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يف ت�صعيد خطري يحملون جن�صيات فرن�صية، اأمريكية ،كندية و بلجيكية 
للمواجهة بينهما

توقيف 18 اأجنبيا يف م�سريات 
احلراك ال�سعبي بوهران

.   املعنيون يعملون �سمن منظمات غري حكومية

االإ�صراب �صل 90 باملائة من اجلامعات

 �سبح ال�سنة البي�ساء 
يهدد اجلامعات اجلزائرية

اللجنة القانونية ملجل�ص االأمة جتتمع اليوم

ولد عبا�س مهدد برفع احل�سانة الربملانية
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تدعيم �شرطة احلدود بتجهيزات متطورة 

التحقيق يف �شبكات دولية 
لتهريب ال�شموم اإىل اجلزائر 

م�صلحة  من  رفيع  م�صدر  ك�صف 
قد  م�صاحلها  �أن  �حلدود  �رشطة 
للو�صول  معمقة  حتقيقات  با�رشت 
�إغر�ق   على  تعمل  دولية  �صبكة  �ىل 
مهلو�صة   باأقر��ص  �لوطنية   �ل�صوق 
من  بكل  مهربة  �ملفعول  قوية 
وكذ�  وتون�ص  و�ملغرب  �وربا 
�صبكات  �صمن   للإجها�ص  �أقر��ص 
�حلدودية  �ملعابر  منظمة  عرب 
�حلدود  طول  وعلى  �ملفتوحة 

�لغربية �ملغلقة.

هذ� و�أكد ذ�ت  �مل�صدر �أن م�صالح 
�رشطة �حلدود و�ملو�نئ قد تدعمت 
�متعة  ملر�قبة  دقيقة  بتجهيز�ت 
�ملعابر  م�صتوى  على  �مل�صافرين 
و�ملو�نئ  �ل�رشقية   �حلدودية 
و�ملطار�ت �لأمر �لذي تكلل بحجز 
بكل  �ملهلو�صات  من  هامة  كميات  
�لغزو�ت  ومطاري �حمد  من ميناء 
وتوقيف  بومدين   ،وهو�ري  بلة  بن 
مت  حني  يف   ، �ل�صبكة  من  عنا�رش 
�أقر��ص  من  هامة  كميات  حجز 

عرب  تون�ص  من  �ملهربة  �لإجها�ص 
معابر �م �لطبول  و�لتي كانت مهربة 
مت  وقد  هذ�   ، �لدعارة  بيوت  نحو 
�لن�صاء �لعاملت   تفكيك �صبكة من 
يف هذ� �ملجال �صمن �صبكة تن�صط 
مابني تون�ص و�صيدي بلعبا�ص  وحجز 
كميات هامة من �أقر��ص �لإجها�ص، 
هذ�  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  و�أ�صار  هذ� 
�ملخطط قد ك�صف وقوف �صيادلة 
و�أطباء وقابلت ور�ء عملية تهريب 

هذه �لأدوية �ملمنوعة  
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مت نهاية �لأ�صبوع  توقيع �تفاقية 
جامعة  بني  رئي�ص  تعاون 
بامل�صيلة  بو�صياف  حممد 
» ورئي�ص  بود�ري  »كمال 
»مغرب  �رشكة  �إد�رة  جمل�ص 
�إنتاج  يف  �ملتخ�ص�صة  بايب« 
»�خلري  زجاجية  باألياف  �أنابيب 
جت�صيد  �إطار  يف  تدخل   « بعلي 
 2022/2017 �جلامعة  م�رشوع 

 120 توظيف  من  مكنت  و�لتي 
يف  �جلامعة  طلبة  من  متخرج 
�أن  على  �لتخ�ص�صات  خمتلف 
�رشكة   50 من  �أكرث  �إىل  ت�صل 
حيث   2022 �آفاق  يف  وموؤ�ص�صة 
�مل�صيلة  جامعة  مدير  ك�صف 
�إطار  يف  تدخل  �لتفاقية  �أن 
حميطها  على  �جلامعة  �نفتاح 
بهدف  و�لجتماعي  �لقت�صادي 

تقوية �لعلقات بني �ملوؤ�ص�صتني 
�ن�صغالت  تتقا�صمان  �للتني 
للتقدم  معرفة  وخلق  �ملجتمع 
وحتقيق  بال�صناعة  �لإمام  �إىل 
�لأهد�ف �ملرجوة بالو�صول �إىل 
تقدمي عرو�ص تكوينية  تتما�صى 
وتطوير  �ملوؤ�ص�صة  و�حتياجات 
م�صيفا  �لعلمي  وتثمني  �لبحث 
وقعت  �مل�صيلة  جامعة  �ن 

�ملوؤ�ص�صات  مع  �تفاقية   13
موؤكد�  �لقت�صادية  و�ل�رشكات 
�أبرمتها  �لتي  �لتفاقيات  �أن 
جامعة �مل�صيلة تهدف �إىل تعزيز 
�لعلقة بني �جلامعة و حميطها 
تكوين  خلل  من  �لقت�صادي 
�لتطور�ت  ملتطلبات  ي�صتجيب 

�لقت�صادية �حلا�صلة .

تب�شة

توقع حم�شول بـ900 األف قنطار من احلبوب 

اإبرام 13 اتفافية وتوظيف 120 خريج 

اتفاقية تعاون بني جامعة امل�شيلة و�شركة »مغرب بايب«

خبر في 
صورة العبو عني مران يتذكرون حباري

�لتابعة  �ل�صفلى  �لأق�صام  �لنا�صط يف  مر�ن  فريق عري  لعبو  ين�ص  مل 
للبطولة �لولئية لل�صلف زميلهم علي حباري �لذي و�فته �ملنية �لأ�صبوع 
�إحدى  �مليد�ن خلل  �أر�صية  د�همته على  قلبية  �صكتة  �إثر  �ملن�رشم 
وهم  �مليد�ن  �أر�صية  �لفريق  لعبو  دخل  حيث  للفريق،  �ملباريات 
حزينة  �أجو�ء  و�صط  �لر�حل  �للعب  �صورة  يحمل  قمي�صا  يرتدون 

مّيزت �أر�صية �مللعب.

الرحالت املبا�شرة تلغي
 ترب�ص قطر

تر�جع �لناخب �لوطني جمال بلما�صي عن برجمة ترب�ص حت�صريي 
يف  مقرتحة  كانت  بعدما  �لدوحة،  �لقطرية  �لعا�صمة  يف  للخ�رش 
برناجمه �لتح�صريي حت�صبا مل�صاركة �ملنتخب �لوطني يف نهائيات 
كاأ�ص �إفريقيا للأمم �ملقررة هذه �ل�صائفة يف م�رش، �أين تر�جع عن 
�إقامة �لرتب�ص يف قطر ب�صبب غياب �لرحلت �ملبا�رشة منها نحو 
للمرور  �إثرها  على  مرغمة  �لوطنية  �لعنا�رش  �صتكون  حيث  م�رش، 

بالأردن قبل �لتوجه نحو م�رش.

 كاأقوى الدول العربية يف النفري العام

اجلزائر الثانية عربيا   
فرد  ،  بن�صبة  17.5  مليون  �لثانية   �ملرتبة  �جلز�ئر  �حتلت 
 »GFP« كاأقوى �لدول �لعربية يف �لنفري �لعام وهذ� وفقا ملوقع
�ملخت�ص بال�صوؤون �لع�صكرية يعترب عدد �لأفر�د �لقادرين على 
�مل�صاعدة باملجهود �حلربي نظريا ، بحالت �حلرب من �أهم 
�لعو�مل �مل�صاعدة على �لنت�صار ، ويدخل هذ� �لعامل �صمن 
�أحد �ملوؤ�رش�ت �لتي ي�صنف على �أ�صا�صها �ملوقع قوة جيو�ص 
�لعامل وترتيبها �لعاملي �إىل جانب عو�مل عديدة �أخرى، فعامليا 
تاأتي �ل�صني يف �ملرتبة �لأوىل باأكرث من 600 مليون فرد، يليها 
�لهند و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية ، بينما �حتلت م�رش �ملرتبة 
�لأوىل عربيا  بـ 36  مليون فرد  يف 2019 ،  لت�صجل تفوقها على 
16.1  لتليها  ن�صبة  �صجلت  �لتي  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 
�ل�صود�ن يف �ملرتبة �لر�بعة بـ  15.3  وتاأتي �ملغرب  بعدها بـ 
14.5 ، و�لعر�ق بـ 13.2 و�صوريا بـ 10.7 ،  لتاأتي �ليمن يف ذيل 

�لرتتيب بـ 8.3 .

�حل�صاد  حملة  بر�صم  �صيتم 
�حلايل  �لفلحي  للمو�صم  و�لدر�ص 
بولية تب�صة حتقيق حم�صول مبا ل 
يقل عن 900 �ألف قنطار من �صتى 

�صلب  وقمح  )�صعري  �حلبوب  �أنو�ع 
�ل�صبت  به  �فاد  ما  ح�صب  ولني(، 
�لفلحية، خملوف  �مل�صالح  مدير 
حرمي، و�أو�صح ذ�ت �مل�صوؤول على 

�حل�صاد  حملة  �نطلق  هام�ص 
هذ�  باأن  �لولية  بجنوب  و�لدر�ص 
�ملنتظر  من  �حلبوب  من  �ملنتوج 
»حم�صو�صا«  �رتفاعا  يعرف  �أن 
�لذي  �ملا�صي  باملو�صم  مقارنة 
�ألف   700 حو�يل  حتقيق  عرف 
و�لقمح  �ل�صلب  �لقمح  من  قنطار 

�للني و�ل�صعري.
و�أ�صاف ذ�ت �مل�صدر �أنه مت جتنيد 
لتقوم  �ملخت�صة  �للجان  من  عدد 
�لتي  باملناطق  ميد�نية  بزيار�ت 

�نطلقت بها حملة �حل�صاد و�لدر�ص 
لتتمكن من حتديد �ملنتوج �لفلحي 
كمية  �أن  �إىل  م�صري�  �حلبوب  من 
ت�صاقطت  �لتي  و�لثلوج  �لأمطار 
�لولية خلل  بلديات  عرب خمتلف 
�صهر مار�ص �لفارط �صمحت باإنقاذ 
م�صاحات فلحية و��صعة عانت من 
و�صاهمت  �صنو�ت  لعدة  �جلفاف 
توقع  يف  وفعال«  »مبا�رش  ب�صكل 
�حلبوب  �إنتاج  يف  زيادة  ت�صجيل 

بهذه �لولية �حلدودية.

ب�شكرة 

اإتالف اأزيد من 80 نخلة 
ليلة  �صب  حريق  ت�صبب 
�جلمعة �ىل �ل�صبت بو�حة 
كلم جنوب   100  ( �لفي�ص 
يف  ب�صكرة(  ولية  �رشق 
�تلف 81 نخلة يف ب�صتان 
لدى  علم  ح�صبما  نخيل 
م�صالح �حلماية �ملدنية.

�مل�صدر،  لنف�ص  و��صتناد� 
�ندلعت  �لتي  �لنري�ن  فاإن 
باإحدى غابات �لنخيل �أدت 
�إىل تدمري �لغطاء �لنباتي 

هبوب  �صاهم  وقد  �ملثمر  �لنخيل  من  خمتلفة  �أ�صناف  و�تلف 
�لرياح �لقوية �لتي جتتاح �ملنطقة يف �نت�صار �أل�صنة �للهب حيث 
وجد عنا�رش �حلماية �ملدنية �صعوبة يف تطويق �لنري�ن للحيلولة 

دون �متد�دها للب�صاتني �ملجاورة، ح�صب نف�ص �مل�صدر.

ال�شادرات خارج املحروقات

نقل 700 طن من املنتجات 
اجلزائرية نحو موريتانيا و ال�شينغال

�نطلقت، قافلتان تنقلن 700 طن من �ملنتجات �جلز�ئرية نحو 
�ل�صادر�ت  ت�صجيع  ديناميكية  �طار  و هذ� يف  د�كار  و  نو�ك�صط 
خارج �ملحروقات و �ل�صيا�صة �جلديدة �ملتعلقة بتمركز �جلز�ئر 

يف �إفريقيا، ح�صبما �أفاد به بيان لوز�رة �لتجارة.

ع.ب
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توقعات بف�شل م�شاورات هذا االثنني

بن �شالح يتم�شك ب"حوار الطر�شان"
توقع اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية عي�شى بن عقون ف�شل دعوة امل�شاورات التي دعا اإليها بن �شالح هذا 

االثنني، قد تتبعها ا�شتقالته يف ظل حوار الطر�شان الذي يحاول فر�شه، يف حني تبادرت عدة ردود 
راف�شة من الطبقة ال�شيا�شية.

�شارة بومعزة

ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اعترب 
اجلزائر  بجامعة  الدولية  والعالقات 
مع  له  ات�سال  يف  عقون  بن  عي�سى   3
التي  الت�ساورية  باأن الدعوة  »الو�سط« 
القادر بن  الدولة عبد  لها رئي�س  دعا 
نتائجها  باأن  املقبل،  االثنني  �سالح 
�ستاأتي عك�سية، مو�سحا اأنه من يجب 
الوجوه  بخ�سو�س  ال�سورة  ات�ساح 
دعوتهم،  متت  التي  وال�سخ�سيات 
يعلن  مل  الر�سمي  االإعالم  اأن  خا�سة 
براهيمي  ميلود  وجوه:   3 عن  �سوى 
وزياري وعبد العزيز بليد، وهنا يبقى 
اال�ستفهام حول: ما اإذا ا�ستجابت تلك 
ال�سخ�سيات لدعوة بن �سالح، مرجحا 
ال�سخ�سيات  غالبية  رف�س  طرح 
يربز  مل  االإعالم  اأن  خا�سة  الثقيلة، 

�سوى 3 �سخ�سيات.
واأو�سح اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية اأن ما 
بن  كون  باطل،  فهو  باطل  على  بني 
�سالح مرفو�س �سعبيا، وحتى للمرحلة 
ما  كل  وبالتايل  اأ�سهر  لـ3  االنتقالية 
خمرجات  من  قراراته  عن  يتمخ�س 
للحل  يو�سل  ولن  مرفو�س  هو 
املن�سود، متوقعا اأن تكون اال�ستجابة 
من طرف �سخ�سيات �سعيفة التمثيل، 
لتم  الثقيلة  االأ�سماء  من  كانوا  فلو 
اإبرازها اإعالميا من اأجل اإعطاء زخم 
�سخ�سيات  هم  وبالتايل  للم�ساورات، 
من جمتمع مدين يعمل يف فلك االإطار 
غالبية  اأن  اإىل  باالإ�سافة  الر�سمي، 
االأ�سماء وحتى من املواالة لن تغامر 

با�سمها بندوة مرفو�سة �سعبيا.
هي  العك�سية  النتائج  اأن  واأ�ساف 
�سلبية،  �ستكون  واأنها  املوقف  �سيدة 

الأزمة  �سالح  بن  فيها  ا�ستند  حيث 
الوفاق  ندوة  خالل  من  الت�سعينات 
الوطني 1994، والتي اختزلت ت�سكيل 
له،  جمل�س الوطني االنتقايل وترا�سه 
متجاهال اأن املعطيات تغريت متاما، 
واأن االآن لي�س �رصاع نخب بل حراك 
وال  وا�سحة،  مبطالب  �سامل  �سعبي 

ميكن ا�ستيعابه بهذا ال�سعب.
 

بن فلي�س
وجوه النظام ال�شيا�شي ال تزال 

نف�شها
 

طالئع  حزب  رئي�س  اأعلن  جهته  من 
رف�سه  فلي�س  بن  علي  احلريات 
اال�ستجابة لدعوة رئي�س الدولة، عبد 
ومقاطعة  للت�ساور  �سالح،  بن  القادر 
وتنظيم  حت�سري  هيئة  اجتماع 

االنتخابات.
على  فلي�س  بن  رد  ن�س  واأو�سح 
»الو�سط«  حتوز  والذي  الرئا�سة 
ن�سخة منه، »اأبلغكم باأنني لن اأ�سارك 
من  تنظيمها  املزمع  امل�ساورات  يف 
طرف رئا�سة الدولة والتي دعومتوين 
مع  اأتقا�سم  كمواطن  اإنني  اإليها، 
�سعبنا كل مطالبيه ال�رصعية والعادلة، 
وكم�سوؤول �سيا�سي ميلي علّي الواجب 
وقدراتي  اإمكانياتي  حدود  يف  العمل 
املطالب  هذه  حتقيق  يف  لالإ�سهام 
اجلديدة  للمواطنة  بالن�سبة  الواعدة 
وللجمهورية  والقانون  احلق  ولدولة 

الدميوقراطية احلديثة«.
واعترب بن فلي�س اأن هذه امل�ساورات 
ت�ستبق االأحداث واأنها مغالطة وتغليطا 
اأنها  واأنها خارج مو�سوع ال�ساعة كما 
االأحداث  وت�ستبق  اجلدوى  عك�سية 

�سعبنا  الأن  اأي�سا  وتغليطا  مغالطة 
حماولة  �سوى  الحمالة،  فيها،  يرى 
اال�ستجابة  لتجنب  اأخرى  يائ�سة 
اأنها  كما  احلقيقية؛  ملطالبه  الفعلية 
املو�سوع  الأن  ال�ساعة  مو�سوع  خارج 
وبكل  هو،  اليوم  وباإحلاح  املطروح 
و�سوح، متعلق برئا�سة الدولة ورئا�سة 
واحلكومة؛  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
اأي�سا  اجلدوى  عك�سية  اإنها  واأخريا، 
الأن البلد يف �سباق �سد ال�ساعة واأنها 
ت�سيء ا�ستعمال وقت لي�س لدينا مت�سع 

منه.
الثورة   « فلي�س:  بن  واأ�ساف 
بلدنا  يباركها  التي  الدميقراطية 
تطالب  �رصف  اأميا  بها  ويت�رصف 
�رصاحة وب�سدة برحيل نظام �سيا�سي 
من  وكّبده  طويال  �سعبنا  منه  عانى 
ال  ما  واال�ست�سعاف  والظلم  الغنب 

تطالب هذه  كما  يُح�رص.  وال  يو�سف 
بنف�س  ال�سلمية  الدميقراطية  الثورة 
غري  باالحتكام  والقوة  ال�رصاحة 
املحدود وغري امل�رصوط اإىل ال�سيادة 
لل�سعب  االعتبار  واإعادة  ال�سعبية 
كم�سدر لكل �سلطة«، معتربا اأن رحيل 
رحيل  »اإن  كايف  غري  ال�سابق  الرئي�س 
منّظر ومهند�س هذا النظام ال�سيا�سي 
املرفو�س ال ميكن اعتباره بتاتا زواال 
النظام  لذات  رجعة  دون  رحيال  وال 
متاما  العك�س  على  بل  ال�سيا�سي؛ 
نطق  الذي  ال�سيا�سي  النظام  فاإن 
يزال  ال  عليه  النهائي  بحكمه  ال�سعب 
قائما من خالل وجوه ورموز توا�سل 
اأهم  يف  احلكم  مبقاليد  االحتفاظ 
موؤ�س�سات اجلمهورية وال�سيما رئا�سة 
ال�سعبي  الوطني  واملجل�س  الدولة 

واحلكومة«.
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االأ�سبق  احلكومة  رئي�س  رف�س 
يف  امل�ساركة  بيتور  بن  اأحمد 
الت�ساورية  اللقاءات  �سل�سلة 
الدولة  رئي�س  �سينظمها  التي 
�سالح، مو�سحا  بن  القادر  عبد 
باأن �سبب رف�سه هو اإدراكه باأن 
الو�سع ال�سيا�سي يف اجلزائر ال 
انتخابات  اإىل  للذهاب  ي�سمح 
رئا�سية، موؤكدا باأن اخلروج من 
االأزمة ال�سيا�سة يكون بالذهاب 
ال  مدتها  انتقالية  مرحلة  اإىل 

تقل على 8 اأ�سهر.
عند  االأم�س  بيتور  بن  هاجم 
احلوار  فروم  �سيفا على  حلوله 
اإعالن بن �سالح ا�ستدعاء الهيئة 
الناخبة وحتديد 4 جويلية تاريخ 
اال�ستحقاقات الرئا�سية املقبلة، 
للرئا�سيات،  تر�سحه  م�ستبعدا 
قائال »راأي وا�سح لن اأ�سارك يف 
اال�ستحقاقات املقبلة و اأنا �سد 
تنظيم ّانتخابات رئا�سية بتاريخ 

4 جويلية ».
احلومة  رئي�س  واأو�سح 
القيام  ميكن  ال  االأ�سبق   باأنه 
حتت  رئا�سية  بانتخابات 
�سعبيا،  مرفو�س  نظام  ّاإ�رصاف 
ال�سيا�سي  النظام  باأن  معتربا 
لن يو�سل البالد اإىل بر االأمان، 
م�سددا على �رصورة الذهاب اإىل 
مدتها  تقل  ال  انتقالية  مرحلة 
عن 8 اأ�سهر للخروج من االأزمة 

اإعادة  خاللها  من  يتم  احلالية 
و  االنتخابات  قانون  يف  النظر 
و  االنتخابات  امل�رصفة  الهيئة 
من  اأكرث  خرق  الذي  الد�ستور 

مرة على حد تعبريه.    
و فتح اأحمد بن بيتور النار على 
النظام ال�سيا�سي ورموزه، موؤكدا 
على �رصورة اال�ستجابة ملطالب 
و  له  الراف�س  ال�سعبي  احلراك 
م�سددا  با�ستقالته،  املطالب 
لن  ووجوهه  النظام  بقاء  باأن 
يو�سل البالد اإىل بر االأمان على 

حد قوله.
املوؤ�س�سة  موقف  وبخ�سو�س 
تعرفه  ما  حول  الع�سكرية 
اأو�سح بن  اجلزائر من اأحداث، 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  باأن  بيتور 
روؤ�ساء  كل  عينت  التي  هي 
للم�ساهمة  اإياها  داعيا  الدولة، 
بكل  يختار  ال�سعب  ترك  يف 

حرية ممثله وقائده.
وبخ�سو�س تفعيل املمادة 102 
بيتور  بن  اأو�سح  الد�ستور،  من 
الزالت  اخلام�سة  العهدة  باأن 
تفعيل  عدم  ظل  يف  قائمة 
الد�ستور،  و8  من  املاةد7 
تعي�س  اجلزائر   « م�سيفا 
املرت�سح  دون  خام�سة  عهدة 
موؤكدا  على  ا�ستقال«،  الذي 
�رصورة من رحيل النظام ولي�س 

االأ�سخا�س فقط .

ال�سعبي  باحلراك  يتعلق  وفيما 
مع  باأنه  بيتور  بن  اأحمد  اأكد 
من  تاأطريه  و  احلراك  متثيل 
على  قادرين  اأ�سخا�س  قبل 
النظام  من  للتخل�س  التفاو�س 
الذي  الربنامج  وجت�سيد  القائم 
ذات  ،معلقا يف  ال�سارع  يطرحه 
لقيادة  اإ�سمه  ال�سدد على طرح 
معربا  االنتقالية،  املرحلة  
يف  املرحلة،  لقيادة  رف�سه  عن 
للم�ساعدة  ا�ستعداده  اأكد  حني 
حتديد  و  ت�سخي�س  يتم  حتى 
من  البلد  الإخراج  طريق  ورقة 
احلالية،  ال�سيا�سية  االأزمة 
برنامج  حتديد  داعيا  اإىل 
اأ�سخا�س  وا�سح املعامل  تعيني 
على  قادرين  �سعبيا  مقبولني 
ال�سدد،  ذات  ويف  التفاو�س 
قال املتحدث » احلراك يحتاج 
طريقه  ورقة  لكتابة  خلربة 
كفاءات  تعيني  من  ،والبد 
�سوت  نقل  و  لتمثيله  كفاءات 
احلراك  اأمثل  لن  ،اأنا  ال�سعب 
لكن م�ستعد للم�ساعدة يف كتابة 

ورقة طريقه
لالأزمة،  احلل  �سوؤال حول   ويف 
احلل  باأن  املتحدث  اعترب 
يتناق�س  ال  اأن  بد  ال  ال�سيا�سي 
مو�سحا   ، الد�ستوري ّ احلل  مع 
بان احلل الد�ستوري البد اأن ال 
يتوقف يف تفعيل املادة 102 من 

الذهاب  يجب  اإمنا  الد�ستور،و 
االأزمة  حلل  اأخرى  مواد  اإىل 
 8 و   7 املادة  تفعيل  غرار  على 

من الد�ستور.   
وتطرق رئي�س احلكومة االأ�سبق 
يف  االأعمال  رجال  تورط  اإىل 
على  موؤكدا  الف�ساد،  ملفات 
له  من  كل  حما�سبة  �رصورة 
اإىل  داعيا  بالف�ساد،  عالقة 
الق�سائية  ال�سلطة  بني  الف�سل 
م�سددا  التنفيذية،  ال�سلطة  و 
الق�ساء  على  ا�ستقاللية 
اأخذت  التي  اأموال  ال�سرتجاع 

بدون حق
القائمني يف  باأن  بيتور  بن  واأكد 
كبري  ظل  يف  يعي�سون  احلكم 
،اإدراك  منهم  رهيب  وتخوف 
يكون يف جو  لن  م�ستقبلهم  باأن 
�سقف  ارتفاع  يف  ظل  مالئم 
لكل  الراف�س  ال�سعب  مطالب 

رموز النظام.
واعرتف املتحدث باأن اجلزائر 
 « قائال  خانقة،  اأزمة  تعي�س 
الف�ساد  و  مميعة  الدولة  باأن 
عجز  يف  اجلزائر،  يف  موؤ�س�س 
انخفا�س  التجاري،  امليزان 
قيمة الدينار، م�ساكل يف تركيبة 
اإىل  �رصورة  داعيا   ،« الدولة 
لي�س  و  كله  النظام  ذهاب 

وجوهه فقط.
اإميان لوا�س 

بن بيتور ي�شتبعد تر�شحه للرئا�شيات و ي�شرح

العهدة اخلام�شة الزالت قائمة 
.    مل األتق اجلرنال توفيق منذ كنت رئي�شا يف احلكومة

.    اأنا مع متثيل احلراك  للتخل�س من النظام القائم

متكنت خالل 24 �ساعة االأخرية 
من  الع�سكري  االأمن  م�سالح 
يحملون  اأجنبيا   18 توقيف 
مقدمتها  يف  خمتلفة  جن�سيات 
،بلجيكية  االأمريكية  »الفرن�سية، 
خالل  من  ذلك  و  كندية«،  و 
م�ساركتهم يف م�سريات احلراك 
اإن�سد  حيث  ال�سلمي،  ال�سعبي 
الراجلة  بامل�سريات  املوقوفون 
عرب عدة مناطق من و�سط مدينة 
امل�سالح  تفطنت  حيث  وهران، 
و  لتوجهاتهم  عينها  االأمنية 
التي  التحري�سية  ال�سعارات 
لزرع  الهادفة  و  يرفعونها  كانوا 
العن�رصية  التفرقة  و  الفتنة 
امل�سريات  خالل  العرقية  و 
التحقيقات  ك�سفت  و   ، ال�سلمية 
اأن  لهوؤالء  ال�سماع  عقب  االأمنية 

غري  ملنظمات  ينتمي  بع�سهم 
حكومية تعمل حتت طابع تبادل 
دعم  و  ال�سياحة  يف  اخلربات 
اجلمعيات الفاعلة يف املجاالت 

االإجتماعية و الثقافية .
متوا�سلة  التحقيقات  زالت  ال  و 
الذي  االأجانب  املوقوفني  مع 
يعملون جلهة معينة  اأنهم  يرجح 
ت�سعى  اأجنبية،  خمابرات  من 
لتحويل احلراك ال�سعبي ال�سلمي 
خالل  من  ال�سلمي  م�ساره  عن 
و�سط  ال�سقاق  و  الفتنة  زرع 
لهدف  للو�سول  املتظاهرين 
خلق الفو�سى اخلالقة و االإ�ساءة 
ال�سعب  يقوده  الذي  للحراك 
اجلزائري لالأ�سبوع العا�رص على 
النظام  اإ�سقاط  لغاية  التوايل 

الفا�سد و فلوله املرتب�سة .

االأمن  م�سالح  اأن  بالذكر  جدير 
الع�سكري كانت قد األقت القب�س 
على  الفارط،  االأ�سبوع  بحر 
يف  ين�سط  كان  بطال  اأربعيني 
م�سريات واليتي وهران و �سيدي 
بلعبا�س، يف حني تبني اأنه ين�سط 
رفقة فتاة فرن�سية تعمل ل�سالح 
ال�سهيوين  الكيان  خمابرات 
العثور  مت  اأين  »املو�ساد«، 
و  فيديو  اأ�رصطة  على  بحوزته 
�سور ملناطق ع�سكرية ح�سا�سة 
فيديوهات  و  �سور  و  بوهران، 
ال�سعبي  احلراك  مل�سريات 
ناهيك  ووهران،  ببلعبا�س 
يردد  هو  و  متلب�سا  اإيقافه  عن 
و  عن�رصية  هتافات  و  �سعارات 

حتري�سية .
 اأحمد بن عطية

اأو�سح رئي�س اجلبهة الوطنية 
باأن  تواتي  مو�سى  اجلزائرية 
رف�سه دعوة  امل�ساركة يف بنى 
اللقاءات الت�ساورية لنب �سالح  
عن  يعرب  من�سجم  ،موقف 
املمثلة  القوى  لكل  الرف�س 
باأنه متخندق  ،موؤكدا  للنظام 
لكل  الراف�س  ال�سعب  مع 

امل�سبوهة  االإرتباطات  رموز 
بامل�سالح االأجنبية وبالف�ساد 

و املايل و االأخالقي .
اأكد مو�سى تواتي االأم�س من 
باأن   « »لالأفانا  بيان  خالل 
الهبة ال�سعبية اأعادت للجزائر 
االإنت�سار،معتربا  يف  االأمل 
باأن التحوالت احلقيقة �ستبداأ 

الرموز  هذه  �سقوط  بعد 
عن  ال�سعب  �سلطة  واإر�ساء 
ال�سفافة  االنتخابات  طريق 
و�رصاء  التزوير  عن  بعيدا 

االأمم
اجلبهة  باأن  املتحدث  واأكد 
اأول  اجلزائرية  الوطنية 
العزيز  عبد  رف�ست   من 

ملا   1994 �سنة  يف  بوتفليقة 
الف�ساد  رمزية  من  ميثله 
بالدوائر  م�سبوهة  وعالقات 
باأنه  معتربا   ، اال�ستعمارية 
اأجنبية  �سغوط  نتيجة  جاء 
م�سالح  ميثلون  وفريقه  هو 

هذه الدوائر االأجنبية  .
اإميان لوا�س  

اللجنة القانونية ملجل�س االأمة جتتمع اليوم

ولد عبا�س مهدد برفع احل�شانة الربملانية
.      �شعيد بركات يواجه نف�س امل�شري 

جتتمع اللجنة القانونية ملجل�س 
طلبني  يف  للنظر  اليوم،  االأمة، 
رفع  يخ�سان  يتعلقان  للعدالة 
جمال  عن  الربملانية  احل�سانة 
بركات،  و�سعيد  عبا�س  ولد 
جمل�س  رئي�س  نائبي  ب�سفتهما 

االأمة.
عن  �سيء  »كل  موقع  ونقل 
را�سلت  العدالة  اأن  اجلزائر«، 
حول  االأمة  جمل�س  مكتب 
اجتماعه،  وبعد  الق�سيتني، 
اإىل  امل�ساألة  اإحالة  املكتب  قرر 
التي  القانونية،  ال�سوؤون  جلنة 
من  املقدم  الطلب  اأن  راأت  اإن 
�ستعقد  فاإنها  مقبول،  العدالة 
جل�سة عامة للت�سويت على رفع 
احل�سانة الربملانية، يف حني اأن 
التحقيق  اإطار  يف  تاأتي  الق�سية 
يف ثغرات مالية بوزارة الت�سامن 
ح�سب  التهم  وارتكزت  الوطني، 

امل�سدر على ما جاء يف تقارير 
اخلا�سة  املحا�سبة،  جمل�س 
ل�سنوات  الت�سامن  بوزارة 
الق�سايا  اأن  م�سيفني  ما�سية، 
�سابقني  وزراء  لت�سمل  �ستتو�سع 
عديدين وعلى م�ستوى قطاعات 

متعددة.
وتاأتي الق�سية يف خ�سم حماولة 
على  للتموقع  العودة  عبا�س  ولد 
م�ستوى االأمانة العامة لالأفالن، 
بداية من اجتماع الربملان حول 
بن  وتن�سيب  بوتفليقة  ا�ستقالة 
يزال  ال  اأنه  قال  حيث  �سالح، 
حني  يف  للحزب،  العام  االأمني 
املركزية  اللجنة  الجتماع  دعا 
الوطني،  التحرير  جلبهة 
بعث  حيث  املقبل،  الثالثاء 
اأفريل   17 توقيع  حتمل  بر�سالة 
اجلزائر  وايل  من  رخ�سة  لطلب 
يف  االجتماع  لعقد  العا�سمة، 

املركز الدويل للموؤمترات بنادي 
و�سط  �سطاوايل  يف  ال�سنوبر، 
يعرفها  التي  التجاذبات  حجم 
قيادات  عدة  بني  ما  احلزب 
معاذ  بقيادة  الت�سيري  وتن�سيقية 
بو�سارب، و�سعيا منهم باالإطاحة 
بهذا االأخري، مقابل بروز اأطراف 
لكال  راف�سة  باحلزب  اأخرى 
ال�سابة  الفئة  خا�سة  الوجهني، 
التي كانت ت�سري اجلانب الرقمي 
الر�سمية  وال�سفحة  للحزب، 
االجتماعي  التوا�سل  مبوقع 
باتت  والتي  »فاي�سبوك«، 
واعتبار  ال�سابقة  القيادة  تهاجم 
حماوالت كال الطرفني كمحاولة 
ال�سعبي  احلراك  موجة  لركوب 
الغ�سب  من  الكثري  �سب  الذي 
الهتاف  حد  وبلغ  االأفالن  على 

بـ«اأفالن ديقاج« كل جمعة.
�شارة بومعزة

يحملون جن�شيات فرن�شية، اأمريكية ،كندية و بلجيكية 
توقيف 18 اأجنبيا يف م�شريات

 احلراك ال�شعبي بوهران
.      املعنيون يعملون �شمن منظمات غري حكومية

اأكد تخندقه مع ال�شعب

تواتي يقاطع لقاءات بن �شالح 



تواجه 03 جامعات على الأقل بالغرب 
الحتجاجات  نتيجة  اجلزائري 
من  منعت الطلبة  التي  املتكررة 
خالل  اأ�سابيع   04 �سوى  التمدر�س 
طلبتها  يلتحق  ومل  الأول  الف�سل 
بعد بالف�سل الثاين بفعل ال�رصاعات 
والطلبة  املنظمات  طلبة  بني  ما 
المتحان  وان  خا�سة  الأحرار 
الخت�سا�سات  لبع�س  ال�ستدراكي 
مل جتري كما اأن امتحانات الف�سل 
وهو  يتم  مل  جلامعات اأخرى  الأول 

ما يعد موؤ�رصا خطريا .
وتعد جامعة ح�سيبة بن بوعلي اأكرث 
ال�رصاعات  من  تاأثرا  اجلامعات 
اأ�سابيع   03 اأبوابها  غلق  مت  حيث   ،

بع�س  بفعل  الأول  الف�سل  خالل 
فر�س  يحاولون  الذين  الطلبة 
�سيطرتهم  نتيجة  ال�سابع  الت�سجيل 
الطالبية التي  املنظمات  على 
النجاح  لبلوغ  كمن�سة  ي�ستعملونها 
رف�سته  الذي  الأمر   ، تعب  دون 
تر�سخ  اأن  قبل  البداية   يف  الإدارة 
خالل  ال�رصاعات  لت�ستمر  لهم، 
ال�سنة  الثاين، ما جعل �سبح  الف�سل 
البي�ساء يهدد هذا القطب اجلامعي 
بني  �رصاعات  فيه  اندلعت  الذي 
املنظمات  الأحرار وطلبة  الطلبة 
بزوغ  بعد  املا�سي  الأ�سبوع  خالل 
هذه  اإىل  وت�ساف   ، العام  �سياع 
اجلامعة اأقطاب امللحقة اجلامعية 

اأحمد زبانة بغليزان  والتي بدورها 
خلفية  على  اخلطر  مرحلة  دخلت 
رغم  للطلبة   اجلماعية   املقاطعة 
لكن  للتدري�س   الأ�ساتذة  عودة 
الطلبة وجدوا يف احلراك ال�سعبي  
جو  من  للهروب  الق�سري  الطريق 
الذي  الأمر  والمتحانات   الدرا�سة 
ال�سنة اجلامعية  يهدد بوقف عجلة 
اإىل هذه اجلامعات عدة  ، وت�ساف 
بكر  اأبي  جامعة  من  تخ�س�سات 
درا�سة  يف  تدخل  مل  التي  بلقايد 
وتاأخر  الآن   حلد  الثاين  الف�سل 
ميكن  ل  التي  الدرو�س  يف  كبري 
م�سكل  فهناك  وبهذا  ا�ستدراكها 
والطلبة  الأ�ساتذة  يواجه  عوي�س 

والإدارة على حد �سواء حول كيفية  
التي   ، اجلامعية  ال�سنة  مع  التعامل 
جانب  من   ، املحك  على  �سارت 
بن  جامعات  من  كل  تعرف  اآخر 
اجلياليل  وجامعة  بتيارات  خلدون 
بلة  بن  اأحمد  جامعة  الياب�س وكذا 
م�ستغامن  جامعة  واأقطاب  بوهران 
، هذا ويف حالة اإعالن تاأخر ال�سنة 
مثلما  اأوت  اأو  جويلية  غاية  اإىل 
حدث �سنة 1997 فاإن الأمر املايل 
مديرية  على  خا�سة  خطري  يكون 
�ستتكفل  اجلامعية التي  اخلدمات 
ي�ستوجب  ما  والنقل  الإطعام  بعبء 

ميزانية اإ�سافية .
حممد بن ترار

ف.ن�سرين

واأو�سح عبد احلفيظ ميالط يف ات�سال 
مع جريدة الو�سط اأن الإ�رصاب الذي 
بعد  الدخول  من  يوم  اأول  يف  بداأ 
حوايل  اأ�ساع  يف  ت�سبب  الربيع  عطلة 
الثاين مل  ال�سدا�سي  و  اأ�سابيع  ال�سبعة 
اأ�سابيع مو�سحا  اإل خم�سة  يبقى منه 
ع�رص  اثني  من  يتكون  ال�سدا�سي  اأن 
ن�سفه  ،  من  اأكرث  و�سيعنا  اأ�سبوعا 
لهذا  الوخيمة  النتائج  من  حمذرا 

الإجراء
حال  يف  املتحدث  اأنه  ذات  وقال 

ا�ستمرار الإ�رصاب اإىل غاية الأ�سبوع 
املقبل، �سنقف اأمام خيارين، كل واحد 
الذهاب  اإما  الثاين،  من  اأ�سواأ  منهما 
اإىل �سنة بي�ساء، و�سيكون ذلك مبثابة 
وو�سفه  القطاع  على  عظمى  كارثة 
بالإجراء اخلطري على اجلامعة وقال 
الطلبة  من  كامال  جيال  ي�رص  انه 
الباكالوريا  �سهادة  ناجحي  ي�رص  و 
الثاين  اخليار  اأما   ، املقبل  العام 
الثاين  ال�سدا�سي  متديد  يف  فيتمثل 
�سيوؤثر  الذي  و  العطلة،  بعد  ما  اإىل 
وقال  املقبل،  الدخول اجلامعي  على 
احلالية  الظروف  اأن  الكنا�س  من�سق 

الإ�رصاب  و  اجلزائر  بها  متر  التي 
الذي ت�سهده اجلامعة غري م�سابه لأي 
مطالب  اأن  مو�سحا  �سابق  اإ�رصاب 
الإ�رصابات ال�سابقة كانت بيداغوجية 
هذه  عك�س  غريها  و  اجتماعية  اأو 
اأ�سار  و  �سيا�سي  طابع  ذو  فهو  املرة 
ميالط اأن بع�س اجلامعات مل يقوموا 
زالت  ما  و  ال�ستدراكية  بالمتحانات 
،المتحانات  املناق�سات  الدرو�س 
اإنهاء  اأن  قال  و  غريها  و  النهائية 
اإن  عن  و  �سعب  اآجاله  يف  الف�سل 
اخليارات  هذه  لتفادي  الأمثل  احلل 
قال من�سق الكنا�س ، اأنه يجب العودة 

املو�سم  لإنهاء  الدرا�سة  مقاعد  اإىل 
ب�سكل  عطلة  يف  واخلروج  اجلامعي 
موقف  نتفهم  قائال  اأ�ساف  و  عادي، 
و جلوئهم  ال�سيا�سي  ح�سهم  و  الطلبة 
كل  لكن  �سيا�سي  ت�سامن  لال�سطراب 
ت�سري  لكن  احلراك  تدعم  القطاعات 
القتداء  يجب  و  طبيعية  بطريقة 
كاأ�ساتذة  نحن  قائال  واأ�ساف  بهم 
م�ستعدين ملحاولة ا�ستدراك ما فاتنا 
احلالة  ن�ستطيع يف هذه  و  تاأخري  من 

اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه
الوطني  الحتاد  من  جعفر  عبا�س 

لل�سباب اجلزائري

الطلبة عادوا اإىل مقاعد الدرا�سة
منظمة  قيادي  قال  اأخرى  جهة  من 
اجلزائري  لل�سباب  الوطني  الحتاد 
ا�ستاأنفوا  الطلبة  اأن  جعفر  عبا�س 
المتحانات  باإجراء  وقاموا  الدرا�سة 
ال�ستدراكية م�سريا اإىل حالت �ساذة 
تعكري  يريدون  الذين  الطلبة  تخ�س 

اجلو الدرا�سي لأهداف خا�سة
جامعات  بع�س  تواجه  لالإ�سارة 

نتيجة  البي�ساء  ال�سنة  �سبح  الوطن 
منعت   التي  املتكررة  الحتجاجات 
ثالثة  �سوى  التمدر�س  من  الطلبة 
اأ�سابيع خالل الف�سل الأول ومل يلتحق 
بفعل  الثاين  بالف�سل  بعد  طلبتها 
املنظمات  طلبة  بني  ما  ال�رصاعات 
والطلبة الأحرار خا�سة وان الطلبة مل 
لبع�س  ال�ستدراكي  المتحان  يجروا 

الخت�سا�سات .

الإ�سراب �سل 90 باملائة من اجلامعات

 �ضبح ال�ضنة البي�ضاء يهدد اجلامعات اجلزائرية
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طلبتها مل يدر�سوا �سوى اأربعة اأ�سابيع  

 جامعات تواجه ال�ضنة البي�ضاء بالغرب اجلزائري

حذر عبد احلفيظ ميالط املن�سق الوطني ملجل�س اأ�ساتذة التعليم العايل “كنا�س”، من حالة الن�سداد 
التي تعاين منها اجلامعة و من نتائج الإ�سراب املفتوح للطلبة الذي دخل اأ�سبوعه الثالث بعد العطلة 

الإجبارية التي فر�ست من الوزير ال�سابق ، موؤكدا اأنها ت�سببت يف �سل اجلامعة بن�سبة جتاوزت 90 باملائة.

الوة
ري ع

ت/ب�س

اأكلي   « بجامعة  الأحداث  ت�ساعدت 
حمند اأوحلاج » بالبويرة ب�سكل �رصيع 
الذي  الطارئ  الجتماع  خالل  من 
بحر  واملوظفني  الأ�ساتذة  نظمه 
متخ�ست  والذي  الفارط  الأ�سبوع 
�ستزيد  التي  القرارات  عديد  عنه 
�سيهدد  وتعقيدا  تعفنا  الأمور 
القرار  منها  الدرا�سية  ال�سنة  �سري 
الفوري  بالرحيل  باملطالبة  القا�سي 
من  اأنه  اأكدوا  الذي  اجلامعة  ملدير 
معه  اجللو�س  ال�سبع  امل�ستحيالت 
البيان  ح�سب  احلوار  طاولة  على 
جانب  اإىل  منه  ن�سخة  ت�سلمنا  الذي 
الحتجاجات  �سل�سلة من  الدخول يف 
من  بداية  اجلامعة  رئا�سة  مقر  اأمام 
حال  ويف  اجلاري  اأفريل   17 تاريخ 
مطالبهم  جلميع  ال�ستجابة  عدم 

�سيتم ت�سعيد احلركة الحتجاجية من 
خالل اإعالن الإ�رصاب ال�سامل،وبهذه 
اجلامعة  تتواجد  اخلطرية  التطورات 
على �سفيح �ساخن خا�سة واأن عديد 
الكليات ت�سهد �سلال من اأ�سبوعني حتى 
اأنها متاأخرة جدا يف اإجراء امتحانات 
على  الأول  لل�سدا�سي  ال�ستدراك 
وكلية  القت�سادية  العلوم   كلية  غرار 
بالقطب  الكليات  وبع�س  احلقوق 
اجلامعي ، ومن جهتهم عرب لنا الطلبة 
الو�سط   « يومية  منهم  تقربت  الذين 
�سياع   عن  ال�سديد  خوفهم  عن   «
م�ستقبلهم الدرا�سي خا�سة وان عامل 
موجهني  �ساحلهم  يف  لي�س  الوقت 
م�سلحة  باأخذ  الأطراف  جلميع  نداء 

الطالب فوق كل اعتبار .
اأح�سن مرزوق

املطالبة برحيل املدير

�ضنة بي�ضاء تلوح بجامعة البويرة

اجلمركية  العائدات  ا�ستقرت 
للجزائر يف 78ر159 مليار دج خالل 
�سهري جانفي و فرباير 2019 مقابل 
49ر136 مليار دج خالل نف�س الفرتة 
ارتفاعا  م�سجلة   ،2018 �سنة  من 
علم  ح�سبما  باملائة،  06ر17  قدره 

لدى املديرية العامة للجمارك.
اجلمركية  العائدات  حت�سن  يف�رص 
بارتفاع  هذا، ح�سب امل�سدر ذاته، 
بالدينار  املحررة  الواردات  قيمة 
هذه  قيمة  اأن  حني  يف  اجلزائري، 
ال�سعبة  بالعملة  املحررة  الواردات 

)دولر( �سهدت تراجعا قدره -90ر2 
الأولني  بال�سهرين  مقارنة  باملائة 
تقدير  عن  جنم   2018 �سنة  من 

اأ�سعار ال�رصف دولر/دينار.
47ر867  الواردات  �سجلت  بالفعل، 
مليار دج )32ر7 مليار دولر( خالل 
 2019 �سنة  من  الأولني  ال�سهرين 
)54ر7  دج  مليار  35ر860  مقابل 
مليار دولر( خالل ال�سهرين الأولني 
ارتفاعا  م�سجال   ،2018 �سنة  من 
قيمة  من  باملائة  +83ر0  قدره 

الواردات بالدينار.

التي  العائدات  حت�سن  و�سمح 
ميزانية  بتزويد  اجلمارك  �سجلتها 
مقابل  دج  مليار  ب31ر136  الدولة 
40ر118 مليار دج، م�سجال ارتفاعا 
نف�س  خالل  باملائة  13ر15  قدره 

فرتة املقارنة.
ل�سندوق  املوجهة  العائدات  بلغت 
للجماعات  الت�سامن  و  ال�سمان 
مقابل  دج  مليار  21ر14  املحلية 
ارتفاعا  م�سجلة  دج،  مليار  38ر12 
نف�س  خالل  باملائة  78ر14  قدره 

فرتة املقارنة.

الدورة  اللجنة  اجتماع  يعقد 
ال�ستثنائية للجنة املركزية لالأفالن 
املوؤمترات  بقاعة  الثالثاء  هذا 
بنادي ال�سنوبر ، اأين �سيتم انتخاب 

اأمني عام جديد لالأفالن .
وكان حزب الآفالن قد طلب رخ�سة 
 ، للحزب  ال�ستثنائية  الدورة  عقد 
من  وذلك   ، عليها  املوافقة  ومتت 
اأجل انتخاب اأمني عام جديد للحزب 
ي�سريها  التي  التن�سيق  لهيئة  ،خلفا 
انعقاد  ياأتي  و   ، بو�سارب  معاذ 

املركزية  للجنة  ال�ستثنائية  الدورة 
ا�ستدعاوؤها من  التي مت  و  لالأفالن 
طرف الأمني العام جمال ولد عبا�س 
، يف ظل مطالبة العديد من قيادات 
اأجل  ، من  عليه  الغيورين  و  احلزب 
بني  من  وانت�ساله   ، احلزب  اإنقاذ 
�سمعة  اإىل  اأ�ساوؤوا  الذين  اأيدي 

احلزب .
جمال  لالأفالن  العام  الأمني  وكان 
ولد عبا�س قد توجه بطلب رخ�سة 
لعقد دورة اللجنة ال�ستثنائية للجنة 

هذا  �ستعقد  والتي   ، املركزية 
اأمني عام  اأجل انتخاب  الثالثاء من 
جديد ، كما ياأتي هذا يف ظل ارتفاع 
وثرية املطالبة برحيل هيئة التن�سيق 
التي يقودها معاذ بو�سارب ، اإ�سافة 
اإىل �سعي العديد من قيادات احلزب 
اآخرها  كان   ، املقر  من  طرده  اىل 
اإىل  املنا�سلني  من  العديد  ذهاب 
ال�ستيالء على مقر احلزب بحيدرة 

، قبل اأن يتم اخراجهم .
ع�سام بوربيع 

ال�سابق  الر�سمي  الناطق  اتهم 
ال�سابق،  الوطني  التجمع  با�سم 
وقال  باخليانة  �سهاب،  �سديق 
تريد  اأجنبية  لقوى  عميل  انه 
�رصب ا�ستقرار اجلزائر ووحدتها 
اأنه ل  اأ�ساف  اجلزائر ووحدتها و 
يعمل ل�سالح احلزب بل من اأجندة 

�سيا�سية
با�سم  الر�سمي  الناطق  و�رصح 
�سديق  ال�سابق،  الوطني  التجمع 
وقفته الحتجاجية  �سهاب، خالل 
الأرندي  من  منا�سلني  رفقة 
و  بالرندي  تالعب  اأويحيى  اأن 
الأمني  �سهاب  دعا   كما  منا�سليه 
اأويحيى،  اأحمد  للحزب  العام 
واأ�ساف  الأرندي  من  للرحيل، 
“اأويحيى احتال على ال�سعب وعلى 
اأن  يريد  والآن  برمتها،  اجلزائر 
واملنا�سلني  الأرندي،  يحتال على 
بالكالم  واأغرهم  واملنا�سالت، 
املع�سول، تبني يف الأخري اأنه عدو 

للوطن
الأمني  معار�سو  نظم  ولالإ�سارة 
العام للتجمع الوطني الدميقراطي، 
بقيادة  اأويحيى،  اأحمد  »الأرندي« 
احتجاجية  وقفة  �سهاب،  ال�سديق 
باجلزائر  احلزب  مقر  اأمام  اأم�س 
الأمني  برحيل  مطالبني  العا�سمة 

وحمل  اأويحيى  اأحمد  العام 
�سعارات،  اأويحيى  معار�سو 
مناه�سة له، ومطالبة برحيله، من 
اأويحيى«،  با�ستقالة  »نطالب  بينها 
»ل  اأويحيى«،  يريد  ل  »ال�سعب 
لي�ست  »اويحيى   « لأويحيى« 
بر�سق  البع�س  قام  كما   « �سوريا 
على  ردا  بالياوؤورت  احلزب  مقر 

ت�رصيحات �سابقة لأويحيى .
جناح اأويحي يرد

من جهته رد حزب التجمع الوطني 
بيان  يف  “الأرندي”  الدميقراطي 

ومت  �سديق  �سهاب  وقفة  له،على 
و�سفه بــ”املق�سي من احلزب” و 
اعترب ت�رصفه بح�سد جمموعة من 
الأ�سخا�س بالهمجي وجاء يف ذات 
بح�سد  قام  ال�سهاب  اأن   ، البيان 
تزيد عن 50  ماأجورة ل  جمموعة 
ا اأمام املقر الوطني حلزب  �سخ�سً
على  احلزب  بيان  اأكد  و  الأرندي 
�سالمة القرار الذي اتخذ يف حق 
للجزائر  ال�سابق  الولئي  الأمني 

العا�سمة �سديق �سهاب

ف.ن�سرين 

يف ت�سعيد خطري للمواجهة بينهما

�ضهاب �ضديق يتهم اأويحيى بالعمالة
خالل �سهري جانفي و فرباير 2019 

ارتفاع العائدات اجلمركية بن�ضبة اأكرث من 17 باملائة 

اللجنة املركزية لالأفالن 

دورة ا�ضتثنائية النتخاب اأمني عام جديد



التي  املطرية  الت�ساقطات  عرت 
تهاطلت على والية وهران خالل 24 
اأ�سغال  »بريكوالج«  املا�سية،  �ساعة 
اإعادة تهيئة البالط للواجهة البحرية 
التي  و  وهران،  مدينة  بو�سط 
تبليطها  و  تزينها  عملية  ا�ستنزفت 
ر�سدها  مت  التي  الدينارات  ماليري 
الألعاب  التح�سري  اإطار  يف  للعملية 
املرتقب  املتو�سط  االأبي�ض  البحر 

تنظيمها �سنة 2021.
غ�سبهم  عن  الوهرانيون  عرب  و 
جتمع  جراء  العميقني  وا�ستياوؤهم 
اجلديد،  البالط  فوق  االأمطار  مياه 
الفرق  اأظهرت �سور تك�سف مدى  و 
تكن  مل  الذي  القدمي  البالط  بني 
احلايل  عك�ض  فوقه  تتجمع  املياه 
لعملية  املف�سوح  الغ�ض  يبني  ما 
املواطنون  حمل  و  البالط،  و�سع 
بلدية  مل�سوؤويل  كاملة  امل�سوؤولية 
وهران، كونها اجلهة امل�رشفة على 
موؤ�س�سة  نالتها  التي  ال�سفقة  اإبرام 
ميلكها  املقاوالتية  و  لالأ�سغال 
مع�سكر،  والية  من  ينحدر  برملاين 

و بخ�سو�ض مكتب الدرا�سات فيعود 
الذي �سيطر على  الأحد املهند�سني 
غالبية امل�ساريع بدار االأ�سدين و هو 
ما دفع بالعديد من اأ�سحاب مكاتب 
الو�ساية  منا�سدة  اإىل  الدرا�سات 
حتقيقات  فتح  و  العاجل  بالتدخل 
معمقة يف طريقة اختيار املقاوالت 
العمومية  امل�ساريع  على  امل�رشفة 
املرافق  على  للحفاظ  الرامية 

العامة .
املنتخبني  من  عدد  جهتهم  من 
ببلدية وهران، تربوؤوا من  املحليني 
ما و�سفوه ب�سيا�سة الرتقيع و الف�ساد 
و  البلدي،  باملجل�ض  امل�ست�رشي 
طالبوا عرب من�سورات »مري« وهران 
م�سوؤولية  حمملينه  فورا  بالرحيل 
بلدية  عرب  املحلية  التنمية  تذبذب 

وهران و مندوبياتها 12.
امل�ساريع  مهازل  تتوقف  مل  و 
الألعاب  التح�سري  لفائدة  املوجهة 
عند  املتو�سط  االأبي�ض  البحر 
الواجهة  تهيئة  اإعادة  م�رشوع 
ال�ساطئ  اإىل  امتدت  بل  البحرية، 

وهران،  جوالق  عرب  اال�سطناعي 
نوعه  من  الفريد  امل�رشوع  هو  و 
الوطني،  امل�ستوى  على  الوحيد  و 
الرتكية  ال�رشكة  به  تربعت  الذي  و 
ت�سييد  على  امل�رشفة  »ماك�سيوال« 
من  كلم   9 بطول  االأول  ال�سطر 
و  ميناء وهران  بني  الرابط  الطريق 
الطريق ال�سيار �رشق غرب على طول 
�سدم  حيث   ،3 اأ�سطاره  يف  كلم   24
الوهرانيون من تدفق كميات معتربة 
من مياه ال�رشف ال�سحي، من اأعلى 
روائح  معها  حتمل  التي  و  املنحدر 
و ت�سب هذه  االأنفا�ض،  تزكم  كريهة 
املياه املتعفنة مبا�رشة يف ال�ساطئ 
موؤخرا  تفقده  الذي  اال�سطناعي 
�رشيفي  مولود  الوالية  وايل  من  كل 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  و 
الهيئة  م�سوؤويل  يف ح�سور عدد من 

التنفيذية و م�سوؤول امل�رشوع.
و تخوف الوهرانيون ب�سدة من تدفق 
ال�رشف  مياه  من  معتربة  كميات 
ال�ساطئ  رمال  يف  مبا�رشة  ال�سحي 
و املياه، على م�سافة 600 مرت طوال 

اعتربه  ما  و هو  و 100 مرت عر�سا، 
تتطلب  التي  بالف�سيحة  الكثريون 
امل�سوؤول  قبل  من  حازم  تدخال 
�سوؤون  ت�سيري  عن  االأول  التنفيذي 
عا�سمة الغرب مولود �رشيفي، الذي 
امل�رشوع  بهذا  تغنى  اأن  و  له  �سبق 
الذي من املنتظر اأن يرى النور قبل 
االفتتاح الر�سمي ملو�سم اال�سطياف 
ذات  ك�سف  اأن  بعد  ذلك  و  القادم. 
تقنية  بطاقة  عن تقدمي  امل�سوؤول 
ربط  اأجل  من  جديد  نفق  الإجناز 
لل�سماح  املدينة،  بو�سط  ال�ساطئ 
به  واال�ستمتاع  بزيارته  للم�سطافني 
بعد انتهاء االأ�سغال التي ت�سري بوترية 
النموذجي  امل�رشوع  وهو  جيدة، 
عدد  رفع  يف  �سي�ساهم  الذي 
اأن  خا�سة  وهران،  بوالية  ال�سواطئ 
باإجنازه  تكفلت  ا�سطناعي  ال�ساطئ 
م�ستوى  على  ويقع  تركية،  �رشكة 
�سيتم  الذي  للميناء  الطريق اجلديد 
االأول  �سطره  ا�ستالم  االآخر،  هو 

خالل االأ�سابيع املقبلة.
 �أحمد بن عطية
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حممد بن تر�ر

يزيد  الذين  العمال  واأ�سار  هذا 
باملوؤ�س�سة  عامل  عن  600  عددهم 
اجلهة  م�ستوى  على  تن�سط  التي 
اأجورهم  يتلقوا  مل  الغربية  اأنهم 
منذ عدة �سهور باالإ�سافة اإىل حجز 
دي�سمرب  ل�سهري  الأجورهم  ال�رشكة 
ويناير من ال�سنة املا�سية ، يف حني 
الذين  التجار  املمونون من  اأكد 
ميولون مطعم ال�رشكة انه مل يتلقوا 
نف�ض   ، عدة  اأ�سهر  منذ  اأموالهم 
ال�سيء بالن�سبة للناقلني  املتعاقدين 
الذين  مل  العمال  لنقل  ال�رشكة  مع 
جعل  اأجورهم ما  اأي�سا  يتلقوا 
املوؤ�س�سة  يتعفن داخل هذه  الو�سع 
�سلبا على امل�رشوع  ،ويوؤثر  العاملية 
امل�ساريع  اهم  من  يعد  الذي 
تاأخرا  يعرف  الغربية والذي  باجلهة 
انطلقت  اأ�سغاله  اأن  بحكم  كبريا  
رغم  باملائة  ال80  على   2009 �سنة 
يقدر  له   مايل  ا�ستهالكه  غالفا 
تزال   ال  حيث   ، ملياردج  ب162 
ال�رشكة االيطالية كوندوث تتماطل  
الف�سائح  من  العديد  يف  وتت�سبب 
التي �سبق وان فجرها العمال  ك�سوء 
االأ�سغال والغ�ض فيها وتهريب العملة 

.
يرجعوا  اأنهم لن  العمال  اأكد   وقد 
اأجورهم  تلقي  بعد  اإال  اإىل اأعمالهم 

التي �سارت  ال�رشكة  كاملة  من قبل 
ملغادرة  وت�ستعد  باالإفال�ض  مهددة 
اجلزائر دون اإمتام هذا  ال�سطر  من 
تليالت  واد  بني  الرابط  امل�رشوع 
بوهران  وتلم�سان الذي  يحوى 
امل�ستوى  على  ج�رش  اأكرب 
االأفريقي  مبنطقة �سيدي ال�سنو�سي 
هذا  يحتوي  ب130م  كما  يعد  بعلو 
فنية  منها  من�ساأة   34 على  اجلزء 
جماري  و8  ج�رشا  و26  9خنادق 
املياه   ، والذي كان من املفرو�ض 
2014 مت  �سنة  اال�ستغالل  يدخل  اأن 
اأخر اإىل الف�سل االأول من �سنة 2017 
الذي  الوقت  يف   ، جدوى  دون  لكن 
تنجز  مل  منه  كبرية  اأجزاء  تزال  ال 
وج�رش  تلم�سان  مدخل  غرار  على 
 03 اإىل  العظيم باالإ�سافة  امل�سيق 
تلم�سان ،ومغنية  من  بكل  حمطات 
الذي  الوقت  يف  عبا�ض  والعقيد 

م�رشوع  من  الثاين  ال�سطر  يزال  ال 
ال�سكة احلديدية املزدوج واملكهرب 
الذي يربط مدينة تلم�سان باحلدود 
والذي  66كلم   م�سافة  على  الغربية 
ال  حيث  جدية   ب�سفة  ينطلق  مل 
فقط  رغم  �سطحية  االأ�سغال  تزال 
تو  عمار  للنقل  االأ�سبق  الوزير  ان 
اأعطى انطالقته   يوم 2013/07/9  
 36 ظرف  يف  اإجنازه  يتم  اأن  على 
اإىل  اأ�سغاله  اأ�سندت  �سهر  بعدما 
جممع حداد لالأ�سغال الكربى رفقة 
�رشكة اإ�سبانية خمت�سة ، حيث ر�سد 
مليار  ب117  يقدر  ماليا  غالفا  له 

�سنتيم .
عليه  الذي  تعلق  امل�رشوع  هذا 
امل�سافات  اآفاقا يف اخت�سار  الدولة 
املدن  عن  العزلة  وفك  املدن  بني 
الطريق  على  ال�سغط  وتخفيف 
والتقلي�ض  الوالئية  والطرق  ال�سيار 

يف  وامل�ساهمة  املرور  حوادث  من 
اليوم  ب�رشعة اأ�سبح  الب�سائع  نقل 
مهدد بالتوقف،حيث اأ�سار مهند�سوا 
اإجنازه اأنهم كانوا �سيزودونه  ب�سبكة 
القطارات  لت�سيري  دقيقة  معلوماتية 
اجل�سور  من  كلم  على  17  ويحتوي 
تنطلق  مل  االأنفاق  من  كلم   5 و 
بعد تخلي  االآن  حلد  اأ�سغالها 
تخلت  التي  اال�سبانية  ال�رشكة 
عقدها  عن امل�رشوع ،وف�سخت 
بداية  اجلزائرية يف  مع  الدولة 
امل�رشوع ومت تعوي�سها ب�رشكة تركية 
اليوم مهددة  اأ�سبحت  لكن االأمور 
بعدما  �سبق  بالتعقيد خا�سة 

للم�رشوع اأن توقف عند
مدخل مدينة تلم�سان  ال�رشقي على 
خلفية رف�ض مالك االأرا�سي مبنطقة 
بدخول   لل�رشكة  ال�سماح  الوريط 
ملكيتهم   نزع   ورف�سهم  اأر�سهم 
مببلغ زهيد ال يزيدعن 300 دج للمرت 
املربع الواحد الذي حددته مديرية 
االتفاق  يتم  اأن  الدولة  قبل  اأمالك 
التي  ليظهر  م�سكل  ال�رشعة  معهم 
امل�ساكل  منذ  من  العديد  تعرف 
،هذا  امل�رشوع  انطالقة 
مب�سوؤويل  االت�سال  وقد  حاولنا 
احلياة  للموؤ�س�سة  ال�رشكة  بقاعدة 
حقيقة  من  بال�سف�سيف  للتاأكد 
ا�ستقبالنا  رف�سوا  الو�سعية  لكنهم 

دون تربير .

�لك�شف عن خمباأ به م�شد�س
 ر�شا�س بتيمياوين

العثور على خمباأ )04( كلغ من 
مواد التفجرييف بومردا�س

خالل  و  احلدود  وحماية  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
دورية على ال�رشيط احلدودي ك�سفت مفرزة  م�سرتكة 
 19 يوم    ،6 ع  ن  بتيمياوين/  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض 
ر�سا�ض)01(  م�سد�ض  على  يحتوي  خمباأ   ،2019 اأفريل 
فيما   ، للذخرية   )01( خمزن  و  كال�سينكوف  نوع  من 
ك�سفت ودمرت مفرزة اأخرى ببومردا�ض/ن.ع.1، خمباأ 
التفجري،  مواد  من  كلغ   )04( على  يحتوي  لالإرهابيني 
معدات تفجري، كمية من الذخرية ، مواد غذائية و األب�سة 

واأغرا�ض اأخرى. 
يف اإطار مكافحة التهريب و اجلرمية املنظمة، وبف�سل 
الوطني  للجي�ض  مفرزة  اأوقفت  املعلومات،  ا�ستغالل 
وزو  بتيزي  الوطني  االأمن  اأفراد  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي 
/ن ع 1 �سخ�سا م�سبوها كان على منت �سيارة  حمملة 
من   مكنت  العملية  ممنوعة،  ومعدات  نارية  باأ�سلحة 
حجز )01( بندقية �سيد عيار 16 ميليمرت، )01(م�سد�ض 
اآيل عيار 8 ميليمرت، )03( قنابل م�سيلة للدموع،  )975( 
قر�سا مهلو�سا، )02( خنجرين، )06( هواف نقالة مزودة 
)127.000دج(،  بـ  يقدر  مايل  مبلغ  ذاكرة،  ببطاقات 

جوازي)02( �سفر جزائري و فرن�سي.
يف نف�ض ال�سياق اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي 
بالتن�سيق مع عنا�رش اجلمارك خالل عمليات متفرقة 
بتمرنا�ست و عني قزام/ ن ع 6 ، )20(منقبا عن الذهب 
مولدا   )13( الدفع،  رباعية   )01( �سيارة  وحجزت  
للك�سف  جهاز)01(  �ساغطة،  مطارق   )08( كهربائيا، 
عن املعادن، دراجتني)02( ناريتني، فيما اأوقف عنا�رش 
بوعريريج  برج  و  مترنا�ست  و  بتب�سة  الوطني  الدرك 
�سخ�سني  و حجزت )08( كيلوغراما من الكيف املعالج، 
مبلغ مايل يقدر بـ )570.600 دينار تون�سي( و )699.950 

دينارا جزائريا( و )720( لرت من الوقود.
من جهة اأخرى، ويف اإطار حماربة الهجرة غري ال�رشعية، 
اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي وحرا�ض احلدود 
)14( مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة بكل من 

عني قزام، غرداية و ب�سار.

وكيل �جلمهورية ياأمر باإجر�ء حتاليل 
�لب�شمة �لور�ثية 

اكت�ساف 3 اأجنة جمهولة مب�سلحة 
الطب ال�سرعي مب�ست�سفى وهران

ك�سفت ال�سكوى التي تقدم بها اأحدا الآباء مل�سالح االأمن 
احل�رشي الثاين ببالطو بوهران بخ�سو�ض فقدان جثة 
اإبنه حديث الوالدة مب�سلحة حفظ اجلثث، عن تواجد 
و حفظ  ال�رشعي  الطب  ميتة مب�سلحة  الأجنة  3 جثث 
اأمر  حيث   ، زرجب  بن  اجلامعي  بامل�ست�سفى  اجلثث 
اجلنح  حمكمة  م�ستوى  على  اجلمهورية  وكيل  اأم�ض، 
اأن  »الدي  الوراثية  الب�سمة  حتاليل  باإجراء  بوهران، 
اأي« ملعرفة هوية االأجنة و ت�سليمها لذويها ال�ستكمال 

اإجراءات الدفن .
تاأتي هذه التطورات يف الق�سية عقب اإ�ستدعاء املدير 
لرئي�ض   ، بطواف  احلاج  اجلامعي  للم�ست�سفى  العام 
،و  القابالت  ،و  التوليد  و  الن�ساء،  اأمرا�ض  م�سلحة 
بالقائمني  املنظفات، مرورا  ،و  االأمن  اأعوان  عدد من 
التحقيقات  خل�ست  اأين  ال�رشعي  الطب  م�سلحة  على 
بغرف حفظ  ميتة  اأجنة   3 للعثور على  االأولية  االإدارية 
اأن مولود ال�ساكي قد يكون �سمن  اجلثث ،حيث يرجح 

اأحد االأجنحة الثالثة التي مت الك�سف عنها . 
�أحمد بن عطية

هدد �أكرث من 600 عامل و�لع�شر�ت من مموين �ل�شركة �لإيطالية »كوندوث«�ملكلفة باأ�شغال  �جناز �ل�شكة 
�حلديدية �ل�شريعة يف �شطرها �لر�بط ما بني و�دي تليالت ،وتلم�شان بالحتجاج  نتيجة تعفن �لأو�شاع بهذه 

�ملوؤ�ش�شة �لتي �شارت تعي�س �لإفال�س �ملايل،و�لذي �أ�شبح يهدد بع�شف �مل�شروع �لذي �نتظره �جلز�ئريون �أكرثمن 
04 �شنو�ت �إ�شافية ، خا�شة و�ن هذ� �مل�شروع كان من �ملفرو�س �ن  يدخل حيز �ل�شتغالل بعد 48 �شهر� من تاريخ 

�نطالقته �شنة 2009  بغالف مايل يقدر ب162 مليار دج .

عمال ومموين �ل�شركة يهددون  بالحتجاج  

�سركة كوندوث الإيطالية يف طريق الإفال�س 
.           م�شروع �ل�شكة �حلديدية �ل�شريع »تليالت ـ تلم�شان »مهدد بالتوقف 

كلف 30 مليار �شنتيم بوهر�ن

الأمطار تف�سح "بريكولج" م�سروع تبليط واجهة البحر 
.         مياه �ل�شرف �ل�شحي ت�شب مبا�شرة يف �ل�شاطئ �ل�شطناعي قبل تد�شينه

.         مكتب در��شات ي�شتحوذ على غالبية م�شاريع بلدية وهر�ن ومطالب بالتحقيق



»من  »الو�سط  يومية  علمت   
م�سادر مطلعة ، اأن 2400 �سكن 
الرتبية  لقطاعات  تابع  وظيفي 
التعليم   ، ال�سكن   ، ال�سحة   ،
العايل وقطاعات اأخرى لها �سلة 
بالهيئة التنفيذية بواليات ورقلة 
، مترنا�ست و اأدرار ، ناهيك عن 
النفطية  املوؤ�س�سات  اطارات 
غري  بطريقة  م�ستغل   ، الكربى 
قانونية من طرف متقاعدين اأو 
واليات  نحو  حتويلهم  مت  عمال 
الو�سط ، ال�رشق والغرب ، حيث 
 ، لكرائها  منهم  كبري  عدد  جلاأ 
اأح�ست  فقد  ذلك  مع  موازاة 
من  كبري  عدد  اجلهات  نف�س 
القطاعات  موظفي   ، االإطارات 
الوطنية  ال�رشكات  و  العمومية 
وجدوا  النفطية  املوؤ�س�سات  و 
كراء  حتمية  اأمام  اأنف�سهم 
�سكنات من مرتباتهم ال�سهرية ، 
موؤكدين اأنه من غري املعقول اأن 
الذين حت�سلوا  يرف�س زمالئهم 
التحويل   اأو  التقاعد  على 
باإخالء امل�ساكن التي يتم �سغلها 
معروفة،  تنفيذية  مرا�سيم  وفق 
ت�سوية  �رشورة  على  م�سددين 

حقهم  من  ومتكينهم  امل�سكل 
العديد  اأن  خا�سة  امل�رشوع، 
�سعبة  مالية  بظروف  منهم مير 
وبع�سهم االآخر م�ستخلفون، و يف 
كثري من املرات تتاأخر اخلزينة 

يف �سب خملفاتهم املالية  .
واأكد هوؤالء يف معر�س حديثهم 
مع يومية »الو�سط »، اأن الق�سية 
وت�ستدعي  تطاق  ال  اأ�سبحت 
تدخال جديا و�رشيعا من طرف 
وم�سالح  املعنية  الوزارات 
العدالة ، ال�سيما واأن االأمر يتعلق 

مب�ساكن وظيفية مو�سوعة حتت 
القطاعات  م�ستخدمي  ت�رشف 
ين�س  قانون  وفق  املذكورة  
مدة  انتهاء  وبعد  اأنه  على 
امل�سكن  اإخالء  يتم  اخلدمة 
املهنة،  يف  لزمالء  وتركه 
املت�رشرون  من  طالب  وعليه 
ب�رشورة  املركزية  ال�سلطات 
من  يكابدونه  ما  اإىل  االلتفات 
املع�سلة  جراء  قاهرة  معاناة 
مل  والتي  عنها،  امل�سكوت 
من  املحلية  ال�سلطات  تتمكن 

معاجلتها رغم ع�رشات الر�سائل 
الأ�سحاب  املرفوعة  والنداءات 
القرار، اإال اأن االأمور ظلت على 
حالها ب�سبب متاطل وكذا غياب 
معاجلة  يف  وال�رشامة  اجلدية 
تهدد  باتت  التي  الق�سية  هذه 
اجلبهة  لغليان  و�سيك  بانفجار 
واطارات  ملوظفي  املحلية 
القطاعات املذكورة  التي  ترزح 
الت�سيري  �سوء  اإخطبوط  حتت 
واالإهمال والالمباالة من طرف 

املديريات الو�سية   .

لدائرة  التابعة  اأدل�س  بلدية  تعي�س 
على  مترنا�ست  بوالية  تاظروك 
ب�سبب غياب   ، وقع �سفيح �ساخن 
البلدية  م�سالح  من  حقيقية  اإرادة 
للتكفل اجلاد بان�سغاالتهم القائمة 

.
ادل�س  بلدية  قاطني  نا�سد  
عن  كلم   280 تاظروك  بدائرة 
ت�رشيح  يف  مترنا�ست  والية  مقر 
وايل   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
اجلياليل  دومي  مترنا�ست  والية 
على  االأول  امل�سوؤول  ب�سفته 
التدخل  ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة 
العاجل واإيفاد جلنة حتقيق عالية 
القطاعات  جميع  ت�سم  امل�ستوى 
بيوميات  مبا�رشة  �سلة  لها  التي 
على  للوقوف  املحلي   املواطن 
واخلروق  بالتجاوزات  اأ�سموه  ما 
التي ظل م�سكوت عنها من طرف 
ف�سلت  التي  املحلية  ال�سلطات 
حتريك  عو�س  املتفرج  دور  لعب 
العقار  حلماية  القانونية  االأليات 
يف  لالإ�ستغالل  املوجه  العمومي 
النهب  من  العامة  املنفعة  اإطار 
على  �سلبا  اأثر  الذي  االأمر  وهو   ،
يف  املدرجة  التنمية  خمططات 
يخفي  مل  حيث   ، التج�سيد  اإطار 
من  الكبري  امتعا�سهم  حمدثينا 
حتت  العقار  نهب  ظاهرة  تف�سي 
املحلية  ال�سلطات  وم�سمع  مراأى 

التي و�سفوها بالعاجزة.
من جهة ثانية فقد ا�ستكى قاطني 
الو�سعية  من   ، ادل�س  منطقة 

العيادة  اليها  األت  التي  املزرية 
حتولت  التي  اخلدمات  املتعددة 
و  والالمباالة  االهمال  ب�سبب 
النقائ�س ملجرد هيكل بدون روح 
املزرية  الو�سعية  هذه  اأن  حيث   ،
عناء  لتحمل  املر�سى  الزمت 
للبحث  ال�سفر  وم�سقة  التنقل 
بامل�ست�سفيات  العالج  �سبل  عن 
وهو  تاظروك،  بدائرة  املجاورة 
وتعليمات  تو�سيات  مع  يتنافى  ما 
وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة 
لتقريب  الرامية  امل�ست�سفيات 
ما  خا�سة   ، املواطن  من  ال�سحة 
احلدودية  املناطق  بقاطني  تعلق 

والنائية بجنوب البالد الكبري  .
ت�ساءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
تفاوت  اأ�سباب  عن  حمدثينا 
امل�ساريع  على  الرقابية  االأدوات 
التنموية التي كلفت خزينة البلدية 
النتائج  حتقيق  دون  املاليري 
ال  املثال  �سبيل  وعلى  املرجوة 
ان�ساءه  مت  املدينة  احل�رشمدخل 
عدم  نتيجة  3ا�سهر  يف  و�سقط 

مراقبة امل�سوؤولني املحليني
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
حللحلة  املعنية  ال�سلطات  طرف 
الرتاكمات التي تتخبط فيها بلدية 
ال�ساكنة  على  لزاما  يبقى   ، ادل�س 
الأجل  املزري  الو�سع   معاي�سة 
اأن  علمنا  اإذا  م�سمى، خا�سة  غري 
بات  زمنا  يف  يعي�سون  املواطنني 

يلفظ اأمثالهم  .
�أحمد باحلاج 

ال يز�ل �لغمو�ض يكتنف م�سري 2400 م�سكن وظيفي بواليات ورقلة ، مترن��ست و �أدر�ر، رغم وجود 
�الأدلة �لد�مغة �لتي تثبت ��ستغالل  هذ� �لنمط من �ل�سكنات بطريقة غري قانونية  �سو�ء من طرف 

�ملتقاعدين �أو �لعمال �لذين مت حتويلهم لواليات �أخرى  .

ورقلة ،مترن��ست و �أدر�ر

�أحمد باحلاج 

2400 �سكن وظيفي م�ستغل
 بطريقة غري قانونية 

.       مطالب بتحريك �لقوة �لعمومية الإخالئها من �أ�سحابها 

توزيع  مديرية  اختتمت 
احلملة  بالوادي  والغاز  الكهرباء 
ل�ستاء  التوعوية  التح�سي�سية 
اأ�ساليب  حول   2019/2018
للطاقة  االأمثل  االإ�ستعمال 
اأكرث  ا�ستهدفت  والتي  الغازية، 
األف عائلة م�ستفيدة من  من 50 

�سبكة غاز املدنية بالوالية.
طول  بلغ  فقد  ذاته  ال�سياق  ويف 
يف  االإجمايل  الغازية  ال�سبكة 
الوالية للثالثي االأخري من ال�سنة 
املا�سية 2134.88 كلم ليزداد يف 
الثالثي االأول لهذه ال�سنة وي�سل 
بذلك  ليحقق  كلم   2178.7 اىل 

زيادة بلغت 43.82 كلم.
ملديرية  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
بوالية  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
الوادي ،كانت قد حت�سلت يومية  
»الو�سط« على ن�سخة منه ، فاإن  

اإطار  يف  تندرج   احلملة  هذه 
لتو�سيات  امليداين  التج�سيد 
لل�رشكة  العامة  املديرية 
الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية 
والغاز، املتعلقة بتنظيم حمالت 
الزبائن  لفائدة  حت�سي�سية 
هاته  اإمتيازات  من  امل�ستفيدين 

الطاقة احليوية.
هذه  فقرات  تن�سيط  مت  حيث 
 40 من  اأكرث  عرب  التظاهرة، 
فيها  مبا  تربوية  موؤ�س�سة 
و6  متو�سطة  و15  ثانوية   22
ان  باإعتبار  ابتدائية  مدار�س 
خ�سب  ف�ساء  املوؤ�س�سات  هاته 
لغر�س وتر�سيخ املمار�سات ذات 
تالميذ  وبخا�سة  الوقائي  البعد 
الثانويات، نظرا لقدرة اإ�ستيعاب 
مل�سامني  الطور  هذا  تالميذ 
جهة،  من  املقدمة  االأن�سطة 

وتلقينها  نقلها  على  ومقدرتهم 
لعائالتهم من جهة اأخرى.

كما ا�ستهدفت احلملة ثالث )3( 
مراكز للتكوين املهني والتمهني 
اأكرث من  اإىل  باالإ�سافة  بالوالية، 
م�ساجد  فيها  مبا  م�سجد   23
ت�سمن  كما  االإدارية،  املقاطعة 
جوارية  لقاءات  تنظيم  الربنامج 
بالبلديات  ال�سكنية  االأحياء  يف 
بالغاز  االإ�ستفادة  ال�سيما حديثة 
خالل  من  وذلك  الطبيعي، 
تنظيم » اأبواب مفتوحة » و« اأيام 
عملية  تخللتها  والتي  اإعالمية« 
ومل�سقات حول  توزيع مطويات 
املو�سوع،باملوازاة مع ذلك فقد 
 40 من  اأكرث  املديرية  �سجلت 
خا�سة  االبواب(  )طرق  عملية 
بزيارة الزبائن مبنازلهمبم�ساركة 
االإ�سالميةوخمتلف  الك�سافة 

فعاليات املجتمع املدين.
مركزين  زيارة  اأي�سا  مت  كم 
الكبار  وتعليم  االمية  ملحو 
على  والوادي  كوينني  ببلديتي 
الفئة  الن�ساء هي  فئة  ان  اعتبار 
املدينة  لغاز  ا�ستعمال  االأكرث 
باملنازل وبالتاليفهم بحاجة اىل 
الن�سائح والتوجيهات حول �سبل 
اال�ستعمال االأمثل لهذه الطاقة، 
تقدمي  الفرتة  هذه  يف  مت  كما 
جمموعة من احل�س�س التوعوية 
اجلزائرية  االإذاعة  اثري  عرب 
ان  بالذكر  جدير  الوادي،  من 
حالة  اأي  ت�سجل  مل  م�ساحلنا 
الثالثي  يف  املدينة  بغاز  ت�سمم 
الفارط  املو�سم  من  االأخري 
املو�سم  من  االأول  الثالثي  وكذا 

احلايل.
�أحمد باحلاج 

مديرية توزيع �لكهرباء و�لغاز بالو�دي

70ح�سة حت�سي�سية توعوية يف ال�ستاء املن�سرم

بلدية �أدل�ض بتمرن��ست

و�سط مطالب بتدخل عاجل من طرف 
�ل�سلطات �ملعنية 

نهب العقار وتدهور القطاع ال�سحي 
يفجر االحتقان 

مدخل �ملدينة �سقط بعد ثالثة �أ�سهر من �إجنازه

ثالثي خطري من االأزمة يقتل 
�سكان املنيعة يف �سمت 
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بدائرة  ال�سكنية  االأحياء  دقت 
املنيعة الواقعة على بعد 270 كلم 
غرداية  الوالية  عا�سمة  جنوب 
عدة  جتمع  بعد  اخلطر  ناقو�س 
تلحق  اأن  �ساأنها  من  عوامل 
ج�سيمة  �سحية  و  بيئية  اأ�رشارا 
على  الو�سع  اإ�ستمر  حال  يف 
املعنية  اجلهات  متاطل  و  حاله 
الوالئية  و  ال�سلطات املحلية  من 
لهم  املخولة  �سلطتهم  ب�سط  يف 
املنيعي  ال�ساكن  حلماية  قانونا 

منها قبل فوات االأوان .
�سوارع  و  اأحياء  عدة  تعرف 
االأماكن  غرار  على  باملنيعة 
املحاذية ملقر الدائرة و امل�سجد 
العتيق و ال�سوق الرئي�سي للخ�رش 
و الفواكه انت�سارا رهيبا لالجئني 
�ساحة  من  جعلوا  الذي  اأفارقة 
و�سط املدينة ماأوى لهم و االأدهى 
و االأمر اأنهم �ساروا  يتخذون من 
الطلق  الهواء  و  عمومية  االأماكن 
كمراحي�س لهم و اأمام اأعني املارة 
�سكان  فاإن  اأخرى  جهة  من  و   ،
املنيعة �ساقوا درعا من االنت�سار 

جتمع  التي  للمفرغة  الع�سوائي 
والف�سالت  النفايات  كل اأنواع 
واالأو�ساخ ، ما طبع منظرا مغايرا 
انت�سار  الورود ف�سال عن  ملدينة 
التي كانت �سببا  الكريهة  الروائح 

النت�سار ح�رشة البعو�س .
و  االأحياء  جمعيات  نا�سدت 
والية  وايل  املدين  املجتمع 
و  م�رشي  (  الدين  عز   ( غرداية 
يف  باملنيعة  املحلية  ال�سلطات 
اأجل  من  التدخل  منها  مرا�سلة 
اإنقاذهم من الو�سع البيئي الكارثي 
ال�ستفحال  بوابة  �سيكون  الذي 
منها  بخا�سة  و  معدية  اأمرا�س 
احل�رشات  طريق  عن  املتنقلة 
كاملاالريا ، و الذي يثري الده�سة 
تعي�سه  املزري  الواقع  هذا  اأن 
املناطق احل�سا�سة و الرئي�سية و 
بالرغم من ذلك و خطورة الو�سع 
يحركوا  مل  امل�سوؤولني  اأن  اإال 
يتخبطون  ال�سكان  تاركني  �ساكنا 
االأزمة  ثالثي  خطري  من  يف 

ال�سالفة الذكر .
�سالح ب



 نهب العقار ال�سياحي بهنني 
وبني خالد 

بوالية  ال�ساحلية  املنطقة  تعترب 
مافيا  من  ت�رضرا  اأكرث   تلم�سان  
مدن  اأقامة  مت  حيث   ، العقار 
فو�سوية مبناطق التو�سع ال�سياحي  
ويف ال�سواحل التي كانت منوذجا  
اجلمهورية   رئي�س  قبل  من 
ال�ساحل   حماية  خمطط  �سمن  
اأقدمت  حيث  جدوى   لكن  دون 
امل�سوؤولني  كل  بتواطوؤ  املافيا 
على نهب غابة تاف�سوت وحتويلها 
اإىل بنايات من قبل املافيا  التي 
تواطاأت مع رجال املال واالإدارة 
لنهب  االأرا�سي  و�سكلت خمطط 
العديد  عمد  حيث   ، ال�سياحية 
لت�سهيل  الغابات   حرق  اإىل  منهم 
بعملية   القيام  اأو  البناء  عملية 
ذلك  ورغم  ليال  االأ�سجار  قطع 
�سبات  يف  الغابات  م�سالح  جند 
عميق وال�سلطات املحلية تعرتف 
للخوا�س  تابعة  االأرا�سي  باأن 
متنا�سية اأن الغابة ملكية عمومية 
تابعة  ال�سياحي  التو�سع  ومنطقة 
�سياحية  من�ساآت  الإقامة  للدولة 
�سمن  الرثوة  حتقيق  ل�سمان 
خمطط الدولة الذي يعتمد على 
وال�سناعة  والفالحة  ال�سياحة 
مدينة  اإقامة  مت  هنني  ف�رضق   ،
يف  البلدية  �ساهمت  فو�سوية 
من  خالل  ال�رضعية  اإعطائها 
ربطها  بالكهرباء و�سق الطرقات 
التهريب  بارونات  اأحد  اأن  ، حتى 
قد �سيطر على جزء من ال�ساحل 
املكان  يف  تاف�سوت  �رضق  
اإىل  ،وحوله  "البي�سني"  امل�سمى 
حترك   اأحد  وال  خا�سة  ملكية 
الذي  البارون  هذا  نفوذ  بفعل 
اأمالك  نهب  يف  اأمواله  وظف 
امل�سوؤولني  ذمم  و�رضاء  الدولة 
ل�سمان �سمتهم  وتفادي الدخول 

يف م�ساكلهم .
 

الوردانية ، نهب 09 
هكتارات موجهة للتو�سع 

ال�سياحي   

ك�سفت ر�سالة �سكان �سمال منطقة 
عن  االأول  الوزير  خالد  اإىل  بني 
العقار املدعمة  نهب  �سبكة  قيام 
املجل�س  نواب  احد  قبل  من 
من  هكتارات   09 بنهب  البلدي 
بعد  على  واقعة  الدولة  اأرا�سي 
موجهة  كانت  املياه  من  مرتين 
موردا  وجعله  ال�ساطئ  لتو�سيع 
هاما  خا�سة  و�سياحيا  اقت�ساديا 
يقع  الوردانية  �ساطئ  واأن 

وعني  )تلم�سان  بني  واليتني 
الذي  الوقت  ففي   ) متو�سنت 
حت�سى جهة والية عني متو�سنت 
التابعة لدائرة ولها�سة  باالهتمام 
اقت�سادي  اإىل  مورد  وحتولت 
خالل ا�ستقطاب  هام  من 
البناء  ،غزا  �سنويا  ال�سواح  اآالف 
لبلدية  اجلهة  التابعة  الفو�سوي 
ال�ساطئ  على  وق�سى  خالد  بني 
بوتفليقة  الرئي�س  اأختار  الذي 
حلماية  لتكون  منوذجا  �سواحله 
ودعا  حكمة  بداية  ال�ساحل  يف 
من  بال�سياحة  اإىل  النهو�س 
خالل ا�ستحداث مواقع ال�ستقبال 
ال�سواح ، لكن اأما �سمت ال�سلطات 
توريطها  يف  مت  التي  البلدية 
توظيف  خالل  الق�سية  من 
م�سالح  و�سمت  الفا�سد  املال 
ال�سياحة  مت  ومديرية  الوالية 
تو�سع  منطقة  الق�ساء على 
ال�سياحي  التو�سع  ومعه  ال�ساطئ 
�سكان  اأحالم  على  والق�ساء 
موقعا  ا�ستحداث  يف  خالد  بني 
ال�سياحة  بناء على  العملة  الإن�ساء 
الدولة  خمطط  �سمن  املقررة 
ممن  بع�س  اأن  حتى   ، النا�سئ 
اقدمو  فو�سوية  يقيمون  �سكنات 
اإىل �ساطئ  ال�سبل  على  غلق 
وحرمان  ال�سواح  الوردانية 
حولوه  بعدما  اإليه  النزول  من 
خا�س  �سياحي  اإىل  موقع 
قريبا �سيتحول  اإىل منتجع عائلي 
الرادعة  غياب  القوانني  ظل  يف 
وتورط منتخبني فا�سدين يف نهب 
اأمالك الدولة ومواقع ا�ستحداث 
اىل  يد  الرثوة  وحتويلها 
تبيي�س  اأ�سحاب  من  جمموعة 
اأموالهم  ا�ستغلوا  االأموال الذين 
يف تاأميم مواقع �سياحية عمومية 

وحتويلها اإىل  ملكية خا�سة .

نهب اأكرث من 200هكتار من 
�ساطئي املخلد واقلة 

الوردانية  �ساطئ  عن  بعيد  غري 
حمي  الغربية  ويف  اجلهة  من 
بني خالد  احلدود مابني  بلديتي 
املخلد  �ساطئي  وهنني  جند 
ال�سواطئ  اأهم  اإحدى  واقلة،هما 
لوالية  ال�رضقية  باجلهة  جماال 
تلم�سان ، بحكم اأن هذه املنطقة ال 
تزال بكرا رغم االأهمية ال�سياحية 
لها ملا حتتويه من مواقع خالبة 
الغابة  اخ�رضار  بني  جمعت 
فنية  لوحة  ف�سكلت  البحر  وزرقة 
النا�رضين،هذه  ت�ستقطب  جميلة 
املنطقة التي �سبق لفرقة البحرية 
التابعة خلفر ال�سواحل اأن اأقامت 
ميناء  اإقامة  اجل  من  درا�سة 
باملنطقة  للنزهة  وحتى  جتاري 

ال�سواطئ  اإىل  واإ�سافة  بحكم 
تتوفر   ، الذهبية اجلميلة  الرملية 
يوؤهلها  كاف  على عمق  املنطقة 
اقت�سادي  من  ميناء  ال�ستقطاب 
�ساأنه  النهو�س باقت�ساد املنطقة 
من  تخرجها  قد  حركية  واإقامة 
قوقعة البحر ، لكن كل هذا حتول 
اإىل �رضب من اخليال بع�س ق�ساء 
ال200  عن  يزيد  ما  على  املافيا 
املفرو�س  من  كان  التي  هكتار 
اأن ت�ستقطب امل�ساريع ال�سياحية 
اإىل  حتويلها  ومت  واالقت�سادية 
جتزئات فو�سوية الإقامة جممعات 
�ساأنها  ترخي�س من  بدون  �سكنية 
مبالغ  الدولة  ميزانية  تكلف  اأن 
كان  بعدما  واالإنارة  للتهيئة  كربى 
ينتظر منها اأن تنتج الرثوة �سارت 
تهيئة  الإقامة  املاليري  ت�ستنزف 
لتجمعات �سكانية فو�سوية  ق�ست 
للتو�سع  مناطق  بقي من  على  ما 
مت  وان  �سبق  بعدما  ال�سياحي 
مر�سى  �سواحل  على  الق�ساء 
اأوالد  ،مر�سى  بيدر   ، مهيدي  بن 
وهنني  يو�سع  و�سيدي  عايد  بن 
فو�سوية  �سكنات ،ومدن  واإقامة 
كاملة  �سواحل  بنهب  ختامها  مت 
يف  خا�سة  ملكيات  اىل  وحتويلها 
املحلية  ال�سلطات  �سمت  ظل 

والوالئية .

غابة "ظهر بن بغل"  يف يد 
املافيا

عائلة  الع�رضات من  طالب 
وايل  وزيري  ال�سياحة  عناب من 
ووزيري  اجلديد  تلم�سان  والية 
من  العاجل  بالتدخل  الفالحة 
ال�سياحية  املناطق  اإنقاذ  اأجل 
يو�سع  �سيدي  مبنطقة  والغابية 
يغمرا�سن  دار  لبلدية  التابعة 
اأ�سبحت  والتي  الغزوات  ،دائرة 
قبل  من  لالغت�ساب  تتعر�س 
تقودها  التي  العقارية  املافيا 

با�رضت  التي  البلدية  من  اأطراف 
جذورها  وقلع  الغابات   حرق  يف 
على  �سياحية  �سكنات  الإقامة 
يو�سع  يف  �سيدي  �ساطئ  حواف 
ار�سي ترجع ملكيتها لعائلة عناب 

.
اأن  الر�سالة  اأ�سحاب  واأ�سار  هذا 
املافيا قد قامت باقتالع اأكرث من 
الغابات  الواقعة   من  هكتار   01
مبنطقة "ظهر البغل"غرب �سيدي 
فيال    30 من  اأكرث  يو�سع  واإقامة 
اأ�سبحت  والتي  للخوا�س   تابعة 
الذي  الوقت  يف  باملاليري   تباع  
من املفرو�س اأن هذه امل�ساحات 
قوانني  وعدة  جهة  من  بالد�ستور 
واأنها  الغابات خا�سة  التي حتمي 
اأهم  من  غابة ت�سنف  عن  عبارة 
مت  والتي  املتو�سطية  الغابات 
اأن  قبل  الثمانيات   بداية  غر�سها 
اأنها  كما   ، دقائق  يف  اإبادتها  تتم 
ال�ساحل  حماية  بقانون  حممية 
�سواطئ  من   واتخذ   1999 �سنة 
نفوذ  لكن   ، منوذجا  تلم�سان 
واأباد  القانون   جتاوز  املافيا 
الغابة بعدما �سبق واإن مت اإحراق 
العديد من الهكتارات  يف منطقة 
مديرية  لكن  لتق�سيمها  جماورة  
هذا   ، باملر�ساد  وقفت  الغابات 
رئي�س  عناب  عائلة  واتهمت 
الت�سرت  يف  بالتواطوؤ  البلدية 
على  ردوده  املافيا يف  هذه  على 
والق�سائية  الوالئية  ال�سلطات 
بغياب اأي اعتداء يف الوقت الذي 
نطالب نحن بلجنة حتقيق   لتكون  
فقد  قد  يو�سع  �سيدي  �ساطئ  اأن 
املافيا  ل�سالح  الغربي  جانبه 
بعدما فقد جهته ال�رضقية الإقامة 

ميناء ال�سيد

م�سوؤولون يف قلب الف�سيحة 

و�سوق  م�سريدة  �سواحل  �سهدت 
،ـ  بيدر   ، را�سو  �سايب   ، الثالثة 

للعقار  نهبا  مهيدي  بن  مر�سى 
اأكرث من 300  نهب  ال�سياحي ومت 
هكتار من االأرا�سي الغابية واإقامة 
مت  التي  فو�سوية  �سكنات  بدلها 
تهدمي �سكنات امل�ست�سعفني منهم 
مهيدي  بن  بلدية  رئي�س  قبل  من 
الذي  الوحيد  يعترب  الذي  احلايل 
عك�س  تنفيذية  اإجراءات   اتخذ 
ات�ساح  لكن   ، البلديات  باقي 
تورط عدة م�سوؤولني �سامني منهم  
الذي  امللف  ومنتخبني يف  ق�ساة 
لدى  اجلمهورية  لوكطيل  �سبق 
حمكمة باب الع�سة اأن  فتحه لكن 
النتائج  نتيجة رغم  دقة  اأية  دون 
مر�سى  ففي   ، الوقائع  وحقيقة 
الق�ساء على 300  بن مهيدي  مت 
على  املطلة  الغابات  من  هكتار 
را�سو  و�سا�سي  املر�سى  �سواطئ 
املافيا  طرف  من  ومو�سكاردا 
زحفت  ، يف حني  تدخل  اأي  دون 
وعني  بيدر  ب�ساطئ  املافيا  
التي  املنطقة  على   عجرود 
املدينة  الإقامة  خم�س�سة   كانت 
انتهت عند  التي  ال�سياحية احللم 
 2006 �سنة  اأقيمت  التي  الدرا�سة 
مباليري الدوالرات ،اأكرث من ذلك 
حدود  اإىل  الزحف  و�سل  فقد 
القرى املجاورة لل�سواحل ما قد 
يحرم املنطقة من اية ا�ستثمارات 
ال�سواطئ  يف  ال�سياحة  جمال  يف 
تكون  اأن  املفرو�س  من  التي 
االأجمل  ب�سفتها  للرثوة  موردا 
وب�سوق   ، الوطني  امل�ستوى  على 
على  املافيا   ق�ست  الثالثة 
مبر�سى  اخلا�س  ال�ساحل  حواف 
�سلبته   الذي  عايد   بن  اأوالد 
ال�رضقي  جزئه  التحلية  حمطة 
الق�سايا  بع�س  اأن  ورغم  هذا   ،
والتحقيق  العدالة  اإىل  و�سلت 
على  الت�سدي  ق�سى  النفوذ  لكن 
لهذه املافيا التي تطمح اليوم اإىل 
ال�سيطرة على االأرا�سي ال�ساحلية 
فو�سويا  �ساطئا  ل14   املجاورة 

فو�سوية  كتجزئات  لبيعها 
الدولة يف  والق�ساء على خمطط 
اال�ستثمار ال�سياحي  بعدما عجز  

الكل عن وقف زحفها .

نهب الأرا�سي الفالحية  و 
جتزئات فو�سوية 

على م�ستوى قرية �سيدي  بونوار 
والقوا�سري التابعة لبلدية الرم�سي 
من  العديد  على  الق�ساء  مت 
وحتويلها  الفالحني  الهكتارت  
بدعم  فو�سوية   جتزيئات  اىل 
مل  التي  املحلية  ال�سلطات  من 
اأحد  لتوقيف  �ساكنا   حترك 
من  العديد  نهب  الذي  البارونات 
الهكتارات من االأرا�سي الفالحية  
فو�سوية   جتزيئات  عليها  واأقام 
ت�سويتها  اإىل  ي�سعى  والتي  �سكنية 
البلدية  ال�سلطات  ح�ساب  على 
وبالتواطوؤ مع املنتخبني الذين ال 
هم لهم غري جمع املال والبحث 
م�سالح  وكذا  اأخرى  عهدات  عن 
تتدخل  مل  التي  الوطني  الدرك 
رغم خمالفته  النهب   لوقف هذا 
هذا  اأن  ورغم  حيث  للقوانني  ، 
البارون قد مت توقيفه اإال اأن انه اإىل 
بتجزئات  وقام  الن�ساط  اإىل  عاد 
على م�ستوى  كل من �سبعة �سيوخ 
و�سيدي بن �سياف ببني وار�سو�س 
وزناتة وال اأحد تدخل  ليبقى نهب 
اأ  اأمام  قائم  الفالحية  االأرا�سي 
ال�سيء  نف�س   ، امل�سوؤولني  عني 
ال�رضقي  املدخل  منطقة  تعرفه 
حمامية  اأقدمت  اأين  لتلم�سان 
ال�سلطات  كل  مرا�سلة  على 
الزيتون  حقول  نهب  ملف  يف 
�سكنات  اإىل  مكانها  وحتويل 
مرخ�سة  غري  وجتزئة  فو�سوية 
االأمر  وكاأن  تدخل   اأحد  ال  لكن 
التعليمات  اأحدا رغم  يعني  ال 
ال�سارمة للوزير االأول ، ومبغنية  
على  التو�سع  على  البارونات  قام 
الفالحية  االأرا�سي  اأخ�سب 
فبجوار  املنطقة  اأنحاء  بكل 
نهب  مت  فقد  ال�سيار  الطريق 
اأمام اأعني  غابات �سيدي احلبيب 
امل�سوؤولني  كما  مت التو�سع غربا 
امل�سقي  املحيط  م�ستوى  على 
على  فو�سوية  جتزئات  واإقامة 
التي  الفالحية  االأرا�سي  ح�ساب 
ي�ستوجب التدخل العاجل  لوقفها 
، اأكرث من هذا فقد با�رضت بع�س 
البارونات  من  بدعم  البلديات 
عن  التجزئات  هذه  بت�سوية 
بالكهرباء  حماولة  ربطها  طريق 
واإقامة  ال�سحي  وال�رضف  والغاز 
من  ذلك  يكلف  وما  الطرقات 
دون  للدولة   �سخمة  ميزانية 

ح�ساب .

 فجرت الع�سرات من اجلمعيات الفاعلة بولية تلم�سان ملفات ثقيلة تخ�ص نهب العقار الفالحي وال�سياحي على م�ستوى ولية تلم�سان و التي مت و�سع 
ملفاتها على م�ستوى ديوان الولية ووجهوا ن�سخا منها اإىل وزارة الداخلية وديوان الوزير الأول ملطالبته بالتدخل لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه  قبل فوات 

الأوان خا�سة بعدما تبني تورط م�سوؤولني �سامني يف ق�سايا الف�ساد ونهب العقار من منتخبني وروؤ�ساء جمال�ص وق�ساة 

تلم�سان

حممد بن ترار

نهب 300هكتار من مواقع التو�سع ال�سياحي 
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مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

ال  �أنه  �إىل  �الإ�شارة  وجتدر 
�أو  حمددة  تقدير�ت  توجد 
�أعد�د  لقيا�س  �إح�شائية  �أ�شاليب 
يف  �لنظاميني  غري  �ملهاجرين 
�ملنطقة ككل، نظًر� الأنها عملية 
خارج  جتري  �شكاين  �نتقال 
�لقو�نني و�لنظم �لتي تتيح ت�شجيل 
�ال�شتقبال،  دول  �إىل  �ملهاجرين 
�أعد�دهم،  معرفة  وبالتايل 
عليها  �عتمدو�  �لتي  و�لو�شائل 
�إىل  دولة  من  �نتقالهم  لتي�شري 
جماورة.  غري  �أو  جماورة  �أخرى 
حجم  حتديد  يتعذر  ثم،  ومن 
�لتو��شل  و�شائل  على  �العتماد 
حركة  ت�شهيل  يف  �الجتماعي 
�أن  �إال  �لنظامية.  غري  �لهجرة 
�لتكنولوجي  �الت�شايل  �ملحدد 
�أخرى-  عو�مل  �شمن   – له  كان 

دور يف رفع معدالتها.

خ�سائ�ص مميزة:

�الإنرتنت  م�شتخدمي  تز�يد عدد 
�الجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل 
مقارنة  �لعربية  �لدول  غالبية  يف 
و�لقنو�ت  �الإخبارية  بال�شحف 
�لف�شائية و�ملحطات �الإذ�عية، ال 
�شيما �أن �الأجيال �ل�شابة »رقمية«. 
حرية  �لو�شائل  هذه  عززت  كما 
ن�رش  �أ�شبح  �إذ  و�حلو�ر،  �لنقا�س 
م�شاحة  يف  �شهاًل،  �ملعلومات 
خمتلفة،  وبلغات  حمدودة،  غري 
و�الأ�شكال  �لثابتة  وبال�شور 
�ملتحركة. و�أ�شبح تلقيها مي�رًش�، 
و�رشيًعا، وبتكلفة حمدودة للغاية، 
�ملرئي  �لتو��شل  عن  ف�شاًل 
و�ملكتوب و�ل�شوتي عرب تطبيقات 
»و�ت�س �آب« و«فايرب«، �الأمر �لذي 
ح�شب  �مل�شافة«  »وفاة  �إىل  �أدى 

ما تقول بع�س �الجتاهات.
�شبكات  ل  تُ�شِهّ ذلك،  على  عالوة 
�إنتاج  �إعادة  �لتو��شل �الجتماعي 
�شعيد  على  ون�رشه  �ملحتوى، 
بالن�شبة  يتعذر  ب�شكل  و��شع، 

�ملحتوى  هذ�  تقييم  للم�شتخدم 
خرًب�  كان  �شو�ء  متييزه،  ومدى 
مغلوطة  معلومة  �أو  �شحيًحا 
ا  حتري�شً �أو  جاذبة  دعاية  �أو 
�أ�شبحت  كما  غريه.  �أو  ممنهًجا 
مر�قبة �لف�شاء �الإلكرتوين �شعبة 
ظل  يف  �شيما  ال  للحكومات، 
للمجتمع  �ملت�شاعدة  �ل�شغوط 
يتاح  ال  ما  وهو  �لعاملي،  �ملدين 

لو�شائل �الإعالم �لتقليدية.

م�ؤ�سرات عاك�سة: 

�الإعالم  و�شائل  حلت  وهنا، 
�شبكات  وخا�شة  �حلديثة، 
حمل  �الجتماعي،  �لتو��شل 
يف  �لتقليدية  �الإعالم  و�شائل 
�لب�رشية،  للتحركات  �لرتويج 
خا�شة عرب �لرب و�لبحر، وتقدمي 
كيفية  حول  مف�شلة  تعليمات 
»�شبه  بو�شائل  �لهجرة  حتقيق 
�لد�خلية  وزير  �أ�شار  وقد  �آمنة«. 
بدوي،  نور�لدين  �جلز�ئري 
�لوطنية  �ملوؤمتر�ت  �أحد  خالل 
�لنظامية  غري  بالهجرة  �ملعنية 
�ل�شبكات  �أن  �إىل  موؤخًر�،  عقد 
�أ�شبحت  �الجتماعية يف �جلز�ئر 
�أى   – للمعلنني  مف�شلة  و�شيلة 
�ملهربني- لالإعالن عن خدمات 
حمددة وجذب �ملهاجرين خا�شة 

من فئة �ل�شباب. 
�لد�خلية  وز�رة  حذرت  كما 
من   ،2018 �شبتمرب  يف  �ملغربية، 
»في�س  موقع  على  �الإعالنات 
�لهجرة  على  �مل�شجعة  بوك« 
غري �لنظامية، و�لتي حتدد مكان 
�النطالق يف �ل�شو�طئ �ملغربية، 
�لناظور،  مدينة  من  وحتديًد� 
�أوروبا،  �إىل  �لو�شول  ونقطة 
يف  �شيما  ال  وغريها،  و�الأ�شعار 
على  تقوم  �لتي  �لدعاية  ظل 
برز  بحيث  �آمنة،  �لرحالت  �أن 
تناف�س حاد بني �شبكات �لتهريب، 
�أو �خلدمات.  �الأ�شعار  من خالل 
�لتو��شل  �شبكات  بع�س  وتقدم 
�شاأنها  من  خدمات  �الجتماعي 
قنو�ت  فتح  �ملهاجر عرب  طماأنة 

حتاور مع بع�س �ملحامني تدعي 
�حل�شول  يف  ي�شاعدونهم  �أنهم 

على ما ت�شميه بـ«حقوقهم«.  
�لدولية  �ملنظمة  الحظت  وقد 
�ملو�قع  تكاثر  للمهاجرين 
على  حتر�س  �لتي  �الإلكرتونية 
من  كبرًي�  عدًد�  �أن  كما  �لهجرة. 
�إىل  و�شلو�  �لذين  �ملهاجرين 
�إغر�وؤهم  مت  و�ليونان  �إيطاليا 
�لتو��شل  �شبكات  بو��شطة 
�الجتماعي خا�شة »في�س بوك«، 
بع�س  �قرت�ح  ظل  يف  �شيما  ال 
�ل�شفحات على �شبكات �لتو��شل 
تقدمي خدمات متكاملة للمهاجر 
من �شمان �لدخول لدولة �ملق�شد 
�لعمل،  ورخ�شة  �الإقامة،  �إىل 
�لتعليم  وحتى  �لزو�ج،  ورمبا 
�الأ�شعار  �إعالن  مع  لالأطفال، 
ولالأطفال.  و�لعائالت،  للفرد، 
�ملوؤ�ش�شات  بع�س  ا  �أي�شً وتهتم 
بكيفية  �الأوروبي  �الحتاد  د�خل 
يف  �الإنرتنت  ��شتخد�م  مو�جهة 
�لالجئني  وتهريب  �لب�رش  جتارة 
من  �لقادمة  �لرحالت  وخا�شة 
تركيا وليبيا ودول �شمال �إفريقيا.

وبرزت �أبعاد �لدور �لذي تقوم به 
يف  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
يف  �لنظامية  غري  �لهجرة  تي�شري 
ما  نحو  على  �لعربية،  �ملنطقة 

تو�شحه �لنقاط �لتالية:

خريطة الهجرة:

حول  عملية  ن�شائح  تقدمي   -1
كيفية �لو�شول من �لدول �لعربية 
عربت  ما  نحو  على  �أوروبا:  �إىل 
عنه �شفحة »�لطريق �إىل �أوروبا« 
ف�شبكات  بوك«.  »في�س  على 
تقدم  �الجتماعي  �لتو��شل 
خريطة �لطريق من دولة �الإر�شال 
حمطة  �إىل  �لعبور  بنقاط  مروًر� 
�لو�شول، مع حتديد �ملناطق �لتي 
و�أ�شعار  بها  �ملرور  جتنب  يتعني 
و�إتاحة  �ملختلفة  �لعبور  و�أ�شكال 
ب�شيا�شات  �ملتعلقة  �ملعلومات 
تتبعها  �لتي  �لهجرة  مكافحة 
خفر  وقو�ت  �الأمنية  �الأجهزة 
�حلدود  و��شتخبار�ت  �ل�شو�حل 
يف �لدول �ملختلفة، بل �إن مو�قع 
�الإر�شاد�ت  بع�س  تقدم  عديدة 

لكيفية جتنب �لرتحيل. 

روابط اجل�ار:

بني  �الت�شال  حلقات  تد�شني   -2
�لنظامية:  غري  �لهجرة  رفقاء 
�لتو��شل  �شبكات  حتاول  ما  وهو 
عرب  به  �الهتمام  �الجتماعي 
كيفية  حول  معلومات  حت�شيل 
من  يت�شلون  ومبن  �لهجرة، 
�لو�شول.  وبعد  �لهجرة  �أجل 

يف  �ل�شباب  ي�شافر  ما  فغالبًا 
من  �الأ�شدقاء  من  جمموعات 
�أو  نف�شها  �ملحافظة  �أو  �لقرية 
مما  جماورة،  �أخرى  مناطق  من 
ما  وهو  بالطماأنينة،  ي�شعرهم 
ي�شري �إليه م�شمون نظرية �ل�شبكة 
�لتي   ،Network Theory
�ل�شخ�شية  �لعالقات  على  تركز 
�لتي  �ملهاجرين،  ل�شبكات 
و�ملهاجرين  �ملهاجرين،  تربط 
و�ملهاجرين  �ل�شابقني، 
يف  �ملهاجرين  وغري  �ملحتملني، 

دول �مل�شدر و�ملق�شد.

جتارة رابحة:

بني  �الت�شال  و�شائل  تعزيز   -3
و�ملهاجرين:  �لتهريب  �شبكات 
�أدو�ر  تعاظم  يعك�س  ب�شكل 
�ل�رشعي،  غري  �لت�شفري  �شبكات 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  لي�س 
�ل�شعيدين  على  و�إمنا  فح�شب، 
حيث  ا،  �أي�شً و�لدويل  �الإقليمي 
وحمامني  �شفر،  وكالء  ت�شم 
ت�شغيل،  ومكاتب  وم�رشفيني، 
ووكالء  فوريني،  ومرتجمني 
�إىل  لنقلهم  و�شائقني  �إ�شكان، 
فنادق  وموظفني  �لتجميع،  نقاط 
يك�شف  نحو  على  ال�شتقبالهم، 
و�لتخطيط  و�لتنظيم  �الإتقان 
�ملحكم من جانب �لقائمني على 
يجعلها  ما  وهو  �ل�شبكات،  تلك 
عملية متعددة �الأطر�ف، وت�شكل 
خطوط  تتطلب  متكاملة  حزمة 
�ت�شال حديثة وفورية بني �أع�شاء 
هذه  �أن  �شيما  ال  �ل�شبكة،  هذه 
من  طائلة  �أرباًحا  حتقق  �لتجارة 

»جذب �لزبائن«. 

الفردو�ص الأوروبي:

4- �لرتكيز على �ل�شورة �لذهنية 
ت�شري  �ملق�شد:  بدولة  �ملرتبطة 
توظيف  �إىل  �لكتابات  بع�س 
يف  �الجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 
ت�شويق خدمات �شبكات �لتهريب 
�لو�شطاء  بع�س  ن�رش  عرب 
معامل  ب�شور  مرفقة  �إعالنات 
�إبهار  بهدف  �شهرية،  �أوروبية 
عن  �لوردية  بال�شور  �لباحثني 
دول �ملق�شد، مبا يجعل �لهجرة 
نظامية  غري  كانت  لو  حتى   –
�لو�شيلة  على خماطر-  ومنطوية 
ثورة  لها، ملو�جهة  وفًقا  �ملثلى، 
لدى  خا�شة  و�لتوقعات،  �الآمال 
لفر�شة  و�لفاقد  �ملتعلم  �ل�شباب 
�لعربية،  �لدول  بع�س  يف  عمل 
وت�شجيعهم على �لرحيل للو�شول 
�إىل ما تطلق عليه هذه �ل�شبكات 

»�لفردو�س �الأوروبي«. 

اأثر املحاكاة:

للتحوالت  مناذج  نقل   -5
بعد  و�القت�شادية  �الجتماعية 
عك�شه  ما  نحو  على  �لعودة: 
»في�س بوك«، على �شبيل �ملثال، 
ز�د  �لتي  �لقرى  لبع�س  بالن�شبة 
من  �لنظامية  غري  �لهجرة  تدفق 
�لفقر  من  للتحول  �شبابها  جانب 
�لفاح�س.  �لرث�ء  �إىل  �ملدقع 
�لدر��شات  من  لعدد  ووفًقا 
برز  فقد  و�مليد�نية،  �ملكتبية 
�ملعي�شة  �أمناط  يف  جلًيا  ذلك 
يف  �ت�شحت  و�لتي  د�خلها، 
�ملحالت �لتجارية �لتي ��شرت�ها 
�لعائدون من �أبناء تلك �لقرى من 
ف�شاًل  �الأوروبية،  �لدول  بع�س 
�لفاخرة  �ملباين  �متالك  عن 
و�رش�ء  �ل�شاهقة،  و�لعمار�ت 
حمالت �لذهب و�ل�رش�فة و�رش�ء 
�ل�شيار�ت �لفارهة خالل �ل�شنو�ت 

�ملا�شية. 
من  �لعديد  دفع  يف  ذلك  و�شاهم 
�إىل  �لعمل  عن  �لباحث  �ل�شباب 
ذ�ته،  �الأ�شلوب  �تباع  حماولة 
�لنفاذية  �أثر  عليه  يطلق  فيما 
به  قامت  ما  وهو  �النت�شار،  �أو 
�الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
يف  �لتغري  مظاهر  عر�س  عرب 
خمتلفة.  و�أ�رش  �أفر�د  �أحو�ل 
حتويالت  تعد  �ل�شياق،  هذ�  ويف 
من  �أكرث  �لنظامية  غري  �لهجرة 
يف  �لنظامية  �لهجرة  حتويالت 
�القت�شاد  وهو  �الأحيان،  بع�س 
 New جلديد للعمالة �ملهاجرة�
 Economics Of Labor

.Migration

اأدوار مقابلة:

�شبكات  تعد  مل  �لقول،  خال�شة 
و�شائل  �أو  �الجتماعي،  �لتو��شل 
مو�قع  جمرد  �جلديد،  �الإعالم 
لها،  دوًر�  ثمة  �إن  بل  للدرد�شة، 
مكافحة  يف  �ملقابلة،  مبفهوم 
وفهم  �لنظامية،  غري  �لهجرة 
روؤية  جانب  �إىل  �أبعادها، 
فيها،  ثقته  ومدى  جمهورها، 
على  عليها،  �عتماده  درجة  �أو 
لالأطر�ف  فر�شة  ميثل  قد  نحو 
غري  �لهجرة  مبكافحة  �ملعنية 
�لتي  �لعو�مل  ملعرفة  �ل�رشعية، 
تدفع �ملو�طنني، وخا�شة �ل�شباب 
�لنظامية  �لهجرة غري  �إىل  منهم، 
مناق�شات  و�إجر�ء  �أوروبا،  �إىل 
�إقليمية مو�شعة ملو�جهة �لعو�مل 
تخطي  �إىل  تدفع  �لتي  �مل�شرتكة 
�حلو�جز �الأمنية وت�شهيل �لهجرة 
مو�قع  ور�شد  �لنظامية،  غري 
باعتبارها  �لتهريب  �شبكات 
مثل  فيها  مرغوب  ح�شابات غري 

�الأخذ يف  �الإرهابية، مع  �ملو�قع 
تفتح  �ل�شبكات  هذه  �أن  �العتبار 

ح�شابات جديدة.
فعلى �شبيل �ملثال، �أطلقت وز�رة 
يف  �مل�رشيني  و�شئون  �لهجرة 
�شعار  حتت  قومية  حملة  �خلارج 
و�شاور(،  فكر  تهاجر..  ما  )قبل 
تعتمد على جميع و�شائل �الإعالم 
�الجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل 
�لهجرة غري  للك�شف عن �شبكات 
بجماعات  وعالقتها  �لنظامية 
وتنظيمات  �ملنظم  �الإجر�م 
وهنا،  للحدود.  �لعابر  �الإرهاب 
مر�كز  تد�شني  �لبع�س  يقرتح 
للتوثيق �الإعالمي يف �لدول �لعربية 
�الأكرث ت�شديًر� للمهاجرين، بحيث 
و�إذ�عية  تليفزيونية  بر�مج  تبث 
�ملدونات  تقوم  ق�شرية،  و�أفالم 
�ل�شبكات  ومو�قع  �الإلكرتونية 
ن�رشها  باإعادة  �الجتماعية 
عدم  على  �ل�شباب  مل�شاعدة 
�لوقوع يف بر�ثن �شبكات �جلرمية 
�ملنظمة �لتي ت�شتغل �ملهاجرين 

غري �لنظاميني.
�لتو��شل  �شبكات  تركز  وبالتايل، 
�الجتماعي، �لتابعة للحكومات �أو 
بتلك  �الأفر�د �ملوؤثرين �ملهتمني 
�أو  �الأخبار  ن�رش  على  �لظاهرة، 
�الجتاهات  بع�س  عليه  تطلق  ما 
�ملتعلقة  �ملاأ�شاوية«  »�لنهايات 
باملهاجرين غري �لنظاميني، مثل 
�ال�شتعباد  �أو  �ل�شجن  �أو  �ملوت 
يف �لوظائف �أو �لت�رشد يف �لدول 
�مُل�شتقِبلة �أو �ال�شتغالل من قبل 
ك�شف  مع  �الإرهابية،  �جلماعات 
يخ�س  فيما  �ملهربني  حقيقة 
�ملهرتئة،  و�لبو�خر  �الحتيال، 

و�شرت�ت �لنجاة غري �ملجهزة.
باأن  �لقول  ميكن  ال  �أنه  غري 
�لتو��شل  �شبكات  مو�جهة 
�لق�شاء  �إىل  توؤدي  �الجتماعي 
�إذ  �لنظامية.  غري  �لهجرة  على 
�شببًا  لي�شت  �ل�شبكات  هذه  �أن 
رئي�شًيا يف تفاقم معدالت �لهجرة 
عن�رًش�  تعد  بل  �لنظامية،  غري 
�لو�شول  يتعني  وهنا،  م�شاعًد�. 
يف  �لر�غبني  �أو  �ملر�شحني  �إىل 
�لتي  �لو�شائل  بنف�س  �لهجرة 
ثم،  ومن  �ملهربون.  ي�شتخدمها 
هذه  به  تقوم  �لذي  �لتحكم  فاإن 
�لدولة �أو تلك يف �لف�شاء �لرقمي 
بل يحد  �لظاهرة  يق�شي على  ال 
مرهونة  مو�جهتها  وتظل  منها، 
كة  �مُلحِرّ �لدو�فع  مع  بالتعامل 
�جلذب  عو�مل  يخ�س  فيما  لها، 
�لطرد  وعو�مل  �الإر�شال  دول  يف 

يف دول �الإر�شال.
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تاأثري و�سائل التوا�سل االجتماعي على 
زيادة الهجرة غري النظامية باملنطقة

ت�ساهم و�سائل اأو �سبكات الت�ا�سل الجتماعي، مثل »في�ص ب�ك« و«وات�ص اآب« 
و«ان�ستجرام« و«ي�تي�ب«، يف زيادة معدلت الهجرة غري النظامية، الفردية 

واجلماعية، التي تتجه من الدول العربية )حمطات النطلق( ومتر من خلل دول 
لة لها )الأوروبية بالأ�سا�ص(، وب�سفة  العب�ر حتى ت�سل اإىل دول املق�سد اأو الدول املُ�ستقِبِ
خا�سة بعد حت�لت عام 2011، وفًقا ملا ت�سري اإليه بع�ص الدرا�سات امليدانية والكتابات 
الإعلمية، حيث اأدى التط�ر التكن�ل�جي واملعريف املت�سع يف عامل الي�م اإىل ت�ساعد 

تاأثري اأ�ساليب الهجرة غري النظامية.
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بقلم:  عي�سى قراقع

اعتقد  ما  على  ارتبط  اأفريل   17
الثورة  وتفجر  بانطالق  تاريخيا 
عام  اأفريل   17 يف  الفل�سطينية 
1936 والإ�رضاب والع�سيان ال�سامل 
الفل�سطيني  ال�سعب  نفذه  الذي 
�سيا�سة  �سد  �سهور   6 ملدة 
الداعمة  الربيطاين  النتداب 
واعتداءاتها  ال�سهيونية  للع�سابات 
للهجرة  والداعمة  فل�سطني  على 
ال�سهيونية لفل�سطني جت�سيدا لوعد 

بلفور امل�سوؤوم.
لأطول  م�سهود  يوم  هو  اأفريل   17
يف  مدين  وع�سيان  ومترد  اإ�رضاب 
ال�سيا�سة  �سد  احلديث  التاريخ 
واحلركة  الربيطانية  ال�ستعمارية 
ال�سهيونية، بعد ان طفح الكيل من 
تهدد  وخماطر  وممار�سات  فظائع 
مذابح  من  الفل�سطيني  الوجود 
واإعدامات  واعتقالت  بيوت  وهدم 
اليهود  ل�سالح  لالأرا�سي  و�سلب 

وم�رضوعهم ال�ستعماري 
لنداء  ال�سدى  رجع  هو  اأفريل   17
�سجن  يف  امل�سنوقني  الأ�رضى 
الربيطاين،  النتداب  عهد  يف  عكا 
احلرية  لإن�سان  التاريخي  وال�سوت 
واأر�سه  اإن�سانيته  عن  الدفاع  يف 
يف  وقاتلوا  ا�ست�سهدوا  ملن  وفاء 
وملن  فل�سطني،  وجبال  �سهول 
حتملوا العذابات والآلم يف �سجون 

النتداب وزنازينه املوح�سة.
17 اأفريل هذا العام يذكر العامل ان 
مليون فل�سطيني زجوا يف ال�سجون 
الإ�رضائيلي،  الحتالل  بداية  منذ 
ل  الفل�سطيني  ال�سعب  كفاح  وان 

ال�ستقالل  اجل  من  متوا�سال  زال 
زالوا  ل  الأ�رضى  وان  واحلرية، 
ي�سقطون يف املع�سكرات والزنازين 
وان  وقتال،  ومر�سا  وتعذيبا  قهرا 
الإرادات الفل�سطينية مهما ا�ستدت 
ال�سعاب ل زالت تقرع على جدران 
وك�رض  للحرية  وتهتف  ال�سجون 

القيود.

مل  الذي  التاريخ  هو  اأفريل   17
يتوقف، هو الزمن الذي مل يتجمد، 
بلحمه  امل�ستبك  املنا�سل  هو 
هو  اإجازة،  ياأخذ  ومل  وجوعه 
الإ�رضابات  املواجهات امل�ستمرة، 
�سهدتها  التي  والفردية  اجلماعية 
�ساحات ال�سجون ول زالت جذوتها 
الفل�سطيني  ال�سعب  هو  م�ستعلة، 
براثن  من  للخال�ص  ي�سعى  الذي 
وفتاة  وطفل  ام  كل  هو  الحتالل، 
بيت وحارة  و�ساب وعجوز، هو كل 
و�رضخة ووجع، هو الأغنية ونافورة 
تك�سف  التي  احلقيقة  هو  الدم، 
الحتالل  لدولة  الب�سع  الوجه 
�سعبنا  �سد  املنظمة  وجرائمها 

الفل�سطيني.
الأعلى  التجلي  هو  اأفريل   17
الفل�سطيني  الإن�سان  لإن�سانية 
ل�سيا�سة جتريده من  يت�سدى  الذي 
اإن�سانيته ول�سيا�سة التعامل معه كاأنه 
القيمة  وهو  الب�رض،  بني  من  لي�ص 
ولالإن�سانية  لالإن�سان  املقد�سة 
وللقيم الأخالقية والعدالة الكونية، 
لهذا فهو �سوت كل حر يف كل مكان، 
�سوت كل �سعب ي�سعى حلق تقرير 
م�سريه ورفع الظلم وال�سطهاد عن 

كاهله.

ظل  يف  ياأتي  العام  هذا  اأفريل   17
الثانية  والكرامة  احلرية  اإ�رضاب 
يف ال�سجون حتت �سعار ل تفاو�ص 
على ن�سبة الكرامة، لن الكرامة ل 
كرامة  فاإما  جرعات،  على  تعطى 
احلرية  اإما  املواجهة،  واإما  كاملة 
كرامة  على  م�ساومة  ل  املوت،  اأو 
ل  امل�رضوعة،  وحقوقه  الإن�سان 
الكرامة،  خ�سارة  عن  يعو�ص  �سيء 
ل الأكل ول وفرة العي�ص ول الطعام 
فال�سجن  ال�سكلية،  التح�سينات  ول 
اجلالد،  هو  واجلالد  ال�سجن،  هو 
فاألف يوم من اجلوع بكرامة اأف�سل 
حتت  ال�سجن  يف  واحد  يوم  من 

ال�سياط والهانة.
التي  الأرواح  عودة  هو  اأفريل   17
تبحث عن ال�سالم احلقيقي، اأرواحنا 
ذاك  اأو  احلاجز  هذا  عند  تقف 
اأرواحنا  معدومة،  ذبيحة  مقتولة 
�ساحة  يف  وم�سلوبة  م�سبوحة 
التحقيق،  غرف  ويف  امل�سكوبية 
اأرواحنا حمجوزة يف مقابر الأرقام، 
اأرواحنا قلقة متمردة تنتظر ب�سرب 

ان يحاكم القتلة واجلالدين.
الدائمة  املعركة  هي  اأفريل   17
فا�سية  دولة  اإىل  حتولت  دولة  �سد 
وحو�سا  �ساروا  جنودها  عن�رضية 
وبربرية،  بهيمية  ممار�سات  برية، 
اإن�سانية،  ونوازع  اأخالق  بال  دول 
متار�ص جرائم احلرب وجرائم �سد 
متوح�سة  طاغية  دولة  الإن�سانية، 
خطابات  حتركها  املنطقة،  يف 
اإىل  والدعوات  العنيفة  الكراهية 
الوجود،  من  الآخرين  واإلغاء  القتل 
وامل�ستوطنات  املع�سكرات  دولة 
امليدانية،  والإعدامات  وال�سجون 

والأمن  ال�سالم  على  الآن  الأخطر 
يف العامل.

يف  العنيدة  قوتنا  هي  اأفريل   17
والدفاع  القرا�سنة  دولة  مواجهة 
و�سهدائنا  اأ�رضانا  مكانة  عن 
الوطنية  رموزنا  عن  وجرحانا، 
واجلرحى  وال�سهداء  فالأ�رضى 
اأبو  الرئي�ص  قالها  منلك،  ما  اأغلى 
مازن، واأ�رضانا هم �سهداء مع وقف 
عمار،  اأبو  الرئي�ص  قالها  التنفيذ 
وهي امتحان اجلدارة لكل مقومات 
املجتمع الدويل للتحرك بو�سع حد 
العن�رضية  والقوانني  للت�رضيعات 
املت�ساعدة املعادية حلقوق �سعبنا 
وحقوق الإن�سان ولكل القيم النبيلة.
املعركة  هو  العام  هذا  اأفريل   17
الفا�سلة على �رضعية ن�سال ال�رضى 
ومكانتهم القانونية، فال�رضائيليون 
من  ال�رضى  جتريد  اىل  ي�سعون 
لالحتالل  مقاومتهم  م�رضوعية 
واملجرمني،  بالرهابني  وو�سمهم 
دفاعا  ا�سبح  ال�رضى  عن  فالدفاع 
ال�سعب  ون�سال  وتاريخ  م�سرية  عن 
الفل�سطيني احياًء و�سهداء وت�سديا 
ال�رضائيلي  وال�ستهداف  للقر�سنة 
�سد  الوطني  كفاحنا  بتجرمي 

الحتالل.
17 اأفريل هو اأطول تاريخ م�سجون 
وماهر  يون�ص  كرمي  هو  العامل،  يف 
والع�رضات  الربغوثي  ونائل  يون�ص 
الذين يق�سون اكرث من ربع قرن يف 
التاريخ؟  ال�سجون، فمن يحرر هذا 
اللوز  ربيع  يف  �رضاحه  يطلق  ومن 
للحب  العط�سى  والأر�ص  والزعرت 
الوا�سعة  ولل�سماء  واملطر  والفاأ�ص 

بال �سياج؟.

املفتوح  التابوت  هو  اأفريل   17
الأ�رضى  من  للمئات  الأبد،  على 
واملعاقني  وامل�سلولني  املر�سى 
الذين ي�سارعون املوت يف ال�سجون 
واجلرائم  الطبي  الإهمال  ب�سبب 
فمن  بحقهم،  متار�ص  التي  الطبية 
ويحرر  ال�سجون  يف  املوت  يوقف 
امل�سنقة  حبل  من  اأفريل   17
القتل البطيء التي جتري  و�سيا�سة 
املعتقلني؟،  واأج�ساد  اأرواح  على 
من يعطي 17 اأفريل الهواء والدواء 

وال�سم�ص التي ل تغيب؟.
املا�سورة  الطفولة  هو  اأفريل   17
لالأولد وال�سغار املكبلني املعذبني 
امل�سدومني،  املرعوبني  املهانني 
يف  الحتالل  جنود  �سوت  هو 
العتقالت  الليل،  منت�سف 
الرتويع،  العتداءات،  الهمجية، 
الأطفال  اأج�ساد  على  الدع�ص 
ال�رضب  املدببة،  بالب�ساطري 
والإذلل والهانات، طفولة مقيدة، 
طفولة ل حتلم ول تبت�سم ول تذهب 

اإىل املدر�سة.
يف  العدالة  غياب  هو  اأفريل   17
املحاكم  هذه  الحتالل،  حماكم 
التي �سارت قناعا لتغطية اجلرائم 
حماكمات  ل  القانون،  �سعار  حتت 
وجالدون  ق�ساء  هم  عادلة، 
حماكم  واحد،  ان  يف  و�سجانون 
الحتالل  وتكري�ص  لتعميق  حربية 
واملعاناة حتت غطاء وهمي زائف 

ي�سمى الق�ساء.
17 اأفريل هو هذا العتقال الذي ل 

نهاية له، اعتقالت اإدارية تع�سفية، 
م�سري جمهول للمئات من الأ�رضى، 
اإىل  حمجوزة  ال�سجون  يف  اأعمار 
جماعي،  عقاب  الآخرة،  اآخر 
نزعات انتقامية، دولة فوق القانون 
وبالتفاقيات  بالعامل  م�ستهرتة 

الدولية.
امل  �رضخة  انه  رغم  اأفريل   17
اأن�ساين فانه ثورة حياة، ثورة اإرادة، 
ثورة اإن�سانية وا�سعة وممتدة ل�سعب 
وحبات  فاجلوع  احلياة،  ي�ستحق 
انت�رضت  النا�سفة  وال�سفاه  امللح 
وتر�سانتها  امل�سلحة  الدولة  على 
هاهي  املتعددة،  قمعها  واأ�ساليب 
ال�سجون،  من  تخرج  منوية  نطف 
ويولدون  يخلقون  وبنات  اأولد 
ي�ستطع  مل  حب  ثورة  ويكربون، 
احلرمان  ول  احلديد  ول  ال�سجن 
والغياب من اإطفاء �سعلتها املتقدة، 
وان  الولدة  عملية  مثل  فالتحرر 
الذي  ولكن  موؤملة،  ولدة  كانت 
جديد  ان�سان  هو  عنها  يتمخ�ص 

يطل على ايامه القادمة.

الأول  ن�سيدنا  هو  اأفريل   17
املت�ساعد يف الأر�ض وال�سماء:

نعم لن منوت، نعم �سوف نحيا
ولو اكل القيُد من عظمنا
ولو مزقتنا �سياط الطغاة

ولو ا�سعلوا النار يف ج�سمنا
نعم لن منوت لكننا

�سنقتلع املوت من ار�سنا

17 اأفريل يوم الأ�سري الفل�سطيني، هذا التاريخ الذي اعتمده وتبناه املجل�ض الوطني عام 1974 ليكون يوما وطنيا 
وعامليا مل�ساندة ون�سرة الأ�سرى وحقوقهم العادلة يف الكرامة واحلرية والنعتاق من قيود الحتالل.

يوم �لأ�سري �لفل�سطيني 17 �أفريل... 
ل تفاو�ض على ن�سبة �لكر�مة
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الأ�رضى  �سوؤون  هيئة  ن�رضت 
عن  الدفاع  ومركز  واملحررين 
املدنية  واحلقوق  احلريات 
قائمة  مف�سلة   " حريات   "
من  املر�سى  الأ�رضى  باأ�سماء 
ال�سعبة  املر�سية  احلالت  ذوي 
�سجون  عدة  يف  والقابعني 
�سعبنا  وذلك  لإطالع  اإ�رضائيلية، 

ال�سيا�سية  وقواه  وموؤ�س�ساته 
حجم  على  الدولية  واملوؤ�س�سات 
الأ�رضى  يواجهها  التي  املعاناة 
الحتالل  �سجون  داخل  املر�سى 
واخلطر الذي يُهدد حياتهم يوماً 

بعد اآخر.
يف  املوؤ�س�ستني  كال   وطالبت 
بيانهما، املجتمع الدويل والأمني 

ومنظمة  املتحدة  لالأمم  العام 
واملوؤ�س�سات  العاملية  ال�سحة 
بتحمل  الدولية  احلقوقية 
والإن�سانية  القانونية  م�سوؤولياتهم 
جتاه هذا امللف الهام واحل�سا�ص، 
اأ�سرياً   62 بحياة  اأودى  والذي 
جراء �سيا�سة الإهمال الطبي التي 
تنتهجها اإدارة معتقالت الحتالل 

ب�سكل  املر�سى  الأ�رضى  بحق 
متعمد.

ال�سغط  اأهمية  كما و�سددتا على 
الإ�رضائيلية،  احلكومة  على 
العالج  تقدمي  على  واإجبارها 
الالزم لالأ�رضى املر�سى واإطالق 
�رضاح احلالت املر�سية ال�سعبة.
فقد  الح�سائيات،  لآخر   ووفقاً 

والأ�سريات  الأ�رضى  عدد  بلغ 
الحتالل  �سجون  يف  املر�سى 
اأ�سرياً   700 من  اأكرث  الإ�رضائيلي 
واأ�سرية  اأ�سرياً   315 بينهم  من 
من  مزمنة  اأمرا�ص  من  يعانون 
بينها: اأمرا�ص ال�رضطان والأورام 
العيون،  واأمرا�ص  املختلفة، 
واأمرا�ص  القلب،  واأمرا�ص 

واأمرا�ص  وال�سغط،  ال�سكري 
و هناك  الدموية،  والأوعية  الدم 
اأ�رضى مقعدين و ممن يعانون من 
م�ساكل بالعظام، واأمرا�ص بالكلى، 
واأمرا�ص باطنية ، واأمرا�ص نف�سية 
وم�ساكل  بالأع�ساب،  وم�ساكل 
اأي�ساً  يعاين  و هناك من  تنف�سية، 

من اإ�سابات بالر�سا�ص.

يف ذكرى يوم الأ�سري الفل�سطيني

هيئة �لأ�سرى ومركز حريات تن�سر�ن قائمة باأ�سماء 
�لأ�سرى �ملر�سى يف معتقالت �لحتالل
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تقرير خا�ص باإعداد دائرة 
املعلومات - وحدة العالقات 

العامة، وزارة العالم

وت�ضم هذه  الرزمة جمموعة القوانني 
العن�رصية التي اقرتحها م�ضوؤولون يف 
وجرى  الإ�رصائيلي  الحتالل  حكومة 

اقرار اأغلبها: 
عائالت  طرد  قانون  -         م�رصوع 
منفذي العمليات على خلفية مقاومة 
الحتالل  دولة  تقوم  الإحتالل، حيث 
جماعية  عقوبات  بايقاع  ال�رصائيلي 
اجل  من  املنا�ضلني  عائالت  على 
على  القانون  هذا  وين�ص  احلرية، 
طرد عائالتهم خالل مدة اأق�ضاها 7 

اأيام من بيوتهم.
بالقراءة  القانون  م�ضودة  اإقرار  مت 
كني�ضت  ع�ضو   69 بغالبية  الأوىل 

بتاريخ 2018/12/19.
اأموال  خ�ضم  قانون  -         م�رصوع 
الفل�ضطينية  ال�رصائب  عائدات  من 
مبوجب  الحتالل  دولة  جتبيها  التي 
اإقرار  )املقا�ضة(، ومت  باري�ص  اتفاق 
قانون احتجاز جزء من امل�ضتحقات 
العام  خالل  فل�ضطني  لدولة  املالية 

.2018
تطلق �ضلطات الحتالل م�ضمى قانون 
الفل�ضطينية  "لل�ضلطة  اأموال  خ�ضم 
اأحد  وهو  الإرهاب"،  دعم  ب�ضبب 

امل�ضميات الأكرث حتري�ضا.
املبكر  الإفراج  اإلغاء  -         قانون 
عن ال�رصى، وين�ص على منع تقلي�ص 
فرتات ال�ضجن لالأ�رصى الفل�ضطينيني 
وبعدم  عمليات،  بتنفيذ  اتهموا  ممن 
ح�ضن  كان  اإن  حتى  اأحد  اإ�ضتثناء 
ال�ضلوك خالل فرتة اإعتقاله اأو ب�ضبب 

املر�ص ال�ضديد
بتاريخ  القانون  هذا  م�رصوع  طرح 
الأوىل،  بالقراءة  واأقر   2018/5/3
الثانية  بالقراءتني  نافذاً  اأ�ضبح  فيما 

والثالثة بتاريخ 2018/12/25
-         م�رصوع قانون اإعدام الأ�رصى: 
ال�رصى،  باعدام  القرارات  تتخذ 
�ضيكتفي  القانون،  هذا  ومبوجب 
على  باحل�ضول  الحتاليل  امل�رصع 
موافقة اإثنني من الق�ضاة الع�ضكريني 
القرار  لإتخاذ  الإجماع  ي�ضرتط  ول 

بالإعدام.
مت طرح م�ضودة هذا القانون - والذي 
 ،2015 عام  يف  تطرفاً-  الأكرث  يعد 

 2017 يف  اأخرى  مرة  طرحه  واأعيد 
احلكومي  الإئتالف  مبوافقة  وحظي 
بالقراءة  الكني�ضت  عليه  و�ضادق 
بت�ضويت   2018/1/3 يوم  التمهيدية 

52مقابل رف�ص 49 ع�ضو كني�ضت.
متويل  عدم  قانون  -         م�رصوع 
اىل  القانون  هذا  ويهدف  العالج، 
اجلرحى  الأ�رصى  من  الإنتقام 
لقوانني  وخالفا  انه  اذ  واملر�ضى، 
ا�رصى  بخ�ضو�ص  الحمر  ال�ضليب 
الحتالل  �ضلطات  �ضتمتنع  احلرب، 
القانون-  هذا  مبوجب  ال�رصائيلي- 
ال�رصى  عالج  نفقات  تغطية  عن 
املر�ضى يف معتقالتها، و�ضيتم الزام 
اأو �ضتقوم بخ�ضمها  اأهاليهم بدفعها، 
فل�ضطني  دولة  �رصائب  اأموال  من 
وفقا  وتوريدها  بجبايتها  تقوم  والتي 
ح�ضب  وتقدر  �ضابقة،  لتفاقيات 
مليون   40 ب  الإحتالل  اإدعاءات 

�ضيكل �ضنوياً.
عليه  للم�ضادقة  القانون  هذا  طرح 

ومتريره عام 2018
اجل�ضدي  التفتي�ص  -         قانون 
وجود  دون  للمعتقلني  والعاري 
الوزارية  اللجنة  �ضادقت  �ضبهات: 
على  ال�رصائيلي  الحتالل  حلكومة 
�رصطة  اأفراد  مينح  قانون  م�رصوع 
تفتي�ص  اإجراء  �ضالحية  الحتالل 
ال�ضبيل  عابري  على  حتى  ج�ضدي 
حجة  حتت  �ضبهات،  اية  وجود  دون 
كل  ي�ضبح  وبذلك  العنف،  مكافحة 
للتفتي�ص اجل�ضدي  فل�ضطيني عر�ضة 

دون اإ�ضتباه ملمو�ص.
بتاريخ  عليه  امل�ضادقة  متت 

.2015/10/19
منع  قانون  -         م�رصوع 
منظمات  )اأ�رصى  العائلية  الزيارات 
اإ�رصائيليني(: قدم  فل�ضطينية حتتجز 
يوم  حزان  اأورون  الكني�ضت  ع�ضو 
يحظر  قانون  م�رصوع   2017/6/18
الفل�ضطينيني  الأ�رصى  اأهايل  على 
اأ�رصاهم،  زيارة  حزبيا  املوؤطرين 
املحاميني  القانون  هذا  وي�ضتثني 

ومندوبي ال�ضليب الأحمر الدويل.
للت�رصيع  الوزارية  اللجنة  و�ضادقت 
يوم  الأوىل  بالقراءة  واأجيز  عليه، 
)قانون  م�ضمى  حتت    2018/10/25

تعديل اأنظمة �ضلطة ال�ضجون(.
اإحتجاز  قانون  -         م�رصوع 
ع�ضو  طرح  ال�ضهداء:  جثامني 

بالأمن  ي�ضمى  ما  ووزير  الكني�ضت 
ما  ووزيرة  اأردان(  )جلعاد  الداخلي 
هذا  �ضكيد(  )ايليت  بالق�ضاء  ي�ضمى 
القانون بتاريخ 2018/1/3، وي�ضتهدف 
معاناة  وزيادة  وعقوبات  قيود  فر�ص 
جثامينهم  املحتجزة  ال�ضهداء  ذوي 
مرا�ضيم  قا�ضية على  وفر�ص �رصوط 
الت�ضييع والدفن وتخويل اأجهزة اأمنية 
بقائد  ي�ضمى  وما  الحتالل  دولة  يف 
اإجراءات  اإتخاذ  الع�ضكري  املنطقة 

مثل حتديد اأماكن الدفن.

حرمان  قانون  -         م�رصوع 
ع�ضو  قدمه  التعليم:  من  الأ�رصى 
من  ايلتوف  روبريت  الكني�ضت 
وبال�ضافة  بيتنا(،  )اإ�رصائيل  حزب 
بني  متييزية  م�ضميات  اطالق  اىل 
ال�رصى، ين�ص القانون على اأن الأ�ضري 
الدرا�ضة،  حقه  من  لي�ص  الفل�ضطيني 
ويطالب بتعديل لوائح ال�ضجون بعدم 

منح الأ�رصى فر�ضة التعليم.
املحاكم  اإعرتاف   -         قانون 
بقرارات  الإ�رصائيلية  املدنية 
القانون  يعرتف  الع�ضكرية:  املحاكم 
الع�ضكرية  املحاكم  بقرارات 
ال�رصائيلية يف ال�ضفة الغربية، كاأداة 
يف  املدنية  الإجراءات  يف  مقبولة 
القانون  ويهدف  الحتالل.  حماكم 
الإ�رصائيليني  مطالبة  ت�ضهيل  اىل 
بتعوي�ضات بوا�ضطة اإجراءات مدنية.

يوم  الإ�رصائيلي  الكني�ضت  �ضادق 
.2017/11/3

ي�ضمى  ما  حماربة  -         قانون 
الت�ضديد  اىل  وبهدف  بالإرهاب:  
ب�ضكل كبري على ال�ضالعني يف مقاومة 
الإحتالل، بحيث يجيز فر�ص عقوبة 
رئي�ص  على  25عاماً  ملدة  ال�ضجن 
حزب فل�ضطيني، و15 عاماً على من 

كما  قيادياً،  اأو  اإداريا  من�ضبا  ي�ضغل 
اإطالق  اأن ل تتمكن جلنة  ين�ص على 
ال�رصاح - مبوجبه- من تقدمي تو�ضية 
بتقلي�ص  الحتالل  دولة  رئي�ص  اإىل 
الفل�ضطينيني  ال�رصى  حمكومية 
املحكومني بال�ضجن املوؤبد، اإل بعد 

مرور 15 �ضنة على اإعتقاله.
اإدانة  قانون  -         م�رصوع 
�ضادقت  �ضبهات:  دون  فل�ضطينيني 
يف  الت�رصيع  ل�ضوؤون  الوزارية  اللجنة 
مقرتح  على  الإ�رصائيلية  احلكومة 
وزيرة  قدمته  الذي  الإرهاب  قانون 
ما ي�ضمى بالعدل للت�ضهيل على نيابة 
الحتاللية  الأمن  واأجهزة  الحتالل 
وجود  دون  ون�ضطاء  مقاومني  اإدانة 
على  الت�ضييق  على  وين�ص  �ضبهات، 
يف  واإدانتهم  الفل�ضطينيني  املعتقلني 
حال عدم توفر �ضهود، او لدى وجود 
ويعرف هذا  ل�ضتدعائهم.  �ضعوبات 
كل  باأنه  الإرهابي(  )العمل  القانون 
عمل نابع من دوافع �ضيا�ضية اأو دينية 
اأن  مبعنى  اأيدلوجية،  اأو  قومية  اأو 
يعترب كل عمل خمالف  القانون  هذا 
لل�ضيا�ضة الإ�رصائيلية، عماًل اإرهابياً. 
وين�ص على اأنه ل ميكن الإفراج عن 
واحد،  موؤبد  من  باأكرث  حكم  معتقل 
يف  وجوده  من  عاًما   40 بعد  اإل 
ال�ضجن؛ وين�ص كذلك على رفع عدد 
الإفراج  للجنة  ي�ضمح  التي  ال�ضنوات 
عن  بالإفراج  بالنظر  ال�رصى،  عن 
من  �ضنوات   9 مرور  بعد  اإل  معتقل، 

اعتقاله
اجلنائي  القانون  -         تطبيق 
املحتلة  الأرا�ضي  يف  الإ�رصائيلي 
نيت�ضان  وقع  امل�ضتعمرين:  ل�ضالح 
جي�ص  يف  لواء  بدرجة  األون، 
ملا  الع�ضكري  والقائد  الحتالل 
الو�ضطى يف جي�ص  ي�ضمى باملنطقة 

قانون  الإ�رصائيلي،على  الحتالل 
ين�ص على العودة اىل تطبيق القوانني 
ال�ضفة  على  الإ�رصائيلية  الحتاللية 
امل�ضتعمرين  خلدمة  وذلك  الغربية؛ 
يف ال�ضفة؛ يف حماولة ل�رصب �ضيادة 
دولة فل�ضطيني على مواطنيها وخدمة 
ملخططات اقليمية تتحدث عن �ضم 
وت�ضفية  الحتالل  دولة  اىل  ال�ضفة 

امل�رصوع الوطني الفل�ضطينيي.
على  القانون  هذا  تطبيق  �ضيتم 
حماكمتهم  جتري  الذين  املواطنني 
اقرت  فيما  املحتلة؛  الأرا�ضي  يف 
بقانون  ي�ضمى  ما  الحتالل  �ضلطات 
)درومي( والذي ل ي�ضمل تطبيق هذا 
لرا�ضي  امل�ضتعمرين  على  القانون 
قيامهم  حال  يف  الغربية  ال�ضفة 
املواطنني  على  اعتداءات  بتنفيذ 
الفل�ضطينيني، ويعفيهم من امل�ضوؤولية 

اجلنائية.
-         قانون اإعفاء املخابرات من 
القانون  هذا  يهدف  التحقيق  توثيق 
الذي مت متريره حتت م�ضمى "موؤقت" 
الحتالل  و�رصطة  املخابرات  جهاز 
املعتلقني  مع  التحقيقات  توثيق  من 
وال�ضورة؛  الفل�ضطينيني:بال�ضوت 
اإ�ضافية،  �ضنوات  خم�ص  ملدة  وذلك 
التعذيب  ممار�ضة  ت�ضهيل  بهدف 
غري  الأ�ضاليب  با�ضتخدام  �ضدهم 
متار�ص  زالت  ما  والتي  امل�رصوعة، 
من  الإ�رصائيلية،  التحقيق  غرف  يف 
غري  بطرق  اعرتافات  انتزاع  اأجل 

قانونية.
�ضادقت الكني�ضت  يف دولة الحتالل 

بتاريخ 2015/6/25
ال�رصى  حماكمة  -         قانون 
وي�ضمح  �ضن 14 عاماً:  دون  الأطفال 
و�ضجن  مبحاكمة  القانون  هذا 
عاماً،   14 من  اأقل  هم  من  الأطفال 
الأطفال  بال�رصى  يتعلق  ما  وهو 
الأحداث  لـ"قانون  يخ�ضعون  الذين 
املدين يف دولة الحتالل" مثل اأطفال 
القانون  وين�ص  املحتلة.  القد�ص 
ت�ضتطيع  الحتالل  حماكم  اأن  على 
12 عاماً؛  �ضن  من  اأطفالً  اأن حتاكم 
تبداأ بعد  الفعلي  ال�ضجن  لكن عقوبة 
ي�ضبح  بحيث  عاًما؛   14 �ضن  بلوغهم 
لالطفال  اجلنائية  امل�ضوؤولية  جيل 
الفل�ضطينيني 12 عاما. ومبوجب هذا 
الحتالل  ل�ضلطات  ميكن  القانون، 
والتحقيق  فل�ضطيني  طفل  اعتقال 

اإىل  ار�ضاله  يتم  اإدانته  وبعد  معه؛ 
اإ�ضالحية مغلقة، ويبقى فيها اإىل اأن 

يبلغ 14 عاًما
�ضادق الكني�ضت بالقراءة الثانية على 
القا�رصين، يف  م�رصوع قرار اعتقال 
جل�ضته م�ضاء يوم 2 اأغ�ضط�ص 2016.

احلد  عقوبة  ت�ضديد  -         قانون 
الأدنى على را�ضقي احلجارة: وين�ص 
عقوبة  فر�ص  على  القانون  هذا 
ال�ضجن الفعلي ملدة 2-4 اأعوام على 
الحتالل  �ضلطات  عليهم  تطلق  من 
را�ضقي احلجارة يف القد�ص املحتلة، 
خم�ض�ضات  �ضحب  ي�ضتهدف  كما 
املدينة؛  اأ�رصى  من  الوطني  التاأمني 
تعوي�ضات  دفع  على  واإجبارهم 
خم�ض�ضات  و�ضحب  لالإ�رصائيليني، 
الأطفال من العائلة، وهبات التعليم، 
دعم  مثل:  اأخرى،  مالية  واإ�ضافات 
لالأهايل،  الجتماعية  ال�ضوؤون 
وخم�ض�ضات  الإعاقة،  وخم�ض�ضات 
هذا  ينطبق  وفيما  وغريها.  اأرامل 
املقد�ضيني،  الطفال  على  القانون 
اأطفال  بحال  مي�ص  ل  فانه 
بر�ضق  يقومون  الذين  امل�ضتعمرين 
احلجارة واعمال �ضغب اأخرى. ويقر 
اي طفل  اإدانة  امكانية  القانون  هذا 
دون  التحري�ص،  بتهمة  فل�ضطيني 

وجود اإثباتات.
هذا  على  الكني�ضت  �ضادقت 
وزيرة  به  تقدمت  الذي  القانون 
ما ي�ضمى بالعدل )اإيالت �ضاكيد(، 

بتاريخ 2015/11/2.
بحق  الأحكام  رفع  -         قانون 
الأطفال را�ضقي احلجارة: ويهدف 
اإمكانية فر�ص  القانون على  هذا 
عقوبة ال�ضجن ملدة ع�رص �ضنوات 
على من اأ�ضمتهم را�ضقي احلجارة 
ولي�ص  الفل�ضطينيني  الطفال  من 
وميرر  امل�ضتعمرين.  اطفال 
على  جنائيا  حكما  القانون  هذا 
احلجارة  ر�ضق  بو�ضفه  الطفال 
على  احلكم  باجلرمية.ويتم 
الطفال ملدة اأق�ضاها 10 �ضنوات، 
ودون احلاجة اإىل اإثبات نية القتل؛ 
وملدة ع�رصين عاما يف حال تقدم 
تقدمي لئحة التهام �ضد الطفل 

حتت م�ضمى "جرمية"
الإ�رصائيلية  احلكومة  و�ضادقت 
بتاريخ  القانون  على 

2015/10/11

ملنا�شبة يوم الأ�شري الفل�شطيني

الربملان الإ�صرائيلي �صريك يف العن�صرية
 �صد الأ�صرى الفل�صطينيني

.          ورزمة "قوانني" ل ان�شانية يف العام 2018

ت�شتمر �شلطات الإحتالل الإ�شرائيلي بت�شريع قوانني عن�شرية تع�شفية غري م�شبوقة بحق الأ�شرى الفل�شطينيني، وخ�شو�شا الأطفال، غري اآبهة 
بالقوانني والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإن�شان. ويعد عام 2018 الأ�شعب من حيث طبيعة القوانني التي مت اإقرارها ومدى ا�شتهدافها وابعادها 

النف�شية والجتماعية والقانونية وال�شحية عليهم.



ب�سطيف  ماي  الثامن  ملعب  يحت�سن 
وفاق  فريقي  بني  جتمع  قوية  مباراة 
واللذان  العا�سمة  واحتاد  �سطيف 
يبحثان عن النقاط الثالث، حيث يدخل 
غري  ال  الفوز  عن  بحثا  اللقاء  الوفاق 
وذلك للتدارك عقب الهزمية املفاجئة 
اأمام �سبيبة بجاية �سمن ذهاب ن�سف 
نهائي كاأ�س اجلمهورية، اأين يدخل لقاء 
االحتاد اليوم �سمن اللقاءات التي ي�رص 
الفريق على حت�سيل نقاطه الثالث ال 
التي  ال�سعبة  الو�سعية  ظل  يف  غري 
االأخرية،  الفرتة  خالل  عليها  يتواجد 
بلوغ  يف  فر�سه  ت�ساءلت  الذي  وهو 
فاإن  وبالتايل  الكاأ�س،  ال�سيدة  نهائي 
النت�سار  الالعبني ال يفكرون �سوى يف 
اأجل  من  الوطنية  البطولة  رائد  اأمام 
رفع  واحد  بحجر  ع�سفورين  �رصب 
الكاأ�س  اإياب  للعب  حت�سبا  املعنويات 
يف بجاية والعودة بالتاأهل اإىل النهائي، 
ثمينة  نقاط  بثالث  الر�سيد  ودعم 
االأوىل  االأدوار  �سباق  ملراقبة  حت�سبا 

يف ظل الرغبة القوية لت�سكيلة »الن�رص 
املو�سم  هذا  بقوة  العودة  االأ�سود« 
م�ساركة  ل�سمان  البوديوم  يف  واإنهائه 

قارية املو�سم املقبل.
اإىل  نغيز  نبيل  املدرب  اأ�سبال  وي�سعى 
االأن�سار  وثقة  للفريق  الهدوء  اإعادة 
الذين انفجروا غ�سبا عقب اخل�سارة 
وهم  بجاية  �سبيبة  اأمام  مبلعبهم 
الذين يتم�سكون برغبة كبرية يف اإنقاذ 
اأن  اأين يدرك اجلميع  بلقب،  املو�سم 

التي  امل�ساكل  بتجاوز  كفيل  الفوز 
ب�سبب  موؤخرا  الت�سكيلة  عليها  متر 
االأوىل،  بالدرجة  املالية  امل�ستحقات 
الالعب  غياب  املباراة  وتعرف 
التدريبات  عن  الغائب  ربيعي  ميلود 
اأم�س  واملدافع  والدته  مر�س  ب�سبب 
بينما يعود احلار�س  �ساعد املقاطع، 
بعد  املناف�سة  اإىل  زغبة  م�سطفى 
التعايف من االإ�سابة، اإىل جانب عودة 
فرحاين  دراوي،  املقاطع  الثالثي 

و�سيدهم.
العا�سمة  احتاد  يتنقل  املقابل،  يف 
العودة  عن  بحثا  �سطيف  مدينة  اإىل 
من  واخلروج  ال�سحيحة  ال�سكة  اإىل 
النتائج  �سل�سلة  املظلم يف ظل  النفق 
ال�سلبية التي ي�سجلها مت�سدر البطولة 
الوطنية، والذي �سقط يف فخ الهزمية 
تعرث  واي  االأخرية،  الثالث  باجلوالت 
ماأمورية  يعقد  �سوف  اليوم  جديد 
ويهددها  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة 
بخ�سارة �سباق لقب البطولة الوطنية، 
على  تغيريا  الت�سكيلة  تعرف  و�سوف 
م�ستوى حرا�سة املرمى وذلك بو�سع 
الثقة يف احلار�س برفان، بينما �سيكون 
�سافعي يف املحور رفقة بن يحي بعد 
اإىل  �سافعي،  الالعب  مع  العقد  ف�سخ 
الاليف  الليبي  الالعب  دخول  جانب 
حربة  راأ�س  بدون  والعل  الهجوم  يف 
املدرب  حت�سريات  ح�سب  حقيقي 

ملني كبري.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

باللقب،  التتويج  م�سوار  وموا�سلة 
االأدوار  بدوره  يلعب  مناف�س  اأمام 
البوديوم،  اإىل  وي�سعى  االأوىل 
الو�سيف  يرت�سد  املقابل،  يف 
من  املت�سدر  تعرث  القبائل  �سبيبة 
نقطتني  اإىل  الفارق  تقلي�س  اجل 
وت�سييق اخلناق، خا�سة واأنه يلعب 
مبيدانه اأمام مولودية وهران الذي 
يجد  بينما  البقاء،  على  ي�سارع 
مالحقة  يف  نف�سه  بارادو  نادي 
من  ي�ستفيد  الذي  وهو  ال�سدارة 
عندما  القواعد  داخل  اال�ستقبال 
�سبية  نادي  �سيفا  عليه  ينزل 
من  كبرية  فر�سة  ال�ساورة، وميلك 

اأجل تدعيم الر�سيد بثالث نقاط 
على  التناف�س  �سباق  ومراقبة 

اللقب عن قرب.
البقاء  �رصاع  ي�ستد  املقابل،  يف 
بني  اأوجه  على  يتواجد  والذي 
ي�سهد  اأين  الرتتيب،  موؤخرة  اأندية 
ملعبي بلعبا�س وعني مليلة �رصاعا 
قويا بني اأندية ذيل الرتتيب، وذلك 
عني  جمعية  يجمع  ناري  بلقاء 
يعول  اأين  بجاية،  ومولودية  مليلة 
اللعب  ا�ستغالل  على  »ال�سام« 
بالنقاط  واالحتفاظ  مبيدانه 
منطقة  عن  لالبتعاد  الثالث 
املهددين  ثالث  اأمام  اخلطر 
املتذيل  يوا�سل  بينما  بال�سقوط، 
بحظوظه  التم�سك  بلعبا�س  احتاد 

دفاع  ي�ستقبل  عندما  البقاء  يف 
نتيجة  عن  يبحث  الذي  تاجنانت 
منطقة  عن  لالبتعاد  ايجابية 

اخلطر.
اأوت   20 ملعب  ي�سهد  جهته،  من 
داربي عا�سمي مثري يجمع اجلارين 
داي  ح�سني  ون�رص  بلوزداد  �سباب 
وباأهداف متباينة بحثا عن نقاط 
بينما  البلوزدادي،  للنادي  االأمان 
مراقبة  للن�رصية  ي�سمح  الفوز 
االأوىل، من جهتهما  االأدوار  �سباق 
اجلزائر  مولودية  من  كل  يلتقي 
اأهلي  �سيفهما  املدية  واأوملبي 
ق�سنطينة  و�سباب  بوعريريج  برج 

على التوايل. 
برنامج املباريات

نادي بارادو / �شبيبة ال�شاورة
مولودية   / القبائل  �شبيبة 

وهران
اأوملبي املدية / �شباب ق�شنطينة

مولودية   / مليلة  عني  جمعية 
بجاية

برج  اأهلي   / اجلزائر  مولودية 
بوعريريج

احتاد بلعبا�س / دفاع تاجنانت
وفاق �شطيف / احتاد العا�شمة

�شباب بلوزداد / ن�شر ح�شني داي
من  ابتداء  تنطلق  املباريات 

ال�شاعة 16:00

اجلولة 26 للرابطة املحرتفة الأوىل
القمة يف �صطيف داربي عا�صمي ب20 
اأوت و�صراع البقاء ببلعبا�س وعني مليلة
ت�شهد اجلولة 26 من الرابطة املحرتفة الأوىل مباريات تعد بالإثارة خا�شة بالن�شبة 

للأندية التي تلعب من اأجل اللقب والأدوار الأوىل يف البطولة الوطنية اإىل جانب 
الفرق التي ت�شارع على البقاء، ويف هذا ال�شدد تتقدم املباريات القوية اللقاء املربمج 
على ملعب الثامن ماي والذي يجمع فريقي وفاق �شطيف واحتاد العا�شمة، حيث يجد 

الرائد نف�شه اأمام تنقل �شعب وحمفوف املخاطر عندما يتنقل اإىل عا�شمة اله�شاب 
العليا بحثا عن العودة بنتيجة ايجابية ت�شمح له البقاء باأمان عن ملحقيه 

بعد تداعيات العقوبات 
امل�شلطة عليه

وايل امل�صيلة 
يدعو جنم مقرة اإىل 

التحلي بالهدوء

اإبراهيم  امل�سيلة  والية  وايل  دعا 
مقرة  جنم  فريق  اأع�ساء  او�سان 
الت�سيري  طاقم  و  العبني  من 
وكذا  الفني  والطاقم  االإداري 
اأن�سار الفريق للتحلي بامل�سوؤولية 
خالل  من  العقل،  لغة  وتغليب 
النجم  بيت  يف  االأمور  تهدئة 
وذلك خالل اإجتماع وايل امل�سيلة 
مبقر  مقر  جنم  فريق  باأع�ساء 
االأمنية  ال�سلطات  بح�سور  الوالية 
واملدنية حيث طماأن وايل الوالية 
مل  والذي  اللقاء  هذا  يف  اجلميع 
ق�سيتهم،  بك�سب  تفاوؤله  يخف 
وي�سعى  اإىل جانبهم  وقوفه  موؤكدا 
املعنية  ال�سلطات  لدى  جهته  من 
طالبا  حقهم،  ا�ستعادة  اأجل  من 
منهم االلتزام بالهدوء والعمل على 

تهدئة الو�سع يف و�سط االأن�سار .
عبد البا�شط بديار

وفاق �شطيف / احتاد العا�شمة

الن�صر الأ�صود ي�صتهدف اإعادة الهدوء 
والرائد للتم�صك بال�صدارة

الحتادية اجلزائرية للدراجات

تن�صيب جلان الرت�صيحات 
والطعون

العامة  اجلمعية  ن�سبت 
اال�ستثنائية لالحتادية اجلزائرية 
الرت�سيحات  جلان  للدراجات، 
لالنتخابات  حت�سبا  والطعون، 
الهيئة  رئا�سة  مبن�سب  اخلا�سة 
باملركب  اأم�س  اول  الفيدرالية 
وكان  غرمول«،  »اأحمد  الريا�سي 
العامة  اجلمعية  اإجراء  مقررا 
اال�ستثنائية لالحتادية اجلزائرية 
املن�رصم  اخلمي�س  للدراجات 
بنف�س املكان، لكنها تاأجلت ب�سبب 
القانوين،  الن�ساب  اكتمال  عدم 
وعني االأع�ساء الع�رصون للجمعية 
اال�سغال  ح�رصوا  الذين  العامة 
جلنة  راأ�س  على  عي�ساوي  توفيق 
دين  و�سي�ساعده  الرت�سيحات، 
بوياكور و بولقوماري بوعبد اهلل، 
حممد  الطعون  جلنة  و�سيرتاأ�س 
مب�ساعدة  العظيم  عبد  �سعيد 
واأحمد  نوراين  الدين  جمال 
زرقني بينما يتواجد االأمني العام 
لالحتادية كع�سو �سمن اللجنتني.
عبا�س  الرئي�س  نائب  و�رصح 
االحتادية  يرتاأ�س  الذي  فرتو�س 
بالنيابة، اإىل غاية انعقاد اجلمعية 
العامة االنتخابية: »تنطلق عملية 
يوم  الرت�سيحات  عملية  اإيداع 

ويوم  االثنني،  غاية  اإىل  ال�سبت 
لينطلق  اللجنة  جتتمع  الثالثاء 
�سبيحة  الطعون  جلنة  عمل 
اليوم  يف  يختتم  اأن  قبل  االأربعاء 
قائمة  ن�رص  يتم  بعدها  املوايل، 
لرئا�سة  املقبولني  املرت�سحني 

االحتادية«.
العامة  اجلمعية  وبرجمت 
اجلزائرية  لالحتادية  االنتخابية 
ع�سوا   43 ت�سم  التي  للدراجات 
باملركب  اأفريل   27 ال�سبت  يوم 
الريا�سي غرمول »نتمنى اأن يتحد 
والعائلة  العامة  اجلمعية  اأع�ساء 
الدراجات  لريا�سة  الكبرية 
واحد  هدف  حول  اجلزائرية 
التخ�س�س  هذا  ل�سالح  والعمل 
بعد  ع�سيبة  بفرتة  مير  الذي 
الفيدرالية«  رئي�س  اإ�ستقالة 
حديثه،  فرتو�س  اختتم  بهذا 
الذي  اجلديد  الرئي�س  و�سيخلف 
القادم  ال�سبت  يوم  انتخابه  �سيتم 
مربوك  امل�ستقيل  الرئي�س 
�سهر  ان�سحب  الذي  بوقربوعة، 
�سخ�سية  الأ�سباب   2018 نوفمرب 
و�سحية عقب انتخابه بتاريخ 16 

فيفري 2017.
وكالت
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م�ساء  اأوت   20 ملعب  يعرف 
يجمع  مثري  عا�سمي  داربي  اليوم 
بلوزداد  �سباب  اجلارين  الفريقني 
يدخل  حيث  داي،  ح�سني  ون�رص 
بحثا  امللعب  البلوزدادي  النادي 
عن الفوز ال غري من اأجل تدعيم 
م�سوار حتقيق  وموا�سلة  الر�سيد 
املو�سم  هذا  امل�سطر  الهدف 
ال�سباب  واأن  خا�سة  البقاء،  وهو 
واحدة عن  بنقطة  �سوى  يبتعد  ال 
فاإن  وبالتايل  اخلطر،  منطقة 
يرتقي  يجعله  �سوف  اليوم  الفوز 
ويزحف  الرتتيب  جدول  يف 
لغة  لتفادي  الرتتيب  و�سط  نحو 
اأين  املو�سم،  نهاية  احل�سابات 
»العقيبة«  اأبناء  ت�سكيلة  ت�سعى 
ت�سجله  الذي  التاألق  موا�سلة  اإىل 
من  الثاين  ال�سطر  يف  خا�سة 
اأين  اجلاري،  الكروي  املو�سم 
يدرك املدرب عبد القادر عمراين 
خا�سة  اليوم  بنقاط  الفوز  اأهمية 
واأن الفريق على موعد مع مقابلة 
عندما  االأ�سبوع  هذا  نهاية  قوية 
يالقي �سباب ق�سنطينة يف غياب 
اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ن�سف 

اإحراز  على  الالعبون  يعول  حيث 
عالية  مبعنويات  والرتكيز  الفوز 
التاأهل  ق�سد  الكاأ�س  مباراة  على 
اليوم  ويغيب  النهائي،  مباراة  اإىل 
�سومانا  الثنائي  الن�رصية  اأمام 
ب�سبب  وكداد  االإ�سابة  ب�سبب 

العقوبة االآلية.
ح�سني  ن�رص  ي�سعى  املقابل،  يف 
داي اإىل ا�ستعادة ال�سكة ال�سحيحة 
بعد  االنت�سارات  نغمة  وا�ستعادة 
التعادل يف اآخر جولتني، اأين متلك 
ثمينة  فر�سة  »الن�رصية«  ت�سكيلة 
من اأجل ح�سد ثالث نقاط ثمينة 
موا�سلة  اإىل  خاللها  من  ت�سعى 
االأدوار  لعب  على  ال�سباق  مراقبة 
يف�سلها  ال  واأنه  خا�سة  االأوىل، 
�سوى اأربع نقاط عن املركز الثالث 
وبالتايل فاإن الفر�سة مواتية اأمام 
اأجل  من  ال�سات  املدرب  اأ�سبال 
وتقلي�س  كامال  الزاد  ح�سد 
مناف�سة  حول  للتناف�س  الفارق 
ظل  يف  املقبل  املو�سم  قارية 
ت�سييع الفريق جميع اأهدافه هذا 
املو�سم اآخرها االإق�ساء يف كاأ�س 

اجلمهورية.  

�شباب بلوزداد / ن�شر ح�شني داي

اأبناء العقيبة ي�صعون اإىل الفوز 
والن�صرية لقرتاب من البوديوم

عي�شة ق.



عي�شة ق.

لي�س  الالعب  ف�إن  الغر�س  ولهذا 
اللعبـ،  اإىل  للعودة  بعد  ج�هزا 
برن�مج  يوا�صل  واأنه  خ��صة 
و�صعه  الذي  اخل��س  التدريب�ت 
مع  ب�ملوازاة  الفني  الط�قم  له 
نوثينغه�م  لن�ديه  البدين  املح�رض 
الدرجة  يف  الن��صط  فوري�صت 
الأمر  وهو  الجنليزية،  الأوىل 
الذي يوجه جمددا �رضبة موجعة 
بلم��صي  جم�ل  الوطني  للن�خب 

الذي �صوف يفقد لعب� اآخر �صمن 
اأجل  من  له  املمنوحة  اخلي�رات 
لالعبني  النه�ئية  الق�ئمة  و�صع 
دورة  يف  ب�مل�ص�ركة  املعنيني 
بعدم�  خ��صة  املقبلة،  »الك�ن« 
لعبني  لأربعة  الغي�ب  من  الت�أكد 
عن املوعد الق�ري ب�صبب الإ�ص�بة 
ويتعلق الأمر بكل من اأ�ص�مة �صيتة، 
فيكتور لكحل، مهدي عبيد و�صعيد 

بن رحمة.
نوثيمغه�م  ن�دي  مدرب  وحتدث 
فوري�صت الإيرلندي م�رتني اأون�يل 

الت�صكيلة  مه�جم  اإ�ص�بة  عن 
غ�ب  اأنه  اأو�صح  اأين  الوطنية، 
طويال عن املي�دين ولهذا الغر�س 
اللعب  اإىل  يعود  اأن  ميكن  ل 
عدم  ب�صبب  احل�لية  الفرتة  يف 
ج�هزيته وا�صرتج�ع لي�قته البدنية 
ب�صكل ك�مل، م�صيف� يف ت�رضيح�ت 
بريط�نية  اإعالم  و�ص�ئل  نقلته� 
رفقة  يتدرب  �صوداين مل  اأن  اأم�س 
اجلم�عي  املران  يف  زمالئه 
به  املج�زفة  ميكن  ل  وب�لت�يل 
خالل م� تبقى من جولت املو�صم 

الكروي احل�يل.
ومّلح املدرب الإيرلندي الب�لغ 67 
ع�م� من العمر اإىل نه�ية املو�صم 
خلريج ن�دي جمعية ال�صلف وعدم 
الفرتة  خالل  للعب  ا�صتعداداه 
�صوداين  اأن  ق�ل  عندم�  املقبلة، 
بريتون  مب�راة  يف  الإ�ص�بة  تلقى 
يف ك�أ�س اجنلرتا وهي فرتة طويلة 
من  املتبقية  الفرتة  له  ت�صمح  ل 
اأن  متمني�  ك�ملة،  لي�قته  ا�صتع�دة 
يكون ج�هزا قبل انطالق املو�صم 

الكروي اجلديد.

مدرب نوثينغهام فوري�شت يعلن نهاية مو�شم الالعب

�سوداين يغيب عن الكان بن�سبة كبرية
يتواجد الالعب العربي �شوداين حتت طائل التهديد للغياب عن الن�شخة 32 من كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة 
يف م�شر ال�شيف املقبل، حيث وبن�شبة كبرية �شوف يغيب عن املناف�شة القارية وهو الذي يبتعد عن امليادين 

ملدة طويلة وبالتايل فاإنه غري جاهز للعب من الناحيتني البدنية والفنية، خا�شة وانه مل ي�شجل عودته 
اإىل التدريبات موؤخرا بعدما اأنهى عملية ا�شرتجاع اللياقة البدنية على م�شتوى مركز اأ�شبيتار بقطر

ك�شف عن اإقامتها يف 16 جوان مبدينة اأبو ظبي

مدرب مايل يعلن عن برجمة 
مباراة ودية اأمام اخل�سر

امل�يل  املنتخب  مدرب  ك�صف 
تو�صل  عن  م�غ��صوب�  حممد 
الحت�ديتني امل�لية واجلزائرية اإىل 
اتف�ق ب�صكل نه�ئي من اأجل برجمة 
وق�ل  املنتخبني،  بني  ودية  مب�راة 
ت�رضيح�ت  يف  اأم�س  املتحدث 
اأن  اجلزائرية  الدولية  لالإذاعة 
التف�ق  اإىل  تو�صلت�  الحت�ديتني 
الودية  املق�بلة  خو�س  اأجل  من 
ك�أ�س  لنه�ئي�ت  للتح�صري  حت�صب� 
ال�ص�ئفة  املقررة  لالأمم  اإفريقي� 
اأن  اعترب  اأين  م�رض،  يف  املقبلة 
لأ�صب�له  جيد  اختب�ر  املق�بلة 
خلو�س  جيدا  لال�صتعداد  حت�صب� 
واأنه  خ��صة  بقوة،  ق�رية  مغ�مرة 
�صوف يقوم بت�صحيح الأخط�ء التي 

ومب�راة  »الن�صور«،  ت�صكيلة  ت�صوب 
اجلزائر اأف�صل اختي�ر ب�لن�صبة له، 
متلك  اخل�رض  ت�صكيلة  اأن  م�صيف� 
ويعترب  تعريف  عن  غني  منتخب� 

اأحد اأقوى املنتخب�ت الإفريقية.
وح�صب نف�س املتحدث ينتظر اأن 
بت�ريخ  الودية  تتم برجمة املب�راة 
16 جوان املقبل وجتري يف مدينة 
وان  خ��صة  الإم�راتية،  ظبي  اأبو 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحت�دية 
اإق�مة ترب�صه�  تتوّجه نحو تر�صيم 
التوجه  ي�صبق  الذي  التح�صريي 
اأين  العربية،  ب�لإم�رات  م�رض  اإىل 
الودية  مب�ري�ته�  تخو�س  �صوف 

هن�ك.
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كينيا ترتب�س بفرن�شا وال�شنغال يواجه نيجرييا وديا

مناف�سو اخل�سر بالكان ي�سطرون برناجمهم التح�سريي للكان
الوطني  املنتخب  من�ف�صو  �رضع 
يف  بقوة  للدخول  التح�صري  يف 
لالأمم  اإفريقي�  ك�أ�س  نه�ئي�ت 
املقبلة  ال�ص�ئفة  خالل  املقررة 
التي  القرعة  اأوقعت  اأين  مب�رض، 
�صمن  اخل�رض  ب�لق�هرة  جرت 
املجموعة الث�لثة رفقة منتخب�ت 
ولهذا  وتنزاني�،  كيني�  ال�صنغ�ل، 
الغر�س فقد انطلقت املنتخب�ت 
الثالثة يف اإعداد العّدة من اأجل 
ج�هزية  اأح�صن  يف  التواجد 
الذي  الق�ري  للموعد  حت�صب� 
انطالقه،  على  �صهرين  يف�صلن� 
ولهذا الغر�س برمج منتخب كيني� 
اأول املن�ف�صني للمنتخب الوطني 
مب�راته  اأم�مه  يخو�س  والذي 
الفتت�حية �صوف يخو�س ترب�صه 

يف  »الك�ن«  لدورة  التح�صريي 
ثالث  بني  يف��صل  حيث  فرن�ص� 
الرتب�س  برجمة  بخ�صو�س  مدن 
احل�صم  انتظ�ر  يف  التح�صريي 
الذي  املك�ن  نه�ئية حول  ب�صفة 
ترب�صهم  كيني�  لعبو  فيه  يجري 

�صطروا  الذين  وهم  الإعدادي، 
الرتب�س  �صمن  وديتني  مب�راتني 
يواجهون  حيث  التح�صريي، 
ال�ص�بع  يف  مدغ�صقر  منتخب 
جوان قبل مالق�ة اأوغندا يف 14 

اأو 15 جوان املقبل.

ال�صنغ�يل  املنتخب  و�صع  بدوره 
برن�مج  ملخطط  الأوىل  اللبنة 
التح�صريات بعدم� �صبط مب�راة 
نظريه  خالله�  يواجه  ودية 
نيجريي� ، ويف هذا ال�صدد ك�صف 
ت�صكيلة  اأن  ال�صنغ�يل  الإعالم 
تواجه  �صوف  التريانغ�«  »اأ�صود 
�صهر  يف  النيجريي  املنتخب 
قبل  وذلك  مب�رض  املقبل  جوان 
املن�ف�صة  انطالق  على  اأي�م 
الق�رية، يف امتح�ن حقيقي قبل 
واأنه�  خ��صة  اللعب،  يف  ال�رضوع 
قبل  تنزاني�  مبواجهة  ت�رضع 
الوطني  الن�خب  اأ�صب�ل  مالق�ة 
بت�ريخ  املقررة  بلم��صي  جم�ل 

27 م�ي املقبل.
عي�شة ق.

ن�بويل  ن�دي  اإدارة  تدر�س 
عقد  بيع  فكرة  اليط�يل 
اجلزائري  الدويل  لعبه� 
فرتة  خالل  وذلك  اأون��س  اآدم 
املقبلة،  ال�صيفية  التحويالت 
اإعالمية  تق�رير  ك�صفت  حيث 
ن�دي  اإدارة  اأن  اأم�س  ايط�لية 
يف  تفكر  اليط�يل  اجلنوب 
متو�صط  خدم�ت  عن  التخلي 
ميدان املنتخب الوطني بنه�ية 

عدم  ظل  يف  اجل�ري  املو�صم 
قدمه  الذي  ب�ملردود  القتن�ع 
املو�صم  انطالق  منذ  الالعب 
يف  ف�صل  واأنه  خ��صة  احل�يل، 
الت�صكيلة  �صمن  مك�نة  �صم�ن 
اليط�يل  للمدرب  الأ�ص��صية 
جعله  م�  وهو  اأنت�صيلوتي  ك�رلو 
يف  الحتي�ط  دكة  على  يتواجد 
ن�ديه  يخو�صه�  التي  املب�ري�ت 
اأو الأوروبية قبل  �صواء املحلية 

نه�ية  املن�ف�صة  من  الإق�ص�ء 
الأ�صبوع املنق�صي.

خي�ر  اأم�م  اأون��س  و�صيكون 
البحث عن فريق جديد من اأجل 
الن�صم�م اإليه يف نه�ية املو�صم 
اأنه يتوجه نحو  اجل�ري ب�عتب�ر 
ق�ص�ء اآخر الأ�ص�بيع يف �صفوف 
و�صيف الدوري اليط�يل، خ��صة 
انت�صيلوتي  املدرب  بق�ء  واأن 
على راأ�س الفريق وجتديد الثقة 

يرفع  �صوف  املو�صم  نه�ية  فيه 
لن�بويل  اأون��س  مغ�درة  حظوظ 
وهو الذي مل يقنع اأداوؤه الط�قم 
نف�س  ح�صب  والإدارة  الفني 
جمموع  �صجل  حيث  امل�ص�در، 
متريرة  ومنح  اأهداف  اأربعة 
ح��صمة واحدة هذا املو�صم يف 
�ص�رك  التي  امل�ص�بق�ت  جميع 

فيه� فريقه.
 عي�شة ق.

بعد ف�شله يف �شمان مكانة اأ�شا�شية بت�شكيلة اأنت�شيلوتي

اإدارة نابويل تفكر يف التخلي عن اأونا�س نهاية املو�سم

املدير  زيدان  الدين  زين  اأ�ص�د 
فريقه  بنجم  مدريد،  لري�ل  الفني 
قبل  جونيور،  فيني�صيو�س  ال�ص�ب 
اليوم  بيلب�و  اأتلتيك  ا�صت�ص�فة 
الدوري  من   33 اجلولة  حل�ص�ب 
خالل  زيدان  وق�ل  ال�صب�ين، 
التقدميي  ال�صحفي  املوؤمتر 
للمب�راة: »�صعيد لروؤية فيني�صيو�س 
معه  نتع�مل  اأن  علين�  لكن  معن�، 
اإ�ص�بة  من  عودته  بعد  ببطء، 
الأ�صبوع  يف  ل�صهرين،  امتدت 
املقبل عليه اأن يعمل ب�صكل جيد، 
لعب  وهو  جودته،  اأظهر  لقد 
بيل  »م�صري  واأ�ص�ف:  للم�صتقبل«، 
اأحتدث،  ولن  ذلك  عن  اأحتدث  مل 
ول  الغد  مب�راة  يف  نفكر  فنحن 
لن  »مب�بي  وت�بع:  اآخر«،  �صيء 
كل  ندر�س  نحن  اأ�صم�ء،  اأذكر 
عنه�  و�صنتحدث  الأ�صي�ء،  هذه 
�ص�أحتدث  املن��صب،  الوقت  يف 
ب�لفعل  اأعرف  لأنني  الن�دي،  مع 

م� اأريده«.

من  الكثري  يتوقع  ك�ن  اإذا  وعم� 
من  »نعلم  زيدان:  اأج�ب  اأ�صين�صيو 
هو اأ�صين�صيو، اإنه �ص�ب ولعب يف 
�صعبً�  ك�ن  واملو�صم  مدريد،  ري�ل 
فقط«،  عليه  ولي�س  اجلميع  على 
ووا�صل: »ال�صم�ن�ت لقبول عودتي، 
ولي�س  الأمور  تغيري  اأردن�  لقد 
�صنكون  عم�  وحتدثن�  الظروف، 
و�صرنى  به،  القي�م  على  ق�درين 
ال�صوق..  يف  حتقيقه  ميكنن�  م� 
�صتكون  اأنه  الوا�صح  من  لكن 
هن�ك تغيريات، فهي اإلزامية على 
اجلميع«، واأ�ص�ر »زيزو« اأن التغيري 
الري�ل  لعب  طريقة   � اأي�صً �صيط�ل 
وبخ�صو�س  املقبلـ  املو�صم  خالل 
تقنية الفيديو، ق�ل زيدان: »اأعتقد 
اأنه� �صتتح�صن مبرور الوقت، هذا 
يبدو  الذي  الوحيد  الأمر  وا�صح، 
غريبً� هو الإع�دات، اأحي�ًن� ل نرى 
نف�س ال�صيء من كل زاوية، وهن�ك 

اإع�دات غريبة«. 
وكالت

زيدان: حددت اأهدايف 
ال�سيفية واأعرف ما اأريد

تابع مباراة توتنهام من مقعد البدلء

غوارديوال يهم�س حمرز جمددا
غوارديول  بيب  املدرب  وا�صل 
ا�صتبع�د الالعب الدويل اجلزائري 
خي�راته  عن  حمرز  ري��س 
التكتيكية بعدم� و�صعه على مقعد 
الحتي�ط خالل مب�راة القّمة التي 
على  توتنه�م  اأم�م  اأم�س  خ��صه� 
اجلولة  حل�ص�ب  »الحت�د«  ملعب 
35 من الدوري الجنليزي املمت�ز، 
وانتهت بفوز �صعب لرفق�ء متو�صط 
ميدان اخل�رض بهدف دون رد من 
بعد  فودين  فيل  زميله  ت�صجيل 
على  فقط  دق�ئق  خم�س  مرور 
متو�صط  واكتفى  اللق�ء،  انطالق 
على  اللق�ء  مبت�بعة  ميدان�خل�رض 
يلعب  مل  بعدم�  الحتي�ط  مقعد 
تف�صيل  اإثر  وذلك  منه،  دقيقة  اأي 
�صرتلينغ  اإقح�م  الكت�لوين  املدرب 
دي  ج�نب  اإىل  �صيلف�  وبرن�ردو 
بروين قبل اأن يخرج الأخري مت�أثرا 
الالعب  مك�نه  ويقحم  ب�لإ�ص�بة 

فرين�ندينهو.

لالعب  غوارديول  ا�صتبع�د  وي�أتي 
حمرز منذ مب�راة ذه�ب الدور ربع 
النه�ئي لدوري اأبط�ل اأوروب� اأم�م 
توتنه�م اأين قدم مردودا متوا�صع� 
من  الكرة  ي�صتلم  مل  الذي  وهو 
عن  ي�صتبعد  اأن  قبل  زمالئه، 
املواجهة الث�لثة على التوايل وهو 
م� يجعله يف مو�صع ل يح�صد عليه 
يف ظل بق�ئه بعيدا عن املن�ف�صة 
حظوظ  انتظ�ر  يف  اأ�صبوع،  طيلة 
الكروية  املواعيد  خالل  دخوله 

املقبلة.
ع.ق.

ع.ق.



ريال بلد الوليد ينتزع تعاداًل ثمينًا
الوليد تعادالً ثميناً من  انتزع ريال بلد 
من  به  حّد  اأالفي�ش  ديبورتيفو  م�ضيفه 
دوري  اإىل  التاأهل  �ضبيل  يف  طموحاته 
اأبطال اأوروبا املو�ضم املقبل، وخطف 
ريال بلد الوليد اأول اأم�ش التعادل خارج 
 2-2 اأالفي�ش  ديبورتيفو  من  اأر�ضه 
الدوري  م�ضابقة  من   33 االأ�ضبوع  يف 
بالت�ضجيل  امل�ضيف  وتقّدم  االإ�ضباين، 
قبل  غويديتي  ال�ضويدي  بف�ضل  مبكراً 
الثاين،  الهدف  جوين  زميله  ي�ضيف  اأن 
مع  الفارق  فرنانديز  خواكني  وذلّل 
الدقيقة 38 ثم ب�ضم الرتكي اأونال  على 

اإىل 32 نقطة ذات ر�ضيد �ضلتا فيغو لتزداد  الوليد ر�ضيده  التعادل من ركلة جزاء، ورفع بلد 
نقطة  اأالفي�ش 46  به ر�ضيد  الذي �ضار  الوقت  الهبوط، يف  �ضبح  الهروب من  املناف�ضة على 

مبتعداً بفارق �ضت نقاط عن اإ�ضبيلية الرابع مع مباراة اأقل للأخري.

نيمار يدفع توخيل للمجازفة اأمام موناكو
جنم  جونيور  نيمار  الربازيلي  بات 
باري�ش �ضان جريمان قريبا للغاية من 
العودة جمددا للم�ضاركة يف املباريات 
عندما يلعب فريقه �ضد موناكو اليوم 
من   33 اجلولة  مناف�ضات  �ضمن 
�ضحيفة  واأ�ضارت  الفرن�ضي،  الدوري 
بكل  عمل  نيمار  اأن  باريزيان«  »لو 
اجلاري،  االأ�ضبوع  مدار  على  جدية 
مدرب  توخيل  توما�ش  جترب  لدرجة 
املباراة،  لقائمة  �ضمه  على  الفريق 
نيمار  �ضي�ضع  توخيل  اأن  واأ�ضافت 
للتاأكد  وغدا  اليوم  االختبار  حتت 
ب�ضبب  اآالم  اأي  من  معاناته  من عدم 
اإ�ضابته يف كاحل القدم، والتي اأبعدته عن امللعب ما يزيد عن 11 اأ�ضبوعا، ولفتت اأن نيمار 
عاد للم�ضاركة يف املباريات املو�ضم املا�ضي بعدما تخل�ش من نف�ش االإ�ضابة يف غ�ضون 3 
اأ�ضهر، حيث حل بديل لفرناندينيو يف ودية الربازيل وكرواتيا وجنح يف ت�ضجيل الهدف الثاين، 
وذكرت اأن النية تتجه اأي�ضا لو�ضع نيمار على مقاعد البدالء اأمام موناكو ثم الدفع به ملدة 30 

دقيقة يف ال�ضوط الثاين.
يف �ضياق مت�ضل، قالت ال�ضحيفة يف تقريرها اإن الثنائي اآنخيل دي ماريا وماركينيو�ش �ضيكون 
لكن  اإ�ضابته،  من  كافاين  اإدين�ضون  تخل�ش  كما  موناكو،  �ضد  البداية  من  للم�ضاركة  جاهزا 
يعود  قد  نيمار  اإن  اأم�ش  اأول  توخيل  قال  جانبه  ومن  بعد،  تتحدد  مل  البداية  منذ  م�ضاركته 
للم�ضاركة اأمام موناكو، مو�ضًحا خلل موؤمتر �ضحفي: »اإنه يعمل بجدية وبحالة ذهنية جيدة، 

ميكن اأن ن�ضتعيده غدا«.

قرار اإريك�سن ميهد الطريق لريال مدريد
توتنهام  جنم  اإريك�ضن  كري�ضتيان  اتخذ 
على  يوؤثر  قد  مهًما  قراًرا  هوت�ضبري، 
لريال مدريد،  ال�ضيفي املقبل  املريكاتو 
فقد ذكر موقع »ديفن�ضا �ضنرتال« االإ�ضباين 
اأم�ش اأن اإريك�ضن قرر عدم جتديد عقده 
مع توتنهام والذي �ضينتهي بنهاية املو�ضم 
اإمكانية  اأمام  الباب  يفتح  ما  املقبل، 
قرار  ويعود  امللكي،  النادي  اإىل  انتقاله 
اإريك�ضن اإىل �ضوء علقته باإدارة ال�ضبريز، 
النادي،  رئي�ش  ليفي  دانييل  ا  وخ�ضو�ضً
مًعا  يتحدثا  مل  اأنهما  املوقع  اأكد  حيث 

منذ اأكرث من عام.
وي�ضعر اإريك�ضن بالغ�ضب نظًرا حل�ضوله على اأحد اأقل الرواتب يف توتنهام 60 األف اإ�ضرتليني 
يف االأ�ضبوع، و�ضبق اأن طلب النجم الدمناركي احل�ضول على راتب ي�ضاهي زميليه هاري كني 
وديلي اآيل 200 األف اإ�ضرتليني اأ�ضبوعًيا لكن ليفي رف�ش االأمر، وذكرت تقرير اإ�ضبانية يف وقت 
�ضابق اأن اإدارة ريال مدريد تف�ضل التعاقد مع اإريك�ضن على �ضم بول بوغبا العب مان�ض�ضرت 
يونايتد. ويُتوقع اأن مييل توتنهام اإىل بيع اإريك�ضن ال�ضيف املقبل، قبل اأن يخ�رس خدماته جماًنا 

يف نهاية املو�ضم اجلديد.

ليون يتم�سك بالبوديوم وديجون يعزز حظوظ البقاء
الثالث  مبركزه  ومت�ضك  النقاط  نزيف  ليون  اأوقف 
لدوري  الثالث  التمهيدي  الدور  اإىل  املوؤهل  االأخري 
على  ال�ضعب  بفوزه  املقبل  املو�ضم  اأوروبا  اأبطال 
من   33 اجلولة  يف  اأم�ش  اأول   1-2 اأجنيه  �ضيفه 
املركز  يف  ر�ضيده  ليون  عزز  الفرن�ضي،  الدوري 
وبني  بينه  الفارق  مقل�ضاً  نقطة   59 بر�ضيد  الثالث 
�ضت  بفارق  ومبتعداً  نقاط  خم�ش  اإىل  الثاين  ليل 
نقاط عن ملحقه املبا�رس �ضانت اإتيان، ودك ليون 
االأول  االأول، جاء  ال�ضوط  �ضباك �ضيفه بهدفني يف 
بعد متريرة يف العمق من ح�ضام عوار اإىل املهاجم 
من  فتخل�ش  ديباي،  ممفي�ش  الهولندي  الدويل 
داخل  وتوغل  بافلوفيت�ش  ماتيو  الكرواتي  املدافع 
لودوفيك  احلار�ش  قوية عجز  كرة  و�ضدد  املنطقة 

بوتيل عن �ضدها، و�ضجل مارتان تريييه الهدف الثاين بعدما مرر عوار كرة حا�ضمة ثانية، فتوغل و�ضدد كرة اأر�ضية بقدمه 
اليمنى خدعت احلار�ش، وا�ضتعان احلكم بتقنية امل�ضاعدة بالفيديو الإلغاء هدف تريييه الراأ�ضي بداعي ت�ضلل، وقل�ش اأجنيه 

الفارق بنريان �ضديقة بعد خطاأ من حار�ش ليون الربتغايل اأنطوين لوبي�ش.
يف املقابل، عزز ديجون حظوظه بالبقاء يف »الليغ1« بفوزه على �ضيفه رين 3-2، ورفع ديجون ر�ضيده اإىل 28 نقطة يف املركز 
18، وقل�ش الفارق مع اأميان 17 اىل 4 نقاط، علًما باأن االأخري يحل �ضيفاً على نانت اليوم، يف املقابل جتمد ر�ضيد رين عند 
43 نقطة يف املركز 11 وابتعد ب�ضكل اإ�ضايف عن املراكز املوؤهلة اإىل امل�ضابقات االأوروبية يف املو�ضم املقبل، وتابع ديجون 
ح�ضد النقاط الثمينة يف �ضعيه للبتعاد عن مراكز الهبوط اإىل الدرجة الثانية، بعدما حقق مفاجاأة بالفوز على ليون 3-1 يف 

عقر داره يف املرحلة 31.
وافتتح �ضاحب االأر�ش الت�ضجيل بعد ركلة ركنية نفذها التون�ضي نعيم ال�ضليتي وحولها املدافع املغربي نايف اأكرد براأ�ضه لرتتد 
من االأر�ش اإىل �ضباك احلار�ش الت�ضيكي توما�ش كوبيك، وبداأ ديجون ال�ضوط الثاين �ضاغطاً وكاد اأن ي�ضيف الهدف الثاين من 
ت�ضديدة للمهاجم وي�ضلي �ضعيد �ضدها كوبيك، قبل اأن يدرك رين التعادل بعد ثلث دقائق بف�ضل اأدريان هونو بت�ضديدة اأر�ضية، 
و�ضجل ديجون الهدف الثاين اإثر هجمة مرتدة و�ضلت اإىل �ضعيد الذي �ضدد كرة قوية من داخل املنطقة، �ضدها كوبيك مبا�رسة 
نحو بنجامان جانو الذي �ضددها بدوره على الطائر على ي�ضار احلار�ش، ويف الدقائق اخلتامية، قاد �ضاحب االأر�ش هجمة 
مرتدة فمرر املدافع املغربي فوؤاد �ضفيق الكرة داخل املنطقة اإىل �ضعيد الذي راوغ داميان دا �ضيلفا و�ضدد كرة اأر�ضية منحت 

نقاط الفوز لفريقه.

ي�ضعى نادي جوفنتو�ش االإيطايل لتكرار 
يف  االإ�ضباين  مدريد  ريال  اإىل  زيارته 
املقبلة  ال�ضيفية  االنتقاالت  فرتة 
جديد،  العب  مع  التعاقد  اأجل  من 
كري�ضتيانو  الربتغايل  مع  التعاقد  بعد 
ووفًقا  املا�ضي،  املو�ضم  قبل  رونالدو 
ملوقع »كالت�ضيو مريكاتو« االإيطايل فاإن 
األعاب  �ضانع  اإىل  حاجة  يف  جوفنتو�ش 
بيانيت�ش،  بجانب العب و�ضطه مرياليم 
الدويل  يف  �ضالته  وجد  اأنه  مو�ضحا 
جميع  اإي�ضكو  وميتلك  اإي�ضكو،  االإ�ضباين 

يف  جوفنتو�ش  يحتاجها  التي  ال�ضفات 
الكبرية  اإ�ضافة خلرباته  االألعاب،  �ضانع 
فاز  حيث  اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف 
بجانب  مدريد،  ريال  مع  األقاب  باأربعة 
اأنه متفاهم مع كري�ضتيانو رونالدو وقد 

ي�ضكل معه ثنائيا مميزا.
جوفنتو�ش لي�ش وحده املهتم بخدمات 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  ا  اأي�ضً واإمنا  اإي�ضكو، 
بيب  مدربه  يرغب  حيث  االإجنليزي، 
االإ�ضباين  النجم  ا�ضتقدام  غوارديوال يف 
جوفنتو�ش  وي�ضعى  االحتاد،  مللعب 

ر�ضمي  بعر�ش  التقدم  يف  للإ�رساع 
ناٍد  من  اأكرث  دخول  قبل  مدريد  لريال 
على  مزاد  فتح  وبالتايل  ال�ضفقة،  يف 
جوفنتو�ش  اأن  تقارير  واأكدت  اللعب، 
مليون   85 اإىل   80 بني  ما  لدفع  م�ضتعد 
االإ�ضباين.  الدويل  بخدمات  للفوز  يورو 
مهتم  مدريد  ريال  اأن  بالذكر  جدير 
للغاية بخدمات اإيدين هازارد ت�ضيل�ضي 
حال  ويف  توتنهام،  اإريك�ضن  وكري�ضتيان 
�ضيدفع  ذلك  فاإن  منهما  اأي  تعاقده مع 

اإي�ضكو للرحيل.

جوفنتو�س يخطط ل�سفقة اإي�سكو

هدية خا�سة من العبي املان �سيتي للجماهري
�ضيتي املباراة النهائية لكاأ�ش اإجنلرتا يف كرة القدم يف 18 ماي، كعربون �ضكر منهم اإىل امل�ضجعني بادر العبو مان�ض�ضرت �ضيتي اإىل تقدمي 26 حافلة لتنقل جماهريهم جمانًا اإىل لندن ملتابعة  وينتقل  تاريخية،  رباعية  على  فيه  يناف�ضون  كانوا  مو�ضم  يف  �ضاندوهم  دوري وال يزال الفريق ال�ضمايل يف مناف�ضة متقاربة مع ليفربول للحتفاظ بلقبه يف الدوري واتفورد، �ضعيًا للفوز بلقبه الثاين هذا املو�ضم بعد كاأ�ش رابطة االأندية املحرتفة، ال�ضهر املقبل اإىل ملعب وميبلي يف لندن خلو�ش نهائي كاأ�ش االحتاد االإجنليزي �ضد الذين  نهائي  ن�ضف  اإىل  العبور  من  اأدنى  اأو  قو�ضني  قاب  وكان  املمتاز،  وكل مذهًل، هذه طريقتنا ل�ضكرهم بعدما وقفوا اإىل جانبنا يف كل حلظة«، واأ�ضاف: »االنتقال وقال قائد �ضيتي البلجيكي فن�ضان كومباين: »دعم م�ضجعينا طوال املو�ضم كان بب�ضاطة اأبطال اأوروبا، لكنه اأق�ضي هذا االأ�ضبوع على يد توتنهام هوت�ضرب.االإجكليزي  �ضهًل،  اأمراً  لي�ش  اخلارج  اأم يف  مقامة حمليًا  اأكانت  والكوؤو�ش،  الدوري  مباريات  ملتابعة 

عب  ال
متابعًا: »ال يزال اأمامنا العديد من املعارك اجلميلة هذه املو�ضم«.امل�ضجلة خارج اأر�ضه، وقال كومباين: »على رغم هذه النتيجة، كان الفتًا �ضماع م�ضجعينا يهتفون طوال 90 دقيقة لدعم الفريق«، �ضد توتنهام على ملعب االحتاد التابع ل�ضيتي، والتي فاز بها فريقه لكن بفارق غري كاف ملنع توتنهام من التاأهل بفارق االأهداف يف فريقنا يقدر هذا االلتزام«، وتطرق املدافع الدويل اإىل املباراة احلما�ضية االأخرية يف اإياب ربع نهائي دوري االأبطال االأربعاء 
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الكاتبة بدرة هني ح�سري جلريدة" الو�سط" 
بدرة هني من مواليد 1999 ، طالبة بكالوريا �شعبة اآداب و فل�شفة.. جزائرية الأ�شل من عني متو�شنت حتديدا ، لها اهتمامات بالأدب تهوى 
املطالعة عا�شقة للغة ال�شاد و حتب الفل�شفة و ، وهذا ما جعلها تتوجه اإىل �شعبة ذات توجه اأدبي حم�ض، ت�شتهويها الكتابة بل هي من جتعلها 

تتنف�ض بكل ما حتمله من �شفاء حروف و عذب كلمات.

بقلم / اأ . خل�شر .
 بن يو�شف 

�شخ�شا  يجعل  الذي  ما 
 ، بكالوريا  طالبة  مثلك 

يتجه للكتابة ؟

الكتابة بالن�سبة يل هي احلياة و 
بداخلي  ينب�ض  منها  كل حرف 
 ، ال�سمود  و  الإرادة  و  القوة 
و  حياتي  الكتابة  اأدق  ومبعنى 
البكالوريا جزء هام منها اإذ اأنها 
م�ستقبلي  ير�سم  حرب  مبثابة 
القادم و  مر�ساة باخرتي التي 
الزاهر  للم�ستقبل  �ستاأخذين 

باإذن اهلل..

كيف ومتى بداأت جتربتك 
يف الكتابة الأدبية وما هي 
التي  واملحطات  املراحل 

مررت بها؟
الكتابة  يف  موهبتي  اكت�سفت 
مولعة  كنت  ال�سغر،  منذ 
بالق�س�ض الق�سرية و اخلواطر 
يتح�سن  اأ�سلوبي  ..وكان 
امل�ساركة  و  بالقراءة  تدريجيا 
يف امل�سابقات الأدبية ، فكتبت 
عملت  و  اخلواطر  من  العديد 

اأ�سطرها  مرونة  و  دقتها  على 
لالهتمام  كانت جتربة مثرية   ،
.. وا�سلت رحلتي و اأنا األحظ 
اأخطائي حتى  اأعالج  تقدمي و 
كانت  التي  و  للنتيجة  و�سلت 
اأول  باإ�سدار  بدورها  ناجحة 

مولود يل روح �سماء..

واجهتك  التي  العقبات  ما 
ن�شر  دور  عن  بحثك  اأثناء 

لكتابك؟
تختلف  و  الن�رش  دور  تتعدد 
ولكل   ، ن�ساطاتها  و  ب�رشوطها 
عن  متيزها  التي  ميزتها  دار 
اأ�سميها  ..ل  الدور  من  غريها 
عقبات بل حرية و تردد ، فكل 
اإىل حتقيق هدف و  دار ت�سعى 
بها  اخلا�سة  ر�سالتها  تو�سيل 
.. هذا ما جعلني يف حرية من 

اأمري ..

حدثينا عن كتابك املو�شوم 
ماهي   ،  « �شماء  روح   « بـ 
موا�شيعه حمتواه،  الفكرة 
عاجلتها  التي  الرئي�شية 

داخل دفتي الكتاب ؟
يحمل  ..كتاب   « �سماء  روح   «
كل  و  ن�سية  خواطر  طياته  يف 

ميثلها  الذي  عنوانها  خاطرة 
�سماء  روح  قارئ  ..�سريى 
وكاأنها  تُطرح  اخلواطر  اأن 
تتحدث عن اأنثى، هذا ما يعرب 
فالروح   .. الكتاب  عنوان  عن 
يجوب  ما  اإل  ت�سمع  ل  �سماء 
خواطرها و يالم�ض احا�سي�سها 
تعددت موا�سيع   .. و وجدانها 
موا�سيع  من  خاطرة  كل 
ثقافية  و  اإن�سانية  و  اجتماعية 
ال�رشاع  �سماء  روح  ميثل   ..
 .. القلب  و  العقل  بني  القائم 
املهمة  و  الرئي�سية  فكرته  و 
مهما  الروح  اأن  يعاجلها  التي 
ع�سفت به رياح اخليبات ل بد 
بالتحدي  يوماً  �سيجتازها  واأنه 

و املقاومة و ال�سمود..

ال�شعوبات  ما  راأيك،  يف 
التي تواجه الكتاب ال�شباب 
اخلطوات  وما   ، موؤخراً 
يتخذوها  اأن  يجب  التي 

ملواجهتها ؟
تواجه  قد  التي  ال�سعوبات 
قد  ؛  موؤخراً  ال�سباب  الكتاب 
عدم  و  الوقت  �سيق  تكون 
املوازنة بني الكتابة و الأعمال 
الأخرى  ، و ال�سعوبة يف التعبري 

اأو  املطروحة  الفكرة  عن 
املو�سوع القائم.. و �سعوبة يف 
للقارئ  الر�سالة املوجهة  اإلقاء 
.. كلها قد متثل حاجزا للكتاب 
مثل  ولتخطي   .. ال�سباب 
يتحلى  اأن  يجب  العوائق  هذه 
الكافية  بال�سجاعة  الكاتب 
يتمتع  و  حماربتها  و  لتجاوزها 
نف�سه  فالقلم  و  املغامرة  بروح 
واأن   ، املجازفة  ي�ستحق  من 
يحدد هدفا يف م�سواره و يعمل 
 .. القمة  اإىل  للو�سول  جاهدا 
 .. القوية  الإرادة  �سيء  اأهم  و 
فحتما �سيكون النجاح و التميز 

حليفه 

بدرة  هني  ر�شالة  هي  ما 
لكل من يهتم بالأدب ؟

ر�سالتي لكل من يهتم بالأدب ؛ 
اأقول له اأنت اإن�سان رائع و راق 
من  وحده  فالقارئ   ، مميز  و 
جحيم  من  يهرب  اأن  ي�ستطيع 
و   .. اخليال  جنة  اإىل  الواقع 
اأهنئك على ذلك لأنك من اأكرث 

ممن  ي�ستمتع باحلياة ..

التي  الأ�شماء  ِمن  من 
اجلزائري  الأدب  يف  تعنى 

يف  انتباهك  ت�شرتعي 
امل�شهد الثقايف املحلي؟

يف  يل  تعني  التي  الأ�سماء  من 
ت�سرتعي  و  اجلزائري  الدب 
الثقايف  امل�سهد  يف  انتباهي 
الرائعة  الكاتبة  املحلي 
اأحالم  بقلمها  املتاألقة  و 
بدفء  تنعم  التي  م�ستغامني 
و �سدق م�ساعرها   اأحا�سي�سها 
جنما  احلرف  من  فتخلق 
والفن   الأدب  �سماء  �ساطعا يف 

..
اأدبية  اهتمامات  لديك  هل 

اأدب اخلواطر مثل  اأخرى غري 
الرواية ، الق�سة ...؟

اأدبية  اهتمامات  لدي  نعم 
اخلواطر  اأدب  غري  اأخرى 
ما  اأو  باأدب  اهتمامي  وهي 
كذا  و  الرواية  �سحر  اأ�سميه 
الأطفال  ق�س�ض  من  الق�س�ض 

و غريها..

الأدبية  م�شاريعك  هي  ما 
امل�شتقبلية؟

امل�ستقبلية  الأدبية  امل�ساريع 
رواية  وهي  رواية  م�رشوع 

نف�سي  �رشاع  و  اجتماعية 
وقائع  طياتها  يف  حتمل   ،
يف  متج�سدة  اأحداث  و 
بوجه  الراهن  وقتنا  و  واقعنا 

اخل�سو�ض..

كلمة اأخرية ؟
مر  من  كل  بدوري  اأ�سكر 
ي�سعدين  له  اأقول  و  هنا  من 
العطر..  مرورك  ي�رشفني  و 
طاقم  لكل  حتياتي  اأقدم  كما 
اجلريدة و اأهنئها على متيزها 

و جناحها
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تدور  التي  احلبكة  رغم  لكن 
اأن  اإل  والتنانني،  ال�سحر  حول 
عددا  ت�سبه  امل�سل�سل  اأحداث 
ب�سكل  التاريخية  الأحداث  من 
يفوق تخيل متابعيه وم�سل�سل لعبة 
العرو�ض م�ستوحى من �سل�سلة كتب 
للموؤلف جورج ر. ر. مارتن، وهو 
وكثريا  للم�سل�سل.  املنفذ  املنتج 
بالأحداث  تاأثره  عن  حتدث  ما 

التاريخية يف كتاباته.
الغارديان  ل�سحيفة  مارتن  وقال 
اأحببت  »طاملا  نوفمرب:  يف 
بتحليل  اأهتم  ل  لكنني  التاريخ. 
ال�سياقات ال�سيا�سية والقت�سادية، 
بل  الثقافية.  التحولت  اأو 
والغتيالت،  باحلروب،  اأهتم 
واخليانات... وهي الأحداث التي 

حتمل مادة ثرية.«
وفيما يلى خم�سة اأحداث تاريخية 

األهمت �سناع امل�سل�سل:

الورود حرب   1-
جمموعة  الورود  حرب  كانت 
املواجهات  من  ومعقدة  كبرية 
اجنلرتا  عر�ض  حول  وال�رشاعات 

يف القرن اخلام�ض ع�رش.
الثالث  ريت�سارد  امللك  مقتل 
نهاية  و�سع  بو�سورث  معركة  يف 

حلرب العرو�ض
دوق  قوات  بني  احلرب  ودارت 

لنكا�سرت، وقوات دوق يورك، وهما 
العائلة  الفرعان املت�سارعان من 
)بالنتاجينيت(،  امللكية  الأجنوية 
من  لأكرث  اجنلرتا  حكمت  التي 

300 عام.
واأُّرخت احلرب يف كتاب من اأربعة 
»بالنتاجينيت«،  بعنوان  اأجزاء 
القرن  خم�سينيات  يف  �سدر 
توما�ض  املوؤرخ  وكتبه  الع�رشين، 

كو�ستاين.

وكثريا ما حتدث مارتن عن حبه 
التاريخية.  كو�ستاين  لكتابات 
وتت�سابه اأحداث حرب الورود مع 
ال�رشاع الرئي�سي الذي تدور حوله 
العرو�ض،  لعبة  م�سل�سل  اأحداث 
وهو ال�رشاع بني عائلتي لني�سرت 
قارة  على  لل�سيطرة  و�ستارك 

وي�ستريو�ض اخليالية.

بالنزال املحاكمة   2-

يف املو�سم الأول من لعبة العرو�ض، 
قام  )الذي  لني�سرت  ترييون  اتُهم 
بيرت  الأمريكي  املمثل  بدوره 

دينكليغ( بقتل لورد جون اأرين.
عند  الو�سطى  الع�سور  يف  �ساع 
ت�ستاأجر  اأن  ق�سائي  نزاع  وقوع 
حماربني  املتناحرة  الأطراف 
بحجتهم  الفوز  اأجل  من  للقتال 

ال�سخ�سي  حار�سه  لني�سرت  واأمر 
للفوز  فردي  قتال  بخو�ض  برون 

بحرية �سيده.
عن  تكون  ما  اأبعد  احلبكة  وهذه 
بالنزال  فاملحاكمة  اخليال. 
الع�سور  يف  قانونيا  مرجعا  كانت 
املتنازعون  اإليها  جلاأ  الو�سطى، 
الق�سائية  اخلالفات  لت�سوية 
املتناحرة  الأطراف  وكانت 
ت�ستاأجر حماربني للنزال من اأجل 
عك�ض  على  لكن  بحجتهم  الفوز 
امل�سل�سل، مل تنته هذه اخلالفات 
ما  وعادة  قا�سية.  قتل  باأعمال 

كانت تنتهي با�ست�سالم اخلا�رش.

اأم  الأحمر«  »الزفاف   3-
»الع�شاء الأ�شود«؟

جاء اجلزء الثالث من لعبة العرو�ض 
ق�سوة  الأحداث  اأكرث  من  بواحدة 
ومفاجاأة يف امل�سل�سل، حني مات 
الرئي�سية  ال�سخ�سيات  من  ثالثة 

يف حلقة واحدة.
يف  كان  الثاين  جيم�ض  امللك 
حدوث  عن  عمره  من  العا�رشة 
واقعة »الع�ساء الأ�سود«، لكنه حكم 
ويف  بعدها  عاما  ع�رشين  ملدة 
هذه احللقة، اغتيل روب �ستارك، 
احلامل  وعرو�سه  كاتيلني،  واأمه 

تالي�سا، اأثناء ماأدبة ع�ساء.
مارتن  ا�ستوحى  اأخرى  ومرة 

بـ  ُعرفت  التي  احللقة،  اأحداث 
اأحداث  من  الأحمر«،  »الزفاف 
الذي  واحلدث  حقيقية  تاريخية 
»الع�ساء  هو  هنا  احللقة  ذكرته 

الأ�سود«.
به  تُعرف  الذي  ال�سم  هو  وهذا 
الواقعة التي �سهدتها ا�سكتلندا يف 
اخلام�ض ع�رش،  القرن  اأربعينيات 
الثاين،  جيم�ض  امللك  دعا  حني 
اأعوام،  ع�رشة  العمر  من  البالغ 
اأقوى  واحدة من  اأفراد  اثنني من 
دوغال�ض  اإيرل  وهما  العائالت، 
الع�ساء،  وبعد  الأ�سغر.  و�سقيقه 

قطع راأ�سيهما.

دابليو:  اإي  ملجلة  مارتن  وقال 
على  التاريخية  الروايات  »تركز 
خنزير  راأ�ض  و�سع  اأحدهم  اأن 
كاإ�سارة  املاأدبة،  على  اأ�سود  بري 
دوغال�ض  اإيرل  و�سيق  للموت. 
و�سقيقه اإىل الربج، وُقطع راأ�سيهما 

رغم تو�سالت امللك جيم�ض.«

الثلج  جدار   4-
احلقيقي

جدار  بُني  امل�سل�سل،  اأحداث  يف 
من الثلج، بطول 500 كيلومرتا على 
ال�سبع  للممالك  ال�سمالية  احلداد 
يف قارة وي�ستريو�ض حلمايتهم من 
على  ارتفاعه  ويزيد  الهجمات. 

مئتي مرت جدار هادريان بُني يف 
وا�ستقبل  امليالدي،  الثاين  القرن 

ماليني الزوار على مدار عقود
على  الليلي«  »احلر�ض  ويقوم 
جمموعة  وهو  اجلدار،  حرا�سة 
اإليها  ينتمي  التي  الفر�سان  من 
امل�سل�سل،  �سخ�سيات  اأهم  اأحد 
جون �سنو واملعادل الواقعي لهذا 
حجما،  اأ�سغر  يكون  قد  اجلدار 
بـ  ويُعرف  اأهمية.  اأقل  لي�ض  لكنه 

»جدار هادريان«.
اجلدار  هذا  بقايا  زيارة  وميكن 
 117 بطول  امتد  الذي  الهائل، 
على  املاليني  وزاره  كيلومرتا. 
جورج  بينهم  من  عقود،  مدار 
مارتن نف�سه يف ثمانينيات القرن 

الع�رشين.
�ستون  رولينغ  مارتن ملجلة  وقال 
اإنه كان يزور اأ�سدقاءه يف اجنلرتا 
جدار  لزيارة  اأحدهم  »واأخذين 
يراودين  ما  وكثريا  هادريان. 
اجلندي  نظرة  حول  ت�ساوؤل 
يق�سي  وهو  للحياة،  الروماين 
اأيامه يف مراقبة املدى البعيد من 

فوق هذه التالل.«

ذهبي« »تاج   5-
طلب  الأول،  املو�سم  نهاية  يف 
في�سريي�ض تارغاريني )الذي اأ�سبح 
لحقا ملكا على وي�ستريو�ض( من 

جي�ض  توفري  دروغو  كال  املقاتل 
تارغاريني  يزوجه  اأن  مقابل  يف 

من �سقيقته داينريي�ض.
املوؤرخ الروماين يوتروبيو�ض كتب 
اأُجرب  فالرييان  الإمرباطور  اأن 
من�سهر  نفي�ض  معدن  على �رشب 
الوعد،  بهذا  الوفاء  �سبيل  ويف 
نحو  ال�سيف  في�سريي�ض  �سوب 

بطن �سقيقته احلامل.
اإعطاء  على  دروغو  ووافق 
يرتع�ض  ذهبيا  »تاجا  في�سريي�ض 

الرجال حليازته«.
هي  ما  »اجلائزة«  اأن  ات�سح  لكن 
في�سريي�ض  جتريد  فبعد  فخ،  اإل 
دروغو حزاما  �سهر  ال�سالح،  من 
و«تّوج« في�سريي�ض  اإناء،  ذهبيا يف 
وقتله  راأ�سه  على  الذهب  ب�سب 
حدثت  مماثلة  واقعة  اأن  ويبدو 
فالرييان  الروماين  لالإمرباطور 
املوؤرخ  وكتب  ميالدية   260 عام 
الروماين، فالفيو�ض يوتروبيو�ض، 
يف القرن الرابع امليالدي اإن قوات 
الإمرباطور،  اعتقلت  فار�سية 
نفي�ض  معدن  بلع  على  واأجربته 

من�سهر.

الكثري  �سمن  واحدة  رواية  وهذه 
من الروايات حول موت فالرييان، 
لكنها األهمت مارتن لكتابة ن�سخته 

التليفزيونية اخلا�سة.

خم�سة اأحداث تاريخية األهمت �سناع م�سل�سل لعبة العرو�ش
املو�شم الثامن من م�شل�شل لعبة العرو�ض اأحد اأجنح الأعمال التمثيلية اخليالية على الإطالق وبلغ عدد م�شاهدات احللقة الأوىل من املو�شم اجلديد، التي ُعر�شت يف 

اأو«. بي  »اإت�ض  للم�شل�شل  املنتجة  اجلهة  و�شف  حد  على  قيا�شي  رقم  وهو  وحدها،  املتحدة  الوليات  يف  م�شاهدة  مليون   17 من  اأكرث  اأفريل،   14
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الإذاعات اجلهوية وقراءة 
يف  الدور الت�صايل املحلي

بقلم د.حممد مرواين /باحث 
وكاتب �شحفي

الآن  اجلواري  الإعالم  ويوظف 
املوؤ�س�ساتي  الت�سال  تعزيز  يف 
اجلواري  التنموي  العمل  وتكري�س 
هو  الذي  املواطن  اإ�رشاك  عرب 
املحلية  التنمية  يف  اأكيد  امللتقي 
امل�سوؤول  اإىل  ا�سنغالته  بنقل 
الدور  هذا  ولعل  الو�سية  والإدارة 
تلعبه  عادت  الذي  الت�سايل 
الإذاعات اجلهوية منذ ا�ستحداثها 
املحلية  الإذاعة  حتقيق  من  مكن 
ا�ستقطابا وا�سعا للجمهور وعادت 
رغم  الوطنية  الإذاعات  تناف�س 
التاأثري  عملية  يف  الإعالمي  ثقلها 
اأن  امل�ساهمة  هاته  يف  اأريد  ول 
�ساأحاول  بل  بحثية  بلغة  اأحتدث 
اأن اعر�س نقاطا هامة يف ال�سياق 
الإعالم  بخا�سية  اأ�سا�سا  تت�سل 
اجلواري واأهميته يف جت�سيد احد 
الأدوار لو�سائل الإعالم وهو الدور 

التنموي .
فالكم  اجلهوية  لالإذاعة  بالن�سبة 
م�ستوى  على  برامج  من  املوجود 
العادية  �سواء  الرباجمية  ال�سبكة 
بث  م�ساحة  يت�سمن  ال�سيفية  اأو 
الرتفيهية  للح�س�س  زمنيا  معتربة 
احل�س�س  وتندج  والتثقيفية 
الإذاعية والربامج التي تعنى مثال 
�سمن  اأنواعها  ب�ستى  بال�سياحة 

تنمي  لأنها  التثقيفية  احل�س�س 
املعرفية  الثقافة  املتلقي  لدى 
واملعلوماتية فربنامج اإذاعي مثال 
الظهرة  �سواطئ  عنوان  يحمل 
املذيع  اأو  ال�سحفي  فيه  يقدم 
معلومات عن كل �ساطئ اأو منطقة 
ببعد  رمبا  تتميز  قد  �سياحية 
هذا  يف  جند  وبالتايل  ما  تاريخي 
ي�ستعر�س  الربنامج  مقدم  ال�سياق 
ال�ساطئ  عن  املعلومات  من  كما 
ال�ساطئ  بها  يتواجد  البلدية  وعن 
وعن خ�سو�سية املنطقة و�سكانها 
وحتى تاريخها وما مييزها جغرافيا 
هذا  من  وانطالقا  وتاريخيا 
اجلوارية  الإذاعة  تنمي  املعطى 
من  اجلواري  الإذاعي  بربناجمها 
مبعلومات  وتزوده  املتلقي  ثقافة 
جديدة  تتحقق انطالقا من هذا 
املعطى وظيفة التثقيف من خالل 
من  انطالقا  اجلوارية  الإذاعة 
الربامج الإذاعية التي تت�سمن كما 
من املعلومات ويكون فيها املقدم 
للربنامج الإذاعي م�سدرا اأو ناقال 
ويكون  للمتلقي  بالن�سبة  للمعلومة 
خا�سا  الإذاعي  الربنامج  فيها 
وتتم  حمدد  وجمال  مبو�سوع 
والو�سوح  بالب�ساطة  التقدمي  لغة 
جمهور  م�ستويات  لتباين  وذالك 

الإذاعة واختالف اهتماماته
عرب  تقدم  املحلية  الإذاعة 
معلومات  الإخبارية  ن�رشاتها 

ت�سكل  والأخبار  عديدة  واأخبار 
من  جمموعة  امللتقي  لدى 
ب�سكل  التي قد ترتاكم  املعلومات 
منتظم وت�سبح كما من املعلومات 
املحلية  ،الإذاعة  امللتقى  لدى 
�سواء  الإذاعية  براجمها  عرب 
الإخبارية اأو الجتماعية والثقافية 
تزود امللتقي مبعطيات وتقديرات 
الإذاعة  الواقع  عن  وحتليالت 
اأ�سكال  خمتلف  وعرب  املحلية 
العمل ال�سحفي �سواء ال�ستق�سائي 
اأو الإخباري اأو الو�سفي جتعل من 
امللتقي متابعا لكل جديد ومهتما 
والظواهر  الإعالمي  بالن�ساط 

وامل�ستجدات احلا�سلة
التي  املظاهر  هاته  خالل  ومن 
التثقيفية  للوظيفية  توؤ�س�س 
يف  الأخرية  هاته  ت�ساهم  لالإذاعة 
ال�سياحية  الثقافة  وتنمية  تكري�س 
امللتقي  لدى  املثال  �سبيل  على 

ويتجلي ذالك فيما يلي :
يهتم  الذي  الإذاعي  الربنامج 
اأو  تنموي  كقطاع  �سواء  بال�سياحة 
يعرف امل�ستمع على احد املناطق 
ال�سياحية الطبيعية يثقف امل�ستمع 
ويعطيه معلومات خا�سة عن قطاع 

ال�سياحة.
خا�سة  الإذاعي  الربنامج 
يهتم مثال مبو�سم  الذي  الرتفيهي 
امل�ستمعني  ي�ستقطب  ال�سطياف 
التي  الرتفيه  وم�ساحة  للجمالية 

من  النوع  هذا  ويزود  يت�سمنها 
الربامج امل�ستمع بكم من الأخبار 
التظاهرات  مثال  عن  اجلوارية 
مو�سم  هام�س  على  تنظم  التي 
الثقافية  والن�ساطات  ال�سطياف 

والعلمية والريا�سية
الإذاعي  الربنامج  يوفر  كما 
للملتقي  هاما  حيزا  التفاعلي 
مثال  الربامج  يف  باآرائه  لي�سارك 
اأحد  يف  تتطرق  التي  الإخبارية 
اأعدادها اإىل قطاع ال�سياحة مثال 
كتناول مو�سوع ال�ستثمار ال�سياحي 
امل�ستثمر  يواجهها  التي  والعوائق 
كهذا  اإذاعي  برمناج  وميكن 
تكوين جمموعة من  من  امل�ستمع 
ال�سياحي  القطاع  عن  املعلومات 
امل�سطلحات  من  عدد  وحيازة 

حتى لو كانت تقنية
اإذن الربنامج الإذاعي عرب الإذاعة 
ال�سياحة  اإىل  يتجه  الذي  املحلية 
كتخ�س�س اإعالمي يثقف امللتقي 
اأخبار  من  معتربا  بكم  ويزود 
دوما  يجعله  املقابل  ويف  القطاع 
يف حالة توا�سل مع ال�سياحة ب�ستى 

اأنواعها
عرب  املحلية  الإذاعة  تخ�س�س 
معينة  م�ساحة  الرباجمية  �سبكتها 
والرتفيه  والثقافة  الرتبية  لربامج 
من  كم  خالل  من  ذالك  ويت�سح 
على  تبث  التي  القارة  احل�س�س 
مدار الأ�سبوع تعنى مثال بالأ�رشة 

واقع  اأو  املجتمع  يف  ودورها 
م�ستغامن  بولية  الثقايف  العمل 
قطاع  موؤ�س�سات  ،ون�ساطات 
ويجعل  ....الخ  والريا�سة  ال�سباب 
الإعالمي  الت�سايل  النمط  هذا 
عالقتها  يف  الإذاعة  عرب  القار 
باجلمهور املحلي الإذاعة املحلية 
الثقايف  املحيط  يف  تواجدا  اأكرث 
اإىل  يوؤدي  مما  بالولية  والرتبوي 
وتربوية  تثقيفية  وظيفة  حتقيق 
موجهة  املحلي  امل�ستوى  على 
اأ�سا�سا للجمهور املحلي �سواء من 
اأو  املحلية  لالإذاعة  امل�ستمعني 

باقي �رشائح املجتمع املحلي .
مدار  على  املحلية  الإذاعة  تبث 
الأخبار  وت�سكل  يوميا  �ساعة   13
الثقافية واأركان اإذاعية تعنى مثال 
الرباجمي  الكم  من  بالرتبية جزءا 
وتقدم  للجمهور  املوجه  الإذاعي 
تبث  التي  الثقافية  الأخبار  مثال 
عرب  النهار  منت�سف  ن�رشات  عرب 
الإذاعة املحلية اأخبارا ومعلومات 
الثقافة  قطاع  ن�ساطات  عن 
اجلمعوية  احلركة  مبادرات  اأو 
على  الثقايف  الفاعل  وان�سغالت 
هذا  ويحقق  املحلي  امل�ستوى 
العمل الإذاعي الإخباري ال�سحفي 
للمتلقي  تثقيفية  اإخبارية  وظيفة 
ميكنه  الذي  مب�ستغامن  مثال 
تظاهرة  انطالق  موعد  معرفة 
من  الولية  م�ستوى  على  ثقافية 

خالل خرب تقدمه من�سطة يف فرتة 
اأو يف خرب  الإذاعة  تن�سيطية عرب 
�سحفي يقدم يف موجز اإخباري اأو 

ن�رشة اإخبارية .
تفتح احل�س�س الإذاعية التفاعلية 
املجال  املحلية  الإذاعة  عرب 
يف  براأيه  للم�ساركة  للجمهور 
مثال  بالرتبية  تعنى  موا�سيع 
كموا�سيع التح�سيل الدرا�سي لدى 
التالميذ ،اأو الآفات الجتماعية يف 
الو�سط ال�سباين ،اأو و�سع امل�سهد 
الثقايف واأداء املوؤ�س�سات الثقافية 
وان�سغالتها  اجلمعيات  ون�ساط 
هذا  ويبني  الثقايف  املجال  يف 
يتمظهر  الذي  الت�سايل  النمط 
مفتوح  اإذاعي  برنامج  �سكل  يف 
املجال  فيه  ويفتح  مذيع  يقدمه 
لدى  وعيا  اجلمهور  مل�ساركة 
الثقايف  العلم  باإ�سكاليات  امللتقي 
اأو الرتبوي وهو يف حد ذاته ر�سالة 
عرب  الإذاعة  متار�سها  تثقيفية 
الإذاعية  الربامج  من  النوع  هذا 
وتخ�س�س  والتفاعلية  املفتوحة 
من  معتربا  كم  املحلية  الإذاعة 
خدماتها الإعالمية للعمل الثقايف 
الإعالم  بو�سائل  والرتبوي مقارنة 
اإل  الأخرى التي قد ليتواجد بها 
احلدث  يغطي  �سحفي  مرا�سل 
الثقايف ويقف على ان�سغال حملي 

ظريف.

وعرب،  عني  بحربك  »اكتب 
كالقرب،  �سامتة  خر�ساء  فزنزانتي 
اأما  حر،  فاأنت  تخف  ول  اكتب 
من  ا�سنع  املر،  اأجترع  اأ�سري  اأنا 
الن�رش،  احلرية  كلمات  حربك 
احلرية  �سماء  يف  عاليا  لتحلق 
واكتب  الق�سة  ا�سنع  وتطري، 
ثائر،  كل  حكايات  وارِو  اخلواطر، 
واأنا  الأ�سري  مع�سم  يكبل  فالقيد 
اإل  يكبله  اأما مع�سمك فال  اأ�سري، 

ال�سمري«.
بها  اأنهى  ال�سعرية  املقاطع  هذه 
بال�سجون  الفل�سطيني  الأ�سري 
املهند�س  الإ�رشائيلية  الحتالل 
عبد اهلل الربغوثي، املحكوم عليه 
»اأمري  روايته  مرة،   67 باملوؤبد 
الطريق«  على  مهند�س  الظل.. 
عام  الأوىل  طبعتها  �سدرت  التي 

.2012
والرواية -التي عر�س بها الربغوثي 

توليفة  يف  واعتقاله  حياته  جتربة 
غنية بالإن�سانية وباأ�سلوب ب�سيط- 
هي جزء من كم كبري من الأعمال 
خطها  التي  وال�سعرية  الأدبية 
اأ�رشى فل�سطينيون خالل وجودهم 

داخل زنازين الحتالل.
الأدبية  الأعمال  تلك  وتعك�س 
ملعاناة  حية  �سورة  وال�سعرية 
مما  الأ�رشى  واأحالم  وم�ساعر 
املالمح  وا�سحة  لوحة  ير�سم 

�سجون  داخل  احلياة  لتف�سيالت 
الحتالل.

عر�س �سرية حياته
فقد  الربغوثي،  لرواية  وبالعودة 
وكيف  حياته  �سرية  فيها  عر�س 
بات خليفة »يحيى عيا�س« ال�سهيد 
عز  ال�سهيد  كتائب  يف  القيادي 
اإىل  عاد  عندما  الق�سام  الدين 
بعد  الت�سعينيات  نهاية  فل�سطني 

رحلة طويلة خارج البالد.

عبقريته  اأن  عن  الأ�سري  وحتدث 
قادته  الإلكرتونيات  فهم  يف 
ل�سنع  باملعرفة  ال�ستزادة  اإىل 
املتفجرات والتحكم بها عن بعد، 
ال�سيارات  تفخيخ  اإىل  بالإ�سافة 
�سد  ع�سكرية  عمليات  لتنفيذ 

الأهداف الإ�رشائيلية.
يف  جتربته  تناول  النهاية  ويف 
القا�سية  التحقيق  وفرتة  ال�سجن 
التي اأنهكت ج�سده، ثم حتدث عن 
فرتة �سجنه بالعزل النفرادي التي 

جتاوزت الع�رشة اأعوام.
وتظهر »اأمري الظل« وغريها الآلف 
وال�سعرية  الأدبية  الأعمال  من 
لالأ�رشى اأن هوؤلء رغم القيود التي 
فاإنهم  اإ�رشائيل  عليهم  تفر�سها 
جنحوا باإخراج اإنتاج اأدبي و�سعري 
منف�سل  ت�سنيف  له  بات  غزير، 
ا�سم  يحمل  الفل�سطيني  الأدب  يف 

»اأدب ال�سجون«.

كرم  اأول اأم�س بالعا�سمة الكويتية 
حركات  اأحمد  اجلزائري  القارئ 
اإثر فوزه باملركز الثاين يف م�سابقة 
الكويت  جلائزة  العا�رشة  الدورة 
الكرمي  القراآن  حلفظ  الدولية 

وقراءته وجتويده وتالوته.
وقد جرى حفل التكرمي يف اختتام 
بح�سور  امل�سابقة  هذه  فعاليات 
�سباح  ال�سيخ  الكويت  دولة  اأمري 

الأحمد اجلابر ال�سباح.
حركات  اجلزائري  القارئ  وقدم 
والذي  عاما،   21 العمر  من  البالغ 
�سبق له اأن فاز بعدة جوائز دولية، 
جلنة  اإعجاب  نال  مميزا  اأداء 

التحكيم واأبهر املتابعني.
اجلزائرية  اجلمعية  �ساركت  كما 
الكرمي،  القراآن  لتحفيظ  »البيان« 
يف  الوادي،  بولية  مقرها  والتي 
هام�س  على  اأقيم  الذي  املعر�س 
اجلناح  وعرف  امل�سابقة  هذه 
من  كبريا  اإقبال  لها  املخ�س�س 

قبل الزوار.
م�سابقة  يف  التتويج  هذا  ويعك�س 
معروفة بنوعية املرت�سحني فيها، 
اجلزائر  توليه  الذي  الهتمام 
اجلزائريني  وتعلّق  الكرمي  للقراآن 

مبختلف فئاتهم بكتاب اهلل.
ق.ث

مربزا ال�شورة احلية ملعاناة الأ�شرى الفل�شطينيني

الأ�صري عبد اهلل الربغوثي ير�صد جتربته من خالل 
الطريق" على  مهند�س  الظل..  "اأمري 

تكرمي القارئ اجلزائري اأحمد حركات يف 
م�صابقة حفظ القراآن الكرمي بالكويت

اأر�شي الإعالم اجلواري �شواء عرب ال�شحافة املكتوبة املحلية اأو �شبكة الإذاعات 
اجلهوية املوجودة اليوم عرب 48 ولية بالوطن دعائم حقيقة لالت�شال بني املجتمع 

فاحلديث مثال عن األذعات اجلهوية ودورها يف التنمية املحلية بدا موؤخرا ياأخذ 
حيزا هاما من النقا�ش يف الأو�شاط الإعالمية بل �شكل الآن اأولوية هامة يف برامج 

الوزارة الو�شية
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يف مهرجان ال�شياحة العربية الدورة 12 بالقاهرة مب�شر

تتويج اجلزائرية يحيى الأمرية �سمارة بلقب 
ملكة جمال العرب 2019

توجت  اأول اأم�س عار�شة الأزياء اجلزائرية الآن�شة يحيى الأمرية �شمارة بلقب ملكة جمال العرب لعام 2019  فلقد رفرف العلم اجلزائري ح�شورا لفتا  يف العا�شمة امل�شرية 
القاهرة  بجنب علم فل�شطني ، التي اختريت فيه الفل�شطينية الو�شيفة الأوىل يف مهرجان ال�شياحة العربية يف دورته 12 ،  فلقد اختريت يف هذه امل�شابقة اللبنانية  الو�شيفة 

     .Miss top modèle الثانية  واملغربية الو�شيفة الثالثة واليمنية الو�شيفة الرابعة   فلقد مت فيه اختيار فتاة العامل العربي املثالية للعام 2019 من م�شر واختريت  العراقية

حكيم مالك  

م�شاركة 16 دولة عربية يف 
هذا احلدث

كما اأن مهرجان ال�سياحة العربية يف 
فتاة  اختيار  فيه  مت  قد    12 دورته 
 2019 للعام  املثالية  العربي  العامل 
»ملكة جمال العرب«  ،  ولقد عرف  
فعاليته  اأقيمت  الذي  احلفل  هذا 
التجارة  مركز  الهيلتون  بفندق 
ح�سور  مب�رص  بالقاهرة  العاملي 
رئي�سة مهرجان ملكة جمال العرب 
والوكالء  ن�رص  حنان  الدكتورة 
بالدول  للم�سابقة  املعتمدين 
تون�س   يف  امل�سابقة  كوكيل  العربية 

وال�سفرية نادية البياتي نائب رئي�س 
م�سابقة ملكة جمال العرب وبالتايل 
هيلتون  فندق  ا�ست�ساف   فلقد 
مركز  الفندقية  الأجنحة  القاهرة 
العربية  الوفود  العاملي،  التجارة 
ال�سياحة  مهرجان  يف  امل�ساركة 
العربية وم�سابقة فتاة العامل العربي 
  2019 العرب  جمال  وملكة  املثالية 
دولة   16 م�ساركة   عرفت  والتي 
بينها  من  احلدث  هذا  يف  عربية 

اجلزائر.

ح�شور لفت لنجوم العامل 
العربي

ملكة  موؤ�س�سة  ا�ست�سافت  ولقد   
جمال العرب بالعامل العربي واأوروبا 

مادلني  اجلميالت  جميلة  بالنجمة 
حفل  �رصف  �سيف  حلت  التي  طرب 
ملكة جمال العرب 2019 رفقة رجل 
وال�سيف  ال�سنو�سي  حمادة  الأعمال 

ي�رصي والنجم تامر �سلتوت  والنجمة 
ال�سعودي  والنجم   ، خطاب  اجني 
اأي�سا  وعرف  ال�رصيف  العزيز  عبد 
ح�سور ملكة جمال العرب اجلزائر 

مللكة  الأوىل  ،والو�سيفة   2018
جمال العرب 2018 الآن�سة رانيا بن 
عي�سو�س  ومن �سيوف  هذا احلفل 
�سيباح  نبيلة  اجلزائرية   امل�سممة 
التجميل  خبرية  حل�سور  اإ�سافة    ،
يا�سمني اليا�سني راعي  تزيني ملكات 
جمال العرب 2019  وم�سمم الأزياء 
جلنة  ع�سو  حربليه  يا�رص  ال�سوري 
وامل�سممة  امل�سابقة  هذه  حتكيم 
والأ�ستاذ �سفيان  هاجر كولك�سيون  
حجار وكيل امل�سابقات يف اجلزائر 
وكيل  ال�سامي  �سعاد  والأ�ستاذة 
امل�سابقة باملغرب  والأ�ستاذة  نور 
الدو�رصي من  بويده والأ�ستاذ بندر 

ال�سعودية.

دعم ال�شياحة العربية يف م�شر

مركز  الهيلتون  فندق  مدير  قال  و 
مب�رص  بالقاهرة  العاملي  التجارة 
�سيا�سات  اإحدى  »اإن  �سدقي  اأحمد 
دعم  هو  العاملية  هيلتون  جمموعة 
العربية يف م�رص، لذا فاإن  ال�سياحة 
الفندق �سخر كل اإمكانياته ل�ستقبال 
الوفود العربية وال�سخ�سيات الهامة 
التي ح�رصت هذا احلدث هذا العام 

.
الفتيات  قامت  فلقد  ولالإ�سارة 
امل�ساركات يف م�سابقة ملكة  جمال 
العرب 2019  بالقيام بتدريبات  يف 
مع�سكر مغلق  اإ�سافة  لالمتحانات 
التحريرية وال�سفوية علي يد باقة من 

املتخ�س�سني يف �ستى املجالت. 

اجلزائري  املركز  اأطلق 
�سبكة  على  موقعا  لل�سينما  
الأنرتنت خا�س بهذه املوؤ�س�سة 
واملتمثل  العريقة   ال�سينمائية 
 HYPERLINK يف  
» h t t p : / / w w w .
 c i n e m a t h e q u e .d z «
www.cinematheque.
dz ، فلقد   كان �ساحب هذه 
 )CAC( لـ   املدير  الفكرة  
الذي  اأقار   �سليم  ال�سينماتيك  
قطعه  الذي  بالوعد  وفى 
راأ�س  على  تعيينه   مت  عندما 

هذا املركز العريق.
  فلقد اأكد مدير  ال�سينماتيك 
غري  من   اأنه  اأقار  �سليم 
املركز  يكون   اأن  الطبيعي 
لديه  الذي  لل�سينما  اجلزائري  
الوجود  من  عاما  من50  اأكرث 
يف  �سينما   اأقدم  يعد  والذي 
ل  العربي  والوطن  اإفريقيا 
الت�سال  و�سائل  على  يتوفر 
اأنه  كما  والتكنولوجية  احلديثة 
ي�سعى من خاللها اإىل الهتمام  
اجلزائرية  ال�سينما  مبتحف 
هذا  تخ�سي�س  بوا�سطة 
ال�سلة  لربط  املبا�رص   الرابط 
واجلمهور  املوؤ�س�سة  بني  هذه 
اجلزائري العا�سق للفن ال�سابع 
ويتمثل والهدف من خالل هذا 
ت�سجيل  املركز  اخلطوة   هو 
اجلزائري لل�سينما ح�سورا على 
الجتماعي  التوا�سل  ال�سبكات 
وتقدمي املعلومات اإكمال على 
املقبلة  والإجراءات  الربنامج 

لل�سينما اجلزائرية  .
ت�شهيل عملية التوا�شل 

بني »ال�شينامتيك« 
واجلمهور اجلزائري

اأقار  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
يف  كبريا  تاأخرا  هناك   اأن 
حيث   اجلمهور  مع  التوا�سل 
عن   ، تدريجياً  اكت�سافه  �سيتم 
طريق فتح هذه امل�ساحة  التي 
التوا�سل وغريها  ت�سهل عملية 
جلميع   مفتوًحا  �سيظل  حيث 
ويف  اجلزائريني  املهتمني 
اأماكن اأخرى  وهذا كله لإنقاذ 
اجلزائري  ال�سينمائي  الرتاث 

والعاملي وتعزيزه.
تعميم املبادرة يف 10 

قاعات �شينمائية باجلزائر

كما يتوفر هذا  املوقع اخلا�س 
اجلزائرية  ال�سينما  مبتحف 
قيد الإن�ساء حالًيا على اللغتني 
مت  كما  والإجنليزية   العربية 
اإن�ساء �سفحة  لل�سينماتيك على 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
هذه  اأن  كما  »الفاي�سبوك«  
خمتلف   يف  �ستعمم  املبادرة  
املوجودة  ال�سينمائية  القاعات 
الوطن   وليات  خمتلف  يف 
»ال�سينماتيك«  تديرها  التي 
واملتمثلة يف اجلزائر العا�سمة 
ووهران   وزو  وتيزي  وبجاية 
و�سوق اأهرا�س وب�سار وتلم�سان 
وهذا  الوليات  من  وغريها 
الأن�سطة  على  التعرف  بغية 
العرو�س  وبرنامج  ال�سينمائية 
منقطع  اهتماما  تلقى  الذي 
النظري من قبل ع�ساق ال�سينما  
اجلمهور  اإبالغ  هو  فهدفها 
دور  ع�رصة  الأن�سطة   على 

�سينمائية.
الدفاع عن ال�شينما 

اجلزائرية وا�شتح�شار 

ال�شينما العاملية

كما �سيقوم موقع ال�سيناماتيك 
» با�ستخدام عر�س برناجمه ،  
مع تخ�سي�س دورات وانعكا�سات 
نظمتها ال�سينما اجلزائرية بكل 
عن  املوقع  �سيدافع  و  تنوعها 
وي�ستح�رص  اجلزائرية  ال�سينما 
ال�سينما العاملية ويحدد الوقت 
ال�سخ�سيات  لها  املخ�س�س 
وبالتايل  فنون    7 �سنعت  التي 
فهذه الأن�سطة �ستمكن ال�سينما 
اجلزائرية يف ال�سنوات القادمة 
للدفاع  برنامج خا�س  بف�سل   ،
والرتويج  الوطني  الإنتاج  عن 
املجال  يف  التدخل  من   ، له 
امل�ساعدة  خالل  من  الثقايف 
الأن�سطة  جميع  اإحياء  يف 
ال�سينمائية  للجزائر عن طريق 
واملهرجانات  والإنتاج  البث 
مثل  اأهمية  الأكرث  هو  وهذا 
يجلب  الكامل  والفن   ، ال�سينما 
وكذلك  والعاطفة  املعرفة 
التاأكيد  مع    ، اأخرًيا  العمل. 
اجلزائرية   ال�سينماتيك  اأن 
جلميع  الأ�سا�سي  املكان  هي 
العربية  ال�سينما  الأبحاث حول 

والإفريقية.

العمل على اإطالق قناة 
يوتيوب قريبا

اجلزائري  املركز  ويعد    
اجلزائري  اجلمهور  لل�سينما 
�سيتم  قادمة   مبفاجاآت 
للمركز  يوتيوب  قناة  اإطالق 
ال�سينمائي  للت�سوير  اجلزائري 
هذا الأ�سبوع مع عر�س فيديو 
اجلزائرية  ال�سينما  لتاريخ 

�ستكمل  الآن.  حتى  خلق  منذ 
ا  اأي�سً احلزمة   CAC
مواقع  على  ح�ساب  باإن�ساء 
الأخرى  الجتماعي  التوا�سل 
واملتمثلة يف  Instagram و 

.Twitter
املركز اجلزائري لل�شينما 

يف �شطور....

 ويعد املركز اجلزائري لل�سينما 
هيئة عامة تدير مكتبة الأفالم 
موؤ�س�سة  وهي  اجلزائرية  
الدولة(  من  )مدعومة  عامة 
 .1965 عام  يف  اإن�ساوؤها  مت   ،
اجلزائرية  ال�سينما  وتعترب 
والعامل  اإفريقيا  يف  الأوىل 
من  العامل  يف  والثانية  العربي 
املخزنة  الأفالم  عدد  حيث 
اخلم�سة:  اأماكنها  يف  يوجد  و 
املكتبة الوطنية ، باب الوادي ، 
البليدة وبجاية   ، ولية اجلزائر 
من  �سندوق   60000 من  اأكرث   ،
ال�سينما  اأ�سكال  بجميع  الأفالم 
، 35 مم(  كما  ، 16 مم  )8 مم 
اجلزائرية   ال�سينما  متحف  اأن 
املحطات  اأوىل  اإحدى  هو  
والعربية  الإفريقية  لل�سينما 
القاعة  هذه  ا�ست�سافت   فلقد 
العامل:  يف  املخرجني  اأكرب 
 Win و   Pentecorvo
�ساهني  ويو�سف   Winders
و  �رصيف  ونور  �سكول  واإيتور 
 Volker Schoendoerffer
 Jean Jacques Beinex و 
 Guy Hunnebelle و 
و   Roger Hanin و 
 .Alexandre Arcadie
وتتمثل املهام الرئي�سية للمركز 
عدة  على   لل�سينما  اجلزائري 

اأجزاء كجمع الأفالم وجمموعة 
مع  الأيقونية  املحفوظات  من 
احلفاظ على الرتاث ال�سينمائي 
ل�ستعادة  ال�سعي  مع  والأيقوين 
مركز  اإثراء  و  املجموعات 
بالكتب   C.A.C يف  التوثيق 
املتعلقة بال�سينما و ن�رص وتعزيز 
والأيقوين  ال�سينمائي  الرتاث 
ال�سينما  دور  �سبكة  خالل  من 
يف اجلزائر و ح�سور الفعاليات 
املنظمات  وع�سوية  الدولية 
املركز  اأن  هذا  كما   ، الدولية 
الدويل  الحتاد  يف  ع�سو  هو 
 )FIAF( الأفالم  ملحفوظات 
والتي هي مكتبة اأفالم اأ�سلية: 
تقوم با�ستعادة الأفالم وجمعها 
من  اأكرث  وحمايتها.  وحفظها 
 10،000 و  روائي  فيلم   20،000
فيلم ق�سري والعديد من الأفالم 
فيلمه  اأر�سيف  ت�سكل  الوثائقية 
فاإن   ، ذلك  اإىل  بالإ�سافة    ،
واملل�سقات  ال�سور  جمموعات 
املكتبة  مركز  والوثائق   
ويكمله.  الكنز  هذا  ترثي 
والطالب  ال�سحفيون  يجد 
العنا�رص  جميع  والباحثون 
يف  التقدم  من  �ستمكنهم  التي 
وثائق  خدمة  وتعترب   عملهم 
ذهبًيا  معياًرا   Debussy
وكتب  وال�سور  للمل�سقات 
اأكرث   CAC وتوظف  ال�سينما 
من 133 موظًفا يف اأكرث من 12 
املوؤ�س�سة   فهذه   وعليه   ولية 
للحفاظ  كبرية  ميزانية  تتطلب 
كرائد  املن�سب  هذا  على 
عاملي وخا�سة لتح�سني ظروف 
حماية اأر�سيفات مكتبة الأفالم 

وتعيني موظفني موؤهلني .
حكيم مالك 

لبعث حركية جديدة لأقدم �شينما يف اإفريقيا والوطن العربي

 اإطالق موقع للمركز اجلزائري لل�سينما على الأنرتنت
حممد  جامعة  مدير  ك�سف     
الربوفي�سور  بامل�سيلة  بو�سياف 
كمال بداري اأن موؤ�س�سته وقعت 
املوؤ�س�سات   مع  اتفاقية   13
والتي   القت�سادية  وال�رصكات 
تدخل يف اإطار جت�سيد م�رصوع 
والتي   2022/2017 اجلامعة 
مكنت من توظيف 120 متخرجا 
خمتلف  يف  اجلامعة   طلبة  من 
التخ�س�سات على اأن  ت�سل اإىل  
اأكرث من 50 �رصكة وموؤ�س�سة يف  

اآفاق 2022. 
توقيع اتفاقية تعاون 

و�شراكة مع الرئي�س املدير 
العام �شركة »مغرب بايب«

لتفاقية   توقعيه  هام�س  وعلى   
الرئي�س  مع  و�رصاكة  تعاون 
»مغرب  �رصكة  العام  املدير 
اإنتاج  يف  املتخ�س�سة  بايب« 
اخلري  زجاجية  باألياف  اأنابيب 
اجلامعة   اإطارات  بح�سور  بعلي 
الربوفي�سور  اأكد   ، وال�رصكة 
كمال بدراي اأن  هذه التفاقية 
تت�سمن  الطرفني   بني  املربمة 
يف  الأوائل  الطلبة  توظيف 
عالقة  ذات  تخ�س�سات 
م�ساريع  ربط  وكذا  بال�رصكة، 
وم�ساكل  باحتياجات  البحث 
عرو�س  فتح  مع  ال�رصكة،  
الطرفني  بني  مهني  ما�سرت 
البحث  مب�ساركة  خمابر  وهذا 
يف  الباحثني  والأ�ساتذة  العلمي 
اأن  حل م�سكالت ال�رصكة ، كما 
الرتب�سات  ت�سمن  ال�رصكة  هذه 
على  املقبلني  للطلبة  املهنية 
التخرج، وتكوين اإطارات ال�رصكة 
يف مركز التعليم املكثف للغات 
ال�رصكة  وم�ساركة  باجلامعة، 

جلامعة  الأعمال  حا�سنة  يف 
امل�سيلة.

ال�شتفادة من نتائج 
البحوث والدرا�شات   

املدير  الرئي�س  اأ�ساد  ولقد 
بايب«  مغرب  ل�رصكة«  العام 
املتميزة  بالعالقة  بعلي  اخلري 
مع  اجلامعة بالنظر اإىل اأن جل 
موؤكدا   ، خريجها  من  اإطاراتها 
ذات املتحدث اأن الهدف  يبقى 
نتائج  من  ال�رصكة  ا�ستفادة  هو 
البحوث والدرا�سات التي تعدها 
والطلبة  والأ�ساتذة  املخابر 
منتوجاتها  لتح�سني  الباحثني  
و  كذا  اخلم�سة  فروعها  عرب 
الب�رصية  باملوارد  تزويدها 
 ، وتطويرها  لتنميتها   الأزمة 
 500 توظف  ال�رصكة  اأن  م�سريا 
لتطوير   ت�سعى  وهي  عامل 
اجلودة  حيث  من  منتوجاتها  

اإىل  املعايري الدولية.
فتح 27 تخ�ش�س ما�شرت 

مهني جديد

مدير  نائب  اأو�سح  جهته  ومن 
بالعالقات  املكلف  اجلامعة 
الدكتور  والتعاون  اخلارجية 
املو�سم  اأن  بلوا�سح  الها�سمي 
فتح   �سيعرف  اجلامعي املقبل  
مهني  ما�سرت  تخ�س�س    27
التفاقيات  اأن  ،موؤكدا  جديد 
امل�سيلة    جامعة  اأبرمتها   التي 
العالقة  تعزيز  اإىل   تهدف 
حميطها  و  اجلامعة  بني 
تكوين  خالل  من  القت�سادي 
التطورات  ملتطلبات  ي�ستجيب 

القت�سادية احلا�سلة.
 حكيم مالك 

مدير اجلامعة حممد بو�شياف 
الربوفي�شور كمال بدراي يك�شف:

 جامعة امل�سيلة وظفت 120 
خريجا واأبرمت 13 اتفاقية  
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اأعرا�ض  وجود  الأطباء  اأكد 
اأو  العيون  اإ�صابة  اإىل  ت�صري 
تاأثرها بال�رسطان، ولكنها لي�صت 
اإىل  ت�صري  وقد  جازمة،  اأعرا�صا 

اأمرا�ض اأخرى اأقل خطورة.
بريطانيا،  من  خرباء  ون�رس 
ال�صحية  اخلدمات  ميثلون 

جملة  يف   ،)NHS( الوطنية 
بالأعرا�ض  قائمة   ،»Express«
للإ�صابة  علمة  تكون  قد  التي 
ميكن  والتي  العيون،  ب�رسطان 
ت�صخي�ض املر�ض  ت�صاعد يف  اأن 

مبكرا.
اأمرا�ض ال�رسطان التي  ومن بني 

اجللد  �رسطان  العيون:  ت�صيب 
و�رسطان  اللمفاوية  والغدد 
ال�صبكية(  اأرومة  )ورم  ال�صبكية 
احلر�صفية.  اخلليا  و�رسطان 
اأكرثها  اأن  اإىل  الأطباء  وي�صري 
اجللد،  �رسطان  هو  انت�صارا 
من  هم  به  ي�صابون  الذين  واأكرث 
اأ�صحاب العيون امللونة وجتاوزوا 

اخلم�صني من العمر.

والأعرا�ض التي 
حددها الأطباء هي:

 ظل اأو ومي�ض �صوئي يف العني.
 عدم و�صوح )�صبابية( الروؤية.

يف  �صوداء  بقع  وتو�صع  ظهور   
العني.

 فقدان جزئي للب�رس.
 انتفاخ العينني.

 اأمل يف منطقة العينني.
التعر�ض  اأن  الباحثون  واأ�صاف 
ال�صم�ض  لأ�صعة  طويلة  لفرتة 
ومراهم  واقية  نظارات  دون  من 
تطور  على  ي�صاعد  خا�صة، 

ال�رسطان الذي يطال العيون.
ويوؤكد الباحثون على اأن الأعرا�ض 
اإىل  املذكورة ل ت�صري بال�رسورة 
هي  بل  بال�رسطان،  الإ�صابة 
اأقل  �صحية  مل�صكلت  اأعرا�ض 
ولكنهم  ال�رسطان.  من  خطرا 
�رسورة  على  يوؤكدون  ذلك  مع 
اأي  تكرار  عند  الطبيب  مراجعة 

من هذه الأعرا�ض.

اكت�صاف �صر اأزمة العقم لدى الذكور!
الفئران  اأن  �صينيون  علماء  وجد 
تفتقر  بالعقم  امل�صابة  الذكور 
اإىل »جني اإ�صلح« مهم للغاية، ما 
اإجابات حول  بتقدمي  الأمل  يبعث 
املنوية  احليوانات  نوعية  تدهور 
لدى الب�رس يف جميع اأنحاء العامل.

ويعد اجلني »XRCC1« �رسوريا 
املنوية،  احليوانات  وتنمية  لتطور 
وحتركها  عددها  ارتفاع  ل�صمان 
اإىل  بالإ�صافة  عالية،  ب�رسعة 
الطبيعي  ال�صكل  على  احلفاظ 
ال�صابق،  ويف  ال�صلب  والرتكيز 
اأهمية  مدى  الوا�صح  من  يكن  مل 
خل�صوبة  بالن�صبة   ،»XRCC1«
الذكور عموما ولكن درا�صة جديدة 
وجدت  ال�صني،  علماء يف  بها  قام 
ما يحدد جودة احليوانات املنوية 
لدى جمموعة من الفئران الذكور.
وقال اأيهوا غو، الباحث يف خمترب 
ال�صحة  بكلية   »State Key«
بال�صني:  التعليم  وزارة  يف  العامة 
»التلف الب�صيط يف احلم�ض النووي 
للحيوانات املنوية الب�رسية، ميكن 
من  ويزيد  اخل�صوبة  من  يقلل  اأن 
باملر�ض.  الأطفال  اإ�صابة  خطر 
اأن  نعرف  اأ�صبحنا  اأن  بعد  والآن، 
يف  مهما  دورا  يلعب   )XRCC1(
احليوانات  تكوين  على  احلفاظ 
الفئران،  لدى  الطبيعي  املنوية 
الدرا�صة  ت�صتك�صف  اأن  يجب 
ميكن  التي  املحتملة،  العلجات 

الرجال  عند  العقم  تعك�ض  اأن 
.»)XRCC1( ب�صبب عوز

بيدر�صون،  ثورو  الدكتور  واأ�صاد 
احتاد  جملة  حترير  رئي�ض 
لعلم  الأمريكية  اجلمعيات 
 ،)FASEB( التجريبي  الأحياء 
باجلني  املتعلقة  الدرا�صة  بنتيجة 

.»XRCC1«
ويف عام 2017، ت�صدرت املخاوف 
عناوين  الذكور  عند  العقم  ب�صاأن 
العامل،  م�صتوى  على  ال�صحف 
اإ�رسائيل  من  باحثون  ن�رس  عندما 

والوليات املتحدة بيانات مروعة 
احليوانات  عدد  اأن  اإىل  ت�صري 
املنوية بني الرجال، الذين يعي�صون 
يف الدول الغربية، انخف�ض بن�صبة 
الأربعني  ال�صنوات  يف   %59.3

املا�صية.
الدرا�صات  مراجعة  خلل  ومن 
اأنه  الباحثون  وجد  ال�صابقة، 
تركيز  انخف�ض   ،1973 عام  منذ 
الرجال  لدى  املنوية  احليوانات 
مع   ،%52 من  باأكرث  الغربيني 
 %1.4 مبعدل  انخفا�ض  ت�صجيل 

�صنويا يف املتو�صط.
وانخف�ض اإجمايل عدد احليوانات 
ما  �صنويا،   %1.6 بن�صبة  املنوية 
بنحو  تراكمي  انخفا�ض  اإىل  اأدى 

60% يف ال�صنوات الـ 40 املا�صية.
ويف العام املا�صي، اأ�صافت درا�صة 
اأخرى اأجراها باحثون يف اإ�صبانيا 
لهذا  اأهمية  املتحدة،  والوليات 
التحذير اخلطري با�صتخدام بيانات 
من مركزين رئي�صني للخ�صوبة، بني 

عامي 2002 و2017.

الك�صف عن �صتة اأعرا�ض ل�صرطان العيون

اأهم م�صادر البوتا�صيوم 
الغذائية

من  احتياجاته  على  اجل�صم  ح�صول  باأن  طبية  تقارير  تفيد 
بن�صبة 20 باملائة. ويعترب هذا  الوفاة  البوتا�صيوم يقلل خطر 
7 مغذيات دقيقة يف اجل�صم، وهو �رسوري  اأهم  املعدن من 
اأنه  كما  القلب،  ع�صلة  واأهمها  بالنقبا�ض  الع�صلت  لتقوم 
ي�صاعد على توازن ال�صوائل، والتوازن الكهربي داخل اجل�صم، 

وحت�صني التمثيل الغذائي، و�صبط �صغط الدم.
البوتا�صيوم كل  الإن�صان ما بني 3500 و4700 ملغ من  ويحتاج 
يوم، ويوجد القليل من البوتا�صيوم يف الأطعمة امل�صّنعة. اإليك 

كمية البوتا�صيوم يف كل 100 غرام من الأطعمة التالية:
* ال�صبانخ 558 ملغ.

* الأفوكادو 485 ملغ.
* اللحم البقري 421.

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

* املوز 358 ملغ.
* الفا�صوليا البي�صاء 307 ملغ.

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

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

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

* البطيخ 112 ملغ.
* التفاح 107 ملغ.

* الأرز 35 ملغ.

�صرطان املعدة... هذه  
هي البكترييا امل�صوؤولة عنه

املراحل  يف  ت�صخي�صه  �صعوبة  املعدة  �رسطان  عن  يعرف 
اإىل  ال�صبب  يعود  منه  باملائة   90 ويف  املر�ض.  من  الأوىل 
وعلى   .Helicobacter pylori البوابية  امللوية  البكترييا 
�صخ�ض   100 كل  من  واحداً  �صخ�صاً  فاإن  الإح�صائي  ال�صعيد 
الإ�صابة  اإىل  الأمر  به  ينتهي  �صوف  اجلرثومة  لهذه  ناقل 

ب�رسطان املعدة.
�صنوياً  �صخ�ض  اآلف   7 اإىل  اآلف   6 بني  ما  ت�صخي�ض  ويتم 
�صبيل  على  وحدها  فرن�صا  يف  املعدة،،  �رسطان  باأمرا�ض 
املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة ت�صخي�ض 
اأنواع  من  املائة  يف   90 حوايل  اأن  كما  مبكراً.  املر�ض  هذا 
جرثومة  قبل  من  املعدة  بطانة  ا�صتعمار  �صببها  ال�رسطان 
 Helicobacter البوابية  امللوية  بكترييا   – هذه  املعدة 
Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 
هناك  ولكن  املعدة،  قرحة  ت�صبب  اأن  املرجح  من  والتي   10
قد  اجلرثومة  بهذه  م�صابة  حالة   100 اأ�صل  من  واحدة  حالة 

تتحول اإىل مر�ض �رسطان املعدة.
»اإن العلقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة املعدة 
بني  العلقة  مثل  متاماً  قوية  ال�رسطان  مبر�ض  والإ�صابة 
الربوف�صور  قالت  الرئة«،  والإ�صابة مبر�ض �رسطان  التدخني 
اجلهاز  اأمرا�ض  اأخ�صائية   ، بودنيك   – ماتي�صياك  متارا 
نانتي�ض،  جامعة  م�صت�صفى  يف  ال�رسطان  واأمرا�ض  اله�صمي 

لـ«توب �صانتيه«.

امل�صادات احليوية  تق�صي على 
اجلرثومة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن طريق 
وجودها  من  التحقق  يتُمّ  وحاملا  اله�صمي،  للجهاز  تنظري  عمل 
احليوية.  بامل�صادات  العلج  مب�صاعدة  منها  التخل�ض  ميكن 
يف  احليوية  امل�صادات  فعالية  من  الطبيب  يتحقق  ذلك،  وبعد 
الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط للتنف�ض. وت�صيف 
الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 
املعدة امللوية البوابية بوا�صطة امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً 
التهابات املعدة، الأمر  على اللتهاب ال�صطحي للمعدة ومعظم 

الذي مينع الإ�صابة ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر بالتوجه 

اإىل التنظري. 

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

احلرمان  تعني  ل  ال�صليمة  التغذية 
الطعام  من  ل  ُمف�صَّ �صنف  اأي  من 
ف  بتق�ُصّ الأخري  هذا  تناول  اأو 
بل  �صارم،  غذائي  نظام  اتباع  اأو 
ي  �صِحّ حياة  نظام  ت�صتهدف  هي 
ال�صليمة  التغذية  ق  تتحَقّ و�صليم. 

تناول  عن  الإغفال  عدم  خلل  من 
اأن  على  �صباح،  كل  الفطور  وجبة 
الأ�صمر،  )اخلبز  الن�صويات  ت�صَمّ 
والألبان(  )الأجبان  والربوتني  مثًل( 
زت  اأو  )الزيتون  ال�صحيَّة  والدهون 
اختيار  كما  معتدل.  بكٍمّ  الزيتون( 

مع  للوجبات،  ومعقول  ع  منَوّ طعام 
اللتزام مبواعيدها، والتخفيف من 
الغنيَّة  والأطعمة  امللح  ا�صتهلك 
واملخلَّلت.  املعلَّبات  مثل:  به، 
يومّي  وقت  حتديد  ال�رسوي  ومن 
املوعد  هذا  جعل  مع  للريا�صة، 

يف  اخلروج  كما  حياتنا،  يف  ا  هاًمّ
ريا�صيَّة  ن�صاطات  واتباع  نزهات 
جتنُّب  مع  ولكن  العطلت،  خلل 
الليل  من  ر  متاأِخّ لوقت  ال�صهر 

وال�صتيقاظ يف منت�صف النهار.

التغذية ال�صليمة



�شهر يت�شعب فيه خري كثري 
لرم�شان

�شهر  �شعبان  �شهر  كان  ملا   
ال�شيام والقيام وقراءة القرءان، 
جعله اهلل مقدمة لرم�شان �رشع 
من  رم�شان  يف  ي�رشع  ما  فيه 
يكون  حتى  وعبادات  طاعات 
بال�شهر  يليق  مبا  اال�شتعداد 
ه  اخت�شَّ ذلك  اأجل  من  الكرمي. 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
من  غريه  على  له  تف�شِّ بعبادة 
�شلى  دعاءه  من  فكان  ال�شهور، 
اهلل عليه و�شلم: “اللهم بارك لنا 
بلغنا  اللهم  و�شعبان،  رجب  يف 
رم�شان”. قال اأبو بكر البلخي: 
)�شهر رجب �شهر الزرع، و�شهر 
�شعبان �شهر �شقي الزرع، و�شهر 
الزرع(،  ح�شاد  �شهر  رم�شان 
رجب  �شهر  )مثل  ا:  اأي�شً وقال 
كالريح، ومثل �شعبان مثل الغيم، 

ومثل رم�شان مثل املطر(.

�شهر فيه ليلة عظيمة
ليلة  املبارك  ال�شهر  هذا  يف 
من  الن�شف  ليلة  هي  عظيمة 
بليلة  �شعبان وقد �شميت كذلك 
وليلة  والِق�شمة  والدعاء  الرباءة 
م  عَظّ وقد  وال�شفاعة.  االإجابة 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
يف  قدرها  من  ورفع  �شاأنها 
وتعاىل  تبارك  اهلل  “يّطلع  قوله: 
من  الن�شف  ليلة  خلقه  اإىل 
اإالَّ  خلقه  جلميع  فيغفر  �شعبان 
مل�رشك اأو م�شاحن..”، واأمرنا 
نهارها  ب�شيام  فيها  جنتهد  اأن 
وقيام ليلها والتقرب اإىل اهلل بكل 
ر�شول  عن  يروى  �شالح.  عمل 
اأّنه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
قال: “اإذا كانت ليلُة الن�شف من 
و�شوموا  ليلها  فقوموا  �شعبان 

نهارها” 1.
�شهر الإكثار من ال�شيام

تربيًة للنف�س وا�شتعداًدا للقدوم 
املبارك؛ عن عائ�شة اأم املوؤمنني 

ر�شي اهلل عنها اأنها قالت: “كان 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
يفطر  ال  نقول  حتى  ي�شوم 
ويفطر حتى نقول ال ي�شوم وما 
راأيت ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم ا�شتكمل �شيام �شهر قط 
�شهر  يف  راأيته  وما  رم�شان  اإال 
�شعبان”.  يف  �شياما  منه  اأكرث 
�شيام  من  االأعمال  فاأف�شل 
ما  ورواتب…  وطاعات  وقيام 
كان قريبا من رم�شان. قال ابن 
رجب رحمه اهلل: )�شيام �شعبان 
اأف�شل من �شيام االأ�شهر احلرم، 
قريبا  كان  ما  التطوع  واأف�شل 
من رم�شان قبله وبعده، وتكون 
منزلته من ال�شيام مبنزلة ال�شنن 
قبلها  الفرائ�س  مع  الرواتب 
لنق�س  تكملة  وهي  وبعدها 
الفرائ�س، وكذلك �شيام ما قبل 
ال�شنن  اأن  رم�شان وبعده، فكما 
التطوع  من  اأف�شل  الرواتب 
يكون  فكذلك  بال�شالة  املطلق 
وبعده  رم�شان  قبل  ما  �شيام 

اأف�شل من �شيام ما بَُعد عنه(.

�شهر تعر�ض فيه الأعمال 
على اهلل

عليم  اهلل  �شلى  الر�شول  عظم   
وخ�س  �شعبان  �شهر  و�شلم 
رم�شان  �شهر  به  اخت�س  مبا 

فيه  تختم  الذي  الزمان  الأنه 
ال�شحائف وح�شاد االإعمال يف 
من  كان  ما  فيه  فكان  عام،  كل 
ي�شتدرك  حتى  رم�شان  اأعمال 
امل�شلم ما فاته من خري طوال 
جديدة  �شفحة  ويبداأ   ، ال�شنة 
مع اهلل عز وجل .عن اأ�شامة بن 
قال:  عنهما-  اهلل  ر�شي  زيد- 

اأََرَك  َلْ  اهلّلِ،  َر�ُشوَل  يَا  ُقلُْت: 
َما  ال�ّشُهوِر  ِمَن  �َشْهٍر  ِمْن  تَ�ُشوُم 
َقاَل:“َذِلَك  �َشْعبَاَن!  ِمْن  تَ�ُشوُم 
بَــنْيَ  َعنُْه  الّنا�ُس  يَْغُفُل  �َشْهٌر 
اَن، َوُهَو �َشْهٌر تُْرَفُع  َرَجَب َوَرَم�شَ
نَي،  الَْعامَلِ َرِبّ  اإىَل  االأَْعَماُل  ِفيِه 
َواأَنَا  َعَمِلي  يُْرَفَع  اأَْن  َفاأُِحُبّ 

اِئٌم”. �شَ

وقفات تربوية ونفحات ربانية مع �شهر �شعبان
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نيات ينبغي ��شت�شحابها 
قبل دخول رم�شان 

يف �شحيح م�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 
يف احلديث القد�شي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�شنة فاأنا اكتبها له ح�شنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�شادقة من جميع الذنوب ال�شالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�شهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�شالح واإىل االأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�شب اأكرب قدر ممكن من احل�شنات يف 
هذا ال�شهر ففيه ت�شاعف االأجور والثواب .
5. نية ت�شحيح ال�شلوك واخللق واملعاملة 

احل�شنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�شتغاًل روحانية هذا ال�شهر .
7. نية و�شع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �شاأله الن�شيحة 

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

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�شة ر�شا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : لوال اأن فتح لك الباب ، ما�شممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�شك طاب..
و الثانية : لوال اأن �رشح �شدرك بالو�شال ، مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�شغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �شَ
و اخلام�شة : ر�شي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن ل حتظ باخلم�س ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

�لتوبة و�ال�شتغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�شتغفار يف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم االإن�شان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�س، 
ولوالها لفَقَد االإن�شان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

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

ال ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�شن �لظن وح�شن �لعمل
 

دخل ل�س ي�رشق ال�شيدة رابعه العدوية ر�شى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا 

�شوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�شطار فال تخرج اإال ب�شئ 

فقال : ل اأجد فى بيتك �شئ 
قالت له : يا م�شكني خذ هذا االأبريق .... وتو�شاأ 
وادخل هذه احلجرة و�شل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�شالة رفعت ال�شيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �شيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �شيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�شلك وثوابك فلما فرغ من �شالته وجد 

ال�شارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�شلى من الع�شاء حتى وقت ال�شحر 

ودخلت عليه ال�شيد رابعه فوجدته �شاجدا ... فلما 
اأنهى �شالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا 

ل�شنيعها 
فرفعت ال�شيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �شاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�شعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�شببك 

قربناه

على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن 
العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�شاعي للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت 

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

ويح�شر موا�شع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل



مت ن�رش اخلطوط الدرامية العامة 
عمرو  بطولة  »بركة«،  مل�سل�سل 
�سعد، واملقرر عر�سه يف رم�سان 

املقبل.
ويج�سد »�سعد« �سخ�سية مهند�س 
�سعيدي يُدعي »بركة«، الذي يُعرث 
مبح�س  ميموري«  »كارت  على 
باحتوائه  ويفاجئ  ال�سدفة، 
يف  مافيا  لع�سابات  ف�سائح  على 
حممد  من  كل  يتزعمها  م�رش، 
فينك�سف  اأبورية،  وكمال  لطفي 
الكارت،  على  املافيا  وتعرث  اأمره 

»بركة«  باإدخال  يفاجئون  ولكنهم 
فتحه،  دون  يحول  �رشي  رمز 
فيبداأون يف ال�سغط عليه واإغرائه 

رمز  اإعطائهم  �سبيل  يف  باملال 
الكارت.

باإيذاء  »بركة«  املافيا  وتُهدد 

يختطفون  كما  اأ�رشته،  اأفراد 
دوره  ويج�سد  اجلامعي  اأ�ستاذه 
حممد غنيم، ال�سيما اأنه من علمه 
اأ�سول الهند�سة االإلكرتونية، وذلك 
اأماًل يف فك الدكتور لرمز الكارت، 

وتتواىل االأحداث.
هالة  »بركة«  بطولة  يف  وي�سارك 
اأبوزهرة،  الرحمن  وعبد  �سدقي، 
و�سمرية عبدالعزيز وهنادي مهنا، 
واأحمد حالوة وكوكبة من النجوم، 
من تاأليف حممد ال�سواف واإخراج 

حممود كرمي وطارق رفعت.
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اجلزائر حا�ضرة  يف الدورة 72 
ملهرجان كان ال�ضينمائي هذا العام

مت الإعالن عن اأفالم امل�شابقة الر�شمية ملهرجان كان ال�شينمائي 
الدويل بالإ�شافة لعدة برامج اأخرى، وذلك لدورته الـ72 التي 

�شتجري يف الفرتة من 14 اإىل 25 ماي املقبل.
ت�سم م�سابقة هذا العام 19 فيلما، 
جتتمع  كان،  مهرجان  عادة  وعلى 
العامل،  خمرجي  الأهم  اأفالم  عدة 
ال�سعفة  على  ح�سل  منهم  وكثري 
�سابقة  دورات  من  لـ«كان«  الذهبية 
من  يخلو   ال  املهرجان   اأن  كما 

امل�سابقة  يف  عربية  م�ساركات 
الر�سمية وم�سابقة نظرة ما.

م�سابقة  يف  امل�ساركة  وتاأتي 
من  ما من خالل خمرجتني  نظرة 
هي  االأوىل  العربي:  املغرب  دول 
بفيلم  اجلزائر  من  ميدور  مونيا 

والثانية  )بابيت�سا(،   »Papicha«
هي املغربية مرييام توزاين بفيلمها 

»اآدم
الفل�سطيني  املخرج  وي�سارك   
 It« بفيلمه  �سليمان  اإيليا  االأ�سل 
Must Be Heaven« )اإنها حتًما 

الر�سمية،  امل�سابقة  يف  اجلنة( 
يف  قبل  من  �سليمان  �سارك  وقد 
املهرجان وح�سل فيلمه »يٌد اإلهية« 

على جائزة جلنة التحكيم.
و�سم مهرجان كان يف العام املا�سي 
اأهم اأفالم العام، التي ا�ستمرت يف 

يف  وامل�ساركة  اجلوائز  ح�سد 
املهرجانات حتى نهاية العام، فهل 

يكررها يف هذه الدورة اأي�سا؟

فان دام وحممد رم�ضان يف اإعالن تلفزيوين م�ضري

م�رشية  �سحفية  تقارير  ذكرت 
اأن املمثل حممد رم�سان يعمل 
مع  دعائي  اإعالن  ت�سوير  على 

جان  احلركة  �سينما  اأ�سطورة 
اإحدى  لفائدة  دام،  فان  كلود 
يف  املحمول  الهاتف  �رشكات 

م�رش.
الذي  االإعالن  ت�سوير  وجرى 
دام  وفان  رم�سان  يجمع حممد 
االإنتاج  مدينة  داخل  مرة،  الأول 
حتى  القاهرة،  يف  االإعالمي 
�سباح  من  االأوىل  ال�ساعات 

ال�سبت.
اأن يجري عر�س  ومن املرتقب 
رم�سان  �سهر  خالل  االإعالن 
»يف  موقع  اأفاد  املقبل، ح�سبما 

الفن«.
ون�رش حممد رم�سان عدة �سور 
من كوالي�س الت�سوير، حيث ظهر 
م�رشي  للبا�س  مرتديا  فاندام 

تقليدي.
ويف االآونة االأخرية، اأثار رم�سان، 
جدال وا�سعا عقب اإحيائه حفال 
البع�س  راأى  مبالب�س،  غنائيا 
وعادات  تقاليد  »تخالف  اأنها 

املجتمع امل�رشي«.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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افتتاح مهرجان مو�ضكو ال�ضينمائي 
الدويل الـ41

الرو�سية  العا�سمة  يف  افتتح 
ال�سينمائي  مو�سكو  مهرجان 
اأبريل   18 االأربعاء  يوم  الدويل، 

اجلاري.
رئي�س  االفتتاح  اأم�س  اأول  واأعلن  
الرو�سي  املخرج  املهرجان 
ميخالكوف،  نيكيتا  املعروف، 
املخرج  التحكيم  جلنة  ورئي�س 

الكوري، كيم كي دوك،
افتتاح  مرا�سم  مقدمة  وك�سفت 

الرو�سية  املمثلة  املهرجان 
بويار�سكايا،  يليزافيتا  املعروفة، 
التي  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  عن 
تت�سمن اإىل جانب، كيم كي دوك، 
ال�سينمائي  واملنتج  املخرج 
اأوغلو،  كبالن  �سامح  الرتكي، 
وايا  االإيطالية،  ال�سيناريو  وكاتبة 
الفنلندية  واملمثلتني  �سانتيال، 
خيلمي  يافن  ماريا  والرو�سية، 

واإيرينا اأبيك�سيموفا.

مي ك�ضاب تطرح "متغرية"
طرحت الفنانة امل�رشية مي ك�ساب اأحدث كليباتها »متغرية« من األبوم 

»اأنا ل�سه هنا«، عرب قناتها الر�سمية على موقع يوتيوب.
وتوزيع  اأورتيجا  واأحلان  ناجي  الدين  ن�رش  كلمات  من  هنا«  ل�سه  »اأنا 

اأوكا.
وتخطى كليب »اأنا ل�سه هنا« 65 األف م�ساهدة، بعد طرحه، عرب القناة 

الر�سمية ملي ك�ساب مبوقع يوتيوب.
امللحنني  من  عدد  مع  هنا«  ل�سه  »اأنا  األبوم  يف  ك�ساب  مي  وتعاونت 
اأغاين  بتوزيع جميع  اأوكا  واملوزعني، وقام زوجها مطرب املهرجانات 

االألبوم.
رم�سان،  يف  عر�سه  املقرر  »اللعبة«،  م�سل�سل  يف  ك�ساب  مي  وت�سارك 
وهو من تاأليف ور�سة عمل اأحمد �سعد وايل، واإبراهيم �سابر، وحممد 
�سالح خطاب، واإ�رشاف على ال�سيناريو فادي اأبوال�سعود، واإخراج معتز 

التوين.

اأنغام تغني �ضارة "حكاية ُمرة"
   ر�سحت الفنانة غادة عبد الرازق، املطربة اأنغام لغناء �سارة م�سل�سلها 

اجلديد »حكاية ُمرة«، املقرر عر�سه يف رم�سان املقبل.
حالياً  ي�سع  اإبراهيم،  اأحمد  املو�سيقي  املوزع  اأنغام،  زوج  اأن  وعلم  
لغناء  اأنغام  مع  مفاو�سات  وهناك  للم�سل�سل،  الت�سويرية  املو�سيقي 
اأو  العر�س  بقبول  �سواء  بعد  موقفها  االأخرية مل حت�سم  اأن  اإال  ال�سارة، 

االعتذار عنه.
وي�سارك يف بطولة »حكاية ُمرة« حممد �ساهني وعايدة ريا�س و�سلمي 
اأبو�سيف وعبري منري وكوكبة من النجوم، من تاأليف عمرو عبد احلليم 

واإخراج يا�سمني اأحمد.

وفاة املخرج �ضيد �ضعيد �ضاحب 
اأحد اأ�ضهر اأفالم ال�ضينما يف م�ضر

اأم�س ، عن عمر ناهز 80 عاما،  اأول  توفى املخرج امل�رشي �سيد �سعيد،  
وهو �ساحب اأحد اأ�سهر اأفالم ال�سينما يف م�رش وا�سمه فيلم القبطان للفنان 

حممود عبد العزيز عام 1997.
كتاب عن املخرج �سيد �سعيد للناقد ال�سينمائي امل�رشي املعروف/ كمال 

رمزي
ورغم اأن املخرج الراحل مل يكن يف م�سريته العديد من االأفالم، اإال اأنه كاتب 
�سيناريو وباحث �سينمائي له العديد من الكتب، حيث ح�سل على بكالوريو�س 

املعهد العايل لل�سينما عام 1975.

واأخرج واألف فيلم القبطان للفنان حممود عبد العزيز عام 1997، كما األف 
واأخرج م�سل�سل مت�ساح البحرية.

عن  ف�سال  لالأطفال،  خم�س�س  عمل  وهو  ال�سم�س«  اإىل  »رحلة  قدم  كذلك 
 ،1975 عام  والق�سية«  »ال�ساهد  ومنها  الق�سرية  ال�سينمائية  االأعمال  بع�س 

والفيلم 
وكان للمخرج الراحل العديد من الكتب واالأبحاث املهمة يف ال�سينما، واحتفل 

بعيد ميالده الثمانني قبل اأ�سبوعني، اإذ اأنه من مواليد 4 اأبريل 1939

تفا�ضيل اأحداث »بركة« عمرو �ضعد



عن  ت�سال  �رشكة  ك�سفت 
اجلديدة  الكهربائية  �سيارتها 
Model Y يف لو�س اأجنلو�س 
والتي تعترب ال�سيارة الكهربائية 
ال�رشكة  تاريخ  يف  اخلام�سة 
وتتبع الطراز الريا�سي متعدد 
كرو�س-اأوفر  املوا�سفات 
خالل  ال�سوق  �ست�سل  حيث 

العام القادم 2020.
التنفيذي  املدير  وو�سح 
لت�سال اإليون ما�سك اأن معدل 
ال�سري يف Model Y �سي�سل 
مل�سافة 300 ميل على �سحنة 
ال�رشكة  �ستوفر  البطارية كما 
4 ن�سخ من ال�سيارة تتباين يف 
املدعومة  منها  موا�سفاتها، 

مببلغ  �ستكون  ثنائي  مبحرك 
الأداء  ون�سخة  دولر   51000
العايل بـ 60000 دولر و�سيتم 
 ،2020 خريف  يف  توفريهما 
الثمن  رخي�سة  الن�سخة  اأما 
املوا�سفات  ذات  والأخرى 
مبعدل  �ستكونان  املعيارية 
قطع م�سافة 230 ميل و�سيبلغ 
لن  لكن  دولر   39000 ثمنهما 
ال�سوق قبل  يتم توفريهما يف 

عام 2021.
امل�سبق  للطلب  بالن�سبة  اأما 
فتحت  فقد  ال�سيارة  على 
عرب  للراغبني  الباب  ال�رشكة 
وح�سب   ، اللكرتوين  موقعها 
�سي�سمل  ال�رشكة  اأعلنت  ما 

ن�سخ  جميع  امل�سبق  الطلب 
الن�سخة  عدا  ما  ال�سيارة 
الأ�سا�سية الأقل �سعراً مقابل 
حيث  دولر،   2500 اإيداع 

الكماليات  جميع  �ستكون 
ن�سخ  مع  للطلب  متوفرة 
عرب  الثالثة   Model Y

املوقع. 

�سياراتالأحد 21   اأفريل  2019  املوافـق  ل15 �شعبان 1440هـ 21

 3 �ستمتلك  افينتادور  المبورغيني  بديلة 
!  V12 بجانب  كهربائية  حمركات 

�سوبركار  عن  لمبورغيني  ك�سفت 
قبل   2011 يف  الرائدة  افينتادور 
حتديثها يف 2016، وهو ما يعني اأننا 
نقرتب الآن من موعد الك�سف عن 
با�ستبدالها،  �سيقوم  الذي  املوديل 
ح�سب  القوة  فائق  �سيكون  والذي 

اأحدث التقارير.
 Car Magazine جملة  اأ�سارت 
حل�سولها  موؤخراً  الربيطانية 
توؤكد  جديدة  تقارير  عدة  على 
�سوبركار  تطوير  لمبورغيني  نية 
مبحرك  الأعلى  الفئة  من  جديدة 
V12 تنف�س طبيعي مثل افينتادور 
احلالية، دون تاأكيد اإن كان املحرك 
جديد  اأم  حمدثة  ن�سخة  �سيكون 
�سياأتي  اأنه  املوؤكد  من  ولكن  كلياً، 
بزيادة كبرية بالقوة عن 759 ح�سان 

.SVJ يف افينتادور
ت�سري التوقعات لأن املوديل القادم 
�سياأتي حاماًل اثنني من املحركات 
الأمامي،  باملحور  الكهربائية 
باملحور  اآخر  كهربائي  مولد  مع 

البطاريات  وجود  بجانب  اخللفي 
املحورين،  بني  الو�سطي  باجلزء 
الكلت�س  مزدوج  ناقل  بجوار  وذلك 
ب�رشعة نقل حلظية، حيث �سيوؤدي 
قدرة  على  للح�سول  ذلك  كل 
ح�سان،   1،000 تتعدى  ح�سانية 

وهو ما �سيدفع ال�رشكة ل�ستخدام 
بالكامل  الكربون  األياف  من  هيكل 

مع دفع رباعي.
قاله  ما  التقارير  هذه  وتدعم  هذا 
ماوريت�سيو ريجاين موؤخراً، املدير 
التقني يف لمبورغيني، عندما اأكد 

مبحرك  اجلديد  ال�سوبركار  قدوم 
هايربد، حيث علق قائاًل باأن بديلة 
تنف�س  مبحرك  �ستاأتي  افينتادور 
يف  �سي�ساعد  ما  هايربد،  طبيعي 
اأكرث  هذه  الفائق  الأداء  اآلة  جعل 

جاذبية واإثارة للحما�س.

لينكون �ستوقف �سيارتها 
وت�ستبدلها   MKZ

بال�سيدان الفاخرة “زيفري”

عزم  اإىل  جديدة  تقارير  اأ�سارت 
�سيدان  تقدمي  الفاخرة  لينكون 
لتحل  “زيفري”  ا�سم  حتت  جديدة 
مت  وقد  احلالية،   MKZ حمل 
 2016 يف  جتارياً  ال�سم  ت�سجيل 
ال�سم  نف�س  عن  منف�سل  ب�سكل 
لل�رشكة  قدمي  ملوديل  امل�ستخدم 

يف 2006.
 Car جملة  من  التقرير  وي�سري 
ال�سيارة  اأن   and Driver
خمتلفة  مبن�سة  �ستاأتي  اجلديدة 
بتوجه  غالباً   ،MKZ عن  متاماً 
وا�ستخدام  اخللفي  الدفع  نحو 

اأفياتور  للينكون  م�سابهة  اأ�سا�سات 
الوقت  يف  تخمينات  تظل  هذه  كل 
لينكون  اأن  تثبت  ولكنها  احلايل 
حتى  بال�سيدان  متم�سكة  تزال  ل 
مع   SUV الـ  ملجال  تو�سيعها  مع 
يف  اجلديدة  لكور�سري  تد�سينها 
عقب  لل�سيارات  نيويورك  معر�س 
حجماً  الأكرب  افياتور  عن  الك�سف 

يف نهاية العام املا�سي.
عن  ال�ستار  ك�سف  املتوقع  ومن 
لزيفري  متهد  اختبارية  �سيارة 
تد�سني  قبل   2020 يف  القادمة 

املوديل الإنتاجي خالل 2021. الرجل الذي كان �سيخلف كارلو�س غ�سن يعينّ رئي�سًا 
لهيونداي باأمريكا!

اأعلنت هيونداي عن ان�سمام خوزيه 
اأداء  رئي�س  ل�سفوفها، وهو  مونيوز 
م�سوؤول  اأعلى  ويعُدّ  ال�سابق  ني�سان 
اليابانية  ال�سانعة  يرتك  تنفيذي 
كارلو�س  على  القب�س  عقب 

املر�سح  اعتباره  مت  وقد  غ�سن، 
قبل  اآنذاك  الأرجح خلالفه غ�سن 
مل  مونيوز  اأن  ويُذكر  ا�ستقالته.. 
الق�سية  يف  اتهامات  اأي  يواجه 
مدير  من�سب  �سي�سغل  مونيوز 

على  لي�رشف  لهيونداي،  العمليات 
مع  لل�رشكة  العاملية  ال�سرتاتيجية 
كما  اأرباحها،  زيادة  على  الرتكيز 
الأمريكية  للذراع  رئي�ساً  �سيكون 
اأمريكا  ت�سمل  والتي  لل�رشكة، 

ال�سمالية واجلنوبية.
اأكرب  خام�س  هيونداي،  اأن  ويُذكر 
�سانعة �سيارات يف العامل عند جمع 
مبيعاتها مع كيا، تواجه حتديات يف 
ال�سني  خا�سة  املناطق،  بع�س 
�سجلت  كما  املتحدة،  والوليات 
لها  ف�سلية  خ�سارة  اأول  ال�رشكة 
منذ 2011 يف جانفي املا�سي، مع 
الأو�ساع  بتح�سني  اآنذاك  وعدها 
املوديالت  من  عدد  طرح  عرب 
هيونداي،  رئي�س  و�رشح  اجلديدة 
له  مونيوز  “خوزيه  يل:  وونهيي 
نظرته  اأثبت  وقد  مبهر  تاريخ 
الثاقبة وقيادته امل�سجعة ملوظفيه 
وخربته يف التعامل مع جميع نواحي 
لفريقنا  لن�سمامه  نتطلع  العمل.. 
لتحقيق  مهاراته  على  و�سنعتمد 

اأهداف النمو طويلة الأمد”.

فولك�س واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

امل�سورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 واجن  فولك�س  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  حُمكمة  اأغطية  كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�س  تظهر  ال�سمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
الإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
الزجاج  جزئي،  ب�سكل  التوقيعية 
الأمامية،  والنوافذ  الأمامي 
من  الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات، 
الهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من املوديل  واأعر�س  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول وانخفا�س 
املقدمة ملظهر اأكرث ريا�سية، يف 
حني مَنّت قاعدة العجالت لزيادة 

م�ساحة الركاب باخللف.
املق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  اأكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات الت�سال والأمان 
حيث  الذاتية،  ن�سف  القيادة  مثل 
بالداخلية  التحديثات  �سرتتكز 

لرنى حت�سينات يف جودة اخلامات 
وم�ستوى الراحة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�س  �ستتجه  اخلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  اأخف 
من  مزيد  ا�ستخدام  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  اخلفيفة  املواد 
كما  كغم   45 بقدر  الوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
التحكم والتوجيه وكفاءة ا�ستهالك 
اجلديد  اجليل  �سياأتي  الوقود. 
خيارات  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن ومدى 
اأكرب من ال�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من حمركات التريبو ون�سخ

وR عالية الأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  ومن  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  واجن  فولك�س 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  الإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
الأخرية،  بالأعوام  الن�سخة  هذه 
�سنعرف  اأننا  املوؤكد  من  ولكن 
مزيد من املعلومات عند تد�سني 
الثالث  باجليل  كلياً  اجليل اجلديد 
على  �سيتم  ما  اجلاري،  العام  من 
الأغلب خالل معر�س فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  الإنتاج  �ستبداأ  اأنها 

القادم.

 Model Y ت�سال تك�سف عن �سيارتها الكهربائية
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طاحنة  ق�ضائية  معارك  بعد 
�آبل  �رشكتا  تو�ضلت  بينهما، 
وكو�لكوم �لأمريكيتان قبل يومني 
�إىل ت�ضوية مفاجئة. ورغم �أنه من 
�ملوؤكد �أن تلك �لت�ضوية كلفت �آبل 
تلك  قيمة  فاإن  موؤملة،  تنازلت 
تُعرف  مل  بالتحديد  �لتنازلت 

بعد.
وبهذ� �ل�ضدد ك�ضف موقع »ماك 
�أن  �آبل  باأخبار  �ملعني  رومرز« 
�ل�رشكة �مُل�ضِنّعة لهو�تف �آيفون، 
لغرميتها  �لأرجح  على  �ضتدفع 
�ضتة  �إىل  بني خم�ضة  ما  كو�لكوم 

تلك  �إطار  يف  دولر  مليار�ت 
وفقا  بينهما،  �لق�ضائية  �لت�ضوية 
�أم�س �ملحلل  لتقدير�ت �ضاركها 
تيموثي  »يو.بي.�أ�س«  ب�رشكة 

�آركوري.
ر�ضوم  �ملليار�ت  هذه  و�ضتكون 
و��ضتخد�م  �لفكرية  �مللكية 
بر�ء�ت �خرت�ع كانت �آبل توقفت 
عن دفعها لكو�لكوم خالل عامني 
بينهما  �لق�ضائية  �ملعارك  من 
و�إىل جانب تلك �ملليار�ت �ضتدفع 
�آبل �أي�ضا لكو�لكوم ما بني ثمانية 
�آيفون  كل  عن  دولر�ت  وت�ضعة 

�مل�ضتمر  �ل�ضتخد�م  �إطار  يف 
ومت  كو�لكوم،  �خرت�ع  لرب�ء�ت 
��ضتناد�  �لرقم  هذ�  �إىل  �لتو�ضل 
�أ�ضدرتها  ��ضرت�ضادية  �أرقام  �إىل 

كو�لكوم بعد �لت�ضوية.
وكانت �آبل تدفع يف �ل�ضابق 7.5 
بر�ء�ت  ل�ضتخد�م  دولر�ت 
�آيفون،  كل  عن  كو�لكوم  �خرت�ع 
يعني  �جلديد  �ملبلغ  فاإن  ولهذ� 
�أن �ل�رشكة �ضتدفع �أكرث مما كانت 
تدفعه �ضابقا، ويقول موقع »ماك 
رومرز« �إنه مل يكن �أمام �آبل خيار 
�آخر �ضوى �لت�ضوية مع كو�لكوم، �إذ 

للح�ضول  �آخر  لديها طريق  لي�س 
على رقائق 5جي ل�ضل�ضلة هو�تف 
عام  �ضتطرحها  �لتي  �آيفون 
تخطط  �آبل  كانت  فقد   .2020
يف بادئ �لأمر ل�ضتخد�م رقائق 
�إن  تقول  �ل�ضائعات  لكن  �إنتل، 
�إنتل لن تو�كب �أهد�ف �لتطوير، 
�لأمر �لذي �أدى �إىل توتر بني �آبل 

و�إنتل.
�تفاق  �إعالن  من  �ضاعات  وقبل 
�لت�ضوية بني �آبل وكو�لكوم، قالت 
قطاع  من  �ضتخرج  �إنها  �إنتل 
5جي  مودمات  �ضناعة  �أعمال 
ت�ضنع  ولن  �لذكية،  للهو�تف 
رقائق 5جي للهو�تف �لذكية على 

�لإطالق.
�آبل  قررت  يت�ضح متاما هل  ومل 
كو�لكوم  مع  ت�ضوية  �إىل  �لو�ضول 
لوقف  �إنتل  بخطة  علمت  لأنها 
�إنتل  �أن  �أم  5جي،  رقائق  تطوير 
علمت  بعدما  قر�رها  �تخذت 
بخطط �آبل للت�ضوية مع كو�لكوم، 
لكن يف كلتا �حلالتني مل يتبق �أمام 
�آبل خيار �آخر �ضوى �لعودة لتبني 
رقائق كو�لكوم يف هو�تف �آيفون 
عرب  ذلك  كان  ولو  �مل�ضتقبلية، 
ت�ضوية �عتربت يف نظر مر�قبني 

»ُمذلة«.

عن  �ضمع  منا  �لكثري 
�لهو�تف  �نفجار  حو�دث 
�لذكية خالل �لليل �أو عند 
هذ�  هل  ولكن  �ل�ضحن، 
ناجم عن طرق ��ضتخد�م 
خاطئة �أم �أعطال ب�ضيطة 
يف �لهاتف نف�ضه؟ وما هي 
�ملتعلقة  �خلر�فات  �أبرز 

بعامل �لهو�تف �لذكية؟
�إليكم �أبرز 5 منها:

�إبقاء هاتفك على �ل�ضحن 
طو�ل �لليل هو �أمر �ضيء

�لهو�تف  تُدعى  ل 
باأنها »ذكية« من  �حلديثة 
تتوقف  فهي  �ضبب،  دون 
عن جذب �لطاقة مبجرد 

و�ضولها �إىل 100 باملائة
 

بطاريات الهاتف تعي�ش فقط 
ب�سع �سنوات

يف  �لهاتف  بطاريات  عمر  يقا�س 
كل  يف  يعني  هذ�  �ل�ضحن«.  »دور�ت 
مرة تقوم فيها باإفر�غ 100 باملائة من 

�ل�ضعة فهذ� ميثل دورة و�حدة
�أنظمة  مع  �لهو�تف  تتد�خل  قد   

�مل�ضت�ضفيات و�لطائر�ت
�لهو�تف �أ�ضعف من �أن تقوم باإيقاف 
�لت�ضبب  �أو  �حلياة  دعم  �آلت  ت�ضغيل 

فكل  �لعمالقة،  �لطائر�ت  بتحطم 
هذه �لأ�ضياء حممية كهرومغناطي�ضياً

 
اإغالق التطبيقات اخللفية 
اخلا�سة بك �سي�سرع هاتفك

�حلديثة  �لذكية  �لهو�تف  معظم 
�لأمامية يف  لتح�ضني �ملهام  م�ضممة 
�أخرى تعمل يف  حال وجود تطبيقات 

�خللف، ووجودها يعترب غري �ضار
ل ت�ضتخدم هاتفك �أثناء �ل�ضحن

هو  �ل�ضحن  �أثناء  �لهاتف  ��ضتخد�م 
ب�ضاحن  ي�ضحن  طاملا  متاماً  �آمن 

موثوق به
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كلفت اآبل املليارات

هذه اأهم عنا�سر الت�سوية بني اآبل وكوالكوم
هل ين�سح با�ستخدام الهاتف اأثناء ال�سحن؟ 

اإليك اأبرز 5 خرافات عن الهواتف الذكية

ف�سيحة جديدة تهز 
عر�ش »في�سبوك«!

�عرتفت �رشكة »في�ضبوك« بجمع معلومات �حل�ضابات �لربيدية لأكرث من 1.5 
مليون م�ضتخدم ملوقعها �ل�ضهري، دون �حل�ضول على مو�فقة �مل�ضتخدمني.

بيانات  بتحميل  بد�أت  في�ضبوك  �أن  �إىل  �إن�ضايدر«  »بزن�س  موقع  و�أ�ضار 
�لجتماعي،  للتو��ضل  �ل�ضهري  موقعها  مل�ضتخدمي  �لإلكرتونية  �حل�ضابات 
من  طلبت  في�ضبوك  �أن  �لتقنية  جمال  يف  خرب�ء  و�أو�ضح   2016 ماي  يف 
كلمات  �إدخال  موقعها  على  ح�ضاب  فتح  يف  �لر�غبني  �جلدد  �مل�ضتخدمني 
�إىل  �لو�ضول  ��ضتطاعت  وهكذ�  �لإلكرتونية،  بح�ضاباتهم  �خلا�ضة  �ملرور 
بيانات تلك �حل�ضابات، ورمبا ��ضتفادت من تلك �ملعلومات يف و�ضع خر�ئط 

�ت�ضالت �جتماعية و�ضخ�ضية للم�ضتخدمني.
�أنها غريت طريقة تعاملها مع �مل�ضتخدمني  �أكدت »في�ضبوك«  من جانبها، 
لتوقف  �لإلكرتوين،  بريدهم  كلمات مرور  باإدخال  تطالبهم  تعد  �جلدد، ومل 

�ل�ضائعات �لتي تتعلق با�ضتغاللها لبيانات �مل�ضتخدمني.
بيانات  بخ�ضو�ضية  تتعلق  �لتي  لفي�ضبوك،  �لأوىل  �لف�ضيحة  هذه  ولي�ضت 
برجمياتها  يف  ثغرة  بوجود  �ل�رشكة  �عرتفت   ،2018 فعام  �مل�ضتخدمني، 
�أي�ضا باأن  �ضاهمت بت�رشيب �ضور �أكرث من 6.8 مليون م�ضتخدم، و�عرتفت 

ح�ضابات نحو 50 مليون م�ضتخدم ملوقعها تعر�ضت لالخرت�ق.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �ضبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�ضوت  �لب�رش  ��ضتعمال  للم�ضتخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�ض�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�ضفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �ضناع  مع  �لتو��ضل  للم�ضتخدمني 
�لتي  �مل�ضرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ضتهلك  يخو�ضها 

و�ضيتمّكن �مل�ضّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�ضويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�ض�س  خالل 

�ضمن �ضياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��ضيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �ضفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �ضفحتها �خلا�ضة على 

�ل�ضبكة.
ي�ضار �إىل �أن فيديو �ضفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ضاء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

نظارة اأوكولو�ش غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�ضاكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��ضي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��ضية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ضتخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�ضة بات�ضال �ضبكة WLAN �لال�ضلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�ضرية، بالإ�ضافة �إىل ربط �جلهاز بح�ضاب �أوكولو�س ب�ضبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�ضل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�ضور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��ضي.

وميكن للم�ضتخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ضتعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ضتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�ضطدم عد�ضات �لنظارة مع عد�ضات نظارة �لو�قع �لفرت��ضي.

  تطبيق Jio �أحدث مت�ضّفحات �لويب 
و�جلميع  بالي،  قوقل  متجر  على  من 
يعلم �أن �لقائمة تطول يف هذ� �ملجال، 
حيث يف �لآونة �لأخرية مل�ضنا عدد ل 
�ملت�ضفحات  تطبيقات  من  به  باأ�س 
هذ�  منها  للغاية،  قليلة  باأحجام  تاأتي 
كم�ضتخدم  لك  يُقّدم  �لذي  �ملت�ضّفح، 
لت�ضّفح  ونظيًفا  �رشيًعا  حاًل  �أندرويد 

�لنرتنت.
ياأتي  �أنه  ومن مميز�ت هذ� �ملت�ضّفح 

وهناك  فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم 
لك  تعر�س  �لتي  �لرئي�ضية  �لو�جهة 
مع  �أ�ضكالها،  بكافة  �لأخبار  �أحدث 
ح�ضب  �لن�س  حجم  تعديل  خيار�ت 
لك  يّقدم  بالأخبار  وحماذ�ة  �لطلب، 
ح�ضب  فيديو  مقاطع   Jio مت�ضّفح 
للمت�ضّفح  م�ضابهة  بطريقة  �لذوق، 

.UC لغني عن �لتعريف�
ومن على �لو�جهة �لرئي�ضية للمت�ضّفح 
تبويب  عالمات  وجود  �ضتاُلحظ 

�فرت��ضية لبع�س مو�قع �لويب �ل�ضهرية، 
يدعم  بحث  �رشيط  وجود  عن  ف�ضاًل 
مع  �ل�ضوتي،  و�لبحث  �لن�ضي  �لبحث 
متعددة،  تبويب  عالمات  لفتح  دعمه 
من  وغريها  �خلفي،  �لت�ضّفح  وو�ضع 
لتكت�ضفها  �أدعها  �لتي  �ملميز�ت 
بنف�ضك، �أخرًي� ميكنك حتميل مت�ضّفح 
وكامل  ب�ضكل جماين   Jio Browser
�أن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من 

يدعم �أندرويد 5.0 فاأحدث.

املت�سّفح اجلديد Jio على اأندرويد يقّدم حالاً 
ا لت�سّفح النرتنت ا ونظيفاً �سريعاً



عمال  من  كبري  عدد  الأ�سبوع  نهاية  نظم   
معظمها  املتواجد  املناولة  ال�رشكات 
املعروفة  م�سعود  حا�سي  دائرة  باقليم 
بعا�سمة الذهب الأ�سود ، وقفات احتجاجية 
يف  بالإ�رشاع  للمطالبة  �سلمية  وم�سريات 
و  ال�ستعباد  قيود  وفك  لهم  العتبار  اعادة 
من  حقهم  يف  املمار�س  الداري  الرهاب 
املتمردين  ال�رشكات  هذا  م�سريي  طرف 

على قوانني العمل وحقوق العمال .
�سارك اأم�سية اجلمعة من الأ�سبوع املن�رشم 
بيات  ، على غرار  ال�رشكات املناولة  عمال 
 ، احلمرا  و�رشكة  العقرب   قا�سي   ، كرتينغ 
�سلمية  وم�سريات  احتجاجية  وقفات  يف 
 ، امل�سلوب  بحقهم  و�سفوه  مبا  للمطالبة 
بجملة  املحتجني مت�سكهم  يخفي  حيث مل 
والتي  واملهنية  الجتماعية  املطالب  من 
اأربع  العمل  عطلة   منح  مقدمتها  يف  تاأتي 
اإ�سافة   ، اأ�سابيع  اأربع  العمل  مقابل  اأ�سابيع 
حق  وكذا  باملائة   80 العامل  اأجر  لزيادة 
بالطائرة  مقعد  على  احل�سول  يف  العامل 
يف وقت العطل  ذهاب واإياب  ، ناهيك عن 
احلق يف زيادة اليد العاملة يف كل املجالت 

.

ال�رشكات  اأبدى عمال  فقد  ذلك  اإىل جانب 
عن مت�سكهم مبطلب   ، املحتجني  املناولة 
اخراج وثائق العامل يف مكان عمله ك�سهادة 
اقرتاح  مع   ، ...الخ  الراتب  وك�سف  العامل 
املحدد  الوقت  فوق  الزائدة  الأيام  و�سع 
للعمل يف ك�سف العطل »روليكا »، دون ن�سيان 
الأبواب  كل  من  اخلروج  للعامل  ال�سماح 
املوجودة بقاعدة  احلياة ، وكذا حق العامل 

يف احل�سول على منح املنا�سبات .
من جهة ثانية فقد اأعلن عدد من املهتمني 
بوليات  املحلية  العاملة  اليد  مبلف 
املطلق  دعمهم  عن   ، الكبري  البالد  جنوب 
ال�رشكات  عمال  ملطالب  والالم�رشوط 

قوانني  من  بالتهرب  اتهموها  التي  املناولة 
�سدد  حيث   ، عمالها  حقوق  و�سلب  العمل 
التن�سيق بني  ذات املتحدثني  على �رشورة 
وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي 
بتطبيق  املناولة  ال�رشكات  لإلزام  والتجارة 
�سحب  اجراءات  اتخاذ  مع   ، القانون 

ال�سجالت التجارية من املخالفني .
متحدث  من  اأكرث  يرى  مت�سل  مو�سوع  ويف 
�رشكات  اأ�سحاب  متادي  اأن  املو�سوع  يف 
املناولة يف الدو�س على حقوق العمال راجع 
يطالب  التي  الع�سابة  من  املتجذر  لنفوذه 
على   تعي�س  الذي  ال�سعبي  ال�سلمي  احلراك 

وقعه اجلزائر برحيلها .

�أحمد باحلاج 

نظام �لعطل ،حق �لعامل يف �أجر 80 باملائة وحت�سني �لظروف �الجتماعية

 عمال ال�ضركات املناولة باجلنوب ينتف�ضون 
     " بالقانون  �سلمي متم�سك  �لعمال يف مو�جهة حر�ك  .    "م�سا�سي دماء 

متو�سطة عني �حلجل 
�جلديدة بامل�سيلة

احتفال مميز 
بيوم العلم

لـ  املوافق  العلم  بيوم  احتفاء 

علموا  �سعار«  وحتت  اأفريل   16

اأولدكم بالتحفيز والتكرمي » اأحيت 

اجلديدة   احلجل  عني  متو�سطة 

ح�سور  و�سط   ، العلم  يوم  حفل 

التالميذ  اأ�ساتذة  قبل  من  متميز 

لآيات  ال�ستماع  بعد   ، واأوليائهم 

من القراآن الكرمي والوقوف للن�سيد 

املتو�سطة  مدير  افتتح  الوطني 

عواج بوخالفة احلفل بكلمة األقاها 

بالهدف  فيها  ذّكر  احل�سور  على 

و�سبب  املنا�سبة  هاته  من  والغاية 

الحتفال بها وذلك عرفاً ملا قدمه 

بن  احلميد  عبد  ال�سيخ  العالمة 

بادي�س ورجالت العلم يف اجلزائر 

واإتباع  حذوهم  احلذو  و�رشورة 

اإىل  باجلزائر  ن�سمو  حتى  �سبيلهم 

م�ست�سار  كلمة  ثم  املراتب  اأعلى 
الرتبية جوادي يو�سف .

باملناف�سة  احلفل  ذلك  بعد  ليبداأ 

الفكرية التي فاز فيها ق�سم ال�سنة 

رابعة متو�سط 1 على ال�سنة رابعة 2 

بفارق ن�سف نقطة  ، وجمموعة من 

الأنا�سيد لفرقة املتو�سطة ا�ستمتع 

بها احل�سور ، ليتم بعد ذلك توزيع 

التالميذ  النجباء من  اجلوائز على 
والتي بلغ عددها 82 جائزة 

خل�سر بن يو�سف 

عني متو�سنت يف2018

8.52ملياردج لإقامة 295 عملية تنموية 

جملة »فورين بولي�سي« �الأمريكية

تفا�ضيل جديدة حول "�ضفقة القرن" 

�جللفة 

تنفيذ 7 مداهمات بني ال�ضرطة 
والدرك 

يف تعليمة لويل �مل�سيلة 
 ت�ضخري 6 اأطباء ل�ضمان التكفل 

بالن�ضاء احلوامل

ال�سيدة  متو�سنت  عني  ولية  وايل  ك�سفت 
لبيبة ويناز خالل عر�سها  حل�سيلة التنموية 
الولية  اأن   ، املا�سية  ال�سنة  خالل  بالولية 
خالل  من  وا�سعة  تنموية  قفزة  عرفت   قد 
على  �سوء  املج�سدة   الهامة  امل�ساريع 
امل�ساريع  اأو  املحلية  التنمية  م�ستوى  

الكربى.
فقد  التنموية  امل�ساريع  م�ستوى  فعلى 

�سنة  خالل  متو�سنت  عني  ولية  ا�ستفادت 
2018 من غالف مايل قدره  8.52مليار دج  
مت ا�ستغاللها يف 295 عملية تنموية   �سملت 
 265 القطاعي  الربنامج  �سمن  عملية   30
 ، البلدية  اأخرى  �سمن املخططات   عملية 
كما مت  اقتطاع 490 مليون دج  لإعادة تقييم  
جمال  يف  اأما   ، القطاعية  الربامج  عمليات 
نوعية  قفزة  الولية  عرفت  فقد  ال�سكن 

بكافة  �سكن   5420 توزيع  خالل  من  هامة 
تتقدمها  ال�سيغ  الولية ومن  خمتلف  تراب 
3335 �سكن  عمومي اإيجاري و585�سكن من 
 1400 على  زيادة  املدعم  الرتقوي  الطابع 
اعانة ريفية موزعة على كافة قرى ومدا�رش 
 100 عن  ناهيك  ال28   ببلدياتها  الولية  
�سكن وظيفي منحت لفائدة  اأ�ساتذة املركز 

اجلامعي  بلحاج بو�سعيب .

املعي�سي  امل�ستوى  حت�سني  جمال  ويف 
بال�سبكات  الربط  عملية  وخا�سة  لل�سكان  
فقد  الطبيعي   الغاز  راأ�سها  وعلى  احليوية 
مت اح�ساء 506 عملية  فقد مكنت من ربط 
الطبيعي المر  الغاز  ب�سبكة  13535 م�سكن  
اىل  بالغاز  الولية  ربط  ن�سبة  رفع  الذي 

حدود ال90 باملائة

ال�سبت،  اأم�س  اأمريكية،  اإعالم  و�سائل  ن�رشت 
كو�سرن  جارد  وجهها  �رشية  وثيقة  تفا�سيل 
ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  م�ست�سار 
البيت  داخل  مهمة  �سخ�سيات  اإىل  و�سهره، 
حول  الإلكرتوين،  الربيد  طريق  عن  الأبي�س 
خطة ال�سالم، املعروفة اإعالمًيا با�سم »�سفقة 

القرن«.
اأن  الأمريكية،  بولي�سي«  »فورين  وذكرت جملة 

ال�سخ�سيات  اإىل  الوثيقة  هذه  اأر�سل  كو�سرن 
الوثيقة،  ووفق   2018 جانفي   11 يوم  البارزة، 
املالية  امل�ساعدات  وقف  يف�سل  كو�سرن  فاإن 
الأونروا  تهديدات  واأن  كلي،  ب�سكل  لالأونروا 
حقيقية  تكن  مل  العمل  عن  املدار�س  بتوقف 
طبيعي،  ب�سكل  بالعمل  املدار�س  وا�ستمرت 
الأونروا  عمل  اإلغاء  ال�رشوري  من  اأنه  وراأى 
هم  من  وا�ستيعاب  الالجئني،  ق�سية  لت�سوية 

يف الدول العربية باإبقائهم فيها، على اأن تتوىل 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  الفل�سطينية  ال�سلطة 
الالجئني وكافة الفل�سطينيني يف غزة وال�سفة 
ت�ساعد  ل  الأونروا  اأن  كو�سرن  واعترب  الغربية 
ال�رشوري  من  واأنه  النزاع،  وت�سوية  حل  على 

حلها واإنهاء عملها ب�سكل كلي.
وقال يف ر�سالته الأوىل ب�ساأن مالمح خطته اإن 
هدفه هو لي�س الإبقاء على الأمور كما هي، بل 

حت�سينها ب�سكل كبري واأ�ساف: »ولتحقيق هذا 
بك�رش  ا�سرتاتيجًيا  املخاطرة  علينا  الهدف 

اأمور اأخرى«.
ووفًقا لذات املجلة، فاإن الوثيقة التي �ستن�رش 
لحًقا بالكامل، تظهر موقف كو�سنري املتحيز 
الق�سايا  اأهم  اإحدى  اأمام  »اإ�رشائيل«  جتاه 
والعرب  للفل�سطينيني  بالن�سبة  ح�سا�سية 

)الق�سية الفل�سطينية مبا فيها الالجئني(.

 « او�سان  »اإبراهيم  امل�سيلة  ولية  وايل  اأ�سدر 
يف  خمت�سني  اأطباء  �ستة  بت�سخري  يتعلق  قرار 
اخلا�س،  القطاع  من  والتوليد  الن�ساء  اأمرا�س 
بعا�سمة  عمريات«  »�سليمان  عيادة  م�ستوى  على 
التوليد،  م�سلحة  على  ال�سغط  ملواجهة  الولية، 
التي  التعليمة امل�ستعجلة،  الغر�س من و�سع  واأن 
بالولية،  ال�سحة  مديرية  مع  بالتن�سيق  �ستطبق 
ت�سخري  على  اخلا�سة  العيادات  اإجبار  ت�سمن 
والتوليد  الن�ساء  اأمرا�س  يف  الأخ�سائيني  الأطباء 

املراكز  يف  املناوبة  ب�سمان  لديها،  العاملني 
ال�ست�سفائية العمومية، ق�سد مواجهة العجز الذي 
املبادرة جد  هذه  �سيجعل  ما  مرة  كل  يطرح يف 
بالن�ساء  التكفل  م�ستوى  مفيدة من حيث حت�سني 
املقبالت على وحدات التوليد وطب الن�ساء، وقد 
مت اإعالم الأطباء الذين مت ت�سخريهم بقرار وايل 
امل�سيلة ب�رشورة مبا�رشة مهامهم يف اأقرب وقت 
نظرا للحالة التي اأ�سبحت عليها عيادة« �سليمان 

عمريات .
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ليبيا

حفرت وال�ضراج يدخالن 
مرحلة تبادل التهامات

الليبية  العا�سمة  املعارك يف حميط  تتوا�سل 
يف  احلكومة  رئي�س  اتهم  فيما  طرابل�س 
طرابل�س فائز ال�رشاج اللواء املتقاعد خليفة 
املواطنني  �سد  حرب  جرائم  بارتكاب  حفرت 
وطالب حمكمة اجلنايات الدولية بفتح حتقيق 

حول ذلك.
يف  الثالث  اأ�سبوعها  دخلت  وفر  كر  معارك 
تتوقف  ول  طرابل�س  الليبية  العا�سمة  حميط 
اأن  على  يدل  �سيء  ول  عليها.  الق�سف  كما 
بعد ماجتاوز  اأي�ساً،  �سيتوقف  ال�سحايا  عّداد 
املتحدة، جرائم حرب؛  الأمم  بح�سب  الـ200 
يراأ�سها  التي  احلكومة  رئي�س  و�سف  هكذا 
على  حفرت  خليفة  قوات  هجوم  ال�رشاج  فائز 
اجلنائية  املحكمة  من  مطالبا  طرابل�س، 
وجهها  ر�سالة  ويف  فيها  حتقيق  بفتح  الدولية 
بارتكاب  حفرت  ال�رشاج،  اتهم  املحكمة،  اإىل 
التحتية  البنية  وتدمري  املدنيني،  �سد  جرائم 
داخل  ا�ستعمالها  املحرم  الثقيلة  بالأ�سلحة 
واملدار�س  املنازل  وا�ستهداف  املدن، 
حكومته  تزود  باأن  متعهدا  وامل�ست�سفيات 
الثبوتية،  والأدلة  امل�ستندات  بكل  املحكمة 
كما ا�سدر باعتباره وزيرا للدفاع يف حكومته 
ع�سكريني  و�ستة  حفرت  بحق  اعتقال  اأوامر 

اخرين.
ال�رشاج  حفرت،  قوات  اتهمت  املقابل،  يف 
ت�سليم  مبنع  اأغا  با�سا  فتحي  داخليته  ووزير 
اإىل  طرابل�س  على  الق�سف  �سحايا  جثامني 

ذويهم لدفنهم.

فرن�سا

ارتفاع حدة ال�ضتباكات 
بني »ال�ضرتات ال�ضفراء« 

وال�ضرطة 

ا�ستدت حدة ال�ستباكات بيت حمتجي »ال�سرتات 
و�سط  باري�س  الفرن�سية يف  وال�رشطة  ال�سفراء« 
اإجراءات اأمنية م�سددة �سملت ن�رش اأكرث من 60 
بـ«ال�سبت  و�سف  ما  ملواجهة  اأمن  عن�رش  األف 

الأ�سود« يف فرن�سا.
يف  بالتجمع  ال�سفراء«  »ال�سرتات  حمتجو  وبداأ 
�سعارات  رافعني  م�سددة،  اأمنية  اإجراءات  ظل 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  للرئي�س  مناه�سة 
وحكومته، وجتدد جتمع املحتجني قبل اأيام من 
املزمعة  الإ�سالحات  اخلمي�س  الرئي�س  اإعالن 
على �سوء »احلوار الوطني الكبري«، بعدما اأرجاأ 
التاأثر  مل�ساعر  احرتاما  الثنني  عنها  الك�سف 
يف  احلريق  جراء  والعامل  فرن�سا  غمرت  التي 
فرن�سا،  معامل  اأهم  من  تعترب  التي  الكاتدرائية 
بال�سانزليزيه، ولمدلني،  التظاهر  هذا ومت منع 
اأما يف مدن ليون  وحميط كاتدرائية »نوتردام«، 
وتولوز وني�س وبوردو فقد مت منع التظاهر منعا 

باتا يف ال�ساحات وامليادين الكربى.
الفرن�سية  ال�رشطة  �سددت  ذلك  مع  وتزامنا 
اإىل  املوؤدية  الطرق  كل  واأغلقت  اإجراءاتها 
قو�س الن�رش وجادة الإيليزيه، كما قام اأ�سحاب 
مبتاري�س  واجهاتها  باإغالق  التجارية  املحالت 
تعر�سها  من  خ�سية  اإ�سمنتية  مبكعبات  وحتى 

لهجمات من قبل املحتجني.

متو�سنت حممد بن تر�ر

عبد�لبا�سط بديار  

بتنفيذ  اجللفة  ولية  اأمن  م�سالح  قامت 
مع  م�سرتك  بتن�سيق  �رشطية  مداهمات   7
مكافحة  اإطار  يف  الوطني  الدرك  م�سالح 
ال�سنة  من  الأول  الثالثي  خالل  اجلرمية 
من  ال�سبت  اأم�س  علم  ما  ح�سب   ، اجلارية 

خلية الت�سال بذات ال�سلك.
ذات  لدى  بالإعالم  للمكلف  اإ�ستنادا  و 
�ساعد،   فيط�س  ال�رشطة  حمافظ  امل�سالح، 

فاإن جممل هذه املداهمات التي مت تنفيذها 
مع الدرك الوطني -اإىل جانب تلك التي قام 
بها اأعوان ال�رشطة ب�سكل منفرد والتي فاقت 
عن  ككل  اأ�سفرت   - مداهمة   100 تعدادها 
خمتلف  من  مركبة   2647 وتفتي�س  مراقبة 
لدرا�سة  �سخ�س   2461 اإخ�ساع  و  الأ�سناف 
حالة اأجنز �سد 54 منهم ملفات ق�سائية يف 

ق�سايا خمتلفة.
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