما يعادل ن�سف  اإىل 8 ملعق،   5

علبة من امل�رسوبات الغازية.
واحللوى  ال�سكريات  االأطعمة  وتعترب 
اأنها  اأي  فارغة،  حرارية  �سعرات 
اأنها  اإىل جانب  خالية من املغذيات، 
اإىل  ت�سل  التي  احل�سة  على  توؤثر 

الهامة  املغذيات  من  الطفل  ج�سم 
من  طبية  تقارير  وحتّذر  االأخرى، 
اأكرث  اأو  باملائة   16 الطفل  يتناول  اأن 
طريق  عن  احلرارية  ال�سعرات  من 
خلطر  يعّر�سه  ذلك  الأن  ال�سكريات، 
ال�سمنة والبدانة، ويوؤدي ارتفاع ن�سبة 
االأطفال  دم  يف  واالأدرينالني  ال�سكر 

اإىل تقليل تركيزهم وفرتة انتباههم.

اأن  على  ال�سحية  التو�سيات  وحتث 
تكون معظم ال�سكريات التي يتناولها 
كالفاكهة  طبيعية  م�سادر  من  الطفل 
واحلد  واحلليب،  الطبيعي  والع�سل 
قدر االإمكان من امل�رسوبات الغازية 
واالآي�ض كرمي واحللوى والكعك، لتكون 
وجبات خفيفة ترفيهية ال يزيد عدها 

عن مرتني اأو 3 مرات يف االأ�سبوع.

جهاز حممول يك�صف اأعرا�ض املرحلة املبكرة لل�صرطان

اأداة تك�صف الأمرا�ض النادرة من خالل الوجه

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
علجاً  باحثون  ابتكر 
جديداً يقلل عبور اجللوكوز 
اإىل  الدقيقة  االأمعاء  من 
النتائج  واأظهرت  الدم، 
االأولية لتجارب ا�ستخدامه 
احليوانات جناحه يف  على 
اجل�سم  ا�ستجابة  تقليل 
للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. 
من  الطريقة  هذه  وتعترب 

ويف  ال�سكري،  مري�ض  حقن  تتطلب  ال  التي  العلجات 
اجلديدة  الدواء  حبة  كبرية  فعالية  حتقق  نف�سه  الوقت 
تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم العلج بطلء جدار 
االأمعاء الإعاقة امت�سا�ض ال�سكر من اجلهاز اله�سمي اإىل 

.LuCI :الدم، وي�سار اإىل العلج بحروف خمت�رسة هي
ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم االأمعاء بامت�سا�ض 
بفرتة  الدواء  ابتلع  بعد  جدارها  لتغطي  الطلء  مادة 

وجيزة، ثم يذوب الطلء بعد ب�سع �ساعات من ابتلعه.
وبح�سب التقرير الذي ن�رسته دورية »نات�سيورال ماتريال« 
حبة  تناول  ال�سكري  ملري�ض  ميكن  اجلديد  الدواء  عن 
الدواء قبل االأكل لطلء جدار معدته ومنع عبور ن�سف 
الطريقة  الدم وت�ساعد هذه  اإىل  تناولها  التي  ال�سكريات 
التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد حتت اإ�رساف 
الربوفي�سور علي ترافكويل مر�سى ال�سكري الذين يعانون 
ارتفاع  من  وحتميهم  االإن�سولني،  ا�ستجابة  �سعف  من 
م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء 
اجلديد بديًل جلراحات ت�سغري املعدة التي يتم اللجوء 

اإليها كعلج حلاالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
م�صابة ب�صرطان الثدي  من 

م�صاق الكيماوي
العلماء  من  العديد  اأجراها  حديثة  بدرا�سة  خرباء  اأ�ساد 
كبرياً  عدداً  اأن  اإىل  خل�ست  والتي  موؤخراً،  الربيطانيني 
�سلباً  يتاأثرن  الثدي  ب�رسطان  امل�سابات  الن�ساء  من 
اإىل  ي�سل  ما  فاإن  الدرا�سة  وبح�سب  الكيماوي.  بالعلج 
للعلج  التعر�ض  �سيتجننب  الثدي،  ب�رسطان  5000 مري�سة 
الكيماوي القا�سي �سنوياً. كما ك�سفت االأبحاث التي �سملت 
من  يقرب  ما  باأن  الن�ساء  من  ملجموعة  جينياً  اختباراً 
يتجننب  اأن  ميكن  الثدي  ب�رسطان  امل�سابات  الن�ساء  ثلث 
األي�سرت  الدكتور  وقال  الكيماوية  للعلجات  اخل�سوع 
له  ت�رسيح  لندن يف  مار�سدن يف  رويا  م�ست�سفى  من  رينغ 
اإن الدرا�سة تعترب اأكرب اإجناز  ل�سحيفة مريور الربيطانية، 
طبي يف جمال �رسطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ستتفادى 
املري�سات التعر�ض للعلجات الكيماوية التي ال تفيد كثرياً 

يف علج املر�ض.
علج  ملنظمة  التنفيذية  الرئي�سة  اأ�سادت  جهتها  من 
باالكت�ساف  مرغنا،  ديليث  بريطانيا،  يف  الثدي  �رسطان 
على  النتائج  هذه  ت�ساعد  باأن  تاأمل  اأنها  وقالت  اجلديد 
علج  يف  الكيماوي  للعلج  االأطباء  ا�ستخدام  حت�سني 
�سنوياً  الن�ساء  من  االآالف  تتحرر  واأن  ال�رسطان،  مر�سى 
من عذاب العلج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية االأمريكية 
الأطباء االأورام يف �سيكاغو، جمموعة من االختبارات على 
عدد كبري من الن�ساء امل�سابات ب�رسطان الثدي با�ستخدام 
الكيماوي.  العلج  عن  واالبتعاد  البديلة  العلجات 
نوع  لتحديد  الوراثية  االختبارات  اجلمعية  وا�ستخدمت 
باأن 10  تبني  له، حيث  العلج املنا�سب  ال�رسطان وتقدمي 

باملائة من املري�سات ال ي�ستفدن من العلج الكيماوي.
من  �سبارانو،  جوزيف  الدكتور  باالأورام  االأخ�سائي  وذكر 
اأي  على  يجب   « نيويورك:  يف  الطبي  مونتيفيوري  مركز 
اجراء  مبكرة،  �سن  يف  الثدي  �رسطان  من  تعاين  امراأة 
االختبار اجليني ومناق�سة نتائج التعر�ض للعلج الكيماوي 
ال�سعر  ت�ساقط  مثل  جانبية  اآثار  له  يكون  اأن  ميكن  الذي 

والتقيوؤ وخطر االإ�سابة بالتهابات تهدد احلياة.«

النظام الغذائي النباتي يفيد يف عالج ال�صكري
بجامعة  الطبي  املركز  علماء  اأثبت 
نظام  اتباع  اأن  االأمريكية،  لندا  لوما 
علجي  مفعول  له  نباتي  غذائي 
الباحثون  واأجرى  ال�سكري  ملر�ض 
ا�ستمرت  جتارب  الطبي  املركز  يف 
م�سابني  مب�ساركة  اأ�سبوعا،   16

بالنوع الثاين ملر�ض ال�سكري وات�سح 
ازداد  االإن�سولني  هرمون  اإفراز  اأن 
بن�سبة عالية عند الذين اتبعوا حمية 
النتيجة،  هذه  اإىل  وا�ستنادا  نباتية 
النباتي  »النظام  الباحثون:  يقول 
يجربه  اأن  يجب  الذي  ال�سيء  هو 

اأن  امل�ساب بال�سكري«ويرى العلماء 
خليا  ن�ساط  يزيد  النباتي  النظام 
ويوؤثر  االإن�سولني،  تفرز  التي  بيتا 
اإنكرتني  هرمون  م�ستوى  زيادة  يف 
يف  الغلوكوز  تخفي�ض  عن  امل�سوؤول 

اجل�سم.

التي  النتائج  اأن  الباحثون على  واأكد 
نتائج  مع  تتطابق  عليها  ح�سلوا 
التغذية  قدرة  توؤكد  اأخرى  درا�سات 
مقاومة  حت�سني  على  النباتية 
االإن�سولني ووظيفة خليا بيتا.                                     



عن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها قالت : 
» كان ر�ضول اهلل ي�ضوم حتى نقول 
ال  نقول  حتى  ويفطر  يفطر  ال 
ي�ضوم وما راأيت ر�ضول اهلل ا�ضتكمل 
راأيته  وما  رم�ضان  اإال  �ضهر  �ضيام 
رواه   « �ضعبان  اأكرث �ضياما منه يف 
وم�ضلم   )  1833  ( برقم  البخاري 
برقم ) 1956 ( ، ويف رواية مل�ضلم 
برقم ) 1957 ( : » كان ي�ضوم �ضعبان 
كله ، كان ي�ضوم �ضعبان اإال قليال » ، 
وقد رجح طائفة من العلماء منهم 
ابن املبارك وغريه اأن النبي �ضلى 

�ضيام  ي�ضتكمل  مل  و�ضلم  عليه  اهلل 
 ، اأكرثه  ي�ضوم  كان  واإمنا   ، �ضعبان 
م�ضلم  �ضحيح  يف  ما  له  وي�ضهد 
برقم ) 1954 ( عن عائ�ضة ر�ضي اهلل 
عنها ، قالت : » ما علمته - تعني 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم - �ضام 
اإال رم�ضان » ويف رواية  �ضهرا كله 
له اأي�ضا برقم ) 1955 ( عنها قالت 
: » ما راأيته �ضام �ضهرا كامال منذ 
قدم املدينة اإال اأن يكون رم�ضان » 
عبا�س  ابن  عن  ال�ضحيحني  ويف   ،
�ضلى  اهلل  ر�ضول  �ضام  ما   «  : قال 

غري  كامال  �ضهرا  و�ضلم  عليه  اهلل 
رقم  البخاري  اأخرجه   « رم�ضان 
1971 وم�ضلم رقم 1157 ، وكان ابن 
عبا�س يكره اأن ي�ضوم �ضهرا كامال 
غري رم�ضان ، قال ابن حجر رحمه 
اهلل : كان �ضيامه يف �ضعبان تطوعا 
وكان  �ضواه  فيما  �ضيامه  من  اأكرث 

ي�ضوم معظم �ضعبان . 
اهلل  ر�ضي  زيد  بن  اأ�ضامة  وعن 
عنهما قال : قلت يا ر�ضول اهلل مل 
اأرك ت�ضوم من �ضهر من ال�ضهور ما 
: » ذاك  ، فقال  ت�ضوم من �ضعبان 

بني   ، عنه  فيه  النا�س  تغفل  �ضهر 
ترفع  �ضهر  وهو   ، ورم�ضان  رجب 
 ، العاملني  رب  اإىل  االأعمال  فيه 
�ضائم  واأنا  عملي  يرفع  اأن  واأحب 
�ضحيح  اأنظر   ، الن�ضائي  رواه   «
 ،  425 �س  والرتهيب  الرتغيب 
ويف رواية الأبي داود برقم ) 2076 
اإىل  ال�ضهور  اأحب  كان   «  : قالت   )
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأن 
برم�ضان  ي�ضله  ثم  �ضعبان  ي�ضومه 
�ضحيح  اأنظر  االألباين  �ضححه   .  «

�ضنن اأبي داُود 461/2

ف�شل ال�شيام يف �شعبان 
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�شيام �شعبان ... ياعباد الرحمن
هيا �ضمروا عن �ضواعدكم ... فقد جاء 

�ضهر كرمي ..... واأجر عظيم ..... 
والدنيا   .... نرتقي  ال�ضالح  بالعمل 
مزرعة االآخرة.... وعبادة الرحمن خري 

نا�رص على االأعداء . 
يف  النبوية  االأحاديث  من  جملة  واإليكم 

هذا ال�ضاأن فال ت�ضتعجل واقراأ : 
 ُ َي اهلَلهّ 1- مارواه البخاري عن َعاِئ�َضَة َر�ضِ
ُ َعلَيِْه  لَهّى اهلَلهّ ِ �ضَ َعنَْها َقالَْت َكاَن َر�ُضوُل اهلَلهّ
َو�َضلَهَّم يَ�ُضوُم َحتَهّى نَُقوَل اَل يُْفِطُر َويُْفِطُر 
 ِ َحتَهّى نَُقوَل اَل يَ�ُضوُم َفَما َراأَيُْت َر�ُضوَل اهلَلهّ
يَاَم �َضْهٍر  ُ َعلَيِْه َو�َضلَهَّم ا�ْضتَْكَمَل �ضِ لَهّى اهلَلهّ �ضَ

يَاًما ِمنُْه يِف  يْتُُه اأَْكرَثَ �ضِ اَن َوَما َراأَ اإِاَلهّ َرَم�ضَ
�َضْعبَاَن00 

بال�ضند  �ضننه  يف  داود  ابو  مارواه   -2
ِمهّ  اأُ َعْن  �َضلََمَة  اأَِبي  قالت  اأنها  ال�ضحيح 
َو�َضلَهَّم  َعلَيِْه   ُ اهلَلهّ لَهّى  �ضَ النَهِّبِيهّ  َعْن  �َضلََمَة 
ا  نَِة �َضْهًرا تَاًمهّ اأَنَهُّه مَلْ يَُكْن يَ�ُضوُم ِمْن ال�َضهّ

)�ضححه  اَن  ِبَرَم�ضَ لُُه  يَ�ضِ �َضْعبَاَن  اإِاَلهّ 
االألباين ( 

والن�ضائي  م�ضنده  يف  اأحمد  اأخرج   -3
عن  خزمية  ابن  و�ضححه  واأبوداود 
ِ مَلْ  اأُ�َضاَمُة بُْن َزيٍْد َقاَل ُقلُْت يَا َر�ُضوَل اهلَلهّ
ُهوِر َما تَ�ُضوُم  اأََرَك تَ�ُضوُم �َضْهًرا ِمْن ال�ُضهّ

ِمْن �َضْعبَاَن َقاَل َذِلَك �َضْهٌر يَْغُفُل النَهّا�ُس 
اَن َوُهَو �َضْهٌر تُْرَفُع  َعنُْه بنَْيَ َرَجٍب َوَرَم�ضَ
َفاأُِحُبهّ  نَي  الَْعامَلِ َرِبهّ  اإِىَل  ااْلأَْعَماُل  ِفيِه 
))واعتمده  اِئٌم  �ضَ َواأَنَا  َعَمِلي  يُْرَفَع  اأَْن 

بن القيم وح�ضنه االألباين((

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �شلى اهلل 

عليه و �شلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رصيفة فجميعها 

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

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

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

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

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

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

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

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

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�ضالة وال�ضالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �ضرباً، ومع اإ�رصاف الاهل اإال حلماً. ومما يدل 

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

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

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

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

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

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

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

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف
امل�ضاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�ضاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�ضه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  الزم  يف 
ا�ضتقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«،  دليل 
كتب ال�ضافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�ضيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ضتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رصة 
اأما  حت�ضى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�س  اأننا  اإال  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�ضافعية 

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل اإن�شان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�ضان اإىل بع�س امل�ضطلحات �ضمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�ضجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�ضليمة يف اأ�ضل خلقها تعرفها، الق�ضاء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 
الطريق يعر�ضون عليهم جرمية بح�ضب الفطر ال�ضليمة قد يك�ضفون احلقيقة، االإن�ضان له فطرة �ضليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �ضيء تعرفه فطرتك ال�ضليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �ضدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�ضيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

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

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �ضورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ
يُن الَْقِيهُّم )30(  ِ َذِلَك الِدهّ لِْق اهلَلهّ ِ الَهِّتي َفَطَر النَهّا�َس َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلهّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ

﴾

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

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

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

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

ت�ضتِح من اهلل فافعل ما �ضئت وال تعباأ بكالم النا�س.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَهّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َضِبيِل اهلَلهّ

�ضورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�ضالم 
و�ضطي.
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مثرية وحقائق  �أرقام  �لعرو�ش" يف  "�صر�ع 
ينتظر املاليني من ع�شاق امل�شل�شل ال�شهري »�شراع العرو�ش« حول العامل بداية املو�شم الثامن واالأخري للعمل امللحمي الذي حقق معدالت 

م�شاهدة غري م�شبوقة يف جميع اأنحاء العامل.

عر�ض   HBO حمطة  بد�أت 
 ،2011 �أفريل   17 يف  �مل�سل�سل 
ذروتها  �مل�ساهدة  معدالت  بلغت 
فاق  مبتو�سط  �ل�سابع  باملو�سم 
30 مليون م�ساهد للحلقة �لو�حدة 
على خمتلف من�ساتها، ويف �حللقة 
مليون   16 من  �أكرث  بد�أ  �الأوىل 
�للحظة  منذ  م�ساهدتها  �سخ�ض 

�الأوىل.

ميزانية خيالية
�لقيا�سية  �مل�ساهدة  معدالت 
ففي  �سخمة،  ميز�نية  �ساحبتها 
�حللقات �الأوىل بلغ متو�سط تكلفة 
ماليني   6 �لو�حدة  �حللقة  �إنتاج 
يف  �لتا�سعة  �حللقة  لكن  دوالر، 
»بالك  بعنو�ن  �لتا�سع  �ملو�سم 
ووتر« �سهدت �رتفاعا ملحوظا يف 
�لتكلفة حينها لت�سل �إىل 8 ماليني 
دوالر و �رتفعت تكلفة �إنتاج حلقات 
�ملو��سم  تالحق  مع  �مل�سل�سل 
يف  دوالر  ماليني   10 �إىل  لت�سل 
�ملو�سم  يف  كما  �لو�حدة  �حللقة 
�لتقدير�ت عن  �ل�ساد�ض وتتحدث 
�رتفاع تكلفة �إنتاج �حللقة �لو�حدة 
 15 �إىل  لت�سل  �الأخري  �ملو�سم  يف 
للعلم فقط فاإن هذه  مليون دوالر 
�الأرقام ال تت�سمن �أجور �ملمثلني، 
بني  �لعمل  �أبطال  �أجور  ترت�وح  �إذ 
200 �ألف دوالر وحتى مليون دوالر 

للحلقة �لو�حدة.

�ملو�سم  يف  �لتا�سعة  �حللقة 
 Battle of the بعنو�ن  نف�سه 
�الأغلى  �حللقة  هي   Bastards
مليون   11 بتكلفة  �لعمل  تاريخ  يف 
�ال�ستعانة  �سهدت  حيث  دوالر، 
 600 �لـ  فاق  �سخم  عمل  بطاقم 
متت  �لكامري�ت  و�أمام  �سخ�ض 
ممثل   500 من  باأكرث  �ال�ستعانة 
و160 طنا من �حل�سى و70 ح�سانا 
�أطقم  و4  للخدع،  منفذ�   25 مع 
�ملعركة  لت�سوير  كاملة  ت�سوير 
على مد�ر 25 يوم ،    �أما �ملو�سم 
�سي�سهد  »�ملنتظر«  �الأخري 
عمل  فريق  �حتاج  �سخمة  معركة 
�مل�سل�سل لـ 55 يوما الإجنازها دون 

ك�سف �ملزيد من �لتفا�سيل.

�شعبية جارفة
على  دفعت  �مل�سل�سل  �سعبية 
�ألف   86 من  �أكرث  �ملثال  �سبيل 
�سخ�ض حول �لعامل بالتقدم بطلب 
على  »كومبار�ض«  كـ  للم�ساركة 
�ملو�سم  خالل  �خلا�سة  نفقتهم 

�خلام�ض.
مت بث �مل�سل�سل يف �أكرث من 170 
دولة وو�سفته جملة تامي �أنه �لعمل 
وجه  على  �نت�سار�  �الأو�سع  �لفني 
هم  �لعامل  حول  وع�ساقه  �الأر�ض 

�الأكرث هو�سا.
دول   8 يف  �مل�سل�سل  ت�سوير  مت 

عربية  دولة  بينها  من  خمتلفة 
يف  بالفعل  و�ساهم  �ملغرب،  وهي 
رفع معدالت �ل�سياحة يف دول مثل 
ع�ساق  لتو�فد  وكرو�تيا  �أي�سلند� 
�أماكن  لروؤية  عليها  �مل�سل�سل 
�أنه  بل  �لطبيعة،  على  �لت�سوير 
يف  �ل�سياحة  ن�سبة  رفع  يف  �ساهم 

�إ�سبانيا بن�سبة 15% عام 2014.
تقدر  �ل�سمالية  �إيرلند�  ويف 
من  تقريبا   %17 �أن  �ل�سلطات 
�لبالد  على  يتو�فدن  �ل�سائحني 

لروؤية �أماكن ت�سوير �مل�سل�سل.

جوائز عدة واأرقام 
قيا�شية

و�الأرقام  �ل�سخمة  �مليز�نيات 
�لعرو�ض«  »�رص�ع  يف  �لكبرية 
�ساحبها �أرقام مذهلة على �سعيد 
�جلو�ئز �أي�سا، �لعمل ميتلك رقما 
جو�ئز  تاريخ  يف  فريد�  قيا�سيا 
�مل�سل�سل  كونه  �ملرموقة  »�إميي« 
�لدر�مي �الأكرث ح�سد� لها باإجمايل 
38 جائزة من 128 تر�سيح يف عام 
ح�سد�  �الأكرث  �لعمل  �أ�سبح   2015
بعد  و�حد  عام  يف  �إميي  جلو�ئز 
�لفوز بـ 12 جائزة من �إجمايل 24 
تر�سيح يف رقم قيا�سي مل يحققه 
�أي عمل من قبل و ب�سكل �إجمايل 
 308 �ليوم  حتى  �مل�سل�سل  ح�سد 
 82 من  تر�سيحا   596 بعد  جو�ئز 

�أرقام   6 بينها  من  خمتلفة  جهة 
قيا�سية يف مو�سوعة غيني�ض عامي 

2015 و2016
�لعرو�ض  �رص�ع  �سجل«  كما 
فقط  لي�ست  �لقيا�سية  »�الأرقام 
معدالت  �أو  �جلو�ئز  �سعيد  على 
ولكن  »�مل�رصوعة«،  �مل�ساهدة 
�سبيل  على  �أي�سا،  »�لقر�سنة«  يف 
تعر�ض  �ل�سابع  �ملو�سم  �ملثال 
مرة  مليار  من  �أكرث  للقر�سنة 
�سبتمرب  حتى  مرة(  مليار   1.03(
2017، و�حللقة �الأخرية بالتحديد 
غري  ب�سورة  م�ساهدتها  متت 
�أكرث من 120 مليون مرة  قانونية 

خالل 3 �أيام فقط من بثها.

�مل�سل�سل  على  �لقائمون  و�بتكر 
بالتعاون مع عامل �للغات د�فيد ج 
لي�ض  لغات خيالية عدة  بيرت�سون 
لها وجود يف عاملنا بهدف خلق 
�ل�سخ�سيات  لبع�ض  خا�ض  عامل 
خالل  ظهرت  �لتي  و�ملمالك 

�الأحد�ث.
�للغة  �مل�سل�سل  ��ستحدث 
م�سطنعة  لغة  وهي  »�لفاالرية« 
 9 بـ  تقريبا  كلمة  �آالف   5 ت�سم 

لهجات خمتلفة م�ستقة منها.
�للغة  �مل�سل�سل  �خرتع  كما 
 3 من  �أكرث  وبها  »�لدوثر�كية« 
للحياة  �أثرها  �متد  كلمة،  �آالف 
�ليومية فعلى �سبيل �ملثال، �أطلق 

�أمريكا  فتاة مولودة يف  على 146 
وهو  »كالي�سي«،  ��سم   2012 عام 
على  يطلق  دوثر�كي  م�سطلح 
زوجة �حلاكم وهو لقب �ل�سخ�سية 
تارغارين«  »دينري�ض  �مل�سماة 
�لتي لعبت دورها �ملمثلة �إمييليا 

كالرك.  
�أخرى  لغة  �خرت�ع  مت  كما 
ملخلوقات �لـ »نايت ووكر«  ت�سمى 
»�سكروث« لكن مل يتم ��ستخد�مها 

خالل �أحد�ث �مل�سل�سل.
بد�أت يف �ل�سنو�ت �ملا�سية بع�ض 
�ملتخ�س�سة  و�ملن�سات  �ملو�قع 
»�لفاالرية«  لتعليم  دور�ت  تقدمي 

و«�لدوثر�كية«!

�صمرية �صعيد تطرح »متدلع« �لعر�قية 
طرحت �ملطربة �سمرية �سعيد 
»متدلع«  بعنو�ن  عر�قية  �أغنية 
عرب تطبيق »�أنغامي«، وهي من 
و�أحلان  �حلبيب  فر��ض  كلمات 
حمب  وتوزيع  �سابر  علي 

�لر�وي.
�أغنيتها  بو�سرت  �سعيد  وطرحت 

ح�ساباتها  عرب  �جلديدة، 
�الجتماعي،  �لتو��سل  مبو�قع 
�سبابية  باإطاللة  �أطلت  حيث 
حازت علي �إعجاب جمهورها.

ت�ستعد  �سعيد  �سمرية  �أن  يذكر 
يف  �حلفالت  من  عدد  الإحياء 

�ملغرب خالل �أفريل �جلاري.

 يومية وطنية �ساملة
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بوتني يهنئ املطربة رو�شية ال�شهرية
  »اآال بوغات�شوفا« بعيد ميالدها الـ 70

�حتفلت �أ�سطورة �مل�رصح �لغنائي �ل�سوفيتي 
�آال  �لرو�سية،  �لبوب  مو�سيقى  وجنمة 

بوغات�سوفا، بعيد ميالدها �لـ 70.
فالدميري  �لرو�سي،  �لرئي�ض  وبعث 
بوتني، بر�سالة تهنئة �إىل �لفنانة، حيث 
�أ�سار �إىل �أنها تتمتع ب�سعبية فائقة �سمن 

وذلك  كلها،  �لرو�سي  �ملجتمع  فئات 
وقدرتها  �لغنائية  �لفنية  موهبتها  بف�سل 

ب�سفتها  بوغات�سوفا،  �أن  م�سيفا  �لعمل،  ة على  و قد
�ملو�سيقي  �لفن  تطوير  يف  كبري  دور  لها  و�الإخال�ض،  لالحرت�ف 

�لرو�سي.
ولدت �لفنانة يف 15 �أفريل عام 1949 مبو�سكو. وفازت عام 1975 

بجائزة كبرية يف مهرجان »�أورفيو�ض �لذهبي« يف بلغاريا.
و�سع  �لتي  )�ملهرج(  »�أرليكينو«  �أغنية  تقدميها  بعد  �سيتها  وذ�ع 

مو�سيقاها �مللحن �لبلغاري، �أميل دمييرتوف.
�لفنانة  ميالد  عيد  مبنا�سبة  �لرو�سية  »ياندك�ض«  �رصكة  و�أعدت 
�الإنرتنت و�الإذ�عة،  �الأكرث طلبا على  بوغات�سوفا  ت�سنيفا الأغنيات 
حيث �حتلت �الأغنية »مليون وردة حمر�ء« �ملرتبة �الأوىل. و�سغلت 
�أغنية »�ل�ساعة �لقدمية« �ملرتبة �لثانية يف �لت�سنيف، و�أتت بعدهما 

�أغنية »�جلبل �جلليدي«.
وي�سم ربرتو�ر �لفنانة ما يزيد عن 500 �أغنية، من �أ�سهرها: »3 �أيام 
�سعيدة«، »حبك ذنب«، »تناديني«، »قبلة خريف«، »مد�م برو�سكينا«، 

»�لعقيد �حلقيقي« وغريها.

»�لأ�صد �مللك« يعود لل�صينما بحلة جديدة 
»و�لت  ��ستوديوهات  ن�رصت 
ديزين« عرب قناتها على �ليوتيوب، 
�لفيديو �لرتويجي �لر�سمي لفيلم 
�سيعر�ض  �لذي  �مللك«،  »�الأ�سد 

يف دور �ل�سينما �لعاملية قريبا.
�لفيلم  �أن  �لفيديو  وك�سف 
�سيطرح يف دور �ل�سينما يف �لـ 19 
و�سيحافظ  �ملقبل،  من جويلية  
للفيلم  �لرئي�سيني  �الأبطال  على 
�الأ�سلي �لذي طرح يف ت�سعينيات 
�لقرن �لفائت، كـ »�سيمبا �مللك« 
و«�سكار«  و«بومبا«  و«تيمون« 

وغريهم، لكنه �سيظهرهم ب�سورة 
�أقرب �إىل �لو�قع.

وكانت »و�لت ديزين« قد �أطلقت 
»�الأ�سد  فيلم  من  �الأوىل  �لن�سخة 
 ،1994 عام  يونيو  يف  �مللك« 
جد�  كبرية  �سعبية  �لعمل  ولقي 
�أرقاما قيا�سية يف �سباك  وحطم 
تذ�كر �ل�سينما حول �لعامل، لتعيد 
يف   ،»IMAX« بن�سخة  �إطالقة 

25 دي�سمرب 2002.
باأن عدد� من  ت�رصيبات  و�أفادت 
يف  �ساركو�  �لعامليني  �لنجوم 

�لت�سويرة  �ملو�سيقى  �سناعة 
بينهم  من  �جلديد،  للفيلم 

�ملو�سيقي و�ملغني �ل�سهري �إلتون 
جون.
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كولينان  روي�س  رولز  عن  معلومات   5
العامل يف   SUV اأفخم   2019

روي�س  رولز  انتظار  وقت  انتهى 
اأطلقت  اأن  بعد  اأخرياً  كولينان 
 SUV اأول  الربيطانية  العالمة 
فخامة  م�ستويات  مع  بها  خا�سة 
طراز  على  ت�ستند  والتي  فائقة، 
ن�ستك�سف  �سوف  واليوم  فانتوم، 
اأهم خم�سة مميزات فريدة يف  معاً 

كولينان اجلديدة كلياً.

منط الطرق الوعرة
الدائم  الرباعي  الدفع  يفتقد نظام 
النطاق  ترو�س  جمموعة  اإىل 
املنخف�س، ولكن حلت رولز روي�س 
يحمل  زر  من خالل  امل�سكلة  هذه 
والذي   ”Everywhere“ ا�سم 
عند  عليه  بال�سغط  ال�سائق  يقوم 
وعنده  الوعرة،  الطرق  يف  القيادة 
تعديل  يف  كولينان  حوا�سيب  تبداأ 
اأنظمة التعليق ح�سب ظروف القيادة 
الراحة،  م�ستويات  اأق�سى  لتحقيق 
عمق  متتلك  كولينان  واأن  خا�سة 
ال�رشيحة،  هذه  يف  كرب  ا�أ ا�جتياز 
بف�سل  ملليمرت   540 اإىل  ي�سل  ما 
املتكيف،  الهوائي  التعليق  نظام 
وحمرك V12 امل�ستخدم يف فانتوم 
�سعة 6.75 لرت وبقوة 563 ح�سان و 
الدوران،  عزم  من  نيوتن.مرت   850

ما يعني قدرة قطر هائلة.

جتربة ركوب �شحرية

معمارية  مع   2019 كولينان  تاأتي 
يف  امل�ستخدمة  الكامل  الهيكل 

التعليق  نظام  يقوم  وبينما  فانتوم، 
فريد  ب�سكل  ت�سميمه  مت  الذي 
والوعرة،  العادية  الطرقات  لتحمل 
اأنه  اأن ما ت�سفه  تقول رولز روي�س 
ال�سحري”  الب�ساط  ركوب  “جتربة 
تغريت  مهما  عليها  احلفاظ  �سيتم 
وهذا  املحيطة،  الطرق  ظروف 
على  القادر  التعليق  نظام  بف�سل 
احلفاظ  مع  وا�نخفا�س  ا�رتفاع 

على �سال�سة الركوب.

حاجز زجاجي
حاجز  بو�سع  روي�س  رولز  قامت 
من  الثاين  ال�سف  خلف  زجاجي 
يف  املقعدين  لف�سل  املقاعد 
ب�سكل  متعة  ا�أ حقيبة  عن  اخللف 
الهواء  و�سول  مينع  ما  كامل، 

اإىل  املزعجة  تربة  با�أ املحمل 
الركاب واإزعاجهم، فلن توؤثر اأجواء 
ركاب  على  اخلارجية  الطق�س 
القابلة لالنحناء،  املقاعد اخللفية 
على  احل�سول  اختيار  ميكن  كما 
مقعد واحد طويل منق�سم يف حالة 
والتخلي  العملية  زيادة  يف  الرغبة 

عن قليل من الرفاهية.

وحدات الرتفيه
ا��ستفادة  زيادة  يف  الرغبة  حال 
كولينان، ميكن   SUV م�ساحة  من 
يطالبوا  اأن  روي�س  رولز  لعمالء 
متعة كي تكون  بتخ�سي�س حقيبة ا�أ
الن�ساطات،  من  كبري  لعدد  منا�سبة 
ال�سيد،  معدات  يت�سمن  مبا 
اجلليد،  على  والتزلج  الت�سوير، 

على  على  جميعاً  �ستحتوي  والتي 
درج ذو حمرك يفتح عند احلاجة.

ا�شم م�شتوحى من اأملا�شة
رولز  من   SUV اأول  ت�سمية  مت 
روي�س تيمناً مبا�سة كولينان، والتي 
تعترب اأكرب ما�سة اكت�سافها يف العامل 
حتى يومنا هذا، بعد التنقيب عنها 
بوزن  اأفريقيا عام 1905  يف جنوب 
621،35 جرام ما يعادل 3،106.75 
يبلغ  تقديري  �سعر  مع  قرياط، 
قطع  مت  �سعودي،  ريال  مليار   1.5
عام  �سغرية  ما�سات   9 اإىل  املا�سة 
امللكية  العائالت  لتح�سل   ،1908
منها،  قطع  ب�سع  على  العامل  حول 
اإىل  اأكرب قطعتني ا�آن  حيث تنتمي 

التاج الربيطاين.

فورد اك�سبدي�سن 
اجلديد اجليل الرابع 

بها  قمنا  جديدة  جتربة  يف 
“فورد  �سيارة  قيادة  لتجربة 
اجليل  اجلديدة  اك�سبدي�سن” 
لي�سبح  قطب،  باهي  مع  الرابع 
ات�ساعاً  اأكرث  الكامل   SUVال
ات�سال  بتقنيات  وتتميز  بداخلها 
ع�رشية وعديد من التكنولوجيات 
فورد  لل�سائق،  امل�ساعدة 
اإك�سبدي�سن اجلديدة تتميز باأكرث 
لل�سائق  م�ساعدة  التكنولوجيات 
بال�سوق،  بفئاتها  مقارنتها  عند 
ح�رشياً  طراًزا  تت�سمن  حيث 
اإىل  لل�سيارة  الفعال  للركن  معززا 
درجة   360 بروؤية  كامريا  جانب 

ت�ساعد يف عملية الركن ا�آلية.
هنالك مميزات اأخرى مثل نظام 
ونظام  التكّيفي،  ال�رشعة  تثبيت 
ال�سدامات  لتال�سي  كا�سف 
البقعة  مراقبة  نظام  جانب  اإىل 

العمياء.
والراحة  ا�ت�سال  اأنظمة  وكذلك 
 � �ساحن  تت�سمن  اجلديدة 
�سلكي، ونقطة ات�سال واي فاي، 

ات�سال SYNC واأبل كاربالي مع 
نظام  اأوتو،  واأندرويد   SYNC
B&O ال�سوتي من 12 �سماعة، 
ملحتويات  متقدمة  اآلية  اإدارة 
احلقيبة ومقاعد كهربائية جلميع 
الركاب و�سقف في�ستا البانورامي 
 USB منافذ  �ست  جانب  اإىل 

بقدرة 110 فولت.
ا�إك�سبدي�سن  وزن  انخف�س  وقد 
 136( يقارب  مبا  اجلديد 
ا�ملونيوم  ب�سبب  كيلوجرام( 
وهيكلها  ال�سالبة  عايل  اجلديد 

املعاد ت�سميمه بالفو�ذ.
اأف�سل  كفاءة  يعني  ا�أقل  الوزن 
وتاأتي  اأعلى  واأداًءا  للوقود 
ا�إيكوبو�ست  مبحرك  ال�سيارة 
ا�إيقاف  نظام  ذو  لرت   3.5 �سعة 
ح�رشياً  مو�سول  وهو  والت�سغيل 
من  اأوتوماتيكي  ترو�س  ب�سندوق 
التفا�سل  اإىل جانب  10 �رشعات 
ا�إلكرتوين  املحدود  ا�إنز�قي 
الرباعي  الدفع  نظام  وكذا 

الذكي.

تعرف على "Murano" اجلديدة كليا من "ني�سان"
موؤخرا  ني�سان  �رشكة  طرحت 
منوذجها اجلديد من �سيارات 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" ال�سهرية وجاءت
اجلديدة بتغريات كبرية طالت 
اأكرث  اأ�سبح  الذي  الهيكل 
الت�سميم  بف�سل  ع�رشية 

ا�أمامي،  لل�سبك  املميز 
التي  الفريدة  وامل�سابيح 
 ،LED تقنيات  اأدخلت عليها 
مبقا�س  الريا�سية  والعجالت 

18 اإن�سا.
هذه  مق�سورة  اأ�سبحت  كما 
ال�سيارة اأو�سع وزودت مبقاعد 

مريحة مك�سوة باأفخم اجللود، 
تتو�سطها  قيادة  وواجهة 
باأنظمة  للتحكم  كبرية  �سا�سة 
بروؤية  وت�سمح  املولتيميديا 
املواقع  حتديد  خرائط 
الكامريات  من  وال�سور 

ا�أمامية واخللفية.

املركبة  هذه  ني�سان  وزودت 
باأنظمة اأمان ممتازة وو�سادات 
الركاب،  جلميع  هوائية  اأمان 
اأ�سطوانات   6 بـ  وحمركات 
وعلب  ح�سانا،   264 بعزم 
ب�ست  اأوتوماتيكية  �رشعة 

مراحل.

ني�سان �سني 2020 اجلديدة كليًا تك�سف نف�سها ر�سميًا 
�سني  عن  ال�ستار  ني�سان  اأزاحت 
مهرجان  يف  اجلديدة   2020
مو�سيقي يف جنوب و�ية فلوريدا 
اجليل  توقعنا،  وكما  ا�أمريكية، 
الكثري  ي�ستلهم  اجلديد  الثالث 
التيما  من  ت�سميمه  مالمح  من 

اجلديدة.
واأكرث  اأجمل  تبدو   2020 �سني 
احلايل  املوديل  من  بكثري  حداثة 
يف كل جانب تقريبا، مع ا�ستخدام 
واأكرث  اأنحف  اأمامية  م�سابيح 
دائرية وخف�س ارتفاع ال�سيارة بـ 2 
�سكاًل  العجالت  يعطي  ما  بو�سة، 
وبالن�سبة  ريا�سية،  واأكرث  اأجمل 
 C وعمود  اخللفية  للم�سابيح 
فقد  يطفو،  وكاأنه  يبدو  الذي 
من  وا�سح  ب�سكل  ا�ستلهامهم  مت 

التيما.
نرى  فهنا  املق�سورة  يف  اأما 

بنف�س  كيك�س،  موديل  مع  الت�سابه 
نظام املعلومات الرتفيهية وتهيئة 
تاأتي �سني  بينما  العدادات،  لوحة 
ا�أبواب  فتح  بنظام  اجلديدة 
مع  قيا�سي  ب�سكل  مفاتيح  بدون 
زر لت�سغيل وغلق املحرك، ونوافذ 

كهربائية، وت�سمل اخليارات تدفئة 
كاربالي  ابل  وتطبيقات  املقاعد 

واندرويد اوتو.
اأنظمة  من  ني�سان  ح�سنت  وقد 
كبح  اإ�سافة  مع  �سني  �سالمة 
ونظام  للطوارئ  اوتوماتيكي 

التحذير من مغادرة حارة الطريق 
اأوتوماتيكية  اأمامية  وم�سابيح 
قيا�سي،  ب�سكل  كله  ال�سعاع،  عالية 
للنقطة  را�سد  اخليارات  وت�سمل 
العمياء والتحكم املتكيف يف ال�سري 

والتحذير من الزحام اخللفي.
من  قوتها   2020 �سني  وت�ستمد 
 1.6 �سعة  كيك�س  حمرك  نف�س 
 122 بقوة  �سلندرات  باأربع  لرت 
نيوتن.  154 دوران  وعزم  ح�سان 
قوة  عن  طفيف  حت�سن  وهو  مرت، 
�سني احلالية 109 ح�سان، ويت�سل 
بخم�س  يدوي  بجري  املحرك 
با�ستمرار  متغري  اآخر  اأو  �رشعات 

.CVT
بعد،  ا�أ�سعار  عن  ني�سان  تعلن  مل 
�سعر  عن  ابتعاده  نتوقع   � ولكن 
 45 يقارب  الذي  احلايل  املوديل 

األف ريال �سعودي.

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ا�ستعر�ست �رشكة بنتلي موؤخرا 
 "Continental GT" سيارة�
بهيكل مك�سوف غاية يف ا�أناقة 
اجلديدة  ال�سيارة  وجاءت 
مركبات  طابع  يحمل  بت�سميم 
مب�سابيحها  الفاخرة  بنتلي 
ا�أمامية  وواجهتها  الدائرية 
ب�سقف  وزودت  العري�سة، 
ليختفي  اأوتوماتيكيا  ينطوي 
عن  ف�سال  الهيكل،  داخل 
اأنواع  باأفخم  مك�سوة  مق�سورة 
اجللود وا�أخ�ساب وعنا�رش من 

الكروم.
لهذه  اجلبار  ا�أداء  وي�سمن 
ال�سيارة حمرك بـ 12 اأ�سطوانة، 
 635 بعزم  لرتات،   6.0 و�سعة 
من  لرتا   14 ي�ستهلك  ح�سانا، 
تقطعها  كلم   100 لكل  الوقود 

ال�سيارة، وي�سل بها ل�رشعة 333 
كلم/�ساعة، ويزيد ت�سارعها من 
0 اإىل 100 كلم/�ساعة يف غ�سون 

3.8 ثانية فقط.
بنظام  املركبة  هذه  اأتت  كما 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
مكابح  نظام  اأقوى  عن  ف�سال 
حتى  بنتلي  �سيارات  �سهدته 
ريا�سية  وعجالت  اليوم، 
هذه  وتوفر  اإن�سا   21 مبقا�س 
و�سائل  من  العديد  ال�سيارة 
كاأنظمة  للم�ستخدم،  الرفاهية 
بـ  املدعومة  املمتازة  ال�سوت 
18 مكرب �سوت ومقاعد مريحة 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة  املزودة 
�سعرها،  اأما  للراكب.  وتدليك 

فبلغ 173 األف يورو.
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�رشكة  ب�أن  �إخب�ري  تقرير  �أف�د 
خدمة  لإجن�ح  بكث�فة  ت�ستثمر  �أبل 
�ل�سرت�ك يف �لألع�ب �جلديدة »�أبل 
وبلغ   ،Apple Arcade �آركيد« 
جمموع م� دفعته �ل�رشكة حتى �لآن، 
لتوفري 100 لعبة متوقعة عند �إطالق 
دولر  مليون   500 من  �أكرث  �خلدمة، 

�أمريكي.
وق�لت �سحيفة »ف�ين�ن�سي�ل ت�ميز«، 
نقاًل عن م�س�در مطلعة، �إن �أبل تنفق 
لت�أمني  �لدولر�ت  ماليني  �أنفقت  �أو 
وتطوير كل لعبة معدة لتكون مت�حة 
�أن  �ملحتمل  ومن  �لإطالق،  عند 
 Arcade ي�سل �إجم�يل �لإنف�ق على

�إىل �أكرث من ن�سف ملي�ر دولر.
عر�ست  �أبل  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�س�فت 
حو�فز  �لألع�ب  ن��رشي  على 

�إت�حة  على  و�فقو�  �إذ�  �إ�س�فية 
�ألع�بهم  من  �جلديدة  �لإ�سد�ر�ت 
قبل  �أ�سهر  لب�سعة   Arcade على 
�ملن�ف�سة،  �ملن�س�ت  على  �إت�حته� 
و�ست�ستمر �لإ�سرت�تيجية بعد �إطالق 
Arcade، �إذ وعدت �ل�رشكة ب�إت�حة 
وح�رشية  جديدة  لألع�ب  �ملن�سة 

ب�سورة منتظمة.
يُ�س�ر �إىل �أن �أبل �أ�سبحت تعول كثري�ً 
تر�جع  بعد  �خلدم�ت  قط�ع  على 
�لتي  �خلدم�ت  ومن  قط�ع،  منو 
تعول عليه� �ل�رشكة، Arcade �لتي 
�لو�عد،   �لألع�ب  �سوق  يف  �ستن�ف�س 
)�آذ�ر(  م�ر�س  يف  غوغل  �أغرى  م� 
��سرت�ك  خدمة  �إعالن  �مل��سي 
هي   ،Arcade بـ  �سبيهة  �ألع�ب  يف 

.Stadia »�ست�دي�«
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�سلطت �رشكة »ك��سرب�سكي لب« 
�سنغ�فورة  يف  موؤمتره�  خالل 
يعرف  جديد  �سوق  على 
بـ«Genesis«، مل ي�سبق له مثيل 
يف �جلر�ئم �لإلكرتونية، يبيع فيه 
�ل�سخ�سية  �لبي�ن�ت  �ملحت�لون 
للم�ستخدم، مب� يف ذلك  �لك�ملة 
وملفه  �لرقمية  �إ�سبعه  ب�سمة 
�لتعريفي �لك�مل، حيث ب�ع حتى 
لأكرث  ك�ملة  رقمية  ب�سم�ت  �لآن 

من 60 �ألف م�ستخدم.
»زد  موقع  يف  ورد  م�  وبح�سب 
نت« �لإلكرتوين، ف�إن هذ� �مللف 
يت�سمن ت�سجيل ح�س�ب�ت �لدخول 
لبو�ب�ت  ب�مل�ستخدم  �خل��سة 

و�خلدم�ت  �لإنرتنت  عرب  �لدفع 
وم�س�ركة  �لإلكرتونية  �مل�رشفية 
�ل�سبك�ت  وخدم�ت  �مللف�ت 
ملف�ت  وكذلك  �لجتم�عية 
تعريف �لرتب�ط �ملرتبطة بهذه 
�حل�س�ب�ت، و�أي�س�ً ك�فة �لتف��سيل 
عرب  ت�سفحه  بت�ريخ  �ملت�سلة 

�ملت�سفح.
 »Genesis« م�سغلو  ويحقق 
هذه  بيع  طريق  عن  �أرب�حهم 
�لدقيقة  و�لبي�ن�ت  �ملعلوم�ت 
جمموع�ت  �إىل  و�حل�س��سة 
�أخرى،  �إلكرتونية  �إجر�مية 
هم  �لرئي�سيون  وعمالئه� 
يف  �ملتورطون  �ملجرمون 

�لإنرتنت  عرب  �لحتي�ل  عملي�ت 
و�رشقة �لهوي�ت وعملي�ت غ�سيل 

�لأمو�ل.
�لرقمية  �لهوي�ت  بيع  �أ�سع�ر 

�مل�رشوقة
�لرقمية  �لهوية  �أ�سع�ر  وترت�وح 
�إىل  دولر�ت   5 بني  للم�ستخدم 
�له�كر  يتمكن  وبهذ�  دولر،   200
�إىل ح�س�ب  �لدخول  ت�سجيل  من 
ل�رشقة  �لأ�سلي  �مل�ستخدم 
�أو  �ل�سخ�سية  �سوره  �أو  �أمو�له 
�مل�ستند�ت �حل�س��سة �أو �خل��سة 
�إر�س�ل �لأور�ق �لر�سمية  �أو حتى 
ني�بة عنه، �إىل وك�لت ذ�ت �ل�سلة 

ب�حلكوم�ت، لتوريطه.

�شبب ظهور هذا ال�شوق
�سوق  ظهور  ور�ء  �ل�سبب  ويعد 
�أنه  هو  �ليوم   »Genesis« مثل 
ح�سنت  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف 
�خلدم�ت عرب �لإنرتنت �أنظمته� 
حيث  لالحتي�ل،  �مل�س�دة 
�كت�س�ف  على  ق�درة  �أ�سبحت 
�إىل  �لدخول  ت�سجيل  ن�س�ط 
من  �لطبيعي  غري  �حل�س�ب 
من  مزيد  على  �لطالع  خالل 
��سم  فقط  ولي�س  �لتف��سيل، 

�مل�ستخدم وكلمة �ملرور.
�لحتي�ل  مك�فحة  �أنظمة  خد�ع 

�حلديثة

اأبل ت�ستثمر اأكرث من ن�سف مليار 
دولر لإجناح خدمة األعابها

في�س بوك تخترب اإعادة 
دمج »م�سنجر« يف 

تطبيقها الأ�سا�سي
   

تدر�س �سبكة في�س بوك دمج 
�لفورية  �ملح�دثة  خدمة 
يف  »م�سنجر«  �مل�ستقلة 
على  �لأ�س��سي  تطبيقه� 
ون�رشت  �لذكية،  �لأجهزة 
وونغ  م�ن�سون  جني  �لب�حثة 
�لهند�سة  ب�إع�دة  �ملعروفة 
�لتو��سل  لتطبيق�ت  عك�سي�ً 
�لجتم�عي �ل�سهرية، لقط�ت 
وحتتوي  تويرت  موقع  لن�فذة 

�أعلى �جل�نب  على �سورة لتطبيق في�س بوك ويحتوي رمز »م�سنجر« يف 
�لأمين لن�فذة �لتطبيق.

وق�لت �لب�حثة �إنه حتى �لآن يحتوي ق�سم »�ملح�دث�ت« �جلديد يف ن�فذة 
�لأ�س��سية، يف حني يحت�ج  بوك« على وظ�ئف �ملح�دث�ت  »في�س  تطبيق 
�أو  �ل�سوتي  �لت�س�ل  مثل  �لأخرى  �لوظ�ئف  ت�سغيل  �أر�د  �إذ�  �مل�ستخدم 

تب�دل �ل�سور �إىل فتح تطبيق »م�سنجر« �مل�ستقل.
و�أ�س�ر موقع »�سي نت دوت كوم« �ملتخ�س�س يف مو�سوع�ت �لتكنولوجي� 
لـ »في�س بوك«  �لرئي�سي  �لتطبيق  �إع�دة دمج خدمة �ملح�دثة يف  �أن  �إىل 
�سيمثل حتولً ملوقف �رشكة في�س بوك، �لتي �أ�رشت يف ع�م 2014 على 
هو�تفهم  على  م�ستقل  كتطبيق  بتنزيله  »م�سنجر«  مل�ستخدمي  �ل�سم�ح 

�لذكية من �أجل ��ستخد�م هذه �خل��سية عرب �لهو�تف.

كيفية تفعيل و�سع التاأمني يف 
نظام الت�سغيل اأندرويد باي

�لت�سغيل  نظ�م  من  �لت��سع  �لإ�سد�ر  يحمل 
�أندرويد ب�ي Pie 9.0 Android جمموعة 
ر�ئعة من �مليز�ت �جلديدة لهو�تف �أندرويد، 
ب�لإ�س�فة �إىل بع�س �لتحديث�ت �ملميزة يف 
�لت�سميم، ومع ذلك ف�إن �إحدى �أهم ميز�ت 
�لت�أمني �جلديدة يف نظ�م �لت�سغيل �أندرويد 
يحمل  جديد  ت�أمني  لو�سع  دعمه  هي  ب�ي 

.Lockdown Mode سم��
 Lockdown �لت�أمني  و�سع  يتيح 
من  �خل��سة  بي�ن�تهم  حم�ية  للم�ستخدمني 
ب�لو�سول  لهم  �مل�رشح  �لغري  �لأ�سخ��س 
تنفيذ  �مل�سوؤولني عن  �أو حتى  �لل�سو�س  �أو 
�إيق�ف ظهور  �أنه يعمل على  �لق�نون، حيث 
و�إيق�ف  �له�تف  �س��سة  على  �لإ�سع�ر�ت 
�لأ�س�بع،  ب�سم�ت  ��ست�سع�ر  �أدو�ت  ت�سغيل 
وميز�ت  �لوجوه،  على  �لتعرف  وميزة 
ليجعل  ت�سغيله  عند  �ل�سوت  على  �لتعرف 
لزي�دة  �له�تف،  قفل  �إلغ�ء  �مل�ستحيل  من 

م�ستوى حم�ية بي�ن�تك.
�لت�أمني  و�سع  �أن  من  �لرغم  على 
م�ستخدم�ً  يكون  ل  قد   Lockdown
معرفة  جد�ً  �ملهم  من  ولكن  يومي،  ب�سكل 
�سيء  �أي  حلدوث  حت�سب�ً  تفعيله  كيفية 
�له�مة  وبي�ن�تك  يهدد خ�سو�سيتك  ط�ريء 

على �له�تف.
 Lockdown �لت�أمني  و�سع  تفعيل  كيفية 

Mode على هو�تف �أندرويد:
يعمل  ه�تفك  �أن  من  تت�أكد  �أن  يجب 

ب�أحدث �إ�سد�ر من نظ�م �لت�سغيل 
�لت��سع  �لإ�سد�ر  وهو  �أندرويد 

��سم  يحمل  �لذي 
ب�ي  �أندرويد 
 Android Pie
لال�ستف�دة   9.0
�لو�سع-  هذ�  من 

من  حتقق  لذلك 
�لت�سغيل  نظ�م  حتديث 

ثم  جه�زك،  على  �أوًل 
�تبع �خلطو�ت �لت�لية:

�لإعد�د�ت  �إىل  •�نتقل 
Settings

•��سغط على تبويب �لأم�ن 
Security & Location و�ملوقع

خي�ر  �إىل  ت�سل  حتى  لالأ�سفل  •مرر 
 Lock screen �لت�أمني  �س��سة  تف�سيالت 

preferences
•ثم ��سغط على زر �لتبديل �ملوجود بجو�ر 
 Show lockdown عر�س خي�ر �لت�أمني

option
 Lockdown كيفية ��ستخد�م و�سع �لت�أمني

يف نظ�م �لت�سغيل �أندرويد ب�ي:
�لو�سع،  هذ�  تفعيل  مبجرد 
 Lockdown زر  �إ�س�فة  �سيتم 
�لت�سغيل  �إيق�ف  خي�ر�ت  �إىل 
�إع�دة  و   Power Off
لقطة  و   Restart �لت�سغيل 
 Screenshot �س��سة 
�ملوجودة يف �لق�ئمة �لتي 
على  �ل�سغط  عند  تظهر 
�لت�سغيل كم� هو و��سح يف  زر 

�ل�سورة �لت�لية:
cLo و�ش ع تن�شيط   عند 
�شوى  عليك  ما   kdown

التايل:

زر  على  �ل�ستمر�ر  مع  •�ل�سغط 
ت�سغيل ه�تف �أندرويد

من   Lockdown �أيقونة  على  •��سغط 
�سيذهب  وبعده�  �ستظهر  �لتي  �لق�ئمة 
ه�تفك على �لفور �إىل �س��سة �لقفل و�سيتم 
�إخف�ء جميع �لإ�سع�ر�ت حتى يتم �إلغ�ء قفل 

�له�تف ب��ستخد�م رمز �ملرور

�سوين تتيح تغيري هوية الأونالين مل�ستخدمي 
"4 �ستي�سن  "بالي 

�سوين مل�ستخدمي  �أت�حت �رشكة 
»بالي �ستي�سن 4« �إمك�نية تغيري 
 Online( لهوية �لفرت��سية�

 Playstation �سبكة  يف   )ID
�ل�رشكة  و�أو�سحت   Network

��سمه  تغيري  �لالعب ميكنه  �أن  �لي�ب�نية 
هذه  �إطالق  بعد  جم�ن�ً  و�حدة  مرة 
كل  مع  ر�سوم�ً  يدفع  �أن  على  �لوظيفة، 
طريق  عن  �ل�سم  ويُغري  لال�سم،  تغيري 

�إعد�د�ت Playstation 4 عرب �مل�س�ر 
Account Management/(

Account Information/
.)Profile/Online ID

عن  �أي�س�ً  �لتغيري  وميكن 
عند  �ملت�سفح  طريق 
�حل�س�ب  �إىل  �لدخول  ت�سجيل 
 Playstation موقع  على 
�إىل  �لذه�ب  ثم   ،Network
 )Edit( و�لنقر على ،)PSN Profile(

.Online ID بج�نب



يعمل القائمون على �شوؤون زاوية الهامل بوالية 
امل�شيلة على حتويلها يف امل�شتقبل اإىل جممع 
ال�رشعية ح�شب  والعلوم  االإ�شالمية  للدرا�شات 
ما علم اأم�س من م�شريي الزاوية. وا�شتنادا اإىل 
امل�شدر فمن اأجل النهو�س بر�شالة هذه الزاوية 
التي تنتمي اإىل الطريقة العلمية الرحمانية من 
والعلمية والرتبوية  والثقافية  الروحية  النواحي 
يت�شمن  خمطط  اإعداد  مت  واالجتماعية 
القا�شمي  كامل�شجد  مرافقها  الأهم  تو�شعات 
م�رشوع  باأن  م�شيفا  وهياكلها  الزاوية  ومباين 

التو�شعة يكت�شي اأهمية كربى.
اأهدافا  ال�شاأن  هذا  يف  الزاوية  اإدارة  وحددت 
العلمي  امل�شتوى  ترقية  يف  تتلخ�س  للم�رشوع 
للزاوية اإىل التكوين العايل مع املحافظة على 
التعليم القراآين القاعدي واالأ�شا�شي اإ�شافة اإىل 
من خالل  الثقايف  الزاوية  تراث  على  احلفاظ 
وبعث  واحل�شارية  املعمارية  املراجع  حماية 

العمارة اجلزائرية االأ�شيلة واملتميزة .
برتميم  كذلك  ال�شياق  هذا  يف  االأمر  ويتعلق 
امل�شجد  منها  القدمية  الزاوية  مباين  وتو�شعة 
امل�شاكن  وبقية  وملحقاته  املوؤ�ش�س  وبيت 
املخ�ش�شة  والبيوت  الزاوية  يف  القائمة 
هذه  على  القائمون  اأفاد  ما  ح�شب  للوافدين 
ثانية �شتحول  اأنه يف مرحلة  الزاوية، م�شيفني 
ملجمع  مرافق  اإىل  للزاوية  القدمية  امل�شاكن 
منها  ال�رشعية  والعلوم  االإ�شالمية  الدرا�شات 

نادي الطلبة والنادي العلمي واملتحف.
و�شينجز يف مرحلة ثالثة مباين جديدة تتمثل يف 
قاعة ال�شالة واأروقة امل�شجد واجلناح الرتبوي 
االإ�شالمي  الرتاث  يف  البحث  ومركز  واملكتبة 
وقاعة للمحا�رشات كربى ودار للطلبة و�شكنات 

لالأ�شاتذة وغرف لل�شيوف ومطعم.
من  الثانية  املرحلة  يف  ال�رشوع  مت  وفيما 
اأ�شغال  بع�س  يف  تاأخر  ي�شجل  امل�رشوع  هذا 
تقدمها  ن�شبة  تتعد  مل  التي  االأوىل  املرحلة 
املالية  املوارد  ملحدودية  وذلك  باملائة   60
يتطلب  التي  القدمية  املباين  ف�شال عن حالة 
ح�شب  انهيارها  لتفادي  تركيزا  ترميمها 
هذا  على  القائمني  من  املقدمة  التف�شريات 

ال�رشح الديني.
للقراآن  جممعا  اأ�شا�شا  امل�رشوع  ويت�شمن 
لل�شيوف وجممعا  واأخرى  للطلبة  الكرمي ودار 
للدرا�شات االإ�شالمية والعلوم ال�رشعية االإدارة 

وقاعة  االإ�شالمي  الرتاث  يف  للبحث  ومركز 
تتوزع  فيما  مركزية  ومكتبة  كربى  حما�رشات 
بقية امل�شاحة على ف�شاءات اجلناح التعليمي 
االإ�شالمية  الدرا�شات  بطلبة  خا�شة  واإقامة 

ومطعم و�شكنات لالأ�شاتذة.
الرحمانية  العلمية  الهامل  زاوية  اأن  يذكر 
على  بناء  املتداولة  الروايات  ح�شب  اأ�ش�شت 
فكرة اأمالها االأمري عبد القادر على املوؤ�ش�س 
�شيدى حممد بن اأبى القا�شم  يف لقاء جمعهما 
وتوطدت   1844 العام  ملعيدات  �شحراء  يف 
حممد  بال�شيخ  الدين  حمي  ابن  عائلة  عالقة 
بالد  اإىل  نفيه  بعد  وتوثقت  القا�شم  اأبى  بن 
ال�شام يف �شكل تبادل للر�شائل وتوا�شلت حتى 
بعد وفاة االأمري مع ولده االأمري الها�شمي الذي 
اختار التوجه اإىل بو�شعادة يف اأوت 1895 واأقام 
 1900 اأفريل   18 يف  املنية  وافته  اأن  اإىل  فيها 

ليدفن بها.

هواري بن علية 

فيما تبقى مزار العديد من ال�صخ�صيات واملواطنني

حتويل زاوية الهامل اإىل جممع للدرا�سات الإ�سالمية

ق�صية تعرية نا�صطات 
يف اأمن براقي

تو�سيح من املديرية 
العامة لالأمن الوطني

اأمن والية اجلزائر،  تنفي م�شالح   
التي  االدعاءات  قاطعا،  نفيا 
متداول  فيديو  ت�شجيل  ت�شمنها 
التوا�شل  �شفحات  بع�س  عرب 
 04 تعر�س  مفاده  االجتماعي، 
مواطنات، ال�شبت 13 اأفريل 2019، 
على  جتمع  خالل  توقيفهم  بعد 
�شوء  اإىل  املركزي،  الربيد  م�شتوى 
اأمن  اإىل  حتويلهن  بعد  املعاملة 
باأمن  لرباقي  االإدارية  املقاطعة 

والية اجلزائر.
 06 رفقة   04 الـ  املواطنات 
حتويلهم  مت  )رجال(  اأ�شخا�س 
الوطني  االأمن  مقرات  اإحدى  اإىل 
وقائي  اأمني  الإجراء  برباقي، 
اجل�شدي  التلم�س  يف  واملتمثل 
برتبة  �رشطية  باإ�رشاف  للمعنيني 
مالزم اأول بالن�شبة للمواطنات 04، 
وهذا االإجراء ال�رشطي التحفظي، 
يهدف اإىل جتريد ال�شخ�س من اأي 
�شد  ي�شتعملها  قد  اأدوات  اأو  مواد 
اإخالء  ليتم  غريه،  �شد  اأو  نف�شه 
�شبيل اجلميع فيما بعد يف ظروف 

عادية.
اجلزائر  والية  اأمن  م�شالح  وتوؤكد 
ال  ال�شاأن  هذا  يف  تداول  ما  اأن 
هو  بل  ال�شحة،  من  له  اأ�شا�س 
جمرد ادعاءات مغر�شة تهدف اإىل 
ت�شويه �شورة جهاز االأمن الوطني، 
على  م�شاحله  دوما  حتر�س  الذي 
لقوانني  ال�شارم  االحرتام  �شمان 
اجلمهورية ومبادئ حقوق االإن�شان 

و�شون كرامة املواطن.

وهران

توقيف 3 مروجني و حجز 503  اأقرا�ص مهلو�سة

ليبيا

ا�ست�سالم كتيبة تابعة حلفرت

كانا يزودان بيوت الدعارة باأقرا�ص لإ�صقاط الأجنة 

طبيب و قابلة يتزعمان ع�سابة
 لالإجها�ص بوهران

البويرة

ال�سكن الإجتماعي يفجر �سخط
 �سكان عني احلجر

باالأمن  ال�رشطة  م�شالح  اأم�س،  متكنت  
االإيقاع  من  وهران،  والية  الأمن  احل�رشي04 
مبروج موؤثرات العقلية يبلغ من العمر 36�شنة 
،م�شبوق ق�شائي ،متورط يف ترويج املوؤثرات 
العقلية ، عملية توقيف متت بناء على حتريات 
قامت بها ذات امل�شالح  حول ن�شاط املتورط 

وتر�شد  مراقبة  ،بعد  ال�شموم  ترويج  يف 
حتركاته ،بعد ا�شت�شدار اإذن بالتفتي�س م�شكنه  
، كانت النتائج ايجابية  اأين مت بحجز335قر�شا 
مهلو�شا ، مبلغ مايل يقدر  ب 55 مليون �شنتيم  
اأ�شلحة   03 حجز  ،مع  الرتويج  عائدات  من 
اإجراء  بي�شاء حمظورة » كما مت حترير �شده 

ق�شائي �شيحال مبوجبه على العدالة.
و متكنت م�شالح ال�رشطة باالأمن احل�رشي13 
مبروجي  االإيقاع  من  وهران،  والية  الأمن 
 25 مابني  اأعمارهم  ترتاوح  العقلية  املوؤثرات 
قيام  بعد  متت  التوقيف  عملية   ، �شنة   و28 
على  كان  مركبة  بتوقيف  العملياتية  العنا�رش 

متنها 04 اأ�شخا�س م�شتبه فيهم ، بعد اإخ�شاع 
املركبة للتفتي�س الدقيق مت  »حجز 169قر�شا 
اأبي�س  يالح   ، العقلية   املوؤثرات  من  مهلو�شا 
مت   ،« للدموع   م�شيل  غاز  ،قارورة  حمظور  
�شيحالون  ق�شائي  اإجراء  �شدهم  حترير 

مبوجبه على العدالة.

الليبية،  الوفاق  قوات حكومة  بني  املعارك  ت�شتمر 
وقوات اللواء املتقاعد خليفة حفرت اأم�س  االثنني، 
واأر�شا، و�شط مطالب  العا�شمة طرابل�س، جوا  يف 
اأيام على  اأكرث من ع�رشة  القتال، بعد  دولية بوقف 

بدء اال�شتباكات.
الوفاق  حكومة  قوات  اأعلنت  ميداين،  تطور  ويف 
قائد  حفرت،  لقوات  تابعة  كتيبة  ا�شت�شالم  الليبية، 
جنوبي  وعتادها،  اأفرادها  بكامل  بال�رشق  اجلي�س 

التي  الغ�شب«،  »بركان  عملية  وقالت  طرابل�س 
اأطلقتها احلكومة املعرتف بها دوليا، ل�شد هجوم 
اإن  »في�شبوك«،  موقع  يف  �شفحتها  عرب  حفرت، 
ومل  ع�شكرية،  اآليات  و10  فردا   25 ت�شم   الكتيبة 
ي�شدر اأي تعليق فوري من جانب قوات حفرت ب�شاأن 
تلك االأنباء.. بينما نقلت قناة ليبيا الر�شمية التابعة 
كتيبة  اأن  ت�شمه،  مل  ع�شكري  م�شدر  عن  للوفاق، 
عتادها  بكامل  نف�شها  �شلمت  حفرت  لقوات  تابعة 

للكتيبة 166.
بكامل  نف�شها  �شلمت  الكتيبة  اأن  امل�شدر  واأ�شاف 
بعده  مت  اأيام،  ثالثة  دام  تفاو�س  بعد  عتادها 
اأن  و�شبق  اال�شت�شالم،  ب�رشط  االأمان  اإعطاوؤهم 
متكنت  قواتها  اأن  ال�شبت،  كذلك،  الوفاق  اأعلنت 
حلفرت  تابعة  ع�شكرية  طائرة  اإ�شقاط  من  االأحد 
جنوب العا�شمة طرابل�س وقال الناطق با�شم املركز 
االإعالمي لعملية بركان الغ�شب م�شطفى املجعي، 

اإن الطائرة التي اأُ�شقطت من نوع »ميغ 23«، واأقلعت 
قوات  واأقرت  العا�شمة،  غرب  الوطية  قاعدة  من 

حفرت ب�شقوط الطائرة يف وقت الحق.
وقال املتحدث با�شم قوات حفرت اأحمد امل�شماري 
عن الطائرة احلربية التي �شقطت يف منطقة وادي 
الربيع جنوبي طرابل�س، اإن »�شبب �شقوط الطائرة 
امليج 21 اإ�شابتها ب�شظايا �شاروخ وفقدان قائدها 

ال�شيطرة عليها«.

اجلنح  مبحكمة  التحقيق  قا�شي  اأم�س،  اأمر 
بوادي تليالت باإيداع طبيب خمت�س يف اأمرا�س 
احلب�س  رهن  قابلة،  رفقة  التوليد  و  الن�شاء 
الإجها�س  موازية  عيادة  اإن�شاء  بتهمة  املوؤقت 
الدعارة  بيوت  تزويد  و  العازبات  االأمهات 
غري  االأجنة  اإجها�س  على  تعمل  بحبوب 

ال�رشعيني مقابل مبالغ مالية جد معتربة .
املا�شية  القليلة  لالأيام  تعود  الق�شية  حيثيات 
عندما الحظ جمموعة من ال�شكان توافد عدد 
�شمعتهم  و  اأخالقهم  امل�شكوك يف  الن�شوة  من 
احلي  �شاكنة  ليقوم  تليالت،  بوادي  منزل  على 

باإيداع �شكوى ليتح�شل م�شالح الدرك الوطني 
مت  ذلك  عقب  و  املنزل  تفتي�س  رخ�شة  على 
ميار�شان  اأربعيني  رجل  رفقة  �شيدتني  �شبط 
معهم  التحقيق  و  توقيفهم  بعد  اأين   ، اجلن�س 
عرثت  التي  االإجها�س  حبوب  مب�شدر  اأقرا 
طبيب  من  يقتنونها  كانوا  اأنهم  و   ، بحوزتهما 
رفقة  الن�شاء  و  التوليد  اأمرا�س  يف  خمت�س 
عدد  اإ�شقاط  عن  ناهيك  القابلة،  �رشيكته 
مت  اللتان  لل�شيدتني  ال�رشعية  غري  االأجنة  من 

�شبطهما ميار�شان الزنا و هما متزوجتان .
 اأ بن عطية

�شكان  من  املئات  اأم�س  �شبيحة  انتف�س 
بلدية عني احلجر غرب عا�شمة والية البويرة 
تنديدا منهم على اإق�شائهم من قوائم ال�شكن 
ال�شلطات  عنها  اأفرجت  التي  االجتماعي 
اأقدموا  حيث   ، انتظار  طول  بعد  املحلية 
الطريق  غلق  غلى  االأوىل  ال�شاعات  اأوىل  منذ 
الوطني رقم 18 الرابط بني عني ب�شام ومدينة 
النريان  واإ�شعال  باالأحجار واملتاري�س  البويرة 
يف العجالت املطاطية ما خلق ازدحاما رهيبا 
يف حركة املرور ، ويف ال�شياق عرب املحتجون 

يف ت�رشيحاتهم ليومية » الو�شط عن رف�شهم 
ح�شبهم  حملت  التي  القائمة  لهذه  املطلق 
ي�شتحقون احل�شول على  اأ�شماء الأ�شخا�س ال 
من  املئات  ح�شاب  على  االجتماعي  ال�شكن 
اأودعوا ملفاتهم منذ  مواطني املنطقة الذين 
�شكن  اأزمة  حتت  ويرزحون  عديدة  �شنوات 
خانقة وهو ما مل ي�شفع لهم من اال�شتفادة من 
�شكن الئق يف ظل �شيطرة عوامل غري قانونية 

يف عملية انتقاء اأ�شماء امل�شتفيدين .
اأح�صن مرزوق
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الأمن الرئا�صي

 اإنهاء مهام اجلرنال 
لعريبي قائد

  حر�ص بوتفليقة
اإنهاء  اأنه مت  علم من م�شادر مطلعة  
مهام اجلرنال بلقا�شم لعريبي م�شوؤول 
اجلمهورية  لرئي�س  ال�شخ�شي  احلر�س 

ال�شابق عبد العزيز بوتفليقة .
االأمن  مديرية  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
الرئا�شي يقودها اجلرنال نا�رش حب�شي 
،و الذي �شغل هذا املن�شب بعد تنحية 
اجلرنال ال�شابق كحال جمال املعروف 

با�شم جمذوب .
ع�صام بوربيع

  غليزان

توقيف مري الرمكة 
عن مهامه

اأن وايل  علمت اجلريدة من م�شادر موؤكدة 
اأ�شدرت  ابراهيمي  ن�شرية  غليزان  والية 
مريك  بتوقيف  يق�شي  قرارا  االثنني  اأم�س 
متابعته  نتيجة  مهامه  عن  ب  : ك  الرمكة 
ق�شيتني  يف  اأدين  حيث  ق�شايا  عدة  يف 
حب�س  بعام  ارهيو  وادي  مبحكمة  االأوىل 
اأمواال عمومية عمدا  نافذ عن تهمة تبديد 
وبدون وجه حق وكذا ا�شتعمال غري �رشعي 
اأ�شخا�س  لفائدة  اأو  اخلا�شة  للم�شلحة 
اآخرين وثاين ق�شية عاجلتها حمكمة مازونة 
اأين اأدين فيها مر�شح االأفالن بعقوبة ال�شتة 
اأن  العلم  مع  التنفيذ  موقوفة  حب�س  اأ�شهر 
توقيف مري الرمكة كان مطلب غالبية �شكان 
الرمكة الذين �شنوا موجة من االحتجاجات 
اأدت اإىل غلق مقر البلدية لعدة اأيام متتالية 
انت�شار خرب  اإعادة فتحها مبا�رشة فور  ليتم 

التوقيف . 
 �ص. اأ

جيجل

تكرمي 07 ريا�سيني 
حمليني وثالث اأندية 

على  فار  ب�شري  جيجل  والية  وايل  اأ�رشف  
على  هم  حمليني  ريا�شيني   07 تكرمي  حفل 
التوايل : طيبوق فوؤاد املرتبة11 يف البطولة 
 04 املرتبة  باالأردن  الريفي  للعدو  العربية 
يف البطولة الوطنية للعدو الريفي ب�شطيف، 
لفيلف عي�شى املرتبة 04 يف البطولة العربية 
يف  االأوىل  واملرتبة  باالأردن  الريفي  للعدو 
ب�شطيف،  الريفي  للعدو  الوطنية  البطولة 
يف  االأوىل  املرتبة  زالط   خمتار  يو�شف 
البطولة الدولية لالأندية البطلة للجيدو التي 
اأقيمت يف املغرب ، �شوربي يو�شف املرتبة 
بوك�شينغ   للكيك  العاملية  البطولة  الثالثة يف 
ال�شعيد  ،بومنجل  اإيطاليا  يف  اأقيمت  التي 
االإفريقية«  البطولة  يف  االأوىل  املرتبة 
ن�شيم  ،ركيمة  بالكامريون  بوك�شينغ«  للكيك 
للكينغ  اإفريقيا  كاأ�س  يف  االأوىل  املرتبة 
لهولو عبد  بتون�س،  فو�شواخت�شا�س �شامبا 
حواجز  400م  يف   اإفريقيا  بطل  املالك  
ال�شعب  اأندية  من خمتلف  و ثالث  مب�رش، 
الريا�شية  واجلمعية  كورني�س جيجل  كنادي 
ذلك  و  جيجل  االأبطال  ونادي  الفوفيتنام 
تـ�شـجيعيـــة عرفانا  مالية  اإعانــــات  مبنحهم 

وتقديرا للمجهودات التي بذلوها.
ر.هزيل          

 اأ بن عطية
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