
خما�ض الرئا�سيات يداهم االأفاالن

 بومهدي يقود حركة ت�شحيحية �شد بو�شارب

كذب دعوة حم�ض اإىل جمعة الغ�سب

مقري يتهم "الذباب الإلكرتوين" 
با�شتهداف حركته

.       اأحمد �سادوق : هناك من يحاول الت�سوي�ض على مر�سح احلركة
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انتقل اأم�ض اإىل مقر الداخلية

ال�شعيد بوحجة ي�شحب ا�شتمارات الرت�شح للرئا�شيات 
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 نائب رئي�ض جمل�ض
 االأمة جمال ولد عبا�ض

  لدينا مفاجاآت
  �شنك�شف عنها

�ض3 الأ�شبوع املقبل
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الدكتور و اخلبري اال�سرتاتيجي 
اأحمد ميزاب لـ" الو�سط"

اجلي�س واع مبخاطر 
 الــــــحـــــزام الأمـــــنـــــي 
املحيــــــط باجلــــــزائر 

من�سق احلر�ض البلدي عليوات حللو من تلم�سان 

 اجلزائر مهدد بفريو�س اإرهابي 
جديد عرب الفاي�شبوك    

ال�سيناتور االأفاالين حممود ق�ساري

ل نية للموالة يف حتريك ال�شارع
ال خروج للمواالة اإىل ال�سارع يف 2 مار�ض

 بن زعيم يدافع عن ت�شريح 
نائب وزير الدفاع  
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يف اإطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل 
ك�ضفت  املعلومات،  ا�ضتغالل 
الوطني  للجي�ش  م�ضرتكة  مفرزة 
 ،2019 فيفري   26 يوم  ال�ضعبي، 
قرب  وتفتي�ش  بحث  دورية  اإثر 
بتمرنا�ضت  احلدودي  ال�رشيط 
ال�ضاد�ضة،  الع�ضكرية  بالناحية 
يحتوي  والذخرية  لالأ�ضلحة  خمباأ 
عيار  ثقيل   )01( ر�ضا�ش  على 
ر�ضا�ضة   )01( وبندقية  ملم   14.5
قنا�ضة   )01( وبندقية   )FMPK(
و)20(  تكراريتني   )02( وبندقيتني 
ملم،   82 عيار  هاون  قذيفة 
 )02( �ضل�ضلتي  اإىل  بالإ�ضافة 
ذخرية و)1373( طلقة من خمتلف 
العيارات وكي�ضني )02( من املواد 
التي تدخل يف حت�ضري  الكيميائية 
حماربة  اإطار  ويف  املتفجرات. 

مفارز  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية 
خالل  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ش 
عني  من  بكل  متفرقة  عمليات 
اأمينا�ش/ن.ع.4، ومترنا�ضت وعني 
منقبني   )04( اأربعة  قزام/ن.ع.6، 
 )06( �ضتة  وحجزت  الذهب  عن 

و�ضبعة  املعادن  ك�ضف عن  اأجهزة 
)07( مولدات كهربائية ومطرقتي 
)02( �ضغط و)4.8( كيلوغرام من 
مادة TNT و)23( مرت من الفتيل 
و)185(  كب�ضولة   و)18(  ال�ضاعق 
كي�ش من الفحم و)1.4( كيلوغرام 

�ضياق  يف  املعالج،  الكيف  من 
م�ضرتكة  مفارز  اأوقفت  مت�ضل، 
بكل من  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ش 
 )11( ووهران/ن.ع.2،  تلم�ضان 
 )18( و�ضبطت  خمدرات  تاجر 
كيلوغرام من الكيف املعالج و)05( 
�ضبط  مت  فيما  �ضياحية،  مركبات 
و)6626(  مهلو�ش  قر�ش   )2090(
امل�رشوبات  خمتلف  من  وحدة 
و�ضطيف  ب�ضار/ن.ع.3،  من  بكل 
اأخرى،  جهة  ،من  وبجاية/ن.ع.5 
الوطني  الدرك  عنا�رش  اأوقف 
على  كان  �ضخ�ضا  بتب�ضة/ن.ع.5، 
منت مركبة نفعية حمملة بـ )269( 
العيارات  خمتلف  من  خرطو�ضة 
البارود  مادة  من  غرام  و)800( 
بالإ�ضافة اإىل مواد ومعدات تدخل 

يف تعبئة اخلراطي�ش. 

وهران

13 جريحا يف حادث انقالب 
حافلة بوادي تليالت

اأ�ضيب 13 �ضخ�ضا بجروح متفاوتة اخلطورة اإثر حادث انقالب حافلة 

لنقل امل�ضافرين اأم�ش الأربعاء ببلدية وادي تليالت )�رشق وهران(، 

ح�ضبما علم من م�ضالح احلماية املدنية و قد وقع احلادث مبدخل 

بلدية وادي تليالت جراء انقالب حافلة نقل امل�ضافرين  التي تعمل 

على اخلط 19 الرابط بني وهران و وادي تليالت مما اأدى اإىل اإ�ضابة 

13 �ضخ�ضا منه ثماين ن�ضاء و5 رجال ترتاوح اأعمارهم ما بني 21 و 

66 �ضنة، ح�ضبما ذكره نف�ش امل�ضدر وقدم اأعوان م�ضالح احلماية 

املدنية الإ�ضعافات الأولية للجرحى ثم نقلوا اإىل العيادة متعددة 
اخلدمات بوادي تليالت.       

ال�سريط احلدودي بتمرنا�ست

العثورعلى خمباأ لالأ�سلحة والذخرية يحتوي

خبر في 
صورة

اأ�سرف عليه الفريق اأحمد قايد �سالح

تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية 
حراء« احلية »رعد ال�سّ

العبو احتاد عنابة يزورون ها�سم

والذي  ها�ضم  الطفل  زيارة  على  عنابة  احتاد  فريق  لعبو  اأقدم 
الالعبون مرفوقني  تنقل  اخلا�ضة، حيث  الحتياجات  ذوي  يعترب من 
له  اإىل منزله وقاموا بزيارة جماملة  النادي كمال بوع�ضيدة  مبناجري 
وهو الذي كان حت�ضل على املداخيل التي عرفتها مقابلة ربع نهائي 
كاأ�ش اجلمهورية التي جمعت ت�ضكيلة اأبناء »بونة« اأمام وفاق �ضطيف 

مل�ضاعدته ماليا.

اأن�سار العميد يتذكرون قا�سي ال�سعيد

ال�ضلمية  امل�ضرية  ا�ضتغالل  اجلزائر  مولودية  فريق  اأن�ضار  ين�ش  مل 
التي قاموابها اأول اأم�ش عند اخلروج منت اجلامعات وقاموا بحمل 
فيها  جاء  حيث  بالرحيل،  ال�ضعيد  قا�ضي  فيها  يطالبون  كبرية  لفتة 
الأمر  وهو  اجلزائر«،  ارحل،احلرية ملولودية  ال�ضعيد  »قا�ضي  عبارة 
الذي يوؤكد عدم تقبل جماهري النادي العا�ضمي للطريقة التي ي�ضري 

لها النادي.

وا�ضل الفريق اأحمد ڤايد �ضالح نائب وزير الدفاع الوطني، 
الناحية  اإىل  زيارته  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ش  اأركان  رئي�ش 
بتفتي�ش  الثاين  يومها  يف  بتمرنا�ضت  ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية 
وتفقد بع�ش الوحدات املنت�رشة باإقليم القطاع العملياتي 
عني قزام ، كما اأ�رشف على تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية 

حراء«. احلية »رعد ال�ضّ
يف البداية وبعد مرا�ضم ال�ضتقبال الر�ضمية، ورفقة اللواء 
ا�ضتمع  ال�ضاد�ضة،  الع�ضكرية  الناحية  حممد عجرود قائد 
ال�ضيد الفريق اإىل عر�ش حول التمرين، قّدمه قائد القطاع 

ت�ضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.
ومبيدان الرمي واملناورات للقطاع، تابع ال�ضيد الفريق عن 
كثب جمريات الأعمال التي قامت بها الوحدات امل�ضاركة 
يف التمرين م�ضندة بحوامات قتال وحوامات اإنزال، والذي 
مت تنفيذه باحرتافية عالية تنم عن قدرة بارزة املعامل يف 
جمال ا�ضتيعاب م�ضامني برامج التح�ضري القتايل، وتظهر 
جدية وا�ضحة فيما يتعلق بتنفيذ التمرين على الأر�ش وفقا 
للخطط املو�ضوعة ومتا�ضيا مع الأهداف املن�ضودة، وهي  
عليها  اأ�ضبحت  التي  اجلاهزية  مدى  تربز  موؤ�رشات  كلها 
قزام خ�ضو�ضا، ووحدات  العملياتي عني  القطاع  وحدات 
الناحية الع�ضكرية ال�ضاد�ضة ب�ضفة عامة، كما ات�ضم تنفيذ 
القتالية  القدرات  يعك�ش  ممتاز،  مب�ضتوى  التمرين  هذا 

العالية لالأطقم والقادة يف كافة امل�ضتويات،  كما يعك�ش 
خمتلف  ا�ضتعمال  يف  التحكم  على  الأفراد  وقدرة  مهارة 
منظومات الأ�ضلحة والتجهيزات املتوفرة لديهم، وهو ما 
اأ�ضهم يف حتقيق نتائج جد مر�ضية ج�ضدتها دقة الرمايات 
مبختلف الأ�ضلحة والتن�ضيق التام بني الوحدات املنفذة يف 

جميع املراحل.
الوحدات  اأفراد  تقييمي مع   لقاء  التمرين، ويف  نهاية  يف 
امل�ضاركة يف التمرين، اأكد ال�ضيد الفريق على اأن النتائج 
املحققة من خالل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخرية 
احلية، هي نتائج ت�ضتحق كل الت�ضجيع وكل التقدير لكافة 
به  تتمتع  ما  جليا  اأبان  الذي  التمرين،  يف  امل�ضاركني 
بني  الن�ضجام  ح�ضن  من  العملياتي  القطاع  هذا  وحدات 
للمهام  الناجح  التنفيذ  على  والقدرة  املكونات،  خمتلف 

القتالية املوكلة:
التطويري  العمل  اإليها  ي�ضتند  التي  الركائز  اأهم  من  »اإن 
ال�ضتغالل  ح�ضن  بل،  ال�ضتعمال،  ح�ضن  هو  الناجح،  
ال�ضنوات  جتارب  من  ،وال�ضتفادة  اخلربات  لرتاكم 
للجي�ش  العليا  القيادة  تعمل  فلذلك  الفارطة،  التح�ضريية 
الوطني ال�ضعبي يف ظل ما حتظى به قواتنا امل�ضلحة من 
دعم وتوجيهات من لدن رئي�ش اجلمهورية، القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة، وزير الدفاع الوطني، على املداومة على 

اإ�ضدار اللوائح والتوجيهات واإ�ضداء التعليمات والتو�ضيات 
خالل  من  �ضخ�ضيا  واأحر�ش  امل�ضاألة،  بهذه  ال�ضلة  ذات 
على  امليدانية،  الزيارات  هذه  مثل  وا�ضتمرارية  انتظام 
مرافقة كافة اجلهود املبذولة من طرف وحداتنا املختلفة 
وتوفري كافة عوامل جناحها وحتقيق اأهدافها، التي نريدها 
اأن تكون دوما من�ضجمة مع �ضلب املهام املوكلة للجي�ش 
الوطني ال�ضعبي، ومتكيفة مع طبيعة التحديات املواجهة، 
واملناخية  اجلغرافية  املوا�ضفات  تتطلبه  ما  مع  واأي�ضا 

العوامل  لكافة  الأوفر  فال�ضتغالل  املنطقة،  ال�ضائدة يف 
املحيطة، هو عن�رش يف غاية الأهمية من عنا�رش ح�ضن 
التعامل مع كل ما من �ضاأنه اإجناح التمارين املجراة بكافة 

م�ضتوياتها وموا�ضيعها«.
القطاع  مقر  ت�ضمية  على  ذلك،  عقب  اأ�رشف،  الفريق 
حمادي«  »دحماين  ال�ضهيد  با�ضم  قزام  عني  العملياتي 
وذلك بح�ضور اأفراد من عائلة ال�ضهيد الذين مت تكرميهم 

باملنا�ضبة.
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ال�سابق  الربملان  رئي�س  قام 
ب�سحب  اأم�س   بوحجة  ال�سعيد 
للرئا�سيات  الرت�سح  ا�ستمارات 
مقر  اإىل  انتقاله  بعد   ، املقبلة 
وزارة الداخلية وقد �سحب رئي�س 

بوحجة  �سعيد  ال�سابق  الربملان 
ح�سب م�سادرنا كل اال�ستمارات 
انتقل  اأن  بعد   ، للرت�سح  الالزمة 
وزارة  مقر  اإىل  اأم�س  �سخ�سيا 
بوحجة  ال�سعيد  وكان  الداخلية  

رئا�سة  من  تنحيته  متت  الذي 
 ، غريبة  بطريقة  الربملان 
اأعلن  قد  انتقاد  حمل  ومازالت 
اأنه   « ل«الو�سط  اأم�س  اأول 
 ، املقبلة  للرئا�سيات  �سيرت�سح 

جتاوبا ور�سوخا ملطالب الكثري 
خمتلف  من  املواطنني  من 
يجب  اأنه  م�سيفا   ، الواليات 

االمتثال لل�رشعية .
ع�صام بوربيع 

قال اإن بوتفليقة على علم بامل�صريات  

ولد عبا�س: لدينا مفاجاآت �سنك�سف عنها الأ�سبوع املقبل
وعد نائب رئي�س جمل�س الأمة جمال ولد عبا�س بحيازة املوالة ملفاجاآت �صتك�صف عنها الأ�صبوع، قائال: »عندنا ما نقولو عندنا مفاجاآت الأ�صبوع القادم«، يف 

حني اأثنى على �صلمية حراك الطلبة، مقابل التاأكيد اأنه ل يحق لأحد منع الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة من الرت�صح.

�صارة بومعزة 

توجه االأمني العام ال�سابق حلزب 
جبهة التحرير الوطني جمال ولد 
عبا�س، على هام�س تن�سيب هياكل 
بالتحية  اأم�س،  االأمة،  جمل�س 
م�سريتهم  �سلمية  على  للطلبة 
عقب احتجاجهم االأخري، متجنبا 

بقوله  اال�ستفزازي  اخلطاب 
راأيهم،  عن  عربوا  وهم  نحييهم 
الرئي�س  بحق  مت�سك  باملقابل 
قائال  خام�سة،  لعهدة  للرت�سح 
مرت�سح  منع  الأحد  يحق  ال  اأنه 
اأمر  وهو  للرئا�سيات  الرت�سح  من 
اإىل  بال�سورة  عائدا  مقبول،  غري 
اأول  اأنه  والتاأكيد  الفارطة  ال�سنة 

الرئي�س  تر�سح  عن  حتدث  من 
ثانية  جهة  من  خام�سة.  لعهدة 
حيازتهم  عن  عبا�س  ولد  حتدث 
عنها  �سيكفون  واأنهم  ملفاجاآتهم 
االأ�سبوع القادم: »عندنا ما نقولو 
عندنا مفاجاآت االأ�سبوع القادم«. 
اأن  املتحدث  ذات  �سدد  كما 
الرئي�س بوتفليقة على اطالع بكل 

رده على  البالد يف  ما يحدث يف 
�سوؤال ما اإذا كان الرئي�س على علم 
قائال:  القائمة،  باالحتجاجات 
الرئي�س يعرف كل �سغرية وكبرية 
بف�سل  اأنه  م�سيفا  اجلزائر،  يف 
ال�سعب  متكن  بوتفليقة   الرئي�س 
من اخلروج يف مظاهرات �سلمية 

الأنه كفلها لهم يف الد�ستور. 

ل دعوات ر�صمية خلروج املوالة لل�صارع يف 2 مار�س

بن زعيم يدافع عن 
ت�سريح نائب وزير الدفاع

ال�صيناتور الأفالين حممود ق�صاري

ل نية للموالة يف حتريك ال�سارع

دعوة  اأي  زعيم  بن  ال�سيناتور   فند 
 2 يف  لل�سارع  املواالة  خلروج  ر�سمية 
امكانية  ي�ستبعد  مل  حني  يف  مار�س، 
حني  يف  الحقا،  الطرح  مناق�سة 
الدفاع،  وزير  نائب  ت�رشيح  دافع عن 
اأ�سوات  حماية  لتاأكيد  جاء  اأنه  قائال 

اجلميع.
فند ال�سيناتور عبد الوهاب بن زعيم، 
هياكل  تن�سيب  هام�س  على  اأم�س، 
للخروج  االأمة، دعوة املواالة  جمل�س 
لل�سارع يف 2 مار�س دعما لرت�سح رئي�س 
اجلمهورية لعهدة خام�سة، يف حني مل 
ي�ستبعد احتمال طرح املبادرة الحقا 
موؤكدا  احلزب،  هياكل  م�ستوى  على 
اأحمر  خط  الدولة  موؤ�س�سات  باأن 
والبد من احلفاظ على مواعيدها يف 
الد�ستوري  املجل�س  حلق  منه  اإ�سارة 
بوتفليقة  تر�سح  ملف  يف  الف�سل  يف 
الرئا�سيات  مواعيد  بخ�سو�س  وكذا 
يف 18 اأفريل، م�سيفا اأن الرت�سح هي 
رغبة �سخ�سية للرئي�س، يف حني اأنهم 
وكذا  للخطوة  دعوه  املواالة  �سمن 
االنتخابية  حملته  بتن�سيط  وعدوا 
يبقى  كونه  بالرت�سح  لهم  عالقة  وال 
واعي  اأنه  موؤكدا  �سخ�سيا،  خيارا 
�رشورة  على  تاأكيده  مع  مب�سوؤوليته، 
�سينجم  الذي  احلوار  على  الرتكيز 
الرئي�س  التي وعد  االجماع  ندوة  عن 
بتنظيمها يف حالة فوزه بعهدة خام�سة 
و�ست�سم خمتلف االأطياف واالأطراف 
وممثلني  املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية 

الوزير  حدده  ملا  وفقا  ال�سباب  عن 
االأول اأحمد اأويحيى، باالإ�سافة اإىل اأن 
احلكومة �ستقدم ا�ستقالتها يف ظرف 
ومنها  الرئا�سيات  بعد  اأي  يوما،   45

ميكن فتح باب وا�سع للتغيري.
ت�ساءل  ال�سارع  حراك  وبخ�سو�س 
ظل  يف  خا�سة  احلل،  عن  زعيم  بن 
االأمثل  اأن احلل  الوقت، معتربا  �سيق 
من  االقرتاع  ل�سناديق  التوجه  هو 
الدولة  مبوؤ�س�سات  االلتزام  اأجل 
من  �سواء  راأيهم  عن  ناخبا   24 ليعرب 
فلكل  اال�ستمرارية،  اأو  التغيري  اأرادوا 
تراجع  امكانية  وحول  مر�سحه. 
يف  اأنهم  فقال  تر�سحه  عن  الرئي�س 
املواالة يتعاملون مع معطيات ولي�س 
حملة  مدير  اأن  ذلك  الفر�سيات،  مع 
اأن  اأكد  �سالل  املالك  عبد  بوتفليقة 
 3 يوم  تر�سحه  ملف  �سيودع  االأخري 

مار�س القادم.
ت�رشيح  عن  دافع  ثانية  جهة  من 
�سالح  قايد  اأحمد  الدفاع  وزير  نائب 
اأن خطابه جاء خطاب تطمني  قائال 
االأ�سوات  ب�ساأن احلفاظ على  وتاأكيد 
�ستجري  الرئا�سيات  وباأن  وحمايتها 

يف هدوء ويتم حماية االأ�سوات.
ا�ستيعاب  حماولة  على  علق  كما 
م�ستوى  على  ال�سعبي  احلراك 
بها  التظاهر  منع  رغم  العا�سمة 
قانونيا، باأنها قراءة لالأو�ساع وتخ�سع 

لل�سلطة التقديرية.
�صارة بومعزة 

جبهة  حزب  عن  ال�سيناتور  نفى 
ق�ساري،  حممود  الوطني  التحرير 
تن�سيب  هام�س  على  يف  اأم�س، 
نية  ال  اأنه  االأمة  جمل�س  هياكل 
احل�سود  حتريك  اأجل  من  لديهم 
يف  احلا�سل  للحراك  امل�سادة 
الرئي�س  لرت�سح  والراف�س  ال�سارع 
جتعل  خطوة  كونها  بوتفليقة، 
بع�سا  بع�سه  مواجهة  يف  ال�سارع 
على  الزيت  �سب  يعني  ما  وهو 
خا�سة  لذلك،  رف�سه  معلنا  النار، 
الدعوات حول  بعدما راجت بع�س 
 2 يوم  م�سرية  يف  املواالة  خروج 
مار�س. كما اأ�ساف ق�ساري اأن هذا 
القرار جاء من اأجل جتنب ال�سدام 
يف ال�سارع الذي وقعت فيه العديد 
مطالب  اأن  م�سيفا  الدول،  من 
يف  البالد  يف  احلا�سل  احلراك 
�سيا�سية  مطالب  له  االأخرية  الفرتة 

لقواعد  تخ�سع  اأن  يجب  والتي 
هي  والتي  ال�سيا�سية  املعركة 
ال�سندوق واالنتخابات، كما اأ�ساف 
االأطراف من  اأن ما يجمع خمتلف 
بينهم املتظاهرين هو حب اجلزائر 
رغم االختالف يف بع�س التفا�سيل، 
مبنية  كانت  مطالبهم  اأن  معتربا 
واجتماعية  اقت�سادية  �سقني  على 
و�رشورة حماربة الف�ساد  الذي قال 
جت�سيده  على  نعمل  يعملون  اأنهم 
مطالبة  وهو  ال�سيا�سي  ال�سق  اأما 
فهو  الرت�سح  عن  بالعدول  الرئي�س 
يخ�سع  اأن  ويجب  �سيا�سي  مطلب 
حد  على  ال�سيا�سة«  لقواعد  
واأ�ساف ق�ساري على غرار  تعبريه 
لالحتكام  للدعوة  املواالة  غالبية 
اأ�ساليب  اأف�سل  كونه  ال�سندوق  اإىل 

التغيري والتعبري عن املواقف.
�س.ب

انتقل اأم�س اإىل مقر الداخلية

ال�سعيد بوحجة ي�سحب ا�ستمارات الرت�سح للرئا�سيات 

كذب دعوة حم�س اإىل جمعة الغ�صب

مقري يتهم" الذباب الإلكرتوين "با�ستهداف حركته
          •       اأحمد �صادوق : هناك من يحاول الت�صوي�س على مر�صح احلركة

          •       نا�صر حمدادو�س:  نرف�س  رفع الرايات احلزبية اأو الإيديولوجية
عبد  حم�س  حركة  رئي�س  كذب 
تداوله  مامت  كل  مقري  الرزاق 
احلراك  احلركة  تبني  حول 
يوم  تنظيمه  املزمع  ال�سعبي 
الذباب  متهما  املقبل،  اجلمعة 
االإلكرتوين مبحاولة زج احلركة يف 
على  تتاآمر  تعفني  ا�سرتاتيجيات 
موؤكدا  ال�سلمي،  ال�سعبي  احلراك 
جمعة  اإىل  تدع  مل  حم�س  باأن 
احلراك  ت�سدر  والتريد  الغ�سب 

كما يتم الرتويج له .
يف  مقري  الرزاق  عبد  اإ�ستنكر 
التنفيذي  مكتبه  ملجل�س  بيان 
الر�سمية  �سفحته  على  ن�رشه 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
بع�س  حماوالت  فاي�سبوك،  من 
من  حم�س  على  التاأمر  االأطراف 
اأو �رشح  يقله  ما مل  تاأويل  خالل 
اإىل  دعا  قد  يكون  اأن  نافيا  به، 
اأي  اأو  حمطة  اأي  يف  الفو�سى 

مكان وال زمان
على  مقري  الرزاق  عبد  �سدد 
املقاومة  ا�ستمرار  �رشورة 
لفر�س  اأنواعها  بكل  ال�سلمية 
موؤكدا  الواقع،  االأمر  �سيا�سة 
�سلمية  على  احلفاظ  اأهمية  على 
الفر�سة  وتفويت  االحتجاجات 
واإجها�س  التوتري  مهند�سي  على 

حراك املواطنني ال�رشعي.
 ويف ذات ال�سدد، دعا عبد الرزاق 
مقري ال�سلطة احلاكمة يف البالد 
ملطالب  اال�ستجابة  �رشورة  اإىل 
املتظاهرين املت�ساعدة بالعدول 
اخلام�سة  العهدة  فر�س  على 
واأمنه  بالبلد  مغامرة  الأي  تفاديا 
احلراك  مثمنا  وا�ستقراره، 
الفئات  لكل  واحل�ساري  ال�سلمي 
وحمامني  طلبة  من  املجتمعية 
بالعهدة  تنديدا  و�سحفيني، 
جديد  من  موؤكدا  اخلام�سة، 
مرارا  احلركة  اإليه  نبهت  ما  على 
خطر  هي  اخلام�سة  العهدة  باأن 
حقيقي على البلد واأن اال�ستمرار 
�سيوؤدي  واقع  كاأمر  فر�سها  يف 

للمزيد من التاأزم والتوتر

اأحمد �صادوق 
 هناك من يحاول 

الت�صوي�س علي مر�صح 
احلركة

عرب رئي�س الكتلة الربملانية حلركة 
ت�رشيح  �سادوق يف  اأحمد  حم�س 
خ�س به »الو�سط« عن رف�سه لكل 
ما مت الرتويج له حول تبني حركة 
املزمع  ال�سعبي  احلراك  حم�س 
موؤكدا  اجلمعة،  يوم  تنظيمه 
ال  حم�س  ركة  حم�س  حركة  باأن 
هذا  تتبنى  اأن  ت�ستطيع  وال  تريد 
له،  م�ساندة  هي  بل  احلراك 
قائال » اإننا نتقاطع مع املواطنني 
العهدة  من  املوقف  تقدير  يف 
كما  متريرها  وخطورة  اخلام�سة 
اننا نتقاطع معهم نف�س هم البلد 

واخلوف على م�ستقبله ».
و يف �سياق مت�سل، ا�ستغرب اأحمد 
التي  االأ�سوات  بع�س  �سادوق من 
تلوم و تتهم احلركة مبحاولة ركوب 
خرب  دعوة  باأن  موؤكدا  املوجة، 
فال  جمعة  الغ�سب  اإىل  حم�س 
مو�سحا   ، ال�سحة  من  له  ا�سا�س 
الدعوة  اأبدا هذه  باأنها مل  تطلق 
الذباب  روجها  اإ�ساعة  هي  بل 
رئي�س  على  للت�سوي�س  االلكرتوين 

احلركة و املر�سح الرئا�سي .
وقال املتحدث » كانت احلركة قد 
من  22فيفري  حراك  يف  �ساركت 
وقيادات  وطنية  رئي�سها  خالل 
�سارك  ،كما  منهم  واحد  واأنا 
املنا�سلون و ال�سباب على م�ستوى 
و  كمواطنني  �ساركنا  و  الواليات 
مل  و  احلزب  يف  كم�سوؤولني  لي�س 

نحاول اأبدا  ت�سدر احلراك »
التي  املظاهرات  وبخ�سو�س 
الوطن  واليات  خمتلف  عرفتها 
،قال  اخلام�سة  العهدة  �سد 
احلراك  و  »امل�سريات  املتحدث 
حق د�ستوري مكفول لكل مواطن 
احلراك  هذا  اأثمن  واأنا  جزائري 

املطالبة  �سياق  يف  ياأتي  الذي 
اخلام�سة  العهدة  عن  بالرتاجع 
بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئي�س 
،حيث اأدرك املواطن و الكثري من 
اخلام�سة  العهدة  اأن  ال�سيا�سيني 
ترهن  و  اجلزائر  م�ستقبل  تهدد 
قرارها ب�سبب عجز بوتفليقة عن 
التي تنتظر  اال�ستجابة للتحديات 
االقت�سادي  امل�ستوى  على  البلد 
،ويجدر  االأمني  و  االجتماعي  و 
يعرب  احلراك  باأن  هذا  االإ�سارة 
املواطنني  لدى  متقدم  وعي  عن 
الذين  يريدون من خالله حترير 
قربهم  ي�ستغلون  ممن  البلد 
العهدة  ويفر�سون  الرئي�س  من 
اخلام�سة رغم انها غري معقولة و 

غري منطقية«

نا�صر حمدادو�س 
نحن جزٌء من هذا 
ال�صعب، ولبد من 

التخندق معه

عن  الربملاين  النائب  جهته  من 
له  ت�رشيح  يف  حم�س  حركة 
تداوله  مامت  كل  كذب  »للو�سط« 
ت�سدر  حم�س  حماولة  حول 
باأنه  مو�سحا  ال�سعبي،  احلراك 
�سعبية  امل�سريات  هذه  مادامت 
مكّونات  كل  وت�ستوعب  وعامة، 
من  فلي�س  اجلزائري  ال�سعب 
احلزبية  الرايات  رفع  احلكمة 
نحن   « قائال  االإيديولوجية،  اأو 
من  والبد  ال�سعب،  هذا  من  جزءٌ 
التخندق معه وال ميكن الت�سوي�س 
متمنيا  املتظاهرين«،  اإرادة  على 
الو�سيلة  اأن تكون االنتخابات هي 
واالإ�سالح  للتغيري  احل�سارية 
اإىل  للو�سول  الطبيعية  واالأداة 
احلراك  بخ�سو�س  احلكم. 
ال�سارع  عرفه  الذي  ال�سعبي 
واليات  خمتلف  يف  اجلزائري 
 ، اخلام�سة  العهدة  �سد  الوطن 
احلراك  هذا  باأن  املتحدث  اأكد 

عن  يعرب  وح�ساري  �سلمي  �سعبي 
اجلزائري  لل�سعب  احلرة  االإرادة 
والتي  اخلام�سة  للعهدة  الراف�س 
يعتربها غري واقعية وغري منطقية 
هذه  مثمنا   ، قوله  حد  على 
املظاهرات  »املرتجم  لدرجة 
الوعي ال�سيا�سي والن�سج الن�سايل 
من اأجل اجلزائر التي ال ت�ستحق 
توفر  مما  بالرغم  امل�سري  هذا 
داعيا  جميع   ،« اإمكانات  من  لها 
املواطنني اإىل االنخراط ال�سلمي 
ال�سلطة  املتحدث  فيه.  وحمل 
الذي  ال�سعبي  احلراك  م�سوؤولية 
الوطن  واليات  خمتلف  عرفته 
بفر�س  ل�سلطة   « مو�سحا   ،
واالإ�رشار  الواقع  االأمر  �سيا�سة 
ما  هو  اخلام�سة  العهدة  على 
اإىل  اجلزائري  ال�سعب  دفع 
متمنيا  ال�سارع«،  اإىل  اخلروج 
يفهموا  اأن  ال�سلطة  عقالء  من 
واأال  لل�سعب،  الوا�سحة  الر�سالة 
ي�ستجيبوا  واأن  بالبالد،  يغامروا 
واأال  امل�رشوعة،  املطالب  لهذه 
من  املزيد  اإىل  اجلميع  يدفعوا 
تكن  مل  واإذا  والتوتري،  االحتقان 
للطماأنة  واإجراءات  ر�سائل  هناك 
قبل اجلمعة فاأعتقد اأن كرة الثلج 
االحتجاجات  دائرة  واأن  �ستكرب، 
اأن  اأحد  ي�ستطيع  ولن  �ستتو�سع، 

يتنّباأ مبا �ستوؤول اإليه االأو�ساع.«.
احلركة  مبواقف  املتحدث  وذكر 
يف �سناعة الوعي ال�سيا�سي ،موؤكدا 
اأنه » ال ميكن الأحد اأن  ينكر الدور 
به احلركة يف  وتقوم  قامت  الذي 
�سناعة الوعي ال�سيا�سي، واجلراأة 
الراأي،  عن  للتعبري  املبادرة  يف 
واالحتجاجات  امل�سريات  ومنها 
ذلك  ي�سجل  والتاريخ  ال�سلمية، 
بتزوير  التنديد  م�سريات  من 
اإىل   1997 �سنة  االنتخابات 
ال�سخري،  الغاز  �سد  امل�سريات 
الق�سية  دعم  م�سريات  اإىل 
�سلى  النبي  ون�رشة  الفل�سطينية 

اهلل عليه و�سلم. »
اإميان لوا�س  
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الطيب  املجاهدين  وزير  ك�شف   
على  اإ�رشافه  هام�ش  على  زيتوين 
اخلا�شة  التاريخية  الندوة  افتتاح 
 57 الـ  الذكرى  اإحياء  باحتفالية 
ملظاهرات 27 فرباير 1962 ، بدار 
رئي�ش  اأن   ، زكرياء  مفدي  الثقافة 
 ، بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
ويوؤكد   ، ال�شالم  ورقلة  �شكان  يقراأ 
اأبان  فرباير   27 مظاهرات  اأن  لهم 
قاطع  على  دليل  التحريرية  الثورة 
بالوطن  على مت�شك �شكان اجلنوب 

الأم .
قال وزير املجاهدين الطيب زيتوين 
على هام�ش اإ�رشافه على الحتفالية 
ملظاهرات   57 لذكرى  املخلدة 
الأخرية  اأن  هذه  27 فرباير 1962، 
املخطط  اأمام  منيع  �شد  وقفت 
لف�شل  الفرن�شي  ال�شتعماري 
ال�شحراء اجلزائرية عن الوطن الأم 
للتاأكيد  �شانحة  فر�شة  كانت  كما   ،
على وطنية اأبناء اجلنوب اجلزائري 
على  اأنه  ال�شياق  ذات  يف  م�شيفا 
واعي  اجلزائري  ال�شعب  باأن  يقني 
الت�شحيات   وكذا  امل�شوؤولية  بحجم 
الثورة  اأبان  اجلزائر  قدمتها  التي 
زيتوين  بعدها  ليذهب   ، التحريرية 
اأن  اأكد  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل ّ
ل�شيانة  يدعونا  الوطني  الواجب 

اأمانة �شهداءنا الأبرار .
من جهة ثانية فقد اأكد الرجل الأول 
بوزارة املجاهدين ، اأن كل املتاحف 
الوطني  الرتاب  عرب  املديريات  و 
يحيون الذكرى الـ 57 ملظاهرات 27 
على  منه  وا�شحة  اإ�شارة  فرباير يف 
اأن تر�شيم هذا اليوم التاريخي كعيد 
وطني اأ�شحت م�شاألة وقت يف اإ�شارة 
م�شاحله  ملبا�رشة  منه  وا�شحة 

للرتتيبات الالزمة لهذا الغر�ش .
وزير  اأكد   فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأن  على  زيتوين  الطيب  املجاهدين 
باجلزائر  ال�شعبي  ال�شلمي  احلراك 
الدميقراطية  حما�شن  من  يعترب 
التي �شعى فخامة رئي�ش اجلمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة على جت�شيدها 
ذات  وجه  كما   ، الواقع  اأر�ش  على 
املتحدث  ر�شالة مبا�رشة ملختلف 
اجلزائري  املدين  املجتمع  �رشائح 
الوطنية  بالوحدة  التم�شك  اأجل  من 
الفتنة  وتغذية  النعرات  عن  بعيدا 
ال�شهداء  اأمانة  و�شيانة  للمحافظة 

ووحدة البالد والعباد .

وايل ورقلة عبد القادر 
جالوي  :

مظاهرات 27 فرباير ت�صدت 
لف�صل ال�صحراء

القادر  عبد  ورقلة   ولية  وايل  اأكد 
فرباير   27 مظاهرات  اأن   ، جالوي 
املركزية  بالعا�شمة    1962 �شنة 
ذاتها  تعد يف حد  ال�رشقي  للجنوب 
حلقة من حلقات  الن�شال اجلزائري 
للت�شدي  الفرن�شي  امل�شتعمر  �شد 
ملخطط ف�شل ال�شحراء عن الوطن 

الأم .
قال  الرجل الأول على ولية ورقلة  
كلمة  خالل  جالوي  القادر  عبد 
التاريخية،  الندوة  مبنا�شبة  األقاها 
 27 مظاهرات  باحتفالية  اخلا�شة 
،والتي   1962 �شنة  بورقلة  فرباير 
الثقافة  دار  فعالياتها  احت�شنت 
ال�شباب  على  اأن    ، زكريا  مفدي 
املكا�شب  حماية  على  العمل 
مليون  اجلزائر  كلفت  التي  الوطنية 
ون�شف املليون �شهيد  و الجنازات 
�شنة  الع�رشين  خالل  املحققة 
اجلمهورية  رئي�ش  فخامة  بقيادة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املجاهد 
وخ�ش بالذكر ما حتقق بولية ورقلة 
يف قطاعات البناء والتعمري والربط 
الري  بقطاعات  ال�شبكات  مبختلف 
املدينة  غاز  و  املائية  واملوارد 
ناهيك عن امل�شاريع ال�شخمة التي 
ا�شتفادت منها الولية والتي تاأتي يف 
مقدمتها ترامواي ورقلة دون ن�شيان 
عن  التجميد  برفع  املتعلق  القرار 
�شياق  ويف   ، اجلامعي   امل�شت�شفى 
القادر  عبد  و�شف  فقد  مت�شل 
جالوي مظاهرات 27 فرباير ع�شية 
ال�شتقالل مبثابة حلقة من حلقات 
وهي  ل  كيف   ، اجلزائر  الن�شال 
امل�شتدمر  خمطط  اأجه�شت  من 
وقتها  يرمي  كان  الذي  الفرن�شي 
عن  اجلزائرية  ال�شحراء  لف�شل  

الوطن الأم   .
اأحمد باحلاج 

كيف ترى الواقع الأمني بال�صريط 
احلدودي مع اجلزائر؟

يعرف  باجلزائر  املحيط  الأمني  احلزام 
غياب  كذلك  و  التحولت  من  جمموعة 
يفر�ش  ما  الأمنية  باملعادلة  ي�شمى  ما 
اللتزامات  من  جمموعة  اجلزائر  على 
الناحية  من  ه�ش  اإقليمي  جوار  اجتاه 
اجلوار  به  يتميز  ما  اإىل  اإ�شافة  الأمنية 
انت�شارها  و  الإرهابية   الظاهرة  بربوز 
املنظمة  اجلرمية  ا�شتفحال  متددها  و 
الغري  الهجرة  و  مقلقة  اأبعاد  اأخذت  التي 
و   ، البالد  ا�شتقرار  تهدد  التي  ال�رشعية 
كذلك بروز مفهوم الدولة ال�شعيفة اله�شة 
على  انعكا�شات  له  هذا  كل  اجلوار  لدول 

اخلريطة الأمنية يف اجلزائر  

ما تقييمكم لالإ�صرتاجتية الأمنية 
املتبعة يف تاأمني احلدود و �صبط 

الأمن؟

املطبقة  الأمنية  الإ�شرتاتيجية  اأن  اأرى 
من طرف اجلزائر حققت خالل ال�شنوات 
اجلي�ش  مكنت  جناحات  عدة  الأخرية 
تقارير  عدة  ت�شدر  من  ال�شعبي  الوطني 
الوطني  فاجلي�ش  اإقليمية،  كذا  و  دولية 
ال�شعبي ياأخذ باحل�شبان املعطى الإقليمي 
وكذا التحولت الداخلية يف �شياق �شياغة 
اإىل  دائما  ت�شعى  التي  الأمنية  �شيا�شته 
و  اجلزائر  ا�شتقرار  و  اأمن  على  احلفاظ 
اأ�شكال اجلرمية اإ�شافة اإىل  حماربة كافة 
اأفراد  بها  يتمتع  التي  الق�شوى  اليقظة 

العن�رش  كذا  و  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 
الب�رشي الذي مت ال�شتثمار فيه ب�شكل.

مبا تف�صر تكرار اخلرجات الأخرية 
لقائد الأركان؟

يف  �شالح  قايد  خلرجات  املالحظ 
ال�شنوات الأخرية يرى اأنها تاأتي يف ال�شياق 
واملنطقي و تعود اأن يكون يف الواجهة و 
و  الدعم  لتقدمي  الأمامية  ال�شفوف  يف 

ال�شند لأفراد اجلي�ش ال�شعبي الوطني

اجلزائر جلاأت اإىل التن�صيق الأمني 
مع تون�س هل ميكن اإعادة التجربة 

مع مايل والنيجر؟

اإطار  يف  التون�شية  اجلزائرية  التجربة 
تن�شيق التعاون الأمني هو تكري�ش ملفهوم 

،و  اجلوار  امن  هو  اجلزائر  اأمن  اجلزائر 
هو ما عملت  عليه البالد �شواء مع تون�ش 
يف  اجلزائر  انخراط  ،و  مايل  ال�شقيق  اأو 
الأزمة  لت�شوية  الو�شاطة  جهود  اإطار 
املفهوم  و  ال�شياق  هذا  يف  كان  املالية 
على  تعمل  اجلزائر  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
وحتى  املالية  ال�رشطة  من  اأفراد  تكوين 
اأفراد من اجلي�ش املايل يف اإطار التعاون 
و التن�شيق امل�شرتك  و كذا تواجد اجلزائر 
يف غرفة عمليات دول منطقة ال�شاحل و 
ت�شتغل على هذا املحور منذ �شنة 2010و 
دول  مع  التعاون  و  التن�شيق  يعزز  ما  هذا 

اجلوار .

ملاذا ت�صر اجلزائر على غلق احلدود 
مع النيجر رغم ا�صتقرار الو�صع 

الأمني؟

حتذير  منطقة  تبقى  ال�شاحل  منطقة 
انت�شار  منطقة  ،و  توتر  منطقة  و  اأمنية 
حتولت  منطقة  الإرهابية  للتنظيمات 
و  العاملي  و  الإقليمي  امل�شتوى  على 
منطقة �رشاع  و تناف�ش بني الدول الكربى 
و منذ 2011 اجلزائر اتخذت جمموعة من 
التدابري يف اإطار تاأمني املحاور احلدودية 
مراقبتها  و  لها  املوؤقت  الغلق  بينها   من 
حتى ل يكون �شماح للتوغل اأو التغلغل بها

على اأي اأ�صا�س مت اإغالق منافذ 
النجدة منافذ النجدة؟

اأن هناك جمموعة من املعطيات  اأعتقد 
الأمنية التي تفر�ش نف�شها و ل ميكن اأن 
اأمنية  درا�شة  على  بناءا  اإل  القرار  يتخذ 
نائب  قبل  من  القرار  اتخاذ  و  معمقة 
جمموعة  على  بناءا  فهو  الدفاع  وزير 
اأو  اخرتاق  حماولة  ملنع  التقارير  من 
حماولة ا�شتغالل الظروف يف اإطار �رشب 
ا�شتقرار اجلزائر و غلق هذه املنافذ حتى 
ل يكون ا�شتخدام لها حتت اأي م�شمى من 
مقاتلني  لتمرير  اأو  لخرتاقها  امل�شميات 

اأو غريها من التهديدات.

وعد وزير الداخلية ب�صم املهاري�صت 
للجي�س ملاذا مل يتم ا�صتدعاوؤهم؟

و  اجلي�ش  يف  متوفرة  املهاري�ش  فرقة 
ال�شعب  من  بدونهم  و  اجلمارك  فرقة 
ي�شهلون  هم  و  ال�شحراء  يف  التحرك 
تتعلق  امل�شاألة  اأن  ظني  وح�شب  عملهم 
بال�شكل القانوين و التح�شري الإجراءات و 
اإ�شافة لعمل اجلي�ش و  م�شاألة �شمهم هو 

الأمن احلدودي �شواء.

موظفي  من  املئات  اأم�ش   نهار  اأقدم 
قطاع الرتبية ل16 ولية  على العت�شام 
اأمام مقر مديرية الرتبية لولية غليزان 
مطالبني برحيل وزيرة الرتبية  الوطنية  
نورية بن غربيط ومديرة الرتبية  لولية 
اأغلقت  التي  حري�ش   ال�شيدة  غليزان 

ابواب احلوار يف وجه النقابات .
نقابي   1200 يزيد  ما  لبى  وقد  هذا 

منحدرين  من 15 ولية » �شلف ،غليزان 
 ، النعامة   ، البي�ش   ، �شعيدة   ، تيارت   ،
،�شيدي  م�شتغامن   ، وهران   ، مع�شكر 
بلعبا�ش ،عني  متو�شنت   ، تي�شم�شيلت 
، تلم�شان  ،ب�شار وتندوف  دعوة التكتل 
هذا   ، الحتجاجية  الوقفة  تنظيم  يف 
وقد حمل املحتجون �شعارات خمتلفة 
برحيل  املطالبة  يف  اأغلبها  ت�شب 

الوزيرة  وطاقمها الذي اأبدى ف�شله يف 
ت�شري قطاع الرتبية الذي اأنهار م�شتواه 
يف  ال�شانتيو   ممثل  واأ�شار  هذا   ، جليا 
ت�رشيح جلريدة الو�شط »اليوم ل رجوع 
الرتبية    الإ�رشاب  ال برحيل وزيرة  يف 
تتحمل  لأنها  لغيليزان  الرتبية  ومديرية 
الإ�رشاب   هذا  يف  كاملة   امل�شوؤولية 
حدود  قاربت   ن�شبته  ان  اأكد  الذي 

التي كذبتها  الن�شبة  باملائة وهي  ال62 
مديريات الرتبية لوليات الغرب واأكدت 
اأنها  ترتاوح بني ال05 و12  يف جمملها 
وقد  هذا  تقدير،  اأكرث  على  باملائة 
قواتها  كافة  دائرة  امن  م�شالح  جندت 
اأية  لتفادي  املكان   تطويق  اجل  من 

انزلقات .
غليزان حممد بن ترار

للحر�ش  الوطنية  التن�شيقية  رئي�ش  دعا 
اأعوان  اأم�ش  نهار  عليوات  حللو   البلدي 
على  ا�رشافه  خالل  البلدي  احلر�ش 
البلدي    للحر�ش  الرابع   الوطني  امللتقى 
الثقافة  الذي ح�رشه ممثلو 38ولية بدار 
احليطة  اإىل  بتلم�شان  علولة  القادر  عبد 
واحلذر  من عودة فريو�ش الإرهاب  الدويل 
الذي �شار  يهدد اأمن وا�شتقرار  اجلزائر 
من جديد عن طريق دعوات جمهولة  من 
فاي�شبوك  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
بغية تهدمي اجلزائر واإعادتها اإىل �شنوات 
هذا   ، ثرواتها  ا�شتغالل   اجل  من  الدم  
الفريو�ش الذي �شبق توظيفه با�شم الدين 
تتم  الذي  نف�شه  وهو  الت�شعينات   خالل 
توظيفه  با�شم الدميقراطية خالل الربيع 
العربي الذي مل يفلح يف اخرتاق اجلزائر ، 
لكن اليوم جاء بثوب اآخر ويحاول اخرتاق 
ودعوة  الفاي�شبوك  طريق  عن  اجلزائر 

النا�ش للتظاهر والإخالل بالنظام العام .
ول  ظل  البلدي  احلر�ش  اأن  حللو  واأ�شار   
من  فاأبناوؤه  للجزائر  اأمان  �شدادة  يزال 
ودر�شوا   ، وال�شتينات  اخلم�شينات  اأبناء 
يف املدر�شة البومدينية خالل ال�شبعينات  
وانقدوا  الثمانينات  يف   ونا�شلوا 
اجلمهورية يف الت�شعينات  من خالل دفع 
ولزالوا   ، الوطني  للواجب  �شهداء   4462
التي  الفنت  من  الوطن  لإنقاذ  م�شتعدين  
علينا  يجب  انه  موؤكدا    ، اليوم  تهدده 
اليوم جميعا اأن نركب �شفينة  لن�رش ال�شلم 
اإنقاذ  اأجل  لأننا دفعنا ر�شيدا  ثقيال من 
اأنه  م�شريا  الت�شعينات،  يف  اجلمهورية 
البلدي لتزال  اأن  حقوق  احلر�ش  ورغم 
مه�شومة  لكن اكرب حق ح�شلنا عليه هو 
جمرد  كن  الذي  وال�شتقرار  الأمن  حق  
حلم منت�شف الت�شعينات  اأين كان اخلوف 
ي�شيطر على املدن يف الوقت الذي خلت 

قرى ومدا�رش باأكملها.
احلر�ش  اأعوان  اأن   حللوا  واأكد  هذا   
لقتل  يوظفون  مرتزقة   لي�شوا  البلدي 
الوطن  حماية  لكن  املال  مقابل  النا�ش 
الحتكام  اإىل  داعيا  اجلزائريني   ، واجبة 
الرئا�شيات  لل�شندوق  دميوقراطيا خالل 
املقبلة واختيار الرجل املنا�شب  من قبل 
ال�شعب  عو�ش ال�شتثمار يف ال�شارع  الذي 
ل يحتاج اإىل  ع�رشية حمراء اأخرى ، واإمنا 
لإ�شالح  م�شاريع  يف  التفكري  اإىل  حتتاج 
يف   التفكري  عو�ش  اجلزائري  املجتمع  
الفريو�شات  لنداءات  تلبية  اجلزائر  حرق 
العاملية التي همها تفتيت الدول العربية و 
نهب ممتلكاتها  مثلما �شبقتنا دول اأخرى 
، م�شريا اأن احلر�ش البلدي كجهاز  يبقى 
�رشيكا يف حماية اجلزائر فقد اأ�ش�ش اأول 
الدفلى  بعني  الثاين  بالوادي مت  له  ملتقى 
تلم�شان  يف  هو  واليوم   ب�شطيف  والثالث 

يهدد  باخلطر  اأح�ش  كلما  حا�رش  وانه   ،
جهة  من   ، اجلوانب    كل  من  اجلزائر 
اأن  جماهد  حكيم  الوطني  املن�شق  اأكد 
قد  البلدي   للحر�ش  الوطني  التن�شيقية 
املادية  املكا�شب  من  العديد  حققت 
ب4000  الأجر  رفع  غرار  على  واملعنوية 
األف عون   ال�شكن لأكرث من 31  دج  ومنح 
منحة   يف  الأغواط  مطالب  على  ناهيك 
مر�ش ال�رشطان بفعل زيت الأ�شكرال ، يف 
التج�شيد  من  قريبة  مكا�شب  هناك  حني 
 40 من  اأكرث  اإىل  الأجر  رفع  راأ�شها  على 
املجاهدين  بوزارة  والرتباط  دج  األف 
ب�شفتها ا�شتمرار  لالأ�رشة الثورية  ناهيك 
الأمرا�ش   على  التعوي�ش  من  الرفع 
وا�شتحداث منحة خا�شة  باأعوان احلر�ش 
وحرارة   برد  من  عانوه  ما  مقابل  البلدي 

وخوف يف الغابات والوديان
تلم�صان حممد بن ترار

الدكتور و اخلبري ال�صرتاتيجي اأحمد ميزاب لـ" الو�صط"

طالبوا برحيل وزيرة الرتبية ومديرتها  

من�صق احلر�س البلدي عليوات حللو من تلم�صان 

ف.ن�صرين

اجلي�ش واع مبخاطر احلزام 
الأمني املحيط باجلزائر

1200 نقابي يحا�صرون مديرية الرتبية بغليزان

اجلزائر مهدد بفريو�ش اإرهابي جديد عرب الفاي�صبوك    

.          زيارات الفريق قايد �صالح لها خلفياتها النف�صية و الأمنية
.     منطقة ال�صاحل تبقى منطقة توتر ،و �صاحة حتولت على امل�صتوى الإقليمي

وزير املجاهدين الطيب زيتوين من ورقلة :

تر�صيم مظاهرات 27 فرباير 
عيدا وطنيا م�صاألة وقت  

 .         "احلراك  ال�صلمي باجلزائر
 من حما�صن الدميقراطية"

اأ�صاد اخلبري الأمني اأحمد ميزاب بتفوق اجلي�س ال�صعبي الوطني و بالوجود القوي للموؤ�ص�صات الأمنية الأمر الذي كان كفيال 
بتحقيق معادلة ال�صتقرار و اأمن للبالد يف عز الأزمات ،و باملقابل حذر الباحث الأمني من ا�صتغالل الأو�صاع للتغلغل للبالد 

موؤكدا على التطبيق ال�صارم  لالإجراءات الأمنية املتخذة الرامية لوحدة و �صيانة الرتاب الوطني
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خما�س الرئا�صيات يداهم الأفالن

 بومهدي يقود حركة 
ت�صحيحية �صد بو�صارب

معاذ  �شاعات  اأن  مطلعة  م�شادر  ك�شفت 
بو�شارب على ّراأ�ش الأفالن كمن�شق وطني 
اإعالن  املمكن  ومن   ، معدودة  اأ�شبحت 

تنحيته يف ال�شاعات املقبلة القريبة .
اإعالن  تنحية معاذ  اأن يتم  ومن املنتظر 
 ، القادمة  القليلة  ال�شاعات  بو�شارب 
تن�شيبها  مت  ت�شحيحة  حركة  اأن  ل�شيما 
ومن   ، بو�شارب  مبعاذ  لالإطاحة  موؤخرا 
ا�شتياء  م�شادر  ك�شفت   ، اأخرى  جهة 
معاذ  ت�رشيحات  من  العليا  لل�شلطات 
بو�شارب و التي زادت من �شب الزيت على 

النار و�شط احلراك ال�شعبي ، وهو ماجعل 
عن  ناهيك   ، الإع�شار  فم  يف  بو�شارب 
تهديدات للمعار�شني يف الأفالن باقتحام 
ان�شحاب  اإىل  اإ�شافة   ، احلزب  مقر 
احلركة   . الأفالن  من  الوليات  بع�ش 
يقودها  ببو�شارب  لالإطاحة  الت�شحيحية 
اأحمد بومهدي و العديد من القيادات من 
اأجل تنحية بو�شارب ، فيما ك�شفت م�شادر 
عن تنحية مرتقبة ال�شاعات املقبلة ملعاذ 

بو�شارب من على راأ�ش الأفالن .
ع�صام بوربيع  



فرقة الأبحاث للدرك الوطني 
ببئر مراد راي�س 

الإطاحة بع�صابة 
جتاوز عدد �صحاياها 

1000 �صخ�ص
.      توقيف 13 �صخ�صا من 

بينهم  08 ن�صاء

.     حجز اأكرث من 800 ملف 
اإداري خا�س بال�صحايا 

متكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر 
اإجرامية  ب�شبكة  الإطاحة  من  راي�س  مراد 
خمت�شة يف الن�شب والحتيال مكونة من 13 
�شخ�س ترتاوح اأعمارهم مابني 20 و25 �شنة 
من بينهم 08 ن�شاء يف الع�رشينات من العمر 
، العملية النوعية جاءت بعد اأن تلقت فرقة 
الأبحاث  �شكوى من طرف احد املواطنني  

الذي وقع �شحية لهذه الع�شابة.
فرقة  حمققو  بها  قام  التي  التحريات 
بداأت  ال�شبكة   هذه  اأن   ك�شفت  الأبحاث 
  2018 �شنة  اأفريل  �شهر  منذ  ن�شاطها 
موظفني  عدة  من  تتكون  �رشكة  باإن�شاء 
»)يف حالة  .م  »ت  امل�شمى  الأول  م�شريها 
يتمثل  موؤ�ش�شة  باإن�شاء  قام   الذي  فرار( 
ن�شاطها يف تقدمي خدمات بيع بالتق�شيط 
كذا  و  �شيارات  و  كهرومنزلية  لآلت 
عن  اخلارج  نحو  �شياحية  رحالت  تنظيم 
التوا�شل  موقع  عرب  اإعالنات  ن�رش  طريق 
و  ن�رش  اإىل  اإ�شافة  في�شبوك،  الإجتماعي 
الر�شائل  اإعالنات مبختلف �شندوق  توزيع 

عرب اأحياء العا�شمة  . 
و موظفات  اإ�شتعانت مبوظفني  الع�شابة    
و  املكاملات  ا�شتقبال  املهام  يف  بتق�شيم 
توجيه الزبائن ، درا�شة امللفات و حت�شيل 
اإىل  توجه  كانت  التي   ، ال�شحايا  اأموال 
اأما   ،« »م  �شقيقه  »و  »ن  فـيه   امل�شكوك 
الباقي توجه كقرو�س لبع�س الزبائن لإثبات 
ح�شن النية ،ما جعل  املوؤ�ش�شة تلقى اإقبال 
كبريا من طرف املواطنني ، الذين اأودعوا 
ملفاتهم  الإدارية مع دفع ا�شرتاكات مالية 
تقدر بـ 50 األف دج ، على اأن يح�شلو على 
مبلغ القر�س يف مدة ترتاوح ما بني �شهرين 
اإىل اأربعة اأ�شهر ، غري انه وبعد م�شي هذه 
غلق  وكذا  ملقرها  ال�رشكة  وتغيري  املدة 
اأنهم  اكت�شفوا   معها  التوا�شل  �شبل  جميع 
تعر�شوا اإىل عملية ن�شب و احتيال ل�شيما 
ال�رشكة  مدير  منه  امل�شتكى  قام  اأن  بعد 

بالفرار باإجتاه اإحدى الدول الأوروبية  .
جميع  فرز  من  مكن  املعمق  التحقيق   
و  بال�شحايا  اخلا�شة  الإدارية  امللفات 
كل  يف  التفتي�س  عمليات  يف  �شبطت  التي 
ذلك  يف  مبا  فيهم  امل�شكوك  م�شاكن  من 
مقر املوؤ�ش�شة ، حيث بلغ جمموع ال�شحايا 
اأين  اإطارات،  بينهم  من  �شحية   1157 بــ:  
ا�شتطاعت هذه الع�شابة ال�شتيالء يف وقت 
اأربعة  بــ   تقدر  اإجمالية  قيمة  على  وجيز 

ماليري دج.
القانونية  الإجراءات  جميع  ا�شتيفاء  بعد   
ال�شيد وكيل  اأمام  مت تقدمي امل�شتبه فيهم 
اجلمهورية لدى حمكمة بئر مراد راي�س من 
اأجل جناية تكوين جمعية اأ�رشار  الن�شب و 
التبليغ عن  الأمانة عدم  خيانة   ، الإحتيال 

جرمية، انتحال وظيفة و امل�شاركة  .

 الطرقات .. املاء... 
التزود باحلليب ... م�صاكل 

تبحث عن حل

م�شم�س  يوم  يف  كانت  للقرية  زيارتنا 
العا�رشة  ال�شاعة  حوايل  و�شلنا  حيث 
خاوية  تقريبا  وجدناها  اأين  �شباحا  
قا�شدي  ،ماعدا  عرو�شها  على 
التجارية  واملحالت  املقاهي 
وقرب  الرئي�شي  باملدخل  املتواجدة 
للمواد  حمال  دخلنا  الربيد،  مركز 
املعدين  املاء  عن  بحثا  الغذائية 
يف  يكفينا  ما  اقتناء  وبعد  البارد، 
عن  املحل  ل�شاحب  ك�شفنا  الطريق  
حيث  للقرية،  زيارتنا  ومغزى  هويتنا 
رحب بنا مرة اأخرى وحتم�س للحديث 
ينتظر  كان  وكاأنه  القرية  م�شاكل  عن 
خا�شة  ال�شكان  لن�شغالت  ي�شتمع  من 
و�شائل الإعالم، هذا ال�شاب طلب منا  
هويته  عن  الك�شف  عدم  البداية  يف 
مع  متاهات  يف  الدخول  يرف�س  لأنه 
باأن  اأخربنا  املقابل  ويف  �شخ�س  اأي 
امل�شاكل  عديد  من  تعاين  بلغيموز 
منها نق�س املياه يف بع�س التجمعات 
ح�شب  املواطن  ي�شطر  مما  ال�شكنية 
راأيه للبحث عن ال�شاحنات واجلرارات 
احلاملة لل�شهاريج اأو التنقل اإىل الآبار 
اإليها  اأ�شتطاع  ملن  القريبة  واملنابع 
�شبيال)  من ميلك �شيارة(، كما تطرق 
اإىل م�شكل التزود باحلليب املحلي واإن 
طريق  عن  يكون  املنطقة   اىل  و�شل 
بع�س  ال�شما�رشة ب�شعر 26 دج للكي�س 
جال�س  كان  املحل   نف�س  الواحد، يف 
للحديث  �شماعه  وبعد  عمر  عمي 
دون مقدمات حيث  الفور  تدخل على 
لقد  بني  يا   »« الواحد  قالها باحلرف  
امل�شكل  لكن  املياه  �شبكة  و�شع  مت 
بقي كما كان من قبل ومل ندري ملاذا؟ 
حي  �شكان  كباقي   باأنه  واأ�شاف   »«
الطرقات  بتهيئة  يطالب  م�شكن   60

اأكرث  تاأزمت  الأمور  لكون  وتعبيدها 
بعد اإجراء عملية احلفر وجتديد �شبكة 
توزيع املياه، وخري دليل على ما اأقول 
مي�شي  وكان  الآن   حالتي  اإىل  اأنظروا 
بعكازين، يتوقف قليال ثم ي�شيف : كل 
هذا ب�شبب  الو�شعية الكارثية للطريق 
�شقوطي  يف  ت�شبب  مما  احلي  داخل 
دليل  هذا  األي�س  ترون  كما  واإ�شابتي 
ملمو�س عن املعاناة احلقيقية.؟                                                            

املطالبة ب�صوق بلدي  
وال�صتغالل الأمثل ملحالت 

الرئي�س

 تركنا عمي عمر  مع �شاحب املحل 
الربيد  مركز  بجوار  مقهى  وق�شدنا  
املواطنني  من  كبري  عدد  وجدنا  اأين 
جال�شني يف ال�شاحة حتت الظل فرادى 
بع�شهم  من  تقربنا    ، وجماعات 
عن  لهم  ك�شفنا  التحية  تبادل  وبعد 
فرحبوا   ، كالعادة  املهمة  طبيعة 
ط««   �س   »« وخا�شة  بالفكرة  جميعا 
من  الو�شط   يومية  باأن  اأخربنا   الذي 
الو�شائل العالمية القليلة  التي زارت 
املنطقة ومنحت الفر�شة ل�شكان قرية 
اليومية  معاناتهم  عن  للتعبري  بلغيموز 
بعد ذلك يف �رشد م�شاكل  لي�شرت�شل   ،
القرية  مثل �شابقيه ممن التقينا بهما، 
عدم  وهو  اآخر  مل�شكل  تطرق  حيث 
البلدي  لل�شوق  خم�ش�س  مكان  وجود 
اأ�شبوعي  اإقامة �شوق  اليومي  وملا ل  
حتى  الأخر  والبلديات  املناطق  كبقية 
يرفع الغنب عن املواطن ويجنبه م�شقة  
من  والفواكه   اخل�رش  لقتناء  التنقل 
وحتى  العن�رش  اأو  حبيبي  بني  اجلمعة 
من ال�شوق الأ�شبوعي الكبري بامليلية ، 
ليتدخل اآخر كان بجانبه وقال :حمالت 
الرئي�س من املفرو�س ت�شتغل يف هذا 
لأ�شخا�س  �شلمت  لالأ�شف  لكن  الإطار 
هم يف غنى عنها بحيث تركوها مرتعا 

للمنحرفني . 

 
الإحلاح على توفري الإنارة 

العمومية و احلماية 
الأمنية

على  اإليهم  حتدثنا  من  كل  اأجمع 
العمومية   الإنارة  توفري  �رشورة 
مع  القدمية   ال�شكنات  و�شط  خا�شة  
اأمن  على  للحفاظ  اأمني   مركز  اإن�شاء 
و�شالمة املواطن يف ظل تنامي  بع�س 
مثل  املجتمع  على  الدخيلة  الظواهر 
ال�رشقة  اخلمر،   املخدرات،   اآفة 
،وطالبوا  الأ�شخا�س  عن  والعتداءات 
ب�رشورة   »« الو�شط  »«يومية  عرب 
قبل  من  اجلد  حممل  مطالبهم  اأخد 
اأحدهم««  مقولة  وح�شب  ال�شلطات  
البطن««.                                                                                                                                          ملء  قبل  الأمن  توفري 

       
�صبح البطالة وانعدام 

املرافق الريا�صية 
والرتفيهية

التقينا  الذين  املواطنني  اآراء  ح�شب  
يعاين  القرية  �شباب  اغلب  فاإن   بهم 
كهول   جعلهم  الذي  البطالة  �شبح  من 
متطلبات  لكرثة  نظرا  مبكرة   �شن  يف 
اأ�شحاب  وحتى  اليومية،  احلياة 
ال�شهادات اجلامعية و الدرا�شات العليا  
يف  النخراط  �شوى  لهم   �شبيل  فال 
الوطني  اجلي�س  اأو  الأمنية  الأ�شالك 
الوقوف  لعقلية  الر�شوخ  واإل   ال�شعبي 
اأو  والأر�شفة  الطرقات  حافة  على 
اجللو�س  يف املقاهي ل�شاعات طويلة، 
ال�شكان  باأن  اأحدهم  اأخربنا   كما 
وترفيهية  ريا�شية  مرافق  اإىل  بحاجة 
منطقة   : قال  كما  املعقول  غري  فمن 
يقطنها حوايل 15 األف ن�شمة  ل متلك 
الأخري  ،هذا  ترابي  ملعب  �شبه  �شوى 

القدم  كرة  ملمار�شة  ي�شتغل  النهار  يف 
فيتحول  م�شاءا  اأما  ال�شباب  قبل  من 
اإىل مكان حمرو�س تركن به ال�شيارات 
�شخ�س  عليه  وي�رشف  وال�شاحنات 
من  رخ�شة  على  حا�شل  باأنه  يدعي 
الرتفيهية   املرافق  اأما  العن�رش،  بلدية 

الأخرى فاحلديث عنها حلم.     

�صحة مري�صة وم�صبح بلدي 
مهمل

حديث  هو  القرية  يف  ال�شحة  قطاع 
العام واخلا�س لكون قاعة العالج كارثة 
ومن يدخلها ي�شاب بالده�شة ل حمالة 
من حالتها املزرية، وقد اأجمع كل من 
بطلبات  تقدموا  باأهم  معهم   حتدثنا 
مديرية   ، الولية  الو�شية)  لل�شلطات 
اأجل  من  العن�رش(  بلدية   ، ال�شحة 
عدد  وزيادة  القاعة   وجتهيز  ترميم 
الليلية  املناوبة  ي�شمنوا  حتى  الأطباء 
طب  يف  خمت�شة  م�شلحة  اإن�شاء  مع 
لأن  احلوامل،  بحالت  تتكفل  الن�شاء 
اأغلب العائالت تعاين من هذا امل�شكل 
اإىل   القرية  من  امل�شافة  لبعد  ،ونظرا 
فقد  الطاهري  اأو  امليلية  م�شت�شفى 
كل  وت�شع  عقباه   يحمد  مال  يحدث 
�س   »« اأخربنا  كما  حملها،  حمل  ذات 
ط«« باأن امل�شبح البلدي املتواجد على 
حافة الطريق مهمل وغري م�شتغل مند  
مند  ترميمه  واأعيد  ال�شنني  ع�رشات 
لقمان  دار  بقيت  لكن  �شنة   14 حوايل 
على حالها ومل يتمتع به املواطن ولو 
دقيقة واحدة .  وتبقى بلغيموز القرية 
اأطالل  ل�شنني على  التي عا�شت  الرمز 
نحو  لتتطلع  الوقت  وحان  ما�شيها 
م�شتقبل زاهر �شمن قوافل التنمية.                 

ر�صيد هزيل

املديرية  من  مقربة  م�شادر  ك�شفت 
بالغرب  ال�شناعي  لال�شتثمار  اجلهوية 
انه مت اقتطاع 150 هكتارا من  العقار 
لإقامة منطقة  �شناعية بولية البي�س 
بغية النهو�س بالقطاع  ال�شناعة بهذه 
يف  كبريا  نق�شا  تعرف   التي  البلدية 
جمال ال�شناعة رغم وجود 03 مناطق 

�شناعية �شابقة .
اأر�شيته  اختيار  مت  الذي  امل�رشوع 
على م�شتوى بلدية الرقا�شة  لي�شاف 

الثالث  ال�شناعية  املناطق  اىل 
البي�س   الولية  بعا�شمة  ال�شابقة 
 ، وبوقطب  ال�شيخ  �شيدي  والأبي�س 
ر�شد له  غالف مايل يقدر باأكرث من 
 ، التهيئة  اجل  من  �شنتيم   200مليار 
موؤ�ش�شات حتت   04 تكليف  حيث مت 
العمومية  ال�شغال  مديرية  رعاية 
لولية البي�س من اجل  ربط املنطقة 
ال�شحي  ال�رشف  بقنوات  ال�شناعية 
والكهرباء واملاء والغاز الطبيعي ، كما 

�شيتم �شق  الطرق واإقامة  الأر�شفة 
لتحديد مواقع ال�شتثمار ل�شتقطاب 
بالقطاع  النهو�س  امل�شتثمرين  بغية 
ال�شناعي  الذي يعرف تقهقرا  بهذه 
مناطق   03 حت�شي  التي  الولية 
اإجمالية  مب�شاحة  �شغرية   �شناعية 
تقارب ال90 هكتار لكنها  ل ت�شاهم 
�شوى  للولية  املحلية  التنمية  يف 
بفعل  وذلك  باملائة    10 من  باأقل 
وطبيعة  جهة   من  ال�شتثمار  غياب 

من  الرعوية   ال�شبغة  ذات  املنطقة 
ناحية اأخرى ، هذا وتعول ال�شلطات 
املحلية لولية البي�س على املنطقة 
الأكرب  تعد  التي  اجلديد  ال�شناعية 
على م�شتوى بلدية الرقا�شة بتحقيق  
ال�شناعة  جمال  يف  نوعية  قفزة 
اآفاق  فتح  من خالل  خا�شة  بالولية 
خارج  من  امل�شتثمرين  ا�شتقطاب 

ولية البي�س.
ذ حممد بن ترار

البي�س

اإقامة منطقة �صناعية جديد ب150 هكتار ا

جيجل 

قرية بلغيموز ببلدية العن�صر..من 

يتحمل م�صوؤولية الو�صع احلايل 
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تعاين قرية بلغيموز من بطء وترية التنمية ،بدءا 
مبنظر ال�صكنات القدمية امل�صكلة لأغلب امل�صاحة 
اجلغرافية والتي اأجنزت يف عهد املرحوم الرئي�س 

هواري بومدين و�صول اإىل امل�صاكل الجتماعية 
مبختلف اأنواعها، ولت�صليط ال�صوء على امل�صاكل 

احلقيقية ل�صكان القرية قامت««يومية الو�صط »« بزيارة 
ميدانية للمنطقة والتقت بعدد كبري من املواطنني  من 

خمتلف الأعمار الذين خل�صوا لنا جميع ان�صغالتهم 
نيابة عن ال�صكان البالغ عددهم حوايل 15000 ن�صمة.



لديوان  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
ت�سلمت  قد  كانت   ، الوالية  وايل 
يومية »الو�سط » ن�سخة منه فقد 
مبقر  باجتماع  اجلل�سة  اختتمت 
الوالية حتت اإ�رشاف عبد القادر 
مت  حيث   ، الوالية  وايل  جالوي 
التي  االأ�سغال  تقدم  تقدمي مدى 

تلخ�ست يف 
ال�سطر االأول فيما  يخ�ص اجناز 
حمطات   03 وكهربة  وجتهيز 
�سيدي  مناطق   من  بكل  الدفع  
وحي  �سا�سي  بن  بوغفالة- 
االأ�سغال  بها  انتهت  التي  الن�رش 
 20 يف  اخلدمة  حيز  و�سعت  و 
دي�سمرب 2018 ، اأما ال�سطر الثاين 
ل�سبكة  االعتبار  باإعادة  فيتعلق 
قناة  جتديد  غرار  على  التطهري 
ببلدية  الدفع  حمطة  من  ال�سخ 
عني البي�ساء على م�سافة 2،4كم،  
طريق  الرئي�سي  املجمع  جتديد 
1،6كم  م�سافة  على  غرداية 
الرئي�سي  املجمع  جتديد   ،
 332 م�سافة  على  املخادمة 
م�سخة   26 جتديد  طويل،  مرت 
ببلدتي:)  �سخ  حمطات   09 عرب 
– روي�سات،اإ�سافة  لربط  ورقلة 
املجمع الرئي�سي مبنطقة �سكرة 
اأمتار،   07 يفوق  عمق  مرت   20
كبرية  م�سخات   03 اقتناء  وكذا 
املحكمة  روي�سات،  ملحطات 
التجهيزات  ومنطقة  الع�سكرية 
املجمع  جتديد  العمومية،مع 

م�سافة  على  احلدب  الرئي�سي 
جتهيزات  و   طويل،  مرت   840
كل  املحطات  ملختلف  تكميلية 
يف  والتجهيزات  اال�سغال  هاته 
متت  والتي  08نقاط  مايخ�ص 
اال�سغال بها يوم 03 دي�سمرب من 

ال�سنة املن�رشمة .
الثالث  ال�سطر  بخ�سو�ص  اأما 
يف  تاأتي  نقاط   10 يف  ويتمثل 
مقدمتها املجمع الرئي�سي غربوز 
 ، االأ�سغال  به  انتهت  كلم،   1،1
املجمع الرئي�سي cpi املخادمة 
به،  االأ�سغال  نهاية  متت   ، 686م 
الوطني  ال�سندوق  حي  جممع  و 
للتوفري الروي�سات 180مرت، انتهت 
به االأ�سغال، دون ن�سيان املجمع 
 )EU( عمران  �سيدي  الرئي�سي 
االأ�سغال،  به  انتهت   ، 1،87كلم 

)القارة  اال�ستقالل  اإ�سافة  حلي 
به  انتهت   ، مرت   370 ال�سمالية( 
االزدهار  حي  وكذا  اال�سغال 
به  انتهت   ، 451مرت  بوعامر 
املجمع  ناهيك  اال�سغال، 
كلم،   02 الن�رش  حي  الرئي�سي 
الذي و�سلت ن�سبة اال�سغال %96. 
للمركب  الرئي�سي  املجمع  وكذا 
مرت   329 املخادمة  الريا�سي 
اإقتناء  مع   ،%  90 االأ�سغال  ن�سبة 

م�سختني ملنطقة التجهيزات .
النقطة  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
باملجمع  املتعلقة  االأخرية 
على  خمادمة   )cpi2( الرئي�سي 
م�سافة 2108 مرت طويل والتى هي 
قرار  اتخاذ  مت  االجناز  طور  يف 
الو�سائل  بكل  الور�سة  بتدعيم 
على  والرتكيز  والب�رشية  املادية 

انتهاء اال�سغال نهاية �سهر مار�ص 
.2019

ن�سبة  تخفي�ص  يخ�ص  فيما  اأما 
املائية  اجلوفية  الطبقة  م�ستوى 
ملحوظ  ارتفاع  عرفت  التى 
املياه  طفح  على  ي�ساعد  والذي 
الوطنية  ال�رشكة  كلفت  فقد   ،
العملية  بهاته   SOGERWIT
الطبقة  م�ستوى  انخفا�ص  ومت 
اال�سغال  انتهاء  بعد  واحد  مبرت 
مما يعادل اجالل ما يقارب 1،3 
النهائي  امل�سب  نحو  م3  مليون 

ب�سبخة �سفيون.
خالل  اقتناء  �سيتم  اأنه  للعلم 
مراحل  على  املقبلة  اال�سابيع 
االحجام  مبختلف  م�سخة   72
 37 تاأهيل  العادة  والتجهيزات 

حمطة �سخ ورفع.

ون�سة  اأمية  بلدية  �سكان  يتخبط 
عط�ص  اأزمة  يف  الوادي  بوالية 
احلنفيات  مياه  �سح  ب�سبب  حادة 
العائالت  بغالبية  ا�سطر  و�سع   ،
�سهاريج  القتناء  احلالة  املي�سورة 
الواحدة  تكلفت  بلغت  التي  املياه 

اأكرث من  1000 دج .
ال�سكني  التجمع  قاطني  نا�سد 
الوالئية ب�رشورة  ال�سلطات   ، ذاته 
م�سالح  لدى  العاجل  التدخل 
للمياه واملجل�ص  وحدة اجلزائرية 
ال�سعبي البلدي ببلدية اأمية ون�سة ، 
لو�سع حد للندرة احلادة يف التزود 
ب�سبب   ، لل�رشب  ال�ساحلة  باملياه 
طراأت  التي  التقنية  االختالالت 
على �سبكة التوزيع الرئي�سية للمياه 
األقى بظالله على يوميات  ، و�سع 
اأنف�سهم  وجدوا  الذين   ، ال�ساكنة 
بدائل  عن  البحث  حتمية  اأمام 
وذلك   ، امل�ستمرة    للمع�سلة 
اقتناء  على  التهافت  من  انطالقا 
�سهاريج املياه ال�ساحلة لل�رشب ، 
ارتفاعا خيايل  اأثمانها  بلغت  التي 
بعدما اأ�سبحت ترتاوح بني الـ 1000 
اأجل  ، من  و 1100 دينار جزائري 
احل�سول على هذه املادة احليوية 
اجلبهة  تزال  ال  ذلك  رغم  لكن   ،

على  تعي�ص  املحلية  االجتماعية  
متل�ص  ب�سبب   ، �ساخن  �سفيح 
اجلهات الو�سية من الدور املنوط 
وما   ، القائم  امل�سكل  لتدارك  بها 
�سلبية  انعكا�سات  من  عنه  اأجنر 
التوزيع  قنوات  ت�سدع  ب�سبب 
يف  املوجودة  والرئي�سية  الفرعية 
حالة متقدمة من االإهرتاء  ، االأمر 
اأ�رشار  يلحق  اأن  �ساأنه  من  الذي 
بدليل  املواطنني  ب�سحة  ج�سيمة 
االنت�سار املقلق للحاالت امل�سابة 
ما  خا�سة   ، االإمرا�ص  مبختلف 

تعلق االأمر بداء التفوئيد .
من جهتها حاولت جريدة »الو�سط 
برئي�ص  االت�سال  ومرارا  تكرارا   «
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
يف  راأيه  ملعرفة  ون�سة  اأمية 
املو�سوع ، اإال اأنه تعذر علينا ذلك 

.
كانت  ذاتها  البلدية  فاإن  لالإ�سارة 
الفارطة  ال�سنة  قد تدعمت خالل 
اإطار  يف  موجه  هام  مايل  بغالف 
املحلية  التنمية  بواقع  النهو�ص 
خا�سة ما تعلق ب�سق الري واملوارد 

املائية .
�أحمد باحلاج

اجلاري  االأ�سبوع  خالل  متكنت 
ف�سيلة البحث والتحري بالكتيبة 
الوطني  للدرك  االإقليمية 
املغري  االإدارية  باملقاطعة 
،من  الوادي  لوالية  التابعة 
اإجها�ص حماولة  اإغراق الوالية  
امل�رشوبات  من  هائلة  بكمية 
م�سالح  اأوقفت    . الكحوليات 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  االأمن 
بالطريق  املنظمة  اجلرمية  
وتقرت  املغري  بني  الرابط 
احلجرة  يف  وبالتحديد 
من  �ساحنتني   ،  15 الكيلومرتية 
  24718 بـ  حمملتني  رنو  نوع 
خمتلف  من  خمر  قارورة 
االأ�سكال واالأنواع ، ليتم م�سادرة 
لدوائر  وت�سليمها  املحجوزات 
على  املعنية  االخت�سا�ص 
م�ستوى مفت�سية اأق�سام اجلمارك 

حتويل  مت  فيما   ، اجلزائرية 
للم�سلحة  الثالثة  املوقوفني 
التحقيقات  الإ�ستكمال  املعنية 
معهم قبل اإعداد ملفات ق�سائية 
اإحالتهم   مت  ومبوجبها  �سدهم  
لدى   اجلمهورية  وكيل  على 
يف  �سدر  اأين  املغري  حمكمة 
حقهم اأمر باالإيداع رهن احلب�ص 
حماكمتهم  اإنتظار  يف  املوؤقت 
واملتاجرة  احليازة  بتهمة 
بطريقة  الكحولية  بامل�رشوبات 
املعلومات  ح�سب  �رشعية  غري 

املتاحة .
�سبط  عملية  فاإن  لالإ�سارة 
من  الهائلة  الكمية  وا�سرتجاع 
من  الثالثة  تعترب  الكحوليات 
  ، اجلارية  ال�سنة  خالل  نوعها 

وفق ما اأوردت م�سادرنا  .
�أحمد باحلاج

يف �إطار �ملتابعة �مليد�نية و�لدورية ملمثل وزير �ملو�رد�ملائية ، �ملفت�ش �لعام للوز�رة �لذي قام خالل  
�لأ�شبوع �جلاري بخرجات ميد�نية عرب خمتلف �لنقاط �جلاري �جنازها من طرف �ل�شركتني 
�لوطنيتني »كو�شيد�ر« و »�شوجريويت SOGERWIT »بح�شور كل من �ملعنيني بامل�شروع وقد 

ر�فقتهم خالل �لزيار�ت ممثلي �لأحياء �ملعنية بهاته �لأ�شغال.

�ملفت�ش �لعام لوز�رة �ملائية يحل بورقلة

�أحمد باحلاج 

املوافقة على اقتناء 72 م�ضخة لإعادة 
تاأهيل 37 حمطة �ضخ ورفع

اأطلقت مديرية احلفظ العقاري 
خم�س�سة  م�سابقة   ، بورقلة 
مبن�سب  تتعلق  لالإطارات 
م�ستوى  على  عقاري  حمافظ 
االإعالن  وجاء   ، ذاتها  الوالية 
وجود  عقب  امل�سابقة  عن 
الهام  املن�سب  هذا  يف  �سغور 
الوالية عبد  وايل  تطلب من  ما 
مرا�سلة  اإىل   ، جالوي  القادر 
اأجل  من  املخت�سة  ال�سلطات 
الفراغ  ل�سد  م�سابقة  اإطالق 

احلا�سل .
اأم�ساه  الذي  االإعالن  ودعا 
علي  ورقلة  لوالية  العام  االمني 
من  املوظفني  كل   ، بوزيدي 
املطلوبة  ال�رشوط  فيه  تتوفر 
املر�سوم  يف  عليها  املن�سو�ص 
املوؤرخ   116/92 رقم  التنفيذي 

املحدد   1992/03/14 يف 
يف  العليا  املنا�سب  لقائمة 
الأمالك  اخلارجية  امل�سالح 
العقاري  واحلفظ  الدولة 
و�رشوط التعيني فيها وت�سنيفها 
ال�سكن  اأن  االإعالن  وقال   .
متوفر  املن�سب  لهذا  الوظيفي 
وما على الراغبني يف امل�ساركة 
التقدم  يف هذه امل�سابقة �سوى 
احلفظ  مديرية  اإىل  مبلفاتهم 
با�ستمارة  مرفوقة  العقاري 
عليها  املن�سو�ص  املعلومات 
مبذكرة املديرية العامة الأمالك 
يف  املوؤرخة   2123 رقم  الدولة 

. 2013/03/04
املذكور  املن�سب  اأن  ومعلوم 
احل�سا�سة  املنا�سب  من  يعد 
هو  ثقيل  مبلف  مرتبط  كونه 

العقار ، خا�سة اإذا علمنا والية 
ورقلة من الواليات التي فتحت 
هذا  لتطهري  اإ�سالحات  فيها 
امللف من ال�سوائب والرتاكمات 
اأن  اجلميع  يعلم  كما   ، ال�سلبية 
امل�ساكل املطروحة يف القطاع 
، تطلبت تدخل وايل ورقلة عبد 
القادر جالوي الذي اأطلق حملة 
البناء  ظاهرة  ملعاجلة  وا�سعة 
التعدي  حاالت  وكذا  الفو�سوي 
 ، اأكرث من موقع  التي طالت يف 
للدولة  تابعة  عقارية  ف�ساءات 
عليها  اال�ستيالء  البع�ص  حاول 

بطرق غري قانونية .
  و�سيكون امل�سوؤول اجلديد على 
اأمام   ، العقاري  احلفظ  جهاز 
حتديات ملواكبة جملة التدابري 
وايل  اأقرها  التي  والتعليمات 

امل�سالح  اأداء  لتح�سني  الوالية 
العقارية  بالعقود  املرتبطة 
املدير  �سيكون  كما   ، امل�سهرة 
معاجلة  حتمية  اأمام  املرتقب 
بع�ص امللفات التي ظلت عالقة 
واأ�ساءت كثريا للخدمة العمومية 
بع�ص  يرى  اأخرى  جهة  من   ،
احلفظ  مديرية  اأن  املتابعني 
املبولة  اجلهود  ورغم  العقاري 
 ، واإطاراتها  موظفيها  قبل  من 
التق�سري  بع�ص  هناك  اأن   اإال 
مق�سود  غري  يكون  قد  والذي 
يف  بالتاأخر  تعلق  ما  خا�سة   ،
لعديد  العقارية  الدفاتر  اإ�سدار 
التي  ال�سكانية  التجمعات  من 
االأرا�سي  م�سح  �سملها خمطط 

منذ �سنوات.
�أحمد باحلاج

بعد حالة �شغور يف �ملن�شب د�مت لفرتة طويلة

الدولة تطلق م�ضابقة لتعيني مدير حفظ عقاري جديد بورقلة

عائالت تقتني �شهاريج �ملياه بـ 1000 دج

�لعملية مكنت من �لإطاحة بـ 07 �أ�شخا�ش 

�ضكان بلدية اأمية ون�ضة بالوادي 
يواجهون اأزمة عط�ش حادة

اجها�ش حماولة اإغراق الوادي
 بـ 24718 قارورة خمر 
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.  �مل�شوؤول �جلديد �شيكون �أمام حتديات ملعاجلة تر�كمات باجلملة



م�ؤمتره  يف  املهدي  عبد  واأ�ضاف 
العراق  اإن  الأ�ضب�عي  ال�ضحفي 
اأولئك  برتحيل  اإما  �ضي�ضاعد 
مبحاكمة  اأو  لبالدهم  الأ�رسى 

امل�ضتبه بارتكابهم جرائم.
من  تطلب  قد  دول  ”هناك  وقال 
بع�ض  نقل  يف  امل�ضاعدة  العراق 
لداع�ض  املنتمني  امل�اطنني 
على  فرن�ضا  مثل  الآخر  للبلد 
�ضاعد  والعراق  املثال...  �ضبيل 
النا�ض  ه�ؤلء  نقل  يف  و�ضي�ضاعد 
واحدة  معركة  اإنها  لبلدهم. 
ب�اجباته  ينه�ض  اأن  العراق  وعلى 

والتزاماته“.
املنتم�ن  ”املقاتل�ن  وت�ضاءل 
والذين  اأخرى  بلدان  من  لداع�ض 
ترف�ض دولهم وبلدانهم ت�ضلمهم.. 

كيف �ضنتعامل مع هذا الأمر؟“.
”�ضنفح�ض الأ�ضماء  وم�ضى قائال 
قد  كان�ا  اإذا  وما  حالة  كل  يف 
يف  اإرهابية  اأعمال  يف  �ضارك�ا 

حماكمتهم  ميكن  بعدها  العراق. 
رئي�ض  عراقية“وكان  حماكم  اأمام 
�ضابق  وقت  يف  قال  قد  ال�زراء 
لن  العراق  اإن  ال�ضحفي  بامل�ؤمتر 
اأجانب  مقاتلني  �ض�ريا  من  يت�ضلم 
منه  ت�ضلمهم  بلدانهم  رف�ضت 
من  ي�م  بعد  الت�رسيحات  وجاءت 
ق�ل الرئي�ض العراقي برهم �ضالح 
اإن 13 اأ�ضريا من الدولة الإ�ضالمية 
املا�ضي  الأ�ضب�ع  العراق  ت�ضلمهم 
الدميقراطية  �ض�ريا  ق�ات  من 
وقال  اأرا�ضيه،  على  �ضيحاكم�ن 
عراقيان  ع�ضكريان  م�ضدران 
ق�ات  اإن  الأحد  ي�م  لرويرتز 
املدع�مة  الدميقراطية  �ض�ريا 
 14 �ضلمت  املتحدة  ال�ليات  من 
اأ�رسى عرب  و�ضتة  فرن�ضيا  اأ�ضريا 
املا�ضي  الأ�ضب�ع  عراقيني  غري 
الأجانب  الأ�رسى  م�ضري  واأ�ضبح 
�ض�ريا  ق�ات  لدى  املحتجزين 
يف  اإحلاحا  اأكرث  الدميقراطية 
تخطيط  مع  الأخرية  الأ�ضابيع 
املقاتلني املدع�مني من ال�ليات 
املتحدة لهج�م ل�ضتعادة ما تبقى 

اأعلنها  التي  اخلالفة  دولة  من 
التنظيم.

ميثل  املت�ضدد  التنظيم  يزال  ول 
بع�ض  ويعتقد  العراق،  يف  تهديدا 
زعيم  اأن  الغربيني  امل�ض�ؤولني 
قد  البغدادي  بكر  اأب�  التنظيم 
يك�ن خمتبئا باملنطقة حتى الآن 

”�ضنتعامل  املهدي  عبد  وقال 
فقد  نفعل  مل  ل�  لأننا  الأمر  مع 
 600 املمتدة  احلدود  ي�ضتغل�ن 
من  ويت�ضلل�ن  �ض�ريا  مع  كيل�مرت 
ق�ضية  فاإنها  لذا  للعراق.  جديد 
اأن  بد  ول  وت�ؤرقنا  حقا  ت�ضغلنا 

نتعامل معها“.

قال رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي عادل عبد �ملهدي يوم �لثالثاء �إن �لعر�ق ميكن �أن ي�ساعد يف 
نقل �ملحتجزين غري �لعر�قيني �لذين �أ�سرتهم قو�ت �سوريا �لدميقر�طية من تنظيم �لدولة 
�لإ�سالمية يف �لأر��سي �ل�سورية رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي عادل عبد �ملهدي يتحدث يف بغد�د 

يوم 10 نوفمرب 2018.

رئي�س وزر�ء �لعر�ق

م .�س

بغداد قد تت�سلم اأ�سرى غري عراقيني من �سوريا

تركيا 

ظريف يف �أول ت�سريح عقب طي ��ستقالته

خالل لقائه مع روؤ�ساء �لبلديات يف ق�سر �لإيليزي

كيف و�سلت اأ�سلحة اأمريكية بيعت لل�سعودية والإمارات اإىل "القاعدة؟

اإطالق اأكرب مناورات بحرية يف تاريخها يف ثالثة بحار

 هديف الدفاع عن امل�سالح 
القومية وال�سعب الإيراين

 غليك يقود اقتحامات
 جديدة يف الأق�سى

ماكرون يتهم "ال�سرتات ال�سفراء" 
بامل�ساركة يف اأعمال العنف

ج�اد  حممد  ال�زير  ا�ضتاأنف 
الدبل�ما�ضي  ن�ضاطه  ظريف، 
مرتاجعا عن ا�ضتقالته التي اأعلنها 
اأن  واعترب  املا�ضية،  قبل  الليلة 
امل�ضالح  عن  الدفاع  ه�  هدفه 
على  الإيراين  وال�ضعب  الق�مية 

ال�ضاحة الدولية.
له  دبل�ما�ضي  ن�ضاط  اأول  ويف 
عقب ع�دته عن ا�ضتقالته، �ضارك 
ظريف الي�م الأربعاء  يف مرا�ضم 
الأرمني  ال�زراء  رئي�ض  ا�ضتقبال 
الذي و�ضل طهران �ضباحا و�ضعى 
ظريف لتربير ا�ضتقالته وظروفها، 
يكن  "مل  اإن�ضتغرام:  على  فكتب 
الرقي  على  خماوف  �ض�ى  لدى 
والدفاع  اخلارجية،  بال�ضيا�ضة 
والدفاع  الق�مية،  امل�ضالح  عن 
يف  الإيراين،  ال�ضعب  حق�ق  عن 

ال�ضاحة الدولية".

اإن�ضتغرام:  على  ظريف  وتابع   
اخلارجية  وزارة  حتقق  اأن  "اآمل 
اإطار  يف  بق�ة  م�ض�ؤولياتها 
البالد  وق�انني  الد�ضت�ر 
خالل  من  العامة،  وال�ضيا�ضات 
وحكمة  اجلميع،  وتكاتف  تعاون 
وت�جيه واإ�رساف املر�ضد الأعلى 
اجلمه�رية"وختم  رئي�ض  وال�ضيد 
ا�ضتقبال  ا�ضتقبل  الذي  ظريف 
عام  للبالد  ع�دته  عند  الأبطال 
لالتفاق  الت��ضل  بعد   2015
و�ضدا�ضية  بالده  بني  الن�وي 
"اأقدم  ال��ضطاء الدوليني، قائال: 
الإيراين  لل�ضعب  ال�ضكر  جزيل 
ال�ضجاع والعزيز على وافر حمبته 
النخب  وجلميع  الكبري،  ودعمه 
دعمهم  على  الكرام  وامل�ض�ؤولني 
ال�ضاعات  خالل  خا�ضة  يل 

الثالثني الأخرية".

يه�دا  املتطرف  احلاخام  اقتحم 
امل�ضجد  الأربعاء،  الي�م  غليك، 
راأ�ض  على  املبارك  الأق�ضى 
وقالت  امل�ضت�طنني  من  جمم�عة 
املتطرف  اإن  مقد�ضية  م�ضادر 
جهة  من  الأق�ضى  اقتحم  غليك 
م�ضددة  بحرا�ضة  املغاربة،  باب 

الإ�رسائيلي  الحتالل  ق�ات  من 
يف  معه  ومن  وجت�ل  اخلا�ضة، 
باب  منطقة  و�ضّ�ر  امل�ضجد، 
الرحمة وكان وزير زراعة الحتالل 
ي�م  الأق�ضى  اقتحم  اآرئيل  ي�ري 
اأم�ض وجت�ل فيه ويف منطقة باب 

الرحمة.

اإميان�يل  الفرن�ضي  الرئي�ض  اتهم 
ال�ضفراء،  ال�ضرتات  ماكرون، 
العنف  اأعمال  يف  بامل�ضاركة 
التظاهرات  تلك  عن  الناجتة 
مع  لقائه  خالل  ماكرون،  واأ�ضاف 
روؤ�ضاء البلديات يف ق�رس الإيليزي، 
التظاهرات يف  اأنه ل ميكن حظر 
اجلميع  على  يجب  لكن  البالد، 
عن  الناجتة  العنف  اأعمال  رف�ض 

تلك التظاهرات.
مف��ضة  دعت  اأخرى،  جهة  ومن 
املجل�ض الأوروبي حلق�ق الإن�ضان 
دونيا ميات�فيت�ض، فرن�ضا لحرتام 
التظاهرات،  يف  الإن�ضان  حق�ق 
التظاهر  حريات  تقييد  وعدم 
ميات�فيت�ض  دعت  كما  ال�ضلمي 

ق�ات ال�رسطة الفرن�ضية اإىل عدم 
حظر ا�ضتخدام رذاذ الفلفل والغاز 
املدمع �ضد املتظاهرين ومنذ 17 
ن�فمرب املا�ضي، ت�ضهد فرن�ضا، يف 
ينظمها  احتجاجات  ال�ضبت،  اأيام 
ال�ضفراء"  "ال�ضرتات  اأ�ضحاب 
وارتفاع  ال�ق�د  اأ�ضعار  رفع  �ضد 
اأعمال  تخللتها  املعي�ضة،  تكاليف 
ال�رسطة  ا�ضتخدمت  حيث  عنف، 
الق�ة �ضد املحتجني ويف ح�ادث 
على خلفية الحتجاجات، لقى 11 
اأكرث  واأ�ضيب  م�رسعهم،  �ضخ�ضا 
من 2000 �ضخ�ض، فيما مت ت�قيف 
8 اآلف و400 متظاهر، ومت حب�ض 

األف و796 منهم.

وّجهت جلنة ال�ض�ؤون اخلارجية يف 
ر�ضالة  الأمريكي  الن�اب  جمل�ض 
اىل كل من وزير اخلارجية مايك 
بال�كالة  الدفاع  ووزير  ب�مبي� 
فيها  طالبت  �ضاناهان  باتريك 
اأ�ضلحة  و�ضلت  كيف  مبعرفة 
اإىل  بيعت  اأمريكية،  وجتهيزات 
ودولة  ال�ضع�دية  العربية  اململكة 
اىل  املتحدة،  العربية  الإمارات 
مرتبطة  اإرهابية  جمم�عات 

بتنظيم القاعدة يف اليمن.
عن  الر�ضالة  يف  الن�اب  واأعرب 
التقارير  �ضحة  من  قلقهم  عميق 
ال�ضع�دية  نقل  عن  حتدثت  التي 
ع�ضكري  لعتاد  والإمارات 
جمم�عات  اإىل  اأمريكية  واأ�ضلحة 
القاعدة  اإرهابية مرتبطة بتنظيم 
مبا�رس  انتهاك  يف  اليمن،  يف 
امل�ج�دة  الأ�ضلحة  لتفاقات 

الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  مع 
من  عاجل  بت��ضيح  مطالبني 
اإنه  اللجنة  وقالت  ال�زارتني. 
اأن  اأن  �ضي  قناة  لتحقيقات  وفقاً 
الرابع  يف  بثت  التي  الأمريكية 
فاإن   2019 فرباير   – �ضباط  من 
نقلتا  قد  اخلليجيتني  الدولتني 
غري  ب�ضكل  الأمريكية  الأ�ضلحة 
اإىل جمم�عات متطرفة  مرخ�ض 
تقاتل يف احلرب الأهلية اليمنية، 
وه�  العبا�ض"،  اأب�  "ل�اء  بينها 
بتنظيم  مرتبط  اإرهابي  تنظيم 
اجلزيرة  �ضبه  يف  "القاعدة 

العربية" و"األ�ية العمالقة".
واأ�ضارت اللجنة اإىل اأن قائد "ل�اء 
الفاري  عبد  عادل  العبا�ض"  اأب� 
امل�ضّنف كاإرهابي اأجنبي من قبل 
ت�رسين   25 يف  املتحدة  ال�ليات 
الأول – اأكت�بر 2017، ميتلك الآن 

ال�ضنع  اأمريكية  مدرعة  عربات 
من طراز اأو�ضك��ض.

وقالت اللجنة اإن هذه العربات قد 
طلب �رساءها اجلي�ضان ال�ضع�دي 
عميق  عن  معربة  والإماراتي، 
قد  العربات  هذه  ك�ن  من  قلقها 
العبا�ض"  اأب�  "ل�اء  اإىل  نقلها  مت 
الدولتني  هاتني  من  واحدة  من 
بع�ض  اأن  اللجنة  ر�ضالة  واأ�ضافت 
اأ�ضارت  قد  املن�ض�رة  التقارير 
الع�ضكري  العتاد  بع�ض  وق�ع  اإىل 
"احل�ثيني  يد  يف  الأمريكي 
مذكرة  اإيران"،  من  املدع�مني 
قد  مينية  تلفزي�نية  قناة  باأن 
 2017 �ضبتمرب   - اأيل�ل  يف  بثت 
�ض�راً ملحمد علي احل�ثي زعيم 
املتمردين الفعلي، وه� يجل�ض يف 
مدّرعة اأمريكية م�ضادة لالألغام يف 
�ضنعاء ووراءه ح�ضٌد يُردد »امل�ت 

لأمريكا« يف اخللفية.
واأو�ضحت الر�ضالة اأنه بفعل عالقة 
احل�ثيني بال�ضتخبارات الإيرانية 
قد  اإيران  اأن  املرجح  من  فاإن 
حللت املركبة الأمريكية ودر�ضت 
نقاط �ضعفها و�ضاركت املعل�مات 
الإيراين.  الث�ري  احلر�ض  مع 
اأنه  الأمريكية  اللجنة  واعتربت 
�ضحيحة  التقارير  هذه  كانت  اإذا 
حماية  يف  ال�ا�ضح  الف�ضل  فاإن 
احل�ضا�ضة  الأمريكية  التكن�ل�جيا 
ويف  اليمن  يف  خ�ض�منا  مينح 
القدرة  بّرمته  الأو�ضط  ال�رسق 
على  قادرة  اأ�ضلحة  تط�ير  على 
الأمريكية  املركبات  اخرتاق 
والتفجريات  لالألغام  املقاومة 
الت�ضالت  تكن�ل�جيا  وم�اجهة 
هذه  مثل  منت  على  الأمريكية 

املركبات.  

الرتكية،  البحرية  الق�ات  تبداأ 
مناورات  اأكرب  الأربعاء،  اأم�ض 
"ماوي  تاريخها حتت �ضعار  يف 
�ضتجري يف  التي   ،"2019 وطن 

3 بحار.
وقال رئي�ض العمليات البحرية، 
باغجي  يانكي  البحري  العميد 
اإن  �ضحفي،  م�ؤمتر  يف  اأوغل�، 
�ضت�ضارك  خمتلفة  �ضفن   103
يف املناورات، التي �ضتجري يف 

بحر  ال�قت،  نف�ض  يف  بحار   3
والبحر  الأ�ض�د،  والبحر  اإيجة، 
م��ضحا  املت��ضط،  الأبي�ض 
ه�  املناورات  من  الهدف  اأن 
زيادة م�ضت�ى ا�ضتعداد وقدرات 
واملركبات  البحرية،  الق�ات 

وال�ضفن التابعة لها.
و6  فرقاطة،   13 اأن  واأ�ضاف 
�ضفينة  و16  "ك�رفيت"،  �ضفن 
و7  غ�ا�ضات،  و7  هج�مية، 

�ضفينة  و17  األغام،  كا�ضحات 
خفر  �ضفينة  و14  اإمدادات، 
ال�ضفن،  من  وغريها  �ض�احل، 
املناورات،  تلك  يف  �ضت�ضارك 
دورية  طائرات  جانب  اإىل 

بحرية، ومروحيات بحرية.
اأن  اأوغل�  باغجي  واأو�ضح 
�ضت�ضتمر  التي  املناورات، 
لغاية 5 مار�ض املقبل، تت�ضمن 
تدريبات وا�ضتعدادات للعمليات 

ل�ضيما  الأ�ضا�ضية،  البحرية 
اجل�ي  الدفاع  �ضيناري�هات 
الغ�ا�ضات،  عرب  واآخر  بحرا، 
و�ضيناري�هات الأزمة واحلرب، 
احلرب  و�ضيناري�هات 
وعمليات  والألغام،  الإلكرتونية 
املراقبة البحرية، واإطالق النار 
متحركة  اأهداف  على  الفعلي 

عالية ال�رسعة، وغريها..
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د. حممد عبا�س ناجي

يعطي  الذي  ال�سبب  هذا  وجاهة  ورغم 
اخلارجية  وزارة  باأن  مبا�رًشا  انطباًعا 
اإدارة  بارز يف  دور  لها  يعد  الإيرانية مل 
عالقات اإيران اخلارجية، اإل اأن ذلك ل 
ينفي اأن ال�سور رمبا تطرح دللت اأخرى 
ل تقل اأهمية عن اخلطوة الأخرية التي 
عنها  يعدل  قد  والتي  ظريف،  اتخذها 
يف النهاية، وفًقا لتقارير عديدة ن�رشتها 

وكالت الأنباء الإيرانية.

تهمي�س روحاين:

عدم  تعمد  هو  الدللت،  هذه  اأهم 
اإ�رشاك الرئي�س ح�سن روحاين نف�سه يف 
مع  خامنئي  املر�سد  جمع  الذي  اللقاء 
ح�رشه  الذي  اللقاء  وهو  الأ�سد،  ب�سار 
املر�سد،  مكتب  يف  امل�سئولني  كبار 
على غرار مدير مكتبه اآية اهلل حممدي 
الدولية  للعالقات  ُكلبايكاين، وم�ست�ساره 
اأكرب  علي  الأ�سبق  اخلارجية  وزير 

وليتي.
وهنا، فاإن هذه اخلطوة توحي باأن القيادة 
العليا يف اإيران، ممثلة يف خامنئي، كانت 
امللف  باأن  مبا�رشة  ر�سالة  توجيه  تريد 
�سالحيات  �سميم  من  لي�س  ال�سوري 

امللفات  �سمن  يدخل  واإمنا  الرئي�س، 
اإدارتها  يف  نف�سه  خامنئي  يتحكم  التي 

و�سبط اإيقاع حتركات اإيران فيها. 
واملفارقة هنا اأن هذه الر�سالة ل تبدو 
اإىل  واإمنا  اخلارج،  اإىل  فقط  موجهة 
القيادة كانت  اأن  ا، باعتبار  اأي�سً الداخل 
تتعر�س  التي  ال�سغوط  اأن  تاأكيد  تريد 
امل�ستوى  على  خا�سة  اإيران،  لها 
الرتاجع  اإىل  تدفعها  لن  القت�سادي، 
ال�سوري،  حلليفها  الدعم  تقدمي  عن 
حيوًيّا  النظام  يعتربه  الذي  الدعم  وهو 

ملوا�سلة اأدواره يف اخلارج.

كذلك، ل يقل اأهمية ما تطرحه ال�سورة 
الأ�سد  مع  روحاين  جمعت  التي  الثانية 
من  الأوىل  ت�سمنته  عما  معاٍن  من 
الأ�سد  مع  روحاين  التقى  فقد  ر�سائل. 
التابع  القد�س«  »فيلق  قائد  ح�سور  يف 

للحر�س الثوري قا�سم �سليماين. 
وهنا، فاإن املعنى املبا�رش لذلك، هو اأن 
احلر�س الثوري، ولي�س وزارة اخلارجية، 
هو اجلهة التي تدير وت�سبط اجتاهات 
بعبارة  اأو  �سوريا،  يف  الإيراين  احل�سور 
ي�سعها  التي  ال�سيا�سات  تنفذ  اأدق 
يف  يتوىل  الذي  اأنه  باعتباره  املر�سد، 
هذا  يف  الإيراين  القرار  �سنع  الأ�سا�س 

امللف.
ولذا، كان اأول تعليق لظريف على �سور 

تاأكيده  هو  طهران،  يف  الأ�سد  لقاءات 
خارجية  كوزير  اعتباره  »اأفقدته  اأنها 
�سوؤال  على  رده  يف  وذلك  العامل«،  اأمام 
م�سرًيا  الإيرانية،  »انتخاب«  ل�سحيفة 
اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  اآخر-  �سياق  -يف 
تهدف اإىل الدفاع عن الدور الذي تقوم 

رد  اأول  كان  كما  اخلارجية.  وزارة  به 
على  روحاين  الرئي�س  جانب  من  فعل 
ا�ستقالته هو تاأكيده اأن الرئي�س ال�سوري 
قدم ال�سكر لوزارة اخلارجية، وهو تاأكيد 
رئي�س  تغيب  بدليل  مبالغة  من  يخلو  ل 
الأ�سد،  لقاء  عن  الدبلوما�سي  اجلهاز 
بعد  بالزيارة،  اأ�ساًل  علمه  عدم  ورمبا 
كان  اأنه  اإىل  عديدة  تقارير  اأ�سارت  اأن 
يف  الأجانب  الن�سطاء  من  بوفد  يجتمع 

التوقيت ذاته تقريبًا.

غياب الَعَلم:

جدًل  ال�سور  اأثارت  ذلك،  عن  ف�ساًل 
عن  ال�سوري  العلم  تغيب  حول  وا�سًعا 
يك�سفه  وما  طهران  يف  الأ�سد  لقاءات 
رمبا  الأمر  هذا  كان  واإذا  دللت.  من 
يكون معتاًدا يف لقاءات املر�سد الأعلى 

مع امل�سئولني الأجانب، فاإنه كان مثرًيا 
لت�ساوؤلت عديدة خالل لقاء الرئي�س مع 

الأ�سد حتديًدا.
مّثل  ذلك  اإن  القول  ميكن  رمبا  وهنا، 
تاأكيد  على  اإيران  حر�س  على  موؤ�رًشا 
لها  اأن  باعتبار  �سوريا،  داخل  نفوذها 

دوًرا يف �سنع قرارها وحتديد م�ستقبل 
يف  �سخ�سًيّا  لالأ�سد  دعمها  اأو  نظامها، 
مواجهة الأطراف التي تنادي باإخراجه 
القوى  توازنات  تغري  بعد  ال�سلطة  من 

ل�سالح النظام يف الفرتة الأخرية.

جبل اجلليد:

مع ذلك، ل ميكن القول اإن تغييب ظريف 
عن لقاءات الأ�سد يف طهران كان ال�سبب 
يبدو  اإذ  الذي دفعه لال�ستقالة.  الوحيد 
اأن هذه اخلطوة متثل قمة جبل اجلليد 
الق�سم  يختفي  فيما  قمته،  تظهر  الذي 
ل  ذلك  اأن  ورغم  املياه.  منه يف  الأكرب 
اأنه  باعتبار  الأهمية،  قليل  �سببًا  يبدو 
يعني اأن وزارة اخلارجية الإيرانية مل تكن 
هي اجلهة املخّولة من اجلانب الإيراين 
اأن  اأن ذلك ل ينفي  اإل  الزيارة؛  برتتيب 

ثمة اأ�سباًبا اأخرى رمبا دفعت ظريف اإىل 
اتخاذ هذه اخلطوة الأخرية.

�سيا�سية  ل�سغوط  ظريف  تعر�س  فقد 
التي  الفرتة  تبدو هينة خالل  داخلية ل 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قرار  تلت 
ترامب، يف 8 مايو 2018، بالن�سحاب من 
التفاق النووي، واإعادة فر�س العقوبات 
اإيران، حيث مت  الأمريكية جمدًدا على 
حتميله ق�سًما من امل�سئولية عن تراجع 
العوائد القت�سادية التي اأكدت احلكومة 
الو�سول  بعد  عليها  �ستح�سل  اإيران  اأن 
اإىل التفاق النووي مع جمموعة »1+5« 

يف 14 جويلية 2015.
الأ�سوليني  املحافظني  تيار  وا�ستند 
امل�سئولني  بع�س  مع  اللقاءات  اإىل 
الرئي�س  اإدارة  عهد  يف  الأمريكيني، 
الأمريكي ال�سابق باراك اأوباما، وعلى 
جون  الأ�سبق  اخلارجية  وزير  راأ�سهم 
اأمام  تنازلت  بتقدمي  لتهامه  كريي، 
احل�سول  مقابل  الأمريكية  ال�سغوط 
على امتيازات اقت�سادية وتكنولوجية 
مع  تتوافق  ل  اأنها  ثبت  متوا�سعة 
الطموحات التي روجت لها احلكومة 
يف مرحلة ما بعد الإعالن عن ال�سفقة 

النووية.
قوية  �سغوًطا  الأ�سوليون  مار�س  كما 
على ظريف بدت جلية يف ا�ستدعائه 
اأكرث من مرة لتوجيه اأ�سئلة اإليه داخل 
حماولته،  وعرقلة  ال�سورى،  جمل�س 
لتمرير  روحاين،  الرئي�س  جانب  اإىل 
التفاقيات  بع�س  على  اإيران  توقيع 
غ�سيل  مبكافحة  اخلا�سة  الدولية 

الأموال ودعم الإرهاب. 
يف  ي�سكك  كان  من  هناك  اإن  بل 
�سواء  ظريف،  توجهات  يف  الأ�سا�س 
املتعددة مع جون  اجتماعاته  ب�سبب 
داخل  طويلة  لفرتة  اإقامته  اأو  كريي، 
ب�سبب  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ال�سابق  وعمله  اجلامعي  تعليمه 

كمندوب لإيران يف الأمم املتحدة.
-يف  القول  ميكن  ذلك،  �سوء  ويف 
اإذا  عما  النظر  ب�رشف  اإنه  النهاية- 
ل،  اأم  نهائية  ظريف  ا�ستقالة  كانت 
تُبذل لإقناعه  التي  يف ظل امل�ساعي 
من�سبه؛  مهام  ممار�سة  اإىل  بالعودة 
يف  حجًرا  األقت  الأقل  على  فاإنها 
عن  ك�سفت  اأنها  باعتبار  راكدة،  مياه 
اإيران،  داخل  ال�سيا�سية  الأزمة  عمق 
وال�سغوط  الداخلية  الأزمات  بفعل 
والتي  لها،  تتعر�س  التي  اخلارجية 
املرحلة  يف  حدتها  تت�ساعد  رمبا 

القادمة.

م�ساهمةاخلمي�س 28   فيفري  2019  املوافـق  ل24 جمادى الأخر 1440هـ 8
ور: ماأزق ال�صّ

ملاذا ا�ستقال وزير اخلارجية 
الإيراين »جواد ظريف« من من�سبه؟

ال�صور ل تتحدث، لكنها توحي مبعاٍن ودللت تكون -يف 
ا يف  اأحيان عديدة- اأكرث تاأثرًيا من الكلمات. وبدا ذلك جلًيّ
حالت كثرية كان اآخرها تغيب، اأو رمبا مبعنى اأدق، تغييب 

وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف عن اللقاءات التي 
عقدها كبار امل�صئولني الإيرانيني، ويف مقدمتهم املر�صد الأعلى 

للجمهورية علي خامنئي والرئي�س ح�صن روحاين مع الرئي�س 
ال�صوري ب�صار الأ�صد، الذي قام بزيارة اإيران، يف 25 فرباير 

ا�صتقالته يف  اإىل تقدمي  »املُعلن« الذي دفعه  ال�صبب  2019، وهو 
اليوم ذاته عرب ح�صابه على موقع »اإن�صتغرام«.



�إ�شهار جتديد مكتب  
جمعية ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 06-12 امل�ؤرخ 
يف  من القان�ن  يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  ل�سيما املادة رقم 
18 منه  لقد مت هذا الي�م 06 �سبتمرب   

القيادية  الهيئة  جتديد    2018
للجمعية املحلية 

امل�سماة :النادي الريا�سي لله�اة اأوملبي 
. OBS ب��سعادة

املعتمدة بتاريخ 13 فيفري 2018 رقم 
 178:

الرئي�ش : قري�ش ت�فيق 
املقر الجتماعي : دار الثقافة علي 

بن م�سع�د ب��سعادة  

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية اجللفة
دائرة اجللفة

بلدية اجللفة 
م�سلحة التنظيم 
مكتب اجلمعيات 
الرقم : 35/2017

و�سل ا�ستالم التبليغ 
بتغيري مكتب  الهيئة التنفيذية

طبقا لأحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات  و املر�ص�م التنفيذي رقم : 74-15 

امل�ؤرخ يف 26 ربيع الثاين عام 1436 امل�افق ل : 16 فرباير 2015 الذي يحدد 
احكام القان�ن الأ�صا�صي النم�ذجي املطبق على النادي الريا�صي الهاوي .، مت 
هذا الي�م  ا�صتالم مذكرة التعديالت امل�ؤرخة يف 2017/08/01 املتعلقة بتغيري 

املكتب التنفيذي للجمعية املحلية  امل�صماة : 
النادي الريا�صي لله�اة : م�صعل بن جرمة باجللفة

امل�صجلة حتت رقم : 45 بتاريخ 2011/06/02
يرتاأ�صها ال�صيد : بق�قة الطيب 

الكائن مقرها ب : ملعب ال�صهيد دروازي حي بن جرمة باجللفة 
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي 

مالحظة : ارفاق القائمة ال�صمية لأع�صاء الهيئة القيادية اجلديدة  
وبالتايل يجب القيام باإجراءات الإ�صهار وفقا لأحكام املادة 18 الفقرة 02 من 

القان�ن ال�صالف الذكر  . 

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

 �إ�شهار باإن�شاء جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا لأحكام  القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 
12 جانفي  2012 املتعلق باجلمعيات ذات 
الطابع الجتماعي ل�صيما املادة 18 منه .

 لقد مت هذا الي�م : 21 فيفري2019 تاأ�صي�س 
اجلمعية املحلية 

امل�صماة : النادي الريا�صي الهاوي وفاق �صليم   
املعتمدة حتت رقم : 01 بتاريخ 2019/02/21

مقرها الجتماعي : قاعة باملركز الثقايف 
-بلدية �صليم  

الرئي�س : زبلي رابح 

ANEP N°: 1916004782 ال��سط:2019/02/28

ال��سط:2019/02/28ال��سط:2019/02/28ال��سط:2019/02/28

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�صائيني 

لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رضاقة ، جمل�س ق�صاء تيبازة 
لالأ�صتاذين حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�صي : رقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�صمي لتكليف بال�فاء عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�صائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�س ق�صاء تيبازة ، ع�ص� ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين / حمدي با�صا اأحمد- 
حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير ، ال�رضاقة امل�قع اأدناه .

و مب�جب ال�صيغة التنفيذية لعقد الرهن من الدرجة الأوىل املحرر على يد الأ�صتاذ/ درارجة عبد الكرمي  امل�ثق بال�رضاقة بتاريخي 2002/08/02 
و 2003/11/12  حتت رقم 1084 و بناء على �صهادة الر�صيد ال�صادرة عن البنك العار�س بتاريخ 2018/12/19

و تنفيذا لالأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/01/31  ، الفهر�س رقم 19/373 ، املت�صمن الإذن بن�رض م�صم�ن حم�رضي التبليغ 
الر�صمي للتكليف بال�فاء و ال�صند التنفيذي بجريدة ي�مية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 

و مبقت�صى املادة 412 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
نكلف عن طريق الن�رض

ال�صيد : مكي �رضيف بن حممد  
العن�ان : �صارع جبل الأورا�س ، عني البنيان ، ولية اجلزائر 

بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القان�ين
لفائدة : البنك ال�طني اجلزائري – وكالة عني البنيان 630 – ماأخ�ذة يف �صخ�س ممثلها القان�ين  

الكائن مقرها : نهج العقيد �صي احل�ا�س ، عني البنيان  ، ولية اجلزائر 
القائمة يف حقها و احلا�رضة عنها يف ق�صية احلال ، و كيلتها الأ�صتاذة / جبايل �صمرية  املحامية لدى املجل�س

ما جمم�عه مبلغ 2.464.588.29 دج )ملي�نان و اأربعمائة و اأربع و �صت�ن األف و خم�صمائة و ثمانية و ثمان�ن دينار جزائري و 29 �صنتيم (
التنفيذ �صده )ها( جربا بكافة الطرق  اإل مت  ، و  لل�فاء الإرادي ي�رضي من ي�م الن�رض  اأجل خم�صة ع�رض )15(  ي�ما  باأن له )ها(  و نبهناه )ها( 

القان�نية .
املح�سر الق�سائي و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�صخة منه ب�صحيفة ي�مية وطنية طبقا للقان�ن .

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�صائيني 

لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رضاقة ، جمل�س ق�صاء تيبازة 
لالأ�صتاذين حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�صي : رقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36
حم�رض تبليغ ر�صمي حلكم ابتدائي ح�ص�ري عن طريق الن�رض طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ

نحن املح�رض الق�صائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�س ق�صاء تيبازة ، ع�ص� ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين / حمدي با�صا اأحمد- 
حممدي مراد ، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير ، ال�رضاقة امل�قع اأدناه .
لفائدة : فرن�صبنك اجلزائر �رضكة ذات اأ�صهم و امل�رضف ب�ا�صطة ممثله القان�ين املدير العام 

العن�ان : 45 جتزئة لبروفان�س ال�صغرى ، حيدرة اجلزائر 
وتنفيذا لالأمر على عري�صة ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/01/22 ، الفهر�س رقم 19/254 ، املت�صمن الإذن بن�رض م�صم�ن 

التبليغ الر�صمي ، و ذلك على نفقة الطالب .
و مبقت�صى امل�اد  18 ،19 ، 313 ، 322 ، 336 ، 405 اإىل 416  من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

بلغنا عن طريق الن�رض
اإىل ال�صيد : ن�صيب جمال   

العن�ان : �صاطئ النخيل ا�صطاوايل دائرة زرالدة  ، ولية اجلزائر 
ن�صخة من احلكم البتدائي ح�ص�ري ال�صادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�صم التجاري البحري بتاريخ 2018/10/01 ، اجلدول رقم 18/2460 ، الفهر�س 

رقم 18/6449
و اأعلمناه باأن اأجل الطعن بال�صتئناف حمدد ب�صهر واحد )01( اإذا مت التبليغ له �صخ�صيا ، و ميدد هذا الأجل اإىل �صهرين )02( اإذا مت يف م�طنه 

احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 
حتت جميع التحفظات .

املح�سر الق�سائي و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�صخة منه ب�صحيفة ي�مية وطنية طبقا للقان�ن .

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�صائيني 

لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رضاقة ، جمل�س ق�صاء تيبازة 
لالأ�صتاذين حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�صي : رقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بال�فاء عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ
نحن املح�رض الق�صائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�س ق�صاء تيبازة ، ع�ص� ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين / حمدي با�صا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن 

مقرها برقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير ، ال�رضاقة امل�قع اأدناه .
و مب�جب ال�صيغة التنفيذية للقرار  ال�صادر عن جمل�س ق�صاء تيبازة  " الغرفة ا التجارية / البحرية  بتاريخ 2018/12/04 ، الق�صية رقم 2925 /18 ، الفهر�س رقم 

. 18 / 3446
و تنفيذا لالأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/01/31  ، الفهر�س رقم 19/371 ، املت�صمن الإذن بن�رض م�صم�ن حم�رضي التبليغ الر�صمي للتكليف 

بال�فاء و ال�صند التنفيذي بجريدة ي�مية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�صى املادة 412 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف عن طريق الن�رض
 Green développement – ال�صيد : بركاين طارق – ممثل مركز قرين دفل�مب�ن

العن�ان : 01 �صارع عي�صات ايدير  ، ال�رضاقة ، ولية اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القان�ين

لفائدة : ال�رضكة ذات الأ�صهم ايك�زنات ICOSNET SPA – املمثلة من طرف مديرها العام 
الكائن مقرها : مركز الأعمال القد�س ، امل�صت�ى 6 الطابق 10 من الربج املركزي 16002 ، ال�رضاقة ، ولية اجلزائر 

القائمة يف حقها و احلا�رضة عنها يف ق�صية احلال ، و كيلتها الأ�صتاذة / ايزام نايلة املحامية لدى املجل�س
ما جمم�عه مبلغ 1.412.267.02 دج )واحد ملي�ن و اربعمائة و اثني ع�رض األفا و مائتان و �صبعة و �صت�ن دينار جزائري و 02 �صنتيم (

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�صة ع�رض )15(  ي�ما لل�فاء الإرادي ي�رضي من ي�م الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �صده )ها( جربا بكافة الطرق القان�نية .
و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�صخة منه ب�صحيفة ي�مية وطنية طبقا للقان�ن .

املح�سر الق�سائي 

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�رضكة املدنية املهنية للمح�رضين الق�صائيني 

لدى اخت�صا�س حمكمة ال�رضاقة ، جمل�س ق�صاء تيبازة 
لالأ�صتاذين حمدي با�صا اأحمد – حممدي مراد 

املقر الرئي�صي : رقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير
ال�رضاقة – ولية اجلزائر

الهاتف /فك�س : 46 33 023 36

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بال�فاء عن طريق الن�سر طبقا للمادة 412 من ق.اإ.م.اإ
نحن املح�رض الق�صائي املعتمد لدى حمكمة ال�رضاقة جمل�س ق�صاء تيبازة ، ع�ص� ال�رضكة املدنية املهنية لالأ�صتاذين / حمدي با�صا اأحمد- حممدي مراد ، الكائن 

مقرها برقم 29 حي 60 م�صكنا ، عي�صات اإيدير ، ال�رضاقة امل�قع اأدناه .
و مب�جب ال�صيغة التنفيذية للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رضاقة " الق�صم التجاري / البحري بتاريخ 2017/02/20 ، الق�صية رقم 8052 /16 ، الفهر�س رقم 1745 / 

. 17
و تنفيذا لالأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2019/01/31  ، الفهر�س رقم 19/372 ، املت�صمن الإذن بن�رض م�صم�ن حم�رضي التبليغ الر�صمي للتكليف 

بال�فاء و ال�صند التنفيذي بجريدة ي�مية وطنية و ذلك على نفقة الطالب 
و مبقت�صى املادة 412 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

نكلف عن طريق الن�رض
ال�رضكة ذات امل�ص�ؤولية املحدودة و ذات ال�صخ�س ال�حيد ني�بزن�س فارم – املمثلة من طرف م�صريها 

العن�ان : املنطقة ال�صناعية العمارة جمم�عة امللكية رقم 833 ق�صم 04 ، ال�رضاقة ، ولية اجلزائر 
بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القان�ين

لفائدة : ال�رضكة ذات الأ�صهم ايك�زنات ICOSNET SPA – املمثلة من طرف مديرها العام 
الكائن مقرها : مركز الأعمال القد�س ، امل�صت�ى 6 الطابق 10 من الربج املركزي 16002 ، ال�رضاقة ، ولية اجلزائر 

القائمة يف حقها و احلا�رضة عنها يف ق�صية احلال ، و كيلتها الأ�صتاذة / ايزام نايلة املحامية لدى املجل�س
ما جمم�عه مبلغ 3.230.692.60 دج )ثالثة ماليني و مائتان و ثالث�ن األفا و �صتمائة و اثنان و ت�صع�ن دينار جزائري و 60 �صنتيم (

و نبهناه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�صة ع�رض )15(  ي�ما لل�فاء الإرادي ي�رضي من ي�م الن�رض ، و اإل مت التنفيذ �صده )ها( جربا بكافة الطرق القان�نية .
و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض لتن�رض ن�صخة منه ب�صحيفة ي�مية وطنية طبقا للقان�ن .

املح�سر الق�سائي 
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بهذا  اأعده  تقرير  يف  دمج  واأو�ضح 
اأن  الأحد،  اليوم  و�ضدر  اخل�ضو�ص، 
القتل  �ضيا�ضة  متار�ص  ال�ضجون  اإدارة 
ا�ضت�ضهد  حيث  الأ�رسى،  بحق  العمد 
الطبي  الإهمال  ب�ضبب  اأ�ضريا   51
ا�ضت�ضهدوا  اأ�ضريا  و74  املتعمد، 
الفردي  الأ�رسى  وقمع  �رسب  ب�ضبب 
يف  املعتقالت،  داخل  واجلماعي 
حني ا�ضت�ضهد 10 اأ�رسى بعد اإ�ضابتهم 

بالر�ضا�ص احلي.
واأ�ضار اإىل اأن دولة الحتالل ت�ضتخدم 
خالل  املختارة،  القمع  وحدات 
وزنازين  لأق�ضام  اقتحامها  عمليات 
"يحيدت  ومنها:  الأ�رسى،  وخيام 
و  درور"،  "يحيدت  و  نح�ضون"، 
مزودة  وهي  مت�ضادا"  "يحيدت 
بالأ�ضلحة النارية، وم�ضد�ضات ال�ضعق 
والدروع،  والع�ضي،  الكهربائي، 
للدموع،  امل�ضيل  الغاز  ر�ص  ومعدات 
ف�ضيلة  من  البولي�ضية  وبالكالب 
املعروفة  دوغ(  �ضوبر   - )ميلنواه 
ب�رسا�ضتها وتدريبها العدواين، وتتمتع 
بقدرة عالية على العمل وحتمل الأمل، 
بجانبها  �ضيء  لأي  تكرتث  ل  حيث 
�ضوى تنفيذ مهمتها املحددة، ومتتلك 
الإ�رسائيلية  املعتقالت  م�ضلحة 
حتتوي  بكالبها،  خا�ضة  من�ضاأة 
معتقل  يف  موجودة  كلب،   600 على 

"الدامون".
الأ�رسى  قمع  وحدات  اأن  واأ�ضاف: 
خلفها؛  جارحة  اآثارا  ترك  تتعمد 
ما  �ضحاياها،  قلوب  يف  الرعب  لبث 
ارتكاب  عن  م�ضتقبال  يردعهم  قد 
تعري�ضه  ت�ضتدعي  جديدة  خمالفات 

لتنكيل واأذى جربوه.
تخريب  الوحدات  تلك  تتعمد  كما 
ممتلكات ومقتنيات الأ�رسى، واإتالف 
واإجبار  الدينية،  والرموز  امل�ضاحف 
الأ�رسى على خلع مالب�ضهم بالكامل، 
ثم ح�رسهم  ومن  ج�ضديا،  وتفتي�ضهم 

ما  عراه،  وهم  بع�ضا  بع�ضهم  مع 
كربياءهم،  ومي�ص  رجولتهم  يخد�ص 
�ضديد  بخجل  ينظرون  ويجعلهم 
تطلب  اإنها  �ضيما  البع�ص،  لبع�ضهم 
مثل  م�ضينة  بحركات  القيام  منهم 
الزحف على الأر�ص اأو النباح واجلري 
كالكالب، وكل ذلك يتم حتت عد�ضات 
الكامريات التي تتعمد ت�ضويرهم وهم 

بهذه الو�ضعية.
هذا  "اأمن�ضتي"  منظمة  واعتربت 
الت�رسف باأنه يحاكي جرم الغت�ضاب 
الإجرام  ع�ضابات  به  تقوم  الذي 
املنظمة يف اإفريقيا بحق �ضحاياها، 
اأو النتحار  للهرب  لهزميتهم ودفعهم 
حتت  اأ�رسهم  تفكيك  ثم  ومن 
وحدة  مدير  ونّوه  الف�ضيحة.  طائلة 
املمار�ضات  هذه  اأن  اإىل  الدرا�ضات 
الأطفال  املعتقلني   2017 عام  طالت 
"ه�ضارون"،  معتقل  يف   )7( ق�ضم  يف 
الحتالل  خمابرات  قامت  بعد  فيما 
عراة  وهم  �ضورهم  بن�رس  بتهديدهم 
اإن مل يتعاونوا معها. وح�ضب ما جاء 
يف التقرير: وّثق يف معتقل "بيت ليد – 
كفار يونا" املقطع الأكرث و�ضوحا يف 
�ضجل جرائم الحتالل بحق الأ�رسى 
افتتاح  ومع  والعرب،  الفل�ضطينيني 
�ضهد   1970 عام  "ع�ضقالن"  معتقل 
من  متتالية  اأطوارا  والتعذيب  القمع 
التي  عقالها،  من  املنفلتة  الوح�ضية 
"بالت�رسيفة"،  ت�ضميتها  على  ا�ضطلح 
بالع�ضي  الأ�رسى  يُ�رسب  كان  حيث 
اإىل  اخلروج  لرف�ضهم  املوت  حتى 
العمل، مثلما حدث مع الأ�ضري ال�ضهيد 
"عمر ال�ضلبي" بتاريخ 22 ت�رسين اأول 
على  للرب�ص  طويهم  لعدم   اأو   ،1973
ال�ضجانون  يريد  مثلما  امل�ضطرة 
اإىل  و�ضول  بوكاره(،  اأو  )جرمانو 
اإ�رسابهم  فك  على  بالقوة  اإجبارهم 

عن الطعام.

وفيما يلي �أبرز ما تناوله 
�لتقرير:

قمع �لأ�سرى يف معتقل "نفحة" 
عام 1980

بتاريخ 14 متوز 1980، �رسع الأ�رسى 
املعتقل  هذا  يف  املتواجدون 
الطعام،  تناول  عن  جماعي  باإ�رساب 
العامة  الظروف  �ضوء  على  منهم  رداً 
فيه، حيث اأبُلغ الأ�رسى من قبل اإدارة 
ت�ضببت  ممنوعات،  بالئحة  املعتقل 
اللحظة  من  بينهم  العالقة  بتدهور 
اأن  ومنها:  اإليه،  لو�ضولهم  الأوىل 
فقط،  دقيقة   15 هي  النزهة  فرتة 
�ضاحة  يف  التجمهر  عليهم  وممنوع 
تعرتف  ل  نفحة  اإدارة  واأن  النزهة، 
مدتها  لذويهم  وزيارتهم  مبمثلهم، 
ممار�ضة  عليهم  وممنوع  دقيقة،   )15(
وممنوع  النزهة،  �ضاحة  يف  الريا�ضة 
)مردوان  اأو  مطبخ  يف  العمل  عليهم 
13 متوز  م�ضاء  املعتقل. يف  ممر(   –
املعتقل  اإدارة  الأ�رسى  �ضلّم  1980م، 
يف  ت�ضهم  قد  التي  مبطالبهم  ك�ضفا 
واإل �رسعوا  عي�ضهم،  حت�ضني ظروف 
عن  مفتوحاً  باإ�رسباً  التايل  اليوم  يف 
الأ�رسى  مطالب  وجاءت  الطعام، 
على النحو التايل: تركيب اأ�رسة للنوم، 
وال�ضماح لهم باإدخال راديو وتلفزيون، 
وحت�ضني نوعية وكمية الأكل، وال�ضماح 
العربية  الكتب وال�ضحف  باإدخال  لهم 
الغرف  نوافذ  وتو�ضيع  والعربية، 
والهواء  ال�ضم�ص  دخول  ي�ضمح  مبا 
�ضيا�ضة  عن  والتوقف  داخلها،  اإىل 
وعزل  والفردي  اجلماعي  العقاب 
من  وحرمانهم  الزنازين،  يف  الأ�رسى 
بتقدمي  والكتفاء  عزلهم،  اأثناء  الأكل 
واأن  غري،  ل  فقط  لهم  واملاء  اخلبز 
اأ�ضبوعني  كل  مرة  الأهل  زيارة  تكون 
لهم  وال�ضماح  كاملة،  �ضاعة  وملدة 
وال�ضيفية  ال�ضتوية  املالب�ص  باإدخال 
والأغطية، وال�ضماح لهم ب�رساء اأطعمة 
غري  املعتقل  "كانتني"  من  واأغذية 
واإطالة  تاريخه،  حتى  بها  امل�ضموح 
وقت �ضاعة النزهة لت�ضبح �ضاعة بدل 

من ربع �ضاعة.

قتل �مل�سربني عن �لطعام

والع�رسون  احلادي  نهار  انت�ضاف  مع 
وت�ضعماية  األف  لعام  متوز  �ضهر  من 
ال�ضابع  اليوم  وهو  وثمانون، 
نفحة  معتقل  اإدارة  نقلت  لالإ�رساب، 
)26( اأ�ضريا م�رسبا اإىل معتقل الرملة، 
من  �رسبني  هناك  بانتظارهم  وكان 
اجلنود وال�رسطة املدججني بالع�ضي 
والدروع، ُعرف منهم: مدير م�ضلحة 
العامة  الإ�رسائيلية  املعتقالت 
مدير  ومعه  ليفي"،  "حاييم  حينذاك 
وكان  نيت�ضان"  "روين   الرملة  معتقل 
فيما  م�رسعه  لقي  كبريا،  جمرما 
ال�ضجناء اجلنائيني  اأحد  يد  بعد على 

اليهود، ب�ضبب بط�ضه وتع�ضفه.
اأ�ضري  كل  باإدخال  بو�رس  الفور  وعلى 

عيادة  اإىل  الطعام  عن  م�رسب 
لكي  كر�ضي،  على  بتثبيته  املعتقل، 
طريق  وعن  حنجرته  يف  ي�ضكبون 
 – )الزوندا  بربي�ص  بو�ضاطة  الأنف 
وملحا  ماًء  الق�رسية(  التغذية  بربي�ص 
احلارق  املزيج  لي�ضتقر هذا  مذابني؛ 
من  اخلاوية  الأ�ضري  معدة  داخل 

الطعام منذ �ضبعة اأيام.
الق�رسي  الدخال  هذا  ت�ضبب  حيث 
را�ضم حالوة  الأ�ضريين  ا�ضت�ضهاد  اإىل 
وعلي اجلعفري، ب�ضبب ا�ضتقرار هذا 
على  ليحرقها  رئتيهما  يف  املزيج 
فيما   ،1980 متوز   22 بتاريخ  الفور 
املراغة"  "اإ�ضحاق  زميلهم  ا�ضت�ضهد 

بعدهما بعام واحد.

قتل �أ�سعد �ل�سو� وب�سام 
�ل�سمودي

لعام  اآب  من  ع�رس  ال�ضاد�ص  يف 
بر�ضا�ص  �ضهيدان  �ضقط   1988
 80 اأ�ضيب  فيما  القمع،  وحدات 
ب�ضبب  خمتلفة،  بجروح  اآخرون 
الغاز امل�ضيل والر�ضا�ص املطاطي، 
و�ضجلت اإ�رسائيل بهذا اجلرم �ضابقة 
اأ�رسى  قتل  مّت  اأن  قوامها  جديدة 
اأي  وجود  دون  �ضالح؛  اأي  من  ُعزل 
احلي،  الر�ضا�ص  ل�ضتخدام  مربر 
للدموع  امل�ضيل  الغاز  اأن  �ضيما 
ال�ضاعة  بالغر�ص. ففي متام  �َضيَفي 
ع�رس  ال�ضاد�ص  �ضباح  من  الثامنة 
اقرتب �ضابط  املذكور،  ال�ضهر  من 
املناوب  "كت�ضعيوت"  معتقل  اإدارة 
املعتقلني  ق�ضم  بوابة  من  "رات�ص" 
اإىل  اخلروج  منهم  طالبا  الأ�ضبال، 
قال  الق�ضم  ممثل  اأن  اإل  العمل، 
له:، لن نخرج للعمل؛ قررنا التوقف 
ليبلغ  املالزم  فعاد  العمل.  عن 
من  فعاد  �ضمع،  مبا  املعتقل  اإدارة 
كبرية  قوة  ومعه  الق�ضم  اإىل  جديد 
الق�ضم  باب  وفتحوا  اجلنود،  من 
لأمر  المتثال  الأ�رسى  من  وطلبوا 

اجلميع  فجل�ص  الأمني،  التعداد 
ال�ضابط  وبداأ  الأر�ص،  على 
الأ�رسى  بع�ص  باإختيار  املذكور 
الق�ضم  يف  الأ�رسى  اأما  واأخرجهم، 
في�ضاهدون  الأ�ضبال  لق�ضم  املقابل 
الدم  بينما  لزمالئهم،  يحدث  ما 
"رات�ص"  فبداأ  عروقهم،  يف  يغلي 
الأ�رسى  باقي اجلنود ب�رسب  ومعه 
يف  زمالئهم  اأمام  اأخرجوا  الذين 
اجلميع  �ضمع  املتقابلني.  الق�ضمني 
نداء ال�ضتغاثة ال�ضامت؛ فانطلقت 
�رساخ  تعايل  مع  الإنفجار  �رسارة 
املتقابلني،  الق�ضمني  يف  الأ�رسى 
ولحقا باقي الأق�ضام، وبداأ الأ�رسى 
باإلقاء احلجارة على اجلنود، وحتول 
املعتقل بجميع اأق�ضامه اإىل بركان، 
من  الهروب  اإىل  حينها  ا�ضطروا 
خلفهم،  الأ�رسى  وتركوا  الق�ضم 
بينما ال�رسخات تتعاىل وت�ضتد، لأن 
مكان  عن  البعيدة  الأخرى  الأق�ضام 
لكنها  يجري،  ماذا  تعلم  ل  احلدث 
وهو  منها،  املطلوب  هو  ما  تعرف 
واإلقاء  وال�رساخ  الهتاف  موا�ضلة 
اإىل  عاد  الأثناء  هذه  يف  احلجارة، 
الق�ضم "رات�ص" ومعه مدير املعتقل 
ومعهم  ت�ضيمح"،  "ديفيد  املدعو 
واملجنزرات  اجلنود  ع�رسات 
وال�ضيارات املزودة بخراطيهم ر�ص 
املياه. بداأت املعركة بني اجلانبني، 
ال�ضغرية  بحجارتهم  الأ�رسى 
والأحذية،  الطعام  اأواين  وبع�ص 
تطلق  التي  النارية  الأ�ضلحة  مقابل 
الر�ضا�ص احلي يف كل اإجتاه، تعالت 
�ضحب الدخان الأبي�ص فوق اخليام، 
فبداأ امل�ضهد من بعيد وكاأن حريقا 
اأ�ضتعل داخل الأق�ضام. وبداأ املدعو 
على  وال�رساخ  بال�ضب  ت�ضيمح" 
الأ�رسى، قائال: اأيها الكالب توقفوا، 
فليواجهني  رجل  بينكم  كان  واإذا 
"اأ�ضعد  له  فت�ضدى  اأمامي"،  ويقف 
يف  ال�ضاطئ  خميم  من  وهو  ال�ضوا" 
قطاع غزة، وكان نحيل القوام �ضديد 

البيا�ص، يبلغ من العمر )19 عاما(، 
خيمته  عامود  اإىل  متكئا  كان  بينما 
لأن  اأر�ضا،  �ضقوطه  اإحتمال  يقاوم 
ومبا  امل�ضيل،  بالغاز  اأمتالأت  رئته 
رجل  اأنا  قال:  اأنفا�ص  من  له  تبقى 
كلماته  اأ�ضعد  يردد  مل  الكلب.  اأيها 
ر�ضا�ضات   10 لأن  ثانية،  مرة 
الفور،  على  �ضدره  يف  ا�ضتقرت 
مكانه،  يف  "ت�ضيمح"  القاتل  واأرداه 
الأ�ضري  خيمة  اأمام  وقف  وبعدها 
"ب�ضام ال�ضمودي" ومن جديد �ضوب 
واأطلق  حمرتف  كقنا�ص  بندقيته 
ر�ضا�ضتني نحو راأ�ص الأ�ضري "ب�ضام 

ال�ضمودي".

قتل حممد �لأ�سقر

 ،2007 اأول  ت�رسين   22 بتاريخ 
الأ�ضقر"  "حممد  الأ�ضري  ا�ضت�ضهد 
داخل اأ�رسه يف معتقل "كت�ضعيوت"، 
اأي�ضا،  �ضالح  اأي  من  جمرد  وهو 
يف  مبا�رسة  اإ�ضابة  اإ�ضابته  ب�ضبب 
واإ�ضابة  احلي،  بالر�ضا�ص  راأ�ضه 

250 اآخرين باإ�ضابات خمتلفة.

وجتدر الإ�ضارة هنا اإىل اأن 10 اأ�رسى 
احلي  بالر�ضا�ص  قتلوا  فل�ضطينيني 

منذ عام 1967 وحتى اليوم، وهم:

قا�سم �أحمد �جلعربي
حممد خريز�ت
�أ�سعد جرب زكي �ل�سو�
ب�سام �إبر�هيم �ل�سمودي
ن�سال زهدي عمر ذيب
عبد �هلل حممد �إبر�هيم �أبو 
حمروقة
�سربي من�سور عبد �هلل عبد 
ربه
مو�سى عبد �لرحمن
�إبر�هيم حممد �لرب�دعة
حممد �سايف �سالح �لأ�سقر

قال مدير وحدة �لدر��سات و�لأبحاث يف نادي �لأ�سري نا�سر دمج "�إن 206 �سهد�ء �سقطو� د�خل معتقالت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي منذ 
�لعام 1967 وحتى �ليوم، منهم 71 �أ�سري� ��ست�سهدو� ب�سبب �لتعذيب د�خل زنازين �لتحقيق".

206 �سهداء �سقطوا داخل معتقالت االحتالل منذ عام 1967
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ت�سريع القمع واإلبا�سه اللبو�س 
القانونية

طوراً  الأ�رسى  قمع  عمليات  دخلت 
اإقرار  بعد  اخلطورة،  من  جديدا 
من  جمموعة  الإ�رسائيلي  امل�رسع 
والتنكيل  القمع  متنح  التي  القوانني 
ما يلزمه من تغطية، حيث �شهد عام 
2018 حملة حممومة من قبل اأع�شاء 
الكني�شت الإ�رسائيلية ل�شن املزيد من 
على  ال�شاغطة  والت�رسيعات  القوانني 

الأ�رسى والأ�شريات، ومنها:

م�سروع قانون طرد عائالت 
منفذي العمليات:

من  كواحد  القانون  هذا  تقدمي  مت 
بحق  اجلماعية  العقوبات  قوانني 
عائالت منفذي العمليات على خلفية 
عرفهم  ح�شبما  الحتالل  مقاومة 
اأفراد  طرد  يتم  بحيث  القانون، 
اأيام،   7 اأق�شاها  عائالتهم خالل مدة 
ومت اإقراره بالقراءة الأوىل بغالبية 69 
اأول  كانون   19 بتاريخ  كني�شت  ع�شو 

2018م.

التي  الأموال  خ�شم  قانون  م�رسوع 
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  تدفعها 

لعائالت الأ�رسى وال�شهداء:

جزء  احتجاز  قانون  اإقرار  مت 
لل�شلطة  املالية  امل�شتحقات  من 
مبا  2018م  عام  خالل  الفل�شطينية 
التي  املخ�ش�شات  قيمة  يوازي 
وال�شهداء،  لالأ�رسى  كاإعانات  تدفع 
ومئة  مليار  بواقع  تقديرها  مت  والتي 
حمل  وقد  �شنوياً،  �شاقل  مليون 
لل�شلطة  اأموال  عنوان، خ�شم  القانون 

الفل�شطينية ب�شبب دعم )الإرهاب(.

قانون اإلغاء الإفراج املبكر:

بتاريخ  القانون  هذا  م�رسوع  مت طرح 
الأوىل  بالقراءة  واأقر  2018م،  اأيار   3
فيما  2018م،  ثاين  ت�رسين   5 بتاريخ 
اأ�شبح نافذاً بالقراءتني الثانية والثالثة 
وين�ّص  2018م  اأول  كانون   25 بتاريخ 
العتقال  فرتات  تقلي�ص  منع  على 
اأدينوا  "ممن  الفل�شطينيني  لالأ�رسى 
ا�شتثناء  وبعدم  بالقتل"،  متعلقة  بتهم 
ومقاوم  "ن�شايل  بعمل  قام  ممن  اأحد 
ح�شن  كان  اإن  حتى  لالحتالل"، 

ال�شلوك خالل فرتة اعتقاله اأو ب�شبب 
املر�ص ال�شديد.

م�سروع قانون حكم بالإعدام:

تطرفاً  الأكرث  القانون  هذا  طرح  مت 
يف  طرحه  اأعيد  ثم   ،2015 عام 
مبوافقة  وحظي   ،2017 اأول  كانون 
عليه  و�شادق  احلكومي  الئتالف 
 3 يوم  التمهيدية  بالقراءة  الكني�شت 
كانون ثاين 2018، بت�شويت 52 مقابل 
ويت�شمن  كني�شت،  ع�شو   49 رف�ص 
اثنني  موافقة  على  احل�شول  القانون 
ي�شرتط  ول  الع�شكريني،  الق�شاة  من 
الإجماع لتخاذ القرار باإعدام اأ�رسى 
اإ�رسائيليني،  بقتل  اأدينوا  فل�شطينيني 
علما اأن الحتالل قد مار�ص الإعدام 
القانون  نطاق  خارج  وميدانياً  فعلياً 
منذ  فل�شطينيا   250 نحو  اأعدم  حيث 

ت�رسين اأول 2015.

العالج  متويل  عدم  قانون  م�رسوع 
للجرحى والأ�رسى:

مت طرح هذا القانون يف �شهر ت�رسين 
من  لالنتقام   ،2018 عام  من  الثاين 
ال�رسى الفل�شطينيني املر�شى، بحجة 
تغطية  يتم  بحيث  الحتالل،  مقاومة 
من  واملر�شى  اجلرحى  عالج  نفقات 
الأ�رسى، على ح�شاب اأهايل امل�شابني 
اأموال  من  تخ�شم  اأن  اأو  الأ�رسى، 
والتي  الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة 
تقدر وفق اّدعاء الحتالل بـ 40 مليون 

�شيقل �شنويا.

قانون التفتي�س اجل�سدي 
والعاري للمعتقلني ودون وجود 

�سبهات:

الإ�رسائيلية  الوزارية  اللجنة  �شادقت 
للت�رسيع يف 19 ت�رسين اأول 2015، على 
ال�رسطة  اأفراد  مينح  قانون  م�رسوع 
ج�شدي  تفتي�ص  اإجراء  �شالحية 
م�شتبهني،  غري  �شبيل  عابري  حتى 
وبالتايل  العنف،  مكافحة  حجة  حتت 
للتفتي�ص  عر�شة  فل�شطيني  كل  ي�شبح 

اجل�شدي دون ا�شتباه ملمو�ص.

التفتي�ص  قانون  مب�رسوع  وا�شتكمل 
ومناق�شته  طرحه  مت  الذي  العاري 
�شمن جلنة الد�شتور التابعة للكني�شت 
يف 28 ت�رسين الثاين 2018، بذريعة منع 

اأغرا�ص  اإدخال  تهريب  املعتقلني من 
للزنازين يف مراكز ال�رسطة.

لل�رسطة  ي�شمح  القانون  ومبوجب 
التفتي�ص  لتنفيذ  القوة  با�شتخدام 
القانون  هذا  يهدف  بحيث  العاري، 

لالإ�شاءة املتعمدة واإهانة الأ�رسى.

م�سروع قانون منع الزيارات 
العائلية:

حازان"  "اورن  الكني�شت  ع�شو  قدم 
الزيارات  ملنع  قانون  م�رسوع 
الذين  وخا�شة  لالأ�رسى،  العائلية 
اأو  جنودا  حتتجز  لتنظيمات  ينتمون 
القانون  من  وا�شتثني  اإ�رسائيليني، 
ال�شليب  ومندوبي  املحامني،  زيارات 

الأحمر الدويل.
يف  تقدميه  مت  قد  كان  القانون  هذا 
تقدميه  واأعيد   ،2017 حزيران   18
 ،2018 اأول  ت�رسين   21 اأخرى يف  مرة 
الوزارية  اللجنة  عليه  و�شادقت 
يف  الأوىل  بالقراءة  واأجيز  للت�رسيع، 
قانون  ا�شم  وحمل   ، اأول  ت�رسين   25

"تعديل اأنظمة �شلطة املعتقالت".

م�سروع قانون احتجاز جثامني 
ال�سهداء:

قيود  فر�ص  القانون  هذا  ا�شتهدف 
وعقوبات وزيادة معاناة ذوي ال�شهداء 
املحتجزة جثامينهم، وفر�ص �رسوط 
الت�شييع،  مرا�شيم  على  وكبرية  قا�شية 
الأمنية  الأجهزة  وتخويل  والدفن، 
باتخاذ  الع�شكري  املنطقة  وقائد 
اأماكن  حتديد  فيها  مبا  اإجراءات، 

الدفن.
الأمن  ووزير  الكني�شت  ع�شو  وكان 
تقدم  قد  اأردان"  "جلعاد  الداخلي 
اإقراره  مت  حيث  القانون  مب�رسوع 
بالقراءة التمهيدية يوم 24 كانون الثاين 
2018، وبالقراءة الثانية يف 27 �شباط، 
الكني�شت  من  عليه  امل�شادقة  ومتت 
وهذه  اآذار،   7 يف  النهائي  بال�شكل 
متطرفة  قوانني  اىل  تن�شم  القوانني 
ما  فر�شها  مت  الأ�رسى  جتاه  �شابقة 

بني العامني 2015- 2018 م، منها:

م�سروع قانون حرمان الأ�سرى 
من التعليم:

املدنية  املحاكم  اعرتاف  قانون 
املحاكم  بقرارات  الإ�رسائيلية 

الع�شكرية يف اإ�رسائيل
قانون حماربة الإرهاب.

دون  فل�شطينيني  اإدانة  قانون  م�رسوع 
�شبهات

تطبيق القانون اجلنائي الإ�رسائيلي يف 
الأرا�شي املحتلة ل�شالح امل�شتوطنني

توثيق  من  املخابرات  اإعفاء  قانون 
التحقيق

 14 �شن  دون  الأطفال  قانون حماكمة 
عاماً

الأدنى  احلد  عقوبة  ت�شديد  قانون   
على را�شقي احلجارة يف القد�ص

الأطفال  بحق  الأحكام  رفع  قانون 
را�شقي احلجارة

وخل�ص التقرير اإىل اأن دولة الحتالل 
الأ�رسى  قتل  جرم  زالت  وما  ارتكبت 
منظم،  ب�شكل  والعرب  الفل�شطينيني 
جنيف  اتفاقية  لأحكام  خالفاً  وذلك 
وجميعها  معاهدات،   )4( من  املكونة 
القائمة  الدولة  وواجبات  بينت حقوق 
الأ�رسى  وواجبات  وحقوق  بالأ�رس 
وواجبات  حقوق  وكذا  اأنف�شهم، 
الدولة  ل�شلطان  اخلا�شعني  املدنيني 
جتاه  بالحتالل  القائمة  الأجنبية 
احلرب،  وقت  فى  املدنيني  ال�شكان 
بالحتالل  القائمة  الدولة  وواجبات 

نحوهم.

الثالثة  "جنيف"  معاهدة  وت�شمنت 
التى  القوانني  من  وا�شعة  جمموعة 
كفلت حماية الأ�رسى واملعتقلني، مع 
�رسوح تف�شيلية لالإجراءات التطبيقية، 
مبا فيها تلقي الأ�رسى للعالج والإفراج 
عنهم فى نهاية املطاف، حيث �شددت 
احلرب  اأ�رسى  معاملة  وجوب  على 
الظروف،  جميع  فى  اإن�شانية  معاملة 
مبينة اأن لديهم ح�شانة �شد اأى عمل 
الرتهيب  و�شد  العنف،  اأعمال  من 

وال�شتائم.
الإن�شانى  الدوىل  القانون  حدد  كما 
وتطرق  لالحتجاز،  الدنيا  ال�رسوط 
ظروف  مثل  املعي�شية  الو�شائل  اإىل 
الحتجاز واملاأكل وامللب�ص والنظافة 
املعاهدة  وتوفر  الطبية،  والرعاية 
للمعتقلني  النطاق  وا�شعة  حماية 
امل�شلحة  النزاعات  اأثناء  املدنيني 
الدولية، اإذ تربره اأ�شباب اأمنية قهرية 
ول  اأمنى،  اإجراء  هو  العتقال  لذلك 
اأ�شكال  من  ك�شكل  ا�شتخدامه  ميكن 
�شخ�ص  كل  اأن  يعنى  وهذا  العقاب، 
اأقرب  فى  عنه  الإفراج  يجب  يعتقل 
وقت، حال اأن الأ�شباب التى ا�شتدعت 

العتقال مل تعد موجودة.
الإ�رسائيلى  اجلرنال  اأدىل  ذلك،  اإىل 
باإفادة  بريوه"  "اأرييه  املتقاعد 

عام  يف  تاميز  نيويورك  ل�شحفية 
مب�شاعدة  قتل  اإنه  مفادها   ،1995
بعد  م�رسيا  اأ�شريا   49 اآخرين  جنود 
اأول  ت�رسين  �شهر  يف  اأحياء  اعتقالهم 
قانونيا  تكييفه  ميكن  ما  وهو   ،1956
عقد  على  ينطوي  منظم  دولة  كجرم 
اأ�رسى  حقوق  لنتهاك  امل�شبقة  النية 
اجلرائم  بند  حتت  تقع  التى  احلرب، 

املنظمة �شد الإن�شانية.
لفي�ص  الطريق  العرتاف  هذا  وفتح 
من العرتافات املماثلة، التي اأدىل بها 
قتلهم  عن  اإ�رسائيليون  وجنود  �شباط 
وفل�شطينيني،  اأردنيني،  حرب  لأ�رسى 
هذا  اأن  املعلوم  ومن  وم�رسيني، 
النوع من اجلرائم ل ي�شقط بالتقادم، 
اإليها  امل�شار  الدولية  التفاقيات  لأن 
لأو�شاع  واملنظمة  التقرير،  هذا  يف 
الدوىل  والقانون  احلرب  اأ�رسى 
بجميع  والقتل  العنف  تعترب  والتى 
القا�شية  واملعاملة  والت�شويه  اأ�شكاله، 
والتعذيب وانتهاك الكرامة ال�شخ�شية 
�شادر من  دون حكم  الأ�رسى  واإعدام 
ال�شمانات  جميع  توفر  حمكمة  قبل 
العالج  وحجب  القيا�شية،  الق�شائية 
انتهاكاً  واملر�شى؛  اجلرحى  عن 

�شارخاً وجرائم �شد الإن�شانية.

جرائم �سهيونية بحق ال�سرى فى ال�سجون

انتهاك طبي م�ستمر بحق الأ�سري املري�ض رامي حجازي
الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  اأعربت 
من  قلقلها  عن   ، واملحررين 
ت�شاعد وترية النتهاكات الطبية 
معتقالت  اإدارة  تنتهجها  التي 
الحتالل بحق الأ�رسى املر�شى 
عدة  يف  القابعني  واجلرحى 
تتعمد  فهي   اإ�رسائيلية،  �شجون 
اأو�شاعهم  باهمال  ا�شتهدافهم 

لالآلم  فري�شة  وتركهم  ال�شحية 
والأوجاع.

يف  الأ�رسى  هيئة  ور�شدت 
احلالت  اإحدى  ال�شياق،  هذا 
معتقل  يف  القابعة  املر�شية 
الأ�شري  حالة  وهي  "ع�شقالن" 
رامي ابراهيم خليل حجازي )38 
عاماً(، من حي تل الهوى جنوب 

غرب مدينة غزة، والذي ي�شتكي 
العمود  فقرات  يف  انحراف  من 
والرابعة  والثالثة  الأوىل  الفقري 
واخلام�شة منذ عدة �شنوات، مما 
يُ�شبب له اأوجاع حادة وتعيق من 
قدرته على احلركة، ويعاين اأي�شاً 
الركبة  كروية يف  كتلة  وجود  من 
بالأوتار  تكل�ص  ومن  اليمنى 

والتهابات،  انتفاخات  له  تُ�شبب 
"ع�شقالن"  اإدارة  وتكتفي 
عن  كبديل  م�شكنات  باإعطاءه 

العالج احلقيقي.
واأ�شافت الهيئة اأنه من وقت اإىل 
حجازي  الأ�شري  نقل  يتم  اآخر 
ال�شبع"،   "بئر  معتقل  لعيادة 
طبيعي،  عالج  جل�شات  لإجراء 

الأ�شري  يرف�ص  فرتة   ومنذ 
زمالئه  من  كغريه  حجازي  
التوجه  املر�شى  الأ�رسى 
لظروف  جتنباً  وذلك  للعيادة، 
التي  واملهينة  القمعية  النقل 
مبا  نقله  خالل  لها  يتعر�ص 
ي�شمى "البو�شطة"، حيث مُي�شى  
مكبل  طويلة  �شاعات  الأ�شري 

على  جال�ص  والقدمني  اليدين 
الربودة،  بالغ  حديدي   كر�شي 
تفاقم  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر 

و�شعه ال�شحي.
حجازي  الأ�شري  باأن  يُ�شار 
معتقل منذ عام 2002، وحمكوم 
بال�شجن لـ 20 عاماً  اأم�شى منها 

17 عاماً.
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عي�شة ق.

اين جنح�ا يف ح�شم قمة امل�ؤخرة 
با�شتعادة  لهم  ل�شاحلهم و�شمحت 
تفادي  اجل  من  بق�ة  اآمالهم 
قبل  امل��شم  بنهاية  ال�شق�ط 
ال�شتار.  اإ�شدال  �شبع ج�الت على 
وا�شل رفقاء القائد ح�شني مرتف 
يف تاأكيد اال�شتفاقة التي �شجل�ها 
بعدما  االأخرية  الفرتة  خالل 
بثالث  الهزمية  تفادي  يف  جنح�ا 
حقق�ا  اأين  الت�ايل  على  ج�لة 
بعد  الت�ايل  على  الثاين  ف�زهم 
اأمام  املن�رصمة  اجل�لة  انت�شار 
بالتعادل  والع�دة  �شكيكدة  �شبيبة 
من تنقل لقاء م�ل�دية �شعيدة، اأين 

ترك  يف  نقاط  �شبع  ك�شب  �شمح 
وك�شب  امل�ؤخرة  لثالثي  الرائد 

نقطة يف �شباق حتقيق ال�شع�د.

�ضيح: حزين لو�ضع 
احلرا�ش والعايب �ضبب ما 

يحدث 

�شيد  القبة  رائد  حار�س  عبرّ 
لل��شعية  اأ�شفه  عن  �شيح  اأحمد 
ناديه  عليها  يت�اجد  التي  ال�شعبة 
حيث  احلرا�س،  احتاد  ال�شابق 
بعد  اإعالمية  ت�رصيحات  يف  قال 
اأنه وجد �شع�بات  نهاية املقابلة 
وه�  ال�شابق  ناديه  م�اجهة  يف 

يت�اجد على و�شعية �شعبة ومهدد 
طيلة  فكر  اأنه  وك�شف  بال�شق�ط، 
خا�شة  م�اجهته،  ح�ل  االأ�شب�ع 
واأنه من م�شجعيه ومن ال�شعب اأن 
يعاين يف م�ؤخرة  يلعب �شده وه� 
جدول الرتتيب ومهدد بال�شق�ط.

ال��شعية  م�ش�ؤولية  �ش�يح  ل  وحمرّ
عليها  تت�اجد  التي  ال�شعبة 
جمه�ر  اإىل  »ال�شفراء«  ت�شكيلة 
ناديه  مع  يقف  مل  الذي  الفريق 
ظل  يف  ال�شعبة  االأوقات  يف 
على  املفرو�شة  ال�شغ�طات 
الرئي�س  جانب  اإىل  الالعبني 
رف�س  كان  الذي  العايب  حممد 
ع�دته اإىل الفريق خالل املركات� 

ال�شيفي الفارط.

رائد القبة يتنف�س ال�سعداء ويتم�سك بالبقاءالنادي العا�ضمي غادر منطقة اخلطر
�ضّجل فريق رائد القبة فوزا ثمينا خالل مقابلة الداربي العا�ضمي الذي جمعه 

اأول اأم�ش باجلار احتاد احلرا�ش على ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو والذي يندرج 
�ضمن ت�ضوية اللقاء املتاأخر عن اجلولة 23 من الرابطة املحرتفة الثانية، و�ضمح 
هذا النت�ضار لت�ضكيلة الرائد بالتنف�ش قليال ومغادرة منطقة اخلطر لأول مرة 
هذا املو�ضم بعدما متكن الالعبون من الإطاحة باأحد مناف�ضيهم يف حتقيق البقاء

 الأن�ضار �ضبوا جم غ�ضبهم 
على الالعبني

�سبح ال�سقوط يالحق 
احتاد احلرا�س

ي�اجه فريق احتاد احلرا�س 
�شبح ال�شق�ط بعد الهزمية 
لها  تعر�س  التي  النكراء 
ملعبه  على  اأم�س  م�شاء 
بالفيجري  ن�فمب  اأول 
قمة  ا�شت�شاف  عندما 
اأمام  العا�شمي  الداربي 
اأين ف�ت  القبة،  جاره رائد 
من  ثمينة  فر�شة  النادي 
منطقة  عن  االبتعاد  اأجل 
الزحف  وم�ا�شلة  اخلطر 
اأن  اإال  الرتتيب،  و�شك  نح� 
داخل  املفاجئ  ال�شق�ط 
هزمية  وتكبد  الق�اعد 
جمه�ره،  اأمام  قا�شية 
»ال�شفراء«  ت�شكيلة  اأعادت 
واأرجعته  ال�شفر  نقطة  اإىل 
اإىل منطقة اخلطر جمددا، 
البقاء  يطل  مل  الذي  وه� 
امل�ؤخرة  ثالثي  عن  بعيدا 
قبل اأن يع�د جمددا وي�شبح 
بال�شق�ط،  املهددين  ثاين 
�شبح  اأ�شحى  وبالتايل 
يح�م  اله�اة  اإىل  ال�شق�ط 
ح�ل النادي العا�شمي الذي 
و�شعية  يف  يت�اجد  اأ�شحى 
ال يح�شد عليها، خا�شة وانه 
دخل النفق املظلم جمددا 
على  لف�زين  ت�شجيله  بعد 
الت�ايل، قبل اأن يف�شل العب� 
النادي يف حتقيق االنت�شار 
مباريات  اأربع  اآخر  خالل 

من البط�لة ال�طنية.
احتاد  جراح  قت  تعمرّ
يتقبل  مل  الذي  احلرا�س 
على  الهزمية  اأن�شاره 
يلعب  مناف�س  اأمام  ملعبهم 
من  وجنا  ال�شق�ط  بدوره 
منطقة اخلطر على ح�شابه، 
اأين عبوا عن عدم ر�شاهم 
كان  الذي  النادي  ل��شعية 
احلمراء  املنطقة  غادر 
اإليها جمددا،  يع�د  اأن  قبل 
يف  ال�شغب  اأعمال  وحدثت 
مناو�شات  اإىل  اأدت  امللعب 
بني اأنت�شار احتاد احلرا�س 
يف  خا�شة  االأمن  ورجال 
ظل ت�اجد جماهري الفريق 
غ�شب  حالة  حتت  املحلي 
ناديهم  و�شعية  من  كبري 

والتي ال تب�رص باخلري.
ع.ق.

ت�ضاءل عن اأ�ضباب برجمة الداربي وتاأجيل بقية اللقاءات

احلاج كمال: الرابطة تتحمل م�سوؤولية 
اأحداث العنف بالفيجري

فتح املناجري العام الحتاد احلرا�س 
الرابطة  على  النار  كمال  احلاج 
اتهمها  القدم  لكرة  املحرتفة 
ال�شغب  اأعمال  بالت�شبب يف  خالله 
مباراة  خالل  وقعت  التي  والعنف 
جمعت  التي  العا�شمي  الداربي 
ناديه برائد القبة، حيث اأكد احلاج 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  كمال 
ا�شتغرب  اأنه  اللقاء  نهاية  عقب 
على  االإبقاء  الكروية  الهيئة  ل�شبب 
جتمع  بني  املباراة  اإقامة  تاريخ 
يف  م�شريهما  يلعبان  فريقني  بني 
بينما  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
املباريات  بقية  بتاأجيل  قامت 
والثانية،  االأوىل  الرابطتني  �شمن 

اأن  بها  االأجدر  كان  اأنه  اأكد  اأين 
ببقية  اأ�ش�ة  احل�شم  اللقاء  ت�ؤجل 
اللقاءات التي مل جتر يف م�عدها، 
واتهم املتحدث هيئة الرئي�س عبد 
الكرمي جم�ار بالت�شبب يف هزمية 
وق�ع  يف  ت�شبب  ما  وه�  ناديه 
اأحداث ال�شغب بني جماهري فريقه 
االأمن خارج امللعب وذلك  ورجال 
م�شيفا  اللقاء،  نهاية  بعد  مبا�رصة 
اأنه كان االأجدر تاأجيل اللقاء وعدم 
برجمته يف م�عده بالنظر للظروف 

املنية التي متر بها البالد حاليا.
متاأخرة  انطلقت  وكانت امل�اجهة 
 10 مدة  االأ�شلي  ت�قيتها  عن 
اإىل  االنتظار  مت  حيث  دقائق، 

اإىل  االأمن  رجال  التحاق  حني 
امللعب من اأجل ت�فري االأمن طيلة 
اأط�ار اللقاء، لكن نهاية امل�اجهة 
م�ؤ�شفة  عنف  اأحداث  عرفت 
جمم�عة  اأقدمت  بعدما  خا�شة 
على  بالتهجم  ال�شفراء  اأن�شار  من 
نظرائهم من رائد القبة قبل تدخل 
اأع�ان االأمن للتفرقة بينهم واإنزال 
جمه�ر الرائد اإىل اأر�شية امليدان 
يتح�ل  اأن  قبل  لهم  االأمن  وت�فري 
رجال  اإىل  احلرا�س  اأن�شار  غ�شب 
يف  حا�رصين  كان�ا  الذين  االإعالم 
ن�فمب وحاول�ا منعهم  اأول  ملعب 

من ت�ش�ير اأحداث العنف.
عي�ضة ق.

ب�ضبب احلملة النتخابية للرئا�ضيات

تاأجيل البطولة العربية 
لالأندية لكرة اليد

اليد  لكرة  العربي  االحتاد  قرر 
تاأجيل الطبعة 15 للبط�لة العربية 
الك�ؤو�س  على  احلائزة  لالأندية 
اأن  املقرر  من  كان  والتي  رجال، 
تقام ما بني 20 و 28 مار�س املقبل 
وهران،  ب�الية  اأرزي�  مبدينة 
حجز  ب�شبب  املناف�شة  وتاأجلت 
القاعات الريا�شية حت�شبا للحملة 
املقبلة،  للرئا�شيات  االنتخابية 
حيث را�شلت االحتادية اجلزائرية 
باالأمر  لتعلمها  العربية  نظريتها 
قب�ل  وبعد  التاأجيل،  منها  طالبة 
التاأجيل،  هذا  العربية  الهيئة 
اجلزائرية  االحتادية  اقرتحت 
اإجراء املناف�شة يف الفرتة ما بني 

23 اأفريل و 2 ماي املقبلني.
النا�شط  اأرزي�  ترجي  تر�شح  وقد 
ي�شارع  والذي  املمتاز  الق�شم  يف 
ال�شت�شافة  البقاء  اأجل  من  حاليا 
احلائزة  لالأندية  العربية  البط�لة 
البط�لة  خالل  الك�ؤو�س  على 
ب�شفاق�س  جرت  التي  ال�شابقة 

ك�شيف  فيها  �شارك  والتي  ت�ن�س 
�رصف، حيث دخل مناف�شة تنظيم 
طنجة  نادي  مع   2019 طبعة 
ذلك  بعد  ان�شحب  الذي  املغربي 
اأر�شلها  جلنة  وزارت  ال�شباق،  من 
وهران  للعبة  العربي  االحتاد 
املن�رصم،  ن�فمب   13 يف  واأرزي� 
من  العديد  خاللها  عاينت  حيث 
والفندقية  الريا�شية  املرافق 
ترجي  وكان  املدينتني،  كال  يف 
فيفري  يف  ا�شت�شاف  قد  اأرزي� 
مت��شطية  بط�لة  اأول  املا�شي 
لالأندية مب�شاركة خم�شة فرق من 
اإىل  اإ�شافة  وفرن�شا،  وليبيا  ت�ن�س 
املنظم  والنادي  وهران  م�ل�دية 
مدير  وح�شب  باللقب،  ت�ج  الذي 
بدر  وهران  يف  والريا�شة  ال�شباب 
الدين غربي، فقد مت اختيار ثالث 
قاعات ال�شت�شافة امل�عد العربي 
العقيد لطفي  اأرزي�،  وهي قاعات 

و�شيدي الب�شري.
وكالت

حت�ضبا لنطالق املناف�ضة املقررة العام 2021

اإعادة االعتبار لالألعاب 
املتو�سطية حتدي وهران

من  العديد  وهران  مدينة  ت�اجه 
التحديات من خالل تنظيم الدورة 
19 الألعاب البحر االأبي�س املت��شط 
�شنة 2021 من اأهمها اإعادة االعتبار 
التي  االإقليمية  التظاهرة  هذه  اإىل 
يف  قيمتها  من  الكثري  خ�رصت 
ذهب  ما  ح�شب  ال�شابقة  ال�شن�ات 
اأم�س ب�هران ممثل�ن عن  اإليه اأول 
مكتب ا�شت�شاري دويل، وخالل لقاء 
�شمن  ال�الية  مبقر  نظم  ت�شاوري 
الحت�شان  االأخرية  ا�شتعدادات 
ممثل�  �شدد  املت��شطي،  امل�عد 
مكتب ><اأرني�شت ي�نغ<< على اأن 
اأمام مدينة وهران  الفر�شة م�اتية 
الدرجة  من  ريا�شية  دورة  لتنظيم 
امل�شت�يات،  جميع  على  االأوىل 
احلدث  �شتك�ن  واأنها  خا�شة 
ال�حيد  الرئي�شي  الدويل  الريا�شي 
ال�اقع،  ويف   .2021 لعام  املقرر 
عام من  بعد  الطبعة  �شتجري هذه 
االألعاب االأوملبية يف ط�كي� يف عام 
تلك  من  �شن�ات  ثالث  وقبل   2020
التي �شتقام يف باري�س عام 2024، ما 
من �شاأنه اأن ي�شجع الدول امل�شاركة 
على التنقل اإىل عا�شمة غرب البالد 
اأحدد  وبراأي  ريا�شييها،  باأف�شل 
املهم  من  �شيك�ن  املكتب  ممثلي 
جدا له�ؤالء الريا�شيني امل�شاركة يف 
لياقتهم  على  للحفاظ  احلدث  هذا 
التناف�شية وذلك يف غياب اأي م�عد 
ال�شنة،  تلك  يف  كبري  دويل  ريا�شي 
�شبيل  على  نف�شه  احلال  يكن  ومل 
ال�شابقة  الن�شخة  خالل  املثال، 
اأقيمت عام  من نف�س االألعاب التي 
والتي  اإ�شبانيا،  تاراغ�نا  يف   2018
وال  احلما�س  من  الكثري  جتذب  مل 
التي  املناف�شة  ب�شبب  االهتمام 
العامل  كاأ�س  نهائيات  من  لقيتها 
نف�س  يف  نظمت  التي  القدم،  لكرة 

ملكتب  وبالن�شبة  رو�شيا،  يف  العام 
دعته  الذي  الدويل  اال�شت�شارات 
جناح  يف  للم�شاهمة  وهران  والية 
بف�شل  املقبل  املت��شطي  امل�عد 
اال�شت�شارات  يف  الغنية  خبته 
يف  بالفعل  متقدمة  املدينة  فاإن 
يف  ال�شيما  لالألعاب،  ا�شتعداداتها 
جمال البنى التحتية الريا�شية �ش�اء 
التي  اأو  ت�شييدها  يجري  التي  تلك 
واأو�شى  التاأهيل،  لعمليات  تخ�شع 
على  كثريا  بالرتكيز  املتدخل�ن 
الأنهما  لالألعاب  والرتويج  االت�شال 
هذا  لنجاح  اأ�شا�شيان  �رصًطان 
لهذا  االإقليمي،  الريا�شي  احلدث 
ينتظر  كبريا  عمال  فاإن  الغر�س، 
�ش�اء  ال�شياق،  هذا  يف  املنظمني 

على امل�شت�ى املحلي اأو الدويل. 
من جانبه، ركز وايل وهران م�ل�د 
احل�ش�ر  اأمام  تدخله  يف  �رصيفي 
امل�شكل اأ�شا�شا من ممثلي خمتلف 
القطاعات املعنية بتنظيم االألعاب 
التفكري  �رصورة  على  املت��شطية، 
هذه  جلعل  طريقة  اأف�شل  يف 
االألعاب مربحة من اجلانب املايل، 
الدولة  »اإن  ال�شاأن:  هذا  يف  وقال 
تنفق مبالغ طائلة على تنظيم هذه 
االألعاب و�ش�ف يتعني علينا التفكري 
عائد  لتحقيق  طريقة  اأف�شل  يف 
ويدخل  اال�شتثمار«،  هذا  من  كبري 
القرية  م�شتقبل  ال�شياق  هذا  يف 
االأوملبية، وهي بنية حتتية �شخمة 
االألعاب،  انتهاء  بعد  االإجناز  قيد 
امللف  هذا  اأن  على  اأكد  الذي 
ملا  امللفات  كثري  من  واحد  ه� 
معاجلتها  يتعني  التي  االألعاب  بعد 
ل�شمان ا�شتخدام هذا االإجناز الهام 
للغاية باأح�شن كيفية ممكنة مبجرد 

اختتام الطبعة.
وكالت
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عي�شة ق.

خطرية  ت�رصيحات  مالل  و�أطلق 
�لتي  �ل�صحافية  �لندوة  خالل 
�تهم  عندما  �أم�س  ظهرية  عقدها 
�جلز�ئرية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س 
حول  بالوقوف  بري�ف  م�صطفى 
خالل  من  �لفريق  ��صتقر�ر  تك�صري 
جمموعة  غلى  �أمو�ل  بدفع  �لقيام 
بالرتهيب  للقيام  �لأ�صخا�س  من 
�لم�صاك  من  ومنعه  �لنادي  و�صط 
على  و�ملو��صلة  �ل�صتقر�ر  بزمام 

ريتم �لنتائج �ليجابية، ورفع رئي�س 
عندما  �لتهامات  حدة  �ل�صبيبة 
�عتدو�  �لدين  �لأ�صخا�س  �أن  �أكد 
طحكوت  �رصطة  يف  يعملون  عليه 
عملية  من  م�صوؤولية  ح�صبه  وميلك 
�ين  �إليه،  تعر�س  �لذي  �لعتد�ء 
�أ�صار �ن �لعتد�ء �لذي كان عر�صة 
تخطيط  من  جاء  �أم�س  �أول  �إليه 
و�لذين  م�صباحي  �لالعب  عائلة 
�لر�أ�س  م�صتوى  على  ب�رصبه  قامو� 
وهو �لأمر �لذي جعله �إىل �لتعر�س 
�إىل  ��صتدعت توجهه  بليغة  لإ�صابة 

�لإ�صعافات �لأولية مب�صت�صفى تيزي 
وتفادي  �لعالج  تلقي  �أجل  من  وزو 
تاأزم �لو�صع. و�أردف مالل �أن �إد�رة 
»�لكناري« قامت مبنح �لفيديوهات 
�لتي �لتقطتها �لكامري�ت �ملن�صوبة 
به  تعر�س  �أين  �لنادي  مقر  يف 
�إىل  مر�فقيه  و�أحد  �لرئي�س 
و�لذين  �لأمن  �أعو�ن  �إىل  �لعتد�ء 
طالبهم بالقيام بعملهم عقب و�صعه 
�لذين  �لأ�صخا�س  �صد  لل�صكوى 
�أن  عليه، مو�صحا  بالتعدي  �تهمهم 
�لإخوة حالوة وجمال عبد�ت كانو� 

و�أو�صح  عليه،  �عتدى  من  بني  من 
�أنه مل يجد يد �مل�صاعدة من طرف 
و�لذي رف�س  وزو  تيزي  و�يل ولية 
فور  وم�صاندته  بجانبه  �لوقوف 
�لعتد�ء ب�صبب وقوفه �صد �لعهدة 
�أن�صار  مالل  وطالب  �خلام�صة. 
يف  �خلروج  �لقبائل  �صبيبة  فريق 
جمل�س  من  �ملقبل  �ل�صبت  م�صرية 
�أول  ملعب  نحو  وزو  تيزي  ق�صاء 
�لتي  بال�صغوطات  تنديد�  نوفمرب 
�لأطر�ف  من  �لنادي  لها  يتعر�س 

�لتي ترغب يف تك�صريه ح�صبه.

اتهم عائلة م�شباحي باالعتداء عليه

مالل: من اعتدوا عليا يعملون لدى طحكوت
. طالب اأن�شار الكناري باخلروج يف م�شرية ال�شبت املقبل

فتح رئي�س فريق �شبيبة القبائل النار على عدة اأطراف اتهمها بتعمد املحاولة من اجل حتطيم الفريق والعمل على 
تك�شريه يف ظل الربوز الذي ي�شجله من خالل النتائج االيجابية التي حققها يف الن�شف االأول من املو�شم الكروي 

اجلاري وهو الذي يحتل و�شافة جدول الرتتيب للبطولة الوطنية واأ�شحى ح�شبه يزعج الكثري من االأطراف التي 
ال حتب اخلري للنادي القبائلي ح�شبه

تعافى من االإ�شابة و�شارك احتياطيا اأمام �شبارتا براغ

براهيمي هداف رفقة بورتو 
يف كاأ�س الربتغال

اأكد اأن ان�شمامه اإىل املنتخب الوطني اأحدث 
فيه عدة تغيريات

تاهرات: حاجة اخل�ضر اإىل العب 
حموري دفعتني للتعود على املن�ضب

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �صاهم 
�لعري�س  �لفوز  يف  بر�هيمي  يا�صني 
�لذي حققه فريقه بورتو �أمام �ل�صيف 
�لدور  ذهاب  حل�صاب  بر�غ  �صبارتا 
كاأ�س  مناف�صة  من  �لنهائي  ن�صف 
�صجل  �ل�صدد  هذ�  ويف  �لربتغال، 
�لوطني  �ملنتخب  ميد�ن  متو�صط 
بعد  يخو�صها  مبار�ة  �أول  يف  هدفا 
يعاين  كان  �لتي  �لإ�صابة  من  �لعودة 
خالل  �ملناف�صة  عن  و�أبعدته  منها 
�للقاء  �نتهى  �أين  �ملن�رصمة،  �لفرتة 
بثالثية نظيفة وكان ن�صيب بر�هيمي 
منها هدفا و�حد� بعدما وقع �لهدف 
يف  جاء  و�لذي  �للقاء  يف  �لثالث 
له  �صمح  �للقاء  من  �لأخرية  �لدقيقة 
قبل  مريحة  بنتيجة  ناديه  بخروج 
مبار�ة �لإياب على ملعب �صبارتا بر�غ 
�ملقررة يف �لثالث �أفريل �ملقبل، وكان 
�للقاء �صهد دخول بر�هيمي يف �للقاء 
من  حديثا  عودته  ب�صبب  �حتياطيا 
�لإ�صابة وكان �لوقت كافيا �أمامه من 
وتوقيع هدف منح  ب�صمته  �جل ترك 
ناديه �لأف�صلية قبل مقابلة �لعودة بني 
من  �بتد�ء  لعب  �لذي  وهو  �لفريقني، 

�لدقيقة 82 من �للقاء.

كون�شي�شاو: رف�شت 
املخاطرة برباهيمي 

ب�شبب االإ�شابة

�صريجيو  بورتو  نادي  مدرب  برر 
بالعبه  �لدفع  عدم  كون�صي�صاو 
وقال  �أ�صا�صيا  بر�هيمي  �جلز�ئري 
�أنه  �لربتغال  كاأ�س  مقابلة  نهاية  بعد 

منذ  باإقحامه  �ملغامرة  عدم  ر�أى 
من  عائد  و�أنه  خا�صة  �للقاء  بد�ية 
يعاين  كان  �لذي  وهو  �صعبة  �إ�صابة 
على م�صتوى �لكاحل، و��صار �أنه ف�صل 
ومنحه  تدريجية  ب�صفة  به  �لدفع 
�مام  �للعب  �أجل  من  �لدقائق  بع�س 
�صبارتا بر�غ قبل �لعتماد عليه ب�صكل 
و�أ�صاد  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل  كلي 
ملعب  نادي  خريج  باد�ء  كون�صي�صاو 
رين �لفرن�صي عندما �أكد �أنه قام مبا 
فيها  �صارك  �لتي  �لدقائق  يف  عليه 

و�صجل هدفا ر�ئعا.

الزيو روما يعود 
لالهتمام برباهيمي 

�إد�رة  عادت  منف�صل  �صياق  يف 
�أجل  من  �ليطايل  روما  لزيو  نادي 
�لالعب  مع  �لتعاقد  حول  �لتفاو�س 
من  قوية  رغبة  �أبدت  حيث  بر�هيمي 
�أجل �ل�صتفادة من خدماته و�لتعاقد 
معه خالل �ملركاتو �ل�صيفي �ملقبل، 
طلب  �أن  �ليطايل  للنادي  و�صبق 
�ملركاتو  يف  �خل�رص  لعب  خدمات 
�ملعني  �أن  �إل  �ملن�رصم  �ل�صتوي 
ف�صل �لبقاء مع ناجيه بورتو ومو��صلة 
�ملو�صم يف �صفوفه خا�صة و�أن �لعقد 
بنهاية  ينتهي  »�لدر�غاو«  ت�صكيلة  مع 
تقارير  وح�صب  �حلايل،  �ملو�صم 
�إعالمية �يطالية فاإن بر�هيمي ��صرتط 
�أجرة تبلغ قيمتها 2 مليون �أورو �صنويا 
نادي  �صفوف  �إىل  �لنتقال  �جل  من 
�لعا�صمة �ليطالية وهو �ل�رصط �لذي 

و�فق عليها م�صوؤولو �لنادي.

�أكد �لالعب �لدويل �جلز�ئري مهدي 
تاهر�ت �أنه ي�صعر بفخر كبري حينما 
يحمل قمي�س �لألو�ن �لوطنية عند 
��صتعد�ئه يف كل منا�صبة �إىل ترب�س 
�أنه  �أو�صح  �أين  �لوطني،  �ملنتخب 
�أكرث  �جلز�ئر  �إىل  بالنتماء  ي�صعر 
�إىل  ��صتدعائه  يتم  حينما  فاأكرث 
ولعب  �لوطنية  بالت�صكيلة  �للتحاق 
�لفخر  ظل  يف  خا�صة  �ملباريات 
�لذي ي�صود �أفر�د عائلته و�ملنطقة 
�أن  �عترب  �أين  فيها،  يقطن  �لتي 
�جلز�ئر  يف  با�صتمر�ر  تو�جده 
يف  �لقدم  كرة  باأهمية  ي�صعر  جعله 
�حتكاكه  خالل  من  �لأ�صلي  بلده 
�أكرث باأبناء بلده، مو�صحا �أن �للعب 

�لوطني  �لقمي�س  وحمل  للخ�رص 
حياته  يف  �لأ�صياء  من  �لكثري  غري 
�ملقابل،  يف  �لعائلي.  وحميطه 
مع  ت�رصيحات  يف  تاهر�ت  ك�صف 
�أنه  �لفرن�صي  لن�س  ناديه  موقع 
�لدفاع  حمور  من�صب  يف  ين�صط 
ب�صبب �لت�صكيلة �لوطنية، حيث قال 
م�صاركته  لدى  مرة  لأول  ن�صط  �أنه 
يف  �لوطني  �ملنتخب  مباريات  يف 
�لذي  �لأمر  وهو  �ملحور  من�صب 
بهذ�  �للعب  يف  �لرتكيز  �إىل  دفعه 
ي�صمن  حتى  ناديه  مع  �ملن�صب 
مباريات  يف  با�صتمر�ر  �مل�صاركة 

�خل�رص.
عي�شة ق.

واجهت �شعوبات يف الن�شف االأول من 
املو�شم باجنلرتا

بن رحمة: جاهز لاللتحاق 
باخل�ضر واأنتظر دعوة بلما�ضي
جدد �لالعب �ملغرتب �صعيد بن رحمة �لتاأكيد عن رغبته 

يف �لدفاع على �ألو�ن �ملنتخب �لوطني وحمل �لقمي�س 

يف  �لالعب  �أكد  حيث  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل  �لوطني 

ت�رصيحات �إعالمية �أنه ولد يف �جلز�ئر ويدرك حب �لبلد 

و�نتمائه �إليه، لهذ� �لأمر ي�صع يف ر��صه �أنه �صوف يلعب 

مع منتخب �جلز�ئر و�لذي يحمله يف �لقلب، و��صتطرد 

�أن ��صتدعائه �إىل �لت�صكيلة �لوطنية بيد �لناخب �لوطني 

يتعلق  فيما  �لف�صل  كلمة  ميلك  �لذي  بلما�صي  جمال 

يتوجيه �لدعوة خالل ترب�س �ملنتخب �لوطني �لقادم �أو 

�ملو�عيد �لتي تنتظر �لت�صكيلة �لوطنية.

جاهز  �أنه  �لفرن�صي  ني�س  لنادي  �ل�صابق  �لالعب  وقال 

جاهز�  يكون  و�صوف  �لوطنية  �لألو�ن  على  للدفاع 

ترب�س �خل�رص  �إىل  وم�صتعد� حلزم �حلقائب و�حل�صور 

متى و�صلته �لدعوة للم�صاركة مع �لعنا�رص �لوطنية.

يف  له  �لأول  �ملو�صم  عن  �حلديث  �إىل  رحمة  بن  وعاد 

�أنه و�جه �صعوبات يف �لن�صف �لأول  �أ�صار  �أين  �جنلرت�، 

حتت  وكانت  �لإ�صابة  من  عانى  عندما  �ملو�صم  من 

بالتعود  ح�صبه  �صاعده  �لذي  �لأمر  وهو  �لعقوبة  طائل 

على �لأجو�ء يف �جنلرت� وجتاوز �لعر�قيل �لتي و�جهته، 

م�صيفا �نه يف �لن�صف �لثاين من �ملو�صم يجد مهمة تبدو 

��صهل يف ظل �مل�صاعدة �لتي يتلقاها من زمالئه، خا�صة 

على  ميلك  ما  كل  ومينح  جمهود�ته  يبذل  �جلميع  و�أن 

ب�صكل  �لربوز  على  �صاعده  �لذي  �لأمر  �مليد�ن  �أر�صية 
لفت خالل هذه �ملرحلة.

عي�شة ق.

 الريا�ضة الع�ضكرية �ضرفت اجلزائر 
يف خمتلف املحافل الدولية

 
�لناحية  قائد  نائب  �أكد 
�للو�ء  �لأوىل  �لع�صكرية 
�أم�س  حد�د  �لدين  نور 
�لريا�صة  �أن  بالبليدة 
�لع�صكرية �رصفت �جلز�ئر 
�ملحافل  خمتلف  يف 
�لتي �صارك فيها  �لدولية 
يف  �لع�صكريني  �لأفر�د 
�لتخ�ص�صات  خمتلف 
�أ�صاف  و  �لريا�صية، 
كلمته  يف  حد�د  �للو�ء 
�إ�رص�فه  لدى  �لفتتاحية 

فعاليات  �نطالق  لتطوير و �مليد�ليات«، كما �أكد ذ�ت �مل�صوؤول �لع�صكري يف كلمته على �لعناية �لتظاهر�ت �لريا�صية �لوطنية و �لدولية من �حر�ز �لعديد من �لألقاب �لعائلي �أن �لأفر�د �لع�صكريني متكنو� من خالل م�صاركتهم يف خمتلف يوم كامل كل من �ملركب �لريا�صي �جلهوي �لع�صكري ومركز �لرتفيه �لأبو�ب �ملفتوحة على �لريا�صة �لع�صكرية �لتي يحت�صنها على مد�ر على  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س  �لعليا  �لقيادة  توليها  �لتي  �ملنظومة �لكبرية  يف  �لأ�صا�صية  �لأركان  �أحد  تعد  �لتي  �لع�صكرية  �لبدنية �لريا�صة  �للياقة  على  �ملحافظة  يف  فعال  دور  من  لها  ملا  حد�د �لتكوينية  �للو�ء  تطرق  باملنا�صبة  و  �لع�صكري.  للفرد  �لقتالية  �لقدرة  �ل�صعبي �إىل �أهد�ف تنظيم مثل هذه �لأيام �لإعالمية �لتي تتيح للمو�طنني و و  �ل�صباب �لر�غبني يف �لإلتحاق ب�صفوف �جلي�س �لوطني  �لأفر�د كذ�  حققها  �لتي  �لإجناز�ت  خمتلف  على  كثب  عن  �أمة. و تخللت هذه �جلي�س �لوطني �لتي حتر�س على تقوية �لعالقة بينها و بني �ملو�طن �لع�صكريني، و �أ�صاف �أن خمتلف �لأيام �لعالمية �لتي تنظمها قيادة لالطالع  خمتلف ت�صاهم يف تثمني و تقوية �لر�بطة �لأزلية جي�س  يف  �لإ�صتعر��صات  من  �لعديد  تنظيم  �ملفتوحة  �لتقنيات �لتخ�ص�صات �لريا�صية خا�صة �لقتالية و �لتي �أبانت عن متتع �لأفر�د �لأبو�ب  خمتلف  يف  حتكم  كذ�  و  عالية  بدنية  بلياقة  �لع�صكريني 
وكاالت�لقتالية على غر�ر ريا�صة �لكامبو و �لنوت�صاكو.
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ميالن يعود بنتيجة ايجابية من روما
غاتو�سو  مدربه  بقيادة  ميالن  عاد 
روما  العا�سمة  من  جيدة  بنتيجة 
ذهاب  يف  روما  الزيو  مع  بتعادله 
ن�سف نهائي كاأ�ض اإيطاليا، فر�ض 
ميالن على م�سيفه الزيو التعادل 
ن�سف  ذهاب  يف  اأهداف  بال 
ووا�سل  اإيطاليا،  كاأ�ض  نهائي 
الفرتة  يف  امللفتة  نتائجه  ميالن 
�سجله  على  حمافظاً  االأخرية 
النظيف من الهزائم منذ اخل�سارة 
اأمام جوفنتو�ض بهدف نظيف يف 
ميالن  ولعب  االإيطايل،  ال�سوبر 
انت�سارات  ثالثة  بعد  املباراة 
يف  االإيطايل  الدوري  يف  توالياً 
موقف مناق�ض لالت�سيو الذي كان 

اأي�ساً  توالياً  مباريات  ثالث  خ�رس 
واحدة يف الدوري واثنتني يف اليوروبا ليغ، وكان �ساحب االأر�ض الطرف االأخطر 16 ت�سديدة 
ككل خالل املباراة مقابل 7 مليالن، ويلعب يف ن�سف النهائي االآخر فيورنتينا واأتاالنتا علماً 

اأّن االأخري اأخرج جوفنتو�ض حامل اللقب يف املرحلة الفائتة.

لي�صرت �صيتي ي�صتعيد نغمة االنت�صارات
اأنظار مدربه  حقق لي�سرت �سيتي فوزاً هاماً على �سيفه برايتون بهدفني مقابل هدف حتت 
اجلديد بريندن رودجرز يف اإطار املرحلة 28 من الدوري االإنكليزي املمتاز، والفوز هو االأول 
للي�سرت منذ تغلبه على اإيفرتون بهدف نظيف يف املرحلة 21 علماً باأن الفريق خ�رس اآخر ثالث 
مباريات يف الدوري املمتاز وهو ما اأدى اإىل اتخاذ اإدارة النادي قراراً باإقالة مدرب الفريق 
العا�رسة  الدقيقة  يف  للثعالب  غراي  دمياراي  الت�سجيل  افتتح  بويل،  كلود  الفرن�سي  ال�سابق 
واأ�ساف املهاجم الدويل ال�سابق جاميي فاردي الهدف الثاين يف الدقيقة 63، قبل اأن يقل�ض 
برايتون الفارق عرب العبه ديفي بروير يف الدقيقة 66، ورفع لي�سرت ر�سيده اإىل 35 نقطة يف 

املركز 11 فيما جتمد ر�سيد برايتون عند 27 نقطة يف املركز 16.
و�سمن املرحلة ذاتها حقق نيوكا�سل فوزاً بالغ االأهمية على برينلي بهدفني دون رد �سجلهما 
فابيان �سار و�سون لونغ�ستاف، واأ�سبح ر�سيد نيوكا�سل 31 نقطة يف املركز 13 متقدماً على 
برينلي بنقطة واحدة الذي دخل منت�سياً املباراة عقب فوزه يف املرحلة ال�سابقة على توتنهام، 
�سيتي  كارديف  على  العري�ض  بفوزه  متتالية  هزائم   3 التا�سع عقب  اإيفرتون  اأخرياً  وانتف�ض 
على  مفاجئاً  فوزاً  تاون  هادر�سفيلد  حقق  ذاتها  املرحلة  و�سمن  متتالية،  اأهداف  بثالثة 

ولفرهامبتون بهدف نظيف. 

البي اأ�س جي يبلغ ن�صف نهائي الكاأ�س
تخطى باري�ض �سان جريمان حامل 
ربع  3-0 يف  ديجون  �سيفه  اللقب 
النادي  وبلغ  فرن�سا،  كاأ�ض  نهائي 
الكاأ�ض  نهائي  ن�سف  الباري�سي 
االأرجنتيني  النجم  ثنائية  بف�سل 
بطريقة  االأول  ماريا  دي  اأنخيل 
م�ستغاًل  احلار�ض  فوق  من  رائعة 
متابعة  والثاين  دراك�سلر  متريرة 
الدفاع،  من  الكرة  عادت  اأن  بعد 
البلجيكي  قدم  من  والثالث 
كرة  تلقى  الذي  مونييه  توما�ض 
ت�سوبو  من  ذهب  من  طبق  على 
»اأوبتا«  موقع  وبح�سب  موتينغ، 
لالإح�ساءات الريا�سية، �ساهم دي 
ماريا بع�رسة اأهداف يف املباريات 

الت�سع االأخرية لفريقه يف خمتلف امل�سابقات. وخا�ض املدرب االأملاين توما�ض توخل املباراة 
بت�سكيلة عمادها العبون اأ�سا�سيون مثل حار�ض املرمى االإيطايل جانلويجي بوفون والقائد 
النجم  اأبقى  بينما  فرياتي،  ماركو  الو�سط  خط  والعب  �سيلفا  تياغو  الربازيلي  الدفاع  قلب 
الهجوم  خط  يف  زميليه  غياب  توا�سل  ظل  يف  البدالء،  مقاعد  على  مبابي  كيليان  املهاجم 

الربازيلي نيمار واالأوروغوياين اإدين�سون كافاين ب�سبب االإ�سابة.

�صاري يبعث ال�صك ب�صاأن م�صتقبل كيبا
اأو العفو عن كيبا يدخل  بني العقوبة 
�ساري �ساعاته القادمة مع ت�سيل�سي 
االأخرية  تكون  قد  باأنها  يدرك  وعو 
ال�سلبية،  النتائج  ا�ستمرار  ظل  يف 
�ساري  ماوريت�سيو  االإيطايل  واأكد 
مرماه  حار�ض  اأّن  ت�سيل�سي  مدرب 
ارتكب  اأري�ساباالغا  كيبا  االإ�سباين 
اخلروج  عن  بامتناعه  كبرياً  خطاأ 
كاأ�ض  نهائي  يف  امللعب  اأر�ض  من 
رابطة االأندية االإجنليزية املحرتفة 
الفريق ال يريد  اأّن  مع ت�سديده على 
الق�ساء على اأغلى حار�ض مرمى يف 
العامل، واأتى ذلك بعد تغرمي النادي 
اأ�سبوع من راتبه بعد  حار�سه بح�سم 
خالل  مدربه  تعليمات  خمالفته 
�سيتي  مان�س�سرت  �سد  فريقه  مباراة 

يف نهائي كاأ�ض الرابطة االأحد املن�رسم والتي خ�رسها بركالت الرتجيح 3-4 بعد التعادل �سلباً، وقال �ساري لل�سحافيني ع�سية 
خو�ض الفريق مباراة مرتقبة �سد غرميه اللندين توتنهام هوت�سرب يف املرحلة 28 من الدوري املمتاز: »حتدثت بالطبع اإىل 
حار�ض املرمى كيبا ثم حتدثنا جميعاً الأنه تقدم باعتذاره اإىل اجلهاز الفني، لكن ذلك مل يكن كافياً«، واأّكد �ساري اأّن كيبا تقدم 
اأي�ساً باعتذار من زمالئه، مبدياً اعتقاده باأّنه ارتكب خطاأ كبرياً: وقال: »ال نريد الق�ساء عليه، لذا ثمة موقف من النادي«، يف 
اإ�سارة اإىل الغرامة املالية التي فر�ست عليه، واأ�ساف ب�ساأن كيبا البالغ 24 عاما »بالن�سبة اإيل، بعد البارحة انتهت امل�ساألة، هو 

العب �ساب، ارتكب خطاأ«.
وتبلغ قيمة العقوبة نحو 250 األف دوالر اأمريكي بح�سب ال�سحف االإجنليزية، واأكد الالعب يف بيان للنادي ب�ساأن ح�سم الراتب: 
»برغم ح�سول �سوء تفاهم، فقد ارتكبت خطاأ كبرياً يف كيفية تعاملي مع املوقف«، وعلى رغم اإ�سارة �ساري اىل رغبته يف طي 
عند  كاأ�سا�سي  �سي�سارك  اللندين،  الفريق  مع  االأول  مو�سمه  يخو�ض  الذي  احلار�ض  كان  اذا  ما  التاأكيد  رف�ض  ال�سفحة،  هذه 
ا�ست�سافة توتنهام اأم�ض على ملعب �ستامفورد بريدج، واأو�سح املدرب ال�سابق لنابويل االإيطايل »علي اأن اأقرر ذلك، رمبا نعم 
ورمبا ال، �سيكون قراراً ل�سالح املجموعة«، وتابع: »اأريد اأن اأبعث بر�سالة لالعبّي، هذه الر�سالة قد تكون كيبا على اأر�ض امللعب 
اأو كيبا خارج اأر�ض امللعب، علّي اأن اأقرر ما هو االأف�سل ل�سالح املجموعة ثمة تداعيات، اإذا كانت التداعيات اأن يلعب، عليه اأن 

يكون م�ستعداً للعب، واإذا كانت التداعيات اأن يكون على مقاعد البدالء عليه اأن يكون م�ستعداً ليكون على مقاعد البدالء«.

اإىل  ر�سمياً  االتهام  القدم  لكرة  االأوروبي  االحتاد  وجه 
قائد فريق ريال مدريد االإ�سباين �سريخيو رامو�ض بتعمد 
اأم�سرتدام  اأجاك�ض  �سد  املباراة  يف  �سفراء  بطاقة  نيل 
االأبطال،  لدوري  النهائي  ثمن  الدور  ذهاب  الهولندي يف 
التي  املباراة  بعد  اأملح  قد  الدويل  الدفاع  قلب  وكان 
انتهت بفوز فريقه 2-1، اىل اأنه تعمد نيل البطاقة ليغيب 
بالتايل -ب�سبب تراكم االإنذارات- عن مباراة االإياب على 
اإنذار  بنيل  املخاطرة  من  بدالً  برنابيو،  �سانتياغو  ملعب 
يف االإياب يبعده بالتايل عن ذهاب الدور ربع النهائي يف 
حال تاأهل فريقه، وعلى رغم م�سارعة الالعب بعد ذلك 
اإىل نفي التعمد، فتح الويفا اإجراًء تاأديبياً بحقه االأ�سبوع 
واأعلنت  له،  اليوم بتوجيه االتهام ر�سمياً  انتهى  املا�سي، 
الهيئة القارية اأن رامو�ض متهم بنيل بطاقة �سفراء ب�سكل 
اأقل من  قبل  اليوم  الق�سية  النظر يف  �سيتم  واأنه  متعمد، 
الفريقني يف اخلام�ض من  اأ�سبوع على مباراة االإياب بني 

مار�ض املقبل يف مدريد.
الذين  الالعبني  على  واحدة  ملباراة  االإيقاف  ويفر�ض 
اأن  لالحتاد  �سبق  لكن  �سفراء،  بطاقات  ثالث  يجمعون 

االإنذار،  نيل  لتعمدهم  العبني  على  العقوبة  �ساعف 
اأوقف  الذي  كارفاخال  داين  ريال  يف  رامو�ض  زميل  مثل 
ويف  الذهاب  مباراة  دخل  قد  رامو�ض  وكان  ملباراتني، 
ر�سيده بطاقتني �سفراوين من مباريات �سابقة، ما يعني 
واحدة،  ملباراة  اإيقافه  اإىل  �ستوؤدي  الثالثة  البطاقة  اأن 
نهاية  قبل  اأجاك�ض  �سد  االإنذار  على  رامو�ض  وح�سل 
املباراة بدقيقة واحدة بعد عرقلة قا�سية بحق املهاجم 
ماركو  زميله  كان  اأن  وبعدم  دولربغ،  كا�سرب  الدمناركي 

اأ�سن�سيو قد �سجل الهدف الثاين لفريقه يف الدقيقة 87.
وقال رامو�ض بعد املباراة: »�رساحة وبالنظر اإىل النتيجة، 
�ساأكون كاذباً اإذا قلت اإنني مل اأفكر باملو�سوع«، م�سيفاً: 
وقت  ثمة  اأحيانا  اخل�سم،  �ساأن  من  للتقليل  لي�ض  »هذا 
التخاذ القرارات، وهذا ما قمت به«، وبعد نحو �ساعة من 
ذلك بدا اأّن رامو�ض ي�سعى للرتاجع عما اأدىل به، اإذ كتب 
عرب ح�سابه على تويرت: »اأريد اأن اأو�سح اأنني مل اأتعمد نيل 
البطاقة كما مل اأفعل ذلك �سد روما يف املباراة ال�سابقة 

يف دوري االأبطال.

رامو�س متهم بتعمد نيل االإنذار اأمام اأجاك�س

ك�سف تقرير �سحفي اإجنليزي اأم�ض اأن اأويل جونار �سول�سكاير املدير الفني ملان�س�سرت يونايتد، قلل من قدرات ليفربول خالل حديثه مع العبي �صول�صكاير: ليفربول بال اإبداع ولن يتوج بالربميريليغ
»ال�سياطني احلمر«، اإثر تعادل الفريقني �سلبيًا االأحد املا�سي يف الربميريليغ، ووفًقا ل�سحيفة »ذا �سن« الربيطانية فاإن �سول�سكاير يرى اأن الريدز ال 
ميتلكون القوة الالزمة للفوز بلقب الربميريليغ على ح�ساب مان�س�سرت �سيتي. ونقل م�سدر داخل يونايتد لل�سحيفة، قول املدرب الرنويجي لالعبيه: 
اأنه يف�سل يف ك�رس الدفاعات بالتمريرات الق�سرية«، واأ�ساف �سول�سكاير: »ليفربول  »ليفربول ال ي�ستطيع اللعب �سوى على الهجمات املرتدة، كما 
يفتقر لالإبداع، ب�سبب عدم وجود �سانع األعاب حقيقي، كما اأنه ال يكون فعااًل اإال اإذا �سجل اأواًل، اأو واجه فريًقا هجوميًا، ال ميلكون نف�ض اجلودة التي 

لدينا يف مان�س�سرت يونايتد«، واأ�ساد املدرب بروح العبيه املده�سة يف غرفة املالب�ض عقب اللقاء، موؤكًدا ظهورهم ب�سكل مميز اأمام الريدز.
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ر�ؤى

ة يف عامل كوين
ّ
املواطنة الرقمي

من هو الإن�سان الأخري؟ بب�ساطة، �بعيداً عن الر�ؤى الفل�سفية ذات التكري�ش التاأملي، الإن�سان الأخري هو نحن الذين نعي�ش الراهن، �تلك ناحية 
زمانّية ل ينُكرها اأحد من النا�ش، �لكن ل بد من اإ�سفاء �سمة مو�سوعية متيز هذا الإن�سان الأخري، �تلك هي – بح�سب ر�ؤيتي – ا�سطالع املرء مبا 
هو خفيف يف ت�سريف حياته التوا�سلّية، فالإن�سان الأخري هو اإن�سان التعامل مع ال�سيء اخلفيف الذي يحمله يف حياته اليومّية، اإنه اإن�سان اخلفة 

)Légèreté(، �ح�سارته هي ح�سارة اخلفة �اخلفيف؛ فلعل تدا�ل النتقال من هاتف اأر�سي يزن كيلو غرام، مثاًل، اإىل هاتف حممول يزن خم�سني 
غرامًا اأ� اأقل يعُدّ املثال �ا�سح الدللة يف هذا املجال.  

د ر�سول د. ر�سول حمَمّ

الإن�سان  ميتاز  ذلك،  جانب  اإىل 
 )Reduction( باختزال  الأخري 
فقبل  الزمان؛  ل�سالح  املكان 
�ستحتاج  كنَت  الزمان  من  قرن 
اأكرث،  ورمبا  يوماً،  ع�رشين  اإىل 
يف  �سديقَك  اإىل  �سيئاً  تُر�سل  لكي 
فاإنك  الآن  اأما  بلدك،  غري  بلد 
اأكرث  ورقة  اإر�سال  اإىل  حتتاج  ل 
اأطراف  اإىل  ت�سل  لكي  دقيقة  من 
اأو  الإلكرتوين  الربيد  عرب  اأخرى 
وها  ال�سوئّية،  التوا�سل  و�سائل 
املكان  جغرافية  اختزال  هنا 
ل�سالح اللحظة الزمانية على نحو 

مكثف.
ميتاز  ذلك،  عن  بعيداً  لي�س 
موجود  باأنه  الأخري  الإن�سان 
ْقمنة  والَرّ  ،)Digitally( َرَقمني 
وبُكل   ،)Digitalization(
الإن�سان  �سلوك  لت  قطاعاتها، حَوّ
اليومي اإىل موجود ي�رشف الكثري 
حوا�سيب  عرب  ان�سغالته  من 
�رشيعة  الوزن،  خفيفة  �سوئّية، 

ال�ستجابة، ُمتقنة الأداء.
اإن ما ميتاز به الإن�سان الأخري هو 
�سرباين؛  هو  ما  اأتون  يف  الرمتاء 
اأجواء  يف  منخرط  موجود  فهو 
 Cyber( ال�سربانّية  الثقافة 
حياًة  يعي�س  جعله  ما   ،)culture
عندما   )Cyber life( �سربانّية 
الذكي،  الهاتف  “حول  يتمركز 
املحمول،  واحلا�ُسوب  والآيباد، 
وغريها  بوك�س”  الإك�س  واأجهزة 
خفيفة  َقمية  الَرّ الكائنات  من 
ال�ستجابة ملطالب  �رشيعة  الوزن 

الإن�سان يف حياته اليومّية.
“ماك  مع  قلنا  ما  اإذا  نغايل  ول 
الأخري  الإن�سان  اإن  برين�سكي” 
�سفة املواطنة  ف�سيئاً  يحوز �سيئاً 
 ،)Digital Native( َقمية  الَرّ
خ�سو�ساً يف �سوء “براعته واألفته 
التلقائية وهو يتعامل مع التقنيات 

يف  اأو  وطنه  يف  �سواء  َقمية”،  الَرّ
غريه؛ فبمجرد اأن يكون لًك اإمييل 
يف  الب�رش  مع  كونياً  به  تتوا�سل 
امتلكَت  فاإنك  العاَل،  اأنحاء  ُكل 
نا�سية املواطنة العاملّية بو�سفك 
دون  من  توا�سلياً  العابر  الإن�سان 

حدود جغرافية مانعة. 
باري�س  يف  يعي�س  لَك  �سديقاً  اإن 
واأنَت  اإلكرتونية  ر�سالة  له  تكتب 
تقيم بدارَك يف بغداد اأو الكوفة، ل 
حتتاج ر�سالتَك هذه اإىل جواز �سفر 
حتى متر اإىل بلد امُلر�َسل اإليه؛ بل 
العاملية  َقمية  الَرّ مواطنتك  عرب 
العابرة لُكل اجلغرافيات املمكنة، 
وهي مواطنه تختزل طريق العبور 
امل�سافات  الوثيقة  تختزل  مثلما 
املكانية املتباعدة يف حالة ال�سفر 

عن مكان ما معني اإىل غريه.

عرب – اإن�سانّية
 ،1946 �سنة  حتى   1936 �سنة  من 
وبالتايل يف مطلع �ستينيات القرن 
 ،1993 �سنة  ثم يف  ومن  الع�رشين، 
الإلكرتوين  الربيد  بداأ  وعندما 
تظهر  احلوا�سيب  اأخذت  ن�ساطه، 
النا�س،  حياة  من  كجزء  العاَل  يف 
الخرتاعية  اجلهود  تلك  واإىل 
�سينتمي الإن�سان الأخري من حيث 

املرجعية الو�سائلّية اجلديدة. 
منت�سف  ويف  ذلك،  خ�سم  يف 
القرن الع�رشين، كان للُعلماء الذين 
لهم  نُظراء  احلوا�سيب  �سنعوا 
يراقبون تلك امُلنجزات كُمتغريات 
ولذلك  الب�رش،  حياة  يف  جوهرية 
ظهر ُم�سطلح النزعة عرب اإن�سانية 
الذي   ،)Trans humanism(
له بوا�سطن،  �ساغه، يف حما�رشٍة 
عالمِ البيولوجيا التطورّية “جوليان 
هك�سلي” يف �سنة 1951 اأَكّد فيه باأن 
“النوع الإن�ساين ي�ستطيع اأْن يرتقي 
اإمنا  لي�س على نحو فردي  بنف�سه 

بالإن�سانية  يرتقي  اأْن  اأفراده،  بُكل 
هذا  اإىل  بحاجة  فنحن  عامة، 
ي�سلُح  ورمبا  اجلديد،  العتقاد 
تعبري النزعة عرب الإن�سانية يف هذا 
الإن�سان،  هو  فالإن�سان  الإطار؛ 
ويتخّطاها  نف�سه  يْعرب  لكنه 
ُمنبثقة  جديدة  اإمكانات  بتحقيق 
اأجل  ومن  الإن�سانية،  طبيعته  من 

طبيعته الإن�سانية اأي�سا”.
لكونها  منطقية  الروؤية  هذه  تبدو 
عرب  الب�رشية  م  تقُدّ اإىل  تدعو 
اإن�سانية حتافظ  روؤية  وهي  لم،  العمِ
الوجود،  يف  الإن�سان  مكانة  على 
ل  الإن�سان  خري  هي  لم  العمِ فغاية 
عندما  جرى  ما  وهذا  بهم،  ال�رش 
لم ل�سالح قتل  ا�ستفحل ا�ستثمار العمِ
الب�رش كما مار�سته ب�ساعات الدول 
والأيديولوجيات  ال�ستعمارية 
دة  متعدمِّ التدمريية  ال�سمولية 
الثاين  الن�سف  يف  الجتاهات 

الآن  حتى  الع�رشين  القرن  من 
)خ�سو�سا يف وبعد 2001(، بحيث 
اأو  اإن�سانية  النزعة ما بعد  لت  حتَوّ
“عرب – اإن�سانية” اإىل اأداة لتدمري 
الب�رش على نحو فادح الأثر لتغرق 
الب�رشية يف اأوحال عدمّية جديدة 
ر “الإن�سان” نف�سه بـ “نف�سه”  يُدممِّ
من خاللها بال�ستناد اإىل فل�سفات 
يني املذهبي  د العرقي اأو الدمِّ التفُرّ
الروؤية  ف  متطرمِّ املناطقي  اأو 

وامُلمار�سة والغايات.

الغاية �الو�سيلة
ر،  يتطَوّ لم  العمِ بقي  ذلك،  مع 
و�سار ممكناً لالإن�سان اأن يحيط 
و�سائل  من  هائل  بكٍمّ  وجوده 
اأهم  لعل  املت�سارعة،  التقنية 
َقمي الذي  ر الَرّ مظاهرها التطُوّ
نحو  مدرو�سة  بعجالة  يندفع 

رقمّية  كائنات  خللق  اخلفيف 
الزمن،  �رشعة  تتحّدى  ذكية 
النوجاد  مكانّية  وتتخطى 
التقليدي.   وملا كان ُكل �سلوك 
اأو انخرط يف �سلوك ياأخذ املرء 
اأحياناً،  اإىل نهايات غري متوقعة 
فاإن ا�ستغراق الَرْقمنة يف دروب 
اأْن كان  بعد  اأم�سى هدفاً  احلياة 
د و�سيلة، مبعنى – وبح�سب  جمَرّ
غرينفيلد”،  “�سوزان  تقول  ما 
لمي الأع�ساب والنف�س  اأ�ستاذة عمِ
اأك�سفورد  جامعة  يف  التجريبي 
َقمية  الَرّ “التكنولوجيا  اإن   –
اأن  على  القدرة  لديها  اأ�سبحت 
الو�سيلة،  من  بدلً  الغاية  ت�سبح 
حياة  اأ�سلوب  اإىل  تتحَوّل  اأْن  اأي 
ولدة  يعني  ما  ذاتها”.  حدمِّ  يف 
حقيقّية  تبدو  جديدة  حياة 
املعتادة  احلياة  جمّرد  من  اأكرث 
لالإن�سان.  على اأن هذا ل مُيكن 

يجري،  ما  �سوء  ففي  نكرانه؛ 
الإن�سان  ُمنجزات  ُجل  تكاد 
هو  ما  وفق  ُمربجمة  اليومية 
تُعطي  ما  ثنائّية  و�سمن  َرَقمي 
على  والآخرين  بينك  تاأخذ  وما 
ُكل  يف  متتالية  �ساعات  مدار 
ْقمنة  الَرّ اأن  اأي  وم�ساء،  نهار 
اأ�سبحت   )Digitalization(
من  بحيث  عنه  فكاك  ل  قدراً 
ال�ستغناء  اأو  التخلي  ال�سعب 
والتاآلف  العتياد  وهذا  عنه، 
ْقمنة ترَك  بني املرء وعوال الَرّ
بالتقادم  موؤثراته  و�سيرتك 
الب�رشية  الذات  طبيعة  يف 
العالقات  من  بها  يحيط  وما 
حمولتها  بُكل  الإن�سانية 
والذاتية  والنف�سية  العاطفية 
هي  الأهم  ولعل  والأهوائية، 
ه  تتوَجّ التي  املوؤثرات  تلك 

�سوب بنية العقل الب�رشي.

درا�شة نقدية حول »التجريب فى �شعر عبد اهلل الربدونى«
الدار  عن  حديًثا  �سدر 
نا�رشون،  للعلوم  العربية 
جازان  نادى  مع  بالتعاون 
بعنوان  كتاب  الأدبي، 
عبد  �سعر  يف  »التجريب 
اهلل الربدوين«، وهو درا�سة 
اإبراهيم  للكاتب  �سعرية 
يحيى  بن  حممد  بن 
يف  الكتاب  ويقع  هجري، 
القطع  من  �سفحة   256
املتو�سط ويف هذا الكتاب 
حممد  بن  اإبراهيم  يقدم 
درا�سة  هجري،  يحيى  بن 
»التجريب  مو�سوع  تتناول 
يف �سعر عبد اهلل الربدوين« 

على  ال�سوء  م�سلًطا 
كا�سفاً  التجريب،  مفهوم 
ودوره  خ�سائ�سه،  عن 
ال�ساعر  وعي  �سياغة  يف 
»اإن  يقول  الذي  الربدوين 
ح�سن  اإىل  ي�سل  ل  الفنان 
�سنوات  بعد  اإل  الختيار 
من التجريب؛ لأن ح�سا�سة 
عن  اإل  تن�ساأ  ل  التمييز 

ثقافة ومرا�س«.
القول  هذا  على  وبناًء 
ال�سادر من الربدوين نف�سه 
اعترب املوؤلف اأن التجريب 
لن ميار�سه الفنان ممار�سة 
حقيقية ما ل يكن �ساحب 

نحو  تدفعه  اأدبية،  اأ�سالة 
فاإذا  تراثه،  يف  التعمق 
ا�ستطاع  كذلك  الأمر  كان 
ح�سن  اإىل  ي�سل  اأن  الفنان 
بفعل  والتجديد  الختيار 
على  القائم  التجريب 
الأ�سالة الأدبية، والثقافة، 
اإىل  و�سولً  واملرا�س، 
والإبداع؛  التجديد 
حية  ن�سو�س  فن�سو�سه 
حياته،  مراحل  مع  تتفق 
وتتاآزر عربها اأ�سكال البنية 

مع عوال الروؤية.
املقاربة  هذه  على  وبناًء 
يكون  والنقدية،  الأدبية 

الربدوين  عند  التجريب 
الواعي  »الإدراك  هو 
نحو  على  للتعبري 
كتابة  اإىل  و�سولً  م�ستمر؛ 
من  املختلف«وانطالقاً 
لظاهرة  الربدوين  فهم 
التجريب يف ال�سعر يحاول 
ن�سو�سه  مقاربة  املوؤلف 
تطري  درا�سة  يف  ال�سعرية 
التجريب  جناح  بجناحني: 
املبني على الروؤية، وجناح 
على  القائم  التجريب 
يف  الدار  واأو�سحت  البنية 
هذه  اأن  لها،  �سحفي  بيان 
الدرا�سة تتاألف من مقدمة، 

وقائمة  وف�سلني،  ومتهيد، 
واملراجع،  بامل�سادر 
الآتي:  النحو  على  وزعت 
فيها  �رشح  وقد  املقدمة: 
الدرا�سة،  مو�سوع  املوؤلف 
والتمهيد:  اأهميته،  ومدى 
نقطتني:  على  ا�ستمل  وقد 
1- مفهوم التجريب عموماً. 
عند  التجريب  مفهوم   -2
ف�سول  ذلك  يتبع  الربدوين. 
الدرا�سة، وقد تناول املوؤلف 
التجريب  الأول:  الف�سل  يف 
على م�ستوى الروؤية وا�ستمل 
هي:  مباحث  اأربعة  على 
الروؤية  الروؤية  »جتريب 

»جتريب  الرومان�سية«، 
الروؤية الربنا�سية«، »جتريب 
»جتريب  الرمزية«،  الروؤية 
بينما  ال�رشيالية«.  الروؤية 
الثاين:  الف�سل  يف  تناول 
م�ستوى  على  التجريب 
ثالثة  على  وا�ستمل  البنية، 
مباحث هي: »التجريب على 
»التجريب  اللغة«،  م�ستوى 
ال�سورة«،  م�ستوى  على 
م�ستوى  على  »التجريب 
خامتة:  واأخرياً  الإيقاع«. 
ما  اأهم  على  احتوت  وقد 
من  الدرا�سة  اإليه  تو�سلت 

نتائج.
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بقلم حممد �شعري

 
تتوقف  ال  االحتواء  وحماوالت 
عند حدود املوؤ�س�سة الر�سمّية 
اليوم  كثريون  »اإ�رسائيل«.  يف 
يف  الرمز  ت�سخري  على  يعملون 
اال�ستعمارّية،  امل�سالح  خدمة 
خطاب  مل�سلحة  وجتيريه 
ال�سحّية  ي�ساوي  ت�سووي 
لـ»�سالم«  ويرّوج  باجلالد، 
ال�سعب  ح�ساب  على  اأجوف 
الفل�سطيني. نفّكر مثاًل مببادرة 
برلني التي كان ميكنها اأن تكون 
ال�سموم  لوال  رائعاً  تقليداً 
ال�سادر  البيان  يف  املد�سو�سة 
االأدبي  »املهرجان  عن  اأخرياً 
العاملي« يف العا�سمة االأملانّية. 
العامل،  �سعراء  كّل  يدعو  البيان 
اإىل  الثقافّية  واملوؤ�ّس�سات 
الإحياء  يوماً  اأكتوبر   5 اعتبار 
»اإقامة  عرب  دروي�ش  ذكرى 
يف  لق�سائده  �سعرية  اأم�سيات 
اأنحاء العامل «. املبادرة جاءت 
ال�ساعر  برايتنباخ،  براينت  من 
�سديق  وهو  اأفريقي،  اجلنوب 
ال�ساعر  لدروي�ش.  �سخ�سي 
رموز  اأ�سهر  من  كان  الذي 
التمييز  نظام  �سّد  الن�سال 
بالده،  يف  ال�سابق  العن�رسي 
�ش اليوم االأخري  اقرتح اأن يخ�سّ
من املهرجان الذي �سيكون هو 
اأ�سعار  لقراءة  الرئي�سي،  �سيفه 
اإدارة  من  يكن  ومل  دروي�ش. 
بياناً  اأعّدت  اأن  �سوى  امللتقى 
وّقعه  اأن  يلبث  مل  ال�ساأن،  بهذا 
يف  املعروفني  االأدباء  ع�رسات 
العامل، جاءت �سياغته »ملغومة 

االأمر  يتعلّق  حني  كالعادة   ،  »
اأوروبا  يف  والعرب  بفل�سطني 

غالباً .
االأدبي  »املهرجان  اإدارة  راأت 
حتتفي  ال  اأّنها  العاملي«، 
بل  فقط،  واأعماله  بدروي�ش 
للتو�سل  الدوؤوب  »ب�سعيه  اأي�ساً 
بني  وعادل  �سلمي  تعاي�ش  اإىل 
كاأن  واالإ�رسائيليني«.  العرب 
اجلانب االأملاين كان يف حاجة 
يلتم�ش عذراً  اإىل مربرات، كي 
م�سبقاً على االحتفاء بدروي�ش 
بال�ساعر  فاإذا  الفل�سطيني، 
رمز  من  يتحّول  الكبري، 

للمقاومة اإىل... رمز لل�سالم !

 م�سري املقاومة يف �سعر 
دروي�ش االأخري

هل اختفت املقاومة من �سعر 
حتّولت  اأم  االأخري  دروي�ش 
اأراد  دروي�ش  لعل  وارتقت؟ 
»التعب  من  ق�سيدته  ينقذ  اأن 
حتت  اأ�سابها  الذي  اجلمايل« 
وطاأة الراهن الفل�سطيني؟ كان 
ال�ساعر الراحل يدرك اأّن قوته 
باالأ�سا�ش.  »لغوية«  احلقيقية 
بهاج�ش  م�سكوناً  وكان 
حميطها  »يف  ذاته  عن  التعبري 
من  املحددين«  وجغرافيتها 
تلك  تقاطع  اإىل  ينتبه  اأن  دون 
اجلماعة.  وجدان  مع  الذات 
جتربته  تقاطعت  هكذا 
ال�سخ�سية مع ق�سة �سعب كامل 
والزمان،  املكان  من  اقتُلع 
فوجد القراء اأنف�سهم يف �سوته 

ال�سديد اخل�سو�سّية .
يف وقت مبّكر، وحتديداً عندما 

 « النقاد  على  �رسخته  اأطلق 
اأنقذونا من هذا احلب القا�سي«، 
انتبه اإىل اأنه »ال ميكن اأن يظّل 
ومو�سيقانا  واأدبنا  �سعرنا  كل 
يف  حم�سوراً  الت�سكيلي  وفننا 
هذا  على  واالآخر  االأنا  عالقة 
يعني  ال�رساعي.  امل�ستوى 
الفل�سطيني  االإن�سان  يكون  اأن 
واأحزانه  اإن�سانية...  حياة  لديه 
�رسطاً  لي�ست  التي  ال�سخ�سية 
ق�سايا  عن  ناجمة  تكون  اأن 

كربى، «.
فى ذلك الوقت، بداأ يكتب عن 
احلب يف »�رسير الغريب«، عن 
»جدارية«.  يف  واملوت  الوجود 
اأّنه تخلّى  وعندما بدا لبع�سهم 
ق�سيدته  كتب  الق�سية،  عن 
ديوانه  واأ�سدر  الدرة«،  »حممد 
اأن  اأراد  الذي  ح�سار«  »حالة 
ال  »ال�سيا�سة  اأّن  فيه  يثبت 
عن  متاماً  تغيب  اأن  ميكنها 
هوام�ش الق�سيدة اأو خالياها. 
نعرّب عن  ال�سوؤال هو كيف  لكن 
�ساألناه  عندما  ال�سيا�سة«.  هذه 
اإىل  عودًة  الديوان  كان  اإذا 
يحاول  الذي  ال�سيا�سي  ال�سعر 
ال�ساعر   «  : اأجاب  الهرب منه، 
املطلب  مطلبني:  بني  يتحّرك 
الواجب  وهو  االأخالقي 
اأن  ي�ستطيع  فال  الوطني. 
يحدث.  ما  جتاه  حيادياً  يكون 
تكون  باأن  اخلا�ش  واملطلب 
لديه �رسوط جمالية ومتطلبات 
حقها،  يوفيها  اأن  عليه  بالغية 
التعبري  اأ�سكال  من  �سكل  واأي 
عن هذه العالقة وتوترها يجب 
نحاكم  ونحن  �سعراً.  يكون  اأن 
ال�سعر، لي�ش بناًء على ما يقوله 

يقول  كيفية ما  بناًء على  واإمنا 
احل�سيف  فال�ساعر   . �سعرياً 
يجد  اأن  ي�ستطيع  املدرب 
االأخالقي  واجبه  بني  توازناً 

وواجبه اجلمايل «.
�ش  خ�سّ الديوان،  هذا  يف    
يتحّدث  كاماًل  ق�سماً  دروي�ش 
فيه عن ال�سالم ال كمفردة �سيئة 
ال�سمعة كما يف الثقافة العربية، 
وال باملعنى الذي طالب به بيان 
احلقيقي  ال�سالم  بل  برلني، 
لطيف  األيف  نهار  ال�سالم   «  :
خفيف اخلطى ال يعادي اأحد/ 
�سكانه  يوّحد  قطار  ال�سالم 
العائدين اأو الذاهبني اإىل نزهة 
ال�سالم هو  االأبد/  يف �سواحي 

باحلقيقة/  عالنية  االعرتاف 
القتيل؟/  بطيف  �سنعتم  ماذا 
ال�سالم هو االن�رساف اإىل عمل 
يف احلديقة / ماذا �سنزرع عما 
ثقبت  فتى  رثاء  ال�سالم  قليل/ 
ر�سا�ش  ال  امراة،  �سامة  قلبه 

وال قنبلة «.

 حماوالت »تطويق« 

تتوا�سل  رحيله،  ذكرى  يف 
حممود  »تطويق«  حماوالت 
دروي�ش اإذاً على اأكرث من جبهة: 
داعية �سالم يف برلني، و�ساعر 

منتقديه  بع�ش  لدى  �سلطة 
العرب. اأما ال�سلطة الفل�سطينية 
ت�ستاأثر  اأن  فحاولت  نف�سها، 
حدث  ما  وهو  بدورها،  به 
االأ�سبوع املا�سي عندما طلبت 
يدها  و�سع  التحرير  منظمة 
االأردن  يف  دروي�ش  بيت  على 
وهو  »متحف«.  اإىل  وحتويله 
اأ�سدقاوؤه  رف�سه  الذي  االأمر 
ال�ساعر  اأّن  موؤكدين  هناك، 
رف�ش قبل رحيله اأن يُنقل كتاب 
�سيتحّول  مكتبته.  من  واحد 
لكن  فعاًل،  متحف  اإىل  البيت 
بل  ر�سمّية،  رعاية  حتت  لي�ش 
يف  ال�ساعر  اأ�سدقاء  باإ�رساف 
يُعلن  اأن  املقرر  ومن  االأردن. 

ت�رسين   4 يف  امل�رسوع  هذا 
االحتفالية  يف  )اأكتوبر(  االأول 
»رابطة  تنظمها  التي  الكربى 
بالتعاون   » االأردنيني  الكّتاب 
االأردنّية،  الثقافة  وزارة  مع 
مار�سيل  الفنان  وت�ست�سيف 
من  �سيوؤدي عدداً  الذي  خليفة 
لل�ساعر  حّلنها  التي  الق�سائد 
املو�سيقي  وكان  الراحل. 
اللبناين �سيفاً االأربعاء املا�سي 
على البحرين، يف حفلة اأقيمت 
اإبراهيم  ال�سيخ  »مركز  يف 
للثقافة والبحوث« و�ساركه فيها 
وهبي  زاهي  اللبناين  االإعالمي 

مريد  الفل�سطيني  وال�ساعر 
مار�سيل  وك�سف  الربغوثي. 
مع  مكاملة  اآخر  يف  دار  عما 
األبوم  عن  »اأبلغته  دروي�ش: 
جديدة  جمموعة  ي�سم  جديد 
من اأ�سعاره �سي�سدر يف ت�رسين 

الثاين )نوفمرب( املقبل «.
ويف االأردن، تعلن وزارة الثقافة 
»عام  املقبل  العام  اعتبار 
ويتخلله  دروي�ش«،  حممود 
تنظيم اأم�سيات وندوات تتناول 
بينها  ومن  ال�سعرية...  جتربته 
امل�ساء  هذا  يحييها  حفلة 
الهرب  خالد  اللبناين  الفنان 
الزعرتي  اأحمد  الزميل  )مقالة 

يف مكان اآخر من ال�سفحة (.
  يف القاهرة، يبدو االأمر خمتلفاً: 
اإجازات االأعياد واحتفاالت اكتوبر 
التكرميية  االحتفالية  اأّجلت 
يقيمها  اأن  املزمع  من  كان  التي 
اإىل  للثقافة«  االأعلى  »املجل�ش 
كذلك   . االأول  ت�رسين  منت�سف 
فاإّن اجلامعة االأمريكية يف القاهرة 
�ستقيم االثنني حفلة تاأبني ي�سارك 
ورئي�ش  الناقد �سالح ف�سل،  فيها 
�رسايا،  اأ�سامة  االأهرام«   « حترير 
�سنة  اأبو  اإبراهيم  وال�ساعر حممد 

.

احتفاء بالرحيل

العربي،  الوطن  امتداد  وعلى 
لتاأبني  اأم�سية  من  اأكرث  اأقيمت 
احتفال  بينها  من  الراحل، 
الوطنية  املكتبة  اأقامته 
عنوان  وحتت  اجلزائرية 
دروي�ش«،  ح�رسة  يف  »قراءات 
نّظمت »موؤ�س�سة عبد املح�سن  
خليل(،  نائلة  الزميلة  مقالة 
ذكرى  اأدبية يف  قراءات  اأم�سية 
غياب«  »حل�سور/  االأربعني 
ال�ساعر. قرئت خالل االأم�سية 
يو�سف  ل�سعدي  ن�سو�ش 
حداد  وقا�سم  دراج  وفي�سل 
فركوح  واإليا�ش  طيبي  ولينا 
الغامني  و�سعيد  وخالد مطاوع 
�سالح  وفخري  اللعيبي  و�ساكر 
�سعب  اأبي  بيار  والزميل 
واآخرين. كذلك افتتح اأخرياً يف 
الذي  الثقايف  املركز  النا�رسة 
يحمل ا�سم ال�ساعر الفل�سطيني 
الكبري .                                     

مقاربات

حممود دروي�ش �شاعر 
ي�شتع�شي على االحتواء 

مل ُيدفن حممود دروي�س )13 مار�س 1941 ــــ 9 اأوت 2008( يف تراب اجلليل كما متّنى، وكما طالب اأقرب 
اأ�شدقائه يف بيان بعد رحيله، الأّن وجوده هناك �شيحّوله اإىل رمز »جديد« يوؤكد اأّن االأر�س الأ�شحابها 
احلقيقّيني، فيما اإ�شرائيل تريد التخّل�س من كل الرموز التي تذّكر باأّن �شعبًا كان هنا فوق هذه االأر�س 

ا�شمه ال�شعب الفل�شطيني. لكن مل يكن مده�شًا اأن تتقّدم اإ�شرائيل بطلب من اأ�شرة ال�شاعر الراحل 
للموافقة على اإطالق ا�شمه على جائزة اأدبية اإ�شرائيلية خا�شة بالتفرغ االأدبي )االقرتاح قوبل بالرف�س 
من اأفراد العائلة طبعًا(. فهي حماولة ال�شتعمال �شاحب »ملاذا تركت احل�شان وحيداً«، عرب تطويق الرمز 

الرمز وتدجينه وت�شخريه يف خدمة املوؤ�ش�شة ال�شهيونّية »احل�شارّية« و»املنفتحة« على »رعاياها « 
و»اأقلياتها العرقّية «!
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متابعات

قراءة يف رواية وا�سيني 
الأعرج )حار�سة الظالل(
وا�شيني اأو ل توا�شيني هو روائي عنيف وعنيد من مواليد تلم�شان 1954 �شديد 

التجديد يف ال�شكل وامل�شمون  واملعنى ، »فاللغة لي�شت معطى جاهزا« ولكنها بحث 
دائم وم�شتمر بالن�شبة اإليه، كما جاء يف التعريف به) �س 5(. وهو كثريا ما ي�شتعمل 

�شالح ال�شخرية ال�شوداء �شد واقع احلال يف اجلزائر يف ظل غياب تام للدولة 
و�شطط الإ�شالميني و اخللل الكامن يف ف�شاد العقل و الروح عند اجلهتني.

وليد الفاهوم
دون كي�شوت يف اجلزائر

 )النا�شر دار ورد للطباعة و 
الن�شر و التوزيع 

الطبعة الثانية 2006 �شورية
دم�شق 222 �شفحة 

توا�سيني  ال  اأو  وا�سيني   
اخلراب  و  الف�ساد  عم  وقد 
املنا�سب  غري  الرجل  يف 
 ، املنا�سب  غري  باملكان 
الذي  الزمن  هذا  يف  لي�س 
اإمنا يف  ركدت ريحه وح�سب 
و  الوراء  اإىل  الرجوع  عملية 
النكو�س اإىل اخللف . لي�س يف 
ال�سلفيني وح�سب واإمنا اأي�سا 
املتف�سخة  الثقافة  وزارة  يف 
ذات الرائحة ال�سبيهة برائحة 
االأعرج  يقول  اجلثث.  تف�سخ 

على ل�سان بطل الرواية :
»الهي ! ال �سيء يتغري يف هذه 
التي  االأر�س  وهذه  البالد 
ت�رصخ كل ذرة من ذراتها اأملا 
وخوفا وا�ست�سهادا ؟ من غري 
اإىل  ن�سري  نظل  اأن  املعقول 
اخللف بهذا ال�سكل ال�سخيف 
متغري يف  �سيء  ال  اأن  يبدو   .
هذه البالد. بني كلبون ميلكون 
طاقة ا�ستثنائية للتوالد وتغيري 
اجللد مثل اخلاليا ال�رصطانية 
من  منك�رصين  يخرجون   .
النافذة ويعودون من البوابات 
التحرر  لواء  حاملني  الكبرية 
كل  من  مغ�سولني  الثورة،  و 
باأج�سادهم  العالقة  االأو�ساخ 
ي�سفق  من  دائما  وينتظرون 

عليهم.« ) �س 208 (

توا�سيني  ال  اأو  فوا�سيني 
اجلزائرية  الثقافة  كنوز  برى 
مفرغة  اأو  مزبلة  يف  مدفونة 
اجلزائريني  بلهجة  زوبيا  اأو 
»حار�سة  عن  يحدثنا  وهو   ،
دون   باأ�سلوب  الظالل« 
حنا  تارة  هي   .. كي�سوتي 
– االأم  وتارة ثانية اللة مرمي 
و اجلدة و االبنة و احلفيدة ، 
وهي تارة ثالثة ُزَريْد - املراأة 
ب�سفة عامة التي هي حافظة 

د! التاريخ برحمها الوالاّ

عذابات مايا

 – مايا  تقول  كما  وزريد 
وزارة  عياّنتها  التي  املرتجمة 
احلفيد  لدونكي�سوت  الثقافة 
هي   - توقيفه  مت  عندما 
الب�سيطة   ، اليومية  »احلياة 
عفريت  منقار  على  املعلقة 
لغتنا  يف  الت�سمية  وتعني 
العقد الذي ي�سع من بعيد اأو 
ة ذات االألوان املتماوجة  الدراّ
والتي  التي ال ميكن ح�رصها 
 (  « تزيد �سدر املراأة جماال 
�ساألها  عندما  وهي  �س(192 
تغادر  ال  ملاذا  احلفيد  هذا 
اأنها  قبال  تنفي  اجلزائر 
جدك،  كان   .. التي  »زريد 
انه  لدرجة  ي�ستهيها  قبلك، 
ودينا  اآخر  وجها  لها  خلق 
زريد  اإنها   )192( اآخر...« 
وان  هنا«  »قدرها  التي 
كذبة  جمرد  ليومني  املنفي 
مربرا  لنعطي  نخلقها  جميلة 

خلروجنا املحزن . هل راأيت 
بعد  الوطن  اإىل  عاد  منفيا 
يومني ؟ عندما نقبل باملنفى 
مثل  قطعا  قطعا  ننك�رص 
جديد  من  ولنتجمع  البلور 
ال�سرب  من  الكثري  اإىل  نحتاج 
واأي �سرب عند املنفى الإعادة 
هنا«!                                        قدري  ؟  ذاته  ترميم 
اإمنا  توا�سيني  ال  اأو  وا�سيني 
 – علي  ذلك  اأ�سقط  دعني 
يف  هنا  الباقون  نحن  علينا 
و  الرملة  و  اللد  و  النا�رصة 
حيفا و املثلث و اجلليل بعد 
الثالثي  العدوان  وبعد  النكبة 
وبعد  قا�سم  كفر  ومذبحة 
وبعد  العبور  وبعد  النك�سة 
»احلرب  بعد  وبعد  اأو�سلو 
االأهلية » ما بني فتح وحما�س 
فتح  تتجدد  مل  اإذا  خا�سة   !
عن  حما�س  زل  تتنا  مل  واإذا 
االأفكار  و  االمارة  فكرة 
و  الغبية  و  الغيبية  ال�سلفية 
ادري  ول�ست   . ال�سخيفة 
يحدث  ما  ن�سقط  ال  كيف 
يحدث  ما  على  اجلزائر  يف 
يف  يحدث  وما  ال�سودان  يف 
طالبان اأفغان�ستان وما يحدث 
الداخل  داخل  يف  هنا  عندنا 
؟!   67 املحتلة  املناطق  ويف 
ن�سقط  ال  كيف  ادري  ول�ست 
اأالجئني  ق�سية  على  هذا 
واأما  ؟  األق�رصي  واملنفى 
الرواية  هذه  يف  دونكي�سوت 
فهو حفيد ميغيل �رصفانت�س- 
كاتب الرواية االأ�سطورية دون 
مئة  واأربع  نيف  منذ  كيخوته 

كيخوته  دون  وبطله   - عام 
درجة  حتى  النبيل  الفار�س 
الهبل وخادمه املطيع �سان�سو 
و  اال�سمحالل  درجة  حتى 
وا�سيني  يتخيل   ! التال�سي 
جاء  احلفيد  هذا  اأن  االأعرج 
اآثار  عن  للبحث  اجلزائر  اإىل 
جده �رصفانتي�س الذي �سجن 
قرون  اأربعة  قبل  اجلزائر  يف 
حتى  �سنوات  خم�س  ملدة 
دفعت فديته . ويكرر التاريخ 
ذاته في�سجن دونكي�سوت هذه 
الرواية ملدة خم�سة اأيام بعيد 
وهو  باجلا�سو�سية  اتهامه 
يتفقد مكان �سجن جده وكنوز 
املخفية  االأثرية  اجلزائر 
اجلزائر   . الزوبيات  وراء  ما 
معنى  الال  »مدينة  املتك�رصة 
 . احلر  األطائر   ، العظيمة 

اأيتها املوم�س املع�سوقة » ،

حزن وا�شيني 

لدرجة  حزين  ووا�سيني   
ممحونا  رجال  الن  املرارة 
بهذه املدينة » كان قد �سبقه 
 13 ،)�س  الكالم  هذا  اإىل 
 . �سدئ  بن�سل  املذبوح   ،)
واملتكلم  الكالم   يذبح  ن�سل 
و يفقده الل�سان والذكر حتى 
ي�سبح رجال �ساحلا ومواطنا 
» احلقيقة ال  لكن   ! منوذجيا 
تقول نق�سها بالكالم وحده » 
)�س 18 ( على الرغم من اأن 
اإال  اللغة �سكن ، وال نتحرر   «
اآالف  جنيد  اأن  ميكننا   . فيه 
اللغات ولكن هناك لغة واحدة 
متلك القدرة على هز جنوننا 
 (  « الداخل.  من  اأحالمنا  و 

�س25 (.
انه  يظن  بختى  ال�سحفي 
ال�رص  ي�ستاأ�سل  اأن  ي�ستطيع 
يزعم   ، الف�سح  و  بالكتابة 
�رصقوا  الذين  كلبون  بني 
االأخ�رص  على  وق�سوا  الوطن 
و الياب�س اأن مقاالته مدفوعة 
 . االإرهابيني  من  الثمن 
يوم  حتى  وهو  اغتياله  يتم 
قبل  من  مطاردا  كان  موته 
األي�س   ! جنون  االإ�سالميون. 
املراأة  وتلك  نعم!   . كذلك 
معنى  تر  مل  والتي  العاملة 
للحياة اإال يف عملها، تروي لنا 
اأمي  »ترجتهم   : ابنتها  عنها 
لكنه  اأمامنا«  يذبحوها  االاّ 
اأمام  وذبحها  ال�سكني  اخرج 

اأطفالها بال  – اأمام  االأطفال 
تقوى  وال  رحمة  وال  �سفقة 

!)�س 34(
اجلنون،  مدينة  اجلزائر  و 
ذبح   « البحرية  منطقة  يف 
من  العديد  االإرهابيون 
النوم  فرا�س  يف  احلرا�س 
احد  بتواطوؤ  اخلرفان  مثل 
 )78 ال�سف.«)�س  �سباط 
متوت  القدمية  واملدينة 
اغتيل   . حمبوها  ميوت  كما 
رئي�س جمعية ع�ساق اجلزائر 
ق�سة  ف�سح  بعد  مبا�رصة 
لبناء  القدمي  امليناء  تدمري 
 )80 كلبون)�س  بني  من�ساآت 
ولوال   . كلبون  بني  وفيالت 
الأتت  الثقافة  وزارة  تدخالت 
على  االإ�سالمية  البلدية 
العارية  التماثيل  كل  حتطيم 
الن�سائية خا�سة ! واكتفوا بغلق 
باال�سمنت  احلميمة  املناطق 
! و اهلل غالب و الدولة غائبة 
ب�سكل فادح . و الو�سع العبثي 
مثل غولة اخلرافة »اإذا بكيت 
ناكلك واإذا �سحكت ناكلك ») 

�س 111 (.
وتقع  اجلنون...  اأخ  االأ�سى 
رغبة  نفقد  حني  الكارثة 
يقع  املواطن   .. االحتجاج 
عجز   – الكما�سة  فكي  بني 
االأ�سوليني.  اإرهاب  و  الدولة 
يقول الكاتب على ل�سان احد 
اأبطاله: »ال ن�ستطيع اأن نقاوم 
هي  التي  االأ�سولية  ظاهرة 
ثقافية،  ظاهرة  االأ�سل  يف 
فقط...  التقليدية  باالأ�سلحة 
باأي  يوؤمنون  ال  االإ�سالميون 
�سيء اآخر غري ما يرونه هم .« 
ويجيبه االأخر : كلنا اأ�سوليون 
. اأما االآخرون ، من االأح�سن 
احلقيقي  با�سمهم  ت�سميتهم 
اقل  اأكرث وال  ، ال  : جمرمون 
االأحقاد  وان   )124 »)�س 
الدين  الأن   ، عمياء  الدينية 
�سديد  الفعلية  ممار�ساته  يف 

العمى » .)�س 188( 

ذكرى ميغيل �شرفانتي�س

ميغيل  اجلد  اعتقل  لقد 
باجلزائر  �رصفانتي�س 
ثم  �سنوات  خم�س  ملدة 
�رصفانتي�س  حفيده  اعتقل 
اأنهم   – اأيام  خم�سة  ملدة 
اقتفى  اأن  بعد  باجلا�سو�سية 
متثاله  ووجد  جده  اآثار 
وتق�سى  مزبلة  يف  الن�سفي 
بعد  ترحيله  مت  ثم   ... اأثاره 
اال�سبانية  ال�سفارة  تو�سط 
اأثناء اعتقاله على  ... نعرف 
املرتجمة مايا وقرنها بزريد 
اأن  بعد  جده  ع�سقها  التي 
دار  �سطح  على  وهو  راآها 
ال�سجن ... ونعرف اأي�سا على 
املوظف  مرافقة  جده  حنا 
فكانت  الثقافة  وزارة  يف 
وزريد واللة مرمي   ومايا  حنا 
حار�سه  الظالل،  حار�سة 
الوطن اجلزائر . وهكذا نرى 
اجلد  �رصفانتي�س  كتب  كيف 
مبا�رصة  كيخوته  دون  روايته 
ونرى  �رصاحه  اإطالق  بعد 
كذلك احلفيد يكتب كورديلاّته 

)ملفه( عما حدث له.
لكن بعد طرد �رصفانتي�س من 
البالد بحرا كما جاء يتم طرد 
من  امل�سكني  املوظف  ذلك 
الأنه �ساعد »جا�سو�ساًً«  عمله 
. تلك هي نتيجة ثقافة البوؤ�س 
و النفاق و احلقد و الكراهية 
يف جمتمع الف�ساد و الغ�س و 
اخلداع . ذلك املجتمع الذي 
وتتقاذفه  كلبون  بنو  يحكمه 
اأحقاد اجلهل و االإرهاب . ثم 
اإلقاء القب�س عليه- على  يتم 
اأعوان  يحز  امل�سكني...  هذا 
يقطعون  ثم  ذكره  كلبون  بني 
حلم  بقطعة  ي�سعر   .. ل�سانه 
ملوحة  ذات  فمه  داخل 
الوعي  عن  يغيب  خا�سة... 
اإىل  عدت  »عندما  يقول:   ...
الوعي كان الع�سوان الزائدان 
قد برتا نهائيا الأ�سري مواطنا 
افعل  ماذا  يل  تبا  �ساحلا. 
نف�سي  اأن�سى  اأخرى  مرة  ؟ 
واأقول كالما كان يجب اأن يتم 
ت�سدقوا  ال  اأرجوكم  حفظه. 
�سيئاً مما قلت ». )�س214( .



 حتذير عاملي من وباء غام�ض 
قد يقتل ماليني الأ�صحاء

يحذر خرب�ء من �أن �لوباء �لقاتل �لذي �أطلق 
�أن  ميكن   ،»X »�ملر�ض  ��سم  �لعلماء  عليه 
حاكى  حال  �لأ�سحاء يف  من  �ملاليني  يقتل 
مناطق  �جتاحت  �لتي  �ملا�سية  �لأوبئة 

خمتلفة من �لأر�ض.
ومن �ملحتمل �أن ي�سبح هذ� �ملر�ض، �لقاتل 
�ل�سكان  على  يق�سي  �لذي  �لقادم  �ملنت�رش 
يف جميع �أنحاء �لعامل، على �لرغم من عدم 
نحو  على  �لعلماء  ويعمل  �لآن  حتى  وجوده 
�سال�سة  ظهور  وكيفية  مبوعد  للتنبوؤ  يائ�ض 
�أجل  من  �ملر�ض،  م�سببات  من  �لقوة  عالية 
�لالزمة  �لإجر�ء�ت  لتخاذ  �ل�ستعد�د 
�ملر�ض  تطور  من  خماوف  وهناك  �سدها. 
يجعل  ما  لالإنفلونز�،  متحور  �سكل  من 
�حلال  وكان  للخطر  عر�سة  �أكرث  �لأ�سحاء 
�لإ�سبانية  �لإنفلونز�  �نت�سار  عند  كذلك 
�ملدمرة يف عام 1918، عندما �سّكل �لأفر�د 
�خل�سائر  و�لأكرث �سحة معظم  �سنا  �لأ�سغر 

يف �لأرو�ح.
�سكان  من   %5 زهاء  على  �لفريو�ض  وق�سى 
�لعامل، ما جعله �أحد �أ�سو�أ �لكو�رث يف تاريخ 
مليون   100 �إىل  ي�سل  ما  ومات  �لب�رشية. 
�أي مبعدل  �لإ�سبانية،  �لإنفلونز�  ب�سبب  فرد 
�لع�سكرية  للوفيات  �لإجمايل  �لعدد  يفوق 
باأكرث  �لأوىل،  �لعاملية  �حلرب  من  و�ملدنية 
�أن  �لدر��سات  و�أظهرت  ون�سف  مرتني  من 

معظم �لوفيات ظهرت بني �أولئك �لذين تقل 
�أن �لفريو�ض  �أعمارهم عن 65 عاما ويُعتقد 
للعمل  �جل�سم،  يف  �ملناعة  جهاز  ��ستخدم 
�سد �لأخري. وت�سبب ذلك يف »عو�قب قاتلة 
لدى �ل�سحايا، متثلت يف �إفر�ط �إنتاج �خلاليا 
�ملناعية«. وكلما كان �جلهاز �ملناعي �أقوى، 
على  �لإ�سبانية  �لإنفلونز�  تاأثري�ت  ز�دت 

�ملري�ض.
ويف حال كان »�ملر�ض X« جزء� من �ساللة 
�لإنفلونز�، فقد يكون له تاأثري مدمر مماثل 

�لقلق  يثري  وما  �سنا.  �لأ�سغر  �ل�سكان  على 
�لهو�ء،  يف  ب�سهولة  تنت�رش  �لإنفلونز�  �أن 
�أن تتكاثر ب�رشعة، كما ميكن لبع�ض  وميكن 
مثل  �لأنو�ع،  بني  تنتقل  �أن  �ل�ساللت 
جوناثان  �لدكتور  وقال  �لطيور.  �إنفلونز� 
�أن  �لعاملي،  �ل�سحة  جمل�ض  رئي�ض  كويك، 
�ملر�ض  تف�سي  يجعل  �لأفر�د  بني  �لت�سال 
حذرت  �ملا�سي،  �لعام  ويف  خطورة  �أكرث 
�لظروف  �أن  من  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 
مثالية لظهور »�ملر�ض X«. ويف بيان �سادر، 

مقر�  جنيف  من  تتخذ  �لتي  �ملنظمة  قالت 
باأن وباء  X ميثل �ملعرفة  »�إن �ملر�ض  لها: 
م�سدر  به  يت�سبب  �أن  ميكن  خطري�  دوليا 
�لعلمي  �مل�ست�سار  حاليا«وقال  معروف  غري 
ملنظمة �ل�سحة �لعاملية، جون �آرين روتنغن: 
يكون  �أن  �ملرجح  من  �أنه  �لتاريخ  »يخربنا 
�لتف�سي �لكبري �لتايل للمر�ض �سيئا مل ن�سهده 
�أننا  من  �لتاأكد  يف  يتمثل  و�لهدف  قبل.  من 
�للقاحات  تطوير  حيث  من  مبرونة  نخطط 

و�لختبار�ت �لت�سخي�سية«.
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اخرتاع دواء م�صاد ل�صرطان الدم
حت�سل معهد �ملناطق �لقاحلة )حكومي( مبحافظة 
مدنني جنوب �رشقي تون�ض، على بر�ة �خرت�ع لدو�ء 

جديد م�ساد ملر�ض �رشطان �لدم، مت ��ستخر�جه من 
نبتة »�لاّلزول« �ملوجودة بكرثة جنوب �رشق �لبالد 
وقالت �لباحثة �لتون�سية يف �ملعهد حنان جّناع، �إن 

�لبحوث كانت يف �إطار ر�سالة دكتور�ه متحورت حول 
�لأهمية �لغذ�ئية لنبتة »�لاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »�نطلقنا منذ فرتة يف �لبحوث 
للتعرف على �أهمية هذه �لنبتة و�نتهينا �إىل قدرتها 

على مكافحة �خلاليا �ل�رشطانية يف ج�سم �مل�سابني 
مبر�ض �رشطان �لدم«و�أ�سافت �لباحثة �لتون�سية �أنه قد 

متت مقارنة �لنتائج �ملتح�سل عليها با�ستعمال نتبة 
»�لاّلزول« مع �لنتائج �لتي يعطيها دو�ء يباع ملعاجلة 
�رشطان �لدم، موؤكدة �أن �لدر��سات �أثبتت تفّوق هذه 
�لنبتة على �لدو�ء �مل�ستعمل ب�سكل كبري يف كل �أنحاء 

�لعامل ولفتت �إىل �أن هذه �لبحوث متت بالتعاون 
بني معهد �ملناطق �لقاحلة مبدنني ومعهد با�ستور 

)حكومي( �ملهتم بالأبحاث �لطبية بالعا�سمة تون�ض 
وبح�سب �لباحثة فاإن �ملعهد �لوطني للمو��سفات 

و�مللكّية �ل�سناعّية )حكومي( هو �جلهة �لتي منحت 
بر�ءة �لخرت�ع ��ستناد� �إىل �ملو��سفات �لعاملية يف 
جمال �لكت�ساف �لعلمي يف جمال �لأدوية �مل�سادة 

ملر�ض �رشطان �لدم.
و«�لاّلزول« نبتة من نوع �لب�سليات تتو�جد ب�سكل كبري 

يف منطقة �سمال �إفريقيا وخا�سة �جلنوب �ل�رشقي 
لتون�ض، ويتهافت �لأهايل على �لتقاطها خا�سة يف 

ف�سلي �ل�ستاء و�لربيع لفو�ئد عالجية.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر عن 
»طقطقة« الأ�صابع

 
ل باحثون يف در��سة علمية حديثة ملعرفة �رش �ل�سوت  تو�سّ

�لذي ي�سدر لدى »طقطقة« �لأ�سابع، مظهرين �أن �سببه �نفجار 
فقاعات جمهرية يف �ل�سائل �ملوجود يف �ملفا�سل، للتو�سل لهذه 
�خلال�سات، ��ستند �لباحثون �لفرن�سيون و�لأمريكيون �إىل مناذج 

ريا�سية.
و�لفر�سية �لتي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �سككت بها در��سات لحقة، �إل �أن �جلديد 
يف خال�سات �لدر��سة �لأخرية �أن �نفجار فقاعة و�حدة يكفي 

لإ�سد�ر هذ� �ل�سوت، بح�سب عبد �هلل بركات �لباحث يف �لكلية 
�لتقنية يف باري�ض.

وكانت در��سة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �سوت 
»�لقرقعة« ياأتي من ت�سّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه �مل�ساألة من وجهة نظر ريا�سية، لأن كّل 
�لأبحاث �ل�سابقة كانت تعتمد على �ملر�قبة«نو�أ�ساف: »حاولنا 

بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�سياً لو�سف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�ض �لباحثون يف �لدر��سة �ملن�سورة يف جملة »�ساينتيفيك 

ريبورت�ض« �إىل �أن �نفجار �لفقاعات �ل�سغرية هو �مل�سوؤول عن 
�إ�سد�ر �سوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« �لأ�سابع، ولي�ض ت�سّكلها 

ول ت�سبب هذه �ملمار�سة �لتهاب �ملفا�سل، بخالف �لعتقاد 
�ل�سائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

�أوردت جملة »فرويندين« �لأملانية �أن خل �لتفاح �سديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�سيط �له�سم ويحارب �آلم �لبطن و�لنتفاخ 

و�أ�سافت �ملجلة �ملعنية بال�سحة و�جلمال، �أن خل �لتفاح ي�ساعد 
�أي�ساً على �سبط �لع�سارة �له�سمية، فيخفف من �ل�سعور �ملزعج 
بحرقة �ملعدة كما �أن حم�ض �لتفاح ميتاز بتاأثري م�ساد للبكترييا 

ويحارب بكترييا �لأمعاء �ل�سارة.
ومن ناحية �أخرى، يعد خل �لتفاح منجماً من �ملعادن، فهو يزخر 

بالكال�سيوم و�ملغني�سيوم و�ل�سوديوم و�حلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيد�ً �أي�ساً للمفا�سل و�لغ�ساريف وحذرت »فرويندين« من �أن 

تناول كمية كبرية من خل �لتفاح �لنقي قد ترتتب عليه �آثار �سلبية 
لذ� ينبغي تخفيفه باإ�سافة ملعقة منه �إىل كوب ماء.

كيف تخدعك مل�صقات الأطعمة لتناول املزيد من ال�صعرات احلرارية؟

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

ت�سرتك معظم �حلميات �لغذ�ئية �لتي تهدف 
�إنقا�ض �لوزن، بالعتماد على �لتخفيف  �إىل 
من كمية �ل�سعر�ت �حلر�رية �لتي يتم تناولها 
ب�سكل يومي، وتلتزم �رشكات ت�سنيع �لأغذية 
يف  �لد�خلة  �ملكونات  كمية  باإدر�ج  عادة، 

عملية �لت�سنيع.
�إل �أن �لعديد من �ل�رشكات، تلجاأ �إىل بع�ض 
�حليل، �لتي من �ساأنها زيادة مبيعاتها، وحث 
�مل�ستهلكني على �رش�ء �لأغذية �لتي ت�سّنعها، 
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  ل  �أنها  مدعية 
�ل�سعر�ت �حلر�رية �أو �ملو�د �مل�سببة لزيادة 

�لوزن، يف �لوقت �لذي تكون �حلقيقة عك�ض 
ذلك.

�رشكات  جميع  على  �لقانونية،  �لناحية  ومن 
�لأطعمة  حمتوى  تو�سح  �أن  �لأغذية،  �إنتاج 
�حلر�ية،  �ل�سعر�ت  من  تنتجها،  �لتي 
وغري  و�ملعادن،  و�لدهون،  و�ل�سكريات، 
ذلك، وهذ� بالفعل ما تفعله هذه �ل�رشكات، 
�لكثريون، وهي  مع حيلة ب�سيطة يغفل عنها 
�ملوجودة  �حلر�رية،  �ل�سعر�ت  كمية  �إدر�ج 
بكاملها،  �لعبوة  ولي�ض  �لعبوة،  من  جزء  يف 

بح�سب �سحيفة مريور �لربيطانية.

   لتز�ل �أمر��ض �لقلب �أكرب �سبب للوفاة يف �لعامل، وتلعب 
�إىل  �مل�ساكل  من  �لقلب  حماية  يف  هاماً  دور�ً  �لتغذية 
�لتدخني،  عن  و�لإقالع  و�حلركة،  �لبدين  �لن�ساط  جانب 

وتخفيف �لتوتر. �إليك �أف�سل �أطعمة لقلبك:
جانب  �إىل  �ملرتفع،  �لدم  �سغط  يقلل  �لأخ�رش  �ل�ساي 
خف�ض �لكول�سرتول بن�سبة �سئيلة �لبقول. �حلّم�ض و�لفول 
و�لعد�ض و�لبازلء من �أف�سل م�سادر �لربوتني �إىل جانب 
جتعلها  �لتي  �لأك�سدة  وم�ساد�ت  بالألياف  غنية  �أنها 

�سديقة للقلب.
�لأك�سدة  وم�ساد�ت  بالفولت،  �لهليون  ميتاز  �لهليون. 

�لتي متنع �ن�سد�د �ل�رش�يني.
بالألياف  �لغني  �ملحتوى  جانب  �إىل  و�لفر�ولة.  �لتوت 
باأنها م�سدر ر�ئع  �لتوت و�لفر�ولة )�لفريز(  متتاز عائلة 
و�لكال�سيوم،  و�لفولت  و�حلديد  و«�سي«  »�أ«  لفيتامينات 
�إىل جانب م�ساد�ت �لأك�سدة �لتي حتمي جدر�ن �ل�رش�يني 

من �لتاأك�سد.
�لربوكلي. تفيد در��سات باأن �أكل �لربوكلي بانتظام يخف�ض م�ستوى �لكول�سرتول ويحمي �لقلب من �لأمر��ض.

بذور �لكّتان. توفر هذه �لبذور فائدتني كبريتني، �أولهما خف�ض �سغط �لدم �ملرتفع، و�لثانية خف�ض �لكول�سرتول �ل�سار، وبالتايل �حلماية من �جللطات.
�ل�سوكول �لد�كنة. متتاز م�ساد�ت �لأك�سدة �لتي توفرها �ل�سوكول �لد�كنة باأنها حتمي من �ن�سد�د �ل�رش�يني و�جللطات.

�لقهوة. على عك�ض ما يظن �لبع�ض، تفيد در��سات حديثة باأن تناول �لقهوة باعتد�ل يحمي من �لأزمات �لقلبية و�ل�سكتة �لدماغية.
�لأ�سماك �لدهنية. توفر �أ�سماك �ل�سلمون و�ملكاريل و�لتونة و�ل�رشدين دهون �أوميغا3 �لتي حتمي �ل�رش�يني و�لقلب من �لت�سلّب. �ل�ساي �لأخ�رش. تفيد 

�أدلة بحثية باأن �ل�ساي �لأخ�رش يقلل �سغط �لدم �ملرتفع، �إىل جانب خف�ض �لكول�سرتول بن�سبة �سئيلة.
�ملك�رش�ت. تزّود �ملك�رش�ت �جل�سم بدهون �أوميغا3 �ل�سحية، وهي غذ�ء �أ�سا�سي لع�سلة �لقلب و�ل�رش�يني. �ل�سوفان. تفيد در��سات باأن حبوب �ل�سوفام 

ت�ساعد على خف�ض �لكول�سرتول �ل�سار. �لطماطم. من �أف�سل م�سادر �لبوتا�سيوم �لالزم لن�ساط ع�سلة �لقلب وفيتامني »�سي« و�لفولت �لطماطم 



يُ�ؤِْتي  اْلُلِْك،  َماِلِك   ،ِ ِلَهّ ْمُد  اْلَ
اْلُلَْك  َوينِْزُع  يَ�َشاءُ،  َمْن  اْلُلَْك 
َويُِذُلهّ  يَ�َشاءُ،  َمْن  َويُِعُزهّ  يَ�َشاءُ،  ْن  ِمَهّ
َعلَى  َوُهَ�  ْيُ  اْلَ ِبيَِدِه  يَ�َشاءُ،  َمْن 
وال�شالم  وال�شالة  َقِديٌر،  �َشْيٍء  ُكِلهّ 
على نَِبِيهّنَا حممٍد، الَهِّذي اأَْر�َشلَُه َربُهُّه 
َوَداِعًيا  َونَِذيًرا،  ًا  َوُمبَ�ِشهّ �َشاِهًدا 

ِ ِباإِْذِنِه َو�ِشَاًجا ُمِنًيا. اإَِل اَلهّ
اأَْن  ْر  تََذَكهّ الكرمي،  ال�شلم  اأخي 
َج  َد هذه الأدعية الباركة؛ لَيَُفِرهّ تَُرِدهّ
الُ تََعاَل َعنَْك الُكُروَب والأحزاَن، 

َوُكْن َعلَى ِثَقٍة ِمْن ذلك:
)1( روى الرتمذُيهّ َعْن �َشْعِد بِْن اأبي 
َقاَل  َقاَل:  َعنُْه،   ُ اَلهّ َي  َر�شِ ا�ٍص،  َوَقهّ
َو�َشلَهَّم:  َعلَيِْه   ُ اَلهّ لَهّى  �شَ  ِ اَلهّ َر�ُش�ُل 
َوُهَ�  َدَعا  اإِْذ  النُهّ�ِن  ِذي  ))َدْعَ�ةُ 
اأَنَْت  اإَِلهّ  اإِلََه  َل  اُل�ِت:  بَْطِن  ِف 
نَي  اِلِ الَظهّ ِمَن  ُكنُْت  اإِِنهّ  �ُشبَْحانََك 
]الأنبياء: 87، َفاإِنَهُّه َلْ يَْدُع ِبَها َرُجٌل 
ا�ْشتََجاَب  اإَِلهّ  َقُطهّ  �َشْيٍء  ِف  ُم�ْشِلٌم 
)�شحيح  �شحيح(  )حديث  لَُه؛   ُ اَلهّ
حديث:  لالألبان،  الرتمذي؛ 

.)2785

 ِ َعبِْداَلهّ َعْن  ال�شيخاِن  روى   )2(  
اأََنهّ  َعنُْهَما:   ُ اَلهّ َي  َر�شِ َعبَهّا�ٍص  بِْن 
َو�َشلَهَّم  َعلَيِْه  الُ  لَهّى  �شَ  ِ اَلهّ َر�ُش�َل 
اإِلََه  ))ل  الَكْرِب:  ِعنَْد  يَُق�ُل  َكاَن 
اإَِلهّ  اإِلََه  ل  اَلِليُم،  الَعِظيُم   ُ اَلهّ اإَِلهّ 
اإَِلهّ  اإِلََه  الَعِظيِم، ل  الَعْر�ِص  َرُبهّ   ُ اَلهّ
الأَْر�ِص،  َوَرُبهّ  َماَواِت  ال�َشهّ َرُبهّ   ُ اَلهّ
)البخاري،  الَكِرمِي((؛  الَعْر�ِص  َوَرُبهّ 
حديث  م�شلم،   /6346 حديث 

.)2730
بِْن  اأَنَ�ِص  َعْن  البخارُيهّ  روى   )3(  
الُ  لَهّى  �شَ النَهِّبُيهّ  َكاَن  َقاَل:  َماِلٍك، 
َعلَيِْه َو�َشلَهَّم يَُق�ُل: ))اللَهُّهَمهّ اإِِنهّ اأَُع�ُذ 
َوالَعْجِز  َواَلَزِن،  الَهِمهّ  ِمَن  ِبَك 
لَِع  َو�شَ َوالبُْخِل،  َواجُلْبِ  َوالَك�َشِل، 
َجاِل(؛ )البخاري،  يِْن، َوَغلَبَِة الِرهّ الَدهّ

حديث: 6369(.
بِْن  َعبِْدالِ  َعْن  اأحمُد  روى   )4(  
َقاَل  َقاَل:  َعنُْه،   ُ اَلهّ َي  َم�ْشُع�ٍد، َر�شِ
لَهّى الُ َعلَيِْه َو�َشلَهَّم: ))َما  َر�ُش�ُل الِ �شَ
ابَُه َهٌمهّ َوَحَزٌن:  َقاَل َعبٌْد َقُطهّ اإَِذا اأَ�شَ
اللُهَمهّ اإِِنهّ َعبُْدَك، َوابُْن َعبِْدَك، ابُْن 
ِفَهّ  َما�ٍص  ِبيَِدَك،  يَِتي  نَا�شِ اأََمِتَك، 

اوؤَُك، اأَ�ْشاأَلَُك  ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفَهّ َق�شَ
يَْت ِبِه نَْف�َشَك،  ِبُكِلهّ ا�ْشٍم ُهَ� لََك، �َشَمهّ
اأَْو اأَنَْزلْتَُه ِف ِكتَاِبَك، اأَْو َعلَهّْمتَُه اأََحًدا 
ِمْن َخلِْقَك، اأَِو ا�ْشتَاأْثَْرَت ِبِه ِف ِعلِْم 
الُْقْراآَن  َعَل  َتْ اأَْن  ِعنَْدَك،  الَْغيِْب 
َوِجاَلَء  ْدِري،  �شَ َونُ�َر  َقلِْبي،  َرِبيَع 
اأَْذَهَب  اإَِلهّ  ي،  َهِمهّ َوَذَهاَب  ُحْزِن، 
َمَكاَن  َواأَبَْدلَُه  ُه،  َهَمهّ َوَجَلهّ  َعَزهّ  الُ 
ُحْزِنِه َفَرًحا((، َقالُ�ا: يَا َر�ُش�َل الِ، 
َلِء الَْكِلَماِت؟  يَنْبَِغي لَنَا اأَْن نَتََعلَهَّم َه�ؤُ
�َشِمَعُهَنهّ  ِلَْن  يَنْبَِغي  ))اأََجْل،  َقاَل: 
�شحيح(  )حديث  ((؛  يَتََعلَهَّمُهَنهّ اأَْن 
لالألبان،  الطيب؛  الكلم  )�شحيح 

�شـ 49(.
بِْن   ِ اأب� داود َعْن َعبِْداَلهّ  )5( روى 
ُ َعنُْهَما، َقاَل: َقاَل  َي اَلهّ َعبَهّا�ٍص َر�شِ
َو�َشلَهَّم:  َعلَيِْه  الُ  لَهّى  �شَ  ِ اَلهّ َر�ُش�ُل 
))َدَعَ�اُت اْلَْكُروِب: اللَهُّهَمهّ َرْحَمتََك 
اأَْرُج�، َفاَل تَِكلِْني اإَِل نَْف�ِشي َطْرَفَة 
ِن ُكلَهُّه، َل اإِلََه اإَِلهّ  ِلْح ِل �َشاأْ ، َواأَ�شْ َعنْيٍ
اأَنَْت((؛ )حديث ح�شن( )�شحيح اأبي 

داود؛ لالألبان، حديث:4246(.
اأَِبي  بِْن  َعِلِيهّ  َعْن  اأحمُد  روى   )6(

الِ  َر�ُش�ُل  َعلَهَّمِني  َقاَل:  َطاِلٍب، 
نََزَل  اإَِذا  َو�َشلَهَّم  َعلَيِْه  الُ  لَهّى  �شَ
اإِل  اإِلََه  ))َل  اأَُق�َل:  اأَْن  َكْرٌب  ِبي 
الِ،  �ُشبَْحاَن  الَْكِرمُي،  ِليُم  اْلَ الُ 

الَْعِظيِم،  الَْعْر�ِص  َرُبهّ  الُ  َوتَبَاَرَك 
نَي((؛ )حديث  ِ َرِبهّ الَْعاَلِ ْمُد ِلَهّ َواْلَ
�شـ  جـ2،  اأحمد،  )م�شند  �شحيح( 

109، حديث: 701(.
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مرتبة ال�سدق
ة ف  يقني تَلي مرتبة النب�هّ  مرتبة ال�شدهّ

الإ�شالم، ويدلهّ هذا على اأهميهّة ال�شدق 
ينيهّة والدني�يهّة، فه� يُبلهّغنا  ف حياتنا الدهّ

 َ رجات، قال تعال: )َوَمن يُِطِع اَلهّ اأعلى الدهّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم اَلهّ وَلِٰئَك َمَع الَهِّذيَن اأَ �ُش�َل َفاأُ َوالَرهّ
نَي   اِلِ َهَداِء َوال�شَهّ يِقنَي َوال�ُشهّ ِدهّ هّ َن النَهِّبِيهّنَي َوال�شِ ِمهّ

َوَح�ُشَن اأُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�شف ال 
دق ف الآية الكرمية: )ومن  تعال نف�َشه بال�شهّ

اأ�شدق من ال قيال(، كما و�شف ر�ش�لَه 
الكرمي اأي�شاً ف الآية الكرمية: )َوالَهِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم اْلُتَهُّق�َن(،  َق ِبِه اأُ َدهّ ْدِق َو�شَ ِبال�شِهّ
دق اإذاً مرتبة عليهّة ي�شلُها ال�شلم  مرتبُة ال�شهّ

حني يرتقي بكلهّ تفا�شيل حياته ب�شدق تامهّ ف 
الأق�ال، والأفعال، والنهّ�ايا.

 اأبناء الر�سول �سلى
 اهلل عليه و�سلم 

الأبناء الذك�ر القا�شم، وه� ابنه البكر، والذي 
يك�ن ر�ش�ل ال به، اإذ يقال له اأبا القا�شم، 

وه� ابنه من ال�شيدة خديجة ر�شي ال 
عنها. عبد ال، ويلقب بالطيب، والطاهر، 

وه� اأخ� القا�شم من ال�شيدة خديجة اأي�شاً. 
اإبراهيم، وه� اأ�شغر اأبناء ر�ش�ل ال من 

مارية القبطية. بنات ر�ش�ل ال: رقية. اأم 
كلث�م. فاطمة، اللقبة بالزهراء، وهي اأحبهّ 

البنات اإل ر�ش�ل ال. مالحظة: جميع البنات 
ولدتهنهّ ال�شيدة خديجة ر�شي ال عنها، اإذ اإنهّ 

ن�شاء ر�ش�ل ال الأخريات ل ينجب، ويذكر 
اأنهّ كافة اأبنائه وبناته مات�ا خالل حياته، 

با�شتثناء فاطمة، والتي ت�فيت بعده ب�شتة 
اأ�شهر. 

زوجات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم
ال  �شلى  الر�ش�ل  زوجات 
عليه و�شلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�ش  اثنت  ال  ر�ش�ل 
واأ�شماوؤهن  عنهن،  ال  ر�شي 
خ�يلد  بنت  خديجة  كالآتي: 

�ش�دة بنت زمعة. عائ�شة بنت 
التيمية.  ال�شديق  بكر  اأبي 
حف�شة بنت عمر بن الطاب 
خزمية  بنت  زينب  العدوية. 
وا�شمها  �شلمة  اأم  الهاللية. 

هند بنت اأبي اأمية بن الغية 
بنت  زينب  الخزومية. 
جح�ص الأ�شدية. ج�يرية بنت 
ريحانة  الزاعية.  الارث 
بنت زيد بن عمرو القرظية. 

اأبي  بنت  رملة  حبيبة  اأم 
بنت  �شفية  الأم�ية.  �شفيان 
الن�شيية.  اأخطب  بن  حيي 
ميم�نة بنت الارث بن حزن 

الهاللية.

ك�سوة الكعبة 
كثي من ال�شلمني من يعتقد اأنهّ ك�ش�ة الكعبة 

ال�ش�داء هي �شنهّة من ال�شنن، وهذا غي �شحيح. 
د �شلهّ  ف بداية عهد الإ�شالم كان الر�ش�ل »حممهّ

ال عليه و�شلهّم« اأوهّل من ك�شا الكعبة ال�شهّفة، 
وقد ك�شاها بالثياب اليمانيهّة، وهي ثياب خمططة 

اج  بي�شاء وحمراء. بعد ذلك ك�شاها الجهّ
بالديباج، والاأم�ن ك�شاها بالديباج الأحمر 

والديباج الأبي�ص اأحياناً اأخرى. ل� اطلعنا اأكرث 
على كتب التاريخ والتي تدر�ص تاريخ الكعبة 
ال�شفة، لنجد اأنهّها ل تك�شى ط�ال ال�قت 

بالل�ن الأ�ش�د فقط، بل ك�شيت باأكرث من ل�ن. 
ومن هنا يت�شح لنا اأنهّ �ش�اد غطاء الكعبة لي�ص 

اأمراً م�شن�ناً اأو اأمراً اإلهياً، بل على العك�ص فقد 
عرف اأنهّ �ش�ادها ما ه� اإل عرف وعادة اإ�شالمية 

ا ف اأيهّامنا هذه فاإنهّ الملكة العربيهّة  فقط. اأمهّ
ال�شع�ديهّة هي ال�ش�ؤولة عن ك�ش�ة الكعبة، وقد 

اُ لياكة غطاء الكعبة، وهي  اأن�شاأت م�شنعاً خا�شهّ
تنتجه باأف�شل ال�ا�شفات واأجملها من حيث 

التطريز والط�ط وا�شتخدام الذهب ف ذلك. 
ولذلك فاإنهّ الملكة حالياهّ هي ال�ش�ؤولة عن 

تقرير ل�ن الك�ش�ة ل اأكرث.

من ماذا تتكّون الكعبة
ن الكعبة من باب الكعبة، واليزاب، واللتزم،   تتك�هّ

وال�شاذروان، واأركانها الأربعة )اليمان، والعراقي، 
وال�شامي، وال�شقي(، والجر الأ�ش�د، ومقام 

ا الكعبة فلها اأ�شماء  اإبراهيم، وحجر اإ�شماعيل. اأمهّ
ار.  َوهّ ة، والبنية، وقاد�ص، والُدهّ خمتلفة اأخرى، مثل بكهّ

وقد ذكرت ف م�ا�شع كثية ف القراآن الكرمي، يق�ل 
يَهِّتي ِبَ�اٍد َغْيِ ِذي  تعال: »َربَهّنَا اإِِنهّ اأَ�ْشَكنُْت ِمْن ُذِرهّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَهّنَا ِليُِقيُم�ا ال�شَهّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك اْلَُحَرهّ
اأَْفِئَدًة ِمَن النَهّا�ِص تَْهِ�ي اإِلَيِْهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثَهَّمَراِت 

لََعلَهُّهْم يَ�ْشُكُروَن« )�ش�رة اإبراهيم: 37( . متتاز الكعبة 
ال�شهّفة لدى الناظر اإليها برهبة وهيبة وخ�ش�ع 

ى  عظيم، وهي مك�ش�ة بغطاء اأ�ش�د الل�ن، كما وتغطهّ
بغطاء اأبي�ص الل�ن ف فرتة الج. 

غ�ض الب�سر 
عما ف اأيدي النا�ص غ�ص الب�ش ل يقت�شي فقط بالنظر 

لل�شه�ات، لكن هناك ن�عاً اآخر نهانا ال تعال عنه اأن ننظر اإليه 
وه� ما متع ال به غيه، حيث يتمتع �شخ�ص مبال كثي وتارة 
رابحة هنا يجب غ�ص الب�ش عما ما ميلكه هذا ال�شخ�ص لأن 

الأرزاق بيد ال تعال، وذلك عندما ينظر لغيه يت�لد عند 
ال�شة والقد ويتاأل من حاله وي�شبح لديه قلق وا�شح عندما 
يقارن حاله بحال غيه، وف حالة النظر مبا من ال عليه غيه 
من الأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يك�ن كل ذريته من 

الذك�ر بينما ه� ذريته من البنات هذه ال�شاألة ت�لد القد اأي�شاً، 
واأي�شاً عند النظر لزوجات الآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات الآخرين، فاإن كان ن�شبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال الآخريات يت�لد ف نف�شه كراهية لزوجته ويبداأ 
بت�جيه لها كالم �شقيم ويقارنها ف كالمه مع غيها من الن�شاء 

الأخريات لذلك اأمرنا ال تعال غ�ص الب�ش تنبا لتلك ال�شاكل.

 اأحفاد الر�سول
 �سلى اهلل عليه و�سلم

 يعرف الفيد على اأنهّه ابن ال�لد، اأما ابن البنت فيعرف با�شم 
ال�شبط، وفيما يتعلهّق بر�ش�ل ال عليه اأف�شل ال�شالة وال�شالم 

فلم يكن له اأي اأحفاٍد من اأبنائه الذك�ر، وذلك ب�شبب م�تهم وهم 
، اإل اأنهّ له ثمانية اأ�شباٍط من بناته، وهم خم�شة ذك�ر،  �شغار ال�شنهّ
واأ�شماوؤهم هي: علي: وه� ابن زينب ر�شي ال عنها من زوجها 
 . العا�ص بن عبد �شم�ص، وي�شار اإل اأنهّه ت�ف �شغياً ف ال�شنهّ

اأمامة: هي اأخت علي، والتي حملها عليه ال�شالم اأثناء �شالته. 
ال�شن، وال�شني، وحم�شن: هم اأبناء فاطمة من زوجها علي بن 
اأبي طالب ر�شي ال عنهما. اأم كلث�م، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن اأبي طالب. عبد ال: ه� ابن رقية من خليفة ال�شلمني 
عثمان بن عفان ر�شي ال عنه. مالحظة: تزوهّج عثمان بن عفان 

اأم كلث�م ابنة ر�ش�ل ال عليه ال�شالم بعد وفاة اختها رقية، اإل اأنهّها 
ت�فيت دون اأن تنجب.
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انتقد �سيا�سة اململكة وويل عهدها حممد بن �سلمان.

كوميدي اأمريكي ينتقد حجب »نتفليك�س« حلقته حول ال�سعودية
الأمريكي  الكوميدي  انتقد 
حجب  منهاج،  ح�سن 
»نتفليك�س«،  �سبكة  خدمات 
التلفزيوين  الإنتاج  عمالق 
حلقة  الرتفيهي،  الأمريكي 
ال�سعودية،  يف  له  كوميدية 
اململكة  �سيا�سة  فيها  انتقد 
بن  حممد  عهدها  وويل 
نتفليك�س،  وذكرت  �سلمان، 
اأنها حجبت  �سابق،  يف وقت 
»باتريوت  برنامج  من  حلقة 
تلقيها  بعد  باململكة،  اأكت« 
�سكوى ر�سمية من ال�سلطات 

»منهاج«،  وكان  ال�سعودية، 
يتحدث يف احللقة عن تعدد 
حول  ال�سعودية  الروايات 
ال�سعودي  ال�سحفي  مقتل 
جمال خا�سقجي، منذ بداية 
تعامل  وطريقة  التحقيقات، 
معها،  الأمريكية  الإدارة 
انتقادات  توجيه  اإىل  اإ�سافة 
لـ«بن �سلمان«، وكذلك حلرب 

اليمن.
العر�س  خالل  منهاج،  وقال 
)خارج  برناجمه  من  الأول 
منت�سف  يف  اململكة(، 

املو�سم، اإن حجب احللقة يف 
ال�سعودية، يعيد اإىل الواجهة 
الفن  على  الرقابة  مو�سوع 
منهاج،  ودعا  البلد،  هذا  يف 
الإلغاء  اإىل  نتفليك�س،  �سبكة 
حلقته  عن  للحجب  الفوري 

يف ال�سعودية.
يذكر اأن منهاج، انتقد بعبارات 
وبن  ال�سعودية  �ساخرة، 
�سلمان، يف حلقة من برنامج 
اإن  وقال  اأكت«،  »باتريوت 
»ال�سيء الوحيد الذي حّدثه، 
الديكتاتورية  العهد، هو  ويل 

عن  ال�سعودية«،وحتّدث 
ال�سعودية  الت�رصيحات 
جرمية  حيال  املتناق�سة 
قائال:  خا�سقجي،  قتل 
ل�رصح  جاهدت  »ال�سعودية 
خا�سقجي،  جمال  اختفاء 
قن�سليتهم  غادر  اإنه  قالوا 
�سبيها  ا�ستخدموا  ثم  ب�سالم 
ويف  وكاأنه حي،  الأمر  ليبدو 
يف  مات  اإنه  قالوا  حلظة 
طريقة  على  بالأيدي  عراك 
جاكي  ال�سيني(  )املمثل 

�سان«.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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النقال  :0661.41.25.76  

ما الفيلم الذي تربع على عر�س جوائز »Bafta 2019«؟
الأفالم  عر�س  على   »The Favourite« فيلم  تربع 
 7 حا�سدا  العاملية،   »Bafta« جوائز  حفل  يف  الرابحة 
اأوليفيا كوملان،  الفيلم،  اأ�سل 12 وحازت جنمة  األقاب من 
جائزة »اأف�سل ممثلة« عن لعبها دور »امللكة اآنا« يف الفيلم، 

يف حني حازت املمثلة، را�سيل وايز، جائزة »اأف�سل ممثلة 
الدراما  فيلم  ح�سد  �سبق،  ما  على  وعالوة  م�ساعدة«. 
التاريخي جوائز: »اأف�سل ت�سميم اإنتاجي«، »اأف�سل ت�سميم 
»اأف�سل  وكذلك  �سعر«،  وت�سفيف  ماكياج  »اأف�سل  اأزياء«، 

خمرج  اأعرب  املميز،  الفوز  على  تعليقه  �سيناريو«ويف 
الفيلم، يورغو�س لنثيمو�س، عن فرحته البالغة، واأ�سار اإىل 
اأن الفيلم ا�ستغرق نحو 20 �سنة من العمل والتح�سري، واأنه 

�سارك �سخ�سيا يف الـ 10 الأخرية منها.

 ،»Roma« املك�سيكي،  الفيلم  حقق  مت�سل،  �سياق  ويف 
جائزة »اأف�سل فيلم«، بينما فاز النجم الأمريكي-امل�رصي، 
رامي مالك، بجائزة »اأف�سل ممثل«، عن دوره ال�سهري بفيلم 

.»Bohemian Rhapsody«

اأ�سالة ن�سري تلّبي طلب 
�سريين عبدالوهاب

ت�ستعد اأ�سالة ن�رصي لطرح األبومها الغنائي اجلديد خالل الأيام 
املقبلة بعد اأن اأحيت العديد من حفالتها الغنائية الناجحة 

يف الدول العربية، حيث اأحيت اأخرياً حفلها الغنائي يف الكويت 
وال�سعودية و�سط ح�سور جماهريي قوي لكنها يف حفلها الغنائي 

الأخري، تعّر�ست حلمالت هجوم من قبل بع�س رواد ال�سو�سيال 
ميديا، فماذا ق�سدت اأ�سالة بت�رصيحها املثري للجدل؟ وكيف رّدت 

على طلب �سريين عبد الوهاب؟

اأحتاج اإىل الوطن

اأثناء وجودها على خ�سبة م�رصح مركز ال�سيخ جابر الأحمد الثقايف 
لتقدمي حفلها الغنائي �سمن فعاليات مهرجان »فرباير الكويت«، 

قالت اأ�سالة اأثناء غنائها اإنها اأحوج النا�س اإىل وطن، ما جعلها 
تتعّر�س لهجوم من قبل الإعالمية الكويتية  فجر ال�سعيد التي 

ك�سفت يف برناجمها الفني اأن اأ�سالة حتمل اجلن�سية البحرينية 
ولديها امتيازات عربية قوية بهذه اجلن�سية، فهل هذا ل يكفيها؟
غري اأن م�سادر مقّربة ك�سفت من اأ�سالة اأنها ل ميكن اأن تق�سد 

الإ�ساءة لأي بلد عربي، فهي ق�سدت بهذه اجلملة اأنها اأحوج النا�س 
اإىل زيارة وطنها الأ�سلي �سوريا.

طلب خا�س

ويف الفرتة الأخرية، وّجهت �سريين عبد الوهاب ن�سيحة خا�سة 
لأ�سالة عرب حلقتها �سمن برنامج »تخاريف« مع الإعالمية وفاء 

الكيالين عرب �سا�سة الـاأم بي �سي، حيث طلبت منها اأن توؤدي 
الأعمال الغنائية الناعمة كاأغنيتها ال�سهرية »بني اإيديك«، وهنا 

ك�سفت م�سادر نواعم اأن اأ�سالة وّجهت ر�سالة �سكر ل�سريين عبد 
الوهاب فور انتهاء احللقة وطلبت منها اأن تر�سل لها الأحلان التي 

تريد اأن تغنيها، م�سريًة اإىل اأنها اإذا وجدتها منا�سبة لها ف�ستقدمها 
على الفور.

من ناحية اأخرى، ت�ستعد اأ�سالة لطرح األبومها الغنائي اجلديد الذي 
يت�سمن ما يقرب من 15 اأغنية  ما بني امل�رصي واخلليجي.

 

تفاقم الأزمة الإنتاجية لـ »زنزانة 7« 

جورج و�سوف يطرح »حال اجلريح«

لفيلم  الإنتاجية  الأزمة  تفاقمت 
زاهر  اأحمد  بطولة   ،»7 »زنزانة 
قدرة  لعدم  ال�سافعي،  ون�سال 
ا�ستكمال  على  املنتجة  اجلهة 
باأزمة  مرورها  اإثر  الت�سوير، 

مالية طاحنة.
الفيلم،  داخل  من  م�سدر  وقال 
قال  �سربي  بالل  املنتج  اإن 
معايا  »م�س  ن�ساً:  لالأبطال 
م�س  و�سكله  الفيلم  اأكمل  فلو�س 
هيكمل«، م�سيفاً اأن هناك حالة 
من الغ�سب انتابت الأبطال رغم 

املالية  دفعاتهم  على  ح�سولهم 
امل�ستحقة حتى توقف الت�سوير 
متقبلني  غري  ولكنهم  �سهر،  قبل 
بعد  الت�سوير  توقف  مل�ساألة 
املجهود الذي بذلوه على مدار 
القاهرة  بني  الت�سوير  فرتات 

والغردقة.
 »7 »زنزانة  بطولة  يف  وي�سارك 
عبري �سربي ومنة ف�سايل ومايا 
ن�رصي واأحمد التهامي ومدحت 
مو�سى  ح�سام  تاأليف  من  تيخة، 

واإخراج اإبرام ن�ساأت.

طرح املطرب ال�سوري جورج و�سوف 
عرب  اجلريح«  »حال  كليباته  اأحدث 

قناته الر�سمية مبوقع يوتيوب.
�سابر  كلمات  من  اجلريح«  »حال 

العراقي،  عادل  واأحلان  كمال، 
وتوزيع طوين �سابا، ومن اإخراج مايا 

عقيل.
 430 اجلريح«  »حال  كليب  وتخطى 

عرب  طرحه،  منذ  م�ساهدة،  األف 
و�سوف  جلورج  الر�سمية  القناة 

مبوقع يوتيوب.
وكان جورج و�سوف قد طرح موؤخراً 

اأغنية »ملكة جمال الروح«، وهي من 
كلمات حممود عبد العزيز، واأحلان 
اأجمد العطايف، وتوزيع طوين �سابا، 

ومن اإخراج جاد �سويرى.

الع�سرين القرن  اأفالم  العرب" اأف�سل  "لورن�س 
الأمريكية  اجلمعية  اختارت 
الذكرى  مبنا�سبة  لل�سينمائيني 
املئوية لإن�سائها، اأف�سل الأفالم 

ال�سينمائية للقرن الع�رصين.
يف  الأوىل  املرتبة  ويحتل 
مت  التي  الأفالم  اأف�سل  قائمة 
فيلم  ن�رصها يف موقع اجلمعية، 
اإخراج  من  العرب«  »لورن�س 
العاملي  الربيطاين  املخرج 
وعرب   .1962 عام  يف  لني  ديفيد 

خرباء اجلمعية عن ده�ستهم من 
ت�سوير  فيها  مت  التي  الظروف 
ت�سوير  مت  وخا�سة  الفيلم.  هذا 
بع�س اإجزائه يف جبل الطبيق يف 
درجة  كانت هناك  الأردن حيث 
حرارة عالية ل تطاق، فيما كان 
بعد  يقع على  للماء  اأقرب مورد 
240 كيلومرتا. وبغ�س النظر عن 
ذلك متكن فريق الت�سوير بف�سل 
مهارته العالية من ت�سوير الفيلم 

 7 على  بعد  فيما  ح�سل  الذي 
جوائز  و4  »اأو�سكار«  جوائز 
من  والكثري  الذهبية«  »الكرة 

اجلوائز الأخرى.
اأفالم   10 اأف�سل  قائمة  وت�سم 
»بليد  الأفالم:  اأي�سا   �سينمائية 
القيامة  و«   1962 لعام  رانر« 
و«املواطن   1979 لعام  الآن« 
و«العراب«   1941 لعام  كني« 
الهائج«  الثور  و«   »1972 لعام 

لعام  و«امللتزم«   1980 لعام 
 1978 لعام  اجلنة«  و«اأيام   1970
لعام  الف�ساء«  ملحمة  و«2001: 
لعام  الفرن�سي«  و«الرابط   1968

.1971
ويحل يف املرتبة الـ39 يف قائمة 
ال�سينمائية  الأفالم  اأف�سل 
فيلم  اجلمعية،  و�سعتها  التي 
ال�سوفيتي  للمخرج  »اأنا-كوبا« 
ميخائيل كالتوزوف لعام 1964.
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جرئ بت�سميم  نف�سها  تك�سف  اجلديدة   2020 كاميك  �سكودا 

�أوفر  كرو�س  عن  �سكود�  ك�سفت 
ت�أتي  ك�ميك 2020 �جلديدة، و�لتي 
فئة  على  للرتكيز  ع�رصي  مبظهر 
جوك  ني�س�ن  تن�ف�س  كي  �ل�سب�ب، 
ك�ميك  حتمل  كون�،  وهيوند�ي 
2020 لغة ت�سميم �سكود� �لهجومية 
�ملعروفة، رغم �أن �سكل �مل�س�بيح 
�أ�سو�ء  لرنى  تغري  قد  �لأم�مية 
ب�جل�نبني  حتمل  علوية  نه�رية 

تكون  حني  يف  �لنعط�ف،  �س�ر�ت 
�لأ�س��سية،  هي  �ل�سفلية  �مل�س�بيح 
�سل�سة  م�س�بيح  ب�خللف  جند  كم� 

جذ�بة.
 4.24 بطول  �أوفر  �لكرو�س  ت�أتي 
م�س�حة  مع   18 وعجالت  مرت 
عند  لرت  و1،395  لرت   400 تخزين 
طي �ملق�عد �خللفية، حيث تتميز 
توفر  كبرية  برح�بة  �ملق�سورة 

مع  �سم،   77 قدره�  �أقد�م  م�س�حة 
��ستخد�م خ�م�ت ع�لية �جلودة يف 
رقمية  عد�د�ت  �س��سة  يوجد  حني 
10.25 �إن�س للفئ�ت �لأعلى بج�نب 
لنظ�م  �إن�س   9.2 �أو   6.5 �س��سة 
ت�سمن  مع  �ملعلوم�تي،  �لرتفيه 
�أنظمة �لأم�ن كل من حم�فظ �لبق�ء 
يف �حل�رة، مثبت �ل�رصعة �ملتكيف 

ومك�بح �لطو�رئ �لأوتوم�تيكية.

 2020 ك�ميك  �سكود�  ومتتلك  هذ� 
بقوة  لرت   1 �سعة  �سلندر   3 حمرك 
 4 ملحرك  �إ�س�فة  ح�س�ن،   115
 150 بقوة  لرت   1.5 �سعة  �سلندر 
 DSG ن�قل  وجود  مع  ح�س�ن، 
�أم�مي،  دفع  ونظ�م  �أوتوم�تيكي 
على �أن تظهر �أم�م �لع�مل يف مطلع 
لل�سي�ر�ت  جنيف  مبعر�س  م�ر�س 

.2019

�سيارات يع�سقها الرجال

�سيارة  "تويوتا" تطلق 
عائلية مميزة

موقع  من  خرب�ء  ��ستعر�س 
ق�ئمة   "carsweek.ru"
�أكرث  من  تعد  �لتي  ب�ل�سي�ر�ت 
�ل�سي�ر�ت �لتي يرغب �لرج�ل يف 

�رص�ئه�.
وعلى ر�أ�س �لق�ئمة، ج�ءت �سي�رة 
 "Toyota Land Cruiser"
�أن  �ل�ستطالع�ت  بينت  �لتي 
معظم �لرج�ل يطمحون ل�رص�ئه�، 
�ل�سي�ر�ت  �أكرث  من  يعدونه�  �إذ 
على  جد�رته�  و�أثبتت  موثوقية، 
خالل  �لطرق  �أنو�ع  خمتلف 
�ل�سي�رة  �أم�  �لف�ئتة  �ل�سنو�ت 

 Jeep" فهي  �لق�ئمة،  يف  �لث�نية 
Wrangler" �ملعروفة بقدرته� 
�لطرق،  �أ�سعب  �جتي�ز  على 
�سي�رة  تعد  كونه�  عن  ف�سال 
�سي�رة  وحلت  ب�متي�ز  �سب�بية 
ث�لثة،   "Cadillac Escalade"
للفخ�مة  رمز�  كثريون  ير�ه�  �إذ 
�ل�سي�ر�ت  �أكرث  من  وهي  و�لرث�ء، 
كم�  �لأعم�ل  رج�ل  يحبه�  �لتي 
 "Hummer" �سي�رة  ظهرت 
�ملعروف   "H2" �لث�ين  بجيله� 
�ل�سي�ر�ت  بني  و�ملت�نة،  ب�لقوة 

�ملف�سلة عند �لرج�ل.

�جليل  لإطالق  "تويوت�"  ت�ستعد 
 "Hiace" �سي�ر�ت  من  �جلديد 
�لع�ئلية �ملميزة و�ست�أتي �ملركب�ت 
�جلديدة على �سكل ح�فلة �سغرية 
تقريب�  مرت  بن�سف  �أطول  بهيكل 
 "Hiace" �سي�ر�ت  هي�كل  من 
 4 بـ  مزودة  وبقمرة  �ل�س�بقة، 
لـ  خم�س�سة  �ملق�عد  من  �سفوف 
�لقي�دة،  و�جهة  �أم�  �سخ�س�.   13
يف  �سغرية  ب�س��سة  ف�ستزود 
�ملنت�سف، و�أزر�ر للتحكم ب�أنظمة 

�ل�سوت و�لتكييف وتدفئة �ملق�عد، 
من  ميكن  مقود  �إىل  ب�لإ�س�فة 
�لقي�دة  بنظ�م  �لتحكم  خالله 
مع  �ل�سوتي  �لت�س�ل  وميز�ت 
�ملركب�ت  هذه  و�ستطرح  �له�تف. 
حمرك�ت  �ملحرك�ت،  من  بنوعني 
ديزل 2.8 لرت، وعزم 175 ح�س�ن�، 
لرت،   3.5 ب�سعة  بنزين  وحمرك�ت 
�رصعة  وعلب  ح�س�ن�،   280 وعزم 
 6 بـ  وميك�نيكية  �أوتوم�تيكية 

مر�حل.                       

الأ�سواق من  �سيارة  األف   28 دبليو" ت�سحب  اإم  "بي 

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار

ن�سخة  �ستقدم  �أنه�  ج�غو�ر  �رصكة  �أعلنت 
فئة  من   ،F-Pace �سي�رته�  من  خ��سة 
�لأغر��س  متعددة  �لري��سية  �ملوديالت 
�لن�سخة  �أن  �لربيط�نية  �ل�رصكة  و�أو�سحت 
�سو�عد  على  تعتمد   SVR �خل��سة 
وبقوة  لرت   5 �سعة   V8 كمربي�سور  حمرك 
405 كيلوو�ت/550 ح�س�ن، مع عزم دور�ن 

�لقوة  هذه  مرت.وبف�سل  نيوتن   680 �أق�سى 
�له�ئلة تت�س�رع �ل�سي�رة من �لثب�ت �إىل 100 
حني  يف  ث�نية،   4.3 غ�سون  يف  كلم/�س 
كلم/�س.   283 �إىل  �لق�سوى  �رصعته�  ت�سل 
�لت�سميمية  ب�ملالمح  �ل�سي�رة  وتتميز 
�لتي  �لتقنية،  و�لرب�عة  �لع�سالت،  مفتولة 
ذ�ت  �لف�ئقة  �لع�دم  جمموعة  على  تظهر 

�لوزن �ملنخف�س، و�لعجالت �مل�سنوعة من 
�جلديد  �لتف��سلي  و�لقفل  خفيف،  معدن 
�ملق�سورة  وتتميز  �خللفي.   �ملحور  على 
ب�ملق�عد  �أي�س�ً  �جلديدة  لل�سي�رة  �لد�خلية 
�لآن   حتى  ج�غو�ر  تك�سف  ومل  �لري��سية. 
 SVR موعد طرح �أو �سعر �لن�سخة �خل��سة

يف �لأ�سو�ق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
�أطلقت �رصكة كي� مودياًل خ��س�ً من Ceed، �لتي تنتمي لفئة موديالت �لكومبي، يحمل �ل�سم Travel ويتمتع ب�ملزيد من �لتجهيز�ت 

�خل��سة.
و�أو�سحت �ل�رصكة �لكورية �جلنوبية �أن �سي�رته� Ceed Travel �جلديدة تتمتع ب�لعديد من �لتجهيز�ت مثل مكيف �لهو�ء 

�لأتوم�تيكي، ونظ�م �ملالحة، وك�مري� �لرجوع للخلف، و�لطالء �ملعدين، ب�لإ�س�فة �إىل تدفئة �ملق�عد يف �لأم�م، وجتهيزة �لتحدث 
معدن خفيف قي��س 16 بو�سة ويتوفر لل�سي�رة حمرك�ن بوقود �لبنزين بقوة 73 كيلوو�ت/100 �حلر، و�لعجالت �مل�سنوعة من 

ح�س�ن �أو 99 كيلوو�ت/135 ح�س�ن.

�سحب  نيته�  عن  دبليو  �إم  بي  �رصكة  �أعلنت 
�لرو�سي،  �لحت�د  بلد�ن  من  �سي�رة   28631
�ل�سحب  عملية  ت�سمل  �أن  �ملفرت�س  ومن 
 ،1 فئ�ت:  من   "F" طر�ز  من  �سي�رة   19919
 ،25 ،22 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2
بني  م�  رو�سي�  يف  طرحت  جميعه�   ،34  ،26

2011 و2015.
كم� �ست�سحب �ل�رصكة 8712 �سي�رة من طر�ز 
و36(  و33  و32  و30  و23   21( �لفئة  من   "F"
ب�عته� "بي �إم دبليو" يف رو�سي� م� بني 2014 
فهو  �لعملية،  تلك  ور�ء  �ل�سبب  �أم�  و2016، 
وعزل  �لتربيد  نظ�م  يف  م�س�كل  �كت�س�ف 

يت�سبب  قد  م�  �ل�سي�ر�ت،  تلك  يف  �ل�سو�ئل 
�أنظمة  �إىل  �لزيت  ت�رصب  �أو  ب�حرت�قه�، 
�لعو�دم و�أعلنت "بي �إم دبليو" �أنه� �ستتو��سل 
ليتوجهو�  �ملذكورة  �ل�سي�ر�ت  م�لكي  مع 
ل�سي�نته� جم�ن� يف جميع مر�كزه� �ملعتمدة 

يف رو�سي�.
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خالل   »Huawei« �رشكة  ك�شفت 
عن  العاملي   »MWC« معر�ض 
اأول   ،»Mate X« جهازها اجلديد
ما  واأهم  للطي  قابل   »5G« هاتف 
مييز هذا اجلهاز عن باقي الهواتف 
املميز  ت�شميمه  هو  للطي  القابلة 
تطوى  الكبرية  �شا�شته  يجعل  الذي 
ذكي  هاتف  اإىل  ليتحول  للخارج، 
مبقا�ض عادي، فعندما يكون هيكله 
يعمل  م�رشاعيه،  على  مفتوحا 
»Mate X« كحا�شب لوحي ب�شا�شة 

طيه،  عند  اأما  بو�شات،   8 مبقا�ض 
�شا�شتني،  اإىل  ال�شا�شة  فتنق�شم 
واحدة مبقا�ض 6.6 بو�شة، واأخرى 
 6.3 مبقا�ض  املقابلة  اجلهة  على 

بو�شة.
بهيكل  اأي�شا   »Mate X« ويتفرد 
تبقى  يطوى  عندما  فحتى  نحيف، 
تبلغ  بينما  فقط،  ملم   11 �شماكته 
القابل  �شام�شونغ  جهاز  �شماكة 
ملم،   17 املثال  �شبيل  على  للطي 
مبقا�ض  الهاتف  �شا�شة  وجاءت 

عالية  عر�ض  ودقة  بو�شات،   8
)2200/2480( بيك�شل. اأما معاجله 
فـ »HiSilicon Kirin 980« عايل 
الأداء، وذاكرة الو�شول الع�شوائي 8 
 512 الداخلية  والذاكرة  غيغابايت، 
 4500 ب�شعة  والبطارية  غيغابايت، 
هو  ذلك  من  والأهم  اأمبري.  ميللي 
�شبكات  مع  التعامل  على  قادر  اأنه 
الإنرتنت  من  اخلام�ض  اجليل 
كبرية  �رشعة  توفر  والتي   ،»5G«

جدا يف نقل البيانات.
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»Huawei« تطلق �أول هاتف »5G« قابل للطي!

م�ساعد »Alexa« �ل�سوتي ي�ساعد 
�لأطفال على تعلم �آد�ب �حلديث!

اأكدت �رشكة اأمازون امل�شنعة مل�شاعدات »Alexa« ال�شوتية اأنها �شت�شيف 
اإليها ميزات جديدة مل�شاعدة الأطفال على تعلم اللباقة واآداب احلديث.

وي�شري اخلرباء يف ال�رشكة اإىل اأن الكثري من الآباء باتوا ي�شتكون يف ال�شنوات 
الأخرية من طريقة احلديث التي يعتمدها اأطفالهم، وخ�شو�شا عند ا�شتعمال 

الأوامر ال�شوتية للتوا�شل مع الأجهزة الذكية، لذا قرروا اإطالق حتديث جديد 
لربجميات م�شاعدهم ال�شوتي املنزيل »Alexa«، تنفذ اأوامر امل�شتخدم 
فقط عندما يتبع �شوؤاله اأو طلبه بعبارات معينة كـ »من ف�شلك« و«�شكرا«، 

وبالتايل �شيعتاد الأطفال مع الوقت على احلديث اللبق.
وبالإ�شافة لتلك امليزات فاإن التحديث اجلديد �شيمنع »Alexa« من 

ال�شتجابة للم�شتخدم يف حال تلّفظ بعبارات نابية، كما ميكن لالآباء اأن 
يربجموه ليحظر على الأطفال �شماع الأغنيات التي حتوي عبارات غري لئقة.

يذكر اأن اأمازون اأ�شافت موؤخرا العديد من التح�شينات وامليزات على 
»Alexa« ليكون مناف�شا قويا للم�شاعدات ال�شوتية املوجودة يف الأ�شواق 

كم�شاعد اآبل الذكي وم�شاعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« �ل�سهرية
 

 »CT6« �شيارات  من  اجلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
اإم  بي  و  مر�شيد�ض  ل�شيارات  الأقوى  املناف�ض  ت�شبح  اأن  املتوقع  املعدلة، 
 »CT6« لـ  اخلارجية  املالمح  من  العديد  التعديالت  و�شملت  الفاخرة  دبليو 
كممت�شات ال�شدمات الأمامية واخللفية وغطاء ال�شندوق اخللفي وامل�شابيح 

التي اأ�شبحت اأكرث متيزا مع اإدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�شخة العادية اجلديدة من هذه ال�شيارة، ف�شتزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 اأ�شطوانات ب�شعة 4.2 لرت وعزم 507 اأح�شنة، اأما الن�شخة الريا�شية

V-Sport« ف�شتاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�شانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  ال�شيارات،  لهذه  واآمنة  �شل�شة  قيادة  ول�شمان 
نوع  من  حتكم  ووحدات  بو�شة،   19 مبقا�ض  متينة  فرامل  اأقرا�ض  حتوي 
»Brembo«، ف�شال عن اأنظمة قيادة اإلكرتونية متطورة واأنظمة منع انزلق 

ال�شيارة اأثناء احلركة ال�رشيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
�ملحادثات عرب تطبيقها

بداأت »تويرت« اختبار طرق جديدة لعر�ض التغريدات، �شيتم طرحها كجزء من برنامج 
للمحادثات  جديدة  ميزة  التجريبي  الربنامج  و�شيت�شمن  املقبلة  الأ�شابيع  يف  جتريبي 
والتفاعل بني م�شتخدمي التطبيق، بالإ�شافة اإىل ميزة للردود. ووفقا ملمثل تويرت، فاإنه 

ميكن روؤية هذه امليزات اجلديدة اأدنى التغريدات.
عندما  التجريبيني  امل�شتخدمني  اأ�شماء  بجانب  خ�رشاء  عالمة  تويرت  �رشكة  و�شتوفر 
اأو  اإن�شتغرام،  ميزة  غرار  على  التطبيق،  وي�شتخدمون  الإنرتنت  عرب  ن�شطني  يكونون 
الزمني،  التي تُعر�ض عند ظهور املت�شلني بالإنرتنت على خمططهم  موؤ�رشات احلالة 
وفقا لتويرت ويبدو اأن تويرت تاأمل يف اأنه من خالل روؤية �شخ�ض ما ن�شط على الإنرتنت، 

فمن املرجح اأن ت�شتجيب لتغريداته وتبداأ يف اإجراء حمادثة معه.
وهناك ميزة اأخرى ميكن طرحها م�شتقبال وهي تغريدات »ice breaker«، والتي من 
�شوؤال  اإ�شافة  تتيح  حيث  حمدد،  مو�شوع  حول  حمادثة  بدء  يف  ت�شاعد  اأن  املفرت�ض 
اإىل ملفات امل�شتخدمني ال�شخ�شية حول مو�شوع يهتمون به، كطريقة لبدء حمادثة مع 
م�شتخدمني اآخرين و�شتبداأ تويرت عملية اختبار التحديث اجلديد خالل الأ�شابيع القليلة 
املقبلة، و�شيتمكن اجلميع من طلب الن�شمام اإىل الن�شخة الختبارية من التطبيق، اإل اأن 

ال�رشكة �شتختار ب�شعة اآلف يف النهاية لإجناز برناجمها التجريبي.

�إطالق �أول »micro SD« يف 
�لعامل ب�سعة 1 تري�بايت!

 »Micron« �رشكتا  aا�شتعر�شت 
بر�شلونة  يف   »Western Digital»و
خارجية  ذاكرة  بطاقة  اأول  موؤخرا، 
�شغرية من نوع »microSDXC« ب�شعة 
بطاقة  ا�شتعرا�ض  وخالل  تريابايت،   1
-MWC« معر�ض  يف   »SanDisk«

ال�رشكتني  با�شم  املتحدث  قال   ،»2019
بني  من  الأ�رشع  هي  البطاقة  هذه  اإن 
املطروحة  ال�شغرية  الذاكرة  بطاقات 
حاليا، ف�رشعة قراءة البيانات فيها ت�شل 

اإىل 160 ميغابايت/ ثانية.
كما تتميز »SanDisk« مبقاومتها للماء 
التفاوت  حتمل  على  وقدرتها  والغبار، 
يجعلها  ما  احلرارة،  درجات  يف  الكبري 
منا�شبة لال�شتخدام يف خمتلف الأجهزة 
الإلكرتونية كالهواتف والكامريات، ومن 
املتوقع اأن يزيد �شعر هذه البطاقة عن 
الن�شخة  �شعر  �شيكون  فيما  دولر،   400
غيغابايت،   512 ب�شعة  منها  الرخي�شة 

نحو 200 دولر.

�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.

»Meizu« ت�سجل 
بر�ءة �خرت�ع جديدة

الإلكرتونيات  �شناعة  عمالق  �شجل 
تتعلق  اخرتاع  براءة   »Meizu« ال�شينية 
بتقنية جديدة للهواتف الذكية وذكر موقع 
GizChina ال�شهري اأن »براءة الخرتاع 
الفائت  العام   Meizu بها  تقدمت  التي 
بتقنية  تتعلق  موؤخرا،  عنها  و�رشحت 

الأ�شابع  ب�شمات  ما�شح  لدمج  جديدة 
من  حيث  الذكي،  الهاتف  �شا�شة  حتت 
زر  مكان  املا�شح  يو�شع  اأن  املفرت�ض 
لي�شتخدم  ال�شا�شة،  اأ�شفل   Home
لقفل الهاتف وحتى اإمتام عمليات الدفع 

الإلكرتوين«.

الب�شمات  ما�شح  دمج  ميزة  اأن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  الهاتف  �شا�شة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هواتف �رشكة  تظهر يف  اأن  املنتظر  من 
�شتطرح  التي   »2S  Mi MIX« �شاومي 

قريبا.



��ضمنو�حماية �أمثل حلياتكم 
�لرقميةمعا حلل �جلديد

 Kaspersky 
 Internet
 Security"

Ooredooلـ
•حل متوفرعلى�ل�ضفحة: 

choof.ooredoo.dz
حلماية  املوجه  احلل  عرفه  الذي  النجاح  بعد 
احلياة الرقمية للأطفال، تطلقOoredoo  حلها 
 »KasperskyInternet Security« اجلديد 
ل�ضمان حماية اأف�ضل للحياة الرقمية لزبائنها مع 
العديد من املزايا العملية. اأكرث من جمرد نظام 
 Kasperskyحل للفريو�ضات،ي�ضمن  م�ضاد 
للبيانات  �ضاملة  Internet Security  حماية 
للهوية  متقدمة  حماية  ذلك:  ال�ضخ�ضية،مبايف 
وحدة  اإىل  بالإ�ضافة  عربالإنرتنت  والأن�ضطة 
خا�ضة لت�ضيري الهواتف النقالة امل�رسوقة)توقيف 
حتديد  بعد،  عن  البيانات  النقال،حذف  الهاتف 
موقع الهاتف النقال،اإلخ.(  وذلك على جميع اأنواع 
)PC / MAC(،والهواتف  الكمبيوتر  الأجهزة: 
نظامي حتت  التي    الرقمية  واللوحات  الذكية 

AndroidوiOS. تقرتحOoredooهذا احلل 
ثلثية  خمتلفة:  �ضيغ  بثلث  املبتكراجلديد 
و�ضنوية،  اأ�ضهر(  )�ضتة  �ضدا�ضية  اأ�ضهر(،  )ثلثة 
على  فقط،�ضاحلة  دج  ابتداءمن1249  وذلك 
 « حلي  من  لل�ضتفادة  ُمت�ضلة،  اأجهزة  ثلثة 
 Kaspersky»»و  »Kaspersky Safe Kids
العامل  طّورت  Internet Securityالتي 
اإىل  الولوج  فقط  اجلزائر،ينبغي  يف  الرقمي 
عربالربط    choof.ooredoo.dz �ضفحة 
ال�ضيغ  لـOoredoo،واختياراإحدى  بالأنرتنت 
 Kaspersky  « اإطلق  خلل  من  املقرتحة. 
 Ooredoo »،ترافق   Internet Security
لهم  ت�ضمن  فعالة  حلول  عليهم  مقرتحة  زبائنها 

حماية اأمثل لبياناتهم ال�ضخ�ضية.

اأحد  لن�ضاط  ا�ضتغلل  جاءت  العملية 
دائرة عني  املنحدر من  ال�ضبكة  عنا�رس 
والذي  العمر  من  الثلثني  يف  الذهب 
تبني  انه قام بت�ضجيل عدة مركبات على 
م�ضتوى م�ضلحة  حترك ال�ضيارات ببلدية 
عني الذهب م�ضكوك يف �ضحة وثائقها ، 
وبالتدقيق يف ملفات  املركبات املودعة 
مزورا  قاعديا   ملفا   16 اكت�ضاف  مت 
الأنواع   خمتلف  من  مركبة  ب16  خا�ص 
كلها مهربة من اأوروبا بطريقة م�ضبوهة ، 
التحقيقات مكنت من توقيف 13 عن�رسا 
وليات  عدو  من  ينحدرون   ال�ضبكة  من 
 ، غليزان   ، ،وهران  تيارت  غرار  على 
�ضلف، مع�ضكر  ، تيبازة ، الأغواط وحتى 
من باتنة ، هذا وبعد التحقيق مع امل�ضتبه 

فيهم  مت اإحالتهم  على قا�ضي التحقيق 
اأمر بو�ضعهم  لدى حمكمة ال�ضوقر الذي 
انتظار  يف  الق�ضائية   الرقابة  رهن 
روؤو�ص  عن  والبحث  التحقيق  ا�ضتكمال 
هذه ال�ضبكة واأكرث من 10 �ضيارات مزورة 

القيد التي مت حجز وثائقها ، للتذكري اأنه 
مت حجز العديد من ال�ضبكات التي تتاجر 
بطريقة  تهرب  التي  املركبات  هذه  يف 
اجلزائر  اإىل  الغرب  موانئ  عرب  ذكية 

وتزوير ملفاتها القاعدية .

 حممد بن تر�ر

�لعملية  تكللت بتوقيف 13 عن�ضر� وحجز  06 مركبات يف تيارت 

�لإطاحة ب�سبكة دولية لتهريب �ل�سيار�ت �مل�سروقة من �أوروبا 
متكنت عنا�ضر �ل�ضرطة �لق�ضائية لأمن د�ئرة عني �لذهب جنوب تيارت من �لإطاحة ب�ضبكة دولية لتهريب �ل�ضيار�ت  �مل�ضروقة من ��ضبانيا عرب موريتانيا  وميناء م�ضتغامن وتزويرملفاتها �لقاعدة 

،وتوقيف 13 عن�ضر� منها ينحدرون من خمتلف وليات غرب �لوطن بالإ�ضافة �إىل حجز 06 مركبات مزورة و13 بطاقة رمادية و13 ت�ضريح بالبيع مزورين .

بف�ضل خدمة 
»فليك�ضي نت« جلازي

�ساركو� ر�سيدكم 
من �لإنرتنت 

    

خدمته  جازي  النقال  الهاتف  متعامل  يطلق 

 »FLEXYNET« نت«  »فليك�ضي  اجلديدة 

التي متكن امل�ضرتكني من م�ضاركة ر�ضيدهم 

من الإنرتنت مع جميع الأقارب و الأ�ضدقاء 

جازي،  �رسيحة  من  انطلقا  بحرية  بكل 

نوعها  من  الأوىل  هي  نت«  »فليك�ص  خدمة 

توفر  مبتكرة  خدمة  هي  و  اجلزائر  يف 

من  اأحجام  نقل  اإمكانية  اخلوا�ص  للزبائن 

النرتنت من خطهم اىل خطوط اأقاربهم  اأو 

طريق  عن  اأو  جازي  تطبيق  عرب  اأ�ضدقائهم 
ت�ضكيل *#707.

 توفر خدمة فليك�ضي نت ثلثاأحجام خمتلفة 

من النرتنت 100 ميغا بايت ،و 200 ميغابايت 

نقل  ر�ضوم  دفع  مقابل  بايت  ميغا   500 ،و 

 50 و  دينارا   40 و  دينارا   30 بقيمة  الر�ضيد 

دينارا على التوايل، والتي هي يتم اقتطاعها 

الدفع  مل�ضرتكي  ال�ضحن  اإعادة  ح�ضاب  من 

ال�ضهرية  الفاتورة  على  وحتميلها  امل�ضبق 

اخلدمة  تخ�ضع  ل  البعدي.  الدفع  مل�ضرتكي 

اإىل حد يف عدد العمليات حيث ميكن للزبون 

اأن يقوم بالعملية عدة مرات ح�ضب رغبته. و 

يبقى اأن جميع الأحجام املنقولة لها �ضلحية 

24 �ضاعة، مما ي�ضمح للم�ضتفيد بالدخول اىل 

النرتنت و ت�ضفح املواقع التي يحتاجها بكل 
حرية.

على ر�أ�ضهم بورقعة ، بن بيتور ، رحابي ، رخيلة 

جماهدون ووزر�ء �سابقون يقفون مع �حلر�ك �ل�سعبي

�أكرب ور�سة يف �لتاريخ لإز�لة �إ�سعاعات نووية

غليز�ن

تفكيك �سبكة وحجز 01 كلغ من �ملخدر�ت

حادث حمطة �ل�ضكك �حلديدية بالقاهرة

عمل بطويل ل�ساب �أنقذ 4 �أ�سخا�ص 

�لبطولة �لت�ضفوية لل�ضطرجن لأعو�ن �ل�ضرطة ب�ضيدي بلعبا�س

م�ساركة 121 متناف�سا ومتناف�سة من 12 مديرية �أمن  

�لعفو �لدولية 

هناك �نتهاكات ف�سيعة حلقوق �لن�سان يف �ل�سعودية  

ال�ضخ�ضيات  و  املجاهدين  بع�ص  وجه   
خل�رس  املجاهد  راأ�ضهم  على  ال�ضيا�ضية 
بيتور  بن  اأحمد  احلكومة  رئي�ص  ،و  بورقعة 
بخ�ضو�ص  اجلزائري  ال�ضعب  اإىل  بيانا 
احلراك ال�ضعبي اّلأخري، الذي �ضهدته اأغلب 

املدن اجلزائرية .
وجاء يف البيان الذي تلقت " الو�ضط " ن�ضخة 
منه " نحيي النتفا�ضة ال�ضعبية ال�ضلمية التي 
املنتف�ضني  املدن،ومطالبة  اأغلب  �ضهدتها 

مع  بالقطيعة  تعجل  �ضيا�ضية  بتغيريات 
النظام الذي برهن و�ضوله اإىل حالة اإفل�ص 
حقيقية . وحمل املوقعون على هذا البيان 
اآلت  عما  امل�ضوؤولية  ال�ضيا�ضية  ال�ضلطة 
متييع  يف  ا�ضتثماراها  ب�ضبب  الأو�ضاع  اإليه 
الو�ضائط  ال�ضيا�ضية و تك�ضري كل  املمار�ضة 
التي ميكن اأن توؤطر املجتمع اأو تعرب تعبريا 
�ضادقا عن طموحاته و تطلعاته ،كما اأ�ضاد 
و  العايل  بالوعي  البيان  على  املوقعون 

الن�ضج الكبري ل�ضباب اجلزائر وعموم فئاته 
مواجهة  متطلبات  مع  التعاطي  يف  ال�ضعبية 
الظرف احل�ضا�ص ،كما نا�ضدوا كل التيارات 
الفكرية و ال�ضيا�ضية و احلزبية اإبقاء حراك 
حماولت  عن  بعيدا  ال�ضعبية  النتفا�ضة 
طبيعته  على  حفاظا  ال�ضتغلل  و  الحتواء 

ال�ضعبية اجلامعة
و من بني املوقعني على هذا البيان كل من 
احلكومة  رئي�ص   ، بورقعة  املجاهد خل�رس 

ال�ضابق اأحمد بن بيتور، الوزير ال�ضابق عبد 
�ضام  اإطار  بوخطة  ،حممد  رحابي  العزيز 
رخيلة  ،عامر  ،موؤرخ  فراد  ارزقي  ،حممد 
جامعي  اأ�ضتاذ  رزاقي  العايل  عبد   ، باحث 
بن  ، حيدر  اجتماعي  باحث  ،نا�رس جابي  
دريهم باحث اجتماعي ، ر�ضيد ولد بو�ضيافة 
باحث اجتماعي ،فاحت بو�ضنان حماّم، حممد 

�ضلطاين اإعلمي.
ع�ضام بوربيع  

للطاقة  طوكيو  اأو  تيبكو  �رسكة  بداأت 
حمطة  عن  امل�ضوؤولة  الكهربائية 
بت�ضغيل  املنكوبة  النووية  فوكو�ضيما 
م�ضبار خا�ص ل�ضحب ركام الوقود النووي 
لتفقد  ناجحة  عملية  اأول  يف  املن�ضهر 
منذ  املفاعلت  قاع  يف  امل�ضع  احلطام 
األفني  عام  وت�ضونامي  لزلزال  تعر�ضها 

تنفيذ  للب�رس  ميكن  ول  ع�رس.  واأحد 
وم�ضتويات  احلرارة  ب�ضبب  املهمة  هذه 
الإ�ضعاع املرتفعة وب�ضكل خطري يف قلب 
الكهرباء  مولدات  وكانت  املفاعلت. 
املفاعلت  هذه  تربيد  عن  امل�ضوؤولة 
مياه  يف  غرقت  قد  الطوارئ  حالت  يف 
الت�ضونامي فتوقف نظام التربيد وارتفعت 

درجة حرارة الوقود وان�ضهر م�ضبباً تلوثاً 
اإ�ضعاعيا كاد اأن ي�ضبح كارثة عاملية لول 

جناح اليابان يف احتوائه.
حمطة  يف  واحد  رقم  املفاعل  وانفجر 
تراكم  ب�ضبب  النووية  فوكو�ضيما 
اأجهزة  توقفت  عندما  فيه  الهيدروجني 
التربيد نتيجة انغمارها مبياه الت�ضونامي 

عمليات  طبعاً  الزلزال،  ح�ضل  عندما 
النووي  الوقود  من  والتخل�ص  الرتميم 
ت�ضتغرق  املفاعل  هذا  داخل  املن�ضهر 
اأن  يعني  هذا  �ضنة  اأربعني  الأقل  على 
توؤثر  والتي  والنووية  ال�ضارة  الإ�ضعاعات 
ولكن  ت�ضتمر  �ضوف  ال�ضحة  على  �ضلباً 

بن�ضبة اأقل.

م�ضالح  اإىل  وردت  معلومات  على  بناءا 
 05 وجود  مفادها  غليزان  ولية  امن 
اأ�ضخا�ص يقومون ببيع وترويج املخدرات 
يف الو�ضط ال�ضباين وعليه مت اإعداد خطة 
حمكمة ليتم توقيفهم وعند تفتي�ضهم عرث 
املخدرات  من  كلغ   01 يقارب  ما  على 

اإجراء  ملف  اأجنز  الهندي(  القنب  )راتنج 
تقدميهم  و  فيهم  امل�ضتبه  �ضد  ق�ضائي 
اأمام العدالة اأين اأودعوا احلب�ص عن تهمة 
الهندي(  القنب  )راتنج  املخدرات  حيازة 

لغر�ص البيع.
ق  م

ال�ضكك  حمطة  داخل  م�رسي  �ضاب  قام 
كبري  بطويل  بعمل  م�رس،  يف  احلديدية 
 25 مقتل  اإىل  اأدى  الذي  احلادث  خلل 
اآخرين وخلل فيديو  �ضخ�ضا واإ�ضابة 40 
ح�ضلت عليه RT، وتعذر ن�رسه مل�ضاهده 
من  مواطنني   4 ال�ضاب  اأنقذ  القا�ضية 
الحرتاق با�ضتخدام املياه، عقب اإ�ضابتهم 
يف النفجار الذي وقع �ضباح اليوم، وظهر 

من  بوعاء  مم�ضكا  الفيديو  يف  ال�ضاب 
يف   امل�ضتعلة  النار  باإطفاء  ويقوم  املياه، 

جمموعة من الأ�ضخا�ص. 
الفتاح  عبد  امل�رسي  الرئي�ص  وكان 
توجيهاتي  »اأ�ضدرت  قال:  قد  ال�ضي�ضي، 
احلادث  الفوري ملوقع  بالتوجه  للحكومة 
اإجراء  بعد  فيه،  املت�ضببني  وحما�ضبة 

التحقيقات اللزمة، ورعاية امل�ضابني«.

�ضهدت املدر�ضة اجلهوية لكرة القدم ب�ضيدي 
البطولة  فعاليات  اأم�ص  اأول  نهار  بلعبا�ص 
لفائدة  لل�ضطرجن   الفكرية  للريا�ضة  اجلهوية 
التي  البطولة  هذه   . الغرب   �رسطة  اأعون 
التي  الوطنية  للبطولة  اأولية  ت�ضفيات  تعد 
عليها  اأ�رسف  املقبل   ماي  �ضهر  �ضتنطلق 
الن�ضاط  لل�ضحة  اجلهوية  امل�ضلحة  رئي�ص 
رئي�ص  رفقة  للغرب  والريا�ضات  الجتماعي 

اأمن ولية �ضيدي بلعبا�ص بح�ضور اإطارات اأمن 
وليات الناحية الغربية  التي عرفت  م�ضاركة  
ممثلني  ومتناف�ضة  متناف�ص   121 يناهز  ما 
للوطن   الغربية  اجلهة  من  ولية  ل12ع�رس 
الفوز  على  ايام   03 طيلة  �ضيتناف�ضون  والذين 
البطولة  اىل  التاأهل  ل�ضمان  الوىل   باملراتب 

الوطنية املقرر تنظيمها �ضهر ماي املقبل.
 حممد بن تر�ر

حاد  ب�ضكل  الدولية”  العفو  “منظمة  انتقدت 
ال�ضعودية”، موؤكدة  اأو�ضاع حقوق الإن�ضان يف 
لنتهاكات  املعتقلت  النا�ضطات  تعر�ص 

ج�ضيمة داخل �ضجون الريا�ص 
تقريرها  ويف  احلقوقية  الدولية  املنظمة 
احلقوقيات  “النا�ضطات  اإن  قالت  ال�ضنوي، 
ال�ضتجواب  اأثناء  تعر�ضن  ذهبان  �ضجن  يف 
وبينت  اجلن�ضي”  والتحر�ص  للتعذيب 
ب”ال�ضعودية”  احلقوقيني  اأن  “اأمن�ضتي” 

عقوبات  يق�ضون  اأو  الحتجاز  رهن  الآن  هم 
م�ضتنكرة  الفرار،  اإىل  ا�ضطروا  اأو  بال�ضجن 
املدين،  املجتمع  على  املفرو�ضة  القيود 
ال�ضحايف جمال خا�ضقجي  اأن اغتيال  معتربة 
بدول  املحا�ضبة  غياب  على  �ضاطع  مثال 
التحالف  اأّن  اإىل  لفتت  كما  الأو�ضط.  ال�رسق 
الذي تقوده ال�ضعودية يف اليمن ارتكب جرائم 
حرب وانتهاكات ج�ضيمة للقانون الدويل خلل 

حملته الع�ضكرية امل�ضتمرة يف اليمن.
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غرد�ية

�سالون للمنتجات 
�ملحلية قريبا 

�ضالون  غرداية  ولية  �ضتحت�ضن 
للمنتجات املحلية يومي 2 و3 مار�ص 
القادم حتت �ضعار« غرداية - ت�ضدير« 
، ح�ضبما علم اأم�ص الأربعاء من غرفة 
»ميزاب«وتهدف  ال�ضناعة  و  التجارة 
التي  القت�ضادية  التظاهرة  هذه 
التجارة  مديرية  مع  بالتن�ضيق  �ضتنظم 

اإىل 
ت�ضهده  الذي  التطور  وتدعيم  مرافقة 
اأو�ضح  مثلما   ، املحلية  املوؤ�ض�ضات 
منها  يتوخى  كما  الغرفة   مدير 
مهنيي  و  املوؤ�ض�ضات  م�ضريي  ت�ضجيع 
ال�ضناعات  و  ال�ضناعة  قطاعات 
بالولية لقتحام  الفلحة  و  التقليدية 
دائما  ن�ضاطا  جعله  و  الت�ضدير  عامل 
حدة  من  التقلي�ص  بهدف  منتظما  و 
ال�ضترياد  بني  احلا�ضل  الختلل 
م�ضطفى  ذكر  ملا  وفقا   ، والت�ضدير 
جنار  وي�ضكل هذا املوعد اأي�ضا فر�ضة 
للموؤ�ض�ضات املحلية لإبراز اإمكانياتهم 
يف جمال الت�ضدير و حت�ضني قدراتهم 
و  امل�ضنعة  منتجاتهم  دخول  وت�ضهيل 
 ، اخلارجية  الأ�ضواق  نحو  الزراعية 

ا�ضتنادا للمتحدث .
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