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 قرروا املبيت اأمام
 مقر الولية املنتدبة

حاملو �ل�سهاد�ت بتقرت 
 ي�سعدون �لو�سع

 يف غياب �ل�سلطات 

متت ترويجه على هام�ش م�ضريات اجلمعة

 حم�س تترب�أ من م�سهد 
�ملحاكمات �ل�سعبية 

مطالبات برحيل علي الع�ضكري

 مترد �سد قيادة جبهة 
�لقوى �ال�سرت�كية

احتاد منظمات املحامني

 مطالب بفتح حتقيقات يف تهم 
�لف�ساد و تعليق �لد�ستور 

فتح اإطارات ووزراء حالية من حزب الأرندي النار 
على اأحمد اأويحيى ب�ضبب مواقفه املتقلبة التي 

اأ�ضرت ب�ضورة الأرندي لدى الراأي العام ح�ضبهم ، 
مطالبا اإياه بال�ضتقالة الفورية من الأمانة الوطنية 

للحزب، دعا اإطارات الأرندي من خالل بيان لهم 
، �ضم اإم�ضاء 100 ع�ضوا يف املجل�ش الوطني احلايل 

للحزب، ووزراء ونواب تابعني للحزب، جميع 
الهياكل القاعدية للحزب باللتحاق باملبادرة 

ومطالبة  اأويحيى بال�ضتقالة من اأمانة احلزب. 

شير عالوة
ت/ب

ph/app.com



م�صالح  خمتلف  معاناة  ب�صبب 
�أكيا�س  نق�س  من  م�صت�صفياتنا 
بوعديلة  وليد  �لدكتور  �لدم،�قرتح 

من جامعة �صكيكدة تنظيم حمالت 
يوم  �مل�صري�ت  �أثناء  بالدم  للتربع 
وروح  كبرية  �لأعد�د  �جلمعة،لأن 

�أجو�ء  ظل  موجودة، يف  �ملو�طنة 
�حتفالية و�صلمية وح�صارية،فتكون 
جد�،ومن  كبرية  �لوطنية  �ل�صورة 

ثمة �أول مبادرة عاملية،تنقل �صورة 
�أخرى م�رشفة جلز�ئر �ل�صهد�ء يف 

�حلر�ك �ل�صعبي.

�سيدي بلعبا�س

اإنقاذ طفل علق داخل 
غ�سالة مالب�س بتالغ

تلقت ليلة �أول �أم�س، م�صالح �حلماية وحدة تالغ بولية �صيدي 

بلعبا�س بالغا عاجال من �أجل �إنقاذ طفل �لبالغ من �لعمر 4 

�صنو�ت �ملدعو » ع �س«  على قيد �حلياة كان حم�صور� د�خل �آلة 

غ�صيل �ملالب�س مت �إخر�جه با�صتعمال عتاد متطور متمثل يف 

�أدو�ت �لقطع و�لتفكيك بحي 54 م�صكن بلدية تالغ جنوبي �صيدي 
بلعبا�س .

 �أ .ب

توقيف 13 منقبا عن الذهب
�أوقفت مفارز م�صرتكة للجي�س �لوطني �ل�صعبي، يف عمليات 

متفرقة بكل من مترن��صت وعني �صالح وعني قز�م وبرج باجي 

خمتار/ن.ع.6، )03( مهربني و)13( منقبا عن �لذهب وحجزت 

مركبتني )02( رباعيتي �لدفع و)04( �أجهزة ك�صف عن �ملعادن 

و)05( مطارق �صاغطة و)01( مولد كهربائي و)03( هو�تف نقالة.

اكت�ساف خمباأ لالرهابيني
يف �إطار مكافحة �لإرهاب، ك�صفت ودمرت مفرزة للجي�س �لوطني 

�ل�صعبي، يوم 29 مار�س 2019 باجللفة/ن.ع.1، خمباأ لالإرهابيني 

يحتوي على قنبلة تقليدية �ل�صنع ومعد�ت تفجري و�أغر��س �أخرى. 

عمراين �سارك احلراك ال�سعبي

بكل من �مل�سيلة وتلم�سان و�لنعامة

حجز 77.5 كلغ من املخدرات

حمالت التربع بالدم يف امل�سريات

خبر في 
صورة

�سددو� على فتح حتقيق يف �مليز�نية �ملخ�س�سة للوجبات

اأعوان و اإطارات احلماية املدنية 
يطالبون بحل النقابة و التعا�سذية

غرد�ية 

اأعرا�س جماعية حلوايل 200 زوج 
من الفئات املحرومة 

مت عقد قر�ن حو�يل 200 زوج من �لفئات �ملحرومة خالل عطلة نهاية 
�لأ�صبوع عرب خمتلف مناطق ولية غرد�ية خالل �أعر��س جماعية وفقا 
نظمت  �لتي  �ملبادرة  هذه  و��صتقطبت  باملنطقة.  �لأجد�د  لتقاليد 
دينية( ح�صود  و�أخرى  �لأحياء  �لن�صيج �جلمعوي )جمعيات  من طرف 
وزو�ر  �ملحلية  و�ل�صلطات  �لعر�صان  �أقارب  من  �حلا�رشين  من  كبرية 
�آخرون بالإ�صافة �إىل �صياح  ومت متويل هذه �لأعر��س �جلماعية �لتي 
ت�صادف عطلة �لربيع، يف جو من �لود و�لت�صامن من طرف �ملح�صنني 
وتعزيز  وترقية  �لجتماعية  �لرو�بط  توطيد  ق�صد  وذلك  و�ملتربعني 
ثقافة �لت�صامن يف �ملجتمع. »�إن �لهدف من هذه �لتظاهرة هو ت�صجيع 
�لزو�ج وفقا لقيمنا �لإ�صالمية وم�صاعدة �ل�صباب يف �صائقة مالية يف 
توديع حياة �لعزوبية و�لندماج يف �ملجتمع قبل �لوقوع يف �لنحر�ف«، 
ح�صبما يوؤكده �حلاج حممد، �أحد منظمي عر�س جماعي حلو�يل 20 

زوج من حي ثنية �ملخزن )غرد�ية(.

خالل �ل48 �ساعة �لأخرية 

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 7 اأ�سخا�س 

�آخرون بجروح متفاوتة �خلطورة  يف  و�أ�صيب 44  �أ�صخا�س حتفهم   7 لقي 
عدة حو�دث مرورية على م�صتوى مناطق �لوطن خالل �ل48 �صاعة �لأخرية، 
ح�صب ما �فاد به �أم�س �ل�صبت بيان مل�صالح �حلماية �ملدنية و�أو�صح ذ�ت 
و�إ�صابة  و�حدة  بوفاة طفلة  �أدر�ر  بولية  �أثقل ح�صيلة �صجلت  �أن  �مل�صدر 
�لوطني رقم  �لطريق  �نحر�ف �صيارة على م�صتوى  �إثر  �أ�صخا�س بجروح   6
تقدمي  �أجل  من  �ملدنية  �حلماية  م�صالح  وتدخلت   . تيميمون  ببلدية   51
�لإ�صعافات �لأولية ل27 �صخ�صا خمتنقني جر�ء ��صتن�صاق غاز �حادي �أك�صيد 
�لكربون �ملنبعث من و�صائل �لتدفئة وم�صخنات �ملاء يف عدد من وليات 
�لوطن وتدخل �أفر�د �حلماية �ملدنية �أي�صا لولية تلم�صان من �جل حادث 
�صطو�ن،  بد�ئرة  بنزين  حمطة  م�صتوى  على  بحريق  مرفوق  للغاز  �نفجار 
�أ�صيب فيه 5 �أ�صخا�س بحروق من �لدرجة �لثانية حيث مت �لتكفل بال�صحايا 
�أخمدت عنا�رش  �آخر،  ومن جانب  �مل�صت�صفى  �ىل  ونقلهم  �ملكان  يف عني 
وعني  �لطارف  وليات  من  كل  يف  ح�رشية  حر�ئق   5 �ملدنية  �حلماية 
 5 �إ�صابة  �حلر�ئق  هذه  خلفت  حيث  بلعبا�س  و�صيدي  ومع�صكر  تيمو�صنت 

�أ�صخا�س بحروق بولية مع�صكر مت نقلهم �إىل �مل�صت�صفى.

عبد  بلوزد�د  �صباب  فريق  �صارك مدرب 
�لقادر عمر�ين يف �حلر�ك �ل�صعبي �لذي 

�ل�صاد�صة  �جلمعة  يف  �أم�س  �أول  جرى 
يقودها  �لتي  �ملليونية  من  �لتو�يل  على 

حيث  �لنظام،  لرحيل  �جلز�ئري  �ل�صعب 
جموع  و�صط  له  �صورة  عمر�ين  ن�رش 

ملطلب  م�صاندته  موؤكد�  �جلز�ئريني 
�ل�صعب مبغادرة �جلميع �أروقة �حلكم.

�لوطني  �لدرك  عنا�رش  حجزت  
بكل من �مل�صيلة/ن.ع.1 وتلم�صان 
 )77،5(  ( و�لنعامة/ن.ع.2، 
�ملعالج  �لكيف  من  كيلوغر�ما 
خمتلف  من  وحدة  و)1032( 
�صاحنة  �إىل  �إ�صافة  �مل�رشوبات 

ومركبتني.
مفارز  �أوقفت  �أخرى،  جهة  من 
�ل�صعبي  �لوطني  للجي�س  م�صرتكة 
قز�م/ن.ع.6،  وعني  بتمرن��صت 
من  �رشعي  غري  مهاجر�   )20(

جن�صيات خمتلفة.

�حلماية  �إطار�ت  و  �أعو�ن  �صدد  
�إن�صمامهم  خالل  من  �ملدنية 
�رشورة  على  �ل�صعبي  للحر�ك 
و  �لد�خلية  وز�رة  �إ�صتجابة 
تهيئة  و  �ملحلية  �جلماعات 
�لعامة  �ملديرية  و  �لإقليم، 
ملطالبهم  �ملدنية  للحماية 
يف  �لإجتماعية  و  �ملهنية 
و  �لنقابي  �لفرع  حل  مقدمتها 
مكتب  و  �لتعا�صذية  مكتب  حل 
حت�صني  و  �لإجتماعية،  �ل�صوؤون 
كافة ظروف �لعمل يف مقدمتها« 
 « ومو��صالت  ومطبخ  مرقد 
�لنظامية  �لبذلة  من  و�ل�صتفادة 
ب�صكل حمدد، مع �صمان �لنز�هة  
و فتح حتقيق يف �مليز�نية �ملالية 

�ملخ�ص�صة للوجبات �لغد�ئية يف 
عهد �ملدير �لعام �ل�صابق �لعقيد 

م�صطفى لهبريي .
من  جملة  �ملحتجون  رفع  و 
�إعادة  مقدمتها  يف  �ملطالب 
�لتع�صفية  �لقر�ر�ت  يف  �لنظر 
�لأعو�ن  بع�س  م�صت  �لتي 
عليا  �صهاد�ت  على  �ملتح�صلني 
�مل�صتفيدين  �ملهني  �مل�صار  يف 
خارج  »حتويل  من  �لرتقية  من 
حد  بو�صع  ،طرد«مرور�  �لولية 
�لتي  �حلو�دث  خالل  من  للظلم 
�خلا�صة  �ملركبات  لها  تتعر�س 
�لأعو�ن  م�س  بالتدخل  �لتي 
تكاليف  يتحملون  ل  و�ل�صائق 
�إ�صالحها لأنه يوجد تاأمني على 

�لإجر�ء�ت  ت�صهيل  و  �ملركبات، 
حو�دث  zيخ�س  فيما  �ملتبعة 
»�أثناء  �لعدوى  منحة  �لعمل.  و 
يف  �لعون  حق  »  و  �ملهام  تاأدية 
و  �لر�صكلة،  عملية  و  �لتكوين 
مبختلف  �ل�صكن  توفري  يف  �حلق 
من  �لإعفاء  �صمان  مع  �صيغه 
�خلدمة �لوطنية، �إ�صافة للت�صاوؤل 
و  لالأعو�ن  �لرتقية  عن  م�صري 
لديهم  �لذين  و�لرقباء  �لعرفاء 
 ، �لرتبة  يف  �صنو�ت   10 من  �أكرث 
و�لتاأكيد على �لتقاعد يف �صن 50 
�لأمن  �أ�صالك  مع  �صو��صية  �صنة 
�لقيمة  �صاعة  و  ،و80  �لأخرى 

�مل�صافة . 
�أ .ب

�سور الكرم والت�سامن حّلة احلراك املليوين ال�ساد�س
و��صل �جلز�ئريون �صور �لت�صامن و�لكرم 
�ملعروفة عنهم عندما �أقدمت عدد من 
�لعائالت على حت�صري خمتلف �لأطعمة 

يف  �مل�صاركني  على  توزيعها  �أجل  من 
فيها  �صارك  �لتي  �ل�صلمية  �ملظاهر�ت 
�نت�رشت  حيث  �أم�س،  �أول  �ملاليني 

�لوليات  خمتلف  من  عديد�  �صور�ذ 
�لتو��صل  موقع  عرب  �لوطن  ربوع  عرب 
�أو��رش  توؤكد  »فاي�صبوك«  �لجتماعي 

�لحتاد بني �ل�صعب �جلز�ئري، من خالل 
�لك�صك�صي،  �صورة  يف  �أطعمة  حت�صري 

�لبغرير، �ملحاجب وغريها.
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�ضاحلي يثمن دعوة اجلي�ش ويرحب مبقرتح املعار�ضة 

اجلهات الراف�سة لتفعيل املادة 102 تريد"الفراغ الد�ستوري "

ثمن الأمني العام حلزب التحالف اجلمهوري الوطني دعوة املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية اإىل تفعيل املادة 102 من الد�ضتور، معتربا باأن اجلهات التي ترف�ش تطبيق هذه 
املادة تريد الدفع بنا اإىل الفراغ الد�ضتوري و املوؤ�ض�ضاتي على حد قوله  .

اإميان لوا�ش

ندوة  يف  الأم�س  �ساحلي  جدد 
اإىل  دعوته  حزبه  مبقر  �سحفية 
�سامل  اإق�سائي  غري  وطني  حوار 
 28 الرئي�س  عهدة  نهاية  قبل 
بقيادة  حكومة  تاأ�سي�س  ،و  اأفريل 
توافقية، م�سددا  �سخ�سية وطنية 
انتخابات  تنظيم  �رضورة  على 
رئا�سية �سفافة حتت اإ�رضاف هيئة 

م�ستقلة ملراقبة النتخابات.
التحالف  العام حلزب  ورد الأمني 
على   الوطني  اجلمهوري 
لرئي�س  وجهت  التي  النتقادات 
بن  القادر  عبد  الأمة  جمل�س 
املرحلة  لقيادة  املر�سح  �سالح 
هذه  باأن  مو�سحا  النتقالية، 

الأمور  تبقى  اأن  تريد  الأطراف  
حلول  اأية  بدون  حالها  على 

مقرتحة
ورحب �ساحلي مبقرتح املعار�سة 
طريق  خارطة  ت�سمنت  التي 
، كا�سفا  عن  الأزمة  للخروج من 
اأحزاب  طرف  من  دعوات  تلقيه 
�سبل  وبحث  ملناق�سة  املعار�سة 
للخروج  الطريق  خارطة  اإيجاد 
تعي�سها  التي  الأزمة  هده  من 

البالد .
دعا الأمني العام حلزب التحالف 
بلقا�سم  الوطني  اجلمهوري 
�ساحلي ال�سلطة اإىل �رضورة تبني 
الذي  ال�سعبي  احلراك  مطالب 
عن  الوطن  وليات  اأغلب  عرفته 
جتديد  و  النظام  تغيري  طريق  

باأن  مو�سحا  ال�سيا�سية،  الوجوه 
منا�سدة  احلزب اإىل ال�ستمرارية 
النتقال  �سمان  اأجل  من  كان 

ال�سلمي  لل�سلطة .
الأطراف  بع�س  �ساحلي  واإتهم 
الربيع  نقل  مبحاولة  الأجنبية 
باأن  اإىل اجلزائر، م�سريا   العربي 
مبخططات  م�ستهدفة  اجلزائر 
تخريبية منذ 2011، قائال يف ذات 
ت�سعى  اأجنبية  »اأطراف  ال�سدد 
بكل ما اأوتيت من قوة لنقل الربيع 
التي  الطرق  بكل  اإليها،  العربي 

تتيح لها ».
رف�سه  عن  املتحدث  وعرب 
 ، ال�سعبي  احلراك  ل�ستمرار 
الأمر  �سيعقد  ذلك  باأن  م�سريا 
اأكرث،  داعيا ال�سعب اجلزائري اإىل  

التي  امل�سريات  وايقاف  بالتعقل 
22فيفري  منذ  اجلزائر  ت�سهدها 
احلوار  نحو  ،والتوجه  املا�سي 
لالزمة  خمرج  لإيجاد  والنقا�س 
ذات  ،ويف  البالد  تعي�سها  التي 
»تنظيم  املتحدث  قال  ال�سدد، 
وم�سريات  مظاهرات  اأ�سبوعيا 
�سيعقد الأمور اأكرث ، فال   ميكن 
اأن نوا�سل يف تنظيم امل�سريات اإيل 
غاية نهاية العهدة الرئا�سية لعبد 
العزيز بوتفليقة ، فاإذا وا�سلنا يف 
هذا املنوال اإىل 28 افريل ف�سيتم 
متديد العهدة الرابعة تلقائيا مما 

�سيعقد الأمور«.
باأن   املتحدث  اأو�سح   ، حني  يف 
اإيجابية،   نتائج  حقق  احلراك 
منها العدول عن العهدة اخلام�سة 

كلها  وهذه  النتخابات  تاأجيل   ،
واعرتف   ،« ايجابية  موؤ�رضات 
غري  قوى  بوجود  املتحدث 
وتتجاوز  البالد  ت�سري  د�ستورية 
وتدو�س  اجلمهورية  قوانني 
الد�ستور على حد قوله   ، م�سريا 
مل  مهام  متار�س  قوى  هذه   باأن 
الربملان  �سعف  ب�سبب  لها  توكل 

الأعمال  رجال  اجلزائري وحتكم 
الأمور  ال�سيا�سي يف زمام  واملال 

ويف الربملان اأي�سا .
الأمني  انتخاب  اإعادة  مت  وقد 
العام للحزب بلقا�سم �ساحلي بعد 
على   ، اأ�سبوعني  قبل  ا�ستقالته 
اجلمهوري  التحالف  حزب  راأ�س 

الوطني . 

التجمع الوطني الدميقراطي

100 طار يطالبون 
اأويحيى باال�ستقالة 

احتاد منظمات املحامني

مطالب بفتح حتقيقات يف تهم 
الف�ساد و تعليق الد�ستور

ووزراء حالية من حزب  اإطارات  فتح 
اأويحيى  اأحمد  على  النار  الأرندي 
اأ�رضت  التي  املتقلبة  مواقفه  ب�سبب 
العام  الراأي  لدى  الأرندي  ب�سورة 
بال�ستقالة  اإياه  مطالبا   ، ح�سبهم 
للحزب،  الوطنية  الأمانة  من  الفورية 
اإطارات الأرندي من خالل بيان  دعا 
يف  ع�سوا   100 اإم�ساء  �سم   ، لهم 
للحزب،  احلايل  الوطني  املجل�س 
جميع  للحزب،  تابعني  ونواب  ووزراء 
باللتحاق  للحزب  القاعدية  الهياكل 
باملبادرة ومطالبة  اأويحيى بال�ستقالة 

من اأمانة احلزب. 
واأ�سار البيان  باأن الأمني العام احلزب 
اأحمد اأويحيى، مرفو�س �سعبيا، رغم 

رئي�س  لإ�ستقالة  ال�رضيحة  دعوته 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية 
وتفعيل املادة 102 من الد�ستور، التي 
دعا اإىل تطبيقها رئي�س اأركان اجلي�س 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي  الوطني 

�سالح منذ خم�سة اأيام.
العام  الأمني  امل�سدر  ذات   وهاجم 
يعمل  اأويحي  اأن  مو�سحا   لالأرندي، 
الوطني  التجمع  ا�ستغالل  على 
اأحمد  م�سيفا”   م�سبوهة،  لأهداف 
اأويحيى ي�ستعمل  للحزب كمطية لبلوغ 
اأهداف �سخ�سية غري معلنة واإقحامه 
احلكومة  قراراته  م�سوؤولية  يف حتمل 

فري الوطنية”.
اإميان لوا�ش 

املحامني  منظمات  احتاد  طالب 
حتفظية  اإجراء  بتطبيق  العام  النيابة 
الف�ساد  تهم  يف  حتقيقات  فتح  و 
املرتبطة باملال العام الهيئة اجتمعت 
مبقر املحكمة العليا، باملقابل، طالب 
الفورية  بال�ستجابة  الحتاد  جمل�س 
كل  م�سدر  باعتباره  ال�سعب  ملطالب 
�سلطات طبًقا للمادة 07 من الد�ستور، 
بها  متر  التي  “الأزمة  اأن  اإىل  م�سرًيا 
بامتياز  �سيا�سية  اأزمة  هي  البالد 
وت�ستوجب حلوًل �سيا�سية عاجلة تلبي 

قانونية  اأزمة  ولي�ست  ال�سعب  مطالب 
ود�ستوري”.

بالحتكام   مطلبها  الهيئة  رفعت  و 
املدى،  ق�سرية  انتقالية  مرحلة  اإىل 
احلايل،  بالد�ستور  العمل  وتعليق 
نظًرا للمعوقات التي يت�سمنها وحتول 
ذات  رئا�سية  انتخابات  اإجراء  دون 
اإ�سدار  على  العمل  مع  م�سداقية، 
لت�سيري  موؤقت  د�ستوري  اإعالن 

املرحلة النتقالية.
م.�ش

 يف حني دعوا لاللتفات لو�ضعيتهم

الباتريوت ينظمون وقفة م�ساندة احلراك بالعا�سمة

خالل وقفة مناه�ضي �ضيدي ال�ضعيد

م�سادات بال�سال�سل واالأ�سلحة البي�ساء باملركزية النقابية

ال�سوداء  الع�رضية  الع�رضات من املقاومني خالل  نظم 
وقفة م�ساندة للحراك ال�سعبي بالربيد املركزي، اأم�س، 
ال�سعبية،  املطالب  اإطار  يف  ت�سب  �سعارات  رافعني 
داعني ال�سلطة لالإ�سغاء لها بدل �سيا�سة التزام ال�سمت 
منذ الر�سالة الثانية لرئي�س اجلمهورية. نظم املقاومون 
�سابقا، وقفة احتجاجية �سد قرارات تاأجيل النتخابات 
التحاقهم  معلنني  املركزي،  الربيد  م�ستوى  على 
اأول  ال�ساد�سة  جمعته  اختتم  الذي  ال�سعبي  باحلراك 
رئا�سيات  تاأجيل  بقرارات  تندد  لفتات  رافعني  اأم�س، 

التغيري  اإىل  داعني  الرابعة،  العهدة  ومتديد  اأفريل   18
ال�سامل دون الإعتماد على الوجوه ال�سابقة للنظام يف 
ت�سيري املرحلة املقبلة. وطالب الباتريوت بال�ستجابة 
الفورية ملطالب احلراك ال�سعبي امل�رضوعة، موؤكدين 
دعمهم له. واأفاد املحتجون باأن اجلزائر تزخر بالعديد 
الإ�سافة  اإعطاء  على  القادرة  ال�سبانية  الطاقات  من 
عدم  تكري�س  م�ستنكرين  امل�ستويات،  كافة  على  للبلد 

الثقة يف ال�سباب وعدم ت�سليمهم م�سعل الت�سيري.
كلمة  يف  ال�سلف  من  القادمني  اأحد  اأو�سح  جهته  من 

ت�سليحهم  التخلي عنهم بعد عملية  باأنه مت  لل�سحافة، 
الأركان  قائد  داعني  ال�سوداء،  الع�رضية  اإبان  ال�سابقة 
يف  النظر  واإعادة  عنهم  التخلي  لعدم  �سالح  قايد 
كل  دعا  حني  يف  جمحفة،  اعتربوها  التي  و�سعيتهم، 
من الدرك وال�رضطة وال�سعب اجلزائري لأن يكونوا يدا 
الع�رضية  بواقع  الراهنة، مذكرا  لعبور املرحلة  واحدة 
وكيف مت التكافل فيما بينهم، واأن الدفاع الذاتي �سبق 
بحقوقهم  املطالبة  حقهم  ومن  بواجبهم  قاموا  واأن 
للحراك  املطلقة  م�ساندتهم  املتحدث  واأكد  اليوم. 

اأن زمرة فا�سدة هيمنت على ال�ساحة  ال�سعبي، معتربا 
ال�سيا�سية، يف حني اعترب اأن الأو�ساع مل ت�رض بالطريق 
ال�سحيح منذ ال�ستقالل، داعيا اجلميع للوقوف وقفة 
رجل واحد، ن�ساء ورجال، موؤكدين اأنهم مع ال�سعب ومع 
الدرك ومع ال�رضطة، اأن ال�سعب اجلزائري واحد على 
لتكري�س  املرحلة  �سيعربون  واأنهم  ولية   48 م�ستوى 
املرتب�سني  على  الفر�سة  وتفويت  القانون  احلق  دولة 

�سوء باجلزائر من الأطراف اخلارجية.
�ضارة بومعزة

العمال  احتجاجات   �سهدت 
املناه�سة لقياديي الأمانة العامة 
للمركزية النقابية، اأم�س، جتاوزات 
ا�ستعمال  حد  بلغت  حيث  كبرية، 
من  وال�سال�سل  البي�ساء  الأ�سلحة 
طرف م�ساندي �سيدي ال�سعيد قبل 
تدخل الأمن واعتقال املتجاوزين، 

يف حني مت ت�سجيل وقوع جرحى.
العمال  من  الع�رضات  جتمع 
للعمال  العام  الحتاد  مقر  اأمام 
اجلزائريني �سبيحة، اأم�س، هاتفني 
بـ«نقابة حرة دميقراطية«، جمددين 
اخلا�سة  مبطالبهم  مت�سكهم 
للمركزية  العام  الأمني  برحيل 
حيث  والقياديني،  ال�سعيد  �سيدي 
هاتفني  بالف�ساد،  �سابقا  اتهموهم 
يف  ليجيتيا«،  و«ليبريي  بـ«ديقاج« 
احلراك  ل�سعارات  منهم  حماكاة 
كليتو  ال�رضاقني  و«يا  ال�سلمي، 
على  تاأكيدهم  العمال«،  م�سيفني 
الرحيل، خا�سة  التم�سك مبطالب 
من  الف�ساد  تهم  ارتفاع  ظل  يف 
قبلهم حتويلهم املركزية ملوؤ�س�سة 
بع�س  يتهجم  اأن  قبل  لهم،  خا�سة 
من  العامة  لالأمانة  امل�ساندين 
من  املحتجني  على  املقر  داخل 
الباب اخلارجي املغلق بال�سال�سل 
وكذا ال�سالح الأبي�س و�سط �رضاخ 

املحتجني »عندو املو�س« ليتبعها 
�ستم و�سب جد بذيء و�سط تدخل 
ال�رضطة التي عملت على التدارك 
بينهم  للتفريق  املحتجني  واإبعاد 
وبني من كانوا بداخل املقر، قبل 
ا�ستكمال املناه�سني ب�سعار »كليتو 
وبالعودة  ال�رضاقني«.  يا  البالد 
املحتجون  فهتف  للهتافات 
اأبواب  م�ستوى  على  املتجمعون 
املعلقة  النقابية  املركزية  مقر 
بـ«لوجيتيا حرة«، و«�سيدي ال�سعيد 
بـ«الع�سابة«  الهتاف  وكذا  بارا« 
لتهم  املحتجون  عاد  كما  طويال، 
الف�ساد هاتفني بـ«�رضاقني �رضاقني 

ويقولوا وطنيني«.
اأمام  املحتجون  النقابيون  ورفع 
قادمني  النقابية  املركزية  مقر 
والقطاعات  الوليات  خمتلف  من 
اجلزائر  ات�سالت  غرار  على 
ونفطال وال�سحة وموؤ�س�سة ت�سيري 
اإدانتهم  موؤكدين  الردم،  مراكز 
العامة لالحتاد  الأمانة  ممار�سات 
بقيادة  اجلزائريني  للعمال  العام 
بالرحيل  املطالب  ال�سعيد  �سيدي 
باإق�ساء  وتتهمه  من�سبه.  من  فورا 
وتزكية  احلقيقيني  النقابيني 

الدخالء بالتزوير.
اأم�س  املركزية  مقر  و�سهد  هذا 

يف  للقيادة  املناه�سة  الوقفات 
عرفت  حيث  ال�سابعة،  ن�سختها 
الأمني  تطالب  ال�سابقة �سعارات 
للعمال  العام  لالحتاد  العام 
متهمني  بالرحيل،  اجلزائريني 
ال�سلطة  بالف�ساد والتورط مع  اإياه 
ينبغي  وما  العمال  م�سالح  �سد 
عن  كممثل  الإحتاد  به  يلتزم  اأن 
الطرف  اأنه  خا�سة  العمال، 
بهكذا  القيام  املخول  الوحيد 
الباترونا  وجه  يف  ثقيلة  مهمة 
امل�سموح  الوحيد  كونه  واحلكومة 
له بامل�ساركة يف الثالثية، يف حني 
بالعت�سام  �سابق  وقت  هددوا يف 
النقابية  املركزية  مقر  قرب 
ملطالبهم  ال�ستجابة  غاية  اإىل 
العتبار  بعني  توؤخذ  يتم  مل  التي 
التي  الكثرية  الحتجاجات  رغم 
خمتلف  من  العمال  ي�سنها مئات 
لتنديد ب�سوء  املهنية  القطاعات 
دعا  كما  بح�سبهم،  الت�سيري، 
طرف  من  التعبئة  اإىل  املحتجون 
التهمي�س  عانت  التي  الفئات  كل 
الأمني  عهدة  خالل   ” احلقرة  و” 
حول  باأنه  احلايل املتهم  العام 
خا�سة  مللكية  النقابية  املركزية 
على  ال�سيقة  مل�ساحله  خدمة 
العمالية،  الطبقة  م�سلحة  ح�ساب 

بح�سبهم.
 

هل يتم �ضحب الثقة من 
�ضيدي ال�ضعيد قريبا؟

 
كل  موقع  نقل  ثانية  جهة  من 
عن  ت�رضيحا  اجلزائر  عن  �سيء 
النقابي يف املركزية النقابية عبد 
اللّجنة  باأن  يفيد  م�سي�س  الكرمي 
اأعلى  تعد  التي  املركزية  الوطنية 
متلك  والتي  الحتاد،  يف  هيئة 
اأو  العام  الأمني  اإقالة  �سالحية 
العامة،  واأمانته  منه  الثقة  �سحب 
لندوة  التح�سري  على  حاليا  تعمل 
ا�سغالها  تنعقد  جامعة  ا�ستثنائية 
من  اأيام  ع�رضة  اأق�ساه  اأجل  يف 
من  الثقة  �سحب  �سبل  بحث  اأجل 
�سيدي ال�سعيد، و تعيني اأمني عام  
لقيادة املرحلة النتقالية يف هذه 
املوؤ�س�سة التي مت اختطافها على 
الندوة  �سيح�رض  كما  تعبريه،   حد 
التح�سري  بداية  النقابي   ح�سب 
النقابيني  ملوؤمتر وطني يجمع كل 
عهد  يف  اإق�ساوؤهم  مت  الذين 
�سيدي ال�سعيد ليتم خاللها اق�ساء 
القيادات غري ال�رضعية والتي متت 

تزكيتها بالتزوير.
�ضارة بومعزة 
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اجلماعة  اأ�صدرته  بيان  ويف 
املجتمعة اأم�س بالعا�صمة و الذي 
مركزية  جلنة  267ع�صو  وقعه 
اأغلبهم  و  املجتمعون  اأعلن   ،
احلزب  يف  وقوية  قدمية  اإطارات 
العام  الأمني  من�صب  �صغور  عن 
تن�صيب  اأن  معتربين   ، لالأفالن 
غري  بطريقة  مت  احلالية  القيادة 

�رشعية .
توجه  اإىل  الجتماع  هذا  انتهى  و 
احلزب  مقر  اإىل  املركزية  اللجنة 
اأن  و  ل�صيما   ، 48�صاعة  بعد 
بالعا�صمة  الإدارية  املحكمة 
و�صيدخلون   ، ل�صاحلهم  ف�صلت 

املقر يف 48�صاعة القادمة .

اأغلب  وقع  اأخرى  جهة  من 
دعم  على  بالأغلبية  و  احلا�رشين 
مقرتح اجلي�س الذي يخ�س تطبيق 
املادة 102من الد�صتور و القا�صية 

اجلمهورية  رئي�س  من�صب  ب�صغور 
الجتماع  هذا  يف  �صارك  وقد   ،
الذي يبدو اأنه نهاية بو�صارب على 
قيادات  من  العديد  الآفالن  راأ�س 

ال�صعيد  من  بداية  الثقيلة  احلزب 
بوحجة ، اأحمد بومهدي ، ال�صعيد 
حود  مدين  ال�صيناتور   ، بدعيدة 
جالب  حممد  ال�صابق  الوزير   ،
،ر�صيد ع�صا�س ، اأبو الف�صل بعجي 
اأحمد  الفالحني  احتاد  رئي�س   ،
عليوي ، رئي�س كتلة الأفالن زبريي 
15نائب  م�صاركة  اإىل  اإ�صافة   ،
، وممثل عن  الأفالن  من  برملاين 
العزيز  عبد  ال�صابق  العام  الأمني 

بلخادم .
فاإن املجتمعني  وح�صب م�صادرنا 
بحيدرة  احلزب  مقر  �صي�صتلمون 
بعد ف�صل  ، ل�صيما  بعد 48�صاعة 
و   ، ل�صاحلهم  الإدارية  املحكمة 
بو�صارب  تعيني  طريقة  اأن  ثبوث 
اأي  ويجد  ول  �رشعية  غري  كانت 

حما�رش ر�صمية تثبث ذلك . 

جبهة  منا�صلي  من  عدد  اأم�س  قام 
جتمع  بتنظيم  ال�صرتاكية  القوى 
الوطني  املقر  اأمام  احتجاجي 
للحزب احتجاجا منهم على طريق 

الع�صكري  ت�صيري احلزب من طرف 
بت�صحيح  طالبوا  املحتجون  علي. 
الو�صع احلايل للحزب الذي و�صفوه 
باملتهالك و طالبوا باإعادة النظر يف 

اخلطاب ال�صيا�صي وو تذكر م�صادر 
امل�صطربة  الأمور  اأن  مطلعة 
من  الأخري  الأ�صبوع  منذ  تفاقمت 
�صهر جانفي املن�رشم اأين متت مت 

القيادة و ما تالها  اإجراء تغيري يف 
لإق�صاء  منظمة  حملة  من  ح�صبهم 

عدد من الأطر و املنا�صلني.
م.�س

على  ال�صلم  جمتمع  حركة  اأم�س  نفت 
مقري  عبدالرزاق  رئي�صها  ل�صان 
�صفحة  اأطلقتها  التي  التهامات 

فاي�صبوكية حم�صوبة على الأفالن حملت 
م�صوؤولية  نحناح  الراحل  حركة  فيها 
تنفيذ م�صهد م�رشحي ملحاكمة �صعبية 

على  ال�صامني  امل�صوؤولني  من  لعدد 
،و  الأخرية  اجلمعة  م�صريات  هام�س 
ما  و  التمثلي  ال�صهد  اأن  احلركة  قال 

احلركة  مبواقف  له  عالقة  ل  ت�صمنه 
باأي �صكل من الأ�صكال.

م.�س

ت�صلم الكونغر�س الأمريكي اخلمي�س 
الدولة  كتابة  من  تقريرا  املا�صي 
اجلرمية  مكافحة  حول  المريكية 
التقرير  اأ�صاف  املالية يف اجلزائرو 
غري اأن القطاع املوازي يبقى »ه�صا 
ح�صبما  الأموال«،  تبيي�س  اأمام 
الأمريكية  الدولة  كتابة  اإليه  اأ�صارت 
 2018 ب�صنة  اخلا�س  تقريرها  يف 
و  باملخدرات  املتاجرة  حول 
قد  و  العامل  يف  املالية  اجلرائم 
تقريرها  يف  الدولة  كتابة  اأكدت 
اإىل  املا�صي  اخلمي�س  �صلمته  الذي 
اجلزائر   « اأن  الأمريكي  الكونغر�س 
جمال  يف  عام  ب�صكل  تقدما  ت�صجل 
مكافحة تبيي�س الأموال  و اجلرمية 

املالية«.
يف  الأموال  حتويالت  فان  لهذا 
�صارمة«  »رقابة  ل  تخ�صع  اجلزائر 
من طرف ال�صلطات كما تخ�صع اىل 
ح�صبما  البنكية«  الرقابة  »عمليات 

تقريرها  يف  الدولة  كتابة  لحظته 
بتقييم  اأي�صا  قامت  حيث  ال�صنوي 
نتائج مكافحة اجلرائم املالية يف 80 
 « اأن  التقرير  نف�س  يف  جاء  ،و  بلدا 
ال�صلطات اجلزائرية تراقب عن قرب 
املنظومة البنكية )...( علما اأن هذه 
املنظومة بريوقراطية جدا و تن�س 
جميع  على  رقابة  اأنواع  عدة  على 
ذات  اأو�صح  الأموال«كما  حتويالت 
التقرير اأن »القابلية ال�صيقة لتحويل 
الدينار ت�صمح لبنك اجلزائر مبراقبة 
جميع العمليات املالية الدولية التي 

تقوم بها املوؤ�ص�صات البنكية«.
تفاقم  يعترب   « اأخرى،  جهة  من 
الأموال عن  روؤو�س  تبيي�س  عمليات 
اجلزائرية  املالية  املنظومة  طريق 
التنظيم   « اإىل  بالنظر   « �صئيال 
الذي  البنكي  للقطاع  ال�صارم« 
غري  العمومية  البنوك  عليه  ت�صيطر 
»اقت�صاد  اأن  اإىل  اأ�صار  التقرير  اأن 

نقدا  الدفع  على  يقوم  وا�صع  مواز 
الناجت  باملائة من  ن�صبة 40  و  ميثل 
اأمام  ه�صا  يعترب  اخلام  املحلي 

النتهاكات الإجرامية«.
»انت�صار  اأن  التقرير  ك�صف  كما 
ال�صتعمال  و  املوازي  القت�صاد 
الكلي للدفع نقدا يرفعان من خطر 
اجلرائم املالية« مو�صحا اأن حالت 
تبيي�س الأموال م�صجلة خارج القطاع 
خالل  من  ل�صيما  الر�صمي  املايل 
ال�صفقات العقارية و الغ�س التجاري 
و يرى معدو التقرير اأنه تبقى هناك 
رفعها  يجب  التي  التحديات  بع�س 
فيما يخ�س تطبيق منظومة مكافحة 
تبيي�س الأموال موؤكدين على التقدم 
املا�صيتني  ال�صنتني  املحقق خالل  
يف جمال » اعداد التقارير« البنكية. 
املعلومات  معاجلة  خلية  تقوم  و 
املعلومات  ن�رش  و  بجمع  املالية 
قد  و  الأموال  بتبيي�س  املتعلقة 

حول  اخللية  هذه  تقرير  اأ�صار 
الأ�صهر ال�صتة الأوىل من �صنة 2018 
ارتفاع   ،2017 �صنة  يف  ت�صجيل،  اإىل 
�صئيل يف عدد الت�رشيحات املتعلقة 
معتادة  غري  اأو  م�صبوهة  ب�صفقات 

مقارنة ب�صنة 2016 .
فان  اخللية  هذه  م�صوؤويل  ح�صب  و 
الرتاجع امل�صجل  اأن  اأو�صح  التقرير 
اإدخال  اإىل  راجع   2016 �صنة  يف 
هذه  اإعداد  جمال  يف  اإ�صالحات 
و  البنوك  م�صتوى  على  التقارير 
ت�صمح  التي  التكنولوجيات  اىل  كذا 
املرتبطة  ال�صفقات  بتحديد 
بتبيي�س الأموال كما اأ�صارت الوثيقة 
اإىل اأن ال�صلطات من�صغلة اأكرث فاأكرث 
اجلمركي  التهرب  حالت  ب�صاأن 
اجلبائية  املالذات  اإىل  اللجوء  و 
هروبا من اجلباية اأو اإخفاء الأ�صول 

امل�رشوقة.
م.�س

اأعلنت �صغور من�صب الأمني العام

مطالبات برحيل علي الع�صكري

متت ترويجه على هام�س م�صريات اجلمعة

كتابة الدولة الأمريكية

ع�صام بوربيع

اللجنة املركزية لالأفالن ت�ساند 
ت�سريحات الفريق  قايد �سالح

مترد �سد قيادة جبهة القوى اال�سرتاكية

حم�س تترباأ من م�سهد املحاكمات ال�سعبية

االقت�ساد املوازي و الدفع نقدا يرفعان من خطر اجلرائم املالية

.         م�ساركة 15 برملاين وممثل عن عبد العزيز بلخادم 

ف�صلت ال�صمت و عدم اخلو�س يف امللف

هيئة بو�سارب تتجاهل دعوة تفعيل 
املادة 102 من الد�ستور

 البداية عرب ال�صفحة الر�صمية
 عرب الفاي�صبوك

االأفالن يطلق ا�ستمارة لت�سحيح 
امل�سار و ت�سبيب القيادة

احلالية  التن�صيق  هيئة  قررت 
عدم  الوطني  التحرير  جبهة  يف 
الأركان  قائد  دعوة  مع  التفاعل 
حول تفعيل املادة 102 من الد�صتور 
على عك�س ما فعلته اأحزاب اأخرى 
حم�صوبة  القريب  بالأم�س  كانت 
مغادرة  اآثرت  لكنها  املوالة  على 
هذه  تفعيل  اأن  متحججة  ال�صفينة 
املادة ميكن اأن ي�صكل اأ�صا�صا حلل 
ال�صقوط  القائم و جتنب  الإ�صكال 

يف فخ الفراغ املوؤ�ص�صاتي. 
مناب  اأوردتها  تقارير  ح�صب  و 
فهيئة  اأم�س  م�صاء  اإعالمية 
تن�صيب  على  تركز  بو�صارب 
و  الق�صمات  م�صتوى  على  خاليا 

املحافظات 
ال�صفوف  ر�س  اإعادة  مربر  حتت 
مت  الذين  املنا�صلني  ا�صتيعاب  و 

تهمي�صهم يف وقت �صابق.
م.�س

 اأطلقت الأمانة العامة حلزب جبهة 
�صفحتها  م�صتوى  على  التحرير 
الجتماعي  التوا�صل  مبوقع 
لقواعد  ا�صتبيانا  »فاي�صبوك«، 
تغيري  يخ�س  الن�صالية،  احلزب 
م�صار احلزب والعودة به لبيان اأول 

نوفمرب، على حد تعبريهم.
عنوان  حتت  ال�صتمارة  وجاءت 
جبهة  حزب  م�صار  » ت�صحيح 
ال�صباب«،  بقيادة  الوطني  التحرير 
بـ«اأيتها  املنا�صلني  و�صاءلت 
حلزب  واملنا�صلون  املنا�صالت 
�صباب  من  الوطني  التحرير  جبهة 
اأنتم مع  اطارات ومتعاطفون .هل 
ت�صحيح م�صار حزب جبهة التحرير 
الوطني بقيادة ال�صباب والعودة اىل 
املبنية  احلزب  وقوانني  �رشعية 
وتت�صمن  ؟«،  نوفمرب   1 بيان  على 
اإ�صم املنا�صل واللقب، املحافظة 
ات�صال  وعناوين  وامل�صتوى 
املعني. وتاأتي ال�صتمارة يف وقت 

جد ح�صا�س مير به احلزب، بداية 
من ال�صغوط الذي خلفها احلراك 
املطالبة  حد  بع�صها  بلغ  والتي 
تخندقه  بعد  احلزب  برحيل 
ال�صتمرارية  ل�صالح  الوا�صع 
اإىل  بالإ�صافة  اخلام�صة،  والعهدة 
من  وال�صغوط  الن�صحابات  حملة 
بع�س منا�صليه �صد هيئة التن�صيق، 
اللجنة  من  لأع�صاء  اجتماع  مع 
احلزب  يف  وحمافظني  املركزية 
احلكومة  يف  �صابقني  ووزراء 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س  ورئي�س 
مقر  بوحجة، يف  ال�صعيد  �صابقا، 
التابعة  ببوروبة  احلزب  ق�صمة 
اإىل  اأم�س،  احلرا�س،  ملحافظة 
“عدم التعامل مع كل ما ي�صدر عن 
احلالية حتت  احلزب  ت�صيري  هيئة 
باعتبارها  بو�صارب،  معاذ  قيادة، 
هيئة غري �رشعية، وانتخاب قيادة 

جديدة للحزب، بح�صب البيان.
�صارة بومعزة

ا جتمع اأم�س بالعا�صمة العديد من اأع�صاء اللجنة املركزية لالأفالن و العديد من قيادات احلزب وذلك من اأجل اإنهاء معاذ 
بو�صارب واإعالن حالة ال�صغور يف هذا املن�صب ، اإ�صافة اإىل اإعالن اأغلبية اأع�صاء اللجنة املركزية م�صاندتهم لقرتاح قائد 

الأركان الفريق اأحمد قايد �صالح بتطبيق املادة 102و التي تخ�س �صغور من�صب رئي�س اجلمهورية .
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 19 بتاريخ  العليا  املحكمة  قررت  و 
برف�ض  املنق�ضية،  ال�ضنة  من  دي�ضمرب 
املتهمون،  رفعه  الذي  بالنق�ض  الطعن 
يف  اجلزائية  الإجراءات  قانون  كون 
املادة 496 الفقرة الثانية التي متنه منعا 
باتا من الطعن يف قرارات غرفة الإتهام 

يف ق�ضايا اجلنح .
التي  الق�ضية  لهذه  املتتبعون  ت�ضائل  و 
انظار  لفت  و  احلرب  من  الكثري  اأ�ضالت 
اجلزائر  و  خا�ضة  بوهران  العام  الراأي 
عدم  وراء  الرئي�ضي  ال�ضبب  عن  عامة، 
جمددا  للق�ضية  التحقيق  قا�ضية  فتح 
غرفة  و  العليا  املحكمة  قرار  تطبيق  و 
اأنه  �ضيما  التحقيق،  مبوا�ضلة  الإتهام 
قرار  على  اأ�ضهر   3 من  اأزيد  م�ضى 

املحكمة العليا.

املحكمة العليا تطعن يف �شرعية 
طعن اإطارات امليناء يف قرار غرفة 

الإتهام

للمبلغ  احلماية  توفري  عدم  عن  ناهيك 
خالل  من  به  الإعرتاف  و  الف�ضاد  عن 
تطبيق القانون، و معاقبة الأطراف التي 
و  للتهديد  تلجاأ  و  عليه  ال�ضغط  حتاول 
وهذه   45 للمادة  طبقا  املبلغ  معاقبة 
�ضنوات   5 عقوبتها  ت�ضل  التي  اجلرمية 
غرفة  اأن  من  بالرغم  تطبق،  مل  التي  و 
الإتهام اأقرت بان تون�ضي نور الدين مبلغ 
متابعة  يتم  اأن  يجب  كان  و  الف�ضاد  عن 

اإطارات امليناء املتهمني بتهمة التهديد 
الف�ضاد  مبكافحة  اخلا�ضة  للمواد  نظرا 
تعر�ض  التي  الرهيبة  لل�ضغوطات  نظرا 
و  تبليغه عن ملف علي حداد  لها عقب 

جممعه »اأو تي اأر اأ�ض بي حداد« .
مرورا بتفجري ذات املبلغ الإطار لف�ضيحة 
احلبوب  ديوان  تكبيد  يف  تتمثل  مدوية 
اأمريكي،  دولر  مليون   30 تفوق  خ�ضائر 
جراء تف�ضيل مترير بواخر تابعة لرجال 
، على ح�ضاب  نافذين  و  اأعمال خوا�ض 
البواخر التابعة للديوان العمومي، بينما 
كان الديوان يتكبد خ�ضائر مالية معتربة 
نظري مكوت بواخره يف عر�ض البحر  و 
األف   45 و  مليونني  دفعت  باخرة  كمثال 
و  البحر  التاأخر يف عر�ض  ب�ضبب  دولر 
لأزيد  حمولتها  تفريغ  و  للميناء  دخولها 
من �ضهرين، بينما امل�ضتوردين اخلوا�ض 
لإدخال  التعامل  الأف�ضلية يف  لهم  كانت 
 48 يتعدى  ل  قيا�ضي  ظرف  يف  للميناء 

�ضاعة بعد و�ضولها لعر�ض البحر.
مقابل  اأن  للتذكري  قو�ضا  نفتح  هنا  و 
الأموال  توزيع  عقد  هناك  كان  ذلك 
امل�ضتوردين  على  بالفائدة  يعود  كان 
اخلوا�ض مبئات األف الدولرات، و هي 
و  املالية   الأبحاث  فرقة  التي  الق�ضية 
الإقت�ضادية للدرك الوطني، حيث طالب 
اجلزائي  القطب  لدى  التحقيق  قا�ضي 
بجلب  الفرقة  ذات  من  املتخ�ض�ض 
العقود اخلا�ضة لتوزيع الأموال اخلا�ضة 

بكل البواخر و ح�ضب كل م�ضتورد .

 قا�شي التحقيق ياأمر فرقة 
الدرك بالتحقيق مع امل�شتوردين 

اخلوا�ص و حتديد اأ�شمائهم

فتحها  مت  التي  هي  املتعلقة  الق�ضية 
�ضنة  من  ماي  �ضهر  من  الثالث  بتاريخ 
2016، و املتمثلة يف التبليغ بتقرير موثق 
من قبل م�ضالح الدرك الوطني بوهران، 
،و  اجلزائي  القطب  فيها  يبث  التي  و 
النيابة  اأن  اإل  الأول  التبليغ  من  بالرغم 
املبلغ  قيام  لغاية  تتحرك  مل  العامة 
اإلكرتونية  م�ضتعجلة  مبرا�ضلة  تون�ضي 
اإىل قائد جهاز الدرك الوطني  الأ�ضبق 
اللواء مناد نوبة،ليتم جتديد التحقيق ،و 
ال�ضنة  من  ماي  الثالث  بتاريخ  ال�ضماع 
املا�ضية ،و يتعلق الأمر بالبواخر التابعة 
للدولة  التابع  للحبوب  الوطني  للديوان 
لعدة  تر�ضو  كانت  التي  البواخر  ،هته 
اأيام ،و اأ�ضابيع يف عر�ض البحر ،و ترتك 
دورها للبواخر التي يوؤجرها اخلوا�ض و 
التي ذكرها حتقيق الدرك الوطني ،حيث 
باأن  يق�ضي  الدويل  البحري  القانون  اأن 
�ضاحبة  هي  تر�ضو  التي  الأوىل  الباخرة 
الأف�ضلية يف �ضحن �ضلعها بامليناء،مهما 
توزيع  ذكرعقد  مع  حمولتها  كانت 
الأموال و الذي ي�ضمل امل�ضتورد ومالك 
الباخرة حيث ين�ض القانون على نقطتني 
اإ�ضرتجاع  تاأخر  رئي�ضيتني  هما يف حال 
يف  املحدد  الوقت  يف  ملالكها  الباخرة 
من  اأزيد   الر�ضوم  قيمة  العقد،فتكون 
قد  و  تاأخر  يوم  كل  عن  دولر  األف   15
ح�ضب  ذلك  دولر،و  األف   30 اإىل  ت�ضل 
حمولة الباخرة و �ضنهاـ اأما يف حالة وفاء 
امل�ضتورد باملدة اأو قبلها ي�ضرتد مبالغه 
املالية املحددة يف العقد املايل، و هنا 

كون  باحليل  »البع�ض«  النقابيون  كان 
احلقيقيون  امل�ضريون  هم  منهم  عدد 
البواخر  ت�ضبيق  خالل  من  للميناء 
التابعة للمتعاملني اخلوا�ض حيث ح�ضب 
فاإن  الوطني  الدرك  م�ضالح  حتقيقات 
بواخر اخلوا�ض ل متكث يف البحر �ضوى 
زمنية  فرتة  كاأق�ضى  يومني  اأو  �ضاعات 
اأن  التحقيق  نف�ض  خل�ض  ممكنة،بينما 
بواخر ديوان احلبوب العمومية تبقى يف 
الإنتظار و الر�ضو ملدة تتجاوز ال�ضهريني 
و فاقت يف اإحدى املرات 143 يوما ،وهو 
ما كلف الديوان دفع غرامة مالية تفوق 
�ضحنة  تفريغ  مقابل  دولر  مليون  اإثنني 
بقيمة �ضتة و ع�رشون األف طن، و بلغت 
العمومية  اخلزينة  و  الديوان  خ�ضائر 
�ضنة  من  املمتدة  الزمنية  الفرتة  خالل 
ع�رشون  و  بت�ضعة   2016 لغاية  و   2014
تفجري  اأمريكي،وعقب  دولر  مليون 
الف�ضيحة املدوية و تفطن القائمني على 
الديوان حليل النقابيني مبيناء وهران،مت 
حتقيق اأرباح عن كل �ضحنة تفوق ثمانني 
األف دولر اأمريكي بعد اأن كان هو يتكبد 
الغرامات و مت حت�ضني الأمور ابتداء من 

�ضنة 2017.
الدائرة  رئي�ض  نا�ضد  ال�ضياق  ذات  يف 
التجارية نور الدين تون�ضي كل من وزير 
الغاين  عبد  العمومية  الأ�ضغال  و  النقل 
زعالن التدخل لإن�ضافه،بعد اأن �ضدقت 
مبلفات  بتبليغه  اخلا�ضة  اإدعاءاته  كل 
حتقيقات  اأكدته  الذي  الف�ضاد،الأمر 
م�ضالح الدرك و الأمن الوطني، ومعاقبة 
ميار�ضون  زالوا  ل  الذين  املتهمني 

مهامهم بكل اأريحية.

 اأحمد بن عطية

قا�شي التحقيق بالقطب اجلزائي ياأمر بجلب عقد توزيع 

الأموال مل�شتوردي احلبوب اخلوا�ص

املحكمة العلي� ت�أمر مبوا�صلة التحقيق يف 

ق�صية جممع » حداد » و مين�ء وهران
 .       تكبيد ديوان احلبوب خ�شائر تفوق 30 

مليون دولر اأمريكي يف عامني
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اأمرت املحكمة العليا قا�شي التحقيق بالغرفة ال�شاد�شة مبحكمة اجلنح 
بوهران باإعادة التحقيق التكميلي يف ق�شية رجل الأعمال رئي�ص منتدى 
روؤ�شاء املوؤ�ش�شات امل�شتقيل علي حداد، و ما يتعلق بق�شية ا�شترياد اأنابيب 

ال�شلب التي ت�شتخدم يف ت�شنيع الأنابيب الناقلة للغاز الطبيعي و البرتول، 
التي يتم تزويد م�شنعه مبنطقة �شهايرية �شرق وهران ، و ذلك بعد اأن 
ق�شت قا�شية التحقيق بالغرفة ال�شاد�شة باإنتفاء وجه الدعوة بتاريخ 

24 اأكتوبر من 2017 ، حيث اأن التحقيق بداأ من تاريخ 20 �شبتمرب من ذات 
ال�شنة ليقوم وكيل اجلمهورية بالطعن لدى غرفة الإتهام لدى جمل�ص 
ق�شاء وهران، التي بدورها اأمرت مبوا�شلة التحقيق و الطعن يف اإنتفاء 

وجه الدعوى ، يف حني قام املتهمون بالطعن يف قرارات غرفة التهام ،و هو 
املنايف للقانون كون املادة 496 فقرة 2 التي متنع الطعن يف قرارات غرفة 

الإتهام ، و ا�شتنادا لقرار غرفة التهام التي اأكدت اأن قا�شية التحقيق مل 
تقم بدورها التام املنوط و بقيت الكثري من فحوى الق�شية مبهمة و مل 

يتم التطرق اإليها ، خ�شو�شا عدم �شماع املبلغ عن الق�شية رئي�ص امل�شلحة 
التجارية مبيناء وهران �شابقا نور الدين تون�شي مرورا ب4 من ال�شهود 

الذين مت تغيبهم و هو ما دفع غرفة التهام ملوا�شلة التحقيق .

قرروا املبيت اأمام مقر الولية املنتدبة

ح�ملو ال�صه�دات بتقرت ي�صعدون الو�صع يف غي�ب ال�صلط�ت
ال�ضهادات  حاملي  من  جمموعة   قرر 
عن  كلم   160 تقرت  الإدارية  باملقاطعة 
اإىل خيار  اللجوء   ، ورقلة  الولية  عا�ضمة 
الولية  مقر  اأمام  واملبيت  الت�ضعيد 
املنتدبة يف خطوة مفاجئة وت�ضعيدية من 
 ، الو�ضية  لل�ضلطات  �ضوتهم  اإي�ضال  اأجل 
يف الوقت الذي يلتزم امل�ضوؤولني املحليني 
حيال  املطبق  ال�ضمت  واملنتخبني 

احتجاج هوؤلء .
اأقدم مع نهاية الأ�ضبوع املن�رشم  جمموعة 
من البطالني احلاملني لل�ضهادات اجلامعية 
ال�ضابقة  تهديداتهم  تنفيذ  ، على   بتقرت 
ت�ضعيدية  خطوة  يف  بالدخول  املتعلقة 
امل�ضوؤولة  ال�ضلطات  تدخل  عدم  حال  يف 

يف  املتمثلة  لق�ضيتهم  حل  واإيجاد  
عمل  منا�ضب  من  وال�ضتفادة  اإن�ضافهم 
التي خ�ض�ضتها �رشكة �ضوناطراك ، بعدما 
اأنهم حاملني ل�ضهادات  مت تهمي�ضهم رغم 
التح�ضيل  يف  طويلة  �ضنوات  وق�ضوا  عليا 
العلمي قبل اأن  يجدوا اأنف�ضهم يف ال�ضارع 

بدون عمل .
جهة  اأي  مع  التحاور  رف�ضوا  املحتجون 
غري معنية ومت�ضكوا مبطلبهم يف التوظيف 
تنتهجه  الذي  املطبق  ال�ضمت  اأن  غري   ،
ال�ضلطات املحلية وعدم فتح قنوات حوار 
هوؤلء  بلجوء  الو�ضع  تاأزم  من  زاد  معهم 
اإىل العت�ضام املفتوح واملبيت اأمام مقر 
الولية املنتدبة يف ظروف مزرية ، وهي 

الوايل  حترج  اأن  �ضاأنها  من  التي  اخلطوة 
، وبح�ضب املعلومات  وال�ضلطات املعنية 
بحل  يطالبون  املحتجني  فاإن  املتاحة 
متكينهم  يف  واملتمثل  مل�ضكلتهم  جذري 
من منا�ضب عمل لي�ض بال�رشورة ب�رشكة 
هذه  فروع  حتى  واإمنا   ، �ضوناطراك 

الأخرية كونهم اأ�ضحاب حق م�رشوع .
وطرح غياب املنتخبني عن التوتر احلا�ضل 
عند مدخل الولية املنتدبة ، ا�ضتفهامات 
دورهم  اأداء  عن  هوؤلء  تقاع�ض  حول 
م�رشوعة  املحتجني  مطالب  ل�ضيما 
�ضغل  منا�ضب  على  ح�ضولهم  تتعدى  ول 
عدد   فتحت  كما   ، النفطية  باملوؤ�ض�ضات 
مبلف  املهتمة  واجلهات  اجلمعيات  من 

ال�ضغل ، النار على الوايل املنتدب الذي مل 
يتدخل يف لحتواء الو�ضع املت�ضنج واإيجاد 
ت�ضنع  تزال  ل  التي  هوؤلء  لق�ضية  حلول 
اإىل م�ضادر  وا�ضتنادا   ، باملنطقة  احلدث 
حملية فاإن عدم تدخل اأي جهة ر�ضمية اأو 
يطالبون  املحتجني  اأن  اإىل  مرده  منتخبة 
الفوري ، وهو ما يعترب �رشطا  بالتوظيف 
برمتها من �ضالحيات  وامل�ضالة  تعجيزيا 
تواجه  التي  الأخرية  هذه  الت�ضغيل  وكالة 

اتهامات باجلملة من البطالني.
اأمام  املحتجني  لق�ضية  متابعون  وذكر 
مقر الولية املنتدبة ، اأن هوؤلء يرف�ضون 
متر  ملمو�ضة   بحلول  ويطالبون  الوعود 
عرب متكينهم من منا�ضب عمل والتحقيق 

�رشكة  عر�ض  من  اإق�ضائهم  م�ضاألة  يف 
من  الكثري  رافقته  الذي  �ضوناطراك 
ال�ضبهات واأثريت حوله الكثري من ال�ضكوك 
الولية  مناطق  بباقي  احلال  هو  مثلما 
مراقبة  بوجوب  كثريون  فيها  طالب  التي 
اجراء  عملية  بها  متت  التي  الطريقة 

الختبارات املهنية.
ل   ، تقرت  يف  الت�ضغيل  ملف  اأن  ومعلوم 
م�ضتوى  على  خا�ضة  القالقل  يثري  يزال 
الوكالة املحلية للت�ضغيل التي باتت متهمة 
بالعجز عن ا�ضفاء ال�ضفافية والنزاهة يف 
عرو�ض  ل�ضيما  العمل  عرو�ض  ت�رشيف 

املوؤ�ض�ضات البرتولية الكربى .  
اأحمد باحلاج 



اأطلق طالبوا العمل بحا�سي م�سعود 
، �سل�سلة من االحتجاجات الرامية 
لل�سلطات  �سوتهم   اإي�سال  اإىل 
املعنية ملطالبتها باإعادة االعتبار 
لهم بعد االإق�ساء والتهمي�ش الذي 
يتعر�سون له يف ظل تاأخر الوكالة 
تعيني  يف   ، للت�سغيل  الوطنية 
الوكالة  راأ�ش  على  جديد  م�سوؤول 
للمنتهية  خلفا  للت�سغيل  املحلية 
مهامه ، وقال بطالون من املدينة 
املحلية  الوكالة  اآن  البرتولية 
دخلت يف حالة فراغ وهو ما ادخل 
التاأخر  ب�سبب  املرفق يف غمو�ش 
م�سريين   ، رئي�ش جديد  تعيني  يف 
العمل  اإىل عملية معاجلة عرو�ش 
اأ�سبحت مقلقة وحتيط بها العديد 

من اال�ستفهامات .
من  عدد  ت�رصيحات  وح�سب 
به  يقوم  ما  فاإن   ، املحتجني 
يهدف   ، البرتولية  املدينة  �سباب 
اإىل نف�ش الغبار عن بطايل اجلهة 
يف  بحقهم  اليوم  يطالبون  الذين 
ت�سم  منطقة  اأبناء  كونهم  العمل 
البرتولية  ال�رصكات  من  املئات 
البطالة  يف  غارق  �سبابها  لكن   ،
الذي  املمنهج  االإق�ساء  بداعي 
ملف  م�سوؤويل  طرف  من  يطالهم 

الت�سغيل باملنطقة.
�رصورة  على  هوؤالء  و�سدد   
منا�سب  وتخ�سي�ش  اإن�سافهم 
منددين   ، املنطقة  لبطايل  عمل 

املغر�سة  احلمالت  �سموه  مبا 
التي يطلقها البع�ش والتي تتهمهم 
بالعن�رصية عندما يتم طرح ح�سة 
وهو  م�سعود  باأبناء حا�سي  خا�سة 
بامل�رصوع  يو�سف  الذي  املطلب 
املعمول  الت�رصيع  مع  يتنافى  وال 
االأول  الوزير  تعليمة  خا�سة  به 
�سالل  املالك  عبد  ال�سابق 
يف  االألوية  منح  اإىل  الرامية 
القريبة  التوظيف الأبناء املناطق 

من منابع البرتول .
حا�سي  بلدية  رئي�ش  اأن  ومعلوم 
�سا�سي  بن  يا�سني  م�سعود حممد 
الغنب  برفع  طالب  اأن  له  �سبق   ،
 ، باملنطقة  العمل  طالبي  عن 
من خالل تخ�سي�ش ح�س�ش من 
باعتبارهم  لهم  عمل  منا�سب 
من  لهم  مينح  وما  مهم�سني 
املحلية  الوكالة  عرب  منا�سب 
وي�ستدعي  كاف  غري  مرة  كل  يف 

اإعادة املراجعة .
وقال رئي�ش بلدية حا�سي م�سعود 
الدفاع  يف  جهدا  يدخر  لن  اأنه   ،
البرتولية  املدينة  اأبناء  حق  عن 
�سغل  منا�سب  من  اال�ستفادة  يف 
اأنه نا�سل كثريا  بالقول  ، م�سيفا 
ال�سابق  يف  وكانت  امللف  يف 
ح�سول  من  مكنت  تدخالت 
بطالني على منا�سب وهذا ال يعد 
ح�سبه تدخال يف ملف ال�سغل كما 
وامنا   ، االأطراف  بع�ش  له  تروج 
ثقلها  بتحمل  وعد  م�سوؤولية  هي 
قطعها  التي  بالوعود  منه  وفاءا 

يف  املتمثلة  املنطقة  ل�سباب 
م�ساعدتهم والوقوف اإىل جانبهم 
يف  املطروحة  االن�سغاالت  يف 

هذا امللف . 
ويف �سياق اآخر ، ترددت اأنباء عن 
تعيني فار�ش الداوي رئي�سا جديدا 
بحا�سي  املحلية  الت�سغيل  لوكالة 
حاليا  ي�سغل  الذي  وهو  م�سعود 
الروي�سات  بوكالة  املن�سب  نف�ش 
هذا  حول  االآراء  تباينت  وقد   ،
 ، به  ومرحب  راف�ش  بني  اخلرب 
حيث اعترب البع�ش اأن هذا القرار 

�سائب كون ذات امل�سوؤول يح�سى 
بالقبول يف اأو�ساط البطالني ، يف 
من  االآخر  البع�ش  ت�ساءم  حني 
االأخري  هذا  اأن  واأكد  اخلرب  هذا 
التي  والتجربة  اخلربة  ميلك  ال 
توؤهله لت�سيري وكالة بحجم حا�سي 
تراكمات  تعرف  التي  م�سعود 
باجلملة ، ف�سال عن معطى اآخر 
التي  املنطقة  طبيعة  يف  يتمثل 
ال�رصكات وهو عامل  ت�سم مئات 
ب�سبب  املعني  �سالح  يكون يف  ال 

نق�ش خربته .

الفارط  االأ�سبوع  نهاية  اأجه�ست 
بواليات  الوطني  الدرك  م�سالح 
 ، واالأغواط  والوادي  ورقلة 
قارورة   45637 حماولة ترويج 
االأ�سكال  خمتلف  من  خمر 
بطريقة  للرتويج  موجهة  واالأنواع 

غري �رصعيه.
والتحري  البحث  م�سالح   متكنت 
بالكتيبة االإقليمية للدرك الوطني 
املقاطعة  بني  الرابط  بالطريق 
احلجرية  ودائرة  تقرت  االإدارية 
ا�سرتجاع �ساحنة  من   ، بورقلة 
من نوع رونو حمملة مبا يزيد عن 
خمتلف  من  خمر  قارورة   30437
يف  كانت  واالأ�سكال،  االأنواع 
م�سعود،  حا�سي  لدائرة  طريقها 
املحجوزات  م�سادرة  لتتم 
االخت�سا�ش  لدوائر  وت�سليمها 
ملف  اإعداد  مت  فيما  املعنية، 
يف  م.�ش  املدعو  �سد  ق�سائي 
الذي  العمر،  من  اخلم�سينيات 
امل�رصوبات  بحوزته  �سبطت 
تقدميه  انتظار  يف  الكحولية، 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  اليوم 
و�سعيته  للنظر يف  ورقلة  حمكمة 

.
دائرة  بني  الرابط   بالطريق   اأما 
حا�سي الرمل واالأغواط، فقد مت 

الدفع  �سيارتني رباعيتي  �سبط 
 6100 عن  يزيد  حمملتني مبا 
قارورة خمر موجهة للرتويج بوالية 
غرداية،حيث متت م�سادرة ال�سلعة 
املوقوفني  وحتويل  امل�سبوطة، 
االأربعة مل�سلحة البحث والتحري 
للدرك  الق�سائية  بال�سبطية 
االإجراءات  ال�ستكمال  الوطني، 
القانونية معهم قبل عر�سهم اأمام 
الق�سائية  باالأغواط  اجلهات 
للنظر يف و�سعيتهم بتهمة احليازة 
واملتاجرة بامل�رصوبات الكحولية 

بو�سل اإيداع مزور .
االأمنية  االإجراءات  اإطار  ويف 
ال�سارمة اخلا�سة بت�سديد اخلناق 
مروجي  بارونات   حتركات  على 
املخدرات، فقد مت العثور بو�سط 
باملقاطعة  الطيور  اأم  مدينة 
على   ، بالوادي  املغري  االإدارية 
بـ  مملوءة  احلجم  �سغرية  �ساحنة 
04 اآالف قارورة خمر، ليتم تفكيك 
للدوائر  ال�سحنة  املركبة وحتويل 
فتح حتقيق يف  فيما مت  املعنية، 
احلادثة لك�سف مالب�ساتها وتقفي 
اآثار امل�ستبه يف �سلتهم بال�سحنة 
املعلومات  ح�سب  امل�سبوطة، 

االأولية املتوفرة .
�أحمد باحلاج 

غري  االجتار  مكافحة  اطار   يف 
املوؤثرات  و  باملخدرات  ال�رصعي 
مترنا�ست،  والية  باإقليم  العقلية 
متكنت م�سالح اأمن والية مترنا�ست 
ممثلة يف الفرقة املتنقلة لل�رصطة 
–مترنا�ست  قزام  عني  الق�سائية 
ترتاوح  �سخ�سني  توقيف  من   -
�سنة(    28-19( بني  ما  اأعمارهم 
متورطني  يف ق�سية   احليازة على 

املخدرات من نوع )البانقو(.
حيثيات الق�سية تعود اإىل معلومات 
واردة اىل عنا�رص ال�رصطة مفادها 
قزام  عني  مبدينة  وجود  م�سكن 
يف  اأ�سخا�ش  طرف  من  م�ستغل 
بيع و  ترويج املخدرات،و عليه مت 

الرت�سد و اأخذ االإحتياطات االأمنية 
الالزمة و بناءا على اإذن بالتفتي�ش 
تفتي�ش  مت  النيابة  عن  �سادر 
امل�سكن و توقيف �سخ�سني و �سبط 
كانت  املخدرات  من  �سحيفتني  
خمباأة باإحكام قدر الوزن االإجمايل 
من  غرام   290 و  كلغ   1 ب  للكمية 
اىل  حتويلهم  مت  اأين   ، البانقو  نوع 
املحجوزات، بعد  رفقة  املقر 
الق�سية، مت  التحقيق يف  اإ�ستكمال 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي 
اأ�سدرت  التي  املخت�سة  الق�سائية 
يف حقهم اأمر بالو�سع رهن احلب�ش 

املوؤقت.
�أحمد باحلاج 

يتو��سل لليوم �لثاين على �لتو�يل بطايل �ملدينة �لبرتولية حا�سي م�سعود ، �الحتجاج �أمام �ملقر�ت 
�لر�سمية ر�فعني �ل�سعار�ت �ملطالبة باحلق يف �لعمل و�ملنددة بالتهمي�ش �لذي يطال بطايل �ملنطقة ، 

يف �لوقت �لذي ترددت فيه �أنباء عن تعيني فار�ش �لد�وي رئي�سا للوكالة �ملحلية .

فيما يو��سل بطالو �ملنطقة �الحتجاج �سد �لتهمي�ش

�أحمد باحلاج 

حديث عن تعيني فار�س الداوي 
رئي�سا لوكالة حا�سي م�سعود

للعمال  الوالئي  االحتاد  جدد   
،االإ�سادة  بورقلة  اجلزائريني 
للحراك  الراقي  بامل�ستوى 
تعي�سه  الذي  ال�سلمي  ال�سعبي 
وجه  على  وورقلة  عامة  اجلزائر 
اخل�سو�ش ، كما اأكد ذات االحتاد 
من  املندوبني  اإ�ستخراج  اأن 

�سالحيات االإحتادات املحلية .
اأفاد بيان لالإحتاد الوالئي للعمال 
كانت   ، بورقلة  اجلزائريني 
»الو�سط«،  يومية  ت�سلمت  قد 
�سوته  االإحتاد  اأن  منه  ن�سخة 
باالإ�سادة  النقابية  قيادته  ل�سوت 
ل�سلمية  الراقي  بامل�ستوى 

الذي  ال�سعبي  واحلراك  التح�رص 
اأبهر العامل اأجمع ، وبعد اطالعه 
ن�رص  الذي  البيان  م�سمون  على 
التوا�سل  مواقع  �سفحات   عرب 
يدعي  والذي   ، االجتماعي 
يف  ا�ست�سارتهم  عدم  موقعوه 
ا�ستخراج مندوبي موؤمتر االحتاد 
الوالئي ، حيث اأو�سح ذات البيان 
اأنه اإ�ستنادا اإىل القانون االأ�سا�سي 
من  املندوبني  ا�ستخراج  فاإن 
املحلية  االحتادات  �سالحيات 
جلنة  طرف  من  تكليفها  بعد 
اأعطت  حيث   ، املوؤمتر  حت�سري 
النقابية  الفروع  االإحتادات 

املعنية  املوؤ�س�سات  ونقابات 
االإنخراط احلرية  ح�سب و�سعية 
دون  ممثليهم  اإنتخاب  يف  التامة 

اأي توجيه .
البيان  ن�ش  يف  جاء  وح�سبما 
يف  الطعن  حق  فاإن  املذكور 
مكفول  االإنتخابية  العملية  �سري 
والنظام  االأ�سا�سي  القانون  بن�ش 
درا�سة  عملية  و�ستتم   ، الداخلي 
طرف  من  عليها  والرد  الطعون 
االإحتادات املحلية حتت اإ�رصاف 
ا�ستدعى  ولو  الوالئي  االإحتاد 
حتت  االإنتخابات  اإعادة  االأمر 
اإ�رصاف االإحتادات املحلية ، ويف 

االحتاد  ذهب  فقد  مت�سل  �سياق 
اجلزائريني  للعمال  الوالئي 
من  ذلك  من  اأبعد  اإىل  بورقلة 
خالل التاأكيد على اأن اجلميع مبا 
ي�سهدون  املعار�سني  اأ�سد  فيهم 
انتخاب  الدميقراطية يف  العملية 
وهو  النقابية  املجال�ش  جتديد 
ما �ساهم يف �سريها بكل �سال�سة 
اإال   ، االإ�ستقرار  على  وحافظ 
النقابي  العمل  دميقراطية  اأن 
ممن  البع�ش  تزعج  اأ�سبحت 
تعودوا يف زمن �سابق على التعيني 

دون انتخاب .
�سالح .ب

�الحتاد �لوالئي للعمال �جلز�ئريني بورقلة يخرج عن �سمته ويوؤكد : 

.          �إ�ستخر�ج �ملندوبني من �سالحيات �الحتاد�ت �ملحلية 

ن�سيد بامل�ستوى الراقي للحراك ال�سعبي 

�أجه�ش حماولة ترويج 45637 �ألف قارورة خمر 

�أمن مترن��ست 

درك اجلنوب ال�سرقي ي�سرب 
مروجي امل�سروبات الكحولية بقوة

الإطاحة ب�سخ�سني بحوزتهما 1 
كلم من املخدرات 
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�أمن والية مترن��ست 

توقيف �سخ�س يف ق�سية احليازة 
على كمية من املخدرات 

ال�رصعي  غري  االجتار  مكافحة  اإطار  يف 
باإقليم  العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
اأمن  م�سالح  متكنت  مترنا�ست،  والية 
والية مترنا�ست ممثلة يف االأمن احل�رصي 
الثالث من توقيف �سخ�ش يبلغ من العمر 
ق�سية   احليازة  متورط  يف  �سنة(    27(
على املخدرات )كيف معالج( و  املوؤثرات 

لغر�ش  م�رصوعة  غري  بطريقة  العقلية 
تعود  الق�سية  حيثيات  الرتويج.   و  البيع 
ال�رصطة  اإىل عنا�رص  واردة  اإىل معلومات 
و   ببيع  بقوم   وجود  �سخ�ش  مفادها 
ترويج املخدرات على م�ستوى حي اأنكوف 
و  الرت�سد  مت  عليه  مترنا�ست،و  مدينة 
توقيفه  اأمنية حمكمة،اأين مت  و�سع خطة 

التلم�ش  عملية  بعد  و  مركبة  منت  على 
اجل�سدي عرث بحوزته على 17 قر�ش من 
،كما  االأنواع  خمتلفة  العقلية  املوؤثرات 
�سبط بحوزته على ثمانية )08( قطع من 
الكيف املعالج يقدر وزنها ب )15( غرام و 
مبلغ مايل  يقدر ب11500 دج من عائدات 
الرتويج ،  اأين مت حتويله اىل املقر رفقة 

التحقيق  اإ�ستكمال  املحجوزات، بعد 
اأمام  فيه  امل�ستبه  تقدمي  الق�سية، مت  يف 
اجلهات الق�سائية املخت�سة التي اأ�سدرت 
يف حقه �سنة حب�ش نافذة و غرامة مالية 
اإيداعه  مع  )100.000(دج   ب  قدرها 

احلب�ش.
�أحمد باحلاج 
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�صناعية  �أقمار  �صور  و�أو�صحت 
��صتحوذت  �لتي  �ملنطقة  �إن 
 2015 عام  منذ  �لإمار�ت  عليها 
لأي  تخ�صع  مل  ع�صب  ميناء  يف 
�أعمال تطوير �أو �إن�صاء�ت لتطوير 
�مليناء �لع�صكري، بل حتولت لثكنة 
منها  تنطلق  �إمار�تية  ع�صكرية 
�لتحالف  طائر�تها �صمن عمليات 

�ل�صعودي �لإمار�تي يف �ليمن.
ومل تر�صد �ل�صور �مللتقطة موؤخًر� 
�أي وجود حلاويات �أو �صفن جتارية 
هناك  كانت  ذلك  من  وبدلً   ،
ع�صكرية  �صفينة   11 �صفينة،   13
و�ثنتان للنقل �حلربي، يُ�صاف �إىل 
على  يقع  �صجن �رسي  وجود  ذلك 
�لنطاق  �صمن  �لإريرتية  �ل�صو�حل 
�لإمار�ت،  ِقبل  من  �مل�صتاأجر 
�لأقمار  �صور  حتليل  فريق  و�أكد 
�ل�صناعية وجود �ل�صجن يف منطقة 
�صاحلية بني مطار وميناء ع�صب، 
تبلغ م�صاحته 417 �ألف مرت مربع، 
وي�صم غرًفا حتت �لأر�ض، وهو ما 
يعني �حتمال ��صتخد�م �ل�صجن يف 
عمليات �لإخفاء �لق�رسي �ملتهمة 
�ملنظمات  قبل  من  �لإمار�ت  بها 
تقارير  وجود  مع  خا�صة  �لدولية، 
�صهاد�ت  �إىل  ت�صتند  حقوقية 
ترحيل  عن  �ل�صحايا  لأهايل 
معتقلني مينيني على �صجون خارج 

�ليمن.
�لأهد�ف  ا  �أي�صً ذلك  يك�صف  رمبا 
�لإمار�ت  �صعي  ور�ء  �حلقيقية 
منطقة  يف  نفوذها  تو�صيع  �إىل 
�أهم  �إحدى  وهي  �ملندب،  باب 
ممر�ت �لنقل �لبحري �لر�بط بني 
�أوروبا و�لبحر �ملتو�صط و�ملحيط 
�لهندي و�رسقي �إفريقيا، كما يعترب 
و�صعت  �لتي  �لأ�صباب  �أبرز  من 
�ليمن يف مكانة ��صرت�تيجية مهمة 

من خالل �ل�صيطرة على �ملمر.
و�صبق �أن ك�صفت وكالة “�أ�صو�صيتد 
بر�ض” يف حتقيق �صحفي لها عن 
تديرها  �رسيا  �صجنا   18 وجود 

�لإمار�ت وحلفاوؤها جنوبي �ليمن، 
 2000 من  يقرب  ما  �أن  وذكرت 
�ل�صجون  تلك  يف  �ختفو�  ميني 
�لتعذيب  �أ�صاليب  كانت  حيث 

�لقا�صية هي �لقاعدة �لرئي�صة.
�إعالم  وتد�ولت منظمات وو�صائل 
حول  معلومات  و��صع  نحو  على 
يف  �ل�رسية  �ل�صجون  يف  �نتهاكات 
�إنها  �أي�صا  �ليمني، وتقول  �جلنوب 
متنع  �أمنية  لـ”�إجر�ء�ت  تخ�صع 
�أهايل �ملعتقلني من زيارة �أبنائهم، 
�لأمنية  �لأجهزة  من  كبري  وتكتم 
�مل�صجونني  �أعد�د  حول  عدن  يف 

و�أماكن �حتجازهم”.
�أوردتها  �لتي  �ملعلومات  وبح�صب 
كانت  �ل�صجون  هذه  فاإن  �لوكالة، 
وح�صية  تعذيب  حالت  ت�صهد 
�ل�صجني  "�صو�ء"  حد  �إىل  ت�صل 
�عتد�ء�ت  �إىل  �إ�صافة  �لنار،  على 
حمتجز  عن  ونقلت  جن�صية، 
�صابق، �عتقل �صتة �أ�صهر يف مطار 
و�أجو�ء  �ملعتقلني  ريان، �رسخات 
�إ�صابتهم  عن  ف�صال  �خلوف، 
�أي  �أن  �إىل  م�صرية  بالأمر��ض، 
�صخ�ض كان ي�صكو يوؤخذ �إىل غرفة 

�لتعذيب.

�لدفاع  وز�رة  يف  م�صوؤولون  و�أقر 
�لأمريكية )بنتاغون( باأن و��صنطن 
حمتجزين  ��صتجو�ب  يف  �صاركت 
�ل�رسية،  �ملعتقالت  هذه  يف 
مينية  قو�ت  عليها  ت�رسف  �لتي 
و�إمار�تية، وباأنها ت�صتطيع �لو�صول 
ب�صكل د�ئم �إليها، وهو ما قد ي�صكل 

�نتهاكا للقانون �لدويل.
�خلارطة  �أن  من  �لرغم  على 
�لع�صكرية يف �ليمن لي�صت ثابتة �أو 
�لإمار�ت  ��صتماتة  فاإن  حم�صومة، 
�ملدن  باقي  على  نفوذها  لب�صط 
�ليمينة �ملطلة على �لبحر �لأحمر 
باتت حقيقة ل تقبل �ل�صك، فاهي 
�أغلب  على  �صيطرتها  تب�صط 
و�لنفطية  �لتجارية  �ليمن  مو�نئ 
نفوذها  لتو�صيع  منها  حماولة  يف 
�ملندب  باب  م�صيق  �صفتي  على 

دون وجود �أي مناف�ض لها.
حماولة  �أن  �لتحقيق  ويوؤكد 
خريطة  على  �ل�صيطرة  �لإمار�ت 
حقيقية،  �أ�صبحت  �لأحمر  �لبحر 
على  تعمل  �لإمار�ت  �أن  �إىل  لفتاً 
�ل�صيطرة على جميع �ملدن �ليمنية 
كما  �لأحمر،  �لبحر  على  �ملطلة 
�أنها �جتهت �إىل �ل�صومال، وعقدت 
�حلكومة  �عتربتها  �تفاقيات 

�ل�صومالية �صفقات غري �رسعية.
ويك�صف �صباق �لقو�عد �لع�صكرية 
يف �لقرن �لإفريقي كيف �أ�صبحت 
جمرد  �لتجارية  �ملو�نئ  �صفقات 
فاإىل  �لقو�عد،  تلك  لبناء  مدخل 
يف  �لأجنبية  �لقو�عد  جانب 
كل  يف  �لإمار�ت  وقو�عد  جيبوتي 
من �إريرتيا و�إقليم �أر�ض �ل�صومال 
يف  �أخرى  دول  باتت  �لنف�صايل، 
مو�نئ  �أك�صب  ما  وهو  �لطريق، 
�أمنية،  �أبعاًد�  �لإفريقي  �لقرن 
�لإ�صرت�تيجي  لي�ض فقط ملوقعها 
ولكن  �لبحرية،  �لتجارة  طرق  بني 

�ل�رس�عات  من  ا  �أي�صً لقربها 
على  �لعدو�ن  كان  و  �لإقليمية. 
�ليمن بالن�صبة �إىل �لإمار�ت فر�صة 
لي�ض  بثمن،  تُقّدر  ل  �إ�صرت�تيجية 
لـ"��صتعادة حكومة �لرئي�ض �لهارب 
عبد ربه من�صور هادي وغريها من 
�لأ�صباب �ملعلنة و�لدعائية"، ولكن 
لتحقيق طموحها �لإ�صرت�تيجي يف 
تاأمني قو�ض للنفوذ ميتد من جنوب 
�خلليج �لفار�صي �إىل �لبحر �لأحمر 

و�لقرن �لأفريقي.
خالل  عملت  �لإمار�ت  فاإن  لذ� 
على  �ملا�صية  �لأربعة  �لأعو�م 
و�خللجان  �مل�صايق  هذه  تكدي�ض 
د�خل �لقو�ض بالعديد من �لقو�عد 
من  بد�ية  �لع�صكرية،  و�ملن�صاآت 
�ليمن،  يف  وميون  و�صقطرى  عدن 
ولي�ض  �إريرتيا،  يف  بع�صب  ومرور� 
يف  وبو�صا�صو  برببرة  �نتهاء 

�ل�صومال.
وي�صهل �لوجود �لع�صكري �ملكثف 
�لإمار�ت  على  �ملنطقة  هذه  يف 
يف  للملوك  ك�صانع  دور  ممار�صة 
و�لأنظمة  �له�صة  �لدول  من  حز�م 
وهي  �مل�صتقرة،  غري  �ل�صيا�صية 
�ليوم  �لإمار�ت  تعتربها  دول 
ظل  يف  خا�صة  لها،  هاما  نفوذ� 
�ملعقد  �جليو�صيا�صي  �ل�صباق 
مع  �أبوظبي  فيه  تتناف�ض  �لذي 
جمموعة من �لالعبني �لإقليميني، 
متتلك  �لتي  تركيا  ر�أ�صهم  وعلى 
�أعمالها  بدورها طموحها ومنوذج 
على  �لقائم  �ملنطقة  يف  �خلا�ض 
و�خلدمات  �لقت�صادية  �لتنمية 
�أثبت  منوذج  وهو  �لجتماعية، 
جناحه يف �لفوز بالقلوب و�لعقول 
ما مّكن �أنقرة من تطويره �إىل �صكل 
من �أ�صكال �لقوة �خل�صنة �ملقبولة 
يف  ع�صكرية  قاعدة  �فتتاح  عرب 

�ل�صومال.

القرن الإفريقي، تلك املنطقة الإ�صرتاتيجية الواقعة على راأ�س باب املندب واملنح�صرة بني 
البحر الأحمر �صماًل واملحيط الهندي جنوًبا، على �صواطئه ت�صتعل حرًبا باردة لال�صتحواذ 
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قواعد الإمارات الع�سكرية و�سجونها 
ال�سرية يف القرن الإفريقي

اخلليجية  "اأ�سرلة" ال�سيا�سة 
على ح�ساب الق�سية الفل�سطينية

الق�سام تعلن رفع جهوزيتها 
القتالية يف غزة

�لإمار�تي  �لدولة  وزير  قال 
�أنور قرقا�ض،  لل�صوؤون �خلارجية 
يف ت�رسيحات �رسيحة على نحو 
من  كثري  قر�ر  :�إن  عادي  غري 
مع  �لتحاور  عدم  �لعربية  �لدول 
للغاية  خاطئاً  كان  "�إ�رس�ئيل" 
و�إن �لعالقات بني �لدول �لعربية 
حتُوّل،  �إىل  بحاجة  و"�إ�رس�ئيل" 
نحو  م  تقُدّ حتقيق  �أجل  من 

"�ل�صالم" مع �لفل�صطينيني.
�لتعاون  جمل�ض  دول  بد�أت 
�لمار�ت  ر��صها  وعلى  �خلليجي 
�لق�صية  �صكل  تغيري  �ىل 
�صد  و�ملقاومة  �لفل�صطينية 
للتقرب  �صارعت  حيث  �لحتالل 
هذ�  وتربير  "��رس�ئيل"  من 
مثل  و�هية  بحجج  �لتقرب 
"�لتهديد  ت�صميه  ما  مو�جهة 
�نها  �لأو�صط،  لل�رسق  �لإير�ين" 
هي  �ير�ن  لت�صبح  �ل�صورة  قلبت 
�لعدو عو�صا عن "��رس�ئيل" و�ن 
ت�صبح �ير�ن مد�نة لكونها ت�صاعد 
وحركات  �لفل�صطيني  �ل�صعب 
وهكذ�  �ملنطقة.  يف  �ملقاومة 
�لفل�صطينية  �ملو�جهة  �صكل  بد�أ 

�ل�رس�ئيلية ياأخذ منحى �آخر.
-وفقا  �إ�رس�ئيل  وتر�هن 
و�ل�صيا�صات  �ل�صاأن  يف  لباحثني 
�ير�ن  ت�صويق  على  �لإ�رس�ئيلية- 
تعزيز  عرب  م�صرتك  كتهديد 
ملو�جهة  �خلليجي"  "�حللف 
�لأمريكية  �لإد�رة  �ير�ن، ومترير 
�نتخابات  بعد  �لقرن"  "ل�صفقة 
 9 يوم  �صتجرى  -�لتي  �لكني�صت 
بغطاء  �ملقبل-  �أبريل/ني�صان 
ت�صفية  بغية  و�إ�صالمي  عربي 

�لق�صية �لفل�صطينية.

لكن ما تتجاهله �لدول �خلليجية 
لهم  تقدم  لن  "��رس�ئيل"  �ن  هي 
لقاء  خالل  وبالفعل  تنازلت 
يف  �إ�رس�ئيليني  دبلوما�صيني  مع 
�إّن  نتانياهو  قال  �ملا�صي،  يناير 
�إىل  بحاجة  تعد  مل  "��رس�ئيل 
�لفل�صطينيني  مع  �ل�صالم  حتقيق 
من �أجل �إقامة رو�بط دبلوما�صية 

مع �لعامل �لعربي".
هذ�  من  فقط  �أّيام  وقبل 
خالل  نتانياهو  �صّدد  �لت�رسيح، 
فيما  �أّنه  على  �صحايف  موؤمتر 
�آخرون  �إ�رس�ئيليون  قادة  حاول 
�لعامل  مع  �لعالقات  حت�صني 
خالل  من  و�مل�صلم  �لعربي 
للفل�صطينيني،  "تنازلت"  تقدمي 
قائاًل:  ب�صّدة  ذلك  رف�ض  هو 
�ل�صالم من  نوؤمن بتحقيق  "نحن 
بالتحالفات  ونوؤمن  �لقّوة.  خالل 
�لتي تت�صّكل نتيجة قيمة �إ�رس�ئيل 
ومايل  تكنولوجي  ثقل  كمركز 

ودفاعي و��صتخبار�تي".
كما تاأتي ت�رسيحات قرقا�ض يف 
م�صت�صاري  كبري  زيارة  �أعقاب 
كو�صرن،  جاريد  و�صهره  تر�مب 
�أو�خر  عربية،  خليجية  لدول 
جلمع  �صعيا  �ملا�صي،  فرب�ير 
لتمويل  �لبرتول  دول  من  �ملال 
�خلطة  من  �لقت�صادي  �ل�صق 
للت�صوية  �ملرتقبة  �لأمريكية 
�لقرن"  "�صفقة  ب  يعرف  ما 
�لق�صية  على  �صتق�صي  �لتي 
�لأمريكي  فالرئي�ض  �لفل�صطينية 
مترير  يريد  تر�مب  دونالد 
ولكن  لإ�رس�ئيل  �إر�صاًء  �صفقته 
وجهد  تكلفة  ودون  غريه  مبال 

منه.

�لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  �أكدت 
حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �لق�صام 
"حما�ض، �أن �لتفعيل �لذ�تي �ملبكر 
لل�صو�ريخ من غزة �صببه قر�ر قيادة 
�لقتالية  جهوزيتها  رفع  �ملقاومة 
يف  م�صوؤول  و�صدد  و��صتعد�دها، 
لقناة  ت�رسيح  يف  �لق�صام،  كتائب 
�خلمي�ض،  �ليوم  �لف�صائية،  �جلزيرة 
بعد  للقتال  م�صتعدة  �لكتائب  �أن 
عدو�ين  عمل  �صن  �لحتالل  عزم 
�لنتخابات  قبل  غزة  قطاع  �صد 
جي�ض  �أن  �إىل  ي�صار  "�لإ�رس�ئيلية". 
�لحتالل �أعلن �صقوط �صاروخ �أُطلق 

من غزة على �صمال "تل �أبيب"، و�أدى 
بجرح  "�إ�رس�ئيليني"   7 �إ�صابة  �إىل 
وبعد  مبنى جزئًيّا  وتدمري  خمتلفة، 
�صقوط �ل�صاروخ، ق�صفت �ملقاتالت 
من  عدد�  �لإ�رس�ئيلية،  �حلربية 
يف  �لفل�صطينية  للمقاومة  �ملو�قع 
مناطق متفرقة من قطاع غزة، وهو 
ما �أدى �إىل وقوع �أ�رس�ر مادية كبرية 
يبلَّغ  �أن  دون  �مل�صتهدفة،  باملو�قع 
عن وقوع �إ�صابات، وردت �ملقاومة 
باإطالق ر�صقات من �ل�صو�ريخ على 
م�صتوطنات  يف  �ملحتلة  �لبلد�ت 

"غالف غزة".



عر�ض: د. �إ�سر�ء �أحمد �إ�سماعيل / مركز 
�مل�ستقبل للدر��سات و �لأبحاث �ملتقدمة

خانا«  »باراج  يقدم  الإطار،  هذا  ويف 
ب�سنغافورة(  الوطنية  باجلامعة  )الأ�ستاذ 
الدولية  القوى  مركز  حتول  حول  روؤيته 
املتحدة  الوليات  يف  ممثلاً  الغرب  من 
ال�رشق ممثلاً يف  اإىل  الأوروبية،  والقوى 
القوى الآ�سيوية ال�ساعدة، يف كتاب جديد 
بعنوان »امل�ستقبل اآ�سيوي«. وتتخل�ص يف 
 Tectonic( تكتونياًّا  حتولاً  ت�سهد  اأنها 
ع�رش  التا�سع  القرن  كان  فاإذا   .)Shift
فاإن  اأمريكياًّا؛  الع�رشون  والقرن  اأوروبياًّا، 
القرن احلادي والع�رشين �سيكون اآ�سيوياًّا، 
مع التاأكيد على انتهاء �سلحية املنطق 

ال�ستعماري يف التعامل مع دول العامل.

نظام �آ�سيوي �ساعد

ع�رش  انتهاء  كتابه  يف  »خانا«  يوؤكد 
اإىل  اآ�سيا  وعودة  الغربية،  الهيمنة 
التي  الثقايف  والتبادل  التجارة  اأمناط 
ازدهرت قبل فرتة طويلة من ال�ستعمار 
وي�سيف  الأمريكية.  والهيمنة  الأوروبي 
الوليات  فيه  ت�سهد  الذي  الوقت  اأنه يف 
التخبط على هام�ص  املتحدة حالة من 
العوملة،  من  اجلديدة  املرحلة  هذه 
يعيد  القارة  يف  املتنامي  الزدهار  فاإن 
تر�سيم خريطة القت�ساد العاملي، حيث 
اآ�سيا  يف  رئي�سياًّا  لعباًا  ال�سني  اأ�سبحت 
خلل  من  اللتينية  واأمريكا  واإفريقيا 
تعترب  التي  والطريق«،  »احلزام  مبادرة 
اأهم م�رشوع دبلوما�سي يف القرن احلادي 
ا  -وفقاً اأهميته  يف  يعادل  والع�رشين، 
يف  املتحدة  الأمم  تاأ�سي�ص  للكاتب- 
منت�سف القرن الع�رشين، لكنها بت�سميم 

وقيادة اآ�سيوية، مما �سيجعل القارة مركز 
العامل وم�ستقبله، و�سيكون لها اأكرب الأثر 
والنظام  الدولية  العلقات  م�سار  على 

الدويل يف القرن احلادي والع�رشين.
اأن  اإىل  املوؤلف  ي�سري  الإطار،  هذا  ويف 
عام 2017 يُعد البداية احلقيقية للتاريخ 
الذي بداأ فيه و�سع حجر الأ�سا�ص لنظام 
ذلك  من  مايو  ففي  اآ�سيا.  تقوده  دويل 
العام، اجتمعت �ست وثمانون دولة متثل 
ثلثي �سكان العامل، ون�سف الناجت املحلي 
الإجمايل العاملي، يف بكني حل�سور القمة 
الأوىل ملبادرة »احلزام والطريق«، والتي 
�سمت زعماء من اآ�سيا واإفريقيا واأوروبا 
لإطلق اأكرب خطة من�سقة لل�ستثمار يف 
البنية التحتية ب�سكل جماعي. وقد تعهدت 
تريليونات  باإنفاق  املجتمعة  احلكومات 
ال�سكانية  املراكز  اأكرب  لربط  الدولرات 
يف العامل، بهدف تعزيز التبادل التجاري 
عن  اإعلن  مبثابة  ذلك  وكان  والثقايف، 
ا  ووفقاً حقبة جديدة من طريق احلرير. 
لـ«خانا« فاإن م�سطلح »النظام« له تعريف 
جمموعة  اإىل  ي�سري  فهو  للغاية،  حمدد 
التي  الدولية  الوحدات  اأو  الدول  من 
يف  ا  بع�ساً بع�سها  مع  علقة  يف  تنتظم 
الدول  مع  تفعل  مما  اأكرث  ما،  منطقة 
خارج منطقتها. ومن هذا املنطلق، فاإن 
ا، فاإننا  الحتاد الأوروبي بقدر كونه نظاماً
ن�سهد �سعود نظام اآ�سيوي وا�سع ميتد من 
خلل مبادرة »احلزام والطريق« من �سبه 
اإىل  الغرب،  يف  وتركيا  العربية  اجلزيرة 
اليابان ونيوزيلندا يف ال�رشق، ومن رو�سيا 
اجلنوب.  يف  اأ�سرتاليا  اإىل  ال�سمال  يف 
من   %50 نحو  حالياًّا  متثل  منطقة  وهي 
وثلثي  العاملي،  الإجمايل  املحلي  الناجت 

النمو القت�سادي العاملي. 

�نتقاد �لروؤية �لغربية

والتاأثري  القوة  �سعود  اإىل  »خانا«  اأ�سار 
الآ�سيوي يف عدد من املجالت، ل �سيما 
النظام  اأن  يو�سح  حيث  القت�سادي، 
من  بالفعل  اأكرب  الآ�سيوي  القت�سادي 
ال�سمالية  اأمريكا  اأو  الأوروبية  الأنظمة 
 ،)PPP( من حيث تعاُدل القوة ال�رشائية
وال�ستهلك  الإنتاج  حجم  اأن  ا  موؤكداً
اأكرب  بالقارة  والت�سدير  وال�سترياد 
كما  العامل.  يف  اأخرى  منطقة  اأي  من 
الدول  بني  التجاري  التبادل  معدل  اأن 
مقارنة  مرتفع  ا  بع�ساً وبع�سها  الآ�سيوية 
مع اأوروبا اأو اأمريكا ال�سمالية. ف�سلاً عن 
ا من اأكرب القت�سادات  اأن اآ�سيا ت�سم عدداً
النقد  احتياطيات  ومعظم  العامل،  يف 
الأجنبي الدولية، والعديد من اأكرب البنوك 
والتكنولوجية،  ال�سناعية  وال�رشكات 

ومعظم اأكرب اجليو�ص يف العامل.
وي�سيف »خانا« اأن اأكرث من ن�سف �سكان 
اإن  اإذ  اآ�سيا،  يف  يعي�سون   )%60( العامل 
لديها ع�رشة اأ�سعاف عدد �سكان اأوروبا 
و12 �سعف اأمريكا ال�سمالية. وهو موؤ�رش 
عدد  ارتفاع  فمع  بالدميومة.  يت�سم 
�سكان العامل اإىل نحو 10 مليارات ن�سمة 
موطناًا  ا  دائماً القارة  �ست�سبح   ، م�ستقبلاً
اأنحاء  لأكرب تعداد �سكاين مقارنة بباقي 
يدفع للهتمام  ما  العامل جمتمعة، وهو 

بروؤية العامل من وجهة نظر اآ�سيوية.
اأ�سماه  ما  على  التغلب  ذلك  ويتطلب 
املرتاكم  اجلهل  من  ا  عقوداً »خانا« 
واملتعمد جتاه اآ�سيا، حيث ينتقد الروؤى 
النظر  لوجهات  تف�سريها  يف  الغربية 
الفرتا�ص  �سقوط  ويوؤكد  الآ�سيوية. 
متثل  الغربية  الجتاهات  باأن  القائل 
�سبيل  فعلى  عاملياًّا.  ا  توجهاً بال�رشورة 
املثال، مل تكن »الأزمة املالية العاملية« 
معدلت  با�ستمرار  ذلك  معللاً  دولية، 
عام  ففي  الرتفاع.  يف  الآ�سيوية  النمو 
2018، �سهدت الهند وال�سني واإندوني�سيا 
وماليزيا واأوزبك�ستان اأعلى معدلت للنمو 
القت�سادي يف العامل، مقارنة بالوليات 
املتحدة واأوروبا.  ومن ناحية اأخرى، قاد 
خروج  اإىل  ال�سعبوية  ال�سيا�سات  �سعود 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي، واهتزاز 
تنامي  جانب  اإىل  الأوروبية،  الوحدة 
بقيادة  املتحدة  الوليات  بني  اخللفات 
الأوروبيني،  وحلفائها  ترامب«  »دونالد 
وذلك على عك�ص امل�سهد الآ�سيوي الذي 
والتن�سيق،  التعاون  من  ا  مزيداً يعك�ص 

خا�سة على ال�سعيد القت�سادي.
التفوق  با�ستمرار  املتعلق  الق�سور  هذا 
الروؤى  تقدير  و�سوء  الغربية،  والريادة 
»النقاط  »خانا«  عليه  اأطلق  الآ�سيوية، 
ال�سهو  اأعرا�ص  اأحد  هي  التي  العمياء« 
اأو الإغفال بالتحليلت الأجنبية -خا�سة 
فهناك  باآ�سيا.  املتعلقة  الأمريكية- 
افرتا�ص باأن القارة عاجزة اأو جامدة من 

الناحية ال�سرتاتيجية، وغري قادرة على 
الدول  تنتظره  ما  وكل  القرارات،  اتخاذ 
واإر�سادها  وا�سنطن،  قيادة  الآ�سيوية هو 

لهم مبا يجب عليهم فعله.

�سعود بناء ل هيمنة

اأكد »خانا« اأن من اأبرز »النقاط العمياء« 
يف التحليلت الغربية عامة، والأمريكية 
املفرط  الرتكيز  اخل�سو�ص،  وجه  على 
�سعودها  من  والتخوف  ال�سني،  على 
كمناف�ص حقيقي للوليات املتحدة على 
على  اأنه  ا  مو�سحاً الدويل،  النظام  قيادة 
ب�سلطة  حالياًّا  تتمتع  بكني  اأن  من  الرغم 
اأن م�ستقبل  اإل  اأكرث من جريانها،  كبرية 
اآ�سيا هو اأكرب بكثري مما تريده. وي�سيف 
على  وذلك  ا�ستعمارية،  قوة  تعد  ل  اأنها 
توفري  تريد  اإنها  حيث  وا�سنطن،  عك�ص 
ولي�ص  جديدة،  اأ�سواق  وفتح  موارد 
تواجدها  ويهدف  اأجنبية،  م�ستعمرات 
ال�سني  بحر  من  ميتد  الذي  الع�سكري 
اإفريقيا،  اأفغان�ستان و�رشق  اإىل  اجلنوبي 
العاملية  الإمداد  خطوط  حلماية 
من  ت�سعى  كما  الأطراف.  املرتامية 
خلل ا�سرتاتيجيتها الكربى لتطوير البنية 
التحتية العاملية اإىل تقليل اعتمادها على 

مورد اأجنبي واحد.
اإطلق  اأن  ويف هذا الإطار، يرى »خانا« 
ل  والطريق«  »احلزام  ملبادرة  ال�سني 
يعني رغبتها يف الهيمنة على اآ�سيا، ولكن 
م�ستقبل بكني مثل ما�سيها متجذر بعمق 
يف القارة، وقد مت ت�سوير املبادرة على 
خطة  اأنها  على  الغرب  يف  وا�سع  نطاق 
للهيمنة ال�سينية على اآ�سيا والعامل، على 
الأمريكية  والهيمنة  ال�سعود  منط  غرار 

على اأوروبا والعامل. 
تعمل  ال�سني  اأن  اإىل  يُ�سري  الكاتب  لكن 
اآ�سيا،  يف  �رشكائها  ومنو  حتديث  على 
وذلك مثلما فعلت الوليات املتحدة مع 
خلل  والآ�سيويني  الأوروبيني  �رشكائها 
الن�سمام  خلل  ومن  الباردة.  احلرب 
اآ�سيوية  بلدان  اعرتفت  املبادرة،  اإىل 
عديدة �سمنياًّا ببكني كقوة عاملية ولعب 
النطاق،  وا�سع  اآ�سيوي  نظام  يف  رئي�سي 
لكنها لي�ست قوة مهيمنة. ويوؤكد املوؤلف 
اأخرى  قوى  وجود  اإغفال  ميكن  ل  اأنه 
ونفوذها.  دورها  تاأكيد  تريد  القارة  يف 
حالة  ورو�سيا يف  كالهند  النووية  فالدول 
اأي تعٍدّ �سيني على  تاأهب ق�سوى ب�ساأن 
القوى  وكذلك  م�ساحلهما،  اأو  �سيادتهما 
ومن  واأ�سرتاليا.  كاليابان  الإقليمية 
بالرغم  اأنه  ذلك  على  الدالة  ال�سواهد 
من اإنفاق ال�سني نحو 50 مليار دولر بني 
م�رشوعات  على   )2016-2000( عامي 
يف  الإن�سانية  والربامج  التحتية  البنية 
دول القارة، اإل اأن ذلك مل يوؤِدّ اإىل هيمنة 
للكاتب  ا  ووفقاً اآ�سيا.  يف  ال�سيني  النفوذ 

ال�سني«  تقودها  التي  »اآ�سيا  فكرة  فاإن 
لي�ست مقبولة لدى معظم الآ�سيويني.

ال�سني مبيزة  ينفي متتُّع  ل  ذلك  اأن  بيد 
اخلطوة الأوىل يف الوقت الذي يرتدد فيه 
يف  والغربيون  الآ�سيويون  امل�ستثمرون 
ال�ستثمار يف عديد من املجالت. ويف 
من  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر  الإطار،  هذا 
العديد  اأن  الأخرية  الفرتة  يف  امللحظ 
ب�ساأن  التفاو�ص  تُعيد  بداأت  الدول  من 
ويف  ال�سينية.  والديون  امل�رشوعات 
ا  �سوء ذلك، فاإن ال�سيناريو الأكرث ترجيحاً
من م�رشوعات  بكني  به  تقوم  ما  اأن  هو 
القارة  دول  يف  التحتية  البنية  لتحديث 
اإنه  بل  بالنفع،  فقط  هي  عليها  يعود  ل 
�سوف ي�ساعدها يف اكت�ساب القوة والثقة 

ملقاومة اأي تعٍدّ �سيني يف امل�ستقبل. 
حتركات  األهمت  �سبق،  ما  على  وعلوة 
للبنية  ت�سلح«  »�سباق  انطلق  ال�سني 
واليابان  الهند  قامت  حيث  التحتية، 
من  وغريها  اجلنوبية  وكوريا  وتركيا 
اإىل  كبرية  ا�ستثمارات  بتوجيه  الدول 
اأن  �ساأنه  من  الذي  الأمر  املجال،  هذا 
من  الأ�سعف  الآ�سيوية  الدول  ن  ميِكّ
ا،  التوا�سل ب�سكل اأف�سل مع بع�سها بع�ساً
ومواجهة املناورات ال�سينية. ويف نهاية 
املطاف، لن تقف بكني يف موقع الدولة 
كمركز  بل  عاملياًّا،  اأو  اآ�سيوياًّا  املهيمنة 
اإقليمي وعاملي يف اإطار النظام الآ�سيوي 

والأورا�سي.
م�ستقبل  اأن  »خانا«  يوؤكد  ا،  وختاماً
فلطاملا  ملا�سيها،  ا  امتداداً يُعد  اآ�سيا 
ت�سم  الأقطاب  متعددة  منطقة  كانت 
ح�سارات عريقة تطورت ب�سكل م�ستقل 
تتعاي�ص  ولكنها  الغربية،  ال�سيا�سات  عن 
ا اأن  ا. مو�سحاً ب�سكل بّناء مع بع�سها بع�ساً
حماولة ك�سب ثقة وتعاون الغرب مو�سع 
لتثبيط  حماولتهم  لكن  كبري،  ترحيب 
ا، وذلك  نفعاً يُجدي  لن  الآ�سيوية  النه�سة 
على  تو�سعية  ولي�ست  بناءة  هيكلية  لأنها 
اإىل  وي�سري  الآخرين.  م�سالح  ح�ساب 
الغربي،  الأفق  و�سيق  اجلهل  ا�ستمرار 
خا�سة يف كل من لندن ووا�سنطن، ب�ساأن 
باأن  العتقاد  ا�ستمرار  وكذلك  اآ�سيا، 
تباطوؤ  مع  يرتاجع  �سوف  الآ�سيوي  النمو 
النفوذ  �سينهار  اأو  ال�سيني،  القت�ساد 
الآ�سيوي حتت وطاأة التناف�ص بني الدول 

الآ�سيوية.
حول  الآراء  من  الكثري  اأن  »خانا«  ويرى 
الذي  الوقت  ففي  دقيقة،  غري  اآ�سيا 
جناحات  الآ�سيوية  الدول  فيه  حتاكي 
بع�سها، فاإنها ت�سعى يف الوقت نف�سه اإىل 
لي�سمل  نفوذها  لتو�سيع  مكانتها  تعزيز 
جميع اأنحاء العامل. واأن تلك اجلهود ما 
القاري  النظام  لإحياء  حماولة  اإل  هي 
واحدة  ال�سني  تعترب  الذي  الآ�سيوي، 
امليزة  لي�ست  لكنها  ميزاته،  اأهم  من 

الوحيدة. 
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�لنقاط �لعمياء:

ر�ؤية مغايرة لنظرة 
الغرب حول �سعود ال�سني

�أثار �سعود �ل�سني �ل�سيا�سي و�لع�سكري �ملتنامي، وح�سورها 
�لعاملي �ملت�ساعد، جدًل و��سًعا حول م�ستقبل حتولت 

�لنظام �لدويل �لذي تهمني عليه �لوليات �ملتحدة منفردة 
منذ نهاية �حلرب �لباردة، حيث �أ�سحت بكني �إحدى �لقوى 

�لكربى �ملوؤّهلة لدور قيادي عاملي مناف�ض لو��سنطن، 
ول �سيما يف ظل دورها �ملوؤثر ومبادر�تها �لكربى، ويف 

مقدمتها »مبادرة �حلز�م و�لطريق« �لتي تنتهج مبد�أ �ملنافع 
�ملتبادلة، يف مقابل منوذج �لهيمنة �لذي �رتبط بالعديد 

من �لقوى �لعظمى �لتقليدية.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�س ق�شاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 19/00354 رقم الفهر�س: 19/01191 تاريخ 
احلكم: 19/03/12 

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة 
علنيا اإبتدائيا ح�شوريا: يف ال�شكل: قبول دعوى اإعادة 
ال�شري يف الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر 
عن حمكمة احلال بتاريخ: 09 جويليا 2018 حتت رقم 
فهر�س: 18/02342 ق�شت املحكمة بامل�شادقة على 

تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة 
�شبط املحكمة بتاريخ: 09 دي�شمرب 2018 حتت رقم اإيداع 

18/325 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع 
�شدها �شولح اأحالم املولودة بتاريخ: 1999/04/25 ببلدية 
اجللفة لأبيها النعوم واأمها �شويلح م�شعودة. ثانيا: تعيني 
املرجع )والدها( �شولح النعوم كمقدم عليها لرعايتها 

وت�شيري �شوؤونها. على اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة 
قيامه باأحد الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون 
الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

ANEP N°: 1916007366 الو�سط:2019/03/31

الو�سط:2019/03/31
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ANEP 2019/03/31:الو�سط



بقلم عي�سى قراقع

املتطرفة  االحتالل  حكومة 
ال�صحفية  اأقوال  اعتربت 
عا�صفة  مبثابة  االإ�رسائيلية 
اأ�صقطت القناع عن دولة متوح�صة 
ب�رسية  �صاروا حيوانات  جنودها 
اجلرائم  ميار�صون  وطغاة 
ال�صعب  اأبناء  بحق  االإن�صانية 
وت�صجيع  بدعم  الفل�صطيني 
امل�صتوى ال�صيا�صي يف اإ�رسائيل.

املذيعة االإ�رسائيلية جعلت دولة 
لرتى  املراآة  يف  تنظر  االحتالل 
نف�صها هذه املرة، بعد ان حاولت 
التنكيل  ظاهرة  على  الت�صرت 
ظاهرة  اأ�صبحت  التي  واالعتداء 
خالل  جنودها  ميار�صها  يومية 
واالعتقال  املداهمة  عمليات 
يوجد  ال  ويكاد  واال�صتجواب، 
وتعر�ض  اإال  فل�صطيني  معتقل 
باأ�صاليب  والتعذيب  لل�رسب 
قا�صية ومهينة منذ حلظة اعتقاله 

وخالل التحقيق معه.
نتنياهو ووزرائه هاجموا املذيعة 
دولة  ف�صحت  التي  االإ�رسائيلية 
وح�ض  اأ�صبحت  التي  االحتالل 
االأرا�صي  يف  العقال  منفلت 
املحتلة، وقد حتول االحتالل اإىل 
عنف منظم ومتوا�صل من القتل 
وانتهاك  واال�صطهاد  والنهب 
وال�رسائع  القوانني  لكل  فظيع 
جميع  وان  والدولية،  االإن�صانية 
متورطة  االحتالل  دولة  اأجهزة 
واالرهاب  العنف  لهذا  وداعمة 
وق�صاة  وزراء  من  الر�صمي 
كني�صت  واأع�صاء  وحمققني 
املجرمني  وان  وجنود،  و�صباط 
ميار�صون  ومن  االإ�رسائيليني 
وال  يحا�صبون  ال  االعتداءات 
جهاز  ان  بل  للق�صاء،  يقدمون 
الق�صاء االإ�رسائيلي اأ�صبح غطاء 
لطم�ض احلقائق وتبي�ض و�رسعنة 

هذه اجلرائم واالنتهاكات.
الوحو�ض الربية االإ�رسائيلية وعلى 
و2019/3/25   24 يومني  مدار 
اأ�رسى  على  اعتدت  متوا�صلني 
اأق�صام  اقتحمت  النقب،  �صجن 
اأدوات  بكل  املعتقلني  وغرف 
اأطلقت  والقمع،  البط�ض 
مداهمات  خالل  الر�صا�ض 
 90 من  اأكرث  فاأ�صيب  االأ�رسى 
خطريتني  حالتني  منهم  ا�صرياً، 
�صامل  لالأ�صريين عدي  وحرجتني 
واإ�صالم و�صاحي، ر�صا�ض وقنابل 

وهراوات،  متوح�صة  وكالب  غاز 
عراة  و�صبحهم  االأ�رسى  اإذالل 
ممتلكاتهم  م�صادرة  مقيدين، 
االأق�صام  اإغالق  وتخريبها، 
واإعالن ال�صجن منطقة ع�صكرية، 
اأنها حرب وعدوان �صافر وخطر 
قبل  من  عزل   اأ�رسى  على 
وحو�ض برية يقودهم وزير االأمن 
�صاحب  اردان  جلعاد  الداخلي 
وت�صديد  االأ�رسى  اإعدام  نظرية 
وظروفهم  حياتهم  على  اخلناق 

االإن�صانية واملعي�صية.
االإ�رسائيلية  الربية  الوحو�ض 
ال�صجون  خارج  فقط  لي�صت 
اأطلقت  التي  نف�صها  هي  وامنا 
الر�صا�ض من نقطة ال�صفر على 
وب�صام  ال�صوا  ا�صعد  االأ�صريين 
�صجن  يف   1988 عم  ال�صمودي 
قتلت  التي  نف�صها  وهي  النقب، 
�صجن  االأ�صقر يف  االأ�صري حممد 
النقب عام 2007 بعد ان اأحرقت 
الوحو�ض  هذه  املعتقلني،  خيام 
اأ�صريا   218 قتلت  التي  هي 
1967 �رسبا  عام  منذ  فل�صطينيا 
ووجدت  طبيا،  واإهماال  وتعذيبا 
متاحة  براري  ال�صجن  �صاحة  يف 
واإ�صباع  فرائ�صها  ال�صطياد 

غرائزها العن�رسية.
االإ�رسائيلية  الربية  الوحو�ض 
يف  اجلائع  الوح�ض  ا�صتنفرت 
عمليات  ومار�صت  اأعماقها 
االإعدام والت�صفية امليدانية التي 
كل  يف  يومية  ظاهرة  اأ�صبحت 
اأرجاء فل�صطني، الوحو�ض تتحرك 
يف ال�صوارع وعلى احلواجز وعلى 
االأر�صفة، يف البيوت وال�صاحات، 

وهي  النهار،  ويف  الليل  يف ظلمة 
النخوة  �صهيد  اأعدمت  التي 
يوم 2019/3/20  منا�رسة  احمد 
حاول  عندما  حلم  بيت  �صكان 
غياظة  عالء  اجلريح  م�صاعدة 
الذي اأ�صيب بر�صا�ض اجلنود، ال 
خطر على اجلنود، ال مواجهات، 
اإ�صباع غريزة  القتل،  القتل الأجل 
القتل، الت�صفية ملجرد اال�صتباه، 
وهي ذات الوحو�ض التي اأعدمت 
ويو�صف  دراج  اأمري  ال�صابني 
كفر  قرية  مدخل  على  العنقاوي 
يوم 2019/3/4  اهلل  رام  نعمة يف 
رخي�صة  الفل�صطينيني  فحياة 
الربية  الوحو�ض  لهوؤالء  بالن�صبة 
اإطالق  �صوى  تعرف  ال  التي 
الر�صا�ض على اأي �صيء يتحرك 
فاملقيا�ض  اأمامها،  جتده  اأو 
ال�صحفي  ح�صب  اال�رسائيلي 
جدعون ليفي يعترب ال�صفقة نحو 
الطرف االخر فيه خيانة، ويعترب 
وطنيا  �صعورا  للموت  التحم�ض 

فخورا.
خميم  تقتحم  الربية  الوحو�ض 
التي  وهي  ليلة،  كل  الدهي�صة 
امل�صعف  الفتى  بارد  بدم  قتلت 
 ،2019/3/27 يوم  مزهر  �صاجد 
الوحو�ض ال تخرج من املخيم اإال 
معاقا  م�صابا  او  قتيال  ووراءها 
ن�صف حي، من�صوب الدم والقتلى 
واجلرحى يف خميم الدهي�صة قد 
ومل  ت�صبع  مل  والوحو�ض  طفح 
تغادر املخيم، ي�صتفزها ما كتبه 
املخيم:  حيطان  على  االوالد 
اقبحنا  وما  �صهداء  اجملنا  ما 

الجئني.

وتبتهج  تقتل  الربية  الوحو�ض 
الدم  بروؤية  ت�صتمتع  بالقتل، 
وقد  املعذبني،  �رساخ  و�صماع 
راأى  انه  االأ�رسى  احد  يل  قال 
طبقة  فوق  طبقة  عليهم  جنودا 
من الظلمة، و�صمع اأ�صوات خ�صنة 
ال�صعر  كثيفة  جائعة  ووحو�ض 
والتحطيم،  التدمري  ميار�صون 
املخيف  ال�صعار  من  وحالة 
حتيط بنا يف �صجن النقب، هذه 
تعربد يف كل مكان، ال  الوحو�ض 
زالت تنبح وتعوي يف �صاحة �صجن 
ب�رسا  لي�صوا  فال�صحايا  النقب، 
كل  تطبيق  يجب  لهم،  بالن�صبة 
والقتل  والتنكيل  التعذيب  اأنواع 

واالإبادة بحقهم. 
االحتالل حول جنوده اإىل وحو�ض 
تقوم  ووظيفتهم  مهنتهم  برية، 
على تنفيذ حكم املوت باالإن�صان 
ومن  وقتله  تعذيبه  الفل�صطيني، 
اجلنود  وهوؤالء  بذلك،  التمتع  ثم 
ب�رسا،  اأنهم  اأنف�صهم  يتذكرون  ال 
بل تربجموا ليكونوا �صوطا وقنبلة 
وبندقية، يتحركون كاجهزة الية، 
مدججني بكل اال�صلحة، مقنعني، 
متوترين، مهوو�صني من كل نف�ض 

ي�صري اىل حياة ادمية.
حلقوق  �صيلم  بيت  منظمة 
االإن�صان وجهت نداءا اإىل اجلنود 
االن�صياع  بعدم  االإ�رسائيليني 
الأوامر قادتهم والكف عن كونهم 
تذكرت  وقد  عمياء،  وحو�صا 
يف  علي  احلاج  ب�صري  كتبه  ما 
احد  قال  عندما  الع�صف،  كتابه 
اجلالدين: ان كل من يعمل معنا 

ي�صبح متوح�صا مثلنا.

ال�سحفية الإ�سرائيلية " او�سرات كوتلر" مذيعة الخبار يف القناة 13 الإ�سرائيلية، �سرحت يوم 
2019/2/17 على الهواء مبا�سرة خالل بث القناة: ان اخلدمة الع�سكرية يف ال�سفة الغربية حولت جنود 

اجلي�ش الإ�سرائيلي اإىل وحو�ش برية، وان هذا هو ثمن الحتالل، وقد اأدلت ال�سحفية بهذه الأقوال على 
اثر قيام خم�سة من اجلنود الإ�سرائيليني بالعتداء الوح�سي والتنكيل باأ�سريين فل�سطينيني اأب وابنه 

القا�سر بعد اعتقالهم و�سربهما وهما مع�سوبي العني ومكبلي الأيدي يوم 2019/1/13 يف مدينة رام اهلل 
خالل عملية مطاردة ومالحقة الأ�سري عا�سم الربغوثي، وقد اأ�سيب الأب بجروح بليغة وتورمات وك�سور 

ونزيف نقل على اأثرها اإىل امل�ست�سفى.

�جلنود "�لإ�سر�ئيليون" حتولو� �إىل وحو�ش برية...

�ل�سجون يف حالة من �لغليان 
جر�ء �لقتحامات �ملتكررة

�لأ�سري حممد بر��ش بني طول فرتة 
�لعتقال و�ملعاناة مع �ملر�ش

تقرير: مركز الدفاع عن 
احلريات واحلقوق املدنية

احلريات  عن  الدفاع  مركز  اأدان 
"حريات"  املدنية  واحلقوق 
بحق  املتوا�صلة  القمع  عمليات 
االأ�رسى داخل ال�صجون واالإمعان 
يف �صيا�صة االإقتحامات املتكررة 
القوات  قبل  من  لل�صجون 
باالأ�صلحة  املدججة  اخلا�صة 
اخلانق  الغاز  ومدافع  النارية 
لغرف االأ�رسى وتعري�ض حياتهم 
للخطر، يف �صجون عوفر، النقب، 
يف  خا�ض  وب�صكل  ع�صقالن، 

�صجن رميون اأم�ض االأثنني.
حرق  على  االأ�رسى  اأقدم  حيث 
اأغطيتهم وممتلكاتهم ومالب�صهم 
للت�صدي لهجمة القوات اخلا�صة 
والدفاع عن اأنف�صهم ولفت اأنظار 
الراأي العام ملعاناتهم ولالأخطار 

اليومية التي يتعر�صون لها.
من  حالة  باأن  يوؤكد  حريات  اإن 
ال�صجون  �صاحات  ت�صود  الغليان 
املمنهج  االإ�صتهداف  بفعل  كافة 
لك�رس  الرامي  االأ�صرية،  للحركة 
حميطها  عن  وعزلها  اإرادتها 
الوطني واحلد من دورها الن�صايل 
الن�صال  جممل  يف  والطليعي 
الوطني الفل�صطيني. وجتلى هذا 
العن�رسية  القوانني  �صل�صلة  يف 
حياة  مبا�رس  ب�صكل  مت�ض  التي 
االأ�رسى وحقوقهم وحريتهم ويف 

ت�صكلت  التي  احلكومية  اللجان 
�رسقة  بهدف  اأردان"  "جلنة 
حقوقهم وت�صييق اخلناق عليهم، 
القوانني  تنفيذ  يف  واالإ�رساع 
االإ�رسائيلي  الكني�صت  �صنها  التي 

ب�صاأنهم.
اإن حريات يرى اأن هذا الت�صعيد 
واالإ�صتهداف  امل�صبوق  غري 
ي�صل  اال�صرية  للحركة  املمنهج 
االإنتخابات  اأبواب  على  ذروته 
فيها  تت�صابق  التي  االإ�رسائيلية 
املتطرفة  اليمينية  االأحزاب 
على  الكني�صت  مقاعد  على 
الوطنية  �صعبنا  حقوق  ح�صاب 
اأ�رسانا.  وحقوق  مكانة  وعلى 
للمحاولة  ا�صتمراراً  وياأتي 
االإ�رسائيلية  للحكومة  الفا�صلة 
االأ�صرية  احلركة  اإ�رساب  ك�رس 
الطعام يف  البطويل املفتوح عن 
اأ�صتمر  والذي   2017 ني�صان   17

اأحدى واأربعني يوماً.
العامل  اأحرار  بكل  يهيب  كما 
االأ�صرية  احلركة  حول  لاللتفاف 
من  العادل  اليومي  ن�صالها  يف 
اأجل كرامتها االإن�صانية والوطنية 
حريتها  اأنتزاع  اأجل  ومن 
االإ�رسائيلية  للرواية  والت�صدي 
التي حتر�ض على االأ�رسى وت�صوه 
ذريعة  وا�صتخدامها  ن�صالهم، 
وغطاء لكل ما ترتكبه من جرائم 
منتظمة ومت�صل�صلة بحق االأ�رسى 
واالأ�صريات يف �صجون االحتالل.

تقرير: مركز الدفاع عن 
احلريات واحلقوق املدنية

اأعمى،  " ال تقل الأمي باأين �رست 
اىل  بارودا دخل  باأن  الأمي  تقل  ال 
يف  الدامي  اليوم  ذلك  يف  مقلتي 
حتى  قن�صوين  املخيم،  �صوارع 
من  الدم  و�صال  قدمي  طارت 
الوعي  اأفقد  اأن  وقبل  ب�رسي، 
حامال  نحوي  يجري  طفال  راأيت 

علما وهو ي�صيح: �صهيد �صهيد.."
هذا الن�ض جزءاً من ر�صالة االأ�صري 
اإىل  برا�ض  حممد خمي�ض حممود 
ففي  عديدة،  اعوام  قبل  والدته 
انفجارعبوة  اأثر  وعلى   2002 عام 
متفجرة، دخلت �صظاياها يف كافة 
بالعني  ب�رسه  فقد  ج�صده،  اأنحاء 
زراعة  اإىل  بحاجة  واأ�صبح  اليمنى 
برتت  الي�رسى،  عينه  يف  قرنية 
طرف  تركيب  ومت  الي�رسى  �صاقه 
يكمل  اأن  وقبل  له،  بال�صتيكي 
االإحتالل  قوات  اعتقلته  العالج، 
مداهمة  اأثر  على  االإ�رسائيلي 
جنوب  االأمعري  خميم  يف  منزله 
 2003/02/17 تاريخ  يف  اهلل  رام 

عاماً   24 العمر  من  يبلغ  وكان 
بال�صجن  حكماً  بحقه  واأ�صدرت 

املوؤبد ثالث مرات و 30 عاما.
املتعمد  الطبي  االإهمال  نتيجة 
التهابات  من  يعاين  برا�ض؛  بحق 
�صديدة يف رجله الي�رسى املبتورة، 
له،  ا�صطناعي  طرف  تركيب  ومت 
�صحيحة  لي�صت  قيا�صاته  اأن  اإال 
مما يوؤدي لنزول الدم عند تركيبه، 
وهو االآن بحاجة اإىل اإجراء عملية 
وتركيب  الي�رسى،  رجله  لتنظيف 
جديد.ويذكر  ا�صطناعي  طرف 
ح�صابه  على  تركيبه  مت  االول  اأن 
اإدارة  ترف�ض  اخلا�ض،والثاين 
تكلفته  تغطية  ال�صجون  م�صلحة 

املالية وتبلغ 40 األف �صيقاًل.
برا�ض وهو يدخل عامه ال�صاد�ض 
ع�رس، ال زال يعاين من م�صاكل يف 
عينيه، فهو ال يرى بالعني اليمنى 
مطلقاً وال يرى يف العني الي�رسى 
بحاجة  وهو  خفيف،  �صوء  �صوى 
ما  قرنية  زراعة  عملية  الإجراء 
زالت اإدارة �صجن ع�صقالن متاطل 

يف زراعتها. 
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بقلم / د. حت�سني الأ�سطل
نائب نقيب ال�سحفيني 

الفل�سطينيني

لنا كلمة  حينما تنظر اإيل ال�صحف 
الأخرية  ال�صنوات  يف  اجلزائرية 
اأنها  ت�صعر   ، �صفحاتها  وتقلب   ،
�صدة  من   ، فل�صطينية  �صحف 
 ، الفل�صطيني  ال�صاأن  تتناول  ما 
وخا�صة ق�صية الأ�رسى يف �صجون 
يوم  ، فتجدها تفرد كل  الحتالل 
 ، الأقل  على  �صفحتان  اأو  �صفحة 
تخ�ص�ص لل�صاأن الفل�صطيني ، وبكل 
اللغات التي ت�صدر بها ، ف�صال عن 
التي  اخلا�صة  واملالحق  امللفات 
واأمام  معينة  منا�صبات  يف  ت�صدر 
اعطاء  من  لبد   ، امل�صهد  هذا 
)عز  �صالح  خالد  املحرر  الأ�صري 
الأ�رسى  ملف  م�صئول   ، الدين( 
 ، حقه  فل�صطني  دولة  �صفارة  يف 
يف  ملل  اأو  كلل  بال  يعمل  والذي 

التوا�صل مع ال�صحف اجلزائرية ، 
وال�صحفيني والكتاب الفل�صطينيني 
والعرب،  لن�رسة زمالءه الأ�رسى ، 
الأ�رس  معاناة  والذين عا�ص معهم 
لهم  �صفري  خري  يكون  اأن  فاأراد   ،
من  اأوتي  ما  بكل  عنهم  يدافع 
�صحيفة  يف  يوم  كل  فكان   ، قوة 
الزمالء  م�صاركات  ويتابع  ين�صق 
كما   ، فل�صطني  يف  ال�صحفيني 
والأ�رسى   ، الأ�رسى  اأخبار  يتابع 
�صجون  يف  املر�صى  وال�صريات 
بلد  يف  يكون  وحينما   ، الحتالل 
الن�صال  مدر�صة  اجلزائر  مثل 
 ، احلديث  الع�رس  يف  واحلرية 
به  �صيكون م�صعاه مرحبا  بالتاأكيد 
اجلزائرية   ال�صحف  كل  فكانت   ،
عن  للك�صف  يومية  من�صة 
اأ�رسانا  لها  يتعر�ص  التي  املعاناة 
وتعريف   ، الحتالل  �صجون  يف 
التي  اجل�صيمة  بالنتهاكات  العامل 
يتعر�صون لها يف غياهب ال�صجون 

املنا�صلة  اجلزائر  الإ�رسائيلية. 
فتحوا  و�صحافييها   باإعالميها 
ووقفوا   ، وعقولهم  قلوبهم  لنا 
�صجون  يف  ا�رسانا  جانب  اىل 
لهم  نور  ن�صيء  علنا   ، الحتالل 
، وان هناك  ولعائالتهم املنا�صلة 
زال  ما  الكبري  الوطن  هذا  يف 
�صاعة  فتح  ويتنظر   ، لهم  يتاأمل 
 ، املظلم  ال�صجن  هذا  يف  الأمل 
قريبة  باتت  احلرية  �صاعة  وان 
والدويل  العربي  الت�صامن  بفعل 
لل�صحفيني والكتاب ، الذين يقفون 
دائما اىل جانب ق�صيتهم العادلة ، 
وان الحتالل مهما فعل لن يطفئ 
ولهم يف اجلزائر   ، �صعلة احلرية  
وجه  يف  و�صمدت  نا�صلت  التي 
ال�صتعمار اجلزائري من )5 يوليو 
1830 - 5 يوليو 1962( يف ا�صتعمار 
 ، عاما   130 من   اكرث  ا�صتمر 
اأكرث  اجلزائري  ال�صعب  فيه  قدم 
�صهيد  مليون  ون�صف  مليون  من 

حلظة  ويف   ، احلرية  طريق  على 
انه �صيطر  اعتقد فيها ال�صتعمار 
اجلزائرية  والأر�ص  الإن�صان  على 
بكل  اجلزائرية  الأر�ص  كانت   ،
بركان  الوطنية  وحدودها  فئاتها 
له  يجعل  ول   ، ال�صتعمار  يلفظ 
منك�رسا  فيها، فخرج  قدم  موطئ 
التي   ، اجلزائرية  الإرادة  اأمام 
جملة  ورف�صته  ال�صتعمار  لف�صت 
الفل�صطيني  ال�صعب  وتف�صيال. 
اجلزائري  الن�صال  يتخذ  الذي 
بيتهما  يجمع  ملا  حقيقيا  مثال 
ال�صتعمار  حماولة  يف  ت�صابه  من 
 ، هويته  وم�صح  ال�صعب  اإحالل 
وا�صتخدم كل الأ�صاليب على مدار 
بالتعذيب   ، عاما   130 من  اأكرث 
واجلرائم والأ�رس واملجازر ، ويف 
كل مرة يخرج ال�صعبني من جديد 
طريق  يف  متوا�صلة  ملحمة  يف 
مع  تقف  التي  اجلزائر   . احلرية 
فل�صطني و�صعبها ظاملة اأومظلومة 

 ، وتقدير  احرتام  كل  منا  لها   ،
النموذج  ان  وقناعتنا كفل�صطينيني 
اجلزائرية  والتجربة  اجلزائري 
  ، احلرية  طريق  يف  لنا  دليل  خري 
قد اقرتبت ، فجميلة بوحريد التي 
اإعدامها  الفرن�صي  الحتالل  اأراد 
ا�صتطاعت   ، الأ�رس  يف  وتغييبها 
مع  وقربت  للحرية  مثال  تكون  اأن 

�صفحة  وطوت  ال�صتعمار  �صعبها 
النهاية له ، وفتحت �صفحة احلرية 
يف  لأ�رسانا  احلرية  وال�صتقالل. 
�صجون الحتالل ، و�صكرا لالإعالم 
منابر  لنا  ي�صيء  الذي  اجلزائري 
ونافذة  لنا حلظة  ويفتح   ، احلرية 
اأمل نحو ال�صتقالل والبناء وعودة 

ال�صالم لأر�ص ال�صالم . 

ال�سحف اجلزائرية ال�سقيقة جعلت �سفحاتها من�سة اعالمية مفتوحة ، لن�سرة ق�سية اأ�سرانا يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، �منذ �سنوات مل يتاأخر اأ�سقائنا يف اجلزائر احلبيبة من ر�ؤ�ساء 
حترير ال�سحف  �اإعالميني بارزين يف التعا�ن بايجابية عالية مع معاناة الأ�سرى يف �سجون الحتالل، علهم ي�سيئون �سفحة اأمل لالأ�سرى الفل�سطينيني الذين اخفوا يف غياهب ال�سجون 

الإ�سرائيلية ، �يتعر�سون بداخلها لكل اأ�سكال التعذيب �القهر �احلرمان من الزيارة .

الإعالم اجلزائري نور يف ظالم الأ�سر

بني الإ�سابات والعقوبات .. اأ�سرى النقب ي�سرخون ب�سمت!
تقرير: اإعالم الأ�سرى 

اأياٌم كالعمر باأكمله مل يعرفون ليلها 
مبّرها  مرت  اأوقاٌت  نهارها؛  من 
على  وجحيمها  وبردها  وموتها 
ال�صحراوي،  النقب  �صجن  اأ�رسى 
يف  املحتل  اأقامه  الذي  ذاك 
من  يتحول  كي  فل�صطني  �صحراء 

معتقل اإىل مقربة لالأ�رسى.
اأ�رسى  فيه  كان  الذي  الوقت  ويف 
النقب يتعر�صون لأق�صى الهجمات 
واأعتى اأنواع القمع، كانت عائالتهم 
حتمل قلوبها على اأيديها وتعت�رس 
اأملا على حالهم حماولة احل�صول 
قلبها  يربد  كي  معلومة  اأي  على 

قليال.
كانت  العائالت  تلك  بني  ومن 
القطاوي  �صالمة  الأ�صري  عائلة 
اهلل،  رام  �صمال  بريزيت  بلدة  من 
اإ�صابته  عن  اأنباء  تواردت  حيث 
انقطعت  ثم  الأخري  القمع  خالل 

كل الأخبار عنه.
لـ  الأ�صري  �صقيق  اإيا�ص  ويقول 
العائلة  اإن  الأ�رسى  اإعالم  مكتب 
يف  �صعبة  حلظات  تعي�ص  كانت 
يف  القمع  عن  الأنباء  توارد  ظل 
حيث  النقب،  �صجن  يف   "٤" ق�صم 
يكون  قد  الأ�صري  ابنها  باأن  اأيقنت 
التعرف  ت�صتطع  مل  ولكن  م�صابا 

على حالته.
ومرت ال�صاعات والأيام والحتالل 

احلالة  على  كبري  ب�صكل  يتكتم 
اأو  امل�صابني  لالأ�رسى  ال�صحية 
اأعدادهم وطبيعة اإ�صاباتهم، حتى 
بلغ القلق مبلغه لدى اأهاليهم الذين 
خرجوا يف ميادين ال�صفة يحاولون 
اإي�صال �صوتهم لعامل ل ي�صمع ول 

يرى.
وي�صيف القطاوي:" و�صلتنا اأخريا 
حقوقية  موؤ�ص�صات  من  معلومات 
القمع  خالل  اأ�صيب  �صقيقي  اأن 
نقله  ومت  م�صتقرة  حالته  ولكن 
متت  ثم  ل�صاعات  امل�صت�صفى  اإىل 
اإعادته اإىل ق�صم 3 يف �صجن النقب، 
ولكن ح�صب ما علمنا فاإن ظروفهم 
�صعبة ويقيدون يف الأ�رّسة ويبيتون 

دون فرا�ص اأو اأغطية".
ويرى القطاوي باأن قرار الحتالل 
حركة  لأ�رسى  الزيارات  منع 
بحقهم  كبري  اإجحاف  هو  حما�ص 
وحق عائالتهم التي تنتظر موعد 
لالطمئنان  ال�صرب  بفارغ  الزيارة 
عليه والتوا�صل معه، ولكنه احتالل 
جائر ي�صعى بكل الطرق للتنغي�ص 

على الفل�صطينيني.

ملاذا املنع؟

الربغوثي  عناد  الأ�صري  عائلة  اأما 
اهلل  رام  �صمال  كوبر  قرية  من 
ق�صاوة  تقل  ل  اأوقاتا  فتعي�ص 
والرتقب،  اخلوف  يغادرها  ول 

يكابدون  اأ�رسى  اأ�صقاء  فثالثة 
وتقول  واعتداءاته.  ال�صجان  ظلم 
مكتب  لـ  عناد  اأم  الأ�رسى  والدة 
اإعالم الأ�رسى اإن ليلة القمع كانت 
من اأق�صى الليايل التي مرت عليها 
حيث مل تغم�ص عيناها وهي تتابع 
اأخبار �صجن النقب الذي يقبع فيه 
 ٤ الق�صم  يف  عناد  الأ�صري  جنلها 
الذي تعر�ص للقمع. وكما غريه من 
القمع  بعد  اأنباء  و�صلتها  الأ�رسى 
بثالثة اأيام اأنه اأ�صيب بجروح بعد 
ومت  الوح�صي  الحتالل  اعتداء 
نقله اإىل امل�صت�صفى ثم اإعادته اإىل 

الق�صم 3 و�صط ظروف �صعبة.
وت�صيف:" رغم كل ما مررنا به من 
قلق وتوتر ورغم ما مر به الأ�رسى 
نتعر�ص  اأننا  اإل  وقمع  ظلم  من 
حيث  الزيارة،  منع  منها  لعقوبات 
هي النافذة الوحيدة التي ن�صتطيع 
والطمئنان  اأبنائنا  روؤية  منها 

هل  املنع؟  ملاذا  ولكن  عليهم، 
يريد الحتالل اأن يغطي ما حدث 
لأبنائنا من جروح وح�صية واعتداء 
ت�صفى  اأن  ينتظر  هل  همجي؟ 
جروحهم قبل ال�صماح لنا بروؤيتهم 

كي ل نف�صح همجيته؟".
منع  قرار  باأن  عناد  اأم  وتوؤكد 
اأنها  لي�ص جديدا، حيث  الزيارات 
ثالثة  قبل  جنلها  اعتقال  منذ 
�صوى  زيارته  من  تتمكن  مل  اأعوام 
ظل  يف  الأكرث  على  مرات  ثالث 
اأن  اأي  الأمني؛  باملنع  يعرف  ما 
اأعوام  منذ  موجودة  العقوبات 
ويتذرع الحتالل بحجج واهية كي 

يعلن هذا املنع ر�صمياً.
وحول الو�صع ال�صحي لنجلها ت�صري 
اإىل اأنها ل متلك اأي معلومة حول 
يكون  اأن  اهلل  تدعو  ولكنها  ذلك 
بخري واأن يخل�صهم اهلل من ال�صجن 

املقيت.

ماهي ر�سالة ابن الأ�سرية 
ا�سراء اجلعابي�ص لأمه؟

لقلب  اأ�رست  احلب  عن  حدثتني  اإذا 
اأمي، واإذا �صمعِت �صيًئا عن الطماأنينة، 
فوؤادها،  ح�صن  بـ  معناها  اخت�رست 
اهلل يل..  وُمكافاأة  القوي،  �صلعي  فهي 
يا زهرة اأيامي وعبري �صباحاتي، يا قوة 
طفلك يف هذا احلياة.. اإليِك اأمي حيث 
اأنِت الآن يف اأ�رِسك، اأكتب كلماتي هذه 
لتفا�صيل  حنني  وُكلي  الأم  عيد  يف 

جتمعنا مًعا.
فقدك،  وجع  من  اإل  بخري  اأنا  ماما 
عتمة  برغم  اأنِت  تكونني  اأن  اأمتني 

ا. ال�صجن وظالمه بخري اأي�صً
�صجون  يف  واأنِت  ويزيد  اأعواٍم  ثالثة 
قيد  تُكابدين  الإ�رسائيلي،  الإحتالل 
ينه�ص  الذي  اإ�صابتك  ووجع  الأ�رس، 
ماما  يا  اآهٍ  رحمة،  دومنا  ج�صدك 
كل  اأ�صتيقظ  اأن  علّي  �صعب  هو  كم 
اأ�صتاق  كم  جواري،  اأجدك  ول  �صباٍح 
قبل  الوردي  خدِك  على  ُقبلة  لأطبع 
قبل  عادتي  _كما  للمدر�صة  ذهابي 
حينما  اأفتقدِك  كم  اآهٍ  اعتقالك_، 
حتت  من  اأحبها  التي  اأكالتي  اأ�صتهي 
يديك اأنِت.. وحلديثك معي قبل نومي، 
ال�صباحة  و�صباقنا يف  مًعا  ولر�صوماتنا 
عليِك  دوًما  اأفوز  اأن  تتعمدين  كنِت   ..
�صغريك  عينّي  يف  الفرح  لتُعانقي 

اأتذكرين ذلك؟
اإ�رساء اجلعابي�ص .. هذا الإ�صم الذي 
يعرفه الكثريون وت�صامنوا مع �صاحبته، 
يفتقد  اأن  يعني  يعي ماذا  اأحد  لكّن ل 
التي  اأمه!  اأعوام(   10( بعمري  طفل 
�صخرت كل حياتها لأجل فلذة كبدها، 

من  يزيد  اعتقالك  ظروف  اأن  كما 
خويف عليِك وقلقي الدائم .. فاحلريق 
و�صّيع مالحمك  نه�ص ج�صدك،  الذي 

اجلميلة، اأ�صاب قلبي اأ�صعافه! 
يذكر  زال  ل  اأمي  يا  وحيدك  معت�صم 
جمعنا  الذي  الأول  اللقاء  تفا�صل 
اعتقالك  من  ون�صف  �صنة  بعد   ..
اأتذكر  زيارتك..  من  منعي  وحماولت 
يومها اأنِك حاولِت اإخفاء اأثار احلروق 
قناع  باإرتداءك  وجهِك  اأ�صابت  التي 
اأجمل  اأنِك  تعرفني  ل  واأنِت   .. منور 
اأنِت  كما  اأحبك  واأين  الكون  يف  امراأة 

وكيفما كنِت.
مل اأحتمل فراقِك حينها .. واهلل يا ماما 
مل تبكي عيوين فقط، بل كل جوارحي 
لكني  لوجعك،  كثرًيا  وتاأملت  بكت 
تتنف�صني  حني  لِك  وعدي  عند  لزلت 
خا�ص  كرمي  لِك  �صاأ�صرتي  احلرية 

لإزالة احلبوب.
يف عيد الأم ل�صت وحدي من اأفتقدِك، 
الفرح  اأجواء  تفتقد  ا  اأي�صً وجدتي  بل 
لأجلها،  البيت  يف  ت�صنعيها  كنِت  التي 
اأحبِك  وكم  لِك  اأ�صتاق  كم   .. ولأجلي 
يوم،  بعد  يوًما  بِك  فخري  ويزداد 
قوتي  فاأنِت  عهدتِك،  كما  قوية  كوين 
وثباتي الوحيد. اأعرف اأنه لي�ص بو�صع 
ولي�ص  مرة  كل  تُ�صعف يف  اأن  الكلمات 
اأدعو  �صاأظل  ولكّن   .. ال�صعور  بو�صع 
دائًما دائًما متم�صًكا باأمنيتي الوحيدة 
باأن اأعود يوًما من مدر�صتي اإىل البيت 
فاأجدِك تنتظريني ويذوب البُعد وتعود 

البهجة حلياتي.
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عي�شة ق.

الفريق  واإدارة  جماهري  وتنتظر 
قرار الكاف بخ�صو�ص الطعن فيما 
واإق�صائه  الفريق  بعقوبة  يتعلق 
جمهوره يف مباراة واحدة، خا�صة 
ملفا  قّدمت  ال�صباب  اإدارة  واأن 
املقابلة  حمافظ  �صد  ثقيال 
املغربي والذي كان و�صع تقريرا 
اأ�صود �صد الفريق خالل املقابلة 
الإفريقي  بالنادي  جمعته  التي 
املدير  اإدارة  واتهمته  التون�صي 
الأمر  بتعمد  عرامة  طارق  العام 
اأجل  من  النادي  �صد  والتحامل 

الذهاب  من  وحرمانه  تك�صريه 
القارية،  املناف�صة  يف  بعيدا 
النادي  من  م�صادر  وح�صب 
الق�صنطيني فاإن الإعالن عن قرار 
الثالثاء  اأو  الإثنني  اللجنة �صيكون 
على اأق�صى تقدير، حيث يتم�صك 
يف  كبرية  باآمال  ق�صنطينة  �صباب 
اللجنة برفع عقوبة  اأع�صاء  اإقناع 
ظل  يف  اجلمهور،  من  احلرمان 
بال�صور  »ال�صيا�صي«  اإدارة  توثيق 
اأن�صار  حتمل  عدم  والفيديوهات 
ال�صغب  اأعمال  م�صوؤولية  فريقهم 
على  النارية  الألعاب  واإلقاء 
اللقاء  خالل  امليدان  اأر�صية 

الذي �صهد هزمية ممثل اجلزائر 
ملعبه  على  القارية  املناف�صة  يف 

ال�صهيد حمالوي.
املدافع  يوا�صل  املقابل،  يف 
يا�صني �صاحلي التح�صري بقوة من 
جاهزية حت�صبا  يف  التواجد  اأجل 
للمباراة التي تنتظرهم نهاية هذا 
التون�صي،  الرتجي  اأمام  الأ�صبوع 
اأين و�صع له الطاقم الفني بقيادة 
لفان  ديني�ص  الفرن�صي  املدرب 
حتى  خا�ص  حت�صري  برنامج 
ويكون  ب�رسعة  عافيته  ي�صتعيد 
حا�رسا للقاء الهام املقرر ال�صبت 

املقبل.

اإدارة ال�صيا�صي تنتظر رد قرار الكاف بخ�صو�ص العقوبةجلنة �لطعون جتتمع هذ� �لأ�شبوع  و�لرد �لثالثاء على �أق�شى تقدير
جتتمع جلنة �لطعون لالحتاد �لإفريقي لكرة �لقدم هذ� �لأ�شبوع من �أجل در��شة ملف 
�لطعن �لذي تقّدمت به �إد�رة فريق �شباب ق�شنطينة عقب �لعقوبة �لتي �شلطتها �لهيئة 

�لكروية �شد �لنادي باحلرمان من �جلمهور يف مقابلة و�حدة، وهو ما يجعل مقابلة 
ت�شكيلة »�ل�شيا�شي« و�لرتجي �لتون�شي �ملقررة يف �ل�شاد�س �أفريل �لد�خل حل�شاب 

ذهاب �لدور ربع �لنهائي من ر�بطة �أبطال �إفريقيا جتري �أمام مدرجات �شاغرة وحترم 
�لفريق من جمهوره يف مبار�ة م�شريية

�شركة ماد�ر عينت 
لعبني �شابقني 

لكت�شاف �ملو�هب 
�لكروية

�صباب بلوزداد 
ي�صتاأنف 

التح�صري 
لداربي احتاد 

العا�صمة
بلوزداد  �صباب  ا�صتاأنف فريق 
التدريبات  البارحة  م�صاء 
الذي  القوي  للداربي  حت�صبا 
املقبل  الأربعاء  ينتظره 
احتاد  اجلار  يواجه  عندما 
 25 اجلولة  حل�صاب  العا�صمة 
من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
املدرب  اأ�صبال  اأجرى  حيث 
ح�صة  عمراين  القادر  عبد 
البارحة  م�صاء  ال�صتئناف 
ا�صتعداد  اأوت   20 لعب  على 
على  املرتقبة  للمواجهة 
ملعب عمر حمادي ببولوغني، 
احل�صة  الالعبون  اأجرى  اأين 
مبعنويات مرتفعة بعد التاأهل 
ن�صف  اإىل  اأحرزوه  الذي 
نهاية  كاأ�ص اجلمهورية  نهائي 
على  املنق�صي  الأ�صبوع 
ح�صني  ن�رس  اجلار  ح�صاب 
كبرية  فر�صة  وميلكون  داي، 
حظوظهم  لعب  اجل  من 
البقاء  اأجل حتقيق  من  كاملة 
الذي  التاألق  ظل  يف  خا�صة 
اأبناء  ت�صكيلة  عليه  تتواجد 
من  الثاين  الن�صف  العقيبة يف 
البطولة الوطنية وهي التي مل 
�صبع مقابالت على  تنهزم يف 
�صباب  لعبو  يدرك  التوايل. 
املقابالت  اأهمية  بلوزداد 
البطولة  يف  لهم  تبقت  التي 
على  يف�صلنا  والتي  الوطنية 
فقط،  جولت  �صت  اختتامها 
الالعب  رفقاء  �صيكون  اأين 
بالغ بحاجة اإىل 12 نقطة من 
اأجل �صمان البقاء وتفادي لغة 
احل�صابات مع الأندية املعنية 

بلعب البقاء.
اإدارة  تقوم  املقابل،  يف 
متلك  والتي  بلوزداد  �صباب 
مادار  �رسكة  اأ�صهمها  اأغلبية 
على  ميتد  احرتايف  مب�رسوع 
تعول  والتي  املتو�صط  املدى 
اكت�صاف  على  خالله  من 
والرتكيز  الكروية  املواهب 
لتح�صري  التكوين حت�صبا  على 
ولهذا  للم�صتقبل،  الالعبني 
ال�رسكة  قامت  الغر�ص 
ممثلني  بتعيني  الريا�صية 
وليات  خمتلف  عرب  عنها 
عن  البحث  اجل  من  الوطن 
مع  ودجمهم  الالعبني  اأف�صل 
ل�صباب  الكروية  املدار�ص 
بلوزداد، حيث �صيكون الثالثي 
و�صبع  حني�صاد  مو�صى،  علي 
الو�صط،  يف  الفريق  ك�صافو 
بينما مت تعيني عرفات مزوار 
وي�صعد  الغرب  منطقة  عن 

بورحلي عن منطقة ال�رسق.
عي�شة ق.

�شاعد يو��شل �لغياب عن �لتدريبات وبانوح يندمج رفقة �ملجموعة

اإدارة حمار تعاقب �صيدهم وربيعي ماليا

�صطيف  وفاق  اإدارة  قّررت 
�صيدهم  اإليا�ص  الثنائي  معاقبة 
غيابهما  بعد  ربيعي  وميلود 
ليومي  التدريبية  احل�صة  عن 
املا�صيني  واخلمي�ص  الأربعاء 
الرتخي�ص من  تلقي  دون  وذلك 
الإدارة، حيث  اأو  الفني  الطاقم 
الثنائي  نغيز  نبيل  املدرب  منع 
من التدرب يف ح�صة اأول اأم�ص 
ق�صيتهما  حتويل  على  واأ�رس 
اإىل الإدارة من اأجل الف�صل يف 
العقوبة امل�صلطة عليهما والتي 
يرتقب اأن تكون مالية من خالل 
اقتطاع قيمة مالية من اأجرتهما 
على  نغيز  ي�رس  اأين  ال�صهرية، 

بالن�صباط  التالعب  عدم 
الالعبني  جميع  على  وفر�صه 
الت�صكيلة،  يف  وزنهم  كان  مهما 
من  اعتذارهما  الالعبان  وقدم 
املدرب والإدارة حيث اندجما 
ب�صورة طبيعية خالل التدريبات 
التي جرت �صبيحة اأم�ص والتي 
يوا�صل خاللها اتلعداد التح�صري 
للمواعيد الكروية املقبلة، وهو 
مبقابلة  معنيا  يكون  لن  الذي 
الأ�صبوع  هذا  ق�صنطينة  �صباب 
بني  اللقاء  تاأجيل  مت  بعدما 
لالعبي  لل�صماح  الفريقني 
ملقابلة  التح�صري  ال�صباب 
املقررة  التون�صي  الرتجي 

ال�صبت املقبل �صمن ربع نهائي 
رابطة اأبطال اإفريقيا.

اندماج  التدريبات  و�صهدت 
الالعب حمزة بانوح الذي تدرب 
املجموعة  مع  عادية  ب�صفة 
بعدما تعافى من الإ�صابة التي 
يوا�صل  بينما  منها،  يعاين  كان 
الالعب ان�ص �صاعد الغياب عن 
والده  مر�ص  ب�صبب  التدريبات 
م�صتحقاته  على  حت�صله  وعدم 
�صمت  ظل  يف  العالقة  املالية 
الالعب  طلب  حيال  الإدارة 
احل�صول على اأمواله التي يدين 

بها.
ع.ق.

�لبطولة �لإفريقية للم�شارعة �أ�شبال

10 ميداليات منها ثالث 
ذهبيات للجزائر

اأحرز املنتخب الوطني للم�صارعة 
الأوا�صط  ل�صنف  امل�صرتكة 
على  رومانية  اإغريقية  م�صارعة 
ذهبيات،   3 منها  ميداليات   10
وذلك  برونزيات   3 ف�صيات،   4
يف  املن�رسم  اخلمي�ص  م�صاء 
للبطولة  الثالث  اليوم  مناف�صات 
واأكابر  اأوا�صط  اأ�صبال،  الإفريقية 
 26 من  اجلارية  اجلن�صني  لدى 
اإىل 31 مار�ص باحلمامات تون�ص، 
عنا�رس  النفي�ص  باملعدن  وتوج 
الرومانية  الإغريقية  امل�صارعة 
عبد  كغ،   55 قبائلي  مطلب  وهم 
املالك مرابط 63 كغ وفادي روابح 
امليداليات  عادت  فيما  كغ،   82
كغ،   60 نعناعة  ملرت�صى  الف�صية 
ملياء �صمالل 55 كغ، ريان هوفاف 
59 كغ واآمال حمي�ص 65 كغ، فيما 
من  الربونزية  امليداليات  كانت 
نور  كغ،   67 �صعدو  اآمال  ن�صيب 
وابت�صام  كغ   130 بورا�ص  الإ�صالم 
مناف�صات  وكانت  كغ.   50 دودو 
اليومني الأولني للبطولة الإفريقية 

ذكورا  الأ�صبال  ل�صنف  خم�ص�صة 
امل�صارعون  ح�صل  حيث  واإناثا، 
 18 جمموع  على  اجلزائريون 
و8  7 ف�صيات  ذهبيات،   3 ميدالية 
من  اأكرث  ح�صيلة  وهي  برونزيات، 
الوطنية،  الفنية  للمديرية  مر�صية 
حيث جاءت يف ظرف مت فيه جتديد 
لالأ�صبال  الوطنيني  املنتخبني 
عقب  باملائة،   90 للجن�صينبن�صبة 
الثالث  اليوم  مناف�صات  فعاليات 
املنتخب  ح�صاد  ارتفع  للبطولة، 
اإىل  امليداليات  من  اجلزائري 
11ف�صية،  ذهبيات،   6 ميدالية   28
اإجراء  انتظار  يف  برونزية،   11
لالأدوار  املخ�ص�ص  الرابع  اليوم 
للم�صارعة  والنهائية  الّت�صفوية 
وي�صارك  الأوا�صط.  ل�صنف  احلرة 
املوعد  يف  اجلزائري   الوفد 
التون�صية  باحلمامات  القاري 
مبجموع 56 م�صارعا 14 اأ�صبال، 8 
اأوا�صط، 5 و�صطيات،  �صبالت، 13 

14 رجال، 7 �صيدات.
وكالت

يبدي جتاوبا �شريعا مع �لعالج وخالف �لتوقعات

�صيتة ي�صتاأنف 
التدريبات على انفراد

�لحتادية �جلز�ئرية للرماية �لريا�شية

انعقاد اجلمعية العامة 
الطارئة يف 6 اأفريل

�رسع لعب احتاد العا�صمة اأ�صامة 
�صيتة يف التدرب على انفراد وذلك 
منذ اأول اأم�ص، حيث كان حا�رسا 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب  يف 
تلقى  بعدما  انفراد  على  وتدرب 
خطرية  اإ�صابة  �صابق  وقت  يف 
يف  تتمثل  الركبة  م�صتوى  على 
اليمنى،  للركبة  املعاك�صة  الأربطة 
كبريا  جتاوبا  اأبدى  الالعب  لكن 
تلقى  بعدما  التدريبات  وعاد غلى 
ال�صوء الأخ�رس من الكتور زموري 
وكان  ال�صحية،  حالته  يتابع  الذي 
النادي  ميدان  و�صك  ا�صتئناف 
مفاجئا  للتدريبات  العا�صمي 
ملحيط النادي خا�صة واأن الكالم 
اأن  �صابق  وقت  يف  اأثري  الذي 

ت�صتوجب  تلقاها  التي  الإ�صابة 
على  اأ�صهر  خم�صة  ملدة  راحة 
اإىل  املناف�صة  عن  وتبعده  الأقل 
اإل  املقبل،  املو�صم  بداية  غاية 
التوقعات وعاد  الالعب خالف  اأن 
ب�صفة  التدريبات  جو  اإىل  �رسيعا 
لعدم  تر�صحه  والتي  تدريجية 
عن  تبعده  جراحية  عملية  اإجراء 
خا�صة  اأطول،  لفرتة  امليادين 
ميلكه  الذي  الكبري  الوزن  ظل  يف 
ت�صكيلة  ميدان  و�صط  يف  الالعب 
جتاوبا  يبدي  حيث  »�صو�صطارة«، 
كبريا مع العالج الذي يجريه رفقة 
حالته  يتابع  الذي  الطبي  الطاقم 

ال�صحية.
ع.ق. 

�صيتم ا�صتدعاء اأع�صاء اجلمعية 
اجلزائرية  لالحتادية  العامة 
حل�صور  الريا�صية  للرماية 
عامة طارئة يف  اأ�صغال جمعية 
تاريخ ال�صاد�ص اأفريل املقبل من 
القانونية  اللجان  تن�صيب  اأجل 
لنتخاب  حت�صبا  التنظيمية  و 
رئي�ص جديد و اأع�صاء املكتب 
اأعلنت  ما  ح�صب  الفيديرايل، 
عنه اأول اأم�ص الهيئة الحتادية، 
العامة  اجلمعية  اأع�صاء  وكان 
الريا�صية  الرماية  لحتادية 

فيفري  �صهر  نهاية  املجتمعني 
احل�صيلتني  رف�صوا  قد  الفارط 
 ،2018 ل�صنة  املالية  و  الأدبية 
راأ�ص  على  تن�صيبه  فمنذ 
 ،2017 عام  الحتادية  الهيئة 
حمالت  علي  الرئي�ص  واجه 
مكتبه  اأع�صاء  مع  م�صاكل  عدة 
�صبعة  طلب  حيث  الفيديرايل، 
�صحب  ثمانية  اأ�صل  من  منهم 
الثقة منه ب�صبب �صوء الت�صيري و 

ذلك بتاريخ 14 جانفي 2018.
وكالت
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عي�شة ق.

قوية  املناف�سة  يجعل  الذي  الأمر 
اأن  ويتوجه  املنا�سب،  خمتلف  يف 
الف�سل  اأمام  نف�سه  بلما�سي  يجد 
اأجل  من  ودرفلو  بلفو�سيل  بني 
�سمن  للتواجد  اأحدهما  اختيار 
قائمة اخل�رض التي تلعب »الكان«، 
لعب  يجعل  الذي  الأمر  وهو 
ي�ساعف  الهولندي  اآرنهيم  فيتي�سه 
الناخب  اإقناع  اأجل  من  العمل 
الوطني، وهي املهمة ال�سعبة التي 

العا�سمة  احتاد  لعب  يواجهها 
املردود  ظل  يف  خا�سة  ال�سابق 
مقابلة  خالل  قدمه  الذي  ال�سيئ 
قبل  اخل�رض  اأجراها  التي  غامبيا 
املوؤهلة  للت�سفيات  حت�سبا  اأ�سبوع 

اإىل املناف�سة القارية.
اإيجابية  نقاطا  بلفو�سيل  �سجل 
عن  غيابه  رغم  وذلك  ل�ساحله 
وعدم  الأخري  اخل�رض  ترب�ص 
على  الأول  امل�سوؤول  توجيه 
الدعوة  الوطنية  الفنية  العار�سة 
له للم�ساركة اإل ان املباراة الكبرية 

التي قدمها رفقة ناديه هوفنهامي 
ليفركوزن  بايرن  اأمام  اأم�ص  اأول 
الدوري  من   27 اجلولة  حل�ساب 
الأملاين جتعله الأقرب اإىل مرافقة 
نعيجي  وزكريا  بوجناح  بغداد 
عا�سمة  اإىل  الهجوم  لعبي  �سمن 
الكروي  العر�ص  خلو�ص  الفراعنة 
القاري، خا�سة واأن الالعب ال�سابق 
لنادي اأنتري ميالن اليطايل �سجل 
 10 بالدقيقتني  اللقاء  يف  هدفني 
�ساهم  حا�سمة  متريرة  ومنح  و61 
لناديه على  العري�ص  الفوز  بها يف 

ملعبه برباعية لواحد.
اأمام  نف�سه  بلما�سي  و�سيجد 
اختيار  اجل  من  �سعب  امتحان 
 23 لالعبني  الأف�سل  القائمة 
كاأ�ص  اإىل  مبرافقته  املعنيني 
درفلو  ميلك  ل  حيث  اإفريقيا، 
العمل  م�ساعفة  �سوى  اآخر  خيارا 
اإقناع  اأجل  من  كبري  وبذل جمهود 
الوطني  للمنتخب  ال�سابق  القائد 
منح  على  وقدرته  بامكانياته 
للت�سكيلة  الأمامي  للخط  الإ�سافة 

الوطنية.

قدم مبار�ة ر�ئعة �أمام بايرن ليفركوزن ويحرج بلما�شي

بلفو�شيل يهدد م�شاركة درفلو يف كاأ�س �إفريقيا
ي�شّجل �لالعب �لدويل �جلز�ئري �إ�شحاق بلفو�شيل عودة قوية �إىل م�شتو�ه رفقة ناديه هوفنهامي �لأملاين، ويفتح مناف�شة 

قوية من �أجل �لتو�جد �شمن �لقائمة �لنهائية للمنتخب �لوطني �ملعنية بخو�س نهائيات كاأ�س �إفريقيا لالأمم �ملقررة 
�ل�شائفة �ملقبلة يف م�شر، حيث ل ي�شتبعد �أن ي�شّبب تاألق بلفو�شيل �شد�عا �لناخب �لوطني جمال بلما�شي من �أجل 

�ختيار �أف�شل �لعنا�شر �لوطنية لتمثيل �لألو�ن �لوطنية و�لدفاع عنها يف �لعر�س للكروي �ملقبل

�لإعالن عن �لتوقيع جاء بعد يومني من 
ت�شريح ممثل »�شوفاك«

�لفاف توقع عقد متويل 
مع كيا لأربعة �أعو�م

بطولة تون�س لالألو�ح �ل�شر�عية

�ملنتخب �لوطني 
يح�شد ميد� �ليتني

مي�شي ينفجر غ�شبا 
يف وجه �ملنتقدين

لكرة  اجلزائرية  الحتادية  اأعلنت 
مع  الر�سمي  تعاقدها  عن  القدم 
ممول جديد ويتمثل يف �رضكة »كيا 
اأ�سحت  والتي  لل�سيارات  موتورز« 
واحل�رضي  الر�سمي  املمول 
يف  اجلزائرية  الكروية  للهيئة 
الإعالن  وهو  ال�سيارات،  جمال 
عرب  الفاف  عنه  ك�سفت  الذي 
عرب  اأم�ص  ن�رضته  ر�سمي  بيان 
من  واأنهت  اللكرتوين  موقعها 
متت  الذي  الكثري  الكالم  خالله 
بعدما  املا�سية،  الفرتة  يف  اإثارته 
خرج الرئي�ص املدير العام ل�رضكة 
لل�سيارات  الأملانية  »�سوفاك« 
يف  ال�رضكة  ممثل  يعترب  والذي 
�سد  نارية  بت�رضيحات  اجلزائر 

زط�سي  الدين  خري  الرئي�ص  هيئة 
�رضعية  يف  خاللها  �سكك  والتي 
مت  التي  القانونية  الإجراءات 
وهدد  العقد،  هذا  اإبرام  خاللها 

برفع دعوى ق�سائية �سد الفاف.
الفاف  لرئي�ص  �سبق  املقابل،  يف 
�سابقة  ت�رضيحات  يف  ك�سف  ان 
اأن هيئته  التلفزيون اجلزائري  مع 
مع  جديدا  عقدا  وقعت  الكروية 
اأربعة  ميتد  موتورز  كيا  �رضكة 
مينحهم  �سوف  والذي  اعوام، 
احل�سول  خالل  من  عديدة  مزايا 
ال�سيارات  لعالمة  �سيارات  على 
املذكورة اآنفا اإىل جانب ال�ستفادة 

من مبلغ مايل.
ع.ق.

 �سيطر اجلزائريان يني�ص عمري�ص 
البطولة  على  �سعيدي  نزمي  و 
»اوبتمي�ست«  ل�سنف  التون�سية 
مبدينة  الأ�سبوع  هذا  جرت  التي 
احتال  حيث  )تون�ص(  جربة 
للمناف�سة. الأوليني  املرتبني 

ين�سط  الذي  عمري�ص  وح�سد 
الق�سبة،  �سبورتينغ  نادي  �سمن 
متقدما  الذهبية،  امليدالية 
ال�ساحل  نادي  �سعيدي  مواطنه 
امليدالية  �ساحب  لالأبيار  املايل 
امليدالية  عادت  فيما  الف�سية،  
الربونزية ملناف�ص تون�سي، وكانت 
قد  ل�رضاع  اجلزائرية  الحتادية 
جزائريني  م�ساركني  �ستة  اأوفدت 

الذكور،  فتاتان.لدى  منهم 
بالإ�سافة اإىل عمري�ص و �سعيدي، 
�سم الوفد اجلزائري ن�سيم عبا�ص 
)نادي املر�سى( و عبد احلكيم بن 
لتيبازة(،  املائي  )النادي  �سامة 
)نادي  اأورابح  �سوفيا  مثلت  فيما 
نعيمة  و  ال�ساطئ(  اجلزائر 
الألوان  تيبازة(  )نادي  لعالوي 
الإناث.وعربت  لدى  الوطنية 
لل�رضاع  اجلزائرية  الحتادية 
امل�سجلة  للنتائج  ارتياحها  عن 
يف  الواعدة  العنا�رض  طرف  من 
جربة، حيث مل تتوان يف »تهنئتها 

بالنتائج امل�سجلة«.
وكالت

فجر جنم املنتخب الأرجنتيني لكرة 
القدم ليونيل مي�سي جام غ�سبه اول 
ام�ص يف وجه النتقادات التي توجه 
الألبي�سيلي�ستي  جماهري  من  اإليه 
 6 العمر  من  البالغ  ابنه  باأن  لريوي 
اأعوام ل يفهم �سبب انتقاده يف بلده 
الأرجنتني، وقال مي�سي غا�سبا يف 
ت�رضيح لإذاعة »كلوب اأكتوبر 94.7 
الفوز  »اأريد  الأرجنتينية:  اإم«  اإف 
و�ساأوا�سل  املنتخب  مع  ب�سيء 
جميع  يف  و�ساألعب  املحاولة، 
امل�سابقات املهمة، كثري من النا�ص 
مرة  اأعاين  واأل  اأذهب  األ  قالوا يل 
عودة  بالنجاح  تكلل  ومل  اأخرى«، 
�سفوف  اإىل  عاما   31 البالغ  مي�سي 
اأ�سهر   8 غياب  بعد  بالده  منتخب 
ثمن  من  اخلروج  منذ  وحتديدا 
حيث  الرو�سي،  للمونديال  النهائي 
فنزويال  اأمام  الأرجنتني  خ�رضت 
دولية  مباراة  يف   3-1 املتوا�سعة 
املا�سي،  اجلمعة  مدريد  يف  ودية 
ان�سحابه  بعدها  مي�سي  واأعلن 
ح�سمتها  التي  الودية  املباراة  من 
املغرب  م�سيفها  اأمام  الأرجنتني 
يف  األم  ب�سبب  طنجة  يف   0-1

مي�سي:  واأ�ساف  ال�سامة،  الع�سلة 
 6 العمر  من  البالغ  تياغو  »ابني 
انتقادي  �سبب  عن  �ساألني  �سنوات، 
يوتيوب  ي�ساهد  اإنه  الأرجنتني،  يف 
دائما وي�ساألني +ملاذا ل يحبونك، 
يجب اأن يح�سل ذلك ولكن ل يهم«. 
املجنون  البلد  الأرجنتني،  يف 
انتقادات  ت�ستثني  ل  القدم،  بكرة 
مي�سي  الإعالم  وو�سائل  اجلماهري 
مع  التاألق  بعدم  البع�ص  يلومه 
ناديه  مع  يفعل  مثلما  املنتخب 
»يثق  وتابع:  الإ�سباين،  بر�سلونة 
النا�ص يف كل ما يقال لهم، واأولئك 
عائلتي،  هم  اأكرث  يعانون  الذين 
الأكاذيب. وهناك  الكثري من  قيلت 
الأيام«.  جميع  يف  جديدة  اأكاذيب 
ومت الحتفال بعودة مي�سي بحفاوة 
فيديو  مع  الأرجنتني،  يف  كبرية 
الذي  املحلي  لالحتاد  تكرميي 
كبرية  واأ�سماء  مي�سي  بني  قارن 
الأرجنتينية  الريا�سة  يف  اأخرى 
خوان  واحد  الفورمول  �سائق  مثل 
مانويل فاجنيو اأو لعب كرة ال�سلة 

مانو جينوبيلي على اخل�سو�ص.
وكالت 

يعول ��شتعادة �إمكانياته حت�شبا 
للجاهزية للقاء �أر�شنال

غولم ميدد �لعالج يف 
بلجيكا �أ�شبوعا �إ�شافيا

يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري فوزي غولم العمل على 

العالج يف مركز طبي متخ�س�ص  برنامج مكثف وموا�سلة 

ببلجيكا، ويف هذا ال�سدد ك�سفت و�سائل الإعالم اليطالية 

متديد  قرر  الوطني  للمنتخب  الأي�رض  الظهري  اأن  اأم�ص 

اأجل موا�سلة العالج واإنهاء الربنامج  بقائه يف بلجيكا من 

الإ�سابة  من  ب�رضعة  التعايف  منه  والهدف  له  املخ�س�ص 

التي يعاين منها على م�ستوى الركبة، والتي اأبعدته الإ�سابة 

ب�سببها عن اللعب لأكرث من عام، اأين اتفق غولم مع اإدارة 

املركز  يف  التواجد  متديد  على  اليطايل  نابويل  ناديه 

الطبي ببلجيكا من اجل العالج بطريقة جيدة حتى ي�سرتجع 
اإمكانياته ويتفادى التعر�ص لالإ�سابة جمددا.

عن  اأم�ص  عنه  ك�سفنا  مثلما  غولم  غياب  تاأكد  وبعدما 

مباراة روما التي جتري م�ساء اليوم �سمن الدوري اليطايل 

فاإن الالعب �سوف ي�سارع الزمن حتى يكون جاهزا وحتت 

اأنت�سيلوتي، خا�سة واأن الفريق  ت�رضف مدرب ناديه كارلو 

على موعد مع خو�ص ربع نهائي الدوري الأوروبي املقرر 

قبل  لندن  بالعا�سمة  املقبل  اأفريل   11 الذهاب يف  مباراة 

لقاء الإياب اأ�سبوعا بعد ذلك يف اجلنوب اليطايل.

ع.ق.

�شيجد �شعوبة كبرية ل�شتعادة ثقة �ملدرب 
�ل�شباين بعد عودة دي بروين

غو�رديول يبعد حمرز جمدد� عن 
�لت�شكيلة �لأ�شا�شية �أمام فولهام

اجلزائري ريا�ص حمرز واإبقائه على دكة الحتياط بعدما قرر يوا�سل املدرب ال�سباين بيب غوارديول تهمي�ص الالعب الدويل 
كان لعب مباراة واتفورد اأ�سا�سيا قبل اأن يغادر اأر�سية امليدان يف يعاين بدنيا وف�سل غوارديول على هذا الأ�سا�ص اإراحته بعدما ولعب مباراة تون�ص الودية والتي خا�سها اأ�سا�سيا، وهو ما جعله عاد من الرتب�ص التح�سريي الذي خا�سه مع املنتخب الوطني موا�سلة اإبعاد حمرز عن الرتكيبة الأ�سا�سية وف�سل اإراحته بعدما 32 من الدوري الجنليزي املمتاز، اأين قرر املدرب الكتالوين مان�س�سرت �سيتي اأم�ص اأمام امل�سيف نادي فولهام حل�ساب اجلولة ا�ستبعاده عن الت�سكيلة الأ�سا�سية للقاء الذي خا�سه فريقه 

�سداعا ملتو�سط ميدان اخل�رض من اجل التناف�ص بقوة للح�سول و�سع غواديول الثقة يف لعبه البلجيكي وعودته �سوف ت�سكل الأ�سا�سية عقب تعافيه من الإ�سابة التي كان يعاين منها، حيث الحتياط بعد عودة الدويل البلجيكي دي بروين اإىل الت�سكيلة وعرفت خيارات غوارديول حتويل الثنائي حمرز و�سانيه نحو الدقيقة الأخرية من املقابلة.
على مكانة اأ�سا�سية يف ظل امتالك مدرب بر�سلونة وبايرن 

ميونيخ ال�سابق عدة خيارات يف من�سب حمرز.
عي�شة ق.
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بايرن ميونخ يف�سد خطة جوفنتو�س

ك�ضف تقرير �ضحفي �إيطايل �أول �أم�س �أن بايرن ميونخ �ضيقف عائقا �أمام �ضم جوفنتو�س 
لأحد لعبي ريال مدريد يف �ل�ضيف �ملقبل، ووفًقا ل�ضحيفة »توتو �ضبورت« �لإيطالية، 

فاإن جوفنتو�س كان يتو��ضل مع خورخي مينديز وكيل �لكولومبي خامي�س رودريغيز، لعب 
ريال مدريد �ملعار �إىل بايرن ميونخ ل�ضمه يف �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل، و�أ�ضارت �إىل �أن 

جوفنتو�س كان يخطط لالنق�ضا�س على �لنجم �لكولومبي فور عودته �إىل �ضفوف ريال 
مدريد، بعد �نتهاء �لإعارة يف �ل�ضيف �ملقبل.

و�أكدت �ل�ضحيفة �أن عرو�س رودريغيز مع �لبايرن حت�ضنت يف �لفرتة �لأخرية، كما �أن 
عالقته مع �ملدير �لفني نيكو كوفات�س باتت �أف�ضل من بد�ية �ملو�ضم، وهو ما جعل 

�لبافاري يقرر حتويل �لإعارة �إىل بيع نهائي يف �ل�ضيف �ملقبل مقابل دفع 42 مليون يورو، 
و�أو�ضحت �أن قر�ر �لبايرن �ضيق�ضي على �أي �أمل جلوفنتو�س يف �إبر�م �ل�ضفقة، و�إعادة 

�لزمالة �ل�ضابقة بني رودريغيز و�لنجم �لربتغايل كري�ضتيانو رونالدو.

غريزمان يدير ظهره لرب�سلونة
ك�ضف تقرير �ضحفي �إ�ضباين �أول �أم�س عن �أخر تطور�ت �رتباط �لدويل �لفرن�ضي �أنطو�ن 

غريزمان مهاجم �أتلتيكو مدريد، بالنتقال �إىل بر�ضلونة يف �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل، 
ووفًقا ل�ضحيفة »�ضبورت« �لإ�ضبانية، فاإن غريزمان �أبلغ �إد�رة �أتلتيكو ومدربه �لأرجنتيني 

دييجو �ضيميوين �أنه ينوي �لبقاء مع �لروخيبالنكو�س يف �ملو�ضم �ملقبل.
و�أ�ضارت �إىل �أن غريزمان نفى كل �ل�ضائعات �لتي تربطه بالنتقال �إىل بر�ضلونة للعب دور 
�لبديل لالأوروغو�ياين لوي�س �ضو�ريز، و�أكد قناعته بامل�رشوع �حلايل لأتلتيكو حتت قيادة 

�ضيميوين، وميلك غريزمان �رشًطا جز�ئًيا يبلغ 200 مليون يورو، ولكنه �ضينخف�س يف 1 
جويلية �ملقبل �إىل 120 مليوًنا فقط. وت�ضعى �إد�رة �لروخي بالنكو�س �إىل �حلفاظ بكل قوة 

على خدمات غريزمان �إىل جو�ر دييغو كو�ضتا و�ألفارو مور�تا يف �لهجوم، لت�ضكيل فريق 
تناف�ضي على �لألقاب يف �ملو�ضم �ملقبل وتعوي�س �إخفاق وتخبط �ملو�ضم �حلايل.

مان�س�سرت �سيتي يعود ملزاحمة ميالن
عاد مان�ض�ضرت �ضيتي ملناف�ضة ميالن على مهاجم �لرب�زيل حيث ي�ضعى ل�ضمه خالل 

�ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل وفًقا لتقرير �ضحفي، فقد ذكر موقع »كالت�ضيو مريكاتو« �لإيطايل 
�أول �أم�س �أن �ل�ضيتي وميالن كانا يف مقدمة �ملهتمني، باحل�ضول على خدمات �إيفرتون 

�ضو�ري�س جنم غرمييو �لرب�زيلي مطلع �ملو�ضم �حلايل، وقدم �إيفرتون �أد�ًء ر�ئًعا مع فريقه 
ومنتخب �ل�ضامبا يف �لأ�ضهر �لأخرية، ما �أعاد �لت�ضالت بني �لرو�ضونريي ووكيل �أعماله، 
قبل �أن يظهر �ل�ضيتي جمدًد� يف �ل�ضورة، ويوجد �رشط جز�ئي يف عقد �إيفرتون بقيمة 80 

مليون يورو، �إل �أنه قد يرحل يف �ملريكاتو �ل�ضيفي �ملقبل نظري 40 مليوًنا فقط، وكان 
�إيفرتون قد غازل ميالن موؤخًر� عندما قال �إنه يتوقع �أن ي�ضبح زمياًل ملو�طنه لوكا�س 

باكيتا لعب و�ضط �لفريق �لإيطايل.

�سول�سكاير يعود العًبا حتت قيادة فريغ�سون
يعود �لرنويجي �أويل جونار �ضول�ضكاير �ملدير �لفني ملان�ض�ضرت يونايتد 12 عاًما �إىل �خللف 

على �لأقل خالل حدث فريد يف �أفريل �ملقبل، فقد ذكرت �ضحيفة »ذ� �ضن« �لربيطانية 
�أول �أم�س �أن �ضول�ضكاير �ضيعود لعبًا حتت �إمرة �ل�ضري �أليك�س فريغ�ضون �ملدير �لفني 

�لتاريخي لليونايتد، عندما ي�ضارك �أ�ضاطري �ل�ضياطني �حلمر يف مبار�ة خريية �ضد �أ�ضاطري 
بايرن ميونخ.وياأتي ذلك بعد 20 عاًما من مو�جهة �لفريقني يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا، 

�لذي ح�ضمه �ضول�ضكاير نف�ضه بهدف قاتل 2-1، و�ضيقود فريغ�ضون �لفريق �لإجنليزي 
يف �ملبار�ة �لتي �ضيخ�ض�س دخلها، ل�ضالح موؤ�ض�ضة مان�ض�ضرت يونايتد �خلريية. يذكر �أن 

�ضول�ضكاير توىل قيادة �ليونايتد كمدرب موؤقت بدًء� من دي�ضمرب �ملا�ضي، قبل �أن يح�ضل 
موؤخًر� على عقد ملدة 3 �ضنو�ت. 

جنوم التدريب ي�ساندون اإيقاف املباريات ب�سبب العن�سرية
مدرب  كلوب  يورغن  قال 
غو�رديول  وبيب  ليفربول 
�إنهما  �ضيتي،  مان�ض�ضرت  مدرب 
�إذ�  مبار�ة  �أي  وقف  يدعمان 
تعر�س لعبني لإ�ضاءة عن�رشية، 
فوز  خالل  حدثت  �لتي  كالتي 
�جلبل  منتخب  على  �إجنلرت� 
يوم  �لأخري  مبلعب  �لأ�ضود 
�لحتاد  وفتح  �ملا�ضي،  �لإثنني 
قال  �أن  بعد  حتقيقا  �لأوروبي 
د�ين روز ورحيم �ضرتلينغ وكالوم 
�إجنلرت�  لعبو  �أودوي  هود�ضون 
�إنهم تعر�ضو� لإ�ضاء�ت عن�رشية 

يف �لفوز 5-1 يف بودجوريت�ضا.
ويرى كلوب، �أن مغادرة �مللعب 
تردد  �جلماهري  من  قلة  ب�ضبب 
�أكرب  وزنا  �ضيعطي  �إ�ضاءة  �أي 
�ثنني  �أو  ل�ضخ�س  �لالزم  من 
�إن  قال  لكنه  �ملختلني،  من 

�لقر�ر يجب �أن يعتمد على تقدير حكم �ملبار�ة �إذ� ت�ضاعدت وترية هذه �لإ�ضاءة، وقال كلوب لل�ضحفيني قبل مو�جهة توتنهام 
هوت�ضبري يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز �ليوم: »�إذ� كانت �لهتافات ت�ضدر من مدرج باأكمله ف�ضاأفعل ذلك 100%«، وتابع: »لكن 
هذ� �لت�رشف �ضيعطي وزنا �أكرب من �لالزم ل�ضخ�س �أو �ثنني من �ملختلني، يجب �أن نبحث عن �ضبل للعقاب ملو�جهة مثل هذه 
�حلو�دث«، وو��ضل: »هذ� ت�رشف ل يجب �أن يقوم به مدربون بل �حلكام لأنني �إذ� طلبت من �لالعبني مغادرة �مللعب وقال 
طاقم �لتحكيم �إن �لأمر مل يكن مبثل هذه �خلطورة فاإن هذ� يعني �أن فريقي �ضيخ�رش �ملبار�ة«، و�أ�ضاف: »عملنا هو �لفوز 

مبباريات كرة �لقدم«.
و�أبدى غو�رديول �أي�ضا دعمه ل�ضطحاب لعبي فريقه مان�ض�ضرت �ضيتي �إىل خارج �مللعب يف مثل هذه �حلالت م�ضيفا �أن كرة 
�لقدم يجب �أن ت�رشب مثال يف مو�جهة �لعن�رشية، و�أ�ضاف �ملدرب �لإ�ضباين: »ميكن �للجوء لهذه �لطريقة، كرة �لقدم �ضالح 
قوي للدفاع عن مبادئ �لإن�ضانية، يدعو �لبع�س لعدم خلط �لريا�ضة بال�ضيا�ضة لكن هذ� غري �ضحيح«، وو��ضل: »لي�ضت هذه 

م�ضكلة كرة �لقدم لكنها م�ضكلة �ملجتمع ذ�ته، �أعتقد �أن �لأمور تزد�د �ضوء� �أق�ضد يف �أوروبا ولي�س يف كرة �لقدم«.
وعقد جمل�س �إد�رة �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم �جتماعا �خلمي�س �ملن�رشم ملناق�ضة ما حدث يف مبار�ة �جلبل �لأ�ضود ودعا 
�لتعامل مع مثل هذه �حلو�دث ب�ضكل منا�ضب، وو�فق  �لأوروبي ل�ضمان  للعبة و�لحتاد  �لدويل  �إىل حملة منظمة مع �لحتاد 
�ملجل�س �أي�ضا على وجوب �إتاحة �ملجال ملزيد من �ل�ضفافية عن توجيه �لحتاد �لإجنليزي �لتهامات حال �كت�ضاف �أن �لأندية 

تنتهك �لقو�عد �لتي تعقب حدوث مثل هذه �لوقائع يف �لدوري �ملحلي.
��ضرت�ضادية و��ضحة تت�ضمن  �للعبة لئحة  �أن ت�ضدر �جلهات �مل�ضوؤولة عن  ت�ضيل�ضي فريغب يف  �أما ماوري�ضيو �ضاري مدرب 
�إيقاف �ملباريات ملو�جهة �أي �إ�ضاءة عن�رشية، وقال �ضاري: »�أعتقد �أننا نحتاج لقاعدة يف هذ� �ل�ضدد، قاعدة ل تطبق فقط 
يف مباريات �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز ولكن ت�رشي على جميع م�ضابقات كرة �لقدم يف �لدرجات �ملختلفة، قاعدة ميكن �أن 

ت�ضمح باإيقاف �ملبار�ة«.

بر�ضلونة  �ضمت  �ضبب  عن  بريطاين  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
للبيع  �أومتيتي  �ضامويل  �لفرن�ضي  مد�فعه  عر�س  �أنباء  جتاه 
»مريور«  ل�ضحيفة  ووفًقا  �ملقبل،  �ل�ضيفي  �ملريكاتو  يف 
�لذي  �ل�ضعر  �لآن  حتى  يحدد  مل  بر�ضلونة  فاإن  �لربيطانية 
�ضيطلبه من �أجل �لتخلي عن �أومتيتي لأحد �لأندية �ملهتمة 
ب�ضمه هذ� �ملو�ضم، و�أرجعت �ل�ضحيفة �ضبب �ضمت بر�ضلونة 
يريد  �لكتالوين  �لنادي  �أن  �إىل  للبيع  �أومتيتي  عر�س  ب�ضاأن 
�لفرن�ضي  �لالعب  ب�ضم  �ملهتمة  �لأندية  معرفة عدد وحجم 
�لتخلي عن خدماته.  يف �ملريكاتو �ملقبل، قبل حتديد ثمن 

يهدف  �لبار�ضا  �أن  �إىل  باأومتيتي  بر�ضلونة  ت�ضحية  وتعود 
جلني �أمو�ل �إ�ضافية يف �ملريكاتو، ت�ضاهم يف �إمتامه ل�ضفقة 
�ملد�فع �لهولندي ماتيا�س دي ليخت من �أجاك�س �أم�ضرتد�م، 
�لتي   �لإ�ضابة  �إىل  يرجع  �آخر،  �ضببًا  �ل�ضحيفة  �أو�ضحت  كما 
لعب �حتياطي »بالكامب نو«، وحتى �لآن فاإن �أومتيتي يحظى 
باهتمام من �أر�ضنال ومان�ض�ضرت يونايتد، لكن مل يتقدم �أي ناٍد 
�أكدت  �إ�ضبانية  تقارير  �أن  يذكر  بر�ضلونة.  �إىل  بعر�س ر�ضمي 
�أن �أومتيتي ل يخطط ملغادرة بر�ضلونة هذ� �ملو�ضم، وينوي 

�ل�ضتمر�ر يف »كامب نو« خالل �ملو�ضم �ملقبل.

بر�سلونة ي�ستطلع االأجواء قبل تقرير م�سري اأومتيتي

جنل زيدان اأول �سحايا عودته اإىل املرينغي
ا من فرن�ضا و�إيطاليا بالإ�ضافة �إىل �هتمام بازل �ل�ضوي�رشي ب�ضمه.دوري �لدرجة �لثالثة �لإ�ضباين، �إل �أن ذلك مل يلعب دوًر� يف تغيري م�ضتقبله �ل�ضعب رفقة �ملرينغي، ومييل �حلار�س �ل�ضاب �إىل بريال مدريد هذ� �ملو�ضم، وكان لوكا ظهر ب�ضكل جيد مع �لفريق �لثاين لريال مدريد هذ� �ملو�ضم، خالل م�ضاركته مبناف�ضات و�أ�ضارت �إىل �أنه رغم عودة و�لده �إىل �ضانتياغو برنابيو، لكن من غري �ملحتمل جتديد عقد �حلار�س بعد �أن ينتهي �رتباطه �لفرن�ضي يف طريقه للرحيل عن �لقلعة �مللكية خالل �ل�ضيف �ملقبل.عودته لقيادة �لفريق �مللكي، ووفًقا ل�ضحيفة »�ضبورت« �لإ�ضبانية فاإن لوكا زيد�ن، حار�س ريال مدريد �ل�ضاب وجنل �ملدرب ك�ضف تقرير �ضحفي �إ�ضباين �أم�س عن مفاجاأة ب�ضاأن �أول �ضحية للمدرب �لفرن�ضي زين �لدين زيد�ن يف ريال مدريد، بعد  �لرحيل عن �لليجا، حيث ميلك عرو�ضً
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ن�صرية حممدي /
�صاعرة من اجلزائر

هدير  �إىل  �أن�صت  �أنا  ها 
كلمة  كل  �أنب�ض مع  �ل�صارع، 
وتك�رس  �حلرية،  تعانق 
وجدر�ن  �ل�صمت،  جليد 
تلك  ل�صوت  �أن�صت  �خلنوع. 
�لأرو�ح �لتي فاجاأت ياأ�صي، 
بد�خلي.  �لنار  و�أ�رسمت 
ور�أ�صي  مريرة  ليلة  ق�صيت 
�نتظار  يف  ينفجر  يكاد 
يد  لكن  جديد.  فجر  بزوغ 
كل  �نتز�ع  تريد  �ل�صتبد�د 

حلم، وكل �أمل.
�إيذ�نا  �لأول  �ل�صوت  كان 
كان  للجز�ئر،  �أخرى  بولدة 
نور �حلرية ي�صع يف كل بيت، 
ويف كل قلب بعد كل �لعتمة 

�لتي كبلتنا.
يف ليلة ميالدك يا �أمي، ويف 
�لق�صرية  غفوتي  حلظات 
كنت  ر�أيتك.  و�مل�صطربة 
غريب  منزل  يف  ممددة 
وكنت  �صا�صع؛  ولكنه 
ترتع�صني برد�، تطلبني مني 
من  نه�صت  �أغطيك.  �أن 
نومي مفزوعة ،وبرد�نة �أكرث 
�رسيط  �أ�صتعيد  و�أنا  منك 
�لأخبار �لذي يريد �أن يرهن 
ويهزم  ثانية،  مرة  �جلز�ئر 
حر�  بلد�  روؤيتها  �أ�صو�ق 
وحد�ثيا  مدنيا،  خمتلفا، 
�لدميقر�طية  على  قائما 
ليلتها  و�حلريات،  و�لعد�لة 
وهاتفي،  حا�صوبي،  �أطفاأت 
�أطفاأت  �لتلفزيون،  و�صا�صة 
حماولة  يف  �لأ�صو�ء  جميع 
بال  نوم  �صاعة  ��صتجد�ء 

كو�بي�ض �أو �أ�صباح.
تطاق،  ل  ر�أ�صي  �آلم  كانت 
ينهمر  �لذكريات  �صيل  وكان 
�أ�صتعيد  و�أنا  رحمة؛  بال 
�خلام�ض  و�أحد�ث  �صور 

و�نتفا�صة   ،1988 �أكتوبر 
�صكلت  �لتي  �جلز�ئريني 
مطلب  و�صار  جديد�،  وعيا 
و�لتعددية،  �حلريات 
دميقر�طية  دولة  وتاأ�صي�ض 
ملّح  من مطلب  �أكرث  مدنية 
يف  باهظا  ثمنا  دفع  ل�صعب 
وظل  �لتحريرية..  ثورته 
��صتقالله مبتور� بفعل غياب 
وم�رسوع  �إ�صرت�تيجية،  روؤية 
تلتقي  حد�ثي  وطني 
�حل�صا�صيات  جميع  فيه 
فيه  وتتوحد  و�لأطياف، 
طو�ل  ظلت  �لتي  �لنخبة 
�لتاريخ �جلز�ئري نخبة ه�صة 
بافتعال  ومفككة  وم�صتتة 
�أيديولوجية،  �رس�عات 
وهيمنة  لغوية،  و�نق�صامات 
على  تق�صي  كادت  �أ�صولية 

كل �صيء يف �جلز�ئر.
�أمي يف  يا  �لهزة  كانت هذه 
ندبة  باجلامعة  يل  يوم  �أول 
�أن  وعت  �لتي  روحي  يف 
�أر�صنا ل ت�صتحق كل �لدمار 
�حلركات  �أحلقته  �لذي 
�ل�صيا�صية  �لإ�صالموية 
ميكن  كان  باجلز�ئريني. 
بعيد  �أحتفي  �أن  �أمي  يا 
�أف�صل  ظروف  يف  ميالدك 
�أعد�ء  ولكن  هذه.  من 
فرحة  كل  يبرتون  �لوطن 

�صغرية.
�أكتب �إليك يا �أمي و�أنت يف 
�أنك  و�أ�صعر  �لآخر،  �لعامل 
و�أرحب  �أجمل  مكان  يف 
فيه  حرمنا  �لذي  هذ�  من 
و�لأمان  باحلياة  ننعم  �أن 
خري�ته  رغم  و�لرفاهية 
�لتي  وعبقرياته  و�ت�صاعه 
وقمعت..  ووئدت  هجرت 
�إىل جانب  �أنك كنت  �أتذّكر 
�لذي ظل  �ملجاهد  و�لدي 
�لثورة،  باأ�رس�ر  حمتفظا 
�لأمر  يتعلق  حني  وكتوما 
مبو�صوع �نتمائه وم�صاركته 

�ملجاهدين  جانب  �إىل 
�ل�رسفاء، لول تلك �حلكايات 
�أمي  يا  لنا  رويتها  �لتي 
ن�صالكما  �أعرف  كنت  ما 

،وعطاءكما  و�صربكما 
�لالحمدود لثورة من �أعظم 
ثور�ت �لعامل.. �أفخر بذلك، 
خ�رسه  ما  بفد�حة  و�أح�ض 

و�خلونة  �لعمالء  مع  �لوطن 
و�مل�صتبدين،  و�لفا�صدين 
وهز�ئم  تاريخية،  �إخفاقات 
�صلطة مل ترتك فر�صة لعمل 
للحق  و�نحيازهم  �ل�رسفاء 
و�لعد�لة،  و�لدميقر�طية 
نهب �لوطن، ونهبت �لأحالم، 
وتغّولت ع�صبة متعفنة على 

ماليني �جلز�ئريني.
�نحزت يا �أمي د�ئما لل�صحايا 
و�ملظلومني..  و�ل�صعفاء 
�لذي  للهام�ض  �نحزت 
و�صفائي  حريتي  فيه  ر�أيت 
وعدم خ�صوعي لأّي �صلطة. 
نخبة  يف  ثقتي  فقدت 
�نتهازية ومهادنة، ��صتفادت 
و�أق�صت  �ملر�حل،  كل  من 
وحر.  خمتلف  �صوت  كل 
ح�صب  مو�قفها  تبدي  نخبة 
مع  تقف  �لقوى.  مو�زين 
تقف  �صعبها،  �صد  �لأقوى 
يف  ور�صالتها  حقيقتها  �صد 
�ل�صيقة،  م�صاحلها  �ختيار 
�لتي  �لعابرة  وح�صاباتها 
وتعيها  �لتاريخ،  �صيف�صحها 
�أن�صجتها  �لتي  �ل�صعوب 
�حلروب و�ملحن و�ملاآ�صي، 
ي�صنعه  �لذي  �لتاريخ 
�ملتنورة  و�لقلة  �لأذكياء 
ع�صابات  عليه  ت�صتحوذ 
�صعوبها  حق  يف  جمرمة 
يف  �أنتمي  ل  و�أوطانها. 
�إل  �أمي  يا  �للحظة  هذه 
عفويته  يف  �ل�صعب  �إىل 
وعنفو�نه ووعيه وتوقه �إىل 
كيف  و�لكر�مة..  �حلرية 
بحجم  بلد  رمزية  متحى 
باعو�  ب�صما�رسة  �جلز�ئر 
وكر�مته،  ونبله  تاريخه، 
�إمكانية  كل  وقطعو� 
مل  ونه�صته..  لتطويره 
يطل عمر �لكذب و�خليانة، 
�لأخالقي  �لنهيار  وجتلى 
و�لثقايف  و�ل�صيا�صي 
�إىل  و�صول  و�لقت�صادي.. 

تر�جيديكوميدية..  حالة 
حالة �صوريالية، تبني ب�صاعة 
و�ل�صتبد�د  �ل�صتالب 
يف  �ملتف�صي  و�لف�صاد 
و�جلامعات  �ملوؤ�ص�صات 

و�لق�صاء و�ل�صحة.
نعم يا �أمي �أتذّكر �أين رك�صت 
�مل�صت�صفيات،  بني  بك 
�ألحق  و�أنا  روحك  و�أنهكت 
ينه�صك  و�ملر�ض  �أنفا�صك 
نه�صا.. نعم �أذكر و�لدي �لذي 
غري  عديدة  عمليات  �أجرى 
بامل�صت�صفى  �آخرها  ناجحة 
دون  تركه  �لذي  �لع�صكري 
�جلرحى  لإ�صعاف  �رسير 
�لإرهاب  زمن  �ل�صباط  من 
و�نتهى  �صوء�  حالته  وز�د 
�أذكر  مبطونا..  يدي  بني 
جرحي  �أن  و�أفهم  ذلك  كل 
�لوطن،  جرح  �أمام  �صغري 
وجرح �جلز�ئر �ملفتوح �لآن 
�ملوت  �حتمالت  كل  على 

و�حلياة من جديد.
يا  �لنور  ذلك  �أب�رس  زلت  ل 
�أمي و�أوؤمن ب�صدة بقوة هذ� 
�ل�صعب وحده �لذي �صخرو� 
و��صتعبدوه،  و�حتقروه  منه 
خم�صبة  جيناته  �أن  ون�صو� 
�لنار  تلك  و�لنار،  باحلرية 
وقلبي  بروحي  ت�صتعل  �لتي 
بج�صدي  �لنار  تلك  �لآن، 
و�أنا ل �أقر�أ �إل ما تخطه يد 

�لثو�ر، يد �لأحر�ر.
كان  حبيبتي  �أمي  يا  عذر� 
ب�صكل  بك  �أحتفي  �أن  ميكن 
متتلكني  �لتي  �أنت  �أجمل. 
فقد  �أبكي  لن  روحي. 
جتاوزت حالة �لبكاء.. وذ�ك 
�إليه،  �أ�صل  �لبعيد ل  �ل�صدر 
ول ي�صل �إيّل. لن �أقف على 
لأنك  �أمي،  يا  �ليوم  قربك 

معي يف كل نف�ض ونب�ض.
�أنا مع �أمي �لكبرية �جلز�ئر 
يا  معا  نحلم  تع�صقني.  �لتي 

حبيبتي بفجر �آخر.

بوح

عن �ملر�ض...و هدير �ل�شارع   و �أمي
اللحظة خرجت يا اأمي من عند الطبيب ب�صغط مرتفع لأول مرة نتيجة ال�صغط الذي ع�صته طيلة اأيام. ها اأنا يف قلب اآجلي، ويف قلب احلراك ال�صعبي 

الذي يهفو اإىل احلرية والتغيري.
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للكاتبة �سارة �سمار�ش

»هارت الند«: مذكرات العمل امل�ضني 
واالفتقار يف اأغنى بالد العامل

تتحدث �سارة �سمار�ش يف مذكراتها املعنونة »هارت الند« عن فقر الطبقة العاملة يف 
اأمريكا بطريقة تعّمق فهمنا لطرائق ت�سكيل الطبقية فيها يف الع�سر احلايل. تفتح �سارة 

�سمار�ش مذكراتها املعنونة »هارتالند« بق�سيدة حمرّية مهداة اإىل طفلة متخيلة. »كم 
اأنا �سعيدة الأنك مل تتحويل اإىل حقيقة واقعية يف حياتي. ولكننا حتدثنا على مدار 

�سنوات طوال لدرجة اأخالني لن اأتوقف قط عن احلديث معك.«

وكاالت

طيف  الكتاب  �صفحات  عرب  ظهر 
طفلة املوؤلفة التي مل تَر النور قط 
وتندمج يف ال�رسد الأنيق مثل طفل 
اآيل، حمفزة �صمار�ش على الكتابة 

ب�صفة الراوي البالغة الروعة.
قومها  مغامرات  حكايا  ت�صّكل 
وعرثاتهم  كان�صا�ش  املع�رسين يف 
يتمحور  الذي  الأول  كتابها  جل 
حول حياة الطبقة العاملة الفقرية 
وتقول  الأو�صط.  الغرب  يف 
اأريباً  نوعاً  يتحدثون  �صمار�ش« 
الأ�صياء  من  املكّون  ال�صعر  من 

والأفعال.«
متزج  عندما  ذلك  يف  وتتماهى 
بني احلياة التي عا�صتها واملنظور 

املكت�صب بالتعلم.
من  جنت  اأنها  �صمار�ش  تعتقد 
الفقر لأنها مل ت�صبح اأماً مراهقة 
على عك�ش والدتها وجدتها وجدة 
والدتها. وتعزو ذلك لكونها الأوىل 

التي ظفرت  العائلة  من جيلها يف 
مبنزل وحيد م�صتقر يعود تاريخه 
من  بيتي  جدتها  زواج  وقت  اإىل 

زوجها ال�صابع اآرين.
وعلى �صبيل املقارنة تنقلت جيني 
والدة �صارة 48 مرة قبل اأن تبا�رس 

املدر�صة الثانوية.
تلقي  الفقر.  حقيقة  هي  وتلك 
الرواية ال�صوء على احلياة يف ذلك 
الواقع  املتوا�صع  الريفي  املنزل 
حقول  من  فداناً   160 جنبات  بني 
يف  وي�صيتا  مدينة  خارج  القمح 

ولية كان�صا�ش.
و�صح  الأر�ش  رحابة  من  وبالرغم 
بهجة  بكل  اآرين  اخرتع  النقد، 
ففي  للرتفيه.  جديدة  طرقاً 
يحمل  كان  الأ�صبوع  نهاية  عطل 
املرتعة  وكوؤو�صهم  عائلته  اأفراد 
يف  �صحاًل  جدولً  بهم  ويعرب 
ويخرتق  ب�صاحنته  جمرور  قارب 
وعرب  بالثلوج.  مغمورة  حقولً 
الظريفة  �صمار�ش  والدة  حكايا 

احلظ  املعدوم  الرقيق  ووالدها 
وجدتها  ال�صخي  والدتها  وزوج 
املفعمة باحليوية، تظهر �صمار�ش 
القوى  حتديد  عن  الفقراء  عجز 
ورمبا  تقمعهم  التي  املنّظمة 

ي�صاعدونها عن جهل.
يتمحور الكتاب من املزرعة حول 
والأر�ش  اجل�صد  عديدة:  ق�صايا 
والعار. ت�صف �صمار�ش عبء العمل 
على من ل ميلك خياراً �صوى القيام 
به- قوة عمل حمرومة من ال�صمان 
اخل�صخ�صة.  ب�صبب  ال�صحي 
اأطراف  احل�صادات  تهر�ش 
الكاتبة  والد  ويتعر�ش  اجلريان 
اإىل  يف�صي  اأن  كاد  خطري  حلادث 
الكيمائي  الت�صمم  ب�صبب  هالكه 
اأثناء فاحتة عمله يف نقل مذيبات 
التنظيف. ت�صتوعب الن�صاء غ�صب 
اأزواجهن �صفعة �صفعة. بينما تقوم 
ال�رسكات الزراعية العمالقة بخنق 
املنطقة،  يف  العائلية  املزارع 
خملفة ورائها بقايا عار خم�صل- 

العرق  اإىل  والنتماء  الفتقار  عار 
الأبي�ش يف اآن معاً.

وت�صيف �صمار�ش  »الفقر الأبي�ش 
املجتمع  لأن  مبهمة  تهمة  هو 
مرتبطاً  البي�صا�ش  ي�صّور 
جعله  خالل  من  لي�ش   – بالقوة 
ما  ي�صنف  الذي  العتيادي  العرق 
ولكن  فح�صب  »بالآخرين«  عداه 
كاخت�صار  ا�صتخدامه  خالل  من 

لال�صتقرار القت�صادي.«
من  ظهراين  بني  �صمارت  ن�صاأت 
»اأفراد  م�صاحله  �صد  �صّوت 
الإعا�صية  املعونات  على  يقتاتون 
وبالن�صبة  »ك�صاىل«  اأنهم  يُفرت�ش 
اإيالماً  اأكرث  كلمة  اأية  تكن  مل  لنا 

من تلك«.
الإطار  ذلك  �صمن  »ويف  وت�صيف: 
املرتاحون  الليرباليون  يخلد 
من  نتجت  ثرواتهم  اأن  اإىل  مادياً 
على  وي�رسون  الفردية  مزاياهم 
ال�رسائب  لدفع  ي�صطرون  اأنهم 
وبالتايل  »املعوزين«.  مل�صاعدة 

من  خيار  لفعل  الفقراء  ي�صطر 
اإثنني: العرتاف بالف�صل ال�صخ�صي 
مياًل  الأكرث  للحزب  والت�صويت 
للحزب  الت�صويت  اأو  مل�صاعدتهم 
الأمل  اأدبياته  تردد  والذي  الآخر 
من  هو  حياتهم  جمهود  باأن 

يعو�صهم.«
مذكرات  لند«  »هارت  تعترب 
اأملعي  تب�رس  ذات  رقيقة  اإن�صانية 
من  متناٍم  عدد  اإىل  وتنتمي  حاد 
الأعمال املهمة، مبا يف ذلك كتاب 
ماثيو ديزموند »املطرود« وكتاب 
»جين�صفيل«  غولد�صتاين  اميي 
والتي ت�صتحق مكانها اخلا�ش على 
اأرفف الكتب الواقعية عرب البالد: 
الأمريكي  التقهقر  ي�صمى  ما  يف 
ورمبا  ال�صناعي.  الع�رس  بعد  ما 

بب�صاطة: الطبقة.
مل  اإنه  �صمار�ش  تقول  تعبري  وهو 
يُذكر خالل طفولتها يف الثمانينات 
الع�رسين.  القرن  من  والت�صعينات 
»لقد اأف�صى عدم العرتاف بذلك 

اإىل النتقا�ش من معاناتنا واإحلاق 
العار بنا اإذا حاولنا التعبري عنه.«

الأزمة  عرب  �صمار�ش  تظهر 
والقوانني  الثمانينات  يف  الزراعية 
ع�رس  يف  املجحفة  القت�صادية 
الأمريكي  احللم  اأن  ريغان  رونالد 
لقهر  اأُ�صتخدم  قد  املوعود 
قوية.  تعويذة  كانت  لقد  الفقراء. 
�صاأخرب  »ماذا  كانت  وكذلك 

طفلتي؟«.
التي  طفلتها  �صمار�ش  ت�صتح�رس 
املذكرات  هذه  يف  قط  تلدها  مل 
وفق  ال�صوؤال  ذلك  مثل  طرح  لأن 
الذي و�صع حياتها على  راأيها هو 
الطريق ال�صوي ومّكنها من متابعة 
من  وال�صتفادة  العلمي  حت�صيلها 
القابعة  الفعل  نزعة املقدرة على 
يف موروثاتها. وترى اأن تلك اجلملة 
قر�صنة فعالة للحياة ت�صتجمع اأنقى 
نوايا املرء وتطلعاته. وعلى عك�ش 
احللم الأمريكي ل تبنى على الأمل 

املجرد بل على الن�صح الفعال. 
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للكاتب الربيطاين �ستيفن كونور

�ضدور كتاب مادة الهواء: علم وفن ما هو اأثريي« 
للرتجمة  »كلمة«  اأ�صدر م�رسوع 
وال�صياحة-  الثقافة  دائرة  يف 
الهواء:  »مادة  كتاب:  اأبوظبي، 
علم وفن ما هو اأثريي« للكاتب 
الربيطاين �صتيفن كونور، اأ�صتاذ 
الأدب احلديث يف جامعة لندن، 
الكاتبة  العربية  اإىل  ونقلته 
امل�رسية  واملرتجمة  ال�صحفية 
الرتجمة  وراجع  غنيم،  فاطمة 

عمر �صعيد الأيوبي.
الهواء«  »مادة  كتاب  ويبحث 
معاين الهواء على مدار القرون 
ذلك  يف  مبا  املا�صية،  الثالثة 
احلديث  الع�رس  يف  خماوفنا 
وتغري  النبعاثات  من  النابعة 
الكتاب  وي�صتك�صف  املناخ. 
عالقة الب�رس بالهواء، الإيجابي 
منها وال�صلبي، ومن الأمور التي 
على  الت�صوي�ش  غورها،  ي�صرب 
والغاز  الال�صلكية  الت�صالت 
اإىل  اإ�صافة  وال�صباب  ال�صام 
بالفوران  ينقطع  ل  الذي  ولعنا 

واملتفجرات.
الهواء«  »مادة  كتاب  ويخط 
الب�رس  لتاريخ  �صاماًل  تاريًخا 
اخلا�ش مبنظورهم جتاه الهواء، 
بالأفكار  بال�صتعانة  وذلك 
والعلم  الدين  من  امل�صتوحاة 
والفن والأدب والفل�صفة، غري اأن 

الكتاب جل  يوليها  التي  النقطة 
تتعلق  التي  تلك  هي  اهتمامه 
فيها  يلتحم  التي  باللحظات 
والعلم  العامة  بالثقافة  العلم 

املزيف.
ويعّرج الكتاب كذلك على م�صائل 
واخلوف  بالغاز  بالإنارة  تتعلق 
غري املربر من التيارات الهوائية 
الع�رس  يف  ثار  الذي  واجلدال 
بحرق  يتعلق  فيما  الفيكتوري 
اخلواطر  تلك  اأن  غري  املوتى. 
عن  الكتاب  تبعد  ل  اجلانبية 
الهواء.  لعلم  املتما�صك  و�صفه 

اأ�صتاذ  كونور  �صتيفن  واملوؤلف 
جامعة  يف  الإجنليزية  اللغة 
بيرتهاو�ش،  وزميل  كمربدج 
كمربدج، وكان قبل ذلك املدير 
لندن  لكون�صورتيوم  الأكادميي 
كلية  الأدب احلديث يف  واأ�صتاذ 

بريكبك بجامعة لندن.
غنيم،  فاطمة  واملرتجمة 
الآداب  لي�صان�ش  على  حا�صلة 
من  الإجنليزية  اللغة  ق�صم   -
جامعة عني �صم�ش يف القاهرة. 
تعمل مرتجمة وحمّررة �صحفية، 
»كلمة«  م�رسوع  �صمن  ترجمت 

العناوين: »من يحكم الإنرتنت؟: 
للموؤلف  حدود«،  بال  اأوهام 
و«العدالة  جولد�صميث،  جاك 
احلياة  احليوان:  عامل  يف 
تاأليف  للحيوانات«،  الأخالقية 
و«اخلم�صون  بيكوف،  مارك 
العلوم  م�صتقبل  املقبلة:  �صنة 
القرن  من  الأول  الن�صف  خالل 
مل  مقالت  والع�رسين،  احلادي 
ي�صبق ن�رسها بقلم 25 من خرية 
تاأليف جون  العامل«،  العلماء يف 

بروكمان.
 وكاالت  

�ضدور كتاب »ح�ضارات ما قبل التاريخ« 
للباحث خزعل املاجدي

�صدر اأخرياً عن دار الرافدين يف 
قبل  ما  »ح�صارات  كتاب  بريوت 
التاريخ« للباحث العراقي الدكتور 

خزعل املاجدي.
وجاء يف نبذة عن الكتاب: »يق�ّصم 
مرحلتني  اإىل  الإن�صان  تاريخ 
قبل  ما  مرحلة  هما:  اأ�صا�صيتني 
من  ت�صغل%98  التي  التاريخ 
الع�صور  ومرحلة  الإن�صان  تاريخ 
من   %2 ت�صمل  التي  التاريخية 

تاريخ الإن�صان.
ال�صا�صع  البعد  هذا  اأن  �صك  ول 
بني املرحلتني، زمنياً، هو الدافع 
نتطلع  يجعلنا  الذي  الأ�صا�صي 
التاريخ الطويل  اإىل هذا  بف�صول 
التاريخ  قبل  ما  لع�صور  جداً 
والتي  املعلومات  ال�صحيحة 
تبدو مثل ليل طويل كان الإن�صان 
غارقاً فيه يكافح حتديات الزوال 
الع�صور  اإىل  قيا�صاً  والإنقرا�ش 
ولكن  الق�صرية،  التاريخية 
وح�صارات  باأحداث  املزدحمة، 
ع�صور  هذا،  يومنا  حتى  كثرية 
بب�صاطة،  هي،  التاريخ  قبل  ما 
اأن  منذ  الكتابة  قبل  ما  ع�صور 
مرة  لأول  الب�رسي  اجلن�ش  ظهر 
حواىل  قبل  الأر�ش  وجه  على 
�صنة. فهذا هو عمر  مليون   2.5
وعلينا  التاريخ  قبل  ما  ع�صور 
�صعبة  املهمة  كم هي  نتخيل  اأن 

الآثار،  علماء  لكن  وع�صرية، 
الذين عملو بداأب متوا�صل لأكرث 
من قرنني من الآن ا�صتطاعوا اأن 
يعطونا فكرة عامة جيدة عن هذه 
قد متكنا  نكون  وبذلك  الع�صور، 
من فهم الطريقة التى عا�ش فيها 
اأ�صالفنا الب�رس القدماء على هذه 
الأمور  اأو�صلوا  وكيف  الأر�ش 
الذى بداأ فى  التاريخ  اإىل عتبات 

�صومر فى حدود 3200 ق.م.
قبل  ما  ح�صارة  وت�صتغرق 
من   %98 من  يقارب  ما  التاريخ 
الأر�ش  على  الإن�صان  حياة 
كتابة،  بال  �صامته  لكنها ح�صارة 
اآثارها  ل�صتنطاق  العلماء  �صعى 
املختربي  الفح�ش  طريق  عن 
والعقلي  العلمي  والتف�صري 
والتاأويل وو�صلوا اإىل نتائج مهمة، 
اأن بدايات كل  اإذا قلنا  ولن نبالغ 
وثقافة  وفنون  ديانة  من  �صيء 
هذه  يف  جذورها  تكمن  وعلوم 
الكتاب  هذه  وياأتي  احل�صارات. 
لع�صور  املف�صلة  ب�رسوحة 
وثقافات ما قبل التاريخ وو�صعها 
يف �صياق تطوري وت�صنيف دقيق 
الأثرية اجلديدة  لها وملعطياتها 
الطويل  زمنها  و�رسح  بناء  ليعيد 
من  وخالية  اأ�صا�صية  نقاط  يف 

الإيهام«.
 وكاالت 
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ال�شادر حديثا عن �شركة الأ�شالة للن�شر باجلزائر

ز�ايا �ر�ؤى متعددة للإجابة عن  
�ض�ؤال النه�ضة عند مالك بن نبي 

�شدر حديثا عن �شركة الأ�شالة للن�شر كتاب من تاأليف جماعي بعنوان » �شوؤال النه�شة عند مالك بن نبي 
» من اإ�شراف الأ�شتاذ والدكتور عمر نقيب  ولقد �شاهم يف اإجناز  هذا الكتاب كوكبة متنوعة من الباحثني 
املخت�شني واملهتمني بفكر الأ�شتاذ مالك بن نبي من داخل اجلزائر وخارجها  ويدخل  هذا العمل الفكري 

�شمن �شل�شلة الدرا�شات حول طبيب احل�شارة »مالك بن نبي » والواقع يف 432 �شفحة     والذي مت اإ�شداره  
يف 2019  تزامنا مع الحتفاء  بالذكرى الـ 70 ل�شدور كتاب« �شروط النه�شة«  لهذا املفكر اجلزائري 

العمالق  الذي يعد اأحد ُرّواد النه�شة الفكرية الإ�شالمية يف القرن الع�شرين، فلقد اأفنى عمره من اأجل 
خدمة الفكر ب�شدق ووفاء  بوا�شطة اأراءه  التي ت�شلط ال�شوء على م�شكالت احل�شارة يف العامل الإ�شالمي 

بغية اإ�شالح املجتمع  من اأجل روؤية غد م�شرق  ي�شاهم يف حتقيق التطور والزدهار والرقي .

حكيم مالك

جمهودات بحثية معتربة 
من خمتلف اأ�شقاع العامل

من  الكتاب جمموعة   ويت�ضمن هذا 
التي  املهمة  والدرا�ضات   املقاالت 
اجلماعي  الكتاب  هذا  يف  جندها   
املو�ضوم بـ » �ضوؤال عم النه�ضة عند 
فيه  �ضارك  الذي   « نبي  بن  مالك 
التعليم  اأ�ضتاذ  نقيب   عمر  من  كل 
للأ�ضاتذة   العليا  باملدر�ضة  العايل 
»مقاربة  بـ  باجلزائر   ببوزريعة 
يف  نبي  بن  مالك  عن   �ضيكولوجية 
ال�ضتئناف  امل�ضلم   االإن�ضان  تاأهيل 
اأبرز  فيما    ، التاريخ«  يف  وظيفته 
العقائد  اأ�ضتاذ  ال�ضحمراين   اأ�ضعد 
االإمام  بجامعة  املقارنة  واالأديان  
»اأ�ض�س  بلبنان  ببريوت  االأوزاعي 
امل�رشوع النه�ضوي  من منظور مالك 
عبد  بلقا�ضم  �ضارك  و   ، نبي«  بن 
القادر ن�رش الدين االأ�ضتاذ امل�ضاعد 
بجامعة اأو�ضاكا باليابان »باأثر ت�ضافر 
)�ضبكة  واالأقليات  االأغلبية  جهود 
نه�ضة  يف    ) االجتماعية  العلقات 
الب�ضري  ور�ضد  املدنية«  الدولة 
بجامعة  العايل  التعليم  اأ�ضتاذ  قلتي 
االإ�ضلمية  للعلوم  القادر  االأمري عبد 
اال�ضرتاتيجي  »البعد  بق�ضنطينة 
بن  مالك  عند  احل�ضاري  لل�رشاع 
بينما    ، املعا�رشة«  وتطبيقاته  نبي 
تطرق  الدكتور ب�ضري قادره واالأ�ضتاذ 
املحا�رش »اأ« بكلية العلوم االإن�ضانية  
االإ�ضلمية  والعلوم  واالجتماعية  
و�ضفية  بدرا�ضة    « باتنة1   بجامعة 
حتليلية بعنوان » م�ضلم ما بعد دولة 
املوحدين  والنه�ضة يف فكر مالك بن 
اأ�ضتاذة التعليم  نبي« ،  وميينة �ضيكو 
ببوزريعة  العليا  باملدر�ضة  العايل 
باجلزائر العا�ضمة بـ« م�ضكلة حت�رش 
بن  مالك  فكر  االإ�ضلمي  يف  العامل 
نبي«،و �ضارك حممد �ضاوي�س باحث 
من برلني باأملانيا بـ »راهنية امل�رشوع 
وحتدث    ، نبي«  بن  ملالك  الفكري 
»اأ«  حما�رش  اأ�ضتاذ  وهو  طيار  نذير 
مالك   « ق�ضنطينة  منتوري  بجامعة 
...�ضقوط  النه�ضة  و�ضوؤال  نبي   بن 
اأم احلوا�رش ...واإرها�ضات الوعي«و 
االأ�ضتاذ  حمو�س  بن  م�ضطفى  كتب 
البحرين  بجامعة  »اأ«  املحا�رش 
 « بالبليدة  دحلب  �ضعد  وجامعة 
دورة  نبي  بن  مالك  وفاة  ذكرى   يف 
احل�ضارة واملواعيد ال�ضائعة » وقدم  
العايل بجامعة وهران  التعليم  اأ�ضتاذ 
عبد القادر بوعرفة، »�رشوط  االإقلع 
احل�ضاري ... قراءة يف نظرتي الفراغ 
الكوين والتوتر عند مالك بن نبي » و  
�ضجل حممد البنعيادي اأ�ضتاذ التعليم 

العايل  بجامعة �ضيد حممد بن عبد 
اهلل بفا�س باملغرب م�ضاركته يف هذا 
الكتاب بـ« �ضوؤال الفقه االإ�ضلمي  يف 
م�رشوع مالك بن نبي وهو عبارة عن 
الدميقراطية  لق�ضايا  حتليلية  روؤية 
واحلرية والثورة »   ومت احلديث يف 
هذا الكتاب القيم عن » التوليف بني 
النه�ضوي  الفكر  يف  واالأخلق  العلم 
اإدري�س    مقدم  طرف  من  البنابوي  
وهو طالب  �ضنة اأوىل دكتوراه فل�ضفة 
باملركز  موؤقت  واأ�ضتاذ  الرتبية 
وحممد  بتمرنا�ضت،    اجلامعي 
بكلية  »اأ«  امل�ضاعد  االأ�ضتاذ  لعاطف 
واالجتماعية  االإن�ضانية  العلوم 
للوعي    « بالتطرق  ال�ضلف  بجامعة  
احل�ضاري  للنهو�س  منطلق  ال�ضنني 
يف فكر مالك بن نبي »   ومت احلديث 
يف هذا الكتاب الهادف عن » عوامل 
النه�ضة ال�ضينية املعا�رشة ودرو�ضها  
من خلل االأعمال الفكرية ملالك بن 
نبي« من طرف منري مباركية االأ�ضتاذ 
ال�ضيا�ضية  العلوم  بق�ضم  املحا�رش 
اإ�ضافة  باجلزائر  عنابة  بجامعة 
زيدان  لـرغداء  القيمة  للم�ضاركة 
االإ�ضلمية   الدرا�ضات  يف  الدكتورة 
والتي  �ضلطت ال�ضوء » على« االإن�ضان 
يف فكر مالك بن نبي ».                         

م�شكالت احل�شارة

املجل�س  رئي�س  نقيب   عمر  واأكد   
للدرا�ضات  االأ�ضالة  ملركز  العلمي  
والبحوث باجلزائر  اإن اإعادة  �ضوؤال  
اإمنا  بالتحديد   االأيام   النه�ضة هذه 
عن  امل�ضلم   العقل  عجز  اقت�ضاه  
من  االإ�ضلمية   الذات  ا�ضتئ�ضال  
و�ضعية التخلف  املزدوج  والتخلف 
جتربة  باعتباره   االإ�ضلم   عن 
كثري  غب  متثل   مرجعية  تاريخية  
من جوانبها اأرق ما و�ضل اإليه  العقل 
احلياة  ترقية   جمال  يف  الب�رشي 

الب�رشية وتقدمها .

جناح التجربة اليابانية 
وف�شل حماولة النهو�س 

الإ�شالمي
 

بن  مالك  يرى  ال�ضياق  هذا  ويف   
النهو�س  حماوالت   اأغلب  اأن  نبي  
مت  والتي  ال�ضعبية   منها  الر�ضمية 
العامل  اأرجاء  خمتلف  يف  اإجنازها  
الدين  جمال  ثورة  منذ  االإ�ضلمي  
من  االأخري   الثلث  يف  االأفغاين  
،  قد  التا�ضع ع�رش امليلدي  القرن 
متيزت بالف�ضل  يف حتقيق االإ�ضلح 
املن�ضود  على الرغم من االإجنازات » 
اجلزئية«  التي ا�ضتطاعت حتقيقها، 
موؤكدا عمر نقيب  ومن اأجل تو�ضيح  

هذه الو�ضعية املر�ضية واأ�ضبابها ،ما 
يف  لنا  ي�رشب  نبي  بن  مالك  فتئ  
التجربة  اأهمها  متعددة  منا�ضبات  
اليابانية  الناجحة  ويهدف املقارنة  
بها وبني جتربة  النهو�س االإ�ضلمي  
نف�س  يف  ظهر  جتربتني  باعتبارهما 
املرحلة  التاريخية ففي الوقت الذي 
يف   اليابانية  التجربة  فيه  جنحت 
»امليجي«  ثقافة  اأ�ضالة  بني   املزج 
واإجنازات احل�ضارة الغربية  احلديثة 

.

روؤية منهجية متكاملة 
لتفكيك مفردات الأزمة

 ويف ذات ال�ضياق  فلقد �ضلط نقيب 
النهو�س  جتربة  ف�ضل   على  ال�ضوء 
االإ�ضلمي واالإ�ضلح  واحلداثة على 
ال�ضواء وقد متثل هذا الف�ضل املركب  
يف عجز  االأول عن حتديث االأ�ضالة 
احلداثة،  تاأ�ضيل  عن  الثانية   وعجز 
فجرتها  التي   ال�ضحوة  عدا  ما 
يف  االأفغاين   الدين  جمال  �ضيحة 
من  الرغم  على  اإذ  امل�ضلم،  ال�ضمري 
ال�ضيحة  تلك  اأحدثته  الذي  التفجري 
االأفغانية الزال العامل االإ�ضلمي اإىل 
نف�س  وتقريبا يف  يراوح  مكانه  االآن 
الظروف  التي انطلق منها اإن مل نقل 
م�ضى   وقت  اأي  من  اأكرث  تردت  اأنها 
اآل  التي  الو�ضعية   اإىل  بالنظر  وهذا 
اإحكام  بعد  االإ�ضلمي   علمنا  اإليها 
�ضيطرة الغرب واأمريكا  بوجه خا�س   
بال�ضيطرة  على مقدرات العامل كله و 
العامل االإ�ضلمي  بوجه خا�س كما هو  
م�ضاهد يف هذه املرحلة  من التاريخ  
عجزا  االإ�ضلمي  العامل  اأظهر  فلقد 
املتكررة   حماوالته  يف  ا�ضتثنائيا  
ما  اأقل  و�ضعية  من  نف�ضه   الإخراج 
تخلف   اأنها  عنها  يقال   اأن  ميكن 
امل�ضلمون   عجز  مركب   ح�ضاري  
فيه عن توفري لقمة  عي�ضهم اليومية 
ذلك   من  اأكرث  هو  عما  ناهيك  
االإ�ضلم  متثل  على  قادرون   فلهم 
كر�ضيد ح�ضاري  ميثل اأمل الب�رشية 
 ، اأزماتها  من  اخلروج  يف  ال�ضائعة 
والهم قادرون  على  الربوز والتميز  
احل�ضارة  مقاليد   يف  التحكم  يف 
اإكراهات  فاإن  وبالتايل    ، املعا�رشة 
هذه املرحلة التاريخية ومقت�ضياتها 
اأ�ضبحت تلح من اأي وقت م�ضى  على 
البحث اجلاد  من اأجل التو�ضل  اإىل 
متكاملة   منهجية   روؤية  �ضياغة  
تفكك مفردات  االأزمة ومن  ثم تعيد 
تركيبها  مبا ير�ضم  مفا�ضل م�رشوع 
الوظيفة  وا�ضتئناف   البناء  اإعادة  
وا�ضرتجاع  املكانة  واإنقاذ الب�رشية 
تكبدته  الذي  النكد   انف�ضام   من 
 « الفطرة  طريق  عن  �رشودها  جراء 

التي فطر النا�س اإليها« .

الحتفاء بالذكرى الـ 70 
ل�شدور كتاب« �شروط 

النه�شة« للمفكر اجلزائري 
مالك بن نبي

رئي�س  نقيب  عمر  اأو�ضح  كما    
االأ�ضالة  ملركز  العلمي   املجل�س 
و  باجلزائر  والبحوث  للدرا�ضات 
اأ�ضتاذ التعليم العايل باملدر�ضة العليا 
الذي  باجلزائر  ببوزريعة  للأ�ضاتذة  
بـمقاربة  الكتاب    عذا  يف  �ضارك 
يف  نبي  بن  مالك  عن   �ضيكولوجية 
ال�ضتئناف  امل�ضلم   االإن�ضان  تاأهيل 
هذه  اأن   التاريخ،   يف  وظيفته 
الروؤية  تزامنت  مع البدء  يف اإجناز 
للدرا�ضات   االأ�ضالة  مركز  م�رشوع 
يف  باالإ�ضهام  املتعلق  والبحوث 
التعريف  بعلماء اجلزائر  ورجاالتها  
االأجيال  بني  الربط  بوا�ضطة    ،
املتعاقبة عرب التاريخ  من اأجل درء  
من  التي متكنت   اال�ضتئناف   بدعة 
بلد  يف  اال�ضتقلل  اأجيال  من  كثري 
العرب وامل�ضلمني ، ولقد راأى املركز 
ا�ضتغلل منا�ضبة الذكرى 70 ل�ضدور 
للمفكر   « النه�ضة  �رشوط   « كتاب 
اهلل  رحمه  نبي  بن  مالك  اجلزائري  
تعاىل وهذا عن طريق دعوة الباحثني 
من داخل اجلزائر وخارجها للإ�ضهام 
يف اإ�ضدار كتاب تن�ضب جهودهم فيه  
ال�ضوؤال  على  االإجابة   حماولة  على 
حياته   طوال  مفكرنا  �ضغل   الذي 
عند  النه�ضة  �ضوؤال   « يف  واملتمثل 

مالك بن نبي ».  
    

الهتمامات الفكرية 
مل�شروع مالك بن نبي 

احل�شاري

الكتاب  هذا  ميز  الذي  ال�ضيء  و 
اأنه جمع بني دفتيه  ح�ضب نقيب هو 
م�ضاهمات كوكبة متنوعة من الباحثني 
االأ�ضتاذ  بفكر  واملهتمني  املخت�ضني 
اجلزائر  داخل  من  نبي  بن  مالك 
وخارجها  م�ضيدا باجلهود املبذولة  
الذي   الكتاب  هذا  يف  واإ�ضهاماتهم  
واحدة  لق�ضية  متعددة  روؤى  جمع 
الباحثني  من  واحد  كل  تناول  ،فقد 
ال�ضوؤال  عن  االإجابة  امل�ضاركني  
�ضوؤال   « كتاب  تبناه   الذي  املركزي 
النه�ضة عند مالك بن نبي »واملتمثل 
عن  نبي  بن  مالك  اأجاب  كيف   « يف 
االإ�ضلمي  العامل  يف  النه�ضة  �ضوؤال 
عك�ضت  متعددة  زوايا  من  ولكن  ؟« 
 ، جهة  من  االأكادميية  تخ�ض�ضاتهم 
وجمال اهتمامهم الفكري ذي ال�ضلة 
احل�ضاري  نبي  بن  مالك  مب�رشوع 

وهذا ما جعل هذا الكتاب غنيا وثريا 
باالأفكار  واالآراء حيث اأ�ضبح باإمكان 
من  اإليه  يطمحون  ما  اإيجاد  القراء 
ال�ضوؤال  هذا  عن  متعددة  اإجابات 
الكبري واملهم بالدرجة االأوىل ح�ضب 
معتربا   ، فيها  املتخ�ض�ضون  الزاوية 
اأن كتاب » �ضوؤال النه�ضة عند مالك 
بن نبي » الذي  �ضارك فيه  جمموعة 
من الباحثني اإ�ضافة علمية ذات داللة 
ل�ضياغة روؤية تطمح اإىل االإ�ضهام يف 
منهجية  بقراءة  املقاالت  اإثراء هذه 
نقدية جادة  التي يكون لها اأثر كبري 
يف  احل�ضاري  امل�رشوع  خدمة  يف 
طريق  على  وامل�ضلمني  العرب  بلد 

التجديد احل�ضاري املرتقب..

جتديد ، ر�شالة الأ�شالة

لها  االأ�ضالة  موؤ�ض�ضة  اأن  العلم  مع 
�ضعار جتديد ، ر�ضالة االأ�ضالة حيث 
ت�ضعى هذه املوؤ�ض�ضة لرتقية املجهود 
االأ�ضيل،الهادف  والفكري  العلمي 
م�رشوع  بلورة  خلل  من  واجلاد 
النقلة  يف  ي�ضهم  متكامل  ح�ضاري 
بتوفري  وذلك  للمجتمع  النوعية 
املناخ املنا�ضب وتي�ضري  �ضبل البحث 
املثقفني  لعموم  الفكري  واالإنتاج 
التاأليف  �ضبل  تي�ضري  مهامها  ومن 
الفكري  باملنتوج  والتعريف  والن�رش 
للنهو�س  اإ�ضافة  االأ�ضيل  اجلزائري 
العلمية  والبحوث  بالدرا�ضات 
�ضلم  يف  مكانتها  لتتبواأ  والعملية 
م�ضتوى  ورفع  املجتمع  اهتمامات 
مهاراتهم  بتنمية  واملهتمني  الطلبة 
االإ�ضهام  مع  واملهنية  العلمية 
الب�رشي  ال�ضمعي  جمال  يف  النوعي 
متخ�ض�ضة  برامج  اإنتاج  خلل  من 
لها  االأ�ضالة  فموؤ�ض�ضة  وللتذكري   ،
لها  فاملوؤ�ض�ضة  وبالتايل  ن�ضاطاتها 
اأربعة فروع واملتمثلة يف فرع الن�رش 
تي�ضري  اإىل  يهدف  الذي  والتوزيع 
الكتاب  لعموم  والتاأليف  الن�رش  �ضبل 
الطاقات  ت�ضجيع  مع  واملثقفني 
واالأدبية  الفنية  واالإبداعات  البحثية 
عند  املقروئية  ن�ضبة  زيادة  مع 
،اإ�ضافة  املختلفة  املجتمع  �رشائح 
الإتقان عملية �ضناعة الكتاب ت�ضفيفا 
فرع  ،وللموؤ�ض�ضة  وطباعة  وتن�ضيدا 
من  كل  وي�ضم  والدرا�ضات  البحوث 
متعدد  والدرا�ضات  البحوث  مركز 
دوائر  على  وي�ضتمل  التخ�ض�ضات 
الرتبوية  العلوم  دائرة  منها  تاريخية 
ودائرة  االقت�ضادية  العلوم  ودائرة 
العلوم  ودائرة  االجتماعية  العلوم 
اإنتاج  ن�ضاطاته  اأهم  ومن  ال�رشعية 
وا�ضتكتاب  والدرا�ضات  البحوث 
واملجلة  والكتاب  العلماء  وا�ضتقدام 
والندوات  وامللتقيات  املحكمة 
فرع  ويقدم  الدرا�ضية  واالأيام 

تكوينية  دورات  والتكوين  التدريب 
الب�رشية  املوارد  تنمية  جماالت  يف 
واللغات  متخ�ض�ضة  عليا  ودرا�ضات 
ال�ضمعي  على  االإنتاج  فرع  ،وي�ضم 
برامج  باإنتاج  يقوم  والذي  الب�رشي 
وتغطية  هادفة  وترفيهية  ثقافية 
وتنظم   ، املوؤ�ض�ضة  اأن�ضطة  خمتلف 
االأ�ضالة  منتدى  االأ�ضالة  موؤ�ض�ضة 
والتوا�ضل  للحوار  رحب  ف�ضاء  وهو 
الفكري مع خمتلف �رشائح املجتمع 
واالإ�ضكاالت  حيث تطرح فيه ق�ضايا 
هذا  ويبحث  املجتمع  تعرت�س  التي 
�ضبل  والباحثني  العلماء  مع  الف�ضاء 
التي  والتحديات  االإ�ضكاالت  جتاوز 
املوؤ�ض�ضة  امتلك  ،مع  االأمة  تواجه 
ملوقع الكرتوين وهو عبارة عن بوابة 
اخلارجي  العامل  على  املوؤ�ض�ضة 
على  حتوي  املكتبة  على  وتوفرها 

كتب ومطبوعات متميزة.

 املفكر اجلزائري مالك بن 
نبي يف �شطور ....

نبي من  بن  اأن مالك  بالذكر    واجلدير 
اأعلم الفكر االإ�ضلمي العربي يف القرن 
الع�رشين ولد يف 1 جانفي من عام 1905 
بق�ضنطينة الواقعة يف ال�رشق اجلزائري 
املعا�رشين   املفكرين  اأكرث  من  ويعد 
الفكر  بناء  يف  جهود  لهم  الذين 
طبيب   األف  .ولقد  احلديث  االإ�ضلمي 
احل�ضارة �ضل�ضلة من  الكتب حتت عنوان 
بباري�س  بداأها  احل�ضارة«  م�ضكلت   «
تتابعت حلقاتها يف م�رش فاجلزائر،   ثم 
  ،1946 القراآنية  الظاهرة  يف  واملتمثلة 
يف  بالفرن�ضية  �ضدر  النه�ضة«  »�رشوط 
1948م و�ضدر بالغة العربية يف1957، وله 
اأي�ضا » وجهة العامل االإ�ضلمي« 1954،و 
 1956  ،« االآ�ضيوية  االإفريقية  »الفكرة 
يباد«  اجلزائري  النجدة...ال�ضعب  و« 
 ،1958 اإ�ضلمي  كومنولث  فكرة   ،1957
الفكري  »ال�رشاع  الثقافة 1959،  م�ضكلة 
حديث    ،1959  « امل�ضتعَمرة  البلد  يف 
بكتاب  )اأحلق   1960 اجلديد  البناء  يف 
مهِبّ  »يف   ،1961 تاأملت  تاأملت(، 
املعركة« 1962،« اآفاق جزائرية« 1964،« 
الق�ضايا الكربى« ، مذكرات �ضاهد للقرن 
ـ الطفل 1965، اإنتاج امل�ضت�رشقني 1968، 
مذكرات   ،1968 والدميقراطية  االإ�ضلم 
معنى   ،1970 الطالب   - للقرن  �ضاهد 
املرحلة 1970، م�ضكلة االأفكار يف العامل 
ور�ضالته  امل�ضلم  دور   ،1970 االإ�ضلمي 
الع�رشين  القرن  من  االأخري  الثلث  يف 
)حما�رشة األقيت يف 1972(، بني الر�ضاد 
والتيه 1972، امل�ضلم يف عامل االقت�ضاد 
ميلد جمتمع.  التغيري،  اأجل  من   ،1972
مالك  اجلزائري  املفكر  تويف    لقد  و 
باجلزائر    1973 اأكتوبر   31 يف  نبي  بن 

العا�ضمة.
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اأطفال م�صابني باأمرا�ض القلب

ك�سفت در��سة �أن تدخني �الآباء قد ي�ساهم يف والدة �أطفال 
م�سابني بعيوب قلب خلقية �أكرث من �حلاالت �لناجتة عن تدخني 

 European« الأمهات خالل فرتة �حلمل ون�رشت جملة�
Journal of Preventive Cardiology« نتائج در��سة 

علمية �أجر�ها علماء من �جلامعة �ملركزية �جلنوبية يف 
ت�سانغ�سا �ل�سينية، ت�سري فيها �إىل �أن �لباحثني متكنو� بو��سطة 
�لتحليل �لتلوي من �كت�ساف عالقة بني تدخني �آباء �مل�ستقبل 
و�رتفاع خطر والدة �أطفال م�سابني بعيوب قلب خلقية، حيث 

تالحظ ت�سوهات يف بنية �لقلب �أو �الأوعية �لدموية �لكبرية، 
وهذ� �سبب و��سع �النت�سار لوفيات �الأطفال.

و�سملت �لدر��سة �لتي �أجر�ها �لباحثون �ل�سينيون 125 در��سة 
�أجريت �أعو�م 1971-2018 يف �ل�سني وخارجها. و�أكدت نتائجها 
�أن �لرجال �لذين �سي�سبحون �آباء بعد فرتة يغامرون بـ »مكافاأة« 

ذريتهم بعيوب قلب خلقية، وقد لوحظت هذه �حلالة لدى 
�الأطفال �لذين تعر�ست �أمهاتهم للتدخني �ل�سلبي ب�سبب تدخني 
�لرجال. ويقول �لباحثون �إن »تدخني �الآباء هو م�سدر �أ�سا�سي 

لتدخني �ملر�أة �حلامل �ل�سلبي، ما يعد �أكرث خطورة على �جلنني 
من تدخني �حلامل نف�سها«،وبينت �حل�سابات �لتي �أجر�ها 

�لباحثون �أن معامل �خلطورة يف حالة �لتدخني �لن�سط و�ل�سلبي 
هو 2.18 و2.56. لذلك ين�سح �الأطباء �لرجال �لذين �سي�سبحون 

�آباء باالإقالع عن �لتدخني حفاظا على �سحة ذريتهم.

 اأعرا�ض غري معروفة قد 
ت�صري اإىل ال�صكري

ن�رش �أطباء بع�ض �الأعر��ض �لتي ت�سري �إىل �رتفاع م�ستوى �ل�سكر 
يف �لدم، ولكن �لكثريين ال يعريونها �هتماما وتوقف �الأطباء عند 

�الأعر��ض غري �ملعروفة الرتفاع م�ستوى �ل�سكر و�لتي عادة ما 
:»Express« يتجاهلها �لنا�ض، ون�رشوها يف جملة

معهود غري  اأرق   1-

ميكن �أن ي�سعر �ل�سخ�ض بنعا�ض وحاجة �إىل �لنوم، ولكنه رغم 
ذلك ال يغط يف �لنوم، وير�فق ذلك تعرق و�أحالم خمتلفة.

اجللد لون   2-

ين�سح �الأطباء مبالحظة لون �جللد، حيث �أن تغري لون �جللد 
و�سو�ده �أو ظهور بقع، ي�سري �إىل تطور مقاومة �الإن�سولني.

الر�ؤية �ضبابية   3-

تبدو �ل�سورة �سبابية عند �سعف �لروؤية، ويح�سل هذ� �أي�سا 
عندما يرتفع م�ستوى �ل�سكر يف �لدم، ويوؤكد هذ� �أكرث تورم 

�جلفون.  

اجللد جفاف   4-

عند تطور مر�ض �ل�سكري، تتغري حالة �جللد، ويفقد �جللد 
مرونته نتيجة ال�سطر�ب �لدورة �لدموية ومييل �إىل �جلفاف 

وتظهر �حلكة و�لتق�رش. وغالبا ما تظهر عليه فطريات.

النت�ضاب �ضعف   5-

ي�سبب �رتفاع م�ستوى �ل�سكر يف �لدم �سعف �النت�ساب عند 
�لرجال وجفاف �الأع�ساء �لتنا�سلية �خلارجية لدى �الإناث، وذلك 

ب�سبب ت�رشر �الأوعية �لدموية و�الأع�ساب.

فوائد "مذهلة" لليمون.. من ال�صم حتى االأكل
يحتوي �لليمون على عنا�رش 
فباالإ�سافة  عدة،  غذ�ئية 
�لنمو  تعزيز  على  قدرته  �إىل 
يف  باحثون  الحظ  �لبدين، 
�أن  �أوهايو  والية  جامعة 
كفيل  �لليمون  �سم  جمرد 
وعلى  �ملز�ج  بتح�سني 
خا�سية  هذه  �أن  من  �لرغم 
مهمة، فاإن �لفو�ئد �ملختلفة 
من  عموما  تن�ساأ  لليمون 
مبا�رش،  ب�سكل  ��ستهالكه 
�إىل  �إ�سافته  خالل  من 
�ل�سلطات �أو �لطبيخ �أو �رشبه 
تلخي�ض  وميكن  ع�سري� 
يعتربه  �لذي  �لليمون،  فو�ئد 
�أمور،   4 يف  فاكهة،  �لبع�ض 
»هيلثي  موقع  ذكر  ما  وفق 
�لغذ�ء  يف  �ملخت�ض  �إيتينغ« 

�ل�سحي.

األياف عالية

�ملكونات  �أحد  �لليمون  يعد 
�الألياف  الإ�سافة  �لهامة 
دون  �لغذ�ئي  نظامك  �إىل 
على  كبري  ب�سكل  �لتاأثري 
�ليومية.  �حلر�رية  �ل�سعر�ت 
ويوفر كوب و�حد �سغري من 
غر�مات   6 حو�يل  �لليمون 
�لكوب  ويحتوي  �الألياف  من 
�لو�حد من �لليمون على 0.6 
غر�م فقط من �لدهون و61 
ي�ساعد  مما  حر�رية،  �سعرة 
�لوزن وحت�سني  �إنقا�ض  على 
يف  �لكولي�سرتول  م�ستويات 
�سغط  على  و�حلفاظ  �لدم 

دم �سحي.

فيتامينات �حديد

�أف�سل  من  �لليمون  يعترب 
لفيتامني  �لطبيعية  �مل�سادر 
منه  و�حد  كوب  ويوفر   ،C
من  باملئة   125 حو�يل 
�ليومي  �لرجل  ��ستهالك 
و150 باملئة من �الحتياجات 
�ليومية للمر�أة باالإ�سافة �إىل 
لالأك�سدة  �مل�سادة  خو��سه 
و�إ�سالح  منو  يف  و�أدو�ره 
فاإن  �جل�سدية،  �الأن�سجة 
لقدرته  مهم   C فيتامني 
على زيادة �مت�سا�ض م�سادر 

�حلديد غري �حليو�نية.

 حم�س ال�ضرتيك

لليمون  �لالذع  �ملذ�ق  يرجع 
�إىل ما يحتويه من م�ستويات 
عالية من حام�ض �ل�سرتيك، 
يف   5 حو�يل  ميثل  و�لذي 
حام�ض  ويعمل  منه.  �ملئة 
مع  �إىل جنب  جنبا  �ل�سرتيك 
�جل�سم  ليمح   ،C فيتامني 
قدرة �إ�سافية على �مت�سا�ض 
�لنباتية  �حلديد  م�سادر 
�ل�سرتيك  حام�ض  ويعزز 
�إز�لة  على   C فيتامني  قدرة 
يف  �ل�سارة  �خلاليا  جذور 
يف  ي�ساعد  كما  �جل�سم، 
تك�سري رو��سب �لكال�سيوم يف 

�لكليتني.

الوقاية من 
ال�ضرطان

يف  �مل�ساعدة  خالل  من 
�ل�سارة  �خلاليا  جذور  �إز�لة 
م�ساد�ت  فاإن  �جل�سم،  من 
يف  �ملوجودة  �الأك�سدة 
�لليمون لها خ�سائ�ض حمتملة 
�ل�رشطان  من  �لوقاية  يف 
على  �لليمون  ق�سور  وحتتوي 
مركب م�ساد لل�رشطان �آخر، 
وت�ساعد  �لليمونني.  يدعى 
�رشطان  منع  �ملادة يف  هذه 
�لكبد وكذلك �رشطان �لرئة. 
فو�ئدها  �إىل  باالإ�سافة 
�لثدي  �أور�م  عالج  يف 

و�لبنكريا�ض.

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

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

منها  يعاين  �سائعة  م�سكلة  �الأنف  �ن�سد�د 
�ن�سد�د  من  يعانون  ممن  خا�سة  �لكثريون، 
�جليوب �الأنفية، �إليِك بع�ض �لن�سائح و�حليل 
�ملفيدة، لعالج �إن�سد�د �الأنف يقدمها موقع 

»بولد �سكاي« �لهندي. 

ماء امللح: 

م�سكلة  من  تخفف  �أن  ميكن  و�سهلة  �آمنة 
�لتنف�ض ميكنك �إما �رش�ء رذ�ذ ملحي معقم 
�أو �سنع و�حدة يف �ملنزل با�ستخد�م ملعقة 
�ملاء  من  و�حد  كوب  مع  �مللح  من  �سغرية 

�لد�فئ. 

�ضرائط ل�ضقة للأنف:

تعمل على تو�سيع �ملمر �لهو�ئي وهى لي�ست 
ا للبالغني. فقط لالأطفال، ولكن �أي�سً

البخار الدافئ: 

�لرطوبة هي و�حدة من �أف�سل �الأفكار الإلغاء 
باملاء  �ال�ستحمام  يعترب  �الأنف.  �ن�سد�د 
�ل�ساخن �أ�سهل طريقة لتجربة ذلك. ت�ساعد 
�لرطوبة يف تخفيف �ل�سعوبات �لناجتة عن 

�ن�سد�د �الأنف.

�ضغط دافئ:

على  و�سعيه  د�فئ  ماء  يف  من�سفة  �غم�سى 
تغطي  �أنك  من  تاأكد  و  �لوقت  لبع�ض  �أنفك 
�جليوب �الأنفية �خلا�سة بك �أي�سا. كرر ذلك 
طريقة  هذه  تعد  بارًد�  �لقما�ض  كان  كلما 

فعالة الإلغاء �ن�سد�د �الأنف.

ال�ضاي ال�ضاخن: 

مبثابة  �ل�ساي  يف  �ملوجود  �لفالفونويد 
م�ساد لاللتهابات فعندما ت�سيف �لفلفل فاإن 
�لتاأثري �سيكون �أقوى ب�سبب وجود بيبريين يف 

�لفلفل �الأ�سود.

جامعة  من  باحثون  �قرتح 
�إ�سافة  كاليفورنيا  يف  �ستانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله �لتنبوؤ 
�لقلب،  ف�سل  باحتمال  �ملبكر 
مرور  �سهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
�لب�سيطة  �لكهربائية  �ملوجات 

يف �أن�سجة دهون �ل�ساق. وتو�سف 
��ستمر�ر  باأنها  �لقلب  ف�سل  حالة 
�أن يقدر  �لقلب يف �خلفقان دون 
�إىل  �لدم  من  يكفي  ما  �سخ  على 
�جللو�ض  كرثة  �جل�سم.  �أجز�ء 
وقلة �حلركة توؤخر �كت�ساف ف�سل 

�الأبحاث  نتائج  ونُ�رشت  �لقلب 
جمعية  دورية  يف  �جلديدة 
قيا�ض  ويتم  �الأمريكية،  �لقلب 
للموجات  �جل�سم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  �لكهربائية 
موجات ب�سيطة يف �ل�ساق، وكلما 

ز�د �ملاء و�ل�سو�ئل يف �ل�ساق كلما 
�سهاًل،  �لكهربي  �لتيار  مرور  كان 
وعند زيادة �لدهون ي�سعف مرور 
�ملوجات �لكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن �لتنبوؤ �ملبكر باحتمال 

ف�سل �لقلب.
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عثمان ذو �لنورين ر�سي �هلل عنه

عنه  اهلل  ر�ضي   - عفان  بن  عثمان 
عليه  اهلل  �ضلى  النبي  مع  يجتمع   -
فاأبو  عبدمناف،  جده  يف  و�ضلم 
عبداملطلب  واأبو  عبد�ضم�س  اأمية 
اأخوان  ها�ضم، وعبد�ضم�س وها�ضم 

اأبوهما عبد مناف.
يد  على  واأ�ضلم  اإ�ضحاق:  ابن  قال 
عنه،  اهلل  ر�ضي  ال�ضديق  بكر  اأبي 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  وزَوّجه 
امل�رشكون  اآذى  فلما  رقية،  ابنته 
اهلل  ر�ضي  عثمان  هاجر  امل�ضلمني 
احلب�ضة،  بالد  اإىل  زوجته  مع  عنه 
هاجر  وقد  هاجر،  من  اأول  فكان 
اهلل  ر�ضي  رقية  زوجته  مع  اإليها 
�ضلى  الر�ضول  لهما  فدعا  عنها، 
�ضحبهما  بقوله:  و�ضلم  عليه  اهلل 
عنه  اهلل  ر�ضي  عثمان  ويعد  اهلل، 
اأول من هاجر باأهله بعد النبي لوط 
عليه ال�ضالم، ثم رجع اإىل مكة قبل 
الهجرة النبوية اإىل املدينة، فهو اإًذا 

�ضاحب الهجرتني.
عنه  اهلل  ر�ضي  عثمان  مناقب  ومن 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  اأن 
يت  توِفّ ا  ومَلَّ رقية،  ابنته  من  زَوّجه 
رقية زوجه الر�ضول �ضلى اهلل عليه 
كلثوم؛  اأم  الثانية  ابنته  من  و�ضلم 
وقيل:  النورين،  بذي  ب  لُِقّ لذلك 

قط  نبي  ابنتي  اأحد  يجمع  مل  اإنه 
من والدة اآدم عليه ال�ضالم اإىل يوم 

القيامة اإال عثمان ر�ضي اهلل عنه.
وقد يكون من اأ�ضباب هذا التف�ضيل 
كان  عنه  اهلل  ر�ضي  عثمان  اأن 
ب�ضدة  ال�ضحابة  بني  من  يتميز 
اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  فعن  حيائه، 
�ضلى  اهلل  ر�ضول  كان  قالت:  عنها 
كا�ضًفا  م�ضطجًعا  و�ضلم  عليه  اهلل 
له  بكر  اأبو  فا�ضتاأذن  �ضاقيه،  عن 
ثم  فتحدث،  احلالة  تلك  على  وهو 
كذلك،  وهو  له  فاأذن  عمر  ا�ضتاأذن 
ثم ا�ضتاأذن عثمان فاأذن له، فجل�س 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم )من 
ا�ضطجاعه(، و�ضوى ثيابه، فتحدث، 
اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  قالت  خرج  فلما 
اأبو  اهلل، دخل  ر�ضول  يا  عنها قلت: 
فلم  عمر  دخل  ثم  تباله،  فلم  بكر 
فجل�ضت  عثمان  دخل  ثم  تباله، 
اأ�ضتحيي  اأال  ثيابك، فقال:  و�ضَوّيت 
املالئكة،  منه  ت�ضتحيي  رجل  من 
عن  ال�ضيخان  اأخرجه  ما  وهذا 
�ضلى  باأنه  عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة 
اهلل عليه و�ضلم جمع ثيابه حني دخل 
عثمان، وقال: اأال اأ�ضتحيي من رجل 

ت�ضتحيي منه املالئكة.
راأيت  قال:  �ضداد  بن  عبداهلل  عن 

اجلمعة  يوم  يخطب  عثمان 
اأو  دراهم  اأربعة  قيمته  ثوب  وعليه 
الأمري  يومئذ  واإنه  دراهم،  خم�ضة 

املوؤمنني.
اأن عثمان  وعن �رشحبيل بن م�ضلم 
النا�س  يطعم  كان  عنه  اهلل  ر�ضي 
)وهو  بيته  ويدخل  االإمارة،  طعام 
الفقراء(  )طعام  فياأكل  خليفة(، 

اخلل والزيت]1[.
عنه  اهلل  ر�ضي  عثمان  ويغ�ضب 
اأذنه  فيفرك  له،  خادم  على  يوًما 
يندم  ما  �رشعان  ثم  يوجعه،  حتى 
وياأمره  خادمه  فيدعو  ذلك،  على 
اأذنه وياأبى  اأن يقت�س منه، فيفرك 
اخلادم، ويوِلّ مدبًرا، لكن ياأمره يف 
الغالم  فيفرك  اأمره،  فيطيع  حزم، 
اخلليفة:  ويخاطبه  اخلليفة،  اأذن 
ا�ضُدد يا غالم، فاإن ق�ضا�س الدنيا 

اأرحم من ق�ضا�س االآخرة.
قال:  �ضمرة  بن  الرحمن  عبد  وعن 
�ضلى  اهلل  ر�ضول  اإىل  عثمان  ))جاء 
ه  كِمّ باألف دينار يف  اهلل عليه و�ضلم 
حني جهز جي�س الع�رشة فنرثها يف 
حجره، فقال عبد الرحمن: فراأيت 
يقلبها  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي 
يف حجره ويقول: ما �رَشّ عثمان ما 

تني-((.   عمل بعد اليوم – مَرّ

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�ضلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�ضل االأ�ضول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ضتدل بن�ضه، وبظاهره ويعترب 
ال�ضنة تبيانا له. ال�ضنة النبوية: اأما ال�ضنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�ضري يف فهمها على ما �ضار عليه 

ال�ضلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�ضنة لت�ضمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�ضة، ويجعل من قبيل ال�ضنة 
كذلك فتاوى ال�ضحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�ضعيد بن 

امل�ضيب، وحممد بن �ضهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�ضبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�ضول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�ضادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�ضم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�ضمني: ق�ضم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ضاألة 

االأذان، وم�ضاألة ال�ضاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�ضائل التي طريقها النقل وات�ضل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�ضم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ضتنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�ضري منه اإىل 
ما ع�ضده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�ضائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ضاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

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

يختلفوا فيه«.

تاأكيد توحيد �هلل تعاىل:

ياأتي بعد التكبري مبا�رشة - والذي يحمل يف طياته معنى التوحيد العملي - التاأكيد بال�ضهادة على توحيد اهلل تعاىل، 
باأن اهلل تعاىل واحد، ال اإله غريه، ثم ُختم االأذان بها، فالتوحيد اأ�ضل هذا الدين و�ضعريته العظمى، ومن اأجله 

 َ ٍة َر�ُضواًل اأَِن اْعبُُدوا اهلَلّ اأر�ضلت الر�ضل عليهم ال�ضالة وال�ضالم، واأنزلت الكتب؛ قال اهلل تعاىل: َولََقْد بََعثْنَا يِف ُكِلّ اأَُمّ
اُغوَت ]النحل: 36 لقد حر�ضت ال�رشيعة االإ�ضالمية على تر�ضيخ كلمة التوحيد يف االإن�ضان منذ والدته،  َواْجتَِنبُوا الَطّ

�َضِن بِْن َعِلٍيّ ِحنَي  َن يِف اأُُذِن احْلَ ُ َعلَيِْه َو�َضلَّـَم اأََذّ لَّى اهلَلّ ِ �ضَ ِ بِْن اأَِبي َراِفٍع َعْن اأَِبيِه َقاَل: َراأَيُْت َر�ُضوَل اهلَلّ َفَعْن ُعبَيِْداهلَلّ
اَلِة]8[. َولََدتُْه َفاِطَمُة ِبال�ضَّ

وبعد بلوغ الطفل ال�ضابعة من عمره ياأتي دور ال�ضالة، فيوؤمر بها ويرتاد امل�ضجد، في�ضمع كلمة التوحيد ترتدد على 
�ضمعه يف اليوم والليلة خم�س مرات، وبعد عمر يقدره اهلل تعاىل حني يح�رش اأجله، حر�ضت ال�رشيعة اأالَّ يخرج من 
الدنيا اإال وقد َطَرَق �ضمعه كلمة التوحيد؛ لريددها وتكون اآخر كالمه، عن اأبي �ضعيد اخلدري ر�ضي اهلل عنه قال: 

.]9[ »ُ نُوا َمْوتَاُكْم اَل اإِلََه اإِاَلّ اهلَلّ قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: »لَِقّ
فكلمة التوحيد ت�ضري مع امل�ضلم مدة حياته كلها، عند والدته ومروًرا بعمره الذي يقدره اهلل تعاىل له، ثم عند وداعه 

الدنيا تكون كلمة التوحيد مرافقة له، واآخر ما ي�ضمعه؛ ذلك الأن قدرها رفيع، واأجرها كبري، قال ر�ضول اهلل �ضلى 
نََّة«]10[. ُ َدَخَل اجْلَ اهلل عليه و�ضلم: »َمْن َكاَن اآِخُر َكاَلِمِه اَل اإِلََه اإِاَلّ اهلَلّ

ويف هذا ال�ضياق نوؤكد اأن االأذان يحمل يف طياته ر�ضالة عظيمة، وتنبيًها جلياًل؛ باأن االإ�ضالم جاء ليحرر النا�س 
يف م�ضارق االأر�س ومغاربها، من اأي معبود �ضوى اهلل تعاىل، واأن اهلل �ضبحانه وحده هو املت�رشف، وهو اخلالق، 

والرازق، واملدبر، والقادر، له كل االأ�ضماء احل�ضنى وال�ضفات العال.
واإذا ا�ضتقرت كلمة التوحيد كما اأرادها اهلل تعاىل يف عقل امل�ضلم، ويف وجدانه، واأ�ضحت �ضلوًكا ممار�ًضا يف ليله 

ونهاره، يف جده وهزله، يف نومه ويقظته، يف بيعه و�رشائه، يف �ضفره وح�رشه، يف قوله وفعله، يف �ضلمه وحربه، يف 
فرحه وترحه، ويف كل �ضوؤون حياته كانت اجلنة عاقبته ونهايته، فقد عا�س حياة طيبة بربكة ممار�ضتها، في�ضعد 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.

الفنان طارق م�شلي يك�شف عن م�شروعه اجلديد »نحن ل�شنا طيورا«
ك�سف الفنان الت�سكيلي اجلزائري طارق م�سلي، اأم�س اخلمي�س باجلزائر، عن اجلزء الأول من م�سروعه الفني اجلديد املوجه ملجازر 17 اأكتوبر 1961، و الذي 

هو م�ستوحى خ�سو�سا من حادثة �سقوط املتظاهرين الذين مت رميهم يف مياه نهر ال�سني )باري�س(.

�لذي  �ملعر�ض،  هذ�  و�شم 
جاء حتت عنو�ن »نحن ل�شنا 
ثالثني  من  �أزيد  طيور�«، 
عر�شها  مت  لوحة  و  ر�شما 
بف�شاء  غفري  جمهور  �أمام 
�ملتوح�شة  »�لور�شات  �لفن 

)يل ز�توليي �شوفاج«(.
�أن  م�شلي  �لفنان  وقال 
»من  �لنهائي  �مل�رشوع 
فيلم  �ىل  يف�شي  �ن  �ملتوقع 
�شينمائي تكون نقطة بد�يته 
من �أحد�ث 17 �كتوبر 1961 
�ملتظاهرين  �شقوط  و 
و  �لنهر  رميهم يف  �لذين مت 

غرقو�«.
�ن عنو�ن  �لفنان  �أو�شح  كما 
هذ� �ملعر�ض م�شتوحى من 
جملة تركت �أثر� عليه ة �لتي 
ر�شيف  على  مكتوبة  كانت 

نهر �ل�شني.
م�شور  �د�ء  عر�ض  مت  كما 
قام  �حلا�رش  للجمهور 
م�شلي  �لفنان  خالله  من 
�شقوط  م�شهد  تكر�ر  من 
رمى  عندما  �ملتظاهرين 
�ل�شقالة  �أعلى  من  نف�شه 
�لتوجه  و  �لنهو�ض  قبل 
طيور�«  ل�شنا  »نحن  لكتابة 

»�لور�شات  جدر�ن  على 
�ملتوح�شة«.

�كتوبر  من   17 �لـ  ليلة  ويف 
بباري�ض، قام ع�رش�ت   1961
�جلز�ئريني  من  �لألف 
مظاهر�ت  يف  باخلروج 
و�لأطفال  �لن�شاء  مع  �شلمية 
�شد قر�ر وقف �إطالق �لنار 
�ل�رشطة.  فر�شته  �لذي 
من  �لآلف  توقيف  ومت 
و  حب�شهم  و  �ملتظاهرين 
تعذيبهم كما مت قتل �ملئات 
نهر  يف  رميهم  و  منهم 

�ل�شني.

»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
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�سام�سونغ! اختبارية… من   SUV �سيارة  عن  الك�سف 

من ال�رشكات املغمورة يف عامل 
ال�سيارات هي �سام�سونغ.. لي�ست 
هواتف  تبيع  التي  �سام�سونغ 
ق�سم  بل  الذكية،  جالك�سي 
الفرن�سية.  رينو  يتبع  اآخر منها 
لتوها  �سام�سونغ  ك�سفت  وقد 
اختبارية  كوبيه   SUV عن 

حتت ا�سم XM3، وهي لي�ست 
�سيارة جديدة بالكامل باملعنى 
احلريف بل اإعادة تقدمي ل�سيارة 
حتت  لرينو  اأخرى  اختبارية 
ا�سم اركانا، والتي مت تد�سينها 
لل�سيارات  مو�سكو  معر�ض  يف 
االختالفات  بع�ض  مع   ،2018

“�سام�سونغ”  وتنوي  بالطبع 
حتويل XM3 اجلديدة ملوديل 
يف  بناوؤه  ليتم  قريباً،  اإنتاجي 
كوريا  يف   Busan م�سنع 
الن�سف  من  بداية  اجلنوبية 
االأول من 2020 لل�سوق املحلي 
تد�سني  و�سيتم  ح�رشياً. 

اأبريل  من  ال�سابع  يف  ال�سيارة 
يف معر�ض �سيول لل�سيارات يف 
كوريا اجلنوبية بجوار موديالت 
�سوناتا  هيونداي  مثل  اأخرى 
و�سيارات   2020 وهايربد  تريبو 
و�سيجنيت�رش  ما�سرتبي�ض  كيا 

SUV االختبارية.

فولك�س واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

 اجلي�س 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 محُ كانت حتمل 
امل�سابيح  مثل  مدد  اأجزاء 
نرى  ولكننا  واخللفية،  االأمامية 
اليوم اأول �سور جت�س�سية احرتافية 
يف  اختبارها  اأثناء   2020 ملوديل 
فولك�ض  تظهر  ال�سمالية.  اأوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
االإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
اأملانية،  اأرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
الزجاج  جزئي،  ب�سكل  التوقيعية 
االأمامية،  والنوافذ  االأمامي 
من  الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
تبدو  االأبعاد  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 االت�سال واالأمان 
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 مركات التريبو ون�سخ

وR عالية االأداء.
كانت  اإن  الوا�سح  غري  ومن  هذا 
ب�سنع  �ست�ستمر  واجن  فولك�ض 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  االإقبال  لقلة  نظراً  اأبواب 
االأخرية،  باالأعوام  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 
االأغلب خالل معر�ض فرانكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيارات 
بالفعل  االأملانية  ال�سانعة  اأعلنت 
يونيو  يف  االإنتاج  �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  االأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها الأهدافها، 
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 
االأماكن  يف  االأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

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

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

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

ني�سان قد تندمج يف �سركة موّحدة مع جيب ودودج!

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

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

االأمامية  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 االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

مادثات  بدء  يف  ترغب  رينو 
ني�سان خالل  اندماج كامل مع 
اإن�ساء  م�ستهدفة  القادم،  العام 
ال�رشكات  اأكرب  من  واحدة 
لتناف�ض  العامل  يف  املوحدة 
جمموعة فولك�ض فاجن وتويوتا 
وني�سان،  رينو  اندماج  يف حالة 
�ستكون  غالباً  القادمة  اخلطوة 
اإجراء مادثات ا�ستحواذ على 
جيب  مالكة  كراي�سلر  فيات 
وكراي�سلر  وفيات  ورام  ودودج 

مناق�ستها  مت  والتي  وفرياري، 
يف املا�سي حتت اإدارة كارلو�ض 
ماوالته  تعرث  قبل  غ�سن، 
احلكومة  تدخل  بفعل  اآنذاك 
فيات  تبحث  واالآن  الفرن�سية 
كراي�سلر عن �رشاكة او اندماج، 
�سانحة،  فر�سة  يجعلها  ما 
ويحُذكر اأن رئي�ض جمل�ض االإدارة 
مادثات  اأجرى  اإلكان  جون 
االأمر،  مع مناف�سني حول هذا 
منهم جمموعة بيجو �سرتوين.

اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر 
الأي  �سخمة  خطوة  �ستكون 
�سانعة �سيارات، ورينو �ستواجه 
عقبات اإ�سافية لكون احلكومة 
فيها،  م�ساهم  اأكرب  الفرن�سية 
خف�ض  احلكومة  ترف�ض  وقد 
ح�ستها وحتكمها ب�سبب دخول 
�رشكات اأخرى ويحُذكر اأن حتالف 
ي�سل  مل  احلايل  ني�سان  رينو 
الكامل،  االندماج  لدرجة  اأبداأ 
جناحاً  حقق  ذلك  رغم  ولكن 

مع  املادية،  الناحية  من  كبرياً 
فيه  امل�ستثمرين  ثقة  ا�ستمرار 
ال�سابق  الرئي�ض  ف�سيحة  رغم 
عليه  والقب�ض  غ�سن  كارلو�ض 

بتهمة التهرب ال�رشيبي.
لرينو  ال�سوقية  القيمة  وتبلغ 
بينما  دوالر،  مليار   18 حالياً 
قيمة ني�سان تقف عند 35 مليار 
دوالر حالياً، ويف املقابل قيمة 
فيات كراي�سلر ترتاوح حول 23 

مليار دوالر.
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»xiaomi« ت�شعل ثورة يف عامل الهواتف الذكية!

 »xiaomi« �رشكة  �أثبتت 
من  �لتقنية  عامل  يف  تفوقها 
جديد، وك�شفت عن تقنية غري 
م�شبوقة ت�شمح ب�شحن بطاريات 
�لهو�تف ب�رشعة فائقة ون�رشت 
�ل�رشكة فيديو يظهر �أن �لنظام 
 Super Charge« �جلديد 

�لهو�تف  ي�شحن   ،»Turbo
بتيار قدرته 100 و�ط، وميكنه 
 4000 ب�شعة  بطارية  �شحن 
 17 غ�شون  يف  �أمبري  ميللي 
دقيقة فقط، ليكون �أ�رشع نظام 
يف  �لهو�تف  بطاريات  ل�شحن 

�لعامل حاليا.

هذ�  �ل�شحن  نظام  ويناف�س 
�لذي   »super vooc« نظام 
 »Oppo« �رشكة  طرحته 
لهو�تفها منذ فرتة، ويعد �أ�رشع 
�أنظمة  من  تقريبا  مر�ت  باأربع 
هو�تف  �أحدث  يف  �ل�شحن 
�ملفرت�س  »�شام�شونغ«ومن 

�لنظام   »xiaomi« تطرح  �أن 
كـ  هو�تفها  �أحدث  مع  ليعمل 
 »3-MI MIX»و  »9-MI«
 ،»5G« �شبكات  مع  تعمل  �لتي 
�لتي   »P30« هو�تف  وكذلك 
�شنفت من بني �أف�شل �لهو�تف 

�ملطروحة يف �لعامل حاليا.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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 الت�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.

فنلندا حتقق يف اإمكانية ا�شتخدام هواتف 
نوكيا بالتج�ش�س ل�شالح ال�شني

مايكرو�شوفت جتلب مكافح الفريو�شات 
ماك اإىل   Windows Defender

وحماية  �ملر�قبة  جلنة  فتحت 
حتقيًقا  �لفنلندية  �لبيانات 
�مل�شنعة   HMD �رشكة  مع 
بعد  نوكيا  لهو�تف  و�ملالكة 
حول  موؤخًر�  ظهرت  �دعاء�ت 
لنقل  �ل�رشكة  هو�تف  ��شتخد�م 
ما  �ل�شني،  �إىل  ح�شا�شة  بيانات 
يعني �أن �لهو�تف تعمل كاأدو�ت 
�حلكومة  ل�شالح  جت�ش�س 

�ل�شينية بح�شب �الدعاء�ت.
�إحدى  ن�رش  بعد  �لتحقيق  وجاء 
�ملجاور،  �لبلد  يف  �الإذ�عات 
�أنها  فيه  تقول  لتقرير  �لرنويج، 
�أن  على  ملمو�س  دليل  متتلك 
هو�تف نوكيا تقوم بنقل �لبيانات 
�إىل  للم�شتخدمني  �حل�شا�شة 

�إر�شاد�ت  على  بناًء  �ل�شني 
�ل�رشكة �ملالكة.

�الإذ�عة  حديث  �شبب  �أن  ويبدو 
�الأمر،  عن   NRK �لرنويجية 
 HMD رئي�س  العرت�ف  يعود 
بخلل يف حتديث لنوكيا 7 عمل 
�ل�شني  �إىل  بيانات  �ر�شال  على 
باإ�شالحه  قامت  �ل�رشكة  لكن 
لكن  �أخر.  مع حتديث  يناير  يف 
هاتف  �أن  �الأمر  يف  �لغريب 
�ل�شوق  يباع ح�رشًيا يف   7 نوكيا 
�لدول  �أن  يعني  ما  �ل�شيني، 
بالعملية،  لها  �الأخرى ال عالقة 
�أ�شدرت  �ل�رشكة  و�أن  خا�شة 
لل�شوق   7.1 با�شم  �آخر  هاتف 

�لعاملي.

�خلا�س  نظامها  مايكرو�شوفت  طرحت 
ويندوز،  يف  �لفريو�شات  مبكافحة 
نظام  على   ،Windows Defender
�آبل  نظريتها  تطوره  �لذي  ماك  ت�شغيل 
�أو  نظام  يعترب  حيث  جديدة،  �شابقة  يف 
�خلا�س  �لفايرو�شات  مكافحة  تطبيق 
ت�شغيلها  نظام  على  حكًر�  مبايكرو�شوفت 
ويندوز 10 وياأتي مثبت �شمن �لنظام وقامت 
من  للنظام  �لكامل  �ال�شم  بتغيري  �ل�رشكة 
 Windows Defender Advanced

ليكون   ،)Threat Protection )ATP
 Microsoft Defender Advanced
وهذ�   )Threat Protection )ATP
نظام  �شيعمل على  �لنظام  كّون  طبيعي جًد� 
�أخر غري ويندوز. وتتيح مايكرو�شوفت نظام 
حمايتها الأ�شحاب �الأعمال على نظام ماك، 
�أو  �إمكانية  �أي معلومات حول  يوجد  لكن ال 
�مل�شتخدمني  �إىل   )ATP( و�شول  موعد 
من  �ال�شتفادة  للجميع  ليت�شنى  �لعاديني 

�حلماية �لتي يوفرها.

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خالل  ��شتعر�شت �رشكة 
مزود�  هاتفا  �الأخري   »MWC« معر�س 
�أمبري،  ميللي   18000 ب�شعة  ببطارية 
�لهو�تف  بطاريات  بني  �شعة  �الأكرب  هي 
باأن  �مل�شنعة  �ل�رشكة  وتفيد  �لعامل  يف 
ليعمل  تكفيه  �لكبرية  �لهاتف  بطارية 
تكفي  كما  �النتظار،  و�شع  يف  يوما   50

ملدة  و�لفيديوهات  �الأفالم  مل�شاهدة 
 %100 �إىل   0 من  �شحنها  وميكن  يومني، 
يف ظرف 9 �شاعات، وميكن ��شتخد�مها 
ك�شاحن حممول للهو�تف و�الأجهزة �لذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
د�خل  مدجمة  �أمامية  بكامري�   »Pop
�لهيكل، تخرج عند �حلاجة ال�شتخد�مها، 

و�شا�شة مبقا�س 6.2 بو�شة، بدقة عر�س 
و�شول  وذ�كرة  بيك�شل،   )1080/2160(
ع�شو�ئي 6 جيغابايت، وذ�كرة د�خلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  �لهاتف  يطرح  �أن  �ملفرت�س  ومن 
 600 ب�شعر  �ملقبل،  جو�ن  يف  �الأ�شو�ق، 

دوالر تقريبا. 

اآبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�شخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�ش�س للحو��شب 
�مل�شتخدمني  جلميع  متاحة  �أ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�شبح   »Mac« حو��شب 
نظام �لت�شغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��شم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�شتخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أوال 

ت�شجيل  ثم  ومن  �الإنرتنت،  على  �لر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، و�تباع 
�الإر�شاد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�شبه �ل�شخ�شي.
�لن�شخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�شري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�شغيل �ل�شابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�شتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �الألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

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

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �الأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�س. �إال �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال �الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



ال�صناعة  وزارة  باأمر  جاءت  التي  العملية 
واملناجم الهدف منها  دعم  كل بلدية مبنطقة 
حيث   ، املنطقة  م�ؤهالت  ح�صب  �صناعية 
اأطلقت ال�صلطات ال�الئية التحقيقات العقارية 
والية  ففي   ، امل�صاريع  اجل جت�صيد هذه  من 
النعامة ، اأطلقت ال�صلطات ال�الئية حتقيقات 
لدعم مناطق النعامة ، امل�رشية ، الق�صدير ، 
عني ال�صفراء وعني بن خليل مبن�صاآت �صناعية 
تتطابق مع واقع املنطقة ال�صهبي على غرار 
�صناعة اأعالف املا�صية ، دبغ اجلل�د ، �صناعة 
الزجاج وغريها ، وهذا ل�صمان اإقامة اقت�صاد 
باملنطقة  املعروف  االأ�صلي  للن�صاط  تكميلي 
يغطي  والذي  والرعي   امل�ا�صي  تربية  وهي 
ال�صهبي  املنطقة  طابع  بحكم  كبرية  ن�صبة 
مديرية  �صجلت  مت��صنت  عني  وب�الية   ،
مناطق  الإقامة  م�اقع   08 بال�الية  ال�صناعة 
�صناعية  واأطلقت التحقيقات العقارية  باأغلب 
البلديات ال28 ل�صمان اإقامة مناطق  ن�صاطات 
ح�صب ما ك�صف عنه مدير ال�صناعة واملناجم 
البلديات  ت�صتهدف  والتي  قا�صمية   بلقا�صم 
الفقرية ل�صمان تثبيت ال�صكان من جهة وفتح 
منا�صب �صغل  وفك العزلة عنها من جانب اآخر 
بتلم�صان  ال�صناعي  الت��صيع  عملية  جتري   .
من  املنطقة  ا�صتفادة  بعد  مت�صارعة  بخطى 
بن  اأوالد  غرار  على  كربى  �صناعية  مناطق 

ا�صتقطاب  �صاأنها  من  التي  والعري�صة   ، دام�ا 
العزلة  تعمل على فك  م�ؤ�ص�صات كبرية �ص�ف 
البلديات  ا�صتفادت  كما   ، املناطق  هذه  على 
ب��صعيد  كبني  جديدة  مناطق  من  احلدودية 
هامة   �صناعية  منطقة   من  ا�صتفادت  التي 
ل�صناعة  م�صنع  بها  انطلق  التي  وال�ص�اين   ،
الزجاج ، والغزوات التي �صت�صهد اإقامة م�صنع 
لل�صناعة الزي�ت  ال�صناعية ، من جانب اآخر 
ال�صناعية  املناطق  لت��صيع  درا�صات  جتري 
واأوالد  و�صبدو  الرم�صي  غرار  على  بالدوائر 
ميم�ن  با�صتثمارات كربى ، وب�صيدي بلعبا�س ، 
جتري عملية ت��صيع املنطقة ال�صناعية بح�ايل 
60 هكتار وقد ت�صل اإىل 100 هكتار بحكم اأنها 
من اأهم املناطق ال�صناعية بالغرب اجلزائري 

على  بها  كربى  م�ؤ�ص�صات  ل�ج�د  واأغناها   ،
كما   ، الفالحي  العتاد  وم�ؤ�ص�صة  »اإيني«  غرار 
الدوائر اجلن�بية  اإىل تدعيم  ال�صلطات  ت�صعى 
على غرار را�س املاء ورجم دام��س مبناطق 
�صناعية  قد ت�صاهم يف تط�ر املنطقة لت�فر 
كالزجاج  ال�صناعات  لبع�س  االأولية  امل�اد 
والن�صيج واجلل�د ، كما تعمل  ال�صلطات على 
دعم البلديات الغربية على غرار ابن بادي�س ، 
�صيدي حل�صن و�صيدي علي ب��صيدي مبناطق 
�صناعية ت�صاهم يف تط�ر املنطقة زيادة على 
بعث ال�صناعة باجلهة ال�رشقية على غرار عني 
تت�فر  بدورها  التي  اإبراهيم  و�صيدي�س  الربد 
�صناعية  م�اقع  تك�ن  ان  ميكن  مناطق  على 

،نفي ال�صيء يحدث يف باقي ال�اليات .

حممد بن ترار

باأمر من وزارة ال�صناعة  واملناجم

اإقامة  منطقة �صناعية يف كل بلدية باجلهة الغربية  
با�صرت ال�صلطات الوالئية  لواليات تلم�صان  عني متو�صنت ، �صيدي بلعبا�س ، مع�صكر ، تيارت ، غليزان حت�صريات حثيثة 
من اأجل العمل على ت�صجيع االقت�صاد ال�صناعي  بغية النهو�س باالقت�صاد املحلي من جهة  و�صمان فتح منا�صب ال�صغل  

لل�صباب من جهة اأخرى ، وهذا يف اإطار برنامج الدولة الرامي اإىل  اإقامة  اقت�صاد  نا�صئ .

تلم�صان

اإطالق توزيع 
6600 م�صكن  

ك�صف وايل والية تلم�صان علي بن 
امليدانية  اخلرجة  خالل  يعي�س 
اأن  احلنايا  دائرة  اإىل  قادته  التي 
التح�صريات جارية  لت�زيع 6600 
عن  االإعالن  مت  الذي  م�صكن 
ن�فمرب  �صهري  خالل  ق�ائمها  
بعد  وذلك   املا�صيني  ودي�صمرب 
اين مت  الطع�ن  ا�صتكمال درا�صة 
مت�س  كربى  جتاوزات  اكت�صاف 
املحاباة  الت�زيع   مب�صداقية 
لدى اأ�صخا�س الميلك�ن احلق يف 

ال�صكن االجتماعي .
على  تت�زع  التي  ال�صكنات  هذه 
غرار  على  البلديات  كربيات 
،اجلناية،مغنية،  »الرم�صي 
بني   ، �صت�ان   ، �صبدو   ، من�ص�رة 
�ص�ف   ... فزة  عني   ، وار�ص��س 
يتم االإفراج عنها تدريجيا ، حيث 
تدريجيا  الت�زيع  اإطالق   �صيتم 
�صيتم  ، حيث  �صكل ك�طات  على 
هذه  خالل  االأوىل   احل�صة 
وحدة   1600 ت�صم  والتي  االأيام 
ذو  م�صكن    300 منها  �صكنية  
و192  املدعم  الرتق�ي  �صيغة 
العم�مي  الرتق�ي  الطابع   ذات 
تع�ي�س  �صيتم  اآخر  جانب  من   ،
الطعن  يف  املحذوفة  االأ�صماء 
اإحالتهم على  والتي اغلبها �صيتم 
وا�صتعمال  التزوير  بتهم  العدالة 
بت�رشيحات  واالإدالء  املزور 
جلنة  ك�صفت  بعدما  كاذبة  
الطع�ن تزوير يف �صهادات ك�صف 
ال�ثائق  من  وغريها  الراتب  

املك�نة للملف.
حممد بن ترار

وحدة املوؤ�ص�صة اجلزائرية لل�صباكة بتيارت 

م�صنع جديد حيز اخلدمة قريبا

غليزان

توقيف مدير وكالة الت�صغيل بغليزان

�صيدة بريطانية  ل ت�صعر بالأمل  رو�صيا ت�صمم مروحيات
 جديدة ل�صالح املظليني

امل�ؤ�ص�صة  وحدة  ت�صع  اأن  يرتقب 
اجلزائرية لل�صباكة بتيارت م�صنعا جديدا 
حيز اخلدمة �صهر ن�فمرب القادم يف اإطار 
ت��صيع هياكلها ورفع قدرة اإنتاجها وتن�يع 

منت�جاتها تلبية ملتطلبات ال�ص�ق ال�طنية 
مدير  به  اأفاد  ح�صبما  للت�صدير،  والتطلع 
وحدة  اأن  خنفر  عمر  واأو�صح   . ال�حدة 
م�صنعا  اأجنزت  العم�مية  امل�ؤ�ص�صة  هذه 

جديدا مبحاذاة امل�صنع القدمي باملنطقة 
ال�صناعية الزعرورة والذي انتهت االأ�صغال 
املرحلة  يف  ودخل   2018 اأوت  �صهر  به 
1.700طن  بلغت  اإنتاج  بقدرة  التجريبية 

من املنت�جات احلديدية �صن�يا يف انتظار 
دخ�ل مرحلة االإنتاج الفعلي �صهر ن�فمرب 
اإنتاج ت�صل اىل 3.500 طن  بقدرة  القادم 

�صن�يا.

قررت وايل والية غليزان ال�صيدة ن�صرية ابراهيمي 
:ف  غليزان  ل�الية  الت�صغيل  وكالة  مدير  ت�قيف 
�س ع وهذا على خلفية م�جة االحتجاجات التي 

�صهدتها عا�صمة ال�الية لع�رشات ال�صباب البطال 
والذين  التك�ين  ومراكز  اجلامعات  وخريجي 
ال�كالة وحتى  القائمني على �ص�ؤون  اتهم�ا فيها 

ت�ظيف  خالل  من  مبكيالني  الكيل  املديرية 
ال�صناعية  باملنطقة  ال�الية  عن  غرباء  بطالني 
�صباب  من  الع�رشات  واق�صاء  خطاب   �صيدي 

ال�الية كما مت ت�صكميل جلنة للتحقيق يف مطالب 
وان�صغاالت ال�صباب البطال.

ق  م

مر�صية  حالة  من  بريطانية  �صيدة  تعاين 
ال�صع�ر  على  قادرة  غري  جتعلها  نادرة، 
اأن  وميكن   ، �صدته  كانت  مهما  باالأمل 
تتعر�س ج� كامريون حلرق يف يدها دون 
اأن ت�صعر، وال تدرك ذلك، اإال عندما ت�صم 
حترق  ما  وغالباً  املحرتق،  اللحم  رائحة 
ذراعيها اأثناء ا�صتخدامها للفرن املنزيل، 
لكنها ال ت�صعر باأي اأمل، وتعترب ج� واحدة 
من عدد قليل جداً من االأ�صخا�س الذين 
حترمهم  نادرة،  وراثية  طفرة  من  يعان�ن 
اأبداً  ت�صعر  وال  بل  باالأمل،  ال�صع�ر  من 
بي  »بي  م�قع  بح�صب  اخل�ف،  اأو  بالقلق 

�صي«.
بلغت  حتى  حالتها  طبيعة  ج�  تدرك  ومل 
خ�صعت  عندما  وال�صتني،  اخلام�صة  �صن 
وحذرها  يدها،  يف  جراحية  لعملية 
اأنها �صتعاين من بع�س االآالم بعد  االأطباء 

اجلراحة، لكنها مل ت�صعر ب�صيء، مما دفع 
طبيبها الإر�صالها اإىل خمت�س يف علم االأمل 

ال�راثي يف جامعة لندن.
ج�  ال�صيدة  اأن  تبني  االختبارات،  وبعد 
قادرة  غري  جتعلها  جينية،  طفرات  لديها 
على ال�صع�ر باالأمل وتق�ل ج� اإن االأطباء 
مل ي�صدق�ها عندما اأخربتهم اأنها ال حتتاج 
وبالنظر  اجلراحة،  بعد  اأمل  م�صكنات  اإىل 
ت�صتخدم  مل  اإنها  ج�  تق�ل  املا�صي،  اإىل 
تفكر  ومل  حياتها،  يف  امل�صكنات  هذه 
ي�ماً يف �صبب ذلك، وكانت جتربة ال�الدة 
بالن�صبة لها ممتعة وم�صلية للغاية، حيث مل 

ت�صعر باآالم املخا�س على االإطالق.
لدى  اجلينية  الطفرة  اأن  االأطباء  ويعتقد 
املعدل  من  اأ�رشع  ت�صفى  جتعلها  ج� 
بالقلق،  �صع�راً  اأقل  اأنها  كما  الطبيعي، 

وميكن اأن تن�صى ب�صه�لة.

ت�صميم  على  الرو�س  املهند�ص�ن  يعمل 
مروحية جديدة ل�حدات �صالح املظليني، 
مط�رة  ن�صخة  ت�صبح  اأن  �صاأنها  من 
ملروحيتي »مي-24« و«مي-35« الرو�صيتني 
وقال م�صدر يف جممع ال�صناعات احلربية 
ال�حدات  اإن  »تا�س«،  ل�كالة  الرو�صية 
املظليني  ل�صالح  التابعة  ج�ا  املحم�لة 
بـ  ي�صمى  مبا  م�صتقبال  �صتتزود  الرو�صي، 
اإىل  م�صريا  القتالية«،  املظليني  »مروحية 
ت�صميمها  �صيتم  اجلديدة  املروحية  اأن 
و«مي- »مي-24«  مروحيتي  اأ�صا�س  على 
خ�ص��صيات  باحل�صبان  االأخذ  مع   ،»35
اأن  امل�صدر  واأو�صح  املظليني  �صالح 
امل�صتقبل  يف  �صت�صكل  املروحية  تلك 
�صالح  يف  املروحيات  اأ�صط�ل  اأ�صا�س 
املظليني، ومن بينها املروحيات اخلا�صة 

واال�صتطالع  والقيادة  النقل  ومروحيات 
ويفرت�س  االإلكرتونية  احلرب  ومروحيات 
ح�صب  املروحيات،  تلك  كل  تعمل  اأن 
امل�صدر، مرتبطة بحقل معل�ماتي م�حد 

وبقيادة م�حدة.
اقرتحت  الدفاع  وزارة  اإن  امل�صدر  وقال 
تط�ر  اأن  املظليني  �صالح  قيادة  على 
يف  امل�صتخدمة  »مي-24«  مروحيات 
وذلك  »مي-35«،  م�صت�ى  حتى  وحداتها 
جديد  جيل  من  مبروحيات  التزود  قبل 
ت�صتخدمها  التي  »مي-8«  مروحيات  اأما 
وحدات �صالح املظليني حاليا، فيفرت�س 
اأن تط�ر حتى م�صت�ى مروحية »مي-8 اأم 
اأخذا  ت�صنيعها  مت  التي  اإن«،  �صا-يف  تي 
�صد  �ص�ريا  يف  املعارك  خربة  باالعتبار 

االإرهابيني.
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امل�صيلة 

مناو�صات تنتهي 
بجرمية قتل يف 
حمام ال�صلعة 

والية  �صمال  ال�صلعة  بلدية حمام  �صكان  اهتز 
راح  ب�صعة  قتل  جرمية  وقع  على  امل�صيلة 
تلقيه  بعد  �صنة   26 .ع(  )م  ال�صاب  �صحيتها 
طعنات قاتلة ب�ا�صطة �صكني من طرف اجلاين 
الذي مل يتجاوز من عمره 20 �صنة، اإثر خالف 
يف  جرت  وقعت  التي  اجلرمية  بينهما  ن�صب 
ن�صب  حينما  م�صاء  اخلام�صة  ال�صاعة  حدود 
�صجار بني ال�صحية واجلاين قبل اأن يقدم هذا 
االأخري على طعن غرميه ب�ا�صطة خنجر ويفّر 
بعدها نح� وجهة غري معل�مة، تاركا ال�صحية 
اإىل  ال�صحية  نقل  مت  حيث  دمائه  يف  غارقا 
م�صت�صفي  ايل  وبعدها  ال�صلعة  حمام  عيادة 
اأنفا�صه  لفظ  حيث  بامل�صيلة  الزهراوي 
م�صالح  فيه  فتحت  الذي  ال�قت  يف  االأخرية 

االأمن حتقيقا يف اجلرمية ملعرفة اأ�صبابها .
عبدالبا�صط بديار

يف حادث مرور  جنوب تلم�صان

اإ�صابة 10 اأطفال  
من فوج ك�صفي 

بجروح متفاوتة 
من  الرابط    22 رقم  ال�طني  الطريق  �صهد 
اإثر  خطري  مرور  حادث  �صبدو  و  تلم�صان 
ا�صطدام  �صاحنة تابعة لق�ات حر�س احلدود  
تقل  كانت  ك�ا�صرت   ن�ع طي�طا   مبركبة من  
ف�جا من الك�صافة االإ�صالمية ما اأدى اإىل اإ�صابة 
10 اأطفال بجروح متفاوتة  اخلط�رة ح�صب ما 
علم من مدير احلماية املدنية ل�الية تلم�صان 
بلقا�صم براهيمي . احلادث الذي وقع مبنعرج 
باملدخل  خطري على م�صت�ى قرية احلباالت 
ال�صمايل لبلدية �صبدو  40 كلم جن�ب تلم�صان 
مل�صالح  االأولية  التحقيقات  واأ�صارت   هذا   ،
اأن  ال�صبب يع�د اإىل  ت�صاقط  الدرك ال�طني 
االأمطار اخلفيفة و�صع�بة  املنعرج ، هذا وقد 
مت نقل امل�صابني اإىل م�صت�صفى �صبدو من قبل 
على  تدخلت  التي  املدنية   احلماية  م�صالح 

جناح ال�رشعة اإىل مكان احلادث.
تلم�صان حممد بن ترار

ن�صرية خا�صة

اأمطار رعدية مرتقبة 
بالعديد من وليات اجلنوب 
ال�طني  للدي�ان  خا�صة  ن�رشية  اأفادت 
اأمطارا  اأن  اأم�س ال�صبت،  لالأر�صاد اجل�ية، 
واليات  �صتخ�س  برع�د  اأحيانا  م�صح�بة 
اجلن�ب و اأو�صح البيان اأن االأمطار �صتخ�س 
يف البداية واليات ب�صار و اأدرار و هذا ابتداء 
من اأم�س ال�صبت على ال�صاعة 12 زواال اإىل 
غاية الي�م االأحد على ال�صاعة 12 زواال على 
اأو تف�ق  اأن تبلغ كمية االأمطار املت�صاقطة 

حمليا 30 ملم.
الحقا  االأمطار  مت�س  اأن  املرتقب  من  و 
واليات البي�س و جن�ب النعامة و االغ�اط 
ال�صبت  اأم�س  من  ابتداء  هذا  و  غرداية  و 
على  االأحد  ي�م  اإىل  �صا   18 ال�صاعة  على 
ال�صاعة 12 زواال على اأن تبلغ كمية االأمطار 
وفق  ملم،   25 حمليا  تف�ق  اأو  املت�صاقطة 

ذات البيان. 
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