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 .          اإ�صرار على رحيل بن �صالح 



الفريق قايد �سالح من الناحية الع�سكرية الرابعة

�جلي�ش يبقى وفيا لند�ء �أول نوفمرب
الوطني,  الدفاع  وزير  نائب  اأكد 
الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
�صالح,  قايد  اأحمد  الفريق  ال�صعبي, 
على  الرابعة,  الع�صكرية  بالناحية 
�رضورة اأنه يتم »التح�صري والتدريب 
اجليد« للقوات امل�صلحة حتى تبقى 
القدرة  ملقاليد  مالكة  الدوام  »على 
ومتكيفة  مبهامها  اال�صطالع  على 
اجليو- الو�صع  تطور  مع  با�صتمرار 

التي  الرهانات  وتعقد  �صيا�صي 
ت�صهدها املنطقة«.

اإىل  زيارته  من  الرابع  اليوم  ويف 
تراأ�ش  الرابعة,  الع�صكرية  الناحية 
الفريق قايد �صالح اجتماع عمل مع 
امل�صالح  وم�صوؤويل  الناحية  اأركان 

قال  توجيهية  كلمة  واألقى  االأمنية 
املحافظة  على  دوما  »نعمل  فيها: 
م�صتواها  اأعلى  يف  اجلاهزية  على 
والتدريب  التح�صري  يتم  اأن  وعلى 
بالطريقة  امل�صلحة  لقواتنا  اجليد 
تبقى  حتى  واملر�صومة  املثلى 
القدرة  ملقاليد  مالكة  الدوام  على 
ومتكيفة  مبهامها  اال�صطالع  على 

با�صتمرار مع 
وتعقد  اجليو-�صيا�صي  الو�صع  تطور 
املنطقة,  ت�صهدها  التي  الرهانات 
بال�رضورة  ي�صتوجب  ما  وهو 
التطبيق  على  كاإطارات  حر�صكم 
القتايل  التح�صري  لربنامج  ال�صارم 
املعركة  قوام  مكونات  ملختلف 

البيانية  التكتيكية  التمارين  بتكثيف 
ملختلف  احلقيقية  بالرمايات 

االأ�صلحة والقوات«.
»ما  اأن  �صالح  قايد  الفريق  واأو�صح 
الوطني  اجلي�ش  ويحققه  حققه 
على  مر�صية  نتائج  من  ال�صعبي 
ال�رضقية  اجلنوبية  حدودنا  م�صتوى 
الوطنية  حدودنا  بقية  غرار  على 
كافة  م�صتوى  وعلى  بل  االأخرى, 
روؤية  وليدة  هي  الوطني,  ترابنا 
تتبناه  الذي  االأمن  ملفهوم  �صاملة 
الوطني  للجي�ش  العليا  القيادة 
االأمن  »توفري  اأن  موؤكدا  ال�صعبي«, 
التطبيق  يتطلب  عليه  واملحافظة 
هذه  مل�صمون  والدقيق  ال�صارم 

ذات  واملتكاملة  الوافية  الروؤية 
العميقة  اال�صرتاتيجية  االأبعاد 
والبعيدة النظر التي تكفل يف جمملها 
لل�صعب اجلزائري حق العي�ش يف اأمن 
الواجبات  من  ذلك  وتعترب  واأمان, 
االأكيدة التي يتوالها اجلي�ش الوطني 
التي  النبيلة  مهامه  بحكم  ال�صعبي, 
على  واأدائها  بتحملها  دوما  يت�رضف 

النحو االأف�صل واالأ�صوب«.
وانطالقا من هذه »الروؤية الوجيهة« 
�صالح--  قايد  الفريق  --ي�صيف 
يعترب  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  فاإن 
ت�صتحق  التي  الرهانات  »اأعظم  اأن 
اأجل  تلو اجلهد من  بذل اجلهد  منا 
حفظ  رهان  هي  ك�صبها,  �صمان 

اأ�ص�ش  وتثبيت  اجلزائر  ا�صتقالل 
الرتابية  و�صالمتها  الوطنية  �صيادتها 
عرى  ومتانة  قوة  على  واملحافظة 
ميوج  عامل  يف  ال�صعبية  وحدتها 
غري  ومتغريات  كربى  بتحديات 
ماأمونة اجلانب تقف وراءها اأطراف 

وقوى كربى تعمل على 
العامل,  خريطة  ت�صكيل  اإعادة 
كان  ولو  حتى  مل�صاحلها  وفقا 

ال�صعوب  حرية  ح�صاب  على  ذلك 
و�صيادتها  وا�صتقاللها  واأمنها 
الدفاع  وزير  نائب  الوطنية«وجدد 
الوطني التذكري باأن »اجلهود العازمة 
واملثمرة التي ما فتئ يبذلها اجلي�ش 
الوطني ال�صعبي هي جهود ي�صتلهمها 
ولر�صالته  نوفمرب  لقيم  اإخال�صه  من 
اخلالدة ومن ت�صحيات �صلفه جي�ش 

التحرير الوطني«.
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بلدية  اأم�ش,  اأول  م�صاء  اإهتزت 
الربية الواقعة جنوبي �رضق والية 
قتل  جرمية  وقع  على  وهران, 
يد  على  اأخ  �صحيتها  راح  مروعة 
بطريقة  بنحره  قام  الذي  �صقيقه 
الوريد,  اإىل  الوريد  من  وح�صية 
 32 العمر  من  البالغ  ال�صحية 
كالمية  مناو�صات  يف  دخل  �صنة 
�صقيقه  مع  الوطي�ش  حامية 

لتتطور  العائلي  مبنزلهم  االأ�صغر 
عنيفة  �صدامات  اإىل  املال�صنات 
من  اأبي�ش  �صالح  باإ�صدال  ,ليقوم 
احلجم الكبري من نوعية »بو�صية« 
طعنه  و  �صقيقه  بنحر  قام  اأين 
عدة طعنات مبناطق خمتلفة من 

اجل�صم.
بل  احلد  هذا  عند  يتوقف  ومل 
قام ب�صحل جثة �صقيقه االأكرب اإىل 

بها  بالتنكيل  قام  و  املنزل  خارج 
بطريقة وح�صية,اأين لفظ ال�صحية 
املكان  بعني  االأخرية  اأنفا�صه 
التي  اخلطرية  باالإ�صابات  متاأثرا 
م�صالح  جهتها  من  لها,  تعر�ش 
الدرك الوطني بكتيبة الربية قامت 
بالتوجه �صوب مكان اجلرمية, اأين 
األقت القب�ش على اجلاين,فيما مت 
حتويل جثة ال�صحية املغدور من 

اإىل  قبل م�صالح احلماية املدنية 
م�صلحة حفظ اجلثث باملوؤ�ص�صة 
االإ�صت�صفائية الفاحت نوفمرب 1954 
للت�رضيح  الإخ�صاعها  باإي�صطو 
و  حيثيات  لك�صف  الباطني 
التي  النكراء  اجلرمية  مالب�صات 
املنطقة  �صكان  غ�صب  اأثارت 

املعروفة بهدوئها . 

وهران

تعميم �ل�سباك �لإلكرتوين �ملوحد عرب 37 نقطة 

بلدية الربية بوهران

�ساب ينحر �سقيقه �لأكرب و ينكل بجثته 

خبر في 
صورة امل�سيلة 

�حتجاجات ببلدية �ملعا�سيد 
خالل  من  امل�صيلة  بوالية  املعا�صيد  بلدية  مواطني  من  الع�رضات  احتج 
من  اال�صتفادة  قوائم  من  اق�صائهم  خلفية  على  البلدية  مقر  امام  التجمهر 
مقر  اأمام  الذين جتمعوا  املحتجون  وطالب  للبناء  املوجهة  االأر�صية  القطع 
متت  التوزيع  عملية  معتربين  للم�صتفيدين  اال�صمية  القائمة  باإلغاء  البلدية 
اإىل �رضورة   « او�صان  »اإبراهيم  امل�صيلة  وايل  منا�صدين  �صفافة  بطريقة غري 

عبدالبا�سط بديارالتدخل لتجميد القوائم املذكورة .

دوخة يحلم بنهائي �خل�سر 
و�لفر�عنة

اأمنيته يف قطع  الدين دوخة عن  الدويل اجلزائري عز  عربرّ احلار�ش 
املنتخب الوطني ا�صواطا ايجابية من اجل بلوغ نهائي كاأ�ش اإفريقيا 
لالأمم املقررة ال�صائفة املقبلة يف م�رض, واأعرب خريج نادي جمعية 
القارية  الكروية  املناف�صة  نهائي  يجمع  اأن  يف  امنيته  عن  ال�صلف 
بالكثري  وتعد  قوية  قمة  يعترب  والذي  وامل�رضي,  الوطني  املنتخبني 

على امل�صتطيل االأخ�رض.

ب�سبب تناولهم وجبة حتوي ياغورت

ت�سمم 31 تلميذ� مبدر�سة 
�بتد�ئية بالغزو�ت

معلم  اال�صتعجاالت  مب�صت�صفى  م�صلحة  االأ�صبوع  ا�صتقبلت  نهاية 
اأثار  من  يعانون  تلميذ   31 غرب  �صمال  كلم   70 بالغزوات  حل�صن  
تناولهم وجبة مدر�صية مبطعم املدر�صة حتوي  الت�صمم على خلفية 

مواد غذائية ي�صتبه اأنها فاقدة  لل�صالحية .
متمدر�صون  اال�صتعجاالت   م�صلحة  اإىل  مت نقلهم  الذين  التالميذ 
باملدر�صة االبتدائية عقاب  بن عمر بحي اأوالد زيري الذي يعد اأكرب 
اأحياء مدينة الغزوات ويقع مبدخلها ال�صمايل, هذا وقد ظهرت على 
االأطفال اأعرا�ش من االإعياء مع القيء واآالم البطن واالإ�صهال , حيث 
مت نقلهم اإىل امل�صت�صفى التي �صكلت خلية طوارئ للتكفل بهم , يف 
حني مت فتح حتقيق يف الق�صية التي مت ربطها بالوجبة الغذائية  التي 
تناولها االأطفال مبطعم املدر�صة والتي احتوت على ياغورت ي�صتبه 

يف اأنه فاقد لل�صالحية .

مولود  وهران  وايل  اأم�ش,  ك�صف 
�صادر  اإعالمي  بيان  يف  �رضيفي 
ال�صباك  تعميم   عن  ديوانه  عن 
جميع  عرب  املوحد  االإلكرتوين 
ودوائرها,  الوالية  بلديات 
باالإ�صافة اإىل املندوبيات البلدية, 
حيز  االأخري  هذا  دخل  حيث 
اخلدمة عرب 37 نقطة بكل بلديات 
ذلك  ياأتي  الوالية,  اإقليم  ودوائر 
الداخلية  وزارة  لتعليمات  تطبيقا 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 

العمرانية يف هذا املجال.
و يف �صياق مت�صل و تتنفيذا للتعليمة 
الوزارية رقم 2679 املوؤرخة يف 28 
وزارة  عن  ال�صادرة   2019 مار�ش 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
املت�صمنة  العمرانية  والتهيئة 
العملية  يف  املح�صنني  م�صاهمة 
 2019 رم�صان  ل�صهر  الت�صامنية 
 19/889 رقم  الوالئي  وللقرار 
املوؤرخ يف 9 اأفريل 2019 املت�صمن 
لتن�صيق  الوالئية  اللجنة  اإن�صاء 

رم�صان  ل�صهر  الت�صامنية  العملية 
املعظم, مت افتتاح ح�صاب بريدي 
احلر  »احل�صاب  بعنوان  جاري 
لت�صامن املح�صنني اخلا�ش بوالية 
املفتاح:   323801 رقم:  وهران« 
من  املح�صنني  متكني  ق�صد   16
الت�صامنية  العملية  يف  امل�صاهمة 
حيث �صت�صتبدل قفة رم�صان هذه 
يف  ت�صب  مالية  باإعانات  ال�صنة 

ح�صابات امل�صتفيدين.
لديوان  االإعالمي  البيان  تطرق  و 

التدابري  �رضح  اأي�صا   وهران  وايل 
املحافظة  اإطار  يف  املتخذة 
التابعة  العقارية  االأوعية  على 
ظاهرة  وحماربة  الدولة  الأمالك 
البناءات الفو�صوية, قامت  انت�صار 
البناء  ملحاربة  املختلطة  اللجنة 
بعملية  البيئة  وحماية  الفو�صوي 
البناء  بهدم   2019/04/11 يوم 
م�صتوى  على  امل�صيدة  الفو�صوي 

حي ها�صم ببلدية بوتليلي�ش.
اأ.ب

�سود�ين وقديورة يدعمان حمرز
الدوليان  الالعبان  تواجد 
�صوداين  العربي  اجلزائريان 
االأربعاء  �صهرة  قديورة  وعدالن 
التابع  »االإحتاد«  مبلعب  املن�رضم 
االجنليزي,  �صيتي  مان�ص�صرت  لنادي 
ت�صجيع  اأجل  من  منهما  خطوة  يف 
املنتخب  يف  وزميلهما  مواطنهما 
الوطني ريا�ش حمرز خالل املباراة 
توتنهام  نادي  اأمام  خا�صها  التي 

االجنليزي حل�صاب اإياب الدور ربع النهائي لرابطة اأبطال اأوروبا, اأين 
�صورة  االجنليزي  فوري�صت  نوثينغهام  رفقة  املحرتف  �صوداين  ن�رض 

جتمعه رفقة مواطنيه.

خرب ا�ستثنائي
مدير جامعة ب�سار يحتج

 على �لحتجاج

ينظم  ب�سار  جامعة  مدير  ب�سار  جامعة  يف  اخلرجات  اآخر   
هو  املدير  اإدارته   مبنى  اأمام  احتجاجية  وقفة  يف  وي�سارك 

امل�سار اإليه والذي ي�سع علم اجلزائر .

اأ.ب

حممد بن ترار



دعا اإىل لقاء ت�شاوري بعد غد االثنني

بن �صالح ال يفكر يف ترك من�صبه
اأطلق عبد القادر بن �شالح �شل�شلة لقاءات ت�شاورية رغم املطالب الداعية اإىل رحيله 

و يبدو انه ال يريد اأن يفكر يف املغادرة ،ووجهت الرئا�شة دعوات للقاءات ثنائية 
قبل الندوة املزمع عقدها يف 22 اأفريل اجلاري و قالت الرئا�شة اأن اللقاءات تدخل يف 
اإطار »امل�شاعي الت�شاورية التي ينتهجها رئي�س الدولة ملعاجلة االأو�شاع ال�شيا�شية يف 
البالد وا�شتقبل رئي�س الدولة، عبد القادر بن �شالح، يوم اخلمي�س الفارط  باجلزائر 
العا�شمة، كال من عبد العزيز زياري، عبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، ب�شفتهم 

�شخ�شيات وطنية، ح�شب ما اأفاد به بيان لرئا�شة اجلمهورية و اأعتربه بع�س ال�شيا�شيون 
اأنها خارطة طريق للرئا�شيات يف الرابع من جويلية التزال يف االأجندة كما اعتربها 

البع�س االآخر �شيا�شة االأمر الواقع التي تعودت ال�شلطة على اعتمادها

ف.ن�شرين 

قيادي طالئع احلريات 
اأحمد عظيمي:

دعوة بن �شالح حماولة 
التفاف حول احلراك

�صالح  بن  دعوة  على  تعقيبا  و 
طالئع  حزب  يف  القيادي  قال 
يف  عظيمي  اأحمد  احلريات 
اأم�س  الو�صط  جلريدة  ت�رصيح 
ي�صتدعي  �رصعي  غري  »رجل 
ب�صخ�صيات  و�صفهم  مت  اأنا�س 
اأن  املتحدث  ذات  »وقال  وطنية 
بن �صالح مطلوب منه اأن يغادر و 
اأال يت�صاور، و �صدد ذات املتحدث 

املطالب  ال�صعب  موقف  على 
مبغادرة كل رموز النظام ال�صابق 
اعترب  و  لالأزمة  حلوال  لنجد 
�صالح  بن  دعوة  اأن  عظيمي 
احلراك  حول  التفاف  حماولة 
ذات  وقال  اأكرث  االأزمة  تاأزمي  و 
رئي�س  بال  �صعب  كنا  املتحدث 
و اليوم اأ�صبح عندنا رئي�س بدون 
اأن من يت�صاور  اأ�صاف  �رصعية و 
ال�رصعية  ميلكون  ال  معهم  
لتمثيل ال�صعب اأو التحدث با�صمه 
الندوة  اأن  قال  و  مطالبه  عن  و 
مرفو�صة من طرف ال�صعب وقال 
يتم  التي  ال�صخ�صيات  اختيار 
من  الكثري  يطرح  معها  التحاور 
الت�صاوؤالت ، فعبد العزيز زياري 
مثال اأحد رجال النظام و كان من 

اأول امل�صفقني للكادر.

نائب الكتلة الربملانية 
جلبهة امل�شتقبل احلاج 

بلغوثي:

�شاركنا يف امل�شاورات 
الإي�شال �شوت ال�شعب

املكتب  ع�صو  قال  جهته  من 
احلاج  امل�صتقبل  جلبهة  الوطني 
باأحكام  مت�صبثني  اأننا  بلغوثي 
يف  موجود  احلل  و  الد�صتور 
الد�صتور وتكري�س االإرادة ال�صعبية 
تكمن يف االنتخابات و قال يجب 
الطابوهات  ك�رص  و  التفاو�س 
الإي�صال �صوت ال�صعب و مطالبه 
باإي�صال �صوتهم  كلفهم  وعن من 
قال نحن هيئة موؤ�ص�صة �صيا�صية 
نبحث  اأن  ود�صتورية يجب علينا 
م�صتقبل  الأجل  طرف  اأي  مع 

اجلزائر

نائب رئي�س حركة حم�س 
عبد الرزاق عا�شوري:

دعوة بن �شالح تاأزمي للو�شع

من جانبه قال نائب رئي�س حركة 
اأن  عا�صوري  الرزاق  عبد  حم�س 
دعوة بن �صالح ل�صخ�صيات وطنية 
يعرب عن جهد يبذل و لكن يف غري 
مو�صعه و اأو�صح ان �صلم االأولويات 
مقلوب و اأ�صاف اأن هناك مطالب 
ت�صتدعي  ال  وا�صحة  اأ�صا�صية 
اأن  علينا  وقال  متاما  التهرب 
اإيجابية  نذهب لها بكل ثقة و كل 
بعدها اأدعو من �صئت و متى �صئت 
اآذان  اأي تلكوؤ و �صوف جتد  بدون 
�صاغية و ا�صتجابات يف امل�صتوى 

و اأ�صاف نائب رئي�س احلركة  اأنه 
نبتعد جميعا عن عقلية  اأن  علينا 
وروح  اال�صتغباء  و  اال�صتخفاف 
التطاول مهما كانت املربرات لذا 
عن  يبتعد  �صلوك  اأي  اأن  مو�صحا 
يعترب  االأ�صا�صية  املطالَب  تلبية 
هروب اىل االمام بدون اي جدوى 
بل هو اطالة لعمر االأزمة الباءات 
 ، بئبعادها  ال�صعب  من  املطلوبة 
اأوىل من  اأمن اجلزائر  و  ا�صتقرار 
قال  و  موقعه  كان  مهما  اإ�صم  اأي 
اال�صتمرار  اأن  املتحدث  ذات 
مع  التجاوب  عدم  و  التاأخر  يف 
االأزمة  يعمق  ال�صعب  مطالب 
اأكرث و يدفع باحلراك اإىل اإ�صافة 
مطالب جديدة اإذن هو التفاف بل 
ندري  ال  حيث  من  هو  بل  هروب 

هو تاأزمي للو�صع اأكرث

خل�شر بن خالف قيادي 
جبهة العدالة والتنمية:
دعوة بن �شالح ا�شتفزاز 

لل�شعب اجلزائري

قيادي  خالف  بن  خل�رص  اأعترب 
بن  دعوة  والتنمية  العدالة  جبهة 
�صالح ا�صتفزاز لل�صعب اجلزائري 
بن  واأ�صاف  لالأخرى  ت�صاف 
يف  طالب  ال�صعب  اأن  خالف 
الباءات  بذهاب  الت�صع  م�صرياته 
لكن النظام فاجئنا ب�صيا�صة االأمر 
و  النظام  عليها  تعود  التي  الواقع 
قال بن خالف اأن دعوة االأحزاب 
و ال�صخ�صيات  هروب االأمام وقال 
ال�رصوط  اإيجاد  يزعمون  اأنهم 
الرابع جويلية  الالزمة النتخابات 
عرب ندوة للت�صاور و هو عبث من 

طرف اأنا�س رف�صهم ال�صعب .
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الوطنية  اجلبهة  رئي�س  عرب 
حوار  يف  تواتي  مو�شى  اجلزائرية 
رف�شه  عن  »الو�شط«  به  خ�س 
للمجل�س  رئي�شا  فني�س  كمال  لتعني 
قام  من  باأن  مو�شحا   الد�شتوري، 
بتعيينه رئي�س ال يحظى بال�شرعية 
الو�شع  باأن   معتربا  ال�شعبية، 
ي�شمح  ال  اجلزائر  يف  ال�شيا�شي 
فالقيام  لالنتخابات،  للذهاب 
ونف�س  الهيئة  بنف�س  بانتخابات 
ياأتي باجلديد  قانونا االنتخابات لن 
اأخر  �شياق  ويف   ، تعبريه  حد  على 
�شالح  بن  دعوة  رف�شه   عن  ك�شف 
م�شريا   الت�شاوري،  للقاء  حزبه 
ياأتي  لن  �شالح  بن  مع  احلوار  باأن 
مع  متخندقون  فنحن  باجلديد، 
ال�شعب الراف�س للد�شتور و للطريق 
رئي�شا  �شالح  بن  بها  عني  التي 

للدولة.

من  االأفانا  موقف  بداية،    .
املجل�س  راأ�س   على  بلعيز  اإ�شتقالة 

الد�شتوري؟

يجدر االإ�صارة باأن بلعيز ال يحق له تويل 
رئا�صة املجل�س الد�صتوري فهو ال يحظى 
املجل�س  كذلك  ال�صعبية،  بال�رصعية 
�صابق  رئي�س  قبل  من  عني  الد�صتوري 
ا�صتقالة  ّباأن  اأظن  �رصعيته،  يف  مطعون 
طريقة  باأنه  اإدراكه  بعد ّ جاءت  بلعيز 
وقانونية،  د�صتورية  تكون  مل  تعيينه 
اإ�صتجابة  عن  عبارة  بلعيز  فا�صتقالة 
جزئية ملطالب ال�صعب با�صتقالة الباءات 

ال�صخ�صيات  على   البد  لذلك  الثالث، 
و  اال�صتقالة  النظام  على  املح�صوبة 
اال�صتجابة اإىل ال�صعب الراف�س لكل زمر 
النظام مع �رصورة اإلغاء العمل بالد�صتور 
النظام  �صيجعل  تطبيقه  الأن  احلايل 

يجدد نف�صه.

فني�س  كمال  تعيني  بخ�شو�س    .
خلفا  الد�شتوري  للمجل�س  رئي�شا 
لبلعيز، ما قراءتكم لهذه اخلطوة؟

بن �صالح لي�س لديه اأي �صالحية للتعيني 
تفعيل  بعد  تعيينه  ثم  �صكلي  رئي�س  فهو 
ت�رصيف  دوره  الد�صتور  من   102 املادة 
كمال  تعيني  اأن  واالأكيد  فقط،  املهام 
عني  الأنه  �صعبيا،  رف�صا  �صيلقى  فني�س 
كان من قبل رئي�س دولة مرفو�س �صعبيا 

وحم�صوب على زمرة النظام.

الوطنية  اجلبهة  موقف  ما    .
املزمع  االنتخابات  من  اجلزائرية 
وهل  املقبل،  جويلة   4 يف  ّاإجراءها 

�شت�شاركون فيها؟
ي�صمح  ال  اجلزائر  يف  ال�صيا�صي  الو�صع 
للذهاب لالنتخابات، فالقيام بانتخابات 
االنتخابات  قانونا  ونف�س  الهيئة  بنف�س 
هذه  باأن  واالأكيد  باجلديد،  ياأتي  لن 
ونظيفة  نزيهة  تكون  لن  االنتخابات 

و�صوف تكون منحازة للنظام ووجوهه.

الد�شتور  اإىل  احتكم  اجلي�س    .

ووافق على تن�شيب بن �شالح رئي�شا 
للدولة، ما موقفكم من الدور الذي 
يلعبه اجلي�س يف املرحلة احلالية ؟

اجلي�س  اأركان  قائد  ت�رصيحات  اأثمن 
 ، �صالح  قايد  اأحمد  ال�صعبي  الوطني 
دليل  �صعبي  اجلي�س  اأن  على  فت�صدديه 
على اأن هناك نية ح�صنة لذهاب ملرحلة 
ال�صعب وعن احلكومة  انتقالية يختارها 
القادمة، اأما فيما يتعلق بدعم املوؤ�ص�صة 
اأعتقد  ال  الد�صتوري،  للحل  الع�صكرية 
باخليار  كثريا  �صيتم�صك  اجلي�س  باأن 
و  ال�صعبي  الرف�س  ظل  يف  الد�صتوري 
يف  مطعون  الد�صتور  اأن  اعتبار  على 
،وبالتايل  �صعبي  مرفو�س  وهو  �رصعيته 
من حق ال�صعب اإلغاء الد�صتور و الذهاب 

اإىل جمهورية ثانية.

للقاء  ا�شتدعائكم  ثم  هل    .
�شالح  بن  نظمه  الذي  الت�شاوري 

مع االأحزاب و اجلمعيات ؟

الت�صاور  اإىل  بن �صالح  باأن دعوة  اأعترب 
الرئا�صية  باالنتخابات  ي�صمى  ما  حول 
تفكري ال مو�صوع له ما مل يجد الو�صع 
كافة  �صمان  اإىل  يوؤدي  منفرجا  القائم 
مطالب احلراك ال�صعبي واإر�صاء  �صلطة 
النفوذ  �صلطة  انقا�س  على  ال�صعب 
والف�صاد املايل و االأخالقي و الو�صاية 
اال�صتعمارية، اإن انفراج الو�صع ال ميكن 
املرفو�صة  الرموز  بوا�صطة  يكون  اأن 
بالوطن  الو�صول  �صعبيا و امل�صاركة يف 
االإ�صارة  ويجدر  االن�صداد،  حالة  اإىل 

اللقاء  هذا  حل�صور  دعوة  تلقينا  اأننا 
احلوار  باأن  نرى  الأننا  رف�صها  ثم  ولكن 
فنحن  باجلديد،  ياأتي  لن  �صالح  بن  مع 
الراف�س  ال�صعب  مع  متخندقون 
بن  بها  التي عني  الطريقة   و  للد�صتور 

�صالح رئي�صا للدولة .

.  ماهي ال�شيناريوهات املطروحة 
رئي�شا  فني�س  كمال  تعيني  بعد 

للمجل�س الد�شتوري؟

الرجوع  اجلميع  �صيجر  ان�صداد  هناك 
انتقالية،  مرحلة  واإىل  ال�صعب  الإرادة 
رئا�صية  انتخابات  اإجراء  ميكن  فال 
من  البد  لذلك  احلايل،  الو�صع  يف 
ل�صياغة  يتفرغ  انتقايل  جمل�س  اإن�صاء 
انتقالية  د�صتور جديد وت�صكيل حكومة 
تنظيم  ذلك  بعد  ثم  املهام،  لت�رصيف 
لل�صعب  يكون  حتى  د�صتورية  انتخابات 
انتخابات  تنظيم  ثمة  ومن  د�صتوره، 
يف  ممثليه  ال�صعب  يختار  حتى  عادية 
منطق  من  وذلك  الهيئات،  خمتلف 
االأ�صا�صية  املرجعية  اإ�صالح  �رصورة 
تكون  اأن  البد  بالبلد،كما  للقوانني 
دولة  لبناء  مفتوح  وحوار  ت�صاورية  روؤى 

القانون

بدوي  حكومة  على  ماتعليقكم 
  .

املرفو�شة �شعبيا؟

لها  اأهمية  ال  اجلديدة  بدوي  حكومة 
الوا�صعة  ال�صالحيات  لديها  تكون  ولن 

ت�رصيف  حكومة  فهي  واملبادرات، 
االنتخابات  بانتهاء  �صتنتهي  االأعمال 
بدوي  حكومة  املقبلة،  الرئا�صية 
و  الفراغ  جتنب  يتم  لكي  فقط  �صكلية 
التي ثم تعينها لي�س لديها  ال�صخ�صيات 
التي  االأزمة  الإدارة  الكافية  املوؤهالت 
تتخبط فيها اجلزائر،ال�صعب غري را�س 
�صيئا  ويريد  اجلديدة  احلكومة  عن 

جديدا

املادة  تفعيل  من  موقفكم  ما     .
الد�شتور؟ من   102

من   102 املادة  املادة   تفعيل  �صد  اأنا 
من   102 املادة  فتفعيل  الد�صتور،  
ال�صعب،  من  مقبول  يعد  مل  الد�صتور 
ال�صعب راف�س لكل ما هو نظامي نابع 
من توجهات و تو�صيحات حم�صوبة على 
النظام ال�صيا�صي يف اجلزائر وهو  يريد 

النهو�س  و  �صعبية  �صلطة  اإىل  انتقال 
،فتطبيق  قانون  ودولة  ع�رصية  بدولة 
مناورة  هي  الد�صتور  من   102 املادة 
�صيا�صية الإبقاء النظام، ويجدر االإ�صارة 
بان  الد�صتور اجلزائري يخدم م�صالح 
اأن�صار النظام حيث ثم التعدي عليه يف 
العديد من املرات، وال�صعب فقد الثقة 
فيه ،ال�صعب اجلزائري تفطن و مل يعد 
اإمنا  و  الرئي�س  با�صتقالة  فقط  يطالب 
كله،    النظام  باإ�صقاط  يطالب  اأ�صبح 
ال�صعب انفجر بعد �صنوات من التهمي�س 
و الكبت ، والبد من م�صايرة احلراك و 
اأهدافه،  يحقق  لكي  اأفكار  اإعطاء 
النظام  لذلك البد من تقدمي كل وجوه 
ا�صتقالة جماعية و الذهاب اإىل تطبيق 
ال�صعب هو  بان  توؤكد  التي  و8   7 املادة 

م�صدر ال�صلطة .
حاورته : اإميان لوا�س

مو�شى تواتي يف حوار ل »الو�شط«

اأرف�س لقاء رئي�س الدولة 
.           كمال فني�س �شيلقى رف�شا �شعبيا          .           البد من اإن�شاء جمل�س انتقايل ل�شياغة د�شتور جديد



ف�صال  العا�صمة  اأم�س  �صهدت 
جديدا من ف�صول معركة احلراك 
ال�صابق  النظام  ال�صعبي �صد بقايا 
على  غفرية  اأعداد  خرجت  اأين 
مع  ال�صابقة  اجلمعات  غرار 
عدم  و  ال�صلمي  اجلو  ت�صجيل 
بني  احتكاك  اأو  جتاوز  اأي  وجود 
التي  الأمن  قوات  و  املتظاهرين 
تاأطري  يف  اأخرى  مرة  جنحت 

احل�صود الكبرية.
ويبدو اأن اأحداث اجلمعة ال�صابقة 
من  العديد  فيها  وقعت  التي 

على  العتداءات  و  التجاوزات 
عزمية  تثني  مل  املتظاهرين 
اأم�س  اكت�صحوا  الذين  املواطنني 
العا�صمة،م�رصين  �صوارع  خمتلف 
تنحية  و  بالتغيري  مطالبهم  على 
خمتلف  و  �صالح  بن  القادر  عبد 

رموز النظام ال�صابق
اأحمد  الفريق  خطاب  اأن  ويبدو 
اإىل  اأ�صار  الذي  �صالح  قايد 
املتظاهرين،كان  حماية  �رصورة 
�صاهمت  التي  النقاط  اأحد 
كعادتهم  املواطنني  بخروج 

تعر�صهم  بعد  باأريحية،خا�صة 
مل�صايقات عديدة اجلمعة ال�صابقة 
و�صهدت  جمهولة  اأطراف  من 
اأجواء  اأم�س  مظاهرات  اأجواء 
غلق  مت  اأن  بعد  �صلمية،ل�صيما 
م�صالح  طرف  من  اجلامعة  نفق 
اجلمعة  يف  وقع  ملا  جتنبا  الأمن 
مواطنني  تعر�س  مت  اأين  ال�صابقة 
من  للدموع  امل�صيلة  الغازات  اإىل 
يف  تت�صبب  جمهولني،كادت  طرف 
املتظاهرين  من  الكثري  اختناق 
اأم�س  كالعادة رفع املتظاهرون  و 

املطالبة  ال�صعارات  من  العديد 
بدوي  وحكومة  �صالح  بن  برحيل 
،وخمتلف رموز  النظام ال�صابق و 
غري  بالقوى  و�صفوه  الع�صابة،وما 

د�صتورية
العديد  املتظاهرون  رفع  كما 
للجي�س  امل�صاندة  ال�صعارات  من 
وموقفه، داعني يف نف�س الوقت اىل 
رف�س التدخل الأجنبي ومل ت�صهد 
جتاوزات  اأي  اأم�س  مظاهرات 
تذكر،اإ�صافة اإىل تخفي�س التواجد 

الأمني .

�سارة بومعزة

واأكد احلراك يف جمعته التا�صعة 
مب�صرية  القدمية،  الوجوه  رف�س 
ح�رصها الآلف بالعا�صمة، حيث 
ترحلوا«  يعني  ترحلوا  ب«  هتفوا 
لبا�س«  نولوا  الع�صابة  و«نحوا 
ترحل  اأن  »نريد  على  التاأكيد  مع 
فرديا«  ولي�س  جماعيا  الع�صابة 
قاع«  ترحلوا  اأن  العزم  و«عقدنا 
وبدوي  �صالح  بن  �صور  حمل  مع 
وبو�صارب وحتى فني�س بالرف�س، 
التي جمعت  اللقاءات  على  والرد 
بن �صالح اخلمي�س ببع�س الوجوه 
و،«ل  حتاورون«  وملن  لكم  ب«ل 
 « الف�صاد«،  اأ�صباب  مع  م�صاورات 
ل ندوة ل م�صاورات ل ثقة لنا بنب 
�صالح ارحل« ردا على امل�صاورات 
الثنني  �صالح  بن  لها  دعا  التي 
جابت  لفتة  جانب  اإىل  املقبل، 
الكبري  احلجم  من  امل�صريات 
�صعار  مع  ال�صهداء  �صور  تت�صمن 
عربي  �صلحي  �صاوي  قبايلي   «
 .. وحدة  نكون  قاع  ترقي  مزابي 

نحبك يا اجلزائر«.

وعادت العبارات املوجهة للجي�س 
يد  ال�صعب  »اجلي�س  هذه اجلمعة 
واحدة« ،«اجلي�س الوطني ال�صعبي 
احل�صن احل�صني للوطن« » البالد 
بالدنا واجلي�س ديالنا« ويبدو اأنها 
رد على خطاب رئي�س الأركان حول 
ا�صتمرار الجتماعات امل�صبوهة، 
الأم�س  عدوة  ب«فرن�صا  متبوعة 
»اأبناء  وامل�صتقبل«و  واحلا�رص 
بن مهيدي وابن بادي�س يرف�صون 

حكم باري�س«.
بال�صلمية  احلراك  واأكدوا مت�صك 
قمع  اأي  ممار�صة  نبذ  مقابل 
امل�صريات  لقمع  »ل  �صدهم 
ال�رصطة  »اأفراد  ال�صلمية«و 
لكم  الإ�صاءة  نق�صد  مل  والدرك 
ق�صيتنا مع الفا�صدين«، مع التاأكيد 
ال�صارع   « احلراك  موا�صلة  على 
حتاولون  وعبثا  ال�صعب  �صوت 
ذكية  الذكية  الثورة   « ا�صكاتنا« 
مواطنيها  بوحدة  ذكية  ب�صليمتها 
كما   ، وتطلعاتها«  ومبطالبها 
حترك   « للق�صاة  ر�صائال  وجهوا 
راهو�س  ما  ال�صعب  القا�صي  يا 

طريقة  بخ�صو�س  را�صي«،اأما 
فرتاوحت  الأزمة  حلل  التو�صل 
ال�صعارات بني »احللول الد�صتورية 
ليتنحاو قاع موجودة« والتاأكيدات 

على �صعارات املادتني 7 و8.
وانطلقت امل�صرية بتجمع املئات 
م�صتوى  على  ال�صبيحة  منذ 
الربيد املركزي هاتفني ب« فيفا 
�رصاقني  و«�رصاقني  لجلريي« 
التحول  لتليها  وطنيني«،  ويقولوا 
�صالة  عقب  الآلف  مل�صريات 
يف  امل�صجل  غرار  على  اجلمعة 
خمتلف  من  قادمني  مرة،  كل 
الوليات  وحتى  العا�صمة  اأحياء 

الأخرى.
غلق نفق اأودان وح�سور 

لل�سرطة العلمية 

وبخ�صو�س عملية غلق نفق اودان 
الأقاويل  كرثت  الأمن  طرف  من 
تنقل  اإثر  حول اخللفيات، خا�صة 
العلمية لعني املكان، وهو ما فتح 

باب التاأويالت.

ال�سرتات الربتقالية .. بني 
ال�سرطة واملواطنني

وعمد جمموعة من املواطنني من 
اإىل ان�صاء �صف  بينهم  �صحفيون 
وال�رصطة  املواطنني  بني  فا�صل 
مرتدين ال�صرتات الربتقالية، وهي 
ال�صحفي  لها  دعا  التي  املبادرة 
�صكلوا  حيث  عمراين،  التوفيق 
�صفا على م�صتوى نفق اأودان بعد 
والقيام  الأمن،  طرف  من  غلقه 
بدور تلطيف اجلو وتو�صيح مهام 

ال�رصطة باأنها يف حماية ال�صعب، 
ان  ويجب  �صلمي  احلراك  واأن 
عملية  اأن  موؤكدين  كذلك،  يبقى 
البع�س  ا�صتفزت  واإن  النفق  غلق 
اإل اأنه لبد اأن لها اأ�صبابا ويف اأي 
حال من الأحوال يجب ال�صتمرار 
يف احلراك ال�صلمي ويتم تنظيمه 
نفى  كما  املجاور.  باملحيط 
مبادرتهم  تكون  اأن  املتحدثون 
هي  بل  القمع،  بخ�صو�س  جاءت 
الفارط  ال�صبت  كمقرتح  جاءت 
متت  التي  التجاوزات  بع�س  بعد 
اجلمعة، اأي اأنها تهدف لإجها�س 
ب�صلمية  للم�صا�س  حماولة  اأي 

احلراك من اأي طرف كان.  

املحامي واحلقوقي عبد 
الغني بادي

 على ال�سعب اأن يبقى بعيدا 
عن �سراع الع�سب

من جهته املحامي واحلقوقي عبد 
اأن امل�صاورات  الغني بادي اعترب 
باأنها  �صالح  بن  عنها  اأعلن  التي 
نف�س  ا�صتمرار  انطباع  تعطي 
ال�صابق  نف�س  فكر  كونها  النظام 
اأن  التي دعا لها بوتفليقة، ويعني 
الدائرة ال�صيقة م�صتمرة وامل�صي 
وال�صعي  مفرو�صة  لنتخابات 
وراءها وبنلء عليه هي م�صاورات 
غري منتجة وخارج ارادة احلراك 
ال�صعب،  رغبة  خارج  يلبيها  ومن 
جدي  تغيري  هو  الهدف  حيث 
على  والرهان  املناورة  ولي�س 
اجها�س احلراك، قائال اأن ال�صعب 
لديه نف�س طويل لل�صمود ورحيل 

للجزائريني  اأ�صاءت  التي  الوجوه 
منذ 57 �صنة. وبخ�صو�س التم�صك 
اأن  فاو�صح  الد�صتوري  باحلل 
املادة 102 تخ�س الأزمة العابرة 
ولي�س العميقة، وبالتايل ل ميكنها 
حل الأزمة احلالية ونحتاج حللول 

د�صتورية.
الطبقة  بخ�صو�س  واأ�صاف 
�صيطنة  ميكن  ل  اأنه  ال�صيا�صية 
اجلميع هناك وجوه ميكنها ال�صري 
ولل�صعب  احلراك،  جانب  اإىل 
الكلمة الأخرية بخ�صو�س خمتلف 

الأحزاب، لكن ل ميكن 
رئي�س  ت�رصيح  وبخ�صو�س 
الأركان حول توا�صل الجتماعات 
ينبغي  للق�صاء  اأن  قال  امل�صبوهة 
اأن يكون لها قب�صة من حديد يف 
فيعطي  اأما تدخل اجلي�س  القول 
انطباع لعدم القدرة على التحكم 
يف الو�صغ، يف حني اأن الق�صاء و، 
لكن  موجود  الق�صائي  وال�صبط 
يتوا�صل  بينما  يتحرك،  مل  ملا 
اأنها  اخلطابات، يف حني يفرت�س 
اأن  داعيا  خر�صاء،  موؤ�ص�صات 
و�صفه  عما  بعيدا  ال�صغب  يبقى 

بالتخندقات وموا�صلة ن�صالهم.
هي�سور

احلل الد�ستوري بالتوافق ال 
يزال متاحا  

اأما احلقوقي وع�صو مبادرة عزم 
توفيق هي�صور فاعترب امل�صاورات 
التي دعا لها بن �صالح اأنه اأ�صا�صا 
ودعوته  �صعبيا،  مرفو�س  رئي�س 
عما  مت�صائال  لالأمام،  هروب 
يوؤكد  ال�صارع  دام  ما  يتناق�صون 
يتوجب  ما  وهو  رحيله،  �رصورة 
عليه ال�صتماع له وترك املرحلة 

ل�صخ�س يتم التوافق عليه.
ترجح  اأنها  فقال  روؤيتهم  اأما 
الباءات  بنزع  الد�صتوري  احلل 
قائال  توافقي،  رئي�س  وو�صع 
اأن  موؤكدا  متاحا،  يزال  ل  اأنه 
تهم  ول  يقرره  من  هو  ال�صعب 
بناء  بل  الإيديولوجية  اخللفيات 
اأنهم  م�صيفا  ال�صعب،  ر�صا  على 
كمبادرة ي�صعون موا�صفات ولي�س 
اليد  نظيف  من  بداية  اأ�صخا�صا 
اجلزائريني  بني  واجلمع  والكفاءة 

مبختلف اأطيافهم.

اجلمعة التا�سعة تراهن على املوا�سلة

احلراك ي�شدد اخلناق على بقايا نظام بوتفليقة 
.        رهانات على ال�سلمية وابداعات يف جت�سيدها 

ببلدية ال�سبحة بال�سلف

تفا�شيل االعتداء على 
الربملانية طهراوي فوزية 

اأم�س،  اأول  م�صاء  تعر�صت 
ال�صلف  ولية  عن  الربملانية 
حتر�س  حلادثة  طهراوي  فوزية 
م�صوؤول  قبل  من  اإعتداء  و  جن�صي 
ببلدية ال�صبحة رفقة اإبنه، و قالت 
بن�رصه  قامت  فيديو  الربملانية يف 
مبوقع  الر�صمية  �صفحتها  على 
»فاي�صبوك«  الإجتماعي  التوا�صل 
احل�رصي  الأمن  مقر  اأمام  من 
حالة  يف  هي  و  ال�صبحة  لبلدية 
�صاًبا  اأن  الغ�صب«   و  احلزن  من 
حاول  هويتهما،  حتدد  مل  ووالده 
 « بال�صارع  وتعريتها  حجابها،  نزع 
بوابل من  �صبها  و  قاما ب�رصبها  و 
الالأخالقية  الإتهامات  و  ال�صتائم 
لهذا  تعر�صت  اأنها  النائبة  وذكرت 
على  تطلع  كانت  بينما  املوقف 

معاناة مواطنني يف اأحد الأحياء.
واأ�صارت طهراوي  التي ظهرت يف 
مقطع فيديو وهي تبكي تاأثًرا مبا 
تعر�صت له، اإىل اأن من تعر�صوا لها 
ينتمون ل »عائلة مرتفة«، وو�صفتهم 
مل  الذين  املتجربين«  »الطغاة  ب 
ت�صاهد مثلهم يف حياتها ،و�صددت 
النائبة على �رصورة توقيف ال�صاب 
ووالده اللذين قاما بالتعدي عليها، 

واأخذ حقها منهما.
�صفحتها  عرب  النائبة  ودعت 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
ن�صطاء  و  الق�صاة  »في�صبوك«، 
امل�صاعدة  اإىل  ال�صعبي،  احلراك 
لن  اأنها  موؤكدة  حقها،  اأخذ  يف 
حقوقها«  اإرجاع  حتى  ت�صكت 

كل  اإىل  »نداء  ندائها:  يف  وقالت 
الذين خرجوا يف  الأحرار  الق�صاة 
على  يعمل  من  كل  اإىل  احلراك. 
اأن ياأخذ كل ذي حق حقه، نعم اأنا 
احلقرة  و  لالإهانة  تعر�صت  اليوم 
والظلم، ومل ت�صفع يل �صفة النائب 
اأمام املافيا التي تو�صل وجتول يف 

وليتنا«.
للمواطن  »فكيف  وت�صاءلت: 
من  له  قوة  ول  حول  ل  الب�صيط 
مافيا م�صنودة من اأ�صحاب البطون 
يف  تعبث  باتت  التي  املنتفخة 

وليتنا وتقهر امل�صت�صعفني«.
لأهل  ندائي  اأوجه  »نعم  وتابعت: 
اأنني  الوليات  وباقي  الولية  هذه 
كلفني  ولو  احلق  عن  اأ�صكت  لن 
حياتي. اأين اأنتم واحلراك من اأجل 
والرجال  اأنتم  اأين  جزائر جديدة. 
اأين  حرماتهم.  تنتهك  وال�صعفاء 
اأنتم وامراأة �صعيفة خرجت تدافع 
واهلل  امل�صت�صعفني  حقوق  على 
»اأ�صكر  لها«وقالت:  نا�رص  خري 
معي  وقوفهم  على  ال�صبحة  نا�س 
الظهرة،  نا�س  اأ�صكر  حمنتي.  يف 
تاوقريت، امل�صدق، تن�س، ال�صطية، 
ال�صفحات  عن  ناهيك  ال�صلف 
وقف  من  وكل  والهادفة  النظيفة 
من  بعيد  من  اأو  قريب  من  معي 
واأقول   . اأو خارجها  الولية  داخل 
للفا�صدين اإنه ما زال هناك اأحرار 

يف هذه الولية ولن تنالوا منا«. 
اأحمد بن عطية
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تا�سع جمعة من احلراك ال�سعبي

اإ�شرار على رحيل بن �شالح 

جدد اجلزائريون احلراك ال�سعبي يف جمعته التا�سعة، متم�سكني برف�ض قيادة الوجوه القدمية للمرحلة 
احلالية على راأ�سهم بن �سالح، باالإ�سافة للرد على امل�ساورات التي دعت لها الرئا�سة االثنني املقبل.

منه  ن�صخة  الو�صط  تلقت  بيان  يف 
عن اللجنة التنفيذية لإحتادية عمال 
قطاع الربيد و املوا�صالت ال�صلكية 
و الال�صلكية و الرقمنة عربت فيه عن 
تذمرها و ا�صتياءها من غلق قنوات 
الو�صية  اجلهات  من طرف  احلوار 
املديرية  و  الوزارة  يف  املتمثلة 
ك�رصيك  معها  للربيد  العامة 
اأم�س  اأول  عقدت  حيث  اإجتماعي 
باجلزائر  النقابية  املركزية  مبقر 
الأمانة  اإ�رصاف  حتت  و  العا�صمة 
الربيد  عمال  فيدرالية  الوطنية 
لأع�صاء  اإجتماعا  املوا�صالت  و 
اللجنة التنفيذية تناولوا من خالله 
خمتلف امل�صاكل التي يتخبط فيها 
املزرية  الو�صعية  و  القطاع  عمال 
من  طالبوا  اأين  �رصائحه  ملختلف 
قوانني  اإحرتام  الو�صية  اجلهات 
اجلماعية  الإتفاقية  و  اجلمهورية 
كذا  و  الداخلي  النظام  اإىل  اإ�صافة 
حول  جاد  و  ا�صتعجايل  حوار  فتح 
م�صبقا  املقدمة  اللوائح  خمتلف 
كافة  جمملها  يف  املت�صمنة  و 
املطالب و املتمثلة اأ�صا�صا يف اإعادة 
النظر يف �صلم الأجور و العالوات و 
يخ�س  فيما  ال�صاأن  هو  كما  املنح 
يتقا�صاها  التي  املردودية  منحة 
اآليات  و�صع  دون  جزافيا  العمال 
حمددة لها و دون الف�صل بني منحة 
و  اجلماعية  و  الفردية  املردودية 

ق�صية  يف  النظر  اإمكانية  درا�صة 
عطلة نهاية الأ�صبوع و التي اأ�صحت 
املكاتب  لعمال  ال�صاغل  ال�صغل 
يوم  يخ�س  فيما  خا�صة  الربيدية 
قواعد  تطبيق  مراجعة  مع  ال�صبت 
الرتقية و اإعادة تفعيل جلنة الإنتقاء 
 11 رقم  اجلماعي  لالإتفاق  طبقا 
الإجتماعي  ال�رصيك  اإ�رصاك  و 
هذا  خل�س  كما   ،  5 املادة  ح�صب 
يف  الدخول  �رصورة  اإىل  الإجتماع 
-30 اأيام  �صامل  وطني  اإ�رصاب 
ال�صهر احلايل يف حالة  29-28 من 
مع  للمطالب  الإ�صتجابة  عدم 
املتعلقة  القانونية  الآجال  مراعاة 
يف  بها  املنوه  الإ�رصاب  باإ�صعار 
�رصح  ما  ح�صب   14/90 القانون 
ع�صو  ب�صري  زروقي  الأ�صتاذ  به 
للمفاو�صات  الوطنية  اللجنة  يف 
بفيدرالية الربيد و املوا�صالت اأنه 
احلوار  قنوات  جميع  ا�صتيفاء  بعد 
باءت  التي  و  الو�صية  اجلهات  مع 
امل�صلحة  تغليب  ورغم  بالف�صل 
جتاهل  اأن  اإل  للوطن  العمومية 
يوؤثر  اأ�صبح  الربيد  عمال  مطالب 
اأ�صاف  كما  العامل  مردودية  على 
تبقى  الندوة  اأ�صغال  اأن  حمدثنا 
جلميع  الإ�صتجابة  لغاية  مفتوحة 
اإ�رصاب  يف  الدخول  اأو  املطالب 

وطني �صامل.

العا�سمة

عمال الربيد يقررون
 الدخول يف اإ�شراب 

ع�سام بوربيع

الوة
ري ع

ت/ب�س

خلدون.ع



اجلزائري  امل�شهد  مالمح  بداأت 
حراك  اأمام  ونحن  الو�شوح،  يف 
التوقف،  يريد  ال  �شلمي  �شعبي 
روح  بكل  ي�شانده  وجي�ش 
حما�شرة  و�شلطة  نوفمربية، 
من  كل  ويت�شاقط  ومرفو�شة، 
من  خلفها  يختفي  اأو  يدعمها 
وزمر  الفا�شد  املال  اأ�شحاب 
�شيا�شية �شوهت كل عمل �شيا�شي 

موؤ�ش�شاتي؟؟

 اجلي�ش مع ال�شعب..�شد 
الف�شاد

 لقد اأكد نائب رئي�ش اأركان اجلي�ش يف 
خطابه  يف  الع�سكرية   للناحية  زيارته 
�رضورة  على:«  اأفريل2019   16 ليوم 
يف  املتورطني  مبحا�سبة  العدالة  قيا 
ت�رضيع  على  وحث  الف�ساد«،  ق�سايا 
البع�ش  ا�ستفادة  ملفات  معاجلة  وترية 
وافال�ش  املليارات  باآالف  من قرو�ش 
احلراك  يريده  ما  وهذا  اخلزينة؟؟ 
ال�سعبي ب�رضعة ، قبل هروب الفا�سدين 
الناهبني للمال العام، و نتمنى حتقيقه 

الإرجاع مال ال�سعب.
على  اجلي�ش  قائد  خطاب  ركز  كما 
املمتلكات  على  واحلفاظ  العنف  نبذ 
العامة  و اخلا�سة يف امل�سريات، وهو 
ما حر�ش عليه �سباب احلراك ال�سعبي 
ويف كل خطواته ووقفاته واحتجاجاته 
الراف�سة لل�سلطة، لكن لنا ان نت�ساءل: 
ماذا عن عنف رجال ال�سلطة؟ ماذا عن 
الر�سائل املوجهة للنظام ورموزه؟  اإن 
يومه  منذ  وح�ساري  �سلمي  احلراك 
ويقدم  احللول  يقرتح  وهو  االأول، 
الر�سائل، فما هي مواقف من يت�سبثون 
ويدو�سون  الد�ستور  وحروف  باأوراق 
ميادينه  يف  ال�سعب  ومعاين  اأ�سوات 

الوطنية، النوفمربية، البادي�سية؟؟؟
اال�ستعداد  اأهبة  على  اجلي�ش  و�سيظل 

وكذلك  خارجني  خطر  كل  ملواجهة 
النوفمربي  الوطني  بتالحمه  داخلي، 
موّجهة  اجلي�ش  واأ�سلحة  ال�سعب،   مع 
ورجاله  لل�سعب،  ولي�ش  الوطن  الأعداء 
قطرة  تراق  ال  اأن  على  حر�ش  اأكرث 
ال�سهداء  وطن  الأحفاد  واحدة  دم 
جريئة  خطوات  انتظار  يف  واالأحرار، 
ملرافقة  ورجاله  اجلي�ش  قيادة  من 
من   ، ال�سعبي  الوطني  للنب�ش  فعلية 
جي�سه الوطني ال�سعبي ، الإبعاد ع�سابة 
و�سوهت  املال  ونهبت  االأر�ش  حّرقت 

جمد ال�سهداء؟؟؟
وقبل خطاب قائد اجلي�ش كتب مولود 
للراهن  وروؤيته  ر�سالته  حمرو�ش 
بجريدتي  افريل(   15) اجلزائري 
احلكم  نظام  وو�سف  والوطن،  اخلرب 
باأنه جامد وال عقل فيهن ومن �سانده 
الدولة  ت�سييد  الطماعني«مينعون  من 
الوطنية ال�سائنة للحق«، وهذا ت�رضيح 
خطري ملن ي�سهد من اأهل النظام ومن 
داخله، فهل حكمنا جمانني ل�سنوات؟؟ 
ن�ستكي  ملن  لهم؟؟  تفكري  وال  عقل  ال 

همنا يا جزائر ال�سهداء؟؟؟؟
 يقول حمرو�ش يف مقاله املطول:«هذا 
البالد  بحكم  يوهم  النظام  من  النمط 
ي�ستغل  ت�سلطي  نظام  وهو يف حقيقته 
وي�سعف  وقدراتها  البلد  ثروات 
كل  �سقته  الذي  الوطني  امل�رضوع 
بدمائها...لقد  اجلزائرية  املكونات 
�سان  تولوا  الذين  من  الكثري  اكتفى 
ال�سلطة  را�ش  على  بالرتبع  البالد 
وخرق  التعنيف  �سلطات  وممار�سة 

القوانني واحلقوق...«
ال�سابق  احلكومة  رئي�ش  اأبدى  و 
على  وركز  ال�سعبي  باحلراك  اإعجابه 
الدميقراطي  االنتقال  يف  العدالة  دور 
الرقابة،  و  واملراقبة  القانون  فر�ش 
وخلفها-  ال�سطور  –بني  قراأنا  وقد 
�سيغا وتعابري فيها نربة التفاوؤل لنجاح 
ال�سباب اجلزائري يف حتقيق م�رضوعه 

الوطني التغيريي التحرري، وهذا رمبا 
و  املحللني  من  الكثري  له  ينتبه  مل  ما 
املراقبني، وموقف مثل هذا ي�سدر من 
ال�سلطة  بدواليب  خبري  �سيا�سي  رجل 
للحراك  يقول  وكاأنه  الكثري،  يعني 
تت�سح  هنا  ومن  قريبا،  �ستنجح  وا�سل 
اأهمية دور القراءة الل�سانيةو اال�سلوبية 

يف قراءة اخلطاب ال�سيا�سي وتاأويله.
احلراك.. وع�سابة احلرامية؟؟

منذ  االقت�ساديون  اخلرباء  ك�سف 
لكن  النقود  طباعة  �سلبيات  �سنوات 
ووا�سلت  ت�سمع  ال�سلطة وحكومتها مل 
اأخرى  بدائل  وجود  ظل  م�سعاها؟؟يف 
وانخفا�ش  االيرادات  تراجع  ملواجهة 
التمويل  �سيا�سة  النفط،فكانت  اأ�سعار 
�سببا يف  النقود  طبع  اأو  التقليدي  غري 
ال�سابق  اجلزائر  بنك  حمافظ  اإبعاد 
حممد لك�سا�سي، وقد ذكر اخلرباء باأن 
ت�سخم  يف  �ساهمت  احلكومة  �سيا�سة 
وجوه  تنجز  ومل  املوازنة،  يف  العجز 
يركز  هيكليا  اإ�سالحا  والنهب  الف�ساد 
للموازنة،فجاءت  مايل  �سبط  على 
والعواقب  املخاطر  لتك�سف  االأرقام 
املوطن  اأمام  جتلت  التي  ال�سلبية 
اله�ش،  الراكد،  واقت�ساده  الغلبان 

النع�سان؟؟
اإن�ساء  وفاعلية  جدية  ندري  ول�سنا 
املكلفة  اليقظة  جلنة  املالية  وزارة 
مبراقبة املعامالت املالية مع اخلارج، 
الكربى  التحويالت  مراقبة  وبخا�سة 
املتعلقة با�سترياد التجهيزات، رغم اأن 
اأع�ساءها �ساندوا احلكومات املتعاقبة 
من  رجالها   اأن  كما  املالية،  روؤاها  يف 
واملالية  البنكية  املوؤ�س�سات  ممثلي 
املايل  النفق  اجلزائر  اأدخلت  التي 
الوجوه   بنف�ش  فهل   �سنوات؟؟؟  منذ 
االقت�سادي  التفكري  وطبق  نظر  مبن 
واملايل للنظام املتهاوي ميكن النجاح 

يا نا�ش؟؟؟؟
قاللة  �سليم  بالدكتور  هنا     وا�ستعني 

يف  ال�سيا�سية-  العلوم  يف  املخت�ش 
اليومي  ال�رضوق  بجريدة  مقاالته  اأحد 
املتميز  ال�سحفي  التحليلي  ركنه  يف 
للحلول  نظرته  الأقدم  اأمل«-  »م�ساحة 
التي تكرر ح�سورها يف امل�سهد، يقول 
لالزمة،  عدة  حلول  اأمام  اليوم  باأننا 
احللول  -جمموعة  يف:  يخت�رضها 
التدريجية)  احلول  اجلذرية، جمموعة 
احللول  جمموعة  خطوة(،  خطوة  اأي 
�سورية  تنازالت  تقدمي  اأي  املزيفة) 
بتغيري بع�ش املوز واالإبقاء على الو�سع 
 ( اخلبيثة  احللول  جمموعة  القائم، 
البديل  تقدي  احللول وعدم  كل  رف�ش 
وانهيار  املجهول  نحو  امل�سي  الأجل 

الدولة(.
�سليم  واالأكادميي  الدكتور  مييل  و     
اإن   »: يقول  الثانية،  للمجموعة  قاللة 
على  القائمة  تلك  هي  البدائل  اأف�سل 
بغر�ش  االأهداف،  حتقيق  يف  التدرج 
العام  للو�سع  امل�ستمر  التح�سني 
يعي�سها  التي  احلياة  مناحي  ولكافة 
اقتالع  عدم  يجب  ونظره  املواطن،« 
ال�سجرة،  من   واجلذور  االأغ�سان  كل  
تريد  التي  ال�سارة  االأع�ساب  نزع  بل 
اأن تغطيها، ويعني هنا كل رمز الف�ساد 
واملنتخبني املزيفني ومن ظلم النا�ش 
اأن  و�سعاره«نريد  القانون،  وجتاوز 

ن�سنع االأمل ، ال اأن نلعن الياأ�ش«.
يف اخلتام

هذا  يتاأملون  وهم  ال�سهداء  نرى  اإننا 
امل�سريات  وهذه  ال�سعبي  احلراك 
احل�سارية،  ال�سلمية  املليونية 
ونفي  نعيد جمدهم  اأن  منا  وينتظرون 
و  الزائفون  حولها  التي  الوفاء  بوعود 
منلك  فال  جتاري؟؟  ل�سجل  اخلائنون 
اإال االنت�سار ، وال ميلك الفا�سدون اإال 
ووفق  الوطن  احفظ  فاللهم  الرحيل، 

اأهله للوفاء بعهود ال�سهداء.
وليد بوعديلة
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اأ بن عطية

انتف�ش  احل�رض  ال  املثال  �سبيل  على  و 
بونيف  حا�سي  ببلدية  املنتخبني  عديد 
رئي�ش  على  �سددوا  و  الوالية،  �رضقي 
على  التاأ�سري  لرف�ش   ، اجلري  بئر  دائرة 
العادية  الدورة  عن  املنبثقة  املداولة 
عقدت  التي  و  البلدي  للمجل�ش  االأخرية 
التي  و  اجلاري،  ال�سهر  من   10 بتاريخ 
طعن املنتخبون املعار�سون ل«املري« يف 
ممثل  ك�سف  و  م�سداقيتها،  و  �رضعيتها 
ت�رضيح  يف  املنتف�سني  املنتخبني  عن 
بالتجاوزات  و�سفها  ما  عن  ل«الو�سط« 
ال�سارخة التي ال بد من التحقيق و النب�ش 

فيها.
و املتمثلة يف تفاجئ املنتخبني مطالبتهم 
اأوامر  بدون  م�ساريع  على  بامل�سادقة 
منافاتها  بالتايل  و  االأ�سغال،  انطالق 
اإبرام  قانون  عليها  ين�ش  التي  لل�رضوط 
ال�رضوط،  دفاتر  و  العمومية  ال�سفقات 
م�سوؤولية  امل�ستاءون  املنتخبون  حمل  و 
، وو�سفوا ما حدث  البلدية  لرئي�ش  ذلك 
ال�سفافية  و  للقانون  ال�سارخ  باخلرق 
عر�ش  خالل  من  العام  للمال  تبديد  و 
»املري«  رف�ش  و  ملفاتها  دون  م�ساريع 

اإدراجها  و  املالية  بقيمتها  اإعالمهم 
قبل  من  املنجزة  امل�ساريع  خانة  �سمن 
البلدية  لرئي�ش  خلفا  تعينه  مت  الذي  و   ،
ال�سابق الذي اأودع احلب�ش املوؤقت قبل 4 
اأ�سهر بتهمة اختال�ش 4 ماليري �سنتيم من 
بريد »دوار بوجمعة« رفقة منتخبة عندما 

كان قاب�سا رئي�سيا مبركز بريدي .
ك�سف  على مطلب  املحتجون  وجدد 
احلقيقية  املالية  القيمة  عن  »املري« 
قفة  باإعانات  اخلا�سة  الت�سامن  ملنحة 
رم�سان املقدمة من قبل مديرية الن�ساط 
امل�سادقة  لكيفية  اإ�سافة   ، االجتماعي 
على ت�سجيل االإعانة املالية من �سندوق 

املحلية  للجماعات  الت�سامن  و  ال�سمان 
لقناة ال�ساحلة لل�رضب من اخلزان املائي 
بالتكفل  مرورا  مكعب،  مرت   1500 ب�سعة 
املنطقة  ملدخل  اخلارجية  بالتهيئة 
ال�سناعية حلا�سي عامر، و تهيئة الطريق 
البلدية،  مقر  تو�سعة  و   46 رقم  الوالئي 
و  املتو�سط  بالتيار  الربط  اأ�سغال  و 

املنخف�ش بحي حممد بو�سياف .
يف �سياق ذي �سلة حلت اأول اأم�ش، جلنة 
بلدية  حتقيق من قبل وايل وهران ملقر 
بوالية  البلديات  كربى  ثاين  اجلري  بئر 
وهران، مرفوقة مبحققني من قبل الفرقة 
و  الوالئي،  باالأمن  االإقت�سادية  و  املالية 

"م.اأ"  القانونية  ال�سوؤون  و  التنظيم  مدير 
و مدير االإدارة املحلية، و ذلك للنب�ش يف 
االتفاقيات  و  العمومية  ال�سفقات  جميع 
التي اأبرمت منذ تن�سيب املجل�ش البلدي 
احلايل من تاريخ 1 دي�سمرب من �سنة 2017 
حلد كتابة هذه االأ�سطر، يف الوقت الذي 
اأ�سارت ذات امل�سادر عن عزم امل�سوؤول 
التنفيذي االأول عن ت�سيري �سوؤون عا�سمة 
يق�سي  والئي  قرار  اإ�سدار  على  الغرب 
اجلري"م.اأ"  بئر  بلدية  رئي�ش  بتوقيف 
�سوء  بتهمة  املقبلة  القليلة  االأيام  خالل 
من  له  املعار�سة  ظل  يف  �سيما  الت�سيري 

قبل عدد من املنتخبني .
و مل يتوقف االن�سداد و التجاوزات عند 
هذا احلد، فقد اأمهل االأمني العام لوالية 
اأ�سبوع  الكرمة مهلة  بلدية  رئي�ش  وهران 
معار�سة  بعد  بالبلدية  االإن�سداد  حلل 
ت�سيري  لطريقة   19 اأ�سل  من  منتخبا   14
املجل�ش من قبل »املري« احلايل، و نف�ش 
يبقى  بن  ببلدية �سيدي  تقريبا  ال�سيناريو 
منذ  ان�سداد  حالتا  �سهدتا  التي  الربية  و 

تن�سيب املجل�سني . 

مديرية النقل تلم�شان  بداية من 
الغد  لل�شيانة  

 توقيف التليفرييك
 ملدة اأ�سبوع

تخوفات من تكرار �شيناريو 2015

تلم�سان اإن  لوالية  من  مديرية  النقل  م�سادر  ك�سفت 
غد  نهار  من  ملدة اأ�سبوع بداية  توقيفه  تليفريك  تلم�سان �سيتم 
االأحد من اأجل ال�سيانة ملدة اأ�سبوع اإىل غاية الفاحت من �سهر ماي  
املقبل االأمر الذي يعترب �سابقة جديدة ت�ساف اإىل م�ساكل هذه 
�ستي  الال  مابني ه�سبة  امل�سافرين  لنقل  ت�ستعمل  التي  الو�سيلة 
واحلو�ش الكبري  على م�سافة 1684 م وي�سمن تنقل 2060 �سخ�سا  
يف ال�ساعة عرب 26 عربة  والذي عرف العديد من التوقيفات قبل 
اأن يتم ترميمه واإطالقه من قبل وزير النقل زعالن يوم 03 نوفمرب 

املا�سي .
الثاين  الذي  يعد من اإجنازات الربنامج اخلما�سي  هذا امل�رضوع 
م�ساكله  منذ اإجنازه بغالف  كرثت  والذي  االأ�سبق  للرئي�ش  
�سنة 2009  مايل جتاوز ال11 املليار من قبل موؤ�س�سة �سوي�رضية 
ال03  فاقت  ملدة   2015 �سنة  اآخرها  مرات  عدة  ليتوقف    ،
�سنوات بعدما  تبني اأن طريقته وا�سغاله مل تكن اأمنة  ما اأ�ستوجب 
توقيفه  واإعادة الدرا�سة من جديد  تفاديا لوقوع اأيه حوادث غري 
الكوابل  وكذا االأعمدة والعربات  اأن  ،  بعدما تبني  مرغوب فيها 
غري مطابقة ، حيث انطلقت اال�سغال  لتجديد كل امل�ستلزمات 
مبا يف ذلك الكوابل والعربات  ،ومل  يتم االإبقاء اإال على االأعمدة 
ال11 واملحطات الثالث  اأ�سغال دقيقة ل�رضاكة جزائرية فرن�سية 
 2018/11/03 يوم  اإطالقه  ليعاد  دج    مبليار  قدر  مايل  بغالف 
توقيفه  ليتقرر  زعالن   الغاين  عبد  ال�سابق  النقل  وزير  قبل  من 
يوم غد  ما من �ساأنه تقلي�ش عدد �سواح ه�سبة الال �ستي  التي 
ا�ستغالل  طالبي  عدد  معها  ويزيد  متاأخرا  �سواحها  عدد  زاد 
ال�سنة  ،  بلغ 1.1 مليون م�سافر يف  وان  �سبق  التيليفرييك  الذي 
مثلما  التيليفرييك   توقف عربات  املواطنني  من طول  وبتخوف 
حدث مع التوثقات الثالث املا�سية خ�سو�سا و اأن االجتاه الذي 
ي�ستقطب  و  بامتياز  �سياحي  مكان  يعترب  التلفرييك  فيه  ين�سط 
�سكان الوالية وخارجها يف العطل للتف�سح و اال�ستمتاع باملناظر 
الطبيعية الغابية  ومن غري املمكن اال�ستغناء على الو�سيلة ل�سعرها 
الذي ال يتجاوز ال30 دج يف حني تفر�ش  �سيارات االجرة مبالغ 

ت�سل اىل 500دج  ما اثر على ال�سياحة باملنطقة .
تلم�شان حممد بن ترار

وايل والية تيزي وزو حممود جامع 
يوؤكد

ربط ال�سكنات االجتماعية 
بال�سبكات املختلفة قريبا

اأكد اأم�ش وايل والية تيزي وزو حممود جامع  اأن م�ساألة ربط 
ال�سبكات  مبختلف  �سكنية  برامج  عّدة  ي�سّم  الذي  املوقع 
بالربط  تعلّق  ما  االآجال املحددة  ال�سيما  قبل  اأن حتل  يجب 
و  وغريها،  الكهرباء  الطرق،  املاء،  منها  املختلفة  بال�سبكات 
نف�ش ال�سياق اكد  مدير املوارد املائية للوالية، برجمة م�رضوع 
بعد  ال�سكنات  متويل  على  �ستعمل  املياه،  ل�سخ  حمطة  اإجناز 
ا�ستغاللها من طرف املواطنني، كما مّت برجمة م�رضوع اإجناز 
خزان ب�سعة 5 اآالف مرت مكعب لربط اجلهة ال�سمالية ملنطقة 
اأ�سغال  �سنة وبخ�سو�ش  بعد  الذي يكون جاهزا  ذراع بن خدة 
الربط بالتيار الكهربائي، فقد مت اإجناز درا�سة لتثبيت اأعمدة 
اأ�سغال  جتري  مراكز،   8 برجمة  مّت  حيث  املتو�سط،  ال�سغط 
اإجنازها وينتظر االنتهاء منها بعد 3 اأ�سهر، يف حني مت اإجناز 
الدرا�سات املتعلقة باأعمدة ال�سغط املنخف�ش، لكن دون دفع 
امل�ستحقات، ووعد ديوان الرتقية والت�سيري العقاري بت�سويتها يف 
وقت اكد  مدير ديوان الرتقية والت�سيري العقاري ان م�سكل عدم 
اأ�سغال  لتفادي  الب�رضية وهذا  باالألياف  ال�سكنية  ربط املواقع 
احلفر بعد ت�سليم ال�سكنات، مطالبا م�سوؤويل ات�ساالت اجلزائر 
بتقدمي خمطط الدرا�سة، حيث طلب الوايل من مدير ات�ساالت 
امل�ساألة،  الديوان يف هذه  تعيني ممثل عنها ملرافقة  اجلزائر 
وال�رضوريات  التجهيزات  كّل  تكون  اأن  �رضورة  على  م�سددا 

متوفرة وجاهزة ل�سمان ح�سن ا�ستغالل هذه ال�سكنات.
�ش-ح

ال زالت حروب املنتخبني املحليني بعدة جمال�ش بلدية بوهران متوا�شلة مع روؤ�شاء البلديات، حيث ت�شهد العديد 
من املجال�ش البلدية بعا�شمة الغرب جتاوزات خطرية و توا�شل حلقات م�شل�شل الف�شاد و نهب املال العام و اال�شتيالء 

املمنهج على العقار الفالحي ،و الغابي و�شط تفرج ال�شلطات الوالئية ح�شب ت�شريحات املنتخبني و ال�شاكنة الذين 
طالبوا بتدخل عاجل لوايل الوالية مولود �شريفي .

ان�شداد تام بغالبية البلديات  

الف�ساد ينخر املجال�س البلدية بوهران
.         �شجن رئي�ش بلدية حا�شي بونيف 

م�ساهمة احلراك ال�سعبي...هذا ال�سعب وهوؤالء احلرامية



ك�صفت م�صادر مركزية من �صناع 
»الو�صط  ليومية  بالبالد  القرار 
ميتد  اأن  كبرية  امكانية  عن   ،«
والأمنية  الق�صائية  التحقيقات 
الفاح�ش  الرثاء  اأ�صحاب  مع 
باجلزائر اىل مالكي امل�صتودعات 
واحلظائر الع�صوائية التي �صيدت 
للدولة  ملك  عقارية  اأوعية  فوق 
م�صعود  حا�صي  دائرة  باقليم 
من  علم  وح�صبما   ، وجه  بدون 
نف�ش امل�صادر فاإن قائمة ا�صمية 
بحا�صي  اأعمال  رجل   12 ت�صم 
اأعمال  �صيدة  بينهم  من  م�صعود 
البتدائي  التحقيق  �صيم�صهم 
�صواء  ن�صاطهم  مزاولة  بتهمة   ،
متعاملني  اأو  خا�صة  ك�رشكات 
النفطي  املجمع  مع  خوا�ش 
وحظائر  مب�صتودعات  العمالق 
ع�صوائية بدون رخ�صة بناء وهي 
يف الأ�صل ملك ملمتلكات الدولة 

.
ت�صاءل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
العقاري  النهب  مبلف  مهتمني 
بولية ورقلة عموما ودائرة حا�صي 
اخل�صو�ش  وجه  على  م�صعود 
ال�صلطات  متاطل  �رش  عن   ،

املعنية بهذا امللف ال�صائك رغم 
القوانني  من  هائل  كم  اح�صاء 
وتر�صانة من القرارات التي تلزم 
يف  لالإ�رشاع  الولئية  ال�صلطات 
م�صغر  تنفيذي  جمل�ش  ت�صكيل 
البلديات  م�صالح  مع  والتن�صيق 
للبنايات  الهدم  قرارات  لتنفيذ 
واحلظائر  وامل�صتودعات 
الع�صوائية التي �صيدت بتوطاأ من 
وبت�صرت  بال�صلطة  نافذة  جهات 
النافذيني  امل�صوؤولني  بع�ش  من 

وفق ما اأوردته م�صادرنا .
الت�صاوؤل  يبقى  ثانية  جهة  من 

مطروح وبقوة عن الأطراف التي 
التحقيقات  توقيف   خلف  تقف 
الأطراف  مالب�صات  لك�صف 
تعليمة  عرقلة  خلف  تقف  التي 
للبنايات  الهدم  قرارات  تنفيذ 
اأكرث  يطرح  ومما   ، الفو�صوية  
رغم  فاإنه  ا�صتفهام  عالمة  من 
�صنوات  منذ  احلكومة  تعليمة 
م�صعود  بحا�صي  البناء  بتجميد 
ذات  نفطية   منطقة  ب�صفتها 
عيون  اأن  الإ  كربى  اأخطار 
ت�صييد  »الو�صط«ر�صدت  يومية 
كربى  وحظائر  م�صتودعات 

ال�صلطات  وم�صمع  مراأى   اأمام 
ح�صب  الأمنية  و  املحلية 

املعلومات املتاحة .
املجل�ش  رئي�ش  فاإن  لالأمانة   
حا�صي  ببلدية  البلدي  ال�صعبي 
بن  يا�صني  حممد  م�صعود 
الإ�صتثناء  �صنع  فقد  �صا�صي 
على م�صتوى ولية ورقلة  خالل 
الفرتة الأخرية من خالل تنفيذ 
حلوايل 400 قرار لهدم البنايات 
فوق  �صيدت  التي  الفو�صوية 
ملمتلكات  تابعة  عقارية  اأوعية 

الدولة . 

ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش  خرج 
عبد  �صالح  عني  لبلدية  البلدي 
القادر طيبي ، عن �صمته موؤكدا اأن 
م�صاعيه الكبرية يف اإلزام ال�رشكات 
العمل  بقوانني  لاللتزام  املناولة 
 ، ال�صحية  حالته  تدهور  كلفه 
وهو ما ا�صطره لدخول يف عطلة 

مر�صية .
بولية  �صالح  عني  بلدية  مري  اأكد 
يف  طيبي  القادر  عبد  مترنا�صت 
يومية  به  خ�ش  �صحفي  ت�رشيح 
احلثيثة  م�صاعيه  اأن   ،« »الو�صط 
املناولة  ال�رشكات  اإلزام  يف 
واللتزام   ، العمل  قوانني  بتطبيق 
ملنح  الرامية  احلكومة  بتو�صيات 
اأولوية التوظيف بال�رشكات لفائدة 
اأبناء املنطقة ، كلفه تدهور حالته 
لدخول  ا�صطره  ،مما  ال�صحية 
حمل  حيث   ، مر�صية  عطلة  يف 
م�صوؤولة  املناولة  ال�رشكات  طيبي 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
العاطلني  ملطالب  جتاهلهم  عن 
خريجي  فيهم  مبا  العمل  عن 
 ، الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
مراكز  ومرتب�صي  العليا  املدار�ش 

وحتى  والتمهني  املهني  التكوين 
املتم�صكني   ، امل�صتوى  عدميي 
بال�رشكات  بالعمل  بدورهم 
برتاب  العاملة  املناولة  و  الوطنية 
عا�صمة التيديكلت ، كما ندد نف�ش 
باخلروقات  ا�صماه  مبا  املتحدث 
م�صكوت  ظل  التي  والتجاوزات 
عنها يف جمال التوظيف بال�رشكات 
باللتفاف  اتهمها  التي  املناولة 
اجلبهة  مبتطلبات  و�صفه  ما  على 

الجتماعية املحلية .
رئي�ش  دعا  فقد  ثانية  جهة  من 
ببلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ش 
طيبي  القادر  عبد  �صالح  عني 
�رشورة  اىل  العمل  عن  العاطلني 
حتى  وم�صاعدته  الو�صع  تفهم 
تدخالت  ت�صجيل  له  يت�صنى 
ا�صارة  يف   ، ل�صاحلهم  ايجابية 
املطلق  دعمه  عن  منه  وا�صحة 
مبدينة   للبطالني  والالم�رشوط 
من  هائل  كم  ترابها  على  حت�صي 
يف  مقلق  ارتفاع  مقابل  ال�رشكات 
تف�صي  ب�صبب  البطالة  معدلت 

مظاهر املح�صوبية و املحاباة .
�أحمد باحلاج 

 ��ستوىل على مد�ر �لع�سر �سنو�ت �لأخرية عدد من بارونات �ملال �لف�ساد بحا�سي م�سعود على �أوعية 
عقارية ذ�ت م�ساحة كبرية قامو� بت�سييد عليها  حظائر وم�ستودعات ع�سو�ئية بدون رخ�سة 

�لبناء ، مو�ز�ة مع ذلك فقد ت�ساأل �ملهتمني بهذ� �مللف �ل�سائك عن عجز �ل�سلطات �لولئية يف تنفيذ 
تر�سانة �لقو�نني و �لقر�ر�ت �ملركزية يف ��سرتجاع �لعقار�ت �ملنهوبة .

رغم قر�ر�ت �لهدم �ملكد�سة لدى �ل�سلطات �ملحلية  

�أحمد باحلاج 

بارونات ي�سيدون حظائر وم�ستودعات 
ع�سوائية بحا�سي م�سعود

.         من يقف خلف توقيف �لتحقيقات مع بارونات �لعقار ...؟ 

اأكد رئي�ش م�صتقبل املجاهدين 
اجلديد  ال�صاعد  �صالح  بعني 
�صالح   ، ال�رشيف  الق�صم  لبطولة 
زقري ، اأن املكتب امل�صري �رشع 
للمو�صم  التح�صري  يف  مبكرا 
 2020/2019 اجلديد  الكروي 
من  ال�صياق  ذات  يف  مطالبا   ،
ال�رشكات العاملة برتاب املنطقة 
باللتفاف  املحلية  وال�صلطات 
من  لتمكينه  امل�صتقبل  خلف 
يف  املتمثلة  طموحاته  جت�صيد 

اللعب على الألقاب .
م�صتقبل  رئي�ش  ك�صف 
�صالح  �صالح  بعني  املجاهدين 
�صحفي  ت�رشيح  يف  زقري 
»الو�صط«اأن  يومية  به  خ�ش 
يف  �رشع  امل�صري  املكتب 
 ، الأخرية  الروتور�صات  �صبط 

الالعبني  تقييم  على  بالوقوف 
الكروي املن�رشم  طيلة املو�صم 
املنتظرة  النتدابات  ودرا�صة   ،
يف اخلطوط الثالث وذلك نزول 
عند رغبة املدرب خل�رش حيلو 
امللزم بتدعيمات نوعية خا�صة 
امليدان  و�صط  بخطي  تعلق  ما 
و القاطرة الأمامية ،دون ن�صيان 
و  بدلت  من  الريا�صية  اللوازم 
اأحذية  اذا ما اأراد الفريق لعب 
على  ال�رشاع  و  الأوىل  الأدوار 
اجلهوي  للق�صم  املرور  تاأ�صرية 

الثاين .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد الرجل 
الأول ببيت م�صتقبل املجاهدين 
الريا�صي  امل�صتقبل  اأن   ،
ا�صرتاتيجية  �صطر  للمجاهدين 
عمل بعيدة املدى تهدف لتمهيد 

يف  للعب  الفريق  اأمام  الطريق 
ما  ، يف ظل  املتقدمة  الأق�صام 
خامات  من  الفريق  عليه  يتوفر 
كروية �صكلت على مدار ال�صنتني 
الأخريتني ت�صكيلة تناف�صية قوية  
قادرة على جمارة اأي فريق مهما 

كان وزنه يف ولية مترنا�صت .
من جهة ثانية فقد جدد �صالح 
زقري ندائه املبا�رشة لل�رشكات 
البلدية  برتاب  العاملة  الوطنية 
وعلى   املحلية  ال�صلطات  و 
راأ�صها الوايل املنتدب ، املدير 
و  والريا�صة  لل�صباب  املنتدب 
ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش  كذا 
عبد  �صالح  عني  ببلدية  البلدي 
خلف  باللتفاف  طيبي  القادر 
الفريق وتقدمي له الدعم املادي 
باعتباره الفريق الوحيد بعا�صمة 

من  متكن  الذي  التيديكلت  
الق�صم  لبطولة  ال�صعود  حتقيق 

ال�رشيف .
اأن فريق م�صتقبل  جدير بالذكر 
املجاهدين كان جممد الن�صاط 
ل�صنوات طويلة ، قبل اأن ي�صتاأنف 
الكرويني  املو�صمني  يف  ن�صاطه 
املن�رشمني ، حيث ي�صم الفريق 
�صنها  يتجاوز  ل  مميزة  عنا�رش 
حمل  معظمها  جعل   ، �صنة   21
ال�رشيف  يف  تن�صط  فرق  اهتمام 
غرار  على  الثاين  واجلهوي 
كمبو  بوجمعة  الدفاع  �صخرة 
الهجومي  امليدان  متو�صطي   ،
رقاين  وحمو  دقدوقة  ه�صام 
ال�صعيد  للمهاجمني  اإ�صافة   ،
خمداين وعبد الغاين �صادقي  .
�أحمد باحلاج 

 رئي�س م�ستقبل �ملجاهدين بعني �سالح زقري �سالح لـ«�لو�سط«

�سرعنا يف التح�سري للمو�سم الكروي اجلديد مبكرا
توفري �ل�سيولة �ملالية �ستمكن �لفريق من ت�سريف ولية مترن��ست

مري عني �سالح عبد �لقادر طيبي للو�سط 

�أمن ولية �أدر�ر 

حي 40 م�سكن بحا�سي م�سعود

حماوالتي فر�ض القانون على �سركات 
املناولة كلفني تدهور �سحتي

ّ �لعاطلون عن �لعمل ملزمون بالتفهم ملعاجلة �لولويات 

ا�ستقبال  5070 مكاملة خالل 
الثالثي االأول من 2019

هالك امراأة وطفلني اختناقا بالدخان 
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لأمن  العمليات  قاعة  ا�صتقبلت 
الأول  الثالثي  خالل  اأدرار  ولية 
اجلارية 5070 مكاملة  ال�صنة  من 
قبل  من  واردة  هاتفية 
الأرقام  على  موزعة  املواطنني 
104 وخط  15 و  /48 اخل�رشاء 

�رشطة النجدة 17.
خمتلف  �صمحت  حيث 
معاجلة  من  الواردة  املكاملات 
هذه  و�صملت  الق�صايا  عديد 
خا�صة  النداءات 187 مكاملات 
والإغاثة  امل�صاعدة  بتقدمي 
بطلب  متعلقة  ، 214 مكاملة 
والتوجيه 374 مكاملة  ال�صتعالم 
خا�صة بالتبليغ ، كما �صجلت ذات 

امل�صالح 531 مكاملة هاتفية ذات 
التدخالت  خمتلف  بطلب  ال�صلة 
ورود 3764 مكاملة  جانب  اإىل 

اخرى.
ال�رشطة  قوات  وتبقى  هذا 
وعلى  الأوقات  جميع  يف  جمندة 
لال�صتجابة  مدار 24/24 �صاعة 
والتكفل  املواطنني  لنداءات 
اإىل  تدعوهم  والتي  بان�صغالتهم 
يهدد  قد  خطر  اأي  عن  الإبالغ 
طريق  عن  وممتلكاتهم  حياتهم 
املجانية  بالأرقام  الت�صال 
امل�صخرة من قبل املديرية العامة 

لالأمن الوطني.
�أحمد باحلاج 

ترتاوح  وطفلني  اإمراأة  لقيت 
 06 و   03 الـ  بني  اأعمارهما 
و  بالدخان  اختناقا   ، م�رشعهم 
ذلك اثر اندلع حريق مهول بحي 
م�صعود  حا�صي  ببلدية  م�صكن   40

بولية ورقلة .
علمت يومية » الو�صط«من م�صادرة 
موثوقة ، اأن حي 40 م�صكن التابع 
اإداريا لبلدية حا�صي م�صعود بولية 
من  الأربعاء  اأم�صية  اهتز   ، ورقلة 
وقع  على   ، املن�رشم  الأ�صبوع 
اإمراأة  م�رشع  خلفت  األيمة  فاجعة 
وطفلني تعر�ش لالختناق بالدخان 
مهول  حريق  اندلع  اثر  وذلك 

اإبالغها  وفور   ، جتارين  مبحلني 
باحلادثة �صارعت م�صالح احلماية 
املدنية لعني املكان و �صارعت يف 
األ�صنة النريان لتفادي  اإطفاء لهيب 
املجاورة  للم�صاكن  امتدادها 
ونقلهم  ال�صحايا  اجالء  قبل   ،
باملوؤ�ص�صة  مل�صلحة حفظ اجلثث 
 ، اأحمد  اأيت  ح�صني  ال�صت�صفائية 
الأمن  مل�صالح  املجال  ف�صح  قبل 
التي قامت بتطويق موقع احلادث 
لك�صف  معمق  اأمني  حتقيق  وفتح 
تبقى  التي  احلادثة  مالب�صات 
جمهولة حلد كتابة هاته الأ�صطر .
�أحمد باحلاج 



الو�ضع اإّن  املجلة،   وقالت 
 الأمني غرب ليبيا مازال متوترا،
 ل�ضيما يف ظّل جتاهل الأطراف
املتحدة الأمم  دعوة   املتنازعة 
.لفر�ض هدنة اإن�ضانية يف البالد

ال�رصاع اأن  اإىل  الإ�ضارة   وجتدر 
 الدموي بني القوات املتناحرة يف
اأ�ضفر عن مقتل  العا�ضمة الليبية 
 ما ل يقل عن 27 �ضخ�ضا، ناهيك
 عن فرار اأكرث من 2200 ليبي من
 جنوب طرابل�ض، وذلك وفقا ملا
لالأمم ال�ضامية  املفو�ضية   اأكدته 

.املتحدة ل�ضوؤون الالجئني
التي الإ�ضرتاتيجية   وحول 
حفرت خليفة  امل�ضري   ينتهجها 
اأنه من الزواوي  اأو�ضح  ليبيا،   يف 
الع�ضكرية اخللفية  فهم   املهم 
الذي ل ميلك �ضوى القائد   لهذا 
يف تتمثل  واحدة   ا�ضرتاتيجية 

.ا�ضتخدام القوة
توقع الأوىل،  ال�ضاعات   وخالل 
 املحللون جناح حفرت يف ال�ضيطرة
 على العا�ضمة، مثلما اأكد خطابه
مراقبة خالل  لكن   النت�ضاري، 

 الو�ضع على اأر�ض الواقع بعد اأيام
 قليلة، جتلى ب�ضكل وا�ضح الفرق

.بني دعايته وما يحدث عمليا
 واأّكد املحلل اأن القوات املوالية
فائز الرئا�ضي  املجل�ض   لرئي�ض 
مواقعها على  حافظت   ال�رصاج 
الواقع، العا�ضمة، ويف   يف جنوب 
لن طرابل�ض  على  ال�ضتيالء   اإن 
املتوّقعة، ال�ضهولة  بتلك   يكون 
من كل  ما حدث يف   على عك�ض 
ا�ضتفاد حيث  ودرنة،   بنغازي 
 حفرت من دعم القبائل الرئي�ضية،
 لكن يف طرابل�ض، مل يحظ حفرت

.مبثل هذا الدعم القبلي
من العديد  دعم  على   وتعليقا 
اأن املحلل  اأكد  حلفرت،   الألوية 
اأكرث تعقيدا، فحفرت  الأمر يعترب 
“حمرر اأنه  على  نف�ضه   يقدم 
 غرب البالد”، وبالن�ضبة له، يكفي
اأو املدينة  من  ف�ضيل  يظهر   اأن 
 القرية دعمه لقوات حفرت لتربير

.تقدمها نحو هذه املناطق
�ضتقف قواته،  لدعاية   ووفقا 
 غريان والعزيزية والزنتان وحتى
�ضف يف  طرابل�ض  حماية   قوة 
 حفرت. لكن يف العديد من املدن
حفرت دعم  يحظى  ل   الأخرى، 

.باإجماع ال�ضكان بل على العك�ض
يحدث ما  اأن  الزواوي   واأ�ضاف 
املثال، �ضبيل  على  الزنتان،   يف 
املدينة؛ انق�ضام  بو�ضوح   يعك�ض 
حلكومة الدعم  اإظهارها   فبعد 
�ضّد وحماولة  الوطني   الوفاق 
ورد بيان  �ضدر  حفرت،   قوات 
اإىل حفرت  قوات  دخول  اأن   فيه 
املدينة “حترير  هدفه   الزنتان 

.“من الإرهاب
جزء من  الدعم  حفرت   ويلقى 
وحاليا، املدن.  هذه  من   �ضغري 
اجلماعات من  العديد   تو�ضك 
املع�ضكر تغيري  على   امل�ضلحة 

 الذي تدعمه، وقد وعد املار�ضال
بطريقة طرابل�ض   “بتحرير” 
 �ضلمية، لكن ها هو يخو�ض حرًبا
اأو  با�ضتعمال العنف، فاأي مدينة 
 ميلي�ضيا اأو حتى جماعة م�ضلحة
ديكتاتورية فر�ض  يف   ترغب 

ع�ضكرية يف البالد؟
 اأما فيما يتعلق ببع�ض امللي�ضيات
 املتعاطفة مع قوات حفرت، على
 غرار قوة الردع، اأكد الزواوي اأن
مهما حليفا  يعترب  حفرت   خليفة 
 لل�ضلفيني يف ليبيا، ولكن يف الوقت
 احلايل، ل متلك قوة الردع، وهي
�ضلفية اأيديولوجية  ذات   ميلي�ضيا 

اأي طرابل�ض،  يف  جًدا   نافذة 
 م�ضلحة يف التدخل دعما حلفرت
يجعلها ل  اإذ  العا�ضمة،   داخل 
ب�ضكل له  حليًفا  ال�ضلفي   طابعها 
تثبت اإ�ضارة  لأي  وجود  ول   اآيل، 
ميدانيا، مواقعا  �ضتتخذ   اأنها 
اجلماعات بع�ض  غرار   وعلى 
هذه تتواجد  الأخرى،   امل�ضلحة 
.امليلي�ضيا يف و�ضع غري م�ضتقر

 وعن �ضوؤال املجلة ب�ضاأن اجلهات
اأن الزواوي  بنّي   الداعمة حلفرت، 
املوالية القوات  ُمكونات   فهم 
اأن وميكن  اأ�ضا�ضي،  اأمر   حلفرت 
الوطني “اجلي�ض  ا�ضم   يكون 
اأنه لي�ض قوة اإذ   الليبي” م�ضلاًل، 
من يتكون  بل  �ضاملة،   وطنية 
امليلي�ضيات، من   جمموعة 
هي اأخطرها  اأن  املوؤكد   ومن 

.املدخلية
 وتو�ضك هذه اجلماعة ال�ضلفية” 
ليبيا يف  �ضفوفها  توحيد   على 
بدعم حتظى  اأنها  عن   ناهيك 
 من خليفة حفرت، الذي يوفر لها
والأ�ضلحة، والو�ضائل   املوارد 
لأن للغاية  خطري  اأمر   وهذا 
 اأع�ضاءها ي�ضرت�ضدون اأيديولوجية

.“لن يرتددوا يف فر�ضها

احلدود خارج  “اأما   واأ�ضاف: 
دعم و�ضوح  ازداد   الليبية، 
 الإمارات العربية املتحدة للجي�ض
 الوطني الليبي، اإذ اأن الإماراتيني
يف معه  حتالف  ت�ضكيل   ب�ضدد 
 ليبيا، وتوؤكد التقارير هذا الأمر،
اللوج�ضتي اأبوظبي  دعم  ثبت   اإذ 
 واملايل حلفرت، مثلما اأو�ضح ذلك
الأمن جمل�ض  عن  �ضادر   تقرير 
الأمم ملنظمة  التابع   الدويل 
والذي  ،2017 لعام   املتحدة 
 يحدد م�ضدر العديد من الو�ضائل

.“الع�ضكرية
عما املجلة  �ضوؤال  على   وردا 
قائما يزال  ل  الأمل  كان   اإذا 
بني و�ضاطة  اإىل  التو�ضل   ب�ضاأن 
 الأطراف املتنازعة يف ليبيا، وما
 اإذا ما كان املوؤمتر الوطني الذي
منت�ضف يف  عقده  املقرر   من 
اأو�ضح اأهمية،  يكت�ضي   اأفريل 
اللحظة، حد  اإىل  اأنه   الزواوي 
ب�ضاأن وطني  موؤمتر  عقد   يعترب 
اأن كما  واقعي،  غري  اأمرا   ليبيا 
 الوعد الذي قدمه غ�ضان �ضالمة
تكون ولن  للم�ضداقية.   يفتقر 
 الو�ضاطة ممكنة اإل يف حال قبلت

.قوات حفرت بالرتاجع

ن�صرت جملة “جون اأفريك” الفرن�صية حوارا مع الباحث واملتخ�ص�ص يف ال�صاأن الليبي، ب�صري الزواوي، حّلل فيه الق�صايا الرئي�صية املرتبطة بال�صراع 
الدائر يف طرابل�ص، وتطّرق اإىل التبعات العك�صية اخلطرية املحتملة للتحالف الذي اأن�صاأه اجلرنال خليفة حفرت مع ال�صلفيني املَداِخلة.

اأفريك” “جون 

ق.د

 حتالف حفرت مع “املداخلة” قد يعود عليه بال�ضرر

فرن�ضا واإيطاليا… معركة اأوروبية يف ليبيا
ما تخفي كثرياً  ال�ضجرة  اإن   يقال 
تكون قد  ال�ضجرة  لكن   الغابة، 
اخلفية. الغابة  مكونات  غري   من 
اأوروبيتان دولتان  تت�ضارع   ملا 
�ضغري بلد  على  احتاد   يجمعهما 
والغاز النفط  هو  فهل  ليبيا،   هو 
الذي البلد  بناء  اإعادة  اأم   الليبي، 
ب�ضبب الدمار  من  كثري  به   حلق 
 احلرب الأهلية التي ا�ضتمرت اأكرث
 من 8 �ضنوات؟ بال �ضك هناك كثري
 من نقاط الختالف بني ال�ضيا�ضة
والفرن�ضية يف كثري من  الإيطالية 
 الق�ضايا على امل�ضتوى الأوروبي،

.بل الدويل
 القيادة ال�ضيا�ضية يف اإيطاليا التي
 يتولها راأ�ضان، هما حزب رابطة
اخلم�ض، النجوم  وحركة   ال�ضمال 
ال�ضعبوي املنهج   يجمعهما 
على ويعمالن  الوطني،   الأ�ضويل 
 تاأ�ضي�ض قوة اأوروبية تتبنى املنهج
»اجلبهة الأول  وحليفهما   نف�ضه، 
اليمينية الفرن�ضية   الوطنية« 
لوبان. مارلني  بقيادة   املتطرفة، 
غرب يف  اأوروبية  تيارات   وهناك 
املنهج تتبنى  و�رصقها   القارة 
 ال�ضعبوي نف�ضه، لكنها اأقل قوة مما
الهجوم واإيطاليا.  فرن�ضا  يف   هو 
 على »الآخر« من اأ�ضا�ضيات العمل
على املت�ضددة  للتيارات   التعبوي 

.اأ�ضا�ض وطني
فرن�ضا بني  املت�ضاعد   اخلالف 
يُقراأ اأن  بد  ل  �ضيا�ضياً   واإيطاليا 

 على �ضوء ذلك. ففي هجوم �ضّنه
رئي�ض نائب  مايو،  دي   لويدجي 
الإيطايل، العمل  ووزير   الوزراء 
ال�ضيا�ضي الزعيم  اأي�ضاً   وهو 
 حلركة النجوم اخلم�ض ال�ضعبوية،
 على فرن�ضا، اتهمها فيه بالتدخل
اه �ضيا�ضتها  يف ليبيا، �ضمن ما �ضَمّ
 ال�ضتعمارية يف القارة الأفريقية،
با�ضتغالل التهامات  لها   وكال 
اإليه وان�ضم  اأفريقيا.   ثروات 
الوزراء رئي�ض  نائب   �ضالفيني 
رابطة زعيم  الداخلية،   ووزير 
 ال�ضمال. كل ذلك يدخل يف خ�ضم
الأيديولوجي ال�ضيا�ضي   ال�رصاع 
احلزبان واإيطاليا.  فرن�ضا   بني 
يعار�ضان روما  يف   احلاكمان 
 ب�ضدة تفرد فرن�ضا واأملانيا بقيادة
وهيمنتهما الأوروبي،   الحتاد 

.على القارة عرب الحتاد
يحمل كبري،  ملف  يف  ورقة   ليبيا 
بني �رصاع  بل  خالف،   تفا�ضيل 
فكريني بل  �ضيا�ضيني،   تيارين 
 تعي�ضهما القارة العجوز. يف يوم 22
 من هذا ال�ضهر وّقعت امل�ضت�ضارة
والرئي�ض اأجنيال مريكل   الأملانية 
ماكرون اإميانويل   الفرن�ضي 
 معاهدة ثنائية بني بلديهما حتت
 عنوان »معاهدة التعاون والتكامل
حتمل الأملانية«،   الفرن�ضية 
تعرب التي  املوؤ�رصات  من   كثرياً 
تاأتي جديدة.  اأوروبا  مالمح   عن 
ملعاهدة ا�ضتكمالً  اخلطوة   هذه 

1963 �ضنة  املوقعة   الإليزيه 
وامل�ضت�ضار ديغول  اجلرنال   بني 
لعالقة اأ�ض�ضت  التي   اأديناور، 
احلرب بعد  البلدين  بني   جديدة 
املعاهدة الثانية.   العاملية 
توؤ�ض�ض البلدين،  بني   اجلديدة 
الأوروبي، الحتاد  داخل   لحتاد 
 وبعد خروج بريطانيا من الحتاد
 الأوروبي جتد اإيطاليا نف�ضها �ضبه
 معزولة اأو قوة من الدرجة الثانية

.داخل الكيان الأوروبي
الوزيران بها  حتدث  التي   اللغة 
والتي فرن�ضا،  �ضد   الإيطاليان 
الدبلوما�ضي الطعم  حتمل   مل 
 املعتاد يف التخاطب بني ال�ضا�ضة
اإىل و�ضلت  والتي   الأوروبيني، 
ماثيو الداخلية  وزير  اإعالن   حد 
فرن�ضا يرى  اأن  اأمله   �ضالفيني 
وحكومته، ماكرون  الرئي�ض   دون 
ال�ضيا�ضي النفعال  حجم   تك�ضف 
رئي�ض حماولة  رغم   الإيطايل، 
الإيطايل ووزير خارجيته  الوزراء 
بني التوتر  حدة  من   التخفيف 
اجلمهورية رئي�ض   الدولتني. 
 ماتاريال رّد بقوة على ت�رصيحات
الرتباط عن  وعرّب   الوزيرين، 

.القوي بني فرن�ضا واإيطاليا
اأكرث الإيطاليان  ال�ضيا�ضّيان   كال 
اإنها بالقول  لفرن�ضا،  تهمة   من 
واإنها الأفريقية،  الدول   اأفقرت 
 ت�ضيطر على اقت�ضاد اأكرث من 14
 دولة اأفريقية، ولول تلك ال�ضيطرة

 لكانت فرن�ضا من الدول املتاأخرة
امل�ضوؤولية وتتحمل   اقت�ضادياً 
 الكاملة يف ماأ�ضاة هروب الأفارقة
اأفقرتها التي  بلدانهم   من 
مبعاناة تبايل  ل  واإنها   فرن�ضا، 
وت�ضاهم الأفارقة،   املهاجرين 
والبحر لل�ضحراء  عبورهم   يف 
يفت ومل  املتو�ضط.   الأبي�ض 
اأن ي�ضري الداخلية الإيطايل   وزير 
 اإىل رف�ض فرن�ضا ت�ضليم عدد من
الهاربني الإيطاليني   املجرمني 

.اإىل فرن�ضا
بني ال�رصاع  عن  احلديث   اأما 
النفطية الرثوة  حول   الطرفني 
الواقع، يطابق  ل  فاإنه   الليبية، 
 حيث اإن ال�رصكات العاملية حت�ضل
ال�ضتك�ضاف امتيازات   على 
ليبيا، وفق معايري  وال�ضتثمار يف 
�ضوابط لها  عرو�ض  ويف   معلنة، 
ويف الإيطالية،  ال�رصكات   دقيقة. 
ليبيا يف  تعمل  »اإيني«،   مقدمتها 
 منذ زمن، وخا�ضة يف جمال الغاز،
الفرن�ضية، »توتال«   وكذلك �رصكة 
ل�رصكة كبري  ا�ضتثمار   وهناك 
 »ريب�ضول« الإ�ضبانية، وغريها من
اأن حجم  ال�رصكات، مع مالحظة 
 الإنتاج الليبي من النفط ل ي�ضكل
�ضداماً ت�ضتدعي  كبرية   كميات 

.بني حليفني اأوروبيني
�ضيا�ضية �ضيولة  حالة  يف   اأوروبا 
اليميني ال�ضعبوي  التيار   حقيقية، 
القارة، من  كثرية  بلدان  يف   ينمو 

الأوروبية الربملانية   والنتخابات 
)اأيار( مايو  يف  �ضتجري   التي 
الأهم املوؤ�رص  �ضتكون   املقبل 
 على م�ضتقبل اخلريطة ال�ضيا�ضية
 املقبلة، مل يرتدد كل من الرئي�ض
ماكرون اإميانويل   الفرن�ضي 
اأجنيال الأملانية   وامل�ضت�ضارة 
�رصاحًة الإ�ضارة  عن   مريكل 
ات�ضاع من  اأوروبا  ت�ضهده  ما   اإىل 
 مل�ضاحة الت�ضدد ال�ضعبوي اليميني
الرئي�ض ورمبا حر�ض  القارة،   يف 
 الفرن�ضي على اإجناز املعاهدة مع
 اأملانيا قبل مغادرة اأجنيال مريكل

.رئا�ضة احلكومة الأملانية
اليمينية احلركات  منو   منذ 
وتاأثري اأوروبا،  يف   ال�ضعبوية 
حتت اجلديد  الأمريكي   التوجه 
وطرحه ترامب  دونالد   رئا�ضة 
القدمي للتحالف  جديدة   مفاهيم 
املتحدة، والوليات  اأوروبا   بني 
اأ�ضوات اأوروبا  يف   ارتفعت 
من تغريات،  عن  عرّبت   جديدة 
على اأبعادها  قراءة   ال�ضعب 
بروز والبعيد،  املتو�ضط   املدى 
و�ضيا�ضيًة اقت�ضاديًة  قوًة   ال�ضني 
حت�ضب ع�ضكرياً«  و»منراً   فاعلًة، 
و�ضع ا�ضرتاتيجية،  ح�ضابات   له 
اأ�ضئلة اأمام  العوملة   مفهوم 

.جديدة
بالرثوات، الغنية  القارة   اأفريقيا 
 واخلزان الب�رصي الذي يزداد فقراً،
 ويدفع مبزيد من امل�ضكالت ذات

غري الهجرة  من  العاملي   البعد 
 القانونية، وات�ضاع ومتدد حركات
 العنف املتطرفة، جت�ضد ناقو�ضاً
 حقيقياً مل يجد الهتمام العاملي
الوليات بادرت  لقد   اجلاّد. 
العاملية احلرب  بعد   املتحدة 
 الثانية، بتقدمي »م�رصوع مار�ضال«
ما املدمرة،  اأوروبا  بناء   لإعادة 
 �ضاهم يف حتقيق ال�ضالم الدويل.
م�رصوع و�ضع  من  مندوحة   ل 
اأوروبا، فيه  ت�ضاهم  كبري   دويل 
وال�ضني، املتحدة،   والوليات 
 واليابان، والدول العربية، لتحقيق
 تنمية يف اأفريقيا، وتكري�ض احلكم

.الر�ضيد بها
ال�ضاحل وال�ضحراء ت�رصرت  دول 
الذي املناخي  التغري  جراء   بقوة 
كوارث �ضّبب  ما  العامل،   ي�ضهده 
بالغ �رصر  اإىل  اأدت   حقيقة 
اآلف دفع  ما  والرعي،   بالزراعة 
والن�ضمام الهجرة  اإىل   ال�ضباب 
عن بحثاً  التطرف  حركات   اإىل 
م�رصح اليوم  ليبيا  احلياة.   لقمة 
فيها يحمل  معقدة،  اأهلية   حلرب 
من يتدفق  الذي  ال�ضالح   اأهلها 
فيها ويتحارب  �ضوب،  من   اأكرث 
والأطماع واجلغرافيا   التاريخ 

.اخلارجية اأي�ضاً
اأوروبي  عندما يتحدث اأي طرف 
 اليوم عن حقبة ال�ضتعمار، نقول
 له من كان منكم بال خطيئة فلريِم

.خ�ضمه باألف حجر
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اإبراهيم الغيطاين/مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و 
االأبحاث االقت�سادية

�سراع م�ستمر:

الوطني  اجلي�ش  اإطالق  اأثار 
الليبي معركة طرابل�ش يف الرابع 
من اأبريل اجلاري خماوف لدى 
املراقبني الدوليني من اأن يقود 
وطويلة  �شاملة  اإىل حرب  ذلك 
البالد،  اأنحاء  كافة  يف  الأمد 
مبا يت�شبب يف ازدياد الأو�شاع 
�شوًءا.  والقت�شادية  الأمنية 
وجاء هذا التحرك قبل ع�رشة 
اأيام من املوؤمتر الوطني الليبي 
برعاية  الليبية  الأطراف  بني 
الأمم املتحدة، والذي كان من 
املفرت�ش انعقاده يف الفرتة من 
ليوؤجل بذلك  اأبريل  اإىل 16   14
تو�شل الفرقاء اإىل حلول ب�شاأن 
يف  القائم  ال�شيا�شي  النق�شام 

البالد منذ خم�شة اأعوام.
ويبدو من ال�شابق لأوانه القول 
الوطني  اجلي�ش  قوات  باأن 
تنظيًما  الأف�شل  )وهو  الليبي 
وعتاًدا من املناف�شني( �شتتمكن 
من ال�شيطرة على طرابل�ش يف 
القريب العاجل، حيث �شتواجه 
من  �شديدة  مقاومة  بالتاأكيد 
الع�شكرية  امليلي�شيات  قبل 
املتمركزة يف املنطقة الغربية 
القوات  فيها  مبا  البالد،  من 
الوفاق  حلكومة  املوالية 
الأمم  تدعمها  التي  الوطني 
املتحدة، وميلي�شيات م�رشاتة 
�شيُطيل  ما  وهذا  وغريها، 

احلرب  اأمد  الأرجح-  -على 
الدائرة حالًيّا بني الطرفني.

العمليات  ت�شاعد  �شاأن  ومن 
طرابل�ش  يف  الع�شكرية 
ال�رشاع  تُعيد  اأن  و�شواحيها 
يف  النفط  موارد  حول  جمدًدا 
البالد، مبا قد يعرقل عمليات 
كما  اخلام،  وت�شدير  اإنتاج 
اهلل«  �شنع  »م�شطفى  اأ�شار 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  )رئي�ش 
 12 يف  بقوله  الليبية(  للنفط 
�شادرات  اإن  اجلاري،  اأبريل 
تواجه  الليبية  والغاز  النفط 
بالنظر   2011 منذ  تهديد  اأكرب 
وتداعيات  املعارك  حجم  اإىل 

احلرب املحتملة.
النفط  موارد  كانت  ولقد 
املا�شية  بال�شنوات  ليبيا  يف 
امليلي�شيات  تناف�ش بني  حمط 
و�رشق  غرب  يف  امل�شلحة 
كاأوراق  ا�شتغلتها  حيث  البالد، 
لتحقيق  وال�شغط  للم�شاومة 
وال�شيا�شية،  املالية  مطالبها 
وهذا ما ات�شح جلًيّا يف الفرتة 
ما بني 2013 و2016 مع اإغالقها 
يف  الت�شدير  وموانئ  حقول 
منطقة الهالل النفطي لفرتات 
طويلة لل�شغط على مناف�شيها. 
النفطية  املن�شاآت  كانت  كما 
هدًفا لهجمات تنظيم »داع�ش« 
يف  متركز  الذي  ليبيا  داخل 

ال�شابق مبدينة �رشت.
عدم  نتيجة  من  كان  ولقد 
البالد  يف  الأمني  ال�شتقرار 
املا�شية  ال�شنوات  مدار  على 
اأن هبط اإنتاج النفط اإىل اأدنى 
يف  الإطالق  على  م�شتوياته 

األف   390 ببلوغه   2016 عام 
من  اأقل  وذلك  يومًيّا،  برميل 
م�شتواه املتدين بالأ�شل البالغ 
األف برميل يومًيّا يف عام   440
من  الن�شف  من  وباأقل   ،2015
الثورة  اندلع  قبل  م�شتوياته 
البالغة   2011 عام  يف  الليبية 

1.5 مليون برميل يومًيّا.
بيد اأن اإنتاج النفط يف ليبيا بداأ 
ي�شتعيد عافيته جمدًدا بعد اأن 
الوطني  اجلي�ش  قوات  ب�شطت 
الليبي �شيطرتها تدريجًيّا على 
جميع من�شاآت النفط يف �رشق 
 ،2016 عام  نهاية  منذ  ليبيا 
األف   811 اإىل  الإنتاج  لريتفع 
 ،2017 عام  يف  يومًيّا  برميل 
يومًيّا  برميل  األف   952 اإىل  ثم 
من  عزز  كما   .2018 عام  يف 
الليبي  النفط  قطاع  ا�شتقرار 
الليبي  اجلي�ش  جناح  موؤخًرا 
ا�شتعادة  يف   2019 فرباير  منذ 
البالد  بجنوب  ال�رشارة  حقل 
)البالغ اإنتاجه 300 األف برميل 
يومًيّا، اأي ثلث الإنتاج الليبي(، 
وذلك بعد ال�شيطرة عليه موؤقًتا 
من قبل رجال بع�ش القبائل يف 

اجلنوب وحرا�ش املن�شاآت.

م�سادر تهديد:

املواجهات  ت�شاعد  يفر�ش 
الليبي  اجلي�ش  بني  الع�شكرية 
حول  الع�شكرية  وامليلي�شيات 
طرابل�ش جملًة من التهديدات 
النفط  �شناعة  على  ال�شديدة 
عر�شها  ميكن  والتي  ليبيا،  يف 

على النحو التايل:
هجمات م�شادة: 

الوطني  اجلي�ش  تقدم  اأثار 
الليبي نحو الغرب اإىل طرابل�ش 
يرتك  اأن  من  وا�شًعا  قلًقا 
يف  اأمنًيّا  فراًغا  التحرك  هذا 
النفط  وت�شدير  اإنتاج  من�شاآت 
البالد،  وجنوب  �رشق  يف 
عر�شة  يجعلها  قد  ما  وهذا 
من  م�شادة  ع�شكرية  لهجمات 
الع�شكرية  امليلي�شيات  قبل 
يعرقل  قد  ومبا  املناف�شة، 
عمليات اإنتاج اأو ت�شدير النفط 
ال�شنوات  اأحداث  غرار  على 

املا�شية.
ج�رشان«  »اإبراهيم  وميلي�شيا 
حر�ش  لقوات  ال�شابق  القائد 
املن�شاآت النفطية، هي واحدة 
املر�شحة  امليلي�شيات  من 
م�رشاتة-  ميلي�شيا  -بجانب 
ع�شكرية  هجمات  تقود  لأن 
يف  النفطية  املن�شاآت  على 
ذلك  ويتما�شى  املقبلة،  الفرتة 
ال�شنوات  يف  حتركاتها  مع 
املا�شية حينما نفذت هجمات 
ت�شدير  حمطات  على  متكررة 
النفطي  الهالل  يف  النفط 
فرتات  على  عليها  وا�شتولت 
ي�شتعيدها  اأن  قبل  متقطعة 
ب�شكل  الليبي  الوطني  اجلي�ش 

تام قبل نهاية عام 2018.
اأي  ا�شتيالء  اإن  القول  وميكن 
من�شاآت  على  الأطراف  من 
�شالح  يف  ي�شب  لن  النفط 
فلي�ش  الليبي،  النفط  قطاع 
الليبي  اخلام  ت�شدير  بالإمكان 
خالل  من  اإل  اخلارج  اإىل 
دولًيّا،  بها  املعرتف  املوؤ�ش�شة 
الوطنية  النفط  موؤ�ش�شة  وهي 
الليبية يف طرابل�ش. وعلى هذا 
املجتمع  رف�ش  فقد  النحو، 
ليبيا  من  النفط  �رشاء  الدويل 
�شيطر  عندما   2018 يونيو  يف 
موانئ  على  الليبي  اجلي�ش 
النفطي،  الهالل  يف  للنفط 
وهدد بت�شليمها اإىل كيان مواٍز 
للنفط  الوطنية  املوؤ�ش�شة  وهو 
ي�شلمها  اأن  قبل  بنغازي  يف 
يف  النفط  ملوؤ�ش�شة  لحًقا 

طرابل�ش.

للمواجهة:  �ساحة   2-

اإنتاج  مركز  اأن  من  بالرغم 
يقع  ليبيا  يف  النفط  وت�شدير 
املعروفة  باملنطقة  بال�رشق 
اأن هناك  اإل  النفطي؛  بالهالل 

النفطية  املن�شاآت  بع�ش 
-وهي  البالد  بغرب  احليوية 
ميناء الزاوية- لت�شدير النفط 
األف برميل يومًيّا،  وب�شعة 300 
البالغ طاقتها  الزاوية  وم�شفاة 
120 األف برميل يومًيّا، بجانب 
ملعاجلة  مليتة  وحمطة  ميناء 
مبدينة  واملكثفات  الغاز 
�شرباتة، وهو م�رشوع م�شرتك 
الليبية  الوطنية  املوؤ�ش�شة  بني 
للنفط و�رشكة اإيني الإيطالية.

الع�شكري  الت�شعيد  �شوء  ويف 
هذه  تتعر�ش  قد  الأخري، 
التوقف  ملخاطر  املن�شاآت 
من  باأقل  العمل  اأو  العمل،  عن 
طاقتها الفعلية، وهذا ما يتوقع 
ول  املقبلة،  الفرتة  يف  حدوثه 
اإيني  �رشكة  قرار  مع  �شيما 
كافة  من  موظفيها  ب�شحب 
مناطق الإنتاج يف ليبيا مبا فيها 
حمطة املليتة، الأمر الذي قد 
لتكبد  املطاف  بنهاية  يوؤدي 
قطاع النفط الليبي خ�شائر يف 
ال�شادرات ل تقل عن 300 األف 
اإىل  بالإ�شافة  يومًيّا،  برميل 
حدوث �شح يف اإمدادات الوقود 

والغاز بال�شوق املحلية. 

هجمات اإرهابية:  

»داع�ش«  تنظيم  ا�شتهدف 
من  طرده  مت  والذي  ليبيا   يف 
بنهاية  نهائًيّا  �رشت  مدينة 
عام 2016، مواقع اإنتاج النفط 
وكان اآخرها يف العام املا�شي 
خاطفة  هجمات  قاد  عندما 
وحقل  الظهرة  حقلي  على 
عنا�رش  هاجم  كما  ال�رشارة، 
املوؤ�ش�شة  مقر  له  تابعون 
الوطنية للنفط يف �شبتمرب من 
احلادث  واأ�شفر  نف�شه،  العام 
واإ�شابة  �شخ�شني  مقتل  عن 
فاإن  وبالتاأكيد،  ا.  �شخ�شً  25
حالًيّا  امل�شطربة  الظروف 
»داع�ش«  تنظيم  �شتُعطي 
تنظيم  لإعادة  وا�شعة  م�شاحة 
ي�شمح  قد  الذي  الأمر  قواته، 
والتمدد  نفوذه  بتعزيز  له 
الليبية  املدن  داخل  جمدًدا 
على  جديدة  هجمات  و�شن 
يزيد  قد  ومبا  النفط  من�شاآت 
من ال�شغوط على قطاع النفط 

الليبي يف الفرتة املقبلة.

اآفاق م�ستقبلية:

اإن  القول  ميكن  واخلال�شة، 
يف  الأخري  الع�شكري  الت�شعيد 
النفط يف  اإمدادات  ي�شع  ليبيا 
ليبيا يف خطر غري م�شبوق، ل 
با�شتمرار  توقعات  مع  �شيما 
وات�شاع  طويلة،  لفرتة  احلرب 
اأخرى  مناطق  لت�شمل  نطاقها 
ذلك  وياأتي  طرابل�ش،  بخالف 
موؤ�ش�شة  فيه  حتتاج  وقت  يف 
من  مزيٍد  اإجراء  اإىل  النفط 
لتعزيز  النفطية  ال�شتثمارات 
ل  اأنها  بيد  احلقول،  اإنتاجية 
ب�شبب  كافية  اأمواًل  تتلقى 
النفط  عائدات  انخفا�ش 
ل�رشاء  معظمها  وتوجيه 
اأجور  ودفع  الأ�شا�شية  ال�شلع 

املوظفني.
يف  املتعاملون  يرتقب  ودولًيّا، 
تطورات  العاملية  النفط  �شوق 
حيث  بحذر،  الليبي  امل�شهد 
من املحتمل اأن يوؤدي انقطاع 
�شعود  اإىل  الليبية  الإمدادات 
من  اأكرث  اإىل  النفط  اأ�شعار 
وقت  يف  للربميل  دولًرا   70
املعرو�ش  فيه  انخف�ش 
الإنتاج  تراجع  ب�شبب  العاملي 
اإىل  جنبًا  والإيراين،  الفنزويلي 
خلف�ش  اأوبك  اتفاق  مع  جنب 
الذي قد  الأمر  الإنتاج،  �شقف 
يدفع مكا�شب النفط للزيادة يف 
الأجل القريب بعد اأن ارتفعت 
اأكرث من 30% منذ بداية العام. 
ولي�ش هناك من خيارات اأخرى 
للحد من تهديدات قطاع النفط 
قوات  تعزز  اأن  �شوى  ليبيا  يف 
من  الليبي  الوطني  اجلي�ش 
جهودها لتاأمني من�شاآت النفط 
يف كافة اأنحاء البالد ل�شد اأية 
هجمات حمتملة من الأطراف 
تلعب جهود  الأخرى، فيما قد 
والدولية  الإقليمية  الأطراف 
دوًرا جوهرًيّا يف الأيام املقبلة 
الع�شكري  الت�شعيد  وقف  يف 
النفطي  القطاع  �شيجنب  ومبا 
ميكن  وختاًما،  كبرية.  خ�شائر 
النفط  قطاع  اأو�شاع  اإن  القول 
يف ليبيا تبدو غري م�شتقرة منذ 
لأن  ومر�شحة  طويلة،  فرتة 
مع  املقبلة  الفرتة  يف  تتفاقم 
الع�شكرية  املواجهات  ت�شاعد 
مبا  وحميطها،  طرابل�ش  حول 
ال�شغوط  حدة  من  يزيد  قد 

القت�شادية على البالد.
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اأوراق �سغط:

هل يتجدد ال�سراع حول موارد 
النفط بعد معركة طرابل�س؟

تعيد معركة »طرابل�ش« التي اأطلقها اجلي�ش الوطني الليبي يف الرابع من اأبريل اجلاري، 
جتديد ال�سراع حول موارد النفط بني االأطراف ال�سيا�سية والع�سكرية املختلفة، وذلك 
على غرار االأحداث التي �سهدتها البالد يف ال�سنوات املا�سية، حيث من املحتمل اأن تكون 
ا لهم جميًعا ال�ستخدامها كاأوراق لل�سغط الع�سكري وامل�ساومة ال�سيا�سية يف  هدًفا رئي�سًيّ

االأيام املقبلة، االأمر الذي يهدد برمته ا�ستقرار قطاع النفط الليبي، ويعرقل عمليات 
اإنتاج وت�سدير النفط الليبي يف الفرتة املقبلة ما مل تنجح اجلهود الدولية واالإقليمية يف 

احتواء الت�سعيد الع�سكري الراهن.
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الو�شط:2019/04/20

مكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى 
حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�شاء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�شة  االعرتا�شات لبيع عقار باملزاد العلني 

بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رشكة ذلت ا�سهم الكائن مقره االجتماعي بطريق ال�رشاقة 
دايل ابراهيم املاأخوذ يف �سخ�ص مديره العام القائم يف حقه اال�ستاذ براهيمي م�سطفى 

املحامي .
�سد / املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�ص الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة دي ا�ص اأقرو 

املمثلة من طرف م�سريها . 
الكائن مقرها  االجتماعي : 111 اقامة املثلث ا�سطاوايل .

و ال�سيد : جابري حمي الدين . 
ال�ساكن ب : 25 فيال �ساطئ الغربي �سيدي فرج ا�سطاوايل .

بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ  2019/03/14 حتت رقم 
2019/04 باحل�سور جلل�سة االعرتا�سات جلل�سة يوم 2019/04/23 على ال�ساعة : العا�رشة 
�سباحا  امام حمكمة ال�رشاقة  و جلل�سة البيوع ليوم 2019/05/26 على ال�ساعة : التا�سعة 

�سباحا امام حمكمة ال�رشاقة قاعة اجلل�سات رقم 02 . 
 تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة االجمالية : يتمثل يف امللكية املفرزة اخلال�سة و اخلا�سة  
ملحل دو ا�ستعمال  جتاري موجود �سمن جممع �سكني حديث البناء ي�سمى اقامة املثلث 
االدارية  الدائرة  ا�سطاوايل  بلدية  تراب  واقع يف   RESIDENCE LE TRIANGLE
لزرالدة والية اجلزائر م�ساحته 102 م موجود بالطابق االر�سي من العمارة ) م – J ( و هو 
ميثل احل�سة رقم 111 من اجلدول الو�سفي للتق�سيم اخلا�ص باملجمع ال�سكني و امللكية 

امل�سرتكة بن�سبة ) 1000/20( من االجزاء امل�سرتكة املت�سلة باملحل  .
و  الف  ثمانون  و  ثمانية  و  و ثالثون مليون  �ستة   (. افتتاحي  36.088.416,00 دج  ب�سعر   
لبيع عقار عن طريق املزاد  (, نعلن عن جل�سة االعرتا�سات  اربعمائة و �ستة ع�رش دينار 
العلني  وذلك  يوم  2019/04/23  على ال�ساعة العا�رشة  �سباحا مبحكمة ال�رشاقة و جل�سة  
جلل�سة البيوع ليوم 2019/05/26 على ال�ساعة : التا�سعة �سباحا امام حمكمة ال�رشاقة قاعة 
اجلل�سات رقم 02  . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط ان 
يت�سل مبكتبنا نحن املح�رش الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة 

ال�رشاقة  املح�رش الق�سائي .
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 �لأ�سرى و�ملعتقلون ... �أرقام 
و�إح�سائيات )حتى نهاية 

مار�س2019(

 )1.000.000( -        نحو 
بتجربة  مّروا  فل�سطيني/ة 

االعتقال منذ العام 1967
-         نحو )5700( اأ�سري واأ�سرية 
االإ�رسائيلي،  االحتالل  �سجون  يف 

بينهم:
-        )250( طفاًل.

قيد  مقد�سياً  طفاًل   )36(        -
قا�رسين  و)5(  املنزيل  االعتقال 
"مراكز  ت�سمى  مبا  حمتجزين 

االإيواء"
-        )47( اأ�سرية
-        )6( نواب.

-        )500( معتقل اإداري.
بينهم  مري�ض  اأ�سري   )700(        -

)30( حالة م�سابة بال�رسطان.
على  م�سى  اأ�سرياً   )56(         -
�سنة  ع�رسين  من  اأكرث  اعتقالهم 

ب�سكل متوا�سل.
)قدامى  اأ�سرياً   )26(         -
قبل  ما  منذ  معتقلون  االأ�رسى(، 
اأقدمهم االأ�سريين  اأو�سلو،  اتفاقية 
يون�ض  وماهر  يون�ض  كرمي 

املعتقالن منذ )37( عاماً.
حمكومون  اأ�سرياً   )570(        -
اأو  واحدة  ملرة  املوؤبد  بال�ّسجن 

عدة مرات.
احلركة  من  �سهيداً   )218(        -
 ،1967 العام  منذ  ارتقوا  االأ�سرية 
ب�سبب  ارتقوا  �سهيداً   )73( بينهم: 
ارتقوا  �سهيداً  و)63(  التعذيب، 
ب�سبب االإهمال الطبي، )7( اأ�رسى 
واإطالق  القمع  ب�سبب  ا�ست�سهدوا 
قبل  من  عليهم  املبا�رس  النار 
اأ�سرياً   )78( واحلرا�ض،  اجلنود 
العمد  القتل  نتيجة  ا�ست�سهدوا 
واالإعدام  املبا�رسة  والت�سفية 

امليداين بعد االعتقال مبا�رسة.
مواطن   )1600( يعتقل  االحتالل 
من  االأول  الربع  خالل  ومواطنة 

العام 2019

االحتالل  �سلطات  اعتقلت 
العام  بداية  منذ  االإ�رسائيلي 
مار�ض  �سهر  نهاية  وحّتى   ،2019

غالبيتهم  مواطن،   )1600( نحو 
نحو  بينهم  القد�ض،  حمافظة  من 

)230( طفاًل، و)40( امراأة.
االحتالل  �سلطات  وتلجاأ 
�سيا�سات  انتهاج  اإىل  االإ�رسائيلي 
عمليات  خالل  واإجراءات 
ا�ستخدام  �سيا�سة  منها  االعتقال 
االعتقال  اأثناء  املفرطة  القوة 
واالإعدامات خارج نطاق القانون، 
وجماعية،  ع�سوائية  وب�سورة 
اجلهات  من  كامل  وبغطاء 
يف  واالأمنية  والق�سائية  ال�سيا�سية 
اإ�سافة اإىل انتهاج  دولة االحتالل، 
وهذا  اجلماعي،  العقاب  �سيا�سة 
ما تعّر�ست له عائلة الربغوثي من 
 2018 دي�سمرب  �سهر  منذ  اهلل  رام 
قّوات  اأعدمت  اإذ  اليوم،  وحّتى 
�سالح  ال�ّساب  االحتالل  جي�ض 
خالل  اعتقاله  بعد  الربغوثي، 
�سهر كانون االأول/ دي�سيمرب 2018، 
من  �سخ�ساً   )40( نحو  واعتقلت 
اأقارب ال�سهيد، منهم والد ال�سهيد 
�سقيقته،  وزوج  و�سقيقيه،  ووالدته 
وغريهم،  عمه،  اأبناء  من  واثنني 
واأطلقت  العائلة  منزل  واقتحمت 
النار ب�سكل ع�سوائي داخل املنزل 
اإ�سابة  اإىل  اأّدى  مما  وخارجه، 
احلي،  بالر�سا�ض  مواطنني  ثالثة 
�سخ�ض   )100( من  اأكرث  واحتجاز 

داخل املنزل.
عالوة على اال�ستمرار يف �سيا�سات 
اعتقال اأع�ساء املجل�ض الت�رسيعي 
حقوق  عن  واملدافعني  ال�سابقني 
واالعتقاالت  حفيني  وال�سّ االإن�سان 
على خلفية الن�رس عرب الفي�ض بوك، 
كما وال ت�ستثني �سلطات االحتالل 
من تلك االإجراءات؛ اعتقال الن�ساء 

واالأطفال والقا�رسين.
مراكز  داخل  االأ�رسى  اأو�ساع 

التحقيق واملعتقالت املركزية
     �أو�ساع �لأ�سرى يف مر�كز 

�لتحقيق

االحتالل  معتقالت  اإدارة  نّفذت 
�سيا�ساتها القمعية والهادفة ل�سلب 
من  واحلّط  الفل�سطيني  االأ�سري 
التحقيق  حمطة  و�سّكلت  كرامته، 
هذه  لتطبيق  االأوىل  اجلولة 
التعذيب  اأ�ساليب  عرب  ال�سيا�سات 

تبداأ  والتي  والنف�سي،  اجل�سدي 
االأ�سري  لزّج  االأوىل  اللحظة  منذ 
والتوقيف.  التحقيق  مراكز  داخل 
التعذيب  عمليات  و�سلت  وقد 
حاالت  من  باملئة   )95( نحو  اإىل 

االعتقال.
ومن بع�ض احلاالت التي تعّر�ست 
للتعذيب منذ بداية العام اجلاري، 
 33( الربغوثي  عا�سم  االأ�سري 
 8 تاريخ  منذ  واملعتقل  عاماً(، 
والذي   ،2019 يناير  الثاين/  كانون 
اأنه  االأ�سري  نادي  ملحامي  اأّكد 
وقا�ٍض،  مكثف  لتحقيٍق  تعّر�ض 
ا�ستمر ب�سكل متوا�سل ملدة )14( 
�ساعات  جتاوزت  حيث  يوماً، 
يف  �ساعة  الـ)20(  معه  التحقيق 
من  حرمانه  ذلك  رافق  اليوم، 
النوم، وحرمانه من لقاء املحامي 

ملّدة )22( يوماً.
ال�ساللدة  زياد  االأ�سري  اإىل  اإ�سافة 
اعتقاله  جرى  والذي  عاماً(،   44(
اعتقال  يوم  بنف�ض  حممود  وجنله 
خالل  للتعذيب  وتعّر�ض  عا�سم، 
اإ�سابة  اأُ�سيب  اإذ  اعتقاله،  عملية 
وبك�رس  االأمين  �سلعه  يف  بالغة 
اأنحاء  كافة  يف  واأوجاع  اأنفه،  يف 
ج�سده، وبقيت اآثار التعذيب بادية 
عليه الأكرث من �سهر، علماً اأن قوات 
الكالب  ا�ستخدمت  االحتالل 
التي  اخليام  اقتحام  يف  البولي�سية 
عليه  واعتدت  كما  بها،  يقطن 

باأعقاب البنادق.
�أو�ساع �لأ�سرى يف �ملعتقالت 

�ملركزية

تنفيذ  املعتقالت  اإدارة  وا�سلت 
والتنكيل  والقهر  القمع  عمليات 
نقله  بعد  االأ�سري  على  وال�سلب 
اإىل املعتقالت املركزية، ومتثلت 
وفر�ض  بالعزل،  ال�سيا�سات:  هذه 
واالعتداء  املالية،  العقوبات 
االأ�رسى  على  املرّبح  بال�رسب 
خا�سة خالل عمليات االقتحامات 
للزنازين  املتكررة  والتفتي�سات 
والغرف، وما يرافقها من تخريب 
وحرمان  االأ�رسى،  ملقتنيات 
زيارة  من  االأ�رسى  من  املئات 
الدائمة  الذريعة  حتت  لهم  ذويهم 
�سلب  اإىل  اإ�سافة  "االأمن"،  وهو 

والرعاية  بالعالج  حقه  االأ�سري 
االإهمال  �سيا�سة  عرب  ال�سحية 
وا�ستمرت  كما  املتعمد،  الطبي 
بنقل االأ�رسى عرب ما ت�سمى بعربة 
"البو�سطة" لت�سكل كما يطلق عليها 
املتكررة،  العذاب  رحلة  االأ�رسى، 

ال�سيما لالأ�رسى املر�سى.
على  الّت�سييق  وترية  وا�ستّدت 
ما  تو�سيات  �سدور  بعد  االأ�رسى 
اإجنازات  �سحب  بـ"جلنة  ت�سّمى 
وزير  �سّكلها  التي  االأ�رسى" 
االإ�رسائيلي  الداخلي  االأمن 
اأوىل  كانت  والتي  اأردان،  جلعاد 
الكتب  اآالف  م�سادرة  اإجراءاتها 
من االأ�رسى وتقلي�ض كّمية املياه، 
واأجهزة  مراقبة  كامريات  ون�سب 
االإجراءات  من  وغريها  ت�سوي�ض، 
على  االنق�سا�ض  ت�ستهدف  التي 
دفعوا  التي  االأ�رسى  منجزات 
طيلة  عليها  للح�سول  دمائهم  من 

�سنوات االعتقال.
التي  االأدوات  اأبرز  واإحدى 
معتقالت  اإدارة  ت�ستخدمها 
حالة  يف  االأ�سري  الإبقاء  االحتالل 
وعيه  واإبقاء  اال�ستقرار  عدم  من 
يفر�سها  التي  املراقبة  اإطار  يف 
ال�ّسجن، هي عمليات االقتحامات 
املتكررة  والتفتي�سات  املفاجئة 
ونفذت  والزنازين؛  للغرف 
اأنواعها  مبختلف  القمع  قوات 
ودرور،  واليماز،  النح�سون،   "
عام  بداية  منذ  واملت�سادة" 
عمليات  من  الع�رسات   2019
جميع  طالت  االقتحامات، 
ومن  ا�ستثناء،  دون  املعتقالت 
اأبرزها اقتحام  معتقالت "عوفر" 

و"النقب" و"جمدو" و"رميون".
ففي تاريخ 20 -21  جانفي 2019، 
عملية قمع  "عوفر"  �سهد معتقل 
القمع  قوات  خاللها  ا�ستخدمت 
ال�سوتية  والقنابل  الفلفل  غاز 
والر�سا�ض املطاطي والهراوات، 
البولي�سية،  الكالب  اإىل  باالإ�سافة 
يزيد  اإثرها ما  اأُ�سيب على  حيث 
واجهها  فيما  اأ�سرياً،   )150( على 
الغرف  بع�ض  بحرق  االأ�رسى 

واإعالن حالة الع�سيان.
اقتحام  21 جانفي جرى  وبتاريخ 
ق�سم )2( يف معتقل "جمدو" وهو 

ن�سبت  التي  االأوىل  االأق�سام  من 
االحتالل  معتقالت  اإدارة  فيها 
ذلك  وتال  الت�سوي�ض،  اأجهزة 
جمموعة من االقتحامات تركزت 
"النقب  و  "رميون"  معتقلي  يف 
ذروتها  بداأت  والتي  ال�سحراوي" 
بداأت  حيث   2019 فرباير   19 يف 
معركة جديدة يف مواجهة اأجهزة 
و  "النقب"  معتقل  يف  الت�سوي�ض 
عملية  اأوىل  ونفذت  "رميون"، 
القمع بحق ق�سم اخليام قلعة )اأ(، 
ب�سكل  االقتحامات  وت�ساعدت 
وحتديداً  املعتقل،  داخل  يومي 
فيها  نُ�سبت  التي  االأق�سام  داخل 

تلك االأجهزة.
وت�ساعدت املواجهة بني االأ�رسى 
يف  االحتالل   معتقالت  واإدارة 
معتقل "رميون" بتاريخ 18 مار�ض 
قوات  اقتحمت  اأن  بعد   ،2019
االأ�رسى  ونقلت   )7( ق�سم  القمع 
االأق�سام  اأحد  وهو   )1( ق�سم  اإىل 
اأجهزة  داخله  ن�سبت  الذي 
االأ�رسى  واجه  حيث  ت�سوي�ض، 
عملية القمع بحرق جمموعة من 
الغرف يف ق�سم  )1(. وبلغت عملية 
اإدارة معتقالت  الت�سعيد من قبل 
و  "رميون"  معتقلي  يف  االحتالل 
مار�ض   24 ليلة  ذروتها  "النقب" 
لق�سم  القمع  قوات  اقتحام  عقب 
وقنابل  الر�سا�ض  م�ستخدمة   )4(
ما  االأ�رسى،  بحق  والغاز  ال�سوت 
اأّدى اإىل اإ�سابة نحو )120( اأ�سرياً، 
باإ�سابات خمتلفة ما بني اإ�سابات 
واالأ�سنان  االأيدي  يف  بالك�سور 
اإ�سابات  اإىل  اإ�سافة  واحلو�ض، 
جديد  نوع  )وهو  بالر�سا�ض 
تخرج  بحيث  القمع،  ي�ستخدم يف 
اإىل  توؤدي  حبيبات  الر�سا�سة  من 
اأماكن خمتلفة  يف  جروح  اإحداث 
الراأ�ض  يف  وجروح  اجل�سم(،  يف 
بال�سدر.  واإ�سابات  والعيون 
اأجرت  قد  املعتقل  اإدارة  وكانت 
يف  لالأ�رسى  داخلية  حماكمات 
غرامات  عليهم  وفر�ست  الق�سم، 
مالية و�سلت اىل )12( األف �سيقل، 
وما تزال متتنع عن تقدمي العالج 
من  جمموعة  تتعر�ض  فيما  لهم، 
االأق�سام اإىل اقتحامات وتفتي�سات 

ب�سكل م�ستمر.

اأجل ال�سيطرة على االأ�رسى  ومن 
فقد  االأخرية،  القمع  عملية  يف 
"النقب"  معتقل  اإدارة  ا�ستقدمت 
وكذلك  اخلا�سة،  الوحدات  كافة 
الع�سكري،  "جفعاتي"  كتيبة 
من  ع�سكرية  وحدات  اإىل  اإ�سافة 

"اجلبهة الداخلية".
ت�ساعد م�ستمر يف �سيا�سة 

�لهمال �لطبي �ملمهنج

التنكيلية  الظروف   ويف اإطار 
املعتقالت  اإدارة  متار�سها  التي 
فقد  واالأ�رسى؛  املعتقلني  بحّق 
يف  املر�سى  االأ�رسى  عدد  و�سل 
من  اأكرث  اإىل  االحتالل،  �سجون 
)700( اأ�سري وهم ممن بحاجة اإىل 
بينهم  من  حثيثة،  �سحية  متابعة 
)30( يعانون من مر�ض ال�رسطان، 
يقبعون  اأ�سرياً   )14( اإىل  اإ�سافة 
ما  اأو  الرملة"،  "عيادة  معتقل  يف 

ي�سمونه االأ�رسى "بامل�سلخ".
الطبي بحق  االإهمال  �سيا�سية  اإن 
اإجراءات  عرب  تت�ساعد  االأ�رسى 
من  فئة  اأي  ت�ستثن  مل  ممنهجة، 
حاجة  وا�ستخدمت  االأ�رسى، 
االأ�رسى املر�سى للعالج اأداة من 
اأجل االنتقام منهم و�سلبهم حقهم 
ال�سحية، وعلى مدار  الرعاية  يف 
موؤ�س�سات  تابعت  م�ست  �سنوات 
االأ�رسى املئات من احلاالت التي 
اأغلقت  فيها  مراحل  اإىل  و�سلت 
عدم  بذريعة  الطبية  ملفاتهم 
منها  كثري  ويف  لها،  عالج  وجود 
ا�ست�سهادهم،  اإىل  النهاية  اأدى يف 
يكون  اأن  بعد  عنهم  االإفراج  اأو 
اإىل  و�سل  قد  املري�ض  االأ�سري 

مرحلة ا�ستع�سى تقدمي العالج.
عدة  الطبي  االإهمال  ويتخذ 
االأ�سري  حرمان  اأبرزها  اأوجه 
الفحو�ض  اإجراء  اأو  العالج  من 
الئحة  على  و�سعه  اأو  الطبية، 
اأو  الأ�سهر  ت�سل  قد  االنتظار 
االأمرا�ض  ت�سخي�ض  اأو  �سنوات، 
اإىل  اإ�سافة  طويلة،  فرتات  بعد 
اجلرحى الذين دفعوا ثمن نقلهم 
اإىل  املدنية  امل�ست�سفيات  من 
العالج  ا�ستكمال  قبل  املعتقالت 

الالزم.

ُي�سادف 17 �أفريل من كل عام، �ليوم �لوطني و�لعاملي لن�سرة �لأ�سرى �لفل�سطينيني يف معتقالت �لحتالل 
�لإ�سر�ئيلي، و�لذي �أقّره �ملجل�س �لوطني �لفل�سطيني، باعتباره �ل�سلطة �لعليا ملنظمة �لتحرير �لفل�سطينية يف عام 

1974، خالل دورته �لعادية، وفاء ل�سهد�ء �حلركة �لوطنية �لأ�سرية وت�سحياتهم، ولالأ�سرى �لقابعني يف �ملعتقالت 
�لإ�سر�ئيلية، و�عتباره يومًا لتوحيد �جلهود و�لفعاليات لن�سرتهم ودعم حقهم �مل�سروع باحلّرية.

يف يوم �لأ�سري �لفل�سطيني 17 �أفريل 2019

نادي الأ�صري ي�صدر ورقة حقائق حول 
اآخر تطّورات احلركة الأ�صرية
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تقرير: اإعالم الأ�رسى 
مبعاناته  مّر  التحديات  من  كامل  عام 
على  ذلك  وامتداد  الأ�رسى  اآلف  على 
م�ضمونه  يف  يختلف  مل  عائالتهم، 
كثريا عن اأي عام اآخر فكانت همومهم 
تت�ضابك مع اأوجاعهم التي يعي�ضونها يف 

مقابر الأحياء.
الأ�ضري  يوم  يطل  العام  هذا  يف  ولكن 
ترف�ض  الأ�رسى  وكرامة  الفل�ضطيني 
ما  اأب�ضط  هي  حقوق  على  امل�ضاومة 
مبعركة  الإنت�ضار  ظل  يف  مير  يكون، 
خا�ضها  التي  الثانية  الكرامة  اإ�رساب 
ُفر�ضت  لعقوبات  رف�ضا  الأ�رسى  مئات 
حتري�ض  و�ضط  �ضنوات  منذ  عليهم 
وتنتق�ض  �ضخو�ضهم  تطال  وعن�رسية 

من حرياتهم املعدومة اأ�ضال .
اأما اأبرز املحطات التي �ضكلت اعتداء 

�ضارخا على اأ�رسانا فتندرج كالتايل:
 القوانني العن�رسية

ال�ضعبي  الفل�ضطيني  النا�ضط  يعترب 
احلركة  باأن  اخلواجا  �ضالح  واملحرر 
الأ�ضرية تعر�ضت جلملة من النتهاكات 
على يد الحتالل خالل الفرتة الأخرية 
على  الأ�ضواأ  اإىل  الأ�رسى  حال  اأو�ضلت 

الإطالق.

اإنه  الأ�رسى  اإعالم  مكتب  لـ  ويقول 
العديد من  اإقرار  الفرتة مت  خالل هذه 
حقوق  تهاجم  التي  العن�رسية  القوانني 
املعتقلني وتبقيهم يف دائرة �ضوداء من 
العن�رسية، فتم على �ضبيل املثال طرح 
م�رسوع لقانون اإعدام الأ�رسى مع بداية 
العام املا�ضي ومت الدفع به ب�ضكل جدي 
يف اأروقة الكني�ضت ال�ضهيوين يف نوفمرب 
املا�ضي؛ والذي ياأتي متا�ضيا مع رغبات 
ميينية متطرفة يف الق�ضاء عليهم واإنهاء 

ملفهم بجرمية منظمة.
اإبعاد  قانون  م�رسوع  اأن  اإىل  وي�ضري 
الفدائية  العمليات  منفذي  عائالت 
تفر�ضها  التي  للعن�رسية  اآخر  �ضكل  هو 
حيث  ال�ضتعمارية  الحتالل  عقلية 
للنقا�ض  عاد  ولكنه  اأعوام  قبل  ُطرح 
ُطرح  كما  املا�ضي،  دي�ضمرب  يف  بقوة 
قانون  م�رسوع  املا�ضي  اأكتوبر  يف 
الأ�رسى  عالج  تغطية  بعدم  يق�ضي 
�ضل�ضلة  �ضمن  واملر�ضى  امل�ضابني 
حتويل  اإىل  تهدف  عن�رسية  اإجراءات 
حياة الأ�رسى اإىل معادلة م�ضاومة بغ�ض 

النظر عن معاناتهم.
 العتداءات والعقوبات

ت�ضعيدا  كذلك  �ضهدت  الفرتة  هذه 

على  العتداء  ناحية  من  �ضهيونيا 
ال�ضجون وتعّمد �رسبهم  الأ�رسى داخل 
عن  يقل  ل  ما  �ضجلت  حيث  وعقابهم، 
وتفتي�ضها  لالأق�ضام  اقتحام  عملية   40
والعتداء على من فيها من املعتقلني.
ويرى مراقبون باأن كل تلك املمار�ضات 
�ضحب  اإىل  تهدف  كانت  ال�ضجن  داخل 
واإعادة  الأ�ضرية  احلركة  اإجنازات 
لتخفي�ض  ال�ضفر  نقطة  اإىل  اأو�ضاعها 

�ضقف املطالب لدى الأ�رسى.
متت  التي  العتداءات  اأبرز  ومن 
الوح�ضي  الهجوم  كان  الأ�رسى  على 
النقب  �ضحن  يف   4 ق�ضم  اأ�رسى  على 
والذي  املا�ضي  فرباير  يف  ال�ضحراوي 
اأ�ضريا   120 من  اأكرث  اإ�ضابة  اإىل  اأدى 
بجروح خمتلفة، حيث ما زالوا معاقبني 
اإىل الآن وحمرومني من اأب�ضط الأدوات 
واملالب�ض والأغطية، كما فر�ضت عليهم 
عقوبات قا�ضية مثل حرمانهم من زيارة 
وحرمانهم  الكانتينا  من  ومنعهم  الأهل 
مالية  غرامات  اإىل  اإ�ضافة  املطبخ  من 

باهظة.
ويف ال�ضياق ذاته مت العتداء على اأ�رسى 
عوفر  �ضجن  يف  و15  و12   11 اأق�ضام 
يناير  من  الع�رسين  يف  اهلل  رام  غرب 

املا�ضي، حيث اأ�ضيب وقتها ما ل يقل 
عن ٦5 اأ�ضريا بجروح ف�ضحت وح�ضيتها 
�ضور لأحد الأ�رسى بعد اأيام من القمع 
عقوبات  كذلك  عليهم  ُفر�ضت  والذين 
تتوا�ضل  فيما  اآلمهم،  تزيد  جائرة 
لأق�ضام  والتفتي�ض  القتحام  عمليات 
اكرتاث  دون  يومي  �ضبه  ب�ضكل  الأ�رسى 
التي  احلقوقية  الدولية  املوؤ�ض�ضات  من 

تتغنى بحقوق الإن�ضان اأينما وجد.
هدم منازل الأ�رسى

العقلية  توا�ضل  ذلك  كل  ظل  ويف 
ال�ضهيونية حماولة النيل من اأ�رسانا بكل 
هدم  عمليات  توا�ضلت  حيث  طريقة؛ 
عن  تعرب  �ضيا�ضة  �ضمن  بع�ضهم  منازل 
حقد دفني وحماولة ل�ضتغالل كل �ضيء 
اأر�ضه  من  الفل�ضطيني  ترحيل  اأجل  من 

وهو الأمر الذي لن يكون.
منزل  هدم  مت  العام  هذا  وخالل 
كوبر  بلدة  يف  الربغوثي  عا�ضم  الأ�ضري 
�ضمال رام اهلل ومنزل الأ�ضري اإ�ضالم اأبو 
حميد يف خميم الأمعري جنوباً ومنزل 
جنوب  يطا  يف  جبارين  خليل  الأ�ضري 
جمال  اأحمد  الأ�ضري  ومنزل  اخلليل 
التاأثري  القنبع يف جنني، كل ذلك هدفه 
اإرادتهم  وك�رس  الأ�رسى  معنويات  على 

التي هي الهدف الأ�ضا�ضي من كل تلك 
املمار�ضات.

الأ�ضري  والدة  توؤكد  ال�ضياق  هذا  ويف 
اإعالم  مكتب  لـ  الربغوثي  عا�ضم 
اأبدا  يوؤثر  باأن هدم املنازل ل  الأ�رسى 
اإ�رسارا  يزيدهم  بل  معنوياتهم  يف 
وب�رسورة  بها  وتعلقهم  حقوقهم  على 

حتقيقها.
وت�ضيف:" خالل املحكمة الأوىل لعا�ضم 
والتي ح�رستها زوجته قال لها باحلرف 
�ضاأبني  املنزل  على  حتزين  ل  الواحد 
على  يدل  وهذا  منه،  بدل  ق�رساً  لِك 
�ضيا�ضاتهم  هزمت  التي  العالية  روحه 

وحماولتهم املتكررة".
اقتحام منازل الأ�رسى

اأما اقتحام منازل الأ�رسى فغ�ضة جديدة 
نفو�ضهم،  يف  زرعها  الحتالل  يحاول 
باقتحام  الليل  خفافي�ض  تقوم  حيث 
وترويع عائالتهم  الأ�رسى  بع�ض  منازل 

والقيام بعمليات تفتي�ض وتخريب.
الو�ضاحي  اإ�ضالم  الأ�ضري  �ضقيق  ويقول 
اإعالم  مكتب  لـ  جنني  مدينة  من 
بتنفيذ  الحتالل  يتهمه  والذي  الأ�رسى 
فرباير  يف  الأ�رس  داخل  طعن  عملية 
داهمت  الحتالل  قوات  اإن  املا�ضي؛ 

منه  العائلة  باإخراج  وقامت  منزلهم 
الهدف  كان  تفتي�ض  بعمليات  والقيام 
منها التخريب والرتويع فقط، فالأ�ضري 
ملنزله  عالقة  ول  ال�ضجن  يف  موجود 
قاموا  كما  نفذها،  التي  بالعملية 
العائلة  بتمزيق �ضوره وحماولة تخويف 
الأ�رس، يف  يخرج من  لن  باأنه  والتهديد 
يعرف  �ضعب  لدى  لها  فائدة  ل  خطوة 

طريق كرامته.
اجلنود  فيقوم  اأخرى  حالت  يف  اأما 
مبالغ  مل�ضادرة  اأ�رسى  منازل  باقتحام 
مالية هي عبارة عن م�رسىف للعائلة، 
يف  لهم  تعود  مركباٍت  م�ضادرة  اأو 
�ضجنهم،  يف  عليهم  للتنغي�ض  حماولة 
الأ�رسى  منازل  بع�ض  اقتحام  يتم  كما 
التي مت هدمها للتاأكد من عدم اإ�ضافة 
بناء جديد كما حدث مع عائلة الأ�ضري 

راغب عليوي.
الإهمال الطبي

�ضهداء  بركب  التحقوا  جدد  �ضهداء 
يف  تواجدهم  خالل  ولكن  فل�ضطني 
الطبي  الإهمال  �ضيا�ضة  جراء  الأ�رس 
ومنهجية  بوح�ضية  لها  يتعر�ضون  التي 

تهدف اإىل قتل اأرواحهم واأج�ضادهم

و�ضارك يف املهرجان الذي اأقيم على 
ار�ض مدر�ضة اجلزائر الأ�ضا�ضية للبنني 
و�ضط البلدة القدمية عائالت الأ�رسى 
احلكومية  املوؤ�ض�ضات  عن  وممثلني 
حلركة  املركزية  اللجنة  ع�ضو  و 
املجل�ض  وع�ضو   ، زكي  عبا�ض  فتح 
الت�رسيعي الفل�ضطيني �ضحر القوا�ضمي 
اإقليم فتح و�ضط اخلليل  ، وممثاًل عن 
يون�ض اجلنيدي ، وممثلني عن حمافظة 
واملفو�ض  اخلليل،  بلدية  وعن  اخلليل 
ال�ضيا�ضي ا�ضماعيل غنام، ومدير نادي 
جلنة  ومدير   ، النجار  اجمد  الأ�ضري 
�رس  واأمني  حمدان،  عماد  الإعمار 
ا�ضماعيل  اخلليل  يف  املعلمني  احتاد 
املعلمني  احتاد  واأع�ضاء  ال�ضوبكي 
الفل�ضطينيني ،وروؤ�ضاء الأق�ضام،و اأ�رسة 

الرتبية والتعليم و مدراء املدار�ض.
الذكر  من  باآيات  املهرجان  وبداأ 
الفل�ضطيني  الوطني  وال�ضالم  احلكيم 
الوطني اجلزائري بني  الن�ضيد  و�ضدح 
على  املهرجان  �ضاحة  يف  اجلماهري 
وكان  الطلبة  وردده  اجلزائر  ار�ض 
اآ�ضاله  عن  عرب  اأ�ضيال  وطنيا  تعبريا 

العالقة بني فل�ضطني واجلزائر .

يف  والتعليم  الرتبية  مدير  كلمة  ويف 
اخلليل الأ�ضتاذ عاطف اجلمل حيث اأكد 
وحدة ال�ضعبني الفل�ضطيني واجلزائري 
القومية  والرابطة  الوطنية  واللحمة 
لفتاً  ال�ضعبني،  تربط  التي  العربية 
لالحتفاء  اجلزائر  مدر�ضة  اختيار  اإىل 
بيوم الأ�ضري الفل�ضطيني يج�ضد طموح 
احلرية  نيل  يف  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
وال�ضتقالل كما ناله ال�ضعب اجلزائري 
الحتالل،  معيقات  وحتديه  ب�ضموده 
منوذجاً  اجلزائرية  الثورة  معترباً 
للمحافظة على  ال�ضبيل  يحتذي به يف 
رائدة يف  ، وجتربة  الوطن ومقد�ضاته 

طريق نيل احلرية وال�ضتقالل.
اأ�ضواتنا  نرفع  قائاًل"  اجلمل  واأردف 
الفل�ضطيني  الأ�ضري  يوم  اليوم  هذا  يف 
لرفع  و�رسخة  للحرية  �رسخة  ليكون 
�ضجون  يف  اأبطالنا  عن  املعاناة 

الحتالل"
ولفت اجلمل اأن هذه املدر�ضة اأخذت 
نيلها  بعد  اجلزائر  ال�ضقيق  البلد  ا�ضم 
ال�ضعب  لطموح  ومتثياًل  ال�ضتقالل 
الفل�ضطيني لإقامة الدولة الفل�ضطينية 
موجهاً  ال�رسيف  القد�ض  وعا�ضمتها 

الدم  اأخوة  اجلزائري  لل�ضعب  التحية 
والن�ضال.

ويف كلمة ع�ضو اللجنة املركزية حلركة 
فتح عبا�ض زكي م�ضيدا ب�ضمود اأ�رسانا 
ودورهم  البوا�ضل يف �ضجون الحتالل 
الإ�رسائيلي  لالحتالل  الت�ضدي  يف 
وخمططاته الرامية اإىل انتهاك حقوق 
من  وحرمانه  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
اب�ضط حقوه بالعي�ض بكرامة واإن�ضانية 
م�ضيداً  الفل�ضطينية،  الأر�ض  على 
الأ�ضري  ونادي  والتعليم  الرتبية  بجهود 

تنظيم  يف  تعاونهما  على  الفل�ضطيني 
تكاملية  عن  تنم  التي  الفعالية  هذه 
الوطنية  التوجهات  ودعم  الأدوار 
امل�رسوع  لإمتام  ال�ضعي  اجل  من 

الفل�ضطيني الكبري.
وا�ضتعر�ض زكي خطوات فواز بن مدين 
ودعمه  اجلزائرية،  الثورة  تاأ�ضي�ض  يف 
ال�ضعب الفل�ضطيني يف كافة املحطات 
الوطنية والقومية، موؤكداً على النموذج 
قاده  الذي  اجلزائري  الثوري  الوطني 
الحتالل  اإنهاء  اجل  من  اجلزائريون 

الهتمام  ي�ضتحق  وطني  كنموذج 
الدولية  املحافل  كافة  يف  وا�ضتذكاره 
مبا  العربية  ال�ضعوب  طموح  لتج�ضيده 

فيها ال�ضعب الفل�ضطيني..
نادي  مدير  النجار  اجمد  كلمة  ويف 
الأ�ضري الفل�ضطيني يف حمافظة اخلليل 
ال�ضعب  ا�رسى  اىل  التحيات  موجها 
الدفاع  وزارة  هم  الذين  الفل�ضطيني 
باجلزائر  وم�ضيدا  العربية  الأمة  عن 
التي تعترب بالن�ضبة لل�ضعب الفل�ضطيني 
منوذجا يقتدى به لنيل ال�ضتقالل ..

الإخوة  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  وموجها 
اجلزائر  يف  فل�ضطني  دولة  �ضفارة  يف 
الدين  بالأخ املنا�ضل خالد عز  ممثله 
الإعالم  يف  الأ�رسى  ملف  م�ضوؤول 
اجلزائري على دور اجلزائر يف تغطية 
ال�ضحف  جميع  يف  الأ�رسى  اأخبار 

اجلزائرية ..
هذا  اأن  كلمته  يف  النجار  واأكد 
القدمية  البلدة  و�ضط  يف  املهرجان 
اجلزائر  ا�ضم  حتمل  مدر�ضة  ويف 
باأننا  اأ�رسانا  اإىل  وانتماء  وفاء  ر�ضالة 
على العهد حتى حتريرهم من �ضجون 
بال�ضعب  يجمعنا  ما  وان  الحتالل 

والفعل  القول  �ضدق  هو  اجلزائري 
والت�ضامن  الأخوة  والتعبري وهو �ضعور 
التي احت�ضنت  بني اجلزائر وفل�ضطني 

الثورة الفل�ضطينية ولزالت ..
واجلزائر  فل�ضطني  اأن  النجار  واأكد 
اأبو  قالها  وكمال  واحد  بج�ضد  قلبني 
جهاد اأن فل�ضطني واجلزائر ر�ضا�ضتان 

يف بندقية واحدة ..
اأكد  غنام  ا�ضماعيل  العقيد  كلمة  ويف 
اإىل ت�ضامن ال�ضعب الفل�ضطيني بكافة 
العادلة  الأ�رسى  ق�ضية  مع  اأطيافه 
املحلية  املوؤ�ض�ضات  كافة  وتكاتف 
مع  ال�ضيا�ضية  والقوى  والوطنية 
القابعني يف �ضجون الحتالل  الأ�رسى 
املوؤ�ض�ضات  كافة  مطالباً  الإ�رسائيلي، 
الدولية واحلقوقية بالوقوف اإىل جانب 

الأ�رسى ودعمهم.
العر�ض  املركزية  الفعالية  وتخلل 
بن  احل�ضني  مدر�ضة  وكورال  الك�ضفي، 
الوطنية  والق�ضائد  والأهازيج  علي، 
اجلزائر  مدر�ضة  طلبة  اأدها  التي 
النبي،  عبد  حافظ  مدر�ضة  وطالبات 
وم�رسحية �ضعرية اأداها طالب مدر�ضة 

تفوح الثانوية.

خالل الفعالية املركزية لإحياء يوم الأ�شري الفل�شطيني فى مدر�شة اجلزائر

فعاليات حمافظة اخلليل ت�سيد ب�سمود اأ�سرانا 
ومنوذج ثورة ال�سعب اجلزائري

اإحياء ليوم الأ�شري الفل�شطيني نظم نادي الأ�شري الفل�شطيني يف حمافظة اخلليل وبالتعاون مع مديرية الرتبية والتعليم و�شط اخلليل وجلنة اأهايل 
الأ�شرى وحركة فتح اإقليم و�شط اخلليل واحتاد املعلمني مهرجانا جماهرييا وفاء لأ�شرى احلرية ..

يوم الأ�شري الفل�شطيني ..

حمطاٌت من اأمل وكرامة وكثرٌي من �سرب!



جتري م�ساء اليوم مباريات اجلولة 
28 من الرابطة املحرتفة الثانية، 
والتي �سوف تعرف مهاما متباينة 
لأندية كوكبة املقدمة، خا�سة واأن 
تنقل  ينتظره  تلم�سان  وداد  الرائد 
�سعب خارج القواعد عندما يتنقل 
بو�سعادة  امل  امل�سيف  ملالقاة 
من  ب�سي�سا  ميلك  لزال  الذي 
ال�سعود  على  للتناف�س  الأمل 
مراقبة  يف  ويرغب  ح�سابيا، 

حتتاج  بينما  قرب،  عن  ال�سباق 
العودة  اإىل  »الزيانيني«  ت�سكيلة 
بنتيجة ايجابية لتفادي اأي مفاجاأة 
املالحقني،  طرف  من  �سارة  غري 
منا�سفة  الثاين  الرائد  يلعب  بينما 
اأمام  قوية  قمة  ال�سلف  جمعية 
ظل  يف  العلمة  مولودية  ال�سيف 
اإىل  العودة  على  الفريقني  �رصاع 
ت�سكيلة  ت�سعى  اأين  الكبار،  دوري 
تاأكيد  اإىل  الون�رصي�س«  »اأ�سود 

اأمام ترجي  فوزها خارج القواعد 
بثالث  الر�سيد  وتدعيم  م�ستغامن 
كافية  تكون  قد  اإ�سافية  نقاط 
الأوملبي،  ل�سالح  ال�سعود  لرت�سيم 
»البابية« بحظوظها  تتم�سك  بينما 
مراكز  اإحدى  على  اتلناف�س  يف 
احتاد  هزمية  وتدارك  ال�سعود 

ب�سكرة.
التي  الثانية  القمة  بدورها  ت�سد 
جتمع احتاد ب�سكرة و�رصيع غليزان 
خاللها  ي�سارع  والتي  الأنظار 
ال�سعود  على  بدورهما  الفريقني 
اإ�سدال  على  جولت  ثالث  قبل 
ال�ستار عن املو�سم الكروي، بينما 
�سعبة  مهمة  مقرة  جنم  تنتظر 
الإبقاء على حظوظه يف  اأجل  من 
ال�سعود بعد خ�سم اأربع نقاط من 
على  يتواجد  الذي  وهو  الر�سيد 
موعد مع تنقل حمفوف املخاطر 
ملالقاة احتاد عنابة، والتي تبحث 

عن الزاد كامالل�سمان البقاء.
اأندية املوؤخرة  يف املقابل، متلك 

مهام �سعبة من اجل التناف�س على 
القبة  رائد  تنتظر  حيث  البقاء، 
مقابلة �سعبة اأمام ال�سيف جمعية 
يوا�سالن  اللذان  وهما  وهران 
احتاد  يتنقل  بينما  البقاء،  تناف�س 
احلرا�س يف مهمة معقدة ملالقاة 
بالفوز  املنت�سي  بجاية  �سبيبة 
وفاق  اأمام  اجلمهورية  كاأ�س  يف 

�سطيف.
برنامج املباريات

جمعية ال�شلف / مولودية 
العلمة

احتاد عنابة / جنم مقرة
احتاد البليدة / ترجي م�شتغامن

مولودية �شعيدة / �شبيبة 
�شكيكدة

احتاد ب�شكرة / �شريع غليزان
رائد القبة / جمعية وهران
اأمل بو�شعادة / وداد تلم�شان

�شبيبة بجاية / احتاد احلرا�ش
من  ابتداء  تنطلق  املباريات 

ال�ساعة 16:00

عي�شة ق.

وهو ما جعله يفعل الأمر مرغما، 
نزوله  خالل  �سعدي  واأو�سح 
اأن  �سو«  »جو  اإذاعة  على  �سيفا 
للرئي�س  معار�سته  ثمن  دفع  عليق 
ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة غاليا 
حينها  م�ساندته  اأعلن  الذي  وهو 

للمر�سح علي بن فلي�س.
يوا�سل  منف�سل،  مو�سوع  يف 
التح�سري  العا�سمة  احتاد  فريق 
الذي  ال�سعب  للتنقل  بجدية 
وفاق  امل�سيف  اأمام  غدا  ينتظره 

 26 اجلولة  لقمة  حت�سبا  �سطيف 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
التدريبات  الت�سكيلة  حيث خا�ست 
بح�س�س  متيزت  والتي  اأم�س  اأول 
تكتيكية وت�سحيح الأخطاء لتفادي 
الذي  اللقاء  خالل  فيها  الوقوع 
للنادي  م�سريي  و�سبه  هاما  يبقى 
القوي  ال�رصاع  ظل  يف  العا�سمي 
اأجل  من  عليه  يتواجد  الذي 
الوطنية  البطولة  بلقب  التتويج 
خا�سة واأنه ل يبتعد �سوى بخم�س 
نقاط  و�ست  الو�سيف  عن  نقاط 
عن املركز الثالث، وبالتايل يدرك 
خيار  ل  اأنه  الفريق  يف  اجلميع 

عا�سمة  من  بالفوز  العودة  عن 
القرتاب  اأجل  العليا من  اله�ساب 
عن  الغائب  اللقب  حت�سيل  من 
الت�سكيلة يف املو�سمني املا�سيني، 
لأول  التدريبية  احل�سة  و�سهدت 
اأم�س م�ساجرة لفظية بني الثنائي 
بن  الروؤوف  وعبد  كودري  حمزة 
على  التمارين  خو�س  خالل  غيث 
اأر�سية امللعب، والذي وقع ب�سبب 
ال�سغط الذي يتواجد عليه النادي 
التي  ال�سعبة  املرحلة  هذه  خالل 

مير عليها فنيا واإداريا.

اأكد اأنه باع اأ�شهم احتاد العا�شمة يف العام 2010 مرغما

�سعدي: عليق تعّر�ض للم�ساومة 
ودفع ثمن معار�سته لبوتفليقة

عاد احلديث جمددا عن الأ�شباب التي دفعت الرئي�ش ال�شابق لت�شكيلة »�شو�شطارة« 
�شعيد عليق اإىل بيع اأ�شهم النادي اإىل رجل الأعمال علي حداد، حيث فتح املدرب 
ال�شابق للفريق نور الدين �شعدي املو�شوع جمددا واعرتف اأن عليق تعّر�ش اإىل 

م�شاومات من طرف جهات عليا يف البالد منحته اأوامر فوقية من اأجل التنازل عن 
النادي اأو اإرغامه على دفع ديون قيمتها 15 مليار �شنتيم 

التن�ش

�إق�ساء �إيبو يف 
�لدور �لثاين 

لدورة �أنطاليا

 اأق�سيت لعبة التن�س اجلزائرية 
الثاين  الدور  من  اإيبو،  اإينا�س 
الدولية  لدورة  النهائي  للجدول 
 21 و   15 بني  اجلارية  الن�سوية 
اأنطاليا  مبدينة   2019 اأفريل 
خ�سارتها  عقب  تركيا  يف 
فان  اإيلي�سا  البلجيكية  اأمام 
ل�سفر،  ب�سوطني  اياجنوندونك 
واحد،  اجتاه  �سار يف  لقاء  ويف 
خ�رصت اإيبو ال�سوط الأول بواقع 
اإيبو  كانت  و   ،6-2 والثاين   6-1
على  الول  الدور  يف  فازت  قد 
الرو�سية بولينا كوزيريفا، حيث 
نالت ال�سوط الأول 7-6 والثاين 
املناف�سة  وجتري   ،5-7 بواقع 
جوائزها  جمموع  تقدر  التي 
فوق  دولر  األف   15 بقيمة 
�ستارليت  الرتابية  الأرا�سي 
رو�سور، وتعرف م�ساركة بع�س 
يف  املتواجدات  الالعبات 
على  ن�سبيا  متقدمة  مراتب 

ال�سعيد العاملي.
وكالت

اجلولة 28 للرابطة املحرتفة الثانية

�لقمة يف �ل�سلف وب�سكرة و�أندية �ملوؤخرة 
يف �سر�ع �لبقاء

ال�شيا�شي يواجهون برجمة نارية بلعب 5 
مباريات يف 15 يوما

�سباب ق�سنطينة ي�سحب 
�الحرت�ز�ت �سد باليلي

قامت اإدارة فريق �سباب ق�سنطينة 
ب�سحب امللف الذي و�سعته ب�ساأن 
يو�سف  الالعب  �سد  الحرتازات 
باليلي النا�سط يف �سفوف الرتجي 
اأن  اعتبارها  اإثر  على  التون�سي 
املعني �سارك يف مباراة الفريقني 
ربع  الدور  حل�ساب  جرت  التي 
النهائي من مناف�سة رابطة اأبطال 
العقوبة  طائل  حتت  وهو  اإفريقيا 
العام  يف  عليه  ت�سليطها  مت  التي 
2015 من طرف الحتاد الإفريقي 
فريقه  باألوان  وهو  القدم  لكرة 
ب�سبب  العا�سمة  احتاد  ال�سابق 
املن�سطات  تناول  فخ  يف  وقوعه 
خالل مقابلة مولودية العلمة �سمن 
واأق�سي  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
اأربعة اأعوام، ويف هذا ال�سدد تلقت 
اإدارة �سباب ق�سنطينة مرا�سلة من 
الدولية  الريا�سي  التحكيم  حمكم 
على  رفعت  العقوبة  ان  توؤكد 
باليلي دوليا يف العام 2017 بعدما 
تقلي�س العقوبة من طرف الحتاد 
الدويل للعبة اإىل عامني وا�ستئناف 

الالعب ب�سفة عادية.
يف املقابل، تنتظر اأ�سبال املدرب 
برجمة  لفان  ديني�س  الفرن�سي 
تواريخ  عن  الك�سف  بعد  نارية 
اأين  للفريق،  املوؤجلة  املباريات 
يلعبون خم�س مباريات يف مدة 15 
يوما ويتعلق الأمر باللعب ابتداء من 
اأوملبي املدية �سمن  اليوم مباراة 
�سباب  مالقاة  قبل   ،26 اجلولة 
اإياب  يف  املقبل  الأربعاء  بلوزداد 
اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
ومواجهة �سبيبة ال�ساورة عن اللقاء 
املتاأخر للجولة 18، ولقاء مولودية 

اجلزائر يف الفاحت ماي عن اجلولة 
املتاأخرة  املقابالت  واإنهاء   ،23
املقررة  بلوزداد  �سباب  مبواجهة 

يف ال�ساد�س ماي.

اأن�شار ال�شيا�شي م�شتاوؤون من 
ح�شتهم يف لقاء الإياب للكاأ�ش

يف املقابل، عبرّ اأن�سار »ال�سيا�سي« 
يف  ح�ستهم  ب�سبب  ال�ستياء  عن 
عدد التذاكر التي يح�سلون عليها 
�سباب  اأمام  الإياب  مباراة  يف 
بلوزداد حت�سبا للمقابلة التي جتري 
على  املقبل  اأفريل   24 بتاريخ 
ل  اأين  بالعا�سمة،  اأوت   20 ملعب 
ى احل�سة جمموع 500 تذكرة،  تتعدرّ
امللعب  ا�ستيعاب  قدرة  ب�سبب 
منا�رص،  اآلف   10 تتجاوز  ل  التي 
اأن�سار  اأغ�سب  الذي  الأمر  وهو 
من  العدد  اأن  باعتبار  »ال�سيا�سي« 
الكثرية  الطلبات  يكفي  ل  التذاكر 
التنقل  يف  القوية  الرغبة  ظل  يف 
اإىل  للتاأهل  وت�سجيع فريقهم  بقوة 
مباراة النهائي من مناف�سة ال�سيدة 

الكاأ�س.
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لالحتادية  الأ�سبق  الرئي�س  يعتب 
رابح  ال�سلة  لكرة  اجلزائرية 
الوحيد  املرت�سح  بوعريفي 
اخلا�سة  النتخابات  ل�سباق 
الرئا�سة، خالل اجلمعية  مبن�سب 
اليوم  املقررة  النتخابية  العامة 
الفيدرالية  الهيئة  ن�رصته  ح�سبما 
 24 وقبل  الر�سمي،  موقعها  عب 
�ساعة من اآخر اأجل لإيداع ملفات 
الرت�سح اأ�سارت جلنة الرت�سيحات 
مت  اأنه  عليوة  بن  جمال  برئا�سة 
ا�ستقبال 24 ملفا لع�سوية املكتب 
 6 الفيدرايل، متت املوافقة على 
منهم بينما مت قبول 16 ملفا حتت 
اثنني،  ملفني  ورف�س  التحفظ 
الذكر  ال�سالفة  اللجنة  وقررت 
امللفات  ا�ستقبال  اآجال  متديد 
اأعاد  لالإ�سارة  اخلمي�س،  يوم  اإىل 
اأع�ساء اجلمعية العامة لالحتادية 
ال�سبت  ال�سلة  لكرة  اجلزائرية 
ا�ستثنائية  جمعية  خالل  الفارط 
الذي  بوعريفي،  لرابح  العتبار 
ُرف�ست ح�سيلته الأدبية يف نهاية 
 43 وحدد   ،2017 �سنة  عهدته 

املكونني   74 اأ�سل  من  ع�سوا 
كرة  لحتادية  العامة  للجمعية 
لإجراء  كموعد  اليوم  ال�سلة 

اجلمعية العامة النتخابية.
العامة  اجلمعية  اأع�ساء  ورف�س 
ال�سلة  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
الأدبية  احل�سيلتني  بالإجماع 
واملالية للعام 2018 للرئي�س علي 
�سليماين ومكتبه التنفيذي يوم 14 
مار�س الفارط باجلزائر، لتتوقف 
اإىل  الوطنية  املناف�سات  جميع 
جديد،  رئي�س  انتخاب  غاية 
تراأ�س  الذي  بوعريفي  رابح  وكان 
ال�سلة  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
-2013 بني  ما  الفرتة  خالل 

عدم  عقوبة  طائلة  حتت   ،2016
ال�سباب  وزارة  طرف  من  الأهلية 
ولد  الوزير  عهد  يف  والريا�سية 
علي، لكنه ا�ستفاد من قرار الوزير 
املت�سمن  برناوي  روؤوف  اجلديد 
اإ�سرتجاع حقوق الأ�سخا�س الذين 
غري  بطريقة  الإدارة  ا�ستبعدتهم 

من�سفة.
وكالت

حت�شبا للجمعية النتخابية لحتادية كرة 
ال�شلة اليوم

بوعريفي �ملر�سح �لوحيد 
ملن�سب �لرئي�ض

عي�شة ق.



عي�شة ق.

املدرب  ثقة  ي�سرتجع  اأن  قبل 
ا�ستدعاه  الذي  بلما�سي  احلايل 
يف  الوطنية  الألوان  حلمل  جمددا 
الوطني املا�سي  ترب�ص املنتخب 
حيث  الودية  تون�ص  مباراة  ولعب 
مر�سحا  وكان  مقبول  وجها  قّدم 
اإىل  الوطنية  العنا�رص  ملرافقة 
للم�ساركة  كبرية  بن�سبة  م�رص 

حتول  اأن  قبل  اإفريقيا  كاأ�ص  يف 
الإ�سابة دون حتقيق ذلك.

مدرب  ك�سف  ال�سدد،  هذا  ويف 
نادي برينتفورد الجنليزي والذي 
ين�سط يف الدرجة الأوىل الجنليزية 
انتهى  املو�سم  اأن  فرانك  توما�ص 
ك�سفت  بعدما  لالعبه  بالن�سبة 
اأجراها  التي  الطبية  الفحو�سات 
خطورة الإ�ساتبة التي تعر�ص لها 
ريدينغ  اأمام  ناديه  مباراة  خالل 

والتي  الإجنليزي  الدوري  �سمن 
تبعده عن امليادين فيما تبقى من 

املو�سم الكروي اجلاري.
الذي وقع  ال�سيئ  اأن اخلرب  الأكيد 
ني�ص  نادي  لعب  م�سامع  على 
الفرن�سي �سوف يجعله يدفع ثمنه 
غاليا من خالل الغياب عن قائمة 
يف  بامل�ساركة  املعنية  لعبا   23
العر�ص الكروي القارية، وهو الذي 
اإىلت جانب لعبني  ا�سمه  اأ�ساف 

�سحية  بدورهم  كانوا  اآخرين 
ر�سميا  يغيبون  و�سوف  الإ�سابة 
بعدما  اإفريقيا  كاأ�ص  نهائيات  عن 
اّت�سعت رقعة الغيابات عنها جمددا 
رحمة  بن  الالعب  ا�سم  باإ�سافة 
اأ�سامة  من  كل  اإىل  ان�سم  والذي 
�سيتة، مهدي عبيد وفيكتور لكحل 
ر�سميا عن  بدورهم  يغيبون  الذين 

دورة »الكان« املقبلة.

بلما�شي يتلقى �شربة موجعة ورابع حالة ت�شاف اإىل القائمة

الإ�ضابات تالحق اخل�ضر 
وبن رحمة ال�ضحية اجلديد

تتوا�شل ال�شربات املوجعة يف مالحقة الناخب الوطني جمال بلما�شي بعدما اّت�شعت رقعة الإ�شابات يف 
قائمة لعبي املنتخب الوطني، اين جاء الدور هذه املرة على الالعب �شعيد بن رحمة والذي تاأّكد غيابه 

ر�شميا عن امل�شاركة رفقة اخل�شر يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة يف ال�شائفة املقبلة مب�شر، حيث مل 
تدم عودته اإىل �شفوف الت�شكيلة الوطنية طويال بعدما غاب عنها يف الأعوام املقبلة

ك�شف تلقيه ات�شال من الرابطة يك�شف خيوط املوؤامرة 
�شد جنم مقرة

بنا�ضر: قّدمنا طعنا يف العقوبة 
لزط�ضي والوزير ا�ضتنكر

ك�سف رئي�ص نادي جنم مقرة عز 
الدين بنا�رص اأن اإدارة ناديه قامت 
بالطعن حول العقوبة التي تعّر�ص 
نقاط  اربع  بخ�سم  فريقه  لها 
جدول  يف  والرتاجع  الر�سيد  من 
ال�سدارة  يف  كان  بعدما  الرتتيب 
ويقرتب من ال�سعود التاريخي اإىل 
يف  بنا�رص  واأو�سح  الكبار،  دوري 
اإدارة  اأن  اأم�ص  اإذاعية  ت�رصيحات 
رئي�ص  اإىل  الطعن  وجهت  مقرة 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
خري الدين زط�سي ووزير ال�سباب 
والريا�سة روؤوف برناوي من اأجل 
وا�سرتجاع  فريقه  حق  ا�ستعادة 
الر�سيد،  من  املخ�سومة  النقاط 
الوزير  اإىل  حتدث  انه  واأو�سح 
برناوي حول ما حدث مع فريقه 
العقوبات  تلك  ا�ستنكر  والذي 
اأن  وقال  اأو�سح،  مثلما  القا�سية 
طرف  من  ظلمه  مت  مقرة  جنم 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  م�سوؤويل 
التي  العقوبات  واأن  خا�سة  القدم 
الأندية  على  ت�سليطها  يتم  كان 
التي  الأحداث  نف�ص  يف  الأخرى 
كانت  مقرة  ملعب  يف  وقعت 
دون  مباريات  لعب  على  تقت�رص 
جمهور، واإبعاد الأندية عن اللعب 
اأربع  خ�سم  ولي�ص  قواعدها  يف 

نقاط من الر�سيد دفعة واحدة.
م�سوؤويل  اأن  املتحّدث  وا�ستطرد 
�سّخموا  �سعيدة  مولودية  فريق 
ملعب  يف  وقعت  التي  الأحداث 
مقرة، خا�سة واأنه وقف �سخ�سيا 
ال�سيف  الفريق  خروج  على 
مواجهة  لتفادي  امللعب  من 
وجود  بنا�رص  و�سّدد  العراقيل، 
اأطراف ل تريد �سعود جنم مقرة 
يف  خا�سة  الأوىل،  الرابطة  اإىل 
يف  عنف  اأكرث  �سور  حدوث  ظل 
مالعب اخرى مت العتداء خاللها 
معاقبة  يتم  ومل  الأبي�ص  بال�سالح 
من  احلجم  بذلك  الفرق  تلك 
مل�سلحة  خدمة  وذلك  العقوبات، 
على  معهم  تتناف�ص  اأخرى  اندية 

ال�سعود.
ات�سال  تلقيه  عن  املعني  واأو�سح 
املحرتفة  بالرابطة  ع�سو  من 
وجود  عن  خالله  له  ك�سف  للعبة 
الكوالي�ص  يف  تلعب  اأطراف 
ال�سعود،  من  مقرة  جنم  حلرمان 
ينتظر  يكن  العديد مل  اأن  واأو�سح 
ال�سعود  على  التناف�ص  قدرتهم 
يتعر�سون  اأ�سحوا  الأمر  لهذا 
املوؤامرة  اإىل  الأخرية  الفرتة  يف 

لعرقلة طريقهم يف ال�سعود.
عي�شة ق.
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برجمة مباراتني وديتني اأمام مايل وزميبابوي

بلما�ضي يختار الإمارات للرتب�ص قبل امل�ضاركة يف "الكان"
الوطني خلو�ص  يتوجه املنتخب 
املربمج  التح�سريي  ترب�سهم 
مناف�سة  خو�ص  يف  ال�رصوع  قبل 
املقررة يف  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ص 
العربية،  الإمارات  بدولة  م�رص 
الإعالم  امل�ست�سار  ك�سف  حيث 
اجلزائرية  الحتادية  لرئي�ص 
اأن  باي  عبود  �سالح  القدم  لكرة 
بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب 
ا�ستقّر على الرتب�ص يف الإمارات 
التطرق  مثلما مت  قطر  من  بدل 
اأنها  باعتبار  �سابق  وقت  يف  له 
من  عددا  برجمة  تعرف  �سوف 
ترب�ساتها  الإفريقية  املنتخبات 
ي�سمح  الذي  الأمر  وهو  هناك، 
التباري  من  ال�ستفادة  للخ�رص 

وديا اأمامها.
املعني  اأ�ساف  ال�سدد،  هذا  ويف 
على  �سيفا  اأم�ص  نزوله  لدى 
اإذاعة »البهجة« اأن بلما�سي و�سع 
بتح�سريات  املتعلق  برناجمه 

الكروي  للعر�ص  الوطنية  النخبة 
فاإن  كبرية  وبن�سبة  القاري، 
تايدر  �سفري  الالعب  رفقاء 
مايل  منتخبي  يواجهون  �سوف 
ح�سم  مت  بعدما  وديا  وزميبابوي 
بن�سبة  املنتخبني  مع  الأمور 

كبرية.
الفاف يف مفاو�شات رفقة 
الحتاد املوريتاين لإقامة 

مباراة ودية

اجلزائرية  الحتاديتني  تتواجد 
واملوريتانية يف مفاو�سات حول 
اإمكانية برجمة مباراة ودية بني 
لال�ستعداد  حت�سبا  املنتخبني 
نهائيات  يف  امل�ساركة  اإىل 
املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ص 
مب�رص،  املقبلة  ال�سائفة  يف 
م�سادر  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
اأن  ك�سفت  موريتانية  غعالمية 

فعال  يتواجد  املحلي  الحتاد 
الهيئة  رفقة  مفاو�سات  يف 
الدين  خري  للرئي�ص  الكروية 
على  التفاق  اأجل  من  زط�سي 
حت�سريية  ودية  مباراة  برجمة 
بني املنتخبني حت�سبا للتح�سري 
التي  القارية  للمناف�سة  جيدا 
املوريتاين  املنتخب  لها  تاأهل 
وح�سب  تاريخه،  يف  مرة  لأول 
م�سوؤويل  فاإن  امل�سادر  نف�ص 
الحتاديتني قريبني من التو�سل 
بخ�سو�ص  نهائي  اتفاق  اإىل 
ومل  الودية  املباراة  برجمة 
بع�ص  على  التفاق  �سوى  يبق 
ر�سميا  الإعالن  قبل  التفا�سيل 
النتهاء  يتم  اأين  برجمتها،  عن 
اللقاء  تاريخ  على  التفاق  من 
تبقى  والتي  برجمته  ومكان 
الفرتة  يف  النقا�ص  مو�سوع 

احلالية بني الحتاديتني.
عي�شة ق.

اأ�سماء  الريا�سية  امل�ست�سارة  عّينت 
فنية  مديرة  من�سب  يف  م�سعود  بن 
اجلزائرية  الحتادية  لدى  وطنية 
حيث  امليكانيكية  للريا�سات 
مدر�ستي  على  بالإ�رصاف  �ستتكفل 
ح�سبما  كرو�ص،  واملوتو  الكارتينغ 

علم اأول اأم�ص من الهيئة الفديرالية، 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�ص  و�رصح 
بن  كرمي  امليكانيكية  للريا�سات 
الوطنية  الفنية  املديرة  اأن  حمي�ص  
التكوين  مبلف  »�ستتكفل  اجلديدة، 
وترافق املواهب ال�سابة على م�ستوى 

بال�رصاقة  الكارتينغ  مدر�ستي  
زرالدة  مب�سمار  كرو�ص  واملوتو 
اأن  اإىل  م�سريا  العا�سمة،  باجلزائر 
هيئته مرغمة على  ال�ستعانة بخريج 
وتكنوجلية  لعلوم  العليا  املدر�سة 
الريا�سة مثلما تن�ص عليه  القوانني، 

غري  م�سعود  بن  التقنية  وا�ساف 
خمت�سة يف الريا�سات امليكانيكية اإل 
اأننا �سنقوم مب�ساعدتها لتكّون نف�سها 
الريا�سي  الخت�سا�ص  يف  بنف�سها 
وطني  فني  مدير  اإىل  افتقد  الذي 

لعدة �سنوات.

ريا�شات ميكانيكية

تعيني بن م�ضعود مديرة فنية وطنية

يوا�سل لعبو فريق �سبيبة القبائل 
الغد  ملقابلة  بجدية  التح�سري 
مولودية  اأمام  تنتظرهم  التي 
من   26 اجلولة  �سمن  وهران 
ولهذا  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
الفني  الطاقم  يوا�سل  الغر�ص 
مع  ال�ستعداد  القبائلي  للفريق 
طريق  اإىل  للعودة  حت�سبا  اأ�سباله 
النت�سار خا�سة واأنه يلعب اللقاء 
على ملعبه اأول نوفمرب بتيزي وزكو 
كبرية  فر�سة  فاإنه ميلك  وبالتايل 
من اأجل احلفاظ على الزاد كامال 
اخلناق  ت�سيق  وموا�سلة  مبعقله 
العا�سمة  احتاد  املت�سدر  على 
الذي ل تف�سله عنه �سوى خم�ص 
فاإن  الغر�ص  ولهذا  فقط،  نقاط 
دوما  فرانك  الفرن�سي  املدرب 
اجلانب  على  خا�ص  ب�سكل  يركز 
يكون  حتى  وال�سرتجاع  التقني 
عند  جاهزية  اأف�سل  يف  لعبيه 
رفقاء  ويختتم  اللقاء،  موعد 
اليوم  بوعلي  تيزي  الالعب 
يجرون  عندما  للقاء  حت�سرياتهم 

يف  املربجمة  التدريبية  احل�سة 
توقيت اللقاء، وهم يدركون اأهمية 
يرت�سدونها  التي  الثالث  النقاط 
الأدوار  للعب  منهم  موا�سلة  يف 

الأوىل من البطولة الوطنية.
من  م�سادر  ك�سفت  املقابل،  يف 
الالعب  اأن  »الكناري«  بيت  داخل 
اإدارة  يهدد  يو�سف  بن  اإليا�ص 
باللجوء  مالل  �رصيف  الرئي�ص 
لكرة  الدولية  الحتادية  اإىل 
على  يتح�سل  مل  حال  يف  القدم 
يدين  التي  املالية  امل�ستحقات 
عليها،  يتح�سل  ومل  لالإدارة  بها 
الطرد  بعد  التهديدات  وجاءت 
من  الالعب  له  تعر�ص  الذي 
ف�سيحة  عقب  الت�سكيلة  �سفوف 
زميله  رفقة  عليه  القب�ص  اإلقاء 
وهم  بالعا�سمة  اأوقا�سي  جوبا 
يحملون مواد خمّدرة، قامت على 
اإثرها الإدارة بف�سخ عقد الثنائي، 
وي�رص بن يو�سف يف احل�سول على 
اأمواله اأو رفع �سكوى لدى الفيفا.
ع.ق.

بن يو�شف يهدد اإدارة مالل بالفيفا

دوما يوا�ضل التح�ضري للحمراوة 
ويركز على اجلانب التكيتيكي

وكالت

الوة
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ت�سيل�سي ي�ست�سلم يف 
�سفقة هازارد

ا�ست�سلم نادي ت�سيل�سي يف �رصاعه مع ريال مدريد، 
اإيدين  البلجيكي  ا�ستمرار  على  احلفاظ  ب�ساأن 
خالل  بريدج«  »�ستامفورد  قلعة  داخل  هازارد 
املو�سم املقبل، ووفًقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« 

فاإن ت�سيل�سي غري موقفه بعد اأن كان يعاند ريال مدريد يف �سفقة اإيدين هازارد وي�رص على 
تقا�سي 113 مليون يورو، للتخلي عن خدمات العبه البلجيكي، واأكدت ال�سحيفة اأن ت�سيل�سي 
قلل طلباته املادية و�سيوافق على اإمتام ال�سفقة مبقابل يرتاوح من 103 اإىل 105 ماليني يورو.

واأ�سارت اأن البلوز �سي�ستثمر 80 مليون يورو من �سفقة هازارد يف التعاقد مع نيكوال�س بيبي 
من �سفوف ليل خالل املريكاتو ال�سيفي املقبل. يذكر اأن اإيدين هازارد كان على طاولة ريال 
مدريد يف ال�سيف املا�سي، قبل اأن يبالغ ت�سيل�سي يف طلباته املادية مما اأجرب املرينغي على 

تاأجيل ال�سفقة.

الكازيت يرتّبع عر�ش 
اآر�سنال

اأر�سنال  مهاجم  الكازيت  األك�سندر  الفرن�سي  حقق 
اأم�س  اأول  م�ساء  فريقه  مباراة  خالل  مميًزا  رقًما 
اأمام نابويل، �سمن مناف�سات اإياب ربع نهائي بطولة 
الدوري االأوروبي، وجنح الكازيت يف ت�سجيل هدف 
ملعب  على  تقام  التي  املباراة  يف  الوحيد،  اآر�سنال 
�سان باولو يف الدقيقة 36 من عمر ال�سوط االأول، ووفًقا ل�سبكة »اأوبتا« لالإح�سائيات، فاإنه ال 
يوجد اأي العب يف اآر�سنال ا�سرتك يف اأهداف اأكرث من الكازيت، منذ م�ساركة الالعب الفرن�سي 
االأوىل بقمي�س الغانرز يف اأوت 2017.ومتكن الكازيت خالل هذه الفرتة من امل�ساركة يف 46 
هدًفا، حيث اأنه اأحرز 33 هدًفا و�سنع 13 اآخرين. يذكر اأن مباراة الذهاب بني الفريقني على 

ملعب االإمارات انتهت بفوز اأر�سنال على نابويل بهدفني دون رد.

بر�سلونة يعار�ش اإقامة دوري االأبطال
نهاية االأ�سبوع

رئي�سه  ل�سان  على  االإ�سباين  بر�سلونة  نادي  اأكد 
مباريات  نقل  معار�سته  بارتوميو  ماريا  جو�سيب 
دوري اأبطال اأوروبا من منت�سف االأ�سبوع اىل نهايته، 
االأوروبية  البطوالت  رابطة  مع  من�سجم  موقف  يف 
التي تعار�س تعديالت مقرتحة على نظام امل�سابقة، 
»�سويدوت�سه  �سحيفة  مع  مقابلة  يف  بارتوميو  وقال 
يجب  وا�سح  بر�سلونة  »موقف  االأملانية:  ت�سايتونغ« 
نهاية  الوطنية يف عطلة  الدوريات  تقام مباريات  اأن 
اأوروبا يف منت�سف  اأبطال  االأ�سبوع، ومباريات دوري 

امل�سابقة  باأن  املقرتحة، مقرا  التعديالت  كامل  اعرتا�سه على  بارتوميو  يبد  االأ�سبوع«، ومل 
االأندية  رابطة  تاأمل  التي  اجلذرية  االإ�سالحات  وتتمحور  تطوير،  اىل  حتتاج  االأم  القارية 
االأوروبية اعتمادها بعد خم�سة اأعوام، حول تغيري كبري يف دور املجموعات ي�سمل توزيع الفرق 
اأربعة  من  جمموعات  لثماين  احلالية  ال�سيغة  من  بدال  فرق  ثماين  من  جمموعات  اأربع  على 
فرق، كما ت�سمل اقرتاحات متعلقة ببلوغ االأدوار االإق�سائية واملو�سم املقبل، واإقامة مباريات 
برامج  �سيوؤثر على  ما  النهائي،  با�ستثناء  واالأربعاء فقط  الثالثاء  بدال من  االأ�سبوع  نهاية  يف 
الدوريات التي تقام غالبيتها ال�سبت واالأحد، وي�سمل االقرتاح تاأهل الفرق ال�ستة االأوىل يف كل 
جمموعة اىل الن�سخة املقبلة من امل�سابقة، بدال من اأن يكون ذلك مرتبطا -كما هو احلال 

حاليا- بت�سنيفها يف نهاية املو�سم الكروي يف بالدها.
ويرى بارتوميو الذي ي�سغل من�سب اأحد اأع�ساء املجل�س التنفيذي لرابطة االأندية االأوروبية، 
عام  يف  واالآن  خمتلفة،  اأفكار  »هناك  مو�سحا:  ثورة،  ولي�ست  ر  تَطُوّ املو�سوعة  اخلطط  اأن 
2019 ال نعرف كيف �ستبدو االإ�سالحات«، كا�سفا اأنه كان �سد دوري ال�سوبر، وتابع: »الدوري 
مثريا  يبقى  اأن  على  واحلر�س  حلمايته  بحاجة  نحن  كناد  لنا.  بالن�سبة  للغاية  مهم  اال�سباين 
اأبدى  االأوروبية،  االأندية  رابطة  املعار�س ال�سيما من  االأوروبي  للموقف  لالهتمام«، وخالفا 
بارتوميو اإعجابه بطرح االحتاد الدويل »فيفا« تو�سيع كاأ�س العامل لالأندية اىل 24 فريقا لكنه 
اأقر بوجود حاجة للمناق�سات، وراأى اأن االأندية والالعبني هم اأ�سحاب ال�ساأن، وقال: »ينبغي 
على فيفا اأن ي�ستمع اإليهم. نحن من نتحمل املخاطر، من ي�ستثمر يف البنية التحتية، لذلك نحن 

بحاجة اىل التحدث عن الرزنامة، ال�سيغة وتوزيع الدخل«.

ليون يواجه مهمة اإيقاف نزيف النقاط
والتم�سك مبركزه  النقاط  نزيف  اإيقاف  ليون  ياأمل 
اأوروبا  اأبطال  دوري  اىل  املوؤهل  االأخري  الثالث 
يف  اأجنيه  ي�ست�سيف  حني  وذلك  املقبل،  املو�سم 
افتتاح املرحلة 33 من الدوري الفرن�سي، ويتواجه 
بني  للمرحلة  االأوىل  املباراة  بعد  اأجنيه  مع  ليون 
ديجون ورين على خلفية ثالث هزائم متتالية بداأها 
يف الثاين من ال�سهر احلايل بخروجه من الدور ن�سف 
النهائي مل�سابقة الكاأ�س على يد رين باخل�سارة يف 
ملعبه 2-3، ثم �سقط يف نف�س االأ�سبوع بني جماهريه 
اأمام ديجون 1-3 يف الدوري، وا�ستمرت معاناة ليون 
نانت  ملعب  على  بخ�سارته  ال�سابقة  املرحلة  يف 
1-2، ما دفع مدربه برونو جيني�سيو اىل اتخاذ قرار 
جيني�سيو  ويتوىل  املو�سم،  نهاية  يف  الفريق  ترك 

مهام املدرب منذ دي�سمرب 2015، وكان من املقرر اأن ينتهي عقده بنهاية املو�سم احلايل، لكن تاأكيده الرحيل ياأتي بعد �سل�سلة 
من النتائج املخيبة والعالقة املرتاجعة مع امل�سجعني.

وبات ليون مهددا يف املركز الثالث اآخر املراكز املوؤهلة اىل دوري اأبطال اأوروبا للمو�سم املقبل، اذ اأ�سبح الفارق بينه وبني 
�سانت اتيان الرابع ثالث نقاط فقط، فيما يتخلف عن ليل الثاين بفارق ثماين نقاط قبل �ست مراحل على انتهاء املو�سم، ولن 
تكون املباراة �سهلة على ليون اأمام اأجنيه اإذ اأن االأخري مل يذق طعم الهزمية يف املراحل ال�ست املا�سية، وخ�رص مرة واحدة 
فقط يف املراحل 11 االأخرية، لكنه حقق خالل هذه ال�سل�سلة 6 تعادالت، بينها 5 على التوايل قبل اأن يخرج من هذه الدوامة 

يف املرحلة املا�سية على ح�ساب م�سيفه كان.
و�ستكون االأنظار موجهة غدا اىل ملعب »حديقة االأمراء«، حيث ياأمل باري�س �سان جريمان اأن يح�سم اللقب بني جماهريه بفوزه 
على �سيفه وو�سيفه موناكو، بعد اأن فرط بالفر�س الثالث االأوىل التي �سنحت له بتعادله مع �سرتا�سبورغ 2-2 ثم خ�سارته االأحد 
اأمام مالحقه ليل 1-5، و�سوال اىل مباراة االأربعايونء املوؤجلة �سد نانت حيث مني بهزمية اأخرى 2-3 بت�سكيلة رديفة غاب 
عنها غالبية جنومه اإن كان ب�سبب اال�سابة اأو االإيقاف، اأو حتى الأ�سباب مل تعرف واحلديث هنا كيليان مبابي الذي كان خارج 

الت�سكيلة دون تو�سيح من قبل مدربه االأملاين توما�س توخل.

كو�ستا  دييغو  اأن  اإ�سبانية  تقارير  ذكرت 
اأتلتيكو مدريد رف�س امل�ساركة  مهاجم 
بعد  اأم�س،  اأول  فريقه  تدريبات  يف 
عليه  �سيفر�س  النادي  اأن  معرفته 
غرامة مالية ب�سبب اإ�ساءة لفظية وجهها 
الالعب اإىل حكم مباراة خ�رصها الفريق 
يت�سن  ومل  الليغا،  يف  بر�سلونة  اأمام 
احل�سول على تعليق من اأتلتيكو مدريد 
االإ�سباين  االحتاد  واأوقف  كو�ستا،  اأو 
الدرجة  دوري  يف  مباريات   8 الالعب، 
طرده  بعد  للحكم  اإهانته  عقب  االأوىل 

يف  بر�سلونة  اأمام   0-2 اخل�سارة  خالل 
غياب  يعني  ما  وهو  اأفريل،  ال�ساد�س 
هذا  فريقه  مباريات  باقي  عن  كو�ستا 
املو�سم، واأفادت عدة �سحف اإن كو�ستا 
غرامة  عليه  �سيفر�س  النادي  اأن  علم 
جعل  ما  وهو  الت�رصف،  �سوء  ب�سبب 
الالعب ميتنع عن ادربل اخلمي�س رغم 

اأنه الئق متاما.
عام  مدير  فيالفريدي  كليمنتي  ووجه 
النادي انتقادات اإىل كو�ستا بعد الهزمية 
للفريق  �سمنت  والتي  بر�سلونة  اأمام 

الكتالوين التتويج بلقب الدوري اإىل حد 
ي�ستحق  كو�ستا  �سلوك  اإن  وقال  بعيد، 
االإدانة واأحلق �رصرا بالغا بالنادي رغم 
اأن املدرب دييغو �سيميوين اأظهر ت�ساحما 
اأكرب مع الالعب، و�سيحل اأتلتيكو مدريد 
الذي يحتل املركز الثاين متاأخرا بفارق 
 6 قبل  املت�سدر  بر�سلونة  عن  نقاط   9
اليوم �سيفا  املو�سم  مباريات من ختام 

على اإيبار يف الدوري ا�سباين.ال

كو�ستا يعلن الع�سيان يف اأتلتيكو مدريد

الثاين بر�سلونة اأقر الهولندي فريجيل فان دايك بعدم قدرته على اإيقاف النجم االأرجنتيني ليونيل مي�سي فان دايك: اإيقاف مي�سي يحتاج اإىل جهد جماعي مك�سبا مبفرده، وذلك عندما يتواجه فريق االأول ليفربول االإجنليزي مع فريق  دايك  فان  و�سكل  اأوروبا،  اأبطال  لدوري  النهائي  ن�سف  الدور  يف  باجلهد قال فان دايك عن املواجهة املرتقبة �سد االأرجنتيني »اأعتقد اأنه اأف�سل العب يف العامل االإجنليزي، بينما تاأهل ليفربول اىل الدور ذاته على ح�ساب بورتو الربتغايل.وهذا املو�سم، وقاده اىل الدور ن�سف النهائي القاري على ح�ساب مان�س�سرت يونايتد العب يف العامل خم�س مرات، والذي �سجل 45 هدفا لفريقه يف خمتلف امل�سابقات ليفربول يف حاجة ما�سة اىل تقدمي فان دايك اأف�سل اأداء ممكن لوقف مي�سي اأف�سل بلغت قيمتها 75 مليون جنيه ا�سرتليني جعلت منه اأغلى مدافع يف العامل، و�سيكون دفاعيا لليفربول منذ ان�سمامه اليه من �ساوثمبتون مطلع جانفي 2018، يف �سفقة االإ�سباين  نقوم  اأن  هو  »االأهم  واأ�ساف:  لنا جميعا«،  بالن�سبة  رائعة  مواجهة  �ستكون  �سرنى،  لكن 

 ، يا �سو
دفعا اإ�سافيا خلط دفاعه مع التح�سري ملواجهة قوة هجومية �ساربة يف بر�سلونة يج�سدها مي�سي وزميله الهداف االأوروغوياين غوميز وم�ساركته كبديل �سد بورتو يف اإياب الدور ربع النهائي بعد غيابه منذ تعر�سه لك�رص يف ال�سابق يف /دي�سمرب املا�سي، اجلميع، واأعتقد اأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي متكننا من اأن ندافع ب�سكل جيد«، وياأمل ليفربول يف اأن ت�سكل عودة جو واالأمر ال ميكن اأن يكون مواجهة �سخ�س ل�سخ�س، وال يتعلق االأمر مبواجهة بيني وبني مهاجم بعينه، االأمر دائما هو نحن �سد 

اأف�سل العب لوي�س �سواريز. العامل، ولديهم رمبا  االأف�سل يف  املتقدمة خلو�س مباريات �سهلة ونعرف اأنه علينا ان ن�ستحق مكاننا يف املرحلة التالية«.يف العامل والعديد من الالعبني من حوله، �ستكون مباراة �سعبة، لكن هذا هو دوري اأبطال اأوروبا، ال ت�سل اىل هذه املرحلة وقال غوميز عن مواجهة مي�سي »�ستكون مباراة �سعبة، هم ب�سكل وا�سح من 
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بعد حملة تربعات نوتردام

ملاذا مل يهتم العامل بالرتاث العربي املدمر 
احلريق الهائل الذي دمر كني�ضة نوتردام يف قلب العا�ضمة الفرن�ضية باري�س، لفت الأنظار اإىل مواقع اأخرى هامة منها ما هو مو�ضوع على 

قائمة الرتاث العاملي، وطالها التدمري اأي�ضا، لكنها مل حتظ بنف�س الهتمام العاملي الذي وجدته »نوتردام«.

ق.ث/وكالت

يف احلرب التي مت خو�ضها �ضد 
يف  و«القاعدة«  »داع�ش«  تنظيم 
اأماكن  دمرت  و�ضوريا،  العراق 
اأثرية كثرية، حيث عانت �ضوريا 
املا�ضية  ال�ضنوات  طوال  مثال 
من الدمار الذي طال كثريا من 
الأماكن الأثرية بها، حيث يوجد 
ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  يف 
على  مدرجة  اأثرية  مناطق   6

قائمة الرتاث العاملي.
طال  الذي  التدمري  اأن  ورغم 
مل  ال�ضورية  الأثرية  املواقع 
عاملي  �ضعبي  باهتمام  يحظ 
نوتردام  كني�ضة  يف  حدث  كما 
الأعمال  رجال  من  عدد  وتربع 
اليوم  يف  اإ�ضالحها  لإعادة 
اجلهات  اأن  اإل  للحريق،  التايل 
اليوني�ضكو  مثل  امل�ضوؤولة 
الأمر،  اأثارهم  الآثار  وخرباء 
الدولية  املوؤ�ض�ضة  وحققت 
املهتمة بالتعليم والرتاث يف ما 
يف  ونورد  املواقع،  لهذه  حدث 
التقرير هنا ما قالته اليوني�ضكو 
الرتاثية  والأماكن  تدمر  عن 

املهمة يف �ضوريا.

موؤمتر للمانحني من اأجل 
نوتردام

انتهاء  فرن�ضا،  اأعلنت  اأن  بعد 
كني�ضة  حريق  اإطفاء،  عمليات 
موؤ�ض�ضة  اأطلقت  نوتردام، 
باترميوان«  دو  »فوندا�ضيون 
اخلريية املعنية بحماية الرتاث 
جلمع  عاملية  حملة  الفرن�ضي 
تربعات لإعادة بناء الكاتدرائية 
حتت  من  نوتردام  »لتنه�ش 
من  احلريق  رماد  اأنقا�ش 

جديد«.
اإن  فيلله«  »دويت�ش  وقالت 
يف  انطلقت  للتربع  حمالت 

وتعهد  املتحدة،  الوليات 
الكثريون من جميع اأنحاء العامل 
لتوا�ضل الجتماعي  عرب مواقع 
اثنان  وتعهد  تربعات،  بتقدمي 
يف  الأعمال  رجال  اأغنى  من 

فرن�ضا بتقدمي تربعات.
بينو  هرني  فران�ضوا  وقدم 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ش 
كريينغ املالكة لعالمات جتارية 
لوران  �ضان  واإيف  منها جوت�ضي 
يورو  مليون   100 بقيمة  تربعا 
اأعلن  كما  دولر(  مليون   113(
امل�ضاهم  اأرنو  برنار  امللياردير 
اإل.يف. جمموعة  يف  الرئي�ضي 
تربعه  الفاخرة  لل�ضلع  اإم.اإت�ش 
وقال  يورو.  مليون   200 مببلغ 
املاأ�ضاة  »هذه  بيان  يف  بينو 
الفرن�ضيني  بجميع  تع�ضف 
قيما  يعتنقون  ممن  وغريهم 

روحانية«.
من جانبها تعهدت عمدة باري�ش 
اآن ايدالغو بتخ�ضي�ش 50 مليون 
يورو من ميزانية بلدية العا�ضمة 
وتربعت  الكني�ضة.  بناء  لإعادة 
فران�ش«  دي  »اإل  منطقة  بلدية 
بقيمة  فورية  مب�ضاعدات 
واقرتحت  يورو.  ماليني  ع�رشة 
دويل  »موؤمتر  عقد  ايدالغو  اآن 
بهدف  باري�ش  يف  للمانحني« 
ا�ضتقبال  اأجل«  من  بناء  اإعادة 
جمع  من  و«التمكن  »خرباء« 

اأموال« لهذا الهدف.

تدمر.. نهب 400 قطعة 
اأثرية وتدمري البقية

على  املدرجة  املناطق  اإحدى 
يف  العاملي،  الرتاث  قائمة 
باملكان  حلقت  وقد  �ضوريا، 
معظم  ودمرت  هائلة،  اأ�رشارا 
احلجرية  والتوابيت  التماثيل 
فقد  اليوني�ضكو  وح�ضب 
للت�ضويه  التماثيل  »تعر�ضت 

قطعت  ما  ومنها  والتحطيم، 
على  مرميا  وترك  روؤو�ضه 
مثال  القول  ويكفي  الأر�ش«، 
الأ�ضعد،  خالد  الآثار  عامل  اإن 
املدير الأ�ضبق ملكتب املديرية 
يف  واملتاحف  لالآثار  العامة 
وح�ضية  بطريقة  اغتيل  تدمر، 
امل�ضلّحة  املجموعات  يد  على 

يف اأوت 2015.
ويف تقرير لليون�ضكو عن املكان 
العاملية:«اأن  املنظمة  قالت 
كانت،  ال�ضوري  اجلي�ش  قّوات 
 ،2015 اأيار/مايو   21 حتى 
وتّتخذ  املوقع،  على  ت�ضيطر 
مبا  حلمايته،  الالزمة  التدابري 
اجلماعات  مع  التعاون  ذلك  يف 
من   اأكرث  ل�ضتعادة  املحلية 
من  نُهبت  قد  كانت  حتفة   400
فقدانها  بعد  لكن  املوقع. 
يعد  مل  املوقع،  على  ال�ضيطرة 
لالآثار  العامة  املديرية  باإمكان 
الأ�رشار  توثيق  اإل  واملتاحف 
ودولياً  وطنياً  التوعية  ون�رش 
ب�ضاأن اأهمية املوقع. ف�ضاًل عن 
ذلك، اأوردت التقارير نف�ضها اأّن 
املوقع  من  نُزعت  قد  الألغام 
ب�ضكٍل كبري، لكن غري كامل، واأّن 
البحث عن الكتل املفّخخة ونزع 

الألغام ما زال م�ضتمّرين.
التي  الأ�رشار  التقرير  يوؤّكد 
الأقمار  �ضور  عنها  ك�ضفت 
والفيديوهات  ال�ضناعية 
الرتويجية، ومنها: تدمري متثال 
اأ�ضد اأثينا، وتفجري كّل من معبد 
والعواميد  والقاعة  بعل�ضمني، 
وقو�ش  بل،  مبعبد  املحيطة 
الن�رش، ف�ضاًل عن ثالثة عواميد 
يف �ضارع الأعمدة الرئي�ضي. ومل 
لالآثار  العامة  املديرية  تتمّكن 
اإىل  الو�ضول  من  واملتاحف 
وادي القبور، واملقربة اجلنوبية 
اجلنوبية  واملقربة  الغربية، 
الدمار  حجم  لتقييم  ال�رشقية، 
الأبراج  قبور  داخل  والنهب 
املنطقة  �ضمن  اجلنائزية 
العازلة، كما بّينته �ضور الأقمار 
�ضبتمرب/اأيلول  يف  ال�ضناعية 

2015 ومار�ش 2016.
التي  الأ�رشار  تقييم  وتعّذر 
املعروفة  املماليك  قلعة  طالت 
املعني  الدين  فخر  قلعة  با�ضم 
ب�ضبب  ال�ضور،  خالل  من  اإل 
عدم القدرة على الو�ضول اإليها، 

بح�ضب »اليون�ضكو«.
وي�ضري التقرير اإىل اأّن القلعة تبدو 
يف حالة جّيدة عموما، لكن ميكن 

مالحظة بع�ش الأجزاء املنهارة 
ال�رشقي،  ال�ضمايل  الق�ضم  يف 
ف�ضاًل عن انهيارات ج�ضيمة يف 
كما  ال�رشقي؛  اجلنوبي  الق�ضم 
عند  القنابل  بع�ش  تفجري  مّت 
مدخل القلعة مما دّمر ال�ضالمل 
مع  املدخل.  اإىل  الطريق  يف 
اأّن  اإىل  التقرير  اأ�ضار  ذلك، 
املدينة  اآثار  من  كبرياً  جزءاً 
مثل  �ضليماً،  زال  ما  القدمية 
الروماين،  واملدرج  التيرتابيل، 
والآغورا، واحلّمامات، ومع�ضكر 
امل�ضتقيم،  وال�ضارع  ديوكليتيان، 
املتناثرة  الأجزاء  اأّن  موردا 
قد  التفجريات  نتيجة  اأر�ضاً 
باأعمال  للمبا�رشة  كافية  تكون 
عرب  والتدعيم،  الرتميم 
الأ�ضلية،  بالأجزاء  ال�ضتعانة 
ودومنا احلاجة اإىل عملية اإعادة 
ذلك،  اإىل جانب  اإعمار مطّولة. 
لالآثار  العامة  املديرية  قامت 
واملتاحف، بدعم فريق حمرتف، 
دقيقا  ت�ضويراً  املوقع  بت�ضوير 
كما  متقّدمة،  تقنّية  بوا�ضطة 
بتقنية  م�ضاحياً  ت�ضويراً  اأجرت 
ثالثية الأبعاد ملعبد بل، حمّددًة 
التي  الطارئة  الإجراءات  بع�ش 
يف  ًة  خا�ضّ اّتخاذها،  ينبغي 
املتحف، ناهيك عن اخلطوات 
انهيار  اأّي  للوقاية من  املطلوبة 
يف  الهيكليات  لبع�ش  حمتمل 
تنفيذ  تنوي  وهي  املوقع؛ 
تدمر  يف  املقبلة  اأعمالها 
موؤ�ض�ضات  مع  الكامل  بالت�ضاور 

علمية دولية.

خرباء: التعاطف مع 
حادث نوتردام �ضببه 

الثقل احل�ضاري لباري�س

ا�ضتطلع عدد  »�ضبوتنيك«  راديو 
الأمر،  هذا  ب�ضاأن  الآراء  من 
حيث قال رئي�ش حترير �ضحيفة 

اإن  املرعبي،  علي  العرب،  كل 
حادث  مع  الكبري  التعاطف 
الثقل  اإىل  يرجع  الكاتدرائية 
لباري�ش  القوي  احل�ضاري 
منظمة  لوجود  نظرا  ورمزيتها 
اليون�ضكو بها وحل�ضورها الكبري 
خا�ضة اأنها تتعاطي مع مثل هذه 

امل�ضائل ب�ضكل اإيجابي.
رد  اختالف  اأن  املرعبي  واأكد 
ناجت عن اختالف تعاطي  الفعل 
مع احلدث،  اأنف�ضهم  املواطنني 
ففي الوقت الذي تربع فيه اأثرياء 
مل  الدولرات  مباليني  فرن�ضا 
اأمر مماثل يف العامل  ن�ضمع عن 
العرب  اأثرياء  يلجاأ  بل  العربي 
لإظهار  لفرن�ضا  للتربع  اأي�ضا 
األ   املرعبي  وتوقع  اهتمامهم، 
يوؤثر احلادث �ضلبا على اقت�ضاد 
اإنه  وقال  فرن�ضا،  يف  ال�ضياحة 
اأعداد  زيادة  اإىل  يوؤدي  رمبا 
مب�ضاهدة  الراغبني  ال�ضائحني 

اآثار احلريق.
وقال د.رفيق جري�ش املتحدث 
للكني�ضة  ال�ضابق  الر�ضمي 
حريق  اإن  مب�رش،  الكاثوليكية 
الأول  لي�ش  نوتردام  كاتدرائية 
عمر  اأن  اإل  م�ضريا  نوعه  من 
قرون،   8 يتجاوز  الكاتدرائية 
فرن�ضا،  لكاثوليكية  رمز  وهي 
يف  كربى  اأحداثا  �ضهدت  وقد 

التاريخ الفرن�ضي.
واأكد جري�ش اأنه مت اإنقاذ اجلزء 
وكنوزها  الكني�ضة  يف  الأهم 
ال�ضوك،  اأكليل  واأهمها  الدينية، 
معربا عن اأمله يف تزويد املوقع 
تكرار  متنع  حديثة  باأنظمة 
احلادث م�ضتقبال، وتوقع اأن يتم 
اأن  ب�ضكل ميكن  الكني�ضة  ترميم 

يعيدها اإىل �ضابق عهدها.

ال�ضوري  الأثري  اخلبري  وقال 
تدمر  مدينة  اإن  ال�ضيد،  عالء 
اأقدم بكثري من الكاتدرائية، وهو 

اأثر ل يعو�ش يف تاريخ الإن�ضانية 
احلجم  بهذا  مدينة  لبناء  نظر 
ولكن  اأكرب  ح�ضاري  عمق  له 
لالأ�ضف الرتاث الإن�ضاين تعر�ش 
يف  وماحدث  متتالية  ل�رشبات 
متعمدا  كان  والنمرود  تدمر 
يف  وت�ضبب  ووح�ضيا  وممنهجا 

حزن كبري لالإن�ضانية جميعا.
اأن  اعتقاده  عن  واأعرب 
اأوروبا  يف  تقع  التي  الأحداث 
�ضوء  على  حت�ضل  وباري�ش 
اإعالمي اأكرب فيما مل يتم تقدمي 
دولية   اأو  اإن�ضانية  معونات  اأي 
املحاولت  با�ضتثناء  لتدمر 
اخلبري  واأ�ضار  للرتميم  الرو�ضية 
الأثري اإىل اأن حجم احلريق يف 
ورمبا  مفاجئا  كان  الكاتدرائية 
اإدخال  من  املخاوف  اإىل  يعود 
اإىل  لالإطفاء  احلديثة  التقنيات 
املواقع الأثرية خ�ضية الإ�رشار 
اإعادة  يتعني  اأنه  اأكد  لكنه  بها 
النظر يف اأنظمة احلماية للرتاث 

الإن�ضاين.  
عامر  الأثري  الباحث  وقال 
تق�ضريا  هناك  اإن  الرازق  عبد 
الرتاث  مواقع  على  احلفاظ  يف 
تاأمني  اإىل  داعيا  الإن�ضاين، 
اأماكن  باعتبارها  الأماكن  هذه 
معاملة  ومعاملتها  ا�ضرتاتيجية 
املن�ضاآت ال�ضيادية على اأن تلتزم 
بحمايتها  التنفيذية  ال�ضلطة 
الدفاع  لوزارات  حمايتها  قدر 

واملن�ضاآت احليوية.  
ر�ضالة  املا�ضي  تدمري  اأن  واأكد 
يف  النظر  اإعادة  ويتعني  موجعة 
اأن  اإىل  م�ضريا  احلماية  �ضبل 
اليون�ضكو توجه وت�ضع التزامات 
يتعلق  الأمر  لكن  الدول  على 
وتعاطي  ال�ضلطات  رغبة  مبدى 
موؤكدا  اأثارهم  مع  املواطنني 
برمتها  لالإن�ضانية  ملك  اأنها 
هذا  على  معها  التعامل  ويجب 

امل�ضتوى.
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ال�ضودانية:  »ال�ضخ�ضية  كتابه  يف 
يف  ال�ضادر  الكاملة«،  الأعمال 
امل�ضّورات  دار  عن   2019 مار�ش 
باخلرطوم، يتناول الكاتب ال�ضوداين 
ال�ضخ�ضية  دهب  منري  عمرو 
والتحليل  بال�ضتق�ضاء  ال�ضودانية 
من خمتلف الزوايا مبا ي�ضمل ما هو 
اجتماعي ونف�ضي وثقايف و�ضيا�ضي 

واقت�ضادي وفني وريا�ضي.
األف  يف  �ضدر  الذي  الكتاب  ي�ضم 
عن  الكاتب  اأعمال  كّل  �ضفحة 
نُ�رشت  التي  ال�ضودانية  ال�ضخ�ضية 
خالل ال�ضنوات الع�رش الأخرية، وهي 
�ضتة كتب: »جينات �ضودانية«، »على 
ال�ضودانية«،  ال�ضخ�ضية  حوا�ضي 
الطيب  بني  ال�ضودانية  »ال�ضخ�ضية 
»حلفا  الرتابي«،  وح�ضن  �ضالح 
وال�ضخ�ضية ال�ضودانية«، »من نحن؟ 
و»ال�ضخ�ضية  ال�ضوؤال«،  من  بد  ل 

ال�ضودانية يف عيون �ضفوتها«.

جوانب متعددة
ا�ضتملت الكتب اخلم�ضة الأوىل على 
روؤية املوؤلف عن ال�ضخ�ضية والهوية 

ال�ضودانية من زوايا خمتلفة بح�ضب 
وذلك  عمل،  كل  وتفا�ضيل  عنوان 
مبا ميكن اإدراجه يف اإطار درا�ضات 
ال�ضخ�ضية  اأو  الوطنية  ال�ضخ�ضية 

القومية.
املتعلقة  الأبحاث  كانت  واإذا 
رائجة،  والقومية  الوطنية  بالهوية 
الوطنية  ال�ضخ�ضية  درا�ضات  فاإن 
ذاته  بالقدر  حتظى  ل  والقومية 
اأبعد  لكن دهب يذهب  الرواج،  من 
من ذلك اإىل حيث يقول حول كتابه 
�ضمته  الذي  �ضودانية«،  »جينات 
يتناول  اإنه  الكاملة«  »الأعمال 
ال�ضخ�ضية ال�ضودانية من منطلقات 
اأقرب اإىل اجلانب النف�ضي منها اإىل 
ما  غري  على  الجتماعي  اجلانب 
هو دارج يف الدرا�ضات املماثلة عن 
ال�ضخ�ضيات الوطنية، ل �ضيما تلك 
اأكادميية  خلفيات  من  تنطلق  التي 

بحتة.
تتطلب درا�ضات ال�ضخ�ضية الوطنية 
قدراً من اجلراأة اإذا اأراد الكاتب اأن 
الق�ضية  تلك  ويتناول  جديداً  يقول 
املو�ضوعية،  من  بقدر  املعقدة 

تواجهه  الذي  التحدي  هو  وهذا 
ال�ضخ�ضية  عن  الكاملة  الأعمال 
التي  ال�ضخ�ضية  تلك  ال�ضودانية، 
على  الت�ضّكل  اأتون  يف  تعتمل  ظلت 

امتداد تاريخ ال�ضودان الطويل.
الأوىل  اخلم�ضة  الكتب  مقابل 
دهب  قام  الكاملة،  الأعمال  �ضمن 
»ال�ضخ�ضية  الأخري  الكتاب  يف 
�ضفوتها«  عيون  يف  ال�ضودانية 
خم�ش  من  اأكرث  اآراء  با�ضتطالع 
�ضودانية  �ضخ�ضية   )25( وع�رشين 
وال�ضيا�ضة  الفكر  يف  بارزة 
والفن  والقت�ضاد  والدبلوما�ضية 
بدلوه  منها  كّل  ليديل  والريا�ضية 
من  ال�ضودانية  ال�ضخ�ضية  حول 
ك�ضخ�ضية  العملية  جتربته  خالل 
جوانب  من  بعينه  جانب  يف  عامة 

حياة املجتمع ال�ضوداين.
امل�ضتطلعة  ال�ضخ�ضيات  بني  ومن 
عبد  الراحل  ال�ضوداين  الرئي�ش 
ورئي�ش  الدهب،  �ضوار  الرحمن 
املهدي،  ال�ضادق  الأ�ضبق  الوزراء 
من�ضور  والدبلوما�ضي  واملفكر 
املكي  حممد  وال�ضاعر  خالد، 

مهدي،  علي  والفنان  اإبراهيم، 
واملو�ضيقار حممد وردي.

مرجع
واإذ يتوجه الكتاب اإىل القراء ب�ضفة 
عامة، فاإنه يعني اأي�ضاً ب�ضفة خا�ضة 
ال�ضخ�ضية  بدرا�ضة  املهتم  الباحث 
ال�ضودانية، ويف الوقت نف�ضه ميكن 
مرجعاً  بو�ضفه  الكتاب  اإىل  النظر 
ال�ضخ�ضية  بدرا�ضات  للمهتمني 
على  القومية  وال�ضخ�ضية  الوطنية 

امتداد العامل العربي.
املكتبة  اإىل  اإ�ضافة  الكتاب  يُعد 
الذي  املجال  هذا  يف  العربية 
القراء  اإىل  الباحثون  به  توّجه  قلّما 
الأكادميية،  الدرا�ضات  اإطار  خارج 
من  كان  وا�ضع  بحثي  جمال  وهو 
العربي  امل�ضتوى  على  رواده 
حمدان،  جمال  امل�رشي  املفكر 
العراق،  من  الوردي  علي  والدكتور 
اأبو  اإبراهيم  حممد  والربوفي�ضور 
ل  متثياًل  ال�ضودان،  من  �ضليم 

ح�رشاً.
ق.ث

الأمريكية  اأطلقت �رشكة »مارفل« 
لكل  حتذيرا  امل�ضورة،  للق�ض�ش 
معجبيها حول العامل، قبل اأيام من 
من  والأخري  الرابع  اجلزء  عر�ش 
دور  يف  »اأفنجرز«  اأفالم  �ضل�ضلة 

العر�ش ال�ضينمائي.
فيلم  خمرجو  وطالب 
 ،»Avengers: Endgame«
رو�ضو،  وجو  اأنتوين  ال�ضقيقان 
عرب  »مارفل«  �ضاركته  بيان،  يف 
التوا�ضل  مواقع  على  ح�ضاباتها 
�ضي�ضاهدون  من  كل  الجتماعي، 
الفيلم، بعدم حرق اأحداثه ملن مل 

ي�ضاهده بعد.
البيان:  »مارفل« يف  وقال ملعجبو 
خالل  الفيلم  ت�ضاهدون  »عندما 
حترقوا  فال  املقبلة،  الأ�ضابيع 
لأنكم  وذلك  لالآخرين،  اأحداثه 
لهذا  تتعر�ضوا  اأن  يف  ترغبوا  لن 
املوقف«،واختتم ال�ضقيقان رو�ضو 
�رشير  وهو  »ثانو�ش«  باأن  البيان، 

يطالب  مازال  ال�ضابق،  اجلزء 
ال�ضمت  بالتزام  »مارفل«  معجبي 
 Avengers:« فيلم  و�ضيطرح 
يف  عامليا   »Endgame
اأفريل   24 من  ابتداءا  ال�ضينمات، 

اجلاري.
من  كبري  عدد  بطولة  من  والفيلم 
داوين  روبرت  هم  هوليوود،  جنوم 
جونيور يف دور »الرجل احلديدي«، 
اأمريكا(  )كابنت  اإيفانز  وكري�ش 
)الأرملة  جوهان�ضون  و�ضكارليت 
هم�ضوورث  وكري�ش  ال�ضوداء( 
)هالك(  روفالو  ومارك  )ثور( 
وكري�ش  النملة(  )الرجل  راد  وبول 
وانتهت  اأول�ضون  واإليزابيث  برات 
اأفالم  من  الثالث  اجلزء  اأحداث 
 Avengers:« بعنوان  »اأفنجرز«، 
Infinity War« بتال�ضي غالبية 
الأبطال اخلارقني ب�ضورة جمهولة 
لـ  مواجهتهم  بعد  مف�رشة،  وغري 

»ثانو�ش«.

ا�ضتق�ضاء وحتليل متعدد الزوايا

ال�سخ�سية ال�سودانية.. الأعمال الكاملة
قبل طرحه يف دور ال�ضينما

حتذير عاملي من "مارفل"ب�ساأن اجلزء 
الأخري من "اأفنجرز" 
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الذكرى ال�شنوية الثامنة ع�شر 
ملجزرة )قانا( الوح�شية

عندما �شاأل طلبة جامعة ديرتويت الأمريكية يف اأيار العام 2000 م �شمعون برييز عن 
م�شوؤوليته يف جمزرة قانا اأجابهم حمماًل الأمم املتحدة م�شوؤولية املجزرة , واأنكر وجود 

اأي تقرير لالأمم املتحدة يحمل اإ�شرائيل امل�شوؤولية عنها واكتفى بتقرير وزارة اخلارجية 
الأمريكية الكاذب الذي براأ اإ�شرائيل من املجزرة .

الدكتور غازي ح�شني

ال�صحفي  م�ؤمتره  يف  واأجاب   
على �ص�ؤال جريدة ديرتويت ني�ز 
قائاًل :«ما ح�صل يف حادثة قانا 
جرى التحقيق فيه من قبل وزارة 
,ووجدوا  الأمريكية  اخلارجية 
يف  خمطئة  غري  اإ�رسائيل  اأن 
جريدة  �صاحب  و�صاأله  قانا. 
احلاج  نهاد  الأمريكي«  »العربي 
املتحدة  الأمم  :«تقرير  وقال 
مغاير على ما يبدو لتقرير وزارة 
ملا  ومغاير  الأمريكية  اخلارجية 
يف  املتظاهرين  بني  .اإن  تق�ل 
يف  قتال  طفلني  والد   , اخلارج 
قانا يحمل�نك م�ص�ؤولية املجزرة 
.ماذا تق�ل له؟« . فاأجاب برييز 
الأمم  من  تقرير  اأي  اأر  :«مل 
,الأمم  تق�ل  ما  يدعم  املتحدة 
يكن  مل  ب�صيء  قامت  املتحدة 
من واجبها القيام به ,اأنا مل اأعط 
اأي  اأرى  ,ومل  بالق�صف  الأوامر 
تقرير من الأمم املتحدة يحمل 

اإ�رسائيل امل�ص�ؤولية.«
برييز  حما�رسة  خالل  وقف 
الطفلني  والد  البيطار«  »حيدر 
البيطار  وهادي  املح�صن  عبد 
طفلني  والد  »اأنا   : برييز  و�صاأل 
اأمرت  فلماذا  قانا  يف  ا�صت�صهدا 
الدولية  الق�ات  مقر  ب�رسب 
 )800( ب�ج�د  تعلم  واأنت  هنالك 
؟«  املخيم  اإىل  جلاأوا  مدين 
قاتاًل  ل�صت  »اأنا   : برييز  فاأجابه 

ول ا�صتمتع بقتل احد.«
مق�لة  برييز  كذب  اثبت  وهكذا 
�ص�بنهاور  الأملاين  الفيل�ص�ف 
اأ�صاتذة  اليه�د  »اإن   : قال  الذي 
وزعم   ». الكذب  فن  يف  كبار 
جمرم احلرب برييز اأن اإ�رسائيل 
حقها  ممار�صتها  �ص�ى  تفعل  مل 

يف الدفاع عن النف�س.
والأحداث  ال�صن�ن  م�صت 
ويّف  �رسيك  برييز  اأن  واثبت 
و�صاتيال  �صربا  �صفاح  ل�صارون 
خميم  على  اله�ل�ك��صت  يف 
جنني والبلدة القدمية يف نابل�س 

وبالأخ�س حارة اليا�صمينة.
- فما هي احلقيقة عن م�ص�ؤولية 

�صمع�ن برييز عن جمزرة قانا؟
 18 ظهر  بعد  الثانية  ال�صاعة  يف 
 « 1996 ويف خ�صم حرب  ني�صان 
اأ�صعلها  التي   « الغ�صب  عناقيد 
اإنهار  ال�صقيق  لبنان  على  برييز 
الن�صطارية  القذائف  من  وابل 
الط�ارئ  ق�ات  مقر  على 
الأمم  علم  يرفع  الذي  الدولية 
املتحدة بعد اأن جلاأ اإليه املئات 
وال�صي�خ  والن�صاء  الأطفال  من 
اجلي�س  وح�صية  من  حلمايته 
وتعط�صه  وبربريته  الإ�رسائيلي 

املدنيني  وقتل  الدماء  ل�صفك 
ربع  من  اأقل  وبعد   , الأبرياء 
اإىل  منهم   )107( حت�ل  �صاعة 
ي�صعب  حمرتقة  وجثث  اأ�صالء 

جداً متييز اأ�صحابها.
الأمم املتحدة :املجزرة 

متعمدة ولي�شت خطاأ تقنيًا.

اأجرى اجلرنال فرانك فان كابني 
الأمم  يف  الع�صكري  ,امل�صت�صار 
يف  ر�صمياً  حتقيقاً  املتحدة 
م�قع املجزرة ورفعه اإىل الأمني 
فيه«  لالأمم املتحدة وجاء  العام 
اأن يك�ن ق�صف قاعدة  ا�صتحالة 
نتيجة  جمرد  قانا  يف  الي�نيفيل 
اأو اإجرائي فادح كما  خطاأ تقني 
اجلي�س  يف  م�ص�ؤول�ن  ذلك  ادع 
امل�صت�صار  واأ�صار   ». الإ�رسائيلي 
يف  املتحدة  لالأمم  الع�صكري 
يك�ن  اأن  احتمال  اإىل  تقريره 
م�ص�ؤول�ن يف اجلي�س الإ�رسائيلي 
هم يف مركز من م�صت�يات القيادة 
مت�رطني باإ�صدار الأوامر بق�صف 
يعلم�ن  كان�ا  التي  القاعدة 
املدنيني  من  املئات  تاأوي  اأنها 
تقرير  ن�رس  واأغ�صب  العزل. 
واأزعج  اإ�رسائيل  املتحدة  الأمم 

ال�ليات املتحدة الأمريكية.
كان اجلي�س الإ�رسائيلي يعلم علم 
اليقني ب�ج�د مئات املدنيني يف 
قانا  يف  املحتدة  الأمم  مقر 
يف  كعادتهم  �صباطه  كبار  ولكن 
اأعلن�ا  احلقائق  وت�ص�يه  الكذب 
لعدم  بالت�ص�يب  اأخطئ�ا  اأنهم 
بدون  ا�صتطالع  طائرة  وج�د 
طيار لت�ص�يب اأهداف املدفعية 
بدقة. ولكن اأحد عنا�رس الق�ات 
للفيدي�  �رسيطاً  اأظهر  الدولية 
يبني ب��ص�ح القذائف الإ�رسائيلية 
وهي تنفجر يف ال�قت نف�صه الذي 
كانت حتلق فيه طائرة ا�صتطالع 
اإ�رسائيلية يف اجل� . واأعلن برييز 
,رئي�س ال�زراء اآنذاك اأن اجلي�س 
علم  على  يكن  مل  الإ�رسائيلي 
الأمم  مركز  يف  مدنيني  ب�ج�د 
ايل�ن  م��صعي  اأن  اإل  املتحدة 
الع�صكرية  ال�صتخبارات  ,رئي�س 
ب�ج�د  علم�ا  �صباطه  اأن  قال 

املدنيني يف املركز.
الأمريكية  الإدارة  مار�صت 
العام  �صغ�طاً هائلة على الأمني 
غايل  بطر�س  املتحدة  لالأمم 
املجزرة  التقرير عن  ن�رس  لعدم 
على  اأ�رس  العام  الأمني  ,ولكن 
التقرير  ,وك�صف  التقرير  ن�رس 
اإ�رسائيل  علم  بجالء  الدويل 
واأن  املقر  يف  املدنيني  ب�ج�د 
عن  دمره  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
اخلطاأ  طريق  عن  ولي�س  عمد 
احرتاف  بجالء  يظهر  وبالتايل 

والتربيرات. الكذب  اإ�رسائيل 
يف  والعراقة  اجلماعية  والإبادة 
الإجرام ويف الكذب للتغطية على 

املجازر التي ترتكبها.
ال�ح�صية  قانا  جمزرة  وتندرج 
التي يتحمل م�ص�ؤوليتها برييز يف 
اإطار ا�صتمرار اإ�رسائيل بارتكاب 
املدنيني  اجلماعية جتاه  الإبادة 
فعل  كما  متاماً  العزل  العرب 
جمرم احلرب �صارون و برييز يف 
و  و�صاتيال  قبية ويف �صربا  قرية 
اإذ قتل�ا املئات من  خميم جنني 
املخيم  وح�ل�ا  الفل�صطينيني 
اإىل ركام ومقابر جماعية ونقل�ا 
ع�رسات اجلثث يف �صاحنات اإىل 
مقابر �رسية خارج املخيم ومنع 
ال�صحفيني  اليه�د  املجرم�ن 
ط�يلة  فرتة  املخيم  دخ�ل  من 
يظهر بجالء  .وهكذا  الزمن  من 
الإبادة  اأي  اله�ل�ك��صت  اأن 
دائمة  ر�صمية  �صيا�صة  اجلماعية 
وحتى  تاأ�صي�صها  منذ  لإ�رسائيل 
الي�م وجزء ل يجزاأ من العقيدة 
والتلم�د  الت�راة  التي دونها كتبة 
�صهي�ن  حكماء  وبروت�ك�لت 
العربي  ال�طن  على  لل�صيطرة 
ولل�صيطرة  الفرات  اإىل  النيل  من 
ج�هر  واأ�صبحت   . العامل  على 
و�صيا�صة  اليه�دية  الأيدي�ل�جية 
ال�صهي�ين  للكيان  دائمة  ر�صمية 
العربي  ال�صعب  مع  التعامل  يف 
الأمة  اأبناء  وبقية  الفل�صطيني 

العربية.
اأن  املتحدة  الأمم  تقرير  اأكد 
ملقر  املدفعية  ق�صف  قرار 
الق�ات الدولية مت بناء على اأذن 
للجي�س  ال�صمالية  القيادة  من 

الإ�رسائيلي.
الرتبية الإرهابية 

والعن�شرية للجي�ش 
الإ�شرائيلي

هاعري  ك�ل  جملة  ن�رست 
خم�س  مع  مقابلة  الإ�رسائيلية 
قانا  جمزرة  يف  �صارك�ا  جن�د 
املتحدة  الأمم  مقر  وتدمري 
الإرهابية  الرتبية  اأظهرت 
الدماء  �صفك  وحب  والعن�رسية 
املتغلغلة  واإبادتهم  العرب  وقتل 
وال�صباط  اجلن�د  اأو�صاط  يف 
الإ�رسائيلي.واأكدوا  اجلي�س  يف 
على  اآ�صفني  غري  اأنهم  اخلم�صة 
اأن  ,قائلني  قانا  جمزرة  ارتكاب 
من  جمم�عة  اإل  لي�ص�ا  القتلى 
العرب ) الأوبا�س( .وبالتايل ظهر 
الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأن  بجالء 
الدم  �صفك  على  يعي�س  وح�س 
العربي ويقتات من حلم الأطفال 
وعن�رسي  همجي  جي�س  ,وه� 
يعي�س  ل  واإرهابي  وا�صتعماري 

وغذاوؤه  الدم  وعلى  بالدم  اإل 
�رسح  العربي.  اللحم  الطبيعي 
ارتكاب  يف  ا�صرتك  جندي 
اأن  املذك�رة  للمجلة  املذبحة 
ق�صفت  الذي  املدفعية  اآمر 
جمم�عته قانا قد قال لعنا�رسه 
املقرر  ق�صف  من  دقائق  بعد 
اأم  العرب  زاد  �ص�اء  اأنه  الدويل 
 , �صيان  فالأمر  واحداً  نق�ص�ا 
اآمر مرب�س  اأن  واأ�صاف اجلندي 
رماة  »اأننا  لنا  قال  املدفعية 
كذلك  نبقى  اأن  وعلينا  ماهرون 
العرب  من  ماليني  هناك  واإن 
جندي  وقال   .  « حال  اأي  على 
امل�قع  قائد  اأن  للمجلة  اآخر 
و  ب�اجبنا  قمنا  اأننا   « لنا  قال 
اأننا ممتازون واأن الأمر ل يتعلق 
تعبري   ( عراب��صيم  من  باأكرث 
عربي عن�رسي يق�صد منه اإهانة 
العرب ( واعرتف �صباط اجلي�س 
قتل  تعمدوا  باأنهم  الإ�رسائيلي 
وتدمري  املدنيني  من  املزيد 
القت�صادية  البنى  من  املزيد 
حرب  اأهداف  لتحقيق  لبنان  يف 
اإرادة  وقهر  الغ�صب  عناقيد 
ال�رسوط  واإمالء  اللبناين  ال�صعب 

على حك�مته.
الرئي�ش الأمريكي عاقب 

الأمني العام لالأمم املتحدة 
لن�شره التقرير الأممي

خ�صم  يف  برييز  اعرتف 
اجلي�س  م�ص�ؤولية  ح�ل  اجلدل 
وحتمل  املجزرة  عن  و�صباطه 
النظري  منقطعة  وب�قاحة  علناً 
ال�قت  امل�ص�ؤولية عنها و�صن يف 
الأمم  على  عنيفاً  هج�ماً  نف�صه 
الذي  التقرير  لن�رسها  املتحدة 
اأظهر م�ص�ؤولية اإ�رسائيل الكاملة 
اإ�رسائيل  وحملت  ارتكابها,  عن 
م�ص�ؤولية  قانا  جمزرة  �صهداء 
مقر  داخل  وج�دهم  »جرمية« 

الق�ات .
»بيل  الأمريكي  الرئي�س  وعاقب 
لالأمم  العام  الأمني  كلنت�ن« 
على  غايل  بطر�س  املتحدة 
بعدم  اأوامره  تنفيذ  ع�صيانه 
اإعادة  ورف�س  التقرير  ن�رس 
عن  واأبعده  ثانية  مرة  انتخابه 
لإر�صاء  الدولية  املنظمة  رئا�صة 
اأي�صاً  واأعلن  اليه�دي  الل�بي 
اأنها  النظري  منقطعة  ب�قاحة 
التي  الأخطاء  ن�ع  من  خطاأ   «
احلروب  اأيام  يف  دائماً  حت�صل 
ورد  كما  متعمداً  عماًل  ولي�صت 
يف تقرير الأمم املتحدة » وبرر 
الرئي�س الأمريكي كلنت�ن جمزرة 
الغ�صب  عناقيد  وحرب  قانا 
ب��س  الرئي�س  فعل  كما  متاماً 
ال�صعب  على  اله�ل�ك��صت  وبرر 

اأن   »: كلنت�ن  وقال  الفل�صطيني 
الدفاع  يف  احلق  لالإ�رسائيليني 

عن اأنف�صهم ».
 وهكذا يظهر كذب ونفاق روؤ�صاء 
الأمريكية  املتحدة  ال�ليات 
حق�ق  احرتام  يف  بالت�صدق 
وقرارات  ومبادئ  الإن�صان 
,وتظهر  الدولية  ال�رسعية 
لديهم  املعايري  ازدواجية 
لالإبادة  العرب  يتعر�س  عندما 
امل�قف  ويظهر  اجلماعية, 
الإ�رسائيلي كعادة اليه�د بالكذب 
الكذب  بالإ�رسار على  والت�صليل 

وال�صتهتار بالب�رسية جمعاء.

جمزرة قانا اأكرث وح�شية من 
املجازر النازية

ووح�صية  وهمجية  فظاعة  تف�ق 
ووح�صية  فظاعة  قانا  جمزرة 
ارتكبت  جماعية  مذبحة  اأي 
العامل  بقاع  من  بقعة  اأية  يف 
جرائم  تف�ق  خا�س  وب�صكل 
فاملجزرة   . اأوروبا  يف  النازية 
الإ�رسائيلي  اجلي�س  ارتكبها 
الن�صطارية  القنابل  باأحدث 
�صد  وت�صميم  عمد  �صابق  عن 
من  هرب�ا  و�صي�خ  ون�صاء  اأطفال 
العدوانية  اإ�رسائيل  جحيم حرب 
اإىل  وجلاأوا  لبنان  وطنهم  على 
.وارتكبت  الدولية  الق�ات  مقر 
اإ�رسائيل املجزرة يف ظل وج�د 
و  وامل�اثيق  العه�د  من  العديد 
حترم  التي  الدولية  التفاقات 
عليها  وتعاقب  اجلماعية  الإبادة 
وتعتربها من اأفظع اجلرائم �صد 
م�ج�دة  تكن  ومل   , الإن�صانية 
جمزرة  وارتكبت  النازية  اإبان 
يف  العرب  اعتماد  بعد  قانا 
م�ؤمتر  ويف  الثانية  فا�س  قمة 
كاإ�صرتاتيجية  ال�صالم  مدريد 
والقيادة  م�رس  وقعت  اأن  وبعد 
اتفاقات  والأردن  الفل�صطينية 
الإذعان يف كمب ديفيد و اأو�صل� 
املجزرة  واأثبتت  عربة.  ووادي 
قبلها  التي  اجلماعية  واملجازر 
الإبادة  متار�س  اإ�رسائيل  اأن 
ك�صيا�صة  للعرب  اجلماعية 
ر�صمية ودائمة وم�صتمرة ومهما 
اتفاقيات  من  معها  العرب  وقع 

ومعاهدات .
عن  الأمريكي  الدفاع  وجاء 
الإحتاد  دول  و�صمت  املجزرة 
اإ�رسائيل على  لي�صجع  الأوروبي 
اجلماعية  الإبادة  يف  امل�صي 
الدويل  ال�صمت  واأعترب  للعرب. 
عار  لطخة  املجزرة  على 
التي  الغربية  الدول  جبني  يف 
وحق�ق  باحل�صارة  تت�صدق 
ت�جب  قانا  الإن�صان.فمذبحة 
والإدانة  ال�صجب  وتفر�س 

وال�صتنكار والعقاب وتندرج يف 
الإ�رسائيلي  اله�ل�ك��صت  اإطار 
الر�صمي  العرب والإرهاب  جتاه 
العزل  املدنيني  جتاه  املنظم 
الإرهابي  بجرمية  يذكّر  مما   ,
اغتال  الذي  �صامري  اإ�صحاق 
الك�نت  املتحدة  الأمم  و�صيط 

برنادوت .
جمرد  تكن  مل  قانا  جمزرة  اإن 
تقني  خطاأ  جمرد  اأو  �صدفة 
يف  جهل  اأو  الهدف  حتديد  يف 
واإمنا  فيه  املت�اجدين  معرفة 
جرمية نكراء خطط لها اجلي�س 
رئي�س  مب�افقة  الإ�رسائيلي 
وبالتايل  برييز,  �صمع�ن  ال�زراء 
احلك�مة  تتحمل  جرمية  فهي 
الكاملة  امل�ص�ؤولية  الإ�رسائيلية 
حماكمة  وج�ب  وتق�صي  عنها 
ال�صباط  وحماكمة  برييز 
اأمام  نفذوها  الذين  واجلن�د 
الدولية  اجلنائية  املحكمة 
واإجبار  احلرب  ملجرمي 
التع�ي�صات  دفع  على  اإ�رسائيل 
واحلك�مة  ال�صحايا  لعائالت 
مببادئ  اأ�ص�ة  اللبنانية 
يف  تر�صخت  التي  التع�ي�صات 
الأملانية  التع�ي�صات  اتفاقية 
ليه�د العامل ولإ�رسائيل .و تبني 
اأن« رجل ال�صالم »�صمع�ن برييز 
اأ�صالفه  عن  وح�صية  يقل  ل 
و  ديان  الإ�رسائيليني  ال�صفاحني 
وباراك  �صارون  و  بيغن  و  رابني 
اأب�صع  من  قانا  جمزرة  تعترب  ,و 
وح�صية  واأكرث  احلرب  جرائم 
احلرب  جرائم  من  وهمجية 

النازية.
اإن املجتمع الدويل الذي عاقب 
النازيني على جرائمهم ل يج�ز 
ول  مبكيالني  يكيل  اأن  اأبداً 
واجلي�س  اإ�رسائيل  قادة  يعاقب 
الإ�رسائيلي على جرائمهم جتاه 
يعاقبهم  اأن  يجب  بل   , العرب 
على  النازيني  عاقب  كما  متاماً 
مكانة املفاهيم  واملبادئ التي 
وامل�اثيق  العه�د  يف  تر�صخت 

الدولية.
اأننا لن نرتاح ولن يهداأ لنا �صمري 
خطط�ا  الذين  مبحاكمة  اإل 
والنتقام  قانا  جمزرة  ونفذوا 
النكراء  جرميتهم  على  منهم 
واإجبار اإ�رسائيل على عدم تكرار 
مثلها واإلزامها بدفع التع�ي�صات 
اأكدت  ال�صحايا.  عائالت  اإىل 
جمزرة قانا جمدداً اأن اإ�رسائيل 
للعرب  الأ�صا�صي  العدو  هي 
والي�م  بالأم�س  امل�صلمني  و 
وغداً وما دامت م�ج�دة , لأنها 
الأمة  ج�صد  يف  خبيث  �رسطان 
والإن�صانية  والإ�صالمية  العربية 

جمعاء.
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الروائي اجلزائري عمارة خلو�ص يف حوار خا�ص مع "الو�شط"

" الإبداع  ال�شعبي  احلراك  يحرر  اأن  " اأمتنى 
.              انتظروين يف رواية جديدة عن اجلزائر يف اخلريف القادم

انفردت يومية »الو�شط » بحوار خا�ص مع الروائي اجلزائري املغرتب عمارة خلو�ص الذي اأ�شمع �شوته للعامل بروايته  الثانية يف م�شواره  
املو�شومة بـ »كيف تر�شع من الذئبة دون اأن تع�شك« و التي لقيت �شهرة  عاملية حيث ترجمت اإىل لغات عديدة  وهذا ما يربز خ�شو�شية هذا 

العمل االأدبي  الذي حول اإىل فيلم �شينمائي اإيطايل، مما يثبت  باأن اجلزائر  متتلك اأرمادة من املبدعني وخلو�ص  واحد من هوؤالء  

حاوره: حكيم مالك  

الراية  ت�رشيف  يف  �ساهم  فلقد 
الوطنية يف املحافل الدولية ويف 
الثقافية  التظاهرات  خمتلف  
الدولية  كاملعار�ض  والأدبية 
ا�سمه  لي�سجل  للكتاب  الكربى 
لئحة  على  ذهب  من  باأحرف 
الأدباء اجلزائريني الذين خدموا 
تفان ،مما  بكل  الأدب اجلزائري 
للأدب  �سفري  اأح�سن  يجعله 
العاملي عرب عوا�سم العامل ،فلقد 
اأتاح هذا الروائي  للقارئ الكوين  
اجلزائرية  الب�سمة  معرفة  من 
املتفردة  والتي  كانت منبثة يف 
الرامزة  والتي   اأعماله  خمتلف 
للهوية والأ�سالة اجلزائرية ،التي 
تطرقنا  فلقد   ، بها  ملتزما  بقي 
من خلل هذا اللقاء ال�سيق الذي 
الإيطايل  الثقايف  املركز  مت  يف 
تناول  اإىل  العا�سمة    باجلزائر 
ق�سايا ال�ساعة من خلل الغو�ض 
التي هو  يف  م�ساريعه الإبداعية 
م�ستقبل   لها  التح�سري  ب�سدد 
وا�سعا  اإقبال   تلقى  اأن  راجني 
فتحقق جناحا  القراء  من طرف 

كباقي رواياته ال�سابقة.

عن  حدثنا  بداية، 
باملركز  االأخرية  م�شاركتك 
باجلزائر  االإيطايل  الثقايف 

العا�شمة؟

باملركز  الأخرية  م�ساركتي  
باجلزائر  الإيطايل  الثقايف 
تقدمي  اإطار  يف  تندرج  العا�سمة 
روايتي الثانية »كيف تر�سع الذئبة 
دون اأن تع�سك »التي ترجمت اإىل 
من�سورات  عن  الإيطالية  اللغة 
مرة  ،فلأول  باجلزائر  الربزخ 
ين�رش فيها كتاب بـاللغة الإيطالية 
جزائري  لنا�رش  و  اجلزائر  يف 

الربزخ  من�سورات   يف  واملتمثل 
الرواية  لهذه  الأ�سلي  والن�ض   ،
 2006 �سنة  اإيطاليا  يف  ن�رش  قد 
لغات  ثماين  اإىل  ترجمت  ولقد 
 ، ،الإجنليزية  الفرن�سية  وهي 
،الهولندية  ،الإ�سبانية  الأملانية 
واليابانية  الدامناركية   ،
والأمازيغية ،كما حولت اإىل فيلم 
احلقيقة  ،ويف  اإيطايل  �سينمائي 
يف  الكتاب   هذا  ي�ستخدم  
الوليات املتحدة الأمريكية ويف 
اأ�سرتاليا والعديد من دول العامل  
ككتاب لتعليم اللغة الإيطالية لأنه 
املعاين  من  الكثري  على  يحتوي 
بالثقافة  اخلا�سة  واملراجع 
الرواية  و   ، الإيطالية  واللغة 
وال�سيا�سة  بال�سينما  تطفح  
مت  طريقها   فعن  والقت�ساد  
التحدث عن اإيطاليا وهو مدخل 
البلد  لت�سهيل عملية معرفة هذا 
،وتتمثل امل�ساألة الثانية يف حتفيز 
الإيطالية  اللغة  تعلم  الطلبة على 
اأن  �سيكت�سفون من خللها  حيث 
مهاجر  احلقيقة   يف  هو  الكاتب 
يتجاوز  ل  وعمره  اإيطاليا  اإىل 
25 �سنة ، فتعلم الإيطالية واأبدع 
اأنهم  اأي�سا   يربز  ما  وهذا  فيها، 
الإيطالية  يتعلموا  اأن  ي�ستطيعون 
املغزى   هو  فهذا  فيها  ويبدعوا 
مرجعا  الكتاب  هذا  اعتماد  من 

للتعلم .

احلراك  من  موقفك  ما 
ككاتب  اجلزائر  يف  ال�شعبي 

وكمثقف؟

ال�سعبية  الثورة  مع  طبعا  اأنا 
مل�سته  ما  وهذا  ثروة  واأعتربها 
كان  املا�سية  ال�سنوات  خلل 
هناك نوع من اخلوف من طرف 
ال�سعب اجلزائري ،وطبعا ال�سلطة 
ابتزاز  من  متكنت  اأنها  ظنت 

اإذا   ، ال�سوداء  بالع�رشية  ال�سعب 
جزائر  ف�ستكون   التغيري   اأرادوا 
الت�سعينات اأو �ستكون مثل �سوريا 
امل�سريات  فخلل  وعليه  وليبيا، 
اأكرث   اأنه  ال�سعب   اأثبت  ال�سلمية  
وح�سارية  �سلمية  واأكرث  حت�رشا 
لل�سلطة  تكون  اأن  فقط  ،واأمتنى 
الراهن  للو�سع  الإدراك  من  نوع 
ل  ال�ستفزازات  اأن  ،خ�سو�سا 
اأو  امل�ستقيم   الطريق  اإىل  توؤدي 
من  ،فاأنا  املاآزق  من  اخلروج 
هذه  حققته  مبا  �سعيد  جهتي 
بامل�ستقبل  خريا  ومتفائل  الثورة 
جل  �ستلبى  الأقل  على  ،لأنه  
ال�سعب اجلزائري برمته  مطالب 
اأ�سحى  املثقف   فاإن  وب�رشاحة 
جزءا ل يتجزاأ من ال�سعب  وعلى 
اأن  اجلزائريني   املثقفني  هوؤلء 
يبقوا على الت�سامن  مع ال�سعب.

جديدة  م�شاريع  هناك  هل 
تر�شع  »كيف  لرتجمة 
اإىل  تع�شك  اأن  دون  الذئبة 

بقية اللغات؟

العمل  هذا  ترجم  الآن  حد  اإىل 
،فلقد  لغات   ثماين  اإىل  الروائي 
هذه  لرتجمة  طلب  هناك  كان 
ال�سينية،  اللغة  اإىل  الرواية 
الكثري  يعرفه  ل  الذي  وال�سيء 
من القراء اأن  ال�سينيني يفر�سون 
لرتجمة   والنا�رشين  الكتاب  على 
حرية  لهم  يكون  اأن   اأعمالهم  
الأ�سلي  الن�ض   يف  الت�رشف 
يتم  فيه مقاطع  كانت  اإذا  مبعنى 

برتها فيتم ذلك.

الثانية  روايتك  متيز  �شر  ما 
الذئبة  من  تر�شع  »كيف 

دون اأن تع�شك«؟

يف روايتي الثانية حاولت اأن اأبرز 

اأجنبي  بلد  اإىل  املهاجر  حياة 
مع  بلغته  الأخري  هذا  ومت�سكه 
العامل  ولغات  لثقافات  تفتحه 
فلقد اأحتدث يف هذه الرواية عن 
حياتي يف روما باإيطاليا  و�سلطت  
الرواية  هذه  خلل  من  ال�سوء 
بـ  »يف كيف تر�سع من  املعنونة 
على  تع�سك«؟  اأن  دون  الذئبة 
اجلانب الإيجابي حلياة املهاجر 
يف ديار الغربة  اأين يرتك عائلته 
وبلده ليهاجر اإىل بلد اآخر ويتكلم 
يعرف  ول  لغته  عن  مغايرة  بلغة 
الذي  البلد  هذا  يف  اأحد   اأي 
يتاأقلم  اأن  بعد  ولكن  اإليه  هاجر 
مع املجتمع يتيح له معرفة اأ�سياء 
متكنه  والتي  له   بالن�سبة  مفيدة 
الأم  وبلده  وطنه  اإىل  العودة  من 
يوجد  التي  (باملنفعة  )اجلزائر 
اللغة  تعدد   مع  ثقايف  تنوع  فيها 
بلهجاتها  والأمازيغية  العربية 
وال�ساوية  القبائلية  املختلفة  
والرتقية واملزابية  حيث جتمعهم 
كعمريو�ض  وال�سهداء  اجلزائر 
فلقد    ، وغريهم  احلوا�ض   و�سي 
�ساحات  يف  دماوؤهم   امتزجت 
ت�سحياتهم   ،لت�ساهم   الوغى 
املباركة  التحريرية  الثورة  يف 
مما  اليوم،    جزائر  تاأ�سي�ض  يف 
احلرية  حتقيق   عنه  متخ�ض 
جتمعنا  فاليوم  لذا  وال�ستقلل  
دون   الوطنية  والوحدة  الأخوة 

جهوية اأو عن�رشية اأو فئوية.  

الثقايف  الواقع  ترى  كيف 
اجلزائري يف ظل التغيريات 

الراهنة؟

هو جزء من هذا الثورة واحلراك 
ماذا  ننتظر  ونحن  ال�سعبي 
والأ�سابيع  الأيام  عنه  �ستتمخ�ض 

القادمة، وال�سيء الأهم هو ك�رش 
يتحرر  اأن  واأمتنى  اخلوف  جدار 
الإبداع وتكون رواية جديدة ون�ض 
 ، جديد  وفيلم  جديد  م�رشحي 
واأنا  جديدا  مناخا  منلك  فنحن 
م�ساريع  ميلد  من  اأي�سا  متاأكد 

اإبداعية جديدة م�ستقبل.

يف  جديدة  رواية  من  هل 
االأفق؟

اأنا على و�سك النتهاء من رواية 
جديدة باللغتني العربية والإيطالية 
يف  اجلزائر  يف  �ست�سدر  والتي 
الرواية  وهذه  القادم  اخلريف 
تتحدث عن  اجلزائر خلل  60 
�سنة من 1958حتى 2018  وفيها 
كانوا   58 �سنة  يف  �سخ�سيات 
بني   اأعمارهم  ترتاوح   فدائيني 
تتبع  اأحاول  حيث  �سنة   18 و   16
ثمانني  خلل  حياتهم   حمطات 
�سنة   ومن املرتقب اإن �ساء اهلل  
حا�رشة  الرواية  هذه  تكون  اأن 
اجلزائر  معر�ض  يف  وم�ساركة 

الدويل للكتاب �سيل 24.

بها  نختم  اأخرية  كلمة 
حوارنا؟

تعي�ض  اأن  اجلزائر  لوطني  اأمتنى 
ويحدث  و�سلم  حرية  يف  دائما 
يتحقق  ول  الدميقراطي  التغيري 
هذا اإل برحيل املف�سدين وتعود 

اجلزائر اإىل اأبنائها.

عمارة  اجلزائري  الروائي 
خلو�ص يف �شطور ....

عمارة خلو�ض من مواليد اجلزائر 

من  1970،تخرج  عام  العا�سمة 
معهد الفل�سفة بجامعة اجلزائر. 
على  وح�سل  درا�سته  وا�سل 
يف  روما  جامعة  من  الدكتوراه 
الأنرثبولوجيا .هاجر اإىل اإيطاليا 
عام 1995 واأقام يف روما وتورينتو 
مقيم  2014.وهو  عام  غاية  اإىل 
يكتب  وهو  نيويورك  يف  حاليا 
والإيطالية.  العربية  باللغتني 
ن�رش خم�سة روايات ، واملتمثلة 
يف روايته » البق والقر�سان »  يف 
العربية  باللغتني  طبعة مزدوجة 
والإيطالية برتجمة فران�سي�سكو 
ليجو يف روما عام 1999، اإ�سافة  
لروايته الثانية »كيف تر�سع من 
الذئبة دون اأن تع�سك« ال�سادرة 
2003.اأعاد  عام  اجلزائر  يف 
كتابتها بالإيطالية و�سدرت عام 
2006بعنوان : �سدام احل�سارات 
حول م�سعد يف  �ساحة فيتوريو 
يف  كبريا  جناحا  نالت  حيث 
اإيطاليا وخارجها،اإذ ترجمت اإىل 
الفرن�سية ،الإجنليزية ،الأملانية 
،اليابانية  ،الهولندية  ،الإ�سبانية 
،الدمناركية والأمازيغية .كما مت 
من  �سينمائي  فيلم  اإىل  حتويلها 
اإخراج اإيزوتاتوزو .ولقد �سدرت 
ال�سغرية«  القاهرة   « رواية  له 
الختلف  من�سورات  عن 
للعلوم  العربية  ودار  اجلزائرية 
 2003 عام  ببريوت  نا�رشون 
يف  الإيطالية  باللغة  و�سدرت 
)E/O( ن�رش  دار  عن  �سبتمرب 
طلق   « هو  خمتلف  بعنوان 
يف  الإ�سلمية  الطريقة  على 
حي ماركوين. ولقد حاز خلو�ض 
الأدبية  فليانو  جائزة  على 
اإىل  2006،اإ�سافة  عام  الدولية 
اجلزائريني  املكتتبني  جائزة 

عام 2008
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اأوردت جملة »فرويندين« الأملانية اأن خل التفاح �ضديق للمعدة، حيث يعمل على تن�ضيط اله�ضم 
ويحارب اآلم البطن والنتفاخ واأ�ضافت املجلة املعنية بال�ضحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�ضاعد اأي�ضاً 
على �ضبط الع�ضارة اله�ضمية، فيخفف من ال�ضعور املزعج بحرقة املعدة كما اأن حم�ض التفاح ميتاز 

بتاأثري م�ضاد للبكترييا ويحارب بكترييا الأمعاء ال�ضارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر بالكال�ضيوم واملغني�ضيوم وال�ضوديوم 
واحلديد، ومن ثم فهو يعد مفيداً اأي�ضاً للمفا�ضل والغ�ضاريف وحذرت »فرويندين« من اأن تناول كمية 

كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �ضلبية لذا ينبغي تخفيفه باإ�ضافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

وجد علماء اأن تناول الثوم ي�ضاعد 
املرتبط  الذاكرة  فقدان  منع  يف 
مر�ضى  منه  يعاين  الذي  بالعمر 

الزهامير و�ضلل الرعا�ض.
الطبيعي  املركب  يح�ضن  حيث 
كربيتيد الأليل، املوجود يف الثوم 
�ضحة البكترييا يف املعدة وكذلك 

يح�ضن ال�ضحة املعرفية لدى كبار 
اأن  اأمريكيون  علماء  ووجد  ال�ضن، 
املركب يعيد تريليونات الكائنات 
والتي  الأمعاء،  يف  الدقيقة  احلية 
تلعب دورا كبريا يف القناة اله�ضمية 

للحفاظ على ال�ضحة.
بهريا  جيوترمايا  الدكتور  وقال 

كنتاكي:  يف  لويزفيل  جامعة  من 
اإليها  تو�ضلنا  التي  النتائج  »ت�ضري 
املوجود  الأليل  كربيتيد  اأن  اإىل 
احلفاظ  يف  ي�ضاعد  الثوم  يف 
يف  الدقيقة  احلية  الكائنات  على 
الأمعاء وحت�ضني ال�ضحة املعرفية 

لدى كبار ال�ضن«.
ويقل تنوع الكائنات احلية الدقيقة 
يف القناة اله�ضمية لدى كبار ال�ضن، 
فيها  تتطور  التي  املرحلة  وهي 
مثل  الع�ضبي  التنك�ض  اأمرا�ض 
الرعا�ض،  و�ضلل  الزهامير  مر�ض 
وقدراتهم  الذاكرة  تنخف�ض  وقد 
باختبار  الفريق  وقام  املعرفية، 
من  البالغة  الفئران  على  النظرية 
ما مياثل  وهو   - �ضهرا   24 العمر 
عاما   69 و   56 العمرية  املرحلة 

لدى الب�رش.
كربيتيد  القوار�ض  اأعطيت  حيث 
فئران  مع  مقارنتها  ومتت  الأليل 
بدون  ال�ضن  ونف�ض  �ضنا  اأ�ضغر 

اإعطائهم مركب الثوم.
واأظهرت النتائج اأن الفئران الأكرب 
اأظهرت  تناولت املكمل  التي  �ضناً 
الطويل  املدى  اأف�ضل على  ذاكرة 
والق�ضري وكانت الأمعاء اأكرث �ضحة 
التي  الأخرى  بالقوار�ض  مقارنة 
عانت من �ضعف الذاكرة املكانية، 
ووجدت اأبحاث اأخرى اأن كربيتيد 
الأليل يحتفظ بتعبري جيني للعامل 
الناتريوتريك امل�ضتق من اخلاليا 
الدماغ  يف   )NDNF( الع�ضبية 
طويلة  للذاكرة  مهم  اأمر  وهو 

الأجل وق�ضرية الأجل.

ن�صائح جتنبك اجللطات وال�صكتات
اأ�ضدرت الكلية الأمريكية لأمرا�ض 
الأمريكية  القلب  وجمعية  القلب 
عقد  الذي  ال�ضنوي  اجتماعها  يف 
الإر�ضادات  على  تعديالت  موؤخرا، 
الوقاية  طرق  باأف�ضل  اخلا�ضة 
وال�ضكتات  القلبية  الأزمات  من 
وتهدف  واجللطات  الدماغية 
م�ضاعدة  اإىل  اجلديدة  التوجيهات 
الأمرا�ض  ت�ضخي�ض  على  الأطباء 
عن  ف�ضال  اأدق،  ب�ضكل  القلبية 
ودفع  الأن�ضب،  العالج  تقدمي 
للحد  �ضلوكياتهم  لتغيري  املر�ضى 
املرتتبة  اخلطرية  التداعيات  من 

على تلك احلالت.
وت�ضمنت قائمة التو�ضيات اجلديدة 
“التامي”،  موقع  ذكر  ما  وفق 

الن�ضائح التالية:
املحافظة على م�شتوى 

منخف�ض ل�شغط الدم

احلديثة  التوجيهات  وا�ضلت 
حمافظة  �رشورة  على  تاأكيدها 
م�ضتويات  على  الأ�ضخا�ض 
قبل  الدم  �ضغط  من  منخف�ضة 

تعر�ضهم مل�ضكالت قلبية.

كولي�شرتول اأقل
قلب  على  للمحافظة  املهم  من 
متوازن  غذائي  نظام  اتباع  �ضليم 
والإقالع  الريا�ضة  وممار�ضة 
ن�ضبة  لتخفي�ض  التدخني  عن 
حال  ويف  الدم.  يف  الكولي�ضرتول 
الأ�ضياء يف تخفي�ض  تلك  ف�ضل كل 
على  لزاما  ي�ضبح  الكولي�ضرتول 
الأطباء  اإىل  اللجوء  الأ�ضخا�ض 
ملعرفة  ا�ضت�ضارة  على  للح�ضول 
عقار  اأخذ  عليهم  كان  اإذا  فيما 

الأ�ضتاتني.
وزن مثايل

التعديالت  على  القائمون  ن�ضح 

اأوزانهم  على  املحافظة  ب�رشورة 
عرب  املقبولة  احلدود  �ضمن 
بالفواكه  غني  غذائي  نظام  اتباع 
واخل�رشاوات واحلبوب والأ�ضماك، 

وجتنب ال�ضكر واللحوم امل�ضنعة.

حركة اأكرث

على  للمحافظة  ال�رشوري  من 
الريا�ضة  ممار�ضة  القلب  �ضحة 
اأ�ضبوعيا،  الأقل  على  دقيقة  لـ150 
اأو 75 دقيقة من التدريبات البدنية 
القا�ضية، مع الت�ضديد على اأنه كلما 
مار�ضت الريا�ضة اأكرث كلما �ضمنت 

وقاية اأكرب لقلبك.
ا�شتخدام الإ�شربين عند 

احلاجة

ال�ضابقة  الطبية  الدرا�ضات  ركزت 
املعر�ضني  تناول  اأهمية  على 
جلرعات  قلبية  باأزمات  لالإ�ضابة 
اأن  اإل  الإ�ضربين،  من  منخف�ضة 

هذا  من  حذرت  حديثة  اأبحاثا 
من  يزيد  اأنه  باعتبار  الدواء 
احتمالت حدوث نزيف يف الأمعاء 
الذين  الأ�ضخا�ض  عند  وخ�ضو�ضا 

يعانون من قرحة املعدة.
مر�ضى  التعديالت  ون�ضحت 
الإ�ضربين  اإىل  اللجوء  بعدم  القلب 
الأعرا�ض  بع�ض  عالج  بعد  اإل 
الدم  و�ضغط  الكولي�ضرتول  مثل 
اأنه  على  التاأكيد  مع  وال�ضكري، 
اإل  الدواء  هذا  و�ضف  ينبغي  ل 

لالأ�ضخا�ض فوق �ضن ال�ضبعني.
ال�شكري من النوع الثاين

�رشورة  اإىل  التعديالت  اأ�ضارت 
لل�ضيطرة على  اأخرى  اأدوية  اإدخال 
معدل ال�ضكر يف الدم مثل مثبطات 
اخلاليا  متنع  والتي   2-SGLT
اأو  الغلوكوز  امت�ضا�ض  اإعادة  من 
دفعها لإفرازه، و 1R-GLP والتي 
ت�رشع من حرق الغلوكوز يف خاليا 
الع�ضالت وتعزز من اأداء البنكريا�ض 

لإنتاج املزيد من الأن�ضولني.
البتعاد عن ال�شجائر 

الإلكرتونية

اجلديدة  الإر�ضادات  ت�ضمنت 
املحتملة  الأ�رشار  من  التحذير 
العتماد  اأو  الإلكرتونية،  لل�ضجائر 
عليها يف �ضبيل التخل�ض من اإدمان 

التدخني.

مراعاة بيئة املري�ض

على  اجلديدة  التعليمات  ركزت 
تقييم  عند  عديدة  عوامل  مراعاة 
مثل  للمر�ضى  ال�ضحي  الو�ضع 
فيها،  يعي�ضون  التي  امل�ضاكن 
من  كافية  مل�ضادر  وامتالكهم 
الغذاء، وت�ضهيالت ومرافق �ضحية 
بالغة  العوامل  تلك  كون  جيدة، 
احلالت  يف  النظر  عند  الأهمية 
مكافحة  خطط  و�ضع  اأو  الطبية 

لالأمرا�ض على املدى البعيد.

للثوم فوائد مذهلة على الذاكرة

خل التفاح يحارب االنتفاخ  ويخفف حرقة املعدة

ما االأطعمة املفيدة للقلب؟
  

لتزال اأمرا�ض القلب اأكرب �ضبب للوفاة يف العامل، وتلعب التغذية دوراً 
هاماً يف حماية القلب من امل�ضاكل اإىل جانب الن�ضاط البدين واحلركة، 

والإقالع عن التدخني، وتخفيف التوتر. اإليك اأف�ضل اأطعمة لقلبك:
ال�ضاي الأخ�رش يقلل �ضغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�ض الكول�ضرتول 
اأف�ضل  من  والبازلء  والعد�ض  والفول  احلّم�ض  البقول.  �ضئيلة  بن�ضبة 
م�ضادر الربوتني اإىل جانب اأنها غنية بالألياف وم�ضادات الأك�ضدة التي 

جتعلها �ضديقة للقلب.
الهليون. ميتاز الهليون بالفولت، وم�ضادات الأك�ضدة التي متنع ان�ضداد 

ال�رشايني.
التوت والفراولة. اإىل جانب املحتوى الغني بالألياف متتاز عائلة التوت 
و«�ضي« واحلديد  »اأ«  لفيتامينات  رائع  باأنها م�ضدر  )الفريز(  والفراولة 
والفولت والكال�ضيوم، اإىل جانب م�ضادات الأك�ضدة التي حتمي جدران 

ال�رشايني من التاأك�ضد.
م�ضتوى  يخف�ض  بانتظام  الربوكلي  اأكل  باأن  درا�ضات  تفيد  الربوكلي. 

الكول�ضرتول ويحمي القلب من الأمرا�ض.
بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�ض �ضغط 
الدم املرتفع، والثانية خف�ض الكول�ضرتول ال�ضار، وبالتايل احلماية من 

اجللطات.
ال�ضوكول  توفرها  التي  الأك�ضدة  م�ضادات  متتاز  الداكنة.  ال�ضوكول 

الداكنة باأنها حتمي من ان�ضداد ال�رشايني واجللطات.
تناول  باأن  درا�ضات حديثة  تفيد  البع�ض،  يظن  ما  القهوة. على عك�ض 

القهوة باعتدال يحمي من الأزمات القلبية وال�ضكتة الدماغية.
الأ�ضماك الدهنية. توفر اأ�ضماك ال�ضلمون واملكاريل والتونة وال�رشدين 
ال�ضاي  الت�ضلّب.  من  والقلب  ال�رشايني  حتمي  التي  اأوميغا3  دهون 
الدم  �ضغط  يقلل  الأخ�رش  ال�ضاي  باأن  بحثية  اأدلة  تفيد  الأخ�رش. 

املرتفع، اإىل جانب خف�ض الكول�ضرتول بن�ضبة �ضئيلة.
وهي  ال�ضحية،  اأوميغا3  بدهون  اجل�ضم  املك�رشات  تزّود  املك�رشات. 
باأن  درا�ضات  تفيد  ال�ضوفان.  وال�رشايني.  القلب  لع�ضلة  اأ�ضا�ضي  غذاء 
حبوب ال�ضوفام ت�ضاعد على خف�ض الكول�ضرتول ال�ضار. الطماطم. من 
اأف�ضل م�ضادر البوتا�ضيوم الالزم لن�ضاط ع�ضلة القلب وفيتامني »�ضي« 

والفولت الطماطم 

م�صكنات اأمل �صائعة حتمل �صر 
»النجاة« من ال�صرطان!

�ضائعة  اأمل  مل�ضكنات  املنتظم  ال�ضتخدام  اأن  حديثة  درا�ضة  ك�ضفت 
البقاء مبعدل يرتاوح بني 25 و78%، لدى املر�ضى الذين  ي�ضاعف فر�ض 
ا�ضمه  معدل  جني  على  يحتوي  ال�رشطان  من  حمدد  نوع  من  يعانون 
هذه  والرقبة  الراأ�ض  �رشطانات  اأنواع  ثلث  نحو  »PIK3CA«ويحمل 
باحثو  ودر�ض  ال�رشطان  من  اأخرى  اأنواع  يف  اأي�ضا  املوجودة  الطفرة، 
جامعة كاليفورنيا، �ضان فران�ضي�ضكو، معدلت البقاء على قيد احلياة ملدة 
اأن ال�ضتخدام  الذين �ُضخ�ضوا باملر�ض، ووجدوا  النا�ض  5 �ضنوات، لدى 
املنتظم لالأدوية امل�ضادة لاللتهاب غري ال�ضتريويدية )NSAIDs(، مثل 
الأ�ضربين والأيبوبروفني، ح�ّضن ب�ضكل كبري من معدل البقاء لدى ثلث اأو 

اأكرث من مر�ضى ال�رشطان.
وكان لدى جميع املر�ضى اجلني املعدل، غري اأن »NSAIDs« مل يكن لها 

.»PIK3CA« اأي تاأثري على الأورام، التي مل ت�ضتقطب طفرة
و�ضملت الدرا�ضة 266 مري�ضا من مركز جامعة »Pittsburgh« الطبي، 
ممن خ�ضعوا جلراحة ا�ضتئ�ضال الأورام. واإجمال، 82% من الأورام متيزت 

.»PIK3CA« بوجود تغري وا�ضح يف جني
وقال الباحثون اإن ال�ضتخدام املنتظم لـ »NSAIDs« مدة 6 اأ�ضهر على 
مقارنة  احلياة،  قيد  على  البقاء  معدل  يف  ملحوظا  حت�ضنا  يوفر  الأقل، 
م�ضادات  اأن  واأو�ضحوا  الأدوية  هذه  ي�ضتخدموا  مل  الذين  باملر�ضى 
اللتهاب غري ال�ضتريويدية رمبا متنع منو الورم، عن طريق احلد من اإنتاج 

 .»prostaglandin E2« جزيء



الأحكام  من  العديد  العلماء  بينّ 
وامل�شائل املتعلنّقة ب�شهر �شعبان، 
وفيما ياأتي بيان جانٍب منها ب�شكٍل 
ٍل: جمع الإمام ابن رجب بي  مف�شنّ
تخ�شي�ص الر�شول -�شلنّى اهلل عليه 
م يف  �شعبان وحمرنّ �شهري  و�شلنّم- 
البع�ص  اأننّ  رغم  فقال:  ال�شيام؛ 
اإىل  ذهبوا  وغريهم  ال�شافعية  من 
�شهر  يف  ال�شيام  باأف�شلية  القول 
على  احُلرم  الأ�شهر  وباقي  م  حمرنّ
اأننّ  الأظهر  اأننّ  اإلنّ  �شعبان،  �شهر 
من  اأف�شل  �شعبان  يف  ال�شيام 
بينّ  كما  �شعبان،  �شهر  يف  ال�شيام 
ابن رجب -رحمه اهلل- بي تف�شيل 

�شيام داود -عليه ال�شالم- و�شيام 
الثني  يومي  و�شيام  �شعبان 
واخلمي�ص؛ فقال باأننّ الر�شول بينّ 
اأن �شفة �شيام داود كانت لن�شف 
ق  يفرنّ الر�شول  الدهر فقط، وكان 
لالأوقات  حترينّاً  �شيامه  اأيام  بي 

والأيام الفا�شلة.
من  بالعديد  �شعبان  �شهر  حفل 
املهمة  التاريخية  الأحداث 
اأمر  ففيه  بامل�شلمي،  املتعلنّقة 
يف  باجلهاد  امل�شلمي  تعاىل  اهلل 
واألزمهم  عليهم،  واأوجبه  �شبيله، 
لت القبلة من امل�شجد  به، كما حونّ
احلرام  امل�شجد  اإىل  الأق�شى 

�شلنّت  اأن  بعد  �شعبان،  �شهر  يف 
بيت  جهة  اإىل  امل�شلمي  جموع 
العديد  ذلك  واأحدث  املقد�ص، 
حتويل  اأننّ  ًة  خا�شنّ الت�شاوؤلت  من 
باجلهاد،  الأمر  بعد  كان  القبلة 
�شعبان  يف  الواقعة  الأحداث  ومن 
انهزم  التي  امل�شطلق  بني  غزوة 
وانك�شفت  املنافقون،  فيها 
اإ�شافًة  وخمططاتهم،  خدعهم 
اإىل ما �شبق فقد وقعت غزوة بدر 
التي مل  �شعبان  اأي�شاً يف  ال�شغرى 
امل�شلمي  بي  قتاٌل  فيها  يح�شل 
والكفار، وبلغ عدد امل�شلمي فيها 

األفاً وخم�شمئة مقاتاًل.

�أحكاٌم تتعّلق ب�شهر �شعبان 
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�شيام  مو�شوع  العلماء  تناول 
ورد  وقد  بالبحث،  �شعبان  �شهر 
الأحاديث  من  كثري  �شاأنه  يف 
ال�شحيحة من هدي  واملاأثورات 
النبي �شلنّى اهلل عليه و�شلنّم، فقال 
العلم: من املندوب للم�شلم  اأهل 

�شيام �شهر �شعبان كلنّه اأو بع�شه؛ 
فقالت  اخلرب،  بذلك  �شحنّ  حيث 
عنها:  اهلل  ر�شي  عائ�شة  ال�شيدة 
عليه  اهللُ  -�شلَنّى  النبُينّ  يكِن  )مل 
من  اأكرَث  �شهراً  ي�شوُم  و�شلَنّم- 
�شعباَن  ي�شوُم  كان  فاإنه  �َشعباَن، 

كلَنّه(. نبنّه اأهل العلم اإىل اأننّ �شيام 
تخ�شي�ص  منه  يُ�شتثنى  �شعبان 
ملا  وم،  بال�شنّ منه  الثاين  الن�شف 
ال�شالة  -عليه  النبي  عن  ثبت 
ٌف  ِن�شْ بَِقَي  )اإذا  قوله:  وال�شالم- 
اأفتوا  تَ�ُشوُموا(.  فال  �شعباَن  من 

العلماء بجواز ال�شيام يف الن�شف 
ة  عدنّ يف  �شعبان  �شهر  من  الثاين 
املرء  عادة  من  كان  اإذا  اأحوال: 
واخلمي�ص،  الثني  يومي  �شيام 
كلنّ  من  البي�ص  الأيام  �شيام  اأو 
�شيامه  عادة  فوافق  �شهر، 

جاز  �شعبان  من  الثاين  الن�شف 
للننّهي  خمالفاً  يعدنّ  ول  ذلك،  له 
منه  الثاين  الن�شف  بتخ�شي�ص 
بداأ يف �شيام  يجوز ملن  ب�شيام. 
ي�شوم  اأْن  اأوله  من  �شعبان  �شهر 
يف ن�شفه الثاين، ولو كان �شيامه 

عاً. يجوز  يف الن�شف الأول متقطنّ
من  الثاين  الن�شف  يف  ال�شيام 
�شعبان ملن عقد نينّته على ق�شاء 
ما فاته من �شيام واجب، اأو لزمه 
نذر متعلنّق ب�شيام، اأو كان �شومه 

كفارة لأمٍر ما.

حكم �شيام �شعبان 

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �شلى �هلل 

عليه و �شلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب 

العاملي يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�شه )اأدبني ربي فاأح�شن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمني ر�شي اهلل عنها 
حي �شئلت: كيف كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري يف القرءان هي 

يف ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها يف و�شف خلقه 

اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً ول متفح�شاً ول 
يجزي ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما 
انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: 
كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى 

اهلل عليه و�شلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�شالة وال�شالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �شرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�شوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ص بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ 
احلا�شية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة 

حتى اأثرت حا�شية الربد يف �شفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة وال�شالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �شلى اهلل عليه و�شلم.

عطاء �هلل هي رحمة �هلل 
العطاء اجلامع، املانع، ال�شامل، الوا�شع، 
اهلل  عطاء  مطلق،  نقول:  اأن  الأ�شح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَنّا�َص  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�شورة  تُْهْم﴿  َم�َشنّ اَء  �رَشَنّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

يون�ص الآية:21[
 معناها: املطر رحمة، اجلفاف �رَشنّاء، 
الفقر  رحمة،  ال�شحة  �رشاء،  املر�ص 

ال�شديد �رشاء، الكفاية رحمة، اخلالفات 
الزوجية �رشاء، ال�شعادة الزوجية رحمة، 
الأولد  �رشاء،  امل�شاك�شون  الأولد 

ال�شاحلون رحمة، هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَنّا�َص  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  يِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َشنّ اَء  �رَشَنّ
اإَِننّ ُر�ُشلَنَا يَْكتُبُوَن َما  اأَ�رْشَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلنّ

َتُْكُروَن﴿

]�شورة يون�ص الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمنّ  َرْحَمًة  ِمنَنّا  نْ�َشاَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
هود  ]�شورة  َكُفوٌر﴿  لَيَئُو�ٌص  اإِنَنُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �شيء مريح، رحمة اهلل 
كل �شيء م�شعد، رحمة اهلل كل �شيء ي�رش 

لك اأمرك )رحمة( .
]�شورة هود الآية:28[ 

لكل �إن�شان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�شان اإىل بع�ص امل�شطلحات �شمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�شليمة يف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، الإن�شان له فطرة �شليمة 

لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ص والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �شيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�شان معروفاً، و�شمي ال�شيء الذي تاأباه 
الفطر ال�شليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �شورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدنّ
يُن الَْقِينُّم )30(  ِ َذِلَك الِدنّ لِْق اهلَلنّ ِ الَنِّتي َفَطَر النَنّا�َص َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلنّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدنّ

﴿

من ال ي�شتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن يف الأمراء اأح�شن، واحلياء ح�شن لكن يف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء ح�شن 

لكن يف الأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن يف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن يف ال�شباب اأح�شن. 
يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�شخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�شرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعي، وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعي، وحبي 
للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�شد، واأبغ�ص ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 
اأبغ�ص الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�ص املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�ص 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيي: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت ول تعباأ بكالم النا�ص.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَنّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َشِبيِل اهلَلنّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 
و�شطي.
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�سالف فواخرجي تروي جتربتها مبهرجان الإ�سماعيلية
اأعربت الفنانة �شالف فواخرجي عرب ح�شابها ال�شخ�شي على موقع “اإن�شتقرام”، عن �شعادتها مل�شاركتها كع�شو جلنة حتكيم 

بامل�شابقة الر�شمية لالأفالم الت�شجيلية الطويلة، �شمن مهرجان الإ�شماعيلية ال�شينمائي الدويل.

من  �صورا  “�صالف”  ون�رشت 
م�صاركتها يف املهرجان، وعلقت 
جتربتي  “كانت  قائلة:  عليها 
حتكيم  جلنة  يف  جدا  ممتعة 
لالأفالم  الر�صمية  امل�صابقة 
والق�صرية،  الطويلة  الت�صجيلية 
مهرجان  مناف�صات  �صمن 
الدويل  ال�صينمائي  الإ�صماعيلية 
اأدواره  متّيزت  الذي  الـ21، 

مبهنية وحرفية عالية.
واأ�صافت: “اعترب هذه التجربة 
من التجارب املهمة يف م�صريتي 
م�صاهدة  �صاعة   30 الفنية.. 
تغلّبت فيها املتعة على التعب..
حمكمّي  فقط  خاللها  نكن  مل 

بل متفرجي.

من  بد  ل  “وهنا  وتابعت: 
التي  اجلوائز  اأن  التو�صيح 
كانت  كمحكمي،  منحناها 
بي  نظرنا  وجهة  من  الأف�صل 
وهذا  جيدة  اأفالم  جمموعة 
التي  املهرجان  لإدارة  يح�صب 
على  اأفالم  ملناف�صاته  انتقت 

م�صتوى عال من اجلودة”.
الثقافة  لوزيرة  ال�صكر  ووجهت 
عبد  اإينا�س  د.  اأ.  امل�رشية 
القومي  الدامي، ورئي�س املركز 
اجلليل،  عبد  خالد  لل�صينما 

والناقد ع�صام زكريا.

اأن �صالف فواخرجي  اإىل  ي�صار 
الرم�صاين  املاراثون  تخو�س 
من  “نا�س  مب�صل�صل  املقبل 
نخبة  العمل  وي�صاركها  ورق”، 
ال�صورية  الدراما  جنوم  من 
وفايز  امل�رشي،  �صلمى  منهم: 
وروعة  جبارة،  وجرج�س  قزق، 
وجمال  وايل،  واأمانة  يا�صي، 
ورنا  حواط،  وعا�صم  العلي، 
الع�صم، ومعن عبد احلق، وولء 
و�صوزانا  عبدو،  وطارق  عزام، 
قويدر،  الرحمن  وعبد  الوز، 
ومن  رم�صان،  علي  والطفل 
واإخراج  كوك�س،  اأ�صامة  تاأليف 

وائل رم�صان.

وفاء عامر ت�سارك مب�سل�سلها اجلديد »ال�سر« 
يف �سباق دراما رم�سان املقبل

عن  عامر  وفاء  الفنانة  اأعربت 
م�صل�صلها  بعر�س  �صعادتها 
اجلديد »ال�رش« يف �صباق دراما 

رم�صان املقبل.
م�صل�صلها  اإن  عامر،  وقالت 
القيم  من  العديد  يناق�س 

اأ�صبحنا  التي  املجتمعية، 
احلايل،  زمننا  يف  نفتقدها 
احلارة  علي  كاملحافظة 
الفتنة  وحماربة  ونظافتها، 
امل�صلمي  بي  الطائفية 
وامل�صيحيي، ف�صاًل عن تعظيم 

دور الأم وواجب الأبناء عليها، 
اأنها  م�صيفة  قولها،  بح�صب 
امل�صل�صل  بهذا  كثرياً  تعتز 
ودورها فيه، الذي يعد خمتلفاً 

عن �صابق اأدوارها.
»ال�رش«  بطولة  يف  وي�صارك 

البارودي  ورمي  فهمي  ح�صي 
كرمي  ونورين  ال�صافعي  ون�صال 
ومايا ن�رشي واألفت عمر ومنة 
من  النجوم،  من  وكوكبة  جالل 
واإخراج  مو�صي  ح�صام  تاأليف 

حممد حمدي.
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اإقبال جنوين على »اأحدب نوتردام« بعد 
حريق الكاتدرائية!

موقع  على  القائمون  اأعلن 
طلبات  اأن  الإلكرتوين   »Amazon«
�رشاء اأقرا�س »DVD« التي تعر�س 
م�رشحية »اأحدب نوتردام« الغنائية، 
الأيام  يف  كبري  ب�صكل  ارتفعت 

الأخرية.
اإىل  املوقع  على  القائمون  واأ�صار 
اأ�صبحت  الأقرا�س  هذه  مبيعات  اأن 
يف  احلريق  ن�صوب  بعد  بكثري  اأكرث 
يف  ال�صهرية  نوتردام  كاتدرائية 
املرتبة  حتتل  واأ�صبحت  باري�س، 
املنتجات  اأكرث  بي  من  التا�صعة 
من�صات  على  رواجا  الفرن�صية 

»Amazon« الإلكرتونية.
التي  الأقرا�س  هذه  اأن  واأو�صحوا 

املوقع،  على  دولر   14٫18 بـ  تباع 
حتوي ت�صجيال مدته 135 دقيقة من 
الغنائية  نوتردام«  »اأحدب  م�رشحية 
اأداها الفنانون باللغة  ال�صهرية، التي 
اأقرا�س  طلب  وميكن  الفرن�صية، 
اللغات  اإىل  برتجمات  مرفقة 
الإجنليزية اأو الإ�صبانية اأو الأملانية.

»اأحدب  م�رشحية  عرو�س  وحطمت 
باري�س عام  التي جرت يف  نوتردام« 
ودخلت  القيا�صية،  الأرقام   1998
عدد  حيث  من  غيني�س  مو�صوعة 
البطاقات املباعة خالل عام واحد، 
التي   »Belle« اأغنية  �صنفت  كما 
كاأف�صل  امل�رشحية  هذه  ت�صمنتها 

اأغنية للقرن الع�رشين يف فرن�صا.

يوم  اندلع،  قد  �صخم  حريق  وكان 
الثني املا�صي  15 اأفريل اجلاري، 
يف  ال�صهرية  نوتردام  كاتدرائية  يف 
باري�س، اأدى اإىل تدمري اأجزاء وا�صعة 

والربج  �صقفها،  ذلك  يف  مبا  منها، 
املدبب الذي بلغ ارتفاعه 93 مرتا، 
وما تزال التحقيقات جارية ملعرفة 

اأ�صباب احلادث.

اأمري كرارة: التعاقد على بطولة 
م�سرحية "م�س لعبتي"

تعاقده على بطولة عر�س م�رشحي،  تردد عن  كرارة، ما  اأمري  نفى   w    
لعر�صه يف مو�صم ال�صيف املقبل.

وقال كرارة،  اإنه ل يفكر يف جتربة امل�رشح، لأنها »م�س لعبتي«، على حد 
و�صفه، م�صيفاً اأنه يركز على ال�صينما والدراما التليفزيونية يف هذه الفرتة، 
»كلب�س«،  الرم�صاين  م�صل�صله  من  الثالث  اجلزء  م�صاهد  ت�صوير  ويوا�صل 

اإ�صافًة اإىل فيلم »كازبالنكا« املقرر عر�صه يف مو�صم عيد الفطر املقبل.
وي�صارك يف بطولة »كلب�س 3« هالة فاخر، وه�صام �صليم، واأحمد عبدالعزيز، 
وي�رشا اللوزي، واأحمد العو�صي، وهو من تاأليف باهر دويدار، واإخراج بيرت 

ميمي.

حممد �سعد يتجه حل�سم موقفه 
من جن "عالء الدين"

   ر�صح املخرج واملنتج جمدي الهواري، الفنان حممد �صعد، للم�صاركة يف 
بطولة العر�س امل�رشحي »عالء الدين«، املر�صح لبطولته الفنان اأحمد عز 

والفنانة روبي.
وقال م�صدر، اإن �صعد مر�صح لتج�صيد دور اجلن، الذي يتديل من م�صباح 
»عالء الدين«، ولكنه طلب مهلة للتفكري ملدة 48 �صاعة، حل�صم موقفه �صواء 
بقبول العر�س اأو العتذار عنه، م�صيفاً اأن عز مل يتعاقد ب�صكل ر�صمي حتي 

الآن، ولكنه يعقد جل�صات حت�صريية مع الهواري وروبي هذه الأيام.
فيلم  من  الأخرية  م�صاهده  بت�صوير  حالياً  م�صغول  �صعد  حممد  اأن  يذكر 
يو�صف  وفريال  �صليم  اإيل جانب مي  ببطولته  يقوم  الذي  »حممد ح�صي«، 

و�صمري �صربي ونبيل عي�صي، من اإخراج حممد علي.

جا�سنت بيرب مع م�ساهري هوليوود 
يف ذكرى"يوم الأر�س"

   فاجاأ مغني البوب الكندي جا�صنت بيرب جمهوره بدويتو غنائي بعنوان 
»الأر�س« مع مغني الراب، ليل ديكي وعدد من جنوم الغناء والفن، عرب 

ح�صابه على اإن�صتغرام.
 ،»Earth« صارك جا�صنت بيرب جمهور اأم�س مقطع فيديو ترويجي لأغنية�
معلقاً: »دعونا ننقذ الأر�س«، لفتاً اإىل موعد اإ�صدار الأغنية امل�صورة 
اليوم اخلمي�س، �صيظهر فيها عدد كبري من  الفيديو كليب  على طريقة 
�صاير�س،  ومايلي  غراندي،  اأريانا  راأ�صهم  وعلى  والتمثيل  الغناء  جنوم 

وكاتي بريي، و�صنوب دوغ، واد �صريان، وليوناردو دي كابريو وغريهم.
الق�صايا  دعم  يف  بجهوده  املعروف  كابريو،  دي  ليوناردو  ومب�صاركة 
البيئية، من املتوقع اأن تدور الأغنية حول ن�رش الوعي والهتمام بالبيئة 

الطبيعية، وذلك تزامناً مع يوم الأر�س العاملي يف 22 اأفريل اجلاري.

»بابي�صا« ملونية  فيلم  اختيار  مت 
 ،2019 كان  مهرجان  يف  مدور 
املعلن  الر�صمي  النتقاء  ح�صب 

عنه  اأول اأم�س.
كان  الذي  الفيلم  هذا  نف  و�صُ

فرن�صا  بي  بالتعاون  اإخراجه 
)72ر36 %( و اجلزائر )81ر32 %( 
املنجز  و   )% )47ر30  بلجيكا  و 
�صوء  »يف  فئة  يف   2018 �صنة 
للمهرجان  ال72  للطبعة  معي« 

 25 اإىل   14 من  �صيقام  الذي 
مايو.

الطويل  الفيلم  هذا  ي�رشد  و 
مدور  ملونية  ن�صف(  و  )�صاعة 
حياة الن�صاء ال�صابات اجلزائريات 

يف �صنوات 1990.
الفئة  نف�س  يف  اختيار  مت  كما 
»�صنونو  املتحركة  الر�صوم  فيلم 
كابول« املقتب�س من كتاب الكاتب 

اجلزائري يا�صمينة خ�رشا.

اختيار فيلم جزائري يف مهرجان كان 2019
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بن�سخة  �ستتوفر   2020 �سوناتا  هيونداي 
ح�سان  275 تفوق  قوتها   N Line

ن�سخة  قدوم  عن  هيونداي  اأعلنت 
ل�سوناتا  الأداء  عالية   N Line
ح�سان   275 تتعدى  بقوة   2020
يف  لها  الأمريكي  التد�سني  عقب 
لل�سيارات..  نيويورك  معر�ض 
الأمريكي  الإ�سدار  وللمقارنة، 
ل�سوناتا القيا�سية تتوفر مبحركني، 
 180 بقوة  لرت   1.6 توربو  الأول 
نيوتن.  264 دوران  وعزم  ح�سان 

بقوة  لرت   2.5 توربو  والثاين  مرت، 
 245 دوران  وعزم  ح�سان   191

ح�سان.
ن�سخة  عن  هيونداي  اأعلنت  كما 
متو�سطة  لل�سيدان  قادمة  هجينة 
وبالعودة  القادم..  العام  احلجم يف 
لن�سخة �سوناتا N Line، فنالحظ 
ح�سان(   275( قوتها  معدل  اأن 
املتوفر  لرت   2.0 ملحرك  مطابق 
 ،N وفولي�سرت   N  i30 ن�سخ  يف 
اأن  املتوقع  من  ذلك  مع  ولكن 
نف�ض  الريا�سية  ال�سيدان  ت�ستخدم 

حمرك 2.5 لرت املتوفر يف �سوناتا 
القيا�سية ولكن مع تعديله و�سبطه.
اأقل   N Line �سيارات  اأن  ويُذكر 
قوة واأداء من �سيارات N، وال�سوؤال 

الأعلى   N ن�سخة  �سرنى  هل  هنا 
ولكن  حمتمل،   .. ل�سوناتا؟  اأداء 
لي�ض قبل مرور عام على الأقل من 

طرح �سوناتا N Line يف 2020.

�سوناتا  تتجهز  احلايل،  وللوقت 
2020 القيا�سية لالإنتاج يف �سبتمرب 
والطرح يف الأ�سواق يف نهاية العام 

اجلاري.

الأحالم" تظهر  "�سيارة 
يف نيويورك!

التابعة   "Genesis" ك�سفت 
معر�ض  خالل  "هيونداي"  ل�رشكة 
عن  لل�سيارات،  الأخري  نيويورك 
كواحدة  �سنفت  متطورة،  مركبة 
الكهربائية  ال�سيارات  اأجمل  من 

يف العامل.
اأطلق  التي  املركبة  هذه  وجاءت 
عليها ا�سم "�سيارة الأحالم" بهيكل 
الأناقة،  يف  غاية  �سغري،  ان�سيابي 
ال�سكل،  غريبة  م�سابيح  متيزه 
واأبواب   ،LED بتقنية  تعمل 
كما  لالأعلى،  تفتح  �سغرية  خلفية 
 "Lamborghini" �سيارات  يف 

الريا�سية.
تت�سع  التي  ال�سيارة  قمرة  اأما 

مك�سوة  مبقاعد  فزودت  لراكبني، 
و�سقف  اجللود،  اأنواع  باأفخم 
قيادة  وواجهة  �سفاف،  بانورامي 
فريد  ريا�سي  مقود  فيها  متطورة 

مزود ب�سا�سة يف منت�سفه.
و�ستطلق املركبة مبحرك كهربائي 
ح�سانا،   250 بعزم  للبيئة،  �سديق 
قادر على زيادة ت�سارعها من 0 اإىل 
100 كلم/�ساعة يف اأقل من 3 ثوان، 
وبطارية تكفيها لقطع م�سافة 320 

كلم بال�سحنة الواحدة.
هذه  تطرح  اأن  املفرت�ض  ومن 
 ،2020 عام  الأ�سواق  يف  املركبة 
بعدة ن�سخ ترتاوح اأ�سعارها ما بني 

45 و60 األف دولر.

الدفع! رباعية  �سياراتها  اأفخم  فاغن" تطلق  "فولك�س 
تتعاون "فولك�ض فاغن" مع �رشكة 
�سيارة  لتطوير  ال�سينية   "FAW"
اأكرث  من  واحدة  �ست�سبح  مميزة، 
فخامة  الرباعي  الدفع  �سيارات 
املركبة  هذه  و�ستاأتي  واأناقة، 
وهيكل  ركاب،   7 لـ  تت�سع  بقمرة 
وع�رشين  اأمتار   5 بطول  اأنيق 
اأمامية  واجهة  تزينه  �سنتيمرتا، 
تعمل  وم�سابيح  بالكروم،  مطلية 
اأبواب  وقب�سات   ،LED بتقنيات 

مميزة مزودة باإ�ساءة خمفية.
من�سة  على  ال�سيارة  هذه  و�ستبنى 

على  و�ستح�سل   ،"MQB"
ورباعي،  اأمامي  دفع  نظامي 
الإلكرتونية  الأنظمة  واأحدث 
للتحكم بالقيادة وال�رشعة، ونظام 
الفنية  احلالة  لتفح�ض  اإلكرتوين 
يف  مبا  اأجزائها،  جلميع  والتقنية 

ذلك �سغط الهواء يف العجالت.
من  بنوعني  املركبة  و�ستطرح 
ب�سعة  بنزين  حمرك  املحركات، 
لرتين وعزم 220 ح�سانا، وحمرك 
توربيني ب�سعة 5.2 لرت، وعزم 295 
�رشعة  بعلبة  و�ستزود  ح�سانا، 

اأوتوماتيكية بـ 8 مراحل.
هذه  تظهر  اأن  املفرت�ض  ومن 
يف  ال�سيارة 

من  الأول  الن�سف  يف  الأ�سواق 
 50 يقارب  ب�سعر  املقبل،  العام 

األف دولر.

الكرو�س! �سياراتها  اأحدث  "هيونداي" ت�ستعر�س 
يف  "هيونداي"  �رشكة  ك�سفت 
عن  الأخري  �سنغهاي  معر�ض 
مركبات  من  القادم  النموذج 
اأكرث  من  تعد  التي   ،"Creta"
اأوفر رواجا يف  �سيارات الكرو�ض 

الأ�سواق.
التي  اجلديدة  لل�سيارة  وبالنظر 
بع�ض  يف   "ix25" ا�سم  �ستحمل 
البلدان، ميكن اأن نرى اأن ت�سميهما 
اأ�سبح اأكرث ع�رشية، ويختلف كليا 
التقليدية،   "Creta" ت�سميم  عن 
فالهيكل بات اأكرب واأكرث ان�سيابية، 
اأكرث  اأ�سحى  الواجهات  وت�سميم 

الطولية  امل�سابيح  بف�سل  متيزا 
الرقيقة، وم�سابيح ال�سباب فريدة 

ال�سكل التي و�سعت اأ�سفلها.
متكن  اجلديدة،  املن�سة  وبف�سل 

بقمرة  تزويدها  من  امل�سممون 
حجم  وزادوا  ركاب،   5 لـ  تت�سع 
اأمتار   4 طوله  لي�سبح  الهيكل 
و90  �سنتيمرتا، وعر�سه مرت  و30 
�سنتيمرتا، وبات ال�سندوق اخللفي 
 "Creta" �سندوق  من  اأكرب 

احلالية.
هذه  تطرح  اأن  املفرت�ض  ومن 
حمركات  من  بنوعني  ال�سيارة 
و2.0   1.6 ب�سعة  البنزين، 
ميكانيكية  �رشعة  وعلب  لرت، 
مراحل،   7 بـ  واأوتوماتيكية 

ونظامي دفع اأمامي ورباعي.

ال�سني تطلق واحدة من اأجمل 
ال�سيارات الكهربائية يف العامل!

ال�سينية   "Geely" �رشكة  بداأت 
�ست�سبح  جديدة،  �سيارة  بتطوير 
ال�سيارات  اأكرث  من  واحدة 
الكهربائية متيزا يف العامل و�ستاأتي 
اجلديدة،   "Geometry" �سيارة 
�سبيه  ان�سيابي  �سيدان  بهيكل 
بهياكل �سيارات "فولفو" من الفئة 
ال�سنوات  يف  طرحت  التي   "S"
ريا�سية  بعجالت  مزود  الأخرية، 

غاية يف الأناقة.
اأما قمرة هذه ال�سيارة ف�ستت�سع لـ 
5 اأ�سخا�ض، و�ستزود بواجهة قيادة 
وت�سم  باللم�ض،  تعمل  متطورة 

مبقا�ض  كبرية  واحدة  �سا�ستني، 
واأخرى  منت�سفها،  يف  بو�سة   13
كما  مبا�رشة  ال�سائق  اأمام  �سغرية 
�ستاأتي هذه املركبة باأنظمة اأمان 
تقوم بقيا�ض امل�سافات بينها وبني 
باقي املركبات على الطرقات ملنع 
اإلكرتوين  ونظام  احلوادث،  وقوع 
التقني والفني جلميع  الو�سع  يبني 
اأجزاء املركبة، مبا يف ذلك �سغط 
وم�ستوى  العجالت،  يف  الهواء 
املحرك  يف  والزيوت  ال�سوائل 

واأنظمة الفرامل. حتذير من و�سع القدم على "تابلو" ال�سيارة
للفح�ض  ديكرا  موؤ�س�سة  حذرت 
الأمامي  الراكب  و�سع  من  الفني 
ال�سيارة،  تابلوه  على  اأقدامه 
حيث ت�سكل و�سعية اجللو�ض هذه 

خطورة على حياته.
اأن  الأملانية  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
تت�سبب  قد  هذه  اجللو�ض  و�سعية 
بع�ض  لالأمام  اأن مييل اخل�رش  يف 
ال�سيء، وهو ما ي�سكل خطر انزلق 

حزام الو�سط لدى مناورات الكبح 
مبنطقة  اأ�رشار  واإحداث  الكاملة 
الو�سعية  هذه  ت�ساعد  ول  البطن. 
منطقة  يف  احلزام  عمل  على 
ما  وهو  �سحيح،  ب�سكل  احلو�ض 
اإ�سابات يف  حدوث  اإىل  يوؤدي  قد 

مف�سل احلو�ض.
حترر  ال�رشوري  من  كان  واإذا 
الو�سادة الهوائية يف حال الت�سادم 

فاإن هذا قد يوؤدي اإىل ك�سور خطرية 
اإىل  وي�ساف  احلو�ض.  مف�سل  يف 
هذا ما قد ت�سببه هذه الو�سعية يف 
اجللو�ض عند وقوع حادث لل�سيارة 
يف  اخللف  اإىل  القدم  توجيه  من 
يتجه  حني  يف  الثانية،  من  جزء 
اجلزء العلوي من اجل�سم والراأ�ض 
وقد  الت�سادم،  بفعل  الأمام  اإىل 
اأو  اجلمجمة  ك�رش  اإىل  هذا  يوؤدي 

اإ�سابات اأخرى بالراأ�ض.
اأي�ساً  الو�سعية  هذه  وتهدد 
مييل  عندما  خطرية  باإ�سابات 
الراكب لالأمام عند حترر الو�سادة 
من  راأ�سه  وتقرتب  الهوائية 
يف  الراأ�ض  ت�سبح  عندها  التابلوه، 
مرمى الو�سادة الهوائية يف مرحلة 
النطالق، وكاأنها �رُشبت مبطرقة 

ودفعتها للخلف.

رولزروي�س فانتوم “اإ�سدار 
الهدوء” تظهر ر�سميًا 

ت�ستعر�ض  اليوم  رولزروي�ض  بداأت 
موديالتها  من  جديدة  جمموعة 
جنيف  معر�ض  يف  املخ�س�سة 
جنم  كان  حيث   ،2019 لل�سيارات 
الهدوء  اإ�سدار  فانتوم  هي  العر�ض 
ا�سم  حملت  والتي  اخلا�ض، 

.Phantom Tranquillity
من  كجزء  املخ�س�سة  فانتوم  تعد 
اأو  قيا�سية  �سيارة   25 ت�سم  جمموعة 
ذات قاعدة العجالت الطويلة، وياأتي 
الهدوء  ب�سعور  يحتفل  كي  الإ�سدار 
اأثناء  املرء  به  ي�سعر  الذي  املبهج 

جلو�سه داخل ال�سيارة.
عدة  من  م�ستوحاة  املق�سورة  تاأتي 
بالف�ساء  مرتبطة  خمتلف  عنا�رش 
الف�سائي  �سكايالرك  �ساروخ  مثل 
ال�سناعي  فوياجر  قمر  الربيطاين، 
القمر  جانبي  نا�سا،  لوكالة  التابع 
وحتى  بل  وامل�سيء،  املظلم 
نيزك  من  قطعة  عرب  ذاته  الف�ساء 
التحكم  اأزرار  يف  مونيونالو�ستا 
بال�سوت، كما ت�سم لوحة قيادة فانتوم 
ال�ستانل�ض  من  زخرفات  املخ�س�سة 

 ، �ستيل

املركبات  واأملنيوم  قرياط   24 ذهب 
تتوفر املق�سورة  الف�سائية، يف حني 
اأو  البي�ساء  اجللود  من  مبجموعة 

الرمادية.
الفريدة،  الن�سخة  هذه  وبجانب 
اأي�ساً  رولزروي�ض  ا�ستعر�ست 
جمموعة من طرازات جو�ست ورايث 
بادج،  بالج  تعديالت  حتمل  التي 
الربيطانية  ال�سانعة  ت�ستعد  بينما 
الفاخرة للك�سف عن اثنني من الن�سخ 
�ستت�سمن  التي  الأخرى  املخ�س�سة 
جنيف  وداون   2019 جنيف  كولينان 
اأية  ال�رشكة  توفر  ومل  هذا   ،2019
ولكن  بعد،  املوديلني  لهاتني  �سور 
�سيتم  التي  الأوىل  املرة  تعد  هذه 
من  خا�سة  ن�سخة  اإ�سدار  فيها 
والتي  اجلديدة،   SUV كولينان 
حتمل  حزمة  مميزاتها  اأبرز  �ستكون 
�ستاأتي  التي  ال�ست�سافة  ا�سم خدمة 
بحقيبة  للفتح  قابل  لوح  هيئة  على 
الأمتعة ليت�سمن األواح لتقدمي الطعام 
اجلوز  خ�سب  من  عليها  والتقطيع 
زجاجية،  �رشاب  كوؤو�ض  الأمريكي، 

واأدوات �سنع كوكتيالت خا�سة.
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الكورية  التقنية  عمالقة  ك�شفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �شام�شونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �شهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�شتخدمة 
حتقيق  بذلك  �شام�شونغ  وا�شتطاعت 
رقم قيا�شي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�شي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�شدارة على مدار 25 عاما 
املا�شية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�شا 

من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 
يف الفرتة املا�شية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�شيل  عن  تك�شف  مل 
مع  ي�شدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�شكل 

نهاية �شهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�شي  رقم 
ذكر م�شادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�شا�شات، البطاريات، … وغريها.

�آبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  التابعني  املحللني  اأحد  ذكر 
الأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  اأن  التمويل  بخدمات  املتخ�ش�شة 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رش  اآبل 
اأن  اخلرباء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�شا�شة  الهاتف  هذا  يزود 
عدة  اأكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  اآبل  اأن  مواقع 
حيث تتميز تلك ال�شا�شات باأن كل بيك�شل 
فيها قادر على بث ال�شوء ب�شكل م�شتقل. 
وتاأتي تلك الأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  ال�رشكة  اأن   »Patently Apple«

�شا�شات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�ش�شة 
الذكية  للهواتف 
وخوذ  والكمبيوترات 
الفرتا�شي،  الواقع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  امل�شتخدم 

اأن  ويذكر  الطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  اأول  لي�شت  اآبل 
فمنذ  للطي،  القابلة  الهواتف  تقنيات 
 2018-CES معر�ض  هام�ض  وعلى  مدة، 

�شام�شونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�ض،  ل�ض  يف 
ال�رشية عن النموذج الأويل لهاتف ذكي مع 
�شا�شة قابلة للطي، من املفرت�ض اأن يطرح 

ر�شميا، عام 2019.

اأعلن املربمج واخلبري التقني يف 
اأن  �شريين،  مارك  �شوين،  �رشكة 
 »PlayStation« من�شات األعاب
جديدة  بتقنيات  �شتاأتي  القادمة 

كليا.
من�شات  تاأتي  »لن  اخلبري:  وقال 
الألعاب اجلديدة بتقنيات قدمية 
 PlayStation مع  ح�شل  كما 
امل�شتخدمون  �شيالحظ  بل   ،4
جذرية  تغريات  حتمل   PS5 اأن 
وامليزات  املظهر  ناحية  من 
و�شتعطي  وال�شوتية،  ال�شورية 
امل�شتخدم �شعورا وكاأنه يف العامل 

الفرتا�شي لألعاب الفيديو«.
واأو�شح اخلبري اأن اجليل اخلام�ض 
�شيزود   »PS« من�شات  من 

من   »AMD Ryzen« مبعالج 
اجليل الثالث، ومعالج ر�شوميات 
 AMD« نوع  من  الأداء  عايل 

�شي�شمحان   ،»Radeon Navi
حتوي  التي  الألعاب  بت�شغيل 

.»8K« مقاطع فيديو بدقة
بتقنيات   »PS5« و�شتزود 
خوذ  مع  العمل  على  ت�شاعدها 
عن  ف�شال  الفرتا�شي،  الواقع 
ت�شغيل  على  قادرة  �شتكون  اأنها 
ملن�شات  املخ�ش�شة  الألعاب 
بعد  »�شوين«  ت�رشح  »PS4«ومل 
عن ميعاد اإطالق هذه الأجهزة، 
اأن  اإىل  ت�شري  الت�رشيبات  لكن 
 650 بني  ما  �شيرتاوح  �شعرها 

و730 دولرا.

 »McAfee « �رشكة  خرباء  اأعلن 
عن  الإلكرتوين  موقعها  عرب 
تطبيقات   10 من  اأكرث  اكت�شاف 
العاملة  الذكية  بالهواتف  �شارة 
متجر  يف  اأندرويد  بنظام 

.»Google Play «
وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
 »AsiaHitGroup« جمموعة 
هم الذين متكنوا من الت�شلل وزراعة 
برامج �شارة يف املتجر، واأدخلوا 
 ،»Sonvpay« فريو�شا حتت ا�شم
�شامتة.  اإ�شعارات  عرب  يت�شلل 
ير�شل  التطبيق،  يثبت  اأن  فبعد 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث 

يخفي حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« 
بخدمات مدفوعة.

م�شتخدمو  ي�شعر  ل  ولكي 
امل�شيدة،  بهذه  الذكية  الهواتف 
ل  تقنيات  الهاكرز  ي�شتخدم 
تتطلب تاأكيد التحديث اأو الإبالغ 
ر�شائل  عرب  املدفوعات  عن 

.»SMS«
اخلطري  الت�شلل  هذا  وي�شمح 
مبا�رشة  النقود  ب�شحب  للهاكرز 
الوقت  ويف  الهاتف،  ح�شاب  من 
اأي  نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 
عرب  هذه  الحتيال  لعملية  اأثر 

تاريخ الر�شائل املر�شلة.
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»�سوين« تطلق ن�سخا جديدة كليا من 
!»PlayStation«

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!

»و�ت�س �آب« يطرح ميزة 
قد تغ�سب �ملاليني!

اآب«  »وات�ض  تطبيق  من  القادمة  الن�شخة  اأن  جديدة  ت�رشيبات  ك�شفت 
تكون  قد  اإحداها  لكن  م�شبوقة،  �شتاأتي مبيزات غري  للمرا�شلة،  ال�شهري 

مزعجة ملاليني امل�شتخدمني.
ومن املفرت�ض اأن تاأتي ن�شخة »v2.19.106« من »وات�ض اآب« املخ�ش�شة 
يتم اختبارها حاليا، مبيزة حلماية خ�شو�شية  والتي  »اأندرويد«،  لأجهزة 
الر�شائل، والتي �شتمنع امل�شتخدمني من اأخذ لقطة لل�شا�شة التي حتوي 
على نافذة املرا�شلة بينهم وبني امل�شتخدمني الآخرين، الأمر الذي قد ل 

يروق للماليني من م�شتخدمي هذا التطبيق.
ت�شمح  معدلة،  بواجهات  التطبيق  من  القادمة  الن�شخة  تزود  قد  كما 
مل�شقات  واإ�شافة  املحادثة،  بنافذة  اأف�شل  ب�شكل  بالتحكم  للم�شتخدم 

ور�شومات ووجوه تعبريية جديدة للر�شائل.
كما �شتظهر ميزة حماية جديدة لبيانات »وات�ض اآب«، �شت�شمح للم�شتخدم 
ما�شح  ا�شتخدام  عرب  التطبيق  يف  املوجودة  املرا�شالت  اإىل  بالدخول 
اإىل  الدخول  من  املتطفلني  �شيمنع  الذي  الأمر  الأ�شابع،  ب�شمات 

املرا�شالت دون علم امل�شتخدم، يف حال وقع هاتفه بني اأيديهم.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�شف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�شرت  ح�شب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�شل  �شبكات  يف  املن�شور  الدعوة 
الأنظار  بالتاأكيد  هناك   الجتماعية 
�شل�شلة  من  ال�شاد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�شم  �شلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�شافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�شة  ومتو�شطة  رئي�شية  هواتف 
ت�رشيبات  ليوجد  الآن  حتى  ال�شعر. 
الهواتف  هذه  موا�شفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�شفات 
والذاكرة  ال�شا�شة  وحجم  املعالج  نوع 

لزالت  الدعوة  اأي�شاً  ذلك  ومااإىل 
�شيكون  هل  وا�شح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �شيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتورول رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح �أكرب ُم�سِنع للقطع �الليكرتونية  

املتخ�ش�ض   »Antutu« موقع  ن�رش 
جديدة  قائمة  الذكية  الأجهزة  اأداء  بتقييم 
بالهواتف التي اأبدت اأكرب �رشعة يف التعامل 

مع البيانات.
ويف راأ�ض القائمة، جاء هاتف »Mi 9« من 
اإنتاج »Xiaomi«، والذي ح�شل على 371 
 ،»Antutu« ت�شنيفات  �شمن  نقطة   849
 »855  Snapdragon« مبعالج  واملزود 

وذاكرة و�شول ع�شوائي 12 جيغابايت.
من  ثانيا   »Pro GT  Z5« هاتف  وحل 

معالج  بنف�ض  جاء  والذي   ،»Lenovo«
الو�شول  ذاكرة  ونف�ض  الأول  الهاتف 
نقطة   469  353 على  وح�شل  الع�شوائي، 
الثالثة  املرتبة  اأما  املوقع،  ت�شنيفات  يف 
 Nubia Red Magic« هاتف  فاحتلها 
 Snapdragon« املزود مبعالج ،»Mars
نقطة،   763  320 على  والذي ح�شل   ،»845
الهواتف  من  عددا  القائمة  �شملت  كما 
 20  Huawei Mate« اأبرزها:  املميزة 
 Huawei»و  »Honor V20»و  »Pro

 »2  Honor Magic»و  »X  20  Mate
 Xiaomi»و  »ASUS ROG Phone»و
 8  Xiaomi Mi»و  »Black Shark
Pro«. يذكر اأن هاتف »Mi 9« الذي احتل 
 »Xiaomi« واأطلقته  الت�شنيف،  �شدارة 
اأي�شا  للمناف�شة يف ال�شوق الأوروبية، مزود 
يف  الهواتف  كامريات  اأف�شل  من  بكامريا 
ميغابيك�شل،   )12+16+48( بدقة  العامل، 
اأما اأ�شعار ن�شخه فترتاوح ما بني 449 و499 

يورو.

تعرف على �أ�سرع �لهو�تف �أد�ء يف �لعامل



للتاأمينات  الوطني  ال�صندوق  عمال  دخل 
،  يف  ورقلة  وكالة  الأجراء  للعمال  الجتماعية 
املديرية  بتدخل  للمطالبة  العمل  عن  اإ�رضاب 
مع   ، الولئي  املدير  تنحية  اأجل  من  العامة 

التم�صك بالإ�رضاع يف جتديد الفرع النقابي .
اأقدم نهاية الأ�صبوع املن�رضم ، عمال ال�صندوق 
الأجراء  للعمال  الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
خطابهم  لهجة  من  الت�صعيد  على  ورقلة  وكالة 
بالدخول يف اإ�رضاب عن العمل للمطالبة بتنحية 
عديد  املحتجني  حمل  حيث   ، الولئي  املدير 
،راه  الظامل  اأبرزها«نحي  من  لعل  ال�صعارات 
تعدى فوق الالزم »، »ارحل ارحل يامدير ...قد 
حان وقت التغيري »، »التبزني�س والرتافيك 11�صنة 
اأبدى  فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ،« عليك  يا�رض 
الحتجاج  موا�صلة  بخيار  مت�صكهم  املحتجني 
من  وم�صتعجل  جاد  تدخل  غاية  اىل  ال�صلمي 
الوطني  لل�صندوق  العامة  املديرية  طرف 
التجاوب مع ما  اأجل  الجتماعية من  للتاأمينات 
يف  اأ�صا�صا  املتمثل  امل�رضوع  مبطلبهم  و�صفوه 

تنحية املدير الولئي لكنا�س ورقلة .
على  املحتجني  ذات  �صدد  فقد  ثانية  جهة  من 
الفرع  طرف  من  الثقة  �صحب  مبطلب  مت�صكهم 

حقوق  عن  الدفاع  يف  عجزه  ب�صبب  النقابي 
ال�رضيك  اأن  منهم  وا�صحة  ا�صارة  يف   ، العمال 
ذهبوا  حيث  التيار ،  عك�س  يعمل  الجتماعي 
اىل اأبعد من ذلك عندما طالبوا الحتاد املحلي 
الفرع  بتثبيت مطلب جتميد  اجلزائريني  للعمال 

النقابي.
الوطني  لل�صندوق  الولئية  الوكالة  اأن   ومعلوم 
بورقلة  الأجراء  للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
تعترب من بني القطاعات احل�صا�صة ، التي تعي�س 
قنوات  ان�صداد  ب�صبب  �صاخن  �صفيح  وقع  على 
احلوار بني املوظفني واملدير الذي جن باأعجوبة 
منا�صبة  من  اأكرث  يف  مهامه  انهاء  مق�صلة  من 

ليبقى الت�صاوؤل مطروح بقوة يف اأروقة املوؤ�ص�صة 
عن الطرف الذي يقف خلف املدير املغ�صوب 
عليه عليهم لدى دوائر الخت�صا�س املعنية وذلك 
بعدما جتاوزته الأحداث ب�صبب انتهاجه ل�صيا�صة 
الرتاكمات  معاجلة  عو�س  الأمام  اإىل  الهروب 

وحما�رضة ان�صغالت العمال بلغة ال�رضاحة  .
�رضيع  خمرج  لإيجاد  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
لالحتقان ال�صاند بكنا�س ورقلة يبقى زبائن هذا 
التي  املوؤ�ص�صة  ن�صاط  �صل  ثمن  يدفعون  الأخري 
يخيم عليها الكثري من ال�صوائب يف عدة جمالت 
بك�صفها  كفيلة  القادمة  القليلة  الأيام  �صتكون 

للعلن .

�أحمد باحلاج 

�ملطالبة باالإطاحة باملدير �لوالئي وجتديد �لنقابة

عمال �صندوق التاأمينات االجتماعية 
للعمال االأجراء وكالة ورقلة يف ا�صراب

�الأمن يحقق مع قابلة 
و موظفني مب�صلحة
 �لطب �ل�صرعي

اإختفاء غام�ض جلثة 
مولود مب�صت�صفى بن 

زرجب بوهران
الأمن  اأم�س،م�صالح  فتحت 
الثاين ببالطو بوهران،  احل�رضي 
اختفاء  ق�صية  يف  معمقا  حتقيقا 
غام�س جلثة ر�صيع حديث الولدة 
اإختفت مب�صلحة  اأمرا�س الن�صاء 
اجلامعي  بامل�صت�صفى  التوليد  و 
تقدم  حيث  بوهران،  زرجب  بن 
ميتا  ولد  الذي  الر�صيع  والد 
�صاحبة  الأمنية  مل�صالح  ب�صكوى 
مفادها  الإقليمي،  الإخت�صا�س 
عدم ت�صليمه جلثة اإبنه املختفية 

يف ظروف غام�صة و مبهمة.
ل«الو�صط«  اأمني  م�صدر  وك�صف 
و  ال�رضعي  الطب  م�صلحة  اأن 
نفت  امل�صت�صفى  بذات  الت�رضيح 
املتويف،يف  املولود  جلثة  تلقيها 
حني اأ�رضت القابلة امل�رضفة على 
جثة  �صلمت  اأنها  التوليد  عملية 
م�صلحة  على  للقائمني  املولود 
اجلثث،  حفظ  و  ال�رضعي  الطب 
للتدقيق  الأمن  مب�صالح  دفع  ما 
يف حترياتها و اإ�صتدعاء الأطراف 
من  بكل  معهم  للتحقيق  املعنية 
م�صلحة اأمرا�س الن�صاء و التوليد 
مب�صت�صفى  ال�رضعي  الطب  و 

الدكتور بن زرجب ببالطو.
�أحمد بن عطية

يف عملية نوعية باأمن عني متو�صنت

حجز مركبتني حمملة ب14 كلغ من الكيف املعالج

تركيا

اعتقال رجلي ا�صتخبارات اإماراتيني 
حتقيق حول �صلة �أحدهما �ملحتملة بق�صية خا�صقجي

بلعربي يف �صيدي بلعبا�س

اإ�صابة 05 اأ�صخا�ض يف حادث 
ا�صطدام حافلة ب�صاحنة  

�لبويرة

غرق مراهق يف بركة مائية 
بالري�ض

املخدرات  تهريب  مكافحة  اأعوان  فرقة  جنح 
الق�صائية  لل�رضطة  الولئية  للم�صلحة  التابعة 
الإطاحة  من  متو�صنت  عني  ولية  باأمن 
�صنة  و50   33 بني  اأعمارهم  عنا�رض   03
ي�صكلون  �صبكة وطنية خمت�صة يف املتاجرة يف 
املخدرات بني  وليتي تلم�صان وعني متو�صنت 
و25  كيف  كلغ  مركبتني حمملة ب14  مع حجز 

مليون �صنتيم من  عائدات بيعها  .
والت�صال  الإعالم  خلية  بيان  وح�صب  هذا 

متو�صنت  بعني  لالمن  الولئية  باملديرية 
ملعلومات حول  ا�صتغالل  العملية  جاءت 
مت  وحتركاتهم  التي  ال�صبكة  ن�صاط  اأفراد 
مراقبتها ملدة فاقت ال�صهرين، وحتديد حمور 
حتركاتها  على م�صتوى الطريق الوطني رقم 02 
الرابط بني تلم�صان ووهران ،ليتم  ن�صب حاجز 
اأمني لالإيقاع باأفراد ال�صبكة على م�صتوى هذا 
الطريق يف جزئه  الرابط بني مدينة بن �صكران 
بولية تلم�صان وبلدية اأغالل بولية عني متو�صنت 

هيونداي  نوع  من  مركبة  مت  توقيف  اأين   ،
بعدما  حاول  مالحقتها  مت  اأك�صنت  التي 
�صائقها املدعو »اإ �س« 50�صنة  تخطي احلاجز 
من  كمية  حجز  مت  تفتي�صها  وبعد  الأمني 
املخدرات قدر وزنها الإجمايل بـ14 كلغ كانت 
قدر  مايل  مبلغ  ،مع  داخلها  باإحكام  خمباأة 
بيع  عائدات  من  يعترب  �صنتيم  ب 25 مليون 
من  ثانية  مركبة  توقيف  كما  مت  ال�صموم  هذه 
�صخ�صني »غ  متنها  على  هيليك�س  طويوتا  نوع 

تبني  ع« 33�صنة   واللذين  »ط  اأ« 36 �صنة و  م 
للمركبة  امل�صلك  كانت  تاأمني  ان  مهمتهما 
وكيل  اأمام  املتهمني  الأوىل، وبتقدميهم 
الذي  متو�صنت  حمكمة عني  لدى  اجلمهورية 
�صدر  اأين  التحقيق  قا�صي  اأمام  امللف  اأحال 
املوؤقت  يف  احلب�س  رهن  اإيداع  اأمر  يف حقهم 
اىل  باقي  للو�صول  التحقيق  ا�صتكمال  انتظار 

عنا�رض الع�صابة .

باأن ال�صلطات اعتقلت يف  اأتراك  اأفاد م�صوؤولون 
متهمني  اإماراتيني  ا�صتخبارات  رجلي  ا�صطنبول 
مبقتل  مرتبطا  اأحدهما  يكون  وقد  بالتج�ص�س، 
واأكدت  خا�صقجي  جمال  ال�صعودي  ال�صحفي 
اجلمعة،  اأم�س  الر�صمية  �صبه  »الأنا�صول«  وكالة 

العتقال جاء يف  اأن  ق�صائية،  م�صادر  نقال عن 
اإطار حتقيق للنيابة العامة يف ا�صطنبول، وي�صتبه 
الإمارات،  ل�صالح  التج�ص�س  يف  باملوقوفني 
لهما  كان  اإذا  فيما  املعنية  ال�صلطات  وحتقق 
عالقة مبقتل خا�صقجي داخل قن�صلية ال�صعودية 

يف ا�صطنبول يف الثاين من اأكتوبر املا�صي.
من جانبه، ذكر م�صوؤول تركي رفيع امل�صتوى مل 
يك�صف عن هويته لوكالة »رويرتز« اأن املوقوفني 
ي�صتبه بقيامهما بالتج�ص�س على مواطنني عرب، 
يف  مقيمون  �صيا�صيون  معار�صون  فيهم  مبن 

الإمارات،   دولة  من  بتكليف  الرتكية،  الأرا�صي 
مدى  على  اأحدهما  الرتكية  ال�صلطات  تابعت 
فيما  الآن  وحتقق  املا�صية  ال�صتة  الأ�صهر 
مبقتل  مرتبطة  اأرا�صيها  اإىل  زيارته  كانت  اإذا 

خا�صقجي.

م�صتوى  على   07 رقم  الوطني  الطريق  �صهد 
بلدية بلعربي ب�صيدي بلعبا�س م�صاء اأول اأم�س 
حادثا خطريا جنم عنه  اإ�صابة  05 اأ�صخا�س  
اثر ا�صطدام حافلة لنقل امل�صافرين  ب�صاحنة 
مقطورة  ح�صب ما علم يف بيان  خللية الإعالم 
ب�صيدي  املدنية  للحماية  الولئية  للمديرية 

بلعبا�س .
لنقل  حافلة  بني  ال�صطدام  اأن  البيان  واأ�صار 

مدينة  من  متوجهة  كانت  التي  امل�صافرين 
من  فارغة  �صفيزف  اإىل  بلعبا�س  �صيدي 
عنه  جنم  مقطورة  و�صاحنة   امل�صافرين 
اإ�صابة 5 اأ�صخا�س بجروح خمتلفة 3 على منت 
ال�صاحنة و2على منت احلافلة اأعمارهم  ترتاوح 
مابني 27 و 50   �صنة  كلهم  ذكوروالذين  مت  
حتويلهم  جميعا اإىل امل�صت�صفى اجلامعي عبد 

القادر ح�صاين ب�صيدي بلعبا�س .

مبدينة  املدنية  احلماية  فرقة  اأم�س  تدخلت 
البويرة لنت�صال جثة مراهق يبلغ من العمر 14 
�صنة من بركة مائية يف منطقة الري�س ، حيث 
جلاأ ال�صحية طالب يف الثانوية واملنحدر من 
حي 140 م�صكن اإىل هذا املكان رفقة اأ�صدقائه 
تزامنا مع موجة احلرارة العالية التي �صهدتها 
رغم  الأخرية  الثالثة  الأيام  خالل  البويرة 

التحذيرات واحلمالت التح�صي�صية التي تقوم 
الظاهرة  هذه  ملحاربة  اجلهات  من  كثري  بها 
التي تخلف يف كل مو�صم املزيد من ال�صحايا 
خا�صة فئة الأطفال واملراهقني ، ومن جهته 
احلادثة  يف  حتقيقا  الأمنية  امل�صالح  فتحت 

املاأ�صاوية .
�أح�صن مرزوق

24
www.elwassat.comاجلمعة 19 ال�شبت 20    اأفريل  2019  املوافـق  ل14 �شعبان 1440هـ العدد : 4921/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�شا €1

 غليز�ن

الدرك يحجز 49 كلغ 
من الكيف املعالج 

باملجموعة  الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
تفكيك  من  الأ�صبوع  اأواخر  بغليزان  الإقليمية 
 04 من  متكونة  باملخدرات  للمتاجرة  �صبكة 
اأ�صخا�س وبحوزتهم 49 كلغ من الكيف املعالج 
العملية جاءت اإثر معلومات واردة مفادها قيام 
اأحد الأ�صخا�س بنقل �صحنة من املخدرات على 
منت مركبة نوع رونو ما�صتار ترافقها �صيارة نوع 
الطريق حيث مت و�صع خطة  لفتح  بيكانتو  كيا 
�رضق  ال�صيار  الطريق  م�صتوى  على  حمكمة 
غرب مكنت اأفراد املجموعة الإقليمية للدرك 
الوطني بغليزان من توقيف املركبتني كانا على 
متنها 04 اأ�صخا�س وحجز كمية من املخدرات 
كيف معالج بوزن اإجمايل يقدر بـ 49 كلغ على 
باإحكام داخل  �صكل 100 �صفيحة كانت خمباأة 
ثالثة )03( علب كرتونية مموهة و�صط �صحنة 
اأمام  املتورطني  الأ�صخا�س  تقدمي  مت  اأدوية 

النيابة اأين مت اإيداعهم احلب�س
�س �أ

�مل�صيلة 

وفاة طفل ده�صه جرار 
بقرية ام ال�صوا�صي 

لفظ، اأول اأم�س طفل يبلغ من العمر 4 �صنوات 
بقرية  جرار  عجالت  حتت  الأخرية  اأنفا�صه 
حمام  دائرة  تارمونت،  ببلدية  ال�صوا�صي  اأم 
م�صالح  تدخلت  امل�صيلة حيث  ولية  ال�صلعة، 
احلماية املدنية لنقل جثة الطفل اإىل م�صلحة 
بامل�صيلة  الزهراوي  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 
حتقيقا  فتحت  الأمن  م�صالح  جهتها  من 

ملعرفة مالب�صات احلادث .
عبد�لبا�صط بديار 

باتنة

حجز 90 ورقة نقدية 
مزورة 

متكن عنا�رض الأمن احل�رضي ال 12 باأمن ولية 
 2000 فئة  من  نقدية  ورقة   90 حجز  من  باتنة 
د.ج مقلدة ح�صب ما اأفادت اليوم اخلمي�س خلية 
الت�صال والعالقات العامة باأمن الولية  واأو�صح 
معلومات  اإثر  جاءت  العملية  هذه  اأن  امل�صدر 
موؤكدة تفيد بوجود �صخ�س يبلغ من العمر 24 �صنة 
الوطنية  العملة  اأوراق  من  مايل  مبلغ  على  يحوز 
توقيف  ليتم  العائلي  مب�صكنه  ويخفيها  مقلدة 
بعد احل�صول على  الذي عرث مبنزله  به  امل�صتبه 
اإذن تفتي�صه على مبلغ مايل يقدر ب 180 األف د.ج 

من فئة 2000 د.ج مقلدة مت حجزها .
اإجراءات  ا�صتيفاء  بعد  املعني  تقدمي  مت  و 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  التحقيق 
اإىل قا�صي  اأحال بدوره ملف الق�صية  باتنة الذي 
حق  يف  �صدر  حيث  الأوىل  بالغرفة  التحقيق 
املوؤقت عن  احلب�س  رهن  اإيداع  اأمر  به  امل�صتبه 
جناية تقليد الأوراق النقدية ذات ال�صعر القانوين 

ي�صيف امل�صدر. 

غليز�ن

العثور على جثة كهل 
بدوار ال�صهداء

العثور على جثة كهل يبلغ من  اأم�س  اأول  ليلة  مت 
العمر 54 �صنة يدعى:ب م داخل حقل للخر�صوف 
وادي  لبلدية  ال�صمايل  املدخل  ال�صهداء  بدوار 
ارهيو وح�صب املعلومات امل�صتقاة اأن اجلثة يف 
طرقها اإىل التعفن حيث مت حتويلها نحو م�صلحة 
يف  فرن�صي�س  احمد  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 
لتحديد  ال�رضعي  الطبيب  على  عر�صها  انتظار 
با�رضت  جهتها  من  لوفاته  احلقيقية  الأ�صباب 
لوادي  القليمية  الفرقة  الوطني  الدرك  م�صالح 

ارهيو حتقيقا ملعرفة ا�صباب الوفاة.  

حممد بن تر�ر

عني متو�صنت حممد بن تر�ر

�س  �أ
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