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امل�شيلة اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية بن علي لقرع يف ح�ار لـ"ال��شط":

على �حلر�ك تنظيم نف�صه 
وحتديد م�صروع و��صح

�ل�صابق �لنظام  �إنتاج  يعيد  �لتغيري  يف  •        �لتاأخر 

علي غديري يدعم و يثمن م�قف اجلي�س 

�أح�صن مافعله بلعيز هو 
تقدمي ��صتقالته
رفع�ا �ش�ر العالمة ابن بادي�س عاليا

�لطلبة ينزلون لل�صارع 
مطالبني بالتغيري

 .  على �لعد�لة �أن تقوم مبهمتها يف معاقبة �ملف�صدين

   .   حتذير�ت و�إ�صر�ر على خمارج �آمنة لالأزمة

  .     �جلي�س لن يتخلى عن حماية �مل�صري�ت

  .   تطمينات وتعهد�ت بعدم �صقوط قطرة دم

قال اإنه يغالط اجلزائريني رغم ت�فرالأدلة

قايد �صالح يتهم 
�جلرن�ل توفيق 

�س4



البويرة

�شلمية احلراك ال�شعبي 
حمور يوم درا�شي

اليوم  يف  امل�شاركون  اأم�س  اأكد 
عليه  اأ�رشفت  الذي  الدرا�شي 
النف�شانيني  الأخ�شائيني  جمعية 
 « النف�شية  والراحة  املعرفة   «
باملكتبة العمومية بالبويرة  حول 
مو�شوع » من العنف اإىل ال�شلمية 
اأن   « والنتقال  التحول  بني  ما 
احلراك  بها  متيز  التي  ال�شلمية 
ال�شعبي يف اجلزائر املندلع منذ 
22 فيفري يرجع اأ�شا�شا اإىل درجة 

الوعي العالية التي بلغها املجتمع 
خا�شة فئة ال�شباب التي ت�شدرت 
يف  وقرر  احلراك  هذا  طليعة 
م�شريه  يقرر  اأن  حا�شمة  حلظة 
فر�س  خالل  من  وم�شتقبله 
يف  �شواء  بالبالد  ال�شامل  التغيري 
الجتماعي  اأو  ال�شيا�شي  اجلانب 
بودارن   « الدكتور  اأو�شح  حيث   ,
حممود » اأن ا�شتثناء اجلزائريني 
العربي  الربيع  موجة  ركوب  من 

جتاربهم  اإىل  ت�شتند  العنيف 
ال�شابقة املريرة والدموية خا�شة 
الع�رشية ال�شوداء التي تركت اآثارا 
التي مل  بالغة حتى على الأجيال 
تع�شها , ومن جهته اأ�شار الدكتور 
الظروف  اأن   « كرمي  مكريي   «
والواقع املعا�س هو الذي يفر�س 
ال�شلوكات  جمتمع  اأي  على 
اإىل  يوؤدي  ما  لالأفراد  العنفية 
حتطيم الغري عن طريق احلروب 

يف  املتجلية  النف�س  حتطيم  اأو 
كالهجرة  الجتماعية  الظواهر 
غري ال�رشعية وال�شياقة املتهورة 

و�شدد املتحدث على ان البلدان 
املتقدمة ا�شتثمرت عنف �شبابها 
جمال  اإىل  �شيكولوجيا  بتحويله 

ما مل  وهو  والإبداع  والفن  للبناء 
ينطبق على البلدان املتخلفة .

اأ.م

عني الو�شطالأربعاء  17   اأفريل  2019  املوافـق  ل11 �شعبان 1440هـ 2

اأحيت مدينة القليعة )تيبازة( اأم�س 
ل�شت�شهاد  ال63  الذكرى  الثالثاء 
�شويداين  بوجمعة  البطل 

اأفريل من كل  ليوم 16  امل�شادف 
املجاهدين,  وزير  بح�شور  �شنة  
ال�شلطات  و  زيتوين,  الطيب 

الأ�رشة  و  الع�شكرية  و  الولئية 
الثورية يف وقفة و�شفها الوزير ب 
اأف�شل  م�شتقبل  بعنوان  »ت�شحية 

للجزائر«.
ال�شالح  تقدمي  مرا�شيم  بعد  و 
الوطني  اجلي�س  اأبناء  من  ثلة  من 
الزهور  من  باقة  و�شع  و  ال�شعبي 
باملعلم  الكتاب  فاحتة  قراءة  و 
لإ�شت�شهاده  املخلد  التذكاري 
يوم  ذات  مزافران  واد  مبنطقة 
اعترب   ,1956 �شنة  من  اأبريل   16
بوجمعة  �شويداين  ال�شهيد  الوزير 
بذكاء  يتمتع  الثورة,  رواد  »اأحد 

�رشف  له  كان  و  نادرة  عبقرية  و 
ان�شم  عندما  للثورة  التح�شري 
الوزير  قال  22«,و  ال  ملجموعة 
يف ت�رشيح لل�شحافة على هام�س 
الذكرى اأن »الرجل قام بتاأدية دور 
ريادي اإبان الثورة«, مربزا »الذكاء 
اخلارق و العبقرية النادرة للراحل 
ال�شيا�شي  ن�شجه  ,و  �شويداين 
ببلوغ  له  �شمح  ما  مبكرة  �شن  يف 
الثورة  �شفوف  يف  قيادية  مهام 
اأن  قبل  ا�شتحقاق  و  جدارة  عن 
اأجل  من  ال�شت�شهاد  �رشف  ينال 

ا�شتقالل اجلزائر«.

امل�شابقة الوطنية لكتابة الر�شائل للأطفال 

التلميذة هوام رمي�شاء تدافع عن خري خلق اهلل

مدينة القليعة بتيبازة

ذكرى ا�شت�شهاد �شويداين بوجمعة 

خبر في 
صورة حمرز مهدد باالحتياط جمددا

التهديد  ريا�س حمرز حتت طائل  الدويل اجلزائري  الالعب  يتواجد 
بالعودة اإىل دكة الحتياط جمددا, وهو املر�شح لعدم اللعب اأ�شا�شيا يف 
مباراة فريقه مان�ش�شرت �شيتي املقررة �شهرة اليوم اأمام توتنهام �شمن 

اإياب ربع نهائي دوري
اأ�شا�شية  مكانة  اخل�رش  ميدان  متو�شط  ي�شمن  ومل  اأوروبا,  اأبطال 
بيب غوارديول وهو املطالب مب�شاعفة اجلهود  ال�شباين  مع مدربه 

وال�شرب من اأجل احل�شول على ثقة دائمة من مدربه الكتالوين.

�شارق امل�شريات يف قب�شة اأمن تب�شة
األقت قوات ال�رشطة بالأمن احل�رشي اخلام�س على مراهق يبلغ من 
العمر 19�شنة متلب�شا ب�رشقة حقائب و هواتف نقالة تخ�س املتظاهرين 
و ح�شب خلية الإعالم والت�شال  العملية ا�شتهدفت طالبات جامعيات  
كانوا داخل امل�شريات حيثيات الق�شية تعود اإىل  روؤية قوات ال�رشطة 
توقيفه  اين مت  ن�شوية  يدوية  بيده حقيبة  و  فرار  كان يف حالة  ل�شاب 
اإىل مقر الأمن احل�رشي اخلام�س من اجل اتخاذ  اقتياده  مبا�رشة و 
الإجراءات القانونية �شده ومت تقدميه اأمام وكيل اجلمهورية عن جرم 
ال�رشقة باخلطف يف حالة تلب�س اأين �شدر بحقه حكم  عام نافذة مع 

ر.عالإيداع و غرامة مالية .

تفوي�س رئي�س الدائـرة بت�شيري �شوؤون 
البلدية

وايل الوالية يجمد �شالحيات 
املجل�س البلدي بامل�شيلة

اأ�شدر وايل امل�شيلة,« اإبراهيم اأو�شان » ع�شية اأول اأم�س , قرارا يق�شي 
رئي�س  تكليف  و  امل�شيلة  لبلدية  ال�شعبي  املجل�س  ن�شاط  بتجميد 
الدائرة بت�شيري �شوؤون البلدية بداية من نف�س التاريخ اإىل غايــة رفع 
حالة الن�شداد قرار الوايل ياأتي يف اأعقاب حالة اجلمود التي عرفها 
العمل  منتخبا   33 بني  من  منتخبا   22 رف�س  اأن  بعد  املجل�س  هذا 
مع رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي احلايل املنتمي حلزب »الأفالن«, 
غري اأن اإ�رشار اأع�شاء املجل�س على تكري�س حالة الن�شداد ورف�س 
دفعت  التنموية  العمليات  يف  اإجراءات  وتعطيل  املداولت  جل�شات 
بالوايل لتخاذ قرار �شارم بتطبيق �شلطة احللول, وهو القرار الذي 
ب�رشورة  الوايل  وطالبت  البلدية  لرئي�س  املعار�شة  الكتلة  رف�شته 

تطبيق املادة 43 من قانون اجلماعات املحلية .
ع.ب

باجلزائر  الثالثاء   اأم�س  مت 
ال12  التالميذ  تكرمي  العا�شمة 
الوطنية  امل�شابقة  يف  الفائزين 
العربية  باللغتني  الر�شائل  لكتابة 
وذلك   )2019 )طبعة  والمازيغية 
اجلزائر  مل�شاركة  حت�شريا 
لكتابة  الدولية  امل�شابقة  يف 
طبعتها  يف  لالأطفال  الر�شائل 

ال48 املنظمة من طرف الحتاد 
الربيدي العاملي.

الذي  التكرمي  حفل  جرى  وقد 
للجي�س  الوطني  بالنادي  اأقيم 
خل�شت  حيث  م�شو�س  ببني 
على  امل�رشفة  الوطنية  اللجنة 
يف  فتحها  مت  التي  امل�شابقة 
 20 اإىل  جانفي   27 من  الفرتة 

اختيار  اإىل  املن�رشمني  فرباير 
باللغتني  12 ر�شالة فائزة حمررة 
عنوان  والأمازيغية حتت  العربية 

» اكتب ر�شالة حول بطلك«.
رمي�شاء  هوام  التلميذة  ومتكنت 
من ولية تب�شة من الظفر باملركز 
وهي  امل�شابقة  هذه  يف  الأول 
رئي�شة  اإىل  ر�شالة  وجهت  التي 

وزراء نيوزلندا, جا�شيندا اأردون, 
واخل�شال  املواقف  �شمنتها 
حممد  للر�شول  الإن�شانية 
و�شفاته  وال�شالم  ال�شالة  عليه 
اأن  علما  الالمتناهية,  الأخالقية 
�شتمثل  التي  هي  التلميذة  هذه 
الدولية  امل�شابقة  يف  اجلزائر 

لكتابة الر�شائل لالأطفال.

اجلزائر تتوج بجائزة الطفل
 يف املغرب

توجت م�رشحية »ال�شجعان الثالث« من اإخراج حممد اأمني عبد ال�شمد 
باجلائزة الأوىل للمهرجان الدويل للطفل الذي جرى يف املغرب, اأين 
اأحرزت امل�رشحية على اإعجاب املنظمني وهو ما جعلها حترز اجلائزة 

الأوىل اأمام امل�شاركني من
خمتلف الدول يف املناف�شة والتي اختتمت فعالياتها يف نهاية الأ�شبوع 

املن�رشم.
اإدارة اجلمارك 

نظام معلوماتي جديد 
ملكافحة تهريب االأموال

اجلمارك  اإدارة  تتجه 
اإىل  تقرير  رفع  نحو 
و�شف  عليا  جهات 
احل�شا�س  و  بالدقيق 
الأموال   تهريب  عن 
كل  موقع  اأورد  حيث 
اجلزائر  عن  �شيء 
اأن  اأم�س  اللكرتوين 
لهذا  م�شكلة  جلنة 

الغر�س على و�شك ا�شتكمال عمل دام �شتة اأ�شهر
م�رشوع  اإطالق  عن   ك�شف  قد  باحميد,  فاروق  اجلهاز  مدير  كان  و 
النظام املعلوماتي اجلديد للجمارك, اأم�س الثالثاء 16 اأفريل بالتعاون 
مع اإدارة جمارك كوريا اجلنوبية, باأنه “�شيتم اتخاذ قرارات هامة من 
قبل اجلهات املعنية بخ�شو�س تقرير اللجنة اخلا�شة مبكافحة تهريب 

الأموال من واإىل اجلزائر”.



��ستقالة طيب بلعيز جمرد خطوة �أوىل

حيل قانونية للتخل�ص من الباءات الأربعة
قدم رئي�س �ملجل�س �لد�ستوري �لطيب بلعيز, �أم�س �لثالثاء, ��ستقالته لرئي�س �لدولة عبد �لقادر بن �سالح, بعد 
�أقل من �سهرين من تعيينه على ر�أ�س هذه �لهيئة �لتي ت�سطلع بال�سهر على �حرت�م �لد�ستور و�سحة �النتخابات.

م.�س

و اأبلغ بلعيز اأع�ساء املجل�س الد�ستوري 
اأنه قدم اإىل رئي�س الدولة ا�ستقالته  من 
الد�ستوري,  للمجل�س  كرئي�س  من�سبه 
تاريخ  من  بدء  مهامه  فيه  با�رش  الذي 
 21 بتاريخ  الد�ستورية  اليمني  اأدائه  

فرباير 2019.
الراحل  خلف  الذي  بلعيز  تعيني  جاء  و 
طبقا  املن�سب,  هذا  يف  مدل�سي  مراد 
للمادة 183 من د�ستور 2016 التي تن�س 
اأنه »يعني رئي�س اجلمهورية رئي�س  على 
و نائب رئي�س املجل�س الد�ستوري لفرتة 
واحدة مدتها ثماين �سنوات«  بحثا عن 

ال�سمانات
ال�سوؤون  يف  الباحث   �سبلي  خالد  يقول 
الربملانية يف م�ساهمة   ن�رشتها  يومية 
اإعطاء  من  البد  اأنه  اأيام  قبل  الو�سط 
اإ�سارات حقيقية على اال�ستجابة للإرادة 
تكري�س  نحو  التوجه  يجب  ال�سعبية, 
�سمانات حقيقية للتحول الدميقراطي, 
ومن هاته املوؤ�رشات هي ذهاب  جميع 
بالف�ساد  املرتبطة  الهجائية  احلروف 
مقدمتهم  ويف  واملايل,  ال�سيا�سي 
اإىل  االحتكام  قبل  االأربعة«  »الباءات 
اأو  موؤ�س�ساتي  فراغ  ودون  »ال�سندوق«, 
م�ساحات  اإعطاء  اأو  د�ستوري,  �سغور 
لثورات م�سادة, ويف هذا االإطار, يقرتح 

اخلطوات التالية:

تعيني �لثلث �لرئا�سي و��ستقالة » 
عبد �لقادر بن �سالح 

ال�سيناريو  اأن  �سبلي  خالد  االأ�ستاذ  يرى 
الدولة  رئي�س  قيام  يف  يتمثل  االأمثل 
الرئا�سي ملجل�س  الثلث  بتعيني  احلايل, 
االأمة ب�سخ�سيات وكفاءات وطنية, ومن 
اإنتخاب  هوؤالء ال�سخ�سيات الوطنية يتم 
رئي�س جديد ملجل�س االأمة, عند تقدمي 
عبد القادر بن �سالح, ا�ستقالته اإ�ستجابة 
ملطالب احلراك ال�سعبي, وبالتايل ميكن 
مل  حالة  يف  الوطنية  ال�سخ�سية  لهاته 
جمل�س  لرئي�س  ا�ستخلفها  فرتة  تطل 
ال�سّيد  تخلف  التي  ال�سخ�سية  االأمة 
»عبد القادر بن �سالح« على راأ�س الدولة 
ال�سخ�سية  اإىل  الذهاب  ميكن  كما  اأو 
رئي�س  بذل  املعينة  املحايدة  القانونية 

املجل�س الد�ستوري احلايل.

تغيري رئي�س �ملجل�س �لد�ستوري

الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  ا�ستقالة 
اإ�ستجابًة ملطالب احلراك ال�سعبي وهي 
االأزمة  اإرادة حققيه حلل  لوجود  اإ�سارة 
بـــ«ثقافة  ملتزًما  الرجل  يبدوا  وفيها 
هاته  يف  الدولة  ولرئي�س  الدولة«,  رجل 
قانونية  ب�سخ�سية  تعوي�سه  احلالة 
رئي�س  يكون  اأن  حمايدة, ومن ثم ميكن 

دولة لهاته املرحلة عندما يقدم »ال�سيد 
عبد القادر بن �سالح« ا�ستقالته.

�خلطوة �لقادمة ��ستقالة 
�حلكومة 

من   104 املادة  االأوىل من  للفقرة  وفًقا 
اإقالة  اأو   بتعديل  ي�سمح  ال   , الد�ستور 
احلكومة يف هذه الظروف, ولكن ميكن 
بحرفية  اأخذنا  اإذا  »ت�ستقيل«  اأن  لها 
الن�س,  وبالتايل ميكن لرئي�س الدولة اأن 
انتقالية جديدة«,  »حكومة  بتعيني  يقوم 
ل�سد الفراغ املوؤ�س�ساتي يف هاته احلالة, 
مبقت�سى مبداأ ا�ستمرارية �سري املرافق 
با�ست�سدار  ذلك  قبل  ولكن  العامة,  
فتوى د�ستورية عن طريق اآلية االإخطار 
التحفظي و/اأو التف�سريي, الأن احلكومة 
ال�سعبية  لل�رشعية  تفتقد  احلالية 

و�سف   « الأن  القانونية  وامل�رشوعية 
اأو  تو�سيف  االأعمال«  ت�رشيف  حكومة 

تكييف خاطئ.

رحيل معاذ بو�سو�رب ..حت�سيل 
حا�سل

جاء يف م�ساهمة الدكتور �سبلي اأن هناك 
خمرجا قانونيا الإحداث تغيري يف رئا�سة 
االأمر  اأن  حيث  للربملان  الثانية  الغرفة 
»اآلية  طريق  عن  اإما  بطريقتني  متي�رش 
اال�ستقالة« واإعادة انتخاب رئي�س جديد, 
الدولة  رئي�س  اإخطار  طريق  عن  اأو 
فتوى  واإعطاء  الد�ستوري,  للمجل�س 
د�ستورية يف مدى د�ستورية انتخابه عن 
وبالتايل  الواقع«,  االأمر  »�سلطة  طريق 
ورجوع  د�ستورًيا,  �رشعيته  اإ�سقاط 
الرئي�س ال�سابق و/اأو انتخابات جديدة.

علي غديري يدعم و يثمن موقف �جلي�س 

اأح�سن مافعله بلعيز هو تقدمي ا�ستقالته 
.          �أتوقع ��ستقالة بدوي و بن �سالح قريبا  

.          �أنا �سد �ملرحلة �النتقالية يف ظل وجود �الآليات �لد�ستورية 
ثمن  املرت�سح للرئا�سيات علي غديري 
قيام بلعيز بتقدمي ا�ستقالته من رئا�سة 
باأن    معتربا   , الد�ستوري  املجل�س 
مل�سلحة  ت�سبيقه  بلعيز  مافعله  اأح�سن 
حني  يف   , اإ�ستقالته   تقدمي  و  البلد 
احتكم  الذي  اجلي�س   مبوقف  اأ�ساد 
بن  تن�سيب  على  ووافق  الد�ستور  اإىل 
�سالح رئي�سا للدولة مع �سمان مرافقته 
للمرحلة االإنتقالية ,موؤكدا على مت�سكه 
البلد  جر  لتجنب  الد�ستوري  باخليار 

اإىل ما ال  يحمد عقباه .
اأ�ساد علي غديري االأم�س خلل حلوله 
الذي  بالدور  احلوار  فروم  على  �سيفا 
للإ�سهام  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تلعبه 
ال�سيا�سية  االأزمة  من  البلد  اإخراج  يف 
واحلفاظ على كيان الدولة , معتربا باأن 
تدخل اجلي�س يف ال�سيا�سة جاء بعد اأن 
اأ�سبح خطر امل�سا�س بالدولة ملمو�سا, 
م�سيفا » اأظن باأن املوؤ�س�سة الع�سكرية 
غياب  ظل  يف  الواجهة  اأ�سبحت 
تعترب غري  التي  الد�ستورية  املوؤ�س�سات 
العام  الراأي  وليدة  لي�ست  الأنها  �رشعية 
بل جاءت عن طريق ال�سناديق املزيفة 

من قبل زمرة النظام ». 
غديري  علي  املتقاعد  اجلرنال  رد 
بعد  له  وجهت  التي  االإنتقادات  على 
الرئا�سية  للنتخابات  الرت�سح  اإعلنه 
املزمع اإجراءها يف 4 جويلية رغم اأنها 
انتقادات  باأنه  معتربا  �سعبيا,  مرفو�سة 

خيار  اأن  موؤكدا   , مو�سوعية  غري 
مقاطعة الرئا�سيات لن يخدم البلد.

وبخ�سو�س تفعيل املادة 102 و مطلب 
  , الثلث  الباءات  باإ�ستقالة  ال�سعب 
م�ساندي  من  ل�ست  »اأنا  املتحدث  قال 
املادة 102 لكنني من منا�رشي القانون 
رحيل  فقط  ولي�س  كله  النظام  �سد  اأنا 
بني  املزج  من  فلبد   , الثلث  الباءات 
احلل القانوين و احلل ال�سيا�سي وتطبيق 
 7 املادة  اإىل  ا�ستنادا  يكون  املادة 102 

و 8«.
ال�سيا�سى  النظام  باأن  لغديري  واأو�سح 
الباءات  ا�ستقالة  متوقعا   , نهايته  يف 
من  قوتها  ت�ستمد  كانت  الأنها  املتبقية 

زمرة النظام .
من  اأول  كان  باأنه  غديري  علي   و�سدد 
اإنتقد وحتدى النظام يف رج قوته واأول 
قام  حيث   , �سعبي  طوفان  توقع  من 
امل�سهد  اأن  رغم  تر�سحه  ملف  باإيداع 
عهدة  اإىل  ي�سري  كان  اآنذاك   ال�سيا�سي 

خام�سة حتمية.
و�سدد اجلرنال املتقاعد  على مت�سكه 
باخليار الد�ستوري, موؤكدا على �رشورة 
االمتثال للقانون و الد�ستور للو�سول اإىل 
منا�رشي  من  باأنه  م�سريا  االأمان,   بر 
الد�ستور  و  القانون  تطبيق  م�ساندي  و 
,موؤكدا قناعته باأن الد�ستور هو الطريق 

االأجنع للخروج من االأزمة .
الق�ساة  موقف  قدر  اأخر,   �سياق  يف 

الذي رف�س االإ�رشاف على االنتخابات 
لن  املقاطعة  قرار  باأن  اأكد  حني  ,يف 
القانون  القانون  بحكم  و  البلد  يخدم 
االنتخابات  االإ�رشاف على  واجبهم  من 
�ستمدد  »املقاطعة  م�سيفا  الرئا�سية, 
اأمام  قويا  املجال  و�سترتك  املدة 
اأمن  التي تهدد  الد�ستورية  القوي الغري 

و ا�ستقرار البلد ».
وبخ�سو�س دعوات تعيني زروال لقيادة 
املرحلة االنتقالية , اأو�سح غديري باأنه 
وجود  ظل  يف  االنتقالية  املرحلة  �سد 
االأليات القانونية و الد�ستورية , م�سريا 
الميكن  و  د�ستوريا  موؤكد  الو�سع  باأن 

اللجوء اإىل �سخ�سيات وطنية 
اجلرنال  اإعترب   , اأخرى  جهة  من 
املتقاعد علي غديري باأن قرار تاأجيل 
االنتخابات الرئا�سية املا�سية التي كان 
املا�سي  اأفريل   18 يف  اإجراءها  مزمع 
للد�ستور,  خرق  و  قانوين  غري  فعل 
قائل » قيام النظام بخرق القانون من 
الرئا�سيات  تاأجيل  عن  االإعلن  خلل 
غري  بطريقة  �سحب  مبقت�ساه  التي 
مبا�رشة معه  21 مرت�سح بحكم جربوت 
عدم  اإىل  املرت�سحني  داعيا  القانون,  
و  �سبق  الأنه  اأخرى  مرة  ملفاتهم  اإيداع 
اأن اودعوا ملفاتهم«, م�سريا باأنه تعر�س 
عملية  يف  االإدارة  قبل  من  امل�سايقات 
تعليمات  وجهت  حيث  توقيعات  جمع 
االأميار الت�سييق على توقيع اال�ستمارات 

على حد قوله .
واأ�سار غديري باأن التعنت يف املواقف 
لن يخدم البلد و لن يخرجها من االأزمة 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  داعيا  احلالية,  
بخطوة  ال�سعب  و  بحكومة  القيام 

للو�سول حلل للأزمة .
واإتهم غديري بع�س االأطراف الراف�سة 
ركوب  مبحاولة  الد�ستوري  للحل 
هوؤالء  كانو  اأين   « مت�سائل  املوجة,  
اأكرث من مرة من  الد�ستور  حينما خرق 
قبل الرئي�س ال�سابق », داعيا اإىل �رشورة 
العودة الد�ستور لتجنب الوقوع يف الفراغ 

الد�ستوري و لبناء دولة دميقراطية. 
باأن  غديري  اإعترب  اأخرى,  جهة  من 
اأغلب  عرفته  الذي  ال�سعبي  احلراك 
مبثابة   , النظام  �سد  الوطن  واليات 
تاريخ  ب�سمة يف  �سيبقى  تاريخي  اإجناز 
اأنه  موؤكدا  االأمم,   تاريخ  ويف  اجلزائر 
العربي  العامل  يف  امتداد  له  �سيكون 
حدث  ما  ذلك  على  والدليل  اإفريقيا  و 
متوقعا   , قوله  حد  على  ال�سودان  يف 
باأن هذا احلراك هو انطلق يف م�سار 

جديد. 
من  امل�سريات  من  بطرده  يتعلق  وفيما 
اأطرافا  غديري  اإتهم   , ال�سعب  طرف 
ا�ستعملت اأ�سخا�سا حماولة منها ت�سويه 
يتخندق   و  ي�ستند  اأنه  موؤكدا  �سورته,  

مع ال�سعب .
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تقدمي  يف  كثريا  بلعيز  الطيب  تاأخر 
ال�سعبي  للحراك  ا�ستجابة  ا�ستقالته 
ذلك  يف  مقاومة  الرجل  ابدى  و 
واكبت  التي  التقارير  بع�س  ح�سب 
اأنه مت�سك  على  االأمر  احلدث,وف�رش 
مبقاومة جماعية من الكتلة املحيطة 
بالرئي�س االأ�سبق حل�سابات و توازنات 
على  بالرهان  باالأ�سا�س  مرتبطة 
�سكلت  التي  القادمة  الرئا�سيات 
على  احلفاظ  لهوؤالء يف  اأمل  ب�سي�س 
متناولهم,ويف  يف  الكعكعة  من  جزء 
اأ�سواأ االأحوال التخندق و اال�سطفاف 

يف املرحلة القادمة.
الرئي�س  جمموعة  من  اخليار  هذا 
احلراك  ب�سلبة  ا�سطدم  ال�سابق 
مبطالبه  التم�سك  يف  ال�سعبي 
و  ال�سابقة   املليونيات  يف  املرفوعة 
الباءات املغ�سوب  املتمثلة يف رحيل 

عليها .
باب  بلعيزا  ا�ستقالة  تفتح  ذلك  مع 
البلد  مينع  �سل�س  تغيري  يف  االأمل 
و  د�ستوري  ال�سقوط يف فخ فراغ  من 

موؤ�س�ساتي .
وهنا ميكن اعتبار اأن و�سول بلعيز اإىل 
اتخاذ قرار اال�ستقالة هو خطوة اأوىل 
للجماعة  مدرو�س  تفكيك  �سبيل  يف 

التي كانت ت�ستغل وجودها يف حميط 
بل  ال�سارع  ياأمل  و  ال�سابق  الرئي�س 
االأ�سماء  باقي  من  التخل�س  يف  �سك 
احتكاكات  اأو  ا�سطدامات  بدون  لكن 
تنجم عنها ردود فعل على م�ستويات 
و  د�ستوري  غطاء  حتت  معينة,لكن 

قانوين
الطيب بلعيز �سغل  �سابقا عهدة على 
وزيرا  الد�ستوري   املجل�س  راأ�س 
)من  املحلية  اجلماعات  و  للداخلية 

2013 اإىل 2015(.
)والية  مبغنية   1948 مواليد  من  هو 
تلم�سان( ق�سى اأغلب م�سريته املهنية 
بقطاع العدالة حيث تدرج على مدار 
وظائف  عدة  يف  �سنة   25 من  اأزيد 
من  كل  ق�ساء  ملجال�س  رئي�سا  منها 
ووهران  بلعبا�س  �سيدي  �سعيدة, 

واأخريا رئي�سا اأوال باملحكمة 
العليا.

وزارة  حقيبة   2002 �سنة  له  اأ�سندت 
الوطني,  الت�سامن  و  الت�سغيل, 
 ,)2003 )�سنة  العدل  وزارة  وبعدها 
اآخر من�سب �سغله قبل تعيينه  ليكون 
وزير  الد�ستوري,  للمجل�س  رئي�سا 
لرئي�س  خا�سا  م�ست�سارا  الدولة, 

اجلمهورية.

�ال�ستقالة �ملتاأخرة للطيب بلعيز

بداية �سقوط رجال
 الرئي�ص ال�سابق

خرباء يقراأون ا�ستقالة بلعيز
ب�سي�س �سوء يف اآخر النفق

حيال   اأم�س  الفعل  ردود  توالت 
اأحد  ا�ستقالة الطيب بلعيز الذي يعد 
عبد  ال�سابق  الرئي�س  من  املقربني 
,حيث  حميطه  و  بوتفليقة  العزيز 
ات�سال  يف  �سيا�سيون  نا�سطون  اعترب 
هي  يف  اال�ستقالة  اأن  الو�سط  مع 

ا�ستجابة ملطالب .

نائب جمتمع �ل�سلم 
حمد�دو�س نا�سر

��ستقالة بلعيز جزء من �حلل 
ال�سلم حمدادو�س  نائب جمتمع   قال 
مع  من�سجمة  اال�ستقالة  اأن  نا�رش, 
وهي  اجلزائري,  ال�سعب  مطالب 
يف  به  طالبنا  الذي  احلل,  من  جزء 
الد�ستوري  احلل  بني  اجلمع  اإطار 
املوؤ�س�ساتي واحلل ال�سيا�سي ال�سعبي, 
كل  ولي�ست  احلل  من  جزء  ولكنها 
احلل, والعربة يف ال�سخ�سية التوافقية 
يقبلها  مبا  ت�ستخلفه  التي  الوطنية 
امل�سار يف احلل,  وا�ستكمال  ال�سعب, 
وهو ا�ستقالة الباءات االأخرى والذهاب 
للم�سار  والعودة  الفعلية,  احللول  اإىل 
االنتخابي, بعد جت�سيد االإ�سلحات, 
وعلى راأ�سها الهيئة الوطنية امل�ستقلة 
االنتخابات,  تنظيم  على  للإ�رشاف 
لتج�سيد  وطني,  وت�ساور  حوار  عرب 

االإرادة ال�سعبية..
�ملحلل �ل�سيا�سي فر�د �أرزقي
خطوة يف �الجتاه �ل�سحيح

يف  خطوة  انها  فراد  قال  جهته  من 
االجتاه ال�سحيح و اأ�ساف انه ال تزال 
تتبعها وقال  اأن  اأخرى يجب  خطوات 
اخلطوات القادمة تكون وفق خارطة 
يف  ال�سعب  ر�سمها  التي  الطريق 
خرجاته و ا�ستبعد ان يتوقف احلراك 
بقايا  رحيل  هو  يطلبه  ما  اأن  العتبار 

النظام
�لنقابي �سادق دزيري
�ال�ستقالة بد�ية �حلل

لعمال  الوطني  االحتاد  رئي�س  اإعترب 
دزيري  �سادق  التكوين  و  الرتبية 
و  احلل  بداية  اإعلن  اال�ستقالة  اأن 
نتائج  تعلن  التي  املوؤ�س�سة  ان  اأو�سح 
االنتخابات هي املجل�س الد�ستوري و 
اإجراء  اإيحاء وا�سح انه ال ميكن  هذا 
االنتخابات يف التاريخ املحدد مبعنى 
�سيا�سية  اأخرى  البحث عن حلول  بداأ 

حلل االأزمة.
�لنائب بن خالف خل�سر

��ستقالة بلعيز غري كافية

هي  اال�ستقالة  اأن  خلف  بن  قال 
الباءات  ذهاب  �سبيل  يف  اأوىل  خطوة 
االأربع و ما نتمناه هو التحاق الباءات 
مطالب  من  مطلب  وهو  املتبقية 
ال�سعب اجلزائري يف م�سريته االأخرية 
الف�ساد  نظام  لبقايا  ميكن  ال  وقال 

البوتفليقي ت�سيري املرحلة املقبلة .

نائب رئي�س حركة �لبناء 
�أحمد �لد�ن

��ستقالة بلعيز جزء من 
خارطة طريق جديدة

قال نائب حركة البناء اأحمد الدان اأن 
مطالب  من  جزء  هي  بلعيز  ا�ستقالة 
ال�سعب واأ�ساف قائل اأتوقع اأنها جزء 
من خارطة طريق جديدة �سيكون فيها 
الباءات  لتعوي�س  اأخرى  �سخ�سيات 
�سيا�سي  الثلثة واحلفاظ على م�سار 
نحو  التوجه  واال�ستمرار يف  د�ستوري 
اإىل احلالة  الذهاب  االنتخابات بدون 

االنتقالية.
�لدكتور �سفيان �سخري

ذهاب بلعيز بد�ية تفكيك 
�سبكة �لتزوير

النا�سط  الدكتورو  قال  جهته  من 
ذهاب  �سخري   �سفيان  ال�سيا�سي 
بلعيز يعني �سمنيا بداية تفكيك �سبكة 
تزوير االنتخابات و�سقوط اأحد ركائز 
موجعة  و�رشبة  البوتفليقي  النظام 
الأذرع االمتداد الفرن�سي يف اجلزائر.

ف.ن�سرين 

�جتماع �ملجل�س �لد�ستوري

بلعيز ي�ستقيل من رئا�سة 
املجل�ص الد�ستوري

�إميان لو��س 

الداخلي  القانون  من   81 املادة  ت�سري 
رئي�س  وفاة  حالة  »يف  اأنه  اإىل  للمجل�س 
املجل�س الد�ستوري اأو ا�ستقالته, يجتمع 
املجل�س الد�ستوري برئا�سة نائب رئي�س 
املجل�س, و ي�سجل اإ�سهادا بذلك و يبلغ 
رئي�س اجلمهورية فورا«و يعد املجل�س 
مهامها  من  م�ستقلة,  هيئة  الد�ستوري 

و�سحة  الد�ستور  احرتام  على  ال�سهر 
يف  الد�ستور  ي�سري  حيث  االنتخابات, 
�سحة  على  »ي�سهر  اأنه  اإىل   182 مادته 
رئي�س  انتخاب  و  اال�ستفتاء  عمليات 
الت�رشيعية  واالنتخابات  اجلمهورية 
اأنه  كما  العمليات«,  هذه  نتائج  ويعلن 
يتلقاها  التي  الطعون  »ينظر يف جوهر 

للنتخابات  املوؤقتة  النتائج  حول 
الت�رشيعية  واالنتخابات  الرئا�سية 
العمليات  لكل  النهائية  النتائج  ويعلن 

املن�سو�س عليها يف الفقرة ال�سابقة«.
و يتكون املجل�س الد�ستوري الذي يتمتع 

باال�ستقللية االإدارية و املالية من 12 
رئي�س  يعينهم  اأربعة  منهم  ع�سوا, 

نائب  و  رئي�س  بينهم  من  اجلمهورية 
ينتخبهما  وع�سوين  املجل�س  رئي�س 
املجل�س ال�سعبي الوطني واثنني اآخرين 
منتخبني من طرف جمل�س االأمة و اثنني 
تنتخبهم املحكمة العليا واثنني ينتخبان 

من جمل�س الدولة.
م.�س

�لغطاء �لقانوين خلروج �لطيب بلعيز

املادة 81 من القانون الداخلي للمجل�ص الد�ستوري



، حمل خطاب  متوقعا  كان  مثلما 
رئي�س  �صالح  قايد  �أحمد  �لفريق 
�أركان �جلي�س �لعديد من �لر�صائل 
يف  �لو�صع  تخ�س  �لتي  و  �لهامة 
�لبالد ، لكن خطاب هذه �ملرة كان 
�أو�صح و �أعمق هذه �ملرة ، يتز�من 
يف  �ل�صيا�صي  �لو�صع  خطورة  مع 

�جلز�ئر  .
�صالح  قايد  �أحمد  �لفريق  فقيام 
�إنذ�ر  بتوجيه  �ملبا�رش  وعلى 
�جلرن�ل  �صد  نوعه  من  �لأخري 
توفيق مدير �ل�صتعالمات �ل�صابق 
�أن  على  يدل  �أخري  كاإنذ�ر  و   ،
ليحتمل  �جلز�ئر  يف  �لو�صع 
�إ�صافة   ،« »�لتخالط  من  �ملزيد 
�صالح  قايد  �لفريق  قيام  �إىل 
بالإنذ�ر �لعلني يدل على �أن نو�ياه 
وهمه م�صلحة �لبالد كاأولوية دون 
 ، �أخرى  باأ�صياء  �لقيام  �إىل  �للجوء 
�أن  �أن قيادة �جلي�س ل تريد  يبدو 

تذهب �إليها �ل م�صطرة.

�لذي تز�من  �لقايد �صالح  خطاب 
�ملجل�س  رئي�س  ��صتقالة  مع 
حمل   ، بلعيز  طيب  �لد�صتوري 
�أهمها  من  �لإ�صار�ت  من  �لعديد 
�أنت �جلي�س �صري�فق هذه �ملرحلة 
يف  د�عيا   ، �ملعقدة  و  �لنتقالية 
و  بال�صرب  �لتحلي  �إىل  �لوقت  ذ�ت 
��صطفافه  على  وموؤكد�   ، �لهدوء 

مل�صالح �ل�صعب .
�أعطى خطاب   ، �لوقت  ويف نف�س 
من  لبد  �أنه  �صالح  قايد  �لفريق 
�لدولة  موؤ�ص�صات  على  �ملحافظة 
�أجل  ومن   ، �ملرحلة  هذه  ل�صري 
لكن   ، �ملو�طنني  م�صالح  �صمان 
�لفريق قياد �صالح �أكد على �حلل 
�لعاجل لهذه �لأزمة و �لنهائي كون 
�لوقت يد�همنا ، وهو ما ي�صت�صف 
يف خطاب قايد �صالح من �لناحية 
مفتوحة  �لآفاق  كل  �أن  �لر�بعة 
يعني  مبا   ، �لأزمة  من  للخروج 
�إيجاد حلول �أخرى تر�صي �ل�صعب 

و تعيد �ملياه �إىل جماريها .
هذه  كان  �صالح  �لقايد  خطاب 
يجب  قال  عندما  �أبلغ  �ملرة 
�لوطنية  �لر�ية  على  �حلفاظ 
يخ�س  �ملوؤكد  �ل�صيء  وهو   ،
�لغريبة  �ملظاهر  من  �لعديد 
رفع  من  �حلر�ك  يف  حتدث  �لتي 
�لوطنية  �لر�ية  خارج  هي  لأعالم 
�لوطنية  �لوحدة  يف  ت�صهم  ول   ،
، ل�صيما يف  �لناحية �ملعنوية  من 
�صعار�ت  يحملون  مد�صو�صني  ظل 

متطرفة .
خطاب  �أو�صحها  كثرية  نقاط 
 ، �صالح  قايد  �حمد  �لفريق 
ل�صيما فيما تعلق بحماية �حلر�ك 
 ، �ملتظاهرين  وحماية   ، �ل�صعبي 
يخ�س  فيما  �لهامة  �لنقطة  وهي 
هذ� �حلر�ك ، وتتج�صد يف حر�س 
قطرة  �صقوط  عدم  على  �جلي�س 
دم و�حدة من �جلز�ئريني ، �رشط 
عم �مل�صا�س باملمتلكات �لعامة .

�صالح  قايد  �أحمد  �لفريق  خطاب 
�لق�صاء  دعامة جلهاز  جاء مبثابة 
معاجلة  يف  �لإ�رش�ع  �أجل  من 
�ملال  وناهبي  �لف�صاد  ملفات 
�صخمة  قرو�س  خالل  من  �لعام 
�إ�صافية  جرعة  مبثابة  وهو   ،
حما�صبة  ملبا�رشة  �لق�صاء  ل�صلك 

�ملتورطني يف �لف�صاد .
من  �ل�رشيح  �خلطاب  هذ�  وبعد 
�لذي  �جلي�س  �أركان  قائد  طرف 
�أن ما يهمه هو م�صلحة  �أكد على 
يف  �لعي�س  و  �ل�صتقر�ر  و  �لبالد 
هدوء ، تتوقع م�صادر بد�ية �نفر�ج 
قبيل  �أو  �لأ�صبوع  هذ�  من  �لأزمة 
��صتقالة  بعد  هذ� �جلمعة ل�صيما 
��صتقالة  و�حتمال   ، بلعيز  �لطيب 
حكومة بدوي �لتي ماز�لت ت�صتفز 
�آليات  �إيجاد  �إىل  �إ�صافة   ، �ل�صعب 
عن  �لإعالن  �أو  �للجوء  �إمكانية  و 
هذه  رمزية  لقيادة  �صخ�صيات 

�ملرحلة .

و.ل

وزير  نائب  و  �لأركان  قائد  قال 
�لجتماعات   « �أن  �لوطني  �لدفاع 
�مل�صبوهة �لتي تُعقد يف �خلفاء من 
�ل�صعب  مطالب  على  �لتاآمر  �أجل 
�جلي�س  م�صاعي  عرقلة  �أجل  ومن 
حلل  ومقرتحاته  �ل�صعبي  �لوطني 
�لأزمة، �إل �أن بع�س هذه �لأطر�ف 
د�ئرة  رئي�س  مقدمتها  ويف 
�ل�صتعالم و�لأمن �ل�صابق، خرجت 
حتاول عبثا نفي تو�جدها يف هذه 
�لجتماعات ومغالطة �لر�أي �لعام، 
�أدلة قطعية تثبت هذه  رغم وجود 
�أكدنا  وقد  �ملغر�صة.  �لوقائع 
�أننا �صنك�صف عن �حلقيقة،  يومها 
�صد  ين�صطون  يز�لون  ل  وهاهم 
�إر�دة �ل�صعب ويعملون على تاأجيج 
�لو�صع، و�لت�صال بجهات م�صبوهة 
م�صاعي  عرقلة  على  و�لتحري�س 
�أوجه  وعليه  �لأزمة،  من  �خلروج 
ويف  �إنذ�ر،  �آخر  �ل�صخ�س  لهذ� 
حالة ��صتمر�ره يف هذه �لت�رشفات، 
قانونية  �إجر�ء�ت  �صده  �صتتخذ 

�صارمة«.
�جلي�س  قر�ر  �أن  �أو�صح  �لفريق 
حماية  بخ�صو�س  �ل�صعبي  �لوطني 
�ل�صعب قر�ر ل رجعة فيه ولن يحيد 
�لظروف  كانت  ومهما  �أبد�  عنه 
و�لأحو�ل و �أ�صاف �ملتحدث »�إننا 
�جلز�ئري  �ل�صعب  باأن  يقني  على 
رفع  على   قادر  و�ملتح�رش  �لأبي 
كل  على  و�لتغلب  �لتحديات  كافة 
عبقريته  من  �نطالقا  �لأزمات، 
�مل�صتلهمة من مقوماته �لتاريخية 
مع  �لتعامل  يف  �لطويلة  وجتربته 
نتفهم  �أننا  على  ونوؤكد  �لأحد�ث، 
�لتزمنا  �لتي  �مل�رشوعة  مطالبه 

جت�صيدها  على  معه  بالعمل 
هذه  فاإن  �حلال  وبطبيعة  كاملة، 
�لأهد�ف يتطلب حتقيقها مر�حل 
بال�صرب  �لتحلي  ت�صتلزم  وخطو�ت 
�لعنف،  �أ�صكال  كافة  ونبذ  و�لتفهم 
حتققت  قد  �لأ�صا�صية  فاخلطوة 
�خلطو�ت  تاأكيد،  بكل  و�صتليها، 
�لأخرى، حتى حتقيق كل �لأهد�ف 
�لإخالل  دون  وهذ�  �ملن�صودة، 
بعمل موؤ�ص�صات �لدولة �لتي يتعني 
�صوؤون  لت�صيري  عليها،  �حلفاظ 

�ملجتمع وم�صالح �ملو�طنني.
لن نتخلى عن حماية �مل�صري�ت

�لتم�صك  �صالح  قايد  �لفريق  جدد 
فيها  �لتي �رشح  �ل�صابقة  مبو�قفه 
�ن �جلي�س �تخذ قر�ر� ل رجعة فيه 
مكوناته  مبختلف  �ل�صعب  بحماية 
معترب� ذلك قر�ر� ل رجعة فيه ولن 
�لظروف  كانت  مهما  عنه  نحيد 
متانة  من  و�نطالقا  و�لأحو�ل، 
بجي�صه،  �ل�صعب  تربط  �لتي  �لثقة 
لب�س  ل  و��صحة  تعليمات  �أ�صدينا 
ل�صيما  �ملو�طنني  حلماية  فيها 

باملقابل  لكن  �مل�صري�ت،  �أثناء 
يتفادى  �أن  �صعبنا  من  ننتظر 
�للجوء �إىل �لعنف و�أن يحافظ على 
و�خلا�صة،  �لعمومية  �ملمتلكات 
ويتجنب عرقلة م�صالح �ملو�طنني، 
�إىل  �لإطار  هذ�  يف  �لإ�صارة  و�أود 
لرموز  �لتام  �لحرت�م  �رشورة 
�لدولة وعلى ر�أ�صها �لعلم �لوطني، 
ملا ميثله من رمزية مقد�صة لوحدة 
�لوطن و�ل�صعب وت�صحيات �لأجيال 
عرب �لتاريخ، و�إننا على يقني تام �أن 
�ل�صورة  م�صتوى  �صيكون يف  �صعبنا 
له  �صجلها  �لتي  �لر�قية  �حل�صارية 
و�صائل  خمتلف  ونقلتها  �لتاريخ، 

�لإعالم عرب �لعامل«.
�ملثابرة  باجلهود  ذكر  �لفريق 
تطوير  �صبيل  يف  بذلها  مت  �لتي 
مكونات  كافة  وع�رشنة  وحتديث 
�أن  على  موؤكد�  �مل�صلحة،  قو�تنا 
لن  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س  قيادة 
تتخذ �أية قر�ر�ت ل تخدم �ل�صعب 

و�لوطن
�لقيادة  �أن  �ملتحدث   ذ�ت  قال 

�ل�صعبي  �لوطني  للجي�س  �لعليا 
�لتي  �لتاريخية  �مل�صوؤولية  و�أمام 
كامل  ب�صكل  حترتم  نتحملها، 
�ملرحلة  لت�صيري  �لد�صتور  �أحكام 
�لنتقالية، و�أود �أن �أعيد �لتاأكيد �أن 
كافة �لآفاق �ملمكنة تبقى مفتوحة 
خمتلف  على  �لتغلب،  �صبيل  يف 
لالأزمة  حل  و�إيجاد  �ل�صعوبات 
يخدم  مبا  �لأوقات،  �أقرب  يف 
�مل�صلحة �لعليا للوطن بغ�س �لنظر 
ل  و�أنه  �لأ�صخا�س،  م�صلحة  عن 
�لوطن  حماية  �صوى  لنا  طموح 
و�ل�صتقر�ر  �لأمن  نعمة  وب�صط 
كما  �لبالد،  �صمعة  على  و�حلفاظ 
و�هلل  �لأجماد،  �ل�صهد�ء  �أر�دها 

على ما �أقول �صهيد«.
على  �لت�رشيحات   هذه  جاءت 
�لناحية  �إىل  زيارته  هام�س 
�لع�صكرية �لر�بعة بورقلة يف يومها 
تنفيذ مترين  على  باإ�رش�فه  �لثاين 
»�لنجم  �حلية  بالذخرية  بياين 
لقاء  تر�أ�س  كما   ،»2019 �ل�صاطع 
و�أفر�د  �إطار�ت  مع  توجيهيا 

�لناحية.
و�ملناور�ت  �لرمي  فبميد�ن 
�رشق  �صمال  �لعملياتي  للقطاع 
ح�صان  �للو�ء  ورفقة  �أمنا�س  �إن 
�لع�صكرية  �لناحية  قائد  عالميية 
�لر�بعة، ��صتمع �لفريق �إىل عر�س 
�لقطاع  قائد  قدمه  �لتمرين  حول 
�لعامة  �لفكرة  ت�صمن  �لعملياتي، 
�لتمرين  وهو  �لتنفيذ.  ومر�حل 
�لذي �صاركت فيه وحد�ت �لقطاع 
�لعملياتي �صمال �رشق �إن �أمنا�س، 
من  جوية  وحد�ت  عن  ف�صال 
طائر�ت وحو�مات �لإ�صناد �لناري 
��صتطالع  طائرة  ذلك  يف  مبا 

جوي.

قال اأنه يغالط اجلزائريني رغم توفرالأدلة

قايد �صالح يتهم اجلرنال توفيق 
.       اجلي�ش لن يتخلى عن حماية امل�سريات

رفعوا �سور العالمة ابن بادي�ش عاليا

الطلبة ينزلون جمددا 
لل�صارع مطالبني بالتغيري

�لد�عمة  م�صري�تهم  �لطلبة  جدد 
ويوم  بالتز�من  �ل�صعبي  للحر�ك 
�لوطني،  �مل�صتوى  على  �لعلم 
م�صتنكرين �لقمع �لذي طبع بع�س 
جابو�  حيث  موؤخر�،  وقفاتهم 
خمتلف  عرب  �جلامعات  م�صار�ت 
�لوليات، مر�هنني على �ل�صتمر�ر 

يف رف�س �لوجوه �لقدمية.
دعم  م�صري�ت  يف  طلبة  خرج 
�حلر�ك، �أم�س، فبالعا�صمة �صارك 
حا�صدة  م�صرية  يف  �لطلبة  �آلف 
�صور  حماكني  �ملركزي  بالربيد 
على  مر�هنني  �جلمعة،  حر�ك 
�حلفاظ على �ل�صلمية كونه �ل�صبيل 
ر�فعني  �لتغيري،  لفتكاك  �لوحيد 
�مل�صري�ت  بقمع  تندد  �صعار�ت 
ول�صنا  طلبة  بـ“نحن  �ملا�صية، 
حماولة  على  منهم  رد�  �إرهاب”، 
طرف  من  �مل�صرية  م�صار  تعطيل 
�أن  قبل  �ليوم،  بد�ية  �لأمن  قو�ت 
�لطلبة  زخم  تز�يد  مع  ين�صحبو� 
و«خلو�  �صلمية«  ب«�صلمية  هاتفني 
�لطالب يبان حلو� �لبيبان«، يف حني 
بد�ية  �لقدمية  �لوجوه  �صد  هتفو� 
وبلعيز،  بدوي  �إىل  �صالح  بن  من 

قبيل ��صتقالة هذ� �لأخري.
وهتف �لطلبة عرب �مل�صري�ت �صد 
��صتمر�ر نف�س �لوجوه على �عتبار 
�ل�صابق  للنظام  ��صتمر�ر  �أنها 
لبوتفليقة  �لوجوه  �أقرب  من  كونها 
ر�أ�صهم  وعلى  �صابقا،  و�لرئا�صة 
رئي�س �لدولة عبد �لقادر بن �صالح 
بدوي  �لدين  نور  �لول  و�لوزير 
�لوطني  �ل�صعبي  �ملجل�س  ورئي�س 
رئي�س  قدم  وقت  يف  بو�صارب، 

��صتقالته،  �لد�صتوري  �ملجل�س 
كما هتفو� »�صنو��صل حتى ت�صقط 
حتى  للطلبة  و«م�صرية  �لع�صابة«، 
ديقاج«  و«ديقاج  �لع�صابة«،  �أنحو� 
موجهة ملختلف �لوجوه �ملرفو�صة 
من طرف �حلر�ك، و«حتيا �جلز�ئر 
�لع�صابة ديقاج«، و«�لطالب د�ر   ..

�لكور�ج .. ديقاج ديقاج«
يوم  م�صادفة  �لطلبة  يفوت  ومل 
�لأ�صبوعية، حيث  �لعلم مل�صريتهم 
عبد  �لعالمة  حتية  على  �أ�رشفو� 
�حلميد بن بادي�س مبختلف �ل�صور 
و�ل�صعار�ت »لو قالت يل فرن�صا قل 
ل �إله �إل �هلل ملا قلتها« �إىل جانب 
�صور  وكذ�  �لإبر�هيمي  �لب�صري 
�ل�صهد�ء �لتي رفعت عاليا، موؤكدين 
�لغد  جز�ئر  لبناء  يطمحون  �أنهم 
يوم  ميثله  �لذي  �لعلم  ميد�ن  عرب 
16 �أفريل ب�صعار »�ل�صباب قوة حية 

يف بناء �لوطن«.
من  �جلامعات  طلبة  جتمع  كما 
باجلامعة  �لتخ�ص�صات،  خمتلف 
خدة”،  بن  “يو�صف  �ملركزية 
وو�صط  �لزو�ر”،   “باب  وجامعة 
رفعو�  م�صري�ت  يف  �لعا�صمة، 
�ل�صعار�ت  من  �لعديد  خاللها 
للنظام  �ملناوئة  �ل�صيا�صية 
�صعار:  �أبرزها  �لأربعة،  و�لباء�ت 
قام  ما  غر�ر  على  قاع”،  “يتنحاو 
به زمالوؤهم عرب �مل�صيلة، بجاية، 
وهر�ن  ق�صنطينة،  وزو،  تيزي 
و�صطيف  بلعبا�س  و�صيدي  وتيارت 
م�صري�ت  �لوليات،  من  وغريها 
�ملدن  �ل�صو�رع  جابت  �حتجاجية 

�لرئي�صية.
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قائد الأركان ي�صع النقاط على احلروف

رفع الفريق قايد �سالح من �سقف املواجهة مع جمموعة »اجتماع زرالدة » متهما ب�سكل �سريح الفريق 
توفيق القائد ال�سابق للديارا�ش مبغالطة الراأي العام من خالل نفيه امل�ساركة يف الجتماع املذكور

تيزي وزو

العثور على جثة مقتولة 
رميا بالر�صا�ص 

�صاب  جثة  على  �لعثور  �أم�س  مت 
بد�ئرة  بالر�صا�س  رميا  مقتول 
معاتقة بولية تيزي وزو و��صتناد� 
�حلادثة  فان  �أمنية  م�صادر  �إىل 
مبنطقة  معزول  مكان  يف  وقعت 
�ل�صحية  على  عرث  حيث  معاتقة 

�لر�صا�س  وعالمات  هامدة  جثة 
وح�صب  ج�صده   على  بادية 
�مل�صادر �لأمنية فان �ملجرم مت 
�لقب�س عليه نفذ جرميته ببندقية 

�صيد
ح- كرمي

ع�سام بوربيع

�أطلق ليلة �أول �أم�س �رش�ح �ملدعو 
»ح- ر« رب عائلة يف �خلم�صنيات 
�ختطف  قد  كان  �لذي  �لعمر  من 
على  جمهولة  ع�صابة  قبل  من 
ببلدية  متغو�صت  قرية  م�صتوى 
بني دو�لة ح�صبما علم لدى م�صدر 
�مني موثوق و �أو�صح م�صدرنا �أن 

�ل�صحية �أطلق �رش�حه يف �صاعات 
متاأخرة من �لليل من قبل م�صالح 
�لدرك �لوطني لبلدية �أرجن �إقليم 
�إطالق  مت  �أنه  م�صيفا  �خت�صا�س 
�رش�حه �صاملا معافى يف وقت مت 

فتح حتقيق يف �لق�صية.
ح- كرمي

ببني دوالة يف تيزي وزو

اإطالق �صراح املختطف 
من قبل جماعة جمهولة

�سارة بومعزة 
الوة

ري ع
ت/ب�س



واقرتح اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة 
م�ستغامن الدكتور بن علي لقرع يف حوار 
جمعه مع »الو�سط«، اأ�سلوبني ملبا�رشة 
املرحلة القادمة باجلزائر، �سواء بتنظيم 
رئا�سيات وفر�ض احلراك ملر�سحه، اأو 
على  ت�رشف  انتقالية  هيئة  انتخاب 
اأن  م�سرتطا  االنتقالية،  املرحلة 
وممثلي  النظام  ممثلي  اجلميع:  ت�سم 
املعار�سة  وممثلي  ال�سعبي  احلراك 
واملجتمع املدين، داعيا لعدم التماطل 
الوقت  الثاين  الطرف  ي�ستغل  ال  حتى 
لتنظيم  الدعوة  مرجحا  نف�سه،  لتنظيم 
اأن  وباالإمكان  اجلميع  ت�سمل  انتخابات 
تزاوج بني انتخابات رئا�سية وت�رشيعية 
لتن�سيب موؤ�س�سات ر�سمية واخلروج من 

الكيانات املوازية.
 

للو�ضع  قراءتكم  هي  ما  بداية، 
العام للحراك؟

اأوال يجب اأن نفهم احلراك وملاذا حدث 
وال�سريورة ثم املخرجات، اأوال احلراك 
مل  لكنه  وتاأطري  قيادة  دون  بدا  واإن 
نتيجة �سنوات  يحدث عفويا، فهو جاء 
ال�سعب  خاللها  انتقل  الرتاكمات،  من 
االنتقال  اإىل  �سامتة  ثورة  قيادة  من 

للفعل وهو ما جت�سد يف احلراك.
العزوف  يف  ال�سامتة  الثورة  وجت�سدت 
االنتخابي فمنذ 2007 مل يعد يثق ال�سعب 
ن�سبة  بدليل  للتغيري،  كاآلية  باالنتخابات 
امل�ساركة التي تدهورت اإىل 35 باملائة 
خالل االنتخابات الت�رشيعية2007، واإن 
حت�سنت اإىل 42 باملائة يف 2012، لتعاود 
االنهيار يف 2017  لـ 35 باملائة، وهو ما 
مقدرة  �سامتة  كتلة  ت�سكل  عن  يك�سف 
 2014 ويف  ناخب،  مليون   15 بحوايل 
اإال  الرئا�سية  االنتخابات  اأهمية  رغم 
 50 تتجاوز  مل  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اأن 
اأفرغ  ال�سعب  اأن  باملائة، وهو ما يعني 
النظام ال�سيا�سي من ال�رشعية ف�سعفت 
واملجال�ض  الربملان  املوؤ�س�سات: 

املحلية، والرئا�سة.
اإىل جانب �سعف امل�ساركة جند تنامي 
الطابع  ذات  االحتجاجية  احلركات 
اأو  املواطنني  من  �سواء  االجتماعي 
االحتجاجات الفئوية، حيث مت ت�سجيل 
14 األف احتجاج �سنويا، ويف ظل عجز 
ال�سلطة عن اال�ستجابة اقتنع املواطنون 
االجتماعي  االحتجاج  يف  البقاء  اأن 
للحراك  االنتقال  ومت  نفعا  يجدي  ال 
ال�سيا�سي، اأي اأن ال�سعب كان يبحث عن 
�سبورا،  كان  بعدما  املنا�سبة،  الفر�سة 
اإخراج ال�سعب لل�سارع  فنجد حماوالت 

2011 و2014 لكن مل تنجح.
اأ�سعار  انهيار  اأما ما حدث بعدها فهو 
التي  التق�سفية  وال�سيا�سات  البرتول 
انعك�ست على الو�سع االجتماعي اأكرث، 
يف  ياأملون  املواطنني  يجعل  ما  وهو 
حت�سن الو�سع وحدوث التغيري يف 2019 
اإال اأنهم فوجئوا برت�سح الرئي�ض ال�سابق 
جمود،  حدوث  اأي  اخلام�سة،  لعهدة 
اخلطاب  جتدد  عدم  اإىل  باالإ�سافة 
القيادة  جلمود  كنتيجة  ال�سيا�سي 
مبختلف املوؤ�س�سات ومبالغة كبرية يف 
يجدي  يعد  مل  الذي  االأمني  اخلطاب 
نفعا مع االأجيال اجلديدة  الباحثة عن 
العامة  املرافق  جودة  تنموي:  خطاب 

واخلدمات.
للحراك  اأدت  العوامل  هذه  خمتلف 
خالل  من  قوته  �سجل  الذي  ال�سعبي 
كل  وجمع  الوطني  للم�ستوى  تغطيته 
باإجماع  يحدث  قلما  وهذا  الفئات، 
الطريقة.  بهذه  ما  ق�سية  على  �سعبي 

املطالب  يف  تدرجا  عرف  اأنه  كما 
فبعدما خرج يف البداية لرف�ض العهدة 
تالها  التمديد  رف�ض  ثم  اخلام�سة 
يرتبط  ما  وهو  املطالب  �سقف  رفع 
عليه  يوؤخذ  ما  لكن  اال�ستجابة،  بتاأخر 
حتديد  وعدم  عنه  التنظيم  غياب  هو 
م�رشوع وا�سح، فبخ�سو�ض التنظيم كان 
ما  ووالئية،  بلدية  جلان  ت�سكيل  ميكن 
ب�سعار:«يتنحاو  يتم�سك  احلراك  جعل 
قاع«، دون معامل وا�سحة، هنا نت�ساءل: 
احلراك؟  من  الهدف  هو  ما  لكن 
دميقراطية  دولة  وبناء  النظام  لتغيري 

اجتماعية، وما هي الو�سائل؟.

الأهداف  هذه  حتديد  ميكنه  من 
اليوم؟

هذا مرتبط بالتنظيم فاحلراك مل يفرز 
من رحمه قيادات حتظى بالقبول بدل 
اأنه مل ير�ض  البحث عن االجماع، كما 
الوقوع  فالحظنا  املوجودة،  بالوجوه 
رغم  االأيديولوجي،  اال�ستقطاب  يف 
متثيل  وجود  عدم  كان  البداية  يف  اأنه 
 102 املادة  تطبيق  مع  لكن  قوة  عامل 
اأ�سبح �رشورة، الأن الثورة هي م�رشوع: 
يف  جت�سدت  اجلزائرية  الثورة  فقوة 
التنظيم  فكان  وم�رشوع،  تنظيم  توفر 
بل  واحدا  قائدا  يكن  مل  البداية  منذ 
اأول نوفمرب حدد  تنظيما كامال، وبيان 
احلراك  عن  الغائب  وهو  االأهداف، 
احلراك  قوة  اأن  القول  فيمكننا  االآن. 
يف  و�سعفه  و�سلميته  حجمه  يف  متثلت 

غياب التنظيم وحتديد الهدف.
هل النخب اجلزائرية عجزت عن  

لعب دورها يف احلراك؟
 هذا اأي�سا مرتبط ب�سنوات �سابقة فنحن 
ندفع ثمن الت�سحري ال�سامل الذي يعود 
منذ  حتى  اأو  ثالث  ورمبا  عقدين  اإىل 
املدين  املجتمع  هو  فاأين  اال�ستقالل، 
دور  واأين  املعتمدة،  اجلمعيات  باآالف 
اأحزاب  هل  �سيا�سي،  حزبا   70 حوايل 
وهل  حتكم؟  كانت  من  هي  املواالة 
اأمام  نحن  تعار�ض؟،  كانت  املعار�سة 
م�سطنع  حزبي  م�سهد  ظل  يف  فراغ، 

وم�سهد جمتمع مدين مزيف.
كنخبة  ميكن  فال  للتمييع  باالإ�سافة 
ما  وهذا  كتلة،  خلق  دون  التحرك 
نفتقد اإليه كنخب« اقت�سادية و�سيا�سية 
عن  نتحدث  فعندما   ،« واأكادميية 
تيار  وكل  م�رشوع  عن  نتحدث  النخب 
يف ال�سابق كان له م�ساريع، لكن اأين هي 
م�ساريع التيارات االآن، كذلك رغم كرثة 
االأ�ساتذة،  االأطباء،  اآالف  ال�سخ�سيات: 
املحامني اإال اأنها متثل طبقات مفككة 
وخمرتقة ومميعة ومل ي�سمح لها النظام 

بتوحيد �سفها وتوفري البديل.
تقود  التي  الو�سطى  الطبقة  اأين  اأي�سا 
التي  املجتمعات  يف  دائما  احلراك 
على  ا�ستنزفت  حيث  بالتغيري؟،  تقوم 
العامة  احلياة  وارتبطت  �سنوات  مدار 
�سيء:  بكل  وتتكفل  تقوم  التي  بالدولة 
واالآن  واخلدمات،  والتوظيف  ال�سكن 
النخب  وجدت  الفر�سة  حانت  عندما 
احلراك،  يف  ب�سيطا  فاعال  نف�سها 
الطبقة  جند  التون�سي  اجلار  باملقابل 
الو�سطى كانت مبركز الثورة التون�سية.

على  تعمل  فئات  عدة  جند 
الطلبة  املحامون  مواقفها،  تنظيم 
لنا  تفرز  اأن  ميكن  هل  والنقابات، 

هيكلة جديدة؟
نعم اإذا نظمت وهيكلت نف�سها وو�سعت 
العمل اجلماعي  م�رشوعا وركزت على 
الت�سامنية  واعالء  االنف�سال،  وعدم 
بالعمل  فئة  كل  اكتفاء  بدل  بينها  فيما 
منفردة، اإذ ت�ستوجب املرحلة اأن تكون 
و�سياغة  التنظيمات  كل  بني  ت�سامنية 
االأدنى  احلد  وجت�سيد  للتغيري  م�رشوع 
حاليا  نالحظه  فالذي  التوافق  من 
هناك نوع من اال�ستقطاب، على راأ�سها 
وا�سقاط  التمثيل  رف�ض  يف  الوقوع 
االأ�سماء بناء على خلفيات كل �سخ�ض، 
يف حني يقت�سي الظرف اأن يجمع هذا 
جهة  اأي  اق�ساء  وعدم  الكل  امل�رشوع 
كل  فلي�ض  املغاالة  عن  االبتعاد  وكذا 
فهناك  �سلبي،  هو  بالنظام  ا�ستغل  من 
ومثال  �سنوات،  منذ  النظام  غادر  من 
لي�ض  والعك�ض  �سيء  علماين  كل  لي�ض 
كل اإ�سالمي �سيء ودواليك مع كل تيار، 

فالبد من حتقيق التوافق.
عدة   على  الرتكيز  موؤخرا  برز 

من  والتحذير  ووجوه  نقاط 
اخرتاق احلراك، هل لذلك تاأثري 

على احلراك؟
االأ�سخا�ض  بع�ض  بني  نفرق  اأن   يجب 
الذين ي�سيئون للحراك وبني وجود تيار 
معه،  نتعامل  اأن  يجب  املجتمع  داخل 
ووطني  وعلماين  اإ�سالمي  تيار  لدينا: 
والفرنكوفونيني،  املعربني  ثنائيات  اأو 
يجب التعامل معهم وال ميكن اإق�ساء اأي 
اأو  جامع  فاإما من�سي مل�رشوع  طرف، 
وامل�ستفيد هو  الدوامة  نف�ض  نبقى يف 
م�رشوع  وبناء  التعاي�ض  يجب  النظام، 
وال  اأمة  اجلزائر  اأن  واالدراك  جامع 

ميكن اإق�ساء اأي طرف.
اأطراف  فهي  للحراك  ي�سيئون  من  اأما 
يقبلها،  اأحد  وال  احلراك  متثل  ال 
واجلزائريون جممعون على نبذ العنف 

كو�سيلة للتغري.

فيما تعلق باملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
وموقفها من احلراك، خا�ضة اأنها 
عرفت ب�ضانعة روؤ�ضاء اجلزائر، 

كيف تقروؤون دورها؟
باجلديد،  لي�ض  وهو  تاريخي  دور  هذا 
هي  اأكانت  �سواء  عقود،  مدار  فعلى 
اال�ستقالل  ع�سية  الروؤ�ساء  ت�سنع  من 
اأو  بلة،  بن  اأحمد  مع  كالتحالف 
ع�سكريون يحكمون: كالهواري بومدين 

وال�ساديل بن جديد وليامني زروال.
اأما تعاملها مع احلراك فكان تدريجيا، 
داعم  وغري  حمذرا  كان  البداية  يف 
ويف  احلياد  موقف  اأخذ  ثم  للحراك 
اخلتام انحاز لل�سعب وفّعل املادة 102 

من الد�ستور وح�سم االأمر.

الذي  ال�ضابق   اخلطاب  عن  وماذا 
اإطار  يف  �ضالح  بنب  قبول  اأنه  قراأ 

التم�ضك باحلل الد�ضتوري؟
طرحه  الذي  احلل  مع  ين�سجم  هو 
للحراك  م�ساندته  اأعلن  فمنذ  اجلي�ض 
يف خطاب 26 مار�ض، كانت املوؤ�س�سة 
اأركانها  رئي�ض  ل�سان  على  الع�سكرية 
تدعو لتطبيق املادة 102 من الد�ستور، 
والد�ستور  الرئي�ض،  عهدة  واإنهاء 
االأمة  جمل�ض  رئي�ض  تويل  على  ين�ض 
ملن�سب رئي�ض الدولة لفرتة موؤقتة، اأي 
طرحته  الذي  الد�ستوري  احلل  نف�سه 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

ويف ظل ا�ضتمرار الرف�ض ال�ضعبي 
التي  للوجوه  وحتى  �ضالح  لنب 
د�ضتوري  هل  احلل،  هو  ما  تليه، 

اأو �ضيا�ضي؟
دامت  ما  بينها،  يزاوج  اأن  يجب  احلل 
باحلل  ملتزمة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
نتجاوزها  اأن  ميكن  وال  الد�ستوري 
الدولة  يف  فاعلة  قوة  الأنها  كان،  مهما 
بني  نزاوج  اأن  يجب  لذلك  واملجتمع، 
واحلل  با�رشته  الذي  الد�ستوري  احلل 

ال�سيا�سي الإر�ساء احلراك.
طرف  من  تركيزا  جند  باملقابل 
يف  ال�سخ�سيات،  رف�ض  على  احلراك 
ت�سييع  عدم  يجب  اأنه  اأعتقد  حني 
مت  لو  فحتى  ال�سخ�سيات،  مع  الوقت 
من  �ستعني  اأخرى  �سخ�سيات  تعيني 
بحاجة  نحن  حني  يف  النظام،  نف�ض 
اأي  الفعلية  ال�سلطة  مع  للتفاو�ض 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.
من يتفاو�ض من جانب املدنيني؟ 

اإذا نعود اإىل اإ�سكالية املمثلني.

لكن هل فعال النظام م�ضتعد لفتح 
باب التفاو�ض؟

 ن�ستطيع اأن نتفاو�ض، فم�سكلة احلراك 
ورد  بالرف�ض  االكتفاء  يوا�سل  اأنه  هو 
البدائل.  لطرح  االنتقال  بدل  الفعل، 
برد  يكتفي  وهو  تبادر  ال�سلطة  جند 
واأال  للمبادرة،  االنتقال  من  البد  الفعل 
هناك  فلي�ض  املثاليات  عن  يبحث 
�سخ�ض نظيف متاما اأو م�رشوع مثايل، 
االنتقال  ت�ستدعي  املرحلة  اأن  كما 
للتفاو�ض مع املوؤ�س�سة الع�سكرية حول 

م�رشوع لالنتقال الدميقراطي.

على  ركزمت  واأن  �ضبق 
بدل  ال�ضاملة  الدميقراطية 
املدنية  العالقات  على  الرتكيز 
الع�ضكرية، كيف تتم بناء عملية 

انتقال دميقراطي يف اجلزائر؟
املرحلة  هي  ما  نقرر  اأن  يجب 
كل طرف  الأن  نريدها،  التي  االنتقالية 
102  تطرح  املادة  مثال  روؤيته،  يطرح 
�سلطة  من  ال�سلطة  لنقل  موؤقتة  فرتة 
�سابقة اإىل �سلطة جديدة لكنها ال متثل 
طروحات:  وجند  دميقراطيا،  انتقاال 
تطرح  لكنها  رئا�سي،  جمل�ض  تعيني 
هوؤالء؟  يعني  من  ثقة،  م�سكلة  اأي�سا 
خالل  لذا  الندوة؟  على  ي�رشف  ومن 
املرحلة االنتقالية ال يوجد اأح�سن من 

االنتخاب.

وهل مهلة 90 يوما كافية لختيار 
رئي�ض فعلي؟

يفرز  اأي  انتخابية،  لعهدة  نتوجه  اإما 
يحر�ض  الذي  وهو  مر�سحه  احلراك 
فر�سة  وي�ستغل  ال�سناديق،  نزاهة  على 
االنتخابات، ولي�ض بال�رشورة اأن ين�سئ 
من  ويبادر  نف�سه  ينظم  لكن  اأحزاب، 
تقرتح  عندما  فال�سلطة  نف�سه،  تلقاء 

عليك اإن�ساء اأحزاب فهي حتتويك.
لإ�ضراف   راف�ض  احلراك  لكن 

حكومة بدوي على املرحلة تخوفا 
من التزوير؟

من  لكن  بدوي،  عن  اأدافع  ال  طيب، 

اأخ�سى من ت�سييع الوقت،  ياأتي بعده؟، 
ق�سينا 6 جمعات للح�سول على ا�ستقالة 
نزيح  متى  لالآن،  وجمعتان  الرئي�ض، 
منظم  الثاين  الطرف  باملقابل  هوؤالء، 
ويح�رش نف�سه، ونحن يف رد الفعل دون 
والتم�سك  م�رشوع،  اأو  ممثلني  تقدمي 
الثورة حتتاج  ماذا؟  ثم  قاع«،  بـ«يتنحاو 
تاأبى  فال�سيا�سة  البديل  لتوفري  دائما 
منك  واأخذ  االآخر  اأتى  واإال  الفراغ، 

الفر�سة.
واحلراك  رئا�سيات  تنظيم  اإما  اإذا: 
ملرحلة  امل�سي  اأو  مر�سحه،  يفر�ض 
والبع�ض  تاأ�سي�سي  جمل�ض  انتقالية:اإما 
انتقالية  هيئة  انتخاب  اأو  يرف�سه، 
والتي  االنتقالية  املرحلة  على  ت�رشف 
ت�سمل  اأن  ب�رشط  �سنة  عن  تقل  ال 
اجلميع: ممثلي النظام وممثلي احلراك 
واملجتمع  املعار�سة  وممثلي  ال�سعبي 
ال�سعبي  املدين فلدينا قوتان: احلراك 
يتفكك  مل  الذي  والنظام  ال�سارع  يف 
وكذا ال  بيده،  واحللول  فاعلة  قوة  فهو 
ال�سيا�سية  االأحزاب  نق�سي  اأن  ميكن 
اأحزاب  ذلك  يف  مبا  املدين  واملجتمع 
مبنطق  الت�رشف  فيجب  املواالة 
جديد  �سيا�سي  عقد  و�سياغة  اجلمع 
واأح�سن طريقة براأيي تنظيم انتخابات 
بني  املزاوجة  مانع  وال  اجلميع  ت�سمل 
ب�رشط  وت�رشيعية  رئا�سية  انتخابات 
التفاو�ض،  يحدث  وهناك  النزاهة، 

واخلروج من الكيانات املوازية.
ما هي املخاوف الفعلية التي  

ترت�ضد باحلراك؟
 يف اأي م�رشوع تغيري هناك قوى تغيري 
هناك  للتغيري،  م�سادة  قوى  وهناك 
الريع،  من  م�ستفيدة  م�سالح  جماعات 
ولن تر�سى بالتغيري، هذه القوى بع�سها 
تر�سى  هل  خارجي،  وبع�سها  داخلي 
ي�سّيع  اأن  ميكن  جديد  نظام  مبجيء 
االأمنية  التخوفات  كذلك  م�ساحلها؟، 
االإقليمي  للمحيط  نظرا  م�رشوعة 
باالإ�سافة  فو�سى،  من  ي�سهده  وما 
ولل�سارع  االقت�سادي  الو�سع  لتخوفات 
ذلك  يف  ملطالب  �سي�سغط  الذي 
االجتاه. والتخوف من اال�ستقطاب بني 
منلك  باملقابل  لكن  احلزبية  التيارات 
جتارب �سابقة وميكن اأن ن�ستفيد منها 
اأن  ب�رشط  للحلول  ن�سل  اأن  لن�ستطيع 
م�رشوعا  ويطرح  نف�سه  احلراك  ينظم 
الفعلية  ال�سلطة  مع  والتفاو�ض  جامعا 
وهي  االآن،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  وهي 

التي ت�ستطيع اأن ترافق م�سار التحول.
وما   املرافقة  بني  ما  نحاذر  كيف 

بني الهيمنة؟
باملوؤ�س�سة  ترتبط  النقطة  هذه 

يف  رغبة  لديها  هل  نف�سها،  الع�سكرية 
ما حدث  غرار  على  حتول دميقراطي 

بالكثري من الدول؟

هل ميكن املراهنة على احرتافية 
ما  غرار  على  ال�ضبان  ال�ضباط 

تدعو له العديد من الدرا�ضات ؟

نعم، ولكن اأين هم؟ هل هم يف القيادة؟ 
كانوا  اإن  ما  تاأثريهم،  يحدد  موقعهم 
والثالث،  الثاين  بال�سف  اأم  بالقيادة 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اأن  املهم  لكن 
االنتقال  اأن  تفهم  اأن  ويجب  دور  لديها 
بل  م�ساحلها  يهدد  ال  الدميقراطي 
�سيوؤدي  النجاح  واأن  م�سلحتها  يخدم 
لتقويتها وتخلي�سها من العبء ال�سيا�سي 
مرة،  كل  يف  اأمامه  نف�سها  جتد  الذي 
من  �سيحررها  الدميقراطي  االنتقال 
فالربملان  االأزمات،  عن  الناجت  العبء 
كان ينبغي اأن يتكفل هو بتطبيق املادة 
يتم  مل  املوؤ�س�سة  ل�سعف  ولكن   102
فهي  الو�سع،  جل�سة ملناق�سة  اأي  عقد 
يف حكم الالموجود ما األقى العبء على 

غريها.
هل من اإ�ضافة؟ 

فال  الريع،  مل�ساألة  االإ�سارة  ميكننا 
يجب اإغفاله، فنحن يف دولة ريعية، قد 
االنتقال  يف  عائقا  كذلك  الريع  يكون 
حكومة  اإ�سقاط  ميكن  الدميقراطي، 
بناء  من  نتمكن  هل  لكن  �سلطة  اأو 
دميقراطي؟، فالريع خلق �سبكة زبائنية 
تربز  قد  منه  اال�ستفادة  على  تعودت 

كقوة م�سادة للتغيري.
اجليو�سيا�سية،  العوامل  نقطة  كذلك 
ل�سنا  كوننا  اأي�سا  اإهمالها  ميكن  فال 
كربى،  دولة  يف  بل  معزولة  جزيرة  يف 
غنية  ودولة  كبري،  تاريخي  باإرث 
املتجددة،  الطاقات  باملوارد:البرتول، 
ال�سخري وغريها، وهناك  الغاز  الغاز، 
للدول  جدا  كبرية  اقت�سادية  م�سالح 
الواليات  تقبل  فهل  هنا،  الكربى 
بنظام  واأوروبا  االأمريكية  املتحدة 
نعود  وهنا  اجلزائر؟  يف  دميقراطي 
ت�سابه  فهناك  امل�رشي،  لل�سيناريو 
اجليو�سيا�سية  م�رش  فمكانة  بيننا، 
االنتقال  م�رشوع  الإجها�ض  مكنت 
وجود  يرف�ض  فالغرب  الدميقراطي، 
مهما  املنطقة  يف  دميقراطية  اأنظمة 
فقط  االإ�سالمية  ولي�ست  تيارها  كان 
م�ساحلها،  بتهديد  متعلق  االأمر  بل 
نتاج  االآن  تركيا  به  تقوم  ما  على غرار 

االإ�سالحات التي قامت بها.
حاورته: �ضارة بومعزة
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دعا اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية الدكتور بن علي لقرع احلراك ل�ضرورة النتقال ملرحلة الفعل عرب تنظيم نف�ضه وحتديد هدف واحد وم�ضروع موحد، مركزا على �ضرورة التفاو�ض مع املوؤ�ض�ضة 
الع�ضكرية حول املرحلة النتقالية باعتبارها الفاعل الرئي�ضي الآن، مع الأخذ بعني العتبار املخاوف الداخلية: الريع وما خلفه من �ضبكات زبائنية مقاومة للتغيري وا�ضتغالل ال�ضتقطاب 

اليديولوجي، وكذلك موقف القوى اخلارجية نظرا مل�ضاحلها باجلزائر، حمددا عوامل قوة احلراك يف �ضموليته و�ضلميته مقابل �ضعفه يف غياب التنظيم وعدم تقدمي م�ضروعه.

اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية بن علي لقرع يف حوار لـ«الو�ضط«:

على احلراك تنظيم نف�سه وحتديد م�سروع وا�سح
ال�ضابق النظام  اإنتاج  يعيد  التغيري  يف  •        التاأخر 



اليد  مبلف  املهتمني  عدد  طالب 
الأغواط   ، ورقلة  بوليات  العاملة 
، اأدرار وايليزي ، ب�رضورة التحرك 
ال�سلطات  طرف  من  العاجل 
ال�سجالت  ل�سحب  املركزية 
املناولة  ال�رضكات  من  التجارية 
املجمع  مع  اأغلبها  املتعاقد 
اأو  �سوناطراك  العمالق  النفطي 
احدى فروعه  ، خا�سة اإذا علمنا 
اأن هذه ال�رضكات توظف يف بع�ض 
الإجراءات  اإتباع  دون  الأحيان 
ودون  قانونا  عليها  املن�سو�ض 
املحلية  الوكالت  اإىل  اللجوء 
املقابل  ُمعرتفني  يف    ، للت�سغيل 
بع�ض  اأن  توؤكد  معلومات  بوجود 
تعتمد  تزال  ل  املناولة  �رضكات 
العمال  تن�سيب  يف  اإجراءات  على 
رغم اإلغاء هذه الإجراءات من قبل 
الوزارة وهو ما يعد خرقا للقوانني 

ذات  �سدد  حيث   ، بها  املعمول 
املتحدثني على �رضورة  التن�سيق 
بني وزارة العمل والت�سغيل وال�سمان 
الجتماعي و وزارة التجارة لإعادة 
ال�سجل  اإجراءات  بع�ض  النظر يف 

التجاري اخلا�سة بهذا املجال.
اأكدت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اخلا�سة  »الو�سط«  يومية  م�سادر 
�سجلت  قد  العمل  مفت�سيات  اأن 
املخلفات  حما�رض  من  املئات 

�سواء   ، املناولة  ال�رضكات  �سد 
املبا�رض  بالتوظيف  الأمر  تعلق 
الوكالت  على  املرور  دون 
التالعب  اأو  للت�سغيل  املحلية 
العمال  احلا�سل بخ�سو�ض حقوق 
، رغم تاأكيد رئي�ض الوكالة الولئية 
للت�سغيل حممد رايق بولية ورقلة 
مع  له  �سابق  �سحفي  ت�رضيح  يف 
اإلزام  �رضورة  »الو�سط«  يومية  
اأجور  حت�سني  على    ال�رضكات 

الطلب  من  للتخفيف  العمال 
الوطنية  ال�رضكات  على  املتزايد 
العاملة يف ال�سناعة النفطية على 
غرار خدمات الأبار ، الأ�سغال يف 
الآبار ، املوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب 
و �رضكة الوطنية لالأ�سغال الكربى 

.
م�سادرنا  اأفادت  ذلك  جانب  اإىل 
النفطية  البرتولية  ال�رضكات  من 
بكل  الولة  جميع  اأن   ، الكربى 
مترنا�ست   ، غرداية   ، ورقلة  من 
 ، الأغواط  و  اأدرار   ، ايليزي   ،
يرف�سون جملة وتف�سيال اخلو�ض 
ال�رضكات  اأ�سحاب  جتاوزات  يف 
خرق  يف  املتورطني  املناولة  
نف�ض  و�سفته  ما  لتفادي  القوانني 
اجلهات بـ«وجع الراأ�ض »باعتبار اأن 
التي  املوؤ�س�سات  هذه  مالكي  جل 
امل�ستقيل  اجلمهورية  رئي�ض  ملح 
عبد العزيز بوتفليقة يوما ما بحلها 

من اأ�سحاب املال والنفوذ .

عنا�رض الأمن احل�رضي  متكنت 
الرابع باأمن ولية اأدرار نهاية هذا 
الأ�سبوع من الإطاحة ب�سخ�ض يف 
عقده الثالث من العمر ، متورط 
من  مايل  مبلغ  �رضقة  ق�سية  يف 
الكائنة  املطاعم  اأحد  داخل 

بعا�سمة الولية.
اإثر  على  العملية  جاءت 
اأمام  املطعم  م�سري  تقدم 
الرابع  م�سالح الأمن احل�رضي 
بخ�سو�ض  �سكوى  تقييد  ق�سد 
مايل  مبلغ  ل�رضقة  تعر�سه 
من  بـ 88.000،00 دج  مقدر 
حيث  حمله التجاري ،  داخل 
والتحري  نتائج البحث  اأف�ست 

فيه  امل�ستبه  هوية  اإيل حتديد 
مقر  يل  اإ يله  حتو و قيفه  تو و

امل�سلحة على ذمة التحقيق .
اإجراءات  جميع  اإ�ستيفاء  بعد 
الأويل مت تقدمي  التحقيق 
ل�سيد/ وكيل  ا مام  اأ طراف  الأ
اأدرار  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
الق�سية  ملف  اأحال  الذي 
مبوجب  اجلل�سة  على  مبا�رضة 
 ، الفوري  املثول  اإجراءات 
حكم  املتهم  حق  يف  �سدر  اأين 
ب�سنة  باإدانته  يق�سي  ق�سائي 
مالية  نافذة وغرامة  حب�ض 

قدرها 50.000،00 دج.
�أحمد باحلاج 

�سكان  من  وا�سعة  �رضيحة  عربت 
بلدية ح�ساين عبد الكرمي بالوادي 
انعدام  حيال  ال�سديد  قلقهم  عن 
مفرتق  عند  العمومية  الإنارة 
مدخل  عند  املتواجد  الطرق 
اأ�سحاب  جعل  ما  وهو  البلدية 
ال�سيارات اأثناء �سريهم ليال عر�سة 
�سيما  املميتة  املرورية  للحوادث 
كبرية  حركية  ي�سهد  الطريق  واأن 
ومن �ساأن اأي خطاأ يف ال�سياقة اأن 

يح�سد اأرواح ال�سائقني .
لطاملا  اأنهم  ال�سكان  واأو�سح 
رفعوا الن�سغال لل�سلطات املحلية 
اإنارة عمومية  اأ�سغال  لعلها تربمج 
املذكور  الكبري  الطرق  ملفرتق 

اأن  ومعلوم  جدوى،  دون  لكن 
اجلهة املذكورة كانت عدة مرات 
م�رضحا حلوادث مرور خطرية راح 
خا�سة  اأ�سخا�ض  عدة  �سحيتها 
واأن الطريق �سيق ول ي�سع حلركية 

كبرية تزامنية لل�سيارات .
عبد  الولية  وايل  ال�سكان  ونا�سد 
القادر بن �سعيد ب�سفته امل�سوؤول 
الأول على الهيئة التنفيذية التدخل 
املحلية  ال�سلطات  اإرغام  ق�سد 
عمومية  اإنارة  اأ�سغال  برجمة 
قانون  واأن  �سيما  الطرق  مبفرتق 
العمومية  الإنارة  يفر�ض  املرور 
الطرق  مفرتقات  يف  والإ�سارات 

جتنبا للحوادث املميتة .

تعالت �الأ�سو�ت بواليات جنوب �لبالد �لكبري ، �ملطالبة ب�سرورة تدخل حازم من �ل�سلطات �لعليا 
بالبالد ال�سقاط ما �أ�سموه بامربطورية �ل�سركات �ملناولة �ملتهمة مب�سي دماء عمالها وعدم �اللتز�م 

بقو�نني �لعمل و �أكل حقوق �لعمال .

�لدولة عجزت عن ردع خرق قو�نني �لعمل وحقوق �لعمال

�أحمد باحلاج 

مطالبات باإ�شقاط امربوطورية ال�شركات 
املناولة باجلنوب 

.      م�سريي �ل�سركات �ملناولة �سبح يرعب والة �جلمهورية 

ان�سيغة  قريتا  رفع  فالحو 
الإدارية  ودندوقة  باملقاطعة 
الوادي،  لولية  التابعة  املغري  
اجلهات  اإىل  املتكرر  مطلبهم 
وربط  التحرك  ب�رضورة  املعنية، 
بالكهرباء  ومزارعهم  ب�ساتينهم 
 ، الفالحية  وامل�سالك  الفالحية 
يف  اإلزامية  من  اأكرث  باتت  التي 

الوقت الراهن. 
كلتا  اأن  الفالحون  اأغلب  وعربرّ 
بامتياز،  فالحية  املنطقتني 
املحا�سيل  من  لكثري  ومنتجة 
باأف�سل  الولية  ومتول  الزراعية، 
التمور  ويعتمدون  اأنواع  واأجود 

املوت  كوابل  مد  على  ال�سقي  يف 
منازلهم  من  تعبريهم  حد  على 
حدود  اإىل   ، بالقرية  املتواجدة 
اإىل  ت�سل  م�سافات  على  املزارع 
ي�سكل  مما   ، غالبا  لكيلومرتات 
خطرا حمتوما على املارة،ويخ�ض 
يف  النوامر  مزارع  بع�ض  بالذكر 
اجلهة ال�رضقية من قرية ان�سيغة ، 
باأ�سعة  الكوابل  تاأثر هذه  ويف ظل 
على  خطر  ت�سكل  تبقى  ال�سم�ض، 
كثريا  اأثرت  الو�سعية  هذه  املارة 
اأ�سبحت  و  النخيل  ثروة  على 
مهددة يف اي حلظة جراء احلاجة 
الرتوازية  الآبار  لتزويد  املا�سة 

بالكهرباء.
اأن  الفالحني  عديد  واأ�ساف 
اإىل  متتد  املوجودة  املزارع 
الفرتة ال�ستعمارية، وكانت ممول 
واملواد  بتمور  التحريرية  للثورة 
للمجاهدين،  وخمباأ  ال�ستهالكية، 
ريفية  مب�سالك  ت�ستفد  مل  لكن 
تنقالتهم  املزارعني  على  ت�سهل 
م�ساريف  من  وتقلل  اليومية، 
ونا�سد  الأ�سواق  اإىل  املنتوج  نقل 
و�سكان  املت�رضرون  الفالحون 
املعنية  اجلهات  بتدخل  املنطقة 
الدي  ت�سكله كوابل  اإنهاء خطر  و 
املوت على حياة ابناءهم وتو�سعة 

وهي  خا�سة  الكهربائية  ال�سبكة 
لي�ست بعيدة عن املزارع الفالحية 
لت�سجيع  فالحية  م�سالك  و�سق 

الفالحني على خدمة مزارعهم .
عديد  فتح  اأخر  جانب  من 
و�سائل  نق�ض  من  املت�رضرين 
الباب  الفالحية  والتنمية  الدعم 
من جديد عن م�سري اأموال الدولة 
املناطق  منها  ا�ستفادت  التي 
يف  الكبري  البالد  بجنوب  النائية 
تنمية  ب�سندوق  ي�سمى  ما  اإطار 
واله�ساب  الكبري  اجلنوب  مناطق 

العليا .
�سالح .ب

للحفاظ على منتوجاتهم �لفالحية �ملو�سمية

لغر�ض �الإعد�د جلنحة �ل�سرقة من د�خل حمل جتاري مع تو�فر ظريف �لليل و�لك�سر

الكهرباء وامل�شالك الفالحية مطلب �شكان قريتا ان�شيغة ودندوقة بالوادي 

�أمن �أدر�ر 

جتاهل �لو�سعية قد يح�سد
 �أرو�ح �ل�سائقني

 تنقيط 117 �سخ�ض و �إخ�ساع
 96 مركبة للتفتي�ض 

الإطاحة ب�شارق مبلغ مايل 
داخل اأحد املحالت التجارية

مدخل بلدية ح�شاين عبد 
الكرمي يغرق يف الظالم

عمليات اأمنية م�شرتكة بني قوات 
ال�شرطة والدرك الوطني باأدرار
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احل�رضي  المن  م�سالح  متكنت 
الولية مترنا�ست  بعا�سمة  الثالث 
ترتاوح  توقيف 05 اأ�سخا�ض  من 
 20  –  14( بني  ما  اأعمارهم 
تكوين  ق�سية  يف  متورطون  �سنة( 
الإعداد  لغر�ض  اأ�رضار  جمعية 
ظريف  توافر  مع  ال�رضقة  جلنحة 
اأ�سياء  اإخفاء  مع  والتعدد  الليل 

م�رضوقة. 
 

الإعالم  خللية  بيان  ك�سف 
ولية  اأمن  مبديرية  والت�سال 
مترنا�ست ، حتوز يومية »الو�سط« 
حيثيات  اأن  منه  ن�سخة  على 
ال�سحية  تقدم  اإىل  تعود  الق�سية 
تقييد  ق�سد  ال�رضطة  م�سالح  اإىل 
تعر�سه  بخ�سو�ض  ر�سمية  �سكوى 
داخل  من  بالك�رض  ال�رضقة  لفعل 
بحي  الكائن  التجاري  حمله 
مترنا�ست،  الفوليتيف  �سورو 

عنا�رض  با�رضت  هذا  اثر  وعلى 
البحث  عمليات  ال�رضطة 
اإىل  الو�سول  اأجل  من  والتحري 
العملية  اأ�سفرت  حيث  الفاعلني، 
توقيف 05 اأ�سخا�ض م�ستبه  عن 
املقر،  اىل  وحتويلهم  فيهم 
اعرتفو  معهم  التحقيق  وعند 
لعملية  وتنفيذهم  بتخطيطهم 
اإجراءات  اإ�ستكمال  بعد  ال�رضقة، 
التحقيق، مت تقدمي امل�ستبه فيهم 

اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 
التي اأ�سدرت يف حق امل�ستبه فيه 
 )04( �سنوات  باأربعة  حكم  الأول 
حب�ض نافذة وغرامة مالية قدرها 
حق  يف  و�سدر  دج،   100.000
باأربعة  حكم  الثاين  فيه  امل�ستبه 
نافذة  غري  حب�ض  �سنوات   )04(
وغرامة مالية قدرها 20.000 دج 
من  الثالثة  الق�رض  ا�ستفاد  فيما 

ا�ستدعاء مبا�رض.

 �شرطة مترنا�شت توقف 05  اأ�شخا�ص يف ق�شية تكوين جمعية اأ�شرار 

الأمنية  الإجراءات  اإطار  يف 
املتخذة من قبل املديرية العامة 
لالأمن الوطني الرامية اإىل احلفاظ 
على اأمن الأ�سخا�ض واملمتلكات، 
قامت قوات ال�رضطة التابعة لأمن 
ولية اأدرار مقر وكل من اأمن دوائر 
بالتن�سيق  واأولف  رقان  فنوغيل، 
الوطني  الدرك  عنا�رض  مع 
2019 بربجمة  /04 /14 بتاريخ :
عمليات �رضطية �سخرت لها كافة 

الإمكانيات الب�رضية و املادية.
اأفاد بيان خللية الإعالم والت�سال 
مبديرية  اخلارجية  العالقات  و 
قد  كانت   ، باأدرار  الوطني  الأمن 
ن�سخة  »الو�سط«  يومية  ت�سلمت 
منها اأن العمليات التي قامت بها 
القيام  الأمنية مت خاللها  القوات 
بدوريات راكبة على م�ستوى جميع 

الأحياء ،والأماكن امل�سبوهة التي 
املنحرفني،  لبع�ض  تردد  ت�سهد 
اأمنية  و�سعيات  ت�سكيل  مت  كما 
خا�سة  خمتلفة  نقاط  على 
وخمارج  مداخل  م�ستوى  على 
اأ�سفرت  حيث  املدن،  هذه 
تنقيط 117 �سخ�ض  عن  العملية 
للتفتي�ض  واإخ�ساع 96 مركبة 

الأمني .
تعزيز  يف  �ساهمت  التي  العملية 
بني  امل�سرتك  الأمني  التن�سيق 
يف  الأثر  بالغ  لها  كان  اجلهازين 
اأعربوا  الذين  املواطنني  نفو�ض 
املبذولة  للجهود  ارتياحهم  عن 
ممتلكاتهم  حماية  اإىل  الرامية 
كل  من  ال�سخ�سية  و�سالمتهم 

�سوؤ.
�أحمد باحلاج 

�أحمد باحلاج 



م�صادر  عن  املوقع  ويقتب�س 
الرئي�س  م�صت�صار  مع  حتدثت 
قولها،  كو�صنري  غارد  الأمريكي 
اإن اخلطة تربط بني ال�صالم وبني 
التطوير القت�صادي وبني اعرتاف 
الدول العربية بـ"اإ�رسائيل" وقبول 
الو�صع الراهن تكون فيه ال�صلطة 
الفل�صطينية كنظام حكم ذاتي ل 
هذه  قالت  كما  �صيادية،  كدولة 
�صتن�رس  اخلطة  اإن  امل�صادر 
مطلع  يف  اأو  احلايل  الربيع  يف 
قالت  فيما  القريب،  ال�صيف 
جهات اأمريكية قبل اأ�صبوع، اإنها 
رئي�س  ي�صتكمل  بعدما  �صتن�رس 
حكومة الحتالل بنيامني نتنياهو 

ت�صكيل حكومته اخلام�صة.
اأوروبيني  م�صوؤولني  اأن  اإىل  ي�صار 
قالوا قبل اأيام ل�صحيفة الغارديان 
القرن”  بـ”�صفقة  ينددون  اإنهم 

الأوروبي  الحتاد  ويدعون 
لرف�صها، وقد اقتب�صت ال�صحيفة 
خارجية  وزير   25 وقعها  مذكرة 
روؤ�صاء  و�صتة  �صابق  اأوروبي 
حكومات اأوروبية �صابقون اأر�صلت 
و�صكرتريان  الأوروبي  لالحتاد 
يدعون  الناتو،  حللف  �صابقان 
القرن”  “�صفقة  لرف�س  فيها 
لدولة  تقود  ل  اأخرى  خطة  وكل 
فل�صطينية اإىل جانب "اإ�رسائيل" 
م�صرتكة  عا�صمة  القد�س  تكون 
اأي�صا  املذكرة  يف  وجاء  لهما. 
ت�صمم  اأن  الوقت  حان  قد  اإنه 
الأ�صا�صية  املبادئ  على  اأوروبا 
الإ�رسائيلي-  ال�صالم  مل�صرية 

الفل�صطيني”.
تغلغل ال�سني يف فل�سطني 

املحتلة

الأنباء،  هذه  من  وبالتزامن  هذا 
طالب ترامب نتنياهو باحلد من 
مع  املتنامية  اأبيب  تل  عالقات 

ال�صني وحذر من تبعات ذلك على 
العالقات الإ�رسائيلية الأمريكية 
 13 الإ�رسائيلية  القناة  ونقلت 
مطلعني  م�صوؤولني  عن  ذلك 
يف  بنتنياهو  ترامب  لقاء  على 
من  الـ26  يف  الأبي�س  البيت 
املوؤمتر  عقب  املا�صي  مار�س 
الذي  امل�صرتك  ال�صحايف 
العرتاف  ترامب،  خالله  اأعلن 

الإ�رسائيلية  بال�صيادة  الأمريكي 
املحتل  ال�صوري  اجلولن  على 
م�صدرين  عن  القناة  ونقلت 
قولها اإن ترامب كان مبا�رسا مع 
تعملوا  مل  “اإذا  بقوله:  نتنياهو 
ال�صيني  التغلغل  من  احلد  على 
امل�صرتك  التعاون  اإ�رسائيل،  يف 
وال�صتخباراتي  الأمني 

�صيت�رسر”.

قالت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست” الأمريكية، اإن "خطة ترامب لت�سوية ال�سراع يف ال�سرق الأو�سط التي مل 
تن�سر بعد، ولن ت�سمل دولة فل�سطينية، بل تتحدث عن حكم ذاتي"ونقل موقع “وال ” "الإ�سرائيلي"، عن 

قادة اأوروبيني يدعون دولهم لرف�سها لكونها اأحادية ومنحازة مع اإ�سرائيل �سد الفل�سطينيني.

وا�سنطن بو�ست 

ق.د

هذه تفا�صيل '�صفقة القرن'..
ال دولة فل�صطينية

فرن�سا

ما هي اأ�صباب تعقيد عملية اإخماد حريق 
كاتدرائية نوتردام؟

مذكرة ا�صتخبارات تف�صح 
فرن�صا وال�صعودية يف اليمن

ملديرية  مذكرة  اأكدت 
الع�صكرية  ال�صتخبارات 
حتت  "�صعب  بعنوان  الفرن�صية 
تهديد القنابل" اأن اأ�صلحة جوية 
وبرية وبحرية فرن�صية ت�صتخدم 
يف العدواِن ال�صعودي على اليمن 
الريا�س  باأن  املذكرة  واأظهرت 
هذه  ا�صتخدمتا  واأبوظبي 

الأ�صلحة.
طائرات  وجود  اإىل  اأ�صارت  كما 
حربية  و�صفٍن  ومدافع  ودبابات 
العدواِن  دول  بيِد  فرن�صية 
دائما  فرن�صا  ،وتدعو  ال�صعودي 
يف العلن اإىل حماية املدنيني يف 
اليمن، ويف اخلفاء ت�صلح ال�صعودية 
والمارات لقتال اليمنيني وقتلهم 
ك�صفته  ما  ب�صحب  باأ�صلحتها، 
يف  �صادرة  ا�صتخبارات  مذكرة 
"�صعٌب  عنوان  حتت  باري�س 
ن�رستها  القنابل"  تهديِد  حتت 
ال�صتق�صائية  "دي�صكلوز"  جملة 
اأ�صلحة  اأن  موؤكدة  الفرن�صية، 
احلرب  يف  ت�صتخدم  فرن�صية 

على اليمن.
اأن فرن�صا  واأ�صارت املذكرة اإىل 
وبحريا  وجويا  بريا  دعما  تقدم 
حربهم  يف  والمارات  لل�صعودية 
ثماين  ان  موؤكدة  اليمنيني،  �صد 
�صيزار  نوع  من  مدفعا  واربعني 
"نيك�صرت"  �رسكة  من  م�صنعة 
طول  على  منت�رسة  الفرن�صية 
اليمنية  ال�صعودية  احلدود 
يف  تقدمها  خالل  لت�صاندها 

الأرا�صي اليمنية.
�صجل  املعركة،  اأر�س  وعلى 
"لوكلري"  لدبابات  انت�صار 
املباعة لالإمارات يف الت�صعينات 

وخم�صني  خم�س  اوقعت  حيث 
احلديدة  معركة  يف  مينيا  قتيال 
بح�صب  املا�صي  نوفمرب  يف 
احلكومية  غري  "اأكليد"  منظمة 

الأمريكية.
اأن  املذكرة  يف  جاء  اجلو،  ويف 
ت�صعة   - الفان  مرياج  طائرات 
اىل  بال�صافة  اليمن.  يف  تعمل 
الغارات  توجيه  جهاز  ا�صتخدام 
هذه  يف  "دميوقلي�س"  الفرن�صي 
مديرية  بح�صب  اأي�صا  احلرب 
الع�صكرية  ال�صتخبارات 

الفرن�صية.
املذكرة  اأظهرت  البحر،  ويف 
ال�صنع  فرن�صيتي  �صفينتني  اأن 
البحري  احل�صار  يف  ت�صاركان 
ال�صكان  متوين  يعيق  الذي 
الالزمة،  الأ�صا�صية  باملواد 
موؤازرة  يف  اإحداهما  وت�صهم 
الأرا�صي  على  الربية  العمليات 
املعلومات  وتعار�صت  اليمنية، 
ما  مع  املذكرة  عن  ال�صادرة 
حيث  احلكومة،  به  �رسحت 
امل�صلحة  القوات  وزيرة  كانت 
باريل،  فلوران�س  الفرن�صية 
على  لي�صت  اأنها  اإىل  اأ�صارت 
فرن�صية  اأ�صلحة  اأي  باأن  علم 
فيما  ت�صتخدم يف هذه احلرب. 
الفرن�صية  احلكومة  اعتربت 
لدول  الفرن�صية  الأ�صلحة  باأن 
يف  اأكرثها  مو�صوعة  العدوان 
الأرا�صي  خارج  دفاعية  مواقع 
تابعة  مواقع  يف  اأو  اليمنية 
على  ولي�س  العدوان  لتحالف 
خط اجلبهة. مدعية بان ل علم 
لها بوقوع �صحايا مدنيني جراء 

ا�صتخدام هذه الأ�صلحة.

اإطفاء  رجل   500 نحو  اأم�صى 
اإخماد  حماولة  يف  عدة  �صاعات 
اندلع،  الذي  ال�صخم  احلريق 
كاتدرائية  يف  الثنني،  م�صاء 
الفرن�صية،  العا�صمة  يف  نوتردام 
ال�صيطرة  من  يتمكنوا  اأن  قبل 

عليه �صباح اأم�س  الثالثاء.
يف  م�صتعلة  النريان  وا�صتمرت 
كاتدرائية نوتردام التاريخية نحو 
اأن يتمكن رجال  5 �صاعات، قبل 
عليها،  ال�صيطرة  من  الإطفاء 
الفرن�صيني  اآلف  اأنظار  حتت 
وهم  جتمعوا  الذين  وال�صياح 
�صديد،  بحزن  امل�صهد  يراقبون 
�صقف  يف  اأول  النريان  وبداأت 
ت�صييدها  مت  التي  الكاتدرائية، 
قبل 855 عاما، وتخ�صع منذ العام 
املا�صي لعملية اإعادة ترميم، قبل 
اأن تنتقل اإىل اأحد اأبراجها الذي 
ال�صخمة،  النريان  بفعل  تهاوى 
وفق ما ذكرت �صحيفة "التاميز" 

الربيطانية.
ال�صقف  اأن عوار�س  واأكد خرباء 
التي  الكاتدرائية،  يف  اخل�صبية 
الزمان،  من  قرون  اإىل  تعود 
ات�صاع  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت 
ق�صري،  وقت  يف  احلريق  رقعة 
رجال  مهمة  �صّعب  ما  وهو 

الإطفاء، واأدى اندلع احلريق يف 
رجال  مهمة  تعقيد  اإىل  ال�صقف 
الإطفاء يف الو�صول اإىل م�صدره، 
التي  القرميد  اأحجار  اإن  اإذ 
اخل�صبية حتجز  العوار�س  تعتلي 
احلرارة والدخان يف الداخل، يف 
وقت كانت تعمل خراطيم املياه 

من اخلارج.
اإن"  اإن  "�صي  �صبكة  ونقلت 
الطفاء  رجل  فافر،  غريغ  عن 
مكافحة  اإدارة  يف  ال�صابق 
يف  لوي�س  �صانت  يف  احلرائق 
"كان  قوله:  املتحدة،  الوليات 
دقيقة   20 اأول  يف  جدا  وا�صحا 

اأنه �صيكون حريقا �صيئا".
الرتفاع ال�ساهق

كما �صكل علو �صقف الكاتدرائية 
حيث  الإطفاء،  لرجال  حتديا 
كمية  من  يزيد  الرتفاع  هذا  اإن 
اللهب،  ت�صعل  التي  الأك�صجني 
ارتفاع  فاإن  ذلك  عن  ف�صال 
الأرجح  على  عقد  ال�صقف 
يف  النريان  اإىل  للو�صول  اجلهود 
كوربيت،  جلني  وقال  الأعلى، 
الإطفاء  لعلوم  الأ�صتاذ امل�صاعد 
بكلية جون جاي للعدالة اجلنائية 
اإخماد  فكرة  اإن  نيويورك،  يف 

اإىل  حتتاج  اجلو  من  احلريق 
زاد  لتنفيذها، مما  الوقت  بع�س 
كوربيت  واأرجع  اللهب  األ�صنة  من 
املروحيات  ا�صتخدام  ا�صتبعاد 
ل  اأنه  اإىل  احلريق،  اإطفاء  يف 
ميكن لطائرة هليكوبرت القرتاب 
املت�صاعد  ال�صاخن  الهواء  من 
وكالة  وقالت  اللهب  األ�صنة  من 
اأي  اإن  الفرن�صية،  املدين  الأمن 
لإخماد  اجلو  من  للمياه  اإلقاء 
هيكل  ت�صعف  اأن  ميكن  احلريق 
اأ�رسار  اإىل  ويوؤدي  الكاتدرائية، 
املنطقة  يف  للمباين  جانبية 

املجاورة.
احلريق  اأن  من  الرغم  وعلى 
من  وا�صعة  م�صاحة  على  اأتى 
فرقة  قائد  فاإن  الكاتدرائية، 
جان  باري�س،  يف  الإطفاء 
الفرن�صيني  طماأن  غاليه،  كلود 
من  يت�رسر  مل  هيكلها  باأن 
بطريرك  وقال  احلريق  جراء 
اإنه  جاكني،  باتريك  الكاتدرائية، 
مت اإنقاذ تاج و�صرتة �صانت لوي�س، 
التي يعتقد اأنها تنتمي اإىل امللك 
الثاين  القرن  يف  التا�صع  لوي�س 
نقل  "مت  اأنه  غاليه  واأكد  ع�رس. 
اأغلى الأعمال من داخل الكني�صة 

اإىل مكان اآمن".

ترميم متاأخر

وحذر اخلرباء منذ �صنوات عدة، 
من اأن الكاتدرائية يف حالة �صيئة، 
وحتتاج اإىل الرتميم، يف وقت مل 
اأعمال  متويل  من  الدولة  تتمكن 

التجديد يف العقود الأخرية.
"التاميز"  �صحيفة  ونقلت 
اإن  قولهم  خرباء  عن  الربيطانية 
بقيمة  ترميم  اإىل  يحتاج  املبنى 
الدولة  لكن  يورو،  مليون   150
يورو.  مليون   40 فقط  عر�صت 
عن  تبحث  الكاتدرائية  وكانت 
التكاليف،  بقية  لتغطية  تربعات 
احلديقة  اأن  ال�صحيفة  وذكرت 
كانت  بالكاتدرائية  املحيطة 
باأكوام  مليئة  املا�صي  العام 
منها  �صقطت  التي  احلجارة 
ف�صال  الأخرية،  ال�صنوات  خالل 
من  والكثري  ال�صالمل  تهالك  عن 
اجلدران، وقال الرئي�س الفرن�صي 
�صارع  الذي  ماكرون،  اإميانويل 
حملة  اإن  احلريق،  مكان  اإىل 
اأجل  من  الأموال  جلمع  دولية 
ترميم الكاتدرائية "�صتبداأ اليوم" 
املواهب"  اأعظم  "بدعوة  ووعد 
كانت  ما  اإىل  اإعادتها  اأجل  من 

عليه.
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�صحيفة  ك�صفتها  مفاجاآت 
"التيار" ال�صودانية، ب�صاأن زوجة 
الرئي�س املعزول عمر الب�صري، 
وداد بابكر، و�صقيقه عبد اهلل، 
عا�صمة  جوبا  يف  املوجودين 
وزعمت  ال�صودان،  جنوب 
ال�صحيفة ال�صودانية، اإن "زوجة 
الرئي�س املعزول عمر الب�صري، 
وداد بابكر، و�صقيقه عبد اهلل، 
قد تقدما بطلب ملغادرة جوبا 
اإىل دبي"، وادعت اأن "حكومة 
رف�صت  ال�صودان  جنوب  دولة 
الب�صري  واأخ  بابكر  وداد  منح 
عبد اهلل اإذنا مبغادرة اأرا�صيها 
اإىل دبي، وطلبت منهما العودة 
اإىل اخلرطوم وال�صفر عربها".
"وداد  اإن  "التيار"،  قالت  كما 
قبل  جوبا  اإىل  و�صلت  بابكر 
بيوم  الب�صري  نظام  �صقوط 
و�صل  فيما  اأبنائها،  ب�صحبة 
ال�صاد�س  قبل  الب�صري  اهلل  عبد 
بع�س  للقاء  ني�صان  من 

�رسكائه".
ميان  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت 

باخلرطوم  جوبا  �صفري  دوت، 
عبد  الب�صري  "�صقيق  اإن  قال 
منذ  بجوبا  متواجدا  كان  اهلل 
اخلرطوم  و�صل  لكنه  اأيام، 
تواجد  ونفى  املا�صي،  ال�صبت 
وداد  املخلوع  الرئي�س  زوجة 
ال�صحيفة  عادت  ثم  بجوبا"، 
لتقول اإن م�صادر اأكدت لها اأن 
وداد بابكر يف جوبا واجتاهها 
مل  فيما  اخلرطوم،  اإىل  للعودة 
�صوداين حتى  اأي م�صدر  يوؤكد 
بابكر  وداد  وجود  مكان  الآن 

زوجة الرئي�س املعزول.
ال�صوداين  الدفاع  وزير  وكان 
عو�س  اأول  الفريق  املتقاعد 
اخلمي�س  اأعلن  عوف،  بن 
الرئي�س  عزل  املا�صي، 
وبدء  واعتقاله،  الب�صري  عمر 
تتحمل  لعامني  انتقالية  فرتة 
امل�صوؤولية فيها اللجنة الأمنية 
اعتربه  فيما  واجلي�س،  العليا 
ال�صودانيني،  املهنيني  جتمع 
يف  الحتجاجات  يقود  الذي 

ال�صودان انقالبا ع�صكريا.

الك�صف عن مفاجاأة قبل �صقوط الب�صري بيوم 
واحد...هذا ما فعلته زوجته و�صقيقه



عر�ض: يا�سمني �أمين / 
مركز �مل�ستقبل للدر��سات و 

�لأبحاث �ملتقدمة

التكنولوجية،  امل�ستجدات  وحول 
م�ستقبلاً  تلعبه  قد  الذي  والدور 
الدويل،  االقت�ساد  م�ستوى  على 
القومية  »امل�سلحة  دورية  ن�رشت 
 The National Interest
مايو  �سهري  عن  عددها  يف   «
بعنوان:  مقالة   2018 يونيو   /
م.  لـ«دانييل  الروبوت«  »ثورة 
امل�ساعد  االأ�ستاذ  جار�ستيان«، 
�سغل  وقد  االأمريكية،  باجلامعة 
خلل عامي 2011 و2014 من�سب 
والتكنولوجيا  العلوم  ق�سم  وكيل 
بوزارة االأمن الداخلي االأمريكية، 

ويعمل حالياًّا مبوؤ�س�سة راند.
�لتقدم �لتقني و�لعمالة:

اأن  من  مقاله  يف  الكاتب  ينطلق 
�ستُحدث  التكنولوجية  الثورة 
االإنتاج  م�ستويات  يف  طفرات 
تطور  حيث  العمل،  وفرتات 
والطباعة  اال�سطناعي،  الذكاء 
الروبوت،  االأبعاد، واأجهزة  ثلثية 
ال�سخمة  البيانات  علوم  وكذلك 
الذي  االأمر  وهو  واالإنرتنت، 
على  اآثارها  حول  ت�ساوؤالت  يثري 
ومدى  االإن�ساين،  العمل  جماالت 
بالعن�رش  االإطاحة  على  قدرتها 

الب�رشي. 
ونتيجة لهذا التطور التكنولوجي، 
ب�سوق  املتنبئني  بع�ض  اأ�سار 
العمل اإىل اأن الطفل الذي �سيولد 
وظيفة  له  تتوافر  لن   2020 عام 
، حيث �ستختفي  منا�سبة م�ستقبلاً
الوظائف التقليدية مبعايري اليوم؛ 
ا  مما �سيجعل عمل االإن�سان مرتبطاً
وب�رشوط   ، م�ستقبلاً مبهارته 
املتنبئون  وي�رشب  هو.  ي�سعها 
الوظائف  تلك  عن  االأمثلة  بع�ض 
مثل  ب�رشكات  امل�رشوطة 
 ”TaskRabbit”و  ”Uber“
حيث يحدد االأفراد عدد �ساعات 

العمل التي يرغبونها.
للتقارير  ا  وا�ستناداً للكاتب  ا  ووفقاً
االأ�سخا�ض  فهوؤالء  االقت�سادية 
تتطلب  ي�سغلون وظائف ال  الذين 
الزراعة،  مثل:  عالية،  مهارات 
�سيفقدون  اخلدمات،  وتقدمي 
ا�ستخدام  زاد  فكلما  وظائفهم، 
التكنولوجيا قل ا�ستخدام العمالة، 
وزادت االإنتاجية. وبالعودة لقراءة 
املقالة  ت�سري  الب�رشي،  التاريخ 
حدث  قد  تقني  تقدم  اأي  اأن  اإىل 
حلل  الب�رشي  لل�سعي  ا  نتاجاً كان 
االأمن  وتوفري  قائمة،  م�سكلت 
وال�سلمة وحتقيق رفاهية الب�رش. 

وعند وجود خلل يف تلك التقنيات 
كانت املجتمعات الب�رشية تتكيف 

معه، وحتله بطريقة اأو باأخرى. 
-1750( ال�سناعية  الثورة  وخلل 
التطورات  �ساهمت   )1900
البخار  اآالت  مثل  التكنولوجية، 
حتويل  يف  احلديدية،  وال�سكك 
اإىل  الزراعية  املجتمعات 
-1900( الفرتة  ويف  �سناعية، 
يف  الكهرباء  �ساهمت   )1950
ومع  االإنتاج،  معدالت  زيادة 
التكنولوجية يف  الطفرات  حدوث 
و�سل  الع�رشين؛  القرن  منت�سف 
طفرات  وحقق  للقمر  االإن�سان 
اإنتاجية هائلة. ولكن على اجلانب 
العمالة  ن�سبة  انخف�ست  االآخر 
كانت  بعدما  الزراعي  باملجال 
ت�سغل نحو 70% عام 1840، لت�سل 
اإىل 1.4% عام 2012، بينما زادت 
قطاع  ت�سغل  التي  العمالة  ن�سبة 
اإىل  لت�سل   %30 من  ال�سناعة 
38% خلل الفرتة ما بني )1840-

 %20 اإىل  و�سلت  واالآن   ،)1955
قطاع  ويف  االأمريكي.  بال�سوق 
ب�سكل  ارتفعت  فقد  اخلدمات، 
عام  يف   %80 بلغت  حتى  ملحوظ 

2010 بال�سوق االأمريكي.
فمن  جلار�ستيان  ا  وفقاً ولكن 
ال�سعب ا�ستمرار ارتفاع الن�سبة يف 
القطاع اخلدمي، الأن التكنولوجيا 
انكما�ض  يف  �ساهمت  املتطورة 
يف  املطلوبة  العمالة  حجم 
القطاعات املختلفة، وميكن مل�ض 
بالنظر  والتغري  االنكما�ض  ذلك 
�رشكتي  من  املقدمة  للخدمات 
”Uber” و”Amazon”. وينقل 
االقت�ساد  ملنتدى  تقرير  عن 
االأطفال  من   %65 اأن  العاملي 
االبتدائي  بالتعليم  امللتحقني 
وظائف  بانتظارهم  �سيكون  االآن 
وتختلف  بعد،  تخلق  مل  جديدة 

عن الوظائف التقليدية احلالية.

هناك  اأن  اإىل  جار�ستيان  وي�سري 
النخفا�ض  اأدت  عدة  عوامل 
القطاعات،  كافة  يف  العمالة 
واأجهزة  االآالت  تطور  اأن  منها 
الروبوت �ساهم يف زيادة الكفاءة، 
التحويلية  ال�سناعات  جمال  ففي 
دقيقة  مهارات  يتطلب  الذي 
اجلمع  عملية  اأتاحت  وعالية، 
والتقنيات  التكنولوجيا  بني 
املتخ�س�سة ازدهار ذلك املجال 
اأجور  انخفا�ض  وكذلك  وتقدمه، 
االإنتاج.  كفاءة  ارتفاع  مع  العمالة 
من  اأنه  من  الرغم  على  واالآن، 
انتعا�ض  اأن يحدث  غري املحتمل 
بالن�سبة  ال�سناعي  املجال  يف 
للعمالة، اإال اأنه لن ينخف�ض بنف�ض 

الدرجة التي و�سلت اإليها العمالة 
الزراعية.

تاأثري�ت عدة:

على  التقني  التطور  تاأثري  وعن 
يتحدث  اخلدمي،  النقل  �سبكة 
التقدم  اأن  عن  جار�ستيان 
الطباعة  يف  �سواء  التكنولوجي 
البيانات  علم  اأو  االأبعاد  ثلثية 
اال�سطناعي  والذكاء  ال�سخمة 
النقل  �سي�ساهم يف تقلي�ض �سبكة 
العاملية. فمع هذا التطور �ستكون 
كفاءة،  اأكرث  حملياًّا  االإنتاج  عملية 
حاجة  يف  لي�ست  فهي  وبالتايل 
�ستكون  كما  اخلارج،  يف  تتم  الأن 
ا  اأرباحاً يعني  مما  اأقل،  تكلفتها 
اأقل  ومدخرات  لل�رشكات  اأعلى 

للم�ستهلكني. 
وعلى جانب اآخر، فاإن التقدم يف 
�سي�ساهم  القيادة  ذاتية  املركبات 
يف تقليل معدل احلوادث، ويف نقل 
ميكنها  حيث  وامل�سنني،  العجائز 
اأن تنقذ نحو 1.2 مليون �سخ�ض 
اأربعون  بينهم  من  �سنوياًّا  ميوتون 
املتحدة  بالواليات  �سخ�ض  األف 
كما  ال�سيارات.  حوادث  ب�سبب 
�ست�ساهم يف حل م�سكلة الب�سائع 
كبرية  �ساحنات  تتطلب  التي 
و�سائقني للراحة، مما �سيقلل ن�سبة 
ال�ساحنات  عن  الناجتة  احلوادث 
عن  ف�سلاً  التكاليف.  و�سيخف�ض 
�ستوؤثر  املركبات  تكنولوجيا  اأن 
بال�سلب على ال�سناعات اخلدمية 
اخلدمية  املطاعم  مثل  القائمة 
على الطريق، وكذلك �ستوؤثر على 
م�ستقبلاً  فرمبا  امللكية؛  �سكل 
ب�سكلها  امللكية  �سكل  ينتهي  قد 
بالرحلة  ا  اإيجاراً وي�سبح  املعهود، 
جزئية  اأو  ت�ساركية  ملكية  اأو 
على  �سلباًا  بدوره  �سينعك�ض  مما 

الوكاالت وميكانيكي ال�سيارات.
التطور  تاأثري  املقالة  وتناولت 
البيع  �رشكات  على  التكنولوجي 
اأن  اإىل  اأ�سارت  حيث  بالتجزئة، 
االأبعاد،  ثلثية  الطباعة  تطور 
على  �سيوؤثر  لها  م�سانع  واإقامة 
اأن  من  فبدالاً  ال�رشكات،  تلك 
تذهب �سيدة اإىل متجر ما ل�رشاء 
معني،  بلون  البل�ستيك  من  اإناء 
اأن  االإنرتنت  خلل  من  فيمكنها 
يف  ترغب  الذي  ال�سكل  تختار 
طباعته  �سيتم  ثم  ومن  اقتنائه؛ 
من خلل م�سانع الطباعة ثلثية 
االأبعاد وتعبئته و�سحنه يف طائرة 
يتطلب  ذلك  وكل  طيار،  بدون 
بال�سهور  مقارنة  قليلة  �ساعات 
ا،  قدمياً حتتاجها  كانت  التي 
ويخف�ض  الوقت  �سيقلل  مما 
ويقلل  وال�سحن،  االإنتاج  تكلفة 

العمليات  اللزمة الإجراء  العمالة 
وظائف  �سيخلق  ولكنه  ال�سابقة، 
خمتلفة  مهارات  تتطلب  اأخرى 
امل�سانع  متطلبات  مع  تتلءم 
اجلديدة، وعلى النقي�ض �ست�ساهم 
�ستن�ساأ حملياًّا  التي  امل�سانع  تلك 
املتاجر  من  كبري  عدد  غلق  يف 
طويل  التخزين  على  تعتمد  التي 

االأمد. 
وتطرق جار�ستيان اإىل تاأثري التطور 
اقت�ساديات  على  التكنولوجي 
والنامية،  املتقدمة  الدول 
االقت�ساد  هيكلة  اإعادة  يف  ودوره 
العاملي. اإذ ي�سري اإىل اأنه منذ عام 
يقرب  ما  وا�سنطن  فقدت   1979
ت�سنيع  موقع  مليني  �سبعة  من 
ولكن  التكنولوجي؛  التقدم  ب�سبب 
مع ذلك ا�ستمرت وترية االإنتاج يف 
»جرنال  �رشكة  فمثلاً  الت�ساعد، 
موتورز« فقدت ثلث العاملني فيها 
منذ عام 1970 والذي يقدر بنحو 
زادت  ذلك  ومع  عامل،  األف   600
قطاع  َفَقَد  كما  االإنتاج.  معدالت 
العاملني  من  كبرية  ن�سبة  التعدين 
على  االعتماد  زيادة  ب�سبب  به 
التي  التكنولوجية  التعدين  طرق 
العمالة.  من  اأقل  ا  قدراً تتطلب 
ا لدرا�سة �سادرة عن جامعة  ووفقاً
اأ�سل  من   %47 فنحو  اأك�سفورد، 
702 مهنة حالية معر�سة للنتهاء 
بف�سل  املتحدة  الواليات  داخل 

التقدم التكنولوجي.

حمدد�ت �لتنب�ؤ:

عوامل  اإىل  جار�ستيان  ي�سري 
بها  اال�ستدالل  ميكن  وحمددات 
اأو  الوظائف  با�ستمرارية  للتنبوؤ 

، وهي كالتايل: انتهائها م�ستقبلاً
كونه  حيث  من  العمل  طبيعة   -1
روتينياًّا اأو يتطلب االإبداع واإعمال 

العقل.
حتول  التي  املعوقات  ن�سبة   -2
اخلا�سة  الربجميات  تطوير  دون 
لوظيفة  وحتويلها  الوظيفة،  بتلك 
ذلك  و�سيختلف  اأتوماتكية، 

باختلف الزمن ومدى تطوره.
العمل على توفري  3- قدرة �سوق 
وهل  منا�سبة،  باأجور  عمالة 
اأم  ا  اأجراً اأقل  التكنولوجيا  �ستكون 

�ستفوق العمالة الب�رشية.
�سيجنيها  التي  الفوائد   -4
الوظائف  جعل  من  العمل  �سوق 
االإنتاج،  زيادة  مثل:  اأتوماتيكية، 
اأ�رشع،  بدرجة  امل�سكلت  وحل 

وخف�ض التكلفة، ورفع الكفاءة.
اأن  على  التكنولوجيا  قدرة   -5

حتل حمل العقل الب�رشي.
ويتحدث البع�ض عن اأنه بالرغم 
ت�ساهم  قد  التكنولوجيا  اأن  من 

كبري  عدد  على  الق�ساء  يف 
فاإنها  الروتينية،  الوظائف  من 
ذات  وظائف  خلق  يف  �ست�ساهم 
فرن�سا  اأخرى. فمثلاً يف  طبيعة 
الق�ساء  يف  االإنرتنت  �ساهم 
وظيفة  األف   500 نحو  على 
ا، ولكنه  خلل خم�سة ع�رش عاماً
 1.2 نحو  خلق  املقابل  يف 
واأجج  جديدة،  وظيفة  مليون 
املربجمني  لوجود  احلاجة 
ق�سمت  وقد  واالإح�سائيني. 
العمال  »االإيكونوم�ست«  جملة 
لفئتني، وهما: فئة ذات مهارات 
وحتتاج  عالية  واأجور  عالية 
مثل:  واالبتكار،  العقل  الإعمال 
وكبار  املعماريني  املهند�سني 
ذات  اأخرى  وفئة  املديرين. 
مهارات منخف�سة واأجور متدنية 
مثل: عمال النظافة واملطاعم.

انق�سام  اإىل  الكاتب  واأ�سار 
م�ستقبل  حول  املحللني 
يرى  تيارين،  اإىل  الوظائف 
�سيفقد  م�ستقبلاً  اأنه  اأولهما 
اأجهزة  لتحل  وظائفهم  الب�رش 
اأما  كلياًّا،  حملهم  الروبوت 
االأمر  اأن  اإىل  في�سري  ثانيهما 
املجتمعات  واأن  تدريجياًّا  �سيتم 
التغريات  مع  وتتلءم  �ستتطور 
ال  لذا  احلديثة،  التكنولوجية 
اإك�ساب  ملحاولة  العمل  من  بد 
اجلديدة،  املهارات  الب�رش 
املتغريات  مع  اللجئني  ودمج 
املتقدمة  للدول  التكنولوجية 

ليلتحقوا باأ�سواق العمل.
ولكن ماذا لو ق�ست التكنولوجيا 
وظيفة  مليار   1.2 نحو  على 
وبالتايل 14.3 مليار دوالر كانت 
�ستظهر  هنا  من  كاأجور،  تدفع 
احلاجة لتبني ا�سرتاتيجيات اأكرث 
قوة ملواجهة االآثار ال�سلبية، وقد 

خل�سها الكاتب يف التايل:
اأجهزة  على  �رشيبة  فر�ض   -1
الروبوت: كما اقرتح بيل جيت�ض 
ثم  ومن  االأوروبي،  واالحتاد 
ال�رشائب  تلك  ا�ستخدام عوائد 
وتدريبهم  العمال  كفاءة  رفع  يف 
على مهارات جديدة اأو تعوي�سهم 
على االأ�رشار التي �ستلحق بهم، 
الأنها  لها  انتقادات  هناك  ولكن 
والتطور  االبتكار  عملية  �ستعيق 

التكنولوجي.
ن�سبة  العمل:  هيكل  تطوير   -2
التي تعمل  الب�رش هي  قليلة من 
والبحثية،  الفكرية  باملراكز 
تعمل  العظمى  والغالبية 
بالوظائف الروتينية، لذا فتدريب 
تلك العمالة على التفكري وطرح 
حلول نقدية مبتكرة للم�سكلت 
�ستكون  املجتمع  �ستواجه  التي 

خطوة فعالة.
3- الرتكيز على عمليات البحث 
املجاالت  �سيما  ال  والتطوير: 
البحثية الطبية املتعلقة بتح�سني 
على  والق�ساء  الب�رشي،  اجلني 
ومواجهة  املتوطنة  االأمرا�ض 
جتنب  اأو  النا�سئة،  االأمرا�ض 
الطبيعية،  الكوارث  خماطر 
وهو ما �سي�ساهم يف حتقيق منو 

جمتمعي وتنمية ب�رشية.
من  جزءاًا  ال�رشكات  حتميل   -4
بحيث  امل�ستقبلية:  امل�سئولية 
ال ين�سب م�سار ال�رشكات الكلي 
اجلزئية  املنفعة  حتقيق  على 
هناك  �ستكون  ولكن  واالأرباح، 
م�سئولية اأكرب جتاه املجتمع عن 
اأن�سطتها  طريق تركيز جزء من 
مما  املجتمعية  التنمية  على 
تنمية  على  كبري  اأثر  له  �سيكون 

. اال�ستثمارات م�ستقبلاً
قومية  ا�سرتاتيجية  تطوير   -5
تركز على م�ستقبل �سوق العمل: 
جماالت  بدعم  ذلك  و�سيكون 
العمل  قطاعي  بني  التعاون 
كافة  ملواجهة  والعام،  اخلا�ض 
واالجتماعية  االقت�سادية  االآثار 
التي  واالأمنية  وال�سحية 
التي  العمالة  على  �ستنعك�ض 
على  وعلوة  وظائفها.  �ستفقد 
ما �سبق فيجب دعم تدخل الدولة 
الأنه يف حال ترك االقت�ساد كلياًّا 
يف يد القطاع اخلا�ض؛ ف�سيئول 
ذلك لنتائج وخيمة على العمالة 

. م�ستقبلاً
على  الكاتب  ي�رش  اخلتام،  ويف 
من  الهدف  لي�ض  اأنه  تاأكيد 
غري  جمتمع  خلق  التكنولوجيا 
الرغم  وعلى  متكا�سل.  عامل 
من اأن التكنولوجيا قد تزيح من 
الوظائف  من  العديد  طريقها 
اأنها  اإال  احلالية،  التقليدية 
�ست�ساهم يف خلق وظائف عمل 
خمتلفة  مهارات  تتطلب  اأخرى 
ينبغي اال�ستعداد لها من االآن من 

قبل الدولة والقطاع اخلا�ض.
�ست�ساهم  التكنولوجيا  اأن  ويوؤكد 
الب�رشية  املجتمعات  تغيري  يف 
الق�سري  املدى  على  و�سلوكها 
يف  �ست�ساهم  كما  والبعيد. 
من  العديد  على  الق�ساء 
للوظائف،  التقليدية  االأ�سكال 
دور  لها  �سيكون  ا  حتماً ولكنها 
ورفع  االأفراد،  حياة  حت�سني  يف 
معدالت اخلدمات وجودة ال�سلع 
املقدمة لهم. ف�سلاً عن اأنها قد 
خماطر  من  التقليل  يف  ت�ساهم 
اخلطاأ الب�رشي، ومع هذا ينبغي 
و�رشورة  �سلبياتها  من  احلذر 

العمل من االآن ملواجهتها. 

م�ساهمة�لأربعاء  17   �أفريل  2019  �مل��فـق  ل11 �سعبان 1440هـ 8
ث�رة �لروب�ت:

حدود تاأثري التطور التكنولوجي 
يف هيكلة االقت�ساد العاملي

ا يف حياة �ل�سع�ب �لي�مية،  ا وحي�ًيّ باتت �لتكن�ل�جيا تلعب دوًر� هاًمّ
حيث �ساهمت يف رفع معدلت �لإنتاج، ويف تغيري �أمناط معي�ستهم 
بدرجة متز�يدة. ويف �لآونة �لأخرية، �سغل �لذكاء �ل�سطناعي 

و�لدور �لذي تلعبه �لروب�تات �هتمام �لكثريين، خا�سة ح�ل 
تاأثري�تها على �لعمالة �لب�سرية، و�لدور �لذي قد تلعبه م�ستقبًل.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : خملوف م�سعود حم�سر ق�سائي لدى حمكمة �سيدي حممد ، اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر 

 الكائن مقره ب 06 �سارع �سريف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662.31.42.68
 maitre،messaud،mokhlouf@gmail.com : لربيد اللكرتوين

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع  عقار باملزاد العلني 
املادة : 748 من ق.اإ.م.اإ

لفائدة : بلهو�ري ذهبية باعتبارها �أم
�ل�ساكنة باحلي �جلنوبي �أفلو 

�ملرخ�ص لها �لت�رصف يف مناب �لق�رص 01/ �سهلي يحي 02/ �سهلي لطيفة 
مبوجب رخ�سة بالت�رصف يف �أمو�ل قا�رص �ل�سادر عن رئا�سة حمكمة بئرمر�در�ي�ص بتاريخ 2017/08/02 رقم �لرتتيب 17/4655 �لذي يرخ�ص لل�سيدة بلهو�ري ذهبية �لت�رصف يف 
مناب �لق�رص �ملتعلق بالعقار و هي �ل�سقة �لكائنة بنب عكنون �سارع كاد� طريق بن عكنون رقم �لعمارة ب طابق 02 ملك ل �لقا�رص �سهلي يحي �ملولود يف 2006/09/11 بربج �لكيفان 

�بن عي�سى و بلهو�ري ذهبية و �لقا�رص �سهلي لطيفة �ملولودة يف 2007/08/18 بربج �لكيفان �بن عي�سى و بلهو�ري ذهبية .
بناء� على �سهادة نقل �مللكية �ملحررة من طرف �ملوثقة �لأ�ستاذة بن عوف ن�سرية �ملوؤرخة يف 2017/04/06 حتت رقم 71 و �لتي تفيد متلك للقا�رصين �سهلي يحي لطيفة ملنابات 

عقارية بهذ� �لعقار 
بناء� على �سهادة بيع عقار م�سهر بتاريخ 2017/07/30 حتت رقم 65 جملد 540 

بناء� على �سهادة �سلبية �ل�سادرة عن �ملحافظة �لعقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/09/28
بناء� على بطاقة عقارية �سادرة عن �ملحافظة �لعقارية ببوزريعة بتاريخ 2017/12/07 

بناء� على م�ستخرج جدول �ل�رصيبة �لعقارية �ل�سادر عن �ملديرية �جلهوية للخزينة �لعمومية ، خزينة بلدية بن عكنون بتاريخ 2017/10/08
بناء� على حم�رص �إيد�ع قائمة �رصوط �لبيع باملز�د ملناب �لق�رص �سهلي يحي ، �سهلي لطيفة يف �ل�سقة �ل�سكنية �ملودعة لدى �أمانة �سبط حمكمة بئرمر�در�ي�ص بتاريخ 2019/03/24 

حتت رقم 019/19 
يوم  �لعرت��سات  جل�سة  �لذي مت مبوجبه حتديد  و   2549 رقم  2019/03/28 حتت  بتاريخ  بئرمر�در�ي�ص  رئا�سة حمكمة  عن  �ل�سادر  �لإعرت��سات  جل�سة  بتحديد  �أمر  على  بناء� 

2019/05/02 على �ل�ساعة 10:30 �سباحا مبحكمة بئرمر�د ر�ي�ص قاعة جل�سات �لبيوع �لعقارية .
تعيني �لعقار : 

 B لعقار م�ساع و �ملتمثل يف : �أماكن ذ�ت �ل�ستعمال �ل�سكني كائنة باإقليم بلدية بن عكنون د�ئرة بوزريعة ولية �جلز�ئر �سارع م�سطفى خالف رقم 03 بن عكنون �جلز�ئر ، عمارة�
�لطابق �لثاين من �لعمارة ذ�ت �مللكية �مل�سرتكة ، تتكون من 04 غرف ، مطبخ ، حمام و مرحا�ص و لو�حق م�ساحتها �لجمالية قدرها مائة و �إحدى ع�رص مرت� مربعا و ثمانية و 
ت�سعون دي�سمرت� 111،98 و ن�سبة 57 جزء من �للف 57/1000 من �لأجز�ء �مل�سرتكة ت�سكل �لقطعة رقم 22 ح�سب �جلدول �لو�سفي للتق�سيم �مل�سهر بتاريخ 1986/02/12 حجم 253 

رقم 64 ق�سم 15 جمموعة ملكية رقم 10 
وقد حدد �ل�سعر �لفتتاحي ب : 130.972.27 دج مائة و ثالثون �ألف و ت�سعمائة و �إثنان و �سبعون دينار جز�ئري و 27 �سنتيم 

تقدم �لعرت��سات �إىل رئي�ص حمكمة بئرمر�در�ي�ص 03 �أيام على �لأقل قبل جل�سة �لعرت��سات 
 ميكن �لطالع على قائمة �رصوط �لبيع باأمانة �سبط �ملحكمة �أو مبكتب �ملح�رص �لق�سائي .

 املح�سر الق�سائي

الو�سط:2019/04/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
رقم : 43/2018

و�سل اإيداع ملف
جتديد جمعية ولئية

�سفر   18 يف  �ملوؤرخ   06/12 رقم  �لقانون  مبقت�سى 
باجلمعيات  �ملتعلق   2012 يناير   12 ل  �ملو�فق   1433

، مت هذ� �ليوم : 
2018/06/13�لإيد�ع ملف جتديد جمعية ذ�ت �سبغة 

ولئية: 
�سيدي  �لدينية مل�سجد  �للجنة   «  : ت�سمية �جلمعية   -

�ل�سيخ » بلدية �لأغو�ط
بلدية  �ل�سيخ  �سيدي  م�سجد   : �لجتماعي  �ملقر   -

�لأغو�ط
�ملودع : طاهر �ستالة 

- �لوظيفة يف �جلمعية : رئي�ص �للجنة
الوايل  

الو�سط:2019/04/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية تامنغ�ست

دائرة تني زواتني
بلدية تني زواتني

م�سلحة التنظيم و ال�سوؤون العامة
مكتب اجلمعيات و النتخابات 

الرقم :       /17
و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية

ذات طابع اجتماعي
مبقت�سى �لقانون رقم 06/12 �ملوؤرخ يف 18 �سفر 1433 

�ملو�فق ل : 12 جانفي 2013 �ملتعلق باجلمعيات ، 
جمعية  بتاأ�سي�ص  �لت�رصيح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم 

بتاأ�سي�ص جمعية ذ�ت طابع �جتماعي

جمعية حي تني الهوى تني زواتني

يرت��سها �ل�سيد )ة( : عقباوي �سيد�تي 
�لكائن مقرها : حي تني �لهوى تني زو�تني

الو�سط:2019/04/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س 

ق�ساء اجللفة
حي غري�سي عبد الغني عني و�سارة

الهاتف : 0555.29.41.43/0776.81.42.34

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع 
مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

طبقا للمادة 748 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية
ممثلة  �جللفة  مديرية  �أ  ذ  �ص  للو�سط  �لغاز  و  �لكهرباء  توزيع  �رصكة   : من  بطلب 

مبديرها 
�لكائن مقرها : �جللفة   )د�ئن حاجز( 

)حمجوز  بنهار  بلدية  �ل�رص�سو  منطقة   : �ل�ساكن   / �رزقي  بن  م�سطفى  خلوي   : �سد 
عليه(

مبقت�سى �لأمر رقم 13/295 �ل�سادر بتاريخ : 2013/12/25 عن �ل�سيد رئي�ص حمكمة 
عني و�سارة و �لقا�سي باحلجز �لتنفيذي على �لعقار �ملتمثل يف �سكن فردي يقع بحي 
�ملقر�ين بناية 71 رقم 61 مبدينة عني و�سارة �جللفة يتكون من 03 غرف و مطبخ و حمام 
و مرحا�ص و 02 بهو م�ساحة �لعقار �لجمالية تبلغ 116 م2 ، حدوده كالتايل : �رصقا : 

طريق ، غربا: ملك �لدولة ، �سمال : طريق ، جنوبا : بن زرقة كمال .
يعلن �لأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�رص ق�سائي لدى �خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء �جللفة باأنه 
مت تاأجيل جل�سة �لبيع باملز�د �لعلني لتاريخ 2019/05/09 بقاعة �جلل�سات رقم 02 على 

�ل�ساعة )14:00( �لثانية م�ساء� 
وحدد �ل�سعر �لفتتاحي لبيع �لعقار ب 4.559.600.00 دج ) �أربعة ماليني و خم�سمائة 

و ت�سعة و خم�سون �لف و �ستمائة دينار جز�ئري.
�ملح�رص  مبكتب  �أو  حمكمة  �سبط  باأمانة  �لبيع  �رصوط  قائمة  على  �لطالع  ميكن  و 

�لق�سائي 

مالحظة : مع انقا�س ع�سر الثمن الأ�سا�سي طبقا لن�س املادة 754 من ق ا م ا

الو�سط:2019/04/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مكتب الأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة

حي غري�سي عبد الغني عني و�سارة

الهاتف : 0555.29.41.43/0776.81.42.34

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط البيع 

طبقا للمادة 748 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية 
بطلب من ورثة حقا�ص �لهادي بن �لعلو�ين و هم �أرملته طيبي فاطمة بنت �أحمد ��سالة عن نف�سها و نيابة عن �أبنائها �لق�رص 

حقا�ص ر�سو�ن عبد �جلليل 
�لعنو�ن : عني و�سارة ولية �جللفة 

�سد : ورثة �ملرحوم حقا�ص �لهادي بن �لعلو�ين و هم �أبناوؤه : حقا�ص ر�سيد ، حقا�ص حممد �أمني ، حقا�ص خليدة ، حقا�ص 
م�سعود ، حقا�ص توفيق ، حقا�ص عادل حقا�ص نور �لدين ، حقا�ص زهية ، حقا�ص �أحالم ، حقا�ص �سهى ، حقا�ص ميمونة 

�لعنو�ن : بعني و�سارة 
ورثة و�لده حقا�ص �لعلو�ين بن �لباهي و هم : حقا�ص �أحمد ، حقا�ص حممد ، حقا�ص ب�سري ، حقا�ص جمال ، حقا�ص فطيمة 

، عديقة ، حقا�ص حورية �لعنو�ن : بلدية �حلامة ولية خن�سلة 
�ل�رصة  �سوؤون  ق�سم  : 18/00355 عن  �لفهر�ص  رقم  رقم �جلدول 18/01877   2018/03/12 : بتاريخ  �ل�سادر  للحكم  وتنفيذ� 
حمكمة عني و�سارة جمل�ص ق�ساء �جللفة و �ملمهور بال�سيغة �لتنفيذية �ل�سادرة بتاريخ : 2018/09/26 حتت رقم : 2018/566 

عن رئا�سة �أمانة �سبط �ملحكمة 
 : �لرتتيب  رقم   2019/01/14  : بتاريخ  و�سارة  عني  حمكمة  �سبط  كتابة  لدى  �ملودعة  �لبيع  �رصوط  قائمة  على  بناء�  و 

19/00036
يعلن �لأ�ستاذ : مالكي توفيق حم�رص ق�سائي لدى حمكمة عني و�سارة �خت�سا�ص جمل�ص ق�ساء �جللفة .

عن بيع �لعقارين �لتاليني : �لعقار �لو�قع بحي هو�ري بومدين مدينة عني و�سارة ولية �جللفة مكون من طابق �أر�سي يحتوي 
على �سبعة غرف و مرحا�ص و م�ستودع م�ساحته �لجمالية 560 م2 و�قع باملجموعة 88 مكرر من خمطط �لتجزئة مدينة 
عني و�سارة ح�سب عقد �لبيع �ملوؤرخ يف 2003/11/09 حتت رقم 2003/1271 �ملحرر مبعرفة �لأ�ستاذ نحاد حممد �مل�سهر 
باملحافظة �لعقارية بعني و�سارة بتاريخ 2003/12/22 حجم 22 رقم 25 يحدد �ل�سعر �لفتتاحي للمز�يدة مببلغ 25.704.900 

دج خم�سة وع�رصون مليون و �سبعمائة �لف و �أربعة �لف و ت�سعمائة دينار جز�ئري 
�لعقار �ملعد لل�سكن �لو�قع بحي ديدو�ص مر�د مقاطعة رقم 14 رقم 02 عني و�سارة يتكون من حملني جتاريني م�ساحتهما على 
�لتو�يل 19.79 م2 و 16.31 م2 و م�ستودع م�ساحته  36 م2 ز�ئد مطبخ و حمام و مرحا�ص و قاعة �ل�ستقبال و غرفتني و فناء 
م�ساحته �لجمالية 258.61 م2 ينتمي ملجموعة عر�ص رقم 88 مبوجب عقد �سهرة موؤرخ يف 1997/08/14 فهر�ص رقم 97/884 
مبعرفة �لأ�ستاذ حممد �رص�بر و �مل�سهر باملحافظة �لعقارية حا�سي بحبح بتاريخ 1997/09/21 حجم 32 رقم 28 يحدد �ل�سعر 

�لفتتاحي للمز�يدة مببلغ 19.600.000 دج ت�سعة ع�رص مليون و �ستمائة �لف دينار جز�ئري 
�رصوط �لبيع : �إ�سافة �إىل �ل�رصوط �لو�ردة يف قائمة �لبيع ، فاإن �لر��سي عليه �ملز�د يتحمل �لأعباء �لقانونية مبا فيها دفع 
حال �نعقاد �جلل�سة خم�ص �لثمن و �مل�ساريف و �لر�سوم و �حلقوق �مل�ستحقة ، و بدفع �ملبلغ �لباقي يف �أجل 08 �أيام �ملو�لية 
لر�سو �ملز�د باأمانة �سبط �ملحكمة ، و على �لر�غب يف �ملز�يدة �لطالع على قائمة �رصوط �لبيع مبكتب �ملح�رص �لق�سائي 

�ملبني �أعاله �أو بكتابة �سبط �ملحكمة 
و لالإعالم فاإن جل�سة �لبيع باملز�د �لعلني �ملحدد بتاريخ 2019/03/21 قد �أجلت جلل�سة 2019/04/25 بقاعة �جلل�سات رقم 02 

على �ل�ساعة �لثانية م�ساء و ميكن �لطالع على قائمة �رصوط �لبيع باأمانة �سبط �ملحكمة �أو مبكتب �ملح�رص �لق�سائي 
�ثباتا لذلك و حتت �سائر �لتحفظات حررنا هذ� �ملح�رص للمخاطب �لكل طبقا للقانون .



د.�أحمد لطفي �شاهني

اإ�رضاب  ت�سميته  مت  الإ�رضاب 
وتقزمي  اختزال  وهذا   2 الكرامة 
يف  كبري  اإ�رضاب   30 من  لأكرث 
املعتقالت ال�سهيونية فهو لي�س ثاين 
اإ�رضاب واإمنا هو اإ�رضاب من  اأهم 
ال�سهيوين  الإ�رضابات لأن الحتالل 
احلمراء  اخلطوط  كل  جتاوز 
اأبناء  مع  اإن�ساين  الال  التعامل  يف 
مئات  وهناك  الفل�سطيني  ال�سعب 
الإ�رضابات وهناك اإ�رضابات فردية 

اأ�سطورية جتاوزت 120 يوم
املعتقلني  لعدد  تقزمي  كذلك هناك 
بكثري   األف   12 من  اأكرث  فالعدد 
وبلغة  ب�سيطة  ح�سابية  وبعملية 
عام  خالل  معي  لحظوا  الرقام 
2018  فقط ح�سب اإح�ساءات هيئة 
الأ�رضى متت )6489(  حالة اعتقال 
منهم  اداري  اعتقال   988 حوكم  و 
جتديد  ومت  وق�ساة   ومدراء  اأطباء 
عام  يف  اإداري   اعتقال  اأمر   599

2018 فقط
الإح�سائيات  من  اأي�سا  وهناك   
م�سابني  معتقل   1800 ال�سابقة  
باأمرا�س مزمنة و  19 حالة مر�سية 
الع�سكرية  امل�ست�سفيات  يف  خطرية 
وبانتظار  رعاية  بال  ال�سهيونية 
�رضطان  حالة  و25  ال�ست�سهاد 
و  عالج  اأي  تتلقى  ول  مكت�سفة 
ترتبع  خا�سة   احتياجات  ذوي   41
اجلعابي�س  اإ�رضاء  راأ�سهم  على 
اىل  عادية  ان�سانة  من  حتولت  التي 
احتياجات خا�سة  وت�سوهات خلقية 
وحروق بالغة وحتتاج اىل 8 عمليات 
�سبه  ال�سكل  اىل  لتعود  جراحية 
الطبيعي ورغم ذلك حوكمت 11 �سنة 
دون  طفل   1063 من  اكرث  هناك  و 
�سن ال 18  عام  وحوايل 140 امراأة 
وفتاة واكرث من 38 �سحفي و 6 نواب 
ت�رضيعي وحوايل 50 حمامي اعتقل 
الزيارات  او  الرتافع  اأثناء  بع�سهم 
عمداء  لقب  يحملون  معتقال   48 و 
باملوؤبدات  حمكومون  الأ�رضى 
و12  �سنة   20 من  اأكرث  وام�سوا 
معتقال يحملون لقب اأيقونات لأنهم 
ام�سوا اأكرث من 30 �سنة و 56 حترروا 
يف �سفق �ساليط واعيد اعتقالهم يف 
الدولية  للمواثيق  �سارخة  خمالفة 
عرب  غزة  قطاع  من  معتقال   191 و 

املعرب او ال�سيادين مت اعتقامل خالل 
عام 2018  واإذا اأردنا ال�ستمرار يف 
حيث  يطول  فاحلديث  الرقام   لغة 
اأن هناك  �رضح اأحد قادة الحتالل 
�سجن يحمل الرقم 1391 وهو �سجن 
�رضي فيه عدد هائل من املعتقلني 
الفدائي  راأ�سهم  وعلى  املفقودين 
ال�سهيدة  زميل  �سكاف  يحيى 
والذي  املغربي  دلل  الفدائية 
�سنة   40 اعتقال  �سنوات  جتاوزت 
ويدعي الحتالل انه ل يعرف مكانه 
 ) اإك�س   ( ا�سم  عليه  يطلقون  بينما 
وزلت  القادة  حماقات  بع�س  لكن 
ال�سنتهم تك�سف لنا احلقيقة وكذلك 
يعتقل  الحتالل  فان  الرقام  بلغة 
فل�سطيني   30 وباملتو�سط  يوميا 
معتقل   900 يعني  يوم    30 �رضب 
الن�سف  عن  الفراج  يتم  �سهريا 
مثال بغرامات او بعد ال�رضب يتبقى 
بداية  منذ  �سهريا  معتقل   4500
الحتالل  اأ�سيب  حيث   2019 العام 
ال�سهيوين بال�سعار �سد الفل�سطينيني 
خا�سة بعد ان مت �سم دولة الحتالل 
التابعة  ال�سالم  حفظ  قوات  اىل 
دولة  ا�سيفت  وبعد  املتحدة  لالأمم 
القانوينة  اللجنة  اىل  الحتالل 
والتي  املتحدة  المم  يف  ال�ساد�سة 
العامل  حتكم  التي  القوانني  ت�سيغ 
الحتالل  دولة  �رضعنة  مت  وبالتايل 
دوليا ثم ناأتي نحن نطالب املجتمع 
م�سوؤولياته  وحتمل  بالتدخل  الدويل 
املتحدة  المم  من  بيانات  فت�سدر 
ومنظمة  العاملية  ال�سحة  منظمة  و 
الحمر  وال�سليب  الدولية  العفو 
الدويل و و و ....  الخ  وكلها نف�س 
 ( عن  فقط  يعربون  حيث  الكلمات 
الدويل نحن  اأيها املجتمع    ) القلق 
اآ�سفون لأننا ن�سبب لكم القلق ونعتذر 
ابنائنا  ب�رضاخ  اأزعجناكم  فقد  لكم 
ال�سهيونية  املعتقالت  يف  وبناتنا 
وم�سانعنا  بيوتنا  انهيار  و�سجيج 
يف  وم�ساجدنا  ومدار�سنا  ومزارعنا 
ال�سهيونية...  ال�سواريخ  اطنان  ظل 
اأيها املجتمع الدويل الأعوج الأعرج  
يجب اأن تعلم اأن ع�رضات الآلف من 
اكرث من  داخل  يعي�سون  �سعبنا  اأبناء 
ظروف  يف  و�رضية  علنية  �سجن   20
ل ميكن لعقل ب�رضي اأن يت�سورها .. 
ان تعلموا ان مئات املعتقلني  يجب 
مرت  انفرادية  زنازين  يف  يقبعون 

ول  توا�سل  ل  رطبة  معتمة  مربع 
يفقدوا  ان  بهدف  حياة  ول  تعليم 
املحتل  يعاندون  لكنهم  عقولهم 
وال�سماء...   الأر�س  بخالق  ويتعلقوا 
واأدعوكم اإىل جتربة البقاء يف غرفة 
�ساعة  ن�سف  ملدة  مغلقة  معتمة 
اأن   ... تتخيلوا مدى املعاناة   حتى 
ممنوعون  الفل�سطينيني  املعتقلني 
الدينية  �سعائرهم  ممار�سة  من 
ف�سالة  م�سيحيني  اأو  م�سلمني  �سواء 
واأي  ممنوعة  واجلماعة  اجلمعة 
،والتعليم  ممنوعة  م�سيحية  �سعائر 
�سمحوا  ولو  ممنوع  والتلفاز  ممنوع 
به يكون قنوات خم�س�سة من طرف 
اإدارة ال�سجن ول اأريد اأن اأتو�سع يف 
ويكفي  التعامل  الالن�سانية يف  �رضح 
اأن تعلموا اأن الزيارة التي ن�س عليها 
هنا  تكون  ال�رضائع  وكل  القانون 
اإل  عرب �سبك 2 �سم مربع ل ي�سمح 
لأطراف الأ�سابع بالتالم�س وتخيلوا 
حجم النكد الذي ي�سيب الم عندما 
املعتقل  ابنها  عناق  عن  تعجز 
املعتقل  ي�سيب  الذي  القهر  وحجم 
اأمه  دمعة  م�سح  عن  يعجز  عندما 
اأين   ... ال�سغري  طفله  احت�سان  اأو 

ال�سمري الن�ساين ؟؟؟
املنظمات  على   الواجب  من  اإن 
لها  يكون  اأن  )ال�سكلية(  الدولية 
يف  حقيقي  ودور  فاعلية  اأكرث  دور 
يف  لكنها  الدولية  ال�رضعية  حماية 
الواقع �رضعية عرجاء تن�سف القاتل 
معتدي  �سهيوين  جندي  لأم  وت�سمح 
الفل�سطينية  املقاومة  لدى  اأ�سري 
الأمم  اأمام  الإعالم  على  بالظهور 
العامل  ل�ستعطاف  والبكاء  املتحدة 
ترى  اأن  قبل  متوت  اأن  تخاف  لأنها 
ابنها بينما تتجاهل هذه املنظمات 
الأمهات  اآلف  العاملي  والإعالم 
القهر  قتلهن  التي  الفل�سطينيات 
واحل�رضة على اأبنائهن املعتقلني منذ 
اأكرث من 70 �سنة م�ست على احتالل 
يجب  ل  كما  الفل�سطينية  الأرا�سي 
)215( �سهيداً  من  اأكرث  اأن  نن�سى  اأن 
ارتقوا داخل ال�سجون ومئات اآخرون 
اإ�سابتهم  ب�سبب  منها  بعد خروجهم 
باأعرا�س واأمرا�س غام�سة ولكم ان 
والوجع  والمل  القهر  حجم  تتخيلوا 
الفل�سطينيني  لمهات  واملعاناة 
ا�ست�سهد  او  اعتقل  بع�سهن  التي 
اأبنائها  ولكن الإعالم عموما ل  كل 

يغطي هذه اجلوانب ول يركز عليها
ا�ستطاعت   هل  هنا  اأت�ساءل  واإنني 
اإىل  ت�سل  اأن  ال�سهيونية  الأم  تلك 
الأمم املتحدة بنف�سها ؟؟ اأم اأ هناك 
حثيثة  �سهيونية  اإعالمية  جهودا 
بالوقوف  لها  �سمح  دويل  وتواطوؤ 
والكالم حتت علم ال�رضعية الدولية 
ال�سماح  مت  اأنه  لدرجة  العرجاء 
اتوبي�س  يحملوا  باأن  لالحتالل 
املكان  ذات  يف  ويعر�سوه  متفجر 
واأمام حمكمة لهاي بينما لو فعلها 
غريهم فلن ي�سمحوا له و�سيقال عنه 
خمرب واإرهابي  ولكن تت�سافر دوما 
مع  دوما  ال�سهيوين  اللوبي  جهود 
خلدمة  اإخال�س  وبكل  املا�سونية  
اأر�س  على  القائمة  الحتالل  دولة 

لي�ست لهم.
اأن الواجب علينا جميعا نحن العرب 
دور  لنا  يكون  اأن  والفل�سطينيني 
احل�سا�سة  ق�سايانا  كل  يف  جوهري 
واملعتقلني  القد�س  راأ�سها  وعلى 
كامل  وحترير  احلقيقية  والعودة 
الرتاب الفل�سطيني ولنتذكر دوما اأن 
حزبية  ول  مو�سمية  لي�ست  ق�سايانا 
واإمنا هي ق�سية حياة اأو موت و اأن 
ال�رضاع  هذا  يف  نكون  ل  اأو  نكون 
ال�سيا�سي  العقائدي  احل�ساري 
التعليمي  التنموي  الع�سكري  المني 

املعقد جدا جدا 
مثقفني  جميعا  منا  املطلوب 
واإ�سالمية  وطنية  وقوى  ومعلمني 
داخل  �ساملة  اإ�سرتاتيجية  نتبنى  اأن 
وي�ستطيع   املحتلة  الأر�س  وخارج 
وكل من  العروبة  واأبناء  �سعبنا  اأبناء 
الن�سال  ميار�س  ان  معنا  يت�سامن 
واحدة  مرة  الهادئ  الراقي  ال�سلمي 
اأ�سبوعيا عن طريق تظاهرة حا�سدة 
ت�سامنية  يافطات  �سلمية متاما مع 
العامل  عوا�سم  كل  يف  �سعبنا  مع 
ل  ال�سعب  هذا  اأن  العامل  لتذكري 
يزال يطالب بحقوقه التي مل ي�سرتد 
منها �سيء ولتذكري الأجيال القادمة 
اأر�س وكيان وحقوق  فنحن  اأن لهم 
�سنة    70 مرور  رغم  نن�سى  ولن  مل 
مهما  الزمن  طال  مهما  نن�سى  ولن 
بيننا  و�سيخرج من  الجيال  تعاقبت 
الثورة  ويجدد  ي�سعل  من  فرتة  كل 
الأر�س  وخارج  داخل  الفل�سطينية 
�سعبنا  اثبت  ولقد  املحتلة  العربية 
الفل�سطيني مرارا وتكرارا انه قادر 

كان  اذا  املعادلت  كل  قلب  على 
واحد  هدف  على  ومتحدا  موحدا 
القد�س  ابناء  ان  العملي  والدليل 
ثباتهم  بعد  البطولة  متكنوا مبنتهى 
خلع  من  وليايل  ليام  واعت�سامهم 
الحتالل  فر�سها  التي  البوابات 
لغة  ال  معه  ي�سلح  ل  الذي  اجلبان 
اقوياء  كنا  فكلما  العك�سي  التنا�سب 
ومتحدين ومتفاهمني كلما خ�سع لنا 
امامنا  وتراجع  وان�سحب  الحتالل 
رغم قلة امكانياتنا و�سلمية ا�ساليبنا 
واين  الع�سكرية  قوته  جربوت  امام 
الحتالل  قاد  احد  ان  هنا  اذكر 
وال�سفة  غزة  احتالل  عن  قال 
النكبة 1967 انها كانت  و�سيناء عام 
توحيد  اىل  ادى  ا�سرتاتيجي  خطاأ 
العرب  وتوحيد  كليا  الفل�سطينيني 
امل�رضية  ال�سلطات  ان�سحاب  بعد 
والأردنية من غزة وال�سفة  وان دولة 
اخلطاأ  ذلك  ثمن  دفعت  الحتالل 
 1973 عام  اولها  كان  ومرات  مرات 
 1989 عام  الوىل  النتفا�سة  ثم 
الن�سحاب  قرار  يكن  مل  ولذلك 
هو  وامنا  ع�سوائيا  غزة  قطاع  من 
لت�سحيح  بعناية  مدرو�سة  خطة 
النق�سام  جاء  ثم  اخلطاأ  ذلك 
بعد  خطاهم  لي�سحح  الفل�سطيني 
40  �سنة ولقد �رضح قادة الحتالل 
بكل و�سوح اأن النق�سام الفل�سطيني 
وانهم  �سهيونية  م�سلحة  هو 
الأبد  اىل  النق�سام  ببقاء  مهتمني 
لالدعاء  ذلك  ا�ستغالل  وا�ستطاعوا 
بعدم وجود �رضيك فل�سطيني �سالح 
ان  لدرجة  للتفاو�س  او  لل�سالم 
الحتالل ال�سهيوين ق�سم املعتقلني 
منف�سلني  ق�سمني  اإىل  الفل�سطينيني 
ا�ستباكهم   من  خوفه  بحجة  متاما 
ي�ستثمر  الحتالل  ان  الواقع  ولكن 
اأبناء  بني  الفجوة  ليو�سع  الفر�س 
املعتقلني  ومينع  الواحد  ال�سعب 
التخطيط  من  الفل�سطينيني 
وخارج  داخل  ملقاومته  امل�سرتك 

املعتقالت
ان  يجب  ل  ني�سان   17 تاريح   ان    
يوما  ول  لالحتفال  يوما  يكون 
لنتذكر اأن اأكرث من مليون فل�سطيني 
�سجون  يف  العتقال  بتجربة  مّروا 
ملحا�سبة  يوم  هو  بل  الحتالل 
الن�سالية  امل�سرية  وتقييم  الذات 
اخفقنا  واأين  جنحنا  اين  ومعرفة 

ويجب ان يكون يوما وطنيا بامتياز 
الذين  الأبطال  لهوؤلء  احرتاما 
�سجون  يف  اعمارهم  �سمعات  ذابت 
الحتالل ال�سهيوين  وان يكون يوما 
اجلهود  وتوحيد  الوطنية  للوحدة 
حتت  املحتلة  الر�س  لإ�سعال 
املحاور  كل  يف  ال�سهاينة  اقدام 
ا�رضاب  واخطر  اقوى  ان  ولنتذكر 
كان  الفل�سطينيني  املعتقلني  خا�سه 
 20 ملدة  فقط  وكان   1992 عام 
كل  ان  وقتها  جناحه  و�سبب  يوما 
�ساركت  الفل�سطيني  ال�سعب  فئات 
وكان  الحتالل  �سد  الفعاليات  يف 
يف  جدا  مهم  دور  ال�سعبي  للزخم 
املعتقلني  مطالب  وحتقيق  دعم 
الن  واملطلوب  الفل�سطينيني 
مطالب  لتحقيق  لي�س  �سعبي  زخم 
الحتالل  �سجون  داخل  املعتقلني 
وامنا لجبار الحتالل على الفراج 
ل  فنحن  ا�ستثناء  بال  جميعا  عنهم 
فنادق  اىل  ال�سجون  حتويل  نريد 
الكاملة  احلرية  نبحث عن  نحن  بل 
حيا  الفل�سطيني  والن�سان  لالر�س 

وميتا
علينا ان ن�سحح اخلطاب العالمي 
من  بدل  معتقل  لفظ  ن�ستخدم  وان 
لفظ ا�سري وراجعوا مقايل املن�سور  
بعنوان ) الفرق بني املعتقل وال�سري ( 
واذا فهمنا هذا الفارق جيدا �سيكون 
الحتالل  مطالبة  با�ستطاعتنا 
وفقا  املعتقلني  ذوي  على  بالنفاق 
اموال  ولي�س �رضقة  الدويل  للقانون 
م�سمى  حتت  الفل�سطيني  ال�سعب 
ان  ون�ستطيع  املقا�سة  او  القتطاع 
نرفع ق�سايا �سد الحتالل وان كنت 
ول  املنظمات  هذه  بعدالة  اثق  ل 
ولكن  قراراتها  فعالية  ول  جديتها 
 : يقول  القدمي  الفل�سطيني   املثل 

الطلقة التي ل ت�سيب تعمل دو�سة 
مقومات  بدعم  ن�ستمر  ان  علينا 
مواجهة  يف  البطل  �سعبنا  �سمود 
�سجلت  ولقد  ال�سهيوين   الحتالل 
الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة 
عندما  وتاريخيا  م�رضفا  موقفا 
الفل�سطينية  القيادة  عاندت 
على  و�سممت  الحتالل  قرارات 
�رضف خم�س�سات  ذوي املعتقلني  
لأن  الفل�سطينيني...   وال�سهداء 
�سهداوؤها  حترتم  ل  التي  المة 

ومعتقليها هي امة لن تنت�رض  

تد�ولت كل وكالت �لأنباء يف �لعامل خرب �إ�شر�ب �ملعتقلني �لفل�شطينيني عن �لطعام 
ملدة ثمانية �أيام و�أجمع �جلميع �أن عدد �ملعتقلني 6 �آلف و�لبع�ض يقول 5 و�لبع�ض 

يقول عدة �آلف ومت تعليق �لإ�شر�ب موؤقتا بناء على �تفاقية ت�شمنت وقف ت�شغيل 
�أجهزة �لت�شوي�ض مع وقف ن�شب �أجهزة ت�شوي�ض جديدة على �لهو�تف وتركيب �أجهزة 

هو�تف عمومية يف �شجون �لحتالل بحيث ت�شتخدم ثالثة �أيام �أ�شبوعيًا بالإ�شافة 
�إىل �إعادة �ملعتقلني �إىل �أق�شامهم و�إنهاء حالة �لعزل وتخفي�ض قيمة �لغر�مات �ملالية" 

وكذلك يف مرحلة لحقة ووفق �لظروف �لأمني �شيتم �إلغاء منع �لزيارة �ملفرو�ض 
على مئات �ملعتقلني، ورفع �لعقوبات �جلماعية، �لتي فر�شتها �إد�رة �ملعتقالت منذ عام 

2014، وتوفري �ل�شروط �لإن�شانية لهم خالل تنقالتهم بني �ل�شجون

على هام�ض  17 �أفريل

يوم الأ�سري الفل�سطينى
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وح�سب بيان �سدر عن احلركة الأ�سرية 
للأنباء"  نت  "وكالة قد�س  عليه  اطلعت 
الأ�سرية  احلركة  بني  الإتفاق  ت�سمن 
اأجهزِة  :"اإزالُة  الحتلل  �سجون  واإدارة 
وحتييدها،  امل�رسطنة  الت�سوي�س 
احلركة  تاريخ  يف  مرة  لأول  واملوافقة 
هاتف  تركيب  على  وال�سجون  الأ�سرية 
اأينما  ال�سجون  اأق�سام  كافة  عمومي يف 
ق�سية  يحمُل  فل�سطيني  اأ�سري  تواجد 

وطنه."
الأو�ساع  اإعادةُ   ": الإتفاق  ت�سمن  كما 
اإىل  ال�سجون  اأق�سام  كافة  يف  احلياتية 
ما كانت عليه قبل تاريخ 2019/2/16م، 
وهي بدايُة الأحداث التي رافقت تركيَب 
وماتلها  امل�رسطنة  الت�سوي�ِس  اأجهزِة 

من اإجراءاٍت عقابية وا�سعة."
من  جملٍة  :"حتقيُق  الإتفاق  وي�سمل 
حياة  تلم�ُس  التي  الإن�سانية  املطالب 
الأ�رسى وعلى راأ�سها ما يخ�س الأ�رسى 

املعزولني و خروجهم من العزل."
بيانها  يف  الأ�سرية  احلركة  وقالت 
ال�ستعداد  و�سع  يف  ونحن  "�سرناقُب 
عليه)..(ال�سجاُن  التفاق  مت  ما  تنفيَذ 
ظن،  ح�سن  مو�سع  ول  ثقة  حمَل  لي�س 
التفاق  مت  ملا  ال�سجاُن  تنكر  واإن 
�سيلم�سه  وما  �سرياه  ما  فردنا  عليه، 
تنته  مل  "املعركُة  باأن  واقعا"،موؤكدة 
ما  تنفيذ  هي  الأ�سعب  فاملرحلة  بعد، 

مت التفاق عليه"..

وفيما يلي ن�س البيان:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الوطنية  احلركة  عن  �سادر  بيان 
�سجون  داخل  الأ�سرية  الفل�سطينية 

الحتلل
 )َكْم ِمْن ِفئٍَة َقِليلٍَة َغلَبَْت ِفئًَة َكِثرَيًة ِباإِْذِن 

اِبِريَن( ُ َمَع ال�سَّ ِ ۗ َواهلَلّ اهلَلّ

اأبناء �سعبنا الفل�سطيني العظيم ...
مازال �سعبُنا يوؤكُد على اإرادِة اخلل�س، 
ويكتُب  الجناز،  تلو  الجناَز  ويراكُم 
لياأخَذ  املخل�سني،  باأنَفا�ِس  تاريَخه 
احلِق  فهرميُة  احل�سارات،  بني  مكانتَه 

لتنق�ُس مادام اأهلُُه مطالبني به...
الأ�سرية  الوطنية  احلركة  يف  اإننا  

تت�سدى  ن�ساليٍة  ل�سياغِة خطٍة  تداعينا 
اأُريَد  التي  امل�سبوقِة...  غرِي  للهجمة 
وكافُة  كِل حقوقنا  من خللها م�سادرةُ 
على  الدَم  ثمنَها  دفعنا  التي  مكت�سباتنا 

مداِر �سنوات ..
واأكدنا من خلِل بياننا الأول لعام 2019 
اأننا اأماَم حرٍب حقيقيٍة ومنظمٍة تقوُدها 

دولُة الحتلِل بكافِة اأركاِنها ..
واملكت�سبات  احلقوِق  م�سادرةُ  فبداأت 
واقتحاُم الأق�ساِم وقمُع الأ�رسى وكانت 

النتيجُة 1٥0 اإ�سابًة يف �سجِن عوفر،
م�رسطنة  ت�سوي�ٍس  اأجهزِة  تركيُب  ثم 
داخَل ق�سم 4 يف �سجن النقب، مما دَق 
ناقو�َس اخلطر ُتاه حياتنا.... وحاولنا 
ا�ستدارك  خمتلفٍة  وبطرٍق  جاهدين 
نتيجٍة  دوَن  ولكن  ال�سجان  مع  الأمِر 

تُذكر اأماَم ا�ستعلئه ...
وهمجيِته  بغطر�سته  ال�سجاُن  ومتادى 
�سجن  يف   7 ق�سم  لأ�رسى  نقله  بعَد 
به  ركَب  وقد   ،  1 ق�سم  اإىل  رامون 
اأجهزَة الت�سوي�س امل�رسطنة وقاَم بقمع 
مما  بوح�سيٍة  عليهم  والإعتداء  اإخواننا 
بعد  بينهم  اإ�سابًة   ٥0 عن  مايزيُد  اأوقَع 
كخطوٍة  الغرف  كافة  بحرق  قاموا  اأن 
اأرواَحهم من  احتجاجيٍة دفاعيٍة حتمي 

املوت البطيء لهذه الأجهزة ..
الفعل  هذا  اأن  ال�سجاَن  اأبلغنا  وهنا 
مع  التعامل  طبيعَة  �سيغرُي  الإجرامي 
من  نزَف  الذي  الدَم  اأن  و  املرحلة 
اإخواننا �سيتم الرُد عليه من نف�س جن�س 
العمل ... فكان الفدائُي اإ�سلم و�ساحي 
الكرامة  و�سوِن  ال�سيم  لرِد  ال�سباُق  هو 
ور�سِم ملمح مرحلٍة جديدٍة يف فر�س 

�رساع الإرادات ..
تقديَر  اأخطاأ  اأنه  عدونا  اأدرك  وهنا 
املوقف تاهنا واأيقَن اأن �سعارنا الذي 
على  لتفاو�س   .. واقعا  �سار  حملناه  

ن�سبة الكرامة فهي ل تتجزاأ ..
ويف موازاة هذه الأحداث كنا قد اأعددنا 
الإ�رساب  خلطوة  ال�ساملة  اخلطة 
الكرامة   معركة   .. الطعام  املفتوح عن 
 2019/4/8 يوم  يف  بداأَ  والذي   ..  2
احلواِر  جلاِن  وممثلي  روؤ�ساِء  بدخول 

للهيئات القيادية املعلومة لديكم ..
وقد بداأ احلواُر مع ال�سجان منُذ الأحد 
�سلفه  واأماَم   2019/4/7 املا�سي 
 2 الكرامة  معركة  بدَء  اأعلنَا  ومراوغته 

يوم الثنني 4/8 ...

يف  خللها  من  �رسنا  تكتيكية  وبخطوة 
م�سارين ..

الول ۗاحلوار.. لنيل حقوقنا.....
كلما  الإ�رساب  دائرة  الثاينۗتو�سيع 

تعنت ال�سجان اإن اقت�ست احلاجة ..

وا�ستئنف احلواُر يوم الثلثاء 4/9 على 
ال�سورى  وكانت  الذكر  اآنفة  القاعدة 
الكُل  �سارك  حيُث  �سعاُرنا  الداخلية 
احلوار  واأجواِء  القرارات  يف  العتقايُل 

الداخلي ...
 واإننا يف هذا ال�سياق نوؤكد على ما يلي 

:
وعرفان  وفاء  كلمَة  ن�سجُل   ..    -  1
للدماِء الزكيِة التي طيبْت �سحراَء وطننا 
يف  لإخواننا  النقب  �سجِن  يف  ال�سليب 
ق�سم 4، وق�سم 1 يف �سجن رامون، فقد 
اأن  العظيمة  الت�سحيات  هذه  علمتنا 
الف�سيلة  اأ�سا�ُس  هي  والكرامَة  احلريَة 

وحٌق اإن�ساين لميكن التفريط به.
الأ�سيل  املوقف  عالياً  نثمُن   ..   -  2
لغزة، �سعباً وقيادًة، على وحدة امل�سري 
لكل  وربطهم  باأفعالهم  ظهرت  التي 
العادلة،  بق�سيتنا  املرحلة  تفاهمات 
يف  احلياِة  مواقَف  التاريُخ  ين�سى  فلن 
احلروُف  عجزت  وقد  املوت،  حلظات 

عن وفاء هذا الدين لهم.
ال�سفة  يف  لأهلنا  مو�سوٌل  و�سكُرنا 
يف  ولأهلنا  املحتل  والداخل  املحتلة 
اأردفونا  الذين  العامل  ولأحرار  ال�ستات 
زمن  يف  نظرُيها  قل  ودعماً  م�ساندًة 

الرتاجع.
3 -   .. اإننا يف احلركة الأ�سرية حتركنا 
يحمينا  ودرعا  �سندا  لنا  اأن  نعلُم  ونحن 

بعد اهلل، وهو مقاومتُنا البا�سلة وغرفتُها 
امل�سرتكة، واإننا نو�سي كَل �سعبنا واأمتنا 
التي  املقاومة  هذه  على  احر�سوا  اأن 
�رسبنا ب�سيفها عندما وقَع علينا �سلُف 
يف  املجزرة  ليلة  يف  وجربوته  عدونا 
�سجن النقب، فقد جاء الرُد وا�سحا من 
غزة العزة يف قلب الكيان، واإننا با�سم كل 
الأ�رسى نحيي مقاومتنا البا�سلة حامية 
وحامية  الفل�سطيني  الوطني  م�رسوعنا 

املظلومني واملقهورين وال�سعفاء
للأ�سقاَء  �سكرنا  عظيَم  نقدُم    -  4
امل�رسيني على دورهم الرائد يف ن�رسة 
والعمل  الفل�سطيني،  �سعبنا  ق�سايا 
وفاء  مل�سة  فهي  عنا،  الظلم  رفع  على 

�َستُحفُظ يف تاريخنا
مع  اتفاق  اإىل  التو�سَل  نعلُن   ..    -  ٥
ماانتف�سنا  خلله  من  يُحَقُق  ال�سجان 
الت�سوي�س  اأجهزِة  اإزالُة  وهو  اأجله  من 
واملوافقة   ... وحتييدها  امل�رسطنة 
الأ�سرية  احلركة  تاريخ  يف  مرة  لأول 
وال�سجون على تركيب هاتف عمومي يف 
كافة اأق�سام ال�سجون اأينما تواجد اأ�سري 

فل�سطيني يحمُل ق�سية وطنه.
يف  احلياتية  الأو�ساع  اإعادةُ   ..   -  6
كافة اأق�سام ال�سجون اإىل ما كانت عليه 
بدايُة  وهي  2019/2/16م،  تاريخ  قبل 
اأجهزِة  تركيَب  رافقت  التي  الأحداث 
من  وماتلها  امل�رسطنة  الت�سوي�ِس 

اإجراءاٍت عقابية وا�سعة.
املطالب  من  جملٍة  حتقيُق   ..   -  7
الأ�رسى  حياة  تلم�ُس  التي  الإن�سانية 
الأ�رسى  يخ�س  ما  راأ�سها  وعلى 

املعزولني و خروجهم من العزل.
و�سع  يف  ونحن  نراقُب  �سوف    -  8

عليه،  التفاق  مت  ما  تنفيَذ  ال�ستعداد 
مو�سع  ول  ثقة  حمَل  لي�س  فال�سجاُن 
مت  ملا  ال�سجاُن  تنكر  واإن  ظن،  ح�سن 
وما  �سرياه  ما  فردنا  عليه،  التفاق 

�سيلم�سه واقعا.
9 -  .. املعركُة مل تنته بعد، فاملرحلة 
الأ�سعب هي تنفيذ ما مت التفاق عليه، 
فل تنزلوا عن جبل الن�رسة وترتكوا ثغر 

امل�ساندة لنا، وهذه ثقتُنا بكم.
10 -  .. اإننا نتوجُه بالتحيِة ملوؤ�س�ساتنا 
العاملة يف خدمة ق�سايا الأ�رسى وجميع 
املوؤ�س�سات الإعلمية املحلية والدولية 
على دورها الطليعي واملتقدم يف حمل 
جرائم  وف�سح  اآلمنا  وتخفيف  همنا 

املحتل بحقنا ..

اأن  حقنا  من   ... العظيم  �سعبنا  اأبناء 
نفخَر بانتمائنا لكم، ومن واجبنا 

فما   لوفاِئكم،  الوطِن  حتيَة  نوؤدي  اأن 
قامت البلُد اإل باأهلها.....

اإخوانكم .. احلركة الوطنية الفل�سطينية 
الأ�سرية يف �سجون الحتلل

اإن �سيا�سية الإهمال الطبي بحق الأ�رسى 
مل  ممنهجة،  اإجراءات  عرب  تت�ساعد 
ت�ستثن اأي فئة من الأ�رسى، وا�ستخدمت 
حاجة الأ�رسى املر�سى للعلج اأداة من 
يف  حقهم  و�سلبهم  منهم  النتقام  اأجل 
�سنوات  مدار  وعلى  ال�سحية،  الرعاية 
الأ�رسى  موؤ�س�سات  تابعت  م�ست 
اإىل  و�سلت  التي  احلالت  من  املئات 
الطبية  ملفاتهم  اأغلقت  فيها  مراحل 
بذريعة عدم وجود علج لها، ويف كثري 
ا�ست�سهادهم،  اإىل  النهاية  يف  اأدى  منها 
الأ�سري  يكون  اأن  بعد  عنهم  الإفراج  اأو 
املري�س قد و�سل اإىل مرحلة ا�ستع�سى 

تقدمي العلج.
ويتخذ الإهمال الطبي عدة اأوجه اأبرزها 
اإجراء  اأو  العلج  من  الأ�سري  حرمان 
الفحو�س الطبية، اأو و�سعه على لئحة 
النتظار قد ت�سل لأ�سهر اأو �سنوات، اأو 
ت�سخي�س الأمرا�س بعد فرتات طويلة، 
دفعوا  الذين  اجلرحى  اإىل  اإ�سافة 
املدنية  امل�ست�سفيات  من  نقلهم  ثمن 
العلج  ا�ستكمال  قبل  املعتقلت  اإىل 

اللزم.
العن�رسية  للقوانني  ·        ت�رسيع 

املتطرفة تاه املعتقلني

الحتلل  �سلطات  ا�ستخدمت 
لفل�سطني  احتللها  منذ  الإ�رسائيلي 
و�سلبها  �سكانها  وتهجري   1948 عام 
لإحكام  العن�رسية  القوانني  للأر�س 
الفل�سطيني،  الإن�سان  على  �سيطرتها 
واأ�سبح القانون اأداة م�سلّطة على رقاب 
الفل�سطينيني، ومل تكتِف بذلك؛ بل اأقامت 
املحاكم الع�سكرية وما تزال حتديداً يف 
ولتكمل   ،1967 عام  املحتلة  الأرا�سي 
اإىل  الفل�سطينيني  اأخ�سعت  �سيطرتها، 
عّدة منظومات قانونية، فالفل�سطينيون 
الذين يعي�سون يف الأرا�سي املحتلة عام 
الإ�رسائيلي  للقانون  يخ�سعون   ،1948
تفر�س  فيما  بالإ�رسائيليني،  اخلا�ّس 
جملة من الأوامر الع�سكرية على ال�سفة 
الغربية، اأما املقد�سّيون فهم ورغم اأنهم 
الإ�رسائيلي،  املدين  للقانون  يخ�سعون 
اإل اأن تليات العن�رسية ميكن قراءاتها 
مع املقد�سي، وهذا ل يعني اأن اإن�سافاً 
مناطق  باقي  يف  اأحداً  يطال  عدلً  اأو 
ال�سفة، اأو حتى على فل�سطينيي اأرا�سي 

عام 1948.
الأ�رسى  لت�سمل  الأداة  هذه  وامتدت 
الحتلل  معتقلت  يف  الفل�سطينيني 
من  ل�سيل  تعر�سوا  الذين  الإ�رسائيلي، 
م�ساريع القوانني والقوانني الإ�رسائيلية 
لك�رس  �سلبهم حقوقهم وحماولة  بهدف 
الأمر  وهذا  عليهم،  وال�سيطرة  اإرادتهم 
مع  بالتمدد  اآخذ  بل  باجلديد  لي�س 
ت�ساعد اليمني يف احلكومات الإ�رسائيلية 
املتعاقبة، وكان منها واأ�سّدها اإجرامية، 
على  علوة  الأ�رسى،  اإعدام  م�رسوع 
 )14( �سن  دون  الأطفال  قانون حماكمة 
ودون  اجل�سدي  التفتي�س  وقانون  عاماً، 

وجود �سبهات.
�رسقة  قانون  فهو  اآخرها،  اأّما 
التحرير  منظمة  تدفعها  التي  الأموال 
الأ�رسى  لعائلت  الفل�سطينية 
وال�سهداء، وقد مت اإقرار قانون احتجاز 
لل�سلطة  املالية  امل�ستحقات  من  جزء 
الفل�سطينية خلل العام 2018 مبا يوازي 
حجم املخ�س�سات التي تدفع كاإعانات 
مت  والتي  وال�سهداء،  الأ�رسى  لعائلت 
تقديرها بواقع مليار ومئة مليون �ساقل 
�سنوياً، وقد حمل القانون عنوان "خ�سم 
دعم  ب�سبب  الفل�سطينية  لل�سلطة  اأموال 

الإرهاب".

اأكدت احلركة الوطنية الفل�سطينية االأ�سرية يف �سجون االحتالل "االإ�سرائيلي"، م�ساء االإثنني، التو�سل اإىل اإتفاق مع اإدارة �سجون االحتالل يحقق 
املطالب التي انتف�ست من اأجلها يف معركة "الكرامة 2".

م.�س 

الأول مرة يف تاريخ احلركة االأ�سرية وال�سجون

املوافقة على تركيب هاتف عمومي يف كافة الأق�سام ..
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اأعربت الأمانة العامة للتجمع الفل�سطيني 
ال�ستات عن مباركتها لنت�سار  و  للوطن 
�سجون  اإدارة  )جلدهم(  على  الأ�رسى 
يف  حقوقهم  من  جزء  بنزع  الحتلل 

معركة "الكرامة الثانية".
العام  الأمني  �رسمي  حممد  وطالب 
ال�ستات  و  للوطن  الفل�سطيني  للتجمع 

املوؤ�س�سات الدولية احلقوقية اأن متار�س 
ال�رسى  له  يتعر�س  ملا  �سلحياتها 
من  ال�رسائيلي  الحتلل  �سجون  يف 

اإ�ستهداف وا�سح  .
عن  �سدر  بيان  يف  ال�رسمي  طالب  كما 
الفل�سطيني  للتجمع  العامة  الأمانة 
الأ�سري  يوم  مبنا�سبة  ال�ستات  و  للوطن 

الفل�سطيني )17 ني�سان( الأمم املتحدة و 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر بال�سغط 
اتاه  �سيا�ستها  لوقف  اإ�رسائيل  على 
الأ�رسى، واأن تكون ق�سية الأ�رسى �سمن 

ملفات حمكمة اجلنايات الدولية   .
الأ�سري  يوم  ذكرى  تاأتي   " ال�رسمي  وقال 
يخو�س  بينما  العام  هذا  الفل�سطيني 

اأ�رسانا البوا�سل معركة العزة و ال�سموخ 
الدرو�س  يقدمون  هم  و  الكرامة  و 
باأ�ساليب  لق�سيتهم  الوفاء  و  الوطنية 

ن�سالية راقية ".
الأ�سري  يوم  "ياأتي  كما  واأ�ساف 
الفل�سطيني  �سعبنا  اأبناء  و  الفل�سطيني 
موؤامرة  يواجهون  ال�ستات  و  الوطن  يف 

اإجها�س  و  الفل�سطينية  الق�سية  ت�سفية 
دولته  اإقامة  الفل�سطيني يف  �سعبنا  حلم 
عا�سمتها  و  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
باجراء  مطالبا   ،" ال�رسيف  القد�س 
الإنق�سام  لإ�سقاط  ال�سامل  حوار وطني 

املدمر و اإ�ستعادة الوحدة الوطنية   .
العامة  بالأمانة  "اإننا  ال�رسمي  وقال 

ال�ستات  و  للوطن  الفل�سطيني  للتجمع 
يوم   ذكرى  اعتزاز  و  فخر  بكل  نحيي 
اأ�رسانا  هوؤلء  الفل�سطيني  الأ�سري  
اأ�رس  و  ال�سابرة  اأ�رسهم  و  الأبطال 
ال�سهداء الأ�رسى املحجوزين يف مقابر 
ين�سالوا   الذين   اأ�رسانا  هوؤلء  الأرقام 

من اأجل احلرية و الكرامة  ."

التجمع الفل�سطيني للوطن و ال�ستات يبارك انت�سار الأ�سرى



م�سعود  حا�سي  نادي  متكن 
من  الطائرة  للكرة  �سيدات 
الق�سم  اإىل  ال�سعود  حلم  حتقيق 
املقابلة  يف  فوزه  بعد  املمتاز 
الرتك  عني  فريق  �سد  النهائية 
والتي   0 بنتيجة 3 مقابل  وهران 
ال�سبت  اأطوارها  كانت قد جرت 
املتعددة  بالقاعة  الفارط 
ح�سبما  ببومردا�س  الريا�سات 
واأجرى  النادي،  اليوم  اأفاد 
خالل  مقابالت  عدة  الفريق 
يف  الأوىل  تعد  التي  م�ساركته 
مناف�سات  يف  الريا�سي  م�سواره 
للمو�سم  الثاين  الوطني  الق�سم 
جمموعة  اجلاري  الريا�سي 

الو�سط  ، بعدد 12 مقابلة ذهاب 
و اإياب، حيث �سمن له هذا الفوز 
الثمني على عني الرتك  ال�سعود 
اإىل الق�سم املمتاز، ويعترب بذلك 
اأول فريق يتاأهل اإىل هذا الق�سم 
، كما �رصح  من منطقة اجلنوب 
رئي�س النادي: »ياأتي هذا التتويج 
التي  اجلبارة  املجهودات  ثمرة 
بذلها طاقم التدريب و الالعبات 
مو�سم  بعد  النادي  وم�سريي 
وكانت   ، و�ساق  �سعب  ريا�سي 
املن�سود«  احللم  حتقيق  نتيجته 
ي�سيف ال�سيد عبد الغاين جلواح 
الريا�سي  النادي  هذا  وياأمل 
الن�سوي ال�ساعد يف الإ�ستفادة من 

ل�ستقبال  مالئمة  ريا�سية  قاعة 
مناف�سيه من خارج الولية، وكذا 
الفريق  ملنا�رصي  املجال  ف�سح 
ذكر  مثلما  املقابالت،  حل�سور 

املتحدث.
اأن  ال�سدد  هذا  يف  واأ�ساف 
حاليا  جتري  النادي  مقابالت 
م�سعود  بحا�سي  »اإرارة«  بقاعتي 
ورقلة  ب�سواحي  الروي�سات  و 
اأن القاعة الريا�سية  على اعتبار 
ت�ستويف  ل  م�سعود  بحا�سي 
لإجراء  املطلوبة  ال�رصوط 
نا�سد   كما  وطنية،  مناف�سات 
قطاع  م�سوؤولو  باملنا�سبة  جلواح 
ورقلة:  بولية  والريا�سة  ال�سباب 

لت�سجيعه  ماديا  النادي  »تدعيم 
النتائج  من  املزيد  حتقيق  على 
الإيجابية على امل�ستوي الوطني 
و الدويل، �سيما واأن النادي يتوفر 
كبرية  خربة  لديهن  لعبات  على 
وبع�سهن يلعنب يف �سفوف الفريق 
نادي  فاإن  لالإ�سارة  الوطني«. 
الطائرة  للكرة  م�سعود  حا�سي 
�سيدات الذي اأ�س�س يف 2015 يتم 
متويله يف الوقت احلايل وبن�سبة 
املوؤ�س�سة  طرف  من  حمدودة 
وبلدية  للجيوفيزياء  الوطنية 
حا�سي م�سعود التي تتكفل باأعباء 

التنقالت .
وكاالت

عي�شة ق.

العا�سمة  اإىل  التنقل  و�سمان 
اأريحية  يف  املقبل  الأ�سبوع 
ل�سمان العودة اإىل الديار بتاأ�سرية 
مناف�سة  من  النهائية  املباراة 
ال�سيدة الكاأ�س، ويدرك الالعبون 
اأهمية جتاوز عقبة �سباب بلوزداد 
يف  حظوظهم  رفع  اأجل  من 
الذي  اللقب  على  بقوة  التناف�س 
يغيب عن خزائنهم وهم الذين ل 
ميلكون طيلة تاريخ الفريق �سوى 
لقبني للبطولة الوطنية، وهو الأمر 
الذي يجعل الفريق يت�سبث باآماله 
اإىل  اللقب  هذا  اإ�سافة  اأجل  من 

خزائنه.
ويتخّوف الطاقم الفني من عاملي 
الإرهاق والتعب التي قد توؤثر على 
الت�سكيلة �سلبا بعد خو�س مباراة 
الأ�سبوع  نهاية  التون�سي  الرتجي 
نهائي  ربع  اإياب  �سمن  املن�رصم 
رابطة اأبطال اإفريقيا ومل يعودوا 
اإىل ار�س الوطن �سوى 48 �ساعة 

فقط قبل موعد اللقاء اأمام �سباب 
بلوزداد، الأمر الذي يهدد بالتاثري 
اللياقة البدنية لأ�سبال  �سلبا على 
لفان  ديني�س  الفرن�سي  املدرب 
يلعب مباراة م�سريية بعد  والذي 
القارية  املناف�سة  من  الإق�ساء 
�سفحتها  الالعبون  طوى  والتي 
الت�سالح  يف  �سوى  يفكرون  ول 
املو�سم  واإنقاذ  اأن�سارهم  مع 
و�سوف  الكاأ�س،  ال�سيدة  بلقب 
توا�سل  اليوم  مواجهة  تعرف 
خذير  بلقا�سمي،  الثالثي  غياب 
املقابل  يف   ، رحماين  واحلار�س 
من  العمري  علي  �سيد  تعافى 

الإ�سابة و�سيكون جاهزا للقاء.
يف املقابل، يعول �سباب بلوزداد 
ايجابية  نتيجة  ت�سجيل  على 
التاأهل  تاأ�سرية  بن�سف  والعودة 
عا�سمة  من  النهائي  مباراة  اإىل 
يعول  حيث  املعلقة،  اجل�سور 
املدرب عبد القادر عمراين على 
املعنويات العالية لأ�سباله من اأجل 
موا�سلة �سل�سلة النتائج اليجابية 

الن�سف  خالل  يحققونها  التي 
الثاين من املو�سم الكروي احلايل 
والذي �سجلوا خاللها عودة قوية 
ويوا�سلون  الوطنية  البطولة  يف 
اإىل  البقاء،  بتحقيق  الت�سبث 
ال�سيدة  لقب  ا�ستعادة  جانب 
العام  يف  اأحرزوه  الذي  الكاأ�س 
م�سوارا  يوؤدون  الذي  وهم   2017
رائعا وتف�سلهم 180 دقيقة فقط 
الأ�سمى،  الهدف  حتقيق  عن 
واحد  لقب  يف�سلهم  واأنه  خا�سة 
للكاأ�س من اأجل اللتحاق بالرقم 
بثمانية  املتوجني  لعدد  القيا�سي 
العا�سمة،  احتاد  من  لكل  القاب 
وفاق �سطيف ومولودية اجلزائر، 
على  الفني  الطاقم  ويعول 
بدنيا  والتعب  الإرهاق  ا�ستغالل 
مناف�سه  لعبو  منه  يعاين  الذي 
اليوم  مواجهة  ت�سيري  اأجل  من 
نحو  الطريق  وتعبيد  ل�ساحله، 
من  »العقيبة«  اأبناء  ت�سكيلة 
اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  اإحراز  اأجل 

النهائي.

�شباب ق�شنطينة / �شباب بلوزداد

ال�صيا�صي لتدارك الإق�صاء القاري 
وال�صياربي يبحث ن�صف التاأ�صرية

يحت�شن ملعب ال�شهيد حمالوي مباراة القمة التي جتمع اأم�شية اليوم فريقي �شباب 
ق�شنطينة و�شباب بلوزداد �شمن لقاء ذهاب ن�شف نهائي كاأ�س اجلمهورية، حيث ي�شع 

املحليون كاأ�س اجلمهورية هدف الفريق هذا املو�شم من اأجل اخلروج بلقب، وتفادي 
اإنهاوؤه �شفر اليدين وبالتايل �شمان م�شاركة قارية املو�شم املقبل، ولهذا الغر�س فاإن 

ت�شكيلة »ال�شيا�شي« تعول دخول اأر�شية امليدان بقوة من اأجل ت�شجيل نتيجة مريحة 
اأمام مناف�شها العا�شمي 

عواج يعاقب 6 
مباريات 3 منها 

غري نافذة
وهران  مولودية  لعب  عوقب 
يف  بالإق�ساء  عواج  اأحمد  �سيد 
غري  ثالثة  منها  مباريات  �ست 
نافذة، وذلك عقب الت�رصف غري 
الريا�سي الذي قام به نحو اأن�سار 
اجلزائر  مولودية  ال�سابق  فريقه 
وذلك �سمن املباراة التي جمعت 
الأ�سبوع  منت�سف  الفريقني 
املن�رصم حل�ساب ت�سوية رزنامة 
و�سوف  املوؤجلة،  املباريات 
يغيب عواج عن املباريات الثالث 
لت�سكيلة »احلمراوة« اأمام كل من 
تاجنانت  دفاع  القبائل،  �سبيبة 
تكون  بينما  ق�سنطينة  و�سباب 
عودته يف اآخر جولتني من بطولة 

املو�سم الكروي اجلاري.
عي�شة ق.

الرابطة املحرتفة 
لكرة القدم

برجمة اجلمعية 
العادية بتاريخ 30 

اأفريل
املحرتفة  الرابطة  برجمت 
عقد  تاريخ  القدم  لكرة 
بتاريخ  العادية  العامة  جمعيتها 
اأفريل املقبل، حيث جتري   30
للهيئة  العامة  اجلمعية  اأ�سغال 
حت�سري  مبركز  زوال  الكروية 
�سيدي  يف  الوطنية  املنتخبات 
و�سع  اجلمعية  وت�سهد  مو�سى، 
التقريرين املايل والأدبي للعام 
على  امل�سادقة  نحو   2018
اأع�ساء اجلمعية العامة، والذين 
ل ي�ستبعد اأن ي�سهدوا م�سادقة 
جانب  اإىل  عليه،  بالإجماع 
للعام  املايل  التقرير  عر�س 
بامل�سارف  واملتعلق   2019
الرابطة  ت�سعها  التي  املالية 

حت�سبا للعام اجلاري.
ع.ق.

الق�شم املمتاز للكرة الطائرة �شيدات

نادي حا�صي م�صعود يحقق حلم ال�صعود

اأن�شار الفريق اأحدثوا اأعمال عنف 
وقطعوا الطريق الوطني 28 و40

جنم مقرة ين�صحب من البطولة 
الوطنية تنديدا بالعقوبات

مقرة  جنم  نادي  اإدارة  قررت 
البطولة  مناف�سة  من  الن�سحاب 
املو�سم  اإكمال  وعدم  الوطنية 
الرابطة  يف  خالله  تن�سط  الذي 
العقوبات  بعد  الثانية،  املحرتفة 
اأول  عليها  فر�ستها  التي  الثقيلة 
حيث  الن�سباط،  جلنة  اأم�س 
الدين  عز  الفريق  رئي�س  ح�سم 
بنا�رص رفقة جمل�س الإارة للفريق 
بالن�سحاب  اأم�س  �سباح  قرارهم 
من البطولة الوطنية وعدم خو�س 
ما تبقى من جولت الرابطة الثانية 
التي  العقوبات  على  احتجاجا 
وظاملة  م�ستحقة  غري  اأنها  اكدوا 
اأن  اأ�رصوا  واأنهم  خا�سة  للنادي، 
اأر�سية  اجتاحوا  الذين  الأن�سار 
مولودية  مباراة  عقب  امليدان 
اأحد،  على  يعتدوا  مل  �سعيدة 
امللعب  اأم�س  الالعبون  وغادر 
متهيدا  التدريبات  يجروا  ومل 
اأمام  القادمة  لعب املقابلة  لعدما 
احتاد عنابة املقرر ال�سبت املقبل 
واتهمت   ،28 اجلولة  حل�ساب 
الرابطة  رئي�س  مقرة  جنم  اإدارة 
املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي 
جلنة  قرار  وراء  بالوقوف  مدوار 
الن�سباط من اأجل حرمان فريقها 
من حتقيق حلم ال�سعود اإىل دوري 
الكبار لأول مرة يف تاريخ النادي، 
م�سيلة  ولية  ميثل  فريق  وتواجد 

رفقة اأندية الكبار.
والطريق  مقرة  مدينة  و�سهدت 
�سطيف  امل�سيلة  بني  الرابط 
اأحداث  عدة  اندلع  وبريكة 
والتي  اأم�س  اأول  �سهرة  منذ  عنف 
مت  اين  البارحة  �سبيحة  توا�سلت 
غلق الطريق الوطني رقم 28 و40 
من خالل اإ�سعال النار يف الطريق 
واللتي  والعجالت  اخل�سب  عرب 
كما  مرورية،  حركة  اأي  منعت 
مقرة  مدينة  لأبناء  م�سرية  جرت 
تنديدا  امل�سيلة  ولية  مقر  نحو 

بالقرار �سد فريقها.

الب�ساط  على  �سعيدة  لقاء  خ�سارة 
وخ�سم 3 نقاط من الر�سيد

التابعة  الن�سباط  جلنة  وكانت 
للرابطة املحرتفة لكرة القدم قد 
نادي  على  ثقيلة  عقوبات  �سلّطت 
خ�سارة  قررت  اأين  مقرة،  جنم 
الفريق على الب�ساط الأخ�رص للقاء 
املن�رصم  الأ�سبوع  خا�سه  الذي 
اأمام مولودية �سعيدة �سمن اجلولة 
27 من الرابطة املحرتفة الثانية، 
الر�سيد،  من  نقاط  ثالث  وخ�سم 
فاإن  اللجنة  عقوبات  اإثر  وعلى 
اأربع  فقد  الرتتيب  مت�سدر جدول 
يف  املتمثلة  الر�سيد  من  نقاط 
نتيجة  التعادل من  لنقطة  ت�سييعه 
مولودية  ال�سيف  اأمنام  مباراته 
بالتعادل  انتهت  والتي  �سعيدة 
جانب  اإىل  �سبكة  كل  يف  هدف 
من  اأخرى  نقاط  ثالث  خ�سم 
ت�سري  التي  القوانني  وفق  الر�سيد 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  بها 
التقرير  القدم وذلك عقب درا�سة 
الذي و�سعه حكم املقابلة والذي 
�سم اأحداثا خطرية �سهدتها نهاية 
مقابلة الفريقني التي جرت الأربعاء 
اأن�سار  املن�رصم، و�سهدت اجتياح 
الفريق املحلي جنم مقرة لأر�سية 
بالعتداء  قاموا  والذين  امليدان 
امليدان  يف  كانوا  من  جميع  على 
للفريقني  وم�سريين  لعبني  من 
والذي  التحكيم  ثالثي  جانب  اإىل 
وفق  خطرية  لإ�سابات  تعر�س 
حيث  احلكم  دّونه  الذي  التقرير 
مت الإثبات باإح�سار �سهادات طبية 
من الطبيب ال�رصعي، واإىل جانب 
ال�ساعد  جماهري  عوقبت  ذلك 
منها  مباريات  باأربعة  اجلديد 
ملعبها،  خارج  يجريان  لقاءين 
باملوازاة  مقرة  جنم  اإدارة  وتدفع 
 40 قيمتها  مالية  غرامة  ذلك  مع 

مليون �سنتيم.
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اجلزائري،  التن�س  لعب  ارتقى 
مركزا   44 ب  ريحان  يو�سف 
اجلديد  العاملي  الرتتيب  يف 
ن�رصته  الذي  لالأوا�سط، 
حيث  للعبة  الدولية  الحتادية 
عامليا،   70 املركز  يف  اأ�سحى 
تتويجه  بعد  الرتقاء  هذا  وجاء 
لالأوا�سط  الدولية  الدورة  بلقب 
التي  الثاين"  "الدرجة  كاب-دايل 
الفارط  ال�سبت  فعاليتها  اختتمت 
ويتواجد  فرن�سا،  باآلب-ماريتيم 
اإيطاليا  يف  ريحان  يو�سف  حاليا 
الدولية  الدورة  يف  للم�ساركة 
املقرر  فلورن�سا  لالأوا�سط 
من  املمتدة  الفرتة  يف  اإجراوؤها 
15 اإىل 22 اأفريل مبدينة فلورن�سا 
�سيطمح  حتما  والتي  اليطالية، 
من خاللها لتحقيق نف�س امل�سوار 
العاملي  ترتيبه  حت�سني  اأجل  من 
يف  مبا�رصة  والدخول  جديد  من 
رولن  لبطولة  النهائي  اجلدول 

لالأوا�سط  الفرن�سية  غارو�س 
دون  القادم  ماي  �سهر  نهاية  يف 

خو�س الت�سفيات.
ويعترب ريحان، الالعب اجلزائري 
الوحيد الذي ح�سن ترتيبه العاملي 
بعد تراجع مواطنيه �سمري حمزة 
علي  حممد  عامليا،   436 رقيق 
اأمين  عامليا،   1331 عبيب�سي 
 1523 مو�سى  علي  الرحمان  عبد 
فرقان  لبدي  حممد  عامليا، 
1627 عامليا، ماتي�س عمري 1636 
اأوني�س  �سعيد  وحممد  عامليا 

1855 عامليا.
اجلزائرية  تقدمت  الإناث،  لدى 
واحدة  مبرتبة  بكرار  اإينا�س 
 484 املرتبة  حتتل  واأ�سبحت 
من  كل  حافظت  بينما  عامليا، 
ليندة بن قدور 345 عامليا وب�رصة 
عامليا   1441 ميباركي  ريحاب 

على مراتبهن.

االحتادية الدولية للتن�س اأوا�شط

ريحان يرتقي اإىل املرتبة 70 عامليا

وكاالت



عي�شة ق.

الإعالمية  التقارير  تتوّجه 
الربيطانية ال�صادرة اأم�س اإىل عزم 
غوارديول  بيب  ال�صباين  املدرب 
نحو حتويل لعبه اجلزائري حمرز 
اإقحامه  وعدم  الحتياط  دكة  اإىل 
بداية  الأ�صا�صية منذ  الت�صكيلة  يف 
متو�صط  اأن  رغم  وذلك  اللقاء، 
يف  حا�رضا  كان  اخل�رض  ميدان 
اجلديد  بامللعب  الذهاب  مباراة 
قبل  دقيقة   88 لعب  اأين  لتوتنهام 
اأر�صية امليدان، ويتوجه  اأن يغادر 
امل�صادر  نف�س  ح�صب  غوارديول 

�صانيه  الثنائي  على  العتماد  نحو 
عودة  كبرية  وبن�صبة  و�صرتلينغ 
اإىل  بروين  دي  البلجيكي  الالعب 
ان  ورغم  الأ�صا�صية،  الت�صكيلة 
يف  مقبول  مردودا  قدم  حمرز 
اإل  الفريقني  بني  الذهاب  مباراة 
اأن ذلك مل يكن كافيا من اأجل اأن 
ينال ثقة املدرب الكتالوين والذي 
البدلء  لدكة  حتويله  نحو  يتوجه 
كرات  من  ي�صتفد  مل  الذي  وهو 
توتنهام، وميلك رفقاء  اأمام  كثرية 
الفرن�صي  لوهافر  نادي  خريج 
جتاوز  اأجل  من  كبرية  حظوظا 
والتاأهل  بوكتينيو  املدرب  ت�صكيلة 

امل�صابقة  من  الذهبي  املربع  اإىل 
الفريق  وان  خا�صة  الأوروبية، 
نظيف،  بهدف  الذهاب  يف  انهزم 
يد  يف  الفارق  جتاوز  وامكانية 

املان �صيتي.
رفقاء  مهمة  تبدو  املقابل،  يف 
من  تعقيدا  اأكرث  براهيمي  يا�صني 
مواطنه، خا�صة واأنهم تلقوا هزمية 
الذهاب  مقابلة  نظيفة يف  بثنائية 
ان  قبل  ليفربول،  ت�صكيلة  اأمام 
القواعد  داخل  ملالقاتهم  يعودوا 
يف ماأمورية لن تكون �صهلة للنادي 
متلك  ت�صكيلة  اأمام  الربتغايل 
يف  كبرية  فنيات  ميلكون  لعبني 

حممد  امل�رضي  الدوليان  �صورة 
مانيه،  �صايدو  وال�صنغايل  �صالح 
متو�صط  يجد  ان  ي�صتبعد  ول 
الت�صكيلة  ميدان اخل�رض نف�صه يف 
ح�صابات  اإىل  ويعود  الأ�صا�صية 
اأبعده  بعدما  كون�صي�صاو  مدربه 
اإداري  بقرار  الحتياط  دكة  اإىل 
الفريق  مع  العقد  جتديد  لرف�صه 
املو�صم  بنهاية  ينتهي  والذي 
اجلاري، حيث قد تتحول خا�صية 
املقابلة ل�صالح خريج نادي ملعب 
بورتو  رغبة  الفرن�صي يف ظل  رين 
الريدز  ت�صكيلة  على  الطاولة  قلب 

وخطف تاأ�صرية ن�صف النهائي.

املان �شيتي اأمام فر�شة بلوغ املربع الذهبي وبورتو لقلب الطاولة على الريدو

حمرز وبراهيمي يلعبان م�صريهما
يف رابطة اأبطال اأوروبا

يتقرر م�شري الالعبني الدوليني اجلزائريني ريا�ض حمرز ويا�شني براهيمي يف مناف�شة دوري اأبطال اأوروبا �شهرة 
اليوم عندما يخو�شان مواجهة اإياب الدور ربع النهائي للمناف�شة الأوروبية والتي جتمع فريقي مان�ش�شرت �شيتي 

وتوتنهام الجنليزيان ونادي بورتو الربتغايل اأمام ليفربول الجنليزي، اأين ي�شعى لعبا الت�شكيلة الوطنية 
اإىل موا�شلة �شباق التتويج باأغلى الكوؤو�ض لدى الأندية الأوروبية والتي لن تتاأتى �شوى بالفوز يف مباراة اليوم 

باعتبار اأن كل من حمرز وبراهيمي ي�شت�شيفان القمتني مبلعبهما »الإحتاد« و«الدراغاو« على التوايل

ب�شبب ان�شحاب املمولني وال�شركات الراعية

االحتاد العربي يدر�س �صحب 
البطولة العربية للأندية 

املو�صم املقبل
يتوجه الحتاد العربي لكرة القدم 
العربية  البطولة  �صحب  نحو 
وذلك  املناف�صة  من  لالأندية 
احلايل،  الكروي  املو�صم  خالل 
العربية  البطولة  عادت  وبعدما 
اإىل املناف�صة جمددا هذا املو�صم 
املنق�صي  املو�صم  غيابها  بعد 
لالأندية«،  زايد  »كاأ�س  ا�صم  حتت 
تتوجه نحو احلجب جمددا  فاإنها 
وفق موقع »بني �صبورت« القطري 
اأول  �صهرة  تغريدة  دّون  والذي 
موقع  يف  ح�صابه  عرب  اأم�س 
اكد  »تويرت«  الجتماعي  التوا�صل 
الكروية  الهيئة  درا�صة  من خاللها 
البطولة  اإلغاء  اإمكانية  العربية 
املو�صم  خالل  لالأندية  العربية 

الكروي اجلديد والتي �صوف تعلب 
مباراة النهائي من ن�صختها احلالية 
والتي  العربية  الإمارات  يف  غدا 
ال�صاحلي  النجم  فريقي  جتمع 

التون�صي والهالل ال�صعودي.
فاإن  متطابقة  تقارير  وح�صب 
العربية  البطولة  �صحب  اأ�صباب 
مناف�صة  جدول  من  لالأندية 
الحتاد العربي يف املو�صم املقبل 
راجع اإىل ان�صحاب اغلب املمولني 
وال�رضكات  املناف�صة  متويل  من 
امل�صاهمة  عدم  قررت  الراعية 
البطولة  من  اجلديدة  الن�صخة  يف 
العربية الأمر الذي يجعلها مهددة 
جدول  �صمن  برجمتها  بعدم 

امل�صابقات العام املقبل.
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الإ�شابة حترم ح�شود من اللعب لقاء الأحد املقبل

بن دبكة بن علجية ودرارجة جاهزون
 اأمام الربج ويريحون خمازين

لفريق  الفني  الطاقم  يتنف�س 
ال�صعداء  اجلزائر  مولودية 
من  عدد  ا�صرتجع  بعدما 
حت�صبا  وذلك  امل�صابني  لعبيه 
للمباراة  حت�صري  اأف�صل  لإقامة 
برج  اأهلي  امام  تنتظرهم  التي 
املقبل  اأفريل   21 يف  بوعريريج 
الرابطة  من   26 اجلولة  حل�صاب 
الغر�س  ولهذا  الأوىل،  املحرتفة 
علجية،  بن  مهدي  الثالثي  فاإن 

درارجة  وولدي  دبكة  بن  �صفيان 
اأ�صبحوا جاهزين للعب اأمام اأهلي 
للنادي  الهامة  املباراة  يف  الربج 
العا�صمي على ملعبه والتي ي�رض 
الفوز  حتقيق  على  خاللها  من 
على  ال�صغط  فر�س  وموا�صلة 
اأندية كوكبة املقدمة يف ظل رغبة 
النادي اإنهاء املو�صم �صمن ثالثي 
املو�صم  وامل�صاركة  املقدمة 
القارية،  املناف�صة  يف  املقبل 

املدرب  ا�صتعادة خدمات  وتاأتي 
للثالثي  خمازين  حممد  املوؤقت 
اجل  من  فر�صة  ذكره  ال�صالف 
ملوعد  حت�صري  باأف�صل  القيام 
املقبل،  الأحد  املقرر  اللقاء 
باحل�صول  له  ي�صمح  واأنه  خا�صة 
لال�صتعداد  الكايف  التعداد  على 
�صوف  وخياراته  للمقابلة،  جيدا 
تكون يف املتناول من اأجل اختيار 
اأف�صل التعداد القادر على ح�صم 

ما  عك�س  للقاء،  الثالث  النقاط 
مولودية  اأمام  الأمر  عليه  كان 
رزنامة  ت�صوية  �صمن  وهران 

املباريات املتاأخرة.
يف املقابل، ي�صجل املدافع عبد 
الرحمان ح�صود غيابه عن اللقاء، 
الطبية  الفحو�صات  اأكدت  بعدما 
اأمام  امل�صاركة  من  متكنه  عدم 
النادي الربايجي ب�صبب الإ�صابة.
ع.ق.

يتواجد الالعب الدويل اجلزائري 
من  اهتمام  حمل  زية  بن  يا�صني 
اأوملبياكو�س  نادي  اإدارة  م�صوؤويل 
يف  يرغبون  والذين  اليوناين 
مهاجم  خدمات  على  احل�صول 
املنتخب الوطني خالل املركاتو 
ال�صيفي املقبل، ويف هذا ال�صدد 
اليوناين  النادي  م�صوؤويل  فاإن 
يرغبونفي ا�صتغالل الفرتة ال�صعبة 
مع  الالعب  عليها  يتواجد  التي 
والذي  الرتكي  فيرنبات�صي  ناديه 
الالعبني  قائمة  من  اإق�صائه  مت 
املناف�صة  بخو�س  املعنيني 
املو�صم  الثاين من  الن�صف  خالل 
الكروي اجلاري، وح�صب الإعالم 
الرتكي والفرن�صي فاإن بن زية مل 
م�صتقبله  بخ�صو�س  بعد  يقرر 
بعيدا  يتواجد  الذي  وهو  الكروي 

اإدارة  قرار  ب�صبب  املناف�صة  عن 
خالل  من  ومدربه  فرنبات�صي 
القتناع  عدم  ب�صبب  اإبعاده 
ا�صتقدامه يف  بعدما مت  مب�صتواه 
فريقه  من  املا�صي  العام  �صائفة 
الفرن�صي  ليون  اوملبي  ال�صابق 
كان  الذي  الداء  يقدم  مل  اأنه  اإل 
قرار  جعل  ما  وهو  منه  منتظرا 
يف  يتمثل  الرتكي  ناديه  اإدارة 

اإق�صائه من الت�صكيلة.
بن  فاإن  امل�صادر  نف�س  وح�صب 
اأوروبية  اأندية  اهتمام  حمل  زية 
من  اأوملبياكو�س  عدا  ما  اأخرى 
حيث  ورو�صيا،  اجنلرتا  فرن�صا، 
ينتظر اأن يح�صم وجهته اجلديدة 
اأجل  من  احلايل  املو�صم  بنهاية 

العودة جمددا اإىل املناف�صة.
ع.ق.

اأوملبياكو�س مهتم با�صتقدام 
بن زية ال�صيف املقبل

ال�صنغال  منتخب  مدرب  اعترب 
�صي�صي،  األيو  القدم  لكرة 
باملتوازنة  الثالثة  املجموعة 
اأمم  كاأ�س  نهائيات  �صمن 
تتواجد  والذي  م�رض  اإفريقيا 
فيها اجلزائر، م�صريا اإىل التاريخ 
اخل�رض  يجمع  الذي  الطويل 
هذه  يف  التريانغا«  »اأ�صود  مع 
املناف�صة القارية، وقال �صي�صي 
خ�س  حوار  يف  �صنة   43 البالغ 

امييديا:  الإخباري  املوقع  به 
فكما  متوازنة  جمموعة  »هي 
تعلمون، مل يعد توجد منتخبات 
�صعيفة يف اإفريقيا، تاريخ طويل 
وال�صنغال،  اجلزائر  بني  يجمع 
كنا  مبانغومو،   2015 ففي 
 2017 �صنة  املجموعة،  بنف�س 
تقا�صمنا نف�س املجموعة اأي�صا 
ال�صنة  هذه  جمددا  و�صنلتقي 
عن  غنية  اجلزائر  م�رض،  يف 

كبريا،  فريقا  ومتتلك  التعريف 
جمال  بقيادة  يتح�صنون  وهم 
ولهذا  اأعرفه  الذي  بلما�صي 

�صتكون معركة جميلة«.
ال�صنغال  اإىل  وبالإ�صافة 
املجموعة  ت�صم  واجلزائر، 
وي�صتهل  وتنزانيا،  كينيا  الثالثة 
م�صوراهم  الترينغا«  »اأ�صود 
ثم  تانزانيا  �صد  جوان   23 يوم 
كينيا  ثم  جوان   27 اجلزائر 

قائد  واأ�صاف  جويلية،   1 يوم 
ال�صابق  ال�صنغايل  املنتخب 
مر�صحان  واجلزائر  »ال�صنغال 
يف هذه املجموعة  لكن ل يجب 
وتنزانيا،  بكينيا  ال�صتخفاف 
فقد ا�صتحقوا مكانتهم بالعر�س 
جيدا  التح�صري  يجب  القاري. 
�صتكون  التي  الدورة  لهذه 
جد   فني  م�صتوى  وذات  معقدة 

مرتفع«.

األيو �شي�شي مدرب املنتخب ال�شنغايل

اجلزائر يف حت�صن منذ قدوم بلما�صي

بيب  �صيتي  مان�ص�صرت  مدرب  اأكد 
مواجهة  ع�صية  اأم�س  غوارديول 
اإياب ربع نهائي دوري  توتنهام يف 
اإىل  ياأت  مل  اأنه  اأوروبا،  اأبطال 
بلقب  التتويج  بهدف  �صيتي  املان 
اأ�صار  اأنه  رغم  ليغ«،  »الت�صامبيونز 
اإىل رغبته يف حتقيق ذلك، و�رضح 
فريقه  �صقط  الذي  غوارديول، 
ملعب  يف  نظيف  بهدف  ذهابا 
�صحفي  موؤمتر  خالل  »ال�صبريز« 
اآت  »مل  الحتاد:  ملعب  داخل  من 
بالت�صامبيونزليغ،  للفوز  هنا  اإىل 
هذه  التحديات،  هذه  اأحب  لكني 
هي رغبتي، لكن يف كرة القدم اأنت 
تخ�رض اأكرث مما تفوز، واأنا اأحاول 

بذل كل ما لدي«.
تكون  »لن  قال:  الغد،  مباراة  وعن 
ينبغي  الذهاب،  ملواجهة  مماثلة 

يف  وال�صبب  اأهداف  ت�صجيل 
على  اأكرث  ب�صيطرة  للعب  �صعينا 
الكرة يف ذلك اليوم هو املباريات 
خو�صها  علينا  يتعني  كان  التي 
وكذلك  التوقيت،  ذلك  يف  بعدها 
من  الالعبني  لعودة  انتظاري  من 
على  �صنلعب  الآن  لكننا  الإ�صابة، 
املناخ  نخلق  اأن  وعلينا  اأر�صنا 
املنا�صب لكي ي�صاعدنا الأن�صار«، 
التفكري  يف  غوارديول  يرغب  ومل 
بني  للبطولة  حمتمل  نهائي  يف 
بر�صلونة،  ال�صابق  وفريقه  �صيتي 
البار�صا  لقاء  �صي�صاهد  اأنه  موؤكدا 
-اأم�س-  يونايتد  ومان�ص�صرت 
واأجاك�س  جوفنتو�س  من  بدل 
من  الفائز  اأن  رغم  اأم�صرتدام، 
هذه املباراة �صيواجه ال�صيتي حال 

تاأهله للمربع الذهبي.

غوارديوال: مل اآت اإىل 
مان�ص�صرت �صيتي من اأجل 

رابطة االأبطال

ع.ق.

ق.ر.

وكالت



فرانكفورت يرف�ض 
عر�ض ريال مدريد

رف�ض اآينرتاخت فرانكفورت العر�ض الذي 
التعاقد  اأجل  من  مدريد  ريال  به  تقدم 
يف  يوفيت�ض  لوكا  ال�رصبي  املهاجم  مع 
املريكاتو ال�صيفي املقبل، ووفًقا لربنامج 
»الت�صريجنيتو« الإ�صباين، فاإن ريال مدريد 
ل�صم  يورو  مليون   50 بقيمة  بعر�ض  تقدم 

الالعب  ويحظى  مليوًنا،   80 على  احل�صول  يطلب  فرانكفورت  اآينرتاخت  اأن  اإل  يوفيت�ض، 
باهتمام من قبل اأندية بر�صلونة وبايرن ميونخ واإنرت ميالن وباري�ض �صان جريمان، اإىل جانب 
اأن بر�صلونة قرر الن�صحاب من �صباق  اإ�صبانية موؤخًرا اإىل  الفريق امللكي، واأ�صارت تقارير 
التعاقد مع يوفيت�ض، بعد اأ�صهر طويلة من الر�صد واملراقبة، وياأتي اجلانب املادي على راأ�ض 
اأ�صباب ان�صحاب بر�صلونة من املفاو�صات، نظًرا لرتفاع قيمة الالعب لأكرث من 60 مليون 
يورو، حيث يف�صل النادي اإنفاق اأمواله على �صفقة م�صمونة، مثل الفرن�صي اأنطوان غريزمان 

مهاجم اأتلتيكو مدريد.

اليويف ميهد 
طريق اأر�سنال 

نحو �سم اأومتيتي
اأن  ام�ض  بريطاين  �صحفي  تقرير  اأكد 
فريق  اأمام  الطريق  اأف�صح  جوفنتو�ض 
بر�صلونة  جنم  مع  للتعاقد  اإجنليزي 
ووفًقا  املقبل،  ال�صيفي  املريكاتو  يف 
فاإن  الربيطانية،  »�صن«  ل�صحيفة 
اأومتيتي مدافع بر�صلونة، ما  التعاقد مع الفرن�صي �صامويل  جوفنتو�ض ان�صحب من �صفقة 
يعطي دفعة قوية لأر�صنال لتقدم ال�صباق، واأ�صارت اإىل اأن بر�صلونة يريد احل�صول على 68 
مليون اإ�صرتليني للتخلي عن خدمات اأومتيتي، ولكن اأر�صنال قد يواجه اأزمة لدفع هذه ال�صعر 

اإذا مل يتاأهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا يف املو�صم املقبل.
اأبعدته طويال خالل املو�صم احلايل، ما  اأومتيتي تعر�ض لإ�صابة يف غ�رصوف الركبة  وكان 
جعل مواطنه كليمنت لينجليت يح�صل على مركز اأ�صا�صي يف دفاع بر�صلونة، ويخطط بر�صلونة 
للتعاقد مع الهولندي ماتيا�ض دي ليخت مدافع اأجاك�ض اأم�صرتدام الهولندي كي يكون اخلليفة 
امل�صتقبلي جلريارد بيكيه، ووقع املدافع الفرن�صي على عقد جديد مع بر�صلونة يف جوان 

املا�صي حتى �صيف 2023، وب�رصط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

بيليه يغادر 
امل�ست�سفى بعد 
عملية جراحية 

ناجحة
غادر اأ�صطورة كرة القدم الربازيلية 
يف  اآن�صتاين  األربت  م�صت�صفى  بيليه 

بح�صب  ح�صوة  اإزالة  اأجل  من  جراحية  لعملية  خ�صوعه  على  يومني  بعد  وذلك  باولو  �صاو 
الثالثاء املا�صي  اإىل امل�صت�صفى  البالغ 78 عاما  بيليه  واأدخل  اأم�ض،  اأول  الأطباء  ما ك�صف 
بعد عودته من فرن�صا حيث اأدخل اأي�صا امل�صت�صفى غداة م�صاركته يف حفل ترويجي جمعه 
بالنجم الفرن�صي لعب �صان جرمان كيليان مبابي، اأقامته عالمة جتارية خا�صة بال�صاعات 
يربطها بهما عقد اإعالين، وخالل احلفل بقي بطل العامل ثالث مرات جال�صا لكنه حتدث اىل 

ال�صحافيني وتبادل اأطراف احلديث والبت�صامات مع مبابي.
ويف بيان �صادر الإثنني قال الأطباء: »املري�ض خرج من امل�صت�صفى هذا ال�صباح«، كا�صفني 
باأن عملية اإزالة احل�صوة من احلالب كانت ناجحة، و�صكلت �صحة بيليه وهو الالعب الوحيد 
املا�صية  الأعوام  يف  قلق  مدار  و1970   ،1962  ،1958 مرات  ثالث  املونديال  بلقب  املتوج 
امل�صالك  التهاب حاد يف  نوفمرب 2014 من  بيليه يف  بال�صن، وعانى  تقدمه  ل�صيما يف ظل 
البولية، ا�صطره لدخول غرفة العناية املركزة و�صط قلق كبري حول العامل من احتمال وفاة 

الالعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

املان �سيتي ي�سطدم بتوتنهام لإنقاذ حلم الرباعية
�صيكون على مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي تخطي 
مرتني  توتنهام  املحلي  وغرميه  �صيفه  عقبة 
موا�صلة  اأراد  ما  اإذا  احلايل  الأ�صبوع  خالل 
حلمه بتحقيق رباعية تاريخية، اأولها اليوم حني 
نهائي  ربع  اإياب  يف  اللندين  النادي  ي�صت�صيف 
الف�صل  توتنهام  وح�صم  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
القارية  الإجنليزية  املواجهة  هذه  من  الأول 
بالفوز ذهاباً، يف اأول اختبار اأوروبي على ملعبه 
بهدف  �صتاديوم«  هوت�صرب  »توتنهام  اجلديد 
وحيد �صجله قبل 12 دقيقة على النهاية الكوري 
اأ�صاع  مباراة  يف  هيونغ-مني  �صون  اجلنوبي 
خاللها �صيتي ركلة جزاء يف الدقائق الأوىل عرب 
ال�صدف  و�صاءت  اأغويرو،  الأرجنتيني �صريخيو 
من  الأخرية  الأمتار  هذه  يف  توتنهام  يلعب  اأن 
�صيتي  اأ�صا�صياً يف حتديد م�صري  دوراً  املو�صم 

اإذ يحل النادي  وحلمه باإحراز رباعية تاريخية، 
اللندين �صيفاً على رجال املدرب الإ�صباين جو�صيب غوارديول ال�صبت اأي�صاً يف املرحلة 35 من الدوري املمتاز الذي يت�صدره 
ليفربول بفارق نقطتني عن بطل املو�صم الأخري، لكن الأخري ميلك مباراة موؤجلة �صد جاره اللدود مان�ص�صرت يونايتد، وبعد 
تتويجه بدرع املجتمع التي جتمع قبيل انطالق املو�صم ببطل الدوري والكاأ�ض، ثم اإحرازه لقب م�صابقة كاأ�ض الرابطة ميني 
�صيتي نف�صه بدخول التاريخ من خالل الحتفاظ بلقب الدوري املمتاز واإحراز دوري الأبطال للمرة الأوىل يف تاريخه والفوز 

اأي�صاً مب�صابقة كاأ�ض اإجنلرتا التي و�صل اإىل مباراتها النهائية حيث يلتقي واتفورد يف 18 ماي.
و�صاءت ال�صدف اأن ي�صطدم �صيتي يف الدور ربع النهائي بفريق اإجنليزي للمو�صم الثاين توالياً، لكنه ياأمل يف اأن يخرج منت�رصاً 
هذه املرة بعدما انتهى م�صواره العام املا�صي على يد ليفربول، ومن املوؤكد اأن اخلروج من دوري الأبطال على يد توتنهام الذي 
يتخلف بفارق 16 نقطة عنه يف ترتيب الدوري املحلي، �صي�صكل �رصبة معنوية قا�صية لغوارديول الذي غالباً ما يحمي نف�صه 
من احتمالت اخلروج باكراً من امل�صابقة القارية رغم اأن فريقه يعج بالنجوم، من خالل التذرع بالتاريخ ال�صعيف ل�صيتي على 
ال�صعيد القاري، واأبرز ت�رصيح للمدرب الإ�صباين الفائز بثالثية الدوري والكاأ�ض ودوري الأبطال مع بر�صلونة عام 2009، يف هذا 
ال�صاأن كان بعد الفوز الكا�صح على �صالكه الأملاين 0/7 يف اإياب ثمن النهائي، حني قال: »ما زلنا مراهقني يف هذه امل�صابقة«، 
لكن �صيتي مل يخرج من امل�صابقة يف مو�صميه الأولني مع غوارديول على اأيدي عمالقة مثل ريال مدريد وبر�صلونة اأو بايرن 
ميونيخ الأملاين، بل انتهى م�صواره على يد موناكو الفرن�صي يف 2017 وليفربول العام املا�صي، واخلروج من امل�صابقة هذا 

املو�صم على يد توتنهام الذي ينفق اأقل من ن�صف ميزانية �صيتي، �صيكون حمرجاً جداً لغوارديول.
من جهة توتنهام، احلامل بالتاأهل اإىل ن�صف النهائي للمرة الثانية فقط يف تاريخ بعد مو�صم 1961-1962 حني انتهت مغامرته 
الأوىل يف امل�صابقة اأمام بنفيكا الربتغايل، ياأمل املدرب الأرجنتيني ماوري�صيو بوكيتينو األ يتاأثر الفريق بغياب هدافه هاري 
كاين ب�صبب اإ�صابة تعر�ض لها ذهاباً يف الكاحل الأي�رص الذي ابتعد ب�صببه نحو �صهر يف مطلع العام، يف اختباره الأول بعد اإ�صابة 

كاين حقق ال�صبت يف الدوري املحلي اأمام هادر�صفيلد فوزاً كبريا 4-0 بف�صل ثالثية للربازيلي لوكا�ض مورا.

العا�صمي  جاره  على  اخلناق  ت�صديد  يف  مدريد  ريال  ف�صل 
التعادل  فخ  يف  ب�صقوطه  اأتلتيكو،  ال�صباين  الدوري  وو�صيف 
على اأر�ض م�صيفه ليغاني�ض 1-1 اأول اأم�ض يف ختام املرحلة 
الأر�ض  �صاحب  وبادر  القدم،  لكرة  الإ�صباين  الدوري  من   32
يتمكن  اأن  قبل  �صيلفا  جوناثان  بقدم  التهديف  باب  بافتتاح 

امللكي،  للنادي  النتيجة  تعديل  من  زمية  بن  كرمي  الفرن�صي 
بهذا التعادل، بقي ريال مدريد يف املركز الثالث بر�صيد 61 
نقطة متخلفاً بفارق 4 نقاط عن اأتلتيكو الثاين و13 نقطة عن 
 41 اإىل  ر�صيده  رفع  فقد  ليغاني�ض  اأّما  بر�صلونة،  املت�صدر 

نقطة يف املركز 11.

امللكي يتعرث ويف�سل يف ت�سديد اخلناق بالو�سافة

كاراجر: ماين اأهم لليفربول من �سالح
موؤكدا يرى اأ�صطورة ليفربول جيمي كاراجر اأن �صاديو ماين اأكرث اأهمية من �صالح يف �صباق »الريدز«  ال�صنغايل  بالنجم  الكبري  اإعجابه  اأبدى  كاراجر  الإجنليزي،  الدوري  بلقب  كاراجر يف للفوز  وقال  الكربى،  الإجنليزية  الفرق  اإىل م�صاف  ليفربول  اأعاد  التعاقد معه  كبري اأن  م�صجع  »اأنا  الربيطانية:  ميل«  »ديلي  �صحيفة  موقع  نقلها  �صحفية،  لكلوب«، ملاين، النا�ض يتحدثون عن يورغن كلوب، التوقيع مع �صالح وفريجيل فان ديك الذي ت�رصيحات  كبري  توقيع  اأول  كان  لقد  ليفربول،  اأعاد  من  هو  »ماين  واأ�صاف:  يُ�صدق«،  الدويل اأوروبا، ويف هذا املو�صم، يناف�ض الفريق على لقب الدوري الإجنليزي«.جعل ليفربول يف املراكز الأربعة الأوىل، بعد ذلك و�صل ليفربول اإىل نهائي دوري اأبطال وتابع الدويل الإجنليزي حديثه عن النجم ال�صنغايل قائاًل: »التعاقد مع ماين هو الذي ل  اأجاب  ماين،  اأو  �صالح  اإما  نظريا  يخ�رص  اأن  عليه  كان  اإذا  عما  كاراجر  �صئل  الإجنليزي ال�صابق على الفور قائال: »�صالح«، واأ�صار اإىل اأن �صاديو ماين ا�صتطاع هز ال�صباك يف مباريات وعندما 

�صمة  حا
اإىل حتقيق فوز مهم على ت�صيل�صي يف قمة الدوري تقارير �صحفية اإىل اأن رادار ريال مدريد ير�صد النجم ال�صنغايل متهيداً ل�صمه اإىل كتيبة زيدان بداية من املو�صم القادم، ي�صار ويتاألق �صاديو ماين البالغ 27 عامًا يف هذا املو�صم ب�صكل لفت للغاية، فقد �صجل 21 هدفًا يف جميع املناف�صات، فيما ت�صري للغاية يف �صباق ليفربول نحو الفوز بلقب »الربميريليغ«، بالإ�صافة اإىل م�صاعدته للفريق يف الفوز بنقاط مهمة. اأن �صاديو ماين وحممد �صالح قادا ليفربول نهاية الأ�صبوع املا�صي  الإجنليزي، اإذ �صجل ماين هدف التقدم، فيما �صجل �صالح هدفًا حا�صما من ت�صديدة �صاروخية.اإىل 
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ر�ؤى

هل ُت�سلح حكومة �ستية ف�ساد احلال؟
ال �أعلم �ل�صبب �لذي دفع �لرئي�س �أبو مازن لتغيري حكومة �حلمد �هلل، مبعنى �أ��صح، ما هي مربر�ت ت�صكيل حكومة فل�صطينية جديدة؟ خا�صة �أن هذه 

�حلكومة ال تعك�س ب�صكل حقيقي تو�فق �طني  �ال حتظى بتاأييد �صعبي. �جت�صد –بر�أي �لكثريين- تكري�صًا حلكومة فئوية فتحا�ية بامتياز بغ�س 
�لنظر عن بع�س �لف�صائل �ملحد�دة �لتاأثري �ل�صعبي ��ل�صيا�صي �لتي �نخرطت يف هذه �لت�صكيلة، فاملعلوم �أن �لد�ل  تلجاأ �إىل ت�صكيل حكومات جديدة 

لتغيري م�صار�ت ��صرت�تيجية �أ� تكتيكية يف عمل �حلكومة. �أ� ق�صور �ز�ري تعو�صه حكومة كفوؤة �ر�صيدة.

د.عبدربه �لعنزي

يف الواقع، يف حالتنا الفل�سطينية 
واأمام م�سهد هذا التغيري الوزاري 
الفل�سطينية  القيادة  تكرر 
التي  اال�سرتاتيجية  خطيئتها 
نعم،  االألويات.  هرم  فيها  تقلب 
)ق�سية  كفل�سطينيني  نحن  فهل 
حلكومة  بحاجة  و�سعباً(  واأر�ساً 
االأ�سماء  تبني  كما  تكنوقراط 
هي  اأم   املطروحة.  الوزارية 
اأمر  حكومة خدماتية تقوم على 
يدعي  كما  وحاجاته  املواطن 

رئي�س وزرائها. 
–بتقديري-  القيادة الفل�سطينية 
االأزمة  معاجلة  يف  ف�سلت 
املتمثلة  الفل�سطينية  احلقيقية 
االأزمات  من  متتايل  بعنقود 
اأزمة   ( والع�سوية  املت�سلة 
النظام  اأزمة  الوطني-  االنق�سام 
اأزمة  الفل�سطيني-  ال�سيا�سي 
مع  العالقة  واأزمة  ال�رشعية- 
الكيان ال�سهيوين- واأزمة التمدد 
ال�سهيوين-  لليمني  املتوح�س 
اأزمة  الدولتني-  حل  وفاة  اأزمة 
املتحدة-  الواليات  مع  العالقة 
الغارق  العربي  الظهري  اأزمة 
اأزمة  الداخلية-  م�سكالته  يف 
القرن-  �سفقة  واأزمة   الفقر- 
واأزمة عقود قادمة مع حكومات 

ميينية �سهيونية تو�سعية - واأزمة 
تنمية- واأزمة م�رشوع ا�رشائيلي 
لت�سفية  واأمريكي  واإقليمي 

الق�سية الفل�سطينية(.
اأمام هذه االأزمات هل نحن حقاً 
وزارية  تعديالت  اإىل  بحاجة 
اإىل  تفتقد  فل�سطينية  حلكومات 
اأب�سط واأدنى الفعالية ال�سيا�سية، 
وال  التنمية  حتقيق  فر�س  واإىل 
ال�سيادة  من  االأدنى  احلد  متتلك 
قراراتها  يف  اأو  االأر�س  على 
عن  البحث  هل  االجرائية؟ 
حكومة مت الرتكيز على اأن تكون 
االأمثل  احلل  هي  تكنوقراطية 
امل�سار  االأزمات  رزمة  ملواجهة 

اإليها اأعاله؟
دعونا ناأخذ النموذج اال�رشائيلي 
لكيفية  منوذجاً  ال�سهيوين 
تت�سكل  فهل   ، )دولتهم(  اإدارة 
احلكومات اال�رشائيلية �سابقاً اأو 
تكنوقراطية؟  قاعدة  على  حالياً 
ما اأفهمه اأن )دولة ا�رشائيل( منذ 
قيامها على اأنقا�س حقوقنا ، مل 
تلجاأ اإىل اإدارة الدولة على قاعدة 
بب�ساطة،  تكنوقراطية.  حكومية 
التي  اال�رشائيلية  احلكومات  كل 
�سيا�سية  حكومات  هي  تت�سكل 
موؤ�س�سات  اأن  حني  يف  بامتياز، 
هي  احلكومية  )دولتهم(  
 ، املهنية  على  تعتمد  موؤ�س�سات 

املتخ�س�سة  وزارتهم  وتتاأ�س�س 
ما دون الوزراء وكبار امل�سوؤولني 
فيها على قاعدة الكفاءة البحتة.

بوعي  تدرك  )ا�رشائيل(  اإن 
حكوماتها  اأن  كبري  ا�سرتاتيجي 
الأنها  �سيا�سية  تكون  اأن  ينبغي 
مع  مفتوحاً  �رشاعاً  تدير 
وهو  والعرب،  الفل�سطينيني 
�سيا�سية  قرارات  يتطلب  ما 
جت�سدها  �سعبي  بدعم  حتظى 
واالأ�سل  املنتخبة.  حكوماتهم 
هذا  الفل�سطينيون  يتبنى  اأن 
�سحايا  فنحن  الفعال،  الت�سور 
احتالل -وما زلنا- وفقاً للقانون 
الدويل والقرارات الدولية نخ�سع 
حكومات  ومنلك  لالحتالل، 
ال�سيادي  الد�سم  منزوعة 
القانونية  الو�سعية  لهذه  وفقاً 
اأن  االأوىل  لذلك،  وامليدانية. 
ت�سل  حكومة  ت�سكيل  اإىل  نتطلع 
اإىل حد االجماع الوطني لتتمكن 
�سيا�سية  قرارات  اتخاذ  من 
ويلتف  ال�سعب  يتقبلها  م�سريية 
امل�ستوى  على  وبحاجة  حولها، 
املوؤ�س�سي اإىل مهنية عالية واأداء 
معاجلة  يف  ينجح  اخت�سا�سي 

حاجات وم�سكالت النا�س.
العمل الفل�سطيني الر�سمي يعالج 
و�سطحات  ب�سقطات  االأزمة 
ارجتالية يجعل املق�سد من وراء 

ت�ساف  م�ساألة  احلكومات  تغيري 
ال�سيا�سي  النظام  اأزمات  اإىل 
اأننا  قلنا  فاإن  الفل�سطيني. 
بحاجة حلكومة �سيا�سية يتنا�سح 
االأمر  والية  اأن  ويدعي  البع�س 
التحرير.  ملنظمة  ال�سيا�سي 
التحرير  منظمة  اأن  قلنا  فاإن 
وبدون  –بق�سد  متداخلة 
عمل  مع  التماهي  حتى  ق�سد- 
ليح�سم  فريق  يتنا�سح  احلكومة 
حقيقة  ويف  بينهم،  الف�سل  اأمر 
االأمر، اأن الف�سل بني �سالحيات 
واخت�سا�سات املوؤ�س�ستني �سعب 
احلدود.  اأ�سيق  يف  اإال  املنال 
يف  الف�سل  ميكن  –مثاًل-  فهل 
اخلارجية  ال�سيا�سة  اأمر  والية 
اأن  والقول   . والتفاو�س  واالأمن 
املنظمة  ل�سالح  حم�سوم  االأمر 
املالكي- اأن  �سهود  فجميعنا 

لل�سيا�سة  خملد  وزير  مثاًل- 
يف  الفل�سطينية  اخلارجية 
احلكومات الفل�سطينية املتعاقبة 
اخت�سا�سات  من  اأنها  رغم 
م�سالك  واأن  االأ�سيلة؟  املنظمة 
اأخرى-  جهة  –من  التفاو�س 
الفل�سطينية  احلكومات  بني 
كثري  يف  )ا�رشائيل(  وحكومات 
عن  بعيداً  يجرى  االأحيان  من 

املنظمة.
اجلديدة  الفل�سطينية  احلكومة 
فئوية  اأم  كانت  -تكنوقراطية 
فتحاوية- �ستزيد حالة االحباط 
الفل�سطيني درجة اأخرى اأو اأكرث، 
الت�سفية  لن تواجه م�رشوع  فهي 
التي تتعر�س له ق�سيتنا الوطنية، 
اأو  التوافق  وحدة  متلك  ال  الأنها 
والأنها  الفل�سطيني،  االجماع 
تتحرك –من ناحية اأخرى- حتت 

اأبراج املراقبة اال�رشائيلية. ولن 
الفقر  اأزمة  معاجلة  من  تتمكن 
تعمل  الأنها  والتحديث  والتنمية 
مكاين حمدد  نطاق  –فعلياً- يف 

ا�سمه ال�سفة الغربية فقط.
اهلل  احلمد  حكومة  جاءت  لقد 
وطني  اتفاق  على  –�سابقاً-بناًء 
وطني،  وفاق  حكومة  باعتبارها 
الفرقاء  بني  اأ�سلحت  هي  فال 
والبطالة  الفقر  واجهت  هي  وال 
هي  وال  والتهويد،  واال�ستيطان 
التي متكنت من ممار�سة عملها 
يف غزة ب�سكل كامل وال يف ال�سفة 
الغربية ب�سكل كامل. فهل تنجح 
من  املرفو�سة  �ستية  حكومة 
اأغلبية ف�سائل العمل الفل�سطيني 
وتواجه  وا�سالمييها،  بي�سارييها 
اأ�سد  )ا�رشائيلية(  حكومة 
بو�سوح  تعلن  وتطرفاً  ميينية 
الدولتني  حلل  الر�سمي  املوت 
ال�سم  م�رشوع  بتنفيذ  والبدء 
الغربية  ال�سفة  مل�ستوطنات 
وتواجه  وا�سحة.  توراتية  بلغة 
وخا�سة  فل�سطني  جنوب  من 
قاطعاً  رف�ساً  غزة  حما�س  من 
القانونية،  واأهليتها  ل�رشعيتها 
اأزمة  ثالثة  ناحية  من  وتواجه 
والتعيلم  وال�سحة  اخلبز  رغيف 

والبنية التحتية يف كل فل�سطني.
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�أ�ل ر��ئي �قا�س عربي يح�صل على جائزة نوبل يف �الأدب )�الأ�ر�بية(

بعد 13 عاما على رحيله.. »هم�س النجوم« يكمل حكايات جنيب حمفوظ

وتت�سكل املجموعة التي حتمل 
هم�س  حمفوظ..  »جنيب  ا�سم 
دار  عن  و�سدرت  النجوم« 
ال�ساقي يف بريوت، من ق�س�س 
ت�سعينيات  يف  حمفوظ  ن�رشها 
اإحدى  يف  املا�سي  القرن 
يف  جتمع  مل  لكنها  املجالت، 
ق�سة  اإليها  م�سافة  كتاب،  اأي 
عرث  اأدبي«  »كنز  من  جديدة 
االأديب  ورثة  لدى  �سعري  عليه 

الراحل.
-ال�سحفي  �سعري  حممد  وقال 
االأدب  اأخبار  جريدة  يف 
على  داأب  والذي  امل�رشية 
�رشديات  وحتليل  مراجعة 
الكتاب:  مقدمة  يف  حمفوظ- 
كلثوم  اأم  ابنته  »عندما منحتني 
اأوراقا  �سندوقا �سغريا يت�سمن 
�سعرت  حمفوظ،  تخ�س  عدة 

بلذة كاأنني على و�سك اكت�ساف 
مقربة فرعونية«.

االأوراق  �سمن  »من  اأن  وي�سيف 
اأربعني  نحو  ي�سم  كامل  ملف 
تن�رش  مل  لكن  ق�سرية،  ق�سة 
يعود  كتابتها.  وقت  الق�س�س 
�سنوات  بعد  حمفوظ  اإليها 
لين�رشها يف جملة ن�سف الدنيا، 
خارج  ق�سرية  ق�سة   18 وبقيت 
بطبعاتها  الكاملة  االأعمال 

املختلفة«.
�سحة  يف  �سك  الأي  وقطعا 
�سورة  �سعري  اأرفق  الق�س�س، 
بخط  الق�س�س  هذه  اأ�سول  من 
على  االإبقاء  مع  حمفوظ،  يد 
اختارها  كما  االأعمال  عناوين 
على  احلائز  الراحل  الروائي 
عام  االأدب  يف  نوبل  جائزة 

.1988

»مطاردة«  الق�س�س:  هذه  ومن 
احلارة«  و«ابن  و«توحيدة« 
عجوة«  و«اأبونا  منلة«  و«نبوءة 
النجوم«  و«هم�س  و«ال�سهم« 
ال�سيخ  و«دعاء  لعبة«  و«العمر 
قاف«، وغريها من االأ�سماء التي 
حر�س حمفوظ من خاللها على 
و�سف البيئة ال�سعبية امل�رشية.

التي  الق�س�س  اإن  �سعري  ويقول 
عن  تختلف  ال  اليوم  ين�رشها 
عوامل جنيب حمفوظ االإبداعية، 
الطفولة  حلكايات  امتداد  وهي 
»حكايات  يف  ا�ستعادها  التي 
يف  وكذلك   ،1975 عام  حارتنا« 
 ،1999 عام  الن�سيان«  »�سدى 
وحكمة  بالرمز  حمملة  ولكنها 

ال�سيخ الكبري.
يف  الق�س�س  »تدور  وي�سيف 
االأثري  حمفوظ  عامل  احلارة، 

حمددة  حارة  باحلياة،  املفعم 
املالمح تنتهي بقبو حيث يعي�س 
فوق  ويرتفع  لهم،  ماأوى  ال  من 
حيث  القدمي-  -احل�سن  القبو 

ت�سكن االأ�سباح والعفاريت«.
روايات  م�سمون  وي�رشح 
واأزمانها،  واأبطالها  حمفوظ 
هاربون  ثمة  احلارة  »يف  فيقول 
من ثاأر اأو تقاليد قدمية واأحيانا 
العمل،  اأو  احلب  اأجل  من 
وهناك اأي�سا عائدون بعد ثراء، 
النبوءات  اأ�سحاب  دائما  هم 
واالأقوال امللتب�سة التي يتبادلها 
على  فتتحقق  الق�س�س،  اأبطال 
دائما  م�سريهم  ويكون  ما  نحو 
االتهام باجلنون اأو اخلروج على 

التقاليد«.
اأول  هو  حمفوظ  ونجيب 
يح�سل  عربي  وقا�س  روائي 

االأدب،  يف  نوبل  جائزة  على 
وهو من اأكرث االأدباء امل�رشيني 
اإىل  كتاباتهم  حتولت  الذين 

اأعمال �سينمائية وتلفزيونية.
يف  اأ�سيب  حمفوظ  وكان   
 1995 االأول  اأكتوبر/ت�رشين 
بطعنة �سكني يف عنقه على يد 

بداعي  اغتياله  حاوال  �سابني 
االإلهية  الذات  على  التطاول 
حارتنا«  »اأوالد  روايته  ب�سبب 
لكنه جنا من  للجدل،  املثرية 
احلادث الذي اأثر الحقا على 

قدرته على الكتابة بيده.
 �كاالت

بعد 13 عاما على رحيله، يعود �الأديب �مل�صري جنيب حمفوظ ل�صرد ق�ص�صه عن �حلارة ��ملقهى ��ل�صخ�صيات �ملهم�صة، من خالل 18 ق�صة مل 
يت�صمنها �أي كتاب من قبل، فال�صحفي �مل�صري حممد �صعري -�أحد مريديه- جمعها �ن�صرها يف �إ�صد�ر جديد.
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الروائي امل�شري الكندي، اأ�شامة عالم

»احلي العربي«.. رواية 
الأ�سئلة املتوارثة

يدخل الروائي امل�شري الكندي، اأ�شامة عالم، مرحلة جديدة يف كتابته عن 
الهجرة والغرتاب، يف رواية »احلي العربي« يتناول فيها ق�شايا اجليل الثاين من 

املهاجرين، عرب مدينة مونرتيال التي متحورت حولها معظم اأعماله.

   وكالت 

والرواية ال�صادرة عن دار ال�رشوق 
هي  �صفحة   292 يف  القاهرة  يف 
يعمل  الذي  للم�ؤلف  اخلام�صة 
م�نرتيال  يف  ويعي�ش  طبيباً، 
اإىل  اإ�صافة  كيبك،  مبقاطعة 

جمم�عة ق�ص�صية واحدة.
من  قالب  يف  الأحداث  وتدور 
منتخب  ب��ص�ل  يبداأ  الفانتازيا 
عربي لكرة القدم اإىل نهائي كاأ�ش 
لتتح�ل  بالبط�لة  وف�زه  العامل 
العربي  احلي  �صكان  احتفالت 
اإىل  الكندية  م�نرتيال  مدينة  يف 
بفر�ش  تنتهي  �صغب،  اأحداث 
ومنحه  احلي،  ح�ل  عازل  �ص�ر 
ال�صتقالل لتن�صاأ بذلك اأ�صغر دولة 

يف اأمريكا ال�صمالية.

ال�اقع  هذا  من  امل�ؤلف  ويتخذ 
روايته  لبناء  منطلقاً  اجلديد 
عبد  اإىل  البط�لة  فيها  تع�د  التي 
الرحمن حمم�د، و�صهرته »رحمن 
زعب�ط«، الذي هاجر اإىل كندا يف 
وميلك  الع�رشين  القرن  ثمانينات 
قلب  يف  والأ�صهر  الأكرب  املقهى 

احلي العربي.
رحمن  لتق�د  الأحداث  وتتط�ر 
ال�ليدة  الدولة  حكم  اإىل  زعب�ط 
لذلك،  منه  �صعي  اأو  جهد  دون 
�صخ�صيته  متناق�صات  لتبداأ جميع 
ال�طن  راكمها  التي  والرت�صبات 
الأم داخله يف الطف� على ال�صطح، 
تارة  غريبة  ت�رشفاته  فتبدو 

وجريئة تارة وحمقاء تارة اأخرى.
للمال  حمب  اجلديد،  واحلاكم 
اأفكار  داخله  يف  يحمل  وللن�صاء، 

ال�صابق  وطنه  وذكريات  وتقاليد 
ي�صتفيد  نف�صه  ال�قت  يف  لكنه 
ي�فرها  التي  املكت�صبات  كل  من 
ميكن  ل  �صخ�ش  وه�  الغرب،  له 
يحمل  ذلك  ورغم  باملثايل  و�صفه 
الأحالم  من  الكثري  داخله  يف 
كلما  والتي  ال�ليد  للبلد  الطيبة 
�صعى اإىل حتقيق اأحدها حت�ل اإىل 

كاب��ش.

ما بعد زينب

واجهها  التي  التحديات  وبجانب 
الأر�ش  على  زعب�ط  رحمن 
واإقامة  اجلديدة  الدولة  لتاأ�صي�ش 
حتديات  هناك  كانت  دعائمها 
التغلب عليها  وع�ائق داخله عليه 

اأولً.

زوجته  رحيل  التحديات  هذه  اأول 
حيًة،  قهرها  التي  املراأة  زينب، 
من  اأخرى  تل�  مرة  عليها  وتزوج 
نف�صه،  لإمتاع  �صغريات  فتيات 
وم�صاندة  داعمة  ظلت  لكنها 
اأحداث  يف  مقتلها  ي�م  حتى  له 
ال�صغب الكروي التي كانت �صببا يف 

قيام الدولة.
اأ�رشة  عقد  ينفرط  زينب  وبرحيل 
من  تتاألف  التي  زعب�ط،  رحمن 
ممزقاً  ن�صاأ  الذي  يا�صني،  البن 
بني جذوره العربية، وبيئته الغربية 
ت�صكيل  اإىل  احلال  به  فانتهى 
والبنة  والنهب،  لل�صط�  ع�صابة 
حياة  يف  انخرطت  التي  نرج�ش، 
بعيداً  بحياتها  وا�صتقلت  الغرب 

عذريتها  عن  وتخلت  العائلة،  عن 
فترباأ الأب منها.

وتتداخل مع احلاكم اجلديد وابنه 
احلي  يف  كثرية  �صخ�صيات  وابنته 
العربي معظمها ملهاجرين جاءوا 
هم  ليجمعهم  خمتلفة  مناطق  من 
الغرتاب يف كندا، لكنهم ما لبث�ا 
و�صعهم  ل�صتتباب  اطمئن�ا  اأن 
الذوبان  يف  وبداأوا  م�نرتيال  يف 
وجدوها  حتى  املدينة  و�صط 
تلفظهم وت�صعهم خلف �ص�ر عازل 
متاهة  اإىل  جديد  من  فتعيدهم 

اله�ية والنتماء.

نرج�س.. وديع.. يا�شني

وبينما تتفاعل نرج�ش مع الأحداث 
وحتركها جزئياً مع حبيبها اجلديد 
»وديع« الذي جاء من املغرب اإىل 
ق�صري  وقت  قبل  العربي  احلي 
عن  يا�صني  يغيب  ا�صتقالله،  من 
امل�صهد ويع�د قرب نهاية الرواية 
راأ�صاً على عقب يف  الأم�ر  ليقلب 

الدولة اجلديدة.
ذروتها  اإىل  الأحداث  و�ص�ل  ومع 
الفرتا�صي  ال�طن  يرتاجع 
ر�صمه  الذي  اجلغرايف  مبفه�مه 
مف�صحاً  خياله  وحي  من  امل�ؤلف 
الطريق اأمام ال�طن ال�صاكن داخل 
كل �صخ�صية من �صخ�صيات العمل 

ليعيد ت�صكيل امل�صتقبل.

العا�سمة العاملية للكتاب.. الإمارات ت�ستعد ل�ستقبال 
اللقب الأعلى ثقافيًا يف العامل

دولة  تف�صل  ي�ماً  خم�ص�ن 
عن  ال�صارقة  واإمارة  الإمارات 
لقب  بنيلها  التاريخي  الحتفال 
للعام  للكتاب  العاملية  العا�صمة 
ثقافياً  الأرفع  اللقب   ،2019
العامل،  م�صت�ى  على  ن�عه  من 
الأمم  منظمة  اأطلقته  والذي 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
 ،2001 العام  منذ  »الي�ن�صك�« 
اأول مدينة  بذلك  ال�صارقة  لتك�ن 
والثالثة  اللقب  تنال هذا  خليجية 
من  كل  بعد  العربي  ال�طن  يف 
والتا�صعة  والإ�صكندرية،  بريوت 

ع�رشة على م�صت�ى العامل.
ت�صتعد  �صاملة،  روؤية  و�صمن 
باللقب  لالحتفال  ال�صارقة  اإمارة 
تفتح  كتاباً..  »افتح  �صعار  حتت 
ال�صارقة  �صت�صهد  حيث  اأذهاناً« 
ومبادرات  وفعاليات  احتفالت 
ن�عية  وفنية  ثقافية  واأن�صطة 
انطالقا  مناطقها  جميع  تعم 
وت�صتمر   2019 اأفريل   23 من 
ت�صارك   2020 اأفريل   32 حتى 
وم�ؤ�ص�صات  هيئات  جميع  فيها 
املجتمع  فئات  وخمتلف  الإمارة 
من مقيمني وزوار، بح�ص�ر عدد 
الإبداعية  القامات  من  كبري 

كتاب  من  والعاملية  العربية 
ومثقفني  وم�رشحيني،  و�صعراء 
وعامليني،  عرب  واإعالميني 
التي  ال�صتة  املحاور  يج�صد  مبا 
لحتفالت  ال�صارقة  و�صعتها 
جمتمع  يف  واملتمثلة  اللقب، 
القراءة،  ثقافة  وتعزيز  واحد، 
الأطفال  ومتكني  الرتاث،  واإحياء 
املجتمعية،  والت�عية  وال�صباب، 

وتط�ير �صناعة الن�رش.
وت�صعى ال�صارقة من خالل حماور 
الحتفال اإىل تعزيز ثقافة القراءة 
للمعرفة  النتماء  قيم  وغر�ش 
اأ�صل�ب  والكتاب وجعل املطالعة 
ل  املجتمع  فئات  جلميع  حياة 
اإ�صافة  واليافعني  الأطفال  �صيما 
اإىل دعم الن�رش والنا�رشين بحزمة 
من اخليارات ال�اعدة اإىل جانب 
باإحياء  الهتمام  على  التاأكيد 
املعرفة  خزانة  باعتباره  الرتاث 
التي  لل�صع�ب،  احلقيقة  والرثوة 
الروايات  نقل  �صيتم  خاللها  من 
وفتح  والإماراتية  العربية 
ال�رشدية  جمالياتها  على  الباب 
لالأجيال اجلديدة من  واملعرفية 
تنظمها  التي  الفعاليات  خالل 

على مدار العام.

واأ�صارت رئي�ش اللجنة ال�صت�صارية 
للكتاب  عاملية  عا�صمة  لل�صارقة 
القا�صمي،  بدور  ال�صيخة   ،2019
اإىل اأن اللقب الذي نالته ال�صارقة 
ياأتي  للكتاب«،  عاملية  »عا�صمة 
باملكانة  دويل  اعرتاف  مبثابة 
العربية  الإمارات  لدولة  الثقافية 
املنطقة  م�صت�ى  على  املتحدة 
ملنجزات  وتت�يجا  والعامل، 
امل�صرية الثقافية لإمارة ال�صارقة 
على امتداد الـ 40 عاماً املا�صية 
لها  اأ�ص�ش  التي  للروؤية  وتكرميا 
حاكم  الأعلى  املجل�ش  ع�ص� 
�صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صارقة، 
التي  القا�صمي،  حممد  بن 
وركيزة  حم�رها  املعرفة  ت�صكل 

جناحها.
حققت  ال�صارقة  اأن  اإىل  ولفتت 
على  مميزاً  ثقافياً  ح�ص�راً 
والعاملي  املحلي  امل�صت�يني 
وا�صتطاعت اأن تلعب دوراً فاعاًل 
الثقافات  بني  اجل�ص�ر  مد  يف 
باأن  منها  اإميانا  الإن�صانية 
مدخاًل  ي�صكل  الثقايف  التقارب 
على  املبنية  ال�صليمة  للعالقات 
الحرتام والتعاون بني ال�صع�ب، 
�صي�صكل   2019 العام  اأن  م�ؤكدة 

املبادرات  من  للكثري  انطالقة 
مكانة  تعزز  التي  والربامج 
نتائج  لتك�ن  والقراءة  الكتاب 
م�صتدامة  باللقب  الحتفاء 
يف   «  : وقالت  التاأثري.  ووا�صعة 
�صنفتح  املقبل  اأفريل  من  الـ23 
�صفحة جديدة يف كتاب التاريخ 
ال�صارقة  اإجنازات  ي�صطر  الذي 
يف  �صباقة  كانت  لطاملا  التي 
واملبادرات  الأحداث  جميع 
الثقافية التي تقام على ال�صعيد 
والعاملي،  والعربي  املحلي 
على  تفتح  ب�ابة  اأمام  �صنك�ن 
ومعريف  فكري  وثراء  كن�ز 
فئات  جميع  ي�صمل  وثقايف 
�صياغته  يف  ي�صرتك  املجتمع 
واملبدعني  املثقفني  من  نخبة 
ونا�رشين  وم�ؤلفني  كتاب  من 
وفنانني يح�رشون جميعهم بكل 
اإىل  اإبداعات  من  يحمل�ن  ما 
ر�صالة  ليطلق�ا  ال�صارقة  اأر�ش 
قيمة  على  تدل  نبيلة  اإن�صانية 
باعتباره  الفاعل  ودوره  الكتاب 
التقارب  لتحقيق  اأ�صا�صية  و�صيلة 
جميع  بني  واملعريف  احل�صاري 

الثقافات ح�ل العامل ».
وكالت 

�سدور الكتاب الأخري للمفكر 
الراحل الدكتور جالل اأمني

اأ�صدرت دار الكرمة يف القاهرة 
الكتاب الأخري للمفكر الراحل 
بعن�ان:  اأمني،  جالل  الدكت�ر 
ماذا حدث للثقافة يف م�رش؟.

»من  مقدمته:  يف  اأمني  يق�ل 
من  الفرتة  اأن  للنظر  الالفت 
1914-1945 من تاريخ الثقافة 
فقط  ت�صهد  مل  امل�رشية 
قفزة جبارة يف الكتابة الأدبية 
خمتلف  ويف  بل  والتاريخية، 
امل�رشح،  الفن�ن:  اأن�اع 
وامل��صيقى،  وال�صينما، 

والغناء، والنحت.
هذه  كل  يف  اأنه  ونالحظ 
املثقف�ن  جمع  الفروع، 
بني  امل�رشي�ن  والفنان�ن 
وبني  لرتاثهم  احرتامهم 
اجلديدة  لالأ�صاليب  تقديرهم 
الغربية،  والفن�ن  الثقافة  يف 
فاأنتج�ا اأعماًل جديرة بالبقاء، 
ول تزال تخلب األبابنا بجمالها 
حتى الي�م. قارن كل ذلك مبا 
يُن�رش الآن جليل من املثقفني 
واأ�صاتذة اجلامعات، ق�ص�ا يف 
ق�صاه  اأط�ل مما  ُمدًدا  الغرب 
وحازوا  احلربني،  بني  ما  جيل 
مما  اأكرث  الغرب  �صهادات  من 
بهم  فاإذا  اجليل،  ذلك  حازه 
اإبداًعا،  اأقل  كان�ا  كتب�ا  اإذا 
لغة،  واأ�صعف  ف�صاحة،  واأقل 
واأقل  العقالنية،  عن  واأبعد 

ميالً  واأ�صد  بالنف�ش،  ثقة 
تعار�صت  ل�  حتى  للمجاملة 
اإىل  بالإ�صافة  احلق.  ق�ل  مع 
تده�ر يف م�صت�ى التعليم، ويف 
هذا  يف  الإعالم.  م�صداقية 
التده�ر  لهذا  و�صف  الكتاب 
يف هذه املجالت مع حماولة 
اأمني  جالل  د.  لتف�صريه«. 
اقت�صاد  عامل   )2018-1935(
كلية  ومفكر م�رشي تخرج يف 
القاهرة  جامعة  يف  احلق�ق 
الدكت�راه  واأجنز   ،1955 عام 
يف كلية لندن لالقت�صاد. دَرّ�ش 
يف  احلق�ق  بكلية  القت�صاد 
 1965 بني  �صم�ش  عني  جامعة 
م�صت�صاًرا  عمل  ثم  و1974، 
الك�يتي  لل�صندوق  اقت�صاديًّا 
للتنمية حتى العام 1978، حيث 
كاأ�صتاذ  كاليف�رنيا  اإىل  انتقل 
جامعتها  يف  لالقت�صاد  زائر 
من�صب  �صغل  ثم  �صنتني.  ملدة 
اجلامعة  يف  القت�صاد  اأ�صتاذ 
منذ  القاهرة  يف  الأمريكية 
عاملنا  عن  رحل  وحتى   1979
ن�رش   .2018 �صبتمرب   25 يف 
الأربعني  يقارب  ما  اأمني  د. 
وال�صيا�صة  القت�صاد  يف  م�ؤلًفا 
والتاريخ القت�صادي املعا�رش، 
وتُرجم له اأكرث من ع�رشة كتب 

اإىل الإجنليزية.
 وكالت 

2020 عام الثقافة  امل�سرية – الرو�سية
اأكد مدير املركز الرو�صي للعل�م 
مراد  بالإ�صكندرية  والثقافة 
امل�رشية  العالقات  ق�ة  جاتني، 
يف  اأنها  اإىل  م�صرًيا  الرو�صية، 
اإىل  لفًتا  وم�صتمر،  دائم  تقدم 
بني  عمالقة  م�رشوعات  تنفيذ 
التعاون  البلدين ما يعك�ش حجم 

الكبري بينهما.
جاٍر  اأنه  عن  جاتني،  وك�صف 
فعاليات  لإقامة  ال�صتعداد 
عديدة خالل 2020 باعتباره عام 
الثقافة امل�رشية الرو�صية، حيث 
الأيام  رو�صي  ثقايف  وفد  زار 
الإ�صكندرية  مدينة  املا�صية 

لتن�صيق اإقامة الفعاليات.
اأن  على  املركز  مدير  و�صدد 
برت�صيخ  ق�ًيا  اهتماًما  هناك 
املجال  يف  الثنائية  العالقات 
اإىل  م�صرًيا  والتعليم،  الثقايف 
اأهمية تبادل ال�ف�د بني ال�صعبني، 
التفاهم  حتقيق  يف  ي�صاهم  مبا 

والتقارب.
حالًيا  يجرى  اأنه  اأو�صح  كما 
من  العديد  لتنفيذ  ال�صتعداد 
الفعاليات مع مكتبة الإ�صكندرية 
ومركز  �صعيد  حمم�د  ومتحف 

الإبداع.
 وكالة اأنباء ال�شعر 



ثقافةالأربعاء  17   اأفريل  2019  املوافـق  ل11 �شعبان 1440هـ 17
الأمني العام للمجل�س الإ�شالمي الأعلى، بومدين بوزيد : 

�شعارات يوم اجلمعة تنم عن الوعي 
ال�شيا�شي لل�شعب اجلزائري 

تطرق الأمني العام للمجل�س الإ�شالمي الأعلى، الدكتور بومدين بوزيد لدى حلوله �شيفا اأم�س  يف برنامج املقهى الثقايف« �شجالت ومعنى »لالإذاعة 
الثقافية  للم�شار احلراك ال�شعبي يف اجلزائر الذي ت�شهده اجلزائر ملا يقارب ال�شهرين، موؤكدا اأن هذه  الهيئة الر�شمية هي الوحيدة التي  اأ�شدرت البيان  

لدعم حراك منذ اأيامه الأوىل والذي ا�شرتك فيه جمموعة من اأع�شاء هذه الهيئة ال�شت�شارية  املكونة من علماء  ينتمون للمجتمع اجلزائري دكاترة 
جامعيني الذين يوا�شلون عملهم يف  اجلامعات وخمابر البحث وهم معينون مبر�شوم رئا�شي  لـ 5 �شنوات .

حكيم مالك 

احلراك ال�شعبي  لـ 22 فيفري 
�شنوات منذ  بداأ    2019

ويف ذات ال�سياق اعترب  الربوفي�سور 
احلراك  اأن  بومدين،   بوزيد 
هو   2019 فيفري   22 لـ  ال�سعبي  
بداأ منذ �سنوات من خالل جبهتني  
املعار�سني  جبهة  يف  واملتمثلة 
حيث  ال�سيا�سيني  والن�سطاء 
بالنظام  اكتوى  قد  بع�سهم  جند 
وبع�سهم عا�ش نعيم النظام وخرج 
التي   الثانية  اجلبهة  ولكن   ، عليه 
�سكلت  والتي  جدا  قوية  كانت 
يف  تتمثل  العام  الراأي  يف  ح�سور 
املن�سات  اأو  االفرتا�سي  العامل 
اأن  مبعنى  اجلديدة   االإعالمية 
القيادة الرقمية كانت موجودة قبل 
حتريك  يف  املا�سي   فيفري   22
 ، واإخالق �سيء معني  العام  الراأي 
والذي  ا�ستحدث هو نوع من الهوة 
كانت  والتي  وال�سعب  النظام   بني 
تتو�سع تدريجيا الأن النظام  افتقد  
كان  الأنه  االإقناع  على  القدرة  اإىل 
املواطنني   م�سكل   حل  اأن  يعتقد 
  ، والت�سغيل  ال�سكن  م�ستوى  على 
اأمام طبقة  ولكن االعتبار النف�سي 
متثل كتلة تاريخية جديدة لل�سباب   
 20 العمر  من  تبلغ  اجلزائر  يف 
يحبون  ال�سباب  فهوؤالء  �سنة  و24 
االعتبار النف�سي  اأو ما ي�سمى يف 
اجلماعي  االعتبار  االجتماع  علم 
ما  وهو  اجلماعية  الكرامة  اأو 
ي�سمى بالتعفف يف القراآن الكرمي، 
النف�سي  التعفف  فهذا  وبالتايل 
عند املواطن اجلزائري مل تدركه 
ال�سلطة فكان الف�سل احلقيقي لها 
مل   الأنه  اإعالمها  يف  اأي�سا  ف�سل 
ي�ستوعب  هوؤالء ال�سباب وما يكون 
هذا  وكان  االفرتا�سي   العامل  يف 
وهي  البديل   االإعالم  هو  االأخري 
حيث  البديلة  وال�سلطة  القيادة 
جماعي  ملخيال  ت�سكيل  اأمام  كنا 

�سيا�سي وثقايف جديد يف املجتمع 
اجلزائري .

العوامل الفنية والفرتا�شية 
والرقمية �شاهمت يف جناح 

احلراك

تقييما  املتحدث  ذات  وقدم 
ال�سعبي  احلراك  مل�سار  �سامال 
العلن   اإىل  ظهر  الذي  اجلزائر  يف 
اجلزائر  يف  ال�سلطة  اأن  موؤكدا 
الأنه  العبارة  قوة  لقوتني   افتقدت 
ولي�ش  ر�سمي  ناطق  هناك  لي�ش 
يدافع  حقيقي  اإعالم  هناك 
التي  الثاين  والقوة  ال�سلطة   عن 
تفتقدها هي قوة الزمن ، وبالتايل 
كلما جاءت اجلمعة كانت م�ساحة 
وتربحها  ال�سلطة  تفتقدها  الزمن 
احلراك  يربحها  اأو  املعار�سة 
وعليه  ال�سعبية،  واالنتفا�سة 
البليغة  العبارة  لها  لي�ش  فال�سلطة 
واأ�سبحت  ال�سعب  على  للتاأثري 
املواالة  يطلقها  التي  العبارات 
يف  دور  لعبت  التي  وهي  مهينة  
االنتفا�سة ال�سعبية كمعاداة لها  ، 
اجلزائري  ال�سارع  اأ�سبح  حني  يف 
هو الذي  يبدع يف العبارة  ويف ما 
الفنية  بالتقنيات  ت�سميته   ميكن 
فيها  تكمن  اجلمع  وقوة  اجلمالية 
�سواء من خالل القدرة على النكتة  
يف  املالحظ  وال�سيء  والتعبري 
االآيات  ا�ستخدام  االأخرية  اجلمعة 
اإىل ثورة  التي فيها دعوة  القراآنية 
  ، الف�ساد  على  للخروج  والدعوة 
مو�سحا اأن ا�ستخدام هذه االآيات 
الأول مرة لي�ش مل�سمون  �سيا�سي 
ال�سعب  �سالح  يف  م�سمون  لكنه 
ا�ستخدمت  فلقد  الف�ساد  و�سد 
على  االألوان   وتعبريات  االألوان  
كما   ، قوي  تاأثري  له  الوجوه 
التقليدية  احللقة  م�رسح  ا�ستخدم 
التي كانت يف االأ�سواق ا�ستخدمت 
اأي�سا  وهذا  التجمعات  يف  اأي�سا 
فني  م�رسحي  جلانب  ا�ستح�سار 
والقوة  اجلمالية  فالقوة  وبالتايل 

يف  دور   لعبت  احلراك  يف  الفنية 
لقوة  ال�سوء  م�سلطا    ، جناحه 
والتي  ال�سلطة   تدركها  مل  اأخرى 
وهي  عليها   التغلب  ت�ستطع  مل 
القوة الب�سيكولوجية على حد  قول 
فالعامل  ،وبالتايل  بوزيد  بومدين 
 ، كبري  دور  يلعب  الب�سيكولوجي 
انت�سار  هو  الكربى  بدر«  فغزوة« 
وعند  امل�سلمني  عند  نف�سي 
هو  االإمياين  واالنت�سار  ال�سحابة  
الذي تغلب  وهو الذي جعل اأهل« 
بدر« يتغلبون  ، واالنت�سار النف�سي 
زوال  هو   ال�سعبي  احلراك  يف 
اخلوف من  االآخر  وهو ال�رسطة 
اخلفية  ال�سلطة  وهو  واالأمن 
هذا  زوال  اأن  معتربا    ، الباطنية 
 ، كبري  دور  له  التدريجي  اخلوف  
يجعل  واالطمئنان  ال�سكينة   الأن 
االإرادة قوية ويجعل التفكري اأقوى 
اجلمع  حراك  يف  ال�سعب  فاإرادة 
الحظنا حالة ال�سكينة عند ال�رسطة 
يعطي  وهذا  واملواطنني  واالأمن 
الب�سيكولوجية  الراحة  من  نوعا 
والنف�سية التي لها دور اأ�سا�سي يف 
العوامل  اأن  موؤكدا  التغيري  عملية 
عوامل  هي  احلراك  تنجح  التي 
فنية وافرتا�سية ورقمية فما يلعبه 
دور الفاي�سبوك واليوتيوب والعامل 
الب�سيكولوجي يف احلراك ال�سعبي  
لها دور يف جناح  العوامل 3  فهذه 

احلراك . 

حدث طالق بائن بالثالث 
بني ال�شعب وال�شلطة

يومية  �سوؤال  على  اإجابته  ويف 
ال�سعارات   »الو�سط »حول م�ستوى 
ال�سعب  طرف  من  املرفوعة 
ال�سعبي  احلراك  يف  اجلزائري  
قال بوزيد ،  اأن البع�ش  من هذه 
�سيا�سي  وعي  فيها  ال�سعارات 
فو�سى  فيه  االآخر  والبع�ش  
هي  ال�سعارات  بع�ش  واأحيانا 
ال�سعارات  لكن   ، فردية   �سعارات 

�سعارات  يف  واملتمثلة  العامة 
اإ�سقاط الباءات والرموز وهو �سعار 
موحد لل�سعب اجلزائري وهي تنم 
اأي�سا على  عن وعي �سيا�سي وتنم 
الطالق البائن بالثالث بني ال�سعب 
اأن  االأخرية  هذه  وعلى  وال�سلطة 
قد  البائن  الطالق  هذا  اأن  تدرك 
حدث منذ �سنوات لي�ش منذ اليوم 

ومنذ العهدة الرابعة .

املخرج الوحيد لالأزمة 
احلالية هو املوؤ�ش�شة 

الع�شكرية  
تعي�سها  التي  االأزمة  هذه   واأمام 
بومدين  الدكتور  ، قدم   اجلزائر  
االقرتاحات   من  جملة  بوزيد  
اأن  موؤكدا  االأزمة   لهذه  كمخرج 
الد�ستورين    طرحه  قد  املخرج  
والتي  القانون    يفقهون  الذين 
ال�سطرجن  لعبة   بوزيد  �سبهها  
تريد  التي  لل�سلطة  ت�سلح  ال  وهي 
اأن تتم�سك باحلكم وبالتايل  يبقى 
احلل ال�سيا�سي هو االأكرث قوة ومع 
التاأويل للد�ستور  وهو يعد من حيل 
الفقهاء  الذين يبحثون على احليل 
التحليل  من  اخلروج   اأجل  من 
والتحرمي فحيل القانونيني  اأو ما 
الذي  القانوين   بالتاأويل   ي�سمى 

اأعتقد  �سيا�سية  حلول  من  ينطلق 
اأنه يلعب هذا الدور يف حني جند 
االآن  غائب  التفاو�ش  مربع  اأن 
ممزوج  احلل  يكون  اأن  والبد   ،
وال�سيا�سي  القانوين  اجلانب  بني 
اأن املادة 07 و08  من  ،   معتربا 
الد�ستور اجلزائري هي مبداأ عام 
ولكن ينبغي تطبيقها �سيا�سيا وقد 
ال تطبق د�ستوريا يف حني كان رافق  
اجلي�ش العملية ال�سيا�سية يف انتقال 
الدميقراطي  لبلدان العامل الثالث 
واملك�سيك  املك�سيك  من   كل  يف 
معينة    مرحلة  اجلنوبية يف  وكوريا 
الدول    هذه  مع  نت�سابه  ونحن 
الع�سكرية   املوؤ�س�سة  تبقى  ولكن 
من موؤ�س�سات الدولة رغم االإحراج 
ال�سيا�سة   اأنها تتدخل يف   الدويل  
هناك  اأن  اإال  باملمنوع  بو�سفها  
هناك  اأن  واأت�سور  تخريجات  
اخلطري  البديل  اإال  ما  اهلل  بدائل 
على البلد و�سمعتها الدولية وعلى 
كبديل  ودميقراطيتها   اقت�سادها 

لال�ستثناء وحالة الطوارئ .
على ال�شعب اجلزائري اأن 

يحتكم لآلية العقل 

بوزيد  ت�سوره  الذي  ال�سيناريو 
 ، طريقني  اأمام  ونحن  يف  يتمثل 

اإما  طريق  اأن  ال�سلطة ال تتخلى 
اجلزء  على  تتخلى  بل  الكل  عن 
اأن  اجلزائري  ال�سعب  من  ويطلب 
الباءات  بدل  يعني  باجلزء  يقبل 
اأو  واحدة   باءة  تكون  قد  الثالث 
اأن  الثاين  احلل   ، اال�ستدام  يكون 
الفريق  اليوم  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
قايد �سالح وقيادة االأركان تذهب 
اإىل ما هو اأبعد يف اأن يتخلى هوؤالء 
عن ال�سلطة تدريجيا وينبغي على 
اأن يتعقلن  والعواطف لها  ال�سعب 
الذي  الزمن  بينما  وتنتهي   زمن 
يبقى  وي�ستمر معنا هو زمن العقل 
اأما  التفاو�ش   هي  العقل  واآلية 
الراديكايل  املنحى  يف  نبقى  اأن 
يفيدنا  قد  منحى  فهو  والعواطف 
احللول  كل  نت�سور  ولكن  االآن 
مع  اجلي�ش   ملوؤ�س�سة  ميكن  اأنه 
هناك  يكون  اأن  ال�سلطة  موؤ�س�سة 
ي�سلم  ال  النظام  الأن  جزئي  تنازل 
ب�سهولة و�سعارات التاآكل يحتاجها 
االإعالمي وال�سعبوي ولكن املحلل 
على  يفكر  والعقالين  واملفكر 
ب�سهولة  تنهار  ال  دولة  اأي   يف  اأن 
ميكن  ال  ب�سهولة  انهارت  فاإذا 
تاأ�سي�ش مرحلة انتقالية  اأو انتقال 
دميقراطي ب�سهولة اأي�سا بل يحتاج 

اإىل مرحلة تاريخية .          

اأم�ش  اأول  العربي   املعهد  اأطلق 
للتحكم  الدولية  ال�سهادة  بباري�ش 
الختبار  )�سيما(  العربية  اللغة  يف 
الكفاءة يف اللغة العربية املعيارية 

احلديثة.
معهد  مبقر  ذلك  اإعالن  مت  وقد 
العامل العربي حيث ك�سف املدير 
االأوىل  الدورة  اأن  النغ«  »جاك 
مرتقبة خالل �سهر جوان املقبل.

ت�سميمها  مت  التي  »�سيـما«  وتعد 

»اختبار  االجنليزي  للنموذج  وفقا 
)توفل(  اأجنبية«  كلغة  االإجنليزية 
الختبار  بها  معرتف  �سهادة  اأول 
ال�سفهي  التوا�سل  على  القدرة 
والكتابي باللغة العربية )االإعالمية 

واالأدبية وال�سيا�سية(.
واأو�سح  النغ اأن �سهادة التحكم يف 
لغة يف  امل�سنفة كخام�ش  العربية 
العامل من حيث عدد املتكلمني بها 
قد مت اختبارها علميا، م�سريا اإىل 
�رسورة بذل املزيد من اجلهود يف 

تعليم هذه اللغة العاملية يف فرن�سا 
التي متلك تاريخا طويال مع اللغة 

العربية.
ومت اإعداد »�سيما« التي ال تتطلب 
مب�ساعدة  �سهادة  وال  حت�سري  اأي 
للدرا�سات  الدويل  املركز 
الرتبية  وزارة  ودعم  البيداغوجية 
»نوكيا«  اإىل  باالإ�سافة  الفرن�سية 
�سنتني  بعد  وذلك  راعيا  ب�سفتها 

من العمل.
وتخ�ش هذه ال�سهادة املوجهة اإىل 

كل من جتاوز �سن اخلام�سة ع�رس 
واالأجراء  والطلبة  التالميذ   )15(
االأ�سخا�ش  وكذا  واملهنيني 

الباحثني عن عمل.
احل�سول  اختبار  اجتياز  ومبكن 
ال�ساحلة  ال�سهادة  هذه  على 
من  العديد  يف  �سنوات   3 ملدة 
طرف  من  املعتمدة  املراكز 
باري�ش  منها  العربي  العامل  معهد 
والدار  واأغادير  والرباط  وجنيف 
وتون�ش وحمرق  والدوحة  البي�ساء 

)البحرين( وجدة وعمان يف انتظار 
فتح مراكز اأخرى.

عالوة على ذلك ت�سعى �سيما التي 
املرجعي  لالإطار  وفقا  اأُعدت 
اإىل  للغات  امل�سرتك  االوروبي 

تثمني تعليم اللغة العربية.
مت  التي  ال�رسوحات  وح�سب 
املرت�سحني  فاإن  تقدميها 
�سيجتازون يوم االمتحان اختبارات 
ال�سفهي  الفهم  يف  جماعية 
الكتابي  التعبري  يف  وكذا  والكتابي 

يف  فردي  اختبار  اإىل  باالإ�سافة 
التعبري ال�سفهي.

ذوي  لالأ�سخا�ش  بالن�سبة  اأما 
فاأو�سح  اخلا�سة  االحتياجات 
معهد العامل العربي اأنه مت تقدمي 
كل  نوع  تخ�ش  دقيقة  تعليمات 
م�سوؤول  اإىل  حدى  على  اإعاقة 
الدورة من اأجل اتخاذ االجراءات 
االأ�سخا�ش  لهوؤالء  ت�سمح  التي 
اأح�سن  يف  االمتحان  الجتياز 

الظروف.

معهد العامل العربي العربي بباري�س يطلق ال�شهادة الدولية للتحكم يف اللغة العربية

 ق.ث 



�صحةالأربعاء  17   اأفريل  2019  املوافـق  ل11 �شعبان 1440هـ 18

ك�شفت درا�شة جديدة اأن �شتائر اخل�شو�شية بامل�شت�شفيات، 
التي كثريا ما يلم�شها املر�شى، هي اأر�شية خ�شبة للبكترييا 
الذهبية  العنقودية  املكورات  اأهمها  املميتة،  اخلارقة 

.»MRSA« املقاومة للميثي�شيلني
التي  للبكترييا  م�شدر  ال�شتائر  هذه  اأن  الدرا�شة  ووجدت 
 ،»VRE« ت�شمى املكورات املعوية املقاومة للفانكوماي�شني

والتي ميكن اأن ت�شبب التهابات يف الدم والبول.
حلواف  م�شحا  مي�شيغان،  جامعة  بقيادة  الباحثون  واأجرى 
احلواف  اأن  حيث  امل�شت�شفيات،  اأ�رّسة  تق�شم  التي  ال�شتائر 

هي املناطق الأكرث مالم�شة من قبل املر�شى.
وبالنظر اإىل اأكرث من 1500 عينة من �شتائر اخل�شو�شية، وجد 
الباحثون اأن واحدة من بني كل 5 �شتائر، حتتوي على البكترييا 

املقاومة لالأدوية.
الطب  ق�شم  من  جيب�شون  كري�شتني  بقيادة  الباحثون،  احلية وقال  الكائنات  بروؤية  فوجئنا  »لقد  مي�شيغان:  بجامعة  الباطني 

املقاومة لالأدوية املتعددة، وخا�شة املكورات املعوية املقاومة للفانكوماي�شني، التي يلقاها املر�شى ب�شكل روتيني ب�شبب تلوث �شتائر اخل�شو�شية 
بامل�شت�شفيات«.

وغالبا ما تبقى هذه العوامل املمر�شة على �شتائر اخل�شو�شية، ولديها القدرة على النتقال اإىل الأ�شطح واملر�شى الآخرين. »ونظرا ل�شتخدام �شتائر 
اخل�شو�شية يف جميع اأنحاء العامل، فهي تعد م�شكلة عاملية«.

واأظهرت النتائج اأن 6% من ال�شتائر حتتوي على املكورات العنقودية الذهبية املقاومة للميثي�شيلني »MRSA«، وهي جرثومة قاتلة ل ميكن معاجلتها 
با�شتخدام امل�شادات احليوية القيا�شية.

واحتوت ال�شتائر بن�شبة 9% على املكورات املعوية املقاومة للفانكوماي�شني، فيما عرث على عدد اآخر من البكترييا عالقة على اأج�شام املر�شى.
 SUBS - PLS( اأم�شرتدام لعلم الأحياء املجهرية والأمرا�ض املعدية يف  نتائج درا�شتهم يف املوؤمتر الأوروبي  الذين قدموا  الباحثون،  ومل يجد 

KEEP(، مل يجدوا اأي فرق يف تلوث ال�شتائر بني الغرف اخلا�شة وامل�شرتكة.
واأكد فريق البحث اأن هناك حاجة اإىل املزيد من الدرا�شات لتحديد ما اإذا كانت هذه ال�شتائر امللوثة ت�شكل م�شدرا لنتقال هذه الكائنات احلية 
املقاومة لالأدوية اإىل املر�شى، خا�شة واأن درا�شة كندية اأجريت يف العام املا�شي، ك�شفت اأن نحو 90% من �شتائر اخل�شو�شية، احتوت على املكورات 

العنقودية الذهبية املقاومة للميثي�شيلني يف غ�شون عامني من تركيبها.

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
اجلديد يف عالج مر�ض املالريا، 
يف 25 اأفريل 2018، اليوم العاملي 
وا�شتخرج  املالريا،  ملكافحة 
اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  املالريا  لعالج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
تعد من النباتات القيمة يف عالج 
جمموعة من الأمرا�ض لحتوائها 
على مادة الأرتيمي�شينني، املكون 

الرئي�شي للعديد من الأدوية.

تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
بح�شب  احلويل،  ال�شيح  نبتة 
كتبوا ذلك  الذين  ال�شينني  العلماء 
جملة  يف  العلمية  مقالتهم  يف 
»Molecular Plant«. ومبا اأن 
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�شبة 
0.1 اإىل 1% من الأرتيمي�شينني، قام 
العلماء بتعديل وراثي على جينات 
ال�شيح احلويل واأ�شبح يعطي النوع 
املعدل منه ن�شبة ت�شل اإىل %3.2 

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  واأو�شح م�رسف 
�شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 
�شكان  ن�شف  اأن  تونغ  جياو 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل 
باملالريا حيث يتم ت�شجيل حوايل 
ميوت  عام،  كل  حالة  مليون   216

منهم 445 األف �شخ�ض.
ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
جينات  وعزل  ومعرفة  بتحديد 
على  وح�شلوا  بالكامل  ال�شيح 

مورثات  جلميع  جينية  خريطة 
 ،63226 عددها  يبلغ  التي  النبتة 
الربوتينات  ترميز  عن  وامل�شوؤولة 

فيها.
اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
ال�شينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل 
اأكرب  لإنتاج كميات  وراثيا  املعدل 
املعالج  الدوائي  املركب  من 
املادية  تكلفته  ولت�شبح  للمالريا، 

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

ال�صوكوالتة حتمي من طنني 
االأذن ومتنع فقدان ال�صمع

ال�شوكولتة  تناول  ي�شاعد 
على  العمر  متو�شطي  الأ�شخا�ض 
ومنع  ال�شمع  حا�شة  على  احلفاظ 
طنني الأذن يف مرحلة ال�شيخوخة، 
وفقا لنتائج درا�شة اأجراها علماء 

من كوريا اجلنوبية.
 »Nutrients« ويفيد موقع جملة
باأن علماء كوريا اجلنوبية اكت�شفوا 
بعد  لل�شوكولتة،  جديدة  خا�شية 
الوطني  اإطار امل�رسوع  درا�شة يف 
لنتائج  والتغذية  الطبي  للفح�ض 
عامي  اأجريت  درا�شات  جمموعة 
2012 و2013 ويقول امل�رسف على 
الدرا�شة: »اكت�شفنا اأن الأ�شخا�ض 
حمبي  من  اأنف�شهم  عدوا  الذين 
ب�شورة  وتناولوها  ال�شوكولتة 
بني  اأقلية  كانوا  ودورية،  منتظمة 
بالعمر  التقدم  مع  ي�شكون  الذين 
من م�شكالت يف ال�شمع ومن طنني 
خطر  اأن  ات�شح  وفعال،  الأذن. 
فقدان حا�شة ال�شمع يف عمر 40-
مقارنة  بكثري  اأقل  كان  �شنة،   64
يتناولون  ل  الذين  لدى  بظهوره 

ال�شوكولتة«.
ذلك  �شبب  فاإن  للباحثني،  ووفقا 
يعود اإىل تاأثري ال�شوكولتة امل�شاد 
لاللتهابات، لأن ملركبات متعددات 
 )Polyphenole( الفينول 

خ�شائ�ض  الكاكاو  يف  املوجودة 
يجعل  ما  لالأك�شدة،  م�شادة  قوية 
ملكافحة  و�شيلة  ال�شوكولتة 
حالة  يف  توؤثر  والتي  اللتهابات، 
التقدم  ونوعيته مع  ال�شمع  اأجهزة 

بالعمر.
ويدور احلديث هنا عن ال�شوكولتة 
الداكنة قليلة ال�شكر، التي حتتوي 

على ن�شبة عالية من الكاكاو.

ال�صيح لعالج اأكرث االأمرا�ض خطورة

�صتائر اخل�صو�صية يف امل�صت�صفيات اأر�صية خ�صبة 
للبكترييا القاتلة

رو�صيا.. ابتكار »خبز ذكي« 
ملر�صى ال�صكري

يفيد يف حت�شني  خبزا  ال�شمالية،  اأو�شيتيا  يف  التغذية  ابتكر خرباء 
يوؤثر  ل  الذكي«،  »اخلبز  ا�شم  عليه  اأطلقوا  ال�شكري،  مر�شى  حالة 
�شلبا يف عملية التمثيل الغذائي ول يرفع م�شتوى ال�شكر يف اجل�شم.
بنظام  التقيد  بعدم  ال�شكري احلرية  املبتكر ملر�شى  ويتيح اخلبز 

غذائي خا�ض، وتناول كمية غري حمددة منه.
ول ترفع املكونات ال�رسية لهذا اخلبز الذي ابتكره خرباء الكيمياء 
اأو�شيتيا ال�شمالية، م�شتوى ال�شكر يف الدم، وهي قادرة  احليوية يف 

على تخفي�شه، لذلك اأطلق عليه »اخلبز الذكي«.
وقد اأعلن اخلرباء اأنهم �شيك�شفون مكونات هذا اخلبز بعد ح�شولهم 
على براءة اخرتاع، واإطالق عملية اإنتاجه جتاريا، ما �شيح�شن احلالة 

ال�شحية ملر�شى ال�شكري وي�شاعد اأي�شا يف تقلي�ض عددهم.  

اأعرا�ض مبكرة ملختلف
 اأنواع ال�صرطان

ك�شف اأطباء عن 11 عالمة ت�شري اإىل اإ�شابة ال�شخ�ض باأحد اأنواع مر�ض 
وت�شخي�ض  اكت�شاف  يف  العالمات  هذه  ت�شاعد  اأن  وميكن  ال�رسطان، 

املر�ض وحتديد نوعه يف مراحله املبكرة.
ويفيد »ActiveFeel« باأن من هذه الأعرا�ض: فقدان الوزن ال�رسيع 
من دون �شبب وا�شح، وال�شعور الدائم بالتعب. وت�شري هذه الأعرا�ض 

اإىل �رسطان القولون اأو �رسطان الدم.
يف  ورم  اإىل  امل�شكنات،  تناول  من  الرغم  على  الأمل  ا�شتمرار  وي�شري 

الدماغ، املبي�ض، امل�شتقيم اأو القولون.
كما ميكن اأن يكون ظهور ت�شلب ما يف مناطق اجل�شم املختلفة وارتفاع 
درجة حرارتها من العالمات اخلطرة التي ت�شري اإىل الإ�شابة ب�رسطان 

الدم، لأنه يوؤثر يف اجلهاز املناعي للج�شم.
وحجم  لون  وتغري  جديدة  وثاآليل  و�شامات  من�ض  ظهور  يكون  وقد 

القدمية واحمرارها ونزفها، بداية ل�رسطان اجللد.
املتكررة وظهور  املرحا�ض  وزيارة  الدائم  ال�شعال  اأن  املحتمل  ومن 
وتورم  البول  مع  والدم  والأمل  والإم�شاك،  والإ�شهال  الرباز  يف  الدم 
القدمني، من العالمات التي ت�شري اإىل بع�ض اأنواع ال�رسطان الأخرى. 
ب�رسطان  الإ�شابة  اأعرا�ض  تكون من  الطعام، فقد  تناول  اأما �شعوبة 

املعدة اأو املريء اأو احلنجرة.

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!
اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين جتري يف 

عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة للوفاة يف حال 
تعر�شهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي ن�رست نتائج الدرا�شة، باأن 
العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا اأن ن�شبة 

الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف عروقهم فئة الدم الأوىل 
كانت 28%، يف حني مل تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف البحث، اإن 
اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب �شعف 

تخرث دمهم عند تعر�شهم لالإ�شابات. وقد يكون ال�شبب يف 
عامل فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبالزما الدم(. واأ�شاف 

تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�ض الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، 
يف جتان�ض الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل هناك 

اختالف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رسورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات يف هذا 

املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعالج امل�شابني.



َعاِئ�َشَة  عن  البخاري  مارواه   -1
َر�ُشوُل  َكاَن  َقالَْت  َعنَْها   ُ الَلهّ َي  َر�شِ
يَ�ُشوُم  َو�َشلَهَّم  َعلَيِْه   ُ الَلهّ لَهّى  �شَ  ِ الَلهّ
َحتَهّى نَُقوَل َل يُْفِطُر َويُْفِطُر َحتَهّى 
َر�ُشوَل  َراأَيُْت  َفَما  يَ�ُشوُم  َل  نَُقوَل 
ُ َعلَيِْه َو�َشلَهَّم ا�ْشتَْكَمَل  لَهّى الَلهّ ِ �شَ الَلهّ
اَن َوَما َراأَيْتُُه  َلهّ َرَم�شَ يَاَم �َشْهٍر اإِ �شِ

يَاًما ِمنُْه ِف �َشْعبَاَن.  اأَْكَثَ �شِ
�شننه  ف  داود  ابو  مارواه   -2
اأَِبي  قالت  اأنها  ال�شحيح  بال�شند 
النَهِّبِيهّ  َعْن  �َشلََمَة  اأُِمهّ  َعْن  �َشلََمَة 

يَُكْن  َلْ  اأَنَهُّه  َو�َشلَهَّم  َعلَيِْه   ُ الَلهّ لَهّى  �شَ
َلهّ  اإِ ا  تَاًمهّ �َشْهًرا  نَِة  ال�َشهّ ِمْن  يَ�ُشوُم 

اَن . لُُه ِبَرَم�شَ �َشْعبَاَن يَ�شِ
م�شنده  ف  اأحمد  اأخرج   -3
والن�شائي واأبوداود و�شححه ابن 
َقاَل  َزيٍْد  بُْن  اأُ�َشاَمُة  عن  خزمية 
اأََرَك تَ�ُشوُم  َلْ   ِ ُقلُْت يَا َر�ُشوَل الَلهّ
ِمْن  تَ�ُشوُم  َما  ُهوِر  ال�ُشهّ ِمْن  �َشْهًرا 
يَْغُفُل  �َشْهٌر  َذِلَك  َقاَل  �َشْعبَاَن 
اَن  َوَرَم�شَ َرَجٍب  بَْيَ  َعنُْه  النَهّا�ُس 
ْعَماُل  اْلأَ ِفيِه  تُْرَفُع  �َشْهٌر  َوُهَو 

َي َفاأُِحُبهّ اأَْن يُْرَفَع  اإَِل َرِبهّ الَْعاَلِ
بن  ))واعتمده  اِئٌم  �شَ َواأَنَا  َعَمِلي 

القيم((
هيا اأحبتي البدار البدار .... اإل 
حتى   .... الغفار  الرحيم  طاعة 
ثم  القربي  اأوليائة  من  تكونوا 

ماذا ؟ اأقراأ معي هذا الأثر : 
�شحيحه  ف  البخاري  مارواه 
اأَِبي ُهَريَْرَة َقاَل َقاَل َر�ُشوُل  0َعْن 
 َ الَلهّ اإَِنهّ  َو�َشلَهَّم  َعلَيِْه   ُ الَلهّ لَهّى  �شَ  ِ الَلهّ
َقاَل َمْن َعاَدى ِل َوِلًيهّا َفَقْد اآَذنْتُُه 

َعبِْدي  اإَِلَهّ  َب  تََقَرهّ َوَما  ْرِب  ِباْلَ
ُت  اْفَتَ�شْ ا  ِمَهّ َلَهّ  اإِ اأََحَبهّ  ِب�َشْيٍء 
ُب اإَِلَهّ  َعلَيِْه َوَما يََزاُل َعبِْدي يَتََقَرهّ
اأَْحبَبْتُُه  َذا  َفاإِ اأُِحبَهُّه  َحتَهّى  ِبالنَهَّواِفِل 
ُكنُْت �َشْمَعُه الَهِّذي يَ�ْشَمُع ِبِه َوبَ�َصَهُ 
الَهِّذي يُبْ�ِصُ ِبِه َويََدهُ الَهِّتي يَبِْط�ُس 
َواإِْن  ِبَها  مَيْ�ِشي  الَهِّتي  َوِرْجلَُه  ِبَها 
ا�ْشتََعاَذِن  َولَِئْن  َلأُْعِطيَنَهُّه  لَِني  �َشاأَ
ْدُت َعْن �َشْيٍء اأَنَا  َلأُِعيَذنَهُّه َوَما تََرَدهّ
اْلُوؤِْمِن  نَْف�ِس  َعْن  ِدي  تََرُدهّ َفاِعلُُه 

يَْكَرهُ اْلَْوَت َواأَنَا اأَْكَرهُ َم�َشاَءتَُه 

�شيام �شعبان ... ياعباد الرحمن
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من ف�شائل �شهر �شعبان
اإن المد لل تعال، نحمده ون�شتعي به 
ون�شتغفره، ونعوذ بالل تعال من �صور 
يهد الل  اأعمالنا، من  اأنف�شنا، و�شيئات 
فال  ي�شلل  ومن  له،  م�شل  فال  تعال 
هادي له، واأ�شهد اأن ل اإله اإل الل وحده 

عبده  اأن حممداً  واأ�شهد  له،  ل �صيك 
ور�شوله.

َحَقهّ   َ الَلهّ اتَهُّقوا  اآَمنُوا  الَهِّذيَن  اأَيُهَّها  يَا   {
تَُقاِتِه َول َتُوتَُنهّ اإَِلهّ َواأَنْتُْم ُم�ْشِلُموَن { 

]اآل عمران:102[.

} يَا اأَيُهَّها النَهّا�ُس اتَهُّقوا َربَهُّكُم الَهِّذي َخلََقُكْم 
َزْوَجَها  ِمنَْها  َوَخلََق  َواِحَدٍة  نَْف�ٍس  ِمْن 
َواتَهُّقوا  َوِن�َشاًء  َكِثرًيا  ِرَجاًل  ِمنُْهَما  َوبََثهّ 
 َ الَلهّ اإَِنهّ  َوالأَْرَحاَم  ِبِه  تَ�َشاَءلُوَن  الَهِّذي   َ الَلهّ

َكاَن َعلَيُْكْم َرِقيبًا { ]الن�شاء:1[.

َ َوُقولُوا  } يَا اأَيُهَّها الَهِّذيَن اآَمنُوا اتَهُّقوا الَلهّ
ِلْح لَُكْم اأَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر  َقْوًل �َشِديًدا * يُ�شْ
َ َوَر�ُشولَُه َفَقْد  لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن يُِطِع الَلهّ
]الأحزاب:70-  } َعِظيًما  َفْوًزا  َفاَز 

.]71

كتاب  الديث  اأ�شدق  فاإن  بعد:  اأما 
الل تعال، واأح�شن الهدي هدي حممد 
�شلى الل عليه واآله و�شلم، و�ص الأمور 
وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاتها، 

بدعة �شاللة، وكل �شاللة ف النار.

احلج:
قد يح�شب الإن�شان اأن ال�شفر اإل البقاع 

القد�شة الذي كلف بها ال�شتطيع واعترب 
من فرائ�س الإ�شالم على بع�س اأتباعه 

يح�شبه الإن�شان رحلة جمردة
عن العان اخللقية، ومثال لا قد حتتويه 

الأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َس  ُجهّ اأَ�ْشُهٌر َمهّ خطاأ }اْلَ

َجهّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُشوَق َولَ ِجَداَل  ِفيِهَنهّ اْلَ
 ُ ِجهّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اللهّ ِف اْلَ

اِد التَهّْقَوى َواتَهُّقوِن يَا  ُدواْ َفاإَِنهّ َخرْيَ الَزهّ َوتََزَوهّ
اأُْوِل الأَلْبَاِب{

هذا العر�س الجمل لبع�س العبادات التي 
هي اأركان الإ�شالم، ن�شتبي منه متانة 
الأوا�ص التي تربط الدين بالقا�شد 

واِلَكم. اإنها عبادات متباينة ف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف 
والق�شد. فال�شالة وال�شيام والزكاة والج، 
وما �شابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�شالم، 
هي مدارج الكمال الن�شود، وروافد التطهر 

الذي ي�شون الياة ويعلى �شاأنها، ولهذه 
ال�شجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�شاأ 

عنها- اأعطيت منزلة كبرية ف دين الل. فاإذا 
ى  ل ي�شتفد الرء منها ما يزِكهّى قلبه، وينِقهّ
لبه! ويهذب بالل وبالنا�س �شلته فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال 
ال�شالة وترديد كلماتها.. رمبا تكن المثل 
من اإظهار اخل�شوع وت�شنع اأهم النا�شك.. 
لكن هذا وذاك ل يغنيان �شيئا عن �شالمة 

اليقي، ونبالة الق�شد.
والكم على مقدار الف�شل وروعة ال�شلوك 

يرجع اإل م�شار ل يخطئ، وهو اخللق 
العال!

ال�شالة الواجبة:
عندما اأمر الل بها اأَبَان الكمة من اإقامتها 

فقال تعال: }اتُْل َما اأُوِحَي اإِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة اإَِنهّ ال�شَهّ الِْكتَاِب َواأَِقِم ال�شَهّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ اأَْكرَبُ َوالَلهّ الَْفْح�َشاء َواْلُنَكِر َولَِذْكُر الَلهّ
نَُعوَن{)2( فالإبعاد عن الرذائل، والتطهري  تَ�شْ

من �شوء القول و�شوء العمل هو حقيقة 
ال�شالة.

العالقة بني ال�شيام والدعاء
اآيات ال�شيام جاء عقبها ذكُر الدعاء 
َفاإِِنهّ  َعِنهّي  ِعبَاِدي  �َشاأَلََك  َواإَِذا   {
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدهّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَهُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  ِل  َفلْيَ�ْشتَِجيبُواْ 
قال   ]186  : البقرة  يَْر�ُشُدوَن{] 

بع�س الف�صين : )) وف هذه الآية 
اإمياءٌ اإل اأن ال�شائم مرجو الإجابة ، 
واإل اأن �شهر رم�شان مرجوة دعواته 
، واإل م�صوعية الدعاء عند انتهاء 
التحرير   [  )) رم�شان  من  يوم  كل 

تعال  والل   ]179/2 والتنوير 
يغ�شب اإذا ل ي�شاأل قال النبي عليه 
ال�شالة وال�شالم )) من ل ي�شاأل الل 
يغ�شب عليه (( ] رواه اأحمد 442/2 

والتمذي 3373 [ .

العفو عن اخلطاأ والن�شيان يف الفروع
َب  ْو �َصِ اِئٌم َفاأََكَل اأَ ولقد عفي الل ف الفروع عن اخلطاأ والن�شيان فال حرج علي من ن�شي اأو اأخطاأ فيه »َمْن نَ�ِشَى َوُهَو �شَ

َطاأَ َوالِنهّ�ْشيَاَن َوَما ا�ْشتُْكِرُهوا َعلَيِْه« ِتى اخْلَ اَوَز َعْن اأَُمهّ َ َتَ ُ َو�َشَقاهُ«)10( و�شيامه �شحيح »اإَِنهّ الَلهّ ا اأَْطَعَمُه الَلهّ َ َنهّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمهّ �شَ

الإميان املزور
فلي�شت العربة ف اجلوع والعط�س اإنا العربة ف القا�شد والعان واأ�شول ال�صيعة ول يعف الإ�شالم عن اخلطاأ فيها اأو 
ن�شيانها لأنها يجب اأن تختلط بلحمه وت�شيل مع دمه ف عروقه ينب�س بها قلبه. وف هذا يقول ربنا تبارك ا�شمه:}اأََراأَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلهَّي* الَهِّذيَن ُهْم َعْن �شَ �ْشِكِي* َفَويٌْل ِللُْم�شَ يِن* َفَذِلَك الَهِّذي يَُدُعهّ الْيَِتيَم* َوَل يَُح�ُسهّ َعلَى َطَعاِم اْلِ ُب ِبالِدهّ الَهِّذي يَُكِذهّ
�َشاُهوَن* الَهِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن* َومَيْنَُعوَن اْلَاُعوَن{ عالمة الكذبي بيوم الدين �شوء خلقهم مع الل بداية بالإهمال ف حقه 

ال�شالة ول يتوجهوا اإليه بالإخال�س ف العبادة فراحوا يراوؤون النا�س، و�شوء خلقهم مع النا�س نهاية فينهر اليتيم ول 
يتمثل اأخالق الدين التي دعت اإل التكافل والحبة والراأفة، فمنع خريه عن النا�س )َومَيْنَُعوَن اْلَاُعوَن(

ح�شول التقوى
والتقوى غاية الأمر، وجماع اخلري، وو�شية الل لالأولي والآخرين، وال�شوم فر�شة عظمى للتزود من التقوى، قال تعال 

}...لََعلَهُّكْم تَتَهُّقوَن{
ت�شور مري�شا ل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن ل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�شي به الطبيب؟! فهذا يعد 
من ال�شفهاء. فعندما ي�شبح هُمهّ ال�شلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �شكلية دون اللتفات اإل مقا�شدها ودون اإحداث 

تغيري ف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حالوة الإميان، وتد انف�شاما ف �شخ�شية بع�س ال�شلمي، فقد تده 
ى ال�شدق، ويُ�شيء معاملة  ا كثري ال�شالة وال�شيام والج والعتمار، وف الوقت نف�شه ل يُوؤَتَن علي �شيء، ول يتَحَرهّ �شخ�شً

الآخرين، وتده قليل ال�شرب عند البالء؛ فهو اإذا ل يتغري بعبادته ول ي�شتفد من اأدائها.

حمفزات خارجية
اأولً : اجتماع كافة ال�شلمي على �شيام هذا ال�شهر والعبادة فيه، وهو ما يحفز ال�شلم لال�شتمرار ف العبادة ويدفعه 
نحو تغيري �شلوكه وعادته. ثانياً : تغري ال�شلوك من حيث الطعام وال�صاب والعبادة، و�شبط النف�س والتحكم بها، ليكون 
ال�شلم هو من يتحكم بنف�شه ل �شهواته. ثالثاً : تالزم اأداء العبادات وا�شتمرارها ما بي �شحور و�شيام و�شالة وفطور 
وقيام وتهجد طوال ال�شهر دون انقطاع، فال�شلم طوال هذه الدة ف تكامل لأنواع خمتلفة من العبادات ما ي�شاعد 

على ال�شتمرار ف الطاعة. رابعاً : ال�شلوك الإيجابي اجلماعي من خالل التزام ال�شلمي بحفظ األ�شنتهم وجوارحهم 
ما يحفز على روح الألفة والحبة وي�شاعد على التغيري. اإن كل ما ف الكون يتغري ف رم�شان، وهذه الحفزات ينبغي 
للم�شلم اأن ي�شت�شعرها ويتعاي�س ف اأجوائها لكي يبداأ معها التغيري، التغيري الإيجابي الذي ي�شتمر مع ال�شلم ول ينقطع 

حتى بعد رم�شان.
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الق�ساء يجّمد م�ساريع �سعد ملجرد الغنائية باملنع من مغادرة فرن�سا
رغم اإ�شقاط تهمة الغت�شاب عنه، ومتابعته ق�شائيا بـ«العتداء اجلن�شي«، اإل اأن الفنان املغربي �شعد ملجرد مازال ممنوعا من 

مغادرة الرتاب الفرن�شي.

وعك�س الأنباء املتداولة التي تفيد 
الفني  جديده  طرح  ملجرد  عزم 
خالل الأيام املقبلة من املغرب، 
اأكد مدير اأعماله، ر�ضوان بوزيد، 
اأن �ضعد مازال يقيم بفرن�ضا ومل 
اأن  مربزا  اململكة،  اإىل  ي�ضافر 
»م�ضطرة ال�ضفر مل تفّعل بعد من 

قبل الق�ضاء الفرن�ضي«.
الفنية  »املعلّم«  م�ضاريع  وعن 
جلريدة  ت�رصيح  يف  بوزيد،  نفى 
عزم  الإلكرتونية،  ه�ضربي�س 
ملجرد طرح اأي عمل فني خالل 
اأن  موؤكدا  املقبلة،  القليلة  الأيام 
مل  الفنية  امل�ضاريع  من  عددا 
اإ�ضدارها  تاريخ  يف  احل�ضم  يتم 
و�ضبق لبوزيد اأن ك�ضف له�ضربي�س 
للعودة  املغربي  الفنان  ا�ضتعداد 
بقوة اإىل ال�ضاحة الفنية من خالل 
بينها  من  �ضخمة،  فنية  م�ضاريع 

امل�رصي  بالفنان  يجمعه  »ديو« 
حممد رم�ضان واأعمال �ضينمائية 

اأخرى مازالت قيد الدرا�ضة.
متابعة  الفرن�ضي  الق�ضاء  وقّرر 
»العتداء  بتهمة  ملجرد  �ضعد 
اجلن�ضي« و«العنف ال�ضديد«، بدلً 
من تهمة »الغت�ضاب« التي كانت 
عند  البداية  يف  اإليه  ُوجهت  قد 
باري�س.  العا�ضمة  يف  اعتقاله 
قرار  امل�ضتكية  ا�ضتاأنفت  وقد 

»تخفيف التهمة«.
ولن تبداأ حماكمة الفنان الغنائي 
 ،2020 العام  قبل  ال�ضيت  ذائع 
درا�ضة  بغية  تقدير،  اأقرب  على 
طلب امل�ضتكية التي ما تزال ت�رص 
على املحاكمة بتهمة الغت�ضاب 
ومنذ  اجلنائي  الق�ضاء  اأمام 
حتظى  التي  الق�ضية  هذه  بداية 
عاد  املغرب،  يف  كبرية  مبتابعة 

�ضعد ملجرد، البالغ من العمر 34 
طليعة  ليحتل  عدة  مرات  عاما، 
الفرن�ضية،  الق�ضائية  ال�ضاحة 
وعرب ملجرد عن �ضعادته باحلكم 
اجلديد بطريقة غري مبا�رصة من 
خالل �ضورة ن�رصها على تطبيق 
»ان�ضتغرام« مع »جمموعة لفناير« 
تظهره يف غاية ال�ضعادة والراحة 
اأنها  واعترب غالبية متابعي جلرد 
»ر�ضالة نارية اإىل لورا التي حتاول 
اليقاع به«، اإل اأن احلكم املخفف 
جاء بعد نتائج التحقيقات الطبية 
يف  املراقبة  كامريات  وفح�س 

الفندق ال�ضاهد النازلة.
يف  ال�ضتئناف  حمكمة  وكانت 
جنوب  بروفان�س«،  اآن  »اإيك�س 
يف  اأ�ضدرت  قد  فرن�ضا،  �رصق 
باإنهاء  قرارا  املا�ضي  دجنرب 
مدة التوقيف الحتياطي للمغني، 

من  ع�رص  الثامن  منذ  امل�ضتمّرة 
مع  املا�ضية،  ال�ضنة  من  �ضتنرب 
فرن�ضا  مبغادرة  له  ال�ضماح  عدم 

ودفع  املراقبة،  حتت  واإبقائه 
كفالة بقيمة 75 األف يورو.

املغربي  الفنان  دخل  وقد 

موؤ�ض�ضة �ضجنية بعد ذلك، واأفرج 
اإرغامه  مع   2017 اأبريل  يف  عنه 

على و�ضع �ضوار اإلكرتوين.

»اإمرباطور باري�س« يفتتح مهرجان مو�سكو 
ال�سينمائي الدويل

ال�ضحفي  املكتب  اأعلن 
ال�ضينمائي  مو�ضكو  ملهرجان 
فيلم  اأن   41 الـ  الدويل 
�ضيفتتح  باري�س«،  »اإمرباطور 
�ضيقام  الذي  اأعمال املهرجان 

يف الفرتة 18-25 اأبريل اجلاري 
�ضرية  الفيلم  ويروي  مبو�ضكو 
املجرم الفرن�ضي امل�ضهور من 
فران�ضوا  اإيجني   ،19 الـ  القرن 
بطولة  اأدوار  ويوؤدي  فيدوك. 

الفيلم جنوم ال�ضينما الفرن�ضية: 
�ضيني،  باتريك  كا�ضيل،  فن�ضان 
اأغ�ضت ديل، واملمثلة الرو�ضية، 

اأولغا كرييلينكو، وغريهم.
الفرن�ضي،  اإخراج  من  والفيلم 
وكاتب  ري�ضه،  فران�ضوا  جان 
ب�ضنارد  اإريك  هو،  ال�ضيناريو 
اختتام  يف  يعر�س  اأن  ويتوقع 
»اللقاء  فيلم  املهرجان  
اإخراج  من  بغوربات�ضوف« 
الذي  الأملاين، فرنر هرت�ضوغ، 
مع  �ضحفية  مقابلة  اأجرى 
ال�ضابق،  ال�ضوفيتي  الرئي�س 
ميخائيل غوربات�ضوف، وحتدث 

وكان  موا�ضيع خمتلفة  معه يف 
مدير برامج املهرجان، كرييل 
وقت  يف  اأعلن  قد  رازلوغوف، 
�ضيختتم  املهرجان  اأن  �ضابق 
من  »الإخاء«  فيلم  بعر�س 
بافل  الرو�ضي،  املخرج  اإخراج 

لونغني.
مو�ضكو  مهرجان  اأن  يذكر 
تاأ�ضي�ضه  مت  الدويل  ال�ضينمائي 
�ضنويا  يقام  و�ضار   .1935 عام 
الفنان  وتوىل   .1995 عام  منذ 
نيكيتا  املعروف،  الرو�ضي 
رئا�ضة   1999 عام  ميخالكوف، 

املهرجان.
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زهري رم�شان

اأ�سالة ن�سري لي�ست فنانة
الفنانني  ونقيب  املمثل،  اعترب 
اأن  رم�ضان،  زهري  ال�ضوريني 
لي�ضت  ن�رصي  اأ�ضالة  املطربة 
نقابة  لأنها غري م�ضجلة يف  فنانة 
على  واأ�ضاف  ال�ضوريني  الفنانني 
اأثري اإذاعة »نينار«، اأن اأ�ضالة غري 
م�ضجلة وعلى هذا الأ�ضا�س النقابة 
ل تعرتف بها كفنانة وقال رم�ضان 
اإن قرار ال�ضماح لن�رصي العودة اإىل 
�ضوريا لي�س بيده، وذلك لأنها كانت 

مناه�ضة للحكومة يف �ضوريا خالل 
اأدى  اندلع الأحداث، الأمر الذي 
الفنانني  من  وعدد  هي  لف�ضلها 
جمل�س  اإىل  واإحالتهم  النقابة  من 

تاأديب النقابة.
ال�ضوريني  الفنانني  نقيب  وكان 
جتاه  نارية  ت�رصيحات  اأطلق  قد 
ال�ضوريني،  الفنانني  من  جمموعة 
نهجهم  على  فيها  هاجمهم 

املعار�س للحكومة ال�ضورية.

اإيرادات  "اأب�سايد" يت�سدر 
ال�سينما الأمريكية

احتل الفيلم الكوميدي اجلديد »ذي اأب�ضايد« �ضدارة اإيرادات 
ال�ضينما يف اأمريكا ال�ضمالية مببيعات تذاكر جتاوزت 19٫5 

مليون دولر.  الفيلم بطولة كيفن هارت، وبرايان كران�ضتون، 
ونيكول كيدمان، ومن اإخراج نيل برغر. وتراجع فيلم احلركة 
واملغامرة رجل املاء »اأكوا مان« اإىل املركز الثاين بـ 17٫265 
مليون دولر. الفيلم من بطولة الفيلم جاي�ضون موموا، واآمرب 

هريد، ووليام دافو، ونيكول كيدمان ويخرجه جيم�س وان. واحتل 
الفيلم اجلديد »اأدوغز واي هوم« الرتتيب الثالث بـ 11٫3 مليون 

دولر، وهو من بطولة كيمي الك�ضندر، وفرح افيفا، وكري�س 
باور، ومن اإخراج ت�ضارلز مارتن �ضميث. واحتل فيلم الر�ضوم 

املتحركة »�ضبايدر مان: اإنتو ذا �ضبايدر فري�س« املركز الرابع بـ 
9 ماليني دولر.

هكذا ردت نتفليك�س على 
مطالبة �سبيلرغ برف�س تر�سيح 

اأعمالها لالأو�سكار
   

 اأ�ضدرت �ضبكة نتفليك�س بياناً على تويرت، بعد اعرتا�س املخرج الأمريكي 
�ضتيفن �ضبيلرغ، على تر�ضيح اأفالمها جلوائز الأو�ضكار، واأنباء عن مطالبته 

اأكادميية الأو�ضكار بتغيري �رصوط الفوز بالأو�ضكار، وو�ضع اأخرى خا�ضة 
بنتفليك�س وغريها من �ضبكات البث عرب الإنرتنت.

وجاء الرد غري املبا�رص على املخرج الأمريكي بتغريدة على تويرت قالت 
فيها: »نحن نحب ال�ضينما، ون�ضعى ملنح ع�ضاق ال�ضينما، العاجزين عن 

دفع ثمن تذكرة ال�ضينما اأو الذين يعي�ضون يف مناطق ل تتوفر فيها قاعات 
ال�ضينما، جتربة م�ضاهدة اأفالمهم املف�ضلة«.

وتابعت »نف�ضل منح اجلميع يف اأنحاء العامل، فر�ضة م�ضاهدة اأفالمهم 
عند اإ�ضدارها اإ�ضافًة حلر�ضنا على اإعطاء �ضانعي الأفالم املزيد من 

الأ�ضاليب مل�ضاركة اأعمالهم الفنية«.
وياأتي ذلك بعد فوز فيلم نتلفيك�س »روما« للمخرج املك�ضيكي األفون�ضو 

كوارون، بثالث جوائز اأو�ضكار منها جائزة اأف�ضل فيلم بلغة اأجنبية واأف�ضل 
اإخراج واأف�ضل ت�ضوير �ضينمائي.
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 SUV �سيارة   SMV فاغن  فولك�س 
2019 تريامونت  من  حجمًا  اأكرب 

عن  مرة  ولأول  اليوم  �سنتحدث 
 ،  SMV فاغن  فولك�س  �سيارة 
بـ  مزودة  اختبارية   SUV �سيارة 
من  اأكرب حجماً  للركاب  مقاعد   7
تريامونت  فاغن  فولك�س  �سيارة 
فعاليات  �سمن  موؤخراً  ظهرت   ،
معر�س �سنغهاي لل�سيارات املقام 

حالياً يف ال�سني .
اأجدد  حول  املتعلق  حديثنا  قبل 
ال�سانع  من  عائلية   SUV �سيارة 
زميلنا  اأن  تذكريكم  نود   ، الأملاين 
وجرب  �سبق  �سع�ساعة  �سهيب 
فاغن  فولك�س  �سيارة  قيادة 
تريامونت 2019 ، التي حتمل ا�سم 
بع�س  يف  اطل�س  فاغن  فولك�س 

الأ�سواق العاملية الأخرى .
 SMV تعتمد �سيارة فولك�س فاغن
قاعدة  على  بالكامل  اجلديدة 
طول  ويبلغ   ،  MQB عجالت 
العائلية   SUV الـ  ال�سيارة  هذه 
اأي  مرت   5.1 الختبارية  بن�سختها 
يعني  مما   ، اإن�س   201 يعادل  ما 
اأنها كما ذكرنا قبل قليل اأطول من 
 ، تريامونت  فاغن  فولك�س  �سيارة 
وهذه الزيادة يف الطول �ستنعك�س 
هذه  ركاب  راحة  على  بالتحديد 
قبل  ما  فئة  متثل  التي  ال�سيارة 
 SUV الإنتاج التجاري من �سيارة
على  ركاب   7 لنقل  تت�سع  عائلية 

متنها .

جي  عرب  يف  مل�سادرنا  وفقاً 
فاغن  فولك�س  �رشكة  تعاونت  تي 
 FAW – الأملانية مع �رشكة فاو
هذه  تقدمي  اأجل  من  ال�سينية 
خطوط  �ستدخل  التي  ال�سيارة 
الإنتاجي خالل ال�سنتني القادمتني 
اإن �ساء اهلل ، ولكن فريقنا يف عرب 
فولك�س  اأن  متاأكد  �سبه  تي  جي 
توفرها  يتم  عندما   SMV فاغن 
بن�سخ الإنتاج التجاري �ستباع فقط 

يف ال�سوق ال�سيني .
اأن  اإىل  ت�سري  الأولية  املعلومات 
فولك�س  من  الأكرب  ال�سيارة  هذه 

فاغن تريامونت �ستتوفر بخيارين 
من املحركات :

متوفر  لرتين  �سعة   TSI حمرك 
على الن�سخة القيا�سية .

مع  لرت   2.5 �سعة   VR6 حمرك 
و  ح�سان   295 قوة  �سيولد  تريبو 
499 نيوتن.مرت من عزم الدوران ، 
متوفر على الن�سخ الأعلى من هذا 

الطراز القادم .
من  اخليارين  كال  �سيت�سل 
املرحكات مع قري دي ا�س جي – 
DSG اوتوماتيكي من 7 �رشعات 
 4 بنظام  ال�سيارة  هذه  و�ستعمل   ،

للدفع   4Motion  – مو�سن 
الرباعي للعجالت .

املعلومات  كافة  هي  هذه 
املتوفرة لفريقنا يف عرب جي تي 
 SMV حول �سيارة فولك�س فاغن
الختبارية يف الوقت الراهن ، يف 
التفا�سيل  من  املزيد  توفر  حال 
�ساء  اإن  الفور  على  بها  �سنزودكم 

اهلل .
نود تذكريكم اأن زميلنا كرمي ديب 
املا�سي  الأحد  يوم  لكم  �رشح 
اأنظمة  بني  والختالفات  الفروق 

دفع العجالت يف ال�سيارات .

مر�سيد�س 2019 
جي كال�س

�سيارات  اأ�سطول  يف  مركبة  اأكرب 
التي  الأوىل  ال�سيارة   ، مر�سـيد�س 
فئة  من  الأملانية  ال�رشكة  تقدمها 
اأ�سل كل  والتي تعترب كذلك   SUV
الفئة  هذه  من  مر�سيد�س  �سيارات 
متعددة  الريا�سية  ال�سيارات  فئة   ،
الدفع  �سيارات  اأو  ال�ستعمالت 
ي�سميها  كما  املرتفعة  الرباعي 

البع�س .
الت�سميم  اأن  من  الرغم  فعلى 
اأن  منذ  كثرياً  يتغري  مل  ا  اخلارجي 
عام  الأوىل  للمرة  ال�سيارة  ظهرت 
مر�سيد�س  تعتربه  حيث   ،  1979
امل�سا�س  يجب  ل  اأيقونياً  ت�سميماً 
على  ح�سلت  ال�سيارة  اأن  اإل   ، به 
تعديالت بارزة يف املق�سورة وعلى 
ونظام  للعجالت  الأمامي  املحور 
بنظام  جاء  الذي  واملقود  التعليق 

توجيه كهربائي للمرة الأوىل ، هذا 
اأمامية   LED اأ�سواء  جانب  اإىل 
امل�ساعدة  الأنظمة  من  وجمموعة 

على القيادة .
كما زاد طول املركبة مبقدار 5.3 
�سم   12.1 مبقادر  وعر�سها  �سم 
من  ال�سيارة  �سعة  كذلك  وزادت   ،
امل�سافة  ارتفعت  حيث   ، الداخل 
 3.8 مبقدار  لالأقدام  املخ�س�سة 
يف  �سم   15 ومبقدار  الأمام  يف  �سم 

اخللف
ال�سيارة  زودت   G500 ن�سخة  ويف 
مبحرك V8 ب�سعة 4 لرت مع �ساحن 
 416 قوة  يولد  مزدوج  توربيني 
عزم  من  نيوتن.مرت   610 و  ح�سان 
القارئ   عزيزي  وميكنك   ، الدوران 
 G63 التعرف على موا�سفات ن�سخة

AMG بال�سغط على الرابط

الرو�سية املبيعات  �سوق  �سدارة  على  "Lada Granta" حتافظ 
نتائج   "autostat" موقع  ن�رش 
اإح�سائيات تظهر ال�سيارات التي حققت 
خالل  رو�سيا  يف  مبيعات  ن�سب  اأعلى 

�سهر يناير 2019.

وجاءت يف املرتبة الأوىل من الت�سنيف 
"Lada Granta" التي بيع منها 7630 
�سيارة، وتلتها "Lada Vesta" بـ 7078 

�سيارة.

 Hyundai" الثالثة  املرتبة  يف  وحلّت 
ن�سخة،  بيعت منها 4187  التي   "Creta
وبعدها "HyundaSolaris" بـ 3805.

اأكرب  باعت  التي  لل�رشكات  بالن�سبة  اأما 

يناير  رو�سيا، يف  ال�سيارات يف  من  عدد 
هذا العام، فكانت "اأوتوفاز" التي باعت 
 15691 بـ  "كيا"  وتلتها  �سيارة،   21531

�سيارة، و"هيونداي" بـ 10843 �سيارة. 

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
ال�ستار  دبليو  اإم  بي  اأزاحت 
كوبيه  الثامنة  الفئة  عن  اأخريا 
من  اأ�سهر  عقب  اجلديدة 
والت�رشيبات  التج�س�سية  ال�سور 
فيما  لكم  ونعر�س  املختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  اأهم  يلي 
دبليو  اإم  بي  الفاخرة،  ال�سيارة 
يف  الرتكيز  اأن  على  اأكدت 
توفري  هو  اجلديدة  الكوبيه 
جتربة قيادة مثرية وديناميكية، 
ال�سا�سيه  �سبط  مت  حيث 
ومولدات الطاقة ونظام التعليق 
على  ترتقى  “ر�ساقة  لعر�س 
املناف�سني ودقة لمتناهية كما 
هو متوقع من �سيارة ريا�سية يف 

قمة جمالها”.

الت�شميم اخلارجي 

كوبيه  الثامنة  الفئة  خارجية 
بني  وجتمع  اأنيقة  اجلديدة 
حزمة  يف  الع�سلية  ال�سطوح 
عالمة  برائحة  تفوح  موحدة 
مبالمح  وتلتزم  دبليو  اإم  بي 
الأبرز  واملثال  ت�سميمها، 
التهوية  �سبكة  هو  ذلك  على 

الكليتني  �سكل  على  ال�سخمة 
اإىل 4،843  الكوبيه  وي�سل طول 
مليمرت وعر�سها 1،902 مليمرت 
مليمرت   1،341 وارتفاعها 
 2،822 عجالتها  وقاعدة 

مليمرت.

املحركات 

�ستتوفر  كوبيه  الثامنة  الفئة 
ديزل  ترييو  الأول  مبحركني، 
�سلندرات  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دوران  وعزم  ح�سان   315 بقوة 

من  بت�سارع  نيوتن.مرت،   680
يف  كلم\�س   100 اإىل  ال�سفر 
4.9 ثانية املحرك الثاين تريبو 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بقوة  �سلندرات 
نيوتن.مرت،   750 دوران  وعزم 
يف  كلم\�س   100 اإىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
اأوتوماتيكي  بجري  املحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  الكوبيه  وتاأتي 
ب�سكل  املتكيف   M طراز  من 
نواب�س  ي�سمل  والذي  قيا�سي، 
بالإ�سافة  متطورة،  اإلكرتونية 
التوجيه  نظم  اأحدث  اإىل 
اإم دبليو، ونظام  الفعال من بي 
واأنظمة  الدحرجة،  ملنع  فعال 
التحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
ال�سري  �رشعة  يف  الأوتوماتيكي 
يف  للبقاء  امل�ساعدة  ونظام 
من  واحلماية  الطريق  حارة 
ال�سطدام اجلانبي وامل�ساعدة 

على الركن.
�سا�سة  جند  املق�سورة  داخل 
اإن�س   10.25 بطول  مل�سية 
اأخرى  و�سا�سة  القيادة،  للوحة 

12.3 اإن�س للوحة العدادات.
مر�سيد�س  عوامل  بني  اجلمع 
 911 وبور�س  كوبيه   S-Class
يوجد  اأنه  تعتقد  دبليو  اإم  بي 
 S-Class فراغ بني مر�سيد�س
ملوؤه  ليتم   911 وبور�س  كوبيه 
والتي  اجلديدة،  الثامنة  بالفئة 
جتمع بني اأهم ميزات املوديلني، 
جتربة القيادة الريا�سية املثرية 

واملق�سورة الفاخرة.

مر�سيد�س GT R AMG رود�سرت 
املحدودة تك�سف عن نف�سها

ت�ستعد مر�سيد�س AMG لتو�سيع 
عرب   GT موديالت  جمموعة 
جديدة،  رود�سرت  ن�سخة  اإ�سافة 
من  الأعلى  الفئة  �ستكون  والتي 

الكوبيه الريا�سية.
رود�سرت   GT R مر�سيد�س  تاأتي 
ثالثي  للطي  قابل  �سقف  مع 
الطبقات، هيكل خفيف الوزن من 
الألومنيوم واملاغن�سيوم والفولذ، 
اأغطية مرايا جانبية �سوداء لمعة، 
وعجالت  �سفراء  مكابح  مكاب�س 

19 اأو 20 اإن�س.
بالنتقال للمق�سورة، �سنجد �سا�سة 
عدادات رقمية 12.3 اإن�س، �سا�سة 
مل�سية 10.25 اإن�س، زخرفات من 
الأ�سود،  واخل�سب  الكربون  األياف 
 AMG مقاعد  وجود  بجانب 
الأ�سود  نابا  الأداء من جلد  عالية 
تربيد  اأنظمة  اإ�سافة  خيارات  مع 
تدفئة  نظام  بجانب  بها،  وتدفئة 

للرقبة عند فتح ال�سقف.
ن�سخة  فتحمل  املحرك،  عن  اأما 
 GT R مولد  نف�س  الرود�سرت 
�سعة   V8 هيئة  على  القيا�سية 
 585 بقوة  التريبو  مزدوج  لرت   4
نيوتن.مرت،  و700  اأوروبي  ح�سان 

 7 اأوتوماتيكي  بناقل  يت�سل  حيث 
�رشعات مزدوج القاب�س مع قدرة 
ت�سارع من 0 اإىل 100 كم/�س خالل 
3.6 ثانية قبل بلوغ �رشعة 317 كم 

الق�سوى.
الك�سف  �سيارات  اأغلب  اأن  ورغم 
الن�سيابية،  القيادة  على  تركز 
تاأتي  رود�سرت   GT R اأن  اإل 
ومثبتات  ديناميكي  ت�سميم  مع 
من  عادم  اأنابيب  احلركة،  لتاقل 
األياف  من  عزم  اأنبوب  التيتانيوم، 
خم�س�س  تعليق  نظام  الكربون، 
للعجالت  ن�سط  توجيه  للحلبات، 
خلفي  اإغالق  ومعامل  اخللفية، 
اإلكرتوين حمدود لأجل اأداء عايل.

 AMG GT هذا وتاأتي مر�سيد�س
ديناميكية  حزمة  مع  رود�سرت   R
من  لوح  اإطالة  على  تعمل  متكيفة 
 40 بقدر  لالأ�سفل  الكربون  األياف 
ال�سيارة  تثبيت  ملم، مما يزيد من 
على الطريق من املحور الأمامي 
عرب توليد طاقة جاذبة قدرها 40 
كم/�س،   250 �رشعة  على  كجم 
ن�سخة   750 اإنتاج  يتم  اأن  على 
الإعالن  دون  منها  حمدودة فقط 

عن الأ�سعار بعد.
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الب  كا�سرب�سكي  �رشكة  قالت 
اخلا�سة  امل�ؤمتتة  التقنيات  اإن 
اأمنية  ثغرة  وج�د  اكت�سفت  بها 
من  “ويندوز”  الت�سغيل  نظام  يف 
جرى  قد  كان  مايكرو�س�فت، 
جمم�عة  ِقبل  من  ا�ستغاللها 
يف  اله�ية  جمه�لة  اإجرامية 
جهاز  على  لل�سيطرة  حماولة 
ا�ستهدفت ن�اة نظامه بهج�م عرب 
منفذ خلفي �ُسِيد من اأحد العنا�رش 

االأ�سا�سية يف نظام الت�سغيل.
وتُعد املنافذ اخللفية ن�ًعا خطًرا 
من الربجميات اخلبيثة نظًرا الأنها 
ت�سمح جلهات التهديد بالتحكم يف 
االأجهزة امل�سابة بطريقة م�سترتة 
الأغرا�ض تخريبية. وعادة ما يك�ن 
اكت�ساب طرف خارجي المتيازات 
اإخفاوؤه  ي�سعب  اأمًرا  اأعلى  نفاذ 
عن احلل�ل االأمنية، اإال اأن املنفذ 
اخللفي الذي ي�ستغل ثغرة جمه�لة 
ف�رية  هجمات  ب�سن  النظام،  يف 
 ،Zero-day انتظار  دون  من 
احلل�ل  بتخطي  فر�سته  تك�ن 
ميكن  وال  كثرًيا.  اأعلى  االأمنية 
التعرف  العادية  االأمنية  للحل�ل 

على اإ�سابة النظام، كما ال ميكنها 
من  امل�ستخدمني  حماية  بالطبع 

تهديد غري مكت�سف.
وعلى الرغم من ذلك، متكنت تقنية 
مبنع  اخلا�سة  الب  كا�سرب�سكي 
حماولة  اكت�ساف  من  اال�ستغالل 
املجه�لة  االأمنية  الثغرة  ا�ستغالل 
من  “ويندوز”  الت�سغيل  نظام  يف 
�سيناري�  ومتثل  مايكرو�س�فت. 
بال�رشوع  عليه  ُعرث  الذي  الهج�م 
يف تثبيت الربجمية اخلبيثة مبجرد 
ذي  التنفيذي  امللف  اإطالق 
االإ�سابة  وا�ستغلت   .exe االمتداد 
هذه الثغرة وح�سلت على امتيازات 

على  وج�دها  ا�ستمرار  ل�سمان 
اجلهاز ال�سحية.

وبداأت الربجمية اخلبيثة بعد ذلك 
باالعتماد  خلفي  منفذ  اإن�ساء  يف 
من  و�رشعي  ر�سمي  عن�رش  على 
متاح  “ويندوز”،  نظام  عنا�رش 
العاملة  االأجهزة  جميع  على 
بُنية  وه�  هذا،  الت�سغيل  بنظام 
 Windows تُدعى  برجمية  لغة 
�سمح  وقد   .PowerShell
بالت�سلل  التخريبية  للجهة  ذلك 
اأتاح  ما  االكت�ساف،  متجنبة  ِخفية 
التعليمات  كتابة  يف  ال�قت  لها 
قبل  اخلبيثة،  لالأدوات  الربجمية 

بتنزيل  اخلبيثة  الربجمية  تق�م  اأن 
منفذ خلفي اآخر من خدمة ر�سمية 
معروفة لتخزين الن�س��ض، والذي 
�سيطرة  املجرمني  منح  بدوره 

كاملة على النظام امل�ساب.
اخلبري  اإيفان�ف  اأنط�ن  واأ�سار 
الب،  كا�سرب�سكي  لدى  االأمني 
اإنه  قال  رئي�سني”  “ت�جهني  اإىل 
متت مالحظتهما يف هذا الهج�م 
التهديدات  يف  تُرى  ما  وكثرًيا 
امل�ستمرة املتقدمة؛ اأولهما يتمثل 
يف ا�ستغالل ترقية امتيازات النفاذ 
على  اال�ستمرار  ل�سمان  املحلية 
اجلهاز ال�سحية، اأما الثاين فيكمن 
مثل  ال�رشعية  البُنى  ا�ستخدام  يف 
 Windows PowerShell
بن�ساط تخريبي على جهاز  للقيام 
ال�سحية، واأ�ساف م��سًحا: “مينح 
هذان الت�جهان اجلهات التخريبية 
االأمن  حل�ل  تخطي  على  القدرة 
ا�ستخدام  ينبغي  لذلك  االأ�سا�سية، 
حمركات  على  ينط�ي  اأمني  حل 
والك�سف  اال�ستغالل  مبنع  خا�سة 
من  التمكن  اأجل  من  ال�سل�كي 

الك�سف عن هذه االأ�ساليب”.

اأعلن القائم�ن على تطبيق �سناب 
�سات ال�سهري اإطالق اجليل الثاين 
 »Spectacles« نظارات  من 

الذكية.

 »Spectacles V2« و�سممت 
على �سكل نظارات �سم�سية عادية 
بهيكل اأنيق وع�رشي مقاوم للماء، 
على  �سغرية  بكامريات  ومزود 

على  امل�ستخدم  ت�ساعد  اجلانبني 
والفيدي�هات  ال�س�ر  التقاط 
عالية الدقة، باالإ�سافة اإىل بطارية 
داخلية ت�فر للم�ستخدم ا�ستعمال 
م�ساهدة  اأو  للت�س�ير  النظارة 
�ساعات.  لعدة  الفيدي�هات 
هذه  عد�سات  اأنها  تبدو  ما  اأما 
�سا�سات  ال�اقع  فهي يف  النظارة، 
متط�رة ميكنها عر�ض ما ت�س�ره 
عر�ض  اأو  مبا�رشة،  الكامريات 
الفيدي�هات امل�ج�دة يف الهاتف 
و�سله  بعد  الذكي  اجلهاز  اأو 

بالنظارة عرب �سبكة البل�ت�ث.

 »The Verge« �سحيفة  نفت 
عزم  عن  تتحدث  التي  االأخبار 
اإنتاج  التخلي عن  �رشكة »غ�غل« 

احل�ا�سب ال�سخ�سية والل�حية.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن االأخبار 
التي انت�رشت م�ؤخرا ح�ل ت�رشيح 
غ�غل للع�رشات من م�ظفي ق�سم 
بتط�ير  املتخ�س�ض   »Create«
باحل�ا�سب،  اخلا�سة  التقنيات 

عارية عن ال�سحة.
غ�غل،  اأن  ال�سحيفة  واأكدت 
 Cloud Next« م�ؤمتر  وخالل 
نيتها  عن  اأعلنت  االأخري،   »2019
جديدة  �سل�سلة  اإطالق  ال�ا�سحة 
 »Pixelbook« ح�ا�سب  من 
 Pixel« وح�ا�سب  ال�سخ�سية، 

وناق�ست  الل�حية،   »Slate
االأجهزة،  تلك  م�ستقبل 

وتط�يرها.
»غ�غل«  تك�سف  اأن  ويت�قع 
العام  خريف  االأجهزة  هذه  عن 
اجلاري، تزامنا مع عر�سها للجيل 
 ،»Pixel« ه�اتف  من  اجلديد 

والتي قد تطلق بـ 3 ن�سخ.
 Business« م�قع  وكان 
اأن  م�ؤخرا  ذكر  قد   »Insider
التخلي  تن�ي  غ�غل  »�رشكة 
وت�رشيح  احل�ا�سب،  اإنتاج  عن 
م�ظفي ق�سم Create وت�زيعهم 
 Alphabet �رشكة  اأق�سام  على 
ال�رشكة  ت�ؤكد  اأن  دون  القاب�سة«، 

اأو تنفي تلك االأخبار.
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ثغرة �أمنية حرجة يف “ويندوز” ت�ستغلها 
جمموعة �إجر�مية جمهولة

»غوغل« تو��سل �إنتاج 
�حلو��سب

»في�سبوك« تنفق 22.6 مليون 
دوالر �سنويا حلماية زوكربريغ

اأن  ر�سمية  وثائق  ك�سفت 
زادت  »في�سب�ك«  �رشكة 
االأم�ال  ال�سعف  من  اأكرث 
اأمن،  على  تنفقها  التي 
الرئي�ض  زوكربريغ،  مارك 
عام  يف  لل�رشكة،  التنفيذي 
ملي�ن   22.6 لتبلغ   ،2018
دوالر ويتلقى زوكربريغ راتبا 
دوالرا  يبلغ  اأ�سا�سيا  �سهريا 
ال�سن�ات  مدار  على  واحدا 
الثالث املا�سية، لكن حزمة 

اإىل  ارتفعت  قد  التنفيذي  ملديرها  ال�رشكة  تدفعها  التي  التع�ي�سات 
ال�سخ�سي  اأمنه  اأجل  من  معظمها  خ�س�ض  حيث  دوالر،  ملي�ن   22.6
وت�سري بيانات ال�ثائق الر�سمية اإىل اأن عام 2018، �سهد ت�ساعفا كبريا 
كانت ال  لفي�سب�ك، حيث  التنفيذي  الرئي�ض  اأمن وحماية  تع�ي�سات  يف 
يف  ال�سعف  جتاوز  اأنه  يعني  ما  وه�  �سن�يا،  دوالر  ماليني   10 تتجاوز 

العام املا�سي.
�سهد  حيث  وعائلته،  زوكربريغ  اأمن  اإىل  دوالر  ملي�ن   20 نح�  ويذهب 

املبلغ ارتفاعا مبا يقارب 9 ماليني دوالر عن العام ال�سابق.
كما ح�سل زوكربريغ اأي�سا على 2.6 ملي�ن دوالر لال�ستخدام ال�سخ�سي 
للطائرات ال�سخ�سية، والتي قالت ال�رشكة اإنها جزء من برناجمه االأمني 
ال�سامل وواجه م�قع في�سب�ك يف االأع�ام القليلة املا�سية غ�سبا عارما 
عرب  ال�سيا�سية  والدعاية  امل�سللة  املعل�مات  ن�رش  يف  دوره  ب�سبب 

االإنرتنت، وانتهاكات البيانات واخل�س��سية.
وك�سفت ال�ثائق الر�سمية اأن �سرييل �ساندبرج، مديرة العمليات يف �رشكة 
في�سب�ك، ح�سلت على 23.7 ملي�ن دوالر يف عام 2018، مقارنة بـ 25.2 

ملي�ن دوالر يف العام االأ�سبق.

�سناب �سات يطلق  نظار�ت ذكية مميزة

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه بكروم 
مع عدة �إ�سافات

تط�ر مت�سفح Brave ب�سكل كبري م�ؤخرا، 
�رشيعا  جاء  العمل  م�رشوع  اأن  حيث 
 iOS نظام  على  املت�سفح  تط�ير  ومت 
�سهر  قبل  اآندرويد  ثم  �سه�ر،  ثالثة  قبل 
ون�سف، وبعدها قدمته الأجهزة الكمبي�تر 
باأنظمة ويندوز، ماك، ولينك�ض. ويبدو اأن 
بجد  يعمل�ن  امل�رشوع  على  القائمني 
ملناف�سة  احلديث  املت�سفح  تط�ير  على 
اأن  حيث  وفايرف�ك�ض،  كروم  مثل  برامج 
مميز  ب�سكل  تاأتي  منه  اجلديدة  الن�سخة 
يعمل  كروم   غ�غل  مبت�سفح  و�سبيه 
ن�اة  على  بريف  اأو   Brave مت�سفح 
م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك  كرومي�م 
ذاته  وه�  غ�غل،  متلكه  للربجمة  مفت�ح 
الذي بنت عليه مت�سفحها كروم. واحت�ى 
التحديث االأخري على واجهة مط�رة عن 
امل�ستخدمني  باإمكان  واأ�سبح  ال�سابق 

يف  ظاهر  ب�سكل  التب�يب  عالمات  روؤية 
كما  كروم،  ق�قل  احلال  ه�  كما  االأعلى 
ال�سابق،  من  اأ�رشع  اأ�سبح  املت�سفح  اأن 
ب�سكل  حممي  يك�ن  اأن  املفرت�ض  ومن 
مع  املبا�رش  ترابطه  ب�سبب  وذلك  اأكرب 
ن�اة كرومي�م املط�رة من غ�غل. وللعلم، 
اإ�سافة  مع  ياأتي  بريف  مت�سفح  فاإن 
ميكن  املزعجة-  االإعالنات  حلجب 

التحكم بها، والتي كانت �سببا رئي�سيا يف 
�سهرة املت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر اأن 
املط�ر  م�ساريع  اأحد  ه�  بريف  مت�سفح 
لغة  مبتكر  وه�  ايت�ض،  بريندان  الكبري 
 ،JavaScript ”الربجمة “جافا �سكربت
امل�سئ�لة  م�زيال  م�ؤ�س�سي  اأحد  اأنه  كما 
فايرف�ك�ض  م�زيال  مت�سفح  تط�ير  عن 

ال�سهري.



التوايل  على  الثالث  لليوم  اأم�س  وا�صل 
مواطني برج عمر اإدري�س بايليزي احلدودية 
غلق مقر البلدية ببناء جدر للمطالبة برحيل 
و�صفوه  الذي  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 

بالفا�صل .
اأبدى املواطنني املحتجني اأمام مقر بلدية 
احلدودية  ايليزي  بوالية  اإدري�س  عمر  برج 
مت�صكهم بخيار موا�صلة الت�صعيد من لهجة 
ببناء  البلدية  مقر  غلق  مبوا�صلة  خطابهم 
جدار ،رافعني عدة �صعارات تندد مبا اأ�صموه 
ب�صوء الت�صيري ، االإهمال والالمباالة اإ�صافة 
ال�صعبي  املجل�س  من  حقيقة  اإرادة  لغياب 
البلدي يف التجاوب مع مطالبهم امل�رشوعة 
ب�صل  املحتجني مت�صكهم  يخفي  ، حيث مل 
التجاوب اجلاد مع  اإىل غاية  البلدية  ن�صاط 
مطالبهم امل�رشوعة التي تاأتي يف مقدمتها 
رحيل املجل�س ال�صعبي البلدي وعلى راأ�صهم 

بعدما   وذلك  فيه  املرغوب  غري  املري 
جتاوزته االأحداث .

تعترب  اإدري�س  عمر  برج  بلدية  اأن  ومعلوم 
االحتقان  بحالة  املعنية  البلديات  بني  من 
البالد  والت�صنج على م�صتوى واليات جنوب 
الرتاكمات  حلجم  بالنظر  وذلك  الكبري 
امل�صجلة يف �صتى القطاعات التي لها �صلة 

بيوميات املواطن املحلي ،ويف انتظار تدخل 
،وعلى  الوالئية  ال�صلطات  طرف  من  جاد 
راأ�صها امل�صوؤول االأول على الهيئة التنفيذية 
غلق  لفتح حتقيق يف حادثة  بوليحة  عي�صى 
مقر البلدية ببناء جدار اأ�صمنتي يبقى املري 
ح�صب  جمهول  م�صري  يواجهون  وحا�صيته 

املعطيات االأولوية املتوفرة .

�أحمد باحلاج 

لليوم �لثالث باإيليزي

غلق مقر بلدية برج عمر ادري�س بجدار ا�سمنتي 

�لبليدة

توقيف م�ستبه فيه 
يف قتل طفل 

احل�رشي  االأمن  عنا�رش  متكنت 
من  البليدة  بوالية  البحري  بديار 
طفل  قتل  يف  فيه  م�صتبه  توقيف 
بعد  �صنوات  ع�رشة  العمر  من  يبلغ 
االإعتداء عليه جن�صيا، ح�صبما ك�صفت 
و  االإعالم  خلية  الثالثاء  اأم�س  عنه 

ال�صحافة على م�صتوى اأمن الوالية.
و اأو�صحت نف�س امل�صادر اأن عنا�رش 
امل�صتبه  توقيف  من  متكنت  االأمن 
ق�صائيا،  م�صبوق  اأنه  تبني  الذي 
اأول  اجلرمية  وقوع  بعد  �صاعات 
املقاهي  باأحد  خمتبئا  االأحد  اأم�س 
)�صالح  اجلرمية  اأداة  حجز  مع 
اأبي�س( التي عرث عليها باأحد االأحياء 
التخل�س  حاول  اأن  بعد  املجاورة 

منها.
م�صالح  عنه  ك�صفت  ما  وح�صب 
الطفل  اأن  التحقيق  بني  فقد  االأمن، 
ب�صبب  متاأثرا  تويف  الذي  ال�صحية 
لها  تعر�س  التي  اخلطرية  اجلروح 
على اإثر طعنه يف اأنحاء خمتلفة من 
تعر�س  االأبي�س،  بال�صالح  ج�صمه 
قد  و  مقتله  قبل  اجلن�صي  لالعتداء 
قدم امل�صتبه فيه اليوم الثالثاء، اأمام 

العدالة.

بال�شر�كة مع �جلمعية �جلز�ئرية ملحو �لأمية »�إقر�أ«

اجلزائر يف  الأمية  ُمكافحة  يف  ُملتزمة   Ooredoo

مدع عام باري�س

نركز على فر�سية احلريق العر�سي يف نكبة نوتردام

بعد ك�شف حركية مالية كربى بح�شابات فتاتني بحي �لكدية

حجز 50كلغ من الكيف و03 
�سيارات بتلم�سان

�لدرك  �لوطني باحلميز

 القب�س على ع�سابة �سرقة 
الكوابل النحا�سية 

الذي  العلم«،  »يوم   Ooredoo يي  حتحُ
وتوؤكد  �صنة  كل  من  اأفريل   16 ال  ي�صادف 
جانب  اإىل  املجتمعي  التزامها  على 
اجلمعية اجلزائرية ملحو االأمية »اإقراأ« يف 

جمال ترقية املعرفة والتعليم.
للتذكري  فر�صة  املنا�صبة  هذه  ثل  متحُ
اطلقتها  التي  املبادرات  مبختلف 
�صياق  يف  »اإقراأ«  وجمعية   Ooredoo

جمال  يف  اال�صرتاتيجية  �رشاكتهما 
عام  منذ  اجلزائر،  يف  االأمية  مكافحة 
م�صاريع  اإىل   Ooredoo ان�صمت   ،2006
االأمية،  اآفة  مكافحة  يف  »اإقراأ«  جمعية 
توفري  يف  م�صاهمتها  خالل  من  �صيما  ال 
ملراكز  والتكنولوجية  التعليمية  املعدات 
 )AFIF( التمهني  والتعليم وادماج املراأة
يف كل من اخلروب )ق�صنطينة(، تيما�صني 

)جيجل(،  خدرو�س  يحيى  اأوالد  )ورقلة(، 
تيزي وزو وعني ب�صام )البويرة(.

»اإقراأ«  وجمعية   Ooredoo اأطلقت  كما 
 Ooredoo جائزة   ،2013 عام  يف 
االأ�صخا�س،  تكافئ  والتي  االأمية،  ملحو 
اجلمعيات،  املن�صمات،  املوؤ�ص�صات، 
العامة اأو اخلا�صة، التي تحُ�صهم ب�صكل فّعال 
يف  االأمية  ملكافحة  املبذولة  اجلهود  يف 

للطبعة  املرت�صحني  للتذكري،  اجلزائر، 
ملحو   Ooredoo جائزة  من  اخلام�صة 
تر�صحهم  ملفات  الإيداع  مدعوون  االأمية 

اىل غاية 13 جوان 2019.  
 Ooredoo بني  املثمرة  ال�رشاكة  توؤكد 
 Ooredoo دعم  »اإقراأ«  و�رشيكتها 
يف  الفاعلة  اجلهات  ملختلف  املتوا�صل 

احلركة اجلمعوية الوطنية.

املحققني  اأن  باري�س  عام  مدعي  اأعلن 
العر�صي  احلريق  فر�صية  على  يركزون 
وقال  نوتردام،  نكبة  يف  املتعمد  ولي�س 
لل�صحافيني:  هيت�س  رميي  العام  املدعي 
كان عمال  اأن احلريق  اإىل  ي�صري  �صيء  »ال 
متعمدا«، م�صيفا اأنه يتم ا�صتجواب العمال 

يف موقع الكاتدرائية بخ�صو�س احلريق.
اأعلن  قد  باري�س،  االإطفاء يف  وكان جهاز 
�صباح الثالثاء اإخماد احلريق يف كاتدرائية 
نوتردام »بالكامل« بعد نحو 15 �صاعة على 
اجلهاز  با�صم  املتحدث  و�رشح  اندالعه 
احلريق  اإخماد  »مت  باأنه  بلو�س  غابريال 

تقييم  مرحلة  االآن يف  ونحن  كامل  ب�صكل 
امتد  احلريق  اأن  اإىل  م�صريا  للو�صع«، 
»ب�رشعة كبرية يف ال�صقف اخل�صبي والتهم 

األف مرت مربع تقريبا«.
وقال بلو�س اإن رجال االإطفاء ركزوا على 
برجي االأجرا�س العمالقني يف الكاتدرائية 

وتاأكدوا من عدم تعر�صهما للدمار.
واأ�صاف: »االآن تنح�رش املهمة يف مراقبة 
من  تزحزح  اإذا  مما  للتاأكد  البناء  هيكل 
بوؤر  اأي  واإخماد  احلريق،  جراء  مكانه 
 100 نحو  اأن  اإىل  الفتا  حمتملة«،  متبقية 

اإطفائي �صيبقون يف املوقع طيلة اليوم.

اجلهوية  امل�صلحة  م�صالح   متكنت  
ملكافحة املخدرات بتلم�صان من االإطاحة 
ب�صبكة دولية   لتهريب املخدرات ما بني 
انطالقا  الداخلية  واملناطق  املغرب 
وتوقيف  تلم�صان   لوالية   اجلهة اجلنوبية 
03 بارونات رفقة  ع�صيقاتهما اللواتي كن 
ي�صتعملن ا�صماوؤهم يف فتح ح�صابات بنكية  
لتهريب االأموال  املجنية من املخدرات .

جنوب  بني  ما  تن�صط  كانت  التي  ال�صبكة 
ال�رشقية  واملناطق  الكدية  وحي  تلم�صان 
كبرية  كميات  بتهريب  وقامت   ، للوطن 
عرب  العربي  امل�رشق  نحو  الكيف  من 
اأكدته ك�صوفات االأر�صدة  ليبيا ح�صب مكا 
عليهن  ظهر  واللواتي  للفتاتني   البنكية  

وحجز  03بارونات    بتوقيف  تكللت  التي 
كلغ كيف معالج  كما مت  03 مركبات و50 
التو�صل اإىل حركية  كبرية للمخدرات نحو 
كمناطق اجلنوب ال�رشقي على غرار وادي 
املوقوفني  وباإحالة  هذا  وورقلة،  �صوف 
على وكيل اجلمهورية لدى حمكمة تلم�صان  
التحقيق  قا�صي  على  امللف  اأحال  الذي 
رهن  الثالثة  البارونات  باإيداع  اأمر  الذي 
احلب�س املوؤقت يف حني مت اإيداع الفتاتني 
رهن الرقابة الق�صائية مع جتميد االأر�صدة 
يف   املعمقة  التحقيقات  ومبا�رشة  البنكية 
باأ�صماء  االأموال  حركة  العقارية  االأمالك 

املوقوفني وعائالتهم  .

متكنت الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
اإجرامية  ب�صبكة  االإطاحة  ،من  باحلميز 
على  النحا�صية  الكوابل  �رشقة  حترتف 
البلديات  و  احلميز  بلدية  م�صتوى 
مالية  خ�صائر  خلف  ما   ، لها  املجاورة 
العمومية  ال�رشكات  الإحدى  فادحة 
الكهرباء  �صبكة  ربط  باأ�صغال  املكلفة 
البالغ  الع�صابة  هذه  اأفراد  يقوم  حيث   ،
ترتاوح  اأ�صخا�س     )  04( اأربعة  عددهم 
اإىل   ، �صنة   33 اإىل   19 مابني  اأعمارهم 
�رشقة الكوابل النحا�صية التي يتم و�صعها 
باإ�صتعمال  ذلك  و  اخلنادق  طول  على 
تلك  بجر  تقوم  التي  �صغرية  �صاحنة 
اأماكن  اإىل  اأخذها  ثم  النحا�صية  الكوابل 

للتخل�س  ذلك حرقها  بعد  ليتم  مهجورة 
كمادة  بيعها  و  البال�صتيكية  العوازل  من 

خام باأ�صعار زهيدة . 
عنا�رش الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
املعلومات  كل  بجمع  قاموا  باحلميز 
عمليات  بعد  و  الق�صية   بهذه  املتعلقة 
تعقب و تر�صد لتحركات الع�صابة ، متت 
مباغتتهم و توقيفهم و هم ب�صدد �رشقة 
كمية من الكوابل النحا�صية قدرت بحوايل 

قنطارين مع حجز �صاحنة �صغرية .
اأربعة  عددهم  البالغ  الق�صية  اأطراف 
وكيل  اأمام  تقدميهم  اأ�صخا�س مت    )04(
البي�صاء  الدار  حمكمة   لدى  اجلمهورية 

بعد ا�صتكمال اإجراءات .
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�مل�شيلة 

اأن�سار جنم مقرة 
يحتجون ب�سبب 
عقوبة الرابطة

خرج ام�س الع�رشات من اأن�صار جنم مقرة 
احتجاجية  م�صرية  يف  امل�صيلة  بوالية 
حق  يف  امل�صلطة  بالعقوبات  تنديدا 
فريقهم من طرف جلنة االن�صباط التابعة 
مقابلة  بعد  املحرتفة  القدم  كرة  لرابطة 
االأ�صبوع  �صعيدة  ومولودية  مقرة  جنم 
املا�صي وذلك ب�صبب معاقبة هذا االأخري 
ب 4 مباريات دون جمهور وخ�صم 3 نقاط 
من الفريق دون منح نقاط اللقاء ملولودية 
�صعيدة زائد غرامة مالية بـ400 األف دينار 
حيث مل يتجرع اأن�صار جنم مقرة العقوبات 
التي �صلطتها جلنة العقوبات على فريقهم 
للتعبري  ال�صوارع  اإىل  االأن�صار  خرج  حيث 
التي اعتربوها  العقوبات  عن غ�صبهم من 
قا�صية جدا خا�صة اأن فريقهم يناف�س على 

ال�صعود اإىل الرابطة املحرتفة االويل .
عبد�لبا�شط بديار

حمام بوحجر يف 
متو�شنت

حجز 56 مليونا 
مزورة 

جنحت عنا�رش الدرك الوطني لبلدية حمام 
بوحجر بوالية عني متو�صنت  نهار اأم�س من 
االطاحة ب�صبكة لرتويج العملة املزورة وكذا 
املهلو�صات وتوقيف 04 اأ�صخا�س مع حجز 
واالإلفني   االألف  فئة  من  �صنتيم  مليون   56

دينار جزائري  تبلني انها مزورة  .
تلقتها  ملعلومات  ا�صتغالال  جاءت  العملية 
هذه  ن�صاط  حول  الوطني  الدرك   م�صالح 
ليتم  باملهلو�صات   املتاجرة  يف  ال�صبة 
مايزيد  وحجز   االأربعة  العنا�رش  توقيف  
عن 20 قر�صا مهلو�صا  واأثناء القيام  بعملية 
تفتي�س منازل املوقوفني بناء  على  ت�صخرية  
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة حمام بوحجر 
مت العثور على مبلغ 56 مليونا مزورة مبنزل 
معه  حتقيقات  جتري  والذي  العنا�رش  احد 
التي  واالأطراف  االأموال  هذه  م�صدر  حول 
البحث  مع  العملية  تزوير  عملية  وراء  تقف 
املتهمني  وبتقدمي   ، تزويرها  اأدوات  عن 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  االأربعة 
رهن  باإيداعهم  اأمر  الذي  بوحجر  حمام 
ا�صتكمال  انتظار  يف  املوؤقت   احلب�س 

التحقيقات  حول ق�صية تزوير العملة .
حممد بن تر�ر

�لدوحة

يجب اإجبار حفرت 
على الن�سحاب 

بن  حممد  القطري  اخلارجية  وزير  اتهم 
عبد الرحمن اآل ثاين، قائد اجلي�س الليبي 
بعرقلة  حفرت،  خليفة  امل�صري  الوطني 
الليبي  احلوار  لتحقيق  الدولية  اجلهود 
الوطني وكتب الوزير القطري اآل ثاين على 
الع�صكرية  امللي�صيات  »ت�رشفات  »تويرت«: 
املقام  يف  تعرقل  ليبيا  يف  حفرت  بقيادة 
احلوار  لتحقيق  الدولية  اجلهود  االأول 

الليبي الوطني«.
العابثة  االأيادي  تعي  اأن  »يجب  واأ�صاف: 
خطورة هذا الت�صعيد الع�صكري واأن ت�صع 

م�صلحة ال�صعب الليبي فوق كل اعتبار«.

تلم�شان حممد بن تر�ر
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