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الرئي�س ي�شتجيب لنداء ال�شعب

تاأجيل الرئا�سيات 
و عدم الرت�سح 

للخام�سة

.          بـــــدوي وزيـــرا اأول و لعمامرة نائبا له           
.          ت�شكيل حكومة كفاءات وطنية

.         اأويحيى يقدم ا�شتقالة حكومته                       
.        الفريق قايد �شالح يقدم تقريرا عن الو�شع الأمني للرئي�س

�س24



يو��ضل �ملر�ضحون �جلز�ئريون يف �إبهار �أع�ضاء جلنة 
»�آر�ب غوت تالنت« �خلا�ضة باكت�ضاف �ملو�هب وتبثها 

�ملت�ضابق  متكن  حيث  �ضي«،  بي  »�أم  قناة  �أ�ضبوعيا 
حفيظ �ضور من �إقناع ثالثي �للجنة علي جابر، �أحمد 

حلمي وجنوى كرم من خالل و�ضلة �لرق�ص �لتي قّدمه 
وتاأهل �إىل �ملرحلة �لثانية من �لربنامج.

 من�صب جديد لروراوة
 باالحتاد العربي

�لفاف  لرئي�ص  جديدة  مهمة  �لقدم  لكرة  �لعربي  �الحتاد  �أ�ضند 

�ملنظمة  �للجنة  ر�أ�ص  على  عينه  بعدما  رور�وة  حممد  �ل�ضابق 

للبطوالت، حيث ك�ضف بيان �لهيئة �لكروية �لعربية عن منح رور�وة 

�للجنة ومت تعيني معت�ضم جعفر نائبا له يف �ضل�ضلة  من�ضب رئي�ص 

�لتعيينات لعدد من �للجان �لتي مت �الإعالن عنها �أوالأم�ص.

                                           ال�شبكة الرباجمية للتلفزيون اجلزائري

   اختفاء ح�صة حوار ال�صاعة لفريدة بلق�صام

جزائري يبهر اأع�صاء جلنة اآرب غوت تالنت

خبر في 
صورة

النادي الوطني للجي�س ببني م�شو�س 

ملتقى وطني حول االأخطار الكربى و تدخل 
اجلي�ش الوطني ال�صعبي خالل الكوارث 

غليزان

احلمادنة تغرق و�صط 
مياه البحر املحالة

حالة من �ال�ضتياء و�لتذمر عا�ضتها �ضكان بلدية �حلمادنة بوالية غليز�ن 
جر�ء �لت�رسبات �ملتكررة ملياه �لبحر �ملحالة و�لتي غمرت بيوت �لعديد 

من �ل�ضكان ال �ضيما �لقاطنني مبركز �ملدين وحي �لطول وحي 05 جويلية  
�ل�ضكان �ملت�رسرون عربو� عن تذمرهم و��ضتيائهم ملثل هاته �لت�رسبات 

�ملتكررة �لتي كانت لها �أثار �ضلبية على حياتهم وت�ضببت يف �إتالف �أفر�ضة 
و�أغطية ولو�زم خمتلفة �ل�ضكان �ملت�رسرون ت�ضامنو� مع بع�ضهم �لبع�ص 

الإخر�ج مياه �لبحر �ملت�رسبة و�لتي غمرت �لبيوت و�حلجر�ت وح�ضب �لعديد 
من �ملت�رسرين فاإنهم ينا�ضدون و�يل �لوالية �لتدخل عاجال لدى م�ضالح 

مديرية �لري لتد�رك �الأو�ضاع �لتي �آلت �إليها �ملنطقة بفعل �لت�رسبات ويف 
نف�ص �ل�ضياق علمنا من م�ضالح �لد�ئرة �حلمادنة �أن رئي�ص �لد�ئرة تنقل �إىل 
مكان وقوع �لت�رسبات ووعد �ل�ضكان بعدم تكر�رها م�ضتقبال ،�جلدير بالذكر 

�ن �لعملية تعد �لثالثة من نوعها يف �قل من �ضهر و�حد. 
ق  م

بني 10 اإىل 11 مار�س 2019

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 7 اأ�صخا�ش

خالل �لفرتة �ملمتدة بني 10 �إىل 11 مار�ص 2019 و �إىل غاية �ضبيحة 
�أم�ص على �ل�ضاعة �لثامنة �ضباحا )�أي خالل 24 �ضاعة �الأخرية( 
�ضجلت وحد�ت �حلماية �ملدنية 2523  تدخل يف عــدة مناطق 

خمتلفة من �لوطن وهذ� على �إثر تلقي مكاملات �ال�ضتغـاثة من  
طرف �ملو�طنني، هذه �لتدخالت �ضملت خمتلف جماالت �أن�ضطة 

�حلماية �ملدنية �ضو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، 
�الإجالء �ل�ضحي، �إخمــاد �حلر�ئق و �الأجهزة �الأمنية ...�لخ. على 

هذ� �لنحو �ضجلت عدة حو�دث مرور منها 07 �الأكرث دموية ت�ضببت 
يف وفاة 07 �أ�ضخا�ص يف مكان �حلو�دث و�إ�ضابة 03 �أخرين بجروح 

متفاوتة �خلطورة، مت �إ�ضعافهم يف مكان �حلو�دث ثم نقلهم ملختلف 
�مل�ضت�ضفيات �ملحلية، �أثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى والية  �أم 

�لبو�قي  بوفاة 02 ��ضخا�ص و�إ�ضابة 04 �أخرين بجروح متفاوتة 
�خلطورة، على �إثر 02 حو�دث مرور �حلادث �الأول وقع على �لطريق 

�لوطني رقم 10 ببلدية ود�ئرة �ل�ضقو�ص، �حلادث �لثاين وقع على 
�لطريق �لوطني رقم 80 ببلدية بري�ص د�ئرة عني �لبي�ضاء.

ح�ضة  �ختفت  �ملعتاد  غري  على 
حو�ر �ل�ضاعة من �ل�ضبكة �لرب�جمية 
للتلفزيون �جلز�ئري و �لتي تن�ضطها 
�أين  بلق�ضام  فريدة  �الإعالمية 

من  كبري�  عدد�  فيها  ��ضت�ضافت 
�ملدر�ء  و  �حلكومية  �ل�ضخ�ضيات 
�لوطنية  للموؤ�ض�ضات  �لعامني 
�لكربى ،و طرح متابعون ت�ضاوؤال عن 

�حل�ضة  بث  عدم  �رتباط  �إمكانية 
بقر�ر �ملن�ضطة فريدة بلق�ضام عدم 
جتنبا  �حلالية  �لفرتة  يف  �لظهور 

النتقاد�ت �لر�أي  .

بالنادي  �الثنني،  ،�أم�ص  �نطلقت 
م�ضو�ص  ببني  للجي�ص  �لوطني 
ملتقى  ��ضغال  �لعا�ضمة(  )�جلز�ئر 
و  �لكربى  »�الأخطار  حول  وطني 
�ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ص  تدخل 
و�لذي   « �لكو�رث  وقوع  خالل 
على  �لوطني  �لدفاع  وز�رة  تنظمه 

مدى يومني ، ح�ضب بيان �لوز�رة.
�لنادي   « �ن  �لبيان  ذ�ت  �و�ضح  و 
م�ضو�ص  ببني  للجي�ص  �لوطني 

،�حت�ضن ،�ليوم 11 مار�ص 
�لوطني  �مللتقى  �أ�ضغال   ،  2019
�لوطني  �لدفاع  وز�رة  تنظمه  �لذي 
تدخل  و  �لكربى  »�الأخطار  حول 
خالل  �ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ص 

وقوع �لكو�رث ».
�أن«�أ�ضغال  �مل�ضدر  ذ�ت  �أ�ضاف  و 

يومني  يدوم  �لذي  �مللتقى  هذ� 
،�فتتحت ،با�ضم �لفريق نائب وزير 
�أركان  رئي�ص   ، �لوطني  �لدفاع 
من   ، �ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ص 
رئي�ص   ، عكروم  علي  �للو�ء  طرف 
الأركان  �الإمد�د  و  �لتنظيم  د�ئرة 
بح�ضور  �ل�ضعبي،  �لوطني  �جلي�ص 
�إطار�ت من وز�رة  �لدفاع �لوطني 
�لدو�ئر  خمتلف  عن  ممثلني  و 
�لوز�رية و �لهيئات �ملدنية �ملكلفة 
و  �لكربى  �الأخطار  من  بالوقاية 

ت�ضيري �لكو�رث يف �جلز�ئر«.
 -- �الأ�ضغال  هذه  �ن�ضبت  قد  و 
ح�ضب بيان �لوز�رة --«حول عر�ص 

حاالت حقيقية للكو�رث 
و تناولت خمتلف �مل�ضائل �ملتعلقة 
و  �جلز�ئر  يف  �لكربى  باالأخطار 

�لوطني  �جلي�ص  تدخل  كيفيات 
و   ، �حلاالت  هذه  مثل  يف  �ل�ضعبي 
�الإطار  على  �ل�ضوء  بت�ضليط  ذلك 
�لقانوين �مل�ضري لها و كيفية �لوقاية 
منها ، مع �إبر�ز م�ضاهمات �جلي�ص 
�لوطني �ل�ضعبي يف عمليات �الإنقاذ 

و تقدمي �مل�ضاعدة للمت�رسرين ».
�نه«�ضي�ضمح  �مل�ضدر  ذ�ت  �أ�ضار  و 
و  �خلرب�ت  بتبادل  �مللتقى  هذ� 

�ملعارف يف جمال 
يكفل  مبا  �لكربى  �لكو�رث  ت�ضيري 
ترثى  عملية  مقرتحات  تقدمي 
�ملخ�ض�ضة  �لتدخل  خمططات 
�لنقائ�ص  ،تد�رك  للكو�رث 
ترقية   ، �لت�ضيري  يف  �مل�ضجلة 
كذ�  و  �لع�ضكري   - �ملدين  �لتعاون 

رفع قدر�ت �لتدخل ».

قائمة اأكرب م�شتوردي الأ�شلحة يف العامل

اجلزائر يف املرتبة اخلام�صة مب�صرتيات ن�صبتها %4.4
�أن  �ل�ضالم،  الأبحاث  �ضتوكهومل  معهد  ك�ضف 
من   %30 نحو  على  ��ضتاأثرت  �لعربية  �لدول 
 ،2018-2014 خالل  �ل�ضالح  مبيعات  �إجمايل 
�لفرتة  �الأ�ضلحة خالل هذه  ز�دت مبيعات  �إذ 
وقالت  بـ2009–2013.  مقارنة   %7.8 بن�ضبة 
 )SIPRI( در��ضة �ضادرة عن معهد �ضتوكهومل
لالأ�ضلحة  م�ضتورد  كاأكرب  �ل�ضعودية جاءت  �إن 
�إذ  و2018،   2014 بني  �لفرتة  �لعامل خالل  يف 
خالل  ع�ضكرية  ومعد�ت  �أ�ضلحة  ��ضتوردت 
�إجمايل  من   %12 بن�ضبة  �ملذكورة  �لفرتة 
يف  تليها  �أجمع.  للعامل  �مل�ضدرة  �الأ�ضلحة 

�ملرتبة �لثانية �لهند مب�ضرتيات بلغت ن�ضبتها 
فم�رس   نف�ضها،  �لفرتة  تلك  خالل   %9.5
مب�ضرتيات  �أ�ضرت�ليا  ثم  ومن   ،%5.1 بن�ضبة 
بلغت ن�ضبتها 4.6%، بينما جاءت �جلز�ئر يف 
 .%4.4 ن�ضبتها  مب�ضرتيات  �خلام�ضة  �ملرتبة 
كذلك �أ�ضارت �لدر��ضة، �إىل �أن تدفق �الأ�ضلحة 
خالل  �رتفع  �الأو�ضط  �ل�رسق  منطقة  �إىل 
2014 و2018 بن�ضبة 87%، فيما �ضهدت مناطق 
نتيجة  ذلك  وياأتي  تر�جعا،  �لعامل  يف  �أخرى 
�ل�رس�عات و�لنز�عات �لتي ت�ضهدها دول عدة 

يف منطقة �ل�رسق �الأو�ضط.
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املخا�ض الع�صري للرئا�صيات يتوا�صل

بني الندوة الوطنية "املحتومة " وفر�ضية " الإلغاء " ال�ضعيفة
.        ما بني 6اىل 10مرت�صحني للنجاة من مق�صلة املجل�ض الد�صتوري         .         م�صادر تتوقع ظهور الرئي�ض باملجل�ض الد�صتوري قريبا

ع�صام بوربيع

وقد خرج اأم�س حمامو العا�صمة 
يف وقفة �صلمية اأمام جمل�س ق�صاء 
ق�صاة  نظم  وكذلك   ، العا�صمة 
بجاية وقفة �صد العهدة اخلام�صة 
يف  املعار�صة  نواب  اأعلن  فيما   ،
جل�صات  مقاطعة  لهم  بيانات 
اأم�س االثنني معلنني ت�صامنهم مع 
احلراك ال�صعبي ورف�صهم للعهدة 
اآخر  بيان  وكذلك   ، اخلام�صة 
على  احلفاظ  اأجل  من  للأئمة 
بعيدة  وبقائها  الدنية  املوؤ�ص�صة 
ياأتي  و حيادية عن ما يجري . و 
دورية  اجتماعات  ظل  يف  هذا 
ال�صلطات  و  القرار  الأ�صحاب 
خمارج  اإيجاد  اأجل  من  العليا 

،ودرا�صة خمتلف  توافقية  وحلول 
املطالب ال�صعبية ، وكذلك درا�صة 
ال�صعبي  احلراك  هذا  م�صادر 
يف  هذا  ياأتي  كما   . حقيقيته  و 
الرئي�س  عودة  عن  احلديث  ظل 
اجلزائر  اىل  اأم�س  اأول  بوتفليقة 
، و اختلفت التوقعات و امل�صادر 
حول املرحلة القادمة ، ففيما ترى 
�صتجرى  االنتخابات  اأن  م�صادر 
يف وقتها املحدد ، و اأن االأ�صا�س 
هو عقد ندوة وطنية والتي ح�صب 
و   ، منها  منا�صة  ال  م�صادرنا 
�صيتطلب  االأمر  اأن  ح�صبها  التي 
�صنة اأو �صتة اأ�صهر ، ترى م�صادر 
االنتخابات  اأن  باملوازاة  اأخرى 
يجري  اأنه  و  وقتها  يف  جترى  لن 
االنتقالية  حكومة  اإىل  التح�صري 

يقودها  اأن  جدا  املمكن  من 
رئي�س احلكومة ال�صابق اأحمد بن 
بيثور ، وهو ما يتطابق مع الكثري 
من الت�رسيبات الأ�صماء على غرار 
 ، لعمامرة  و  االإبراهيمي  خل�رس 
اال اأن هذه تبقى جمرد ت�رسيبات 
. وتذهب بع�س امل�صادر اإىل اأبعد 
من هذا بالقول اأن الندوة الوطنية 
ال منا�صة منها و اأنها اأمر حمتوم 
و�صيتم عقدها يف جميع االأحوال 
عبد  الرئي�س  اأن  اىل  م�صرية   ،
العزيز بوتفليقة �صيظهر قريبا يف 
�صيوقع  اأين  الد�صتوري  املجل�س 
على امللف ، لكن ح�صب اإ�صارات 
امل�صاألة  فاإن  امل�صدر  هذا 
من  اأ�صهر  �صتة  اأو  ب�صنة  مرتبطة 
التي   ، الوطنية  الندوة  هذه  اأجل 

يف  وا�صعة  تغيريات  �صريافقها 
النظام ، كما مل ت�صتبعد تغيريات 
وجوه  وبعث  الهياكل  خمتلف  يف 
باملوازاة  و   . ال�صاحة  جديدة يف 
اأن  اأخرى  م�صادر  ترى  هذا  من 
ل18اأفريل  الرئا�صية  االنتخابات 
لن تكون ، وت�صري اإىل بداية طرح 
فكرة حكومة انتقالية يف ال�صاحة 
مثلما اأ�رسنا قد يقودها احمد بن 
اأن هذه  اإال   ، اأخرى  بيتور ووجوه 
الفر�صيات تبقى �صعيفة ، ال�صيما 

مع اإرادة ال�صنة اأو ال�صتة اأ�صهر
،مع  ت�رسيبات  هذا  كل  ويبقى 
م�صادقة  تاريخ  13مار�س  اقرتاب 
ملفات  على  الد�صتوري  املجل�س 
حيث   ، للرئا�صيات  املرت�صحني 
الرئي�س  ملف  م�صادر مترير  تتوقع 

منه  الهدف  يبقى  الذي  و  بوتفليقة 
هو الندوة الوطنية التي تاأخذ �صيغة 
فيما   ، البلد  حول  مو�صعة  ندوة 
ت�صري اىل �صقوط العديد من اأ�صماء 
مبق�صلة  للرئا�صيات  املرت�صحني 
بقاء  متوقعة   ، الد�صتوري  املجل�س 
6 اأو 10مرت�صحني للرئا�صيات . ويف 
م�صتمرا  ال�صارع  يبقى  هذا  كل  ظل 

يف عملية ال�صغط ال�صعبي من خلل 
و االحتجاجات  ال�صلمية  امل�صريات 
نظام  اأن  ترى  م�صادرنا  اأن  اإال   ،
النوع  من  لي�س  املتما�صك  احلكم 
الذي يتنازل ب�صهولة وبهذه ال�رسعة 
، لكن النظام ي�صتمع جيدا ملطالب 
يتم  الذي  الوقت  ويعرف  ال�صعب 

التفاعل معها .

وزير العدل الطيب لوح

ال�ضلطة الق�ضائية بعيدة 
عن التجاذبات ال�ضيا�ضية

تنديدا بالتعليمات الإدارية التي تلزم بها الوزارة الأئمة

املجل�س امل�ضتقل 
للأئمة يلتحق باحلراك
       .      وقفة احتجاجية اليوم اأمام املجل�ض الد�صتوري

جدد  اإحتجاجهم   يجددون  املحامون 
املحامون احتجاجهم يف معظم املحاكم 
وقفات  الواليات  يف  الق�صاء  وجمال�س 
احتجاجية، حيث قاموا مبقاطعة جل�صات 
معربين  االأم�س،  مربجمة  كانت  التي 
لرت�صح  رف�صهم  على  وقفتهم  خلل  من 
�صعارات  حتت  اأخرى،  لوالية  الرئي�س 
ما�صي  »جمهورية  اخلام�صة«،  للعهدة  »ال 
من  الع�رسات  االأم�س  ونظم  مملكة«. 
جمل�س  اأمام  اإحتجاجية  وقفة  املحامني 
من  راف�صني  روي�صو،  يف  العا�صمة  ق�صاء 
خام�صة،  لعهدة  الرئي�س  تر�صح  خللهم 
الد�صتور  بتطبيق  ب�رسورة  مطالبني 
العزيز  عبد  الرئي�س  تر�صح  ملف  ورف�س 
املزمع  الرئا�صية  للنتخابات  بوتفليقة 
ان�صم  كما   ،2019 اأفريل   18 يف  اإجراوؤها 
للوقفة كتاب ال�صبط وموظفون يف جمل�س 

ق�صاء العا�صمة يف وقت الحق للوقفة.

على القا�صي اللتزام باحلياد 
وال�صتقاللية

من جهته وزير العدل حافظ االختام الطيب 
لوح، اأكد ال�صلطة الق�صائية بعيدة كل البعد 
الق�صاة  داعيا  ال�صيا�صية،  التجاذبات  على 
االلتزام  ب�رسورة  الق�صاة  على  ب�رسورة 
باملبادئ املن�صو�س عليها املتعلقة بواجب 
وال�صلوكيات  ال�صبهات  واتقاء  التحفظ 
املا�صة بحياد القا�صي وا�صتقلليته. رف�س 
الوزارة  مبقر  األقاها  كلمة  يف  لوح  الطيب 
اإقحام العدالة يف احلياة ال�صيا�صية، موؤكدا 
يف  للت�رسف  قابلة  غري  اأمانة  العدالة  اأن 
االأ�صباب وامل�صببات، مو�صحا باأن ال�صلطة 
التجاذبات  على  البعد  كل  بعيدة  الق�صائية 
والروؤى.  امل�صارات  وتعدد  ال�صيا�صية، 
يتعلق بامل�صريات املناه�صة لرت�صح  وفيما 
املتحدث  دعا  اأخرى،  لوالية  الرئي�س 
ال�صعب للتلحم من اأجل �صد كل حماوالت 
املجبولون  »اجلزائريون  قائل  االخرتاق، 
هذه  جتاوز  على  قادرون  التلحم  على 
املكا�صب  وتعزيز  احل�صا�صة،  املراحل 
من  الوطن  �صلمة  اأهمها  املحققة، 

االخرتاق«.
 اإميان لوا�ض 

امل�صتقل  الوطني  املجل�س  ا�صتنكر 
ال�صوؤون  قطاع  وموظفي  للأئمة 
التعليمات  من  واالأوقاف  الدينية 
االإدارية التي تلزم بها الوزارة االأئمة، 
بقد�صية  امل�صا�س  ذلك  معتربا 
عن  معلنا  االإمام،  ومكانة  امل�صجد 
اأمام  اليوم  اإحتجاجية  وقفة  تنظيم 
الد�صتوري  رف�س املجل�س  املجل�س 
وموظفي  للأئمة  امل�صتقل  الوطني 
واالأوقاف  الدينية  ال�صوؤون  قطاع 
يف  واالأئمة  وامل�صاجد  االأئمة  اإقحام 
طريق  عن  فيها  املختلف  الق�صايا 
التعليمات االإدارية، معربا عن رف�صه 
املرفوعة  للمطالب  االإ�صغاء  لعدم 

خلل احلراك ال�صعبي.

الوطني  للمجل�س  بيان  واأو�صح 
قطاع  وموظفي  للأئمة  امل�صتقل 
اأن   ، واالأوقاف،  الدينية  ال�صوؤون 
الوقفة املزمع تنظيمها يف الغد على 
على  تاأتي  �صباحا،  العا�رسة  ال�صاعة 
تلزم  التي  االإدارية  التعليمات  خلفية 
اإىل  اأدت  والتي  االأئمة،  الوزارة  بها 
ومكانة  امل�صجد  بقد�صية  امل�صا�س 
البيان  دعا  اأخرى،  جهة  من  االإمام. 
على  اجلاد  احلر�س  اإىل  »امل�صوؤولني 
للحراك  احلقيقية  االأ�صباب  معرفة 
ملطالبه  واالإ�صغاء  املتزايد،  ال�صعبي 
الهروب  �صيا�صة  واجتناب  امل�رسوعة 

للأمام«.
 اإميان لوا�ض

اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية حاج ب�صري جيدور:

امل�ضريات ال�ضلمية وحدها الكفيلة باإحداث التغيري
ب�صري  حاج  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  دعا 
لـ«الو�صط«  جيدور من ت�رسيحات قدمها 
املدين،  الع�صيان  دعوات  عن  للبتعاد 
يعطي  اأنه  م�صبوهة خا�صة  دعوات  كونها 
لل�صلطة  تتيح  اأن  ميكن  �صلبية  انعكا�صات 
موؤكدا  احلراك،  �صد  الت�صعيد  مربرات 
الع�صيان  يرتبط  اأن  باملرة  يجوز  »ال  اأنه 
واحدة،  �صلة  يف  باالإ�رساب  املدين 
فين�رسف احلراك عن حتقيق اأهم مبادئه 

اإىل البحث عن لقمة العي�س«.
وحدها  ال�صلمية  امل�صريات  اأن  اأكد  كما 
كفيلة باإحداث التغيري املطلوب يف تعامل 
القوى املجتمعية مع النظام وقواه االأمنية 
ال�صلمية  �رسوط:   3 على  احلفاظ  عرب 

والدوام وال�صمولية.

اأول بخ�صو�ض دعوات 
الع�صيان املدين، ما هي 

 قراءتكم وانعكا�صاته
 على احلراك؟

للع�صيان  الدعوات  اأن  نتفق  اأن  اأوال يجب 
وغري  م�صبوهة  دعوات  تعترب  املدين 
�صبنب  لتوافر  وذلك  امل�صادر،  حمددة 

رئي�صني:
ال�صبب االأول: ورودها متقاطعة ومتعامدة 
مع ال�صورة الكلية للحراك يف ن�صقه العام، 
حيث مل ترد وال مرة واحدة يف �صعارات 
التي  الوطن  نقاط  كل  عرب  احلراك 
وطنية  �صخ�صية  له  تدعو  ومل  به،  ادثرت 
منذ  االإجماع  كان  فقد  ثوري،  ف�صيل  وال 
البداية ع�صية 22 فيفري 2019، �صواء عرب 
للحراك  املوؤطرة  االفرتا�صية  الف�صاءات 
والتن�صيقية  التنظيمية  االأن�صاق  عرب  اأو 
وبناء  الفعال  التن�صيق  على  العمل  لذات 
)ال�صمولية  هما:  اثنتني  خا�صيتني  على 
والعموم(  و)ال�صلمية  جهة  من  والتجرد( 
غياب  اإذا  فامللحظ  اأخرى،  جهة  من 
اأي اإ�صارة ملثل هكذا ت�رسف خلل ر�صم 

معامل احلراك.
انت�رست  التي  ال�رسعة  الثاين:  ال�صبب 
بل  تطبيقها،  اإىل  واملبادرة  بها  الفكرة 
من  بدًء  االأر�س  على  عيانا  وملم�صتها 
هذه  مار�س،   10 االأحد  يوم  �صبيحة 
االإتقان  وهذا  التن�صيق  وهذا  ال�رسعة 
باالإ�صافة اإىل عامل االنت�صار الرهيب البد 
اأنه موحي باأن يدا تعهدته واأنبتته )اقتبا�صا 

عن اأبي طالب بن عبد املطلب(.

ات�صم  اآخرا  عامل  له  اأ�صفنا  واإذا 
االن�صباطية  الع�صا  وك�رس  بالفو�صوية 
والكثيف  الكبري  اخلروج  يف  متثل  الذي 
ومدار�صهم  اأق�صامهم  من  للتلميذ 
وتنظيمهم مل�صريات حملت ذات �صعارات 
ت�صيريهم  منه  واالأخطر  تقريبا  احلراك 
�صوارع عدد من  الدوريات عرب  ي�صبه  ملا 
الإجبار  واالأغواط  مثل  كورقلة  املدن 
املحلت  واأ�صحاب  وال�صيادلة  التجار 
التهديد  طائلة  حتت  دكاكينهم  غلق  على 
على  جتاهله  ميكن  ال  هذا  كل  بالعنف، 
ومنظمة  م�صبوهة  جهة  عن  �صادر  اأنه 
وقوية اأي�صا. هذا الفعل اإن مل يتم تقوي�صه 
اأن يحمل  وك�رسه، فلبد  �رسيعا وحتييده 
الثوري  احلراك  على  خطرية  انعكا�صات 
ال�صارع  يتخذ  الذي  ال�صلمي  املطلبي 
انعكا�صاته  اأهم  له، وتربز  بيئة  املجتمعي 
 / اأوال  االآتي:  يف  احلراك  على  اخلطرية 
�صوف يعطي ال�صلطة مربرا لقمع احلراك 
لتجاوزه اخلطوط احلمراء التي مل يقرتب 
ال�صلطة  على  ي�صهل  ومنه  منها،  يوما 
التعامل الف�س مع امل�صريات اأو التجمعات 
العامة  بال�صكينة  االإخلل  مربر  حتت 
وتعري�س االأمن القومي للخطر من خلل 
مناكفة اجلهاز القانوين للدولة والتحري�س 

على العنف اأو العنف امل�صاد.
اأهم  من  احلراك  يجرد  اأن  / ميكن  ثانيا 
خلل  املثل  م�رسب  منه  جعلت  ميزة 
وردية  ب�صورة  ور�صمته  املا�صية  االأ�صابيع 
لدى الراأي العام املحلي واأك�صبته االحرتام 
ميزة  وهي  اخلارجي،  العام  الراأي  لدى 
عددا  يحيل  �صوف  فالع�صيان  »ال�صلمية«، 
من اأوجه احلراك اإىل املنحى الت�صعيدي 
اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  والبد  واال�صتفزازي، 

ا�صطدام باالأجهزة االأمنية ال حمالة.
غري  ب�صكله  املدين  الع�صيان   / ثالثا 
املدرو�س واملت�رسع واملر�صوم من دوائر 
اأجنبية عن احلراك، �صوف يجعل »اإ�صفينا« 
تعترب  فتئت  ما  والتي  احلراك  قوى  بني 
اخللف  فيدب  قوته،  اأ�صباب  اأهم  اأحد 
نحو  كل  املجتمع  اأفراد  وين�رسف  بينها 
وجهته من اأجل تاأمني قوته وقوت عياله، 
»اال�صتفراد«  مهمة  لل�صلطة  ي�صهل  مما 
الأنها  ال�صغرية  باملجموعات  اأو  باالأفراد 

باتت مفرقة وغري متحدة وال متجان�صة.

هل ترون اأن الدعوات 
امل�صاندة له عرب دعوات 

الإ�صراب كان ينبغي اأن 
تقت�صر على املوؤ�ص�صات 

العمومية بدل �صمل حركة 
التجارة؟

 الع�صيان املدين من وجهة نظر تعريفية 
اخل�صوع  »رف�س  باخت�صار  هو  اأكادميية 
�صلطة  ،اأو  تنظيم  ،اأو  الئحة  ،اأو  لقانون 
وهو  ظاملة«  ينتقدونها  من  عني  يف  تعد 
بذلك »عمل عام و�صلمي ويطبق يف اأغلب 
اأو يف  القانون  تغيري يف  االأحوال الإحداث 
�صيا�صة احلكومة«، فهو بهذا ال�صكل موجه 
العامة  االإدارة  مع  ال�صلبي  للتعاطي  فقط 
تطبيق  عدم  اأو  معار�صتها  خلل  من 
قوانينها ملا فيها من جور اأو تع�صف، وال 
يعني على االإطلق اأن يحمل ذات التعريف 
)االإ�رساب  اأو  )االإ�رساب(  يحمله  الذي 
بعلقات  مرتبط  االأخري  هذا  الأن  العام(، 
االأفراد  بعلقات  اأو  ببع�صهم  االأفراد 
ك�صخ�س  الدولة  مع  طبيعيني  كاأ�صخا�س 
باملرة  يجوز  ال  باملح�صلة،  معنوي. 
باالإ�رساب  املدين  الع�صيان  يرتبط  اأن 
عن  احلراك  فين�رسف  واحدة،  �صلة  يف 
حتقيق اأهم مبادئه وهو اإ�صقاط النظام اأو 
تغيريه اإىل البحث عن لقمة العي�س اأوال ثم 
النظر يف تعاملنا مع النظام القائم، وذلك 
لل�صعف الذي �صيكتنف البناء احلراكي من 

اأ�صا�صه.

كاأ�صتاذ علوم �صيا�صية ما 
هي اأبرز ال�صبل لتحقيق 

مطالب احلراك هل 
تنح�صر يف امل�صريات 
ال�صلمية اأم هناك ما 

يدعمها؟

كفيلة  وحدها  ال�صلمية  امل�صريات 
تعامل  يف  املطلوب  التغيري  باإحداث 
وقواه  النظام  مع  املجتمعية  القوى 
على  احلفاظ  ب�رسورة  لكن  االأمنية، 
ال�صلمية:  مبداأ  رئي�صة:  مبادئ  ثلث 
مع  تتعامل  املجتمعية  القوى  الأن 
ولي�صت  الدولة  ذات  داخل  النظام  قوى 
مرتبطة بحرب اأو نزاع بني قوى دولية. 
مبداأ الدوام: حيث يعطي الدوام ملمحا 
الطرف  لدى  �صورة  وير�صم  احتاديا 

على  احلراكية  القوة  بتوفر  االآخر 
الكفيل  وهو  الطويل(،  )النف�س  عامل 
امل�صادة  القوة  لدى  الهلع  باإحداث 
ال�صارع  حلراك  املقاومة  اأو  للتغيري 
التوزع وال�صمولية:  وهي ال�صلطة. مبداأ 
منت�رسا  احلراك  ي�صل  اأن  يجب  حيث 
اإىل  �رسقها  من  الدولة  اأجزاء  كل  يف 
فامللمح  وجنوبها،  �صمالها  ويف  غربها 
احلراك  تقريب  يف  ي�صاهم  ال�صمويل 
ال�صبغة  واإعطاءه  اأهدافه  حتقيق  من 
اأو  منطقة  يف  تركزه  بدل  الوطنية، 
اأكرث، فيك�صبه )النزعة اجلهوية( ويوجد 
املربر لل�صلطة من اأجل التعامل العنيف 
اأو حتى  ـو حتييده  وواأده  معه الحتوائه 

تقوي�صه.
 حاورته: �صارة بومعزة
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تتوا�صل اجلبهة الجتماعية يف ال�صغط على اأ�صحاب القرار ، حيث خرجت اأم�ض العديد من الفئات بداية من املحامني الذين اعت�صموا اأمام 
جمل�ض ق�صاء الروي�صو ، اإىل وقفة ق�صاة بجاية �صد اخلام�صة ، و اإعالن نواب املعار�صة يف الربملان عن مقاطعة جل�صات اأم�ض ، و ياأتي هذا يف ظل 

اجتماعات دورية لأ�صحاب القرار حول اإيجاد خمارج لتهدئة ال�صارع، وو�صع ورقة طريق وا�صحة لتجنب تفاقم الأمور .

غليزان 
ا�ضتقالة منتتخب ببلدية 

بلحلف من الفلن
علمت اجلريدة من م�صادر موؤكدة 
ان نائب باملجل�س ال�صعبي لبلدية 
قدم  ج  غليزان:ب  بوالية  حللف 
ا�صتقالته وب�صفة ر�صمية من نيابة 
التحرير  جبهة  وحزب  املجل�س 
الوطني معا حيث قرر هذا االخري 
ال�صعبي  احلراك  اىل  االن�صمام 
كما  اجلريدة  علمته  ح�صبما 
جلنة  ورئي�س  اخر  ع�صو  التحق 
بنف�س املجل�س من حزب االفلن 
وعلى ما يبدو ان االن�صقاقات من 
احلزب العتيد مل تتوقف عند هذا 

 �ض. حاحلد.



م�صرع تلميذ �أثناء حماولته تعليق 
�لر�ية �لوطنية يف ميلة

تويف اأم�س  التلميذ بركاين يا�سني البالغ 14 
اأثناء حماولته ت�سلق عمود كهربائي  عاما 
يف  بها  يتمدر�س  التي  املوؤ�س�سة  قرب 
حني  يف  العيد،  �سلغوم  دائرة  ملوك  عني 
�سعاد  ميلة  لوالية  الرتبية  مديرة  اأكدت 
اأن املتوفى مل يدخل  متو�سطة  فرام�سة 
زيتوين حممد �سباح االأم�س ورف�س رفقة 
دخول  التالميذ  من  اأخرى  جمموعة 

املوؤ�س�سة الرتبوية.

م�صعود بوديبة
�لنقابات و�جلماعات �لرتبوية ال 

عالقة لها

باالإعالم  املكلف  الوطني  االأمني  اأكد 
امل�ستقل  الوطني  للمجل�س  واالت�سال 
ثالثي  للقطاع  التدري�س  مل�ستخدمي 
االأطوار م�سعود بوديبة، باأن نقابات الرتبية 
لها  عالقة  ال  الرتبوية  اجلماعة  واأطراف 
م�سريات  ال�سارع يف  اإىل  التالميذ  بخروج 

منددة برت�سح الرئي�س لوالية اأخرى.
به  خ�س  ت�رصيح  يف  بوديبة  م�سعود  ترباأ 
التالميذ  اإخراج  دعوات  من  »الو�سط« 
الرتبية  نقابات  باأن  موؤكدا  ال�سارع،  اإىل 
واجلماعة الرتبوية ال عالقة لها بذلك ومل 
انعكا�سات  حمذرا  احلراك،  لهذا  تدعوا 
خروج التالميذ اإىل ال�سارع، م�سريا باأنهم 
اأكرث عر�سة لالإ�ستغالل يف ظل  �سيكونون 

عدم �سمان  حمايتهم .   

�أحمد خالد
�أطر�ف جمهولة  �أخرجت �لتالميذ  

لل�صارع 

رف�س رئي�س جمعية اأولياء التالميذ اأحمد 
يف  املدر�سة  و  التالميذ  اإقحام  خالد 
احلياة ال�سيا�سية، حممال م�سوؤولية خروج 
التالميذ يف م�سريات عرب خمتلف واليات 
الوطن اإىل اأولياء التالميذ، متهما اأطراف 
يف الفاي�سبوك بتحري�س التالميذ وحثهم 

على اخلروج اإىل ال�سارع يف م�سريات.
به  خ�س  ت�رصيح  يف  خالد  اأحمد  اأكد 
جمعية  موقف  باأن  »الو�سط«  جريدة 
راف�سة  وهي  وا�سح  التالميذ  اأوليات 
باأن  موؤكدا  ال�سارع،  اإىل  التالميذ  خلروج 
»املدر�سة لي�ست خمربا �سيا�سيا ليتم زجها 
يف امللف ال�سيا�سي، ونحن �سد ا�ستعمال 

التالميذ يف اأغرا�س غري تربوية«.
اأولياء  املتحدث  مت�سل، حمل  �سياق  ويف 
املدراء  و  االأ�ساتذة  بع�س  و  التالميذ 
ال�سارع،  اإىل  التالميذ  خروج  م�سوؤولية  
جانب  يتحملون  االأولياء  باأن  معتربا 
ملزمون  م�سوؤولني  الأنهم  امل�سوؤولية  من 
ال�سن،  هذا  يف  اأبنائهم  يف  بالتحكم 
م�سيفا » اأي�سا  بع�س االأ�ساتذة و املدراء 
ق�رصوا يف واجبهم خوفا من املجهول و  

االعتداءات«.
من  التالميذ  اإىل  نداء  املتحدث  ووجه 
الثالثة  ال�سنة  اإىل  ابتدائي  االأوىل  ال�سنة 
الثانوي ب�رصورة االلتزام مبقاعد الدرا�سة 
الأهلها،  ال�سيا�سة  وترك  العلم  لطلب 
اإىل  التالميذ  اإخراج  خماطر  من  حمذرا 
ال�سارع، داعيا االأولياء اإىل مرافقة اأبنائهم 
خالد  اأحمد  واأكد  ميدانيا.  ومتابعتهم 
املدر�سة اجلزائرية عمومية جمانية  باأن 

مثل  من  املت�رصرون  هم  ال�سعب  واأبناء 
هذه ال�سلوكيات، م�سريا باأن  اأبناء االأغنياء 
ويف  اخلارج  يف  يدر�سون  وامل�سوؤولني 
من  ين�رصوا  لن  لهذا  اخلا�سة،  املدار�س 
من  العديد  عرفتها  التي  امل�سريات  هذه 

واليات الوطن لتالميذ الثانويات.

حممد بو�صياف
 ال ميكن الأحد �أن يوظف �أبناءنا 

الأجندته �ل�صيا�صية

بو�سياف  ال�سيا�سي حممد  رف�س املحلل 
الإخراج  الو�سط  به  خ�س  ت�رصيح  يف 
يف  واإقحامهم  مدار�سهم  من  التالميذ 
متعددة  اأطراف  متهما  ال�سيا�سية،  اللعبة 
اجل  من  وركوبه  منه  اال�ستفادة  مبحاولة 

التموقع يف املرحلة القادمة.
ميلك  اأحد  ال  باأنه  بو�سياف  حممد  اأكد 

مدار�سهم  من  التالميذ  اإخراج  يف  احلق 
مو�سحا  ال�سيا�سية،  اللعبة  يف  واإقحامهم 
التاأمني  اإىل  يحتاجون  التالميذ  باأن 

وحماية من هذه املمار�سات.
 واتهم املتحدث جهات متعددة وخمتلفة 
مبحاولة اال�ستفادة من احلراك وركوبه من 
اجل التموقع يف املرحلة القادمة، قائال:« 
اجلزائريون  مادام  اإليه  دعا  من  اليهم 
ا�ستجابوا له واقتنعوا ب�سعاراته وهم اليوم 
يبحثون عن اجابات �سافية تتنا�سب وحجم 
تطلعاتهم وطموحاتهم، لكن عجز احلراك 
على بلورة مقرتح جتمع عليه كل الف�سائل 
التي �ساركت فيه، وهو يف حد ذاته نتيجة 
�سلبية لتخفي اجلهات التي اأعلنت ودعت 
حللول  ي�ستجيب  االآن  وال�سارع  للحراك، 
الرحلة  موا�سلة  على  جمرب  اأو  ال�سلطة 
يحمد  ماال  اىل  به  تنتهي  وقد  املجهولة 

عقباه«. 

والية  مدار�س  خمتلف  اأم�س  نهار  �سهدت 
اللذين  للتالميذ  جماعية  هجرة  تلم�سان 
ملقاطعة  ال�سعبي  احلراك  فر�سة  ا�ستغلوا 
اأقدم   حيث   ، بال�سارع  وااللتحاق  الدرا�سة 
الع�رصات من تالميذ املدار�س على اخلروج 

املظاهرات  يف  حبا  لي�س    ، ال�سارع  اإىل 
بحكم اأنهم ق�رص  بقدر ما  وجدوها فر�سة 
هذا   ، الدرا�سة   مقاعد  على  التخلي  يف 
والثانويات  املتو�سطات  تالميذ  �سار  وقد 
يف  ال�سارع   يف  تلم�سان  بلديات  مبختلف 

باملدار�س  عادية  الدرو�س  كانت  حني 
االبتدائية .

بلقايد  بكر  اأبي  جامعة  م�ستوى  وعلى 
رف�س الع�رصات من االأ�ساتذة وطلبة معهد 
البيولوجيا اخلروج يف عطلة وبا�رصوا عملية 

الدرو�س عادية  حيث التحق الطلبة ب�سفة 
عادية مبدرجاتهم ، من جهة اأخرى فتحت  
بفعل  للطلبة  اأبوابها  اجلامعية  االقامات 

تعليمة املدير العام  للخدمات اجلامعية
 حممد بن تر�ر

على  املحامني  من  املئات  اأم�س  نهار  اأقدم 
م�ستوى حماكم  جمال�س الواليات الغربية  على 
،�سيدي  �سلف،  تلم�سان   ، وهران  غرار 
غليزان   ، �سعيدة  متو�سنت  ،  عني  بلعبا�س  ، 
مقاطعة  على  وم�ستغامن  مع�سكر  تيارت  ،   ،
ثالثة  ملدة  اإ�رصاب  يف  اجلل�سات  والدخول 
وقفات  تنظيم  مع  ال�سعبي  للحراك  اأيام دعما 
احتجاجية االأمر الذي اأدى اإىل تعطل  م�سالح 
املتقا�سني خا�سة من  املحبو�سني واملتابعني 
اال�ستعجالية  الق�سايا  وكذا  جنائية  بق�سايا 
�ساعة،  اإىل  �ساعة  من  الف�سل  ت�ستوجب  التي 
على  ال�سغط  يف  خلق  االحتجاج  ت�سبب  كما 
اجلل�سات  يف  اجلدولة  واالكتظاظ  م�سالح 
املحامني  رف�س  وهران  ففي  املقبلة  . 
املحاكم  م�ستوى  باجلل�سات على  االلتحاق 

وقفة  نظموا  حيث   ، الق�سائي  واملجل�س 
زبائنهم  تاه  الذي  الوقت  يف   ، احتجاجية 
موكليهم  اأن  حني  يف  املحاكم  اأروقة  بني 
للتاأجيل  طالبني  بني  املحبو�سني  انق�سموا 
من  الدفاع وهناك  بحق  ب�سبب  مت�سكهم 
اختار التخلي على الدفاع  لتفادي ق�ساء فرتة 
اإ�سافية بال�سجن دون حماكمة  يف حني رف�س 
حمامو م�ستغامن االلتحاق باجلل�سات ما اأرغم 
كان  الذي  الوقت  يف  التاأجيل  على  الق�ساة 
م�ستوى  وعلى  احتجاجية  وقفة  يف  املحامني 
جمل�س ق�ساء تلم�سان �سل ما يزيد عن 1000 
باالإ�سافة  ال08  حمامي  حماكم  الوالية 
تنظيم  مع  االإدارية  واملحكمة  املجل�س  اإىل 
الذي  االأمر  املجل�س  اأمام  االحتجاجية  وقفة 
تاأجيل  الق�سايا  التي  اجلنايات  اأدى  بق�ساة 

تاأجيل  مت  حني  2018/03/27  يف  يوم  اإىل 
الع�رصات من الق�سايا اجلنائية واالإدارية ، يف 
حني ف�سل الع�رصات من املتهمني التخلي عن 
متو�سنت  وبعني   ، بدونه  الدفاع  واملحاكمة 
قاطع  حمامو  حماكم  بني �ساف ، متو�سنت ، 
حمام بوحجر والعامرية  واملجل�س  اجلل�سات 
االحتجاجية  تاركني  بالوقفة  والتحقوا 
التخلي  اأو  التاأجيل  ظروف  يواجهون  موكليهم 
الق�سايا  تاأجيل  يتم  حني  يف  عن  الدفاع 
الدفاع  ح�سور  اإلزامية  بفعل  اآليا  اجلنائية 
 1000 من  اأكرث  بلعبا�س  قاطع  وب�سيدي   ،
االأمر  جل�سات  املحاكم  واملجل�س  حمامي 
التحق  كما  املواطنني  م�سالح  عطل  الذي 
الذي  احتجاجية  االأمر  بوقفات  املحامني 
وتاأجيل  املواطنني  م�سالح  اإىل  تعطل  اأدى 

�سغطا  �سيخلق  ما  الق�سايا  من  الع�رصات 
اجلل�سات  يف  والق�ساة  اجلدولة  م�سلحة  على 
حماكم  �سهدتها  االأجواء  ونف�س  املقبلة  ، 
تيارت وغليزان ومع�سكر و�سعيدة  و�سلف ، هذا 
وقد �سهدت  بع�س املحاكم مناو�سات ما بني 
املحامني وموكليهم  خا�سة املحبو�سني  حيث 
 ، نارين  بني  اأنف�سهم  املتهمني  وجد 
ا�ستمرار حب�س  اأو  دفاع  دون  نار املحاكمة 
موؤقت لفرتة تزيد عن االأ�سبوع على االأقل ، اأو 
التخلي عن حق الدفاع ، يف الوقت الذي اأرغم 
الق�سايا  تاأجيل  على  جنائية  بتهم  املتابعون 
املتقا�سني  حقوق  الذي  �ساعت  الوقت  ،  يف 
املثول  لقانون  وفقا  واملتابعني  اال�ستعجالني 

الفوري  ما خلق م�سكال حقيقيا.
حممد بن تر�ر

بعد  خروج �لتالميذ  لل�صارع خمت�صون يحذرون 

جامعة تلم�صان

.        �لتالميذ ي�صتغلون �حلرك �ل�صعبي  ملقاطعة �لدر��صة

خلقو� �صغطا على م�صالح 

�إميان لو��س

تداعيات خطرية لتوظيف 
املدر�شة يف حراك ال�شارع

طلبة البيولوجيا و اأ�شاتذتهم يرف�شون العطلة 

املحامون يقاطعون اجلل�شات مبجال�س اجلهة الغربية 

.           م�شرع تلميذ اأثناء حماولته تعليق الراية الوطنية يف ميلة
.          بوديبة: النقابات واجلماعات الرتبوية ال عالقة لها بخروج التالميذ اإىل ال�شارع

.          اأحمد خالد: نرف�س اإقحام التالميذ يف اأغرا�س غري تربوية
.           حممد بو�شياف: ال ميكن الأحد اأن يوظف اأبناءنا الأجندته ال�شيا�شية

حتميل �مل�صوؤولية لالأولياء

التالميذ يجوبون ال�شوارع 
و يعرقلون حركة ال�شري

خرجو� يف م�صري�ت

تالميذ وحمامو امل�شيلة ينتف�شون 

دعما للحر�ك �ل�صعبي �لر�ف�س للعهدة �خلام�صة

املعار�شة تقاطع جل�شة الربملان

حيث  لل�سارع،  خروجهم  التالميذ  وا�سل 
جابت العديد من امل�سريات العا�سمة، فعلى 
م�ستوى حي البدر عمد التالميذ للتجمع على 
ب�سعارات  هاتفني  امليرتو  �ساحة  م�ستوى 
باملقابل  ال�سلمي،  احلراك  اإطار  يف  ت�سب 
التالميذ عن  اإبعاد  ل�رصورة  دعا احلا�رصون 
املتو�سطات  ليم�س  امتد  اأنه  خا�سة  ال�سارع 

وحتى بع�س االبتدائيات.
عدة  عرب  للتالميذ  التجمعات  بع�س  وعربت 
اأحياء منها الروي�سو والقبة والربيد املركزي، 
وحي البدر، حيث جتمهر الع�رصات منهم على 
ما  ال�سبيحة،  خالل  امليرتو  �ساحة  م�ستوى 
دفع اإدارة امليرتو لغلق هذا االأخري بح�سبهم، 
طور  على  ملرافقتهم  ال�رصطة  عمدت  كما 
�سنهم  �سغر  اأن  خا�سة  املرو،  طريق  م�سار 
ال�سري خلّف ا�سطرابا  و�سعف وعيهم خالل 
كبريا يف حركة ال�سري على م�ستوى املنطقة.

منهم  اقرتبت  الذين  التالميذ  بع�س  واأو�سح 
جاء  بالتجمعات  التحاقهم  اأن  »الو�سط« 
ولوج  رف�سوا  فالبع�س  خمتلفة،  بخلفيات 
الثانويات،  وحتى  واملتو�سطات  املدار�س 
اأخربتهم االإدارات  اأن البع�س االآخر  يف حني 
اأنهم يف اإ�رصاب وال تدري�س اليوم، واأو�سحت 
اإحدى االأ�ستاذات اأنها رغم اإرغامها للتالميذ 
على دخول الق�سم اإال اأنهم رف�سوا التمدر�س 
واإطالق  الفو�سى  من  حالة  يف  ودخلوا 
املديرة  اأجرب  ما  الق�سم،  داخل  الزغاريد 
اأولياء  دور  عن  مت�سائلة  اإخراجهم،  على 
ق�رص  اأطفال  بتجوال  ال�سماح  يف  االأمور 
اأو�سحوا  اأنهم  ال�سوارع، خا�سة  على م�ستوى 
لـ«الو�سط« اأن طريقة قرارهم التجمع وتنظيم 
امل�سريات متت عرب االتفاق فيما بينهم عرب 

الفاي�سبوك.
�صارة بومعزة 

تالميذ  من  املئات  اأم�س،  �سباح  خرج، 
�سلمية،  مظاهرة  يف  امل�سيلة  والية 
ال�سعبي  للحراك  م�ساندتهم  عن  تعبريا 
للعهدة  اأين عربوا عن رف�سهم املطلق    ،
اخلام�سة بعدما رددوا مطوال واأمام اأعني 
ال�سهداء«،  »جزائر  عبارات  مواطنني 
»جي�س �سعب خاوة خاوة«، »�سلمية �سلمية 
حنا ڤاع خاوة« وغريها من ال�سعارات التي 
رددها حيث طافوا من خاللها كل االأحياء 
جهة  من  الوالية  مبقر  مرورا  الرئي�سية 
اخري خرج، املحامون يف م�سرية �سلمية 

حيث  اخلام�سة،  العهدة  �سد  حا�سدة 
امل�سيلة  ق�ساء  جمل�س  امام  من  انطلقت 
واحد  �سعار  عليها  كتب  الفتات  حاملني 
بالتغيري  وللمطالبة  اخلام�سة«  للعهدة  »ال 
وكان  القانون  وتطبيق  الد�ستور  واحرتام 
بوالية  ال�سوداء  اجلبة  اأ�سحاب  من  عدد 
امل�سيلة قد نظموا االأ�سبوع الفارط وقفة 
لذات  امل�سيلة  حمكمة  اأمام  احتجاجية 
اإىل  تدعو  التي  املطالب  وبنف�س  الغر�س 
اجلمهورية  رئي�س  تر�سيح  عن  الرتاجع 

لوالية خام�سة .

املجل�س  يف  املعار�سة  نواب   قاطع 
على  الت�سويت  جل�سة  الوطني  ال�سعبي 
مررتها  التي  الثالثة  القوانني  م�ساريع 
كتل   5 نواب  اأعلن  حيث  االأغلبية، 
برملانية مقاطعتهم للجل�سة، مت�سامنني  
مع حراك ال�سارع والدعوة لرف�س ملف 

تر�سح الرئي�س لعهدة خام�سة.
للمعار�سة  برملانية  كتل   5 نواب  اأعلن 
ال�سعبي  املجل�س  جلل�سة  مقاطعتهم 
احتاد  بـ:  االأمر  ويتعلق  الوطني، 
من  والتجمع  والبناء  والعدالة  النه�سة 
وجبهة  والدميقراطية،  الثقافة  اأجل 
امل�ستقبل، وحركة جمتمع ال�سلم، وحزب 
العمال، حيث عقد النواب اجتماعا من 
اأجل مناق�سة الدعوة ل�سحب ملف تر�سح 
ت�رصيحات  يف  واأو�سحوا  الرئي�س، 
اإعالمية لهم باأنهم اتفقوا على مقاطعة 
اأن يتفقوا على مقاطعة  اجلل�سة وميكن 
وذلك  االأيام،  قادم  يف  اأخرى  جل�سات 
انتقادا الإبقاء املواالة على خيار العهدة 
رغم  اجلمهورية  لرئي�س  اخلام�سة 

احلراك ال�سعبي الراف�س لها.
 

�الحتاد ين�صحب من 
جل�صات �ملجل�س �ل�صعبي

 
واأعلن االحتاد من اأجل النه�سة والعدالة 
والبناء ان�سحاب نوابه من الربملان دعما 
اجلزائري  لل�سعب  ال�سلمية  للم�سريات 

املناه�سة للعهدة اخلام�سة.
لالحتاد  الربملانية  الكتلة  بيان  واأو�سح 
الغرفة  من  النواب  ان�سحاب  اأ�سباب  اأن 
الدعم  اإطار  يف  ياأتي  للربملان  ال�سفلى 
ال�سعبية«  بـ«الهبة  و�سفه  ملا  املبا�رص 
موؤكدا  اخلام�سة،  للعهدة  املعار�سة 
خمتلف  يف  الكتلة  نواب  م�ساركة  على 
 22 يف  بدايتها  منذ  ال�سلمية  امل�سريات 

فيفري.
كما دعا البيان موؤ�س�سات الدولة ل�رصورة 
ال�سعب،  مطالب  مع  الفوري  التجاوب 
وعدم  امل�سوؤولية  كل  اإياها  حممال 
�سيعملون  اأنهم  قائلني  عليه،  االلتفاف 
اإجناح كل املبادرات اجلماعية يف  على 
املعار�سة الربملانية، على غرار خطوة 
مقاطعة جل�سة الت�سويت اأم�س واخلا�سة 
العمل  مع  م�ساريع،   3 على  بالت�سويت 

يف  القانونية  االأ�سكال  كل  تفعيل  على 
م�سايرة احلراك ال�سعبي.

 
حم�س تدعو جلل�صة 

عامة بالربملان
 

حلركة  الربملانية  الكتلة  دعت  بدورها 
عقد  اإىل  لها،  بيان  يف  ال�سلم  جمتمع 
ال�سعبي  للمجل�س  عاجلة  عامة  جل�سة 
الوطني ملناق�سة الو�سع العام الذي متّر 

به البالد.
موؤ�س�سات  حم�س  وطالبت 
املطالب  لكل  الدولة  باال�ستجابة 
حمملة  اجلزائري،  لل�سعب  امل�رصوعة 
اإياها امل�سوؤولية التاريخية ملا قد توؤول 
للوقوف  داعية  البالد،  يف  االأو�ساع  اإليه 
ال�سلمي  ال�سعبي  احلراك  جانب  اإىل 
من  عليه  احلفاظ  ووجوب  واحل�ساري، 

اأجل حتقيق انتقال دميقراطي اآمن .
 

�الأر�صيدي ي�صرتط حل 
�لربملان ورحيل �لنظام

 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  حزب  حدد 
�رصط:  »االأر�سيدي«  والدميقراطية 
ال�سعب  رئي�سيا  مطلبا  النظام  رحيل 
الربملان،  حل  جانب  اإىل  اجلزائري، 
مو�سحا اأن ال�سعب ف�سل يف قراره عرب 

امل�سريات منذ  22 فيفري.
على  معزوز  عثمان  النائب  واأو�سح 
هام�س مقاطعة نواب اأحزاب املعار�سة 
مواقف  له  االأر�سيدي   « باأن  للجل�سة، 
املجل�س  اأ�سغال  مقاطعة  غري  اأخرى 
منها«،  واالن�سحاب  الوطني  ال�سعبي 
النظام،  كل  لرحيل  ندعو   « م�سيفا: 
ميثل  ال  الذي  الربملان  غرفتي  حل  مع 
رئي�س  باإ�ستقالة  املطالبة  مع  ال�سعب، 

اجلمهورية ورحيل احلكومة احلالية.
كما تابع باأن ال�سارع قال كلمته واأ�سحى 
بعدما  النظام  كل  برحيل  يطالب  اليوم 
للعهدة اخلام�سة، موؤكدا  ينادي بال  كان 
احلراك  هذا  �سيدعم  االأر�سيدي  بان 
مطالبه  كل  تلبية  غاية  اإىل  ال�سعبي 

الرئي�سية.
�صارة بومعزة 

�أثار خروج تالميذ �لثانويات عرب خمتلف ربوع �لوطن يف م�صري�ت �صلمية ر�ف�صة لرت�صح �لرئي�س لوالية 
�أخرى قلقا لدى فاعلني ونا�صطني يف �مليد�ن، حيث  عربو� عن رف�صهم ملحاوالت �إقحام �لتالميذ و �ملدر�صة يف 

�حلياة �ل�صيا�صية، موؤكدين عن رف�صهم  الإ�صتعمال �لتالميذ يف �أغر��س غري تربوية .
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رد على حوار من�سور با�سمه

 الأ�ستاذ بن داود 
عبد القادر ُيو�سح..

يف اإطار ممار�سة حق الرد حول ما مت ن�رشه يف 
و  اجلمعة  يومي   4888 العدد  يف  الو�سط  يومية 
حول  معي  كحوار   2019 مار�س   8 و   7 ال�سبت 
امليكروفون  و  بال�سورة  الرئا�سية  االنتخابات 

تعني تقدمي التو�سيح التايل:
اجلامعي  الزميل  هاتفيا  بي  ات�سل  قد  كان 
حمرتم  �سحفي  هو  و  حممد  ترار  بن  االأ�ستاذ 
يف  راأيي  عن  باملنا�سبة  �ساألني  و  عني  لل�سوؤال 
ال�ساأن العام امُلتعلق باالنتخابات الرئا�سية و ما 
يحدث يف اجلزائر فكانت بيننا درد�سة �سداقة 
على ال�رشيع و لي�س حوارا �سحفيا معدا للن�رش، 
اأن يت�سل بي ليال لطرح  فذكر االأ�ستاذ بن ترار 
علي اأ�سئلة و كتابة نقاط حتى يقوم باإعداد حوار 
ين�رشه فرف�ست ب�سدة االإدالء باأي ت�رشيح اأو راأي 
فيما يحدث الأين اأف�سل االإبقاء على املو�سوعية 
اأن  و  الذاتي  ال�سيا�سي  التحيز  عن  االبتعاد  ،و 
مكتوبة  اأ�سئلة  تلقي  حواراتي  جميع  يف  عادتي 
مكتوبة  اإجابات  تقدمي  و  االلكرتوين  بالربيد 
حتديدا للم�سوؤوليات و لي�س بدرد�سة يتم حتوير 
اأو ب�سوء نية  نية على االأرجح  م�سمونها بح�سن 
حوار  اأي  اأجري  مل  اأنا  بالتايل  و  باهلل،  والعياذ 
ُمعدا للن�رش و مل األق اأي حما�رشة يف هذا ال�سدد 
بامليكروفون و ال�سورة التي ن�رشت ماأخوذة من 
اأقدم  اأن  ميكنني  ال  الفاي�سبوك.  على  �سفحتي 
لالنتخابات  املرت�سح  عن  دفاعا  قانونيا  راأيا 
امللف  على  اأطلع  مل  الأين  نقاز  ر�سيد  ال�سيد 
الق�سائي اخلا�س مبتابعته باجلزائر و لي�س يل 
من  ال  و  نقاز  ال�سيد  من  التكليف  ال  و  ال�سفة 
ال  و  اآخر  مرت�سح  اأي  عن  اأو  عنه  للدفاع  غريه 
االعرتا�س على اأي مرت�سح لالنتخابات فموقفي 
كان دائما الدفاع عن اجلزائر و فقط و ال عالقة 
لكني  اعرتا�سا،  ال  و  تاأييدا  ال  مرت�سح  باأي  يل 
ت�سكل  بفرن�سا  ق�سائيا  اإدانته  اأن  فعال �رشحت 
مانعا قانونيا لرت�سحه و كان هذا جمرد راأي من 

�سديق ل�سديق و لي�س حوارا للن�رش.
الزميل عمارة حم�سن زميل اأحرتمه و ال راأي يل 
يف تر�سحه ،و لو طلب راأيي رمبا كنت �ساأن�سحه 
اأزكيه  ال  لكنني  �سخ�سي  كراأي  الرت�سح  بعدم 
الرجل  و  تر�سحه  على  اأعرت�س  ال  ،و  للرت�سح 
تر�سحه  رف�س  اأو  وقبول  قدره،  و  احرتامه  له 
ال  وحده.  الد�ستوري  املجل�س  �سالحيات  من 
من  املحامني  موقف  على  االعرتا�س  ميكنني 
الأن  االإطالق  ،و  العموم  على  ال�سعبي  احلراك 
ال�سعب  من  نخبة  ت�سم �رشيحة  املحاماة  مهنة 
من  و  راأيه  مواطن  كاأي  للمحامي  و  اجلزائري 
الوطني  االحتاد  يقرره  ما  و  عنه  التعبري  حقه 
ملنظمات املحامني يلتزم به جمموع املحامني 
بقوة القانون 13-07 و كل ما يف االأمر اأن الدرد�سة 
ترار حممد املحرتم  بن  االأ�ستاذ  التي متت مع 
و  �سياقها  خارج  �سياغتها  و متت  فهمها  اأ�سيئ 

معناها و خارج األفاظها فلزم الت�سحيح و الرد.
و املجل�س الد�ستوري اجلزائري مقيد بن�سو�س 
لي�س يف مع�سلة  و  االأ�سا�سي  و نظامه  الد�ستور 
على  قراراته  اتخاذ  على  قادر  هو  بل  قانونية 
توجد  ال  و  املحددة  مهامه  و  القانون  �سوء 
مع�سلة قانونية ال ميكن حلها. مل اأ�رشح مطلقا 
باأن الرئي�س املنتهية عهدته املرت�سح عبد العزيز 
بوتفليقة عليه اأن ين�سط حملته االنتخابية بنف�سه 
وال اأن هذا غري موجود يف حالته و اإن كان هناك 
ت�سجيل لهذا الكالم فلتتم مواجهتي به ، فاأحكام 
قانون االنتخابات ل�سنة 2016 وا�سحة و اأحكام 
الد�ستور وا�سحة وما ن�رش على ل�ساين مل ي�سدر 
فوجب  املن�سورة  باملعاين  ال  و  باالألفاظ  عني 
الت�سحيح مراعاة للمو�سوعية و الدقة و التوثق. 
ال ميكنني تقدمي حوار �سحفي ب�سفة جامعية و 
ال با�سم اأي جامعة دون وجه حق وبالتايل ما مت 
ن�رشه ب�سوء فهم و اختالل معاين و �سياغة وجب 

ت�سحيحه لالأمانة و املو�سوعية و التاريخ.    

ففي والية �سلف دق املواطنني ومديرية 
خلفية   على  اخلطر  ناقو�س  ال�سحة 
ارتفاع االإ�سابات  بداء البوحمرون اإىل 
اأكرث من 120 حالة اأغلبهم من االأطفال 
مبنطقة  بوؤرته   �سجلت  والذي  الر�سع 
ت�سجيل  مت  وبريرة  كما  حوا   بني 
با�رشت  االآن  حيث  حلد  وفيات   05
عملية  �سلف  لوالية  ال�سحة  مديرية 
تطويق الظاهرة من خالل حملة تلقيح 
امل�سابة  باحلاالت  والتكفل  وا�سعة  

لتفادي تو�سع الداء .
مت  متو�سنت   عني  وبوالية 
م�سابة  بداء  حالة   16 اإكت�ساف 
املن�رشم   االأ�سبوع  البوحمرون  خالل 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  خمتلف  على  
الوقت  يف  بالوالية  ،  اال�ست�سفائية 
ت�سجيل  اإىل   االح�سائيات  ت�سري  الذي 
حاليا ما يزيد عن 60 حالة االأمر الذي 
جعل مديرية ال�سحة تعمل على تفعيل 
ال�سحة املدر�سية لتفادي تو�سع انت�سار 
الداء ، هذا واأكد امل�سالح اال�ست�سفائية 
امل�سجلة  حتمل خمتلف  اأن  احلاالت 
ال  حاالت   5 خم�س  منها  االأعمار 

 8 وثمانية  ال�سنة  اأعمارهم  تتجاوز 
 20 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  حاالت 
تفوق  اأخرى  و3حاالت  �سنة   39 اإىل 
ت�سجيل  اإىل  �سنة  باالإ�سافة   40
موؤكدة  الغري  احلاالت  من  الع�رشات 
املوجودة  التحاليل  نتائج  انتظار  يف 
با�ستور  خمرب  م�ستوى  على  حاليا 
العام  �سجلت  الوالية  اأن  و  خا�سة 
من  فيها. ،  م�ستبه  حالة   80 املا�سي 
للوالية  ال�سحة  مديرية  دعمت  جهتها 
قطاعها  ب 150 األف جرعة من اللقاح 
جلبها  مت  للبوحمرون  التي  امل�ساد 
�سهر  يف  بالعا�سمة  با�ستور  معهد  من 

لكنها  ا�ستغاللها  يتم  اأكتوبر  والتي 
اخرى  جهة  من   ، كافية  غري  تبقى 
�سجلت املناطق ال�سمالية لوالية تيارت 
حالة  من الطوارئ على خلفية  ظهور 
بوادر الداء ، كما �سجل جنوب �سيدي 
بلعبا�س ومناطق غيليزان ظهور حاالت 
�سهد جنوب  موؤكدة   كما  من املر�س 
تلم�سان حالتني  االأمر الذي ي�ستوجب 
اجل  التدخل  من  ال�سحة  وزارة  على 
اللقاح  وتوفري  الداء  بوؤر  حما�رشة 
الذي ك�سف العديد من  القائمني على 

املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية نق�سه .

حممد بن ترار

اأ�سواق املا�سية بوالية  اإعادة فتح  مت 
ت�سجيل  بعد  وذلك  بلعبا�س  �سيدي 
ل�سحة  العامة  الو�سعية  يف  حت�سن 
تطويق  خالل  من  احليوانية  الرثوة 
ال�سغرية  املجرتات  طاعون  مر�سي 
علم  ما  ح�سب  القالعية،  واحلمى 

اليوم االثنني 
لدى املفت�س الوالئي للبيطرة.

التقييم  اأن  قا�سي  �سيايف  اأو�سح  و 
مر�سي  يف  التحكم  اأظهر  االأويل 
واحلمى  ال�سغرية  املجرتات  طاعون 
االإجراءات  بف�سل  وذلك  القالعية 
اتخذت  التي  والوقائية  االحرتازية 
فتح هذه  اإعادة  تقرر  اأنه  اإىل  م�سريا 
البياطرة  االأطباء  تعيني  بعد  االأ�سواق 
املناوبني على م�ستوى هذه املرافق.

الت�سع  املا�سية  اأ�سواق  اأن  يذكر 
للوالية كانت مغلقة بقرار والئي الأكرث 
االجراءات  اإطار  يف  اأ�سهر  ثالثة  من 
املر�سني  من  الوقاية  اىل  الرامية 

املذكورين.
و اأ�ساف ذات امل�سدر اأنه مت جتنيد 
عرب كل �سوق ما�سية طبيب اأو طبيبني 

الدائمة  البيطرية  املراقبة  اإطار  يف 
ال�سحية  باحلالة  التكفل  اأجل  من 
للموا�سي واملاعز و�سمان التدخل يف 
االإجراءات  واتخاذ  املنا�سب  الوقت 
عار�س  اأي  مالحظة  عند  ال�رشورية 
م�سريا اإىل اأنه طبقا لتقارير البيطرية 
اأو  م�ساكل  اأي  تالحظ  مل  الواردة 
اتخاذ  تتطلب  الأمرا�س  اأعرا�س  اأي 

اإجراءات ا�ستعجالية.
تتم  ذلك  مع  باملوازاة  اأنه  ذكر  و 
املا�سية  تلقيح  عملية  موا�سلة 
اللقاح  جرعة  و�سول  بعد  واملاعز 
اأكرث  تلقيح  اأنه مت  اإىل  الثانية م�سريا 
�سد  املا�سية  من  راأ�س  األف   80 من 
عرب  ال�سغرية  املجرتات  طاعون 
خمتلف مناطق والية �سيدي بلعبا�س 
من  راأ�س  األف   74 من  اأكرث  منها 
اخلرفان واأكرث من 5 اآالف راأ�س من 

املاعز.
و قد بلغت ن�سبة تلقيح املا�سية �سد 
طاعون املجرتات ال�سغرية اأزيد من 

80 باملائة 
العملية ال تزال متوا�سلة حيث مت  و 

جتنيد و�سائل ب�رشية ومادية �رشورية 
على  العملية  هذه  اإجناح  اأجل  من 
غرار 57 بيطريا من القطاع اخلا�س 
العمومي،  القطاع  من  بيطريا  و13 
امل�سدر  ذات  اأ�سافه  ما  ح�سب 
العملية م�ست قطعان  اأن  اإىل  م�سريا 
اأكرث من 520 مربي وقد القت جتاوبا 
يلتزمون  الذين  املربيني  طرف  من 
انت�سار  لتفادي  النظافة  ب�رشوط 

املر�س.
القالعية  باحلمى  يتعلق  ما  يف  و 
للبيطرة  الوالئي  املفت�س  ك�سف 
ل�سيدي بلعبا�س اأنه مت خالل الثالثة 
تلقيح   2018 �سنة  من  االأخرية  اأ�سهر 
البقر يف  من  راأ�س  األف   23 من  اأكرث 
التلقيح  عملية  يف  ال�رشوع  انتظار 
للتذكري خالل �سهر اأبريل بعد و�سول 

جرعات التلقيح. 

العاملة  اجلمارك  عنا�رش  متكنت 
مبيناء  وهران من  اإحباط حماولة 
اغراق ال�سوق الوطنية بكمية هائلة 
من املواد الكيماوية امل�ستعملة يف 
�سيدالنية  �سبه  واأخرى  التجميل  
النظافة  يف  ت�ستعمل  ح�سا�سة  
الكيان  ، قادمة من  التطبيب  وكذا 
الدول  اإحدى  عرب  ال�سهيوين  
االوربية  من قبل اأحد امل�ستوردين 
جارية  التحقيقات  التزال  الذين 

اثر  على  جاءت  العملية  معه. 
معلومات تلقتها عنا�رش  اجلمارك 
ذات  خطرية  ب�ساعة  دخول  حول 
احد  قبل  من  اإ�رشائيلي   م�سدر 
م�سالح  لتبا�رش   ، امل�ستوردين 
التي  حتقيقاتها   اجلمارك 
وا�سمم  احلاويات  بتحديد  انتهت 
مدة  ا�ستفاء  وبعد   ، امل�ستورد 
مت   بامليناء  القانونية  بقائها 
وفتح  ق�سائي  اال�ستنجاد مبح�رش 

احلاويات التي كانت حتمل كميات 
كبرية  من املواد ال�سبه �سيدالنية  
اغلبها  ح�سا�سة   كيماوية  ومواد 
تبني  والتي  التجميل   يف  ت�ستعمل 
مت  حيث   ، با�رشائيل  م�سنعة  انها 
وحتويلها  منها  عينات  اقتطاع 
اجلهوي  العينات  اىل خمرب حتليل 
هذه  �سالمة  التاأكد  بغية  بوهران  
حتمل  تكون  قد  التي  الب�سائع 
تهدد  فريو�سات   او  خطرية  مواد 

وان  خ�سو�سا   ، املواطن  �سحة 
ال  و  بكيانه  نعرتف  ال  املن�ساأ  بلد 
اأو  جتارية  عالقة  بهاية  تربطنا 
خالل  �سبق  وقد  هذا   ، �سيا�سية 
حلويات   ك�سف  املا�سية  ال�سنوات 
هذا   ، ا�رشائيلي  �سنع  ذو  ولبان 
مع  جارية  التحقيقات  والتزال 
امل�ستورد والطريقة التي جلب بها 

هذه الب�ساعة والهدف منها
وهران : حممد بن ترار

�سيدي بلعبا�س

يف عملية نوعية لأعوان اجلمارك مبيناء وهران

اإعادة فتح اأ�سواق املا�سية 

حجز حاويات حمملة مبواد �سبه  �سيدلنية من الكيان ال�سهيوين

و�سط طوارئ بالوليات الغربية وزارة ال�سحة  

 البوحمرون يق�سي على 
05 اأطفال بولية ال�سلف  
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 تعي�س  وليات الغرب اجلزائري وخا�سة اجلهة 
اجلنوبية لولية �سلف وغليزان وتيارت وعني متو�سنت 

وتلم�سان وجنوب بلعبا�س حالت طوارئ ق�سوى على 
خلفية عودة داء البوحمرون اإىل املنطقة والتي ت�سبب 

يف وفاة ر�سيع دو 12 �سهرا  ببلدية بني حوا يف �سلف 
ي�ساف اإىل 04 وفيات مت ت�سجيلها الأ�سبوع املا�سي 

واإ�سابة ما يزيد عن ال400 حالة بالغرب اجلزائري 
الأمر الذي ا�ستوجب على مديريات ال�سحة  دق ناقو�س 
اخلطر ومبا�سرة حملة تلقيح جديدة  �سد هذا الداء .



م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما 
�لوكالة  رئي�س  فاإن  �ملطلعة 
�ملوجود  �ل�صابق  �ملحلية 
خلف  يقف  �التهام  قف�س  يف 
�جلمعيات  من  عدد  حتري�س 
بال�صاأن  �ملهتمة  �ملحلية 
�لعاملة  �ليد  وملف  �لتنموي 
�ر�صال  �أجل  من  ورقلة  بوالية 
�حتجاجية  وعر�ئ�س  �صكاوى 
ل�صائعات  �لرتويج  منها  �لغاية 
من  �ل�صحة  من  لها  �أ�صا�س  ال 
�لبطالني  �حتقان  تاأجيج  �أجل 
�لوالئية  �لوكالة  رئي�س  �صد 
ر�يق  حممد  بورقلة  للت�صغيل 
بتوجيه له تهم باجلملة و�صفت 
كموظف  حقه  يف  بالباطلة 
باإد�رة عمومية ومت�س �صخ�صه 
وتعيينه  �ل�صغط عليه  �أجل  من 
�ملحلية  للوكالة  كرئي�س 
للت�صغيل بد�ئرة حا�صي م�صعود 
، ويف �صياق مت�صل فقد �أفادت 
�مل�صتبه  �أن  �جلهات  ذ�ت 
بالنظر  فيه  مرغوب  غري  فيه 
للأخطاء �لكارثية �لتي �رتكبها 

رئي�س  من�صب  ي�صغل  كان  ملا 
، حيث مت  �صابقا  وكالة حملية 
�صده  �صلبية  ملحظات  تدوين 
�لتلعب  يف  �لتورط  بتهمة 
��صتغلل  و  �لعمل  بعرو�س 

من�صبه الأغر��س �صخ�صية .
تو�صلت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�خلا�صة  �الأمنية  �لتحريات 
�لوكالة  رئي�س  تتهم  نتائج  �إىل 
�ملذكور  �ل�صابق  �ملحلية 
مقاولني  مع  علقات  لتكوينه 
من  م�صعود  حا�صي  مبنطقة 
�لتي  �ل�صبل  كافة  �نتهاج  �أجل 
من �صاأنها �لت�صوي�س على خطة 
طرف  من  �ملنتهجة  �لعمل 
�ليد  ملف  على  �الأول  �لرجل 
حممد  ورقلة  بوالية  �لعاملة 
ظرف  يف  جنح  �لذي  ر�يق 
من  جملة  �تخاذ  من  قيا�صي 
�ل�صارمة  �لتد�بري  و  �الآليات 
ت�صاهم  �أن  �صاأنها  من  �لتي 
م�صار  ت�صحيح  يف  كبري  ب�صكل 
من  و�نت�صاله  �ل�صغل  �صوق 
عن  ورثها  �لتي  �لرت�كمات 
مقدمة  يف  وتاأتي   ، �صابقيه 
�ملتخذة  �لناجعة  �خلطو�ت 

�الأ�صطر  هاته  كتابة  حلد 
توجيه تعليمات �صارمة لروؤ�صاء 
للت�صغيل  �ملحلية  �لوكاالت 
وحما�رصة  �لبطالني  با�صتقبال 
بلغة  و�ن�صغاالتهم  �حتقانهم 
الإق�صاء  �إ�صافة   ، �ل�رص�حة 
و  �لتجارية  �ل�صجلت  �أ�صحاب 
دعم  قرو�س  من  �مل�صتفيدين 
الكناك  و  �ل�صباب  وت�صغيل 
ولوجنام من �حلق يف �لت�صجيل 
بال�رصكات  �لعمل  عرو�س  يف 
م�صاعفة  فر�س  �لنفطية ملنح 

�أجل  من  �حلقيقيني  للبطالني 
�لظفر مبنا�صب عمل قارة .

�أ�صارت  فقد  ثانية  جهة  من 
بخبايا  �لعارفة  �جلهات  ذ�ت 
ملف �لت�صغيل بالوالية �لنفطية 
�ل�صالف ذكرها �أن رئي�س �لوكالة 
لركب  ي�صعى  للت�صغيل  �ملحلية 
�لوكاالت  لروؤ�صاء  �لتن�صيبات 
�ملقعد  من  للت�صغيل  �ملحلية 
تهم  توجيه  خلل  من  �خللفي 

باطلة الإطار�ت بالوالية .

بوالية  �خل�رصو�ت  �أ�صعار  ت�صهد 
ب�صبب  جنونيا  �رتفاعا  غرد�ية، 
تف�صي مظاهر �مل�صاربة و�الحتكار 
من طرف جتار �لتجزئة باالأ�صو�ق 
�لبلدية و�جلو�رية بالوالية، وهو ما 

�أثار حفيظة �ملت�صوقني .
بلديات  كربى  مو�طنو  �أعرب 
�لوالية غرد�ية على غر�ر عا�صمة 
وبونورة  وبريان  �ملنيعة  و  �لوالية 
مع  لهم  ت�رصيحات  يف  و�لقر�رة 
جريدة »�لو�صط » عن جام غ�صبهم 
من �الرتفاع غري �لعقلين الأ�صعار 
�صعر  بلغ  حيث  �خل�رصو�ت، 
�لبطاط�س  �لو�حد من  �لكيلوغر�م 
��صتقر  فقد  �لب�صل  �أما  دج،   50
�صعر  بلغ  فيما  70دج،  حدود  يف 
�لطماطم  من  �لو�حد  �لكيلوغر�م 
�صعر  وبخ�صو�س  دج،   120
�ل�صلطة  من  �لو�حد  �لكيلوغر�م 

جنونيا  �رتفاعا  ي�صهد  يز�ل  فل 
جز�ئري،  دينار  عتبة800  جتاوز 
من  �لع�رص�ت  ت�صاءل  حيث 
�ملذكورة،  بالبلديات  �ملت�صوقني 
�لتفتي�س  م�صالح  غياب  �رص  عن 
و�ملر�قبة �لتابعة مل�صالح مديرية 
وج�صع  �لغ�س  لقمع  �لتجارة 
�لتجار، �لذين يحددون �أ�صعار بيع 
لو  و  �أهو�ئهم،  ح�صب  �خل�رصو�ت 
�ملو�طن  ح�صاب  على  ذلك  كان 
�صلة،  ذي  �صياق  ويف  �لب�صيط، 
يف  �لتجزئة  جتار  �أرجع  فقد 
�ملقلق   �الرتفاع   ، معنا  حديثهم 
ب�صوق  �ملماثل  باالرتفاع  للأ�صعار 
�جلملة، وهو �ملربر �لذي رف�صت 
بدليل  تقبله  �ملحلية  �جلمعيات 

�لوفرة �لهائلة يف �خل�رصو�ت . 
�أحمد باحلاج 

 ، �جلاري   �الأ�صبوع  بحر  متكنت 
م�صالح �لبحث و�لتحري بالكتيبة 
ببلدية  �لوطني  للدرك  �القليمية 
ب�صكرة  لوالية  �لتابعة  �وما�س 
ميد�نية  معلومات  على  ،وبناء� 
لن�صاط  حد  و�صع  من    ، موؤكدة 
�لكحولية  �مل�رصوبات  مروجي 
مفاجئة  مد�همة  �ثر  وذلك   ،
بد�خله  �صبط  �رصي  مل�صتودع 
19000  قارورة خمر من خمتلف 
�ال�صكال و�النو�ع موجهة للرتويج 
�رصعية  غري  بطريقة  حمليا 
�ملحجوز�ت  م�صادرة  ليتم 
�أق�صام  ملفت�صية  وت�صليمها 
مت  فيما   ، �جلز�ئرية  �جلمارك 

�صد  �لق�صائية  �مللفات  �عد�د 
�ملوقوفني �الأربع ، قبل �إحالتهم 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �أمام 
�إيد�ع  مت  �أين  ب�صكرة  حمكمة 
ثلثة منهم رهن �حلب�س �ملوؤقت 
بالتهم  حماكمتهم  �نتظار  يف 
فيما   ، �صالفا  لهم  �ملن�صوبة 
حركيا  و�ملعاق  �لر�بع  ��صتفاد 
. من جهة  مبا�رص  ��صتدعاء  من 
�ملحلية  �جلمعيات  ثمنت  ثانية 
مع  �ملكثفة  �الأمنية  �لتغطية 
�لتحركات  على  �خلناق  ت�صديد 
للمخلني  حد  لو�صع  �مل�صبوهة 

بالنظام �لعام .
�أحمد باحلاج

�الت�صايل  للمخطط  جت�صيد� 
�جلو�ري للأمن �لوطني وب�صعار 
»�المن �لوطني يف خدمتكم » ، 
�لتي  �لتح�صي�صية  �حلملة  و 
�لعامة  �ملديرية  �طلقتها 
�صائقي  لفائدة  �لوطني  للمن 
�لتي  و  �لثقيل  �لوزن  مركبات 
 15 غاية  �ىل   06 من  متتد 
والية  �أمن   ،  2019 مار�س 
توعوية  ينظم حملة  مترن��صت 
م�صتعملي  لفائدة  حت�صي�صية 
�لطريق و�صائقي مركبات �لوزن 
�لثقيل .  ت�صتهدف هذه �حلملة 
�لتح�صي�صية م�صتعملي �لطريق 
�لعام ، ال�صيما �صائقي مركبات 

�لوزن �لثقيل و �لنقل �جلماعي ، 
لتقدمي �رصوحات حول خمتلف 
�لتي  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 
�ملرورية  �ملخالفات  ت�صبط 
خمالفة  خماطر  �ىل  �لتنبيه   ،
قو�عد و �أحكام تاأمني �حلمولة 
عدم   ، �ملرخ�صة  �حلمولة  و 
�ملخ�ص�س  �مل�صلك  �حرت�م 
�أ�صناف  من  �صنف  كل  ل�صري 
�لوقوف  و عو�قب   ، �ملركبات 
وذلك   ، �لع�صو�ئي  �لتوقف  و 
مرورية  ثقافة  غر�س  بغر�س 
�أمن  و  �صلمة  على  حفاظا 

م�صتعملي �لطريق �لعام  .
�أحمد باحلاج

 علمت يومية »�لو�سط »، من م�سادر عليمة �أن رئي�س وكالة �لت�سغيل �ملحلية �سابقا  باإحدى �لبلديات 
�ملجاورة ملدينة ورقلة هو من يقف خلف �لتخالط و�لت�سوي�س لرئي�س �لوكالة �لوالئية للت�سغيل 

حممد ر�يق لل�سغط عليه بهدف تعيينه على ر�أ�س �لوكالة �ملحلية للت�سغيل بحا�سي م�سعود .

لل�سغط عليه  لتعيينه رئي�سا لوكالة �لت�سغيل بحا�سي م�سعود

�أحمد باحلاج 

رئي�س وكالة �سابق يقف خلف التخالط 
لرئي�س الوكالة الوالئية للت�سغيل 

�أبدى �لع�رص�ت من �لتلميذ و�أوليائهم 
 ، �إيليزي  لواليات   �لنائية  باملناطق 
مترن��صت و �أدر�ر، �متعا�صهم �ل�صديد 
�لنقل  توفري  يف  �لفادح  �لنق�س  من 
�ملدر�صي لتلميذ �لطورين �ملتو�صط 
و�ملناطق  �لنائية  بالقرى  و�لثانوي 
�ملوؤ�ص�صات  عن  �لبعيدة  �ملعزولة 
يز�ولون فيها در��صتهم  �لتي  �لرتبوية 
باملناطق  �لرتبوية   �الأ�رصة  . طالبت 
�ملناطق  ومد��رص   بقرى  �لنائية 
 ، �يليزي  بواليات  و�حلدودية  �لنائية 
�جلمهورية   والة  �أدر�ر،  و  مترن��صت 
ب�رصورة �لتدخل �لعاجل لدى م�صالح 
مديرية �لرتبية و�لبلديات �ملذكورة ، 
من �أجل �لتكفل مبطلبهم ، و�ملتمثل 
�لنقل  بو�صائل  دعمهم  حق  يف 
�ملدر�صي �لتي تعترب من بني �مل�صاكل 
 ، يومياتهم  �أرقت  �لتي  �لتقليدية 

على  �صلبية  �نعكا�صات  لها  وكانت 
�ل�صدد  ذ�ت  ويف   ، �لعلمي  حت�صيلهم 
ذ�تها  �لبلديات  �أميار  �عرتف  فقد 
وجمعيات  �لتلميذ  مطلب  ب�رصعية 
�الأولياء لكنهم حتججو� بعدم �إمكانية 
حمدودية  ب�صبب   ، معها  �لتجاوب 

ميز�نياتها ، دون �حلديث عن �اللتز�م 
ب�صا�صة �لتق�صف �ملنتهجة من طرف 
�حلكومة ، و�صع كان له تركات �صلبية 
�لعديد من  �إقد�م  �أبرزها   لعل من   ،
من  بناتهم  حرمان  على  �الأولياء 
خلل  �لدر��صة  مبقاعد  �اللتحاق 

مر  �لذي  �جلاري  �لدر��صي  �ملو�صم 
عن �نطلقته �أكرث من �صتة �أ�صهر  .

ويف مو�صوع مت�صل فقد �أبدى متابعني  
لل�صاأن �لرتبوي ت�صاوؤال كبري� عن عدم 
�ملعنية  �ملحلية  �ل�صلطات  �لتز�م 
 ، نورية بن غربيت  �لوزيرة  بتعليمات 
زيارة  �آخر  هام�س  على  �صددت  �لتي 
للواليات �ملذكورة  على �رصورة  لها 
�للزمة  �الإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ 
لتد�رك جملة �لنقائ�س �لتي يتخبط 
ر�أ�صها  وعلى   ، �لرتبوي  �لقطاع  فيها 
تعاين  �لتي  �ملدر�صي  �لنقل  م�صكلة 
�لتي  و  �لذكر،  �صالفة  �ملناطق  منها 
�ملخططات  جناعة  �أي�صا  �أجه�صت 
�لرتبية  بقطاع  للنهو�س  �لوز�رية 
بال�صكان  �الآهلة  �حلدودية  باملناطق 

بالوالية  .
�أحمد باحلاج

عدم توفري �لنقل �ملدر�سي 

�أمن والية �أدر�ر

التالميذ واأولياوؤهم بايليزي،مترنا�ست و اأدرار �ساخطون

ا�ستقبال  2574 مكاملة خالل �سهر فيفري من �سنة 2019

�لبطاط�س 50 دج، �لب�سل 70، �لطماطم 
120 دج و�ل�سالطة بـ800دج

م�سالح �لدرك �لوطني ببلدية �أوما�س بب�سكرة 

�حلملة �لتح�سي�سية ت�ستمر لغاية 15 مار�س 

ارتفاع جنوين  الأ�سعار اخل�سروات 
والفواكه بوالية غرداية

االإطاحة مبروجي الكحوليات �سبط 
بحوزتهم 19 األف قارورة خمر 

حملة توعوية لفائدة �سائقي 
مركبات الوزن الثقيل 

اأخبار اجلنوب�لثالثاء 12  مار�س 2019  �ملو�فـق  ل 04 رجب   1440هـ 6

الأمن  �لعمليات  قاعة  �إ�صتقبلت 
فيفري  �صهر  خلل  �أدر�ر  والية 
، 2574 مكاملة  �ملن�رصم 
قبل  من  و�ردة  هاتفية 
�الأرقام  على  موزعة  �ملو�طنني 
104 وخط  15 و  /48 �خل�رص�ء 
�رصطة �لنجدة 17. حيث �صمحت 

من  �لو�ردة  �ملكاملات  خمتلف 
و�صملت  �لق�صايا  عديد  معاجلة 
، 51 مكاملات  �لند�ء�ت  هذه 
خا�صة بتقدمي �مل�صاعدة و�الإغاثة 
بطلب  متعلقة  ، 111 مكاملة 
�الإ�صتعلم و�لتوجيه ، 154 مكاملة 
خا�صة بالتبليغ ، كما �صجلت ذ�ت 

�مل�صالح 337 مكاملة هاتفية ذ�ت 
�لتدخلت  خمتلف  بطلب  �ل�صلة 
ورود 1921 مكاملة  جانب  �ىل 
�أخرى. هذ� تبقى قو�ت �ل�رصطة 
وعلى  �الأوقات  جميع  يف  جمندة 
لل�صتجابة  مد�ر 24/24 �صاعة 
و�لتكفل  �ملو�طنني  لند�ء�ت 

�إىل  تدعوهم  و�لتي  بان�صغاالتهم 
يهدد  قد  خطر  �أي  عن  �الإبلغ 
طريق  عن  وممتلكاتهم  حياتهم 
�ملجانية  باالأرقام  �الت�صال 
�ملديرية  قبل  من  �مل�صخرة 

�لعامة للأمن �لوطني .
�أحمد باحلاج



املعلومات  هذه  ال�صحيف  ونقلت 
عن خبري اأمني اأطلقت عليه ا�صما 
وهميا “اأوين ويل�صون” نظرا لدواع 
اخلبري  هذا  افاد  حيث  اأمنية، 
اإن مقتل الكاتب ال�صحفي  االمني 
يف  خا�صقجي  جمال  ال�صعودي 
اإ�صطنبول  يف  بالده  قن�صلية  مبنى 
يف �صهر اأكتوبر املا�صي كان ب�صبب 
للغاية  ال�رسية  النووية  املحادثات 
“دونالد  االأمريكي  الرئي�س  بني 

ترامب” واحلكومة ال�صعودية.
“خا�صقجي”  اإن  ال�صحيفة  وقالت 
“وا�صنطن  ب�صحيفة  العمود  كاتب 
داخل  قتل  االأمريكية،  بو�صت” 
قن�صلية بالده يف اإ�صطنبول، و�صط 
اتهامات لويل العهد االأمري “حممد 
بن �صلمان” اأنه هو من اأر�صل فرقة 
ومع  العملية،  نفذت  التي  القتل 
الربيطانية  ال�صحيفة  قالت  ذلك، 
ب�صكل  اأو�صح  ويل�صون”،  “اأوين  اإن 
كيف  جديد،  كتاب  يف  مف�صل 
ي�صعرون  كانوا  ال�صعوديني  اأن 
بالقلق اإزاء كتابة “خا�صقجي” يف 
�صحيفة اأمريكية معروفة مبوقفها 

املعار�س من “ترامب”.
“خا�صقجي”  اأن عائلة  اإىل  ولفتت 
مع  )متواجدة(  منخرطة  كانت 
ال�صعودية،  يف  النفوذ  اأ�صحاب 
�صخ�صيا  طبيبا  جده  كان  حيث 

موؤ�ص�س  �صعود”،  “بن  للملك 
وال�صحفي  ال�صعودية،  اململكة 
موثوقا  م�صدرا  كان  نف�صه 
وكتب  ال�صعودية،  للمخابرات 
“ويل�صون”: “لقد كان )خا�صقجي( 
االأ�رسار  من  العديد  على  مطلعا 
ال�صعودية باعتباره �صخ�صا مو�صع 
رئي�س  الفي�صل،  تركي  لالأمري  ثقة 
ال�صابق  ال�صعودية  املخابرات 
الذي ظل لفرتة طويلة يف من�صبه، 
كان  عندما  م�صت�صاره  كان  واأي�صا 
لندن  يف  للريا�س  �صفريا  الفي�صل 
ثم للواليات املتحدة االأمريكية”.

يثري  هذا  “كل  “ويل�صون”:  وتابع 
خا�صقجي  كان  ما  اإذا  الت�صاوؤالت 
من  اأكرث  االأمور  من  الكثري  يعرف 

كان طرفا  “هل  الالزم”، م�صيفا: 
لبع�س االأ�رسار اخلطرية التي كان 
الريا�س  يف  ال�صابقون  اأ�صدقاوؤه 
مل  اإذا  يف�صيها،  رمبا  اأنه  يخ�صون 

يتم اإ�صكاته؟”.
وم�صي قائال: “اإن هرب خا�صقجي 
يف  ت�صبب  املتحدة،  الواليات  اإىل 
نظرة  لديه  الأن  ال�صعوديني،  قلق 
طال  التي  اململكة  لرغبة  ثاقبة 
النووي،  قدرتها  لتطوير  اأمدها 
القنبلة  لطموحات  موازن  كثقل 
االأول”،  عدوها  الإيران  النووية 
اأي�صا  “رمبا  “ويل�صون”:  واأ�صاف 
حر�س  يدرك  )خا�صقجي(  كان 
التكنولوجيا  بيع  على  ترامب 
خا�صقجي  جعل  ما  لهم”،  النووية 

ميكن  ال  ال�صعودية،  على  عبئا 
اإزالته اإال بالق�صاء عليه”.

اال�صتخبارات  وكاالت  وتعتقد 
اأمر  �صلمان”  “اإبن  اأن  االأمريكية 
باغتيال “خا�صقجي”، لكن الرئي�س 
االأمريكي “دونالد ترامب” رف�س 
نفت  حني  يف  االدعاء،  هذا 
العهد  ويل  يكون  اأن  ال�صعودية 
وراء عملية االغتيال، وفى فرباير 
تقودها  حتقيق  جلنة  ك�صفت   ،
م�صوؤولني  اأن  املتحدة  الواليات 
بالدولة ال�صعودية ارتكبوا مع �صبق 
االإ�رسار والرت�صد القتل الوح�صي 

لل�صحفي “جمال خا�صقجي”.

اأفادت �شحيفة “اإك�شربي�س” الربيطانية ان �شبب مقتل الكاتب ال�شحفي ال�شعودي جمال خا�شقجي 
يعود اإىل حمادثات نووية �شرية للغاية بني وا�شنطن والريا�س.

�شحيفة “اإك�شربي�س” الربيطانية

م. �س

هذا هو  ال�شبب الرئي�شي ملقتل خا�شقجي

حادث الطائرة الإثيوبية

بعد رف�س وا�شنطن رفع العقوبات عنها

راأفت مّرة 12 عربيا من بني القتلى الـ 157

بيونغ يانغ قد تفاجئ العامل 
باإطالق �شاروخ جديد 

تعيني ا�شتية تبديل وجوه 
ل�شيا�شة فا�شلة

ما  بدقة  اجلنوبية  كوريا  تراقب 
يف  مبا  ال�صمالية،  جارتها  به  تقوم 
الإطالق  املحتملة  ا�صتعداداتها  ذلك 
القمة  انهيار  بعد  جديد،  �صاروخ 
اأمريكا  رئي�س  بني  هانوي  يف  الثانية 
واأفادت  ال�صمالية.  كوريا  وزعيم 
كورية  ثم  ومن  اأمريكية  اإعالم  و�صائل 
االأقمار  مراقبة  اأن  موؤخرا  جنوبية 
ال�صمالية  كوريا  الأرا�صي  ال�صناعية 
ميدان  يف  تكنولوجيا  ن�صاطا  اأظهرت 
ال�صواريخ،  الإطالق   Tonchanni
الإطالق  بالتح�صريات  يذكرنا  ما  وهو 
ممثل  راك،  ت�صون  كيم  وقال  �صاروخ، 
هيئة اأركان كوريا اجلنوبية "اإن قواتنا 
الواليات  مع  تتفاعل  بينما  امل�صلحة، 
املتحدة، تراقب عن كثب االجتاهات 
املرتبطة بتطوير ال�صواريخ يف كوريا 
ال�صمالية وا�صتعدادها الإطالق �صاروخ 
وزارة  با�صم  املتحدثة  جديد"وقالت 
الدفاع الكورية اجلنوبية، ت�صوي هيون 
�صيئول  يف  �صحفي  موؤمتر  يف  �صو، 
يجري  خمتلفة  احتماالت  "هناك  اإن 
اأي�صا  واأكدت  الو�صع.  لتطور  حتليلها" 
�صهر  نهاية  يف  �صتت�صلم  بالدها  اأن 
مقاتلتني  طائرتني  اجلاري،  مار�س 
طراز  من  مرئيتني  غري  اأمريكيتني 
طلبت  نف�صه،  الوقت  ويف   .35A-F
الواليات املتحدة  ال�صمالية من  كوريا 
اأ�صلحة  ن�رس  عدم  اجلنوبية  وكوريا 
اجلزيرة  �صبه  يف  جديدة  ا�صرتاتيجية 
الكورية لت�صهيل احلوار مع بيونغ يانغ.

بيونغ  اأوقفت  املا�صي،  العام  ويف 
والروؤو�س  ال�صواريخ  اختبارات  يانغ 
النووية، وفتحت الطريق الإقامة حوار 
مع الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية. 
االإدارة  رغبة  عدم  فاإن   ، ذلك  ومع 
تعترب  التي  العقوبات  برفع  االأمريكية 

يانغ،  بيونغ  �صد  التاريخ  يف  االأق�صى 
قد يدفع قيادة هذا البلد اإىل ا�صتئناف 
و�صبق  والنووية.  ال�صاروخية  براجمها 
الع�صكرية  اال�صتخباراتية  لل�صلطات 
من  اأنه  ذكرت،  اأن  اجلنوبية  الكورية 
التحركات  اعتبار  الأوانه  ال�صابق 
موقع  يف  البناء  اإعادة  اإىل  ت�صري  التي 
دونغت�صانغ-ري  يف  ال�صواريخ  اإطالق 
القمة  لقاء  عقد  قبل  بداأت  والتي 
الثاين  ال�صمايل-االأمريكي  الكوري 
من  و28   27 يومي  يف  هانوي  يف 
ال�صتعداد  حتركات  باأنها  فرباير، 
وقال  �صاروخ،  الإطالق  ال�صمال 
االأمريكي،  القومي  االأمن  م�صت�صار 
املتحدة  الواليات  اإن  بولتون،  جون 
دون  ال�صمالية  كوريا  اأن�صطة  "تراقب 
النظام  باأن  تكهنات  و�صط  انقطاع" 
اأن يكون م�صتعدا  يف بيونغ يانغ ميكن 
الإجراء اختبار �صاروخي اآخر. و�رسح 
نيوز"  "ايه.بي.�صي.  ل�صبكة  بولتون 
مواقع  �صور  على  تعليقا  التلفزيونية، 
ال�صمالية:"هناك  بكوريا  ال�صواريخ 
يف  الوقت  طوال  الن�صاط  من  الكثري 
مبا  اأتكهن  لن  لكنني  ال�صمالية،  كوريا 
قمر  من  الواردة  ال�صورة  هذه  تظهره 
ال�صور  هذه  جتاري"وتاأتي  �صناعي 
بعد اأن خرج الرئي�س االأمريكي دونالد 
كيم  ال�صمايل  الكوري  والزعيم  ترامب 
جونغ اأون من قمتهما الثانية يف فيتنام 
ال�صهر املا�صي دون التو�صل اإىل اتفاق 
مقابل  يف  النووي  ال�صالح  نزع  حول 
كرر  جانبه  من  العقوبات،  تخفيف 
باأنه  القول  املا�صي  االأ�صبوع  ترامب 
اأن�صطة  كانت  اإذا  "حمبطاً"  �صيكون 
عنها  االإبالغ  مت  التي  ال�صمالية  كوريا 

�صحيحة.

املقاومة  حركة  يف  القيادي  و�صف 
مرة  راأفت  "حما�س"  االإ�صالمية 
عبا�س  حممود  ال�صلطة  رئي�س  اإقدام 
املركزية  اللجنة  ع�صو  تعيني  على 
رئي�صا  ا�صتية  حممد  فتح  حركة  يف 
حلكومة ال�صلطة، اأنها عملية ا�صتبدال 
وي�صري  فقط،  اأ�صخا�س  وتغيري  وجوه 
حركة  ل�رساعات  عبا�س  ان�صياع  اإىل 
ت�رسيح  مّرة، يف  وقال  الداخلية.  فتح 
�صحفي اليوم االأحد: اإن طريقة تعيني 
ا�صتية تدل على تفرد عبا�س، وجتاوزه 
ملطالب القوى والهيئات الفل�صطينية، 
دعت  التي  الفل�صطينيني  ومطالب 
دائما اإىل البدء بحوار وطني فل�صطيني 
حقيقي، وت�صكيل حكومة وحدة وطنية 
واإجناز م�صاحلة نهائية؛ تعزز املوقف 
التهديدات  ملواجهة  الفل�صطيني 
التي  واالأمريكية  "االإ�رسائيلية" 
اإنهاء الق�صية الفل�صطينية،  اإىل  تهدف 

واإ�صقاط حق العودة.
ا�صتية هي  تعيني  اأن خطوة  مرة  واأكد 
ال�صلطة،  رئي�س  ل�صيا�صة  ا�صتكمال 
اهلل  احلمد  رامي  لنهج  وا�صتمرار 

احلكومة  م�صتوى  على  ف�صل  الذي 
الوطني،  امل�صتوى  على  ف�صل  كما 
ال�صيا�صية  امللفات  معاجلة  يف  وعجز 
واالقت�صادية، مو�صحا اأن الفل�صطينيني 
نتائج  الداخل واخلارج ال يتوقعون  يف 
�صي�صري  الأنه  ا�صتية؛  من  اإيجابية 
يف  �صلفه  عليه  �صار  الذي  النهج  على 
امل�صالح  وتغليب  واالإق�صاء،  الهيمنة 
للم�صالح  الظهر  واإدارة  الفئوية 
مرة  وجدد  وامل�صرتكة  العليا  الوطنية 
حما�س  حركة  حر�س  على  التاأكيد 
الوطني  والقرار  الوطنية  الوحدة  على 
على  يقوم  الذي  املوحد  الفل�صطيني 
ومواجهة  واملقاومة  ال�صمود  قاعدة 
والدفاع  "االإ�رسائيلية"  التهديدات 
الالجئني  وحقوق  املقد�صات  عن 

الفل�صطينيني. 
ال�صلطة حممود عبا�س،  واأعلن رئي�س 
ا�صتية  حممد  تكليف  االأحد،  اليوم 
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو 
خلفا  اجلديدة  احلكومة  بت�صكيل 
لرامي احلمد اهلل، بعيًدا عن اأي توافق 

مع الف�صائل الفل�صطينية.

االإثيوبية  الطريان  �رسكة  اأعلنت 
الذين  الركاب  اأن جميع  الر�صمية 
يعتقد اأنهم كانوا على منت طائرة 
التي  االإثيوبية  اجلوية  اخلطوط 
بعد  اأم�س  اأول  �صباح  حتطمت 
قد  اأبابا  اأدي�س  من  االإقالع 
ال�صلطات  واأمرت  حتفهم،  لقوا 
ال�صينية �رسكات الطريان املحلية 
بوقف الت�صغيل التجاري لطائرات 
 149 وكان   8 ماك�س   737 بوينغ 
راكبا، بينهم 12 عربيا، وطاقم من 
الركاب  طائرة  على منت  اأفراد   8
كانت  التي   737 بوينغ  طراز  من 
الكينية  العا�صمة  اإىل  طريقها  يف 

نريوبي.
اجلوية  اخلطوط  �رسكة  قالت 
االثيوبية يف بيان اإن من كانوا على 
منت الطائرة ينتمون الأكرث من 30 
وكان  عربية،  دول  بينهم  دولة، 
على منت الطائرة �صتة م�رسيني، 
من  كل  من  ومواطن  ومغربيان، 
وال�صعودية  وال�صومال  ال�صودان 
واليمن كما كان على منت الطائرة 
وت�صعة  كنديا   18 و  كينيا   32
اإثيوبيني وثمانية اإيطاليني وثمانية 
�صينيني، وثمانية اأمريكيني، و�صبعة 
فرن�صيني  و�صبعة  بريطانيني، 
هنود  واأربعة  هولنديني  وخم�صة 
�صلوفاكيا  من  اأ�صخا�س  واأربعة 

النم�صا  من  كل  من  ثالثة  وكذلك 
من  واثنان  ورو�صيا،  وال�صويد، 
وكان  وبولندا   اإ�صبانيا،  من  كل 
من  كل  من  واحد  راكب  هناك 
والرنويج  واإندوني�صيا  بلجيكا 
و�رسبيا وتوغو وموزمبيق ورواندا 

واأوغندا.
ومل يت�صح بعد �صبب احلادث لكن 
الطيار  اأن  ذكرت  الطريان  �رسكة 
وطلب  �صعوبات،  وجود  عن  اأبلغ 

العودة اإىل اأدي�س اأبابا.
�صباحا،   8.44 يف  احلادث  ووقع 
من  االإقالع  عقب  ذلك  وكان 
وكانت  مبا�رسة  العا�صمة  مطار 
اإن  بيان  قالت يف  الطريان  �رسكة 
جارية،  واالإنقاذ  البحث  عمليات 
عدد  عن  تفا�صيل  تذكر  اأن  دون 
يف  عيان  �صاهد  وقال  ال�صحايا 
�صي  �صي  بي  لبي  احلادث  موقع 
عندما  اندلع  كبريا  حريقا  اإن 
باالأر�س  الطائرة  ا�صطدمت 
حمرتق  �صيء  كل  كان  واأ�صاف 
ومل نتمكن من االقرتاب من موقع 
النريان،  ل�صدة  الطائرة  �صقوط 
.هناك اأربع طائرات هليكوبرت يف 
الطائرة  اأن  ويعتقد  االآن  املوقع 
حتطمت يف منطقة بي�صوفتو التي 
تقع على بعد 60 كيلومرتا جنوب 

�رسق العا�صمة.

 8- ماك�س   737 طائرتها  وتعد 
يف  اأطلقت  حيث  ن�صبيا،  جديدة 
عام 2016، واأ�صيفت اإىل اأ�صطول 
يف  االإثيوبية  اجلوية  اخلطوط 
وكانت  املا�صي  العام  اأواخر 
ليون  ل�رسكة  تابعة  اأخرى  طائرة 
اإير من نف�س الطراز حتطمت يف 
البحر بالقرب من اإندوني�صيا منذ 
قرابة  متنها  وعلى  اأ�صهر  خم�صة 
املحققون  ويقول  ا  �صخ�صً  190
بدا  اآير  ليون  طائرة  طياري  اإن 
اآلًيا  نظاًما  ي�صارعان  وكاأنهما 
م�صمًما ملنع الطائرة من التوقف 
لطراز  جديدة  ميزة  وهي   -
نتائج  واأ�صارت  ماك�س   737 بوينغ 
مكافحة  نظام  اأن  اإىل  التحقيق 
مقدمة  اإنزال  اإىل  اأدى  التوقف 
جهود  من  الرغم  على  الطائرة، 
لكن  ذلك،  لت�صحيح  الطيارين 
لي�س هناك ما ي�صري اإىل اأن طائرة 
عانت  االإثيوبية  اجلوية  اخلطوط 

من م�صكلة مماثلة.
اإدارة  اأعلنت  احلادث،  وعقب 
اأنها  ال�صني  يف  املدين  الطريان 
املحلية  الطريان  �رسكات  اأمرت 
من  طائراتها  ا�صتخدام  بوقف 

طراز بوينغ 737 ماك�س 8.
�صيتم  اإنه  ر�صمي  بيان  يف  وقالت 
ا�صتئناف ت�صغيل هذا الطراز بعد 

الالزمة  االإجراءات  من  "التاأكد 
ب�صكل  الرحالت  �صالمة  ل�صمان 
الطريان  �رسكة  وت�صري  فعال". 
الوجهات  العديد من  اإىل  رحالت 
من  وتعد  وخارجها  اأفريقيا  يف 
القارة  يف  الطريان  �رسكات  اأكرب 

من حيث حجم اأ�صطولها.
وتتمتع ال�رسكة اللملوكة للحكومة 
جمال  يف  جيدة  ب�صمعة  االإثيوبية 
الرغم  على  اجلوية،  ال�صالمة 
ال�رسكة  طائرات  اإحدى  اأن  من 
يف  املتو�صط  البحر  يف  حتطمت 
من  وجيزة  فرتة  بعد   2010 عام 

مغادرة بريوت.
الب�رسية  اخل�صائر  اأعلى  وكانت 
يف  وقع  حادث  يف  ال�رسكة  لهذه 
اختطفت  عندما   1996 نوفمرب 
طائرة تابعة لها كانت يف طريقها 

من اأدي�س اأبابا اإىل نريوبي.
الطائرة،  حمركات  اأحد  وتوقف 
الرغم  وعلى  الوقود،  نفد  عندما 
الهبوط  الطيارين  حماولة  من 
ا�صطدمت  املاء،  يف  ا�صطراريا 
الطائرة مبنطقة �صعاب مرجانية 
يف املحيط الهندي مما اأ�صفر عن 
�صخ�صا   175 بني  من   123 مقتل 

كانوا على متنها.
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عر�ض: مريال ح�سني عبد الغني/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة 

 Palgrave« ويف هذا الإطار ن�رشت جملة
بعنوان  درا�سة   »Communications
قوية..  ناعمة  قوة  اإىل  كامنة  قوة  »من 
تطور الدبلوما�سية الثقافية الهندية«، وقام 
اأوروبيندا  باإعداد هذه الدرا�سة »ديبيداتا 
ال�سالم  مبركز  الباحث  ماهاباترا« 
جلامعة  التابع  والتنمية  والدميقراطية 
هذه  وت�سعى  الأمريكية،  ما�سات�سو�ست�س 
الناعمة  القوة  خ�سائ�س  لر�سد  الدرا�سة 
كاإحدى  ا�ستخدامها  يتم  وكيف  الهندية، 

اأدوات ال�سيا�سة اخلارجية الهندية.

الهند.. من الإقليمية اإىل 
العاملية: 

الأربعينيات  مطلع  منذ  الهند  قامت 
الثقافية  املراكز  من  العديد  بتاأ�سي�س 
الهندي  املجل�س  مثل:  للحدود،  العابرة 
واملجل�س   )ICCR( الثقافية  للعالقات 
الهندي لل�سئون العاملية )ICWA(. وقد 
لتقوية   1950 عام  يف  الأول  تاأ�سي�س  مت 
والدول  الهند  بني  الثقافية  العالقات 
الوقت  يف  فروعه  عدد  ويقدر  الأخرى، 
احلايل بحوايل 35 مركًزا يف دول خمتلفة 
لإن�ساء  املجل�س  ويخطط  العامل،  من 
وفرن�سا،  املتحدة،  الوليات  يف  املزيد 

واإيطاليا، والكويت.
لل�سئون  الهندي  املجل�س  تاأ�س�س  فيما 
تقوية  بهدف   1943 عام  يف  العاملية 
الأخرى  والدول  الهند  بني  العالقات 
والأن�سطة  الطالبي،  التبادل  طريق  عن 
واملحا�رشات امل�سرتكة، وتبادل الأفكار، 
اأكرب  من  اأنه  على  ت�سنيفه  مت  وقد 
وذلك  العاملية،  الأكادميية  املنظمات 
املتحدة.  الأمم  قبل  من   2015 عام  يف 
احلايل  الوقت  يف  املنظمة  هذه  ومتتلك 
اأكادميية  منظمات  مع  �رشاكة   38 حوايل 

من دول خمتلفة يف العامل.

ومما �سبق يت�سح اأنه كان هناك اإدراك من 
كافة القادة الهنود منذ تاأ�سي�س دولة الهند 
تعزيز  يف  الناعمة  القوى  لدور  احلديثة 
العالقات مع الدول؛ اإل اأنها مل حتَظ بهذا 
القدر من التاأثري اإل يف بداية الت�سعينيات 
التكنولوجيا  اأدوات  وانت�سار  العوملة  مع 
�سيا�سة  تبني  اإىل  الهند  واجتاه  احلديثة، 
تهدف اإىل تعزيز العالقات مع دول جنوب 
اقت�سادية  معاهدات  وعقد  اآ�سيا،  �رشق 
وجتارية معها، اإل اأنها مل تنجح يف حتقيق 
دفعها  ما  وهو  كامل،  ب�سكل  الهدف  هذا 
للتاأثري  الناعمة  للتفكري يف توظيف قوتها 

على الدول املجاورة.
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  و�ساهمت 
فتم  الهندية؛  للثقافة  اأكرب  انت�سار  يف 
الهندية  اخلارجية  لوزارة  �سفحة  اإن�ساء 
اليوتيوب،  على  وقناة  الفي�سبوك،  على 
تويرت  على  �سفحة  اإن�ساء  اإىل  بالإ�سافة 
الوزراء  رئي�س  كما ميتلك   .2010 عام  يف 
الهندي »ناريندا مودي« �سفحة على تويرت 
مليون   21،6 بحوايل  متابعيها  عدد  يقدر 
كتبها  التي  التغريدات  عدد  وُقدر  متابع، 
تغريدة،  األف   12 بحوايل   2009 عام  منذ 
اخلارجية  وزيرة  متابعي  عدد  وو�سل 
اإىل  تويرت  على  �سوراج«  »�سو�سما  الهندية 

حوايل 5،47 ماليني متابع.
مع  ا�ستطاعت  الهند  اأن  الدرا�سة  وترى 
لقوتها  وا�سحة  مالمح  بلورة  الوقت 
الناعمة، تتمثل يف: التوا�سل مع اجلاليات 
الهندية يف اخلارج، والعمل على امل�ساركة 
ودول  موؤ�س�سات  مع  التنمية  برامج  يف 
التوا�سل  و�سائل  وا�ستخدام  اأجنبية، 
الأجيال  مع  للتوا�سل  بكثافة  الجتماعي 
خارج  املقيمني  ومواطنيها  اجلديدة 
ما  خلق  يف  هذا  كل  وي�ساهم  الدولة، 
 Nation( يعرف بالعالمة املميزة للدولة

.)Brand

ركائز النموذج الهندي:

التعددية  حالة  اأن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري 

اأهم  اأحد  تُعد  الهند  يف  ال�سائدة  الدينية 
جميع  فتعاي�س  الناعمة،  قوتها  م�سادر 
ال�سالم  من  حالة  يف  مًعا  الأديان  هذه 
ظل  يف  جذاب  منوذج  اإىل  تتحول  جعلها 
العديد  يف  الدينية  ال�رشاعات  �سعود 
قدرة  هذا  اإىل  ي�ساف  العامل،  اأنحاء  من 
كافة  يف  هويتها  اإ�سفاء  على  الهند 
بالدخول فيها، وهو  التي تقوم  املجالت 
النموذج   -1 يلي:  فيما  اإي�ساحه  ما ميكن 
توؤكد  اأن  الهند  ا�ستطاعت  الدميقراطي: 
اأن  من  الرغم  على  دميقراطية  دولة  اأنها 
الدول املحيطة بها قد �سهدت العديد من 
ال�رشاعات حول ال�سلطة، فعلى الرغم من 
اأنها تعاين من ارتفاع ن�سب الفقر بالإ�سافة 
اإىل العديد من امل�سكالت القت�سادية، اإل 
يتم  �سلمية  دورية  بانتخابات  حتظى  اأنها 

من خاللها تداول ال�سلطة.
بن�سبة   2014 انتخابات  حظيت  وقد 
�سحيفة  دفع  ما  وهو  عالية،  م�ساركة 
عام  »اإن  القول:  اإىل  بو�ست«  »وا�سنطن 
تاريخ  الأعوام يف  اأعظم  اأ�سبح  قد   2014

الدميقراطية بف�سل الهند«.
هذه  اأ�سول  تعود  اليوغا:  ريا�سة   -2
الريا�سة اإىل الهند، وقد �ساهمت يف نقل 
الثقافة الهندية اإىل العديد من دول العامل، 
واأدي انت�سار هذه الريا�سة اإىل بناء �سورة 
فل�سفتها  واأن  خا�سة  الهند،  عن  اإيجابية 
من  والتحرر  والزهد  التاأمل  على  تقوم 

اإىل  يوؤدي  ما  وهو  باملاديات،  الرتباط 
بحرية  التفكري  على  الإن�سان  قدرة  رفع 

ودون قيود.
 21 يوم  بجعل  املتحدة  الأمم  قامت  وقد 
يونيو من كل عام »اليوم العاملي لليوجا«، 
هذه  ميار�سون  من  عدد  واأن  �سيما  ل 
اإىل حوايل 125 مليون  الريا�سة قد و�سل 

�سخ�س يف العامل.
معلم   2016 عام  يف  دبي  ا�ست�سافت  كما 
رامديف«  »بابا  ال�سهري  الهندي  اليوجا 
يُقدر  ما  فيها  �سارك  كبرية  فعالية  يف 
األف �سخ�س، وهو ما جعلها  بحوايل 100 
لالأرقام  »جيني�س«  موؤ�س�سة  �سمن  ت�سجل 

القيا�سية. 

حلل  كو�سيلة  اليوجا  توظيف  مت  كذلك 
ال�رشاعات، فقد قام معلم اليوجا الهندي 
ال�سهري »�رشي �رشي رايف �سانكار« بال�سفر 
العراق، وكوت  اإىل دول ال�رشاعات، مثل: 
للدعوة  و�رشيالنكا،  والكامريون،  ديفوار، 
اإىل مبادئ اليوجا من �سالم، وزهد، وتاأمل، 
والدعوة اإىل احلوار البناء، والنفتاح على 

اأفكار الآخرين.
3- الطب الهندي: ونتيجة لنت�سار اليوجا 
اأو الذي  الهندي«الأيورفيدا«  متكن الطب 
دول  يقتحم  اأن  من  احلياة،  بعلم  يعرف 
عالقته  بف�سل  تدريجًيّا  املتقدم  العامل 
الوثيقة بريا�سة اليوجا. ويُعترب هذا النوع 
البديل،  الطب  اأنواع  من  نوًعا  العالج  من 
النباتات  على  رئي�سي  ب�سكل  ويعتمد 

الطبيعية.
الهند  يف  املجال  هذا  درا�سة  وت�ستغرق   
من  الرغم  وعلى  �سنوات.  خم�س  حوايل 
البع�س؛  قبل  من  فعاليته  يف  الت�سكيك 
تتبع  التي  العالجية  املراكز  عدد  اأن  اإل 
حوايل  اإىل  و�سل  قد  الأيورفيدا  نظام 
مركز   100 منها  العامل،  يف  مركز   2000
يدل  الذي  الأمر  املتحدة،  الوليات  يف 
الهندية،  الناعمة  القوة  اأدوات  على تطور 
فيها  مبا  العامل،  دول  كافة  اإىل  وو�سولها 

تلك الدول املتقدمة.
ال�سينما  انت�رشت  ال�سينما:  �سناعة   -4
دول  من  العديد  يف  )بوليوود(  الهندية 

الأو�سط،  ال�رشق  دول  خا�سة  العامل، 
على  اأمثلة  عدة  اإىل  الكتاب  وي�سري 
على  كبري  ب�سكل  الهندية  الأفالم  انت�سار 
بع�س  املحدودة يف  ميزانيتها  من  الرغم 
�سور  رفع  يتم  كان  �سوريا  ففي  الأحيان. 
النجم الهندي ال�سهري »اأميتاب بات�سان« يف 
امليادين العامة بنف�س حجم �سور الرئي�س 

حافظ الأ�سد.
الأكالت  ا�ستطاعت  الهندي:  املطبخ   -5
النطاق  وا�سع  بانت�سار  اأن حتظى  الهندية 
ويوجد  العامل،  دول  من  العديد  يف 
الربامج  من  العديد  احلايل  الوقت  يف 
تقدمي طرق  املتخ�س�سة يف  التليفزيونية 

اإعداد الطعام الهندي. 

وقد اأ�سار تقرير �سادر يف عام 2003 اإىل 
اململكة  يف  الهندية  املطاعم  عدد  اأن 
حوايل  اإىل  و�سل  قد  وحدها  املتحدة 
يقارب  ما  بها  يعمل  هندي  مطعم   9000
يف  بلغ  مال  براأ�س  موظف،  األف   70 من 
ويرتاد  يورو،  مليارات   3،2 الوقت  ذلك 
هذه املطاعم ما يعادل 2،5 مليون �سخ�س 

اأ�سبوعًيّا.

دبلوما�سية الثقافة والتنمية: 

من�سب  توليه  مع  مودي«  »ناريندا  حر�س 
رئي�س الوزراء يف عام 2014 على توظيف 
بطريقة  الهندية  الناعمة  القوة  اأدوات 
على  حر�س  حيث  �سابقيه؛  عن  خمتلفة 
من خالل  الهندية  اجلاليات  مع  التوا�سل 

زياراته اخلارجية.
وا�ست�ساف العديد من قادة الدول حل�سور 
والدينية.  ال�سعبية  الهندية  املنا�سبات 
فمثال قام يف دي�سمرب 2015 بدعوة رئي�س 
حل�سور  اآبي«  »�سينزو  الياباين  الوزراء 
احتفالت دينية هندو�سية، كما اأ�سار اأكرث 
من مرة اإىل الثقافة والتقاليد الهندية يف 

خطاباته.
مبادرة  باإطالق  قام   ،2014 �سبتمرب  ويف 
الهندية  الهند« لن�رش املنتجات  »�سنع يف 
يف العامل، وتعزيز ثقة الدول ال�سديقة يف 
وحتقيق  الت�سنيع،  على  وقدرتها  الهند، 
»�سنع  �سعار  حتت  وذلك  اقت�سادي،  منو 
عالمة  اأو  �سعار،  جمرد  لي�س  الهند،  يف 
بزيارة  وقام  قومية«،  حركة  بل  جتارية، 

العديد من الدول لن�رش هذه احلملة.
لت�سدير  املنا�سبات  توظيف  مت  كما 
التعددية،  احرتام  توؤكد  العامل  اإىل  �سورة 
الهند،  يف  الآخر  وقبول  والختالف، 
بالحتفال  »مودي«  قام   2015 عام  ففي 
اأكرب  من  واحد  يف  العاملي  اليوجا  بيوم 
�ساركوا  الذين  عدد  وُقدر  الهند،  ميادين 
يف الحتفال مبا يزيد عن 35 األف �سخ�س 

ينتمون اإىل 84 جن�سية خمتلفة.
ويرتبط ذلك بت�ساعد تقدمي الهند العديد 
من امل�ساعدات القت�سادية والدعم التقني 
للدول ال�سغرية؛ فمثال قام »مودي« خالل 
نوفمرب  يف  فيجي  جزر  جلمهورية  زيارته 
2014 بتقدمي منحة مالية قدرها 5 ماليني 
وال�سناعات  ال�سغرية  القرى  لدعم  دولر 
املتو�سطة، واأعلن خالل هذه الزيارة عن 
والتدريب  التقني  للدعم  �سندوق  اإن�ساء 
ملجموعة من الدول، منها: فيجي، وجزر 
يقم  ومل  وغريها.  �سليمان،  وجزر  كوك، 
املجاورة،  الدول  مع  بالتوا�سل  فقط 
الدول  من  جمموعة  بزيارة  قام  حيث 
الإفريقية يف يوليو 2016، هي: موزمبيق، 
وقدم  وكينيا،  وتنزانيا،  اإفريقيا،  وجنوب 
م�ساعدات مالية لإعادة اإعمار اأفغان�ستان 
لبناء  دولر  مليون   290 بحوايل  يقدر  مبا 

�سد ال�سداقة الهندي الأفغاين.
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من الدميقراطية اإىل بوليوود:

الدر�س الهندي يف بناء 
القوة الناعمة يف العامل

اأدى ت�ساعد العتماد على م�سادر القوة 
الناعمة يف العالقات الدولية اإىل تركيز عدد 

كبري من دول العامل على اإعادة اكت�ساف 
التاريخ والثقافة املحلية واخل�سائ�ض 

القومية الفريدة لتعزيز مقومات القوة 
الناعمة لديها، و�سناعة منوذج ذي جاذبية 

ا. للدولة ميكن الرتويج له عاملًيّ



مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى حمكمة 
ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية 
اجلزائر الهاتف 023.33.04.22 حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر 

باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رض  ق�ضائي لدى 
حمكمة ال�رضاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور 

اأعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه اأدناه بناءا على طلب 
:القر�س ال�ضعبي اجلزائري موؤ�ض�ضة عمومية اقت�ضادية 

�رضكة ذات اأ�ضهم املمثل من طرف ال�ضيد طالبي 
م�ضطفى مدير وكالة بوزريعة. الكائن مقرها ب :02 

�ضارع العقيد عمريو�س اجلزائر .بناءا على المر ال�ضادر 
عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة  بتاريخ 2019/02/14رقم 

الرتتيب 644 فهر�س رقم 19/584  املت�ضمن الرتخي�س 
بن�رض و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�ضند 

التنفيذي املتمثل يف جدول قيد الرهن ال�ضادر عن 
املديرية العامة لأمالك الوطنية املحافظة العقارية بنب 
عكنون امل�ضهر بتاريخ 2013/07/24 جملد رقم 13 رقم 

34 واملمهور بال�ضيغة التنفيذية .كلفنا :ال�ضيدة اأدروج 
مليكة بنت م�ضعود.ال�ضاكنة ب : حي 1000 م�ضكن ع 06 

رقم 15 وادي الرمان بلدية العا�ضور و لية اجلزائر. 
القا�ضي ب : دفع : مبلغ 9.471.325,00 دج ) ت�ضعة 

ماليني واأربعمائة وواحد و�ضبعون األف وثالثمائة وخم�ضة 
وع�رضون دينار جزائري (  +م�ضاريف التنفيذ الختياري  

6798 دج + 311097.53 دج احلقوق التنا�ضبية للمح�رض 
الق�ضائي , ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رضي من 
تاريخ ن�رض هذا املح�رض و ال نفذ عليه جربا بكافة 

الطرق القانونية , ولكي ل يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك 
حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .املح�رض 

الق�ضائي .

ANEP N°: 1916006038 الو�ضط:2019/03/12

الو�ضط:2019/03/12

مكتب اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد لدى حمكمة 
ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية 
اجلزائر الهاتف 023.33.04.22 حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر 

باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن الأ�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رض  ق�ضائي لدى حمكمة 

ال�رضاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اأعاله و الوا�ضع 
ختمه و توقيعه اأدناه بناءا على طلب :ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية 
 S.R.L.EMMEPI FLEX « املحدودة » اميبي -فليك�س

املاأخوذة يف �ضخ�س م�ضريها.الكائن مقرها ب :�ضارع اأوملاي 2/
ببلينز/غلومباردو ميالنو ايطاليا واجلاعلة موطنها مكتب حماميها 

الأ�ضتاذة حفيظي ثريا الكائن مكتبها 05 �ضارع بيكاردي الينابيع 
بئرمرادراي�س.بناءا على الأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة  

بتاريخ 2019/02/11رقم الرتتيب 645 فهر�س رقم 19/419  املت�ضمن 
الرتخي�س بن�رض و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . بناءا على ال�ضند 

التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة الدار البي�ضاء الق�ضم 
التجاري/ البحري بتــاريخ 2018/05/30 رقم اجلدول: 18/00238 

رقم الفهر�س: 18/02948 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة 
بتاريخ 2018/10/08 رقم 18/995 16 . كلفنا :ال�رضكة ذات ال�ضخ�س 

الوحيد » روايال غام » E.U.R.L ROYAL GAMMEاملاأخوذة 
يف �ضخ�س م�ضريها.الكائن مقرها ب : 06 �ضارعبوجمعةمتيم 2 
الدراريةاجلزائر. القا�ضي ب : الزاماملدعى عليهما بان يدفعا 

بالت�ضامن للمدعية :- مايقابل مبلغ ثالثني األف ومائتني واأربعني اأورو 
) 30.240,00 اأورو ( بالدينار اجلزائري وفق املقابل التحويل بالبنك 
املركزي بتاريخ التنفيذ+مبلغ 300.000,00 دج ) ثالثمائة األف دينار 

جزائري ( تعوي�س عن ال�رضر+م�ضاريف التنفيذ الختياري  6798 دج 
+ احلقوق التنا�ضبية للمح�رض الق�ضائي حت�ضب لحقا  , ونبهناه : بان 
لها مهلة 15 يوما ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض و ال نفذ عليه 
جربا بكافة الطرق القانونية , ولكي ل يجهل ما تقدم  و اثباتا لذلك 

حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون .املح�رض الق�ضائي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 
االأ�ضتاذة /العربي بوعمران وهيبة 

حم�ضرة ق�ضائية لدى حمكمة ال�ضراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة 
نهج عي�ضات ايدير ، رقم 11، ال�ضراقة 

هاتف : 83 62 81 54 )05(

حم�ضر   تبليغ ر�ضمي لتكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر طبقا 
للمادة 412 من ق اإ م اإ

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

تنفيذا للأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�ضراقة بتاريخ 31/01/2019 ، رقم الرتتيب : 00332/19 ، رقم الفهر�س : 367/19 
ال�ضركة  الن�ضر على نفقة  اأن يكون  القانون على  الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�ضيه  التبليغ  املت�ضمن االإذن بن�ضر م�ضمون عقد 

الطالب 
لفائدة : ال�ضيد �ضلبي فوؤاد عامل 

العنوان ب : 1080 م�ضكن عمارة 82 رقم 08 بلدية باب الزوار والية اجلزائر 
و املختار ملحل اإقامته لدى مكتب اأ / لعرو�ضي الطيب ، حمامي الكائن مكتبه والية املدية 

بال�ضيغة  املمهور   17/12/2017 بتاريخ  التوتة  ببئر  موثق  حممد  عمرو  االأ�ضتاذ  مبكتب  املحرر  بالدين  الإقرار  التنفيذية  ال�ضيغة  مبوجب  و 
التنفيذية .

بناءا على حم�ضر عدم وجود املحرر مبكتب االأ�ضتاذ / بوعمرة حممد بتاريخ 02/10/2018
و مبقت�ضى املادة 412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية 

�ضد: ال�ضيد خالدي اأمني بن بن عي�ضى ، عامل 
ال�ضاكن ب : حي البناء واد الرمان العا�ضور اجلزائر العا�ضمة 

بدفعه بني يدينا خلل االأجل القانوين لفائدة الطالب مقابل ت�ضليمه و�ضل على االأداء 
ما جمموعه مبلغ 10.330.478٫00 دج الذي ميثل الدين االأ�ضا�ضي و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية .

الطرق  بكافة  جربا  )ها(  �ضده  التنفيذ  �ضيتم  اإال  و  الن�ضر  يوم  من  ي�ضري  االإرادي  للوفاء  يوما   )15( ع�ضر  خم�ضة  اأجل  )ها(  له  باأن  )ها(  نبهناه  و 
القانونية .

و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�ضر لتن�ضر ن�ضخة منه ب�ضحيفة وطنية طبقا للقانون .
املح�ضرة الق�ضائية  

الو�ضط:2019/03/12

الو�ضط:2019/03/12
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بقلم / عبد النا�صر عوين فروانة
اأ�صري حمرر وخمت�ص ب�صوؤون الأ�صرى

وي�صادف يوم اجلمعة الثامن من اآذار/
حيث  العاملي،  املراأة  يوم  مار�س، 
وجدت،  اأينما  باملراأة  العامل  يحتفي 
ووفاًء  لدورها،  وتكرمياً  لها،  تقديراً 
يف  حقها  على  وتاأكيدا  لت�صحياتها، 
حقوقها  انتزاع  اأجل  من  الن�صال 
امل�صلوبة والعي�س بحرية وكرامة. مما 
يدفعنا لأن نقف اأمام عظمتها ونقدم 
لها �صيئاً يليق مبكانتها ومقامها، حتى 

ولو كان هذا ال�صيء ب�صعة كلمات.
تتعدد  منا�صبة  هكذا  مثل  ويف 
املقالت وتتنوع التقارير التي تتحدث 
نحن  وننحاز  واأو�صاعها،  املراأة  عن 
والكتابة  للحديث  كثرياً  الفل�صطينيون 
املعطاءة  املنا�صلة،  املراأة  عن 
وامل�صحية، ال�صابرة الوفية واملقاومة 
كل  الكلمات  بع�س  فنختار  ال�صامدة، 
الكتابية، ونخطها وفاًء  ح�صب قدراته 
�صعب  وبب�صاطة  لأننا  لهن،  وتقديراً 
وقهره،  الحتالل  ظلم  ويعاين  عانى 
ونرفع  لل�صهيدات  اإجاللً  فننحني 
ونع�صق  للمنا�صالت،  تقديراً  القبعات 
املقاومات كع�صقنا الأبدي لفل�صطني، 
املقاومة  انتهج  ملن  اأوفياء  و�صنبقى 
لدحر  و�صيلة  ال�صالح  وامت�صق  �صبياًل 
الفل�صطينية  الأرا�صي  عن  الحتالل 
هي  وهذه  كثريات،  وهن  والعربية. 
العربيات  املنا�صالت  من  واحدة 

اللواتي نفتخر بهن.
تُعرف  لبنانية  منا�صلة  ب�صارة"  "�صهى 
بلقب "زهرة اجلنوب"، وهي واحدة من 
اأولئك الن�صاء املنا�صالت وال�صابرات، 
وخ�صن  املقاومة  ع�صقن  اللواتي 
ع�رش  واأم�صت  فاعتقلت  الن�صال، 
الحتالل  �صجون  يف  طوال  �صنوات 

الإ�رشائيلي واأعوانه.
وحفر  مل�صامعناً،  كثرياً  تردد  ا�صمها 
يف  را�صخاً  وبقّي  اأذهاننا  يف  عميقاً 
الزمن،  من  عقود  ثالثة  منذ  ذاكرتنا 
�صجل  يف  متقدمة  مكانة  له  وُحجز 
ونحن  الفدائي،  والعمل  املقاومة 
اللبناين  بال�صعب  نفخر  كفل�صطينيني 
به.  التاريخية  بعالقتنا  ونعتز  ال�صقيق 
تع�صق املقاومة  اأمة  اإىل  ننتمي  ونحن 
اللبنانية ودورها يف الت�صدي لالحتالل 

ودحره.
فواز  "�صهى  اللبنانية  املنا�صلة  ولدت 
ب�صارة"، يف بلدة دير ميما�س باجلنوب 
اللبناين بتاريخ 15حزيران/يونيو1967، 
اأرثوذك�صية،  �رشقية  عائلة  تربت يف  و 
اجلنوب  يف  اأ�رشتها  مع  تقيم  كانت 
وتعلمت حب الوطن من والدها الثائر 
جبهة  ب�صفوف  والتحقت  "فواز". 
املقاومة الوطنية اللبنانية يف منت�صف 
واعتقلت  املا�صي،  القرن  ثمانينات 
بتاريخ 7ت�رشين ثاين/نوفمرب1988 بعد 

حلد"  "اأنطوان  العميل  قتل  حماولتها 
وهو �صابط لبناين توىل قيادة ما ي�صمى 
جي�س لبنان اجلنوبي املوايل لإ�رشائيل 
لتم�صي يف �صجن اخليام ع�رش   ،1984
�صنوات، دون حكم اأو حماكمة. وكانت 
قبل  حياتها  م�صرية  يف  الأق�صى  هي 
3اأيلول/ بتاريخ  �رشاحها  يُطلق  اأن 
�صبتمرب1998. وقد اأ�صدرت عام 2003 
عن  يحكي  "مقاومة"  بعنوان  كتابا 
عام  ويف  العتقال.  وبعد  قبل  حياتها 
بعنوان:  اآخر  كتاب  بن�رش  قامت   2011
اأحلم بزنزانة من كرز. وهو كتاب �صرية 
ذاتية اأي�صاً كتبته ُم�صاركًة مع ال�صحفية 
اللبنانية "كوزيت اإليا�س اإبراهيم" التي 

كانت اأي�صاً ُمعتقلة يف معتقل اخليام.
"�صهى  الهادئة  باملنا�صلة  التقيت  لقد 
�صوي�رشا حيث  عدة مرات يف  ب�صارة" 
اإحدى  يف  �صنوات  منذ  هناك  تقيم 
مع  �صوي�رشا  جنيف/  مدينة  �صواحي 
اقامتها  وبرغم  ال�صغرية.  اأ�رشتها 
مل  �صوي�رشا  اأن  اإل  لبنان  عن  البعيدة 
العربي  ال�صارع  هموم  عن  تبعدها 
وق�صاياه. كما واأن احلياة يف �صوي�رشا 
الأم"،  "الوطن  لبنان  يُن�صيها  مل 
واآثار  العتقال  يف  املريرة  وجتربتها 
معاملة ال�صجان واأمل القهر واحلرمان 
الظلم  يُن�صيها  ومل  اخليام.  �صجن  يف 
التاريخي الذي تعر�س له الفل�صطينيون 
من قبل الحتالل الإ�رشائيلي، فتجدها 
وتتحدث  هنا  وت�صارك  هناك  تن�صط 
ق�صايا  عن  مكان  كل  ويف  وهناك  هنا 
اأمتها وحقوق �صعوبها وخا�صة ال�صعب 
الفل�صطيني وق�صيته العادلة ومقاومته 

امل�رشوعة لالحتالل الإ�رشائيلي.
ويف املرات التي التقيت فيها بالأ�صرية 
ا�صتمعت  ب�صارة"،   "�صهى  املحررة 
عن  تتحدث  وهي  �صديد  ب�صغف  اإليها 
الفدائي  وعملها  البا�صلة  املقاومة 
جتربتها  مبرارة  يل  وتروي  اجلريء، 
وظروف  اخليام،  �صجن  يف  الأ�رش  مع 
ال�صحية  الأو�صاع  و�صوء  احتجازها 
معاملة  وب�صاعة  الطبي  والهمال 

وكيف  لهن،  وال�صجانات  ال�صجانني 
زنزانة  يف  �صنوات  �صت  نحو  اأم�صت 

انفرادية يف ال�صجن املذكور، فتقول:
ع�رش  واأم�صيت   1988 عام  "اعتقلت 
�صنوات يف �صجن اخليام، مكثت ثالثة 
خاللها  تعر�صت  التحقيق،  يف  �صهور 
واق�صاها،  التحقيق  اأ�صكال  لأب�صع 
من  وقاتلة  وموؤملة  ب�صعة  ول�صنوف 
وال�رشب  والنف�صي  اجل�صدي  التعذيب 
اجل�صم،  مناطق  كافة  يف  واجللد 
وب�صكل خا�س يف املناطق احل�صا�صة، 
كما تعر�صت لل�صعق الكهربائي مرات 
الذي كان الأكرث  الأ�صلوب  كثرية، وهو 

ا�صتخداماً".
عبارة  كان  باأنه  اخليام  �صجن  وت�صف 
خا�س  ق�صم  منها  اأق�صام،  اأربعة  عن 
الزنازين،  ق�صم  وبجانبه  بالأ�صريات، 
وبني تلك الزنازين كان يوجد زنزانتان 
"الع�صافري"  واإناثاً،  ذكوراً  للعمالء، 

لالإيقاع باملنا�صلني عرب اخلداع.
باأنه  املذكور  ال�صجن  ب�صارة  وت�صِبّه 
حظرية دجاج، فتقول: "تدخل ويرمون 
متى  تعرف  ول  الطعام،  فتات  لك 

اخلروج وكيف".
ال�صليب  "باأن  ب�صارة:  �صهى  تقول 
الأوىل  للمرة  ال�صجن  دخل  الأحمر 
ال�صجن  افتتاح  بعد  اأي   ،1995 عام 
بع�رش �صنوات، وقد كان دخول ال�صليب 
لَة لالأ�رشى مع  الأحمر بهدف اإن�صاء �صِ
الأهايل، ووقتها – فقط- عرف اأهلي 
لهم  و�ُصمح  ال�صجن،  يف  موجودة  باأين 
بزيارتي، ومن اجلدير بالذكر اأن كثريا 
افتتحوا  قد  كانوا  الأ�رشى  اأهايل  من 
يعرفوا  اأن  قبل  لأبنائهم،  عزاء  بيوت 
حيث  اخليام،  �صجن  يف  اأحياء  باأنهم 
يت�صح من ذلك كم كان هذا ال�صجن - 
طوال ع�رش �صنوات - مغيبا عن العامل 

اخلارجي".
ويقع "�صجن اخليام" على تلة مرتفعة، 
اجلنوب  اأق�صى  يف  اخليام  بلدة  �صمن 
فل�صطني  �صمال  على  املطلة  اللبناين، 
ويتاألف من اأربعة اأق�صام، حتتوي على 

اأكرث من 67 زنزانة جماعية، و20 زنزانة 
فردية. وقد ات�صعت �صهرة هذا ال�صجن 
ب�صبب ق�صوة ظروف احلياة فيه، و�صدة 
ارتكبت بداخله،  التي  التعذيب  جرائم 
�صد الأ�رشى اللبنانيني والفل�صطينيني، 
الأمرا�س  اأ�صابته  بع�صهم  اأن  لدرجة 
املزمنة، كما ا�صت�صهد بداخله العديد 
�صدة  من  اللبنانيني،  الأ�رشى  من 
املثال:  �صبيل  على  منهم  التعذيب، 
حممد  زكريا  و  �صكر،  علي  �صبحي 
واإبراهيم  نظر، وعلى عبد اهلل حمزة، 
وح�صني  ترم�س،  واأحمد  فرحات، 
عزة،  اأبو  واإبراهيم  حممود،  فيا�س 
منر  واأحمد  ال�صلمان،  كمال  وبالل 

بزي، وهيثم فوؤاد دباجة.
هو  اليوم  �صدورنا  يُثلج  ما  لكن 
فبفعل  �صجناً،  يعد  مل  ال�صجن،  اأن 
دحر  من  متكنت  التي  املقاومة 
الحتالل الإ�رشائيلي واأعوانه وحترير 
عام  اآيار/مايو  يف  اللبناين  اجلنوب 
وُحرر  ال�صجن  اأبواب  فتحت    ،2000
حتول  ثم  ومن  فيه  يقبعون  كانوا  من 

اإىل "مزار".
وغادر  مرغماً،  الحتالل  رحل 
�صمعة  تاركاً  جمرباً،  اللبناين  اجلنوب 
اللبنانيني  لدى  موؤملة  و�صور  �صيئة 
ذاك  دخلوا  الذين  والفل�صطينيني 
ق�صوة  وذاقوا  مرارته  وعانوا  ال�صجن 

احلياة بني جدرانه.
مرارا،  لبنان  بزيارة  ت�رشفت  لقد 
ودخلت �صجن اخليام اأكرث من مرة بعد 
ان حتول اىل "مزار"، وراأيت باأم عيني 
ال�صاج  و�صناديق  ال�صيقة  الزنازين 
وهم  حمررين  اأ�رشى  اىل  وا�صتمعت 
يروون حكاياتهم مع ال�صجن. كم كانت 

ق�ص�صهم مرعبة.!
وبالرغم اأن قوات الحتالل الإ�رشائيلي 
ق�صفت ال�صجن املذكور خالل حربها 
اأن  اإل  عام2006،  �صيف  لبنان  على 
قائمة،  زالت  ما  الأ�صا�صية  معامله 
ق�صوة  الأكرث  كانت  التي  زنازينه  واأن 
كما  موجودة،  الأخرى  هي  زالت  ما 
�صجن  لزنازين  بالن�صبة  احلال  هو 
غزة  مدينة  و�صط  املركزي  غزة 
بالأيام  تذكرنا  اأطالله  زالت  ما  الذي 
بني  ع�صناها  التي  املريرة  وال�صنوات 
وجتارب  مت�صابهة،  �صجون  جدرانه. 
ب�صكل كبري مع جتارب  تتقاطع  مريرة 
اأ�صرياتنا يف �صجون الحتالل املقامة 

فوق الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة.
العاملي  املراأة  يوم  ومبنا�صبة  واليوم 
ل ي�صعنا اإل واأن ن�صجل جل احرتامنا 
عام،  ب�صكل  العربية  للمراأة  وتقديرنا 
ب�صارة"  "�صهى  املحررة  ولالأ�صرية 
ب�صكل خا�س ولكل املنا�صالت اللواتي 
ذقن مرارة ال�صجن يف �صياق مقاومتهن 

لالحتالل.

لقد ظهرت املراأة العربية يف �صور متعددة، وحققت جناحات باهرة واإجنازات عظيمة يف جمالت خمتلفة، وكان لها 
دوراً رئي�صيًا يف املجال ال�صيا�صي والجتماعي والن�صايل. و�صجلت ح�صوراً لفتًا يف جمالت ُكرث. و�صاركت الرجل يف 

همومه احلياتية والن�صالية، ومار�صت حقها يف مقاومة الحتالل وبط�صه بكافة اأ�صكالها مبا فيها املقاومة امل�صلحة 
والعمليات ال�صت�صهادية. مما جعل منها مفخرة لكل عربي ُحر.

 من هي �لأ�سرية �ملحررة �لتي �أطلقت
 �لنار جتاه "�أنطو�ن حلد".؟

�أجهزة �لت�سوي�ش حرب خفيه 
ت�ستهدف �سحة ومنجز�ت �لأ�سرى

اأكد مركز اأ�رشى فل�صطني للدرا�صات باأن 
حربها  توا�صل  ال�صجون  م�صلحة  اإدارة 
على الأ�رشى على مدار ال�صاعة يف كافة 
ال�صجون، �صواء كان ذلك باتخاذ اجراءات 
قمع ب�صكل مبا�رش، اأو ب�صكل غري مبا�رش 
وخفى كرتكيب اأجهزة ت�صوي�س يف العديد 

من ال�صجون .
الناطق  الأ�صقر”  “ريا�س  الباحث 
الحتالل  باأن  اأو�صح  للمركز  الإعالمي 
ي�صتخدم اأجهزة الت�صوي�س كاأحد الو�صائل 
املتقدمة التي يحارب بها الأ�رشى، ويزيد 
والت�صبب  حياتهم،  وينغ�س  معاناتهم  من 
ان  اأجل  من  ونف�صياً  ج�صديا  باإيذائهم 
يبقى ال�صري رهني القلق واملر�س طوال 
اأهمية  التقليل من  فرتة اعتقاله، وكذلك 
عرب  حققوها  التي  منجزاتهم  بع�س 

ع�رشات ال�صنني من الت�صحيات.
الحتالل  باأن  الأ�صقر”   ” واأ�صاف 
�صخم  مب�رشوع  البدء  اىل  موؤرخاً  عمد 
لرتكيب اأجهزة ت�صوي�س متطورة يف كافة 
)املعطف  ا�صم  عليه  واأطلق  ال�صجون، 
�صخمة  ميزانيه  له  ور�صد  الإلكرتوين( 
البدء  وجرى  �صيقل  مليون   22 اىل  ت�صل 
بتجربتها يف �صجن النقب و�صت�صتمر فرتة 
الختبار 3 اأ�صهر، على اأن يتم النتهاء من 
ن�رش املنظومة يف ال�صجون الأمنية مطلع 

العام 2021.
اأجهزة  تركيب  باأن  “الأ�صقر”  وبني 
�صيا�صة  هي  امنا  لي�س جديداً  الت�صوي�س 
 ، قدمية، بداأت عام 2001 ب�صكل ب�صيط 
ال�صنني، حيث  مرور  مع  ت�صاعدت  لكنها 
يف  ت�صوي�س  جهاز   )37( تركيب  ر�صد 
داخل ال�صجون خالل العام 2014 ، بينما 
خالل  ت�صوي�س  جهاز   )28( تركيب  مت 
العام 2015 ، المر الذى ت�صبب مب�صاكل 
اثارها  جتاهلت  لالأ�رشى  عديدة  �صحية 

ادارة ال�صجون .
يف  اجلديد  باأن  “الأ�صقر”  وا�صتطرد 
اأجهزة  ي�صع  كان  الحتالل  ان  المر 
فرتات  على  ال�صجون  يف  الت�صوي�س 
الن  بينما  احلاجة،  وح�صب  متباعدة 
تلك الجهزة يف كل  لو�صع  فانه يخطط 
مما  ومتطور   ، ممنهج  ب�صكل  ال�صجون 
ي�صكل خطورة حقيقة على �صحة وحياة 
و�صعها  يتعمد  انها  وخا�صه   ، الأ�رشى 

قرب غرف نومهم .
يربر  الحتالل  فان  “الأ�صقر”  وح�صب 
من  كبري  عدد  بوجود  اجلرمية  هذه 
ا�صتطع  التي  النقالة  الت�صال  اجهزة 
ال�صجون،  داخل  اىل  تهريبها  الأ�رشى 
الحتالل  باأمن  لالإ�رشار  ت�صتخدم  وانها 
عرب التوا�صل مع عنا�رش من التنظيمات 
الحتالل  مزاعم  مفنداّ  اخلارج،  يف 
نقالة  هواتف  تهريب  جناح  ن�صبة  باأن 
اإجراءات  ب�صبب  “معدومة”،  تكون  تكاد 
لها  يتعر�صون  التي  امل�صددة  التفتي�س 
واإلكرتونيا،  يدويا  الزيارة  خالل  الأهايل 
هي  تهريبه  الأ�رشى  ا�صتطاع  ما  وان 
توا�صل  يف  ت�صتخدم  جداً  قليلة  اأعداد 
الأ�رشى املمنوعني من الزيارة مع ذويهم 
وان تكلفتها خياليه تكاد ت�صل اىل 5 الف 

دولر للجهاز الواحد .
الحتالل  �صلطات  “الأ�صقر”  ل  وحًمّ
و�صالمه  �صحة  عن  الكاملة  امل�صئولية 
الأجهزة  هذه  تركيب  نتيجة  الأ�رشى 
موجات  ت�صدر  التي  املتطورة 

 2690 قوتها  تبلغ  كهرومغناطي�صية 
تتجاوز  مغلقة  مناطق  يف  ميغاهريتز 
ال�صحة  منظمة  حددتها  التي  املعايري 
اعرا�س  وت�صبب  كبري،  ب�صكل  العاملية 
مر�صية منها القلق، وقلة النوم ، وال�صداع 
واآلم الراأ�س وت�صارع يف �رشبات القلب، 
ويخ�صى  ال�صمع،  يف  م�صاكل  اىل  ا�صافة 

الأ�رشى انها ت�صبب اأمرا�س �رشطانية.
التي  ال�صعاعات  باأن  “الأ�صقر”  وقال 
يتوقف  ل  الت�صوي�س  اأجهزة  عن  ت�صدر 
امنا  فقط،  الأ�رشى  �صحة  على  تاأثريها 
اأدت اىل التقليل ب�صكل وا�صح من اأهمية 
الأ�رشى  عليهما  ح�صل  كبريين  اجنازين 
الت�صحيات،  من  ال�صنني  ع�رشات  عرب 
اىل  اأدت  حيث  والتلفاز”  “الراديو  وهما 
الذى  الراديو  موجات  على  الت�صوي�س 
و�صول  وقطعت  الأ�رشى،  لها  ي�صتمع 
غالبية القنوات التلفزيونية امل�صموح بها 

داخل ال�صجون.
الأجهزة  هذه  خطورة  على  وللتاأكيد 
وال�صعاعات التي ت�صدر عنها فان ادارة 
قريبة  م�صافات  على  و�صعتها  ال�صجون 
الوقت  نف�س  وفى  الأ�رشى،  نوم  من 
اأبعدتها عن مكان تواجد عنا�رش الدارة 
الحتالل  رف�س  كذلك  وال�صجانني، 
لوفود  بال�صماح  فل�صطينية  مطالب 
املعتقالت  بدخول  وحمايدة  متخ�ص�صة 
على  وتاأثريها  الأجهزة  هذه  وفح�س 

الأ�رشى .
من  احلالية  املرحلة  “ال�صقر”  واعترب 
احلركة  بها  متر  التي  املراحل  اأخطر 
حافة  على  الأو�صاع  وان  الأ�صرية، 
الحتالل  �صيا�صات  نتيجة  النفجار 
بحق الأ�رشى، م�صرياً اىل اأقدام اأ�صريين 
واحد  اأ�صبوع  خالل  النقب  �صجن  يف 
ا�صافة  اأنف�صهم،  يف  النار  ا�صعال  على 
اغرا�صه  يف  النار  اخر  ا�صري  ا�صعال  اىل 
ادخاله  على  احتجاجاً  بالكامل  اخلا�صة 
بقربه  توجد  الذى   5 لق�صم  بالقوة 
خطورة  على  يوؤكد  الت�صوي�س،  اجهزة 
يتعر�س  الذى  ال�صغط  وحجم  الأو�صاع 

له الأ�رشى.
اأجهزة  بو�صع  الحتالل  ويخالف 
املادة  الأ�رشى،  اأق�صام  قرب  الت�صوي�س 
والتي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )85(
جميع  اتخاذ  “�رشورة  على  ن�صت 
اإيواء  ل�صمان  واملمكنة  الالزمة  التدابري 
الأ�صخا�س املحميني منذ بدء اعتقالهم 
يف مبان اأو اأماكن تتوفر فيها كل ال�رشوط 
يجوز  ول  ال�صالمة،  و�صمانات  ال�صحية 
باأي حال و�صع اأماكن العتقال الدائم يف 
مناخها  يكون  اأن  اأو  �صحية  غري  مناطق 

�صاراً باملعتقلني” .
اىل  الفل�صطيني  الكل  “الأ�صقر”  ودعا 
هذه  �صد  معركتهم  يف  ال�رشى  م�صانده 
ال�رشى  ترك  وعدم  اخلطرية،  الجهزة 
حيث   ، لوحدهم  الحتالل  يوجهوا 
ال�صجان  مع  مبا�رشة  مواجهة  يخو�صون 
يف  التنظيمية  الهيئات  بحل  وقاموا   ،
الت�صعيد  ب�صدد  وهم   ، اجلنوب  �صجون 
الفرتة  الحتجاجية خالل  من خطواتهم 
القادمة ، بالدخول يف ا�رشابات مفتوحة 
عن الطعام ان ا�صتمر تعنت الحتالل يف 

تركيب اأجهزة الت�صوي�س.
تقرير : مركز اأ�صرى فل�صطني للدرا�صات
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ملكتب  �صربي  حممود  والده  يقول 
اإعالم الأ�رسى" مل اأكن اأتوقع يوماً اأن 
يكون ابني اأ�صامة معتقاًل، حتى اقتحم 
 ،2019/2/6 بتاريخ  منزلنا  الحتالل 
وطلبوا مني اإح�صاره، وعندما �صاهد 
ا�صتغرب  اأ�صامة  العتقال  �صابط 
ي�صدق  مل  فهو  اأ�صامة،  هذا  وقال: 
اأن امل�صتهدف بالعتقال فتى �صغري 

نحيف اجل�صد".
بالقول"  حديثه  �صربي  يوا�صل 
اأن  اأحد  يتوقع  ومل  معهم  اقتادوه 
الآن  لغاية  الفرتة  اأ�صامة هذه  ميكث 
فتمديد  اجللمة،  حتقيق  مركز  يف 
ومن  اجلميع  ا�صتغراب  اأثار  اعتقاله 
مبتابعة  املكلف  املحامي  �صمنهم 

ملفه يف املحاكم الع�صكرية ".
حقوق  جمعيات  �صربي"على  ي�صيف 
القانونية  واملوؤ�ص�صات  الإن�صان 
فابني  التدخل،  الأحمر  وال�صليب 
الدويل مازال  القانون  الأ�صري ح�صب 
هذه  معه  التحقيق  وا�صتمرار  طفاًل، 
جرمية  اجللمة  مركز  يف  الفرتة 
لكل  ت�صاوؤلً  �صربي  يوجه  بحقه". 
اجلهات املعنية، باأنه هل من املعقول 
كل  للتحقيق  طفل  اإخ�صاع  يتم  اأن 

تنته  مل  التي  الطويلة  املدة  هذه 
ويطالب  اتهام؟  لئحة  وبدون  بعد 
الحتالل  اإدانة  اأجل  من  بالتدخل 
اإىل  يتوجه  وهو  اجلرمية،  هذه  على 
احلركة العاملية للدفاع عن الأطفال 
ف�صح  يف  تتدخل  باأن  فل�صطني  فرع 
الطفولة  قمع  يف  واأ�صاليبه  الحتالل 

الفل�صطينية.
الأ�صري  ابني  قائاًل"  �صربي  يتابع 
ع�رس  احلادي  ال�صف  يف  اأ�صامة 
وقته  يق�صي  وهو  ال�صناعي،  الفرع 
لديه  يكن  ومل  املدر�صة،  بعد  معي 
اأية ن�صاطات تذكر، فعملية العتقال 
كانت �صادمة ومفاجئة، واأيقنت بعد 
الأطفال  اعتقال  يتم  كيف  اعتقاله 
�صوؤايل  واأوجه  اقرتفوه،  ذنب  بدون 
ي�صكله  الذي  ما  الحتالل:  دولة  اإىل 
هذا  ولكن  خطر،  من  عليكم  اأ�صامة 
كبرياً،  اأو  �صغرياً  يرحم  ل  الحتالل 
ل�رسعنة  اأدوات  الع�صكرية  وحماكمه 

اغتيال الطفولة الفل�صطينية".
والده  اأخرب  �صربي  الأ�صري  حمامي 
على  يحظر  الدويل  القانون  باأن 
على  الأطفال  عر�ض  الحتالل 
حماكم ع�صكرية كما ن�ض عليه قانون 
الحتالل  ودولة  العاملي،  الطفولة 
موقعة على اتفاقية الطفل العاملية، 

ومع ذلك تنتهك الطفولة.

ي�صتذكر الأب حممود �صربي حلظات 
ما قبل اعتقال ابنه، يقول" طلب قبل 
وقبلها  ركعتني،  ي�صلي  اأن  اعتقاله 
تو�صاأ لل�صالة وكاأنه ي�صكو اإىل اهلل ظلم 
املحتلني الذين جاوؤوا كخفافي�ض ليل 
الذي يعاين من وجع  ليختطفوه وهو 
للطبيب  زيارة  يف  وكان  مفا�صله،  يف 
اإل  ياأبى  قبل اعتقاله، لكن الحتالل 
راية  فل�صطيني  بيت  كل  يرفع يف  اأن 
حزن وينغ�ض علينا باعتقال اأ�صامة". 
حلظات  ي�صتذكر  �صربي  ينفك  ل 
الحتالل  اأدخلهم  فقد  ابنه،  اعتقال 
التفكري  من  دوامًة  الوقت  ذلك  منذ 
التحقيق  فرتة  اأن  خا�صًة  العا�صف، 
ومتديد  م�صتمرة،  زالت  وما  طويلة 
اعتقاله اأي�صاً م�صتمر، يقول �صربي" 
بحق  يتوقف  اأن  يجب  الظلم  هذا 
كوالد  واأنا  الفل�صطينية،  الطفولة 
اأمام  لل�صهادة  م�صتعد  معتقل  طفل 
اإن�صانية وقانونية لف�صح  اأية موؤ�ص�صة 
ممار�صات الحتالل، فال�صمت يجعل 
م�صتمر  تغول  حالة  يف  الحتالل 
والطلبة".  الأ�رسى  اأطفالنا  بحق 
تقع  م�صوؤولية  هناك  اأن  �صربي  يرى 
والتعليم  الرتبية  وزير  عاتق  على 
اعتقال  يخ�ض  فيما  الفل�صطيني 
جلان  هناك  اأن  اإىل  م�صرياً  الطلبة، 
لها  اإذا قدمت  دولية عاملية تتحرك 

نحن  يو�صح"  النوع،  هذا  من  طلبات 
م�صتعدين  اأطفال  اأ�رسى  كعائالت 
لل�صهادة وتقدمي كل الوثائق املطلوبة 
اأ�رسانا  بحق  الحتالل  ظلم  لإثبات 
الأطفال، وحالة اعتقال ابني الأ�صري 

ل�صهر  معه  التحقيق  وفرتة  اأ�صامة 
حالة نادرة ت�صتحق املتابعة القانونية 
العاملة يف هذا  من قبل كل اجلهات 
يعلم  ل  اأنه  �صربي  يوؤكد  املجال". 
اعتقل  فقد  جنله،  �صحة  عن  �صيئاً 

املفا�صل،  يف  اآلم  من  يعاين  وهو 
ينتابه  التحقيق  يف  �صهر  مرور  وبعد 
من حقي معرفة  يقول"  القلق عليه، 
الفرتة  هذه  بعد  ال�صحي  و�صعه 

الطويلة من التحقيق".

تعي�ش عائلة �لأ�شري �لطالب �أ�شامة حممود �شربي )16عامًا( من �شكان مدينة قلقيلية، حالة قلٍق وترقب بعد مرور �شهر كامل على تو�جد �بنها يف �أقبية 
�لتحقيق يف مركز �جللمة، و��شتمر�ر �لتمديد بحقه، مكتب �إعالم �لأ�شرى �لتقى مع و�لد �لأ�شري �أ�شامة للحديث حول ق�شية جنله.

�لأ�شري �لطفل �أ�شامة �شربي :

تقرير : مكتب �إعالم �لأ�شرى 

اعتقاله وتواجده يف اأقبية التحقيق منذ �شهر اأدخل عائلته دوامًة من القلق

نادي �لأ�شري�لفل�شطينى :

 )50( اأ�شرية يف معتقالت االحتالل
اليوم  الفل�صطيني،  الأ�صري  نادي  قال 
الحتالل  �صلطات  باأن  اخلمي�ض، 
يف  فل�صطينية   )50( تعتقل  الإ�رسائيلي 
اأ�صريات   )9( بينهّن  "الدامون"،  معتقل 
العتقال  قيد  واحدة  واأ�صرية  جريحات، 
�صدر  بيان  يف  ذلك  جاء  الإداري. 
املراأة  يوم  ملنا�صبة  الأ�صري  نادي  عن 
العاملي، والذي ي�صادف الثامن من اآذار/ 
الأ�صري  نادي  وبنّي  عام.  كل  من  مار�ض 
الأ�صرية  هي  فل�صطينية  اأ�صرية  اأول  اأّن 
اأّن  اإىل  م�صرياً  برناوي،  فاطمة  املحّررة 
الحتالل اعتقل اأكرث من )16 األف( امراأة 
وكانت   ،1967 العام  منذ  فل�صطينية، 
والعام   1987 العام  انتفا�صتي  �صنوات 
حيث  من  الأعلى  الن�صبة  فيها   2000
اعتقال الن�صاء، فيما اعتقل )133( امراأة 
خالل  امراأة  و)156(   ،2018 العام  خالل 
العام  خالل  امراأة  و)164(   ،2017 العام 
باأن الأ�صريات  واأّكد نادي الأ�صري   .2016
اأنواع  لكافة  تتعّر�ض  الفل�صطينيات 
الّتنكيل والّتعذيب التي تنتهجها �صلطات 
الفل�صطينيني،  املعتقلني  بحّق  الحتالل 
املنازل  من  العتقال  عمليات  من  بدءاً 
مراكز  اإىل  الّنقل  وحتى  العمل  اأماكن  اأو 
يف  واحتجازهّن  والّتحقيق،  الّتوقيف 

الّتعذيب  اأ�صاليب  وتتمّثل  املعتقالت. 
الأ�صريات؛  بحّق  التي متار�صها  والّتنكيل 
عمليات  اأثناء  عليهن  الّر�صا�ض  باإطالق 
زنازين  داخل  واحتجازهّن  العتقال، 
للّتحقيق  واإخ�صاعهّن  للعي�ض،  ت�صلح  ل 
وملدد طويلة مع ال�ّصبح والعزل والإهانة، 
التي  الطبي  الإهمال  �صيا�صة  اإىل  اإ�صافة 
بحق  الحتالل  معتقالت  اإدارة  تّتبعها 
وحترم  كما  اعتقالهّن،  بعد  الأ�صريات 
بع�ض الأ�صريات من زيارة عائالتهّن، فيما 
ت�صّيق على الأخريات، وحترم الأ�صريات 
ومن  املفتوحة  الزيارات  من  الأمهات 
اإ�صافة  اأبنائهن،  احت�صان  من  متكينهّن 

اإىل منع التوا�صل الهاتفي معهم.
واأو�صح نادي الأ�صري اأّن الأ�صريات عرّبن 
معتقل  يف  الو�صع  من  ا�صتيائهن  عن 
معايري  لأدنى  يفتقر  الذي  "الدامون" 
جداً  قدمي  مبنى  فهو  الإن�صانية،  احلياة 
وهرم، ما يوؤدي اإىل وجود م�صاكل الرطوبة 
يف احليطان، كما ول ي�صمح لهّن باخلروج 
اأداء  اأو  جماعي  ب�صكل  "الفورة"  اإىل 
باأن  الأ�صريات  واأكدت  جماعة،  ال�صالة 
هناك اإجراءات م�صّددة حول برناجمهن 
التعليمي والثقايف وهو متوقف الآن، كما 
التي  اإدارة املعتقل مل تعطهن كتبهن  اأن 

"ه�صارون" قبل  نقلنها معهن من معتقل 
عّدة اأ�صهر، ول ت�صمح لهّن باإقامة مكتبة، 
وهنالك اإجراءات م�صّددة يف عملية نقل 
فيما  الق�صم،  غرف  بني  ما  الأ�صريات 
حقيقية  اإ�صكالية  هنالك  اأن  اإىل  اأ�رسن 
يوجد  ل  حيث  ال�صتحمام،  مرافق  يف 
�صاحة  يف  موجودة  لأنها  خ�صو�صية 
الفورة، وي�صمح با�صتخدامها لال�صتحمام 

وقت الفورة فقط.

�أ�شماء لبع�ش �لأ�شري�ت 
�أ�شري�ت جريحات

1. ملا البكري )17 عاماً(، اعتقلت م�صابة 
حمكومة  اأقدامها،  يف  ر�صا�صات  بثالث 

بال�صجن ملدة 39 �صهراً، 0568105731.
اأبناء،  لـ9  واأّم  عاماً(   46( العدم  عبلة   .2
والكتف،  والوجه  الراأ�ض  يف  م�صابة 
وفقدت النظر يف عينها اليمنى. حمكومة 

ملدة ثالث �صنوات. 0598860475
3. �رسوق دويات )20 عاماً( اعتقلت بعد 
اإىل  اأدى  الكتف  يف  بر�صا�ض  اإ�صابتها 
انقطاع �رسيان رئي�صي. حمكومة 16 عاماً 

و80 األف �صيقل غرامة 026713415.
اعتقلت  عاماً(   38( ح�صيمة  جيهان   .4

ر�صا�صات يف قدمها  بعّدة  اإ�صابتها  بعد 
الي�رسى 0502643549.

5. اأمل طقاطقة )24 عاماً( اعتقلت بعد 
وال�صدر  الفخد  يف  بالر�صا�ض  اإ�صابتها 
اإ�رسائيلية  جمندة  واأقدمت  واخل�رس، 
البندقية  بكعب  على �رسبها يف �صدرها 
يف  بك�صور  ت�صبب  مما  تنزف،  وهي 
 7 بال�صجن  حمكومة  ال�صدري.  قف�صها 

�صنوات.0569064246 .
بعد  اعتقلت  عاماً(   18( باكري  مرح   .6
اإ�صابتها بـ 13 ر�صا�صة يف يدها الي�رسى 
�صنوات  ثماين  ملدة  بال�صجن  حمكومة 
ون�صف وغرامة مالية بقيمة ع�رسة اآلف 

�صيقل. 0522894675
اعتقلت  عاماً(   18( عواد  نورهان   .7
باأربع ر�صا�صات يف الفخد  اإ�صابتها  بعد 
 13 بال�صجن  حمكومة  والبطن.  الأي�رس 
األف   30 بقيمة  وغرامة  ون�صف  عاما 

�صيقل. 0522260211
8. حلوة حمامرة )26 عاماً(، واأم لطفلة 
اعتقلت م�صابة بجروح خطرية اأدت اإىل 
ا�صتئ�صال جزء من الكبد ومن البنكريا�ض 
والطحال والأمعاء. حمكومة �صت �صنوات 

و4000 غرامة مالية. 0569815215
9. اإ�رساء جعابي�ض )32 عاماً(، اأم لطفل، 

�صياراتها  النار على  اإطالق  بعد  اعتقلت 
بحروق  وا�صابتها  انفجارها  اىل  اأدى  ما 
�صديدة �صوهت وجهها وراأ�صها و�صدرها 
وبرتت اأ�صابعها. حمكومة بال�صجن ملدة 

)11( عاماً. 0549742520

�أ�شري�ت حمّرر�ت

فاطمة برناوي- القد�ض 0599462315
اإميان نافع- رام اهلل 0598654836

عائ�صة عودة- رام اهلل 0509319961
عطاف عليان- رام اهلل 0568789107

حلم  بيت  الر�صايدة-  �صيخة 
0595128548

ملى البكري – اخلليل، 0568105731
منار �صويكي – القد�ض 0526866882
هدية عرينات – اأريحا 0599594577
نور رزيقات – اخلليل 0569845033

عهد التميمي – رام اهلل 0599428654
ا�صتربق التميمي- رام اهلل 0597126403

جيانة حياوي- رام اهلل 0568742387
خالدة جرار- رام اهلل 0568868868

�أ�شري�ت �أّمهات

اأبناء،  لـ9  واأّم  عاماً(   46( العدم  -عبلة 
والكتف،  والوجه  الراأ�ض  يف  م�صابة 
وفقدت النظر يف عينها اليمنى. حمكومة 

ملدة ثالث �صنوات. 0598860475
لطفلة  واأم  عاماً(،   26( حمامرة  حلوة   -
اعتقلت م�صابة بجروح خطرية اأدت اإىل 
ا�صتئ�صال جزء من الكبد ومن البنكريا�ض 
والطحال والأمعاء. حمكومة �صت �صنوات 

و4000 غرامة مالية. 0569815215
- اإ�رساء جعابي�ض )32 عاماً(، اأم لطفل، 
�صياراتها  النار على  اإطالق  بعد  اعتقلت 
بحروق  وا�صابتها  انفجارها  اىل  اأدى  ما 
�صديدة �صوهت وجهها وراأ�صها و�صدرها 
وبرتت اأ�صابعها. حمكومة بال�صجن ملدة 

)11( عاماً. 0549742520
لأربعة  اأم  جنني،  �صعبان،  يا�صمني   -

اأطفال، 0568678787
- ن�رسين ح�صن، غزة، اأم ل�صبعة اأطفال، 

0599024605
معتقالت اإدارياً )بال تهمة(

فداء دعم�ض- اخلليل 0598579982
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عي�شة ق.

�أمام  �للعب  فر�صة  ميلكون  حيث 
�أجل  جمهورهم وعلى ملعبهم من 
ال  �لذي  �ملناف�س  عقب  جتاوز 
ومير  �أحو�له  �أح�صن  يف  يتو�جد 
�ملحليون  ي�صعى  �صعبة  بفرتة 
يف  به  و�الإطاحة  ��صتغاللها  �إىل 
مقابلة  موعد  قبل  ق�صنطينة 
مار�س   29 بتاريخ  �ملقررة  �الإياب 
�لفني  �لطاقم  وينتظر  �ملقبل، 
ديني�س  �لفرن�صي  �ملدرب  بقيادة 
الفان عمل كبري خا�صة من �لناحية 
�لنف�صية، خا�صة و�أن �لفريق يح�رض 
بعد  �حل�صي�س  يف  مبعنويات 

�ملنق�صي  �الأ�صبوع  نهاية  هزميته 
على ميد�نه �أمام �لنادي �الإفريقي 
�بطال  ر�بطة  جمموعات  دور  يف 
�صمان  من  منعته  و�لتي  �إفريقيا 
ربع  �لدور  �إىل  ر�صميا  �لتاأهل 
�الأمر  �لقارية،  للمناف�صة  �لنهائي 
تنهال  �النتقاد�ت  جعل  �لذي 
�أمام  �أ�صحو�  �لذين  على �لالعبني 
خيار �لفوز باأد�ء مقنع م�صاء �ليوم 
�أن�صارهم  ثقة  ��صتعادة  �أجل  من 
�إىل  بقوة  �لتنقل  �إىل  �ملدعوون 
ملنح  حمالوي  ملعب  مدرجات 
رفقاء  �إىل  و�مل�صاندة  �لدعم 
�أجل  من  بلجياليل  قدور  �لالعب 

حتقيق �لهدف �مل�صطر �ليوم.

يبحث العبو نادي عا�صمة مدينة 
ت�صجيل  عن  �ملعلقة  �جل�صور 
ت�صاهم  معنويا  مريحة  نتيجة 
�إىل  للتنقل  �لالعبني  دفع  يف 
مريحة  مبعنويات  لومومبات�صي 
مازميبي  بي  تي  مالقاة  ق�صد 
�الأخرية  �جلولة  �صمن  �لكونغويل 
�ملربجمة  �ملجموعات  دور  من 
يدفع  ما  وهو  �ملقبل،  �ل�صبت 
�ليوم  �لتحدي  رفع  �إىل  �لالعبني 
�الإفريقي  �لنادي  نك�صة  لتجاوز 
�لديار  د�خل  �لهزمية  وتد�رك 
قاريا وتعوي�صها بانت�صار مريح يف 

�ل�صيدة �لكاأ�س.

ال�شي��شي ت�شعى اإىل ن�شف ت�أ�شرية املربع الذهبي�شباب ق�شنطينة / مولودية وهران اليوم ابتداء من 17:00
يعود فريق �شباب ق�شنطينة اإىل جو املناف�شة املحلية بخو�ض مباراة ذهاب الدور ربع 

النهائي من مناف�شة كاأ�ض اجلمهورية م�شاء اليوم، اأين يالقي ال�شيف مولودية وهران 
يف مباراة قوية جتمع فريقني متعودين على الذهاب بعيدا يف مناف�شة ال�شيدة الكاأ�ض، 

ويدخل العبو ت�شكيلة »ال�شيا�شي« اأر�شية امللعب بحثا عن حتقيق فوز مريح ي�شمح 
لهم بو�شع خطوة نحو بلوغ الدور ن�شف النهائي والتم�شك بحظوظهم يف التناف�ض على 

التتويج باللقب

اجلولة 25 للرابطة 
املحرتفة الثانية

املالحق�ن اأم�م تنقل 
�شعب الزي�نوين والب�بية 

يرتقبون البوديوم
�جلولة  مباريات  �ليوم  م�صاء  جتري 
و�لتي  �لثانية  �ملحرتفة  للر�بطة   25
جنم  �ملت�صدر  لقاء  تاأجيل  تعرف 
�إىل  بجاية  �صبيبة  و�ل�صيف  مقرة 
جمعية  �لو�صيف  وتنتظر  �لغد، 
�لثالث �حتاد  �ل�صلف و�صاحب �ملركز 
�لقو�عد،  خارج  �صعبا  تنقال  ب�صكرة 
»�أ�صود  ت�صكيلة  العبو  يلتقي  حيث 
�صكيكدة  �صبيبة  �مل�صيف  �لون�رضي�س« 
متباينة  باأهد�ف  تلعب  مبار�ة  يف 
رو�صيكاد�  مدينة  �أبناء  �أن  باعتبار 
عن  و�البتعاد  �لفوز  على  ي�رضون 
�مل�صاعي  ومو��صلة  �خلطر  منطقة 
ت�صتهدف جمعة  بينما  �لبقاء،  لتحقيق 
�ل�صلف تو�جد العبيها مبعنويات عالية 
بعد ��صتعادة �مل�صار �ل�صحيح وحتقيق 
�أبناء  يدرك  �أين  �لتو�يل  على  فوزين 
باخلروج  يهددهم  �لتعرث  �ن  �ل�صلف 
�لقوي  �لتناف�س  ظل  يف  �لبوديوم  من 
�حتاد  يتنقل  بينما  �ملالحقني،  مع 
نتيجة  عن  بحثا  �لعا�صمة  �إىل  ب�صكرة 
�صمن  بالبقاء  لهم  ت�صمح  �يجابية 
كوكبة �ملقدمة ومالحقة �لو�صافة، يف 
�ملقابل تتو�جد ت�صكيلة �ل�صفر�ء« �أمام 
عنها  يغيب  و�لذي  ال غري  �لفوز  خيار 
�لتو�يل،  على  مباريات  �آخر خم�س  يف 
�لعا�صمي  �لنادي  يهدد  تعرث  و�أي 
ود�د  يجد  �ملقابل،  يف  بال�صقوط. 
تلم�صان ومولودية �لعلمة فر�صة ثمينة 
من �أجل �لعودة �إىل كوكبة �ملقدمة من 
خالل �ال�صتقبال مبلعبهما �أمام جمعية 
يكونا  لن  �للذ�ن  �لقبة  ور�ئد  وهر�ن 
ي�صارعان  �للذ�ن  وهما  �صائغة  لقمة 
على �لبقاء، بينما �لفر�صة مو�تية �أمام 
للتم�صك  و«�لبابية«  »�لزيانيني«  �أبناء 
تعرث  حال  يف  �لكوكبة  �إىل  بال�صعود 
يجد  فيما  ملعبهما،  خارج  �ملناف�صني 
�رضيع غليز�ن فر�صة ال تعو�س ملر�قبة 
�صباق �ل�صعود عن قرب عندما ي�صتقبل 
ويبحث ترجي م�صتغامن  �حتاد عنابة، 
عن �النت�صار �لغائب عن �صجله يف �آخر 
ي�صتقبل  عندما  �الأخرية  لقاء�ت  �أربع 
مولودية  تلتقي  بينما  بو�صعادة  �أمل 

�صعيدة �ل�صيف �حتاد �لبليدة. 

برنامج املباريات

�حتاد �حلر��س / �حتاد ب�صكرة
 دون جمهور 

�صبيبة �صكيكدة / جمعية �ل�صلف
مولودية �صعيدة / �حتاد �لبليدة

ود�د تلم�صان / جمعية وهر�ن
ترجي م�صتغامن / �أمل بو�صعادة

�رضيع غليز�ن / �حتاد عنابة
مولودية �لعلمة / ر�ئد �لقبة

الت�شكيلة حت�شر للداربي مبلحق ملعب 5 جويلية

احت�د الع��شمة ي�شرتجع اإيب�را بداربي مولودية اجلزائر

�لعا�صمة  �حتاد  نادي  ي�صتعيد 
خدمات العبه �لكونغويل برين�س 
�إيبار� بعدما تعافى من �الإ�صابة 
و�ملتمثلة  منها  يعاين  كان  �لتي 
يغيب  جعلته  ع�صلي  متدد  يف 
�لفرتة  خالل  �مليادين  عن 
�لطاقم  ويفتقد  �ملن�رضمة 
تدرب  حيث  خدماته،  �لفني 
�لتدريبية  �حل�صة  خالل  �إيبار� 
�أم�س  �أول  �لفريق  خا�صها  �لتي 
�لتح�صري�ت  �صل�صلة  �صمن 
�أبناء  ت�صكيلة  جتريها  �لتي 
ملوعد  حت�صبا  »�صو�صطارة« 

تخو�صه  �لذي  �لكبري  �لد�ربي 
�خلمي�س �ملقبل حل�صاب �جلولة 
�ملحرتفة  �لر�بطة  من   24
�إيبار�  �صيكون  حيث  �الأوىل، 
جاهز� لد�ربي �ملولودية وحتت 
ت�رضف �ملدرب �لفرن�صي تيريي 
ي�صارك  �ن  وينتظر  فروجي، 
�الأ�صا�صية  �لت�صكيلة  يف  �ملعني 
ويتقدم �خلط �لهجومي لت�صكيلة 
�الحتاد. يف �ملقابل، �رضع رفقاء 
�لالعب وليد عرجي يف �لرتب�س 
�أول  دخلوه  �لذي  �لتح�صريي 
�خلمي�س  للقاء  ��صتعد�د  �أم�س 

�لالعبون  يجري  �أين  �ملقبل، 
ملعب  على  �لتدريبية  �حل�ص�س 
�أن  باعتبار  جويلية   5 ملعب 
�مللعب  على  يجري  �للقاء 
�ملدرب  وف�صل  �الأوملبي، 
فروجي ��صتفادة �أ�صباله من �أكرب 
�لتدريبية  �حل�ص�س  من  عدد 
طبيعيا  مع�صو�صبة  �أر�صية  على 
موعد  قبل  عليها  �لتعود  ق�صد 
�أن ملعب عمر  باعتبار  �ملقابلة 
حمادي ببولوغني يتميز باأر�صية 

مع�صو�صبة ��صطناعيا.
عي�شة ق.

البطولة العاملية للرافل رمي الدقة

اجلزائرية عي�ش�وي تتوج 
ب�للقب الع�ملي

الدورة الدولية للجيدو باملغرب

اإق�ش�ء اآخر امل�ش�رعني اجلزائريني من املن�ف�شة

ملياء  �جلز�ئرية  �لالعبة  توجت 
يف  عاملية  بطلة  عي�صاوي، 
�صمن  �لدقة  رمي  �خت�صا�س 
رجال  للر�فل  �لعاملية  �لبطولة 
و�صيد�ت �أول �م�س مبدينة توكومان 
هذه  حتت�صن  �لتي  �الأرجنتينية 
بح�صور  �أم�س  �ملنتهية  �ملناف�صة 
عي�صاوي  و�فتكت  بلد�،   23 جمموع 
�لوحيدة يف �لفردي  ممثلة �جلز�ئر 
جمعها  بف�صل  �لذهبية  �مليد�لية 
 9 دورتني  خالل  نقطة   24 ر�صيد 
نقاط يف �لدور �الأول و15 نقطة يف 
�لدورة �لثانية، يف حني نالت �لف�صية 
�لبريوفية رو�صالبا روها�س مبجموع 
باالأرجنتينية  مرفوقة  نقطة،   19

نف�س  ح�صدت  �لتي  بوالتي  رومينة 
�حل�صيلة من �لنقاط. ولدى �لرجال، 
حقق �جلز�ئري علي حكيم �لربونزية 
 25 بر�صيد  �الخت�صا�س  نف�س  يف 
�لدورة  �أحرز 16نقاط  نقطة، حيث 
كما  �لثانية،  يف  نقاط  و9  �الأوىل 
تقا�صم معه �لربونزية �لرتكي �إيردل 
نقطة   25 �لر�صيد  بنف�س  كانتيمري 
�للقب  �أما  نقطة،   15 ثم  نقاط   10
�إىل  �لرجال فقد عاد  �لعاملي عند 
�الأرجنتيني فريدي روبري 36 نقطة، 
من  كانت  �لف�صية  �مليد�لية  بينما 
فاغيان  بابلو  �الوروغوياين  ن�صيب 

مبجموع 26 نقطة.
وكاالت

�أق�صي �أول �أم�س �آخر �مل�صارعني 
�مل�صاركني يف  �لثالثة  �جلز�ئريني 
�لكربى  »�جلائزة  �لدولية  �لدورة 
حاليا  �ملتو��صلة  ملر�ك�س« 
من  بكل  �الأمر  ويتعلق  باملغرب 
وزن  بن عمادي يف  �لرحمان  عبد 
بويعقوب  �ليا�س  كغ،   90 من  �أقل 
�ملهدي  وحممد  كغ   100 من  �أقل 
يف  وذلك  كغ   100 من  �أكرث  ليلي 
للمناف�صة  �لثالث  �ل  مناف�صات 
10مار�س،  �إىل   8 من  �حلارية 
�جلز�ئرية  �الحتادية  وكانت 
م�صارعا   13 �أ�رضكت  قد  للجيدو 
 4 و  م�صارعني   9 �لدورة  هذه  يف 

 8 مهم  �أق�صي  حيث  م�صارعات 
يومي  مناف�صات  يف  م�صارعني 
بينما  �ملا�صيني  �ل�صبت  و  �جلمعة 
تـّم �إعفاء �لثنائي كوثر وعالل �أقل 
من 78 كغ و�صونيا ع�صلة �أكرث من 
78 كغ جر�ء ��صابتهما. و كان بن 
عمادي قد فاز يف منازلته �الأوىل 
�أمبيلني  قان  با�س  �لهولندي  على 
�ملو�يل  �لدور  يف  ي�صقط  �أن  قبل 
كو�صيك،  ماتيا�س  �الإ�صتوين  �أمام 
يعقوب   بن  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه 
على  �الأوىل  مبار�ته  يف  �لذي 
ليخ�رض  �لدرد�ك  نا�رض  �ملغربي 
بعد ذلك على يد �الأوزبيكي خممد 

�لذي  ليلي  خور�موف.�أما  كرمي 
�أعفي من �لدور �الأول، فقد �صقط 
�الأملاين  �أمام  له  دخول  �أول  يف 
بدوره  كان  �لذي  هانل  �صفان 
معفيا من �لدور �الأول.و�صارك يف 
 259 م�صارع   443 مر�ك�س  موعد 
عند �لرجال و 184 لدى �ل�صيد�ت 
ميثلون 67 بلد� حيث �صيكون �لبلد 
متثيال  �الأكرث  �ملغرب  �مل�صيف 
47 م�صارعا خالل هذه  مب�صاركة 
�مل�صابقة �لتي تطرح نقاط عديدة 
�الألعاب  �إىل  للتاأهل  حت�صبا  للعب 

�الأوملبية طوكيو-2020.
وكاالت

ت�شكيلة �شبيبة ال�شاورة ا�شتاأنفت اأم�ض 
التدريبات ا�شتعداد لالأهلي امل�شري

 اإدارة زرواطي تف�شخ 
العقد مع بولعويدات

�أقدمت �أم�س �إد�رة فريق �صبيبة �ل�صاورة 
حممد  العبها  مع  �لعقد  ف�صخ  على 
�لالعب  تنقل  �أين  بولعويد�ت،  �لهادي 
�إىل مقر �لنادي و�لتقى �لرئي�س حممد 
زرو�طي �لالعب وتو�صل معه �إىل �تفاق 
مع  �رتباطه  و�إنهاء  �لعقد  ف�صخ  على 
عدم  �إىل  ر�جع  وذلك  ر�صميا  �نالدي 
ما  على  �لفني  و�لطاقم  �الإد�رة  �قتناع 
�لقبائل  ل�صبيبة  �ل�صابق  �لالعب  يقدمه 
و�حد �ل�صعودي مع �لت�صكيلة وهو �لذي 
طرف  من  �النتقاد�ت  من  و�بال  تلقى 
نادي �جلنوب معربين عن عدم  �أن�صار 
ر�صاهم على �الأد�ء خا�صة و�أنه مل يربز 
قلب  من�صب  يف  ين�صط  �أنه  رغم  كثري� 

�لهجوم.

ن�صور  ت�صكيلة  ��صتاأنفت  �ملقابل،  يف 
�لتدريبات بعد �حل�صول  �أم�س  �جلنوب 
مقابلة  خو�س  عقب  ر�حة  يوم  على 
�ملن�رضم  �ل�صبت  �لتنز�ين  �صيمبا 
وحتقيق فوز ثمني �صمن دور جمموعات 
جرت  �أين  �إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة 
�أ�صبال  خا�صها  �لتي  �ال�صتئناف  ح�صة 
و�لتي  �الأم�صية  ز�وي يف  �ملدرب كرمي 
�لالعبون يف  من خاللها  ينطلق  �صوف 
�لتح�صري للخرجة �ل�صعبة �لتي تقودهم 
�الأهلي  نادي  ملالقاة  �ملقبل  �ل�صبت 
�جلولة  �صمن  �لقاهرة  يف  �مل�رضي 
�ملناف�صة  جمموعات  دور  من  �الأخرية 

�لقارية.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

الثاين  ال�شطر  �شيكون  بينما 
اأين  باجنلرتا  املواجهة  من 
من  قوية  اإثارة  تعرف  �شوف 
من�شط  هوية  حتديد  اأجل 
من  النهائي  ن�شف  الدور 
اأن  رغم  القارية،  امل�شابقة 
املوؤ�رشات ت�شب يف م�شلحة 
عادوا  الذين  حمرز  رفقاء 
فر�شة  ولديهم  ثمني  بفوز 

باملربع  للتواجد  ثمينة  
امل�شابقة  من  الذهبي 
عامل  اأن  رغم  الأوروبية، 
ب�شكل  ورادا  يبقى  املفاجاأة 
ينتظر  املباريات.  يف  كبري 
املواجهة م�شاركة  ت�شهد  اأن 
اخل�رش  ميدان  متو�شط 
ال�شا�شية  الت�شكيلة  �شمن 
بيب  ال�شباين  للمدرب 
اكتفى  كان  بعدما  غوراديول 
مبتابعته  الذهاب  لقاء  يف 

يخ�ض  ومل  البدلء  دكة  على 
لقاء  عك�ض  منها،  دقيقة  اأي 
الإعالم  ير�شحه  الذي  اليوم 
يف  بالتواجد  الجنليزي 
بداية املواجهة بعدما ك�شب 
يف  الكتنالوين  املدرب  ثقة 
الدوري  من  مواجهتني  اآخر 
بورمنوث  اأمام  الجنليزي 
متريرية  منح  اأين  وواتفورد، 
حا�شمة و�شجل هدفا و�شاهم 
لقب  حامل  احتفاظ  يف 

الربميرليغ املو�شم املن�رشم 
املو�شم  ترتيب  ب�شدارة 
اأن  ي�شتبعد  ل  حيث  احلايل، 
ي�شارك اأ�شا�شيا على ح�شاب 
املقابل،  يف  �شانييه،  الدويل 
ينتظر اأن يلعب مواطنه نبيل 
اأ�شا�شيا وهو الذي  بن طالب 
لقاء  الت�شعني دقيقة يف  لعب 
الناديني و�شجل  الذهاب بني 
عرب  الأملاين  ناديه  هديف 

ركلتي جزاء.

الثنائي منتظر يف الت�شكيلة الأ�شا�شية للقاء �شهرة اليوم

حمرز وبن طالب يف �شراع حول تاأ�شرية ربع نهائي ال�شامبيونزليغ
يلتقي الالعبان الدوليان اجلزائريان ريا�ض حمرز ومواطنهç نبيل بن طالب جمددا وجها لوجه عندما يجري 
�شهرة اليوم اللقاء املنتظر بني فريقي مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي و�شالكه04 الأملاين عل ملعب »الحتاد« وذلك 

�شمن اإياب الدور ربع النهائي من مناف�شة دوري اأبطال اأوروبا، و�شوف تكون املقابلة مثرية وحامية الوطي�ض 
بني الفريقني خا�شة بعد الفوز املثري الذي حققه رفقاء حمرز باأملانيا على ح�شاب زميله يف املنتخب الوطني بن 

طالب اأين انتهى اللقاء بنتيجة 2-3

الت�شكيلة مطالبة بالفوز اأمام الزمالك 
للتاأهل اإىل ربع النهائي

الن�شرية توؤكد �شعفها خارج 
القواعد باملناف�شة القارية

تكتيك األيغري ُيبعد ديباال 
عن قمة اأتلتيكو مدريد

اأثبت فريق ن�رش ح�شني داي �شعفه 
خارج القواعد قاريا، وذلك حينما 
يتعلق الأمر بلعب املباريات بعيدا 
جدية  هزمية  �شجل  حيث  ملعبه، 
ال�شقوط  اإثر  الديار  عن  بعيدا 
بيرتو  نادي  اأمام  رد  دون  بهدفني 
رد  دون  بهدفني  الأنغويل  اأتلتيكو 
حل�شاب اجلولة اخلام�شة وما قبل 
كاأ�ض  الأخرية من دور جمموعات 
الكاف، وفوت فر�شة العودة بنتيجة 
ايجابية من العا�شمة لواندا ت�شمح 
الأقل  على  ال�شدارة  يف  البقاء  له 
الزمالك  نادي  رفقة  منا�شفة 
امل�رشي، وجاءت هزمية الن�رشية 
النتائج  حم�شلة  حا�شل  بلواندا 
ال�شعيفة التي �شجلها ممثل الكرة 
القارية  املناف�شة  يف  اجلزائرية 
ف�شل  الذي  وهو  اإفريقيا  باأدغال 
يف حتقيق اي انت�شار خارج الديار 
احلالية  الطبعة  يف  م�شاركته  منذ 
اكتفى  بعدما  الكاف،  كاأ�ض  من 
ال�شياطني  اأمام  ال�شلبي  بالتعادل 
الدور  يف  الكونغويل  ال�شود 
النتيجة  نف�ض  وهي  التمهيدي، 
الدور  مقابلة  عليها  انتهت  التي 

ال�شاد�ض ع�رش اأمام غرين اإيجليز 
نادي  اأمام  انهزم  بينمكا  الزامبي، 
الدور  �شمن  الليبي  بنغازي  اأهلي 
مواجهة  يف  مكرر  ع�رش  ال�شاد�ض 
الأمنية  للظروف  تون�ض  يف  جرت 
بينما  ليبيا،  عليها  تتواجد  التي 
هزميتني  العا�شمي  النادي  �شجل 
بيرت  اأمام  املجموعات  دور  يف 
وغورماهيا  الأنغويل  اأتلتيكو 
يتاأكدون  املتتبعني  جعلت  الكيني، 
اأن النادي العا�شمي مطالب بعمل 
يف  الثقة  ا�شرتجاع  اأجل  من  كبري 
على  بقدرته  والإميان  النف�ض 

العودة بالفوز من ادغال اإفريقيا.
ويجد رفقاء احلار�ض غايا مرباح 
اأنف�شهم اأمام اإلزامية الفوز ل غري 
الزمالك  نادي  ي�شتقبلون  عندما 
على  املقبل  الأحد  امل�رشي 
اجلولة  حل�شاب  جويلية   5 ملعب 
ال�شاد�شة والأخرية من املناف�شة 
الالعبون  ميلك  اأين  القارية، 
اأجل  من  اأيديهم  بني  م�شريهم 
اقتطاع تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور 
كا�ض  م�شابقة  من  النهائي  ربع 

الكاف.

بداأ العد التنازيل للموعد املرتقب 
بني فريق جوفنتو�ض و�شيفه القادم 
اأتلتيكو  الإ�شبانية  العا�شمة  من 
ملعب  على  اليوم  م�شاء  مدريد، 
مناف�شات  �شمن  �شتاديوم  األيانز 
من  النهائي  ثمن  الدور  اإياب 
وبح�شب  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
فاإن  مريكاتو«،  »كالت�شيو  موقع 
جنم  ديبال  باولو  الأرجنتيني 
على  باجللو�ض  مهدد  جوفنتو�ض 
مقاعد البدلء يف مباراة الثالثاء 
حل�شاب  بالنكو�ض  الروخي  اأمام 
والذي  بريناردي�شكي،  فيديريكو 
بالت�شكيل  يبداأ  اأن  املتوقع  من 

الأ�شا�شي.
األيغري  ما�شيميليانو  اأن  وتابع 
للبيانكونريي،  الفني  املدير 

خمتلف  بتكتيك  اللعب  يدر�ض 
لعبني  بثالثة  اللعب  خالل  من 
بتواجد مارتنت  الدفاع،  يف خط 
كا�شريي�ض بجانب الثنائي جورجيو 
بونوت�شي،  وليوناردو  كيلليني 
وختم اأن الربتغايل جواو كان�شيلو 
يلعب  اأن  ميكن  الأمين  الظهري 
الدعم  لتقدمي  الي�رشى،  باجلهة 
بتلك  والدفاعي  الهجومي 
مدريد  اأتلتيكو  وكان  الناحية، 
ح�شم موقعة الذهاب على ملعب 
دون  بهدفني  ميرتوبوليتانو  واندا 
العجوز،  ال�شيدة  �شباك  يف  رد 
التاأهل  تذكرة  ح�شم  من  ليقرتب 
البطولة الأغلى يف  اإىل ربع نهائي 

القارة العجوز.
ق.ر.

تزامنا مع ذكرى تاأ�شي�شه ال93

احتاد وهران يف طريق االندثار
 

وهران،  احتاد  القدم  لكرة  الغربية  اجلهة  يف  نادي  اأقدم  يعاين 

الأمرين يف ظل جتاهل تام من املعنيني حيث ي�شري اإىل الندثار 

بعد 93 �شنة من الوجود، وتزامنت الذكرى ال93 لتاأ�شي�ض النادي يف 

الفاحت مار�ض احلايل مع و�شعية مزرية مير بها قد تكلفه ال�شقوط 

بدرجة اأخرى ليلعب املو�شم املقبل يف اجلهوي الأول باعتبار اأنه 

بني  ما  بطولة  �شمن  الغربية  جمموعته  يف  الأخري  ال�شف  يحتل 

الرابطات، وخ�رش الحتاد جمددا وهذه املرة على ميدان �شباب 

�شيق 2-1 لتتعقد و�شعيته اأكرث يف موؤخرة الرتتيب حيث يتاأخر عن 

�شاحب املركز 15 وما قبل الأخري بثالث نقاط، ويعزي م�شريو 

الأقدمية  حيث  من  اجلزائر  يف  الثاين  يعترب  الذي  النادي،  هذا 

بعد مولودية اجلزائر التي اأ�ش�شت يف 1921 هذه الو�شعية نق�ض 

املتكررة  النداءات  رغم  اآخر،  اإىل  مو�شم  املالية من  الإمكانيات 

حد  على  فائدة  بدون  ولكن  الأمر  يهمه  من  اإىل  اأطلقوها  التي 
قولهم.

وي�شري بذلك الحتاد على نف�ض خطى الكثري من الأندية العريقة 

يف اجلزائر والتي عرفت م�شريا موؤ�شفا بعدما هوت اإىل الأق�شام 

ال�شفلى، على غرار ترجي قاملة مثال، ويتاأ�شف املالحظون ملا 

يف  طريقته  على  �شاهم  الذي  وهران  احتاد  يف  الأمور  اإليه  اآلت 

طرف  من  اآنذاك  ت�شميته  بدليل  الفرن�شي  ال�شتعمار  مقاومة 

بالحتاد  بومعزة  ال�شادق  الراحل  مقدمتهم  ويف  موؤ�ش�شيه 

ال�شالمي، الذين جعلوا منه و�شيلة للحفاظ على الهوية الوطنية 
التي اأراد امل�شتعمر م�شخها.

الحتاد  لعبه  الذي  والجتماعي  ال�شيا�شي  الدور  عن  وف�شال 

من  الريا�شي  امليدان  يف  اأي�شا  تاألق  فاإنه  الوهراين  ال�شالمي 

 1932 بني  ما  وهران  بطولة  يف  األقاب  �شبعة  على  اإحرازه  خالل 

و1950، و كاأ�ض وهران يف مو�شم 1951-1952، كما جاء نائبا لبطل 

�شمال اإفريقيا يف ثالث منا�شبات 1933-1935-1950، لكن التاريخ 

احلافل لالحتاد على م�شتوى كافة املجالت مل ي�شفع له للظفر 

مبكان ما بني الأندية الكبرية يف اجلزائر، يف ظل ثقافة >نكران 

اأ�شحت  حتى  له  اأن�شاره  هجرة  بدليل  تف�شت،  التي  اجلميل< 

مباريات تقام اأمام مدرجات �شاغرة، وقبل �شت جولت عن نهاية 

الحتاد  على  جدا  ال�شعب  من  �شيكون  الرابطات  بني  ما  بطولة 

بوهران  الكروي  لل�شاأن  املتابعني  دفع  ما  وهو  ال�شقوط،  جتنب 

للحديث عن �شهادة وفاة قيد التح�شري يف م�شهد موؤ�شف يزيده 
اأملا جتاهل اجلميع للنادي العريق.

وكالت

اأكد اأن بلما�شي يقوم بعمل كبري 
على العار�شة الفنية الوطنية

�شانتفيت: ينتظرنا لقاء �شعب 
 اأمام اخل�شر و�شنح�شر لهم 

من الدار البي�شاء
برناجما  و�شع  اأنه  �شانتفيت  توم  غامبيا  منتخب  مدرب  البي�شاء املغربية لالأمم املقررة �شائفة العام احلايل مب�رش، حيث اأو�شح اأنه قرر املقرر بتاريخ 22 مار�ض املقبل حل�شاب ت�شفيات كاأ�ض اإفريقيا حت�شرييا خا�شا لأ�شباله ا�شتعداد للقائهم اأمام املنتخب الوطني ك�شف  الدار  امام اإقامة ترب�ض حت�شريي خا�ض يف مدينة  لقائهم  اأن  �شانتفيت  و�شدد  منها،  اجلزائر  اإىل  التنقل  مار�ض املقبل والتنقل �شيكون يف نف�ض اليوم اإىل اجلزائر ملوا�شلة قال اأن الرتب�ض �شوف يربمج خالل الفرتة املمتدة من 18 اإىل 21 »الكان« والتي اأحرزت الأوىل اجلزائر عن جمموعتها الرابعة، حيث لهم يف �شباق التناف�ض على التاأ�شرية الثانية املوؤهلة اإىل نهائيات العنا�رش الوطنية �شوف يكون هاما خا�شة واأن املباراة م�شريية قبل 

اأر�شه، واعترب املدرب البلجيكي يف ت�رشيحات ملوقع »كوورة« اأن مهمة التح�شريات الأخرية ملقابلة املنتخبني يف اليوم املوايل. اأمام مت�شدر املجموعة وعلى  القاري اأ�شباله �شوف تكون �شعبة  الكروي  العر�ض  بلوغ  يتنازلوا عن حظوظهم يف  اخل�رش لكنهم لن  مباغتة  خالل  من  حلظة،  اآخر  اإىل  حظوظهم  الوحيد ويلعبون  التخوف  اأن  املتحدث  وا�شتطرد  التاأهل،  �شمنوا  والتي الذين  ت�شكيلته  تعاين منها  التي  الغيابات  يتمثل يف  يواجهه  والعقوبة، الذي  الإ�شابة  بني  ما  واحدة  دفعة  لعبني  �شتة  عددها  اأجل معاينة با موندو جان، اإىل جانب �شليمان ماريح، فاتي دون�شو واإبراهيما ويتعلق الأمر بكل من ح�شن �شيزاي، ملني جالو، م�شطفى كاريول، بلغ  اأوروبية من  القيام بجولة  اإىل  وال�شتعانة بالعبني من �شوهنا، وهو ما دفعه  لهم  الدعوة  توجيه  ق�شد  اآخرين  انالخب لعبني  به  يقوم  الذي  بالعمل  �شانتفيت  اأ�شاد  املحلية.  الفنية البطولة  العار�شة  راأ�ض  على  تعيينه  منذ  بلما�شي  جمال  الت�شكيلة الوطني  التحاقه بتدريب  الكثري منذ  اأنه قدم  اأين قال  مدرب الوطنية،  اأنه  ويدرك  به  يقوم  الذي  العمل  مبتابعة  وقام  الوطنية، 
عي�شة ق.ذكي.
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�سوالري: �س�أموت مع الالعبني
مدرب  �سوالري  �سانتياغو  االأرجنتيني  اأبرز 
الوليد،  بلد  على  الفوز  �سعوبة  مدريد،  ريال 
وقال �سوالري خالل ت�رصيحات نقلتها �سحيفة 
»ماركا« االإ�سبانية: »كانت مباراة �سعبة، اجلميع 
باحرتافية  اأعرتف  لها..  االإعداد  يف  �سارك 
بعد  عاطفية  مواجهة  كانت  الالعبني،  وجهد 
وطاقة  بحما�س  لعب  املناف�س  �سعب،  اأ�سبوع 
كبرية«، واأ�ساف: »ريال مدريد يحظى بالعبني 
كبار واأ�سخا�س رائعني، معظمهم كانوا ملتزمني 
»من  وتابع:  ومعي«،  وزمالئهم  النادي،  مع 
ال�سو�ساء  من  الكثري  هناك  يكون  اأن  الطبيعي 
الروح كما هي،  اأ�سبوع �سعب، لكن  حولنا، بعد 
نريد  املقبلة،  املباراة  اأجل  من  حاليا  ونعمل 
العودة �رصيعا، وحتقيق اأكرب عدد من النقاط«.

وعن اإمكانية اإقالته، قال: »ال اأعلم ما �سيحدث، اأنا اأكر�س نف�سي للعمل مع النادي فقط«.
وبخ�سو�س العبه اإي�سكو اأجاب �سوالري: »لقد اأو�سحت اأزمة اإي�سكو، تعاملنا مع املوقف، 
و�سنبداأ غًدا من جديد«، وردا على مقولة نات�سو فرينانديز اإنه �سيلعب مع �سوالري حتى 
»كان  قائال:  ت�رصيحاته،  واختتم  الالعبني«،  هوؤالء  مع  �ساأموت  اأي�سا  »واأنا  قال:  املوت، 
اأ�سبوعا �سعبا، لقد و�سعنا الكثري من ال�سغط على كاهلنا، والفوز بهذه الطريقة يعطينا 

الكثري من الر�سا والفخر«.

بنزمية: �سوالري رائع واأمتنى ا�ستمراره
اأعرب كرمي بنزمية مهاجم ريال مدريد عن 
�سعادته باالنت�سار برباعية مقابل هدف 
وحيد على بلد الوليد، يف اإطار مناف�سات 
وقال  اال�سباين،  الدوري  من   27 اجلولة 
بنزمية خالل ت�رصيحات نقلتها �سحيفة 
»ماركا« االإ�سبانية: »غرفة تغيري املالب�س 
�سوالري  ي�ستمر  اأن  واآمل  جًدا،  متكاتفة 
حتى نهاية املو�سم«، واأ�ساف الفرن�سي: 
�سوالري،  مع  ونحن  االإدارة  قرار  »هذا 
ال�سحفيون  يتحدث  االأحيان  بع�س  يف 
عن االأزمات لكن اإذا كانت موجودة فلن 
نتمكن من حتقيق االنت�سار اليوم، ويتبقى 
وتابع:  فيهم«،  و�سنقاتل  مباراة   11 لدينا 
»االأزمات، لقد خ�رصنا مباراة مهمة �سد 

اأجاك�س وخرجنا من كل البطوالت، لكن ال تن�سوا اأننا فزنا بالكثري من االألقاب يف ال�سنوات 
املا�سية وهذا اأمر �سعب ومهم جًدا«.

اأزمة �سيلت� فيغو متهد �سفقة  هجومية 
لرب�سلونة

يرغب نادي بر�سلونة يف تدعيم �سفوفه ب�سفقة 
االنتقاالت  فرتة  خالل  فيجو  �سيلتا  نظريه  من 
ال�سيفية املقبلة، وذكرت �سحيفة »�سبورت«، اأن 
بر�سلونة يتابع العديد من املهاجمني يف الفرتة 
يف  للبار�سا  االأمامي  اخلط  لتن�سيط  االأخرية 
ال�سحيفة  واأ�سافت  املقبل،  ال�سيفي  املريكاتو 

اأن االأوروغوياين ماك�سي غوميز مهاجم �سيلتا فيغو يعد من اأبرز املر�سحني للعب بجوار 
داخل  كبرية  ب�سعبية  غوميز  ماك�سي  ويحظى  املقبل.  املو�سم  �سواريز يف  لوي�س  مواطنه 
ل�سواريز،  م�سابهة  ملحات  ميتلك  واأنه  خا�سة  الكتالوين،  للنادي  الريا�سية  االإدارة  اأروقة 
وتابعت ال�سحيفة اأن ماك�سي اأ�سبح اأكرث جاذبية لرب�سلونة، حيث اأن عقد الالعب يحتوي 
على �رصط جزائي بقيمة 50 مليون يورو لكن ف�سل �سيلتا فيغو يف البقاء بالليغا �سيخف�س 
قيمة ال�رصط اجلزائي اإىل 25 مليون يورو، ونوهت اأن بر�سلونة �سيحاول التحرك ب�رصعة 
من اأجل التو�سل التفاق م�سبق مع الالعب، خا�سة واأنه من املتوقع اأن يكون حمل �رصاع 
�سديد بني االأندية االأوروبية خالل ال�سيف املقبل، ويحتل �سيلتا فيغو املركز 18 بجدول 

ترتيب م�سابقة الدوري االإ�سباين بر�سيد 25 نقطة بعد مرور 27 جولة.

املرينغي ي�ستعيد نغمة االنت�س�رات برب�عية
ا�ستعاد ريال مدريد نغمة االنت�سارات 
الوليد  بلد  على  بالفوز  اأخرى  مرة 
بنتيجة 4-1 خالل مواجهة الفريقني 
من   27 اجلولة  مناف�سات  �سمن 
اأنور حممد  تقدم  اال�سباين،  الدوري 
الدقيقة  يف  الوليد  لبلد  رائع  بهدف 
بداعي  ملغيني  هدفني  بعد   29
ل�سالح  �سائعة  جزاء  وركلة  الت�سلل 
الريال  وانتف�س  االأر�س،  اأ�سحاب 
عن  واحدة  دفعة  اأهداف   4 لي�سجل 
كرمي   ،34 الدقيقة  يف  فاران  طريق 
الدقيقتني 51 و59  ثنائية يف  بنزمية 
وبهذا   ،85 الدقيقة  يف  ومودريت�س 
ر�سيده  مدريد  ريال  يرفع  االنت�سار 
للنقطة 51 يف املركز الثالث بجدول 
بلد  ر�سيد  جتمد  بينما  الرتتيب، 
الوليد عند 26 نقطة يف املركز 17. 

اأول تهديد يف املباراة كان الأ�سحاب االأر�س، حيث توغل بالنو يف منطقة جزاء ريال مدريد يف الدقيقة 11 ليتدخل عليه بقوة 
اأودريوزوال، واحت�سب حكم املباراة ركلة جزاء ل�سالح بلد الوليد، نفذها الالعب األكاريز لكن ت�سديدته علت مرمى احلار�س 
كورتوا، و�سجل غوارديوال هدًفا ل�سالح بلد الوليد يف الدقيقة 13 لكن جلاأ احلكم اإىل تقنية الفيديو لوجود �سك يف حالة ت�سلل 
قبل اأن يتخذ قراره النهائي باالإلغاء، و�سجل غوارديوال هدفا اآخر من كرة راأ�سية يف الدقيقة 18 األغاه احلكم امل�ساعد بداعي 
الت�سلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو للمرة الثانية. وجاءت اأوىل حماوالت ريال مدريد، يف الدقيقة 24 بت�سديدة من الفرن�سي كرمي 
بنزمية على اجلهة الي�رصى حيث علت الكرة مرمى احلار�س ما�سيب، واقتن�س بلد الوليد الهدف االأول يف الدقيقة 29، باأقدام 
اأنور حممد ب�سناعة �سريجي غوارديوال، الذي مرر له الكرة يف منطقة اجلزاء لي�سعها ب�سهولة يف ال�سباك، وعدل الفرن�سي 
رافائيل فاران مدافع ريال مدريد النتيجة للمرينغي يف الدقيقة 34، حيث ا�ستغل خطاأ احلار�س ما�سيب يف اخلروج اأثناء ركلة 
ركنية و�سدد الكرة يف ال�سباك اخلالية، وحاول كا�سيمريو اأن يُ�ساعف النتيجة لريال مدريد بت�سديدة �ساروخية من على بُعد 25 

مرًتا يف الدقيقة 44 لكن ت�سدى لها احلار�س ما�سيب برباعة وحولها اإىل ركنية.
واحت�سب حكم املباراة ركلة جزاء لريال مدريد يف الدقيقة 50، ل�سالح اأودريوزوال بعد تدخل دفاع بلد الوليد بقوة عليه ونفذها 
الفرن�سي كرمي بنزمية بنجاح، ووا�سل بنزمية التاألق و�سجل الهدف الثالث لريال مدريد يف الدقيقة 59 من كرة راأ�سية على 
ي�سار احلار�س ما�سيب من ركنية نفذها االأملاين توين كرو�س، وحاول كيكو العب بلد الوليد تقلي�س الفارق، يف الدقيقة 63، 
حيث ا�ستقبل كرة عر�سية يف اجلبهة اليمنى وانطلق خلف ريجيلون و�سدد كرة قوية علت مرمى احلار�س كورتوا، بينما اأهدر 
�سريجيو غونزالي�س العب بلد الوليد فر�سة ت�سجيل الهدف الثاين لفريقه يف الدقيقة 77 حيث ا�سطدمت ت�سديدته بالقائم 
االأمين للحار�س كورتوا، وتلقى كا�سيمريو البطاقة ال�سفراء الثانية يف الدقيقة 79، ليُ�سهر يف وجهه احلكم البطاقة احلمراء 
ب�سبب اإعاقته لتنفيذ بالنو العب بلد الوليد ركلة حرة، واقتن�س لوكا مودريت�س العب ريال مدريد الهدف الرابع يف الدقيقة 85، 

حيث ا�ستقبل متريرة من كرمي بنزمية و�سدد بني اأقدام احلار�س ما�سيب.

تنطلق فعاليات رايل توارق من 16 اإىل 23 مار�س الذي 
 250 مب�ساركة  االأوىل  طبعته  يف  ب�سار  والية  ت�ست�سيفه 
طبعته  يف  الرايل  تنظيم  عن  امل�سوؤول  وك�سف  �سائق، 
توارق  رايل  اأن  اأم�س  معمر  بن  اأمري  باجلزائر  االأوىل 
اأن  اأفاد  كما  "دكار"   رايل  بعد  رايل  اأكرب  ثاين  يعترب 
م�سافة الرايل تبلغ 1500 طريق عرب ال�سحراء اجلزائرية  
اأن تكاليف امل�ساركة يف  اأو�سح  منها 550 على كثبان و 
قال  و  للم�سارك  اأورو   2000 اإىل  و   1500 بني  ما  الرايل 
اأكدوا م�ساركتهم  �سيخلون اجلزائر  الذين  املت�سابقون 

عرب مينائي وهران واجلزائر 
الرايل  اأن  للو�سط  ت�رصيح  يف  املتحدث  ذات  قال  و 
كندا  اليابان  ا�سبانيا  من  وا�سعة  دولية  م�ساركة  ي�سهد 
تركيا هولندا اأملانيا املك�سيك برتغال ال�سويد الت�سيك و 
غريها  بتعداد 250 �سائق ،150 �سيارة و106 دراجة نارية 
مب�ساركة ثالثة ن�ساء جزائريات  و �ساحنات يتناف�سون 

خالل �سبعة مراحل
اأن اجلولة  اإىل  الفعاليات  واأو�سح ذات امل�سوؤول تنق�سم 
االأوىل تقام يف تاغيت ،و حتتوي ثالثة مراحل ،و الثانية 
تقام ببني عبا�س و حتتوي اأربعة مراحل كما �ستقام جولة 
ل�سيارات الدفع الرباعي  ما يتيح للهواة من مالكي الدفع 
الرباعي امل�ساركة يف الفعاليات و قال ذات املتحدث اأن 

الرايل يلعب دورا هاما يف التعريف باملناطق ال�سياحية 
تنظيم  عن  امل�سوؤول  ك�سف  اأخرى  جهة  من  اجلزائرية 
الرايل االأملاين  رايرن اأوترنايث اأن املت�سابقني االأجانب 
انبهروا ملا �ساهدوا فيديو لل�سحراء اجلزائرية و عربوا 
عن رغبتهم يف امل�ساركة و اأ�ساف قائال اجلزائر تتوفر 
على كل الظروف الإقامة الرايل و يف اأح�سن الظروف   و 
العربي  املغرب  مرة يف   22 اأقيم  توارق  رايل  اأن  ك�سف 
ما بني تون�س و املغرب و يف حالة جناحه يف اجلزائر 

�سنقوم باإبرام عقد ملدة خم�س �سنوات. 

يف طبعته الأوىل يف اجلزائر

انطالق فع�لي�ت رايل "توارق" من 16 اإىل 23 م�ر�س
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عبد احلفيظ  بوزكري ي�صرح 

املمار�سة الرتبوية ت�ستدعي اهتماما دائما بتطوير الت�سورات و الو�سائل
اأوالا�صتملحك باأن  اأحييك اأخي الكرمي  على اأنك اأحتت يل هذه الفر�صة الكرمية للتحدث مع القراء .كما اثني على كل طاقم دار اخليال للن�صر  

والرتجمة بوالية برج بوعريريج على هذا ا املنرب اجلديد . وا�صكرهم على ال�صلوك احل�صاري  والراقي  يف تعاملهم  مبرونة مع  كل املبدعني مبختلف 
م�صتوياتهم اأما التعريف ب�صخ�صي اأنا ال�صيد بوزكري عبد احلفيظ  من مواليد 1967 من دائرة بابار والية خن�صلة ،

بقلم / اأ . خل�صر . بن يو�صف

بداية يف حديثنا معك نود التعريف 
ب�صخ�صك الكرمي ، �صريتك الذاتية ؟

يل 32�سنة  خربة يف قطاع الرتبية ، تدرجت  
خالل  الأ�سا�سية  املدر�سة  معلم  من  فيه 
الفرتة من 1987  حيث تخرجت من املعهد 
التكنولوجي  للرتبية العربي التب�سي من ولية 
باتنة اإىل غاية 2008 .حيث اجتزت م�سابقة 
مديري  املدار�س البتدائية وتخرجت من 
الرتبية  اإطارات  لتكوين  اجلهوري  املعهد 
ومار�ست  ق�سنطينة  ولية  بوعتورة  مرمي 
مهامي كمدير اإىل غاية 2013 حيث �ساركت  
البتدائيات  ادارة  مفت�سي   م�سابقة  يف  
من  دفعة  اأول  يف  اإداري  كمفت�س  وجنحت 
البتدائي  التعليم  يف  امل�ستحدث   ال�سلك 
اإىل اليوم اأمار�س مهامي باملقاطعة الدارية 
�سهادة  على   حت�سلت  خن�سلة  ولية  بابار 
والإدارية  القانونية  العلوم  يف  اللي�سان�س 
�سنة  خن�سلة  لغرور  عبا�س  جامعة  من 
للمحامني  املهنية  الكفاءة  و�سهادة   2005
بع�س  يف  خمتلفة  ا�سهامات  2006يل  عام 
 1989 من  الفرتة  خالل  الوطنية  اجلرائد 
اإىل غاية 1998 مثل جريد الأورا�س  والن�رص 
وال�رصوق وامل�ساء اآنذاك يف ق�سايا خمتلفة 
كانت  كما  وحتاليل  مقالت  �سكل  على 
من  كثري  يف  ثانوي   كطالب  م�ساركات  يل 
احل�س�س الذاعية مثل ح�سة م�رصح الهواة 
ف�سالء  الطاهر  حممد  املرحوم  لالأ�ستاذ 
اخلواطر  وبع�س  امل�رصح  يف  كم�ساهمات 
ت�سجيعية  يف  جوائز  على  حينها  وحت�سلت 
م�رصح الطفل خ�سو�سا ، يل اهتمامات اأدبية 
والأدب عموما  لل�سعر  ومتذوق جيد  كقارئ 
الرتبية  قطاع  يف  م�ساهماتي  عن  ف�سال 
حملية  مب�ساهمات  اخت�سا�سي  منطلق  من 
فيها   نلت  التي  الرتبوية   البحوث  وبع�س 
خالل  الو�سية   الهيئة  من  تقدير  �سهادات 
اأن يل ا�سم ومكانة   الت�سعينيات واأزعم  فرتة 
الأقل  على  ولية خن�سلة  تربوية  يف  وقيمة 
على م�ستوى  التكوين والقراءات النقدية  يف 

املناهج التعليمية.

اأنت مهتم بال�صاأن الرتبوي ، ولك 
اإ�صدار مو�صوم ب » فن التدري�س 

بني التقليد والتجديد وبني اجلمود 
والتجويد » ، وهو ع�صارة الأفكارك 

وجتربتك وخربتك الطويلة يف 
التعليم ، لو حتدثنا اأكرث عن 

اال�صدار وماهي النقاط الرئي�صية 
التي عاجلتها فيه وركزت كل 

اهتمامك عليها واإىل ما تو�صلت من 
ا�صتنتاجات ؟

اداريا  الرغم من  كوين مفت�سا  بالفعل على 

يف  من�سبة   وميولتي  اهتماماتي   كل  لكن 
املقام  الأول  نحو  ال�ساأن الرتبوي واأرى باأن 
اجلانب البيداغوجي هو البعد  الأ�سيل لكل 
اأو  اإداريا  مفت�سا  اأو  اأ�ستاذا  كان  �سواء  �سلك 
اأي  نت�سور جناح  ان  دول ميكن  موا  مفت�س 
منهم ميدانيا اإذا مل  يكن ملما بهذا اجلانب 

وهو اجلانب الأ�سيل  والأ�سا�سي فيه..
اأما   فيما يت�سل بالإ�سدار الأول يل واملعنون 
التقليد والتجديد وبني  التدري�س بني  : )فن 
اجلمود والتجويد(فهو ثمرة  العمل والتجربة 
طوال  القطاع   هذا  يف  امليدانية   واخلربة 
جل  عا�رصت   خم�رصم  مربي  32�سنةكوين 
ومرافقة   وتاأطريا   ممار�سة  ال�سالحات   
كل  كامل  ووعي   كثب  عن  وتكويناوتتبعث 
بداية   الرتبية  احلا�سلة يف قطاع  التطورات 
من تاريخ تخرجي وانت�سابي له منذ 1987اإىل 
اليوم حيث كانت يل قراءات  لكل مقاربة  يف 
يف  املتوا�سع  املوؤلف  هذا  ال�سالحوما 
احلقيقة �سوى مدخل  عام ملا هو جار يف 
ا�ستوقفتني   مفتاحيه  ومفاهيم  امليدان   
كمفت�س اأتفاعل يوميا مع اجلماعة الرتبوية 
ور�سدت من  خالله جملة من ال�ستف�سارات  
والأ�سئلة املطروحة بحدة لدى رجل الرتبية 
على  كونه  اأخ�س  ب�سفة  والأ�ستاذ  عموما  
مع  يوميا  الواجهة  ويف  مبا�رص   متا�س  
مقاربتي  يف  حاولت  لذلك  التدري�س  فن  
جوانب  بع�س  اإىل   التطرق  املتوا�سعة 
ال�سالح و�سيا�سة التكوين عموما  وم�ستوى 
الأداء لدى الأ�ستاذ ا�ستنادا اإىل النتائج  التي 
وال�سنوية  الف�سلية  المتحانات  تفرزها 
واملنهاج  اجليد  املعلم  موا�سفات  وماهي  
مقومات  وماهي  الفعال؟  والتلميذ  اجليد  
جودة التعليم وهل ما نطلق عليه اليوم  من 
يوؤكده   ما  له  الرتبوية  للمنظومة  ا�سالح   
على م�ستوى املناهج والربامج والتحويرات 

االبيداغوجية  املختلفة واملتتالية .؟
ومن خالل  مقارباتي تو�سلت اإىل جملة من  
اأن ننكرها   التي  ل ميكن  احلقائق الكثرية  
ومنها :اأن م�ستوى ال�سالح مل يكن يف عمقه  
احلقيقية  اجلوانب  يالم�س   ومل  املن�سود  
يكن   ومل  اجلزائري  الرتبوي  النظام  يف 
معا   والويل  املربي  فيم�ستوى  طموح  اأي�سا 
منها  جملة  نذكر  ومت�سعبة  كثرية  لأ�سباب 

على �سبيل املثال ل احل�رص :
كل الإ�سالحات  التي اأدخلت على  املناهج 
�سوى   ت�سوري  يف  لي�ست  عندنا  التعليمية 
التعديالت   بع�س  رغم  �سكلية  ترقيعات 
املدر�سي   الكتاب   حمتوى  يف  احلا�سلة 
يف  قدمية   جديدة   اأ�ساليب   وانتهاج 
عندنا  التكوينية  وال�سيا�سة  التدري�س 
امل�سبق  والتخطيط   بالثبات  تت�سف  ل 
وامل�ستمر  وكذا اأ�ساليب التقومي تتاأرجح بني  
ن�ستخدم  لزلنا  حيث  والتطبيقي  النظري 
الكمي  التقييم  تعتمد  تقليدية   اأ�ساليب  
اأ�ساليب   ا�ستحداث  النوعي  ح�ساب   على 
متناول  يف  لي�ست  معقدة   جد  التقومي  يف 

الأ�ستاذ املبتدئ و�ساحب اخلربة معا  نظرا 
لتعقيد الإجراءات  والتقنيات املتبعة والتي 
 ، نوعية  وكفاءة  جهدام�سنووقت  تتطلب 
يلبي  ل  عمومه  يف  التكوين  نوعية  كذلك  
حاجيات املربي  واملوؤطر معا  من خالل 
حاولت  اليوم  القائمة  ال�سكالت  من  جملة 
اأناأفتح �سهية  املربي للت�ساوؤل وال�ستق�ساء 

يف هذا املجال  واإيقاظ اهتمامه .

كيف  ي�صاهم املربي يف رفع م�صتوى 
التالميذ التح�صيلي وال�صلوكي من 

وجهة نظرك ؟

اإن جودة وفعالية املربي مرهون بنوع تكوينه  
واميانه  البيداغوجية   وخلفيته  ومرافقته 
والعود  الظل  ي�ستقيم  –فال  املعلم  بر�سالة 
املربي  فعالية   عن  نتحدث  اأن  اأعوج-قبل 
املتعلمني  وم�ساهمة يف حت�سني حت�سيالت 
والأخذ  بتكوينه   نتكفالأول   اأن  بنا   يجدر 
بيده كون 98باملئة من  املعلمني متخرجون 
من جامعات وباخت�سا�سات خمتلفة معظمها 
فهم  البيداغوجية  العمل  اأدوات  متتلك  ل 
يفتقد ون لأبجدياته با�ستثناء  تكوين فال�س 
يتلقونه يف بع�س حماور وعناوين  مبتورة ، 
يف  املربي  م�ساهمة  يف  نظري   وجهة  اأما 
الرفع من م�ستوى اأداءات املتعلمني حتكمه 
مقايل  اإليها يف  اأ�رصت   وقد  التالية  معادلة 
بعنوان  : جودة التعليم -معلم جيد +منهاج 
التلميذ  وقع  واملعلم  جيد-  =تلميذ  جيد 

�سدى له ..

  ما هي االأمور االأ�صا�صية املهمة خللق 
بيئة تعليمية ؟

-اإن  من�رصوط  وجود بيئة تعليمية هي تناغم 
وتكاملها  الرتبوية  املنظومة  عنا�رص  كل 
بداية من املدير واملفت�س والأ�ستاذ  والويل 
�سمن  حياة مدر�سية وظيفية وفعالة  توفر 
.ول  مواتية  عمل  ظروف  واملتعلم   للمعلم 
اإل  فعالة  تعليمية  بيئة  نت�سور  اأن  ميكن 
جو  توفري  �سبيل   يف  اجلهود   كل  بتكاثف 
كل  بعيدا  عن  تربوي هادئ و�سحي  ومناخ 
ال�سري  تعيق  اأن  �ساأنها   من  التي  املعوقات 
احل�سن للموؤ�س�سات الرتبوية وهذا مانفتقده 
لالأ�سف يف معظم املوؤ�س�سات الرتبويةحيث 
جند دور الأولياء  �سبه غائب عن املوؤ�س�سة 
بني  وجتاذبات  �رصاعات  جند  اأحيانا  بل 
الأولياء  واملربني والإدارة املدر�سية عموما 
قرارات  بع�س  يف  خارجية  اأطراف  وتدخل 
ب�سبب  واخرتاقات  املوؤ�س�سة  وت�سيري 
القانون  تفعيل   عدم  اأو  امل�سري  ه�سا�سة  
تتكامل  املدر�سيةحني  للحياة  املنظم 
املنظم  للقانون  طبقا  الأطراف  هذه  مثل 
للجماعة الرتبوية  وتكون املوؤ�س�سة يف مناأى 
عن التجاذبات اخلارجية   وحت�سينها  �سد 
كل اأ�سكال ال�رصاعات حينها ميكن احلديث 

عن بيئةتعليمية �سحية وفعالة.

   من وجهة نظرك وخربتك العلمية 
واالأكادميية ، ما هي املوا�صيع 

امل�صتحب التدقيق عليها يف االطورين 
االأول والثاين ؟ وملاذا ؟

فقط   . اأجيبكم  قبل  �سوؤالك   فهمت  اإذا 
ملراحل  اجلديد  التق�سيم   باأن  اأذكركم 
التعليم البتدائي ثالثة اطوار ولي�س طورين 
مبنيا  يكون  اأن  التق�سيم  هذا  يف  والأ�سا�س 

اأ�سا�سا معرفيا ونف�سيا 
يرتكز  عموما  القاعدي  فالتعليم   لذلك   
املهارات  وبناء  الأ�سا�سية  التعلمات   على 
الثالثة  القراءة والكتابة والتعبري  واحل�ساب 
وفهم  –يتوا�سل(  –يح�سب  –يكتب  )يقراأ 
الأ�سا�سية  املفاتيح  من  املقروءومتكينه 

للقراءة ر�سما ونطقا .
كما يتم الرتكيز يف هذه  املرحلة على بع�س 
،غر�س   ذكرها  يطول  القاعدية  التعلمات 
القيم الدينية والآداب العامة تبعا لكل طور  
وبناء مهارات  املناهج املقرتحة  وملحتوى 
القراءة  األيات  يف  والتحكم  للمتعلم  قاعدية 

املتوا�سلة .

رغم كل اجلهود املبذولة يف هذا 
املجال الزالت اجلزائر تراوح مكانها 

يف موؤخرة الرتتيب بني م�صاف الدول 
املتخلفة، فاإىل ما تعزون هذا الو�صع؟

ذيل  يف  هي  التي  وحدها  اجلزائر   لي�ست 
بع�س  با�ستثناء  الرتتيب  حيث  من  الدول  
اخلليج  دول  وبع�س  كقطر   العربية  الدول 
العربي  النطاق  على  هذا  �سابقا   والأردن 
من  واأ�سمل  اأعمق  �سديقي  امل�ساألة  لكن  
النظام  يف  امل�سجل  التقهقر  اإن    ذلك  كل 
الأول  املقام   يف  مرده   عموما  الرتبوي 
لغياب ال�سيا�سة التعليمية عموما يف اجلزائر 
وغري  اجلزائر وهو حم�سلة حتمية للتخلف 
عموما  والجتماعي  والثقايف   القت�ساد 
فالدول التي  ت�سهد تقدما اقت�ساديا وثقافيا 
بال�رصورةتلك   راقي  تعليمي  حتتل م�ستوى  
الدول التي  ت�ستثمر يف الن�سان ل البنيان ، 
نحن لالأ�سف انت�سار التعليم كهياكل وا�سمنت 
التعليم   وقيمة  م�ستوى  لكن  جدا  كبري  
والهتمام بالإن�ساناآخر ما يفكر فيه..لذلك 
قطاع  عن  نتحدث  اأن  ن�ستطيع  ل  اأ�ستاذ 
الرتبية والتعليم مبعزل عن  ال�سيا�سة العامة 
والتجارب   الأخرى  بالقطاعات  ومرورا  
العاملية الناجحة  اقت�ساديا  هي املرتبة يف 
املراتب الأوىل يف التعليم التي تعد طفرة يف 
03عامليا   اليابانيةاملرتبة  كالظاهرة  العامل 
واإ�رصائيل  عامليا  الأوىل  املرتبة  يف  وكندا 
يف املرتبة الثانية عامليا  الوليات املتحدة 
اأعتقد  اح�سائية  الرابعة ح�سب  املرتبة  يف 

2015اأو 2017

امكانات  للجزائر  باأن  تقديري  يف  اإذا 
وكفانيات كفيلة  باأن تغري من م�ستوى التعليم 
تعليمية  م�ستقرة وذات  انتهجت �سيا�سة  لو 
اأهداف وغايات وا�سحة .اأما مايحدث الآن 
هذا  تناولت  وقد  ورد  اأخذ  بني  اجلزائر  يف 
و�رصحت   ، مقالتي  اإحدى  يف   املو�سوع  
اجلزائر    يف  التعليم  م�ستوى  تدين  اأ�سباب 
ك�سيا�سة الرجتال يف التكوين .وال�ستعجال  
يف التعديالت التي مل تتجاوز حذف عنوان 
تغيري  او  وحدة  دمج  اأو  م�سمى  تغيري  او 

م�سطلح .

اأال ترون اأن غياب اال�صتمرارية بني 
الربامج واملخططات اال�صرتاتيجية 
يحول دون حتقق النتائج املنتظرة؟

اأكيد �سريورة  الإ�سالحات مل تكن من�سجمة  
ول متنا�سقة ول مرتاتبةاإمنا  ظاهرة ا�سالح 
ملزاجات   الغالب  يف  تخ�سغ  عندنا  التعليم 
وتعاقب احلكومات وال�سيا�سات ولعل  اأ�سهر 
ا�سالحات  التعليمة   املناهج  م�س  اإ�سالح 

2003/2002
وتعاقبتها تعديالت �سكلية مل تراوح مكانها  
الثاين  اجليل  مناهج  كتابة  واأخريااإعادة 
والإخفاقات  النقائ�س  بع�س  وا�ستدراك 
املواد  لبع�س  التناول  و�سعوبات  امل�سجلة 
كع�رص  جمة  �سعوبات   اعرت�ستها  لكنها 
جديرة  كفايات  توافر  وعدم  تنفيذها 
مرحلة   يف  اأوقعنا  مما  واملرافقة  بالتكوين 
اهتزازية وعدم الثبات على منهجية واحدة  

اإىل اليوم.
الرتبوية  ال�سالحات  تنجح  مل  اليوم  ملاذا 
التي جيء بها ، ومل احتقق لأهداف العظيمة 
والكربى فعليا يف الواقع امليداين، واأ�سبحت 
الكبري،  البطء  من  تعاين  ال�سالحات  هذه 
ناهيك عن التعرث امل�ستدمي ، والبريوقراطية 
املرجتلة  والع�سوائية  الأطراف،  املرتامية 
الإ�رصابات يف  وكرثة  والتطبيق،  التنفيذ  يف 

قطاع التعليم ؟
من  هاما  جزءا  يت�سمن  اأخي  �سوؤالك   اإن 

الجابة . 
نعم مل ننجحالإ�سالحات بال�سكل  املطلوب 
واملرغوب  لأنها بب�ساطة مل تكن ا�سالحات  
مبا حتمله الكلمة من معنى  واأنااأطلق عليها 
ال�سالح  يف  عليه  يطلق  ما  لأن  ترقيعات 
اجليل  مناهج  كتابة  اإعادة  2008 يف  الأخري 
يع�س  مع  كتابتها  اإعادة  فعال  هي  الثاين 
احلذف والدمج والنقل  واإعادة تناول وتغيري 
بتوفري  املنوطة  ال�رصوط  لكن  م�سطلح 
منهاج فعال واأ�ستاذ متكون  وكتاب  ينطوي 
ي�ستجيب  ومعريف   قيمي  م�سمون   على 
لأهداف  �سامية وموؤ�س�سة تربوية ت�ستجيب 

ملقايي�س عاملية مل نع�سه بعد.

ما هي – اإذاً- العوائق الذاتية 
واملو�صوعية التي عرقلت 

اال�صالحات وملاذا ؟

معر�س  يف  اإليها   تطرقت  العوائق  بع�س 
 ، �سوؤالكم  عن  اإجابتي  معر�س  يف  حديثي  
املوؤطر  مب�ستوى   تتعلق  الذاتية  العوائق 
موؤهالت  لهم  الأ�ساتذة  كل  فلي�س  عموما 
بيداغوجية ومنهجية كافية   ول حتى خلفية 
دون  التدري�س  مهنة  مبمار�سة   لهم  ت�سمح 
عوائق وهذا يف ت�سوري من اأكرب املعوقات 
يتوافر  الأ�ستاذ  باأن  جدل   افرت�سنا  اإذا 
اأكادميية  لكن املعرفة  على خلفية معرفية 
الأكادميية ل تكفي وحدها ما مل يتم �سقلها 

وتطويعها  يف قالب تربوي بيداغوجي .

عرفت املدر�صة اجلزائرية جتريب 
الكثري من البيداغوجيات، من بينها: 
بيداغوجيا االأهداف، وبيداغوجيا 

املقاربة بالكفاءات ، ثم اأخريا 
بيداغوجيا االإدماج، فلماذا هذا 

التخبط البيداغوجي؟.

يف تقديري هذا لي�س تخطبا اإمنا هو  تطور 
املنظومات  كل  �ساأن  �ساأنه  طبيعي  ومناء 
اقت�سادية   اأو  تربوية  كانت  �سواء  العاملية 
املرن  الرتبوي  فالنظام  �سيا�سية  حتى  اأو 
تطور   وي�ساير   املتغريات   لكل  ي�ستجيب  
ت�سورياخلا�س   ل ميكن يف  لذلك  ال�سعوب  
اإىل  مقاربة  من  النتقال   هذا   نعيب   اأن 
النتقال   كيفية  هو  نعيبه  الذي  اإمنا  اأخرى 
؟اأهو  ومتجان�س  ومرن  تدريجي   اأهو 
هذا  وهل  ؟  ومعريف  بيداغوجي   متطلب 
النتقال ي�ستجيب فعال  حلاجيات  املجتمع 
والتحديات  والآليات   املمار�سات  وتطوير  
فيها   تتحكم  املقاربات   اختيار  لأن  ل  ؟اأم 
لكل  مرحلية   ومراجعة  تربوية  مقت�سيات 
تقديري ظاهرة �سحية  ذلك يف  ويعد  عمل 
جدالأن مانعتقده فعال اليوم قد ي�سبح غري 
تغيري    الأمةاأما  ثوابت  با�ستثناء  غدا  جمد 
املقاربات وال�سالحات من م�ستلزمات كل 

منهاج مرن وفعال .  
كلمة اأخرية ؟

الكرمي  �سخ�سكم  اأ�سكر  اخلتام  يف 
بتف�سلكم لإجراء هذا اللقاءمعي .�سعدت 
اأ�سئلتكم   واأده�ستني  معكم.  بالتحاور 
ال�سامل   اإملامكم  عن  والتيتنم  العميقة 
وال�سكاليات املطروحة  الرتبية   بق�سايا 
و�سعة �سدركم يف اعطائنا  هذه الفر�سة 
اأن  واأمتنى   الأكارم  القراء  مع  للتوا�سل 
فيه  ويجد  لالأ�ستاذ  املوؤلف  هذا  ي�سل 
واأعده   ان�سغالته   عن  يعرب  ما  بع�س 
كان  ال�سياقاإن  ذات  يف  اأخرى  باإ�سدارات 
يف العمر بقيةكما اأحي ال�سيد رفيق طيبي 
للن�رص  خيال  دار   عن  امل�سوؤول  �سخ�سيا 
والرتجمة  على م�ساهماته   وتعاونه معنا 

،ونتمنى له ولدار الن�رص  دوام التاألق .  
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خطوط الرخام
كانت املدينة تتعري كعاهرة من وراء زجاج 
�سيارة الأجرة  ، اإذ اأتذكرها الآن بعد ال�سنني 

التي مرت حني  عدنا اأنا و�ساحبي ، كانت تتعرى 
يف الأزقة والزوايا بال خجل » لكم كانت جارحة  

واأتذكر ما به هتف  �ساحبي  قائال » يا مدينة 
الأ�سابع املقطعة والروؤو�س امله�سمة  ».

ي�سني بوغازي

رزم  ت�رسده  وما  اندمج  بداأت 
نف�سي  تاأنيب  يف  وبداأت  اأوراقه، 
وهاهي  رزمه،  احرقها  كدت  لأين 
هذه  يف  الوحيدة  �سلواي  اأ�سحت 
هنا،  غريي  فال  اخلالية  الدار 

بداأت اندمج لأين اعرف اأ�سياء
 « حتى  و   « الفندق   « ذكرها 
�سيزييف » و بع�ض من تلك الأيام  
التي ع�ستها عن قرب ، و ان  حامي  
اأين  اإىل  يخيل   ، ذاك  �سيزييف  
رايته  يوما  عند خمارج » م�ساكن 
اأو  وهما  يكون  قد   « ال�سبع قطط 
حقيقة ل ادري ؟  فقد كدت اجن  
ملا رايته  منذ اأيام  من خيل يل انه  
احلامي . يف قريتي مل اعد ا�ستغل  
على �سيء �سوى قراءة الرزم  التي 
�سدتني  �سورة كانت مدفونة بني 
الأوراق ، �سورة فوتوغرافية كتب 
باأ�سفلها » القاعدة ال�رسقية 1961  
 « التون�سية  اجلزائرية   احلدود 
وفى العلي  كتب بخط �سيء » يا 

جراجة ، يا جراحة » 
�سورة  يف اأق�سى  الي�سار من اعرفه 
الدفاع  ، كبري م�سلحي فرق  جيدا 
الداتى باأعايل » عني الطلبة »  اأيام 

احلزن، كنت اكره حاملي  ال�سالح  
لكني   يف  ؟   ادري ملاذا  اأن  دون 
املدة الأخرية  عرفت انه  انكفئ  
 ، اجلبل  اأ�سفل  يف  قربا  يحر�ض 
الدفاع  قوائم   من  �سطب  وانه  
الذاتي  ملا اعتزلهم  واختار البقاء 
ليال   ، يفارقه   ل  قربا  حلرا�سة  
الوقت  نهارا  و�سيفا �ستاءا،  مع  

اأ�سيع اأن به  م�ض �سيطاين.
ليثبث  بال�سورة  يحتفظ  �سديقي 
اأيام  ثائرا  كان  فاأبيه   ، انتماءه 
اأيام  كان جمندا   واأخيه    ، الثورة 
واأبيه  ا�ست�سهد   اأخيه   ، احلزن 
 « ن�ساأ    ، الفقد  �سطوة  من  جن 
اأخويني   واأخيه     « الدين  �سم�ض 
وظل   باكرا  اأمهما  توفيت   يتيمني 
اأبيهما  �ساهرا على  طفليه  اللذان 
فقدهما  فالأوىل يحر�ض يف قربه  
الكربى   املدن  اخدته  والآخر 

واأعادته نع�سا .
على  يخفى  ل  دامي   قدر  
القرويني  ، حزين  ل يطاق ، واإذ 
ماحدث   لفداحة   الآن   ا�ستذكرا 
مند عقدين اأو اأكرث ، كنا �سغارا مل 
نطلع على  ق�سوة احلزن اإل وق�سوة 
اجلنون تعيد ترتيب الذكريات على 
وقع موؤمل ، فلم يبقى احلزن �سيئا 

�سوى حياة �سبيهية واأ�سباه ب�رس  .

لقد هدرت حياتهم يف ذاك الزمن، 
عينيه جزء  باأم  يرى  كان  يوم  وكل 
اآخرا يهدر منها. األي�ض البقاء  بني 
بعده  اخلوف والحرتا�ض هذر ما 
هذر  للحياة  ، األي�ض احلزن هذرا  
لقد  احلياة    تعريفات   لأب�سط  
احتلت  مرادفة  » اأعي�ض »  مكان 
مفردة احلياة ، اأعي�ض هذا ال�سفر 
�سكرة   اإىل  امليالد  من  البيولوجي 
يف قريتي   التي ل تعنى �سيئا �سوى 
ر�سا�سة   اأو   ، الأكواخ  قيد  البقاء 
الأمكنة  فو�سى  من  اآبهة   غري 
وجنون الب�رس ، الذي  انتحرت بعد 
وقت  قريتي   من  �سطوة احلزن 
والقتل والروؤو�ض والر�سا�ض ! كان 
عليه  العي�ض  راميا جميع  اأو�ساف 
وراء  الإن�ساين   اأو  املادي  العامل  
ل  لكي  العي�ض  عليه  كان  ن  ظهره 
اأكله املا�سي  اأبيه الذي  يغدو كما 
الأخرية حني  اأعوامه  جنون  واأكله 
قيد  البقاء  اأو  ال�سالح  بني  خري 
ظل   ، منه  الحرتا�ض  و  اخلوف 
اأبيه  كما �سدق تلك الأوهام التي 
جنبات  بني   ، �رسيعا  له  ر�سمت 
�سار  التي  القرية  ودهر   الأيام 
كانت   التي  اأبيه   اأيام   ، خمفيا 
�ساعدة  اإيل عتبات اجلنون  علي 
الأقل فيما راآه   اأهل اأعايل » عني 
الطلبة » منه وهاهي قد اختفى يف 

الغابة دون خرب .
رمبا �سديقي تفطن  منذ اأن اختار 
يف  والرمتاء  املدن  اإىل  الهروب 
 ، احلديقة   و  ال�سيزييف  عوامل 
التي  اأوراقه  رزمة  ترويه  عامل 
يبدو اأنها �سندوق عامر بالألعيب 
وال�سحرة  ومل تعلن بعد على جميع 

حيله.

قراأت   على هام�س ورقة   
» ل اأطيق البقاء يف هده 

املدينة » 

مع   حتى  يتفاعل  وقت  مند  �سار 
يعرفه  من   . املرادفات  معاين 
يظنه  ل يدرك �سيئا. كنت كذلك  
، لكنى  ممن يرونه ل يدرك �سيئا 
اعرفه جيدا،  فمنذ  الآن  �رست 
الكتابة  تعليمات   منه  اأخذت  اأن 
يبهرين  كان  اأين   ، ال�سواهد   على 
و  معانيه  و  الكالم  تاأويالت  يف 
كيف يبني حكايات رائعة وم�سوقة 
حزين  من  كتابة  طلب  جمرد  من 
فقد حمب ، اأو يتيم  يكت�سف للتو 
اأخذها  حبيبة  اأو   ، اأبيه  فقدان 
منهارا  املوت فجاأة فجاء حبيبها 
اأن يرثي املكان على �ساهد  يريد 
زمن   منذ   عرفته    . الرخام  من 
 ، ترك  ما  ناقرا  ا  اأحاول  لكني   ،
لكت�سافه  ال�ستياق  ذات  رمبا  

 ، الوحيد   دافعي  اأخرى   مرة 
اأحاول الطالع عن قرب من  كما 
روحه    ، يده   ي�سطره  ما  خالل 
احلزينة  الفل�سفية   وتلك  الرهيفة 
نظراته  يف   اأمامك  جتل�ض  التي  
كان    . به  يحيط  ما  كل  �سوب 
رحلته  تدم   ومل   ، بالف�سل  مثقال 
على الأقل كما اأرادها ، اإذ   انتهت  
حتت  تربة  اعاىل  » عني الطلبة » 
وكاأنه لي�ض هو الذي �سغل قريتي و 

املدن الكربى .
» حظ �سعيد »

الكلمة  احلظ     « يل  يوما  قال  
طعمها   اأتذوق   مل   التي  الوحيدة 
يف  حياتي »  واأنا  اأقف  يف املكان 
الذي  انك�سف  اأمامي  موح�سا  ، 
م�ساحة  تراب مهجورة بقايا اأتربة 
بدا يل    ، قدمية  واأ�سياء   واأحجار 
عيني  تخطاه   فال  نف�سه  اخلراب 
باجلهة  هنالك   ، النظر  دققت    ،
ق�سديري   كوخ  �سبه  من  الي�رسى 
بالكبري  هو  ول  بال�سغري  هو  فال 
اأغلقت  بابه   ، كوخ  جمرد  كان 
ب�سل�سلة حديدية يف الأمام   اأكواخ 
كانت   ، ومتقاربة  متداخلة  اأخرى 
كربنا  اأين   ، قريتي  مالمح  بع�ض 
الأخريني  واأترابي  و�سديقي  اأنا 
الآن  ببايل   ،  فكرة وحيدة جتول 
 ، اخلطاأ  املكان  يف  كنا   اإننا   ،
كثريا   عنا  بعيدة   الكربى  املدن 
الأكواخ   ترت�سم    واأمامنا   ، وقتها 

ينتهي.  مل  قتال  �ساحة  قريتي  يف 
منذ ذاك الزمن كان احلزن ي�رسخ 
من وجهه، ل اأدرى هل للحزن كل 
على  اجلربوت  انه  الوطاأة،  هذه 
الوجوه،  كان فاقدا لكل �سيء قبل 
يف  جروحا  كان  املدن،  يدخل  اأن 
وكان  الأمل.  روحه  وي�سكن  عميق 
من  الكثري  يختزل  خافتا  بريقا 
ويريد  عينيه  من  ي�سع  احلكايات 
الدهر  وكاأنه �رس  ب�رسه..  يبوح  اأن 
من  على  يبحث  كمن  احلزين، 
يرفع عنه اأثقاله، كمن يبحث عمن   
عند  عينيه  لربيق  انتباهه  يجلب 

اأول تعب.

» بريق احلزن ذاك   اأنا 
ل اأخطئه » .

الكثري  يتذكر  ل  بدوري  �رست 
ي�ساألني   وكان    ، التفا�سيل  من 
 ، اأتذكرها  اعد   مل  اأ�سياء  على 
عليه   متار�ض  ذاكرتي   اأن   يبدو 
الدار  هذه  يف  اخليانة  من  بع�ض 
يف  �سبابه    ق�سى    ، اخلالية  
حتى  البالد  �رسق  ففي    ، قريتي 
تفي  ل  بل   ، كاذبة  قريتي   كلمة 
لت�سمية  �سل�سلة الأكواخ  تلك وقد 
تناثرت  بني كذيات  �سفوح اجلبال 
» عني الطلبة » بيوت  اأقيمت  من 
الطوب الطيني والق�ض �سقفها . ل 
الطبيعة  عامل  �سوى  �سيء  يعرف 

القا�سية  ق�سوة  توارثها  القرويني 
هنا ، ن�ساأ مع اأبيه ، وق�سى �سنواته 
الأخرية  ذهابا واإيابا حامال لقفة 
غداء اأبيه اليومي عندما كان يقيم 
  ، الذاتي  والدفاع  احلر�ض   مبقر 
اغرب  هي  اأخرى.  حكاية  للقفة 
من اأن ت�سدق.  اأبيه  من القرويني 
املعروفني كان  ل يعيبه �سيئا  يف  
يكاد  ، ل  ال�ساد�ض   اأواخر عقده  
احد ي�سمع �سوته ، يروي يف القرية 
انه  كان من اجلنود الدين زحفوا  
على العا�سمة  ودافع  عليه  ليايل 
مبنت�سف  النقالب   يوم  طويلة 
م�سهورا    ، ال�ستقاليل   العقد  
حياته  ومتزن   خلوق    ، باجلندي 
الثورية تكاد تكون ماأر�سفة بال�سور 
الفوتوغرافية  ، وما يزال يحتفظ  
فوتوغرافية  �سورة  لعل   ، يبع�سها 
ال�رسقية  القاعدة   « باأ�سفلها  كتب 
1961  احلدود اجلزائرية  التون�سية 
بخط  كتب  ال�سورة  اعلي    يف   «
،  جملة غريبة واغلب  �سيء جدا 
ظني اأنها كتابة لي�ست بالأ�سلية يف 
اأ�سيفت منذ  زمن  ، وقد  ال�سورة 
بعيد اأي�سا ، فهي لي�ست باحلديثة  
لأنها بالكاد تقراأ  ل�سمور  اأحرفها 
�سيء  اأنها  خطب بحرب  ، عالوة  
وعلى عجل ، تلك الكتابة يف اعلي  
 ، جدا  ال�سيء   بخطها   ال�سورة  

بدت يل حقا غريبة .
 » يا جراجة ، يا جراحة »  

 حلقة 9
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من 11 اىل 18 مار�س 2019

زيارة علمية لـ 12اإطارا من �شبكة احلظائر 
الثقافية اجلزائرية اإىل الربتغال  

قامت املديرية الوطنّية مل�شروع »املحافظة على التنّوع البيولوجي ذو الأهمّية 
العاملية وال�شتعمال امل�شتدام خلدمات الأنظمة البيئية يف احلظائر الثقافية 

باجلزائر« بتنظيم  زيارة علمية اإىل الربتغال من 11 اىل 18 مار�س 2019، لفائدة 
للحظائر  الوطنّية  الدواوين  املركزية،  الإدارة  )من  الثقافة  وزارة  من  اإطارا   12
الثقافية واملديرية الوطنّية للم�شروع( وتدخل  هذه املبادرة املج�شدة يف اإطار 

التعاون الدويل بني املديرية الوطنّية مل�شروع احلظائر الثقافية اجلزائرية 
واحلظرية الأثرية لوادي كووا .

حكيم مالك 

توقيع بروتوكولت 
علمية بني  البلدين 

هذه  تهدف  ال�سياق  ذات  ويف   
يف  املن�سوية  العلمية  الزيارات 
البلدين  بني  اخلربات  تبادل  اإطار 
الثقايف  الرتاث  ت�سيري  جمال  يف 
قدرات  لتعزيز  ت�سعى   والتي 
بت�سيري  املكلّفة  الإطارات 
احلظائر الثقافية اجلزائرية   مع 
توقيع  عرب   التعاون  هذا  تتويج 
احلظائر  بني  علمية  بروتوكولت 
واحلظرية  اجلزائرية  الثقافية 
الأثرية لوادي كووا ، كما اأن  هذه 
فهم  اإىل  تهدف   العلمية   الزيارة 
وا�ستيعاب اأف�سل للحظرية الأثرية 
املتواجد  ال�سخري  الفّن  توثيق  و 
�سبه اجلزيرة  الطلق يف  الهواء  يف 

اليبريية.

ال�شتفادة من التجربة 
واخلربة الربتغالية يف 
ت�شيري الرتاث الأثري

اإىل  العلمية  الزيارة  هذه  وتعترب 
عامليا،  امل�سّنف  كووا  وادي 
فر�سة اأمام امل�ساركني لال�ستفادة 
الربتغالية  واخلربة  التجربة  من 
مّت  اأثري،  تراث  ت�سيري  ميدان  يف 
انقاذه وحمايته من خماطر اأ�سغال 
اجناز �سّد على �سفاف وادي كووا 
يف �سمال �رشق الربتغال، والتمّكن 
الرتاث  قائمة  �سمن  ت�سنيفه  من  
الربنامج  وي�سمل    ، العاملي. 
خمتلف  حول  فنّية  مداخالت 
املوا�سيع املتعلّقة بت�سيري الرتاث 
اأعمال  اىل  بالإ�سافة  الثقايف، 
كثب  عن  للتعّرف  عملّية  ميدانية 

الرتاث  ت�سيري  حفظ  اآليات  عن 
التي  للمواقع  الثقايف  و  الطبيعي 
حممّية  غرار  على  كووا  تكتنزها 
كاردين املعترب  و موقع  برافا  فيا 
من اأهم املواقع التي توؤّرخ للع�رش 
احلجري القدمي الأوروبي و تطمح 
املديرية الوطنّية للم�رشوع، حتت 
ب�سفتها  الثقافة،  وزارة  و�ساية 
الزيارات  لهذه  الرئي�سي  املبادر 
العلمية. ولقد قامت وزارة الثقافة 
وطنية  �سبكة  اأن�ساأت  اجلزائرية 
التي تغطي  الثقافية  من احلظائر 
تبلغ  ن�سبيا  كبرية  م�ساحة  حاليا 
ال�سبكة  يتكون  و   2 كم   1042557
ثقافية  حظائر  خم�س  من  حاليا 
واملتمثلة يف طا�سيلي ناجر  التي 
مت اإن�ساوؤها يف عام 1972، والهقار 
 ،1987 عام  يف  اإن�ساوؤها  مت  التي 
اجلديدة  ثقافية  حظائر  وثالث 
  2009 عام  يف  اأن�سئت  التي 
تيندوف  ال�سحراوي،  الأطل�س 

وتيديكلت وتوات -غورارة   حيث 
منظور  من  جزء  هو  اإن�سائها  اإن 
هي  الو�سطى  ال�سحراء  اأن  يرى 
وواحدة  نوعها  من  فريدة  منطقة 
العامل  يف  الرئي�سية  املواقع  من 
احليوية  املنطقة  على  للمحافظة 
بطريقة  تدار   ، ال�سحراوية 
انف�سال  بعدم  معرتفة   ، من�سقة 
البيولوجي  التنوع   ، الثقافية  القيم 

وخدمات النظم البيئية .

احلفاظ على التنوع 
البيولوجي لالهتمام 

العاملي

 كما اأن م�رشوع احلظائر  الثقافية 
ال�سم  هو   )PPCA( اجلزائرية 
»احلفاظ  مل�رشوع  املب�سط 
لالهتمام  البيولوجي  التنوع  على 

امل�ستدام  وال�ستعمال  العاملي 
يف  البيئي  النظام  خلدمات 
اجلزائر«   يف  الثقافية  احلظائر 
ويعد هذا الأخري جزء من التعاون 
الدويل بني اجلزائر و�سندوق البيئة 
العاملي ، وياأتي هذا بالتن�سيق مع 
والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة 
برنامج  ينفذه  الذي   ، الدويل 
التنمية  الإمنائي  املتحدة  الأمم 
)برنامج الأمم املتحدة الإمنائي( 
الثقافة  وزارة  قبل  من  وتنفيذها 
مم هذا امل�رشوع ليتطور  ولقد �سُ
رئي�سيتني:  مرحلتني  يف  تدريجياً 
 )2009-2006( الأوىل  املرحلة 
ال�سياق  اإن�ساء  اإىل  تهدف  التي 
القانوين واملوؤ�س�سي وبناء القدرات 
للمنظمات واملجتمعات ، يف حني 
هي   )2019-2012( الثاين  يهدف 
مرحلة الت�سغيل الكامل التي ت�سمل 

اأن�سطة الت�سغيل وال�سيانة.

ال�شعي لتطوير النظام 
الوطني للحظائر 

الثقافية

تطوير   PPCA من  ويُطلب 
�ستوجه  التي  اجليدة«  »املمار�سات 
للحظائر  الوطني  النظام  تطوير 
مركزي  كيان  اإن�ساء  مع   ، الثقافية 
لتن�سيق واإ�رشاف الإدارة و وا�ستنادا 
اإىل مظاهرة هذه املمار�سات اجليدة 
من  الأولوية لثنني  ذات  املواقع  يف 
ناجر  طا�سيلي  الثقافية  احلدائق 
الدرو�س  ا�ستقراء  �سيتم  والهقار، 
التي  الثالث  احلدائق  مع  وتكييفها 
من  الثقافية:  حديثا  اإن�ساوؤها  مت 
ت�سم  والتي  ال�سحراوي،  الأطل�س 
وتوات-غورارة   تندوف  من   كل 

وتيديكلت .

خمطوطة اأيرلندية قدمية �شاهد على عالقة العرب بالثقافة الغيلية
اأيرلندية  خمطوطة  ك�سفت 
قبل  من  مكت�سفة  غري  قدمية 
متوقع  غري  ارتباط  وجود  عن 
الأيرلندية  الغيلية  الثقافة  بني 
على  وعرث  الإ�سالمي.  والعامل 
ت�سكل  التي  ال�سغرية  الرق  قطعة 
اأيرلندية  خمطوطة  من  جزًءا 
مرتبطة  الو�سطى  للع�سور  تعود 
لتيني  كدليل  ا�ستخدم  بكتاب 
لالإدارة املحلية بلندن الفرتة بني 
1534 و 1536 ميالدي، ومنذ ذلك 
الوقت كان الكتاب يف حوزة عائلة 
اإجنليزية يف كورنوال توارثته حتى 

الآن ب�سكل مثري للده�سة.
�سغرياً  جزًءا  املخطوطة  وتعد 
الطب«  يف  »القانون  جملد  من 
وكان  الأيرلندية،  اإىل  مرتجماً 

كتاب ابن �سينا مرجعاً طبياً مهماً 
الو�سطى  الع�سور  يف  باأوروبا 
بينها  خمتلفة  للغات  وترجم 

الالتينية والإجنليزية.
من  الزمان  من  قرن  وبعد 
ا�ستخدام  مت  الكتاب  طباعة 
الأ�سلية  املخطوطة  من  جزء 
وجانبه،  واجهته  وتزيني  لتجليد 
بادرياج  الربوفي�سور  عليه  وعرث 
الدرا�سات  ق�سم  من  مات�ساين 
الذي  كورك  بجامعة  الأيرلندية 
كان مفتوناً باملخطوطة وق�ستها 

بحكم تخ�س�سه.
الأطباء  اأن  مات�ساين  ويرى 
اخلام�س  القرن  يف  الأيرلنديني 
املعرفة  من  ا�ستفادوا  امليالدي 
الطبية الآتية من ال�رشق الأو�سط 

اكت�سافه  واأثبت  فار�س.   وبالد 
ال�سهري  الطبي  الن�س  اأن  ا  اأي�سً
�سينا  لبن  الطب«  يف  »القانون 
يف  اأيرلندا  يف  م�ستخدًما  كان 
الع�سور الو�سطى لتدريب الأطباء 
معتاد  غري  اأمراً  ولي�س  اجلدد. 
ا�ستخدام  الأوروبية،  بالتقاليد 
املخطوطات  من  اأ�سلية  قطع 
-يقول  للكتب  كملحق  القدمية 
مات�ساين- لكنها املرة الأوىل التي 
فيها قطعة من خمطوطة  تظهر 
الغيلي  ال�سياق  يف  بكتاب  مرفقة 
لغة  الغيلية  وتعد  الأيرلندي، 
لالأيرلنديني  وتاريخية  وطنية 
كاإحدى  بها  التحدث  ويتم 
باجلمهورية  ر�سميتني  لغتني 
وي�سيف  لالإجنليزية.  بالإ�سافة 

من  تبقى  ما  »ربع  اأن  مات�ساين 
الو�سطى  الع�سور  خمطوطات 
حمتوى  بالإيرلندية  املتاأخرة 
على  موؤ�رشا  ذلك  ويعد  طبي 
الكتب  لهذه  العملي  الغر�س 
الوقت«.  ذلك  يف  اإيرلندا  يف 
املخطوطة  �سحة  تاأكيد  ومت 
وعالقتها بن�س ابن �سينا الأ�سلي 
اأوابني  الربوفي�سور  قبل  من 
دبلن  مبعهد  الأ�ستاذ  دونت�سادها 
بالطب  املخت�س  الوحيد  اخلبري 
الو�سطى.  الع�سور  يف  الأيرلندي 
اأ�سا�سياً  مرجعاً  الكتاب  ويعترب 
لتدري�س الطب يف اأنحاء خمتلفة 
خم�سة  من  ويتكون  العامل،  من 
عام  �سينا  ابن  اأنهاها  جملدات 
للمعرفة  انعكا�ساً  وميثل   ،1025

الطبية يف العامل الإ�سالمي لكنه 
الفار�سي  بالطب  كذلك  تاأثر 

واليوناين الروماين والهندي.
املخطوطة  اأجزاء  وحتتوي 
فقرات  على  حديثاً  املكت�سفة 
حول  الفتتاحية  الف�سول  من 
والأنف  الفكني  ف�سيولوجيا 

والظهر.
ونظًرا لأهمية هذا الكت�ساف يف 
تاريخ التعليم والطب الأيرلنديني، 
وافق اأ�سحاب »القانون يف الطب« 
املخطوطة  عن  التخلي  على 
ورقمنتها  بالكتاب  املرتبطة 

لتكون متاحة للجميع.
وتويف  بخارى  يف  �سينا  ابن  ولد 
يف همدان، وقد األف العديد من 
الكتب يف خمتلف املوا�سيع وقد 

اأغلبها  كان  موؤلف  مئتي  ناهزت 
والطب،  الفل�سفة  جمايل  يف 
واعترب كتابه »القانون يف الطب« 
جامعات  لكربى  رئي�سيا  مرجعا 
الطب يف العامل. كان هذا العاملمِ 
القراآن  فتعلم  الذكاء،  متقد 
�سنني،  ع�رش  ابن  وهو  والأدب 
ومنها  املختلفة  العلوم  در�س  ثم 
اأمثال  العلماء  كبار  على  الطب 
حتى  واملج�سطي،  اإقليد�س 
خا�سا  نهجا  له  واتخذ  فيه  برع 
العلمية. وقد  التجربة  يقوم على 
ال�سور  من  كثري  يف  العامل  خلده 
وجامعات  مبتاحف  والتماثيل 
اأمري  ت�سور  التي  الغربي  العامل 

الأطباء جال�سا بني تالميذه.
وكالت 

»الكتاب بوابة امل�شتقبل« �شعار معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب 2019
الدويل  الريا�س  معر�س  ينطلق 
هذا  اجلديدة  دورته  يف  للكتاب 
»الكتاب  �سعار  حتت  الأ�سبوع 
نحو  مب�ساركة  امل�ستقبل«،  بوابة 
 30 من  وموؤ�س�سة  ن�رش  دار   913
دولة. وقال مدير املعر�س، عبد 
�سحفي  موؤمتر  يف  الكناين،  اهلل 
�سيكون  الر�سمي  الفتتاح  اإن 

بينما  مار�س   13 الأربعاء  يوم 
للجمهور  اأبوابه  املعر�س  يفتح 
 10 مدى  وعلى  التايل.  اليوم  يف 
يف  املقام  املعر�س  يقدم  اأيام 
مركز الريا�س الدويل للموؤمترات 
واملعار�س 500 األف عنوان كتاب 
يف �ستى جمالت الفنون والآداب 
واملعرفة. وقال الكناين اإن مملكة 

�رشف  �سيف  �ستكون  البحرين 
فعالية   13 وتقدم  املعر�س، 
متنوعة تعرب عن ثقافتها وتراثها. 
للمعر�س  العام  الربنامج  وي�سمل 
ندوة   62 بينها  من  فعالية   200
م�رشحيات  واأربع  وحما�رشة 
يتم  كما  ق�سرياً،  فيلماً  و18 
ال�سينمائيني  من  تكرمي جمموعة 

عن  الك�سف  و�سبق  ال�سعوديني. 
الدويل  الريا�س  معر�س  تفا�سيل 
الإعالم  وزارة  اإعالن  للكتاب 
نتيجة »جائزة الكتاب« لهذا العام 
مليون  ن�سف  قيمتها  تبلغ  والتي 

ريال.
الكتب  فرع  يف  باجلائزة  وفاز 
والقانونية  والجتماعية  الدينية 

الأعالم  خطوط  »معرفة  كتاب 
يف املخطوطات العربية« ملوؤلفه 
ويف  ال�رشيع،  اهلل  عبد  بن  حممد 
فرع الكتب الرتبوية والنف�سية فاز 
كتاب »قيادة التدري�س الحرتايف« 
وحممد  النفي�سة  �سالح  للموؤلفني 
النذير، ويف فرع الدرا�سات اللغوية 
»التفكري  كتاب  فاز  والنقدية 

النف�سي« ملوؤلفه  والتفاعل  واللغة 
ويف  املفلح،  حممد  بن  اهلل  عبد 
»زهور  رواية  فازت  ال�رشد  فرع 
فان غوخ« للكاتب مقبول العلوي، 
جائزة  ال�سلهبي  ح�سن  وح�سد 
يف  »املخبوء  ديوانه  عن  ال�سعر 

خد القناديل«.
وكالت
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

ما العالقة بني اجليوب الأنفية والكتئاب؟
اإىل  كورية  درا�شة  اأ�شارت 
التهاب  من  يعانون  من  اأن 
رمبا  املزمن  الأنفية  اجليوب 
للإ�شابة  عر�شة  اأكرث  يكونون 
غريهم،  عن  والتوتر  بالكتئاب 
غاما  دورية  يف  باحثون  وكتب 
واحلنجرة  والأذن  الأنف  لطب 
احلالة  هذه  اإن  العنق  وجراحة 
م�شتوى  بتدين  ارتبطت  لطاملا 
تتعلق  وم�شاكل  املعي�شة 
والجتماعية  البدنية  بال�شحة 
ما  وفق  واملعرفية،  والعاطفية 

نقل »�شكاي نيوز«.
الكتئاب  اأن  من  الرغم  وعلى 
التهاب  ي�شاحبان  والقلق 
اجليوب الأنفية املزمن يف كثري 
وا�شحا  لي�ص  فاإنه  الأحيان  من 
ال�شحة  م�شاكل  كانت  اإذا  ما 
من  املعاناة  �شبقت  النف�شية 
هذا اللتهاب اأم اأعقبته، وركزت 
 16244 على  الدرا�شة  هذه 
خ�شعوا  جنوبيا  كوريا  مري�شا 
اجليوب  التهاب  من  للعلج 
 2002 عام  من  املزمن  الأنفية 
اإىل عام 2013 و32448 �شخ�شا 
لأي  يكن  ومل  منه.  يعانون  ل 
منهم �شجل للإ�شابة بالكتئاب 
مر�شى  متابعة  وبعد  القلق،  اأو 
خلل  الأنفية  اجليوب  التهاب 
احتمال  اأن  تبني  عاما   11 فرتة 
املئة  يف   50 من  اأكرث  اإ�شابة 
اأكرب،  التوتر  اأو  منهم بالكتئاب 

وفقا لوكالة »رويرتز«.
كيم  كيو  دوجن  الدكتور  وقال 
هاليم  بجامعة  الطب  كلية  من 

الذي  اجلنوبية  كوريا  يف 
الرغم  »على  الدرا�شة  قاد 
طبي  علج  اأف�شل  تلقي  من 
املر�شى  بع�ص  فاإن  وجراحي 
اجليوب  بالتهاب  امل�شابني 
الأنفية املزمن يعانون اأعرا�شا 
م�شتمرة فت�شبح ال�شيطرة على 
حتديا«،واأ�شاف  احلالة  هذه 
من  يعانون  الذين  املر�شى  اأن 
باأمل  »ي�شعرون  نف�شية  م�شاكل 
�شديد  وانخفا�ص  كثريا  اأكرب 
يف م�شتويات الطاقة بالإ�شافة 
ممار�شة  يف  �شعوبة  اإىل 
اأكرث  اليومية  احلياة  اأن�شطة 

من املر�شى... غري امل�شابني 
من  كل  وكان  نف�شية«.  مب�شاكل 
�شملتهم الدرا�شة من امل�شابني 
بالتهاب اجليوب الأنفية يعانون 
من الأعرا�ص ملدة 12 اأ�شبوعا 
ت�شخي�ص  مت  حني  الأقل  على 
الباحثون  يجمع  ومل  اإ�شابتهم، 
املر�شى  تدخني  عن  معلومات 
اأو �رسبهم اخلمور وهو ما ميكن 
اجليوب  التهاب  على  يوؤثر  اأن 
النف�شية  وامل�شاكل  الأنفية 
عن  للبيانات  افتقروا  وكذلك 
حدة اللتهاب وم�شاكل ال�شحة 
على  يوؤثر  قد  ما  وهو  النف�شية 

الربط بني احلالتني.
اإدوارد  الدكتور  وقال 
الأنف  طب  ق�شم  مكول،رئي�ص 
الأنفية،  اجليوب  وجراحات 
لويزيانا  يف  كلينيك  اأوك�شرن  يف 
الأنفية  اجليوب  التهاب  اإن 
الناقلت  لإطلق  يوؤدي  قد 
مع  تت�شافر  قد  التي  الع�شبية 
العوامل الوراثية وعوامل اأخرى 
واأ�شاف  نف�شية  م�شاكل  لت�شبب 
يف مقال �شاحب ن�رس الدرا�شة 
:«يف الوقت احلايل اأي ربط هو 
هناك  تزال  ول  تكهن  حم�ص 

حاجة للكثري من الدرا�شات«.

منها القهوة وب�سكويت الأطفال

13 منتجا غذائيا تزيد الإ�صابة بال�صرطان

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

الأغذية  هيئة  اأ�شدرت 
ل�رسكات  حتذيًرا  الربيطانية 
مادة  وجود  من  الأغذية 
ال�رسطان  ت�شبب  قد  كيميائية 
بني  ترتاوح  منتًجا   13 يف 
والقهوة  البطاط�ص  رقاقات 
الكعك  اإىل  و�شولً  الفورية 
للأطفال  وب�شكويت  بالزجنبيل 

ع. والر�شّ
درا�شة  يف  الهيئة  واأو�شحت 
منتًجا   13 يف  ر�شدت  اأنها 
مادة  من  عالية  م�شتويات 
تتكون  التي  »الأكريلميد« 
اأو يف  اأو حتمري  عند حتمي�ص 
حتتوي  التي  الغذائية  املواد 
درجات  عند  الن�شويات  على 
موقع  ح�شب  العالية،  احلرارة 
�شحيفة »البيان«غري اأنها اأكدت 
ي�شّكل  ل  الكت�شاف  هذا  اأن 

خطًرا مبا�رسة على النا�ص ول 
حاجة لتغيري نظامهم الغذائي 
واأو�شت الهيئة �رسكات املواد 
م�شتوى  بتقلي�ص  الغذائية 
لأن  منتجاتها  يف  الأكريلميد 
لها  الأمد  الطويل  ال�شتهلك 
الإ�شابة  خطر  من  يزيد  قد 
اأو�شت  وكذلك  بال�رسطان، 
اخلبز  حتمي�ص  بعدم  الأ�رس 
كثرياً  البطاط�ص  ورقاقات 
قدر  فاحتاً  لونها  يكون  واأن 
الإمكان وقالت �شحيفة »ديلي 
بع�ص  اإن  الربيطانية:  ميل« 
لتو�شية  ا�شتجابت  ال�رسكات 
و�شفاتها  تغيري  وقررت  الهيئة 
بع�ص  ردت  حني  يف  الغذائية 
هذه  تخفيف  باأن  ال�رسكات 
جودة  على  �شيوؤثر  املادة 

منتجاتها وطعمها.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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والثناء  احلمد  له  الذي  هلل  احلمد 
واملجد  الف�ضل  وله  احل�ضن، 
قلوب  األزم  �ضبحانه  واملنن، 
فال  والإ�ضفاق،  الوَجل  اخلائفني 
الدواوين  اأي  يف  الإن�ضان  يعلم 
يُ�ضاق،  الفريقني  اأِيّ  يف  ول  ُكِتب، 
عاقب  واإن  فبف�ضله،  �ضامح  فاإن 
امللك  على  اعرتا�ض  ول  فبَعْدِله، 

ق. اخلاَلّ
اإل اهلل، وحده ل  اإله  اأن ل  واأ�ضهد 
احلمد،  وله  امللك  له  له،  �رشيك 
عَزّ  اإلٌه  قدير،  �ضيء  كل  على  وهو 
َمْن  وذَلّ  يُ�ضام،  فال  به  اعتَزّ  َمِن 
تكَبّ عن اأمره، ولقي الآثام، واأ�ضهد 
اأن �ضيدنا وحبيبنا و�ضفيعنا حممًدا 
عبُداهلل ور�ضوله، و�ضفيُّه من َخلْقه 
و�ضيد  اأنبيائه،  خامت  وحبيبه، 
باملقام  املخ�ضو�ض  اأ�ضفيائه، 
املحمود، يف اليوم امل�ضهود، الذي 

ُجمع فيه الأنبياء حتت لوائه.
وعلى اآله واأ�ضحابه، وَمْن �ضار على 
ك  ومت�َضّ بهديه،  واهتدى  نهجه، 
واتَّبعهم  بهديه،  واقتدى  ب�ضنته، 
ونحن  الدين،  يوم  اإىل  باإح�ضان 

معهم يا اأرحم الراحمني، وبعد:
اإىل  منا  يحتاج  مهم  �ضوؤال  فهذا 

عن  اجلواب  ن�ضتطيع  كي  وقفة؛ 
يهدف  الذي  املهم  ال�ضوؤال  هذا 
اإىل معرفة ف�ضائل ومنزلة الأذكار 
نبِيّبنا،  َهْدي  هو  والذكر  الكرمية، 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  منه  وقدوة 
َكاَن  لََقْد  تعاىل:  قال  بها؛  نقتدي 
ِ اأُ�ْضَوةٌ َح�َضنٌَة مِلَْن  لَُكْم يِف َر�ُضوِل اهلَلّ
َوَذَكَر  اْلآِخَر  َوالْيَْوَم   َ اهلَلّ يَْرُجو  َكاَن 
َكِثرًيا ]الأحزاب: 21[، وهو   َ اهلَلّ
تعاىل:  قال  الإميان؛  لأهل  �ضفة 
 ُ اهلَلّ ُذِكَر  اإَِذا  الَِّذيَن  امْلُوؤِْمنُوَن  َا  اإَِنّ
َعلَيِْهْم  تُِليَْت  َواإَِذا  ُقلُوبُُهْم  َوِجلَْت 
َرِبِّهْم  َوَعلَى  اإِمَياًنا  َزاَدتُْهْم  اآيَاتُُه 
وقال   ،]2 ]الأنفال:  لُوَن  يَتََوَكّ
ِديِث  َل اأَْح�َضَن احْلَ ُ نََزّ اهلل تعاىل: اهلَلّ
ِمنُْه  تَْق�َضِعُرّ  َمثَاِنَ  ُمتَ�َضاِبًها  ِكتَاًبا 
ُجلُوُد الَِّذيَن يَْخ�َضْوَن َربَُّهْم ثَُمّ تَِلنُي 
ِ َذِلَك  ُجلُوُدُهْم َوُقلُوبُُهْم اإِىَل ِذْكِر اهلَلّ
َوَمْن  يَ�َضاءُ  َمْن  ِبِه  يَْهِدي   ِ اهلَلّ ُهَدى 
ُ َفَما لَُه ِمْن َهاٍد ]الزمر:  ِلِل اهلَلّ يُ�ضْ
قلوُب  الذكَر  ت�ضتطيع  ول   .]23
َواإَِذا  تعاىل:  قال  اخلذلن؛  اأهل 
ُقلُوُب  ْت  ا�ْضَماأََزّ َوْحَدهُ   ُ اهلَلّ ُذِكَر 
الَِّذيَن َل يُوؤِْمنُوَن ِباْلآِخَرِة َواإَِذا ُذِكَر 
الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه اإَِذا ُهْم يَ�ْضتَبْ�رِشُوَن 

]الزمر: 45[.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�ضلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�ضل الأ�ضول، ول اأحد اأنزع 

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

ومفهومها عند الإمام 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 الآخذين عنهم، ك�ضعيد بن 

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

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

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

الأذان، 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 ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�ضم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ضتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل 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. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ضاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

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

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�ضات، ميثل امل�ضلمون اأقلية يف اأوروبا بن�ضبة تقرتب من 5% من عدد ال�ضكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�ضبة.
ون�رش معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�ض الأربعاء 29 نوفمب ، درا�ضة تناول فيها حقائق خم�ض عن ن�ضبة امل�ضلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�ضبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�ضطرابات �ضيا�ضية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�ضة عقب و�ضول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�ضلمون ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�ضا واأملانيا، كان و�ضول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �ضيما امل�ضلمون منهم- من اأهم الق�ضايا وبا�ضتخدام اأحدث 

التقديرات ال�ضكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�ضكان امل�ضلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�ضا واأملانيا لديهما اأكب عدد من ال�ضكان امل�ضلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�ضو يف الحتاد الأوروبي بالإ�ضافة اإىل الرنويج و�ضوي�رشا( 
ففي منت�ضف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�ضلم يف فرن�ضا )8.8% من �ضكان البالد( و5 ماليني م�ضلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قب�ض 
هي الدولة الأوروبية التي ي�ضكل فيها امل�ضلمون اأكب ن�ضبة من ال�ضكان، حيث ي�ضكل امل�ضلمون البالغ عددهم 300 األف م�ضلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �ضكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�ضة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�ضلوا قب�ض اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�ضف عام 2010  النمو يف  و�ضت�ضتمر يف  ب�ضكل مطرد  اأوروبا  �ضكان  ازدادت ح�ضة امل�ضلمني من جمموع 
منت�ضف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�ضة امل�ضلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�ضيب �ضكان القارة العجوز من امل�ضلمني اأكرث من ال�ضعف، لي�ضل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�ضكل  الهجرة امل�ضتقبلية  ا�ضتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�ضموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�ضكان امل�ضلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�ضبته بـ 7.4%، وذلك ب�ضبب ازدياد ن�ضبة ال�ضباب وارتفاع معدلت اخل�ضوبة للمقيمني امل�ضلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�ضاء ل�ضكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�ضلمني هم اأ�ضغر �ضنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�ضط العمر للم�ضلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�ضغر من متو�ضط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�ضط 

عمر الأوروبي »غري امل�ضلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�ضف امل�ضلمني يف اأوروبا حتت �ضن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�ضلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�ضط اإجناب الن�ضاء امل�ضلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�ضط  اإجناب الن�ضاء غري امل�ضلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�ضف عام 2010 ومنت�ضف عام 2016، كانت الهجرة اأكب عامل يدفع نو ال�ضكان امل�ضلمني يف اأوروبا، حيث و�ضل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�ضلم اإىل اأوروبا لأ�ضباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�ضة فيما ح�ضل حوايل 1.3 مليون م�ضلم على حق اللجوء، مما 
ي�ضمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�ضلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثان عوامل تزايد امل�ضلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�ضافة اإىل انخفا�ض عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�ضلمني تباينا وا�ضعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�ضتطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�ضلبية حول امل�ضلمني �ضادت يف �رشق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�ضاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�ضا وال�ضويد وهولندا امل�ضلمني ت�ضنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�ضلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �ضيا�ضيا لكتالت ميينية، يعطي امل�ضلمني ت�ضنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�ضاريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�ضار واليمني فيما يخ�ض امل�ضلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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ا�سرتجاع مقتنيات تعر�ست للنهب من املتحف الوطني لالآثار القدمية والفنون الإ�سالمية
اأكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم االأحد بوالية ميلة اأن التحريات 

املعمقة التي قامت بها م�سالح اأمن والية اجلزائر قد مكنت من ا�سرتجاع كافة 
املقتنيات التي تعر�ست اجلمعة املا�سية للنهب من املتحف الوطني لالآثار 

القدمية والفنون االإ�سالمية.

على  لل�صحافة  الوزير  واأو�صح 
اإىل  بها  قام  تفقد  زيارة  هام�ش 
باملوقع  ذلك  و  الوالية  هذه 
الرومانية«  »ال�صيعة  االأثري 
�صيدي  ببلدية  فر�صوة  مبنطقة 
اأن  ميلة(  )�صمال  مروان 
للنهب  تعر�صت  التي  املقتنيات 
من طرف من و�صفهم بـ«اجلناة« 

باملتحف  النار  اإ�رضامهم  بعد 
الوطني م�صتغلني فرتة امل�صرية 
ال�صلمية اجلمعة املا�صية متثلت 
يف �صيوف و طبنجات تعود لفرتة 

املقاومة ال�صعبية.  
الذي  احلريق  اأن  ميهوبي  واأكد 
جناح  م�ش  املتحف  له  تعر�ش 
واأن  فقط  االإ�صالمية  الفنون 

قد  املدنية  احلماية  عنا�رض 
تدخلوا يف الوقت املنا�صب-كما 
قال- مما حال دون امتداد األ�صنة 

اللهب اإىل االأجنحة االأخرى.
واأ�صاف وزير الثقافة باأن اجلناح 
املت�رضر مت غلقه بغر�ش اإعادة 

ترميمه.
لالآثار  الوطني  املتحف  وكان 

االإ�صالمية قد  القدمية والفنون 
عمليات  اإىل  اأم�ش  اول  تعر�ش 
اأجنحته،  بع�ش  طالت  تخريب 
مقتنياته،  من  عدد  و�رضقة 
بع�ش  يف  النريان  اإ�رضام  بعد 
واإتالف  االإدارية  املكاتب 
وزارة  ح�صب  و�صجالت،  وثائق 

الثقافة.

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

»لق�صاء  اخلطوة  هذه  على  يقدم 
طفلته  مع  الوقت  من  قدر  اأكرب 
املجال  ويف�صح  اآيال،  ال�صغرية 
يف  فورد،  لوي�ش  املمثلة،  حلبيبته 
التي  الفنية  الرتكيز على م�صريتها 

موؤخرا«واأو�صح  باالزدهار  بداأت 
اأن   The Sun ل�صحيفة  م�صدر 
�صيم�صي هذا  اأنه  اأكد  »اأتكين�صون 
فهو  طفلته،  مع  ب�صعادة  العام 
اأتكن�صون  متاما«والتقى  بها  مولع 

 ،2012 �صنة  فورد  لوي�ش  باملمثلة 
عرفت  حب  ق�صة  بينهما  وبداأت 
دي�صمرب  ويف  عامني،  بعد  للعلن 
طفلتها  فورد  منه  اأجنبت   ،2017

اآيال.
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اقرتاب عر�س املو�سم 
الثامن والأخري من امل�سل�سل 

ال�سهري«لعبة العرو�س«
ال�صهري  واالأخري من امل�صل�صل  الثامن  اقرتاب عر�ش املو�صم  مع 
التخمينات  ت�صاعدت   »Game of Thrones العرو�ش  »لعبة 
والتوقعات املالزمة لعر�ش امل�صل�صل مع كل مو�صم، خا�صة بعد اأن 
بثت قناة »اأت�ش بي اأو« HBO االإعالن الر�صمي للمو�صم اجلديد 

املنتظر عر�صه 18 اأفريل القادم.
»جورج  االأمريكي  املوؤلف  اأو�صح  له،  �صحفية  ت�رضيحات  وح�صب 
املاأخوذ  والنار«  اجلليد  »اأغنية  روايات  �صل�صلة  -�صاحب  مارتن« 
الدقة كيف �صتنهي تلك  اأنه ال يعرف على وجه  عنها امل�صل�صل- 
القناة م�صل�صله. وكان هذا العمل -الذي حقق م�صاهدات مليونية 
يف معظم دول العامل منذ اأن بداأ عر�ش مو�صمه االأول عام 2011- 
مكتوب  �صيناريو  على  باالعتماد  ال�صاد�ش  مو�صمه  منذ  بداأ  قد 
للتلفزيون مبا�رضة دون اأ�صل روائي، اإذ توقف الكاتب جورج مارتن 
وباال�صتعانة  االآن.  حتى  �صبعة  اأ�صل  من  كتب  خم�صة  تاأليف  عند 
باخلطوط الرئي�صية التي و�صفها لهم، اأكمل الكاتبان ديفيد بينيوف 

ودان واي�ش عمل املوا�صم ال�صاد�ش وال�صابع ثم الثامن املنتظر.
امل�صل�صل  ت�صوير  موقع  زيارة  من  يتمكن  مل  اأنه  املوؤلف  واأو�صح 
الكتاب  تاأليف  التام يف  للمو�صم اجلديد ال�صتغراقه  االإعداد  اأثناء 
ال�صاد�ش من �صل�صلته بعنوان »رياح ال�صتاء« ومل يحدد موعد ن�رضه 

بعد، ثم البدء يف كتابة ال�صابع واالأخري بعنوان »حلم الربيع«.
اأي من  الظهور �صيف �رضف يف  ال�صياق، رف�ش مارتن  نف�ش  ويف 
حلقات املو�صم اجلديد، وكان قد ظهر ملرة وحيدة فقط مب�صهد 
بينيوف  اأو�صح  مواز،  �صياق  يف  االأول.  باملو�صم  »دينري�ش«  زواج 
وواي�ش اأنها املرة االأوىل التي ي�صبق فيها م�صل�صل تلفزيوين االأ�صل 
الروائي املاأخوذ عنه، م�صددين على اأن هذا لن يف�صد االأمر على 
قراء وحمبي الرواية، اإذ كان امل�صل�صل قد �صهد مبوا�صمه االأخرية 
اختالفات عديدة عن االأ�صل الروائي، مثل عودة »جون �صنو« اإىل 

احلياة بعد موته، وزواج »�صان�صا« من »رامزي بولتون« وغريها.
عن  امل�صل�صل  اإىل  اأحداثا  اأ�صافا  واأن  �صبقا  اأنهما  اإىل  واأ�صارا 
م�صتقبل ال�صخ�صيات بعد حديث �صفاهي مع الكاتب جورج مارتن، 

مثل تاريخ »هودور« الذي مل يت�صح اإال يف املو�صم ال�صاد�ش.
عن  تخليه  عقب  امللحمية  روايته  كتابة  يف  بداأ  مارتن  اأن  يُذكر 
العمل يف كتابة واإنتاج امل�صل�صالت التليفزيونية بهوليود عام 1994، 
التاريخ  من  اإياها  م�صتوحيا   ،1996 عام  منها  االأول  اجلزء  لين�رض 
االآخرى  الفانتازية  امللحميات  ككل  االأ�صاطري  ولي�ش  احلقيقي 
ال�صابقة، فاأ�ص�ش حكايته على ما اأ�صماه �صك�صبري »حرب الوردتني« 
حينما ت�صارعت عائلتا »النكا�صرت ويورك« على من هو االأحق يف 

وراثة العر�ش باإجنلرتا يف حرب امتدت ثالثني عاما.
وبعد اأن انتهى مارتن من تاأليف الكتاب الثالث »عا�صفة ال�صيوف« 
وجد اأنه مل يحك اإال ن�صف ما يرغب يف حكايته بعد، فقرر حتويلها 

اإىل �صباعية ولي�ش ثالثية فح�صب كما كان يرغب �صابقا.

مّية اخل�ساب ُتناِه�س العنف �سد املراأة الفنانة �سُ

جنوى كرم وماجد املهند�س ي�سَتِعّدان حلفلهما يف ال�سعودية  

ح�سني فهمي يتعاقد على »2 طلعت حرب«

اخل�صاب  �ُصمّية  الفّنانة  ت�صتعّد 
على  جديدة  اأغنية  لطرح 
بعنوان  كليب  الفيديو  طريقة 
جميل  اإخراج  من  »بت�صتقوي«، 
فيها  تُناِه�ش  والتي  املغازي، 

العنف �صد املراأة.
�صمية  الفنانة  ن�رضتها  �صورة 
�صفحتها  على  اخل�صاب 

ان�صتغرام، بدون كريديت
بالربمو  جمهورها  �صّوقت  وقد 

من  ون�رضته  لالأغنية  الدعائي 
على  الر�ُصمّية  قناتها  خالل 
اليوم  مع  تزامناً  اليوتيوب، 

العاملي للمراأة.
اأغنية  اأعمالها  اآخر  اأّن  يذكر 
»قلبي يا نا�ش« التي مّت طرحها 
على  ال�صخ�صية  قناتها  على 
�صبكة االنرتنت، وهي من كلمات 
�صوكا،  اأحلان  �صادق،  ه�صام 

توزيع فيدو.

اللبنانية  االأغنية  �صم�ش  حتيي 
يف  االأّول  حفلها  كرم  جنوى 
ال�صعودية  العربية  اململكة 
اجلاري،  مار�ش   28 بتاريخ 
ماجد  الفّنان  مب�صاركة 

املهند�ش.
العامة  الهيئة  احلفل  م  وينِظّ
قناة  مع  بالتعاون  للرتفيه 
�صمن  مو�صيقى«،  »روتانا 
ال�رضقية«،  »مو�صم  حفالت 

ال�صالة  يف  احلفل  و�صيقام 
اخل�رضاء باخلرب. وكانت الفرتة 
كبرياً  ن�صاطاً  �صهدت  االأخرية 
ل�صم�ش االأغنية اللبنانية، حيث 
كانت م�صك ختام برنامج »ديو 
كرم  ت�صارك  كما  امل�صاهري«، 
برنامج  كع�صو جلنة حتكيم يف 
الذي  تالنت«،  غوت  »اآرابز 
مع   mbc �صا�صة  على  يعر�ش 

اأحمد حلمي، وعلي جابر. 

   تعاقد ح�صني فهمي على امل�صاركة يف فيلم »2 طلعت حرب« 
للمخرج جمدي اأحمد علي، واملقرر ت�صويره يف اأفريل املقبل.

وقال م�صدر من داخل الفيلم، اإن العمل من تاأليف الكاتبة 
هنزادا فكري، وال عالقة له بال�صرية الذاتية لرجل االقت�صاد 

امل�رضي طلعت حرب، مو�صحاً اأن اختيار اال�صم جاء من 
اأحداثه التي تدور داخل �صقة �صكنية يف �صارع طلعت حرب، 

و�صط القاهرة. وك�صف امل�صدر اأن الفيلم يدور حول 4 حكايات 
منف�صلة يف اأزمنة تاريخية خمتلفة. يذكر اأن فيلم »الكوي�صني« 

كان اأخر اأفالم ح�صني فهمي، و�صارك يف بطولته اإىل جانب 
اأحمد فهمي، و�صريين ر�صا، واأ�صماء اأبواليزيد، وبيومي فوؤاد، 

واأحمد فتحي.



�سياراتالثالثاء 12  مار�س 2019  املوافـق  ل 04 رجب   1440هـ 21

الوقود ا�ستهالك  ترفع  خاطئة  �سلوكيات 

عن  �أملاين  �سيار�ت  خبري  ك�سف 
من  �خلاطئة  �ل�سلوكيات  بع�ض  �أن 
تعمل  �لقيادة  �أثناء  �ل�سيار�ت  قائدي 
ب�سورة  �لوقود  ��ستهالك  زيادة  على 
�حلد  عن   %75 �إىل  ت�سل  قد  كبرية 
�أ�سار  حيث  لال�ستهالك  �لطبيعي 
�أحد  عالية  ب�رسعات  �لقيادة  �أن  �إىل 
يفعلها  �لتي  �ل�سلوكيات �خلاطئة  �أبرز 

�ل�رسعة  �أن  حيث  �ل�سيار�ت،  قائدي 
تتعدى  ال  �أن  يجب  لل�سيارة  �لطبيعية 
ذلك  و�أن تخطي  �ل�ساعة،  كم يف   120
يزيد ��ستهالك �لوقود باأكرث من %40 
�خلبري  و�أ�ساف  �لطبيعي  �حلد  عن 
�ل�سيارة  حتميل  زيادة  �أن  �الأملاين 
وفتح  به  �مل�سموح  عن  ز�ئدة  باأوز�ن 
مقاومة  من  يزيد�ن  �ل�سيارة  نو�فذ 

يزيد  مما  لل�سيارة،  و�لهو�ء  �جلاذبية 
لتحريك  �لوقود  من  �ملزيد  من حرق 

�ل�سيارة نحو �الأمام.
�لطرق  يف  �لقيادة  باأن  �أو�سح  كما 
على  �ل�سغط  وكرثة  �ملزدحمة 
يزيد�ن  و�ملكابح  �لوقود  دو��سات 
 .%75 نحو  �إىل  �ال�ستهالك  معدل  من 
�سيانة  عدم  �أن  على  �أكد  وكذلك 

�ل�سيارة و�إ�سالح ما بها من عيوب مثل 
�نخفا�ض  �أو  �لبوجيهات  حالة  �سوء 
عطل  �أو  باالإطار�ت  �لهو�ء  �سغط 
�أ�سياء  جميعها  �حلر�رة  ح�سا�سات 
ترفع من معدالت �ال�ستهالك، ون�سح 
وفاعلية  �سالمة  من  �لتاأكد  ب�رسورة 
�أجز�ء �ل�سيارة و�حلفاظ على �ل�سيانة 

�لدورية يف مو�عيد منتظمة.

فولك�س واجن جولف 2020 
اجلديدة كليًا تظهر اأثناء اختبارها

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�مل�سورون  متكن   – نت  �ملربع 
�لتقاط  من  موؤخر�ً  �لتج�س�سيون 
�لثامن  للجيل  حديثتني  �سورتني 
جولف   2020 و�جن  فولك�ض  من 
دون  و�ملانيا  �فريقيا  جنوب  يف 
�أي متويهات، رغم �أن هذه �لنماذج 
حول  كمة  �أغطية محُ كانت حتمل 
�مل�سابيح  مثل  مدد  �أجز�ء 
نرى  ولكننا  و�خللفية،  �الأمامية 
�ليوم �أول �سور جت�س�سية �حرت�فية 
يف  �ختبارها  �أثناء   2020 ملوديل 
فولك�ض  تظهر  �ل�سمالية.  �أوروبا 
هيئتها  يف   2020 فولف  فافن 
�الإنتاجية بال�سور مغطاة بتمويهات 
�أملانية،  �أرقام  لوحات  مع  كاملة 
 LED فيظهر منها فقط م�سابيح
�لزجاج  جزئي،  ب�سكل  �لتوقيعية 
�الأمامية،  و�لنو�فذ  �الأمامي 
من  �لكثري  ن�سهد  لن  �أننا  ويبدو 
تبدو  �الأبعاد  �أن  رغم  �لتغيري�ت، 
�لهيكل  يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة 
قلياًل من �ملوديل  و�أعر�ض  �أطول 
�حلايل، مع زيادة طول و�نخفا�ض 
�ملقدمة ملظهر �أكرث ريا�سية، يف 
حني مَنّت قاعدة �لعجالت لزيادة 

م�ساحة �لركاب باخللف.
�ملق�سورة  �ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
على  ح�سولها  بجانب  �أكرث  رحبة 
مزيد من تقنيات �الت�سال و�الأمان 
حيث  �لذ�تية،  ن�سف  �لقيادة  مثل 
بالد�خلية  �لتحديثات  �سرتتكز 

لرنى حت�سينات يف جودة �خلامات 
وم�ستوى �لر�حة. مع تطور ت�سميم 
فاغن  فولك�ض  �ستتجه  �خلارجية، 
غولف 2020 للح�سول على ن�سخة 
 MQB با�سم  من�ستها  من  �أخف 
من  مزيد  ��ستخد�م  عرب   Evo
مما  هيكلها،  يف  �خلفيفة  �ملو�د 
كما  كغم   45 بقدر  �لوزن  يقلل 
ر�ساقة  لزيادة  وذلك  متوقع،  هو 
�لتحكم و�لتوجيه وكفاءة ��ستهالك 
�جلديد  �جليل  �سياأتي  �لوقود. 
خيار�ت  عدة  مع  جولف  من 
ن�سخة  يت�سمن  ما  للمحركات، 
GTE هجينة قابلة لل�سحن ومدى 
�أكرب من �ل�سابق، بجانب جمموعة 
 GTR من مركات �لتريبو ون�سخ

وR عالية �الأد�ء.
كانت  �إن  �لو��سح  غري  ومن  هذ� 
ب�سنع  �ست�ستمر  و�جن  فولك�ض 
بثالثة  هات�سباك  غولف  ن�سخة 
على  �الإقبال  لقلة  نظر�ً  �أبو�ب 
�الأخرية،  باالأعو�م  �لن�سخة  هذه 
�سنعرف  �أننا  �ملوؤكد  من  ولكن 
مزيد من �ملعلومات عند تد�سني 
�لثالث  باجليل  كلياً  �جليل �جلديد 
على  �سيتم  ما  �جلاري،  �لعام  من 
�الأغلب خالل معر�ض فر�نكفورت 
حيث  �سبتمرب،  ب�سهر  لل�سيار�ت 
بالفعل  �الأملانية  �ل�سانعة  �أعلنت 
يونيو  يف  �الإنتاج  �ستبد�أ  �أنها 

�لقادم.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �الأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رسعة قبل و�سولها الأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�الأماكن  يف  �الأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�الإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �الأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

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

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

هريوتو �سيكاوا رئي�س ني�سان يرتاجع عن ال�ستقالة

ميكنها  ال  �ل�سينية  �ل�رسكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رسكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�الآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سني.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �الخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رسكة  باأن  �ل�سينية 

�الأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ض يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �الإعالم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رسي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �الأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  المعة 
لالهتمام ملقاب�ض �الأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رسين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رسي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ال 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دوالر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويحُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة مجوزة حتى  على 

�لقادم.

كان يفرت�ض �أن يتنحى هريوتو 
�سيكاو� رئي�ض ني�سان �لتنفيذي 
عن من�سبه، لكنه �أعلن ر�سمياً 
هذ�  ياأتي  ذلك،  عن  تر�جعه 
ح�سب بلومبريغ، حيث ك�سفت 
بني�سان،  �جتماع  خالل  باأنه 
يف  ��ستمر�ره  �سيكاو�  �أعلن 
يقل”  ال  “ملا  �ل�رسكة  رئا�سة 
وذلك  �إ�سافية  �سنو�ت   3 عن 
حتى ي�ساعد ني�سان يف �لتعايف 

من ف�سيحة كارلو�ض غ�سن.
تعيينه  مت  �سيكاو�  باأن  يذكر 
غ�سن،  بو��سطة   2017 يف 
�تهم  �لذي  �لرجل  �أنه  كما 
باملخالفات  �الأ�سل  لبناين 
�لتوتر  ظهر  وقد  �ملالية، 
�إىل  �أدى  فح�ض  جرى  بعدما 
��ستدعاء مليون �سيارة ني�سان 
يف  �سيار�تها  �إنتاج  و�إيقاف 
�أ�سبوعني، وعلى  �ليابان ملدة 

خلفية ذلك قام غ�سن بانتقاد 
يتحرك  �عتربه  �لذي  �سيكاو� 
م�ساكل  حل  يف  �سديد  ببطئ 

�ل�رسكة.
بالرغم من نية �سيكاو� �لبقاء 
يف �سدة �حلكم، �إال �أنه ال يوجد 
من�سبه  يف  با�ستمر�ره  �سمان 
خا�سة بعد �الإفر�ج عن غ�سن 
كي  ب�رس�وة  �سيحارب  �لذي 
ذلك  مع  نف�سه..  عن  يد�فع 

�إذ� بقي فاإن رينو غالباً ما لن 
ني�سان  مع  �الندماج  ت�ستطيع 
كما ترغب �حلكومة �لفرن�سية 

كونه يعار�ض ذلك ب�سدة.
و�أخري�ً �إذ� رغب �سيكاو� فعاًل 
يف �لبقاء لـ 3 �سنو�ت �إ�سافية، 
خطة  تنفيذه  يعني  ذلك  فاإن 
مفادها  و�لتي   2022 ني�سان 
حتقيق �إير�د�ت )148.6 مليار 

دوالر( مع ن�سبة ربحية %8.
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»Oppo« تطلق اأحد اأكرث الهواتف تطورا يف العامل

يف   »Oppo« �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
 »Pro  F11« الهند م�ؤخرا هاتف
اأكرث  اأحد  منه  جتعل  مبيزات 

اله�اتف تط�را يف العامل.
ه�  الهاتف  هذا  مييز  ما  واأبرز 
الكامريا الأمامية التي اأتت بتقنية 
و�ضعها  حيث   ،»pop-up«
الهاتف،  ج�ضم  داخل  امل�ضمم�ن 

عند  فقط  منه  تخرج  وجعل�ها 
مكنهم  ما  ل�ضتعمالها،  احلاجة 
ح�اف،  بدون  ال�ضا�ضة  �ضنع  من 
ال�اجهة  م�ضاحة  كامل  لتملأ 

الأمامية تقريبا.
مبا�ضح  اجلهاز  هذا  جاء  كما 
ال�اجهة  على  الأ�ضابع  لب�ضمات 
اخللفية، وكامريا اأ�ضا�ضية مزدوجة 

ميغابيك�ضل،   )16+48( بدقة 
كامريات  اأف�ضل  من  واحدة  تعد 
بحجم  و�ضا�ضة  حاليا،  اله�اتف 
اجلهاز  وي�ضتخدم  ب��ضة،   6.54
 MediaTek Helio« معالج 
P70« ثماين الن�ى، وذاكرة و�ض�ل 
ع�ض�ائي 6/4 غيغابايت، وبطارية 
ب�ضعة 4000 ميللي اأمبري، بخا�ضية 

 VOOC« ال�رشيع  ال�ضحن 
.»3.0

اأي�ضا مبنفذين   »Oppo« وزودته
ومنفذ  الت�ضال،  لبطاقات 
 3.5 ومنفذ   ،»microUSB«
 NFC و�رشائح  لل�ضماعات،  ملم 
ال�ضبكات  مع  للت�ضال  وبل�ت�ث 

والأجهزة الأخرى.

 اأبرز موا�صفات 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 االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

احذر من تلك التطبيقات اإن كنت 
من م�صتخدمي »اأندرويد«!

 »Fitbit« تطلق ن�صخا رخي�صة 
من �صاعاتها الذكية

 Privacy« م�ؤ�ض�ضة  حّذرت 
ب�ض�ؤون  املعنية   »International
بع�ض  من  البيانات  وترويج  اخل�ض��ضية 
التطبيقات التي تتج�ض�ض على اله�اتف 
واأ�ضارت  اأندرويد.  باأنظمة  تعمل  التي 
التطبيقات  بع�ض  اأن  اإىل  امل�ؤ�ض�ضة 
على  الأخرية  ال�ضن�ات  يف  ظهرت  التي 
البيانات  بجمع  تق�م  اأندرويد،  ه�اتف 
»في�ضب�ك«  اإىل  وتر�ضلها  اله�اتف  من 
لي�ضتفيد منها القائم�ن عليه يف ت�جيه 
وحتديد  م�قعهم،  على  الإعلنات 
ت�ضتهدف  الإعلنات،  لتلك  ا�ضرتاتيجية 
اأبرز  ومن  امل�ضتخدمني.  تطلعات 
 »Duolingo« جاء  التطبيقات  تلك 
وتطبيق  اللغات،  لتعلّم  ي�ضتخدم  الذي 
ي�ضتخدمه  الذي   »Indeed«
عرب  عمل  فر�ض  عن  للبحث  املليني 

الذي   »Yelp« وتطبيق  الإنرتنت، 
متن�عة.  خدمات  للم�ضتخدمني  يقدم 
 Privacy« يف  اخلرباء  اأو�ضح  كما 
ن�ضاطات  اأن   »International
جت�ض�ضية م�ضابهة كانت قد ل�حظت يف 
 »Spotify Skyscanner« تطبيقي 
م�ؤخرا  ت�قفت  لكنها   ،»KAYAK»و
علنا.  التج�ض�ض  ق�ضية  اأثاروا  اأن  بعد 
�رشكة  كانت  م�ضابه،  �ضياق  ويف 
»GuardianApp« املتخ�ض�ضة باأمن 
املعل�مات قد حذّرت العام الفائت من 
»اآبل«،  ه�اتف  على  تتج�ض�ض  تطبيقات 
كبيانات  اله�اتف  بيانات  بع�ض  وت�ضجل 
 »Wi-Fi« الـ  و�ضبكات   »GPS« الـ 
التي  وامل�اقع  اجلهاز،  بها  يت�ضل  التي 
اإىل  وتر�ضلها  امل�ضتخدم  يت�ضفحها 

جهات وخمدمات م�ضب�هة اأحيانا.

نيتها  عن   »Fitbit« �رشكة  اأعربت 
يف  املتقدم  مركزها  على  احلفاظ 
خلل  من  الذكية،  ال�ضاعات  �ض�ق 
ال�ضاعات  من  جديد  جيل  اإطلق 
باأ�ضعار مناف�ضة، واأو�ضحت ال�رشكة 
اأن ال�ضاعات اجلديدة التي �ضتحمل 
�ضتزود   »Versa Lite« ا�ضم 
بالكثري من ميزات ال�ضاعات الذكية 
�ضيك�ن  �ضعرها  لكن  املتط�رة، 
نف�ض  من  مناف�ضاتها  من  اأرخ�ض 

الفئة مبئة دولر تقريبا.
تلك   تاأتي  اأن  املفرت�ض  ومن 
والأزرق  وال�ردي  والأبي�ض  الأ�ض�د 
ب�ضا�ضة  وتزود  والأحمر،  ال�ضماوي 
وتقنيات  ب��ضة،   1.34 مبقا�ض 
اله�اتف  مع  الت�ضال  من  متكنها 
البل�ت�ث  عرب  الذكية  والأجهزة 
تكفيها  وبطارية   ،WI-FI والـ 
للعمل 4 اأيام مت�ا�ضلة دون احلاجة 

ل�ضحنها.

ظهور اأغرب هاتف لهذا العام 
ببطارية تعمل 50 يوما!

»Energizer« خلل  ا�ضتعر�ضت �رشكة 
مزودا  هاتفا  الأخري   »MWC« معر�ض 
اأمبري،  ميللي   18000 ب�ضعة  ببطارية 
اله�اتف  بطاريات  بني  �ضعة  الأكرب  هي 
باأن  امل�ضنعة  ال�رشكة  وتفيد  العامل  يف 
ليعمل  تكفيه  الكبرية  الهاتف  بطارية 
تكفي  كما  النتظار،  و�ضع  يف  ي�ما   50

ملدة  والفيدي�هات  الأفلم  مل�ضاهدة 
 %100 اإىل   0 من  �ضحنها  وميكن  ي�مني، 
يف ظرف 9 �ضاعات، وميكن ا�ضتخدامها 
ك�ضاحن حمم�ل لله�اتف والأجهزة الذكية 
 Power Max P18K« كما متيز جهاز
داخل  مدجمة  اأمامية  بكامريا   »Pop
الهيكل، تخرج عند احلاجة ل�ضتخدامها، 

و�ضا�ضة مبقا�ض 6.2 ب��ضة، بدقة عر�ض 
و�ض�ل  وذاكرة  بيك�ضل،   )1080/2160(
ع�ض�ائي 6 جيغابايت، وذاكرة داخلية 128 

.»Helio P70« جيغابايت، ومعالج
يف  الهاتف  يطرح  اأن  املفرت�ض  ومن 
 600 ب�ضعر  املقبل،  ج�ان  يف  الأ�ض�اق، 

دولر تقريبا. 

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�ضخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ض�ض للح�ا�ضب 
امل�ضتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�ضبحت 
م�ضتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�ضحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�ضبح   »Mac« ح�ا�ضب 
نظام الت�ضغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�ضم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ضتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل م�قع الت�جه  اأول 

ت�ضجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�ضمي 
دخ�له عرب ح�ضاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�ضادات اللزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�ضبه ال�ضخ�ضي.
الن�ضخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�ضري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية امل�ج�دة يف اأنظمة 
الت�ضغيل ال�ضابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ضتخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ضاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�ضابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�ض�مي كيمي�ضيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ضتقبًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �ضنتارو ف�روكاوا، 
ياباين  ين  ملي�ن   100 با�ضتثمار  رغبته  عن 
)ح�ايل مليار( لتط�ير األعاب خمتلفة لله�اتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطلق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطلق  مع  احلال  ه�  كما  الذكية،  لله�اتف 
جهاز �ض�يت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتح�ل  ُمهمهاً  جمالً  اله�اتف  األعاب 

وت��ضيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�ضعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بال��ضع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ضاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التح�ل من �ضاأنه اأن يُعيد ال�رشكة لل�اجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �ضن�ات  عن  ع��ضاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.
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الرئي�س ي�شتجيب لنداء ال�شعب

تاأجيل الرئا�سيات و عدم الرت�سح للخام�سة
.          بدوي وزيرا اأول و لعمامرة نائبا له                           .          ت�شكيل حكومة كفاءات وطنية

.         اأويحيى يقدم ا�شتقالة حكومته                                   .        الفريق قايد �شالح يقدم تقريرا عن الو�شع الأمني للرئي�س

و.حلاج

�أم�س  �جلمهورية  رئي�س  قرر 
�ال�شتجابة لند�ء �ل�شعب �جلز�ئري 
و  خام�شة  لعهدة  �لرت�شح  بعدم 
تاأجيل �لرئا�شيات ،و قال �لرئي�س 
�حلا�شل  للحر�ك  ر�جع  قر�ره  �أن 
جمعة  يف  خ�شو�شا  و  �ل�شارع  يف 
�متدحها  �لتي  �لثالثة  �لغ�شب 
�شلميتها  على  �ثنى  و  �لرئي�س 
مبرحلة  �جلز�ئر  »مُتُرّ  قائال 
ح�شا�شة من تاريخها. ففي �لثامن 
يف  و  �جلاري،  مار�س  �شهر  من 
ُجمعِة ثالثة بعد �شابقتيها، �شِهدت 
حا�شدة.  �شعبية  م�شري�ت  �لبالُد 
كما  و  جرى،  ما  كل  تابَعـُْت  ولقد 
�إليكم يف  به  �أف�شيت  و�أن  �شبق يل 
�لثالث من هذ� �ل�شهر، �إنني �أتفهُم 
ما حرك ِتلَك �جُلموِع �لغفرية من 
�ملو�طنني �لذين �ختارو� �الأ�شلوب 
�لتزم  و  ر�أيهم«  عن  للتعبرِي  هذ� 
�لرئي�س �لرئي�س  بعدم �لرت�شح يف 
�النتخابات �لقادمة حمدد� مايلي  

�أوالً: ال حمَلّ لعهدة خام�شة، بل �إنني 
حيـث  طلبها  على  �الإقد�م  قط  �أنِْو  لـم 
يتيحان  ال  �ِشّني  و  �ل�شحية  حالتي  �أن 
�أوؤدي �لو�جب �الأخري جتاه  يل �شوى �أن 
�لعمل  هو  و  �أال  �جلز�ئري،  �ل�شعب 

جديدة  جمهورية  �أ�ُش�س  �إر�شاء  على 
�جلز�ئري  للنظام  �إطار  مبثابة  تكون 
�إن  جميًعا.  �إليه  ن�شبو  �لذي  �جلديد 
هذه �جلمهورية �جلديدة، وهذ� �لنظام 
�الأجيال  �أيدي  بني  �شيو�شعان  �جلديد، 

�جلديدة من �جلز�ئريات ".

اأويحيى يقدم ا�شتقالته 
للرئي�س بوتفليقة

�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س  ��شتقبل 
باجلز�ئر  �الثنني  �أم�س  بوتفليقة 
�أويحيى  �أحمد  �الأول  �لوزير  �لعا�شمة 

�لذي قدم له ��شتقالته.
�لدولة  رئي�س  �شكر  �ملنا�شبة  بهذه  و 
�أثناء  بذلها  �لتي  �جلهود  على  �أويحيى 

�أد�ء مهامه.

الرئي�س بوتفليقة ي�شتقبل 
الفريق اأحمد قايد �شالح 

عبد�لعزيز  �جلمهورية  رئي�س  ��شتقبل 
باجلز�ئر  �الثنني  �أم�س  بوتفليقة 
�لوطني،  �لدفاع  وزير  نائب  �لعا�شمة 
�ل�شعبي،  �لوطني   �جلي�س  �أركان  قائد 
خالل  و  �شالح،  قايد  �أحمد  �لفريق 
قايد  �أحمد  �لفريق  قدم  �للقاء،  هذ� 
�شالح تقرير� حول �لو�شع �الأمني على 
طول  على  �شيما  ال  �لوطني  �مل�شتوى 
تعيني  تقرر  �ل�شياق  ذ�ت  ويف  �حلدود 
�لدين بدوي  �لد�خلية �حلايل نور  وزير 
لعمامرة  رم�شان  تعيني  مع  �أوال  وزير� 

نائبا له .

مقتطف من ر�سالة الرئي�س بوتفليقة اإىل الأمة 
وجه رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة م�شاء اأم�س الثنني, ر�شالة اىل الأمة اأعلن فيها عن تاأجيل تنظيم النتخابات الرئا�شية  املقررة ليوم 18 اأفريل 2019 

وعدم تر�شحه لعهدة رئا�شية خام�شة. كما اأعلن رئي�س اجلمهورية يف هذه الر�شالة عن اإجراء »تعديالت جمة« على ت�شكيلة احلكومة و تنظيم ال�شتحقاق 
الرئا�شي عقب الندوة الوطنية امل�شتقلة حتت اإ�شراف ح�شري للجنة انتخابية وطنية م�شتقلة. و فيما يلي اأهم ماجاء  يف ن�س ر�شالة الرئي�س:

بـــــــ�سم اهلل الــــــرحمن الـــــــرحيـــــــم 
وال�شالُة وال�شالم على اأ�شرِف املر�شلني وعلى اآلِه و�شحِبه اإىل يوم الّدين اأيتها الـمواطنات الف�شليات, اأيها الـمواطنون الأفا�شل,

مُتُرّ �جلز�ئر مبرحلة ح�شا�شة        .
�شهر  من  �لثامن  ففي  تاريخها.  من 
مار�س �جلاري، و يف ُجمعِة ثالثة بعد 
م�شري�ت  �لبالُد  �شِهدت  �شابقتيها، 
ما  كل  تابَعـُْت  ولقد  حا�شدة.  �شعبية 
�أف�شيت  و�أن  يل  �شبق  كما  و  جرى، 
�ل�شهر،  هذ�  من  �لثالث  يف  �إليكم  به 
�جُلموِع  ِتلَك  حرك  ما  �أتفهُم  �إنني 
�لغفرية من �ملو�طنني �لذين �ختارو� 
�الأ�شلوب هذ� للتعبرِي عن ر�أيهم، ذلكم 
ة �أخرى،  �الأ�شلوب �لذي ال يفوتني، مَرّ

�أن  �أنوه بطابعه �ل�شلـمي.
�إنني الأتفهم على وجِه �خل�شو�س تلك 
تعبرًي�  �شبابنا  بها  جاء  �لتي  �لر�شالة 
طموح  �أو  قلق  من  يخامرهم  عما 
بالن�شبة مل�شتقبلهم وم�شتقبل وطنهم. 
�شيًئا  َولََّد  �لذي  �لتباين  ُم كذلك  و�أتفَهّ
�النتخابات  تنظيم  بني  �لقلق،  من 
تقنيا  منا�شب  موعد  يف  �لرئا�شية 
من حيث هو معلـم من معالـم حكامة 
�حلياة �لـموؤ�ش�شاتية و�ل�شيا�شية، و بني 
باأولوية  و��شعة  ور�شة  بفتح  �لتعجيل 
دون  من  و  للغاية،  ق�شوى  �شيا�شية 
منها  �لـمتوخى  مربر،  غري   تعطيل 
يف  عميقة  �إ�شالحات  تنفيذ  و  ت�شور 
�لـموؤ�ش�شاتية  و  �ل�شيا�شية  �لـمجاالت 

باإ�رش�ك  �القت�شادية و�الجتماعية،  و 
متثياًل  �أكرث  و  يكون  ما  �أو�شع  على 
للـمجتمع �جلز�ئري، مبا فيه �لن�شيب 
�لذي يجب �أن يوؤول للـمر�أة و لل�شباب. 
�إنني �أتفهُم كذلك، �أّن م�رشوع جتديد 
لكم  �أف�شحُت  �لذي  �لوطنية،  �لدولة 
ي�شفى  �أن  يجدر  مفا�شله،  �أهِمّ  عن 
يتم  و�أن  �لتو�شيح  من  �لـمزيد  عليه 

�إعد�ده، حتى 
نتفادى �أية ريبة قد تخامر �الأذهــــان، 
و  �لالزمة  �ل�رشوط  با�شتجماع  وذلك 
�لظروف �لـمالئمة لتبنيه من قبل كل 
نات  ُمكِوّ كل  و  �الجتماعية  �لطبقات 

�الأمة �جلز�ئرية. 
�أمام  �أّديتها  �لتي  لليمني  ِمّني  وفاء 
�أ�شون  باأن  �جلز�ئري  �ل�شعب 
يف  للوطن،  �لعليا  �لـم�شلحة  و�أرجح 
�لـم�شاور�ت  وبعد  �لظروف،  جميع 
عليها  ين�ُسّ  �لتي  �لـموؤ�ش�شاتية 
على  يعينني  �أن  �هلل  �أدعو  �لد�شتور، 
ل�شعبنا،  �لعليا  �لقيم  عن  �لزيغ  عدم 
�الأبر�ر  �شهد�وؤنا  كر�شها  �لتي 
�أعر�س  و�أنا  �الأجماد،  وجماهدونا 

على عقولكم و �شمائركم 

القرارات التالية:

�أوالً: ال حمَلّ لعهدة خام�شة، بل �إنني 
لـم �أنِْو قط �الإقد�م على طلبها حيـث 
يتيحان  �ِشّني ال  و  �ل�شحية  �أن حالتي 
يل �شوى �أن �أوؤدي �لو�جب �الأخري جتاه 
�لعمل  هو  و  �أال  �جلز�ئري،  �ل�شعب 
جديدة  جمهورية  �أ�ُش�س  �إر�شاء  على 
�جلز�ئري  للنظام  �إطار  مبثابة  تكون 
جميًعا.  �إليه  ن�شبو  �لذي  �جلديد 
وهذ�  �جلديدة،  �جلمهورية  هذه  �إن 
�أيدي  �لنظام �جلديد، �شيو�شعان بني 
�جلز�ئريات  من  �جلديدة  �الأجيال 
�شيكونون  �لذين  و�جلز�ئريني 
�حلياة  يف  و�لـم�شتفيدين  �لفاعلني 
يف  �لـم�شتد�مة  �لتنمية  ويف  �لعمومية 
�نتخاب  يُْجَر  لن  ثانًيا:  �لغد  جز�ئر 
و  �ملقبل،  �أفريل  من   18 يوم  رئا�شي 
�لـُمِلح  للطلب  �ال�شتجابة  هو  �لغر�س 
�لذي وجهتموه �إيل، حر�شا منكم على 

تفادي كل �شوء فهم 
فيما يخ�س وجوب و حتمية �لتعاقب 
بني �الأجيال �لذي ِ�لْتزمت به، ويتعلُق 
�لنبيلة  �لغاية  بتغليب  كذلك  �الأمر 
�لقانونية  �الأحكام  من  �لـمتوخاة 
�حلياة  �شبط  �شالمة  يف  تكُمن  �لتي 
�لـموؤ�ش�شاتية، و �لتناغم بني �لتفاعالت 

�الجتماعية - �ل�شيا�شية ؛ على �لت�شدد 
مر�شومة  با�شتحقاقات  �لتقيد  يف 
�شلفا. �إن تاأجيل �النتخابات �لرئا�شية 
�لتخوفات  لتهدئة  �إذن  ياأتي  �لـمن�شود 
�لـمجال  ف�شح  ق�شد  عنها،  �ملعرَبّ 
و  و�ل�شكينة  �لطماأنينة  �إ�شاعة  �أمام 
للنهو�س  �لعام، ولنتفرغ جميعا  �الأمن 
باأعمال ذ�ت �أهمية تاريخية �شتمّكننا 
من �لتح�شري لدخول �جلز�ئر يف عهد 

جديد، ويف �أق�رش �الآجال.
ثالًثا: عزما مني على بعث تعبئة �أكرب 
مل�شاعفة  وكذ�  �لعمومية،  لل�شلطات 
جميع  يف  �لّدولة  عمل  فعالية 
رُت �أن �أُجري تعديالت  �ملجاالت، قَرّ
جمة على ت�شكيلة �حلكومة، يف �أقرب 
�الآجال. و�لتعديالت هذه �شتكون رًد� 
جاءتني  �لتي  �لـمطالب  على  منا�شبا 
لزوم  تقبلي  على  برهانا  وكذ�  منكم 
�ملحا�شبة و �لتقومي �لدقيق لـممار�شة 
�لـم�شتويات،  جميع  على  �لـم�شوؤولية 

ويف كل �لقطاعات.
�جلامعة  �لوطنية  �لندوة  ر�بًعا: 
بكل  تتمتع  هيئة  �شتكون  �مل�شتقلة 
�إعد�د  و  لتد�ر�س  �لالزمة  �ل�شلطات 
�لتي  �الإ�شالحات  �أنو�ع  كل  و�عتماد 
�شت�شكل �أ�شي�شة �لنظام �جلديد �لذي 

حتويل  م�شار  �إطالق  عنه  �شيتمخ�س 
�أنه  �أعترب  �لذي  هذ�  �لوطنية،  دولتنا 
ذلكم  بها  �أختم  �لتي  �الأخرية،  مهمتي 
تعاىل  �هلل  بعون  �لذي قطعته  �لـم�شار 
�ل�شعب  من  بتفوي�س  و  َمَدِدِه،  و 

�جلز�ئري.
حيث  من  عادلة  �لّندوة  هذه  �شتكون 
وخمتلف  �جلز�ئري  �ملجتمِع  متثيُل 

ما فيه من �لـم�شارب و �لـمذ�هب.
�أعمالها  تنظيم  هذه  �لّندوة  �شتتوىل 
رئي�شة  هيئة  بقيادة  تامة  بحرّية 
ر�أ�شـها �شخ�شية وطنية  تعددية، على 
م�شتقلة، حَتظى بالقبول و�خلربة، على 
�لفر�غ  على  �لّندوة  هذه  حتر�س  �أن 
 2019 عام  نهاية  قبل  ُعهَدتها  من 
ه  �شيُعر�س م�رشوع �لد�شتور �لذي تعُدّ
�لّندوة �لوطنية على �ال�شتفتاء �ل�شعبي 
�لتي  هي  �لـُم�شتقلة  �لوطنية  ،و�لندوة 
موعد  حتديد  �شيادة،  بكل  �شتتوىل 
تاريخ �إجر�ء �النتخاب �لرئا�شي �لذي 

لن �أتر�شح له باأي حال من �الأحو�ل.
�لرئا�شي،  �النتخاب  م  �شيُنَظّ خام�ًشا: 
�جلامعة  �لوطنية  �لندوة  عقب 
�حل�رشي  �الإ�رش�ف  حتت  �لـم�شتقلة، 
م�شتقلة،  وطنيٍة  �نتخابية  للجنٍة 
�شتُحدد عهدتها وت�شكيلتها و طريقة 

�شريها مبقت�شى ن�ّس ت�رشيعي خا�س، 
�شي�شتوحى من �أجنع و �أجود �لتجارب 
و�لـممار�شات �لـمعتمدة على �لـم�شتوى 
ْويل. لقد تقرر �إن�شاء جلنة �نتخابية  �لَدّ
لـمطلب  ��شتجابًة  م�شتقلة  وطنية 
و��شع عربْت عنه خمتلف �لت�شكيالت 
�ل�شيا�شية �جلز�ئرية، وكذ� للتو�شيات 
�لتي طالـما �أبدتها �لبعثاِت �لـمالحظة 
لالنتخابات �لتابعة للـمنظمات �لّدولية 
و��شتقبلتها  دعتْها  �لتي  و�الإقليمية 
�لـمو�عيد  مبنا�شبة  �جلز�ئر 
�النتخابية �لوطنية �ل�شابقة. �شاد�ًشا: 
بغر�س �الإ�شهام على �لنحو �الأمثل يف 
تنظيم �النتخاب �لرئا�شي يف ظروف 
�ل�شفافية  و  و�لنز�هة  �حلرية  تكفل 
ت�شكيل  �شيتم  �شائبة،  ت�شوبها  ال 
حكومة كفاء�ت وطنية، تتمتع بدعم 
مكونات �لّندوة �لوطنية. و �حلكومة 
مهام  على  �الإ�رش�ف  �شتتوىل  هذه 
�الأمن،  م�شالح  و  �لعمومية  �الد�رة 
�النتخابية  للجنة  �لعون  تقدم  و 
 ، جانبه  من  و  �لـم�شتقلة.  �لوطنية 
بكل   ، �لد�شتوري  �لـمجل�س  �شيتوىل 
�لتي  باملهام  �الإ�شطالع  ��شتقاللية، 
فيما  و�لقانون،  �لد�شتور  له  يخولها 

يتعلَّق باالنتخاب �لرئا�شي.
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