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لويزة حنون تنتقد دعوة املعار�صة و ت�صرح

 ماتــعي�ســـــة الـــجـــزائر
  مــ�سار ثـــــوري ولــــــي�س
�ص3 حراكا اأو "ربيعا عربيا"
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يتعلق بتخ�ص�صي حما�صبة ومالية 
ب�صركة الأ�صغال يف الآبار

 عر�س عمل م�سبوه 
يفجر قالقل مبلف 

الت�سغيل بورقلة 

طالبوا برحيل �صيدي ال�صعيد

اأعوان �سونلغاز يحتجون دعما للحراك
القت�صادي م�صطفى مقيد�ص لـ "الو�صط"

ما يحدث يف اجلزائر اأمر تاريخي
خلفا لتوفيق خالدي

 لطـــــــفي �ســــــريط مـــــــديرا 
جديدا للتلفزيون العمومي

 .      حذاري من ا�ستهداف اجلي�س و قيادة الأركان 
 .       احلراك ثالثة اأنواع:اأبرياء و مند�سون ول�سو�س ثورات 
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يف  البليدة  والية  �ضتحت�ضن 
املقبل  اأفريل  �ضهر  بداية 
الوطنية  البيداغوجية  الندوة 
التعليم  اأ�ضا�ضيات  لو�ضع  االأوىل 
م�ضتقبال  �ضتتبع  التي  القراآين 
ذكره  ملا  وفقا   ، اجلزائر  يف 
املحلي  املدير  االثنني  اليوم 

االأوقاف  و  الدينية  لل�ضوؤون 
على  بلع�ضل  كمال  و�رصح   .
الوطنية  الدورة  افتتاح  هام�ش 
للمتناف�ضني  اخلام�ضة  التاأهيلية 
الدولية  للم�ضابقات  املر�ضحني 
للقراآن الكرمي ان »والية البليدة 
املقبل  اأبريل  �ضهر  يف  �ضتعرف 

البيداغوجية  الندوة  انعقاد 
نوعها  من  االأوىل  الوطنية 
بحث  و  لدرا�ضة  اجلزائر  يف 
الالزمة  و  االأوىل  اال�ضا�ضيات 
 . ببالدنا«  القراآين  للتعليم 
ان  امل�ضوؤول  ذات  واأو�ضح 
اأ�ضاتذة خمت�ضون من قطاعات 

التعليم العايل و الرتبية و ال�ضوؤون 
هذا  خالل  �ضيعكفون  الدينية 
اللقاء على اعداد برامج للتعليم 
بجميع  اعتمادها  ليتم  القراآين 
و  القراآنية  واالأق�ضام  املدار�ش 
املتخ�ض�ضة  االأخرى  الهياكل 

املوجودة عرب القطر الوطني.

اآيت عبد ال�شالم ي�شارك 
مب�شرية فرن�شا

تواجد العب فريق �ضبيبة القبائل اأحمد اآيت عبد 
ال�ضالم يف امل�ضرية �ضد العهدة اخلام�ضة التي �ضارك 

فيها اجلزائريون املقيمون يف فرن�ضا، حيث ن�رص 
مدافع ت�ضكيلة »الكناري« �ضورته �ضمن امل�ضرية ورفقة 

اجلزائريني املغرتبني يف فرن�ضا عرب ح�ضابه اخلا�ش 
مبوقع التوا�ضل االجتماعي »فاي�ضبوك«، لين�ضم اإىل 

ال�ضخ�ضيات الكروية التي ان�ضمت اإىل احلراك ال�ضعبي.

اإدارة وفاق �شطيف تثري 
ا�شتياء الأن�شار

عربرّ اأن�ضار فريق وفاق �ضطيف عن ا�ضتيائهم من 
االأ�ضعار التي مت و�ضعها القتناء منتوجات الفريق 

املعرو�ضة يف املحل اخلا�ش بالفريق والذي يتواجد 
يف »مول بارك« مبدينة �ضطيف، حيث مت و�ضع اأ�ضعار 

خيالية ال ميكن للمنا�رص الب�ضيط من اقتنائها، وهي 
التي ترتاوح اأ�ضعارها ما بني 4000 و12 األف دينار.

املركز اجلهوي ملكافحة ال�سرطان بباتنة

التكفل مبر�شى 20 ولية يف ظل تزايد ال�شغوطات 

والية البليدة

الندوة البيداغوجية الوطنية الأوىل للتعليم القراآين 

خبر في 
صورة

غليزان

رئي�ص بلدية يف قف�ص التهام بع�شرات 
ق�شايا ف�شاد والتحر�ص اجلن�شي  

االإعانة عن طريق احلوالة 

بلدية امل�شيلة تخ�ش�ص 5 
ماليري للمعوزين يف رم�شان 

اأنهت م�ضلحة ال�ضوؤون االجتماعية والثقافية والريا�ضية 
لبلدية امل�ضيلة عملية حتيني ملفات العائالت املعوزة 

املعنية باال�ضتفادة من اإعانة �ضهر رم�ضان ، والتي قدرت 
ب6 اآالف دج مبجموع 8333 م�ضتفيدا، ح�ضبما اأفاد به 

رئي�ش بلدية امل�ضيلة »ب�ضريي اإبراهيم » حيث خ�ض�ضت 
بلدية امل�ضيلة اإعانة مالية تقدر ب5ماليري �ضنتيم ت�رصف 
للعائالت املعوزة خالل �ضهر رم�ضان التي �ضتعو�ش قفة 

رم�ضان التي تقرر ا�ضتبدالها مب�ضاعدات مالية ت�ضخ 
عن طريق احل�ضابات الربيدية و�ضيتم ال�رصوع يف العملية 

خالل االأ�ضبوعني االأخريين من �ضهر اأفريل القادم لتمكني 
العائالت من اقتناء م�ضتلزمات ال�ضهر الف�ضيل .

ع.ب

الوادي

تاأهيل 104 م�شروعان  
ا�شتثمارية خالل ال�شنة املا�شية 

مت تاأهيل 104 م�رصوعان ا�ضتثمارية خالل ال�ضنة 
املا�ضية بوالية الوادي، بزيادة 320 باملائة 

باملقارنة مع ال�ضنة التي خلتها )32 م�رصوعا(، 
ح�ضبما اأ�ضتفيد من م�ضالح الوالية، ويبقى هذا 

العدد دون م�ضتوى تطلعات واإمكانات هذه 
الوالية ذات املوؤهالت العديدة والتي ت�ضطدم 

ببع�ش الثقل يف االإجراءات االإدارية والتي يطالب 
امل�ضتثمرون برفعها ويطالب عدد من امل�ضتثمرين 

بوالية الوادي بت�رصيع اإجراءات درا�ضة ملفاتهم 
املودعة لدى مديرية ال�ضناعة واملناجم لتمكينهم 

من اال�ضتفادة من العقار ال�ضناعي ملبا�رصة 
م�ضاريعهم اال�ضتثمارية املقرتحة.

ملكافحة  اجلهوي  املركز  ي�ضهد 
ال�رصطان بباتنة الذي يتوافد عليه 
و  �رصق  من  والية   20 من  مر�ضى 
جنوب البالد �ضغطا كبريا ال�ضيما 

ح�ضب  باالأ�ضعة،  التداوي  م�ضلحة 
ما اأكده الربوفي�ضور كمال حميزي 
رئي�ش ذات امل�ضلحة »و يتم التكفل 
ي�ضل  قد  و  مري�ضا   150 ب  يوميا 

مري�ضا«   180 اإىل  اأحيانا  العدد 
اأن  اأو�ضح  الذي  للمتحدث  وفقا 
طبيعة  اإىل  تعود  الو�ضعية  هذه   «
تق�ضيم  يتطلب  الذي  العالج  هذا 

مري�ش  لكل  املخ�ض�ضة  اجلرعة 
كل  معدل  ح�ضة   35 اإىل   25 على 
واحدة منها يرتاوح بني 12 اإىل 15 

دقيقة«.

املنتخبني  من  عدد  اتهم 
بوالية غليزان رئي�ش املجل�ش 
الحدى  البلدي  ال�ضعبي 
ق�ضايا  يف  بتورطه  البلديات 
الق�ضايا  الف�ضاد حيث تعددت 
وكرثت ومن بني جملة ق�ضايا 
م�رصوع  املطروحة  الف�ضاد 
وهو  األعاب  حمطة  تهيئة 
اخلزينة  كلف  الذي  امل�رصوع 
�ضنتيم  مليار   01 من  اأزيد 
االأ�ضدقاء  الأحد  منحه  مت 
اأ�ضا�ش  على  ع  املدعو:ب 
م�رصوع  على  ف�ضال  املحاباة 
ملك  اأ�ضبح   حمام  اجناز 

وهو  املعني  املري  لزوجة 
قبل  من  اأجنز  الذي  احلمام 
من  وبتواطوؤ  البلدية  عمال 
موظفة  ق�ضية  كذلك  املمون 
للوايل  ا�ضتكت  التي  بالبلدية 
ووكيل اجلمهورية عرب �ضكوى 
والتي توؤكد فيها تعر�ضها لعدة 
حماوالت للتحر�ش بها جن�ضيا 
لعدم  ونظرا  املري  طرف  من 
اأ�ضبحت  املري  رغبة  تلبية 
اال�ضتفزازات  بع�ش  تواجه 
جتعل  التي  والتهديدات 
املري  لطلب  تر�ضخ  املوظفة 
هاته الق�ضايا املطروحة والتي 

يتهم فيها عدد من املنتخبني 
املري �ضتجر حتما عدة روؤو�ش 
املحاكم  اأروقة  اإىل  بالبلدية 
متهما  املري  فيها  كان  �ضواء 
ذلك  ثبت  حال  يف  حالة  يف 
للمنتخبني  بالن�ضبة  والعك�ش 
�ضيكون  فهنا  العك�ش  ثبت  اأن 
و�ضي�ضطر  عنيفا  املري  رد 
اأجل  رد  من  مقا�ضاتهم  اإىل 
�ضنتعرف  ما  هذا  االعتبار 
القادمة  القليلة  االأيام  عليه 
عن  باالإجابة  الكفيلة  كونها 

هاته االتهامات .
ق  م

االأكادميية الع�سكرية ل�سر�سال

الكاأ�ص املمتازة للرمي بالبندقية الن�شف اآلية و امل�شد�ص الآيل 
املمتازة  الكاأ�ش  مناف�ضة  ي�ضارك يف 
بالبندقية  للرمي  الع�ضكرية  الوطنية 
الن�ضف اآلية و امل�ضد�ش االآيل )ذكور 

و اإناث( التي اإنطلقت اليوم 
الع�ضكرية  باالأكادميية  االإثنني 

هواري  الراحل  الرئي�ش  ل�رص�ضال 
نخبة  خرية  من  فريقا   17 بومدين 
رماة اجلي�ش الوطني ال�ضعبي تتويجا 
للبطولة الوطنية للعبة مو�ضم 2018-
متيزت  تناف�ضية  اأجواء  يف  و   2019

الذهني  احل�ضور  و  الرتكيز  بقوة 
الرماة  على  جليا  بدا  الذي  العايل 
البالغ عددهم 134 منهم 28 رامية يف 
باملو�ضم  مقارنة  »قيا�ضية«  م�ضاركة 
الرمي  بحقل  اإنطلق  املا�ضي 

االإلكرتوين مللحقة عبان رم�ضان هذا 
اأ�رصف عليه  الريا�ضي الذي  املوعد 
العميد  لالأكادميية  امل�ضاعد  القائد 
قائد  عن  نيابة  الدين  نور  بورا�ش 

االأكادميية اللواء بلقا�ضم بوعافية.
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لويزة حنون تنتقد دعوة املعار�صة و ت�صرح

ماتعي�سة �جلز�ئر م�سار ثوري ولي�س حر�كا �أو »ربيعا عربيا«
.       نرف�ض التمثل املفربك لل�صلطة عن طريق الندوة الوطنية

رف�صت رئي�صة حزب العمال لويزة حنون الدعوات املوجهة لتدخل اجلي�ض من قبل اأحزاب املعار�صة، موؤكدة بان اجلي�ض ال ميكن له اأن يلعب دورا يف هذا 
امل�صار الثوري، موؤكدة باأن دور اجلي�ض هو احلفاظ على اال�صتقرار واالأمن و حماية احلدود و العالقة له بال�صيا�صية.

اإميان لوا�ض

لويزة  العمال  حلزب  العامة  الأمينة  انتقدت 
على  �ضيفة  حلولها  خاللها  الأم�س  حنون 
دعت  التي  الوطنية  الندوة  »ليربتي«  فروم 
اإليها ال�ضلطة، معتربة باأن هذه الندوة الوطنية 
وهذه  وتاأ�ضي�ضية  �ضيادية  تكون  اأن  ميكنها  ل 
الندوة غري موؤهلة ل�ضياغة د�ضتور دميقراطي، 
تختارهم  فيها  املمثلني  تركيبة  باأن  مو�ضحة 

ال�ضلطة بعناية من اأجل البقاء يف احلكم.
التقيا  ولعمامرة  بدوي  باأن  حنون  وك�ضفت 
قائلة  رف�ضوا،  وجميعهم  جزائري  اإطار   517
»الوزير الأول رفقة نائبه مل يجدا اأي خمرج، 
دون  القدمية،  الوجوه  ر�ضكلة  اإىل  اهتديا  لذا 
بدوي  باأن ندوة  م�ضددة  بالتداعيات«،  مبالة 

ولعمامرة مل تكن حقيقية«.
للتمثيل  رف�ضها  عن  حنون  لويزة  عربت 
طريق  عن  ال�ضلطة  تقرتحه  الذي  املفربك 
الوطنية  الندوة  بان  معتربة  الوطنية،  الندوة 
النظام  ل�ضتمرار  مراوغة  عن  عبارة  هي 

،ولو مدة �ضنة فهي هالمية وتفتح الباب اأمام 
ال�ضعب  باأن  مربزة  الأهلية،  واحلروب  العبث 

مطالبه وا�ضحة وهو رحيل النظام ممثلية.
باأن  العمال  حلزب  العامة  الأمينة  واأ�ضارت 
م�ضت�ضهدة  البلد،  على  خطر  الوطنية  الندوة 
اإىل  اإفريقية، م�ضرية  �ضابقة يف دول  بتجارب 
والأمم  الأجنبية  الدول  ترعاها  جميعها  اأن 
النتقالية  املرحلة   « م�ضيفة  املتحدة، 
توؤدي  اأهلية، وقد  اإىل حروب  توؤدي  اأن  ميكن 
من  وجزء  اجلي�س  بني  احلكم  تقا�ضم  اإىل 

املعار�ضة وال�ضلطة  ».
يف  ال�ضيا�ضي  النظام  حنون  لويزة  وهاجمت 
دميقراطي  غري  نظام  باأنه  م�ضرية  اجلزائر، 
�ضادر ال�ضيادة ال�ضعبية، م�ضرية اأن »النظام يف 
اجلزائر هو نظام احلزب الواحد وليد حزب 
واجهة  له  لتعطى  تطبيبه  الذي مت  »الفالن« 
مزيفة عرب تاأ�ضي�س البن غري ال�رشعي له وهو 
و«الأمبيا«  »تاج«  اأخرى  واأحزاب  »الأرندي« 
ال�ضيا�ضي  التف�ضخ  على  عملت  و«الأحرار« 

والتلوث املوؤ�ض�س«.
لي�س  اجلزائر  ماتعي�ضه  اأن  املتحدث  واأكدت 

حراك �ضعبي اأو ربيع عربي بل هو م�ضار ثوري، 
باعتبار ان م�ضاألة احلكم و رحيل النظام كانت 
مطروحة منذ البداية ، راف�ضة اأي حماولة من 
اأي طرف لحتواء احلراك عن طريق دعوات 
حراك  الثوري،  مل�ضار   « م�ضددة  التاأطري 
ملك  ،فهو  يتبناه  اأن  لأحد  ميكن  ل  و  عفوي 
لل�ضعب  اأظهر مدى الن�ضج  ال�ضيا�ضي لل�ضعب 

اجلزائري  ووعيه ووطنيته »  
لتغري  حماولت  ببع�س  املتحدثة  ونددت 
منحى احلراك، عن طريق زرع بلطجة و اإقحام 
منبوذين و قوي رجعية ظالمية اإعطاء ال�ضبغة 
الدينية اإ�ضالموية للحراك ، موؤكدة اأن امل�ضار 
الذي �ضارك فيه  20 مليون جزائري  الثوري 
بناء  و  النظام  و هي رحيل  وا�ضحة  مطالبهم 
»نحن  املتحدثة  وقالت   . جديدة  جمهورية 
لي�س بحاجة لتقييم امل�ضار الذي انطلق يف 22 
النظري  منقطع  بالدنا،فهو  م�ضار  يف  فرباير 
وال�ضيادة  القومي  الأمن  على  يحافظ  �ضلمي 
يف  جزائري  مليون  فيه  20  خرج  الوطنية، 
رف�ضا  مكوناته  بكل  توحد  ال�ضعب  ولية،   48
النظام  ومطالب  رحيل  الأجنبي  للتدخل 

برموزه و�ضد العهدة اخلام�ضة ومتديد العهدة 
مبادرات  رف�س  ال�ضعب  اأن  موؤكدة  الرابعة«، 
ال�ضلطة و املناورات التي تريد متديد العهدة 
للنظام  الوطنية  حماولة  باأن  لندوة  ، معتربة 
للبقاء مع ر�ضكلة جديدة اأحزاب ال�ضلطات« . 
وجددت املتحدث دعوة احلزب اإىل اجلمعية 
التاأ�ضي�ضية اإعادة البناء ال�ضيا�ضي املوؤ�ض�ضاتي، 
والتي ميكن اأن توفر ال�رشوط كي يتم املعاجلة 
�ضيادة  ال�ضيا�ضياحلقيقي،واحلفاظ  التمثيل 
م�ضددة   ، قولها  حد  على  املطلقة  ال�ضعب 
الثوري  على« �رشورة  ت�ضخي�س هذا امل�ضار 
هوالذي ي�ضمح للحديث املخرج اأو البديل،اأن 
اأي خطاأ يف ذلك يجعل املقرتحات املقدمة 

بعيد عن م�ضتوى التطلعات ال�ضعبية«.
اإىل  العمال  حلزب  العامة  الأمينة  وك�ضفت 
وجود حت�ضريات لإن�ضاء جلان طالبية �ضعبية 
العايل،  التكوين  ومعاهد  اجلامعات  داخل 
حول  الطلبة  بني  داخلها  نقا�ضات  تدور  اأين 
الثوري ومطالبه، مو�ضحة  م�ضارهم  م�ضتقبل 
ل�ضمان  تهدف  ال�ضعبية  اللجان  هذه  باأن 
امل�ضار،  لهذا  وتعبئة م�ضتمرة  النقا�س  تغذية 

وكذا احلر�س على توا�ضل �ضلميته م�ضتقبال، 
امل�ضادة  الثورة  من  حماية  اأنها  اإىل  اإ�ضافة 
مل�ضارهم املوجودة فعال ح�ضبها، حمذرة من 
امل�ضار  هذا  مطالب  حتقيق  يف  ال�ضتعجال 
تعميم  �رشورة  على  حنون  و�ضددت  الثوري، 

واملعلمني  العمال  اإىل  ال�ضعبية  اللجان  فكرة 
والأطباء والبطالني لالإدلء بدلوهم م�ضتقبال، 
الأمنية  املنظومة  اأ�ضالك  حتى  باأنه  مربزة 
يف  احلكم  نظام  طبيعة  بتحديد  معنيون 

اجلزائر م�ضتقبال.

طالبوا برحيل �صيدي ال�صعيد

�أعو�ن �سونلغاز يحتجون 
دعما للحر�ك  

انتقدوا »الف�صاد« القائم

عمال قطاع �ل�سباب 
و�لريا�سة يحتجون

وقفة  ب�ضونلغاز  الأمن  اأعوان  من  الع�رشات  نظم 
بتليملي  �ضونلغاز  مديرية  مقر  اأمام  احتجاجية 
ال�ضعبي  للحراك  م�ضاندتهم  معلنني  بالعا�ضمة، 
والتهمي�س  باحلقرة  للتنديد مبا و�ضفوه  بالإ�ضافة 
الذي يعانون منه، وتخلي املركزية النقابية عنهم 
مطالبني برحيل قيادتها، حيث هتف املحتجون »يا 
رئي�س بالوكالة اجلزائر فيها رجالة« ول » ل تاأجيل 
وكليتو  ال�ضعيد«،  و�ضيدهم  تلي  يرحل  متديد  ل 

العمال يا ال�رشاقني، خلوا الأعوان يا احلقارين.
العا�ضمة  باأعايل  ال11  بعيد  الغا�ضبون  وجتمع 
بح�ضور �ضعيف، وهو ما اأرجعوه اإىل تدخل الإدارة 
وحتى الأعيان على م�ضتوى بع�س الوليات لثنيهم 

عن اللتحاق بالوقفة، مرددين الن�ضيد الوطني.
املوؤ�ض�ضة  لإدارة  لذعة  انتقادات  وجهوا  كما 

خماطبني اإياها ب�ضعار »كليتو العمال يا ال�رشاقني،« 
نقابية  وت�ضييقات  الويالت  عانوا  اأنهم  قائلني 
قيادات  برحيل  للمطالبة  دفعهم  ما  وهو  وا�ضعة، 
�ضبق  اأنهم  م�ضيفني  بح�ضبهم،  النقابية  املركزية 
ال�ضوداء  الع�رشية  خالل  البالد  بجانب  وقفوا  واأن 
يف  عنهم  التخلي  مت  اأنه  اإل  نف�ضيا  تاأثر  وبع�ضهم 
اإىل  بالإ�ضافة  تعبريهم،  حد  على  املطاف،  نهاية 
معاناتهم  رغم  اأنهم  مو�ضحني  احلالية،  و�ضعيتهم 
يف   ،6 الرتبة  يف  يزالون  ل  منهم  العديد  اأن  اإل 
اأو  ال�ضمت  يو�ضلون  كنقابيني  ممثليهم  اأن  حني 
التواطوؤ بح�ضبهم، مطالبني باإلغاء املح�ضوبية عرب 
الهيئات واإعادة اإدماج املف�ضولني عن العمل بطرق 

تع�ضفية.
�صارة بومعزة

اأمام  اأم�س،  والريا�ضة،  ال�ضبيبة  قطاع  عمال   احتج 
ال�ضعبي.  للحراك  م�ضاندتهم  معلنني  الوزارة،  مقر 
والريا�ضة  ال�ضباب  الع�رشات من عمال قطاع  جتمع 
اأول  ب�ضاحة  والريا�ضة  ال�ضباب  وزارة  مقر  اأمام 
واأ�ضاتذة  واإطارات  »عمال  �ضعارات  رافعني  ماي، 
احلراك  مع  والريا�ضة  ال�ضباب  قطاع  وطلبة 
ال�ضعبي« و«ل للف�ضاد ل للظلم ول للرداءة يف قطاع 
ال�ضباب والريا�ضة« ورموز الف�ضاد يف قطاع ال�ضباب 
الـMJS ويا  ف�ضاد  »يا  اإىل جانب  ارحلوا«  والريا�ضة 
�ضد  هتفوا  كما  الأ�ضا�س«  هي  ف�ضاد DJS اجلزائر 

الوزير حممد حطاب.
هذا وجتمهر الع�رشات من عمال القطاع على م�ضتوى 
الطريق املوازي ملقر وزارة ال�ضباب والريا�ضة بداية 
للو�ضع  راف�ضون  اأنهم  موؤكدين  الأم�س،  �ضبيحة  من 
اإجمال ومعربني عن دعمهم املطلق واأنهم جزء من 
احلراك ال�ضعبي. من جهته اأكد اأحد اإطارات املعهد 

يف  اأكد  ال�ضباب  لإطارات  العايل  للتكوين  الوطني 
ت�رشيح لـ«الو�ضط« باأنهم قدموا كلهم كعمال للتعبري 
عن م�ضاندتهم للحراك، مو�ضحا اأن خروجهم جاء يف 
ذلك الإطار فقط دون اأي خلفيات اأو غطاء نقابي، 
اأموال  ا�ضتغالل  ويتم  مغ�ضو�س  قطاع  اأنهم  م�ضيفا 
القطاع،  تفيد  ل  ال�ضباب ويف جمالت  لغري  القطاع 
اأنها  خا�ضة  لل�ضباب  امل�ضعل  وت�ضليم  للتغيري  داعيا 
بو�ضع  م�ضت�ضهدا  الفئة،  لهذه  بالن�ضبة  حيوية  وزارة 
ال�ضباب  لإطارات  العايل  للتكوين  الوطني  املعهد 
باأنه خالل الأيام القليلة الفارطة يعرف اإدراج مدير 
كما  القطاع.  ي�رشب  ما  وهو  بالتكوين  له  ل عالقة 
اأ�ضاف اأن توا�ضل هكذا خطوات هو ما يدمر الو�ضع 
ويعيق البناء، يف حني يفرت�س اأن ي�ضمح لل�ضباب بناء 
م�ضتقبله بنف�ضه، خا�ضة عقب بداية حتركه موؤخرا، 

حمذرا من ك�رش هذا اجلهد املوحد.
�صارة بومعزة

االقت�صادي م�صطفى مقيد�ض لـ "الو�صط"

ما يحدث يف �جلز�ئر �أمر تاريخي

طالبوا بتح�صني و�صعيتهم

عمال بلدية �ملر�دية ين�سمون للحر�ك

مل�صاندة احلراك ال�صعبي

عمال �لبلديات �مل�سيلة يخرجون يف وقفات �حتجاجية  

قادمني من خمتلف الواليات

عمال �لبلديات و�لبياطرة يو�كبون �حلر�ك بوقفات م�ساندة

اأ�ضاد الع�ضو املوؤ�ض�س  للمجل�س الوطني القت�ضادي 
باحلراك  مقيد�س  م�ضطفى   ورئي�ضه  والجتماعي 
ال�ضعبي و �ضلميته ، موؤكدا اأن ما يحدث يف اجلزائر 
در�ضا  اأعطى  اجلزائري  ال�ضباب  لأن  تاريخي،  اأمر 
من  ال�ضلمية  ال�ضيا�ضية  املمار�ضة  يف   الدول  لكل 

اأجل التغيري.
وثمن مقيد�س، خالل نزوله �ضيفا لدى القناة الإذاعية 
الأوىل الوعي الكبري الذي يت�ضم به ال�ضباب اجلزائري 
و�ضمته  التي  النمطية  ال�ضورة  به  ك�رش  والذي  اليوم 
به بع�س الأطراف ال�ضيا�ضية  يف اجلزائر ل�ضنوات بـ 
»غري الواعي«وا�ضاف اأنه من بني ايجابيات احلراك 

الوطنية، ففي كل منطقة وكل ولية   للوحدة  تاأكيده 
يوؤكد  ما  وهو  وال�ضعارات،  املطالب  نف�س  رفع  مت 
اأن ال�ضباب اجلزائري حافظ على الثوابت الرئي�ضية 
للجزائر واألح مقيد�س على �رشورة  اأن تكون املرحلة 
النتقالية  ق�ضرية، لأن الوقت ال�ضيا�ضي مي�ضي �ضد 
احلراك وكذلك ال�ضاعة القت�ضادية ، وقال«اأظن اأن 
م�ضاكل  لأن هناك  ق�ضرية،  تكون  اأن  يجب  املرحلة 
اإ�ضالحات،  فيها  تكون  اأن  يجب  هيكلية   اقت�ضادية 
القت�ضادي   امل�ضتوى  على  اإ�ضالحات  تكون  ولكي 
بعد  اإجماعا   هناك  يكون  اأن  يجب  والجتماعي  
تعقد  نظيفة  انتخابات  خالل   من  انتقالية  مرحلة 

بعد 6 اأ�ضهرواأردف مقيد�س يف هذا ال�ضياق » يجب  
احلفاظ على ا�ضتمرارية  الدولة وخدمات موؤ�ض�ضات 
الدولة  وتغيري النظام لكي ل يحدث معنا ما حدث 
يف تون�س يف ال�ضنوات املا�ضية كما دعا مقيد�س اإىل 
الن�ضياق  ملنعرجات  قد تخرج احلراك عن   عدم 
م�ضاره وقال:« احلراك جنح يف رفع مطالب ال�ضعب  
ولذلك ل يجب اأن نن�ضاق يف بع�س الجتاهات التي 
اإل  ل تخدم الدولة، والتجاوب مع اأطراف ل تخدم 
م�ضاحلها، كمن يدعو اإىل ع�ضيان مدين  اأو اإىل عدم 

ت�ضديد فواتري الغاز والكهرباء  ».
ال�ضيا�ضية  اخلارطة  تتغري  اأن  املتحدث  ذات  وتوقع 

باجلزائر من خالل ظهور اأحزاب  �ضيا�ضية جديدة، 
اأن  وتيقنوا  احلراك  يف  �ضاهموا  �ضبابا  حتوي  قد 
بالإ�ضافة  الأمور،  تغري  قد  ال�ضيا�ضية  املمار�ضة 
ال�ضيا�ضية   الأحزاب  يف  حم�ضو�س  جتديد  اإىل 
اأن  ميكن  ل   « مقيد�س:  وقال   . حاليا  املوجودة 
معمول  وهو   اأحزاب  دون  دميقراطية  هناك  تكون 
على  جاء  لالأحزاب  ال�ضعب  رف�س  و  العامل   يف  به 
اأ�ضا�س  املمار�ضات غري الأخالقية لهذه الأخرية ل 
ولذلك  القائمة،  يف  اأماكن  ب�رشاء  يتعلق  فيما  �ضيما 

فاخلريطة ال�ضيا�ضية �ضوف تتغري بعد احلراك ».
ف.ن�صرين 

�ضن عمال وموظفي احلالة املدنية ببلدية املرادية، 
لبلدية  النقابي  الفرع  قرار  اإىل  ا�ضتجابة  اإ�رشابا 
للعمال  العام  الحتاد  لواء  حتت  املنطوي  املرادية 
اجلزائريني، اأعلنوا من خالله، �ضم �ضوتهم للحراك 
ال�ضعبي املطالب بالتغيري ال�ضلمي ، حيث نظم هوؤلء 

العمال وقفة احتجاجية اأمام مقر عملهم .
مرياوي  النقابي  للفرع  العام  وا�ضتنكرالأمني 
اآل  الذي  الو�ضع  الو�ضط  جلريدة  حديثه  يف  حممد 
اأ�ضاف  و  اجلزائريني  للعمال  العام  الحتاد  اإليه 
املرادية  بلدية  وعمال  نقابة  اأع�ضاء  قائال:نحن 
النفرادية  العام  وقراراته  الأمني  بت�رشفات  نندد 

التي حادت العمل النقابي عن م�ضاره احلقيقي، كما 
العام  الأمني  من  الثقة  �ضحب  املتحدث  ذات  اأعلن 
عبد املجيد �ضيدي ال�ضعيد واأ�ضار ناطق النقابة اإىل 
الأكرث  العمالية  الطبقة  يعتربون  البلديات  عمال  اأن 
العمومية  الوظيفة  قطاع  قي  فقرا  والأكرث  ه�ضا�ضة 
عرب كامل الرتاب الوطني،و طالبوا مبراجعة ال�ضبكة 
ال�ضتدللية لالأجور اإلغاء املادة 87مكرر من قانون 
برحيل  للمطالبة،  جاء  العام  الإ�رشاب  اأن  العمل  
النقابية وحمله  راأ�س املركزية  ال�ضعيد على  �ضيدي 
ورحيل  ال�ضعب  اإرادة  الو�ضع  واحرتام  م�ضوؤولية 
اإقامة جمهورية جزائرية ثانية، تقوم على  ال�ضلطة، 

على  باحلفاظ  واحلريات،واملطالبة  اأ�ضا�س العدالة 
كرامة العمال يف اإطار الدميقراطية و لالإ�ضارة كان 
قد انطلق عمال البلديات يف اإ�رشاب، منذ ال�ضاعات 
وعلقت  البلديات،  اأبواب  اأو�ضدت  حيث   ، الأوىل 
�ضعارات على جدرانها، مل تخرج عن �ضياق مطالب 
تندد  هتافات  مرددين  املتوا�ضل  ال�ضعبي  احلراك 
اعتربوه  ما  ظل  ، يف  بالإ�ضالح  وتطالب  بالتهمي�س 
القت�ضادية،  املجالت  كل  يف  الفا�ضل  النظام 
من  اأ�ضبح  اأنه  م�ضيفا  وال�ضيا�ضية،  الجتماعية 
اأن  اأ�ضالكها  بجميع  البلديات  عمال  على  ال�رشوري 
ترفع �ضوتها وتطالب بحقوقها وا�ضتنكر قمع العمال 

ب�ضفة خا�ضة وكل اجلزائريني ب�ضفة عامة
من جهة اأخرى قال رئي�س بلدية  جلريدة الو�ضط اأنه 
الحتجاجية  والوقفات  بالإ�رشاب  اإعالمنا  يتم  مل 
 500 املرادية  لديها  بلدية  قائال  واأ�ضاف  املنظمة 
عامل البع�س ا�ضتجاب و البع�س الأخر مل ي�ضتجب 
نحن  املتحدث  ذات  وقال  والنظافة  الإدارة  كعمال 
يحتاجها  التي  على  تقدمي  اخلدمة  نحر�س 
الأدنى  احلد  �ضمان  يجب  انه  واأ�ضاف  املواطن 
و  التاأجيل  تتحمل  ل  اأمور  هنالك  لن  اخلدمة  من 

انقطاعها التام ي�رش ا�ضتمرار اخلدمة العمومية .
ن�صرين.ف

البلديات يف  العديد من  اليوم، موظفو وعمال  نظم 
للحراك  م�ضاندة  احتجاجية،  وقفات  امل�ضيلة  ولية 

والتعبري  للنظام،  جذري  بتغيري  للمطالبة  ال�ضعبي 
عن رف�ضهم التمديد للعهدة الرابعة وقد نظم عمال 

مدخل  عند  الحتجاجية  الوقفة  امل�ضيلة،  بلدية 
ويرفعون  الوطنية  الرايات  يحملوان  وهم  البلدية، 

�ضعارات �ضيا�ضية، اأبرزها "ل متديد ل تاأجيل" .
عبدالبا�صط بديار 

املركزي  الربيد  اأمام  اأم�س،  البلديات  عمال   احتج 
الراف�س  ال�ضعبي  للحراك  داعمة  �ضعارات  رافعني 
الرئي�س  ر�ضالة  لها  التي دعت  ولالإجراءات  للتمديد 
الأخرية، واإن اأكد عدة فاعلون عدة �ضحة ن�ضبها له، 
وموؤكدين تخندقهم اإىل جانبه. نظم املئات من عمال 
الربيد  م�ضتوى  على  للحراك  دعم  وقفة  البلديات 
املركزي �ضبيحة الأم�س، و�ضول اإىل الزوال، قادمني 
اليوم  منت�ضف  تنقلوا  حيث  الوليات،  خمتلف  من 
باجتاه القبا�ضة الرئي�ضية املحاذية للربيد املركزي 
رافعني �ضعارات بع�ضها نقابية على غرار ال�ضناباب، 
لدعم  اأنهم خرجوا  لـ«الو�ضط«  اآخرون  اأكد  يف حني 
ومن  املواطنني  من  جزء  ب�ضفتهم  ال�ضعبي  احلرام 
تعرفه  الذي  الو�ضع  من  غ�ضبهم  لإبراز  ثانية  جهة 

اجلماعات املحلية، يف حني جاء من بني ال�ضعارات » 
جزائرنا ل بالد اجلدود نه�ضنا نحطم عنك القيود« 
خمتلف  �ضور  رفقة  قاع«  »تروحو  تت�ضمن  و«لفتة 
ولفتات  تاأجيل«،  ل  متديد  و«ل  ال�ضلطة  وجوه 
تلك  عمال  م�ضاندة  تو�ضح  البلديات  خمتلف  من 
الفئوية فتج�ضدت  ال�ضعارات  اأما  البلديات للحراك  
جانب  واإىل  مه�ضومة«.  البلديات  عمال  »حقوق  يف 
بينهم  الفئات من  العديد من  البلديات ح�رش  عمال 
وقفة  نظموا  واأن  لهم  �ضبق  الذي  املهني  التكوين 
»التكوين  �ضعارات  رفعوا  حني  يف  الفارط،  الأ�ضبوع 
املهني: اأيها ال�ضعب تاآخوا« و«البالد بالدنا وترحلوا 

قاع« و«قطاع التكوين مع احلراك ال�ضعبي«.
الفئات  خمتلف  ح�ضور  هو  النتباه  يلفت  ومما 

العمرية، والأهم هو �ضيوع م�ضطلح »الكا�ضري« الذي 
مت حتويلهم لكناية عن موؤيدي العهدة اخلام�ضة �ضابقا 
و�ضط  من  وانتقاله  خا�ضة  ب�ضفة  النظام  وداعمي 
ال�ضيوخ،  اإىل  الجتماعي  التوا�ضل  ومواقع  ال�ضباب 
الذين عربوا لـ«الو�ضط« عن اأملهم يف ال�ضباب وعبور 
»اأنهم  قائلني  ب�ضالم،  البالد  ل�ضالح  جديدة  مرحلة 
رغم كرب �ضنهم وما مروا به خالل ال�ضعرية ال�ضوداء 
اإىل  تعبريهم«.  حد  على  الكا�ضري  يتناولوا  مل  لكنهم 
وقفة  يف  البياطرة  جتمهر  البلديات  عمال  جانب 
رفعوا  حيث  بدورهم،  ال�ضعبي  للحراك  داعمة 
لفتة من احلجم الكبري تت�ضمن »البيطري حامي 
وثروتنا  ال�ضعب  نهب  مافيا  �ضد  ال�ضعب  �ضحة 
ارحلوا«  اأو  انقر�ضوا   .. انقرا�س  يف  احليوانية 

واإىل جانبها »التجمع من اأجل ا�ضالح واإعادة بناء 
املهنة البيطرية«  مع انتقادات لوزارة الفالحة.

اأن  لـ«الو�ضط«  احلا�رشين  بع�س  اأكد  كما 
القائم  للو�ضع  رف�ضهم  عن  للتعبري  تاأتي  الوقفة 
معتربين  ال�ضعبي،  للحراك  املطلقة  وم�ضاندتهم 
ال�ضلطة  على  وي�ضتوجب  حان  التغيري  وقت  اأن 
ال�ضتجابة، يف ظل حجم وحدة مطالب ال�ضعب. 
هذا وعرفت عدة وليات خروج خمتلف الفئات 
العمالية من عدة القطاعات يف م�ضريات �ضلمية 
العمومية  الأ�ضغال  قطاع  عمال  غرار  على 

والبلديات، والتجارة.

�صارة بومعزة
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�صعداين يخرج عن �صمته و يق�صف حزبه م�صرحا

    .      حذاري من ا�صتهداف اجلي�س و قيادة الأركان 

   .      احلراك ثالثة اأنواع:اأبرياء و مند�صون ول�صو�س ثورات 

قيادة الأفالن احلالية خارجة عن القانون

اعترب الأمني العام ال�صابق لالأفالن عمار �صعداين اأن احلراك ال�صعبي الأخري 
يف اجلزائر جزء من و�صع عام له دوافعه ومربراته ، و اأن املهم هو مطالبه ،و 

اأي�صا ت�صيريه ، متاأ�صفا لالإجحاف الكبري من طرف املحيطني بالرئي�س ، والذين 
ح�صبه كانوا �صببا فيما و�صلت اإليه اجلزائر . وت�صاءل عمار �صعداين يف حوار له 
معه موقع كل �صيء عن اجلزائر اأين هي الزوايا ، الذين اأخذت مكا�صب ومقرات 

واأموال ، اأمل ي�صتطيعوا الكالم على �صخ�س طاعن يف ال�صن عمره 82�صنة ، 
مري�س على كر�صي ، اأمل ي�صتطيعوا قول كلمة حق ، اأين هم الوزراء و املدراء و 

ال�صفراء الذين كانوا كلهم مغطى بربنو�س الرئي�س .
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ع�صام بوربيع

وانتقد �سعداين الدولة التي فيها 
ديوان  يدير  من  الأول هو  الوزير 
اليوم  ح�سبه  حيث   ، الرئا�سة 
فيها  ي�سك  التي  القرارات  كل 
باأوامر  تخرج  كانت  املواطنون 
يف  وممثلها  العميقة  الدولة 

الرئا�سة .

الر�صالة الوحيدة التي 
ل�صك فيها اأنها للرئي�س 

هي ر�صالة 18مار�س

قال �سعداين اأن الر�سالة الوحيدة 
للرئي�س التي ل ي�سك يف اأنه كتبها 
قال  التي  18مار�س  ر�سالة  هي 
الرت�سح  ينوي  يكن  مل  اأنه  فيها 
لأن الرت�سح ح�سبه جاء من الدولة 
العميقة حتى تبقى هي من ت�سري 
من ورائه . و قال اأنه يف 2014كان 
من الأوائل الذين ر�سحوا الرئي�س 
ذلك  يف  اأنه  هو  الأول  ل�سببني 
وكانوا  العربي  الربيع  كان  الوقت 
احلدود  على  موؤامرة  يح�رضون 
لإدخالهم  بالإرهابيني  ياأتون  و 
عالقة  اعرف  اأنا  و  اجلزائر  اإىل 
الرئي�س لها باع يف الربيع العربي 
اإ�سالمية  و  عربية  دول  خا�سة  و 
حميمية  بهم  الرئي�س  ،فعالقة 
وو طنية فاأردت اأن يبقى حتى ل 
�سوريا  مثل  العربي  الربيع  يدخل 

اأو ليبيا اأو غريها .
اأ�ساف �سعداين اأن الرئي�س قال مل 
اأكن اأنوي الرت�سح ، اأكمل عهدتي 
املطالب  هذه  فلماذا   ، اأغادر  و 
على الرئي�س وهو مري�س يريدونه 
اخلروج مهزوما ، اأي عاقل يريد 
82�سنة  عمره  �سيخا  يخرج  اأن 
و  كر�سي  فوق  مري�سا  مهزوما 
ال�سهر  وبعد  �سهر  كلها  الق�سية 
معقبا   ، الرت�سح  يعيد  ل  الرئي�س 
هذا  النا�س  يعذر  اأن  اأطلبه  ما 
الرئي�س ، اتركوه وهذا اأمر ديني 
، اتركوه يد�سن م�سجدا كان يحلم 
بتد�سينه يقف فيه ولو حلظة على 
كبري  و�سيخ  جماهد  هو  كر�سيه 

ومري�س .

احلراك متكون من 
ثالثة اأجزاء جمموعة 

بريئة وجمموعة 
مند�صة و اأحزاب تريد 

قطف الثمار

قال  احلراك  يخ�س  وفيما 

ثالثة  من  متكون  هو  �سعداين 
�سعبية  جمموعة  جمموعات 
احلا�سل  لفراغ  راف�سة   ، بريئة 
تكون  اأن  وراف�سة  الرئا�سة  يف 
ومعروف   ، قيادة  بدون  اجلزائر 
الع�سكرية  القيادة  ماعدا  اأنه 
ما  وهو   ، موجود  غري  فالباقي 
�سحن املواطنني للمطالبة بتغيري 
النظام ، وهذا من حقهم وهوؤلء 
اجلزء الأكرب يف احلراك و احلمد 

هلل

هناك جمموعة مند�صة 
تريد ا�صتغالل احلراك 

ل�صرب املوؤ�ص�صة 
الع�صكرية وقيادة 

الأركان

احلراك  يف  الثاين  اجلزء  اأما 
اأحزاب  هم  �سعداين  فح�سب 
وراء  جتتمع  مكا�سب  نيل  تريد 
يجنوا  اأن  ،ويريدون  م�سرية  كل 
ثمار احلراك لكن ال�سعب فهم ، و 
املجموعة الثالثة هي جمموعات 
 ، معينة  مطالب  عندها  مند�سة 
تريد اأن ت�رضب املوؤ�س�سات وهذه 
لأنه   ، العميقة  الدولة  وراءها 
تعيد  املوؤ�س�سات  هذه  بذهاب 
وهي  خطر  وهذا  نف�سها  هيكلة 
 ، اجلمهورية  موؤ�س�سات  ت�رضب 
الرئا�سة ووزارة الدفاع و الأفالن

قيادة  اأعطى �سعداين مثال يف  و 
الأركان اأول ما تكلم الفريق قايد 
ينادون  راحوا   ، ر�سالة  يف  �سالح 
باأنه �سد احلراك، رغم اأن الفريق 
املواطنني  مع  اأنه  ر�سالة  وجه 
الذين  وهوؤلء  املند�سني  و�سد 
ولي�س  الأو�ساف  بتلك  و�سفهم 
احلراك .ومع ذلك ف�رضوا كالمه 
ورفعوا  ال�سعب  �سد  اأنه  على 
ال�سعب  �سد  اأنه  على  �سعارات 

ملاذا .
 

بالرغم اأن قيادة 
الأركان مع احلراك 

حاولت بع�س الأطراف 
الرتويج اأنها �صده

اأن  راأيي  يف   « املتحدث  وقال 
�رضب  تريد  اخلارجية  القوة 
لي�س  هنا  املق�سود  و   ، املركز 
مركز  بل   ، فقط  احلراك  مركز 
ومركزها   ، الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
يوجد يف قيادة الأركان ، يريدون 
لأنهم  الأركان  قيادة  اإىل  الرجوع 
عن طريقها قاموا بكل ما فعلوه 

 ، انهاروا  1992وبدونها  منذ 
وبالتايل يبحثون عن مركز قيادة 
طريق  عن   ، و�رضبه  الأركان 
يبحثون  والذين   ، عنها  امل�سوؤول 
عن هذا هم دول كبرية يف اخلارج 
وجمموعة كبرية و يف الداخل من 

الدول العميقة .
احلراك  مركز  اأن  �سعداين  وتابع 
حممي بجزء كبري من املواطنني 
املخل�سني الذين خرجوا ، ولكن 
بعد  مبا�رضة  احلراك  مركز 
فاجلميع   ، �ستفكك  الرئا�سيات 
ومر�سحيهم  اأحزابهم  اإىل  يذهب 
وزارة  اأما مركز   ، دائم  وهو غري 
من  ولبد  دائم  فهو  الدفاع 

املحافظة عليه .
الذين  اأن�سح  املتحدث  وقال 
عن  �سواءا  احلراك  يدعمون 
مواقع  اأو  ال�سحافة  طريق 
يحذروا  اأن  الجتماعي  التوا�سل 
اإذا  لأنه  القاتل  اخلطاأ  هذا  من 
»الدولة  املجموعة  حت�سلت 
العميقة » على قيادة الأركان فكل 
�سيء يتغري ولن تكون دميقراطية 
مدنية  دولة  ول  حر  ق�ساء  ول 
لي�س  1992وبالتايل  اإىل  و�سرنجع 
ول  الإ�سالميني  ل  �سالح  يف 
ال�سرتاكيني  ول  الدميقراطيني 

ول الراأ�س ماليني كذلك .

حماولة ابعاد الأفالن 
م�صروع قدمي هو مطلب 

خارجي اأكرث من اأي 
�صيىء اآخر

�سعداين  قال  املخرج  وحول 
ال�سامنة  الوحيدة  اجلهة  اأن 
حرة  النتخابات  لالإ�ستقاللية 
ان  ،يجب  الق�ساء  هي  ونزيهة 
الق�ساة  النتخابات  على  ي�رضف 
�سعارات  يخ�س  فيما  معتربا   ،
رحيل الآفالن اأن املند�سني داخل 
الدولة  و  الأحزاب  من  احلراك 
العميقة التي كانت ت�ستغل الآفالن 
التحرير  اجلبهة  اإبعاد  تريد 
الوطني من امل�سهد القادم ، وهو 
بالتاريخ  يتعلق  خارجي  مطلب 
الأفالن  اإحالة  اأن  اإىل  م�سريا   ،
عهد  منذ  كانت  املتحف  اإىل 
العميقة  الدولة  معقبا  بومدين  ، 
يف  الأفالن  جتعل  اأن  تريد  اليوم 
املتحف وهناك طلب خارجي و 
الداخلي   ، دلك  اأجل  من  داخلي 
يتمثل يف املعار�سني للجبهة منذ 
تاأ�سي�سها ، فقلت اأن ق�سية اإدخال 
يف  جاءت  املتحف  اإىل  الآفالن 
وقت  يف  ورف�ست  بومدين  وقت 

و  وكايف  بو�سياف  و  ال�ساديل 
رف�س  زروال   ، ورف�سوها  زروال 
حل الأفالن من طلب من بت�سني 
الأرندي  تاأ�س�س  اأرادوا  عندما 

بدعوى اأنه يدعم الفي�س .

قيادة الأفالن احلالية 
خارجة عن القانون

وك�سف �سعداين اأن الذين يقودون 
الأفالن اليوم هم جماعة خارجة 
من  تعيينهم  ومت  القانون  عن 
طرف الدولة العميقة ، واأويحيى 
ومن   ، الأمر  هذا  يف  يد  له 
الداخلية  وزارة  اأن  املفرو�س 
عن  خارجة  جمموعة  تقبل  ل 
لي�سوا  اإذا كانوا  ، خا�سة  القانون 

اأع�ساء جلنة املركزية .

يجب على احلراك اأن 
يتجنب خداع »الدولة 

العميقة »

ملاذا  اآخر  �سوؤال  على  رده  ويف 
مل تتدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية و 
الفريق قايد �سالح ب�ساأن الو�سعية 
احلالية قال �سعداين اأنه اأول على 
الدولة  يتجنب خداع  اأن  احلراك 
مبطالبه  يتم�سك  اأن  و  العميقة 
وهي ا�ستقاللية الق�ساء واإ�رضافه 
على النتخابات القادمة وحماية 
اإذا  لأنه  اجلي�س  وهو  املركز 
الدولة  �سقطت  اجلي�س  �سقط 

باأكملها .
املوؤ�س�سة  اأن  �سعداين  وقال 
ال�سواب  اهلل  اأعطاها  الع�سكرية 
 ، اخلطرية  املرحلة  هذه  يف 
ت�سور لو اأن قائد الأركان قام بنزع 
الرئي�س ود�ستوريا لي�س من حقه 
، فنزع الرئي�س يرجع للموؤ�س�سات 
املدنية مثل املجل�س الد�ستوري، 
و  الأجنبي  للتدخل  مفتاح  فهو 
املوؤ�س�سة الع�سكرية تفطنت لهذه 
اخلديعة ، ولي�س من حقها ذلك ، 
اأول من  فاأنا  بانقالب  قامت  ولو 

يقوم �سدها .

املوؤ�ص�صة الع�صكرية مل 
تقف �صد احلراك 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأ�ساف  و 
 ، الكلمة  مبعنى  جمهورية  كانت 
فلم تقف �سد احلراك ومل ت�سمح 
للخارج بالتدخل و قامت بحماية 
البالد من الفو�سى ،كان مبقدور 
الرئي�س يف  اإزاحة  رئي�س الأركان 

ظرف 5دقائق ، ولو كانت الدولة 
وغريوه  الرئي�س  لأخذوا  العميقة 
�سواءا   ، احلرب  اأو  بال�سلم  اإما 
بالقوة اأو القتل ، وهو ما وقع لكل 
روؤ�ساء اجلمهورية يف عهد الدولة 

العميقة .
�سالح  قايد  اأن  �سعداين  وقال 
حافظ على عدم فتح هذا الباب 
روؤيته  وميكن   ، جهنم  باب  وهو 
الفتنة  تزال  ل  حيث   ، م�رض  يف 
موجودة اإىل اليوم بعد اأن تدخلت 
وقامت  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

بانقالب.
التي  املجموعة  اأن  قال  �سعداين 
عهدة  اإىل  بوتفليقة  ر�سحت 
العميقة  الدولة  خام�سة كلهم من 
عن  الدولة  اإىل  ت�سللوا  الذين 
هو  الذي  اأويحيى  اأحمد  طريق 
يرى  مل  اأنه  وي�سيف   ، عرابهم 
الدولة  �سد  �سعارات  احلراك  يف 
جمازر  ارتكبوا  الذين  العميقة 
مواطنني  ادخلوا  و  النا�س  وقتلوا 

اإىل ال�سجون .

مند�صون يريدون 
ركوب املوجة 

مواطنون  احلراك  يف  وقال 
التوا�سل  مواقع  ويف  �ساحلون 
الجتماعي اأي�سا ينادون باإ�سقاط 
النظام ، واإ�سقاط النظام ل يعني 
 ، عهده  انتهى  لأنه  بوتفليقة 
ركوب  يريدون  مند�سني  لكن 
الدولة  مراكز  وي�رضبون  املوجة 
ر�سكلة  ويعيدون  اجلزائرية 
لي�س  وهوؤلء  الرجوع  و  انف�سهم 
فاحلراك  باحلراك  ينادي  من 
نتيجة مطالب مواطنني لأن  جاء 
ي�ستطهع  ومل  يظهر  ل  الرئي�س 
الكالم معهم ، فالرئي�س خمتطف 
فالر�سالة   ، الكتابة  ي�ستطيع  ول 
اويحيى  احمد  عند  من  تكتب 
ويوقع عليها ويدخلها اإىل الرئا�سة 

ويخرجها .

ق�صية الكوكايني مدبرة 
�صد املوؤ�ص�صة الع�صكرية

وقال �سعداين اأن ق�سية الكوكايني 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سد  مدبرة 
وبتدبري من اخلارج ، لكن بعد اأن 
بداأ التحقيق تبني اأن هوؤلء اأبرياء 
موؤ�س�سة  لتربئة  كانت  وتنحيتهم 
...و   . لهم  اتهاما  ولي�س  اجلي�س 
قال اأن الذين قاموا بهذه العملية 
الداخل  ، لأن يف  هم من اخلارج 
مل يجدوا �سيئا يف ق�سية البو�سي 

ول ابن تبون ول حار�س يف بلدية 
هوؤلء اخذوا فقط جوازات حج ، 
والذي قام بالعملية هم يف اخلارج 
التي  الأجنبية  املخابرات  وهي 
املوؤ�س�سة  على  ال�سيطرة  تريد 
قيادة  اأن  ي�سيف  ،و  الع�سكرية 
الأركان عاجلت املو�سوع بحكمة 
وكان  �سحايا  فيه  كان  لو  حتى 

اإجحافا يف حق اإطاراتها .
 

م�صوؤولية اأويحي ل 
غبار عليها

اأن احلراك  �سعداين  يعقب  لذلك 
بداأ من قبل بدعوى خادعة بداأت 
ولي�س  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سد 
وق�سية   ، ككل  النظام  اجل  من 
اخلارج  من  راأيي  يف  البو�سي 
ت�ستهدف  كانت  دول  مب�ساركة 
جتنبتها  و  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة الع�سكرية .
�سقيقي  تدخل  حول  �سوؤال  ويف 
الرئي�س قال �سعداين اأن ل اأتكلم 
على  اأتكلم  بل  الأ�سخا�س  عن 
هو  فامل�سوؤول   ، املوؤ�س�سات 
مدير الديوان هو امل�سوؤول الأول 
يق�سد اويحيى عن كل ما ي�سدر 
بلخري  العربي  �سواء  الرئا�سة  عن 
 ، بعدها  جاء  الذي  اويحيى  اأو 
و مقررات  الدراية  اجراءات  كل 
وحتى  عنده  من  تخردج  الرئي�س 
ختم الرئا�سة موجود عنده ، ويف 
اإخوة  كانوا  املرات  من  الكثري 
ولكن  معه  يتعاركون  الرئي�س 
عن  نتكلم  اأن  يجب  ل  راأيي  يف 
الديوان  مدير  اأنت   ، الأ�سخا�س 
ي�سدر  ما  كل  عن  م�سوؤول  فاأنت 
جاءين  يل  تقل  ول  الرئا�سة  عن 

فالن اأو عالن ..

بلخادم و تبون 
وحمرو�س ميكن 

تر�صيحهم با�صم الأفالن

من  مر�سحني  تقدمي  بخ�سو�س 
هناك  اأن  �سعداين  قال  الآفالن 
بلخادم  هم   ، للفرز  اأ�سماء  ثالثة 
، تبون وحمرو�س ، هوؤلء الثالثة 
با�سم  التقدم  ميكنهم  الذين 
الأفالن لأنهم منا�سلني ..وي�سيف 
الذي  حمرو�س  اأقدم  �سخ�سيا 
مار�س امل�سوؤوليات وهو اأقدمهم 
وله �سفة جماهد ، وبالتايل ميتاز 
على هوؤلء بهذه ال�سفات و لذلك 
لرت�سيح  مييلون  الذين  من  اأن 

مولود حمرو�س .  



اجلمارك

دور اقت�صادي بامتياز يف ظل 
التوجه الأمني للدولة

طرف  من  املنتهج  الأمني  التوجه  و  ال�سيا�سة  اإن 
الدولة نظرا للظروف الأمنية امل�سجلة يف املنطقة 
و خا�سة دول ال�ساحل , ي�سكل عائقا بالن�سبة للتطور 
اجلانب  على  الرتكيز  مينع  ما  هذا   , القت�سادي 
القت�سادية  املوؤ�س�سات  اإعطاء  و  القت�سادي 
بلد  لأي  الإقت�سادي  النمو  اأن  . حيث  اأهمية كربى 
الإكتفاء  و حتقيق  الإنتاج  اأوىل على  بدرجة  يعتمد 
لكن   . الت�سدير  مرحلة  اإىل  الاإنتقال  ثم  الذاتي 
التبعية  من  اخلروج  الآن  حلد  ت�ستطع  مل  اجلزائر 
تعيق  التي  القيود  هذه  من  التحرر  و  للمحروقات 
تطورها الإقت�سادي , بالرغم من توفر كل العوامل 
حتى  و  اأولية,  مواد  و  ب�رشي  عن�رش  من  الالزمة 
التنوع الطبيعي و البيئي الذي ميكن اأن يجعل منها 
ت�سعى  الدولة  اإن   . بامتياز  فالحية  و  زراعية  قوة 
جاهدة للخروج من التبعية الإقت�سادية للمحروقات 
, لكن عليها و�سع خطة و ت�سطري برنامج اقت�سادي 
بعيد الأمد خارج نطاق الإ�سترياد . و هذا الربنامج 
العمل  اإرادة  و  ايديولوجية   , فكر  يرافقه  اأن  يجب 
من  ال�رشورية  الآليات  كل  تفعيل  يجب   . الإنتاج  و 
فتح  خالل  من  الوطني  بالإقت�ساد  النهو�ض  اأجل 
املجالت  جميع  يف  ت�سهيله  و  الإ�ستثمار  جمال 
اإعطاء  و   , ...الخ  �سناعة  و  فالحة  و  �سياحة  من 
اهتمام  و  قوة  الإقت�سادية  املوؤ�س�سات  و  الإدارات 
و حماية  تتوىل مراقبة  التي  تلك  , خا�سة  كبرييني 
اجلمارك  اإدارة  عن  هنا  اأتكلم  طبعا   , الإقت�ساد 
ب�سفة خا�سة نظرا ملكانتها و دورها ال�سرتاتيجي 
و الفعال حلماية الإقت�ساد. ل ي�سعني اإذا اإل تقدمي 
الإدارة يف �سطور رمبا لن تكون كافية لإبراز  هذه 
دورها و مكانتها , لكن �سوف تعطي حتما نظرة و لو 
وجيزة عن هذه الإدارة احل�سا�سة و التي تعترب الأداة 

و اجلدار الواقي لالقت�ساد الوطني .
)مونتي�سكيو(  الفرن�سي  الفيل�سوف  و  املفكر  يقول 
الهدف من  ؛  , هناك جمارك  توجد جتارة  »حيث 
التجارة هو ت�سدير وا�سترياد الب�سائع لفائدة الدولة 
نف�ض  يف  معني  حق  هو  اجلمارك  من  والهدف  ؛ 

الت�سدير وال�سترياد , وكذلك لفائدة الدولة«.
بدورها  القيام  عن  تتوانى  ل  اجلمارك  اإدارة  اإن  
التي  و  الإدارة  , هذه  الإقت�ساد  املتمثل يف حماية 
اقت�سادية   مهمة  من  متنوعة  مهام  اإليها  اأ�سندت 
املعابر  كل  عرب  الب�سائع  حركة  مراقبة  يف   تتمثل 
احلدودية و كذلك ت�سجيع الإ�ستثمار , و مهمة جبائية 
كتح�سيل احلقوق و الر�سوم  , و كذلك مهمة وقائية 
و  لل�سلع  تهريب  من  اأنواعه  بكل  التهريب  ملحاربة 
, و حماية امل�ستهلك  ...الخ  الأموال  و  املخدرات 
ان  . حيث  كذا حماية احلدود  و  الثقايف  الرتاث  و 
التطور و النفتاح الإقت�سادي الذي �سهده العامل زاد 
بالدرا�سات  لتقوم  اإدارة اجلمارك  من تو�سيع مهام 
مل�ساعدة  اخلارجية  التجارة  حول  التحاليل  و 
و  القرارات  اتخاذ  على  القت�ساديني  املتعاملني 
التدابري . و بغ�ض النظر عن املحروقات اإن اإدارة 
اخلزينة  اإنعا�ض  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  اجلمارك 
العمومية , حيث لو قمنا باإعطاء مثال بالأرقام عن 
�سنجد  الإدارة  طرف  من  امل�سجلة  الح�سائيات 
اأن املبلغ امل�سرتد و املحقق ل�سنة 2017 يقدر ب 
1005.81 مليار دينار اأي بزيادة قدرها حوايل 1.51 
٪ مقارنة ب�سنة 2016 . و عليه نالحظ اأن عمل هذه 
الإدارة يف تطور و حت�سن متوا�سل . ت�سعى جاهدة 
حتقيق  و  التطور  ركب  مل�سايرة  اجلمارك  اإدارة 
النمو و اإعطاء م�ساحلها اأكرث فعالية لأداء مهامها 
و  الإجراءات  و  التدابري  من خالل  ذلك  يظهر  و   ,
تطوير  يف  املتمثلة  و  موؤخرا  امل�سطرة  الربامج 
منظومة  ا�ستحداث  خالل  من  املعلومات  اآلية 
معلوماتية متطورة بال�رشاكة مع اجلمارك الكورية 
التي تعد رائدا يف هذا املجال . اإن هذا الربنامج 
�سي�ساعد اأكرث الإدارة لتح�سني جودة اخلدمات من 
حيث النوعية و الزمن . كما �سيعطي اإظافة لتعزيز 
قدراتها على املراقبة و الدرا�سة و حتليل البيانات 

و املعطيات ب�سفة دقيقة .
اإدارتها من خالل  لع�رشنة  اجلمارك  �سارعت  لقد 
التحول  و  تتما�سى  اعتماد برامج و تقنيات حديثة 
القت�سادي الذي ت�سهده ال�ساحة الدولية خا�سة من 
حيث مراقبة حركة الب�سائع و امل�سافرين و حماربة 
كل اأنواع التهريب و التحايل اجلبائي . و بالرغم من 
التي  املحاولت  و  الظواهر  و  الظروف  هذه  كل 
اإل  اجلمارك  اإدارة  عمل  لتعطيل  جاهدة  تعمل 
الدرع  ذلك  مبثابة  �سامدة  تبقى  الأخرية   هذه  اأن 
الواقي و ال�سالح القوي لردع اأي حماولة امل�سا�ض 

بالقت�ساد الوطني .
مباركي نورالدين

ح�س�ض  اأن  املحتجون  وقال 
املخ�س�سة حلاملي ال�سهادات الواردة 
, وجهتها غري  تقرت  املحلية  للوكالة 
يتم  الأحيان  من  كثري  ويف  معلومة 
ت�رشيفها بطريقة غام�سة مما يطرح 
م�سوؤويل  تعاطي  حول  ا�ستفهامات 
الوكالة مع العرو�ض املوجهة خلريجي 
على  املنتف�سون  و�سدد   , اجلامعات 
الإق�ساء  يف  حتقيق  فتح  �رشورة 
داعني  له  يتعر�سون  الذي  املمنهج 

تو�سيح  وجوب  اإىل  املنتدب  الوايل 
عرو�ض  معاجلة  بخ�سو�ض  الأمور 

العمل املخ�س�سة للجامعني .
فاأن   املحتجني  تو�سيحات  ح�سب 
القطرة التي اأفا�ست الكاأ�ض ودفعتهم 
اجلهات  تعنت  هي  الحتجاج  اإىل 
ال�سفافية يف توظيف  املعنية وغياب 
رغم  باملنطقة  ال�سهادات  حاملي 
والتظلمات  والنداءات  ال�سكاوى 
املرفوعة  لل�سلطات لكن دون جدوى 
امل�سوؤولني  وعود  اإىل  هوؤلء  واأ�سار   ,
يف  الت�سغيل  ملف  على  املبا�رشين 
تقرت  الإدارية  واملقاطعة  ورقلة 

الآمر  الواقع  اأر�ض  على  تتج�سد  مل 
حاملي  نفو�ض  يف  الياأ�ض  ولد  الذي 
املحتجني  ولوح    . ال�سهادات 
حال  يف  القادم  الأيام  يف  بالت�سعيد 
يف  للنظر  ال�سلطات  تدخل  عدم 
ان�سغالتهم , موؤكدين اأنهم �سيلجاأون 
اإىل ن�سب خيمة والعت�سام بداخلها 
اإىل  امل�سوؤولني  ا�ستجابة  غاية  اإىل 
مطالبهم التي و�سفوها بامل�رشوعة , 
ومل يتوان الغا�سبون يف اتهام اجلهات 
الو�سية بالتالعب مب�سريهم وممار�سة 
على  خا�سة  والبريوقراطية  احلقرة 
للت�سغيل  املنتدبة  املديرية  م�ستوى 

�رشبا  اللذين  املحلية  والوكالة 
ح�سبهم بان�سغالتهم بعر�ض احلائط 
تقر  التي  الوزارية  التعليمات  رغم 
الظفر  يف  ال�سهادات  حاملي  باقية 
البرتولية  بال�رشكات  �سغل  مبنا�سب 
العاملة يف ال�سناعة النفطية بحا�سي 
م�سعود . ووجه املحتجون نداءا اإىل 
املقاطعة  وكذا  ورقلة  وايل  من  كل 
اللتفات  ب�رشورة   , تقرت  الإدارية 
من  ومتكينهم  ال�سهادات  حاملي  اإىل 
والعمل  العمل  يف  امل�رشوع  حقهم 
يف  احلكومة  تو�سيات  جت�سيد  على 

هذا املجال .

اأحمد باحلاج 

الأربعاء جمل�ض  غد  �سبيحة   يفتح    
ق�سية  جمّددا  تلم�سان,  ق�ساء 
مليون  �ستمائة  و  ماليري  الثمانية 
خالل  تفجرت  واأن  �سبق  التي  �سنتيم 
�سنة 2014 والتي بطلها  زوج  رئي�سة 
املكتب الولئي لالحتاد العام للعمال 
اجلزائريني املتابع بالن�سب والحتيال 
ك�سفت  التي  الق�سية  وهي   , والتزوير 

تواطوؤ اأطراف متت تنحيتها  .
 الق�سية تعرف  بق�سية 86 مليون دينار 
العدالة  اأمام  املطروحة  و  جزائري, 
منذ �سنة 2014, �سبق  واأن عرفت عّدة 
و  اإدارية  عقوبات  حتى  و  م�ستجّدات 
وزارة  من  معمقة  و  طويلة  حتقيقات 
اإيفاد  مت  حيث  مفت�سيها   و  العدل 
جلان اإىل جمل�ض ق�ساء تلم�سان, هذه 
الق�سية  ت�سّببت يف اإنهاء مهام رئي�ض 
جمل�ض ق�ساء تلم�سان �سابقا , كما مت 
عزل ب�سببها قا�سي اأول درجة, و حول 

اأخرى  اإىل ولية  رئي�ض غرفة جزائية 
الأطراف   وزن  بحكم   تاأديبية  بعقوبة 
�سفافية  لمتحان  تعود  الق�سية   يف 
على  جديد  من  بتلم�سان  العدالة 

خلفية الطعن بالنق�ض.  
هذه الق�سية التي  تفجّرت بتاريخ 23 
اأكتوبر 2014, ملا تقّدم ال�سحية بوبكر 
والذي  العنزي  ولد  املدعو  حممد 
ارتبط ا�سمه  تفجري ملف مدير الأمن 
 , مليار  ال26  وق�سية  ال�سابق  الولئي 
زوج  »ت.م«وهو  املتهم  �سد  ب�سكوى, 
رئي�سة املكتب الولئي  لالحتاد العام 
للعمال اجلزائريني, بخ�سو�ض تقدمي 
لل�سحية  ر�سيد  بدون  ل�سيك  الأخري 
بعد ا�ستدانته منه مبلغا ماليا, لي�سدر 
اإيداع, غري ان بقاءه  بحق املتهم اأمر 
يف ال�سجن مل يدم �سوى 20 يوما رغم 
التهم الثقيلة التي توبع بها ,و املتمثلة 
يف الن�سب و الحتيال و اإ�سدار �سيك 

بدون ر�سيد, حيث جاء قرار الإفراج 
اأية  بدون  يوما,   20 حوايل  بعد  عنه 
بني  اجلري  رحلة  لتبداأ  �سمانات. 
اأنه  يقول  فال�سحية   , املحاكم  اأروقة 
للمتهم  املذكور  املايل  املبلغ  اأدان 
بتاريخ 22 اأبريل 2014, و عند تقدمه 
للبنك من اأجل �رشف ال�سيك اكت�سف 
باأن  و  مغلوق  البنكي  احل�ساب  باأن 
ك�سفت  كما   , مطابق  غري  الإم�ساء 
احل�ساب  باأن  النيابية  التحقيقات 
بعد  و   ,1999 �سنة  منذ  مغلق  املعني 
اإىل  امللف  حتويل  و  املتهم  اإدانة 
حمكمة اجلنح , التي عاجلت الق�سية 
التي و�سلت خاللها التما�سات النيابة 
مالية  ,وغرامة  �سجنا  �سنوات   05 اإىل 
بعد  املحكمة  لت�سدر  ال�سيك,  بقيمة 
ما  وهو  بالرباءة,  حكما  مداولتها 
جعل ال�سحية ي�ستاأنف احلكم جمّددا, 
اأن قرار  تبنّي  الثانية,  لكن يف اجلل�سة 

يف  فا�سحا  تغيريا  يحمل  الإحالة 
من  القرار  جاء  كما  ال�سحية,  اأقوال 
اإجراء خربة  القا�سي من خالل طلبه 
وهو  ال�سيك,  املدون يف  التاريخ  على 
الأمر الذي جعل دفاع ال�سحية يطعن 
يف  بالتحقيق  ويطالب  القرار,  يف 
فائدة  يطعن يف  و  موكله,  تغيري كالم 
,و  الأ�سح  بينما  التاريخ,  يف  التحقيق 
الأهم يتمثل يف التحقيق يف املبلغ ,و 
التحقيق  لي�ض  و  الحتيال,  و  التوقيع, 
يف التاريخ لأنه ل يقدم ول يوؤخر �سيئا 
الق�سية, و بعد �سنوات طويلة من  يف 
اأعلى  الق�سية على  التحقيقات وطرح 
مّتت   , العدالة  يف  املخت�سة  اجلهات 
م�ستوى  على  الق�سية  جدولة  اإعادة 
جمل�ض ق�ساء تلم�سان الذي �سيتطرق 
اإليها �سبيحة غد وقد يك�سف حقائق  

جديدة  تع�سف  باطارات هامة .
تلم�سان حممد بن ترار

ال�سابع  احل�رشي  الأمن  عنا�رش  متكنت 
التابعة لأمن ولية تلم�سان  من الإطاحة 
املحلية  الأدوية   لتهريب  دولية  ب�سبكة 
منطقة  عرب  املغرب  اإىل  املدعمة 
.العملية   تلم�سان  العري�سة 80 كلم جنوب 
اإىل  وردت  معلومات  اإثر  على  جاءت 
�ض  املدعو«  اأن  مفادها,  الأمن  م�سالح 
ي«  32 �سنة م�سبوق ق�سائيا ب�سدد تهريب 
باجتاه  ال�سنع,  حملية  الأدوية  من  كمية 
اإىل  ثم  من  العري�سة,  احلدودية  املنطقة 

احلدود الغربية, ليتم اإعداد خطة حمكمة 
ال�سابع  الأمن احل�رشي  قبل عنا�رش  من 
و الرت�سد له مبفرتق الطرق باللة �ستي, 
حيث مت توقيف مركبة من نوع هيونداي 
اأتو�ض, يقودها املدعو«�ض م«  25 �سنة, 
كان رفقة املدعو« ح ع«  30 �سنة, وبعد 
اإخ�ساع املركبة لتفتي�ض الدقيق مت العثور 
كمية  على  اخللفية,  باملقاعد  بداخلها 
 Ranitidine ,من الأدوية حملية ال�سنع
mg 150 Mabo, �سعة 30 قر�ض بالعلبة 

 650 بـ:  قدر  الإجمايل  عددها  الواحدة, 
كعالج  ي�ستعمل  قر�ض   19500 اأي  علبة, 
و  املريء  التهاب  و  املعدية  للقرحة 
كانت  الكمية  هذه  عموما,  املعدة  اآلم 
موزعة بني �سندوق كرتوين فوق املقاعد 
خمباأين  بال�ستيكيني  كي�سني  و  اخللفية, 
ح�سب  الأمامية,  اخللفية   املقاعد  بني 
ت�رشيحات امل�ستبه فيهما اأن تلك الأدوية 
ي«   املدعو«�ض  فيه  امل�ستبه  تخ�ض 
هذا  �ستي,  للة  به�سبة  توقيفه  مت  الذي 

الأخري اأكد اأنه كان بانتظار تلك ال�سحنة 
الدولة  نحو  تهريبها  ق�سد  الأدوية  من 
املجاورة, مرورا باملفرو�ض بلدية تريين 
احلدودية,  العري�سة  بلدية  اإىل  ثم  من 
يف  جارية  التحقيقات  ولتزال  هذا 
�سابقة   تعد  التي  الق�سية اخلطرية  هذه  
باملنطقة منذ توقيف عملية التهريب يوم 
2016/01/25 على خلفية جناح خمطط 

لل مغنية .
تلم�سان حممد بن ترار

اأطاحت �سابقا بثالثة روؤو�س كبرية

نقل  الأدوية عرب منطقة العري�سة اجلنوبية

.      حجز 19500قر�س لعالج قرحة املعدة

ق�صية �صيك مزور تعود اإىل اأروقة جمل�س ق�صاء تلم�صان  

تهريب الأدوية املدعمة اإىل املغرب عرب تلم�صان

اتهموا م�سوؤويل ملف ال�سغل باملنطقة 

بالتالعب باملنا�سب

حاملو ال�صهادات بتقرت 

ينتف�صون ويطالبون بالتوظيف

24 �صاعةالثالثاء 26  مار�س  2019  املوافـق  ل17رجب 1440هـ 5

احتج حاملوا ال�سهادات اجلامعية باملقاطعة الإدارية تقرت 
، حيث جتمهر الع�سرات منهم اأمام مقر الولية رافعني 

�سعارات مطالبة بحقهم يف العمل واأخرى منددة بالتهمي�س 
الإق�ساء احلا�سل ، ودعا املحتجني وايل املقاطعة بالتدخل 

وفتح حتقيق يف ما و�سفوه بـ » ال�سبابية » التي منا�سب العمل 
املخ�س�سة خلريجي اجلامعة . قرر الع�سرات من ال�سباب 

من خريجي اجلامعة باملقاطعة الإدارية تقرت 160 كلم  
عن عا�سمة الولية ورقلة ، اللجوء اإىل خيار الت�سعيد 

والدخول يف �سل�سلة من الحتجاجات اأمام مقر املقاطعة 
لإي�سال �سوتهم للجهات امل�سوؤولة ومطالبتها باإيجاد حلول 

لو�سعيتهم التي نعتوها باملزرية .



رفعها  الق�ضية  يف  �ضكاوى  وقالت 
رئي�س  اأن   ، ومدونون  نا�ضطون 
الوكالة املحلية ا�ضتلم �رسا عر�س 
من  الأخرية  ال�ضهور  خالل  عمل 
يف  لالأ�ضغال  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 
مبدينة  باملقيمون  خا�س  الآبار 
حا�ضي م�ضعود يف تخ�ض�س مالية 
هناك  اأن  موؤكدين   ، وحما�ضبة 
مت  الذي  العر�س  هذا  يف  تالعبا 
�ضخ�ضية  ب�ضفة  فيه  الت�رسف 
الولئية  بالوكالة  اإ�ضهاره  دون 

وفروعها.
 ودعت ال�ضكاوى اجلهات املخت�ضة 
وك�ضف  الق�ضية  يف  حتقيق  بفتح 
املتورطني يف التالعب باملنا�ضب 
اإىل  م�ضرية   ، التحايل  طريق  عن 
اأن عر�س العمل الذي يحمل رقم 
063 مت ا�ضتالمه بتاريخ 6 دي�ضمرب 
رئي�س  ختم  وعليه  املا�ضي 
ي�ضوبه   ، للت�ضغيل  الولئية  الوكالة 

اإ�ضهاره  يتم  كونه مل  كبري  غمو�س 
فيها  الت�رسف  مت  منا�ضبه  وحتى 
ب�ضورة �رسية . وطالب امل�ضتكون 
الوايل  راأ�ضها  وعلى  ال�ضلطات 
عبد القادر جالوي ، بوجوب فتح 
اأثارت  التي  الق�ضية  يف  حتقيق 
العمل  طالبي  �ضفوف  يف  قالقل 
البلبلة  خلق  كذلك  �ضـاأنها  ومن 
وكالت  م�ضتوى  على  والتوترات 
لل�رسية  نظرا  املحلية  الت�ضغيل 
التي رافقت عر�س العمل املذكور 
وقت  يف  الق�ضية  هذه  وتاأتي   .
املطالبة  ال�ضوات  فيه  تعالت 
الختبارات  رزمانة  عن  بالك�ضف 
التي  البرتولية  لل�رسكات  املهنية 
الأخريين  ال�ضهرين  يف  تقدمت 
تخ�ض�ضات  يف  عمل  بعرو�س 
خمتلفة ، ل�ضيما بعدما مت �ضبط 
جميع الإجراءات املعمول بها ، يف 
وقت ا�ضتكت فيه بع�س املوؤ�ض�ضات 
قوائم  اإر�ضال  ق�ضية  من  البرتولية 
منا�ضب  عدد  بكثري  تفوق  ا�ضمية 

العمل املتاحة .
العمل  عرو�س  اأن  ومعلوم 
باملوؤ�ض�ضات النفطية يف ال�ضنوات 
الأخرية  ، كانت حمل جلان حتقيق 
عقب   ، اأمنية  واأخرى  وزارية 
تورط  باجلملة  انك�ضاف جتاوزات 
بال�رسكات  كبار  م�ضوؤولني  فيها 
مل  حني  يف   ، برحيلهم  عجلت 

بالرقابة  املكلفة  اجلهات  ت�ضلم 
 ، التهامات  من  الأخرى  هي 
وال�ضبهات  ال�ضكوك  ظلت  حيث 
كثري  يف  ت�ضرتها  ب�ضبب  تالحقها 
تتعلق  خروقات  على  الأحيان  من 
قانونية  غري  و�ضعيات  بت�ضوية 
فيها  الت�رسف  مت  عمل  لعرو�س 

خارج القنوات الر�ضمية .

يعاين قاطني حي تهقارت ال�رسقية 
 ، مترنا�ضت   لبلدية  اإداريا  التابع 
ب�ضبب  الدام�س  الظالم  �ضبح  من 
الفرعية  والأحياء  ال�ضوارع  افتقار 
ل�ضبكة الإنارة العمومية ، مما اجنر 
لها  كان  وخيمة  تبعات  ذلك  عن 
الأثر ال�ضلبي على يوميات ال�ضاكنة 

بذات املنطقة .
تهقارت  منطقة   قاطني   اأعرب 
يف  مترنا�ضت   ببلدية  ال�رسقية 
جريدة  مع  لهم  ت�رسيحات 
ا�ضتيائهم  عن   ، الو�ضط«   «
حجم  من  ال�ضديدين  وتذمرهم 
خملفات  عن  الناجمة  الرتاكمات 
يف  واملتمثلة   ، الدام�س  الظالم 
ال�رسقة  النت�ضار املقلق ملظاهر 
واملرافق  الرتبوية  للموؤ�ض�ضات 
اخلدماتية ، وحتى املنازل ف�ضال 
عن التف�ضي املقلق ملظاهر ترويج 
الآفات الجتماعية ، من خمدرات 
وم�رسوبات  مهلو�ضة  واأقرا�س 
كحولية ، مما ولد حالة من الغ�ضب 
وال�ضخط الكبريين لدى ال�ضاكنة ، 
الذين ت�ضاءلوا بنربة حادة ، عن �رس 

وعلى  املحلية  امل�ضالح  متاطل 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  راأ�ضها 
معاجلة  يف   ، مترنا�ضت   لبلدية 
يف  موؤكدين  امل�ضتمرة  املع�ضلة 
تاأهيل  عملية  اأن  ال�ضدد  ذات 
تتطلب  ل  الكهربائية  الأعمدة 
ينكر  مل  حيث   ، �ضخمة  اأموال 
اأكرث من متحدث يف املو�ضوع عن 
وجود اجلبهة الجتماعية املحلية 
ب�ضبب   ، �ضاخن  �ضفيح  على 
من  املنتهجة  املفا�ضلة  �ضيا�ضة 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  طرف 
توزيع  يف   ، املذكورة  بالبلدية 
اأحياء  بني  التنموية  امل�ضاريع 
ينذر  بات  موؤ�رسا   ، البلدية  ذات 
بانفجار غليان اجلبهة الجتماعية 
و�ضف  مما   ، الناقمة  املحلية 
التنموي املخزي . جدير  بالواقع 
كانت  مترنا�ضت  بلدية  اأن  بالذكر 
مايل  بغالف  موؤخرا  تدعمت  قد 
م�ضاعي  اإطار  يف  موجهة   ، هام  
ال�ضلطات الولئية لإعادة العتبار 

مل�ضاريع التهيئة احل�رسية .
�أحمد باحلاج 

املبذولة  املجهودات  اإطار  يف 
يف  ال�رسطة  قوات  طرف  من 
امل�رسوع  غري  الإجتار  حماربة 
اليومني  يف  متكنت  باملخدرات، 
مكافحة  فرقة  الأخريين 
للم�ضلحة  التابعة  املخدرات 
باأمن  الق�ضائية  لل�رسطة  الولئية 
حماولة  اإحباط  من  اأدرار  ولية 
لرتويج كمية من املخدرات كانت 
موجهة لال�ضتهالك غري امل�رسوع 
وزنها  قدر  ال�ضباين،  الو�ضط  يف 
مادة  من  بـ 41،07غ  الإجمايل 

الكيف املعالج.
جاءت العملية بناءا على معلومات 

مفادها  ال�رسطة  قوات  اإىل  واردة 
باملتاجرة  الأ�ضخا�س  اأحد  قيام 
عنا�رس  لتبا�رس   ، باملخدرات 
التي  امليدانية  حترياتها  الفرقة 
اأ�ضفرت عن حتديد هوية امل�ضتبه 
تواجده  مكان  حتديد  بعد   ، فيه 
الكائنة  املهجورة  الب�ضاتني  باأحد 
الولية مت توقيفه برفقة  بعا�ضمة 
كمية  حجز  مع  اأخر  �ضخ�س 
ليتم  الذكر،  ال�ضالفة  املخدرات 
الإجراءات  جميع  ا�ضتكمال  بعد 
القانونية مت تقدمي امل�ضتبه فيهما 
اأمام اجلهات الق�ضائية املخت�ضة.
�أحمد باحلاج 

فجر عر�ض عمل للموؤ�س�سة �لوطنية للأ�سغال يف �الآبار بحا�سي م�سعود ، جدال و��سعا و�عتربته 
عدد من �الأو�ساط ف�سيحة ت�ستوجب �لتحقيق فيها ، فيما وجهت �تهامات �سريحة لرئي�ض �لوكالة 

�لوالئية للت�سغيل باإخفاء �لعر�ض بعد ��ستلمه من �ملوؤ�س�سة �ملذكورة وعدم �إ�سهاره .

يتعلق بتخ�س�سي حما�سبة ومالية ب�سركة �الأ�سغال يف �الآبار

�أحمد باحلاج    

عر�ض عمل م�شبوه يفجر قالقل 
مبلف الت�شغيل بورقلة

احلدودية  الربمة  �ضكان  يعاين   
442 كلم عن حا�ضي م�ضعود ، من 
اآن  يف  اجتمعت  باجلملة  م�ضاكل 
واحد  جعلت قاطني هذه املنطقة 
بعيدا  �ضمت  يف  يئنون  املعزولة 
 ، املحلية  ال�ضلطات  اهتمام  عن 
اأن  اإل  برتولية  املنطقة  اأن  ورغم 
�ضكانها يتجرعون مرارة النقائ�س 

امل�ضجلة يف اأكرث من جمال .
الربمة  دائرة  من  مواطنون  قال 
ال�ضحي  القطاع  اأن  احلدودية 
اإ�رساب  عقب  م�ضلول  باملنطقة 
الأطباء لأ�ضباب جمهولة يف الوقت 
ال�ضبب  م�ضادر  فيه  رجحت  الذي 
وغياب  الإمكانيات  نق�س  اإىل 
بتوفري  ي�ضنح  مبا  الإقامة  �رسوط 
ال�ضتقرار املهني ، ودعت �ضكاوى 

املنطقة  من  مواطنون  اأبرقها 
امل�ضوؤولة  اجلهات  اإىل  املعزولة 
الأخرية  هذه  فيها  طالبوا   ،
يف  والنظر  التدخل  وجوب  اإىل 
اخلدمات  يف  احلا�ضل  التوقف 
الإ�رساب  هذا  ب�ضبب  الطبية 
 ، باجلهة  الأطباء  فيه  دخل  الذي 
اأب�ضط  حتى  اأنه  متحدثون  واأفاد 
عدم  منها  متوفرة  غري  اخلدمات 
ال�ضكانية  بالتجمعات  قابلة  وجود 

.
وايل  اأن  ال�ضكاوى  نف�س  وقالت 
جالوي  القادر  عبد  الولية 
مطالب بالتدخل يف ما اأ�ضيع حول 
الريفي  البناء  من  ح�ض�س  جتميد 
يف  اأنقو�ضه  بلدية  اإىل  وحتويلها 
قاطنو  يتفهمه  مل  غام�س  اإجراء 

بالتحقيق  طالبوا  الذين  املنطقة 
يف الق�ضية وك�ضف مالب�ضاتها .

املن�ضية  املنطقة  �ضكان  واأكد 
 ، جمة  نقائ�س  من  يعانون  اأنهم 
�ضبكة  يف  النقطاع  مقدمتها  يف 
احلنفيات  �ضح  وكذا  النرتنت 
التزود  من  حرمهم  الذي  الأمر 
اأن  اإىل  م�ضريين   ، ال�رسوب  باملاء 
اأ�ضبح ل يحتمل يف منطقة  الأمر 
وت�ضم  برتولية  اأنها  على  تو�ضف 
البرتولية  ال�رسكات  ع�رسات 

العاملة يف حقول النفط .
املطروحة  النقائ�س  بني  ومن 
اأغلب  يف  العمومية  الإنارة  غياب 
ال�ضوارع ، دون احلديث عن انت�ضار 
ب�ضبب  القمامة  وتراكم  الأو�ضاخ 
من  رفعها  يف  احلا�ضل  التق�ضري 

ووجه   ، املعنية  اجلهات  طرف 
عاجال  نداءا  الربمة  دائرة  �ضكان 
القادر  عبد  الولية  وايل  اإىل 
لرفع  بالتدخل  ملطالبته  جالوي 
من  املنطقة   قاطنوا  عن  الغنب 
خالل معاجلة النقائ�س وامل�ضاكل 
حلول  دون  ظلت  التي  املذكورة 
رغم الر�ضائل وال�ضكاوى املوجهة 
اإىل ال�ضلطات الدائرية لكن ل حياة 

ملن تنادي .
وكذا  املنتخبني  هوؤلء  وحمل 
ال�ضلبية  التبعات   ، امل�ضوؤولني 
علم  على  كونهم  يحدث  ملا 
بالن�ضغالت املطروحة لكنهم مل 
واإنهاء  الو�ضع  احتواء  اإىل  يبادروا 
معاناة �ضكان املنطقة املهم�ضة .

�أحمد باحلاج 

 يف اإطار مكافحة اجلرمية مبختلف 
ال�رسطة  م�ضالح  قامت  ا�ضكالها 
امل�ضلحة  يف  ممثلة  الولية  لأمن 
من  الق�ضائية  لل�رسطة  الولئية 
ترتاوح  ا�ضخا�س  خم�ضة  توقيف 
 23 اىل  مابني )19  اعمارهم 
القتل  جناية  يف  �ضنة( متورطني  
وعدم  الإ�رسار  �ضبق  مع  العمدي 
التبيلغ عن جرمية علم بوقوعها – 
ال�ضاد�س  ال�ضنف  من  �ضالح  حمل 
دون مربر �رسعي.  حيثيات الق�ضية 
هاتفي  ات�ضال  تلقي  اإىل  تعود 
الأخ�رس 1548 مفاده  الرقم  على 

بطعنة  املواطنني  اأحد  تعر�س 
اآلة  بوا�ضطة  الرقبة،  م�ضتوى  على 
حمطة  م�ضتوى  على  وذلك  حادة 
و�ضط  اأتول  الأجرة  �ضيارات 
عنا�رس  انتقلت  مترنا�ضت،  مدينة 
اإىل  ال�رسعة  جناح  على  ال�رسطة 
اإثر  على  اأنه  تبني  اأين  املكان  عني 
اأحد الأ�ضخا�س اإىل  �ضجار تعر�س 
الطعن با�ضتعمال اآلة حادة، مت نقله 
اإىل  املدنية  احلماية  طرف  من 
اأين  مترنا�ضت  املدين  امل�ضت�ضفى 
ليتم  هناك،  الأخرية  اأنفا�ضه  لفظ 
وتفعيل  الق�ضية،  يف  حتقيق  فتح 

والتكثيف  ال�ضتعالماتي  اجلانب 
التو�ضل  مت  اأين  الدوريات،  من 
مكان  و  الفاعل  هوية  حتديد  اإىل 
املعلومات  اإثر هاته  تواجده، على 
اأمنية حمكمة،  اإعداد خطة  بعد  و 
مت توقيف امل�ضتبه فيه رفقة اأربعة 
وكذا  معه  كانوا  اآخرين  اأ�ضخا�س 
مفك   – اجلرمية  اأداة  ا�ضرتجاع 
الرباغي - ، ليتم حجزها و حتويل 
حيث  املقر،  اىل  فيهم  امل�ضتبه 
ومواجه  املعمق  التحقيق  وبعد 
اعرتف  بالدلة  الرئي�ضي  امل�ضتبه 
بانه هو من قام بطعن ال�ضحية على 

م�ضتوى الرقبة، كما اعرتف رفقائه 
يقوموا  اأن  دون  باجلرمية  بعلمهم 
ا�ضتكمال  و بعد  عنها،  بالتبليغ 
تقدميهم  مت  التحقيق،  اإجراءات 
املخت�ضة،  الق�ضائية  اجلهات  اأمام 
ق�ضية  عن  الأول  فيه  امل�ضتبه 
ال�ضاد�س  ال�ضنف  من  �ضالح  حمل 
العمدي  القتل  دون مرببر �رسعي، 
فيهم    وامل�ضتبه  الإ�رسار  �ضبق  مع 
الآخرين عن ق�ضية عدم التبليغ عن 
جميعا  حقهم  يف  �ضدر  اأين  جناية 

اأمر اإيداع باملوؤ�ض�ضة العقابية.
�أحمد باحلاج 

قطاعات ح�سا�سة م�سلولة بورقلة

مع �سبق �الإ�سر�ر وعدم �لتبليغ عن جناية 

العزلة والنقائ�ض يفتكان ب�شكان الربمة احلدودية

�شرطة مترنا�شت توقف خم�شة اأ�شخا�ض  يف جناية القتل العمدي 

ب�سبب �فتقارهم ل�سبكة �الإنارة �لعمومية

�سبط و��سرتجاع 07.41 غر�م من �ملخدر�ت 

�شكان حي تهقارت ال�شرقية بتمرنا�شت  
يغرقون يف الظالم الدام�ض

م�شالح اأمن والية اأدرار ت�شع حدا 
لن�شاط مروجي املخدرات 
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حكيم مالك 

�أهم جتمع مهني ل�صناعة 
�لقاري �لنطاق  على   BTP

معر�ض  �أن  �ل�صالون   منظمو  و�أكد     
�لطبعات  على  �أ�صبح   ،  BATIMATEC
مهني  جتمع  �أهم   ، و�ملتتالية  �ل�صنوية 
يتم متثيل  قاري  نطاق  على   BTP ل�صناعة 
و�لأ�صغال  �لبناء  ومو�د  �لبناء  فروع  جميع 
�لعامة و�صل �ملعر�ض �إىل م�صتوى من �لن�صج 
فلقد مت  �لوجود   من  عقدين  من  �أكرث  بعد 
ت�صجيل يف طبعة 2018 م�صاركة 1039 �رشكة 
و  وطنية  �رشكة   627 ذلك  يف  مبا  عار�صة 
412 �رشكة �أجنبية من 16 دولة على م�صاحة 
�لتعر�ض حو�يل 33000 مرت مربع  مع �رشورة 
عن  �جلز�ئر  يف  �لذكي"  �لبناء  على  �لرتكيز 
�ل�رشكات  من  بالعديد  �ل�صتعانة  طريق  
�ملباين  ت�صميم  �ملتخ�ص�صة يف  �ل�صت�صارية 
م�صاحة  تخ�صي�ض  مت  فلقد  وعليه   ، �لذكية 
�ملعماري،   و�لإبد�ع  �لتكنولوجي  لالبتكار 
�لعديد  توقيع  �ل�صالون  هذ�  يف  �صيتم   كما 
�لوطنية  �ل�رشكات  بني  �لهامة  �لعقود  من 
يزور  �أن  �ملتوقع  من  �أنه   كما   ، و�لأجنبية 
�أكرث من 200000 ز�ئر جتاري �لطبعة 22 من 
تركز  تقنية  �أيام  عدة  تنظيم  مع   �ل�صالون  
و�لتخطيط  �لطاقة  ��صتخد�م  كفاءة  على 

�حل�رشي يف �لع�رش �لرقمي.  

�صرورة مر�قبة م�صاريع 
�ملباين ذ�ت �لأد�ء �لعايل 

للطاقة

 ولقد مت �أم�ض تن�صيط حما�رشة حول "كفاءة 
�أد�رها  و�لتي  �ملبنى"  يف  �لطاقة  ��صتخد�م 
�ل�صوء  ت�صليط  مع  عزوز  حميد  �مل�صت�صار 
يف  للمبنى  �لطاقة  ��صتخد�م  كفاءة  على  
ومر�قبة  �ملناخ  �لتغيري�ت  مكافحة  �صياق 
للطاقة  �لعايل  �لأد�ء  ذ�ت  �ملباين  م�صاريع 
�لبناء �مل�صتخدمة  و�لأد�ء �حلر�ري لأنظمة 
يف �لبناء يف �جلز�ئر مب�صاركة كل من �ملدير 
ودر��صات  لأبحاث  �لوطني  للمركز  �لعام 
 ،CNERIB �جلز�ئر  يف  �ملتكاملة  �لبناء 
 ، و�ملدينة   و�لعمر�ن  �ل�صكن  وز�رة  �لتابع  
وميلودي   ، ودر�جي  عفر�  حميد  و�لدكتور 
 )ABA( من جمعية �ملقاولني �جلز�ئريني  
�لرئي�ض  مد�حي   وجميد  و�أبرو  ومو�صاوي  

 ."GRANITEX " لتنفيذي لـ�

�لعاملي  "�إريوم" �حلل 
�مل�صتد�م لكفاءة �لطاقة 

للمباين

�مل�صتد�م  �لعاملي  �حلل  �إريوم"   " وتقدم    
"لفارج  للمباين عرب  �لطاقة  و�لفعال لكفاءة 
تركيبتها  يف  و�ملتمثلة   " �جلز�ئر  هول�صيم 
�إىل 28  بباتيميتيك 2019  من 24  �حل�رشية 
مار�ض 2019  و �إريوم عبارة عن تقنية حديثة 
تعمل  و�قت�صادية  �لعازلة  �ملو�د  �صوق  يف 
يف  �لطاقة  كفاءة  حت�صني  على  كبري  ب�صكل 
�ملباين، من �أعاله لأ�صفله مع �صفر �نبعاثات 
هو  ،�إريوم  �ملتطايرة  �لع�صوية  �ملركبات 
�ملتكونة  �لتقليدية  �لعو�زل  ل�صتبد�ل  �حلل 

جزيئات  على  حتتوي  �لتي  بولي�صرتين  من 
ملوثة .

تو�جد عاملي "لفارج 
هول�صيم " يف �أكرث من 80 

دولة

للبناء    22 �لدويل  �ل�صالون  يف   وت�صارك 
�رشكة  �لعمومية  و�لأ�صغال  �لبناء  ومو�د 
لفارج هول�صيم  ، �ل�رشكة �لر�ئدة عاملياً يف 
جمال مو�د �لبناء و�حللول للبنائني و�لبنائني 
يف  و�ملهند�صني  �ملعماريني  و�ملهند�صني 
جميع �أنحاء �لعامل على �صكل �صل�صلة متاجر 
 ، ،�لأ�صمنت  "�لركام  �لبناء  ملو�د  لكاملة 
 ، �لل�صقات   ، �خلر�صانات   ، �لركام   ، �لهاون 
تنتج  فهي  و�لتوزيع  �للوج�صتيات   ، �حلقائب 
و�خلر�صانة  و�لركام  �لأ�صمنت  �ملجموعة 
�جلاهزة لال�صتخد�م يف �ملباين �لتي ترت�وح 
و�مل�صاريع  معقولة  باأ�صعار  �مل�صاكن  بني 
�لتحتية  �لبنية  مل�صاريع  �ل�صغرية  �ملحلية 
ومعمارية  فنية  نظر  وجهة  من  �ملعقدة 
ح�صب ما �أكده ممثلو �ل�رشكة "للو�صط "  مع  
تطور �ملجموعة منتجات وحلول بناء مبتكرة 
 ، �مل�صتد�مة  بالتنمية  قوي  بالتز�م  تتميز   ،
�أكرث  يف  80.000�صخ�ض  حو�يل   بها  ويعمل 
من 80 دولة ولديها ح�صور جغر�يف متو�زن 
توظف   ر  و�ملتقدمة  �لنامية  �لأ�صو�ق  بني 
بقوة  ملتزمة  وهي  �صخ�ض   4500 من  �أكرث 
بالتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية و�لبيئية يف 
�جلز�ئرية  لفارج  �رشكة  متتلك  و  �جلز�ئر، 
 ، و�أوجاز  �مل�صيلة  يف  لالأ�صمنت  م�صنعني 
�صيال�ض  �صو�كري  جمموعة  مع  وبال�رش�كة 
�لإجمالية   �لإنتاجية  �لقيمة  وتبلغ  ب�صكرة  
وتعمل �رشكة   ، �ل�صنة  11.5  مليون طن يف 
�خلر�صانة �جلاهزة لال�صتخد�م يف 19 مركز 

�إنتاج.

تعميم وطني خلدمة �لدفع 
�لإلكرتوين مع كاكوبات

للعطل  �لوطني  �ل�صندوق  لدى   ممثل  و�أكد 
عن  �لناجمة  و�لبطالة  �لأجر  �ملدفوعة 
�لبناء  لقطاعات  �جلوية  �لأحو�ل  �صوء 
"�لو�صط  ليومية  و�لري  �لعمومية  و�لأ�صغال 
�لعمل  لوز�رة  تابع  كاكوبات  �صندوق  �أن   "
و�لت�صغيل و�ل�صمان �لجتماعي  ولقد �أطلق 
�لإلكرتوين  �لدفع  طريق  عن  جديدة  خدمة 
ومن �أجل تعميم هذ� �لنظام �ملخ�ص�ض لدفع 
ثري  برنامج  تخ�صي�ض  مت  وطنيا  بعد   عن 
و�صع  بينها  من  �خلدمة  هذه  لنجاح  ومتنوع 
خدمات "��صتعالمات كاكوبات " للتقرب  من 
�ل�صندوق  بني  �ملعامالت  وت�صهيل  �ملو�طن 
وم�صتخدميه كالإ�صهار�ت �ل�صمعية �لب�رشية 
�لتكوينية  و�لدور�ت  �جلد�رية  و�ملل�صقات 
و�لإ�صهارية  �لت�صالية  �لو�صائل  من  و�لعديد 
�لتي �عتمدتها كو�در �لكاكوبات لتعميم هذه 

�خلدمة على �مل�صتوى �لوطني.
�ملطبق يف  للبحث  �لوطني  �ملركز  م�صاركة 

هند�صة مقاومة �لزلزل
�لوطني  �ملركز  �ل�صالون  هذ�  يف  و�صارك 
�لزلزل  �ملطبق يف هند�صة مقاومة  للبحث 
  ، و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�صكن  لوز�رة  �لتابع 
ولقد �أكد ممثلو هذ� �ملركز ليومية" �لو�صط 
وتكمن  به  �ملنوطة  �ل�صاملة  �ملهمة  �أن    "

�لزلز�يل  �خلطر  من  �ملعترب  �لتخفي�ض   يف 
�لبحث  �أن�صطة  خالل  من  �جلز�ئر   يف 
�لتكوين  و�أن�صطة  �ملتخ�ص�صة  و�لدر��صات 
�آلة   335 على  ويحتوي  �أنه    كما  و�لإعالم 
لت�صجيل �لت�صارع و�أدو�ت جيوفيزيائية وجيو 
�لهياكل  لهتز�ز  �ملتنقلة  و�لأدو�ت  تقنية 
�ملركز  �أنهى  فلقد  �لأ�صا�ض   هذ�  ،وعلى 
للهياكل  �لديناميكية  للتجارب  خمابر  �إجناز 
رد  جد�ر   ، �هتز�زية  طاولة  يف  و�ملتمثلة 
مليكانيك  �إ�صافة  للتجارب  بالطة   ، فعل  
هذه  �صت�صمح  وبالتايل  �لرتبة   ديناميكية  �أو 
�أح�صن  على  بدوره  بالقيام  للمركز  �ملخابر 
�ملتعاونني  ل�صالح  فعالة  وب�صفة  حال 
�ملعنيني ول�صالح �جلز�ئر مع �مليل للمنطقة 

�لعربية ومنطقة �لبحر �لأبي�ض �ملتو�صط .

 �إطالق م�صاريع وبر�مج 
�لتكوين لدى �ملتعاملني 

�لقت�صاديني

غرفة  م�صاركة  �ل�صالون  هذ�  و�صجل   
،�لتابع  �جلز�ئر  مزغنة  و�ل�صناعة  �لتجارة 
هذه  لدى  ممثل  وك�صف   ، �لتجارة  لوز�رة 
�لغرفة  ليومية "�لو�صط"  باأنها تعد �رشيكا  
يوفر  �لتي  �لقت�صادية  �لن�صغالت  ملختلف 
كالإعالم  و�لفو�ئد  �خلدمات  من  جمموعة 
يف  �لقت�صاديني  للمتعاملني  و�لتوجيه 
�ملتعددة  و�لتجارية  �لقت�صادية  �ملجالت 
كما   ، �لإلكرتونية  �ملتاحة  �لو�صائل  كل  عرب 
�لتكوين  وبر�مج  م�صاريع  باإطالق  تقوم  �أنها 
�ملتعاملني  لدى  �ملطلوبة  �ملجالت  يف 
كل  يف  ت�صارك  فهي  وعليه  �لقت�صاديني  
و�لتجارية �ملنظمة  �لقت�صادية  �لتظاهر�ت 
�لعمل  برنامج   وفق  وخارجه  �لوطن  د�خل 

�مل�صطر. 
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منظمو �ل�صالون �لدويل 22 باتيماتيك2019 يوؤكدون "للو�صط":

الرتكيز على البناء الذكي بات �سروريا يف اجلزائر
ي�صهد �ل�صالون �لدويل 22 للبناء ومو�د �لبناء و�لأ�صغال �لعمومية م�صاركة، ما يقارب 1000 م�صارك من بينهم 400 �أجنبي ، وتتو��صل فعاليات 

)Batimatec-2019(  �إىل غاية 28  مار�س �جلاري بق�صر �ملعار�س �ل�صنوبر �لبحري باجلز�ئر �لعا�صمة ويعد هذ� �ل�صالون �أهم جتمع جلميع 
�ملهنيني و�مل�صنعني للبناء و�لأ�صغال �لعامة و�لأن�صطة �ملتعلقة بالبناء ، على نطاق قاري.
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با�سم را�سد / مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

ويف اأعقاب احلادث الإرهابي الأخري، اهتمت 
فهم  مبحاولة  الغربية  التحليالت  من  عديد 
خاللها،  يتم  وما  املظلمة،  ال�شبكات  طبيعة 
الأوروبيني،  بني  التطرف  ن�رش  يف  ودورها 
تنفيذ  من  كراي�شت�شري�ش  قاتل  نت  مَكّ وكيف 

عمليته الإرهابية الأخرية؟

اآليات جديدة

مل يعد الإرهابيون، يف الوقت احلايل، بحاجة 
لتوثيق  التقليدية  الإعالم  و�شائل  خدمات  اإىل 
بل  الكراهية،  تغذيها  التي  جرائمهم  وبث 
الفيديو  بث  واأدوات  الإنرتنت  مب�شاعدة  اإنهم 
املبا�رش، ميكنهم باأنف�شهم القيام بذلك. وهذا 
ما فعله منفذ هجوم كراي�شت�شري�ش من خالل 

ا�شتخدام �شبكات الإنرتنت املظلم.
بتد�شني  ت�شمح  اأنها  ال�شبكات  تلك  يز  ميمُ وما 
بدون  املعلومات  ون�رش  الإلكرتونية  املواقع 
وميكن  موقعه.  اأو  النا�رش  وية  همُ عن  الك�شف 
خالل  من  املظلم  الإنرتنت  اإىل  الو�شول 
 ،)Tor( خدمات تقدمها برامج اإلكرتونية مثل
الراأي،  عن  التعبري  حرية  لتوفري  كطريقة 
اخل�شو�شية،  وحق  املعلومات  اإىل  والو�شول 

واحليلولة دون حتليل البيانات املتنقلة.
»جوليا  من  كٌلّ  ن�رشت  ال�شياق،  هذا  ويف 
»هاآرت�ش«  يف  مقالاً  جويرن«  و«�شي�شيل  اإبرن« 
ذبح  اإىل  ال�شاخرة  امليمات)*(  »من  بعنوان: 
املظلمة  ال�شبكةمُ  ِوّل  حتمُ كيف  امل�شلمني: 
اأ�شارتا  اإرهابيني«)١(،  اإىل  البي�ش  املتع�شبني 
تارانت«، منفذ هجوم  »برينتون  اأن  اإىل  خالله 
ا، كان  كراي�شت�شري�ش، البالغ من العمر 28 عاماً
ا يف جمتمع اليمني املتطرف على  ا ن�شطاً ع�شواً
الإنرتنت يف من�شة ت�شمى 8chan، وهي عبارة 
عن منتدى غري مراقب ين�رش �شوراًا حتث على 

الكراهية والعن�رشية »ال�شاخرة« التي اأ�شبحت 
�شائعة بني القوميني البي�ش، والنازيني اجلدد، 
التاأكد  اليمني املتطرف، مع  واملتعاطفني مع 

وية م�شتخدميه. من عدم ك�شف همُ
املن�شات  تلك  اأن  اإىل  املقال  اأ�شار  كما 
مثل  للتنظيم،  اخلا�شعة  غري  الجتماعية 
تقدم   ،Mindsو  Gabو  Voatو  8chan
نف�شها على اأنها بدائل »حرية التعبري« للمن�شات 
الإنرتنت  عرب  اآمنة  مالذات  ومتثل  الرئي�شية، 
يف  اعتدال  وجود  عدم  ومع  تتبعها.  ميكن  ل 
التوا�شل  من�شات  تعج  املن�شور،  املحتوى 
املظلمة »Dark Social« باملحتوى البغي�ش 

وال�شور العنيفة لتيار اليمني املتطرف.
اليمينيني  املتطرفني  اأن  اإىل  التحليل  ويمُ�شري 
التوا�شل  من�شات  على  ا  اأي�شاً يعتمدون 
الجتماعي الرئي�شية لن�رش ق�ش�شهم، ويتنقلون 
املظلمة  والأخرى  املن�شات  تلك  بني  مبهارٍة 
با�شتخدام ما تتيحه كل منها، وهو ما ا�شتطاع 
»تارانت« فعله من خالل بثه املبا�رش جلرميته 
 74 يت�شمن  بياناًا  ن�رشه  عن  ف�شالاً  العن�رشية، 
قبل  املختلفة  املن�شات  جميع  على  �شفحة 
اجلرمية بيوم واحد، وتنويهه عن �شالحه قبل 
العملية باأيام قليلة على جميع �شبكات التوا�شل 

الجتماعي.

اأظهر  كراي�شت�شري�ش  هجوم  اأن  املقال  واأكد 
مدى قدرة املتطرفني اليمينيني على ال�شتفادة 
من الإنرتنت للتعبري عن اأيديولوجيتهم العنيفة، 
وح�شد الدعم من املجتمع الفرتا�شي عرب كافة 
اأن احلكومات  ا  اأي�شاً الهجوم  واأو�شح  من�شاته. 
غري  التكنولوجيا  و�رشكات  الأمنية  والأجهزة 
املتطرف  اليمني  حتديات  ملواجهة  م�شتعدة 
يف  املظلم  الإنرتنت  �شبكات  ا�شتخدام  يف 

التعبئة.

الدميقراطيات الغربية 
والتطرف

بولي�شي«  »فورين  دورية  موقع  على  مقاله  يف 
قاتل  نت  مَكّ املظلمة  »ال�شبكات  املعنون 
اآ�شالند  »جيكوب  ت�شاءل  كراي�شت�شري�ش«)2(، 
فعلية  �شبكة  وجود  احتمالية  عن  رافندال« 
�رشية للمتطرفني عرب الإنرتنت لتنفيذ هجمات 
العقود  مدى  على  اأنه  اإىل  واأ�شار  م�شتقبلية. 
الإرهابية  الهجمات  ذت  نمُِفّ املا�شية،  الثالثة 
الوا�شعة النطاق بدافع من املعتقدات اليمينية 
منفردين  اأفراد  ِقبل  من  تقريباًا  املتطرفة 
ل�شتحالة  وذلك  م�شتقلة،  �شغرية  وخاليا 
ذات  متطرفة  ميينية  جماعة  على  احلفاظ 
الغربية،  اإرهابية يف الدميقراطيات  طموحات 
ا ملراقبة الدولة ال�شديدة، ونق�ش الدعم  نظراً

اخلارجي، وعدم وجود مالذات اآمنة.
اليمينية  املنظمة  ذلك،  على  الأمثلة  ومن 
التي   »Action National« الربيطانية 
عقوبات  حالياًّا  ون�شطاوؤها  قادتها  يق�شي 
اأمام  يوجد  ل  ثم  ومن  طويلة.  ملدد  بال�شجن 
القيام  اأولهما  خيارين؛  �شوى  املتطرفني 
ب�شكل  العمل  وثانيهما  ب�شكل منفرد،  بعمليات 
على  املظلمة  ال�شبكات  خالل  من  �رشي 
ت�شم  خ�شبة  ا  اأر�شاً اأ�شبحت  التي  الإنرتنت 
مبن  التيارات،  جميع  من  اجلدد  املتطرفني 

فيهم منفذ هجوم كراي�شت�شري�ش.
ويمُ�شري »رافندال« اإىل اأن هناك دلئل ت�شري اإىل 
وجود بع�ش ال�شبكات ذات التوجهات اليمينية 
التي  الوطنية  للحدود  العابرة  املتطرفة 
على  م�شفرة  تطبيقات  عرب  نا�شطوها  يعمل 
م�شتقبلية.  اإرهابية  هجمات  لإعداد  الإنرتنت 
من  العديد  اأن  يبدو  الوطني،  امل�شتوى  فعلى 
البلدان ت�شت�شيف عن غري ق�شد �شبكات �رشية 
متطرفة تقوم بت�شهيل احلمالت الإرهابية �شد 
احلكومة.  اأو  ال�شيا�شيني  والأعداء  الأقليات 
روابط  ا  اأي�شاً لها  ال�شبكات  هذه  من  والعديد 
دولية. واأبرز مثال على ذلك اخللية الإرهابية 
التي   ،)NSU( الأملانية  ال�شرتاكية  القومية 
قتلت بني عامي 2000 و2006 ت�شعة مهاجرين 
و�رشطياًّا، ونفذت ثالث هجمات منف�شلة على 

الأقل بح�شب التحليل.
املتطرفة  اخلاليا  تلك  انت�شار  يقت�رش  ومل 
على اأملانيا فح�شب، بل �شمل دولاً اأخرى مثل 
ورو�شيا.  املتحدة  والوليات  وفرن�شا  اإيطاليا 
العنيفة  الهجمات  عدد  كان   ،١990 عام  فبعد 
مرات  عدة  اأعلى  رو�شيا  املتطرف يف  لليمني 

من اأي دولة اأخرى.
ويمُ�شيف الكاتب اأن ال�شويد واأملانيا �شهدتا اأعلى 
معدل من هجمات اليمني املتطرف، وتاأتي يف 
املتحدة،  الوليات  من:  كل  التالية  املرتبة 
ومع  واليونان.  واإ�شبانيا،  املتحدة،  واململكة 
من  ذ  تمُنَفّ مل  الهجمات  هذه  معظم  فاإن  ذلك، 
قبل جمموعات منظمة اأو حتى من قبل خاليا 
م�شتقلة، لكن من قبل جمموعات �شغرية وغري 
اأو فاعلني منفردين، مثل اإطالق النار  منظمة 
يف الكني�ش اليهودي بولية بن�شلفانيا يف الثامن 
اأكتوبر املا�شي، واأخرياًا هجوم  والع�رشين من 

كراي�شت�شري�ش.

الدميقراطيات  اأن  اإىل  »رافندال«  ويمُ�شري 
التهديدات  من  نوعني  اليوم  تواجه  الغربية 
الأول  النوع  يتمثل  اليمني؛  اأق�شى  من  العنيفة 
يف الهجمات العفوية التي يتم تنفيذها من قبل 
اليمني  دوافع  لها  منظمة  غري  فاعلة  جهات 
حتت  اأفرادها  يكون  ما  وغالباًا  املتطرف، 
ال�شكاكني  وتعد  املخدرات.  اأو  الكحول  تاأثري 
والقب�شات والع�شي وق�شبان احلديد الأ�شلحة 
ا يف تلك الهجمات.  امل�شتخدمة الأكرث �شيوعاً

الهجمات  اإىل  فين�رشف  الثاين،  النوع  اأما 
وا�شعة النطاق التي تت�شبب يف خ�شائر متعددة، 
�شغرية  خاليا  اأو  منفردون  فاعلون  ويرتكبها 
م�شتقلة ذاتياًّا. وهذه الهجمات نادرة احلدوث، 
فيها  وت�شتخدم  متعمدة،  تكون  ما  وعادةاً 
الأ�شلحة النارية واملتفجرات. وي�شري التحليل 
رئي�شياًّا  ا  هدفاً اأ�شبحوا  قد  امل�شلمني  اأن  اإىل 
اآخرها  كان  والتي  الهجمات،  لتلك  ا  موؤخراً

هجوم كراي�شت�شري�ش. 
ي�شتلهمون  اجلناة  اأن  الكاتب  يوؤكد  ذلك،  ومع 
تنفيذ  وطرق  املتطرفة  الأفكار  بع�شهم  من 
العمليات العنيفة، وهو املق�شود بفكرة ال�شبكة 
اأنهم  برغم  اأنهم  اإل  الإنرتنت؛  عرب  ال�رشية 
يعملون  اجلناة  فاإن  مماثلة  ا  اأهدافاً يهاجمون 
مبعزل عن بع�شهم دون ات�شال مبا�رش اأو تعاون 

»ر�شمي« فيما بينهم.

م�سدر الإلهام

املعنون  مقالها  يف  ملبي«،  »كاثرين  تتفق 
املظلمة  ال�شبكة  جمتمعات  يف  �شيئة  »�شمعة 
تب�رِشّ بعهد جديد لالإرهاب«)٣(، مع »رافندال« 
يف اأن اإرهابي كراي�شت�شري�ش ا�شتلهم اأفكاره من 
القاتل اجلماعي الرنويجي »اأندير�ش بريفيك«، 
الذي  »تارانت«  بيان  يف  جاء �رشاحة  ما  وهو 

اأكد فيه اأن »بريفيك« هو ملهمه الوحيد.
 ،20١١ يوليو   22 يف  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
من  م�شنوعة  قنبلة  مرة  لأول  »بريفيك«  فجر 
احلكومة  حي  يف  رطالاً   2١00 تزن  الأ�شمدة 
الرنويجية يف قلب اأو�شلو، مما اأ�شفر عن مقتل 
ثمانية اأ�شخا�ش، قبل قيامه باإطالق النار وقتل 
�شغرية  جزيرة  وهي  »اأوتويا«،  يف  ا  �شخ�شاً  69
 ١58 واأ�شيب  العا�شمة،  عن  ميالاً   25 تبعد 

ا بجروح خطرية يف تلك الهجمات.  �شخ�شاً
ممثلي  من  اأهدافه  »بريفيك«  اختار  وقد 
حزب  يف  ال�شباب  جناح  واأع�شاء  احلكومة 
»خيانة  اأ�شماه  ما  بتهمة  احلاكم،  العمل 
»غزو  ا  عمداً ي�شهل  مما  الثقافية«،  املارك�شية 
ا له. وقد كان الهجوم  امل�شلمني« للرنويج، وفقاً
عدة،  نواٍح  من  ا  فريداً لـ«بـريفيك«  الإرهابي 
ا للمقالني. فاإىل جانب ارتفاع عدد القتلى،  طبقاً
ا عرب  ا ذاتياًا متاماً كان مرتكب اجلرمية متطرفاً
كان  اأنه  كما  نادر حدوثه.  اأمر  الإنرتنت، وهو 
الوحيد  املتطرف  اليميني  الإرهابي  الهجوم 
بني  والذي يجمع  املا�شية،  الثالثة  العقود  يف 
يتقا�شم  لذا،  النارية.  والأ�شلحة  املتفجرات 
ال�شفات  هذه  كراي�شت�شري�ش  يف  النار  مطلق 
منفذ  »تارانت«  حمل  حيث  »بريفيك«،  مع 

ويبدو  �شياراته.  اإحدى  يف  متفجرات  الهجوم 
واأنه  الإنرتنت،  عرب  ذاتياًّا  ا  متطرفاً اأ�شبح  اأنه 
ح�شل على �شعبية اأكرب يف املن�شات املظلمة 
ناحيٍة  اليمني املتطرف. من  ي�شتخدمها  التي 
قنبلة  ينتج  اأول �شخ�ش  »بريفيك«  كان  اأخرى، 
من الأ�شمدة املخففة، وبرغم اجلهود املبذولة 
لتخفيف تركيز نرتات الأمونيوم بالأ�شمدة يف 
اأوروبا، اإل اأن »بريفيك« جمع بني الأفكار من 
تنزيلها  مت  التي  القنابل  �شنع  و�شفات  مئات 
يكون بح�شب  اأن  ثم ميكن  الإنرتنت، ومن  من 
اإلهام لالإرهابيني  عديد من التحليالت م�شدر 
يف امل�شتقبل. وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه مت اإن�شاء 
لـ«بريفيك«  املظلم  الإنرتنت  على  دعم  �شبكة 
عقب الهجمات، ومت تن�شيقها بوا�شطة �شخ�ش 
اإىل  بيانه  برتجمة  خاللها  من  وقام  غام�ش، 
من  كتبها  التي  ر�شائله  ون�رش  عديدة،  لغات 
ذلك  على  القب�ش  وبرغم  حم�شبه.  داخل 
ال�شخ�ش الغام�ش فيما بعد، اإل اأن فعالية ما 
ا  ثل اإلهاماً قام به على ال�شبكات املظلمة قد ميمُ
ملتطرفني اآخرين قد يحظون مبثل هذا الدعم 

. وتلك ال�شعبية م�شتقبالاً

الرتفيه كدافع للإرهاب 

عنوانه  مقال  يف  جون�شون«  »نيكول�ش  ز  رَكّ
املظلمة  ال�شبكة  كراي�شت�شري�ش:  »هجوم 
لالإرهاب كرتفيه«)4( على بمُعد خمتلف للهجوم 
العام  الراأي  باهتمام  حظي  الذي  الإرهابي 
التي  ال�شخرية  فكرة  وهو  ا،  موؤخراً العاملي 
تنفيذ  عن  اإعالنه  منذ  الهجوم  منفذ  اّتبعها 
وقت  وحتى  املظلمة  ال�شبكات  على  جرميته 
جمتمعه«  عن  »الرتفيه  بهدف  العملية  تنفيذ 

على الإنرتنت املظلم.
ويمُ�شري جون�شون اإىل اأن »تارانت« اأدمج الفكاهة 
البث املبا�رش  بيانه، وكذلك يف  وال�شخرية يف 
�شخ�شية  دعم  اإىل  دعا  اإنه  حتى  للعملية، 
دخول  قبل  باي«  دي  »بيو  الكوميدية  يوتيوب 
اأن  ادعى  اأنه  كما  امل�شلني،  وقتل  امل�شجد 
»كاندي�ش اأوينز«، النا�شطة ال�شيا�شية الأمريكية 
الرئي�شية امل�شئولة  ال�شخ�شية  املتطرفة، هي 
اإنه ل  وا�شحة،  وقال يف �شخرية  عن تطرفه، 

يوافق على »مواقفها املتطرفة«.
هجوم  خ�شو�شيات  اأن  »جون�شون«  ويوؤكد 
»تارانت« لي�شت �شئيلة باأي حال من الأحوال. 
ففي هذا النوع من الإرهاب، يحدث التطرف 
ا  حتت ق�رشة من الت�شلية، وتلعب الفكاهة دوراً
ما  لرعب  امل�شاهد  ح�شا�شية  اإثارة  يف  ا  مهماًّ
قتل  حقيقة  على  التغطية  ويتم  ت�شويره،  يتم 
امللطفة  امليمات  بوا�شطة  احلقيقيني  الب�رش 

والق�ش�ش الكربى عن ال�رشاع الثقايف.
ويف اخلتام، فاإنه من ال�شعب معرفة اأين �شيقود 
هذا النموذج اجلديد من الإرهاب املعتمد على 
�شبكات الإنرتنت املظلم، خا�شة يف ظل �شعوبة 
ال�شيطرة عليها اأو تتبع م�شتخدميها، مبا يزيد 
اإىل  ال�شيا�شة  �شناع  يدفع  ما  تهديداتها،  من 
معرفة املزيد عن �شبب اجنذاب الكثريين اإليه 

لن�رش اأفكارهم املتطرفة والعنيفة.
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ملذات املتع�سبني:

دور �سبكات »االنرتنت املظلم« 
يف الهجوم االإرهابي بنيوزيلندا

ك�سف حادث اإطلق نار اإرهابي ا�ستهدف م�سجدين 
يف مدينة كراي�ست�سري�س جنوب نيوزيلندا، يوم 

اجلمعة املوافق اخلام�س ع�سر من ال�سهر اجلاري، 
ا، عن منٍط جديٍد  والذي اأ�سفر عن مقتل ٤٩ �سخ�سً

من العنف والتطرف داخل املجتمعات الغربية، 
يعتمد ب�سكل كبري على �سبكات الإنرتنت املظلم 

»Dark Web«، �سواء من حيث التنظيم والإعلن 
والدعم اأو التاأييد اللحق لها.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
والية:اجللفة

دائرة:حد ال�صحاري
بلدية:عني افقة

مكتب اجلمعيات
الرقم:2017/02

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتا�سي�س جمعية حملية

طبقا الحكام املادة:18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 
18 �صفر 1433 امل�افق ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات 

مت هذا الي�م 25 اأكت�بر 2017 
ت�صليم و�صل الت�رصيح بتا�صي�س اجلمعية املحلية 

امل�صماة:اجلمعية الدينية مل�صجد عمار بن يا�رص مبنطقة 
العلق بعني افقة

جمعية الدينية مل�صجد عمار بن يا�رص
ملنطقة العلق
بعني افقة 

يرا�صها ال�صيد:معمر دحماين
الكائن مقرها :م�صجد عمار بن يا�رص مبنطقة العلق بعني 

افقة 
و بالتايل يجب القيام باجراءات اال�صهار وفقا الحكام املادة 

18الفقرة 02 من القان�ن ال�صالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
واليــــــة جيجـــــــــــــل
دائـــــرة امليليـــــــــــــة

بلدية اوالد يحي خدرو�س
مكتب التنظيم العـــــــــام

مكتب اجلمعيـــــــــــــات
ار�صال رقم:768/ 2019

و�سل اإ�سهـــــــار لإن�ســـــــاء

جمعيـــــــة احلــــــــــي
طبقا الأحكام القان�ن 12/ 06 امل�ؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعيات ال�صيما املادة رقم 08، لقد مت اإن�صاء اجلمعية امل�صماة

ـــ جمعية احلي مل�صتة ب�عقبة بلدية اأوالد يحي خدرو�س
ـــ تاريخ ايداع امللف:  27/  05 / 2018/ حتت رقم 1148/  2018

ــــ الرئي�س: لهزيل ب�خمي�س املزداد بتاريخ 17/04/1978 باأوالد يحي 
خدرو�س

ـــ مقر اجلمعية: م�صتة ب�عقبة بلدية اأوالد يحي خدرو�س
 ـــ تاريخ نهاية العهدة:  23/ 03/ 2021

ي�صلم هذا ال��صل للقيام باإجراءات االإ�صهار وفقا الأحكان املادة 18 
الفقرة الثانية من القان�ن ال�صلف الذكر وكذا القيام باإجراءات تاأمني 

اجلمعية طبقا للمادة 21 من نف�س القان�ن
اأوالد يحي خدرو�س يف 24/ 03/ 2019

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

ولهذه الأ�سباب:
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �ص�ؤون االأ�رصة علنيا 

ابتدائيا ح�ص�ريا :
يف ال�صكل : قب�ل دع�ى اإعادة ال�صري يف الق�صية

يف امل��ص�ع: اإفراغا للحكم ال�صادر عن حمكمة احلال 
بتاريخ29/12/2016  حتت رقم فهر�س  16/04287 ق�صت 

املحكمة بامل�صادقة على تقرير اخلربة املعدة من 
طرف اخلبري امل�دعة لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ 
2017/04/04 حتت رقم اإيداع 17/128 وبالنتيجة االأمر بـ:

اأوال: احلجر على املرجع �صده حميدي حميد امل�ل�د بتاريخ  
1992/12/16بق�رص ال�صاللة الأبيه  خمتار والمه دحماين عائ�صة

ثانيا : تعيني املرجع حميدي خمتار كمقدم عليه لرعايته 
وت�صيري �ص�ؤونه. على اأن يلتزم با�صتئذان املحكمة يف حالة 
قيامه باأحد الت�رصفات ال�اردة يف ن�س املادة 88 من قان�ن 

االأ�رصة
ثالثا: االأمر بن�رص هذا احلكم لالإعالم على اأن يك�ن ذلك ب�صعي 

من املرجع
رابعا: حتميل املرجع امل�صاريف الق�صائية

بذا �صدر احلكم واأف�صح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذك�ر 
اأعاله ،وبح�صبه اأم�صيناه مع اأمني ال�صبط  (( 
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ابراهيم مطر 
مدير ق�سم االعالم 

االلكرتونى والربامج 
مفو�سية ال�سهداء واال�سرى 

واجلرحى 

وقد اأن�س�أ اجلي�ش  هذا املع�سكر الذي 
احلدود  قرب  النقب  �سحراء  يف  يقع 
الكبرية  الأعداد  امل�رصية، ل�ستيع�ب 
يف  اعتقلهم  الذين  الفل�سطينيني  من 
ال�سفة والقط�ع مع اندلع النتف��سة 

الأوىل )1994-1987(.
األف  خم�سني  من  اأكرث  زاره  حيث 
ع�م  اأغلق  اأن  اإىل  فل�سطيني  معتقل 
اندلع  مع  افتت�حه  اأعيد  ثم   ،1995
اأحداث انتف��سة الأق�سى ع�م 2000، 
ويقع املعتقل على بعد حوايل 180كم 

جنوب مدينة القد�ش .
�رصعت  القد�ش  اإنتف��سة  دخول  ومع 
ال�سجن  بتو�سيع  ال�سجون  م�سلحة 
لإ�ستيع�ب  جديدة،  اأق�س�م  وفتحت 
اأ�رصى جدد نتيجة العتق�لت اليومية 
والقد�ش  ال�سفة  مدن  من  املكثفة، 

املحتلتني.
اأ�رصى حمررون و�سفوا، ، ح�ل �سجن 
النقب يف ف�سل ال�سيف بكلمة "جهنم"، 
فهو يقع يف ال�سحراء، وتتعمد �سلط�ت 
هذا  يف  الأ�رصى  اآلف  زج  الحتالل 
ال�سجن لالنتق�م منهم، كم� حدث يف 

الإنتف��سة الأوىل.
الأحد  قرابة  فيه  الأ�رصى  عدد  وك�ن 
مقوم�ت  بدون  اأ�سري،  األف  ع�رص 
احلي�ة الأ�س��سية، وك�نت وقته� اأر�سية 
املعتقل من الرتاب، قبل اأن يتم و�سع 

طبقة من الإ�سفلت.
النقب  �سجن  يف  الأ�رصى  مع�ن�ة  "ان 

فم�سلحة  يوم،  بعد  يوم�ً  تزداد 
فر�ش  حت�ول  ن�س�هد  كم�  ال�سجون 
الأ�رصى  على  قمعية  اإجراءات 
اأي  يرف�سون  "والأ�رصى  ب�لتدريج"،  
الإجراءات،  هذه  مثل  لفر�ش  توجه 
وهن�ك تف�هم بني الأ�رصى على عدم 
يف  ال�سجون  م�سلحة  لتغول  ال�سم�ح 

�سجن النقب".
الأي�م  هذه  يف  ال�سجون  وت�سهد 
�سلط�ت  قرار  عقب  التوتر  من  ح�لة 
ت�سوي�ش،  اأجهزة  تركيب  الحتالل 
على  ج�نبهم  من  الأ�رصى  اأكد  حيث 
دون  واحليلولة  اخلطوة  هذه  رف�سهم 

تنفيذه� ب�ستى ال�سبل والو�س�ئل.
احلربية،  الط�ئرات  �سجيج  "يكفي 
يف  ال�سجن  �سم�ء  تغ�در  ل  التي 
ف�ملع�ن�ة  م�ستمرة،  تدريب  عملي�ت 

من فوقهم  وعلى الأر�ش".
ويعد �سجن النقب من اأكرب ال�سجون، 

الأ�رصى  وو�سع  كلي،  ب�سكل  ومعزول 
لإتف�قية  خم�لف  املك�ن  هذا  يف 
يكون  اأن  تن�ش  التي  الرابعة،  جنيف 
مك�ن  من  ب�لقرب  املعتقل  اعتق�ل 
بعيدة  من�طق  اإىل  نقله  ولي�ش  �سكنه 
قدرة  لديهم  الأ�رصى  اأن  �سكنه   عن 
ال�سجن،  �سعوب�ت  مع  التع�مل  على 
والذي يوؤملهم مع�ن�ة ع�ئالتهم خالل 
الزي�رة وقطع امل�س�ق�ت الطويلة من 
ومن  خ�طفة  زي�رة  يف  دق�ئق  اأجل 

خلف األواح الزج�ج وه�تف تعي�ش.
ايل  ال�سنوات  مدار  علي  ال�رصى  ان 
ملع�ملة  يتعر�سون  وهم  هذا  يومن� 
ال�سجن. اإدارة  قبل  من  اإن�س�نية  ل 

من تنقالت . . كم� نوؤكد علي ح�جة 
ع�رصات ال�رصى اإىل عملي�ت جراحية 
ع�جلة ترف�ش اإدارة ال�سجن اإجراءه� 
امل�سكن�ت..  بتقدمي  وتكتفي  لهم، 
الإ�س�بة  بني  املر�سى  وتتوزع ح�لت 

القلب،  واأمرا�ش  الحتالل  بر�س��ش 
وال�سمع  الب�رص،  وفقد  ال�سكري، 
املختلفة..  الأمرا�ش  من  وغريه� 
واأ�س�فوا، اأن ا�ستمرار الإهم�ل الطبي 
يهدد حي�ة و�سحة العديد من املر�سى 
الذين ل تلتفت اإدارة ال�سجون لآلمهم 
الأ�رصى،  وق�ل  ال�سعبة..  ومع�ن�تهم 
من��سب  غري  لهم  املقدم  الطع�م  اإن 
ل�رصاء  ي�سطرون  واإنهم  ونوع�ً،  كم�ً 

الطع�م من "الك�نتين�"
خمتلف  اإىل  املعتقلون  وينتمي  هذا 
الفل�سطينية ل�سيم� قي�دات  الف�س�ئل 
من ال�سف الأول، منهم نحو 700 من 
يعتقلهم  الذين  الإداريني  املعتقلني 
ع�ئد  ق�نون  وفق  الحتالل  جي�ش 
وخ��ش  الربيط�ين  النتداب  لعهد 
ب�لذين ل تتوفر �سدهم براهني واأدلة 

ملح�كمتهم.
الأ�رصى  �سوؤون  وزارة  بي�ن�ت  وح�سب 
ف�إن نحو  105 األف معتقل فل�سطيني 
 1988 ع�مي  بني  النقب  �سجن  دخلوا 
اإن  الفل�سطينيون  ويقول  و1996. 
األف   750 من  اأكرث  اعتقل  الحتالل 
�سخ�ش يف ال�سفة الغربية وقط�ع غزة 

منذ احتاللهم� ع�م 1967.
وهذا  نداء ع� جل من� ممثلني مبفو�ش 
الثورى  ع�م ال�رصى وع�سو املجل�ش 

تي�سري الربدينى
ب�أهمية  املفو�سية   اع�س�ء  وك�فة 
امل�ستوى  على  الأ�رصى  م�س�ندة 
الدويل،  والعربي  الفل�سطيني 
بخطواتهم ودعم �سمودهم يف اأعق�ب 
حكومة  قبل  من  امل�سعورة  الهجمة 
وزير  جلنة  قرارات  عقب  الحتالل 
م� ي�سمى الأمن الداخلي الإ�رصائيلي 
على  للت�سييق  ال�س�عية  "اأردان" 

الأ�رصى.

اإرتبط �سجن النقب ال�سحراوي ال�سهيوين، منذ افتتاحه عام 1988 باالإنتفا�سة 
الفل�سطينية �سد االحتالل ال�سهيوين، حيث يقبع داخله حاليًا اأكرث من األفي اأ�سري من 

ال�سفة املحتلة وقطاع غزة موزعني على �ستة ع�سر ق�سمًا.

�صجن النقب ال�صحراوي   الثلث اجلاف 
وامللتهب من خارطة الوطن

اإ�صابة اأ�صرى وطعن �صجانني يف النقب وقوات القمع تقتحم ال�صجن
معتقل  التوتر  من  ح�لة  �س�دت    
الأ�رصى  اأحد  قي�م  بعد  النقب، 
"اإ�رصائيليني"،  جنديني  بطعن 
مواجه�ت  ا�ستع�ل  اإىل  اأدى  مم� 
ال�سجن،  �س�حة  يف  م�سبوقة  غري 
اخل��سة  القوات  وا�ستدع�ء 
املدججة  الإحتالل  جلي�ش 
ب�ل�سالح، وك�سفت م�س�در حملية، 
عن تف��سيل م� جرى فى النقب: 
خالل عملية نقل الأ�رصى من ق�سم 
4 اإىل ق�سمى 3 و 7 جرى العتداء 
الأمر  وا�ستفزازهم  الأ�رصى  على 
حم��ش  من  اأ�رصى  دفع  الذي 
على  واقدموا  ال�سج�نني،  ب�رصب 
تعر�ش  اأحدهم  منهم  اثنني  طعن 
وق�لت  متو�سطة،  لإ�س�ب�ت 
و�س�ئل اإعالم اإ�رصائيلية، اإن اأحد 
احلرا�ش الذين تعر�سوا للطعن يف 

�سجن كت�سيعوت اأ�سيب يف الرقبة 
يده  يف  والث�ين  خطرية  وح�لته 
على  ال�سيطرة  يح�ول  ك�ن  بينم� 
ب��سم  املتحدث  واأعلن  الأ�سري. 
م�ست�سفى �سوروك�، عن حم�ولت 
حرا�ش  اأحد  لإنع��ش  الأن  جتري 
�سجن النقب الذي تعر�ش للطعن. 
الإ�رصائيلية:   13 القن�ة  وق�لت 
النقب:  �سجن  يف  الطعن  ح�دث 
اأثن�ء احل�دث 3  اأ�سريا  اأ�سيب 15 
اإجالء  مت  حرجة،  ح�لة  يف  منهم 
12 من الأ�رصى على منت مروحية 
�سوروك� ومت عالج  م�ست�سفى  اإىل 
اأعلن  بينم�  املك�ن.  يف  الب�قني 
نقل  عن  الأ�رصى،  اإعالم  مكتب 
 ”  3“ اأ�رصى ق�سم  9 م�س�بني من 
امل�ست�سفي�ت،  اإىل  النقب  ب�سجن 
ك��سف�ً اأن ح�لة من التوتر والغلي�ن 

وموجه�ت  الق�سم،  ت�سود  ال�سديد 
الأ�رصى  بني  الأن  تدور  عنيفة 
قن�ة  واأعلنت  القمع.  ووحدات 
جريح�ً   25 وقوع  عن  املي�دين 
يف �سفوف ال�رصى الفل�سطينيني 
يف  الحتالل  جنود  بر�س��ش 
قوات  واقتحمت  النقب.  �سجن 
مل�سلحة  الت�بعة  اخل��سة  القمع 
�سجون الحتالل، ق�سمي 3 و4 يف 
�سجن النقب ال�سحراوي. واأف�دت 
هيئة �سوؤون الأ�رصى واملحررين، 
قن�بل  اأطلقت  القمع  قوات  ب�أن 
الق�سمني،  داخل  والغ�ز  ال�سوت 
الإ�سع�ف  مركب�ت  من  عددا  واأن 
م�سرية  ال�سجن،  خ�رج  تواجدت 
اإىل طعن اثنني من ال�سج�نني، واأن 
ح�لة اأحدهم� و�سفت ب�خلطرية. 
من  ح�لة  اأن  الهيئة  واأ�س�فت 

التوتر ال�سديد ت�سود �سجن النقب 
الأثن�ء. من ج�نبه، حذر  يف هذه 
م�  خطورة  من  الأ�سري،  ن�دي 
معتقالت  اإدارة  حممال  يجري، 
عن  الك�ملة  امل�سوؤولية  الحتالل 
الأ�رصى.  على  العتداء  جرمية 
لالأ�رصى(  واعد  )جمعية  وط�لبت 
بتوفري حم�ية دولية ع�جلة حتمي 
الحتالل  بط�ش  من  الأ�رصى 
وف�س�ئلي  �سعبي  لإ�سن�د  وتدعو 
بحقهم.  املت�س�عدة  الهجمة  لرد 
“النقب  �سجن  اأن  اإىل  يُ�س�ر 
ال�سحراوي” ي�سهد مواجهة كبرية 
قرابة  منذ  والإدارة  الأ�رصى  بني 
�سهر، عقب ن�سب اأجهزة ت�سوي�ش 
يف حميط جمموعة من الأق�س�م، 
علم� اأن عدد الأ�رصى فيه حوايل 

1300 اأ�سري.

ب�سام املجدالوي

 ا�صرائيل تتحمل م�صوؤولية
 الت�صعيد يف �صجن النقب

هيئة �سوؤون االأ�سرى واملحررين

وحدات القمع الإ�صرائيلية 
تقتحم عددا من ال�صجون

اللجنة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف اأوروبا:

لت�صخري كل الإمكانات يف خدمة 
هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين

املجدلوي  ب�س�م  ال�ست�ذ  حمل 
الهيئة  رئي�ش  م�س�عد  وكيل 
وم�سوؤول  التخ�س�سية  لالإدارات 
اجلنوبية  املح�فظ�ت  يف  الهيئة 
يف  الت�سعيد  م�سوؤولية  ا�رصائيل 
م�سلحة  ان  .حيث  النقب  �سجن 
وت�سعيدا  اره�ب�  ال�سجون مت�ر�ش 
�سجن  داخل  ا�رصن�  �سد  خطريا 

النقب .
حيث حذر املجدلوي من خطورة 
والذي  النقب  �سجن  يف  الو�سع 
�سيجلب نت�ئج ك�رثية على الأ�رصى 
القمع  قوات  ا�ستخدام  جراء 
اق�س�م  داخل  احلي  للر�س��ش 

الأ�رصى.
املجتمع  املجدلوي  وط�لب  كم� 

الدويل واملنظم�ت الدولية للتدخل 
من  ال�رصى  حي�ة  لنق�ذ  الع�جل 
ا�رصائيل  مت�ر�سه  الذي  الره�ب 

�سد اأ�رصان� يف �سجونه�.
الت�سعيد  ان  املجدلوي  واعترب 
ارادة  ك�رص  هدفه  ال�رصائيلي 
على  قدرتهم  وا�سع�ف  الأ�رصى 
والتي  ال�سجون  م�سلحة  مواجهة 
مت�ر�ش الره�ب والقمع والتفتي�ش 

وال�رصب والعزل يف �سجونه�.
القي�دة  املجدلوي  وط�لب  كم� 
ملف�ت  لتقدمي  الفل�سطينية 
ال�رصى  �سد  املم�ر�ش  الره�ب 
الدولية  اجلن�ي�ت  ملحكمة 
جرائمه�  على  ا�رصائيل  ملح�كمة 

الب�سعة �سد ا�رصان�.

الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  اأف�دت 
القمع  وحدات  اأن  واملحررين، 
�سجون  لإدارة  الت�بعة  الإ�رصائيلية 
كل  فجرا  اقتحمت  الحتالل، 
واي�سل  ونفحة  رميون  �سجن  من 
ب�لأ�سلحة  مدججه  وجلبوع، 

والهراوات.
اأن عملية القتح�م  الهيئة،  ولفتت 
�سعبة  ليلة  عقب  ج�ءت  هذه 
يف  الأ�رصى  على  مرت  وق��سية 
العتداء  فيه�  مت  النقب،  �سجن 
والتنكيل  و�رصبهم  الأ�رصى  على 
اأكرث  اإثره�  على  اأ�سيب  بهم، 
متف�وتة  ب�إ�س�ب�ت  اأ�سريا   25 من 
و�سعبة،  خطرة  ح�لة  يف   2 بينهم 

فيم� نقل 15 اأ�سريا اىل م�ست�سفى 
�سوروك�.

وبينت، اأن ا�رصى ق�سم 4 يف �سجن 
النقب، مت اخراجهم لل�س�حة طوال 
الليل وحتى اعداد التقرير، يف ظل 
اجواء الطق�ش الب�ردة واعتداءات 

القوات الوح�سية الإ�رصائيلية.
اإن م� يجري خلف  الهيئة،  وق�لت 
اأ�رصان�  بحق  الحتالل  ق�سب�ن 
يف  واإمع�ن  حرب  جرائم  البوا�سل 
والن�س�ين،  الدويل  الق�نون  خرق 
حقوق  اأب�سط  على  �س�فر  وتعٍد 
يعك�ش  بلطجي  و�سلوك  ال�رصى 
الحتالل  واإره�ب  الجرام  عقلية 

املنظم.

ال�سي��سية  اللجنة  رئي�ش  دع� 
كرمي  اأبو  الأخ  اأوروب�  يف  الفل�سطينية 
الدور  حول  اللتف�ف  اإىل  فرهود 
املحوري الذي ت�سطلع به هيئة �سوؤون 
الأ�رصى واملحررين الفل�سطينية داخل 
الأ�رصى  عن  دف�ع�ً  وخ�رجه  الوطن 

واملعتقلني يف �سجون الحتالل.
برئي�ش  اأجراه  ه�تفي  ات�س�ل  ويف 
من  بكر  اأبو  قدري  اللواء  الأخ  الهيئة 
برلني، وذلك يف خت�م جولة ق�دته اإىل 
فرهود  اأ�س�د  عدة،  اأوروبية  عوا�سم 
خ��سة  ك�فة  الهيئة  طواقم  بجهود 

كل  وا�سع�ً  والإعالميني،  املح�مني 
اإمك�ن�ت اللجنة يف ت�رصف الهيئة على 
ا�ستعداداً  الأوروبية  ال�س�حة  امتداد 
الفل�سطيني  الأ�سري  يوم  لإحي�ء 

املوافق 17 ني�س�ن الق�دم.
يف  الإعالم  مدير  ب�أن  فرهود  واأكد 
هيئة �سوؤون الأ�رصى واملحررين ث�ئر 
ال�سي��سية  اللجنة  �سلم  قد  �رصيتح 
التق�رير  ك�فة  اأوروب�  يف  الفل�سطينية 
اخل��سة ب�أو�س�ع الأ�رصى واملعتقلني، 
املعلوم�ت  بقية  ا�ستكم�ل  و�سيتم 

مبلحق يغطي الفرتة الق�دمة. 
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واأكدت هيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين 
اإن املر�شى هناك يعان�ن من �شيا�شة 
الإهمال الطبي املتعمد، حيث انعدام 
وعدم  وال�شحية،  الطبية  اخلدمات 
ت�شخي�ص احلالت املر�شية، وانعدام 
الالزمة  والأدوية  العالجات  تقدمي 
العالج  على  الأ�رسى  وم�شاومة  لهم، 

وتقدمي امل�شكنات واملن�مات.
كما ا�شتعر�شت الهية يف بيانها تفاقم 
امل�شاب  لالأ�شري  ال�شحي  ال��شع 
من  يعاين  الذي  دياك،  اب�  �شامي 
تده�ر خطري جدا يف حالته ال�شحية، 
ال�رسطان  مر�ص  من  معاناته  ب�شبب 
ب�شبب  �شن�ات  ثالث  منذ  الأمعاء  يف 
ل��شعه  املتعمد  الطبي  الهمال 

ال�شحي.
حيث نقل حمامي الهيئة ف�از �شل�دي 
الذي زار اب� دياك ام�ص، ر�شالته التي 
قال فيها ))ا�شتحلفكم باهلل ان تق�م�ا 

اطالق  على  جدي  ب�شكل  بالعمل 
امل�ت،   م�شارف  على  فانا  �رساحي 
من  املتبقية  الأيام  اق�شي  ان  واأريد 
اأح�شان والدي  .. دع�ين  حياتي بني 
اريد  ل  والدي  اأح�شان  يف  ات�فى 
ا�ش�د،  كي�ص  داخل  اليهم  الذهاب 
اأمتنى ان تلقى �رسختي اذان �شاغية 

لكل من له �شمري حي.
القابعة  املر�شية  احلالت  اأن  يذكر 
يف  الأ�شعب  هي  الرملة  ب�شحن 
امل�شاب�ن  فهناك  ال�شج�ن، 
وامل�شابني  واملعاقني  بالر�شا�ص 
منذ  خبيثة  واأورام  مزمنة  باأمرا�ص 
�شن�ات جراء �شيا�شة الإهمال الطبي 

املتعمدة، وهم كل من:
املت�اجدين  املر�شى  الأ�رسى  قائمة 

داخل " عيادة الرملة"
1 - الأ�شري خالد ال�شاوي�ص من �شكان 
م�شفى  فى  دائم  ب�شكل  مقيم   ، جنني 
كر�شي  على  يتحرك   - الرمله  عيادة 
بال�شجن  حمك�م   ، مقعد   ، متحرك 
ال�شاوي�ص  نا�رس  الأ�شري   -  2 امل�ؤيد 

بال�شجن  وحمك�م  جنني  �شكان  من 
امل�ؤيد

من  م�قدة  من�ش�ر  ال�شري   -  3
دائم  ب�شكل  مت�اجد   ، �شلفيت  �شكان 
كر�شي  على  يتحرك   - امل�شفى  فى 
بال�شجن  وحمك�م  مقعد   ، متحرك 

امل�ؤبد. 
من   ، الهدى  اب�  الأ�شريا�رسف   -  4
�شكان نابل�ص ،مت�اجد ب�شكل دائم فى 
م�شفى عيادة الرمله ، ورم باخل�شيتني 
ب�شبب التعديب ، ووج�د بقايا �شظايا 
والعم�د  احل��ص  منطقة  ر�شا�ص يف 

الفقري. حمك�م بال�شجن 4 �شنةات 
�شكان  من  رداد  معت�شم  الأ�شري   -  5
ط�لكرم ، مقيم ب�شكل دائم فى م�شفى 
يف  �رسطان  مري�ص   ، الرمله  عيادة 
 20 ملدة  بال�شجن  وحمك�م  الأمعاء 
 ، القرع  ناه�ص  الأ�شري   -  6 عاما.  
عيادة  م�شفى  فى  دائم  ب�شكل  مقيم 
اكرث  اقدامه  برتت   – مقعد   ، الرمله 
من مرة حمك�م بال�شجن 3 م�ؤبدات .

�شكان  من  �شالح  �شالح  الأ�شري   -  7

نابل�ص ، مقيم ب�شكل دائم فى م�شفى 
على  يتحرك  دائم-  الرمله،  عيادة 

كر�شي متحرك
 ، �شلل  الفقري-  بالعم�د  ا�شابة   ،

حمك�م بال�شجن 5 �شن�ات .
من  خ�رس،  اب�  حممد  الأ�شري   -  8
�شكان جنني ، م�شاكل بالكلى ، حمك�م 

بال�شجن 17 �شنة.
9 - ال�شري �شامي اأب� دياك من �شكان 
م�شفى  فى  دائم  ب�شكل  مقيم   ، جنني 
 ، بالمعاء  �رسطان  الرمله،  عيادة 

حمك�م بال�شجن 3 م�ؤبدات. 
من  كراجات  الدين  عز  ال�شري   -  10
متقطع  ب�شكل  مقيم   ، �شكان حلح�ل 
احلكم  حلني  وم�ق�ف  امل�شفى  فى 

عليه .
من  خ�شري،  اأب�  احمد  الأ�شري   -  11
�شكان جنني، مقيم ب�شكل متقطع فى 
كممثل  ، غري مري�ص ح�رس  امل�شفى 
حمك�م   ، ومل�شاعدتهم  ال�رسى  عن 

بال�شجن 11 م�ؤبد. 
12 - الأ�شري اياد حريبات من �شكان 

اخلليل ، مقيم ب�شكل متقطع ويتحرك 
وحمك�م   ، متحرك  كر�شى  على 
بال�شجن امل�ؤبد. 13 - الأ�شري حمم�د 
اأب� ح�يلة ، من �شكان نابل�ص . مقيم 
 ، عكازات  على  ويتنقل  دائم  غري 
 -  14  . املحاكمة  حلني  م�ق�ف 

ال�شري م�شطفى  دراغمة ، من �شكان 
بيت حلم ، مقيم غري دائم ، وم�ق�ف 
ان�ص  الأ�شري   -  15  . املحاكمة  حلني 
، مقيم  بيت حلم  �شكان  ، من  م��شى 
 ، كر�شى  على  ويتحرك  دائم  غري 

م�ق�ف حلني املحاكمة 

.         15 اأ�ضريًا مري�ضًا يف "عيادة الرملة" يتهددهم املوت يف كل حلظة

�لأ�سري �ملري�ض �سامى �أبو دياك

م٫�ض 

ال اأريد العودة اإىل اأهلي يف كي�س اأ�ضود

نادي االأ�ضري يوثق اأبرز عمليات القمع التي جرت بحق االأ�ضرى منذ بداية العام اجلاري 2019
رام اهلل – نادي الأ�شري: وثق نادي الأ�شري 
الع�رسات من عمليات القمع التي نفذتها 
التابعة ملعتقالت الحتالل  القمع  ق�ات 
بحق الأ�رسى يف خمتلف املعتقالت منذ 
تعد  والتي   ،2019 اجلاري  العام  بداية 
م�شت�ى  حيث  من  �شن�ات،  منذ  الأ�شد 

العنف الذي م�ر�ص بحق الأ�رسى.
ت�ثيقي،  تقرير  يف  الأ�شري  نادي  وقال 
  21-  20 تاريخ  ويف  اإنه  الإثنني،  اأم�ص 
"ع�فر"  معتقل  �شهد  2019م،  جانفي 
ق�ات  خاللها  ا�شتخدمت  قمع  عملية 
ال�ش�تية،  والقنابل  الفلفل،  غاز  القمع 
والهراوات،  املطاطي،  والر�شا�ص 

حيث  الب�لي�شية،  الكالب  اإىل  بالإ�شافة 
 )150( على  يزيد  ما  اإثرها  على  اأُ�شيب 
بحرق  الأ�رسى  واجهها  فيما  اأ�شرياً، 
الع�شيان.  حالة  واإعالن  الغرف  بع�ص 
واأفاد النادي اأنه وبتاريخ 21 جانفي جرى 
اقتحام ق�شم )2( يف معتقل "جمدو" وه� 
من الأق�شام الأوىل التي ن�شبت فيها اإدارة 
الت�ش�ي�ص،  اأجهزة  الحتالل  معتقالت 
القتحامات  من  جمم�عة  ذلك  وتال 
"النقب  و  "رمي�ن"  معتقلي  يف  تركزت 
  19 يف  ذروتها  بداأت  والتي  ال�شحراوي" 
بداأت معركة جديدة  فرباير 2019 حيث 
معتقل  يف  الت�ش�ي�ص  اأجهزة  م�اجهة  يف 

"رمي�ن"، ونفذت  "النقب ال�شحراوي" و 
اأوىل عملية القمع بحق ق�شم اخليام قلعة 
)اأ(، وت�شاعدت القتحامات ب�شكل ي�مي 
الأق�شام  داخل  املعتقل، وحتديداً  داخل 
واأو�شح  الأجهزة.  تلك  فيها  نُ�شبت  التي 
واإدارة  الأ�رسى  بني  امل�اجهة  اأن  النادي 
معتقالت الحتالل  ت�شاعدت يف معتقل 
"رمي�ن" بتاريخ 18 مار�ص 2019، بعد اأن 
ونقلت   )7( ق�شم  القمع  ق�ات  اقتحمت 
الأ�رسى اإىل ق�شم )1( وه� اأحد الأق�شام 
ت�ش�ي�ص،  اأجهزة  داخله  ن�شبت  الذي 
بحرق  القمع  عملية  الأ�رسى  واجه  حيث 
 .)1( ق�شم  يف  الغرف  من  جمم�عة 

اإدارة  قبل  من  الت�شعيد  عملية  اأن  وذكر 
معتقالت الحتالل يف معتقلي "رمي�ن" و 
"النقب" ا�شتمرت حتى بلغت ذروتها الليلة 
املا�شية، عقب اقتحام ق�ات القمع لق�شم 
)4( م�شتخدمة الر�شا�ص وقنابل ال�ش�ت 
والغاز بحق الأ�رسى، الذين واجه�ا القمع 
بطعن اثنني من ال�ّشجانني. يُ�شار اإىل اأنه 
ومنذ �شاعات ال�شباح، نفذت ق�ات القمع 
"النقب"  منها  املعتقالت  من  عدد  يف 
"جمدو"  و  و"اي�شل"  و"ع�فر"  و"نفحة" 
اقتحامات لأق�شام الأ�رسى، مع العلم اأنه 
من  التاأكد  لنا  يت�شنى  مل  اللحظة  وحتى 
بني  الإ�شابات  ون�عية  امل�شابني،  عدد 

�شف�ف الأ�رسى يف معتقل "النقب".
من  �شل�شلة  الأ�رسى  نفذ  املقابل  ويف 
العام  بداية  منذ  الن�شالية  اخلط�ات 
التنظيمي  التمثيل  بحل  متثلت  احلايل، 
حالة  واإعالن  املعتقالت،  من  عدد  يف 
الع�شيان على طبيعة احلياة التي تفر�شها 
اإدارة معتقالت الحتالل عليهم، واإعالن 
علماً  ال�شاعة.  مدار  على  ا�شتنفار  حالة 
اأُقيم  ال�شحراوي"  "النقب  معتقل  اأن 
من  ويعترب  احلجارة  انتفا�شة  بدء  مع 
الأ�رسى  ت�شم  التي  املعتقالت  اأكرب 
الفل�شطينيني، حيث �شهد اأحداث م�شابهة 
كانت الأعنف يف تاريخ احلركة الأ�شرية، 

ففي عام 1988م، ارتقى الأ�شريان اأ�شعد 
اإطالق  بعد  ال�شم�دي  وب�شام  ال�ش�ا، 
هذا  وتكرر  مبا�رس.  ب�شكل  عليهما  النار 
2007م  عام  "النقب"  معتقل  يف  امل�شهد 
على  النار  القمع  ق�ات  اأطلقت  اأن  بعد 

الأ�شري حممد الأ�شقر.

�إح�سائيات عامة عن 
�لأ�سرى

يبلغ عدد الأ�رسى يف معتقالت الحتالل 
طفال،   )230( منهم  اأ�شريا،   6000 قرابة 

و)46( اأ�شرية.

االحتالل ينقل جميع اال�ضرى املقد�ضني 
االطفال من �ضجن جميدو اىل الدامون

�ضهادة اأ�ضري من �ضجن النقب
ادارة  اأن   ، واملحررين  الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  اأفادت 
الأ�رسى  جميع  نقلت  الإ�رسائيلية  الحتالل  �شج�ن 
الأطفال املقد�شيني من �شجن جميدو اىل �شجن الدام�ن 

الإ�رسائيلي دون اأ�شباب تذكر.
الذين مت نقلهم  اأن عدد الأ�شبال  بيانها،  الهيئة يف  ولفتت 

بلغ 32 اأ�شريا قا�رسا دون �شن 18 عاما.

عاما  ع�رس  الثامنة  �شن  دون  طفال   270 اأن  واأو�شحت، 
على  م�زعني  الإ�رسائيلية،  الحتالل  �شج�ن  يف  يقبع�ن 
ال�شيا�شات  لأب�شع  يتعر�ش�ن  وع�فر،  جميدو  �شجني 
املالية  والغرامات  لالحكام  وفر�ٍص  والقمعية  التنكيلية 
الباهظة بحقهم وحرمانهم من حقهم يف التعليم وزيارات 

الهل والرعاية ال�شحية وغريها من انتهاكات.

الأ�رسى  اأحد  متكن  اأن  بعد  النقب  ب�شجن  ماجرى 
من  اثنني  اإ�شابة  من  الغربية  ال�شفة  من جن�ب  وه� 
مبا�رسه  النار  ال�شجن  اإدارة  ق�ات  فتحت  ال�شجانني 
معه  واأ�شيب  مبا�رسة  اإ�شابة  واأ�شابته  الأ�شري  على 
خم�شة اأ�رسى اإ�شابات خمتلفة بالر�شا�ص احلي ومت 
ترك�  اأن  بعد  �رسوكا  م�شت�شفى  اإىل  امل�شابني  نقل 
ينزف�ن بال�شاحة ال�شجن لأكرث من ثالث �شاعات وقد 

مت العتداء على باقي ال�رسى بطريقة وح�شية ومت 
الر�شا�ص  واطالق  بالغاز  ال�شجن  اق�شام  جميع  ر�ص 
 4  –  3 ق�شم  ا�رسى  ومازال  ال�ش�ت  وقنابل  املطاط 
– 7 - يقبع�ن حتت املطر مكبلني بال�شاحات العامة 
لل�شجن وجزء منهم م�شاب�ن بفعل العتداءات عليهم 
امل�اجهة  من  ج�لة  ان  افدنا  وقد  لعالج  وبحاجة 

�شتتجدد باأي حلظة وختم ال�شري البطل كالمة .
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حذرت هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين، �ليوم �لأحد، من تفاقم �لأو�ساع �ل�سحية لالأ�سرى �ملر�سى �لقابعني فيما ت�سمى " بعيادة م�سفى �لرملة"، و�لذين 
يو�جهون �ملوت �لبطيء و�حلقيقي ب�سكل يومي. وقالت �لهيئة، �أن 15 �أ�سري� مري�سا يقبعون فيما ت�سمى" عيادة �سجن �لرملة" ، يعانون من ظروف �سحية 

و�عتقاليه بالغة �ل�سوء و�ل�سعوبة، وغالبيتهم يعانون من �ل�سلل ويتنقلون على كر��سي متحركة ويعتمدون على �أ�سرى �آخرين للقيام باحتياجاتهم �ليومية.



عي�شة ق.
قبل  باأ�شباله  الفرن�شي  املدرب  واجتمع 
اأجروها  التي  التدريبية  احل�شة  انطالق 
ع�شية اأول اأم�س مبلعبهم ال�شهيد حمالوي 
خالله  اأ�رص  معهم،  حديث  له  كان  اأين 
املعنوي  التح�شري  حتويل  �رصورة  على 
من  وهران  مولودية  لقاء  على  والرتكيز 
يغيب  والذي  حمليا  الفوز  حتقيق  اأجل 
بعدما  فرتة  منذ  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة  عن 
البطولة  من  جولتني  اآخر  يف  يفوزوا  مل 
مولودية  اأمام  بالتعادل  واكتفوا  الوطنية 
وهران يف لقاء ذهاب ال�شيدة الكاأ�س، لهذا 
�رصورة  العبيه  على  الفان  �شدد  الغر�س 
املحلية،  املناف�شة  يف  الثقة  ا�شتعادة 
للمجموعة عرب  القتالية  الروح  وا�شرتجاع 
اإىل  التاأهل  تاأ�شرية  مينحهم  فوز  حتقيق 
والتح�شري  كاأ�س اجلمهورية  نهائي  ن�شف 
والرتجي  �شطيف  وفاق  ملقابلة  جيدا 
وال�شاد�س  الفاحت  يف  املقررتني  التون�شي 
اأفريل على التوايل، خا�شة واأن اجلميع يف 

الفريق يدرك اأهمية ك�شب تاأ�شرية املربع 
الكاأ�س،  ال�شيدة  مناف�شة  من  الذهبي 
التتويج  ق�شنطينة  �شباب  جماهري  لرغبة 
باللقب الذي اأ�شبحوا يحلمون رفع الكاأ�س 

عاليا.
الريا�شي  املدير  و�شع  املقابل،  يف 
مدربه  عاتق  على  امل�شوؤولية  لل�شباب 
من  احللول  عن  البحث  ب�رصورة  وطالبه 
ن�شف  بتاأ�شرية  وهران  من  العودة  اأجل 
نهائي كاأ�س اجلمهورية، من خالل البحث 
عن الت�شكيلة املثالية القادرة على حتقيق 
يف  تدخله  لدى  اأ�رّص  الذي  وهو  الهدف، 
على  فيه  حا�رصا  كان  الذي  االجتماع 
بلقا�شمي  �رصورة ت�رصيف رفقاء الالعب 

الألوان النادي واإ�شعاد جماهريه الكبرية.
ويعمل الطاقم الفني لت�شكيلة »اخل�شورة« 
الفيديو  اأ�رصطة  خمتلف  معاينة  على 
الكاأ�س  يف  مناف�شها  مبباريات  اخلا�شة 
على  الوقوف  اأجل  من  وهران  مولودية 
كل كبرية و�شغرية تخ�س الفريق والتعرف 

على طريقة اللعب التي يعتمدها.

الكاف تقدم لقاء 
الرتجي اإىل ال�شاعة 

اخلام�شة
االإفريقي  االحتاد  وافق  اآخر،  �شياق  يف 
�شباب  اإدارة  طلب  على  القدم  لكرة 
توقيت  بتقدمي  يتعلق  فيما  ق�شنطينة 
املقرر  التون�شي  والرتجي  فريقها  مباراة 
ذهاب  �شمن  الداخل  اأفريل  ال�شاد�س  يف 
الدور ربع انلهائي لرابطة اأبطال اإفريقيا، 
ال�شاعة  من  ابتداء  اللقاء  برجمت  حيث 
كان  للثامنة مثلما  اخلام�شة م�شاء خالفا 
ال�شماح  اجل  من  �شابق  وقت  مربجما يف 
ت�شجيع  اأجل  بح�شور جماهريي كبري من 
حتقيق  اإىل  ودفعها  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة 
قبل  ماأموريتها  ت�شهل  ايجابية  نتيجة 
تون�س  العا�شمة  يف  االإياب  لقاء  موعد 
على  القادم  اأفريل   13 بتاريخ  واملقرر 

ملعب راد�س.

الف�ن ي�صر على الرتكيز للق�ء احلمراوة والت�أهل يف الك�أ�ساملدرب الفرن�شي يعاين اأ�شرطة املناف�س
يوا�شل الطاقم الفني لفريق �شباب ق�شنطينة حت�شري الالعبني حت�شبا ملقابلة كاأ�س اجلمهورية 

التي تنتظرهم اخلمي�س املقبل اأمام مولودية وهران على ملعب اأحمد زبانة، وتندرج �شمن لقاء 
اإياب الدور ربع انلهائي، ولهذا الغر�س اأ�شر املدرب ديني�س الفان على اأ�شباله �شرورة الرتكيز على 
مقابلة »احلمراوة« وعدم التفكري يف مباراتي وفاق �شطيف والرتجي التون�شي، حيث يحيط بلقاء 

الوفاق �شمن اجلولة 25 من البطولة الوطنية �شغطا كبريا ب�شبب تاريخ برجمتها يف ظل اإ�شرار 
اإدارة الوفاق على اإقامة اللقاء يف موعده ورف�س عرامة الذي ي�شدد على تاأجيله

البطولة الوطنية 
لالأ�شناف االأوملبية 

لل�شراع

العن��صر 
الدولية 

ت�صيطر على 
املن�ف�صة

 
تاألقت العنا�رص الدولية يف 

�شباقات املرحلة االأوىل 
للبطولة الوطنية لل�رصاع 

لالأ�شناف االأوملبية اأر ا�س 
اك�س راديال، �شتاندار التي 
اختتمت باملدر�شة الوطنية 

للريا�شات املائية وحتت 
مائية بربج البحري، ويف 

»اأر اأ�س اإك�س« ذكور ودون 
اأي مفاجاآت، فاز بال�شباق 
مرة اأخرى البحار الدويل 

حمزة بورا�س من نادي 
اأمل املر�شى، يليه ال�شاب 

الواعد عماد برغت من 
نادي �شكيكدة، يف حني جاء 

رمزي بوجعطيط �شاحل 
االأبيار يف املرتبة الثالثة.

لدى الفتيات، عادت املرتبة 
االأوىل اإىل اأمينة بري�شي 

من نادي �شندباد وهران، 
وحلت رزواين مرمي نادي 

املر�شى يف املرتبة الثانية، 
متبوعة بكاتيا بلعبا�س 

�شبيبة املر�شى يف ال�شف 
الثالث، ويف اخت�شا�س 

القوارب ال�رصاعية، ففي 
الزير �شتاندار عادت 

املرتبة االأوىل اإىل الدويل 
االآخر، و�شيم زياين �شاحل 

االبيار متقدما على حممد 
قبايلي نادي تيبازة بينما 

حل اأ�شامة بن �رصاي 
القوات البحرية يف املرتبة 

الثالثة.
ويف الزير راديال عاد 

املركز االول اىل الدولية 
كر�شان مالية نادي تيبازة 
وجاءت زميلتها يف النادي 

�شناء ل�شهب، ثانية، يف 
حني حلت ر�شا توابي 

نادي املر�شى يف الرتبة 
الثالثة، مب�شاركة 45 

بحارا من بينهم 16 فتاة، 
ميثلون 15 ناديا يف هذه 
املناف�شة التي جرت من 

21 اىل 23 مار�س، ويف 
اخت�شا�س �شتاندار ذكور 

ي�شارك 18 بحارا، ويف 
الراديال اناث �شت�شارك 

10 فتيات، اأما يف االألواح 
ال�رصاعية يف اخت�شا�س 

»ار ا�س اك�س« يح�رص 17 
بحارا من �شمنهم 6 من 
االناث، ومعلوم اأن هذه 

االخت�شا�شات التي تكون 
حا�رصة خالل االألعاب 

االوملبية 2020 بطوكيو 
اليابانية، �شتجري على 

خم�س مراحل خالل ال�شنة.

وكاالت 

البطولة االإفريقية للم�شارعة

املنتخب�ت الوطنية ت�صعى النتزاع اأكرب عدد من امليدالي�ت

الوطنية  املنتخبات  ت�شارك 
البطولة  يف  امل�شرتكة  للم�شارعة 
اناث  اأكابر  اأوا�شط  اأ�شبال  االفريقية 
املقررة من 26 اىل 31 مار�س مبدينة 
انتزاع  بهدف  التون�شي  احلمامات 
اكرب عدد من امليداليات، خالل هذا 
املوعد القاري الذي ي�شهد ح�شور ما 
ال يقل عن 375 م�شارع، وميثل هوؤالء 
الثالثة  االخت�شا�شات  يف  امل�شاركني 
اإغريقية رومانية حرة ن�شوية 26 بلدا 
اجلزائري  الوفد  ويتكون  افريقيا، 
�شباح  رابح  الهيئة  رئي�س  يقوده  الذي 
من 73 �شخ�س من بينهم 56 م�شارعا 
اوا�شط،   13 �شبالت،   8 ا�شبال،   14
�شيدات،   7 رجال-   14 و�شطيات،   5
وت�شارك كل من البدان التالية تون�س، 

جمهورية  الكونغو،  بورندي،  اأنغوال، 
ديفوار،  كوت  الدميقراطية،  الكونغو 
غانا،  غينيا،  بي�شاو،  غينيا  م�رص، 
ناميبيا،  املغرب،  مدغ�شقر،  كينيا، 
ال�شينغال،  افريقيا،  جنوب  نيجرييا، 
ليبرييا،  اأوغندا،  ال�شودان،  �شرياليون، 
جزر  الو�شطى،  افريقيا  جمهورية 

القمر، الكامريون ومايل.
لالحتادية  الفني  املدير  واأو�شح 
»الهدف  حوا�س:  ادري�س  اجلزائرية 
رقم  امام  م�رصف  وجه  تقدمي  هو 
الدول  عدد  من  جديد  قيا�شي 
من  �شن�شارك  امل�شاركة،  االفريقية 
اجل انتزاع اأكرب عدد من امليداليات 
م�رص  من  اأقوياء  مناف�شني  امام 
يف  نيجرييا  ن�شيان  دون  وتون�س 

املدير  ويرى  احلرة«،  امل�شارعة 
امل�شاركة  وراء  من  الهدف  اأن  الفني 
هو جعل منتخبي االأ�شبال واالأوا�شط 
لالألعاب  حت�شبا  تناف�شية،  اأكرث 
العاملية،  والبطولة   2019 االفريقية 
الفرق  بتح�شريات  يتعلق  وفيما 
ر�شاه  عن  امل�شوؤول  عرب  الوطنية، 
وفرت  الفيدرالية  اأن  »اأظن  قائال: 
للتح�شري،  املالئمة  الظروف  كل 
باجلزائر  ترب�شات  برجمة  من خالل 
واملجر«.  وبلغاريا  رومانيا  واي�شا يف 
االإفريقية  البطولة  وخالل  اأنه  يذكر 
االأخرية 2018 ببورت هاركور نيجرييا 
افتكت املنتخبات الوطنية 37 ميدالية 

16 ذهبية، 10 ف�شة، 11 برونز.
وكاالت

 الت�شكيلة ت�شرع اليوم 
يف التح�شري لدفاع تاجنانت

�صبيبة القب�ئل تعود اإىل اأر�س 
الوطن بعد ودية راد �صت�ر

القبائل  �شبيبة  فريق  اأم�س  عاد 
من  قادما  الوطن  اأر�س  اإىل 
اأين  باري�س،  الفرن�شية  العا�شمة 
اأمام نادي راد  خا�س مباراة ودية 
الثانية  الدرجة  يف  النا�شط  �شتار 
رفقاء  خ�شارة  و�شهد  الفرن�شية 
خّيبوا  الذين  باليلي  اأمري  الالعب 
يف  وف�شلوا  عليهم  املعلقة  االآمال 
الفوز على ا�شعف حلقة بالبطولة 
الفرن�شية وهو الذي يتذيل جدول 
الفرن�شي،  الدوري  يف  الرتتيب 
القائد  الغر�س غادر رفقاء  ولهذا 
�شعدو �شباح البارحة مقر اإقامتهم 
التي  بالطائرة  اللحاق  اأجل  من 
اإىل  باري�س  مطار  من  اأقلتهم 
مطار هواري بومدين الدويل قبل 
تيزي  نحو مدينة  الرحلة  موا�شلة 
النادي  وفد  تنقل  حيث  برا،  وزو 

اخلطوط  طائرة  عرب  القبائلي 
اجلوية الفرن�شية.

العبو  اليوم  ي�رصع  اأن  وينتظر 
التح�شري  يف  »الكناري«  ت�شكيلة 
املقررة  تاجنانت  دفاع  ملواجهة 
حت�شبا  الداخل  اأفريل  الفاحت  يف 
الرابطة املحرتفة  للجولة 25 من 
املدرب  ي�شتعد  حيث  االأوىل، 
الفرن�شي باتريك دوما�س يف و�شع 
والذي  باللقاء  اخلا�شة  اللم�شات 
يبحث خالله الالعبون على تفادي 
بالو�شافة  يع�شف  قد  جيد  تعرث 
من  قوية  مناف�شة  جتد  التي 
لعب  يرت�شدون  الذين  املالحقني 
تعرث  بعد  خا�شة  االأوىل،  االأدوار 
اأوملبي  اأمام  املن�رصمة  اجلولة 

املدية.

عي�شة ق.

هري�ت يغيب عن ت�صكيلة 
احلمراوة اأم�م ال�صي��صي

مولودية  فريق  ت�شكيلة  تعرف 
حمزة  الالعب  غياب  وهران 
�شباب  مقابلة  عن  هريات 
اخلمي�س  املربجمة  ق�شنطينة 
نهائي  ربع  اإياب  حل�شاب  املقبل 
كاأ�س اجلمهورية، اأين تاأكدت اإدارة 
حتت  العبها  تواجد  على  الفريق 
لالإنذار  تلقيه  بعد  العقوبة  طائل 
�شطيف  وفاق  مواجهة  يف  الرابع 
ايام �شمن  التي جرت قبل ع�رصة 
الوطنية،  البطولة  من   24 اجلولة 
اآلية  ب�شفة  يغيب  يجعله  ما  وهو 
وهي  الكاأ�س،  ال�شيدة  مباراة  عن 

ثاين مواجهة لالعب هريات يغيبها 
كان  بعدما  ق�شنطينة  �شباب  اأمام 
مرحلة  مباراة  عن  غيابه  �شجل 
الذهاب من البطولة الوطنية اأمام 
نف�س الفريق وب�شبب العقوبة اأي�شا 
ب�شبب  اإنذارا  تلقى  كان  بعدما 
احلكم،  قرارات  على  االحتجاج 
جون  الفرن�شي  املدرب  و�شيجد 
حتمية  اأمام  نف�شه  كفايل  مي�شال 
حت�شبا  لالعبه  بديل  عن  البحث 
االأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف  الإقحامه 

اأمام �شباب ق�شنطينة.
ع.ق.
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عي�شة ق.

العنا�رص  تدخل  الغر�ض  ولهذا 
بحثا  امليدان  اأر�ضية  الوطنية 
ي�ضمح  معنوي  فوز  حتقيق  عن 
على  الرتكيز  اإىل  باالنتقال  لها 
القارية  امل�ضاركة يف املناف�ضة 
مبعنويات مرتفعة، حيث يدرك 
تايدر  �ضفري  الالعب  رفقاء 
اليوم  االنت�ضار  حتقيق  اأهمية 
قرطاج«  »ن�ضور  ت�ضكيلة  اأمام 
املعنوية  الناحية  من  �ضواء 
رغبة  ا�ضتعادوا  الذين  وهم 
ال�ضمراء  القارة  يف  االنت�ضار 

عادوا  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
اجلولة  �ضمن  الطوغو  من  به 
الت�ضفيات  من  االأخرية  قبل  ما 
والذي ح�ضما به التاأهل ر�ضميا 
اإىل العر�ض الكروي القاري، اأين 
بلما�ضي قبل  اإقناع  اإىل  ي�ضعون 
النهائية  للقائمة  االأخري  ح�ضم 

املعنية بلعب »الكان«.
ا�ضتغالل  اإىل  بلما�ضي  وي�ضعى 
املنتخب  مواجهة  فر�ضة 
االأف�ضل  يعترب  الذي  التون�ضي 
يف ترتيب املنتخبات االإفريقية 
الوقوف  اجل  من  الفيفا  ب�ضلم 
وح�ضم  الالعبني  جاهزية  على 

قائمة املنتخب الوطني املعنية 
كاأ�ض  نهائيات  يف  بامل�ضاركة 
اإفريقيا لالأمم ال�ضائفة املقبلة، 
حيث ينتظر ان يقحم امل�ضوؤول 
الفنية  العار�ضة  على  االأول 
االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  الوطنية 
اأمام ت�ضكيلة املنتخب التون�ضي 
اأمام  اإراحتها  ف�ضل  كان  بعدما 
لالعبني  الفر�ضة  ومنح  غامبيا 
�ضيكون  بينما  والبدالء،  ال�ضبان 
والتي  اليوم  مقابلة  يف  احل�ضم 
العبي  عودة  تعرف  �ضوف 
اأر�ضية  اإىل  االأول  ال�ضف 
امليدان والذين ينتظر دخولهم 

يف الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية يف �ضورة 
حمرز، فيغويل، تايدر، ماندي، 
بوجناح،  �ضبعيني،  بن  عطال، 
عبد الالوي، احلار�ض اأوكديجا 
منهم  ينتظر  والذين  وغريهم، 
الرغبة  ظل  يف  خا�ضة  الكثري 
الوطنية  للعنا�رص  ال�ضديدة 
والطاقم الفني حتقيق الفوز يف 
مباراة تعد بالكثري بني منتخبني 
يريد  مغاربية  قمة  يخو�ضان 
عن  البحث  منتخب  كل  منها 
فيما  املعنويات  يرفع  انت�ضار 
التح�ضريية  املحطة  من  تبقى 
خلو�ض نهائيات كاأ�ض اإفريقيا.

اجلزائر / تون�س ودية اليوم ابتداء من 20:45

اخل�سر ي�سعون لإقناع بلما�سي قبل ح�سم قائمة الكان
يالقي املنتخب الوطني �شهرة اليوم نظريه التون�شي يف مباراة ودية جتمع املنتخبني على ملعب م�شطفى 

ت�شاكر بالبليدة، حيث �شتكون هذه املواجهة امتحانا حقيقيا اأمام الناخب الوطني جمال بلما�شي من 
اأجل تقدمي مباراة يف امل�شتوى وجتاوز تعرث لقاء غامبيا التي تعادل خاللها اأ�شباله اجلمعة املن�شرم يف 

اجلولة الأخرية من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا املقبلة مب�شر

 ن�شح عطال باللعب يف الربميرليغ

حمرز: منلك اأف�سل جيل بالكرة 
اجلزائرية وحلمي التتويج بالكان

تاأجيل مباراة الأهلي 
و�سن داونز

اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضّدد 
ريا�ض حمرز بان جمموعة العبي 
اأف�ضل  احلالية  الوطني  املنتخب 
اجلزائرية  الكرة  اأجنبته  جيل 
املوهبة  م�ضتوى  على  وذلك 
ونوعية العنا�رص، رغم اأنه ا�ضتطر 
يف  وحدها  تكفي  ال  املوهبة  اأن 
حتقيق النتائج االيجابية اأين تكون 
تدخل  اأخرى  عوامل  هناك  دوما 
متو�ضط  واأ�ضاف  احل�ضبان،  يف 
رغم  اأنه  الوطني  املنتخب  ميدان 
اأف�ضل  احلاليني  بالالعبني  و�ضفه 
اجلزائرية  الكرة  اأجنبته  جيل 
يقدموا  مل  املقابل  يف  اأنهم  اإال 
االألقاب، ومل يقوموا ب�ضيئ كبري ما 
وتاأهل  رائع  مونديال  تقدمي  عدا 
دورة  الثاين يف  الدور  اإىل  تاريخي 
2014 بالربازيل، لكنه طالب تفادي 
املا�ضي  ذكريات  على  العي�ض 
والتقدم  امل�ضتقبل  يف  والتفكري 

نحو االأمام.
وعرّب حمرز يف ت�رصيحات اإذاعية 
على  تبث  التي  راديو«  »جو  مع 
يف  الكبرية  رغبته  عن  االنرتنيت 
التتويج بلقب كاأ�ض اإفريقيا املقررة 
هذه ال�ضائفة يف م�رص، حيث اأ�ضار 
اأن الت�ضكيلة الوطنية �ضوف ت�ضعى 
املناف�ضة  من خالل امل�ضاركة يف 
خا�ضة  اللقب  اإحراز  اإىل  القارية 
الالعبني  بني  م�ضرتكة  رغبة  واأنها 
الذي  بلما�ضي  جمال  واملدرب 
وقال  ورائع،  مميز  تقني  اعتربه 
باأف�ضل طريقة بينه  التيار مير  ان 
وبني الالعبني الذين يتواجد قريبا 
االأجواء  يعرف  الذي  وهو  معهم 
جيدا باعتبار اأنه �ضبق له اللعب مع 
املنتخب الوطني، حيث يجعل منه 
للتعداد  املنا�ضب  املدرب  االأمر 

احلايل.

اأمل�س الكرات كثريا مع 
املان �شيتي وميندي 

�شديقي املقّرب

يف  املحرتف  الالعب  وتطرق 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  نادي  �ضفوف 
حول  احلديث  اإىل  االجنليزي 
يو�ضف  اخل�رص  �ضفوف  يف  زميله 
باإمكانياته  كثريا  اأ�ضاد  اأين  عطال 
عليه  ما  مذهال  العبا  واأعتربه 
من  العمل  على  املوا�ضلة  �ضوى 
اأجل التطور اأكرث وحتقيق النجاح، 
ني�ض  نادي  العب  حمرز  ون�ضح 
الدوري  يف  باللعب  الفرن�ضي 
اأكرث  يتطور  حتى  االجنليزي 
مف�ضال اإياه على الدوري اال�ضباين

تتم  الذي  الكالم  املتحدث  ونفى 
زمالئه  مترير  عدم  حول  اإثارته 
الكرة  �ضيتي  مان�ض�ضرت  نادي  يف 
ت�ضله  الكرات  ان  اأو�ضح  اأين  له، 
اأكرث مما كان عليه احلال مع ناديه 
اأن  واأ�ضار  �ضيتي،  لي�ضرت  ال�ضابق 
زميله  النادي  املقرب يف  �ضديقه 
ميندي اإىل جانب كل من كومباين، 

برناردو �ضيلفا، مانغاال والبورت.

ال�شعب اجلزائري 
ي�شتحق حياة اأف�شل

ودعم حمرز احلراك ال�ضعبي 
خالل  بالدنا  تعرفه  الذي 
من  وذلك  االأخرية  الفرتة 
خالل تاأكيده يف نف�ض احلوار 
ي�ضتحق  ال�ضعب اجلزائري  اأن 
حياة اأف�ضل من التي يعي�ضها، 
على  وقف  واأنه  خا�ضة 
التي  ال�ضلمية  املظاهرات 
جمموع  اأن  واعترب  بها،  يقوم 
يتواجد  مواطن  مليون   42
يف  رائعة  مواهب  بينهم 
الرعاية  اإىل  حتتاج  الريا�ضة 

واملتابعة ب�ضقل موهبتها.
عي�شة ق.

لكرة  االإفريقي  االحتاد  اأعلن 
مباراة  تاأجيل  اأم�ض  »كاف«  القدم 
�ضن  وم�ضيفه  امل�رصي  االأهلي 
اإفريقي، يف ذهاب  داونز اجلنوب 
ربع نهائي دوري االأبطال ملدة 24 
ح�ضابه  عرب  الكاف  وقال  �ضاعة، 
الر�ضمي على »تويرت« اإنه مت تعديل 
 6 يوم  ليقام  الذهاب،  لقاء  موعد 
من   5 يوم  من  بدال  املقبل  اأفريل 
اأن تقام مباراة  نف�ض ال�ضهر، على 
من  بدالاً   13 يوم  مب�رص  االإياب 

تاأجيل  االأهلي قد طلب  12، وكان 
الطريان،  ظروف  ب�ضبب  املباراة 
االحتاد  مبواجهة  وارتباطه 
امل�رصي  الدوري  يف  ال�ضكندري 
ذات  ويف  اأفريل،   2 يوم  املمتاز 
بـ«الكاف«  م�ضدر  ك�ضف  ال�ضياق 
ذلك،  على  بناءاً  ا  اأي�ضاً تقرر  اأنه 
ربع  مباريات  بقية  مواعيد  تعديل 
يومي  لتقام  االأبطال  دوري  نهائي 

6 و13 بدالاً من 5 و12 اأفريل.
وكالت

 عينت با�شي وزنري ع�شوين جديدين
 يف مكتب مولودية اجلزائر

�سركة �سوناطراك جتدد 
الثقة يف قا�سي ال�سعيد

مولودية  لفريق  االإدارة  جمل�ض  هيكلة  �ضوناطراك  �رصكة  اأعادت 

اجلزائر، اأين جددت الثقة يف املدير الريا�ضي كمال قا�ضي ال�ضعيد 

رغم ف�ضل الت�ضكيلة يف التتويج باأي لقب هذا املو�ضم عقب خ�ضارتها 

اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  غرار  على  وخارجية  حملية  رهانات  عدة 

يف  حظوظها  ت�ضائل  جانب  اإىل  اجلمهورية  وكاأ�ض  العربية  الكاأ�ض 

لعب االأدوار االأوىل بالبطولة الوطنية واإنهاء املو�ضم باإحدى املراكز 

الثالث االأوىل املوؤهلة خلو�ض م�ضاركة قارية املو�ضم املقبل، وف�ضل 

املدير العام ل�ضوناطراك ولد قدور االحتفاظ بقا�ضي ال�ضعيد على 

راأ�ض النادي العا�ضمي باعتبار ال�رصكة البرتولية متلك اأغلبية اأ�ضهم 

اإىل جانب تدعيم املكتب بوجوه جديدة ويتعلق  العا�ضمي،  النادي 

االأمر بكل من زوبري با�ضي الذي مت تعيينه الناطق الر�ضمي للفريق 

ال�ضابق  الالعب  تعيني  بينما مت  للمولودية  االإعالم  بلجنة  واملكلف 

اإدارة »العميد«  عبد الوهاب زنري مناجري عام. يف املقابل، قررت 

متديد فرتة الرتب�ض التح�ضريي الذي يخو�ضه رفقاء الالعب اأمني 

�ضويبع مبركز الفندقة واالإطعام يف عني البنيان منذ اأول ام�ض والذي 

كان مربجما اأن يختتم اليوم بخو�ض مباراة ودية اأمام احتاد البليدة، 

املدرب حممد  بقيادة  الفني  الطاقم  رفقة  وبالتن�ضيق  االإدارة  لكن 

ال�ضدد  هذا  ويف  املقبل،  اجلمعة  الرتب�ض  اإنهاء  ف�ضلت  خمازين 

اأو  اخلمي�ض  تلعب  ثانية  ودية  مباراة  برجمة  عن  خمازين  يبحث 

قرار متديد  اأين جاء  االأندية،  اأحد  مع  االتفاق  انتظار  اجلمعة يف 

الرتب�ض بعدما قررت الرابطة املحرتفة لكرة القدم تاأجيل الداربي 

�ضمن  داي  ح�ضني  ون�رص  اجلزائر  مولودية  يجمع  الذي  العا�ضمي 

اجلولة 25 من البطولة الوطنية اإىل الرابع اأفريل املقبل عو�ض الثاين 
منه مثلما كان مربجما �ضابقا.

عي�شة ق.

تتفادى مواجهة املنتخب املغربي وت�شطدم 
بعمالقة القارة ال�شمراء

اجلزائر يف امل�ستوى الثاين 
حت�سبا ل�سحب قرعة الكان
جنا املنتخب الوطني من اإمكانية الوقوع يف جمموعة املوت 

ومواجهة منتخبات قوية، ولذلك بعدما تاأكد تواجده يف 
امل�ضتوى الثاين حت�ضبا لعملية �ضحب القرعة املتعلقة بنهائيات 
كاأ�ض اإفريقيا لالأمم املقررة بتاريخ 12 اأفريل املقبل يف م�رص 

التي حتت�ضن املناف�ضة القارية خالل الفرتة املمتدة من 22 
جوان اإىل 20 جويلية املقبل والتي �ضوف تعرف الأول مرة 

م�ضاركة جمموع 24 منتخبا بعدما قرر االحتاد االإفريقي لكرة 
القدم رفع عدد املنتخبات امل�ضارك والذي كان يف الطبعات 
ال�ضابقة 16 منتخبا، مت التعرف م�ضاء اأول اأم�ض على جمموع 
املنتخبات 24 املعنية بامل�ضاركة يف دورة م�رص بعد خو�ض 

املباريات الت�ضفوية، اأين ك�ضفت الكاف اأن اجلزائر �ضوف 
تتواجد بامل�ضتوى الثاين بعدما مت تق�ضيم املنتخبات 24 اإىل 
اأربع م�ضتويات وي�ضم كل م�ضتوى �ضتة منتخبات، حيث يتاأهل 

مبا�رصة �ضاحبي املركزين االأول والثاين باالإ�ضافة اإىل اأربع 
اأف�ضل منتخبات املركز الثالث. ولهذا الغر�ض فاإن اخل�رص 

�ضوف يتفادون مواجهة املنتخب املغربي، النيجريي واملايل 
الذين يتواجدون معها يف نف�ض امل�ضتوى اإىل جانب منتخبي 

غينيا والكونغو الدميوقراطية، لكن اأ�ضبال الناخب الوطني 
جمال بلما�ضي يجدون اأنف�ضهم يف »الكان« اأمام مواجهة 
منتخبات ال�ضنف االأول ويتعلق االأمر بكل من م�رص البلد 

عي�شة ق.املنظم، تون�ض، غانا، الكامريون وكوت ديفوار.
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فان ديك يو�سح �سبب �ل�سقوط �أمام �أملانيا
اأعرب فريجيل فان ديك قائد املنتخب الهولندي، عن حزنه من خ�سارة منتخب 

بالده اأمام اأملانيا بنتيجة 2/3 على ملعب »يوهان كرويف اأرينا« بالت�سفيات املوؤهلة 
لنهائيات كاأ�س الأمم الأوروبية »يورو 2020«، وقال فان ديك يف ت�رصيحات نقلتها 

�سحيفة »تيليغراف« الهولندية: »كنا نعلم اأنهم �سيقدمون م�ستوى كبريا اأمامنا، لكن 
تنظيم هولندا مل يكن بال�سكل املطلوب، كان يجب اأن يكون اأف�سل من ذلك بكثري«، 

واأ�ساف: »جنحنا يف العودة بال�سوط الثاين، لكن يف النهاية مل نح�سل على نقطة على 
الأقل، وهذا اأمر حمبط لنا بكل تاأكيد«، و�سجل الأهداف لأملانيا، �ساين يف الدقيقة 

15 وجنابري يف الدقيقة 34، و�سولز يف الدقيقة 90، بينما اأحرز هديف هولندا دي 
ليخت يف الدقيقة 48 وديباي يف الدقيقة 63، وبهذا النت�سار رفع منتخب اأملانيا 

ر�سيده اإىل 3 نقاط، من مباراة واحدة، وهو ذات ر�سيد هولندا بعد مباراتني بينما 
تت�سدر اأيرلندا ال�سمالية املجموعة الثالثة بر�سيد 6 نقاط.

بر�سلونة يحدد مفتاح �سم دي ليخت
ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين عن خطة بر�سلونة للتعاقد مع ماتيا�س دي ليخت مدافع 
اأجاك�س اأم�سرتدام الهولندي خالل �سوق النتقالت ال�سيفية املقبلة، وذكرت �سحيفة 
»�سبورت« اأن جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�سلونة، واألربت �سولري رئي�س العالقات 

املوؤ�س�سية للنادي �سيتوجدان اليوم يف اأم�سرتدام حل�سور اجلمعية العمومية لرابطة 
الأندية الأوروبية والتي تقام مرتني يف العام، واأ�سافت اأن رحلة رئي�س بر�سلونة 

لهولندا �ستكون ذو اأهمية كبرية، حيث من املتوقع اأن يناق�س فيها م�ستقبل دي ليخت،  
مفتاح ت�سهيل عملية ان�سمام دي ليخت، ويعتقد بر�سلونة اأنه �سيكون اأمًرا رائًعا 

بالن�سبة لتوديبو اأن يلعب يف فريق مثل اأجاك�س، ل�سيما واأنه يراهن على املواهب 
ال�سابة، بجانب اأنه قد يح�سل على عدد دقائق اأكرث يف دوري اأقل تناف�سية و�سعوبة 
من نظريه الإ�سباين، واأو�سحت ال�سحيفة اأن بارتوميو �سيتحدث �سخ�سًيا مع مارك 

اأوفر مار�س املدير الريا�سي لأجاك�س، من اأجل تقدمي العر�س واإغالق التعاقد مع 
دي ليخت قبل مناف�سات الدور ن�سف النهائي من دوري اأبطال اأوروبا. ي�سار اإىل اأن 

بر�سلونة يواجه مناف�سة قوية على التعاقد مع دي ليخت، يف ظل رغبة جوفنتو�س 
الإيطايل يف التعاقد مع الالعب.

�لكاأ�س �اليطالية قد ُتلعب يف �ل�سني

قال جايتانو ميت�سيكي رئي�س رابطة دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم اإنه من 
امل�ستبعد اإقامة مباريات من امل�سابقة يف ال�سني خالل امل�ستقبل القريب، لكن قد 

يتم نقل مباريات من كاأ�س اإيطاليا، واأو�سح ميت�سيكي لل�سحفيني: »ل اأعتقد اأننا ميكن 
اأن ن�سري يف هذا الطريق خالل ال�سنوات القليلة املقبلة ميكن مناق�سة اإقامة كاأ�س 

ال�سوبر، اأو بع�س مباريات كاأ�س اإيطاليا«، واقرتح اأوريليو دي لورينتي�س رئي�س نابويل، 
اإقامة بع�س اجلولت الفتتاحية من الدوري الإيطايل يف دول اأوروبية اأخرى، وقال: 
»اأود ا�ستخدام اأوت خلو�س بع�س مباريات الدوري يف اأوروبا، ملاذا ل نبداأ املو�سم 

يف باري�س ولندن وبرلني ومدريد اأو بر�سلونة«، واأ�ساف: »اجلماهري الإيطالية لن تفقد 
فر�سة ح�سور املباريات، ب�سبب وجود الكثري منهم على ال�سواطئ يف كافة الأحوال«.

ويف العام املا�سي، اأعلنت رابطة الدوري الإ�سباين عن خططها لإقامة مباراة بني 
اجلارين جريونا وبر�سلونة يف ميامي بالوليات املتحدة، لكن الحتاد املحلي عار�س 

الفكرة، بعد املوافقة عليها يف البداية، واعتادت اإيطاليا اإقامة كاأ�س ال�سوبر بني 
بطلي الدوري والكاأ�س يف اخلارج، وقد اأقيمت الن�سخة الأخرية يف ال�سعودية مطلع 

العام اجلاري. 

�ملان�سافت ي�ستعيدون �لكربياء على ح�ساب �لطو�حني
م�سيفتها  بتخطي  اأملانيا  جنحت 
اجلولة  يف   2-3 مثري  بفوز  هولندا 
املجموعة  مناف�سات  من  الثانية 
 2020 يورو  ت�سفيات  �سمن  الثالثة 
اأملانيا بقوة يف  اأم�س، وتقدمت  اأول 
ال�سوط الأول 2-0، عرب لريوي �سانيه 
و�سريجي غنابري 34، لكن يف ال�سوط 
الثاين عادت هولندا بالأداء والنتيجة، 
بوا�سطة ماتي�س دي  ثنائية  و�سجلت 
ليخت 48 وممفي�س ديباي 63، وحني 
بدا اأن املباراة تذهب للتعادل �سجل 
نيكو �سولز هدف الفوز للمان�سافت. 
ذاتها  املجموعة  من  اآخر  لقاء  ويف 
فازت اأيرلندا ال�سمالية على �سيفتها 

رو�سيا البي�ساء 2-1، �سجل للفائز جوين اإيفانز وجو�س ماغيني�س 87، فيما �سجل هدف اخلا�رص اإيغور �ستا�سيفي�س، اأما اأ�ستونيا 
فارتاحت هذه املرحلة.

الثانية من مناف�سات  اأم�س يف اجلولة  اأول  فاز منتخب بولندا على �سيفه منتخب لتفيا 2-0، خالل املباراة التي جمعتهما 
اأوروبا، و�سجل هديف املنتخب البولندي روبرت ليفاندوف�سكي  املجموعة ال�سابعة بالت�سفيات املوؤهلة لنهائيات بطولة اأمم 
يف الدقيقة 76، وكميل جليك يف الدقيقة 84، ورفع املنتخب البولندي ر�سيده اإىل 6 نقاط يف �سدارة الرتتيب، وظل منتخب 
لتفيا بال نقاط يف قاع الرتتيب، وكان املنتخب البولندي تغلب على النم�سا 1-0 يف اجلولة الأوىل، فيما خ�رص منتخب لتفيا 

اأمام مقدونيا 3-1.
املنتخب  وتقدم  املقدوين،  ب�سيفه  ال�سلوفيني  املنتخب  جمعت  التي  املباراة  على   1-1 التعادل  خيم  الثانية  املباراة  ويف 
ال�سلوفيني بهدف �سجله ميخا زايت�س يف الدقيقة 34، وتعادل اإيني�س بردهي ملنتخب مقدونيا يف الدقيقة 47، ورفع املنتخب 

املقدوين ر�سيده اإىل اأربع نقاط يف املركز الثالث، كما رفع املنتخب ال�سلوفيني ر�سيده اإىل نقطتني يف املركز الرابع.

توالياً  الثاين  فوزها  حمققة  اجليدة  نتائجها  بلجيكا  تابعت 
اأم�س  اأول   0-2 قرب�س  م�سيفتها  ح�ساب  على  املرة  وهذه 
�سمن  التا�سعة  املجموعة  مباريات  من  الثانية  املرحلة  يف 
ت�سفيات يورو 2020، وتربعت بلجيكا على ال�سدارة بر�سيد 
�ست نقاط عقب فوزها يف املباراة الأوىل على رو�سيا 1-3، 
واحتفل جنم ت�سيل�سي الإجنليزي املر�سح لالنتقال اإىل ريال 
مباراته  بخو�س  ممكنة  طريقة  باأف�سل  الإ�سباين  مدريد 
املئوية الدولية مع بالده، اإذ �سّجل الهدف الأول بينما جاء 
�سقيق  هازارد  ثورغن  ب�سناعة  بات�سوايي  من  الثاين  الهدف 

اإيدين.

بعدما  �رصيعاً  الفوز  نغمة  رو�سيا  ا�ستعادت  جانبها  من 
وقاد   ،0-4 كازاخ�ستان  مناف�ستها  اأر�سها  خارج  جتاوزت 
يورو  ت�سفيات  يف  الأول  للفوز  رو�سيا  ت�سري�سيف  دني�س 
حمل  الذي  الثالث  الهدف  و�سناعته  ثنائية  بت�سجيله   2020
توقيع دزويبا، وجاء الهدف الرابع بالنريان ال�سديقة ب�سبب 
بي�سبيكوف، لتقدم كازاخ�ستان اأداًء مغايراً لذلك الذي ظهرت 
عليه يف مباراتها الأوىل عندما ك�سبت ا�سكتلندا 3-0، ورفعت 
كازاخ�ستان  ر�سيد  ذات  نقاط  ثالث  اإىل  ر�سيدها  رو�سيا 
على  اأر�سها  خارج  تغلبت  التي  ا�سكتلندا  وكذلك  وقرب�س، 

�سان مارينو 2-0 بف�سل مكلني ورو�سيل.

ك�سف الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني لريال 
مدريد، عن موقفه من رحيل جنم الفريق امللكي خالل 

الفرتة املقبلة، وبعد معاناة خالل املو�سم احلايل وابتعاد 
عن الت�سكيلة الأ�سا�سية يف كثري من املباريات بعد رحيل 
زيدان، ارتبط ماركو اأ�سين�سيو بالرحيل عن ريال مدريد 

والنتقال اإىل ليفربول الإجنليزي وغريه من الأندية 
الأوروبية، وذكرت �سحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، اأن 

زيدان نفى التلميحات التي انت�رصت حول مغادرة اأ�سين�سيو 
لريال مدريد يف ال�سيف املقبل، وقال زيدان يف ت�رصيح 

مقت�سب نقلته ال�سحيفة: »لقد حتدثت اإىل اأ�سين�سيو 
واأخربته اأنه �سيكون اأ�سا�سًيا بالفريق، اأريده هنا معنا«، 

وكانت تقارير �سحفية اأ�سارت اإىل انفتاح النادي الأبي�س 
على فكرة رحيل اأ�سين�سيو، من اأجل جمع الأموال ل�سم 

�سفقات اأخرى.

بلجيكا تو��سل �النت�سار�ت ورو�سيا ت�سالح �جلماهري

ت�سريح زيد�ن يح�سم م�سري �أ�سين�سيو

لوف يك�سف �سبب تهمي�س روي�س �أمام هولند�
الأخرية من  الدقائق  البدلء حتى  روي�س على مقاعد  ماركو  اأملانيا، �رص و�سع لعبه  لوف مدرب منتخب  يواكيم  اأبرزها موقع »�سبورت1« قال لوف: وبداأ روي�س املباراة من مقاعد البدلء ومل يدفع به لوف �سوى قبل نهاية الوقت الأ�سلي بدقيقتني فقط، لينجح يف �سناعة مواجهة هولندا التي جمعت بينهما اأول اأم�س على ملعب يوهان كرويف اأرينا، يف الت�سفيات املوؤهلة لبطولة يورو 2020، ك�سف  اأمتكن من حل من جانبه، قال روي�س: »منذ يومي الأربعاء واخلمي�س كانت هناك م�سكلة ع�سلية طفيفة، لذا كان من الأف�سل البدء من املدرب الأملاين اأنه رف�س املخاطرة باإ�رصاك الالعب من البداية، لتفادي تفاقم الإ�سابة.»امل�سكلة كانت تكمن يف معاناة ماركو من اإ�سابة على م�ستوى الفخذ، ومل ي�ستطع امل�ساركة يف التدريب الأخري«، واأكد هدف الفوز يف اللحظات الأخرية ليفوز املان�سافت بنتيجة 3-2، وخالل ت�رصيحات  باأن  اآمل  لذا  90 دقيقة،  ال�سري على قدمي لأكرث من  اأ�ستطيع  باأنني ل  »�سعرت  واختتم:  البدلء«،  امل�سكلة خالل الأيام القليلة املقبلة والعودة للعب ب�سورة طبيعية جمدًدا«.مقاعد 
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طقو�س

عادات الكتابة لدى الروائي اليمني وجدي الأهدل
يف �سنوات درا�سته اجلامعية كان يكتب يف موا�سم المتحانات والآن يكتفي ب�ساعة واحدة بالنظر اإىل م�سريته الأدبية امل�ستمرة منذ العام 1997، حتى 
الآن، �سنجد اأن وجدي الأهدل واحد من قلة قليلة من الكّتاب اليمنيني الذين كّر�سوا حياتهم لفّن ال�سرد الأدبي. خالل اثنتني وع�سرين �سنة، اأ�سدر 

الأهدل اأربعة ع�سر عماًل بني الق�سة الق�سرية وامل�سرح والرواية، والأخرية اأحرز فيها جناحات لفتة كان اآخرها و�سول روايته »اأر�س املوؤامرات 
ال�سعيدة« اإىل القائمة الطويلة يف جائزة ال�سيخ زايد بدولة الإمارات- دورة العام 2018. ورغم ال�سري البطيء لالأدب اليمني نحو الإقليم والعامل، 

حظي عدد من ق�س�س وروايات الأهدل بالرتجمة حلواىل ثمان لغات. وبذلك �سار واحداً من اأولئك القلة الذين ُتذكر اأ�سماوؤهم وعناوين اأعمالهم 
عند اأي حديث عن الأدب اليمني، �سيما الق�سة والرواية.

تن�سر الو�سط هذه املادة 
باتفاق مع �سفحة »مواعيد 

اأخرية« على الفي�سبوك

نتعرف  �سوف  املقال  هذا  يف 
لدى  الكتابة  عادات  على 
يزال  ال  الذي  االأهدل،  وجدي 
رغم  فنه،  ملوا�سلة  يداأب 

ظروف احلرب الراهنة.
طاملا اهتم وجدي منذ بداياته 
املنا�سب  الوقت  باقتنا�ص 
موا�سم  يف  حتى  للكتابة 
االمتحانات اجلامعية واالأعياد 
موا�سم  كانت  حينها  الدينية. 
االآداب  كلية  يف  االمتحانات 
عنده  تتحول  �سنعاء،  بجامعة 
الأفكار  اإخ�ساب  موا�سم  اإىل 
الق�س�ص. لقد بلغ االأمر درجة 
اإذ  ماأزق«  »يف  نف�سه  وجد  اأنه 
مل يعد يعرف اأي مو�سم ينتظر 
وجد  الحقاً،  اأفكاره.  لتخ�سب 
�سالته يف �سهر رم�سان، حيث 
كان ي�ساعده ال�سوم يف اجللو�ص 

للكتابة عدة �ساعات. 

الرم�سانات البعيدة

البعيدة  الرم�سانات  تلك  يف 

ذلك  لكن  »بغزارة«،  كتب 
الفي�ص مالبث اأن جفت منابعه 
عنده  رم�سان  فتحول  اأي�ساً، 
املكثفة.  للقراءة  فر�سة  اإىل 
بعد ذلك عرث على ما اعتربها 
�ساعدته  ن�سيحة«  »اأهم 
»هذه  وجدي:  يقول  ككاتب؛ 
الروائي  من  اأتت  الن�سيحة 
اإرن�ست همنغوي الذي قال مبا 
معناه: ال تكتب كل ما يف ذهنك 
�سيئاً  ادخر  ولكن  دفعة واحدة 
من ع�سري الكتابة لليوم التايل. 
ال  التي  الن�سيحة  هذه  ومغزى 
يف  نندفع  اأال  هو  بثمن،  تقدر 
اإىل  ن�ستنفدها  حتى  الكتابة 
فعلنا  اإذا  الأننا  قطرة،  اآخر 
ذلك �سياأتي اليوم التايل ونحن 
وهكذا  نفعل.  ماذا  نعرف  ال 
الوقت  من  الكثري  ي�سيع  قد 
ونحن نحاول االإم�ساك بطرف 
اخليط من جديد، ورمبا نفقد 
في�سيع  للكتابة  املزاج احل�سن 

العمل برمته«.
�ساعة  يكتب  اأن  قرر  هكذا 
اعتاد  وقد  اليوم.  يف  واحدة 
يف  ال�ساعة  هذه  تكون  اأن 
�ساعة  خ�س�ص  بينما  النهار، 

للقراءة.  م�ساًء  �ساعتني  اأو 
فهو  لديه  الكتابة  طق�ص  اأما 
وبني  بينه  فرقاً  فيه  يرى  ال 
من  »كوب  الكّتاب؛  من  كثريين 
واملو�سيقى  للرتكيز  القهوة 
اخلفي�سة ال�سوت للتخل�ص من 
التوتر«. واإىل ذلك، اعتاد اأثناء 
اأمامه  �ساعة  ي�سع  اأن  الكتابة 
اأو يف مع�سمه. فهو ال ي�ستطيع 
اجللو�ص على الكر�سي الأكرث من 
�ساعة، يف و�سعية تركيز ع�سبي 
عايل الوترية، لفعل »�سيء لي�ص 
احلقيقية«.  باحلياة  عالقة  له 
ي�سيف وجدي معلقاً على هذه 
نف�سك  تف�سل  »اأنت  احلالة: 
وحتاول  اخلارجي  العامل  عن 
ال�سفر داخل اأفكارك اخلا�سة، 
تلغي همومك وم�ساكلك لت�سنع 
اأ�سياًل وموؤثراً؛  م�سهداً درامياً 
ل�سببني:  فظيعة  مهمة  هذه 
يرغمك  اأحد  ال  الأن  االأول 
الذهني  اجلهد  هذا  بذل  على 
ال�ساق، والثاين الأن ما �ستح�سل 
من  اجلهد  هذا  مقابل  عليه 
–بو�سفه  املادية  الناحية 
�سئيل  للمجتمع-  توؤديه  عماًل 

جداً اأو معدوم متاماً«. 

املاأ�ساة امل�ساعفة

نواة  تت�سح  النقطة،  هذه  عند 
الكاتب،  يعي�سها  التي  املاأ�ساة 
واأن تكون كاتباً يف بلد ال يعترب 
�سياقات  يف  اأ�سا�سياً  االأدب 
هذه  ت�سبح  فيه،  النا�ص  حياة 
ذلك،  رغم  م�ساعفة.  املاأ�ساة 
االأهدل  وجدي  جتربة  تبدو 
فهو  ملهمة؛  ال�سياق  هذا  يف 
من ناحية، مل ي�ست�سلم الإغراء 
املاأ�ساوية التي دفعت بكثريين 
لرثاء  ال�سبخة  االأر�سية  اإىل 
اأخرى،  ناحية  ومن  الذات، 
اجلهد  من  املزيد  كر�ص 

واالإ�رصار لال�ستمرار يف فنه.
يف الفرتات التي ال ي�سعر فيها 
بح�سور مزاج الكتابة، ميار�ص 
وجدي متارين يومية عن طريق 
كتابة املقاالت، وتلك طريقته 
جابرييل  �سماه  ما  لتجنب 
يد  برودة  ماركيز  غار�سيا 
باأن  يرى  هو  واإجماالً  الكاتب. 
الريا�سي  »مثل  متاماً  الكاتب، 
املحافظة  عليه  يجب  الذي 
بحاجة  البدنية،  لياقته  على 
لتفادي  يومي«،  تدريب  اإىل 

تعرث اأ�سلوبه االأدبي اخلا�ص.
العامل،  يف  االأدباء  غالبية  مثل 
الرواية  االأهدل  وجدي  يكتب 
كتابة  لكن  الق�سرية،  والق�سة 
من  اأ�سهل  له  بالن�سبة  الرواية 
الق�سة. ففي االأوىل »ت�ستيقظ 

�سباحاً واأنت تعلم من اأين تكمل 
الق�سرية،  الق�سة  اأما  عملك، 
فعليك يف كل مرة اأن ت�ستيقظ 
وتبداأ واحدة اأخرى من جديد 
واأنت متوتر للغاية حتى تتمكن 
االأوىل. حني  كتابة اجلملة  من 
نكتب رواية يحدث هذا التوتر 
كتابة  عند  فقط،  واحدة  مرة 
وبعد  االفتتاحية،  اجلملة 
تلقاء  من  الدوالب  يدور  ذلك 

نف�سه«.
تعرث  الكتابة  »دوالب«  اأن  غري 
ال�ساملة  احلرب  اندلعت  منذ 
�سنوات.  اأربع  قبل  اليمن  يف 
الذين  اليمنيني  من  وكغريه 
»قلبت  وطاأتها،  حتت  يعي�سون 
على  راأ�ساً  �سيء  كل  احلرب 
عقب« يف حياتهم. تلك ال�ساعة 
التي اعتاد اأن يكتب فيها خالل 
اأن  بدون  متر  �سارت  النهار، 
اأيام.  لعدة  �سيئاً  فيها  يفعل 
كان  التي  امل�ساء  و�ساعات 
يخ�س�ص منها واحدة اأو اثنتني 
حفاظاً  عنها  تخلى  للقراءة، 
على ب�رصه من التلف يف �سوء 
�سار  اأنه  يعني  وذلك  ال�سموع. 
�ساعات  لتق�سيم  م�سطراً 
اأو  يريد  �سيء  كل  على  النهار 
وعالوة  فعله.  عليه  يتوجب 
الكلمات  اأ�سبحت  ذلك،  على 
تتال�سى »ب�سبب فقدان ال�سعور 

باال�ستقرار«.

الكتابة يف اأجواء احلرب

جمموعة  اإ�سداره  وبرغم   
ق�س�سية ورواية خالل �سنوات 
يرى  اأنه  اإاّل  املا�سية،  احلرب 
يف من يكتبون رواية يف اأجواء 
قرروا  »اأ�سخا�ص  احلرب، 
»كتابة  معنوياً«.  االنتحار 
�سنوات  اإىل  حتتاج  مثاًل  رواية 
الرتاكمي،  اليومي  اجلهد  من 
جهداً  لي�ص  اجلهد  وهذا 
ذهني  جهد  هو  بل  ع�سلياً، 
من  عالية  درجة  وعلى  خالق 
وعليه،  واالأ�سالة.  االبتكار 
حالة  يعي�ص  جمتمع  اأّي  فاإن 
البيئة  اأن يوفر  حرب ال ميكنه 
يف  الرواية«.  لكتابة  املنا�سبة 
)الكاتب(  »يبقى  كهذه،  اأجواء 
اإطار  �سمن  فقط  بج�سده 
اأن  فعليها  روحه  واأما  احلرب، 
ي�سمي  البع�ص  بعيداً.  ترفرف 
ولكن  الواقع،  من  هروباً  هذا 
الت�سمية ال�سحيحة هي هروب 
وم�ساكله  نف�سه  من  االإن�سان 

وقدره«.
هناك مقولة للكاتب االأروغواين 
كارلو�ص لي�سكانو يتحدث فيها 
اثنان:  دوماً  »الكاتب  اأن  عن 

اخلبز  ي�سرتي  الذي  ذلك 
االت�سال  ويجري  والربتقال، 
عمله،  اإىل  ويذهب  الهاتفي، 
ويدفع فاتورة املاء والكهرباء، 
ذلك  واالآخر  اجلريان؛  ويحّيي 
للكتابة.  نف�سه  يكر�ص  الذي 
االأول ي�سهر على حياة )االآخر( 
العبثية واالنعزالية. اإنها خدمة 
يوؤديها بكل �رصور، لكنه �رصور 
التوق  الأن  فقط؛  ظاهري 

لالندماج يظل موجوداً«. 

حد�س كارلو�س لي�سكانو

ال يبدو اأن وجدي االأهدل يتفق 
لي�ص  املقولة.  هذه  مع  متاماً 
فقط، الأنها ت�سف حال الكاتب 
بال  حلياة  الطبيعي  الو�سع  يف 
حرب، بل الأن ذلك »م�ستحياًل«، 
�سواًء  له،  بالن�سبة  االأقل  على 
مقولة  مع  اختلفنا  اأو  اتفقنا 
اأن  راأيكم  ما  اأعاله،  لي�سكانو 
لتعليق  التايل  احليز  نخ�س�ص 
لنف�سه  وجدي عليها وتو�سيفه 

ككاتب وكاإن�سان اأوالً:
علّي  يتعرف  �سخ�ص  »اأّي 
الكاتب  ذلك  اأنني  ي�سدق  لن 
للمتاعب  املثري  امل�ساك�ص 
ال�ستائم  كل  تقريباً  نال  الذي 

اإىل  التكفري  من  املتوفرة، 
كاتب  اإنني  بالقول  التحقري 
الرخي�سة.  االإثارة  عن  يبحث 
الأنني  جيد،  هذا  يل  بالن�سبة 
حمافظ،  �سخ�ص  الواقع  يف 
خمتلف  )الكاتب(  ذاك  ولكن 
ال  الذي  ن�سفي  اإنه  متاماً. 
م�س�ص،  على  اإاّل  به  اأعرتف 
اأكره  اإنني  فقط.  الورق  وعلى 
االأمر.  بهذا  الغرباء  يعلم  اأن 
بني  االندماج  فكرة  لذلك 
اأن  بب�ساطة  تعني  ال�سخ�سيتني 
تكون جمنوناً واأفعالك خارجة 
حد�ص  لقد  ال�سيطرة.  عن 
ب�سورة  لي�سكانو  كارلو�ص 
الُكتَّاب؛  مب�ساعر  �سحيحة 
الرهبنة  حلياة  موجود  التوق 
كاتب،  اأّي  حلم  هذا  الكاملة. 
فالروائي  م�ستحيل.  هذا  لكن 
والقا�ص بحاجة اإىل االحتكاك 
املزيد  ليع�رص  بالب�رص  اليومي 
اأن  واحلل  الكتابة.  زيت  من 
لفرتة  الرهبنة  جتربة  نخو�ص 
ثياب  نخلع  ثم  يومياً،  موؤقتة 
لنعا�رص  بعيداً  ونلقيها  الراهب 
يعني  وهذا  حولنا.  من  العامل 
الكتابة،  جتربة  عاي�ص  ملن 
بني  الروحي  التمزق  من  حالة 
عامل الداخل وعامل اخلارج«. 
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ر�ؤى

�ملجتمع و�لدولة وقادة �لر�أي 
لو متح�سنا يف اللغة املطالبية التي حترك قطاعا �ا�سعا من 

التنظيمات املهنية ،�النقابية �الطالبية لو جدنا اأن اللغة لي�ست 
بالعنف الذي يراه البع�س �لي�ست لغة للتهويل �اإمنا هي لغة 

»الظرف » �مطلب »احلال » مبعنى اأدق اأنها »لغة تطالب اجلهة 
امل�سوؤ�لة بحل اأ� ت�سوية اأ��ساع �سابقة اأ� حالية ...« �هذا يجب اأن 

تفهمه الإدارة ممثلة يف اإطاراتها التي حتا�ر الطرف املطالب .

بقلم حممد مر�اين 
باحث �كاتب

هذا  وفق  بحاجة  اإننا 
اإىل  بحاجة  التو�صيف 
بني  م�صرتك  معنوي  عقد 
منه  يطلب  ومن  »املطالب 
ويرتكز   « املطالب  جت�صيد 
هناك  تكون  العقد  هذا 
» حتفظ  »الطرفني  بني  لغة 
»الكيان » وتعزز » اال�صتقرار 
ال�صيا�صية  اأبعاده  يف   «
واالجتماعية وهذه اللغة هي 
لغة خطاب ر�صمي يجب ان 
امل�صوؤولة  القطاعات  تتبناه 
التنظيمات  كل  اجتاه 
النقابية والطالبية واملهنية 
مطالبة  االأخرية  وهذه 
امل�صتوى  ذات  وفق  اأي�صا 
اللغة  وتكري�س هذه  بانتهاج 

احل�رضية يف اأبعادها .
لو اجته الطرفني » االإدارة » 
واجلهة التي تطالب اإىل تبني 
لغة تعزز من ا�صتقرار الدولة 
يف  هامة  كقيمة  وجعلها 
يتم  اأي مطالب  فوق  احلياة 
تدابري  اإطار  يف  بها  التكفل 
للطرف  مقنعة  واإجراءات 
اأمام  اأنف�صنا  لوجدنا  االأخر 
الوطني  حالة من االن�صجام 
البع�س  يريد  الذي  الهام 

الوقت  هذا  يف  به  العبث 
بعد االأمن واال�صتقرار الذي 
مدار  على  البالد  عا�صته 

ع�رضين �صنة .
اأننا يف حاجة لبناء ج�رض من 
خمتلف  بني  البناء  التوا�صل 
مكونات اجلبهة االجتماعية 
وموؤ�ص�صات الدولة يرتكز هذا 
على  التوافق  على  اجل�رض 
لغة للتخاطب تعزز من قيم 
والتوا�صل  والتفاهم  احلوار 
يف  واالن�صجام  والتعاون 
التي  الوطنية  الوحدة  اإطار 
ت�صب فيها كل القناعات ولو 
كلفت كل جهة ر�صمية بحل 
ونقاباتها  ان�صغاالت عمالها 
�صلم  احرتام  اإطار  يف 
يف  وا�صتثمرنا  االأولويات 
واالإعالم  االت�صال  و�صائل 
القيم  هذه  لتمرير  الفعالة 
لقطعنا  �صلفا  اإليها  امل�صار 
االن�صجام  من  هاما  و�صطا 

الوطني البناء .
التي  الوطني  التخاطب  لغة 
ترتكز على احلوار واحلفاظ 
على الكيانات القوية للدولة 
عن  الدفاع  على  وال�صهر 
مكا�صبها واالحتاد على بعثها 
يف القلوب واملمار�صات اأكرث 

ما نحتاجه اليوم يف بالدنا

الإعالم منرب ات�سال 
��عي 

خالل  من  واملالحظ 
االأخري  ال�صعبي  احلراك 
�صيا�صي  طابعه  يبقى  الذي 
و�صائل  اأن  االأوىل  بالدرجة 
اإعالمنا مل ت�صتغل بعد رغم 
بو�صلة  �صبط  يف  تداركها 
خدمة  و�صمان  املعاجلة 
ال�صياق  تواكب  عمومية 
املالحظ  والغاية  والظرف 
اأن و�صائل االت�صال واالإعالم 
ن�رض  على  ت�صتغل  ال  االآن 
واإدراك  باحلالة  الوعي  قيم 
الرموز  على  احلفاظ  معنى 
جزء  وهذا  واملكا�صب 
املوجود  امل�صكل  من 
االإعالمي  م�صهدنا  يف 
االإعالم  منابر  ركزت  فلو 
احلوار  ح�س  تنمية  على 
القناعات  جميع  بني  البناء 
يف  املوجودة  ال�صيا�صية 
ن�رض  ومت  ال�صيا�صة  ال�صاحة 
على  ترتكز  اإعالمية  ثقافة 
يف  ي�صمى  ما  ا�صتدعاء 
ب«قادة  االإعالم  اأدبيات 
الراأي » لوجدنا اأنف�صنا اأمام 
اأداء اإعالمي تعددي بامتياز 
الرتكيز  فقط  منه  يطلب  ال 
اأحادية  معاجلة  زاوية  على 

وحيثيات  العمق  عن  التعرب 
االنتباه  ويجب  احلراك 
االإعالم  منابر  اأن  اإىل 
ال�صحفيني  وحتى  التقليدي 
ا�صتخدام  يف  البارعني 
التوا�صل االجتماعي  مواقع 
من  نوع  بتكري�س  مطالبون 
على  احلفاظ  نحو  الوعي 
اللغة  الوطن حتى ولو كانت 
على  ال�صائدة  املطالبية 

واجهة امل�صهد .
اأهم  من  اأن  واملعلوم 
وظائف و�صائل االإعالم بناء 
م�صهد  يرثي  واع  عام  راأي 
دمقرطة  ويكر�س  التعددية 
العامة واملوؤ�ص�صاتية  احلياة 
اهتمام  عدم  اأن  اأرى  واإنني 
منابر  يف  االإعالميني 
وعي  ن�رض  مبعطى  اإعالمنا 
القيم  على  احلفاظ  نحو 
حول  الفر�صة  اإتاحة  ثم 
الطبيعي  ال�صاخن  النقا�س 
العامل  دميقرطيات  يف 
ال�صيا�صي  الواقع  حول 
�صبيل  على  واالجتماعي 
االهتمام  عدم  اأن  املثال 
قد  الهام  املعطى  بهذا 
واحد  م�صهد  اأمام  يجعل 
القلق   . »االحتقان  عنوانه 
وهي   « العداء   , التع�صب   ,
مظاهر قد تعيق اأي ا�صتقرار 

�صيا�صي واجتماعي .

جيل جديد من ال�سباب 
خطابه مغاير

واملالحظ اأن قطاعا وا�صعا 
يوؤ�ص�س  الذي  ال�صباب  من 
االآن حلراك مطالبي ال يفقه 
اإال ا�صتخدام مواقع التوا�صل 
عن  بالتعبري  االجتماعي 
اأفكاره وتطلعاته وان�صغاالته 
وال�صلطات فعال تاأخرت يف 

جديد  جيل  مع  التعاطي 
اإىل  الذي مييل  ال�صباب  من 
منه  وياأخذ  االأزرق  الف�صاء 
يف  هاما  حيز  االأخري  هذا 
علينا  وكان  واجلهد  الوقت 
مكثف  توظيف  اإىل  االجتاه 
التي  االت�صال  و�صائل  لكل 
لنلزم  ال�صباب  ي�صتخدمها 
با�صتخدامها  امل�صوؤولني 
حياة  من  اأكرث  واالقرتاب 
املو�صوع  وهذا  ال�صباب 
احلديث  فيه  يطول  بالذات 
والتناول الأن اأبعاده �صيا�صية 
االأوىل  بالدرجة  وات�صالية 
عن  يعربون  ال�صباب  فهوؤالء 
وينتظرون  وتطلعات  اأفكار 
يف نف�س الوقت من يالم�س 
وينقل  االهتمامات  هذه 
ال�صباب  منابر  التفاعل عرب 
اإىل  انتبهنا  ولو  االت�صالية 
ال�صباب  خطاب  اأن  م�صالة 
اقتناعه  وعدم  اجلديد 
االأداءات  من  بالكثري 
امل�صتوى  على  املوجودة 
املحلي واملركزي وان�صغاله 
الف�صاء  خارج  اأخرى  باأمور 
الر�صمي واالأحداث اجلارية 
نعد  مل  اأننا  الأدركنا  حوله 
فعالة  ات�صال  حلقة  منلك 
مع قطاع وا�صع من ال�صباب 
مظلة  خارج  يتحرك  الذي 
يف  يتواجد  وال  املوؤ�ص�صات 
مثال  الر�صمية  التظاهرات 
الر�صمي  االإعالم  يتابع  وال 
الواقع  هذا  فان  وبالتايل 
من  ننقله  مبا  ال�صباين 
ان  يوؤكد  حراكه  تفا�صيل 
ال�صلطات ال تت�صل بال�صباب 
وال ال�صباب يت�صل بال�صلطات 
وحني اأحتدث عن ال�صلطات 
له  م�صوؤول  اأي  اق�صد  فانا 
�صفة ر�صمية و�صفة التمثيل 
من  الكثري  وجد  وبالتايل 

اأمام  اأنف�صهم  امل�صوؤولني 
جيل من ال�صباب ال يعرفون 
يومياته  عن  وال  عنه  �صيئا 

واجتاهاته وتطلعاته

مل ن�ستثمر يف 
مرجعيات الراأي

واملالحظ اأن لغة االحتقان 
مهما  اأطراف  بني  والت�صنج 
واجتماعية  �صيا�صية  كانت 
قد تزيد حدته ب�صبب غياب 
معطى هام وهو غياب قادة 
راأي يج�صدون ثقافة التوازن 
ويبنون م�صاحة هامة للوعي 
النقا�س  ويحيدون  اجلمعي 
منابرهم  من  ويتحدثون 
ومكانتهم  الوظيفية 
على  وقادرون  االجتماعية 
االإقناع واإ�صافة جرعة هامة 
اأي  من القيم االأخالقية يف 
حراك اأو اأداء اأو ت�صويب اأي 
م�صار وو�صائل اإعالمنا التي 
�صنوات  ت�صتغل  اأعمم مل  ال 
قادة  يف  اال�صتثمار  على 
خماطبة  على  قادرون  راأي 
ال�صباب  من  جديد  جيل 
اهتماماته  من  واالقرتاب 
وتطلعاته  وان�صغاالته 
من  جزء  هذا  اأن  اأرى  واأنا 
اأن  يجب  التي  االأخطاء 
على  القائمون  يتحملها 
االإعالم  منابر  من  العديد 
من  الكثري  ورطوا  الذين 
النا�س يف ثقافة »الت�صطيح 
 « الدولة  ق�صايا  ومتييع 
»الكيان  لغة  على  وللحفاظ 
بني املجتمع والدولة يجب 
اأن يكون هناك طرف ثالث 
 « الراأي  »قادة  وهم  هام 
اأدبيات  من  مفهوم  وهو 
�صياق  يف  املن�صية  االإعالم 

املمار�صة 
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الكاتب و ال�ساعر لزهر جزار يفتح قلبه لـ "الو�سط"

ال�شعر يعيد ت�شكيل 
اإن�شانية االن�شان

الأ�ستاذ لزهر جزار كاتب مبدع يلجاأ اإىل الكتابة كلما دعاه الإلهام ، ويتنقل بني 
الق�سيدة النرثية والق�س�س الق�سرية ، اأين ينحت حروفا من رحم الآهات  ومن 

اأعماق الواقع اجلزائري ، مربي ومفت�س اإدارة املدار�س البتدائية  من مواليد 1968 
بب�سكرة باجلنوب  ال�سرقي اجلزائري ، يبوح  قلمه ب�سدق ـ وينزف دمَا ومطرا نافعا 
، يتدفق مداده  بعفوية الطفل الذي يع�سق احلرية ، ويريد التخل�س من اإح�سا�سه 

بالتمركز على الذات ، يداعب احلروف الأبجدية وهو يعزف �سمفونية الفرح ، 
كتب خرب�سات باألوان عديدة وهو يبتغي  الر�سا ،و ال�ستقرار، و التغيري.

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

فقد  متوا�ضعة  الأدبية  م�ضريته 
امللتقيات  من  العديد  يف  �ضاركت 
واجلل�ضات واملقاهي الأدبية  التي 
غرار  على  اجلمعيات  تنظمها 
بب�ضكرة  الكتاب اجلزائريني  احتاد 
وبيت ال�ضعر اجلزائري فرع ب�ضكرة 
وكذا بع�ص اجلمعيات التي تخت�ص 
الرئي�ضية  واملكتبة  الطفل  باأدب 

للمطالعة العمومية.

ما الذي دفع بك اإىل 
عر، وما هي  كتابة ال�سِ

املوؤثرات التي كانت 
ال�سبب يف ذلك؟

لي�ص  ال�ضعر  كتابة  اإن  احلقيقة  يف 
بالأمر ال�ضهل ، ولكن عندما يكون 
من  جزءا  ويروي  يتحدث  ال�ضعر 
اأو  اآهاتك  اأو  م�ضاكلك  اأو  حياتك 
ذلك   اأو...فان  اأ�ضدقاءك   عن 
هو الدافع الأ�ضا�ضي للبوح عن كل 
ال�ضادقة  وامل�ضاعر  الأحا�ضي�ص 
فالقلم  موؤثر،  باأ�ضلوب  واملكبوتة 
ما�ضية  حروفا  ينحت  ال�ضارخ 
قوية  املوؤثرات  كانت  اإذا  ويبدع 
كفقدان  قا�ضية  والظروف   ،
العاطفي  اأو  النف�ضي  التوازن 
وعدم التكيف مع الو�ضط املعا�ص 
واملليء بالكثري من املتناق�ضات ، 
وخا�ضة عند فقدان اأغلى الأ�ضياء 
واحلرمان منها. فدائًما يُ�ضبح حل 
امل�ضكالِت اأ�ضهل عندما نتقا�ضمها 
د اإخراج ما يف  مع غرينا. ، فُمجَرّ
اأف�ضل  من ال�ضعر يجعلك  جوفك 
امل�ضكلة  اأَنّ  مع  راحة؛  واأكرث 
ل! اجعِل الكتابة ملجاأك  حُتَ مل 
عندما  دائًما.  الوحيد  ومتنّف�ضك 
لن  ال�ضعر �ضديقتك  تُ�ضبح كتابة 

ت�ضعر معها بحرٍج اأو قلق.

كل مبدع له حكايته 
ه الأّول،  احلميمة مع ن�سّ

الن�س الذي وِلَد من 
حيُث ندري ول ندري، 

ماذا عن خطوتك الأوىل 
يف اأر�س الكتابة؟

وحكايات  حكاية  مبدع  لكل  طبعا 
ن�ص  اأول  مع  وخا�ضة  حميمية 
خّطه قلمُه وهو يف مرحلة ال�ضباب 
 ، ذاته  عن  يبحث  كان  حيث   ،
بعيدا  مكبوتاته  عن  للبوح  وي�ضعى 
الزمان  يختار  حيث  الأنظار  عن 
قلمه  لينزف   ، بعناية  واملكان 
مدادا باألوان خمتلفة ح�ضب حالته 
هذا  ومن   ، والجتماعية  النف�ضية 
اخلطوات  اأخطوا  بداأت  املنظار 
يف  واأنا  الكتابة   عامل  يف  الأوىل 
ع�رشة  ال�ضاد�ص  يتجاوز  ل  �ضن 
�ضنة ، رغم اأين ماكنت اأح�ضب اأنني 
خرب�ضات   فكانت   ، وا�ضتمر  اأوفق 
يف  والعفوية  بال�ضدق  ات�ضمت 
يف  الإنتاج   يف  والغزارة  التدفق 
موا�ضيع �ضبابية  بحثا عن الن�ضف 
اإىل  الهروب  وحماولة   ، الآخر 
،رغم  امُل�ضيئة   الأخرى  ال�ضفة 
كانت  التي  الجتماعية  التن�ضئة 
 ، باللتزام واحلياء واخلجل  تت�ضم 
ف�ضاركت يف العديد من املجالت 
 ، الأدبية  وامل�ضابقات  املدر�ضية 

اأين متر�ضت قليال على الكتابة.

ماذا بقي يف ذهنك 
من اأجواء وذكريات 

الق�سيدة الأوىل؟ ومن 
هو �ساعرك الذي اأثر 

بتجربتك ال�سعرية من 
العامل العربي، وهل 
تعتقد اأن هناك اآباء 

�سعريني لك؟

غريبة  اأ�ضبحت  الأوىل  الق�ضيدة 
اإىل حد ما يف ظل عزوف القارئني 
من  النوع  هذا  عن  والنا�رشين 
الأدب ، وتوجههم اإىل اأنواع اأخرى 
كالرواية والق�ضة والق�ضيدة النرثية 
رواجا  األقت  التي  احلر  وال�ضعر 

وت�ضجيعا من اجلميع.
يف  اأثر  الذي  �ضاعري  عن  اأما 
احلديث  ال�ضعر  فطاحل  فهم   :
اأمثال  ال�ضاعر الفل�ضطيني حممود 
�ضاكر  وبدر   ، ونزار قباين  دروي�ص 
فهم  املالئكة.  ونازك   ، ال�ضياب 
لهم  القراءة  اأَمُل  ول  مرجعي 
وحرفهم  خيالهم  مع  وال�ضفر 

الراقي.

�سدر لك اأول اإ�سدار 
عن دار املثقف بباتنة 
حتت عنوان اعرتافات 

...بالأحمر ، يبدو هذا 
العنوان اإ�سقاطا علَيّك 

وعلى �سخ�سيتيك، 
وبالن�سبة للق�سائد، 

يبدو يل اأن الق�سيدة  
ُتنح اأ�سًما معيًنا،  خل 
ممكن ان تقربنا اأكرث 

عن هذا ال�سدار 
اجلميل وامل�سوق  وما 
مو�سوعاته وما الذي 
حاولت اأن ت�سيقه من 

خالله ؟

باكورة   هو  ...بالأحمر  اعرتافات 
ونفحات   ، ال�ضادق  الإبداع  
وخواطر �ضعرية تدفقت يف اأزمنة 
واأمكنة  متنوعة ، خطها قلم كان 
 ، ال�رشاخ  ياأبى  ل  و�ضامتا  اأ�ضريا 
وخجول يعي�ص يف الزاوية املظلمة 
احلرف  يع�ضق  من  هتف  اأن  اإىل   ،
بديوان  طبعها  ب�رشورة  الراقي 
كذلك  اأح�ضبه  ل  كنت  متوا�ضع 
كتبته  مما  بع�ضا  فيه   جمعت   ،
، ديوان يحتوي  منذ ع�رشين �ضنة 
الواقع  عمق  من  ق�ضيدة  على39  
 ، الرف�ص  ن�ضج اخليال، فيها  ومن 
واحل�رشة   ، والعرتاف   ، والعتاب 
 ، واحلنني  وال�ضوق   ، والفرحة   ،

واحلب ، والوطن ...
فقد حاولت اأن اأتنف�ص حرفا واأبوح 
مبا اأح�ُص به على �ضجيتي ، واأطمع 
وخا�ضة  للقارئ  الروؤى  اأقرب  اأن 
بع�ص  يف  معي  ي�ضرتك  الذي 
واأفتح   ، وظرويف  واآهاتي  اأ�ضجاين 
نافذة الأمل ولو لبع�ص اللحظات ، 

فاتخذت الورق والقلم لأقدم بع�ص 
اإح�ضا�ضا  ميلكون  ملن  الو�ضفات 
ولكن   احلرف  ويتذوقون  مرهفا 

باأ�ضلوب ب�ضيط

هل خططت  للديوان 
قبل كتابته، اأم  قمت 

بتجميع بع�س الق�سائد 
التي يربطها ن�سيج 

واحد؟

اأنه  اأظن  اأكن  ، مل  القول  اأ�ضدقك 
من  بع�ضا  فيه  واأجمع  يوم  ياأتي 
كنت  لأنني   ، خرب�ضاتي  و  ذاتي 
 ، املبكر  الإق�ضاء  بطعم  اأح�ص 
هي  والن�رش  والطبع  الكتابة  واأن 
الغوغائيني  لبع�ص  خا�ضة  ملكية 
مل  لذلك   ، ب�ضغف  يحتكرونها 
اأفكر اأبدا يف اإ�ضدار ديوان اأو طبع 
منتوج اأدبي  يف ظل هذه ال�ضيا�ضة 
رغم  لذلك  اأبدا  اأخطط  ومل   ،
احل�ضور  على  مواظبا  كنت  اأنني 
الأدبية  واللقاءات  اجلل�ضات  لكل 
اىل   ، ب�ضكرة  التاريخية  مبدينتنا 
اأين  الفرتا�ضي  العامل  دخلنا  اأن 
تعرفنا على اأنا�ص مفعمني بالأمل 
والتحدي فكان لنا �رشف التوا�ضل 
 ، الطبع  مع  رحلتي  لتبداأ  معهم 
الن�رش  دور  من  بالعديد  فات�ضلت 
دار املثقف  تر�ضيت على  اأن   اإىل 
ق�ضائدي  بتجميع  فقمت  الراقية 
يف  ن�ضيجها  باختالف  املتوا�ضعة 
كتاب من حوايل 80 �ضفحة.فكان 

مولودي الأول.

دعنا نتحدث عن 
ال�سعر.. هل اأنت مع 

فكرة اأن ال�سعر نخبوي 
وهذا ما يف�سر عزوف 

النا�سرين عنه؟

نخبويا  ال�ضعر  ولزال  كان  نعم 
يكتبه  ويقروؤه القليل ، فهو يقت�رش 
على الفئة الذواقة للجمال والإيقاع 
واملو�ضيقى ، الأ�ضباب كثرية منها 
منتوجا  باعتباره  الكتاب  و�ضعية 
الإقبال  قّل  ثمنه  غال  اإذا  �ضلعيا 
الدولة  �ضيا�ضة  اقتنائه ومنها  على 
اخلرقاء يف جمال اإنتاج الكتاب... 
هذا اإ�ضافة اإىل املناف�ضة ال�رش�ضة 
العالم  و�ضائل  متار�ضها  التي 
والب�رشية  ال�ضمعية  باختالفها 
الذكية  تف  والهوا  والو�ضائط  
ف�ضال  الإلكرتونية...  والألواح 
لدى  املعريف  امل�ضتوى  تديّن  عن 

خريجي اجلامعات.

هل انقر�س ال�سعر 
احلقيقي الذي يحيي 

القلب؟ وكيف ترى 
امل�سهد ال�سعري العربي 

اليوم؟

ال�ضعر  باأن  جنزم  اأن  ميكن  ل 
القلوب  يحي  الذي  احلقيقي 
انقر�ص ، ولكن تراجع لعدة اأ�ضباب 
زمكانية وثقافية ويف اإطار العوملة 
املعلومات،  يف  املذهل  والت�ضارع 
اأثرت   ، للحياة  املادية  والنظرة 
وتاأثريه  ال�ضعر  تواجد  على  �ضلبا 
فالغزو   ، والعقول  القلوب  على 
امل�ضهد  على  كثريا  اأثر  الأوروبي 
من  الكثري  ودفع  العربي  ال�ضعري 
يف  الكتابة  اإىل  والأدباء  املبدعني 
رغم   ، الأ�ضيل  ال�ضعر  غري  اأنواع 
اجلديدة  لالأنواع  روادا  هناك ُ اأن 

اليوم .

هل هي فعاًل توجد 
حركة ثقافية حقيقية 

مبعنى الكلمة �ست�ستطيع 
اأن حتقق جذورها يف 

العمق؟

وتاأثرت  �ُضّي�َضت  الثقافية  احلركة 
رغم   ، الأخرية  بالأحداث  كثريا 
للنهو�ص  وامل�ضاريع  املبادرات 
اإىل  عقيمة  تبقى  اأنها  اإىل  بها 
بال�ضكل  ت�ضاهم  ول   ، ما  حّد 
املواطنة  حتقيق  يف  املطلوب 
اجلمايل  احل�ضي  الذوق  تنمية  ول 
على �ضبيل املثال ، بل ت�رشب يف 
ينتجه  ما  وجْترتُ  الأ�ضالة  عمق 
 ، والتمدن  التح�رش  با�ضم  الغرب 
�ضطحية  الثقافية  فاحلركة  وعليه 
على  والأهداف  التوجه  ومبهمة 
التعليمية  والربامج  املناهج  غرار 

اإن �ضّح التعبري. 

من  العظماء  »اإن  بودلري  يوؤّكد 
بطبيعة  نقاداً  ي�ضبحون  ال�ضعراء، 
اإىل  هيجو  يذهب  فيما  احلال«، 
ي�ضاوي  لديك  »الناقد  باأّن  القول 
هاتني  من  انطالقاً  ال�ضاعر«، 
املقولتني اأود اأن اأ�ضاألك عن �ضبب 
الكتابة  اإىل  ال�ضعراء  بع�ص  جلوء 
اأن  ال�ضاعر  باإمكان  وهل  النقدّية، 

يكون ناقداً ؟

يَُعد بودلري من اأبرز �ضعراء القرن 
احلداثة  رموز  ومن  ع�رش  التا�ضع 
الرمزي  املذهب  ورائد  العامل  يف 
اأ�ضعر  من  الفرن�ضي،  ال�ضعر  يف 
وقال  ال�رش(  اأزهار   ( موؤلفاته 

مقولته املعروفة ) اإن العظماء من 
بطبيعة  نقادا  ي�ضبحون  ال�ضعراء 
احلال ( وكما �ضبق ذكره باأن كتابة 
ال�ضعر والإبداع لي�ص بالأمر ال�ضهل 
لأنه يولد من رحم املعاناة ، وتلك 
الأحا�ضي�ص وامل�ضاعر ل ميكن لها 
بتوفر  اإل  الوجود  اإىل  تنفجر  اأن 
اأدوات اأدبية تنحتها لتخرج للقارئ 
هذا  فكل   ، جميل  وقالب  حلة  يف 
املجهود والإبداع واجلديد يجعل 
اإىل الكتابة  اأن يتحول  ال�ضاعر  من 
لأنه  الن�ضية   واملقاربات  النقدية 
بكل ب�ضاطة ميلك اأدوات اجلراحة 

كما ميلك اأدوات الكتابة.
يكون  اأن  لل�ضاعر  ميكن  وعليه 
نقدية  درا�ضات  يقدم  واأن   ، ناقدا 
والأدب  ال�ضعر  ترقية  يف  ت�ضاهم 

ب�ضفة عامة .

م�ساريعك امل�ستقبلية 
وطموحاتك ال�سخ�سية ؟

جمموعة  حت�ضري  ب�ضدد  اأنا 
للطبع  الواقع   من  ق�ض�ضية 
لغويا  وتدقيقها  تنقيحها  بعد 
اأ�ضدقائي. بع�ص  من  ومراجعتها 

كتابي  طبع  م�رشوع  اإىل  اإ�ضافة 
لالأطفال وهو عبارة على جمموعة 
رمبا  ومدر�ضية  تربوية  اأنا�ضيد 
وغر�ص  الن�صء  تربية  يف  ت�ضاهم 
اأنني  كما   ، احلميدة  ال�ضلوكيات 
الإدارة  حول  كتاب  تاأليف  ب�ضدد 
املدر�ضية احلديثة والذي �ضيكون 
يف  املديرين  لل�ضادة  مرجعا 

الت�ضيري.

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

النقية  الروح   تلك  الكتابة 
ومداد  ورق  من  ت�رشخ  التي 
عامل  اإن�ضاء   يف  وت�ضاعدنا 
كلما  اإليه  نرحتل  بنا،  خا�ص 
يف  وال�ضياع  بالتيه  اأح�ض�ضنا 
النب�ص  فهي  احل�ضي،  عاملنا 
الأفكار  لن�رش  وو�ضيلة  للقلب، 
وم�ضاركتها  احلياة  يف  وفل�ضفة 

مع الآخرين .
الربيء  قلمي  يحمل  اأن  اأمتنى 
واملتوا�ضع  تلك الروح الطاهرة 
 ، واحلب  الأمل  من  وينهل 
 ، واحليارى  الظماآى  لي�ضقي 
التي منحتنا  �ضكرا جلريدتكم  
هذه الفر�ضة والف�ضحة للتعريف  
م�ضارعينا  وببع�ص  با�ضمنا 
بن  لالأ�ضتاذ   خال�ضة  وحتية 
احلوار  على  خل�رش  يو�ضف 

الراقي. دام احلرف الراقي . 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

فوائد "مذهلة" لليمون.. من ال�صم حتى الأكل
يحتوي الليمون على عنا�رس 
فبالإ�شافة  عدة،  غذائية 
النمو  تعزيز  على  قدرته  اإىل 
يف  باحثون  لحظ  البدين، 
اأن  اأوهايو  ولية  جامعة 
كفيل  الليمون  �شم  جمرد 
وعلى  املزاج  بتح�شني 
خا�شية  هذه  اأن  من  الرغم 
مهمة، فاإن الفوائد املختلفة 
من  عموما  تن�شاأ  لليمون 
مبا�رس،  ب�شكل  ا�شتهلكه 
اإىل  اإ�شافته  خلل  من 
ال�شلطات اأو الطبيخ اأو �رسبه 
تلخي�ص  وميكن  ع�شريا 
يعتربه  الذي  الليمون،  فوائد 
اأمور،   4 يف  فاكهة،  البع�ص 
»هيلثي  موقع  ذكر  ما  وفق 
الغذاء  يف  املخت�ص  اإيتينغ« 

ال�شحي.

األياف عالية

املكونات  اأحد  الليمون  يعد 
الألياف  لإ�شافة  الهامة 
دون  الغذائي  نظامك  اإىل 
على  كبري  ب�شكل  التاأثري 
اليومية.  احلرارية  ال�شعرات 
ويوفر كوب واحد �شغري من 
غرامات   6 حوايل  الليمون 
الكوب  ويحتوي  الألياف  من 
الواحد من الليمون على 0.6 
غرام فقط من الدهون و61 
ي�شاعد  مما  حرارية،  �شعرة 
الوزن وحت�شني  اإنقا�ص  على 
يف  الكولي�شرتول  م�شتويات 
�شغط  على  واحلفاظ  الدم 

دم �شحي.

فيتامينات وحديد

اأف�شل  من  الليمون  يعترب 
لفيتامني  الطبيعية  امل�شادر 
منه  واحد  كوب  ويوفر   ،C
من  باملئة   125 حوايل 
اليومي  الرجل  ا�شتهلك 
و150 باملئة من الحتياجات 
اليومية للمراأة بالإ�شافة اإىل 
للأك�شدة  امل�شادة  خوا�شه 
واإ�شلح  منو  يف  واأدواره 
فاإن  اجل�شدية،  الأن�شجة 
لقدرته  مهم   C فيتامني 
على زيادة امت�شا�ص م�شادر 

احلديد غري احليوانية.

 حم�س ال�سرتيك

لليمون  اللذع  املذاق  يرجع 
اإىل ما يحتويه من م�شتويات 
عالية من حام�ص ال�شرتيك، 
يف   5 حوايل  ميثل  والذي 
حام�ص  ويعمل  منه.  املئة 
مع  اإىل جنب  جنبا  ال�شرتيك 
اجل�شم  ليمح   ،C فيتامني 
قدرة اإ�شافية على امت�شا�ص 
النباتية  احلديد  م�شادر 
ال�شرتيك  حام�ص  ويعزز 
اإزالة  على   C فيتامني  قدرة 
يف  ال�شارة  اخلليا  جذور 
يف  ي�شاعد  كما  اجل�شم، 
تك�شري روا�شب الكال�شيوم يف 

الكليتني.

الوقاية من 
ال�سرطان

يف  امل�شاعدة  خلل  من 
ال�شارة  اخلليا  جذور  اإزالة 
م�شادات  فاإن  اجل�شم،  من 
يف  املوجودة  الأك�شدة 
الليمون لها خ�شائ�ص حمتملة 
ال�رسطان  من  الوقاية  يف 
على  الليمون  ق�شور  وحتتوي 
مركب م�شاد لل�رسطان اآخر، 
وت�شاعد  الليمونني.  يدعى 
�رسطان  منع  املادة يف  هذه 
الكبد وكذلك �رسطان الرئة. 
فوائدها  اإىل  بالإ�شافة 
الثدي  اأورام  علج  يف 

والبنكريا�ص.

فائدة لن تتوقعيها لإ�صافة فلفل اأ�صود لكوب ال�صاي

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

منها  يعاين  �شائعة  م�شكلة  الأنف  ان�شداد 
ان�شداد  من  يعانون  ممن  خا�شة  الكثريون، 
اجليوب الأنفية، اإليِك بع�ص الن�شائح واحليل 
املفيدة، لعلج اإن�شداد الأنف يقدمها موقع 

»بولد �شكاي« الهندي. 

ماء امللح: 

م�شكلة  من  تخفف  اأن  ميكن  و�شهلة  اآمنة 
التنف�ص ميكنك اإما �رساء رذاذ ملحي معقم 
اأو �شنع واحدة يف املنزل با�شتخدام ملعقة 
املاء  من  واحد  كوب  مع  امللح  من  �شغرية 

الدافئ. 

�سرائط ال�سقة لالأنف:

تعمل على تو�شيع املمر الهوائي وهى لي�شت 
ا للبالغني. فقط للأطفال، ولكن اأي�شً

البخار الدافئ: 

الرطوبة هي واحدة من اأف�شل الأفكار لإلغاء 
باملاء  ال�شتحمام  يعترب  الأنف.  ان�شداد 
ال�شاخن اأ�شهل طريقة لتجربة ذلك. ت�شاعد 
الرطوبة يف تخفيف ال�شعوبات الناجتة عن 

ان�شداد الأنف.

�سغط دافئ:

على  و�شعيه  دافئ  ماء  يف  من�شفة  اغم�شى 
تغطي  اأنك  من  تاأكد  و  الوقت  لبع�ص  اأنفك 
اجليوب الأنفية اخلا�شة بك اأي�شا. كرر ذلك 
طريقة  هذه  تعد  بارًدا  القما�ص  كان  كلما 

فعالة لإلغاء ان�شداد الأنف.

ال�ساي ال�ساخن: 

مبثابة  ال�شاي  يف  املوجود  الفلفونويد 
م�شاد لللتهابات فعندما ت�شيف الفلفل فاإن 
التاأثري �شيكون اأقوى ب�شبب وجود بيبريين يف 

الفلفل الأ�شود.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�لتبكري �إىل �ل�سالة:

التكبري يف الأذان تكرر �ست مرات، 
يف  ومرتان  به،  ابتدئ  مرات  اأربع 
 - وا�سح  هو  كما   - وهذا  اآخره، 
تنبيه عظيم على اأن اهلل جل جالله 
اأكرب واأعظم من اأي �سيء يف حياتنا 
اأعمالنا  من  اأكرب  الإطالق؛  على 
واأ�سدقائنا  واأولدنا  واأزواجنا 
كبري  ما  اإنه  بل  واأمالكنا،  واأحبابنا 
منه،  اأكرب  تعاىل  واهلل  اإل  الدنيا  يف 
ول مقارنة، فاهلل تعاىل اأكرب واأعظم 

واأجل على الإطالق.
لذلك فاإْن كان الأذان اإعالًما بدخول 
باملوؤمن  حري  فاإنه  ال�سالة،  وقت 
ال�سادق يف اإميانه املتبع هدي نبيه 
�سلى اهلل عليه و�سلم، اأنه عند �سماع 
الأذان، اأن يكون لديه حالة ا�ستنفار 
حياته  يف  اأمر  كل  فيرتك  ق�سوى، 
 ،َ َم هذا الأمر، ومهما َكربرُ مهما َعظرُ
اأي  ويف  زمان،  اأي  يف  كان  ومهما 
وقت  يف  �سيء  يعلو  ل  لأنه  مكان؛ 

ال�سالة والتبكري لها.
الأعظم  الر�سول  �سرية  تاأملنا  واإذا 
وجدنا  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
عنايته �سلى اهلل عليه و�سلم التامة، 
اإذا  ال�سالة  على  ال�سديد  وحر�سه 
اأنه كان يرَتََك ما  حان وقتها، جند 

�سواها اأًيّا كان، ويتاأكد ذلك يف قوله 
ئل  �سرُ عندما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ْعَمـاِل  اْلأَ اأَيرُّ  و�سلم:  اهلل عليه  �سلى 
ِل  اأََوّ يِف  اَلةرُ  »ال�سَّ قال:  ؟  لرُ اأَْف�سَ
َوْقِتَها«، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ِفّ  »لَْو يَْعلَمرُ النَّا�سرُ َما يِف الِنَّداِء َوال�سَّ
وا  وا اإَِلّ اأَْن يَ�ْستَِهمرُ ِل، ثرَُمّ َلْ يَِجدرُ اْلأََوّ
وَن َما يِف  وا، َولَْو يَْعلَمرُ َعلَيِْه، َل�ْستََهمرُ
وَن  وا اإِلَيِْه، َولَْو يَْعلَمرُ التَّْهِجرِي َل�ْستَبَقرُ
َولَْو  َما  َلأَتَْوهرُ بِْح  َوال�سرُّ الَْعتََمِة  يِف  َما 

َحبًْوا ».
اهلل  رحمه  يزيد  بن  الأ�سود  وعـن 
قال �ساألترُ عائ�سة ر�سي اهلل عنها: 
َو�َسلَّـَم  َعلَيِْه  رُ  اهلَلّ لَّى  النَِّبيرُّ �سَ َكاَن  َما 
ونرُ  يَكرُ َكاَن  َقـالَْت:  بَيِْتِه؟  يِف  نَعرُ  يَ�سْ
اأَْهِلِه  ِخْدَمَة  تَْعِني   - اأَْهِلِه  ِمْهنَِة  يِف 
اإِىَل  َخَرَج  اَلةرُ  ال�سَّ َح�َضَْت  َفاإَِذا   -

اَلِة ال�سَّ
اهلل  �سلى  نبينا  حياة  يف  وال�سالة 
عليه و�سلم كان لها قدرها العظيم، 
ال�سالة  عليه  القائل  وهـو  ل  كيف 
يِف  َعيِْني  ةرُ  َرّ قرُ ِعلَْت  »َوجرُ وال�سالم: 
عليه  اهلل  �سلى  وقـال  اَلِة«،  ال�سَّ
اَلِة«؛  ِبال�سَّ اأَِرْحنَا  ِباَللرُ  »يَا  و�سلم: 
�سبحانه  الكبري  اهلل  مع  لقاء  لأنها 

وتعاىل.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يختلفوا فيه«.

تاأكيد توحيد �هلل تعاىل:

ياأتي بعد التكبري مبا�ضة - والذي يحمل يف طياته معنى التوحيد العملي - التاأكيد بال�سهادة على توحيد اهلل تعاىل، 
تم الأذان بها، فالتوحيد اأ�سل هذا الدين و�سعريته العظمى، ومن اأجله  باأن اهلل تعاىل واحد، ل اإله غريه، ثم خرُ

 َ وا اهلَلّ وًل اأَِن اْعبرُدرُ ٍة َر�سرُ اأر�سلت الر�سل عليهم ال�سالة وال�سالم، واأنزلت الكتب؛ قال اهلل تعاىل: َولََقْد بََعثْنَا يِف كرُِلّ اأرَُمّ
وَت ]النحل: 36 لقد حر�ست ال�ضيعة الإ�سالمية على تر�سيخ كلمة التوحيد يف الإن�سان منذ ولدته،  اغرُ َواْجتَِنبرُوا الَطّ

�َسِن بِْن َعِلٍيّ ِحنَي  َن يِف اأرُذرُِن احْلَ رُ َعلَيِْه َو�َسلَّـَم اأََذّ لَّى اهلَلّ ِ �سَ وَل اهلَلّ ِ بِْن اأَِبي َراِفٍع َعْن اأَِبيِه َقاَل: َراأَيْترُ َر�سرُ بَيِْداهلَلّ َفَعْن عرُ
اَلِة]8[. َولََدتْهرُ َفاِطَمةرُ ِبال�سَّ

وبعد بلوغ الطفل ال�سابعة من عمره ياأتي دور ال�سالة، فيوؤمر بها ويرتاد امل�سجد، في�سمع كلمة التوحيد ترتدد على 
�سمعه يف اليوم والليلة خم�س مرات، وبعد عمر يقدره اهلل تعاىل حني يح�ض اأجله، حر�ست ال�ضيعة األَّ يخرج من 
الدنيا اإل وقد َطَرَق �سمعه كلمة التوحيد؛ لريددها وتكون اآخر كالمه، عن اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه قال: 

رُ« ]9[. نرُوا َمْوتَاكرُْم َل اإِلََه اإَِلّ اهلَلّ قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »لَِقّ
فكلمة التوحيد ت�سري مع امل�سلم مدة حياته كلها، عند ولدته ومروًرا بعمره الذي يقدره اهلل تعاىل له، ثم عند وداعه 

الدنيا تكون كلمة التوحيد مرافقة له، واآخر ما ي�سمعه؛ ذلك لأن قدرها رفيع، واأجرها كبري، قال ر�سول اهلل �سلى 
نََّة«]10[. رُ َدَخَل اْلَ اهلل عليه و�سلم: »َمْن َكاَن اآِخررُ َكاَلِمِه َل اإِلََه اإَِلّ اهلَلّ

ويف هذا ال�سياق نوؤكد اأن الأذان يحمل يف طياته ر�سالة عظيمة، وتنبيًها جلياًل؛ باأن الإ�سالم جاء ليحرر النا�س 
يف م�سارق الأر�س ومغاربها، من اأي معبود �سوى اهلل تعاىل، واأن اهلل �سبحانه وحده هو املت�ضف، وهو اخلالق، 

والرازق، واملدبر، والقادر، له كل الأ�سماء احل�سنى وال�سفات العال.
واإذا ا�ستقرت كلمة التوحيد كما اأرادها اهلل تعاىل يف عقل امل�سلم، ويف وجدانه، واأ�سحت �سلوًكا ممار�ًسا يف ليله 

ونهاره، يف جده وهزله، يف نومه ويقظته، يف بيعه و�ضائه، يف �سفره وح�ضه، يف قوله وفعله، يف �سلمه وحربه، يف 
فرحه وترحه، ويف كل �سوؤون حياته كانت النة عاقبته ونهايته، فقد عا�س حياة طيبة بربكة ممار�ستها، في�سعد بها 

يف دنياه واآخرته.



عر�ض  نتفليك�ض  �شبكة  �أعلنت 
 You( »م�شل�شل »�أنت �شد �لربية
vs Wild( �لتفاعلي ب�شكل كامل، 
يف  �شيتدخل  �مل�شاهد  �أن  �أي 
خالل  بنف�شه  بطله  م�شري  �ختيار 
يبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن  �مل�شاهدة، 
من  �لعا�رش  يف  �مل�شل�شل  عر�ض 
ثماين  من  ويتكون  �لقادم،  �أفريل 
حلقات، من بطولة حمرتف �لبقاء 
»بري  و�ملغامر  �حلياة  قيد  على 

.)Bear Grylls( »جريلز
متابعة  �مل�شاهدون  ي�شتطيع 
�لعامل،  حول  جريلز  مغامر�ت 
ولديهم فر�شة �ختيار م�شار ق�شة 
على  وعمل  باأنف�شهم،  حلقة  كل 
ومن  �شيم�ض،  بني  �لعمل  �إخر�ج 
�إيلكتو�ض  �رشكتي  من  كل  �إنتاج 
وبري جريلز. يعد »�أنت �شد �لربية« 
نوعه  من  �لأول  �لكامل  �مل�شل�شل 
�مل�شاهدين  تفاعل  على  �لقائم 
يف  �لفر�شة  ويعطيهم  مبا�رشة، 
�أنف�شهم  وو�شع  �لعامل  ��شتك�شاف 

مو�شع �ملغامر �ل�شهري.
وبد�أت نتفليك�ض ت�شويقها للجمهور 
للم�شل�شل،  �لدعائي  �إعالنها  عرب 
�أي�شا  تفاعلي  ب�شكل  جاء  �لذي 
على يوتيوب، حيث يحمل �لإعالن 
�لهرب  كيفية  حول  �أ�شئلة  عدة 
عندما يهاجمك مت�شاح، ثم ي�شبح 
�لت�شال  يختار  �أن  �مل�شاهد  على 

بجريلز �أم ل؟

كيف �سيكون امل�سل�سل 
اجلديد؟

�مل�شل�شل  حلقات  من  حلقة  كل 
�ملغامر  فيها  �شيقوم  �لثماين 
جريلز مبغامرة يف مكان ناء حول 
م�شاكل  من  خاللها  يعاين  �لعامل، 
�لقا�شية  �لربية  و�لطبيعة  �لطق�ض 

وعلى  للغاية،  �شعبة  ظروف  يف 
حمله  باخليار�ت  �لقيام  �مل�شاهد 

حتى يخرج من هذه �لأزمة.
على  �لقدرة  �مل�شاهد  وميتلك 
�لرئي�شي  �لبطل  م�شري  تغيري 
�لذي �شيحاول �لهروب بحياته يف 
�ملناطق �ملغطاة بالثلوج �أو �لغابات 
من �أخطار طبيعية متعددة. وتبًعا 
�شيكون  �مل�شل�شل  فاإن  لنتفليك�ض 
ولي�ض  �لعائلة  �أفر�د  لكل  منا�شبًا 
للبالغني فقط، مما يعني �أن �ملوت 
تكون  لن  �حلزينة  �لنهايات  �أو 
حلقة  يف  ذ�تها  بالكرثة  متو�جدة 

بالك مريور �ل�شهرية.
دعائيا  �إعالنا  نتفليك�ض  وقدمت 
عرب  للم�شل�شل  للغاية  ق�شري� 
�أ�شئلة حول  عدة  ويحمل  يوتيوب، 
يهاجمك  عندما  �لهرب  كيفية 
�مل�شاهد  على  ي�شبح  ثم  مت�شاح، 

خيار �لت�شال بجريلز �أم ل؟

بري جريلز بطل امل�سل�سل

��شمه �لكامل �إدو�رد مايكل جريلز، 
من مو�ليد عام 1974 يف بريطانيا، 
بالإ�شافة  باجلي�ض،  مقدما  كان 
�إىل ذلك فهو كاتب ومغامر ومقدم 
�لتلفزيونية  �لأعمال  من  للعديد 
»�لإن�شان  �شل�شلة  ومنها  �ل�شهرية، 
 )Man vs. Wild( �لربية«  �شد 
بني  مو��شم  �شبعة  ��شتمر  �لذي 
�لعامني 2006 و2011، و�لعديد من 
م�شل�شالت �لبقاء على قيد �حلياة 
�ملتحدة  بالوليات  �لربية  يف 

و�إجنلرت�.
�لأعمال  �إىل  وبالإ�شافة 
بالعديد  جريلز  قام  �لتلفزيونية، 
من  �حلقيقية،  �ملغامر�ت  من 
طفولته  حلم  حتقيقه  �أ�شهرها 
عام  �إيفر�شت  جبل  قمة  وت�شلق 

بعد  عمره  من   23 وهو يف   ،1998
عام ون�شف �لعام فقط من �إ�شابته 
بك�رش يف ثالث فقر�ت يف عموده 
�لفقري خالل �لتدرب على �لهبوط 

باملظالت.
ويعد جريلز من �أ�شغر �ملغامرين 
بهذه  �لقيام  ��شتطاعو�  �لذين 
�ملغامرة، وبالإ�شافة لذلك جتول 
و��شتك�شف  �لهيماليا  جبال  يف 
من  �لعديد  وله  �لقطبية،  �لقارة 
تفا�شيل  فيها  دّون  �لتي  �لكتب 

مغامر�ته �ل�شيقة.
ومن �ملتوقع �أن يظهر جريلز خالل 
�ل�شهر �لقادم �أي�شا يف �شل�شلة على 
با�شم  جيوغر�فيك«  »نا�شيونال 
 Hostile( �لعد�ئي«  »�لكوكب 
خاللها  �شيقدم  �لذي   ،)Planet
بكوكب  نائية  �أماكن  يف  مغامر�ته 
�حليو�نات  �أخطر  مع  �لأر�ض 

�حلية.

لي�س الأول ولن يكون 
الأخري

نائبة  هولند  �شيندي  قالت 
�لأ�شلي  �ملحتوى  ق�شم  رئي�ض 
تطور  عن  ندوة  يف  نتفليك�ض  يف 

�ملحتوى  »�إن  �ل�رشد  �أ�شاليب 
�لتفاعلي ل ز�ل يف طور �لتجريب 
زلنا  ول  لل�رشكة،  بالن�شبة  حاليا 

نعمل على تطويره«.
�لعمل  نتفليك�ض  عر�شت  فقد 
�لتفاعلي �لأول لها يف جو�ن 2017، 
وكان موجه لالأطفال با�شم »�لقط 
ق�شة  يف  حما�رًش�  �لكتاب:  يف 
 Puss in Book:( ملحمية« 
 Trapped in an Epic
ا  �أي�شً �آخر  بعر�ض  وتبعها   ،)Tale

موجًها لالأطفال.
للبالغني  �ملوجهة  عرو�شها  و�أول 
�ملا�شي  دي�شمرب  يف  كان 
بالك  م�شل�شل  حلقات  كاإحدى 
مريور:  »بالك  با�شم  مريور 
 Black Mirror:( »باندر�شنات�ض
كانت  �لتي   ،)Bandersnatch
من  بالتاأكيد  وتكلفة  تعقيًد�  �أكرث 
على  و�حتوت  �ل�شابقة،  �لأعمال 
متعددة  وم�شار�ت  كثرية  نهايات 
�ملرة  باختبارها  للم�شاهد  ت�شمح 

تلو �لأخرى.
�إنهم  نتفليك�ض  من  يلني  تود  وقال 
�حللقة  �شتكون  كيف  يعرفو�  مل 
يف �شكلها �لنهائي ول ردود �لفعل 
�ملتوقعة عليها، ولكن �لأخرية �أتت 

�إيجابية للغاية.
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با�شكال م�شعالين تطرح 
»اتعذبت كفايا«

طرحت �ملطربة �للبنانية با�شكال م�شعالين �أحدث �أغنياتها »�تعذبت 
كفايا« باللهجة �مل�رشية، عرب قناتها �لر�شمية مبوقع يوتيوب. »�تعذبت 

كفايا« كلمات و�أحلان حممد �لرفاعي، وتوزيع عادل عاي�ض، ومت ت�شجيلها 
حتت �إ�رش�ف زوج با�شكال، �مللحن ملحم �أبو �شديد. يذكر �أن �آخر �أعمال 

با�شكال كليب »بخاف �أع�شقك« من كلمات مارون روحانا، و�إخر�ج فادي 
حد�د. وكان �آخر �ألبومات با�شكال م�شعالين �ألبومها �خلليجي �لأول 

بعنو�ن »با�شكال 2015«، �لذي طرحته يف 2015.

حممد رم�شان يطرح »فري�س«
   

طرح �ملمثل �مل�رشي حممد رم�شان �أحدث �أغنياته »فري�ض«، عرب قناته 
�لر�شمية مبوقع يوتيوب. وتخطت �أغنية »فري�ض« ن�شف مليون م�شاهدة، 
خالل �شاعات من طرحه، عرب موقع يوتيوب. ياأتي طرح حممد رم�شان 

�أغنية »فري�ض« بعد جناح كليباته »منرب و�ن«، »�مللك«، و«مافيا«. يذكر �أن 
حممد رم�شان ي�شتعد لإحياء �أول حفل غنائي له يف 29 مار�ض �جلاري 
يف مركز �ملنارة بالتجمع �خلام�ض بالقاهرة، ور�شدت �رشكة »مزيكا« 

ميز�نية �شخمة للحفل.

عر�س الفيلم الطويل "الكب�س ال�شاحر" باجلزائر العا�شمة
عر�س باجلزائر العا�سمة الفيلم الطويل حول احليوانات "الكب�س ال�ساحر" للمخرج �سادق الكبري اأمام العديد من الأطفال الذين ح�سروا برفقة اأوليائهم 

ويعترب هذا الفيلم الطويل الذي عر�س ب�سينماتك اجلزائر العا�سمة املمتد عرب 90 دقيقة ومن اخراج �سادق الكبري ن�س كتبه مع حرمه، فر�سة للغو�س يف 
عامل احليوان الذي يدعو لكت�ساف خمتلف احليوانات وحقهم يف الحرتام ككائنات حية.

ويف حديقة �لت�شلية بنب عكنون 
دليل  ي�شكن  �لعا�شمة  باأعايل 
روح  �شحرية-  -�شخ�شية 
يقدم  كب�ض  وهو  "�لقعقاع" 
جعله  من  �أبيه  ملنع  ج�شده 
حو�ىل  ويزور  م�شارعة  كب�ض 
�حلديقة  تلميذ�  ع�رش  خم�شة 
بيد�غوجية  خرجة  �إطار  يف 
�لدليل وخالل  ي�شتقبلهم  حيث 
�لأطفال  يكت�شف  �لزيارة 
�لدليل  بحكمة  �ملبهورين 
�ملوزون  �لكالم  �شاحب 
و�لهادئ طريقة �لتغذية و�عادة 

لكل  �حلياة  ودورة  �لنتاج 
حيو�ن.

�شليمان  �لتالميذ  بني  ومن 
�للذ�ن  زغيد  ونورهان  �شليمي 
لهذ�  �لأوىل  �لأدو�ر  يف  متيز� 
�لرتبوي  �لطابع  ذو  �لفيلم 
�ملميز  باحل�شور  و�ملدعم 
لعريبي  م�شطفي  للكوميديني 
�أن  كما  عمار  بن  ويحيى 
�ملو�شيقى �لأ�شلية لهذ� �لفيلم 
بوتلة  �شايف  �أعدها  �لطويل 
 2 يف  �ل�رشيف  عر�شه  وقدم 

مار�ض �جلاري بق�شنطينة .

»اأنت �شد الربية«.. اأول م�شل�شل تفاعلي بالكامل على نتفليك�س

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�ض ذ م م  ر�أ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فور��شييه �ملر�دية �جلز�ئر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج
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BMW X6 لتعلن احلرب على

بور�ض كايني كوبيه 2020 تظهر بعد توقع وغمو�ض 

بعد طول توقع وانتظار غام�ض ظهرت 
ال�سيارة   2020 كوبيه  كايني  بور�ض 
اجلديدة كلياً التي تعترب ن�سخة جديدة 
الريا�سية  اأوفر  الكرو�ض  �سيارة  من 

بور�ض كايني يف جيلها الثالث .
 – كوبيه  كايني  بور�ض  �سيارة  تاأتي 
 Porsche Cayenne Coupe
طراز  من  اأكرث  ريا�سية  كفئة   2020
من  وتتميز   ،  2019 كايني  بور�ض 
اخلارج بح�سولها على ت�سميم ريا�سي 
اأكرث ي�سم املزيد من اخلطوط احلادة 
كما   ، الأ�سا�سية  كايني  مع  مقارنة 
 2020 بور�ض  �سيارات  اأجدد  ح�سلت 
الت�سميم  مائل  بانورامي  �سقف  على 
اأو �سقف م�سنوع من الكربون  قيا�سي 
تخفي�ض  على  يعمل  اختياري  فايرب 
تغري  مل�سات  وهناك   ، ال�سيارة  وزن 
الأ�سا�سي  الطراز  ت�سميم متيزها عن 

. A-pillar سمن منطقة�

بور�سه كايني كوبيه

ل�سيارة  الريا�سي  الت�سميم  ويكتمل 
كايني كوبيه اجلديدة مع جناح خلفي 
الريا�سية  الهوية  من  املزيد  يوفر 
والديناميكية الهوائية ، و�سادم خلفي 
اأ�سفله  حادة  خطوط  على  يحتوي 
خمارج   4 ي�سم  ريا�سي  هواء  م�ستت 
للعادم ، ونالحظ ح�سول ال�سايرة على 
جميع  مثل  مت�سلة  خلفية  م�سابيح 

�سيارات بور�ض اجلديدة .
املتوفرة  الر�سمية  للمعلومات  وفقاً 
لفريقنا يف عرب جي تي متتلك �سيارة 
بور�ض كايني كوبيه 2020 �سقف اأق�رص 
عن  ملم(   19.8( اإن�ض   0.78 مبقدار 
الأخرى   2019 كايني  بور�ض  �سيارات 
اإعاد  مت  بل  فح�سب  هذا  ولي�ض   ،
ليتم  اخللفي  ال�سندوق  غطاء  ت�سميم 
ال�سادم  يف  ال�سيارة  اأرقام  لوحة  دمج 
�سادم  على  اأعاله  وليحتوي  اخللفي 
اإن�ض   5.3 م�ساحة  على  ممتد  رفيع 
قيادة  عند  يتحرك  ملم(   134.6(
 90 عن  تزيد  �رصعات  على  ال�سيارة 

كم/�ض )56 ميل/�ض( .

�سقف بور�ض 2020

كايني  بور�ض  �سيارة  طلب  حال  يف 
فايرب  كربون  �سقف  مع   2020 كوبيه 
ت�سم  ريا�سية  حزمة  يت�سمن  هذا   ،
من  ال�سيارة  وزن  لتخفيف  اإ�سافات 
 GT اطارات  بـ  اأي�ساً  تزويدها  خالل 
خفيقفة  اإن�ض   22 قيا�ض   Design
الوزن ، واأجزاء م�سنوعة من الكربون 
على  ومل�سات   ، ريا�سي  وعادم  فايرب 

املق�سورة الداخلي من الكنتارا .

بهذه  اجلديدة  كوبيه  كايني  بور�ض 
اخليارات من املحركات 

قوة  يولد  لرتات   3 �سعة   V6 حمرك 
 )PS 335 ح�سان )340 ح�سان اأوروبي
 ، الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت   450 و 
الن�سخة  على  متوفر  املحرك  هذا 
اإىل   0 من  ال�سيارة  لتت�سارع  القيا�سية 
96 كم/�ض )60 ميل/�ض( يف 5.7 ثانية 

الوزن  تخفيف  حزمة  طلب  حال  )يف 
الريا�سية حتتاج ال�سيارة اإىل 5.6 ثانية 
ال�رصعة  وتبلغ  نف�ض امل�سافة(  لتقطع 
القلب  لل�سيارة املزودة بهذا  الق�سوى 

الناب�ض 243 كم/�ض .
�ساحن  4 لرتات مع  �سعة   V8 حمرك
توربيني مزدوج يولد قوة 541 ح�سان 
 768 و   )PS اوروبي  ح�سان   549(
نيوتن.مرت من عزم الدوران ، لتت�سارع 
من  املحرك  بهذا  املزودة  ال�سيارة 
 60( كم/�ض   96 �رصعة  اإىل  و�سولً   0
ميل/�ض( يف 3.7 ثانية وتبلغ �رصعتها 

الق�سوى 286 كم/�ض .
كوبيه  كايني  بور�ض  �سعر  �سيبداأ 
اأمريكي  دولر   75،300 من  العاملي 
�سعودي  ريال   282،375 يعادل  ما  اأي 
اأما   ،  V6 مبحرك  املزودة  للن�سخة 
املزودة  تريبو  كوبيه  كايني  �سعر 
من  ثمنها  �سيبداأ   V8 مبحرك 
يعادل  ما  اأي  اأمريكي  دولر   130،100
487،875 ريال �سعودي ، )هذه الأ�سعار 
البالغ  ال�سحن  ر�سوم  اإحت�ساب  بدون 

قدرها 1،250 دولر اأمريكي( .

فولك�ض واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

 اجلي�ض الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

امل�سورون  متكن   – نت  املربع 
التقاط  من  موؤخراً  التج�س�سيون 
الثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 واجن  فولك�ض  من 
دون  واملانيا  افريقيا  جنوب  يف 
اأي متويهات، رغم اأن هذه النماذج 
حول  كمة  اأغطية حمحُ كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  حمدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�ض  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�ض  اأطول 
احلايل، مع زيادة طول وانخفا�ض 
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�ض  �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�ض 
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�ض فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  الأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  الإنتاج  �ستبداأ  اأنها 

القادم.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ض 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رصعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رصة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

رو�سيا تطلق جيال مميزا من احلافالت

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

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

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

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

يف 7 �سبتمرب.

الرو�سي  غوركي  م�سنع  اأعلن 
عن  "غاز"  ال�سيارات  ل�سناعة 
مميز  جديد  جيل  اإنتاج  بدء 
ال�سغرية  النقل  حافالت  من 
�سادر  بيان  واأكد  واملتو�سطة 
"غاز"  م�سنع  اأن  املعمل  عن 
نوفغورود  نيجني  مدينة  يف 
الإنتاج  خط  �سّغل  الرو�سية، 
مركبات  بت�سنيع  اخلا�ض 

 "4.6  Gazelle Next"
ت�سبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
واحدة من اأكرث ال�سيارات مبيعا 

على اأرا�سي الحتاد الرو�سي.
 "Next" حافالت  وح�سلت 
هيكل  على  للركاب  اجلديدة 
من  م   1.14 مبقدار  اأطول 
 "Gazelle" حافالت  هياكل 
 19 لـ  تت�سع  وقمرة  احلالية، 

وقواعد  تعليق  واأنظمة  راكبا، 
نقل  تخولها  متينة،  عجالت 
اإىل  وزنها  ي�سل  حمولت 

طّنني.
ومن املفرت�ض اأن يطرح "غاز" 
الن�سف  يف  احلافالت  هذه 
 3 بـ  اجلاري  العام  من  الثاين 
تعمل  املحركات،  من  اأنواع 

بالبنزين والديزل والغاز.

من  خا�سة  ن�سخ  �ستظهر  كما 
لنقل  هذه املركبات خم�س�سة 
ت�سل  حمولة  بقدرة  الب�سائع، 
اإىل 4.6 طن، مزودة ب�سندوق 
خلفي خال من النوافذ، و�سف 
واحد من املقاعد يف املقدمة 
اآخرين،  وراكبني  لل�سائق  يت�سع 
خلفي  ب�سندوق  مزودة  ون�سخ 

مفتوح.   



اإ�شهارالثالثاء 26  مار�س  2019  املوافـق  ل17رجب 1440هـ 22



تقنيالثالثاء 26  مار�س  2019  املوافـق  ل17رجب 1440هـ 23

موزيال ُتطلق تطبيقها Firefox Send لنقل �مللفات �مُل�شّفرة على �أندرويد

�أكرب  من  و�حدة  موزيال  �رشكة 
بحرية  تُنادي  �لتي  �ل�رشكات 
وحماية  �لإنرتنت  ت�صّفح 
على  ذلك  ونرى  �خل�صو�صية، 
خدماتها  خالل  من  �لو�قع  �أر�ض 
هذ�  ولعل  و�مُل�صتحدثة،  �جلديدة 
�لأمر من �أهم �لأ�صباب �لتي جتعل 
بها،  يتعلق  �أن  �مل�صتخدم  من 
�ل�رشكة  �أتاحت  ذلك  غ�صون  يف 
��صم  يحمل  جديد  تطبيق  �ليوم 

عبارة  وهو   ،Firefox Send
جمانية  ملفات  نقل  خدمة  عن 

وُم�صّفرة.
بدوره هذه �خلدمة لي�صت جديدة 
�أتاحتها  فقد  �مل�صتخدمني،  على 
�ل�رشكة ولأّول مرة قبل نحو عامني 
من �لآن على �لويب، وهاهي �لآن 
يف  م�صتقل  كتطبيق  تُطلقها 
�أندرويد، ومع هذ� �لإطالق �أ�صارت 
�رشعات  ح�ّصنت  باأنها  موزيال 

نطاق  وو�ّصعت  �مللفات،  حتميل 
�لتحكم للملفات �لتي يتم �إر�صالها، 
وذلك من خالل �إمالء وقت لنتهاء 
�لتحكم  كذلك  �لر�بط،  �صالحية 
مبن ميكن م�صاهدته وعدد مر�ت 
كلمة  و�صع  �إمكانية  وحتى  تنزيله، 

مرور للملف.
ويف حالة كنت �لطرف �مل�صتقبل، 
ويتمّثل  ب�صيطة،  �لعملية  ف�صتكون 
ر�بط  على  �حل�صول  يف  ذلك 

�إىل  �حلاجة  دون  �مللف  لتنزيل 
وهنا  “فايرفوك�ض”،  ح�صاب 
ميلكون  ل  �لذين  للم�صتخدمني 
باإمكانهم  فايرفوك�ض،  ح�صاب 
من  جيغابايت   1 ي�صل  ما  �إر�صال 
�مللفات، بينما �صيح�صل من لديه 
حجم  على  فايرفوك�ض  ح�صاب 
تطبيق  �أخرًي�  جيغابايت    2.3
على  �لآن  متاح   Firefox Send

متجر قوقل بالي.

 �أبرز مو��شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

فنلند� حتقق يف �إمكانية ��شتخد�م هو�تف 
نوكيا بالتج�ش�س ل�شالح �ل�شني

مايكرو�شوفت جتلب مكافح �لفريو�شات 
ماك �إىل   Windows Defender

وحماية  �ملر�قبة  جلنة  فتحت 
حتقيًقا  �لفنلندية  �لبيانات 
�مل�صنعة   HMD �رشكة  مع 
بعد  نوكيا  لهو�تف  و�ملالكة 
حول  موؤخًر�  ظهرت  �دعاء�ت 
لنقل  �ل�رشكة  هو�تف  ��صتخد�م 
ما  �ل�صني،  �إىل  ح�صا�صة  بيانات 
يعني �أن �لهو�تف تعمل كاأدو�ت 
�حلكومة  ل�صالح  جت�ص�ض 

�ل�صينية بح�صب �لدعاء�ت.
�إحدى  ن�رش  بعد  �لتحقيق  وجاء 
�ملجاور،  �لبلد  يف  �لإذ�عات 
�أنها  فيه  تقول  لتقرير  �لرنويج، 
�أن  على  ملمو�ض  دليل  متتلك 
هو�تف نوكيا تقوم بنقل �لبيانات 
�إىل  للم�صتخدمني  �حل�صا�صة 

�إر�صاد�ت  على  بناًء  �ل�صني 
�ل�رشكة �ملالكة.

�لإذ�عة  حديث  �صبب  �أن  ويبدو 
�لأمر،  عن   NRK �لرنويجية 
 HMD رئي�ض  لعرت�ف  يعود 
بخلل يف حتديث لنوكيا 7 عمل 
�ل�صني  �إىل  بيانات  �ر�صال  على 
باإ�صالحه  قامت  �ل�رشكة  لكن 
لكن  �أخر.  مع حتديث  يناير  يف 
هاتف  �أن  �لأمر  يف  �لغريب 
�ل�صوق  يباع ح�رشًيا يف   7 نوكيا 
�لدول  �أن  يعني  ما  �ل�صيني، 
بالعملية،  لها  �لأخرى ل عالقة 
�أ�صدرت  �ل�رشكة  و�أن  خا�صة 
لل�صوق   7.1 با�صم  �آخر  هاتف 

�لعاملي.

�خلا�ض  نظامها  مايكرو�صوفت  طرحت 
ويندوز،  يف  �لفريو�صات  مبكافحة 
نظام  على   ،Windows Defender
�آبل  نظريتها  تطوره  �لذي  ماك  ت�صغيل 
�أو  نظام  يعترب  حيث  جديدة،  �صابقة  يف 
�خلا�ض  �لفايرو�صات  مكافحة  تطبيق 
ت�صغيلها  نظام  على  حكًر�  مبايكرو�صوفت 
ويندوز 10 وياأتي مثبت �صمن �لنظام وقامت 
من  للنظام  �لكامل  �ل�صم  بتغيري  �ل�رشكة 
 Windows Defender Advanced

ليكون   ،)Threat Protection )ATP
 Microsoft Defender Advanced
وهذ�   )Threat Protection )ATP
نظام  �صيعمل على  �لنظام  كّون  طبيعي جًد� 
�أخر غري ويندوز. وتتيح مايكرو�صوفت نظام 
حمايتها لأ�صحاب �لأعمال على نظام ماك، 
�أو  �إمكانية  �أي معلومات حول  يوجد  لكن ل 
�مل�صتخدمني  �إىل   )ATP( و�صول  موعد 
من  �ل�صتفادة  للجميع  ليت�صنى  �لعاديني 

�حلماية �لتي يوفرها.

ظهور �أغرب هاتف لهذ� �لعام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��صتعر�صت �رشكة 
مزود�  هاتفا  �لأخري   »MWC« معر�ض 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�صعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �صعة  �لأكرب  هي 
باأن  �مل�صنعة  �ل�رشكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �لنتظار،  و�صع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �لأفالم  مل�صاهدة 
 %100 �إىل   0 من  �صحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �صاعات، وميكن ��صتخد�مها 
ك�صاحن حممول للهو�تف و�لأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ل�صتخد�مها، 

و�صا�صة مبقا�ض 6.2 بو�صة، بدقة عر�ض 
و�صول  وذ�كرة  بيك�صل،   )1080/2160(
ع�صو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
 600 ب�صعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �لأ�صو�ق، 

دولر تقريبا. 

�آبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�صخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�ص�ض للحو��صب 
�مل�صتخدمني  جلميع  متاحة  �أ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�صبح   »Mac« حو��صب 
نظام �لت�صغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�صتخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�صجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�صاد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�صبه �ل�صخ�صي.
�لن�صخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�صري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�صغيل �ل�صابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�صتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�صاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�صابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ض �جلديد �صنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �صويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�صاب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �صاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �صنو�ت  عن  عو�صاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



احلركة  من  بقيادات  عجلت  التي  الأ�سباب  ومن 
من  الثقة  �سحب  نحو  للتوجه  الإ�سالمية  الك�سفية 
اجلزائرية  الإ�سالمية  للك�سافة  العام  القائد  قبل 
خيار  دعم  نحو  التوجه  تخ�ص  قرارات  اتخاذه 
العهدة اخلام�سة دون العودة اإىل القواعد وموؤ�س�سات 
احلركة الك�سفية التي تراجع ح�سب املحتجني على 
�سيا�سة قيادتها احلالية ن�ساطها خا�سة مع الأو�ساع 
اإق�ساء  مت  اإذ  والدقة  احل�سا�سية  البالغة  الراهنة 
املجل�ص الوطني للحركة يف العديد من التوجهات 
والقرارات امل�سريية للك�سافة الإ�سالمية اجلزائرية 
اأفا�ست الكاأ�ص ودفعت بالعديد  وهي النقطة التي 
والتوجه  القيادة  بتغيري  الك�سفية  القيادات  من 
تطلعات  تلبي  جديدة  قيادة  لنتخاب  موؤمتر  نحو 
القواعد الن�سالية على امل�ستوى املحلي والوطني 
للك�سافة التي تعترب منظمة وطنية ذات منفعة عامة 

املحافظني  من  العديد  اأن   « »الو�سط  علمت  وقد 
اللم�سات  اآخر  ل�سبط  يتحركون  للك�سافة  الولئيني 
التي تخ�ص طلب عقد موؤمتر جديد انتخابي بعد 
عليها  املن�سو�ص  الإدارية  الإجراءات  ا�ستكمال 

وعدم  النفرادية  القرارات  اتخاذ  اأن  ويعتربون 
ا�ست�سارة القائد العام للقواعد والقيادات الك�سفية 
يف الكثري من امل�سائل املهمة على ال�سعيد الوطني 

زاد الطني بلة ودفع نحو الن�سداد .

م.�أمني 

قياد�ت تهدد ب�سحب �لثقة من �لقائد �لعام

الك�سافة الإ�سالمية على �سفيح �ساخن
علمت »�لو�سط » من م�سادر مطلعة �أن معظم �لقياد�ت بالك�سافة �الإ�سالمية �جلز�ئرية منهم حمافظون والئيون يح�سرون منذ فرتة ل�سحب 
�لثقة من �لقائد �لعام للمنظمة حممد بوعالق وح�سب ذ�ت �مل�سادر فاإن �لتاأخر يف عقد موؤمتر النتخاب قائد عام جديد للك�سافة �الإ�سالمية 

�جلز�ئرية بعد نهاية عهدة �لقائد �لعام دفع بالعديد من �لقو�عد �لك�سفية بالواليات �إىل �ملطالبة بعقد جمعية �نتخابية عامة

يف �إطار برنامج ��ست�سالح 
�الأر��سي �لفالحية

توزيع 69 مقررا 
لفائدة الفالحني 

بولية امل�سيلة 
يف اإطار دعم الفالحة وت�سجيع الفالحني 
 69 توزيع  امل�سيلة  ولية  مبقر  اأم�ص  مت 
الفالحي  بال�ست�سالح  متعلقا  قرارا 

الولية  لبلديات  الفالحني  لفائدة 

العملية التي ا�رشف عليها وايل امل�سيلة 

ال�سلطات  رفقة   « او�سان  »اإبراهيم 

املحلية والأمنية وتدخل العملية يف اإطار 

ت�سجيع الفالحني بالولية يف جمال قطاع 

امل�ستفيدين  على  وزعت  حيث  الفالحة 

اأرا�ص  على  للح�سول  ا�ستفادة  مقررات 

عملية  اإطار  يف  ال�ست�سالح  طريق  عن 

انطلقت  التي  الفالحي  العقار  تطهري 

املن�رشمة  ال�سنة  من  مار�ص  �سهر  منذ 

معنية  ملفا   1624 اإح�ساء  �سملت  والتي 

هذه  تفتح  اأن  املرتقب  ومن  بالتطهري 

التح�سي�سات الفالحية املوزعة غالبيتها 

يف  جديدة  واآفاقا  الفالحني جمال  على 

الزراعي  وال�ستثمار  الفالحي  القطاع 

بالولية، كما �ست�سّجع هوؤلء امل�ستفيدين 

اجلدد على تطوير هذا امل�سدر الغذائي 

امل�سيلة  ولية  من  �سيجعل  الذي  املهم 
قطبا زراعيا بامتياز .

عبد�لبا�سط بديار 

رئي�س رومانيا مهاجما رئي�سة وزر�ئه

الكلمة الف�سل ب�ساأن نقل ال�سفارة للقد�س تعود اإيل!

جممع �سوناطر�ك

 العالقات مع ال�سركاء
 م�ستمرة ب�سفة عادية 

تيبازة

 الغاز الطبيعي لفائدة 2065 
منزل بدائرة الدامو�س

�لعا�سمة

ر�ؤ�ساء بلديات يجتمعون  للمطالبة باحل�سانة من املتابعات الق�سائية

مبنا�سبة �ليوم �ملغاربي للتربع بالدم:

املديرية العامة لالأمن الوطني 
تطلق  حملة �طنية للتربع بالدم

 احلريري يجري عملية 
»ق�سطرة قلب« يف باري�س

خلفا لتوفيق خالدي

لطفي �سريط مديرا جديد للتلفزيون العمومي

انتقد رئي�ص رومانيا كالو�ص يوهاني�ص ب�سدة 
وعود رئي�سة وزراء بالده فيوريكا دانت�سيال 
بنقل �سفارة رومانيا يف الكيان ال�سهيوين من 
اأبيب اإىل القد�ص، متهما اإياها بـ«اجلهل  تل 

التام يف ال�سوؤون اخلارجية«.
يف  بر�ص«  »فران�ص  لوكالة  مرا�سل  ونقل 

رومانيا عن رئي�ص البالد قوله بعد �ساعات 
»الكلمة  بت�رشيحاتها:  دانت�سيال  اإدلء  من 
الف�سل ب�ساأن نقل ال�سفارة من تل اأبيب اإىل 
اأظهرت  الوزراء  رئي�سة  اإيل.  تعود  القد�ص 

جهال تاما يف ال�سوؤون اخلارجية«.
»فران�ص  ملرا�سل  م�سوؤولة  م�سادر  ونفت 

الذي حتدثت  التام«  »الإجماع  بر�ص« وجود 
القرار  �سنع  دوائر  يف  الوزراء  رئي�سة   عنه 
الدرا�سة  نتائج  اأن  اإىل  ببوخاري�ست، م�سرية 
ت�سلّم  مل  القد�ص  اإىل  ال�سفارة  نقل  ب�ساأن 
اأرفع م�سوؤول معني  الدولة، وهو  رئي�ص  اإىل 

ب�سيا�سات البالد اخلارجية.

على  موؤ�رشات  وجود  اإىل  املرا�سل  واأ�سار   
ونقل  الأخري،  موقفها  عن  دانت�سيال  تراجع 
عنها قولها يف حديث اإىل حمطة تلفزيونية 
راأيها  جمرد  كان  ل�سانها  على  جاء  ما  اإن 
رئي�ص  اإىل  يعود  النهائي  والقرار  ال�سخ�سي 

البالد.

التجارية  بالن�ساطات  املكلف  الرئي�ص  نائب  اأكد 
اأم�ص  مزيغي،  الها�سمي  اأحمد  �سوناطراك،  ملجمع 
مع  �سوناطراك  عالقات   اأن  ت�رشيح  يف  الثنني 
على  رده  يف  و  عادية«.  ب�سفة  »م�ستمرة  �رشكائها 
و�سائل  بع�ص  تداولتها  التي  املعلومات  حول  �سوؤال 
الإعالم حول »تعليق« التوقيع �رشكاء على اتفاقات مع 

التي  املحادثات  »كافة  اأن  مازيغي  اأكد  �سوناطراك، 
تتم بني املجمع و �رشكائه، �سواء تعلق الأمر باإيك�سون 
موبيل )المريكية( اأو باآخرين، مقيدة بواجب ال�رشية. 
بالتايل فاإنه من امل�ستحيل اطالع ال�سحافة با�ستمرار 
مب�ستجدات املفاو�سات. لكن هذا ل مينع بالت�رشيح 

يف حالت التعليق او التاأخري«.

مت اأم�ص الإثنني اإطالق خدمات الغاز الطبيعي 
باأق�سى  الدامو�ص  بدائرة  عائلة   2065 لفائدة 
اجلبلية  مناطقها  فيها  مبا  تيبازة  ولية  غرب 
جت�سيدا  مرة  لأول  الطاقة  هذه  ت�سلها  التي 
لربامج حت�سني الإطار للمواطنني، و مع اإطالق 
خدمات الغاز الطبيعي بكل من بلدية الدامو�ص 

1300 بيت و 450 ببلدية الأرهاط و 315 ببلدية 
بني ميلك اجلبلية التي �سنفها املجل�ص الوطني 
املناطق  اأكرث  من  الإجتماعي  و  القت�سادي 
بولية  اإرتفعت  قد  التغطية  ن�سبة  تكون  فقرا 
تيبازة من 56 باملائة اإىل ن�سبة 61 باملائة وفق 

موؤ�رشات املديرية املحلية للطاقة.

روؤ�ساء  من  كبري  عدد  اأم�ص  عقد 
متاأخر  وقت  يف  العا�سمة  بلديات 
بو�سط  طارئا  اإجتماعا  اأم�ص  م�ساء 
العا�سمة بدعوة خا�سة من اأحد روؤ�ساء 
ناق�ص  و  بالنافذ  املو�سوف  البلديات 
نقطة  اأعمالهم  جدول  يف  املعنيون 
وحيدة هي مطالبة ال�سلطات بتمكينهم 
الق�سائية  املتابعات  من  احل�سانة  من 
ت�سيريهم  خلفية  على  التحقيقات  و 

ذكر  و  عليها.  ي�رشفون  التي  للبلديات 
اأن  الجتماع  ح�رش  مطلع  م�سدر 
من  اأيام  قبل  كانت  لالجتماع  الدعوة 
الفكرة  �ساحب  البلدية  رئي�ص  طرف 
من  عددا  ا�ستعمل  املعني   اأن  و 
باحل�سور  الأميار  لإقناع  الو�ساطات 
ينوب  من  باإيفاد  املعتذرين  طالب  و 
،و  الجتماع  مو�سوع  لأهمية  عنهم 
تباحث  الجتماع  اأن  الو�سط  علمت 

رفعها  �سيتم  مطالب  اأر�سية  �سياغة 
للجهات الو�سية تت�سمن نقطة وحيدة 
نوابهم  و  الأميار  منح  كيفية  هي 
و   . الق�سائية  املتابعات  احل�سانة من 
العا�سمة  منتخبي  اأن عددا من  معلوم 
فتحت �سدهم موؤخرا حتقيقات تتعلق 
جمال  يف  جتاوزات  يف  معظمها  يف 

العقار و ا�ستغالل النفوذ .
ق.م

تطلق  بالدم،  للتربع  املغاربي  اليوم  مبنا�سبة 
�سبيحة  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
بامل�ست�سفى   ،2019 مار�ص   26 الثالثاء  يوم 
حملة   ،« لغلي�سني   « الوطني  لالأمن  املركزي 
وطنية للتربع بالدم يف �سفوف الأمن الوطني 
وذلك بالتن�سيق مع الوكالة الوطنية للدم. هذه 

اأ�سبحت  التي  الإن�ساين  الطابع  ذات  املبادرة 
الت�سامن  قيم  و  مبادئ  يكر�ص  �سنويا  تقليدا 
خمتلف  مع  اجلواري  العمل  ويعزز  الإن�ساين 
فئات املجتمع، �ستمتد طيلة اأيام 26، 27 و28 
الأمن  مقرات  كافة  ت�سمل  و   ،2019 مار�ص 

الوطني املتواجدة عرب الرتاب الوطني.

�سعد  اللبناين،  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  خ�سع 
احلريري �سباح اأم�ص الثنني، لق�سطرة القلب 
)متييل( وو�سع Stent )دعامة( يف امل�ست�سفى 
اخلا�ص  الطبيب  واأفاد  باري�ص  يف  الأمريكي 
اأن العملية  للحريري، الدكتور ع�سام يا�سني، 
تكللت بالنجاح واأن الرئي�ص احلريري يف حالة 
الإجراء  اأن  اىل  يا�سني  واأ�سار  جيدة،  �سحية 

وان احلريري  الوقاية،  �سبيل  الطبي مت على 
باري�ص  يف  منزله  اىل  امل�ست�سفى  �سيغادر 
عاما(   49( احلريري  و�سعد  اليوم.  م�ساء 
اأفريل 1970 وهو ورث زعامته  مولود يف 18 
الأ�سبق  الوزراء  رئي�ص  والده  عن  ال�سيا�سية 
من   ،2005 عام  اغتيل  الذي  احلريري  رفيق 

زوجته الأوىل العراقية ن�سال ب�ستاين.  

العام  املدير  مهام  اأم�ص  اأنهيت 
للتلفزيون توفيق خالدي و مت تعوي�سه 
القرار يف  ياأتي هذا  و  بلطفي �رشيط 
بها  قام  التي  الحتجاجات  ظل  ظل 
طريقة  �سد  املوؤ�س�سة  من  �سحفيون 
معاجلة احلراك ال�سعبي ،وطالبوا فيها 

معاجلة  يف  تكبلهم  التي  القيود  برفع 
ال�ساحة  يف  تطورات  من  يحدث  ما 
ال�سيا�سة و كان املدير اجلديد لطفي 
يف  ع�سوا  اأم�ص  غاية  اإىل  �رشيط 

ت�سكيلة �سلطة ال�سمعي الب�رشي.
ق.م 
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ي�سرف على تنفيذ مترين 
تكتيكي بالذخرية �حلية

الفريق قايد �سالح 
اليوم بالناحية 

الع�سكرية الرابعة 
يقوم نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�ص اأركان 
اجلي�ص الوطني ال�سعبي، الفريق اأحمد قايد 
�سالح ، ابتداء من غد الثالثاء بزيارة عمل 
الرابعة  الع�سكرية  الناحية  اإىل  وتفتي�ص 
بورقلة، ح�سب ما اأفاد به اأم�ص الثنني بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
واأو�سح البيان اأن« الفريق اأحمد قايد �سالح 
اأركان  ،رئي�ص  الوطني  الدفاع  وزير  نائب   ،
اإىل   26 من  يقوم  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص 
اإىل  وتفتي�ص  عمل  بزيارة   2019 مار�ص   28
بورقلة«وخالل  الرابعة  الع�سكرية  الناحية 
�سي�رشف  البيان--«  الزيارة،--ي�سيف  هذه 
الفريق على تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية 
من  الثانية  املرحلة  ملراقبه  يهدف  احلية، 
الوحدات،  بع�ص  ويتفقد  القتايل  التح�سري 
واأفراد  اإطارات  مع  توجيهية  لقاءات  ويعقد 

الناحية الع�سكرية الرابعة«.

مبقر وز�رة �لدفاع �لوطني

 تاأ�سيـ�س ال�سـركة 
اجلزائرية الإيطالية 

 LEONARDO«
Hélicoptères-
 »SPA/Algérie

»اآڤو�ستا  من عالمة  حوامات  اإنتاج  اتفاقية 
اإطار  يف  اأرنات   عني  بعني  وا�ستالند«، 
الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة  حر�ص 
الع�سكرية،  ال�سناعات  تطوير  على  ال�سعبي 
مبا ي�ساهم يف تدعيم التنمية الوطنية ويعزز 
قدراتها، مت اأم�ص الإثنني  25 مار�ص 2018 
عقـود  اإم�ساء  الوطني،  الدفاع  وزارة  مبقر 
الإيطالية  اجلزائرية  ال�سـركة  تاأ�سيـ�ص 
LEONARDO Hélicoptères-«
من  كل  بح�سور   ،  »SPA/Algérie
العام  الأمني  غري�ص،  احلميد  عبد  اللواء 
 Nicolo« والفريق  الوطني  الدفاع  لوزارة 
FALSAPARENA« الأمني العام لوزارة 

الدفاع الإيطالية واملدير الوطني للت�سليح.
�رشكة  بني  تعاون  ثمرة  هي  ال�رشكة  هذه 
تطوير �سناعات الطريان »EDIA« التابعة 
ملديرية ال�سناعات الع�سكرية بوزارة الدفاع 
LEONARDO-« و�رشكات  الوطني 
 « و   »INTERNATIONAL
  »  LEONARDO Hélicoptère
�سناعية  �رشاكة  اتفاق  لربوتوكول  جت�سيدا 
 2016 اأوت   11 يف  املم�سى  وجتارية، 
عالمة  من  حوامات  اإنتاج  واملت�سمن 
اأرنات  عني  مبوقع  وا�ستالند«،  »اآڤو�ستا 
هذه  اأن  الإ�سارة  جتدر  �سطيف.   بولية 
حوامات  باإنتاج  تُعنى  املختلطة،  ال�رشكة 
لنقل  املوجهة  منها  ومتو�سطة،  خفيفة 
الأفراد، ال�سحن، الإخالء ال�سحي والك�سف 
يت�سمن  اأعباء  خمطط  ح�سب  واملراقبة، 
�ستتوفر  كما  للخارج.  الت�سدير  نحو  التوجه 
على  انطالقها،  من  ابتداء  ال�رشكة،  هذه 
وم�سلحة  ودولية،  حملية  توزيع  �سبكة 
م�ستويات  خمتلف  تت�سمن  البيع  بعد  ما 
موجهة  وتاأهيل  تكوين  ومنظومة  الت�سليح 
كما  زبائنها.  ولفائدة  اخلا�سة  لحتياجاتها 
دعم  يف  ال�سناعي  الن�ساط  هذا  �سي�ساهم 
عالية  بالتكنولوجيا  ال�سلة  ذات  الن�ساطات 
الدقة يف جمال املواد املدجمة وامليكانيكا 

الدقيقة والإلكرتونيك والإلكرتوب�رشيات.
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