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يف بيان لها تلقت ال��صط ن�صخة منه

جمعية البوزجاين 
تتوقع الثنني القادم 

الفاحت من رم�سان

وزير املالية ل�كال و املدير ال�صابق لالأمن الهامل

روؤو�س كبرية متثل اأمام العدالة
ال�صركات النفطية ب�رقلة  

  مطالب بالتحقيق يف ال�سفقات
 و التوظيف امل�سبوه 

اختري له ي�م 4 ماي املقبل 

 تن�سيب املجل�س الوطني
 لرتقية ال�سادرات 
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ت/ب�ص
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ك�سف امل�ساركون  يف اليوم التح�س�سي  حول اإنتاج زيت الزيتون  بوالية 
تلم�سان عن ظهور  اأ�سجار من الزيتون  تنتج زيتونا يخلف زيتا يتجمد 
االأ�سواق  الذي ظهر موؤخرا يف  الطبيعية  الزيتون  للعوامل  بعد عر�سه 
والتي  اال�ستثنائية  النوعية  ذات  الزيتون  اأ�سجار  بع�ض  غر�سات  ب�سبب 
ي�ستبه اأن بع�ض الفالحني جلبوها من املغرب وهي عبارة عن اأ�سجار 
�سلبا  وتوؤثر  املواطن  �سحة  على  خطرا  زيتها  ت�سكل  هجينة  قد 
املوجودة على  ال25  الزيتون  معا�رص  تنتجها  التي  الزيت  على  نوعية 

م�ستوى تراب والية تلم�سان .
هذا واأ�سار امل�ساركون مبعية  مدير امل�سالح الفالحية لوالية تلم�سان 
يا�رص حممد  يف جل�سة عمل على م�ستوى املديرية بح�سور جمعية زيت 
الزيتون املتكونة من 20 م�سرتك  لدرا�سة امل�ساكل  التي يواجهها  منتجو 
زيت الزيتون ،اأن اأهم  التحديات وامل�ساكل التي تواجهها تلم�سان التي 
من  النوع  هذا  الزيتون  هو  لزيت  املنتجة  الواليات  اهم  اإحدى  تعد 
الزيتون  الذي يعترب زيته غري مطابق  ملحتوى الزيت الطبيعي والذي 
خطر  اأي  لتفادي  املعا�رص  يف  وطحنه  زراعته  اإزالته  ومنع  ي�ستوجب 

حمتمل على �سحة املواطن مع �رصورة العمل على  احلفاظ على زيتون 
املنطقة باالإ�سافة للعمل على تطوير �سعبة الزيتون و زيت الزيتون .

م.ب

احتجاجات بعدة بلديات  يف تلم�سان   
 تعي�ض اأغلب املجال�ض البلدية لوالية تلم�سان على 

وقع االحتجاجات  للمطالبة برحيل روؤ�ساء البلديات 

واملنتخبني  الذين حملهم  ال�سكان  م�سوؤولية الو�سعية املزرية 

التي يعي�سها ال�سكان ، معتربين اإياهم جزء من النظام ال�سابق 

الذي ي�ستوجب اجتثاثه من جذوره  ب�سفته م�سدر م�ساكلهم ، 

حيث حتول احلراك من  �سبغته الوطنية اإىل  �سيغة حملية .

ففي اجلهة ال�رصقية للوالية  اأقدم نهار  اأم�ض الع�رصات من 

�سكان بلدية  الوادي خل�رص)وادي ال�سويل (  التابعة لدائرة 

اأوالد ميمون   25 كلم �رصق تلم�سان على غلق مقر البلدية 

ملطالبة رئي�سها بالرحيل حمملني اإياه امل�سوؤولية كاملة  يف  

نق�ض التنمية  التي تعي�سها املنطقة ، خا�سة يف ظل ال�رصاع 

الداخلي للمجل�ض بعد اإقدام  09 اأع�ساء من اأ�سل 13 عن�رصا  

مكونا للمجل�ض البلدي على �سحب الثقة من  رئي�ض البلدية 

املنتمي اىل  حزب الكرامة  حمملني اإياه م�ساكل البلدية بفعل 

غياب لغة احلوار وكذا  ال�سجار الدائم مع اأع�ساء املجل�ض 

ونوابه   والتي و�سلت اإىل اأروقة املحاكم باأوالد ميمون  االأمر 

الذي عفن الو�سع بهذه البلدية النائية ، هذا وح�سب ال�سكان 

املحتجني املدعمني باالأع�ساء  ال�ساحبني للثقة  الذين اأكدوا 

اأن رئي�ض البلدية  ال ي�ساورهم وي�ستفزهم ويدخل معهم يف 

م�ساحنات مبجرد اأن يطرحوا عليه م�ساكل ال�سكان اأو حال 

مل�سكل وي�سل به االأمر اإىل ال�سب وال�ستم ما جعل نائبان 

من املجل�ض يقدمان �سكوى �سده اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة اأوالد ميمون ، هذا وقد حملت ر�سالة �سحب 

الثقة املوجهة اإىل  وايل والية تلم�سان  عن طريق رئي�ض 
الدائرة   تهما ثقيلة  للمري .

م.ب

�سجرة زيتون غريبة تهدد ال�سحة العامة

خبر في 
صورة

�سبط متلب�س� ب�إتالف م�ستندات مبكتبه ليال

الأمن يوقف املدير العام مليناء م�ستغامن 

معيزة يعتزل الكرة امل�ستديرة

و�سع الالعب الدويل ال�سابق عادل معيزة حدا ملمار�سته لعبة كرة 
القدم بعدما اأعلن عن اعتزال اللعب نهائيا بنهاية املو�سم الكروي 
اجلاري وهو يبلغ 36 عاما، حيث �سيتوقف معيزة عن اللعب بعدما 
مار�ض اللعبة على مدار االأعوام ال�سابقة وحمل األوان عدة فرق يف 

�سورة احتاد عنابة ووفاق �سطيف.

مدافعو اخل�سر يتاألقون 
يف الدوريات الأوروبية

تاألق مدافعو املنتخب الوطني رفقة اأنديتهم النا�سطة يف الدوريات االأوروبية، 
اأمام املرمى، حيث  لديهم  التي كانت  الفعالية  واأثاروا االهتمام من خالل 
كان الالعب يو�سف عطال جنما فوق العادة خالل املباراة التي جمعت ناديه 
ني�ض وغانغان وهو الذي جنح يف ت�سجيل ثالثة اأهداف كاملة يف اللقاء، اإىل 
جانب رامي بن �سبعيني الذي كان متاألقا يف مباراة كا�ض فرن�سا اأمام باري�ض 
�سان جرمان وتوج على ح�سابه باللقب م�سجال ركلة ترجيحية، بينما التحق 
بالركب املدافع املخ�رصم رفيق حلي�ض والذي كان وقع هدفا بدوره ل�سالح 

ناديه موريريني�ض �سمن الدوري الربتغايل.

اأم�ض، م�سالح  اأول  ليلة  متكنت 
التحري  و  البحث  فرقة 
والية  الأمن  الق�سائية  لل�رصطة 
للميناء  العام  م�ستغامن، املدير 
و  ميزق  هو  و  مبكتبه  »ر.ب« 
من  جمموعة  اإخفاء  يحاول 
و�سفت  امل�ستندات  و  الوثائق 

باخلطرية .
و ك�سف م�سدر اأمني ل«الو�سط« 
بعد  متت  التوقيف  عملية  اأن 
عن  مو�سعة  و حتريات  مراقبة 
للم�سوؤول  امل�سبوهة  االأعمال 
�سابق الذكر، انتهت بتوقيفه يف 
حدود ال�ساعة الثامنة و الن�سف 
ليال، و هو متلب�ض مبكتبه مبيناء 

م�ستغامن.
تاأتي  املدير  توقيف  عملية 
االحتجاجات  من  جملة  بعد 
العمال  ع�رصات  �سنها  التي 

 5 منذ  بامليناء،  االإطارات  و 
برحيله  للمطالبة  متتالية  اأيام 
ت�سيريه  �سوء  على  حما�سبته  و 
تورطه  بك�سف  مرورا  للميناء 
يف ق�سايا ف�ساد كبرية و تبديد 

للمال العام.
العملية متت يف حدود ال�ساعة 
بعدما  ليال،  والن�سف  الثامنة 
م�سالح  امليناء  يف  عمال  اأبلغ 
مكتب  يف  يحدث  مبا  االأمن 
املدير ريا�ض بوجلويحة، الذي 
حمل  اأيام،  خم�سة  منذ  يوجد 
طرف  من  كبرية  احتجاجات 
يطالبون  الذين  امليناء،  عمال 
رف�سوا  و  وحما�سبته،  بتنحيته 
»�سريبور«  جمموعة  مويف  لقاء 
الذين  العا�سمة  الوافدين 
توقيف  ال�سبل  بكل  حاولوا 
الو�سول  و  العمال  اإ�رصاب 

الأر�سية حوار .
  جدير بالذكر، اأن مدير ميناء 
بطرد  اأمر  م�ستغامن  والية 
الإتهامهم  النقابيني  من  خم�سة 
بت�رصيب معلومات عن ف�سيحة 
العام  االأمني  اإبن  ا�ستفادة 
لالأفالن عمار �سعداين  ال�سابق 
امتيازات  و  اأر�سية  قطعة  من 
ال�سنة  خالل  الوالية  بذات 
النقابيني  اأن  املا�سية،  حيث 
اأنف�سهم  بال  وجدوا  اخلم�سة 
عمل و معزولني من قبل الرئي�ض 
م�ستغامن،  مليناء  العام  املدير 
يتم  اأن  املفرو�ض  من  كان  و 
وقوفهم  اأمام جلنة االن�سباط، 
لكنهم تعر�سوا للطرد التع�سفي 
قانون  اإحرتام  دون  حقهم  يف 

عالقات العمل. 
اأ.ب

االأمن الوالئي بتيب�زة

 تن�سيب العميد الأول لل�سرطة بلحمري عمر رئي�سا
بلحمري  تن�سيب  االثنني  اأم�ض  مت 
رئي�سا   ، اأول  �رصطة  عميد  عمر 
بالنيابة  تيبازة  والية  الأمن  جديدا 
لل�رصطة  االأول  للعميد  خلفا 
من  علم  ما  ح�سب  درياد  اأر�سالن 

م�سادر اأمنية.
عمر  تن�سيب  عملية  متت  و 
بالنيابة  جديدا  رئي�سا  بلحمري 
اجلهوي  املتف�ض  اإ�رصاف  حتت 
ال�رصطة  مراقب  الو�سط  ل�رصطة 

والية  امن  مبقر  م�سطفى  بلعيني 
تيبازة، ح�سب ذات امل�سادر.

ملرا�سلة  تنفيذا  التن�سيب  ياأتي  و 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
مهام  باإنهاء  تق�سي  اأم�ض  بوم 

عميد اأول لل�رصطة اأر�سالن درياد 
الوالئية  املديرية  راأ�ض  على  من 
�سغل  بتيبازة حيث  الوطني  لالأمن 
املن�سب بالنيابة منذ �سهر جويلية  

2018، ح�سب امل�سادر
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ال�صديق �صهاب ي�صرح:

 ل مكانة لأويحي يف امل�سهد ال�سيا�سي
.        ن�صتبعد تقدمي الأرندي ملر�صح للرئا�صيات

جدد �صديق �صهاب مهاجمته لالأمني العام لالأرندي �صديق �صهاب، قائال اإنه ل ميكن تاأييده وال�صعب كله يرف�صه، يف حني ا�صتبعد دخول الأرندي مبر�صح 
للرئا�صيات التي قال اإنه يف�صل اأن تنظم قريبا، باملقابل اعترب قرارات رئي�س الأركان باأنها داعمة للحراك.

�صارة بومعزة

التجمع  حزب  يف  القيادي  دافع 
الوطني الدميقراطي �شديق �شهاب، 
اأم�س، خالل حلوله �شيفا على منتدى 
»لو كوريي«، على حزبه، قائال اأنه ال 
ال�شعب  مطالب  باأن  اجلزم  ميكن 
بقاء  رف�س  يف  تتمثل  االأ�شا�شية 
قائال  ال�شيا�شية،  احلياة  يف  االأرندي 
اأن القرار النهائي الذي يوؤكد اأو ينفي 
امل�شريات  يف  املتداولة  ال�شعارات 
بني  ومن  االنتخابات،  �شناديق  هو 
ذلك رحيل اأحزاب املواالة ووجوهه 
من عدمها على غرار بع�س املطالب 
الفئوية االأخرى، م�شددا على �رضورة 
احلقيقية  املطالب  عند  الوقوف 
ال�شعب  اإن  قال  التي  للجزائريني، 
والعدالة  القانون  دولة  يف  حددها 
تعليمية  منظومة  واحلق يف  للجميع، 

والتنمية  وال�شغل  جيدة،  و�شحية 
مطالب  اإنها  قائال  واحلريات، 
ت�شرتك فيها جميع ال�شعوب بالعامل، 
املرحلية  املطالب  اإىل جتنب  داعيا 
التي قد تدخل يف ت�شفية احل�شابات 

القدمية.
العام  االأمني  من  موقفه  وبخ�شو�س 
اأويحيى، قال �شهاب  اأحمد  لالأرندي 
كاأمني  اأويحيى  تاأييد  ميكننا  »ال  اإنه 
يرف�شه،  كله  وال�شعب  لالأرندي  عام 
�شوب  لل�شهام  توجيهنا  عدم  اأما 
رئي�س  فهو  �شالح  بن  القادر  عبد 
اعتبار  على  لي�س  الدولة  ملجل�س 
االأرندي، بل الأنه كان رئي�س  اأنه من 
الرئا�شي،  الثلث  عن  االأمة  جمل�س 
بن  تنحي  ح�شم  احلالة  هذه  ويف 
لي�س  ال�شيا�شية  ال�شاحة  من  �شالح 
فقط،  االأرندي  منا�شلي  بيد  ق�شية 
اأويحيى«،  اأحمد  حالة  عك�س  على 

خا�شة اأن العالقة بني الطرفني بلغت 
مرحلة جد حرجة من تبادل ل�شحب 
عرف  بعدما  بينهما  فيما  الثقة 
على  ثابتة  عالقة  من  �شابقا  عنهما 
توقيت  اأرجع  �شنوات، يف حني  مدار 
تهجمه اأو انقالبه على اأويحيى، رغم 
مبقولة  �شنة  لع�رضين  له  مالزمته 
كل  ولي�س  يقال  يعرف  ما  كل  »لي�س 
ما يقال جاء وقته، ولي�س كل ما جاء 

وقته جاء اأهله«.
واأن  �شبق  التي  الرئا�شيات  حول  اأما 
جويلية،   4 يف  الدولة  رئي�س  حددها 
اأنه  االأرندي  عن  النائب  فقال 
اأقرب  يف  االنتخابات  اإجراء  يف�شل 
ال�شعب  ي�شتطيع  حتى  ممكن،  وقت 
احلراك  يف  خرج  الذي  اجلزائري 
معتربا  بحرية،  ممثليه  يختار  اأن 
باأو�شاعه  ميكنه  ال  االأرندي  باأن 
احلزب  عن  مر�شح  تقدمي  احلالية 

يف  مفيدا  جويلية،   4 رئا�شيات  يف 
اإمكانية  حول  �شوؤال  على  جوابه 
 4 بانتخابات  بفعالية  االأرندي  حلاق 
ال  االآن  حلد  باأنه”  املقبل،  جويلية 
ميكن اأن اأحتدث عن تقدمي االأرندي 
ي�شتطيع ذلك”،  اأتوقع  ملر�شحه، وال 
متوقع  اإمكانية  بخ�شو�س  م�شيفا 
االأرندي م�شتقبال يف املعار�شة، علق 
�شديق باأنه “نحن نحرتم االنتخابات 
كاآلية للدميقراطية، واالقرتاع ال�رضي 
هو من �شيحدد متوقعنا م�شتقبال يف 
بعد  اجلزائرية،  ال�شيا�شية  اخلارطة 
فيه  خرج  الذي  ال�شعبي  احلراك 
ون�شف  �شهرين  منذ  اجلزائريون 

لتغيري النظام”.
�شهاب  �شديق  اأ�شاد  ثانية  جهة  من 
برئي�س االأركان قايد �شالح، قائال اأن 
كل قراراته ايجابية منذ بداية احلراك 
كل  تتجاوب  كانت  وباأنها  ال�شعبي، 

اإىل ت�شهيل  مرة مع احلراك وتهدف 
وخدمته.  ملطالبه  احللول  اإيجاد 
كما علق على التوقيفات التي م�شت 
ومن  االأعمال،  رجال  من  العديد 
املرتقب اأن تبلغ م�شوؤولني �شامني 
يف الدولة �شابقا، مفيدا باأن “�شلك 
حتى  ذهبية  فر�شة  اأمام  الق�شاء 

اأ�شخا�س  واعتقال  نهائيا،  يتحرر 
ذلك،  يوؤكد  الطابوهات  من  كانوا 
حتمل  اجلزائرية  العدالة  وعلى 
بكل  امللفات  ومعاجلة  امل�شوؤولية 
تطبيق  وكذا  و�شدق،  مو�شوعية 
و�شمان  انقطاع  بدون  القانون 

حقوق اجلميع.

وزير املالية لوكال و املدير ال�صابق لالأمن الهامل

روؤو�س كبرية متثل اأمام العدالة

املالية   وزير  لوكال  حممد  مثل 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  اأم�س 
بالعا�شمة  احممد  �شيدي  حمكمة 
اإطار  يف  اأقواله  اإىل  لال�شتماع 
املال  »تبديد  ق�شايا  يف  التحقيق 

العام«.
التابعة  االأبحاث  ف�شيلة  وكانت 
وجهت  قد  الوطني  للدرك 
املا�شي  االأ�شبوع  ا�شتدعاءات 
للوزير االأول ال�شابق اأحمد اأويحيى 
حمافظ  و  احلايل  املالية  ووزير 
حممد  ال�شابق  اجلزائر  بنك 
لوكال للمثول اأمام حمكمة �شيدي 
املال  »تبديد  ق�شايا  يف  احممد 

العام وامتيازات غري م�رضوعة«.

قا�صي التحقيق  بتيبازة 
ي�صتمع للواء ال�صابق 

الهامل

العام  املدير  مثل  اليوم  نف�س  يف 
عبد  اللواء  الوطني  لالأمن  ال�شابق 
الغاين هامل  اأمام حمكمة تيبازة و 

دامت جل�شة ال�شماع قرابة 
ال�شاعتني يف اإطار حتقيق ق�شائي 
الهيئة  م�شتوى  على  حاليا  يجري 
ف�شاد،  �شبهات  حول  الق�شائية 
اللواء  كان  و    . لوحظ  ما  ح�شب 
هامل قد امتثل يف حدود ال�شاعة 
االثنني  اأم�س  �شباح  من  العا�رضة 

ل�شماع  التحقيق  قا�شي  ال�شتدعاء 
اإطار التحقيق الق�شائي  اأقواله يف 
املحكمة  م�شتوى  على  املفتوح 
يتم  ان  دون  لتيبازة  االبتدائية 
توجيه االتهام له خالل اأول جل�شة 
خالل  تتوا�شل  ان  املنتظر  �شماع 
م�شادر  ح�شب  القادمة،  االأيام 

ق�شائية.
و  مكثف  اأمني  ح�شور  و�شط  و 
دخل  كبري  اأعالمي  ا�شتقطاب 
املدير العام ال�شابق لالأمن الوطني 
اللواء هامل مبفرده دون رفقة ابنه 
حل�شور  م�شبقا  تداوله  مت  مثلما 
جل�شة �شماع اأمام قا�شي التحقيق 
بتيبازة  االبتدائية  املحكمة  لدى 
تيبازة حتقيقات  فتحت حمكمة  و 
ق�شائية ابتدائية بخ�شو�س ق�شايا 
غري  »اأن�شطة  ب  تتعلق  ف�شاد 
و  النفوذ«  »ا�شتغالل  و  م�رضوعة« 
ا�شتخدام  »�شوء  و  العقار«  »نهب 
واأج  علمته  ما  ح�شب  الوظيفة« 
�شهد  و  ق�شائية  م�شادر  من 
كثيفا  ح�شورا  املحكمة  حميط 
مناوئة  �شعارات  رددوا  للمواطنني 
العدالة  بتحقيق  مطالبة  و  للف�شاد 
فيما  الف�شاد  اأنواع  كل  مكافحة  و 
ال�رضطة  منت�شبي  من  عدد  نظم 
للتنديد  للف�شل  تعر�شوا  الذين 
تويل  فرتة  خالل  الت�شيري  ب�شوء 
اللواء هامل �شوؤون املديرية العام 

لالأمن الوطني.   

زبيدة ع�صول تدعو اجلي�س اإىل فتح حوار 

الذهاب اإىل انتخابات رئا�سية بتاريخ 4 جويلية اأمر م�ستحيل 
.        اأنا �صد متثيل احلراك ومع الذهاب اإىل مرحلة انتقالية 

من  االإحتاد  حزب  رئي�شة  دعت 
اأجل التغيري و الرقي  زبيدة ع�شول 
�شلل  الع�شكرية يف ظل  املوؤ�ش�شة 
حوار  فتح  اإىل  الدولة  موؤ�ش�شات 
ال�شيا�شية  الطبقة  جميع  مع  جاد 
و املجتمع املدين لو�شع خريطة 
املرحلة  اأهداف  حتمل  طريق 
بعدها  ليتم  مدتها  و  االنتقالية 
رئا�شية  اإ�شتحقاقات  اإىل  الذهاب 
رئي�شه  اإختيار  لل�شعب  فيها  ميكن 
لبناء  دميقراطية  و  حرية  بكل 
دولة القانون، موؤكدة  باأنه الميكن  
بتاريخ  رئا�شية  انتخابات  اإجراء 
اإ�رضاف �شخ�شية  4 جويلية حتت 
و  الهيئة  ونف�س  �شعبيا،  مرفو�شة 
على  االنتخابات  قانون  و  االإدارة 

حد قولها .
االأم�س  ع�شول   زبيدة  حتا�شت   
فروم  على  �شيفة  حلولها  عند 
املجاهد االإجابة عن ماثم تداوله 
زوجها  تويل  بخ�شو�س  موؤخرا 
يف  كونيناف،  االإخوة  عن  الدفاع 
باأنها  قال  من  كل  حتدث  حني 
ق�شايا  من  ق�شية  الأي  تاأ�ش�شت 
العدالة  اأمرت  التي  الفا�شد 
باأن هناك  باإعادة فتحها، معتربة 
تعتيم اإعالمي و �شبابية،  موؤكدة 
عن  يجب  القانون  دولة  يف  باأنه 
النائب العام تقدمي معلومات دون 
لو�شع  التحقيق   بحرية  امل�شا�س 

حد التاأويالت .
من  االإحتاد  حزب  رئي�شة  واأكدت 
اأجل التغيري باأنها مع الذهاب اإىل 
�شخ�شية  بقيادة  انتقالية  مرحلة 
رف�شها  عن  معربة   ، توافقية 
قائلة   ، احلراك  متثيل  لدعوات 
اأما �شد متثيل احلراك و لكن مع 
ترجمة مطالبه عن طريق خريطة 

طريق .
دعوة  ع�شول  زبيدة  وانتقدت 
الإعادة  للعدالة  العاجل  اجلي�س 
موؤكدة  الف�شاد،   ملفات  فتح 

تخ�شع  اأن  الميكن  العدالة  باأن 
هي  بل  ب�رضعة  لالأوامروالتعمل 
دولة  لتطبيق  بر�شا�شة  تعمل 

القانون .
ويف ذات ال�شدد طالبت املتحدثة 
ب�رضورة اإعادة النظر يف ال�شيا�شة 
العقابية ، موؤكدة باأن دولة القانون 
و  امل�شاءلة  على  تبنى  اأن  البد 
لي�س الالعقاب على حد تعبريها 
العدالة  حترك  ثمنت  حني  يف   ،
املختل�شة  االأموال  با�شرتجاع 
خللق  االقت�شادية  العجلة  الإحياء 

منا�شب ال�شغل .
تنحية  ع�شول  زبيدة  اأعابت  و 
وزو  تيزي  جامعة  مدير  و  الوايل 
داخل  مهني  فرحات  ندوة  بعد 
ذلك  معتربة  اجلامعي،  احلرم 
ردعية  عقوبات  و  اإداري  قمع 
�رضورة  اإىل  داعية   ، فيها  مبالغ 
قائلة   ، االإق�شاء  �شيا�شة  تنحية 
هي  اجلامعة   « ال�شدد  ذات  يف 
النخب  لتكوين  املف�شل  املكان 
مل  اجلامعة  لالأ�شف  ال�شيا�شية، 
ولكن   ، نخب  �شنة   20 منذ  تكون 
الف�شاء  ا�شرتجعت  احلراك  بعد 
اآخر  �شياق  يف  ال�شيا�شي«.  للعمل 
باأن مطلب  زبيدة ع�شول  اعتربت 
تعجيزي  مطلبا   « قاع  يتنحاو   «
باأن  مو�شحة   ، معنى  له  لي�س  و 
كل  رحيل  بذلك  يق�شد  ال�شعب 
رموز  ميثلون  الذين  امل�شوؤولني 
النظام،  م�شرية باأن ال�شعب اأ�شبح 
واعي باأنه ال ميكن اإحداث التغيري 

بنف�س الوجوه و االأ�شخا�س  .
ال�شعب  املتحدثة مطالبة  وثمنت 
الباءات،  قائلة يف ذات  با�شتقالة 
ال�شدد » ال�شعب اأ�شبح اأكرث وعيا 
عني  �شخ�س  يف  ثقة  ي�شع  لن  و 
غري  بطريقة  الربملان  راأ�س  على 
الربملان  اأغلقو  وبنواب  �رضعية 
�شاهم  اأول  ووزير  ب«الكادنة«،  
كان  حينما  االنتخابات  تزوير  يف 
ال  دولة  ورئي�س   ، الداخلية  وزيرا 

ينتظر منه التغيري ».
الرئي�س  ع�شول  زبيدة  وحملت 
الفراغ  م�شوؤولية  بوتفليقة 
اجلزائر  تعي�شه  الذي  الد�شتوري 
خالل  من  للقانون  خرقه  بعد 
تاأجيل الرئا�شيات و اإلغاء اإ�شتدعاء 
لتمديد  منه  رغبة  الناخبة  الهيئة 
العهدة الرابعة على حد تعبريها   

ال�شعب   « املتحدثة  واأ�شافت 
وحملهم  النظام  رموز  كل  راف�س 
اليوم  اجلزائر  ماتعي�شه  م�شوؤولية 
بناء جمهورية جديد  ، فال ميكن 
اأثبتت  التي  الوجوه  هذه  بنف�س 
ف�شلها الذريع طيلة 20 �شنة و بنت 
نظام �شيا�شي مبني على االإق�شاء 
و عدم ال�شفافية ، العهدة اخلام�شة 

هي من اأفا�شت الكا�س  ».
االإحتاد من  رئي�شة حزب  وعربت 
من  اأ�شفها  الرقي  و  التغيري  اأجل 
الت�شييق الذي ميار�س على اأحزاب 
املعار�شة،  م�شريا باأن كل لقاءات 
املبادرات  لتقدمي  املعار�شة  
يف  و  القمع  و  بالت�شييق،  تقابل 
االعتقاالت،  اإىل  االأحيان  بع�س 
يف حني ثمنت املتحدثة ماحققه 
غرار  على  اإجنازات  من  احلراك 
كل  من  ال�شيا�شي  الن�شاط  حترير 
ال�شلطة  على  ال�شغط  و  القيود 
اإىل  ال�شيا�شية  الطبقة  داعية    ،
الثورة  وهو  جديد  معطى  اإدخال 
ال�شلمية التي تعي�شها البالد النها 
اأ�شبحت ميزان قوة جديد بعدما 

كان حمتكرا من قبل ال�شلطة .
وبخ�شو�س االنتقادات التي وجهت 
االأزمة  خالل  املعار�شة  الأداء  
ع�شول   زبيدة  اأو�شحت  الراهنة، 
و  البدائل  تقرتح  املعار�شة  باأن 
احللول لكن القرار يف يد ال�شلطة، 
اإظهار  ال�شلطة  على  باأنه  م�شددة 
ملطالب  اال�شتجابة  النية  ح�شن 
الذي  احللول  اإيجاد  و  ال�شعب 
باب  بفتح  اإال  تكون  اأن  الميكن 
احلوار و الت�شاور مع كل الفاعلني 

و�شع  خالل  من   ، ال�شاحة  يف 
املرحلة  ميكانزمات  و  اأهداف 

االنتقالية. 
اأو�شحت  اأخرى،  جهة  من 
و  اإجماع   هناك  باأن  املتحدثة 
ال�شيا�شية  الطبقة  قبل  من  توافق 
قطيعة  اإىل  الذهاب  بخ�شو�س 
نهائية مع النظام احلايل،  �رضورة 
الرجوع  لعدم  الق�شاء  ا�شتقاللية 
قبل  نعي�شه  كنا  الذي  الو�شع  اإىل 

22 فيفري 
حركة  باأن  املتحدثة  واأ�شارت 
مواطنة كانت ال�شباقة للخروج اإىل 
رف�شها  عن  منها  تعبريا  ال�شارع 
باأنها  قلنا  التي  اخلام�شة  للعهدة 
خريطة  بافتتاح  قمنا  كما  كارثة، 
�رضورة  خاللها  من  طالبنا  طرق 
مع  كفاءات  حكومة  اإىل  الذهاب 
التي  القوانني  كل  مراجعة  اإعادة 
قوبلت  لالأ�شف  لكن  البالد  تنظم 

بالرف�س على حد قولها .
باأن  ع�شول  زبيدة  واعرتفت 
و  �شيا�شة  اأزمة  تعي�س  اجلزائر 
كل  �شلل  ظل  يف  ان�شداد  حالة 
موؤ�ش�شات الدولة ، موؤكدة اأن حل 
اإنفرادي  يكون  لن  االأزمة  هذه 
واإمنا عن طريق احلوار اجلاد بنب 
جميع االأطياف و املجتمع املدين 
مبرافقة الثورة ال�شعبية ال�شلمية. 
تداعيات  من  املتحدثة  وحذرت 
بال�شيا�شة  الفا�شد  املال  اختالط 
خطرا  ي�شكل  ذلك  باأن  معتربة   ،
برملان  واأنتج  الدميقراطية  على 

»الكادنة« و املال الفا�شد .
الق�شاة  مقاطعة  وبخ�شو�س 
االإ�رضاف على الرئا�شيات املقبلة،  
الق�شاة  باأن  املتحدثة  اأو�شحت 
رف�شوا االإ�رضاق على االنتخابات 
على  موافق  غري  ال�شعب  الأن 
رئا�شة   ا�شتحقاقات  اإىل  الذهاب 
منبوذة  �شخ�شية  اإ�رضاف  حتت 

�شعبيا .
 اإميان لوا�س 
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داخل  من  الأ�صداء   وح�صب 
الآفالن فاإن حظوظ رجل الأعمال 
حممد جميعي كبرية للفوز ملن�صب 
من  للعديد  وذلك   ، العام  الأمني 
حممد  اأن  و  خا�صة   ، العتبارات 
داخل  كبريا  وعاءا  ميلك  جميعي 
وا�صعة  �صبكة  وميلك   ، الآفالن 

داخل احلزب .
العديد  وجود  ظل  يف  هذا  ياأتي 
من املرت�صحني و الذين من بينهم 

جمال بن حمودة 
من  العديد  ح�صب  الذي  ،و 
قيادة احلزب  الأفالنيني ل ميكنه 
اإىل  يحتاج  احلزب  اأن  خا�صة   ،
النواحي  �صخ�صية قوية من جميع 
بني  من  يوجد  كما   ، لقيادته 
ال�صعيد بوحجة  اأي�صا  املرت�صحني 
، هذا الأخري الذي رغم العديد من 
اإمكانية  حول  ال�صابقة  التكهنات 
اأن  اإل  الأفالن  راأ�س  على  عودته 

نظرا  قليلة  املرة  هذه  حظوظه 
ال�صاحة  للعديد من املعطيات يف 
عامل  عن  ناهيك   ، ال�صيا�صية 
ال�صن. وباملقابل يوجد مرت�صحون 
يف نف�س ال�صياق على غرار بدعيدة 
مناف�صا  الآخر  هو  يعد  ل  الذي 
اإىل  اإ�صافة   ، �صنه  من  بداية  قويا 
داخل  قوية  �صبكة  امتالكه  عدم 
احلزب ، مما يجعل رجل الأعمال 

قيادة  اإىل  الأقرب  جميعي  حممد 
الأخري  هذا  اأن  خا�صة   ، الآفالن 
يتقن جيدا لعبة الكوالي�س ، ناهيك 
عن قدراته املادية ، وقدرته على 

تويل احلزب العتيد .
وحول جميعي يرى بع�س الأفالنيني 
اأن توليه للحزب ممكنة يف ظل هذا 
الت�صحر ، ل�صيما اأنه مرت�صح �صاب 
اأما عن ما يتحدثون عنه اأنه ميثل 

ال�صكارة ، فذلك ح�صبهم كالم غري 
منطقي فمنذ متى كان املال عيبا 
، خا�صة اأنه رجل اأعمال ناجح ، مل 
يثبث اأنه ا�صتثمر اأمواله يف اخلارج 
غرار  على  هناك  اىل  تهريبها  اأو 
بع�س رجال الأعمال الذين خانوا 
ومازالوا  الأموال  وهربوا  اجلزائر 

يهربون وبنوا عقارات هناك .
اللجنة  اأع�صاء  بع�س  وي�صيف 
جميعي  اأن  لالأفالن  املركزية 
 ، الأفالن  ت�صبيب  فكرة  يج�صد 
للخروج  انطباعا  يعطي  وماهو 
نوعا ما عن فكرة الدينا�صورات 
على  �صيطرت  لطاملا  التي 
انتماء  عن  ،ناهيك  احلزب 
منطقة  اإىل  جميعي  حممد 
تتناغم   ، تب�صة  ولية  من  ثورية 
مع الأفالن ، ح�صب ما ي�صيف 

اأحد اأع�صاء اللجنة املركزية .
هو  اليوم  ال�صندوق  ويبقى 
من  باإفراز  الوحيد  الكفيل 
للحزب  العام  الأمني  �صيكون 

العتيد .

النقابات  كنفدرالية   اأكدت 
اأول  مب�صرية  مت�صكها  امل�صتقلة 
العمال،  وعيد  بالتزامن  ماي 
اإطار  يف  ت�صب  اأنها  مو�صحة 
النهو�س بالو�صع اجلزائري وبناء 
عرب  قوية  �رشعية  موؤ�ص�صات 
داعية  ال�صعبي،  احلراك  اإجناح 
لرحيل النظام بعدما اأثبت ف�صله.

النقابات  كنفدرالية  اأو�صحت 
يف  التاأ�صي�س-  –قيد  امل�صتقلة 
»الو�صط«  تلقت  اأم�س،  لها،  بيان 
اأجل  من  تعمل  اأنها  منه،  ن�صخة 
�صعبية  دميقراطية  جزائر حرة 
موؤ�ص�صات  ركائزها  اجتماعية 
عدالة  ودعامتها  قوية  �رشعية 
م�صتقلة، تقوم على اأ�صا�س عدالة 
للحريات  �صامنة  اجتماعية 
اأن  موؤكدة  واجلماعية،  الفردية 
ظل  يف  املتاأزم  ال�صيا�صي  الو�صع 

والجتماعي  القت�صادي  الواقع 
ي�صتدعي  باخلطر  ينذر  الذي 
اإي�صال  يف  امل�صاهمة  منهم 
ويومهم  بالتزامن  العمال  �صوت 
لن�صالت  ووفاء  تخليدا  العاملي، 
العمال وكفاحهم يف �صبيل احلرية 
والكرامة، من اأجل ال�صعي للرقي 
ولأجل  الجتماعيني،  والتنمية 
ن�صالية  اجتماعية  جبهة  ت�صكيل 
وحماية  بناء  ت�صمن  موحدة 

الوطن، على حد تعبريهم.
املتولدة  الكنفدرالية  واأ�صاف 
امل�صتقلة  النقابات  تكتل  عن 
الذي  احلايل  الظرف  اأن  �صابقا 
تقوية  ي�صتدعي  البالد  تعي�صه 
متا�صك اجلبهة الجتماعية لدعم 
بعنوان  ال�صلمية  الثورة  وموا�صلة 
احلراك ال�صعبي ال�صلمي اأو الهبة 
ال�صعبية ال�صلمية، قائال اأن النظام 

البالد  ت�صيري  يف  ف�صله  اأثبت 
املالية  والبحبوحة  الرثوات  رغم 
وبالتايل ا�صتوجب عليه اأن يرحل.

بالتاأ�صي�س  النظام  اتهمت  كما 
الجتماعية  الدولة  عن  للرتاجع 
حقوقهم  من  العمال  وحرمان 
اأدى  ما  واملهنية  الجتماعية 
يف  والت�صبب  اجلزائريني،  لإفقار 
تدهور القدرة ال�رشائية، وتفكيك 
مع  الجتماعية،  احلماية  ن�صيج 
اللتفاف على املكا�صب العمالية، 
جائرة  »قوانني  دعم  خالل  من 
ت�صب يف اإطار راأ�صمالية متوح�صة 
وامتداداتها  ع�صابة  بقيادة 
اأن  حددت  حني  يف  الفا�صدة«، 
عرب  وجوبا  مير  التنموي  الرهان 
يف  القت�صادي  النظام  تقوية 
�صياق تعادلية �صيا�صية واقت�صادية 
واجتماعية، رهان يتوقف حتقيقه 

وبلوغ نتائجه على فر�س ماأ�ص�صة 
والجتماعي،  ال�صيا�صي  احلوار 
يف  للن�صال  موا�صلتهم  موؤكدا 

�صبيله.
العمال  دعت  ثانية  جهة  من 
امل�صرية  يف  القوية  للم�صاركة 
الدولة  بناء  لتدعيم  الن�صالية 
الجتماعية  الدميقراطية 
ال�صلمي،  احلراك  وموا�صلة 
»وحتقيق جزائر دولة املوؤ�ص�صات، 
جزائر  القانون،  دولة  جزائر 
جزائر  ال�صعب،  فيها  ال�صيادة 
الكرامة، جزائر القدرة ال�رشائية، 
جزائر  الكرمية،  الأجرة  جزائر 
وت�صونها،  العمال  كرامة  حتفظ 
الع�صب  فيها  حتارب  جزائر 
وت�صلط  الريع  نظام  فيها  ويهّدم 

اأرباب املال«.
�سارة بومعزة

الوطنية  اجلمعية  دعت 
وزارة  التالميذ  لأولياء 
ثانية  دورة  لإجراء  الرتبية 
للبكالوريا هذه ال�صنة، قائال 
لل�رشورة  ياأتي  طلبها  اأن 
الظروف  ظل  يف  امللحة 
تعي�صها  التي  ال�صتثنائية 
ببع�س  م�صحوبة  البالد 

كله  لهذا  وما  ال�صطرابات 
من تاأثري مبا�رش على نف�صية 
التلميذ ومردوده من حت�صيل 
اأكادميي جاد وفعال بح�صب 

اجلمعية.
بيان  يف  اجلمعية  واأكدت 
على  »الو�صط«  حت�صلت  لها 
املطلب  اأن  منه،  ن�صخة 

يندرج يف اإطار احلر�س على 
م�صتقبل التالميذ ونزول عند 
ملرافقة  م�صاعرهم  حتقيق 
مطلبهم  لنيل  التالميذ 
اأن مثل هذه  الأكرب، م�صيفا 
الطماأنينة  تبعث  القرارات 
يف نفو�س العامة من النا�س 
وخا�صة اأولياء التالميذ وهو 

املهدئة  العوامل  من  عامل 
ميكن  للثقة  ترميم  ور�صالة 
حلقة  بنا  يف  ت�صاهم  اأن 
�رشكاء  بني  اجلاد  التن�صيق 
واأولياء  الرتبوية  اجلماعة 
يتطلعون  الذين  التالميذ 

لتحقيق م�صلحة التالميذ.
�س. ب

اجتماع اللجنة املركزية اليوم بق�سر املوؤمترات

دعت لبناء دولة املوؤ�س�سات

اأرجعته للظروف العامة للبالد

ع�سام بوربيع  

 الأفالن بني خيارين 
 .. التجدد اأو التبدد

كنفدرالية النقابات امل�ستقلة تتم�سك مب�سرية عيد العمال

جمعية اأولياء التالميذ تدعو لدورة ثانية للبكالوريا

اختري له يوم 4 ماي املقبل 

تن�سيب املجل�س الوطني 
لرتقية ال�سادرات

جممع احلديد وال�سلب طو�سيايل بوهران 

 ا�ستئناف عملية الإنتاج 
بعد توقف دام 28 يوما

جالب  �صعيد  التجارة،  وزير  اأعلن 
عن  العا�صمة  باجلزائر  الثنني  اأم�س 
لرتقية  الوطني  املجل�س  تن�صيب 

ال�صادرات، الذي يعد دعامة 
الوطنية  لالإ�صرتاتيجية  موؤ�ص�صاتية 

لل�صادرات، يوم 4 ماي القادم.
ور�صة  افتتاح  خالل  جالب  قال  و 
للم�صاركة  حت�صريا  للتاأطري 
اجلزائرية يف الطبعة الرابعة ل�صالون 
 »Vivatech« التكنولوجيات احلديثة
بباري�س  ماي   18 و    16 بني  ما 
)فرن�صا(  »نحن ب�صدد و�صع الدعامة 
الوطنية  لال�صرتاتيجية  املوؤ�ص�صاتية 
الوطني   األ وهي املجل�س  لل�صادرات 

لرتقية ال�صادرات«.
م�صاركة  اأهمية  اإىل  التطرق  لدى  و 
مرة  لأول  نا�صئة  جزائرية  موؤ�ص�صات 
احلديثة،  التكنولوجيات  معر�س  يف 
امل�صتبعد  غري  من  اأنه  الوزير  اعترب 
اأن تطلب �رشكات راغبة يف الت�صدير 
ملرافقتها  نا�صئة  موؤ�ص�صات  خدمات 
يف هذا الإطار واأعلن يف ذات ال�صياق 
اأنه يف ختام هذه التظاهرة �صيتم عقد 
و  اجلزائرية  ال�رشكات  بني  �رشاكات 
املوؤ�ص�صات النا�صئة امل�صاركة يف هذا 

ال�صالون الدويل مو�صحا اأن هذه 
الأخرية باإمكانها التخ�ص�س يف بلورة 
ال�رشكات  م�صاعدة  �صاأنها  من  حلول 
ل�صرتاتيجيتها  الدائم  التج�صيد  على 

يف جمال الت�صدير.
و اأ�صاف جالب »ل ميكننا تبني �صيا�صة 
و  املتو�صط  املديني  على  ت�صدير 
البعيد دون املرور باقت�صاد املعرفة« 
م�صريا اإىل اأن كل البلدان املتطورة يف 
تنمي  كيف  عرفت  التناف�صية  جمال 
اأن  قال  و  املعرفة  باقت�صاد  نف�صها 
اجلزائر »بحاجة اإىل اقت�صاد معريف و 
�صباب مهتم بالرقمنة من اأجل خدمة 
على  نقائ�صها  تعوي�س  و  اإمكاناتها 
م�صريا  البعيد«  و  املتو�صط  املديني 
يف  تاأخرا  ت�صجل  )اجلزائر(  اأنها  اإىل 

هذا املجال.
اأكرث  العمل  »علينا  اأنه  واأ�صاف 
ا�صتيعاب  على  قدرتنا  حت�صني  على 
اقت�صاد  لأن  املعارف  و  البتكارات 
للنمو  م�رشعا  فقط  لي�س  املعرفة 
مناخ  لإن�صاء  رائعة  اأداة  اإمنا  و 
املوارد  و  الكفاءات  يجمع  تناف�صي 
اأن  الوزير  مو�صعة«واعترب  اأقاليم  يف 
اأ�صا�صا  مرهونا  اجلزائري  القت�صاد 
اقت�صاد  فاإن  وبالتايل  باملحروقات، 
عبقرية  دون  يتاأت  لن  هذا  املعرفة 
اأن  وقال  املبدع  اجلزائري  ال�صباب 
املواهب  من  هائلة  طاقة  للجزائر 
مبتكرة،  حلول  تقرتح  التي  ال�صابة 
باأننا  العرتاف  »لبد من  اأنه  م�صيفا 
مل نتجاوز بعد امل�صتوى املطلوب يف 

جمال القت�صاد املعريف«.

ا�صتاأنف اأم�س الثنني جممع احلديد 
وال�صلب »طو�صيايل« الواقع مبنطقة 
وهران(  )�رشق  لبطيوة  الن�صاطات 

عملية الإنتاج بعد توقف 
حركات  جراء  يوما   28 دام 
احتجاجية للعمال، وفق ما �رشح به 
املدير الولئي لل�صناعة واملناجم.

وذكر عبد الرحيم خلدون، اأن عملية 
املركب  لهذا  الإنتاج  ا�صتئناف 
ملتعامل  ا�صتثمار  ثمرة  يعد  الذي 
تتويجا  باجلزائر  تركي  اقت�صادي 
قبل  من  فيه  �رشع  ت�صوية  مل�صار 
مع  بالتن�صيق  املجمع  هذا  اإدارة 
بهذا  �صلة  ذات  حملية  اإدارات 

الن�صاط القت�صادي.
بوحداته  املركب  عرف  وقد 
الإنتاجية الثالث توقفا يف الن�صاط 
على �صوء �صل�صلة من ال�صطرابات 
طالبوا  الذين  العمال  اإ�رشاب  منها 
و  الجتماعية  و�صعيتهم  بت�صوية 
عن  عددهم  يزيد  حيث  املهنية 
اإجمايل 4 األف عامل، وقد �رشعت 
و�صعية  بت�صوية  املجمع  اإدارة 
العمال  برت�صيم  البدء  منها  العمال 
اإطار  يف  طويلة  ملدة  عملهم  بعد 
رفع  جانب  اىل  موؤقتة  عمل  عقود 
الأجور اإىل نحو 15 باملائة واإحداث 
العمال  ومتكني  جماعية  اتفاقية 
فرعهم  لنتخاب  عامة  جمعية  من 

النقابي، ي�صيف خلدون .
العديد من  العمال قد نظموا  وكان 
الأيام  خالل  الحتجاجية  الوقفات 
املا�صية الأمر الذي دعا اىل تعطيل 
بينما  للمجمع  الإنتاجي  الن�صاط 
احتجاجية  وقفات  منهم  عدد  نظم 
اأم�س  اأول  وهران  ولية  مبنى  اأمام 
الأحد اأم�س الثنني الأمر الذي دعا 
اإىل  �رشيفي،  مولود  وهران،  وايل 

ا�صتقبال ممثليهم للنظر يف اإمكانية 
املعرب  امل�صاكل  امل�صاهمة يف حل 
املع�صالت  هذه  بني  ومن  عنها. 
مبجمع  عامال   39 حالة  يوجد 
لقرار  تعر�صوا  الذين  »طو�صيايل« 
الف�صل عن العمل بعد مثلوهم اأمام 
الأ�صابيع  خالل  التاأديبية  اللجان 
الأخرية التي �صبقت جتميد الن�صاط 
وبينما  املركب  لهذا  الإنتاجي 
الت�صال  اإمكانية  واأج  على  تعذر 
من  م�صادر  فان  امل�صنع  مب�صوؤويل 
اإمكانية  رجحت  قد  وهران  ولية 
العقابية  القرارات  يف  النظر  اإعادة 
بحق هوؤلء العمال ومن جانب اأخر 
وح�صب م�صدر م�صوؤول من م�صالح 
على  خالفا  فانه  الوطني  الدرك 
بع�س  م�صتوى  على  تداوله  يتم  ما 
التوا�صل  مواقع  �صيما  ل  الأو�صاط 
الآن  يتم حلد  »فانه مل  الجتماعي 
اخلا�صة  الق�صايا  من  اأي  معاجلة 
هذا  بن�صاط  املرتبط  بالف�صاد 
الدرك  م�صالح  اأن  مربزا  املجمع« 
�صمن  املركب  يقع  التي  الوطني 
عملت  قد  الإقليمي  اخت�صا�صها 
والأمن  النظام  على  احلفاظ  على 
فرقها  اأن  كما  حميطه  ويف  داخله 
قد اأوقفت اأربعة اأ�صخا�س كانوا قد 
ن�صاط  ا�صتئناف  عرقلة  يف  ت�صببوا 
اأن جممع طو�صيايل  املجمع. يذكر 
الذي �رشع موؤخرا يف عملية ت�صدير 
احلديد  من  املتنوعة  منتوجاته 
وال�صلب قد فاقت قدرته الإنتاجية 
كما  �صنويا  طن  مليون  5ر2  حوايل 
اإطالق  يف  قريبا  ي�رشع  اأن  يرتقب 
بعدما مت  الرابعة  الإنتاجية  وحدته 
لي�صل  البناء  رخ�صة  على  احل�صول 
حجم الإنتاج قريبا اىل نحو 3 مليون 

طن. 

يتم اليوم بق�سر املوؤمترات بنادي ال�سنوبر بالعا�سمة ا�ستئناف 
الدورة اال�ستثنائية للجنة املركزية لالأفالن من اأجل انتخاب اأمني 
عام جديد للحزب، و�سط تقدم العديد من اأع�ساء اللجنة املركزية 

للرت�سح لهذا املن�سب .
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البويرة

    اأكرث من 74 رخ�صة  موافقة 
لأداء �صالة الرتاويح 

منحت مديرية ال�شوؤون الدينية و االأوقاف لوالية البويرة 
الزوايا  و  لطلبة املدار�س  74 رخ�شة  موافقة  اأكرث من 
الأداء �شالة الرتاويح يف �شهر رم�شان عرب م�شاجد تراب 
بلديات الوالية ،القرار اتخذ لتمكني تالميذ حفظة القراآن 
من اإبراز قدراتهم التكوينية كما يعترب فر�شة اختبار يف 
،و  تخرجهم  قبل  اأدائه   ح�شن  و  القراآن  تالوة   تاأدية 
توجيههم اإىل عامل ال�شغل ،كما برجمت م�شلحة التكوين 
الوالية  عرب  م�شجد   11 من  اأكرث  فتح   اإمكانية   درا�شة 

لتخفيف ال�شغط على امل�شاجد .
زايدي  / م 

البويرة

حجز 1127 كلغ من 
اللحوم الغري �صرعية 

خالل الثالثي الأول
البويرة  لوالية  التجارة  ملديرية  الغ�س   قمع  م�شالح  متكنت 
بالتن�شيق مع  م�شالح االأمن من حجز  1127 كلغ من اللحوم 
الغري �رشعية بقيمة 730280 دج  خالل الثالثي االأول  من هذه 
�شهر  بقيمة 234020 دج حجزت  يف  كلغ    690 منها   ، ال�شنة 
االأ�شبوعية   االأ�شواق  عرب  االأمن  م�شالح  مع  بالتن�شيق  فيفري 
و 437 كلغ بقيمة 496260 دج يف حاجز اأمني بالطريق ال�شيار 
�رشق غرب  بالتن�شيق مع الدرك الوطني ،املتعلقة  بكمية من 
اللحوم البي�شاء  واللحوم احلمراء التي  تن�شب الأنثى اخلروف  
غري خا�شعة للرقابة البيطرية . هذا و قد خ�ش�شت  مديرية 
التجارة خالل فرتة رم�شان  اأكرث من 61 عون رقابة   النوعية 
الغذائية   خا�شة  التجارية   املحالت  ملراقبة  الغ�س   قمع  و 
الوا�شعة اال�شتهالك و جميع اأ�شواق اخل�رش اجلوارية   بالتن�شيق 
مع م�شالح البلدية و االأمن احل�رشي  خالل الفرتتني قبل و بعد 
الفطور من اأجل فر�س احرتام تطبيق جميع القوانني التجارية 
و معاقبة  املمار�شات التجارية غري ال�رشعية  التي قد تنعك�س 
خا�شة  امل�شتهلك  �شحة   وعلى  البيئي  املحيط   على  �شلبا 
،حيث  حت�شلت بلدية �شور الغزالن على 07 اأعوان ، االأخ�رشية 
على 05 اأعوان ، عني ب�شام على 08 اأعوان ، اأم�شداله على 07 

اأعوان  و البويرة على االأغلبية لكثافة عدد التجار.
زايدي  / م 

املدر�سة العليا للدرك الوطني بزرالدة

زيارة موجهة لفائدة 
و�صائل الإعالم الوطنية

 .    اإطالق �سفحة فاي�سبوكية
 با�سم »طريقي« 

الوطني  للدرك  العليا  املدر�شة  اأم�س  نظمت 
و�شائل  خمتلف  لفائدة   موجهة  زيارة  بزرالدة 
بجاوي  العقيد  اأ�رشف  حيث  الوطنية  االإعالم 

احلوا�س قائدة املدر�شة على مرا�شيم االفتتاح
الوفد ال�شحفي تعرف على خمتلف هياكل  ال�رشح 
التكويني من قاعات و هياكل مدر�شية  و جممعات 
بيداغوجية و قاعة حما�رشات و مكتبة و املجمع 
الدرا�شي االأورا�س ،و القاعات املتخ�ش�شة و جممع 
القيادة و االأركان و جممع درو�س االإتقان لل�شباط 
�رشوح  تلقوا  حيث  الريا�شات  املتعددة  القاعة  و 

وافية من طرف اإطارات التدريب و التكوين.
ذكر قائد املدر�شة  باالأهمية اخلا�شة  التي توليها 
و  عامة  ب�شفة  التكوينية  للمنظومة  اجلي�س  قيادة 
مذكرا  خا�شة   ب�شفة  للجي�س  العليا  للمدار�س 
بالدور الذي يوؤديه االإطارات و االأ�شاتذة املدر�س 
التطور  ميليه  ما  وفق  التكوين  تطوير  يف  �شني 
العمل  و متطلبات  العلمي احلا�شل  و  التكنولوجي 

امليداين .
�شفحة  اإطالق  عن  االإعالن  باملن�شبة  مت  كما 
خدمات  تقدم  »طريقي«  ا�شم  حتميل  فاي�شبوكية 
�شبكة  م�شتعملي  و  امل�شافرين  لفائدة  تفاعلية 

الطرق الوطنية.
�سارة .ي

هذا وتعد فروع بنك الفالحية والتنمية 
ت�رشرا  البنوك  اأكرث   »BDR»الريفية
على  خلفية اأن اغلب القرو�س الوهمية 
فالحية  م�شاريع  دعم  عن  عبارة  هي 
م�شاريع    ، واالأبقار  االأغنام  كرتبية 
اأنها غري موجودة  فالحية  والتي تبني 
على ار�س الواقع ، حيث تعترب واليات 
بلعبا�س  �شيدي   ، ،م�شتغامن  »تيارت 
�شعيدة  ،مع�شكر   ، �شلف   ، غليزان   ،
، هذا  وتلم�شان اأكرث املناطق  ت�رشرا 
املديرية  ماأذون  من  م�شدر  وك�شف 
والتنمية  الفالحة  لبنك  اجلهوية 
الريفية اأن حت�شيل الديون اأ�شبح اأمرا 
م�شتحيال بعدما تبني اأن امل�شاريع  مل 

جت�شد وات�شح جليا  تواطوؤ اأعوان من  
فروع اون�شاج وممونني  يف الن�شب على 
بع�س  اأن  تبني  بعدما  ، خا�شة  البنوك 
رحالت  يف  الوطن  غادروا  ال�شباب 
او  عقليا  خمتلون  واآخرون   ، حرقة 
مدمنو خمدرات وكحول ، وفئة اأخرى 
ال متلك  طعام يومها  بعدما تبني اأنها 
مليون   500 بني  قرو�س  على  ح�شلت 
وملياري �شنتيم الإقامة م�شاريع فالحية 
عتاد  اأو  احلليب  اأبقار  اأو  كاالأغنام 
كل  اآخر ي�شجل  جانب  من   . فالحي 
 »CPA»و»BDL»و»B NA« بنك  من 
ت�رشرا كبريا من م�شاريع دعم املخابز 
ووكاالت كراء ال�شيارات ومركبات النقل 
امل�شافرين  نقل  وحافالت  العمومي 
يتمكن  مل  امل�شاريع   هذه  اأن  ورغم   ،
اأنها  بفعل  بيع املركبات   اأ�شحاب من 

حتوي وثائق  وبطاقات رمادية ، اإال اأن 
وتعر�شت  معطلة  اإما  املركبات  اغلب 
اإىل  حادث مرور وبيعت كقطع غيار ما 
�شعب من حت�شيل الديون ،اأكرث من هذا 
تفاجئ بع�س البنوك اأن لع�س املخابز  
اأ�شال  موجودة  احللويات غري  ومراكز 
يف العناوين املج�شدة خا�شة مب�شتغامن 
ي�شع  ما  بلعبا�س   ،و�شيدي  و�شلف 
اأعوان مراقبة املحالت على م�شتوى  
من  اأنهم   بحكم  حرج   يف  »اأون�شاج« 
يعاينون املحالت قبل امل�شادقة على 
امل�رشوع ، اأما بتلم�شان فقد ا�شطدم 
بطلها  غريبة  البنوك  بظاهرة  ممثلو 
مينح  كان  والذي  باملخابز  ممون 
من  جزء  مع  لزبائنه  قدمية  خمابز 
اأمام  نف�شه  ال�شاب  املال  ليجد 
ما  باملاليري وهو  م�شمونة  خردة 

جعل البنوك تالحق الزبائن واملمون 
اإطارات  احد  واأ�شار  هذا   ، ق�شائيا 
ال�شعبي  للقر�س  اجلهوي  الفرع 
اإبان  ا�شطدموا  اأنهم  اجلزائري 
بغياب  الديون  لتح�شيل  حماولتهم  
املدن  من  العديد  يف  للم�رشوع  تام 
انه  املفرو�س  من  الذي  ال�شاب  وان  
به  يقتات  ما  اليجد  موؤ�ش�شة   ميلك 
اأو ي�شد رمقه واآخرين اأما معاقني اأو 
خمتلني عقليا ، كما تبني ان القرو�س 
منحت  ل�رشاء ال�شلم االجتماعي  واأن 
الديون  م�شح  ينتظر  ال�شباب  اغلب 
وا�شرتجاع  النجاح  يف  التفكري  عو�س 
االأموال ما يهدد بافال�س عدة فروع 
التي لها ديون باملاليري تاأكد انها لن 
يف  العرجاء  ال�شيا�شة  بفعل  ت�شرتجع 

منح القرو�س.

 حممد بن ترار 

االأ�شبوع  غ�شون  يف  فتح  �شيتم 
 53 العا�شمة   باجلزائر  اجلاري 
اخل�رش  لتوفري  باري�شيا  �شوقا 
كما  مدرو�شة  باأ�شعار  والفواكه 
�شتدخل حيز اخلدمة واال�شتغالل 
جواريا  �شوقا   15 رم�شان  قبيل 
على  به  االأ�شغال  انتهت  جديدا 
املراكز  و  االأحياء  م�شتوى 
ال�شكنية اجلديدة، ح�شب ما اأفاد 
به اأم�س االإثنني املكلف باالإعالم 
للتجارة  الوالئية  املديرية  لدى 

دهار العيا�شي .
اأنه  ت�رشيح  يف  الدهار  واأ�شار 
�شيتم  افتتاح يف غ�شون االأ�شبوع 
 53 العا�شمة   باجلزائر  اجلاري 
اخل�رش  لتوفري  باري�شيا  �شوقا 
تقع  والفواكه ب«اأ�شعار مدرو�شة 
االإدارية  املقاطعات  عديد  عرب 
كاحلرا�س و ح�شني داي ،ال�رشاقة 
،درارية  توتة  ،بئر  الوادي  ،باب 

،رويبة وبراقي و�شيدي احممد«.
واأ�شاف اأنه �شتدخل حيز اخلدمة 
 15 رم�شان  قبيل  واال�شتغالل 
انتهت  جديدا  جواريا  �شوقا 
املواد  خمتلف  لبيع  به  االأ�شغال 
الفواكه  و  واخل�رش  الغذائية 
املراكز  و  االأحياء  م�شتوى  على 
تلبية  »بغر�س  اجلديدة  ال�شكنية 
خالل  املواطنني  احتياجات 
على  تتوزع  الف�شيل«  ال�شهر 
على  بالعا�شمة  عديدة  بلديات 
املرجة  وت�شالة  ال�شحاولة  غرار 
وبو�شاوي  وكذا الدويرة بوزريعة 
بومعطي و ح�شني داي )برو�شات( 
معاملة ال�رشاقة عني بنيان ف�شال 
على  درارية وخراي�شية بابا ح�شن 

احلمامات.
يف  �شيتم  اأنه  اإىل  دهار  ابرز  كما 
غ�شون االأ�شبوع اجلاري باجلزائر 
العا�شمة )بداية من يوم اخلمي�س 

اأ�شواق خا�شة  2 مايو ( افتتاح 3 
مب�شاركة  الكرمي  رم�شان  ب�شهر 
وذلك  اقت�شاديني  متعاملني 
بالتن�شيق مع االحتاد العام للتجار 
و احلرفيني اجلزائريني ، موزعة 
الوادي  باب  بلديات  من  كل  عرب 
م�شاحة  على  الكيتاين(  )�شاحة 
6000 مرت مربع وكذا زرالدة على 
م�شاحة 700 مرت مربع ) امللعب 

البلدي ( وعني 
البنيان )�شارع بوروة �شي الونا�س 
( على م�شاحة 1500 مرت مربع يف 
حني اأ�شار اإىل اأن ال�شوق اجلواري 
العام  االحتاد  مقر  م�شتوى  على 
اأول  ب�شاحة  اجلزائريني  للعمال 

ماي لن يتم تنظيمه هذه ال�شنة.
اأن »املوؤ�رشات  وطماأن امل�شوؤول 
توؤكد  القطاع  اإدارة  لدى  املتاحة 
وفرة يف خمتلف ال�شلع من خ�رش 
عالوة  واأ�شماك  وحلوم  وفواكه 

عن الفرينة وال�شميد ا�شافة  اإىل 
مادة احلليب«.

لدى  باالإعالم  املكلف  اأ�شار  و 
املديرية الوالئية للتجارة  اإىل اأنه 
حت�شي�شية  حمالت  تنظيم  �شيتم 
بالتن�شيق مع كل من االحتاد العام 
اجلزائريني  احلرفيني  و  للتجار 
و  امل�شتهلك  حماية  جمعيات  و 
باجلزائر  ال�شكري  داء  جمعية 
الت�شمم  خماطر  حول  العا�شمة 
التموين  �رشورة  وعلى  الغذائي 
اال�شتهالكية  باملواد  املنتظم 
و  املقننة  االأ�شعار  احرتام   و 
تفادي امل�شاربة و تخزين ال�شلع 
حت�شي�شية  حمالت  جانب  اإىل 
التبذير  ظاهرة  مكافحة  تخ�س 
ال�شكر  ن�شبة  تقلي�س  و  الغذائي 
وامللح واملواد الدهنية والتغذية 
باالأمرا�س  للم�شابني  ال�شحية 

املزمنة .

�شجلت بعد ظهر اأم�س االثنني يف حدود 
اأر�شية  هزة  دقائق   10 و  ال15  ال�شاعة 

درجات   3 �شدتها  بلغت  اجلزائر  بوالية 
على �شلم ري�شرت، ح�شب ما اأفاد به بيان 

والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث  ملركز 
امل�شدر  واأو�شح  واجليوفيزياء  الفلكية 

ذاته اأن مركز الهزة قد حدد على بعد 4 
كلم �رشق برج الكيفان .

مديرية التجارة لوالية اجلزائر 

على بعد 4 كلم �سرق برج الكيفان

افتتاح 15 �صوقا جواريا جديدا و 53 �صوقا باري�صيا للخ�صر والفواكه 

هزة اأر�صية بقوة 3 درجات على �صلم ري�صرت بالعا�صمة

»اأون�ساج »يف 08 واليات غربية

3200 �صاب حت�صل على  
قرو�ض بطرق احتيالية 
.   بنك الفالحية والتنمية الريفية«BDR« االأكرث ت�سررا
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اأكدت م�سادر ر�سمية اأن ع�سرات الفروع من 
البنوك  اجلهة الغربية  قد با�سرت عمليات رفع  
ق�سايا  الن�سب واالحتيال �سد ما يزيد عن 3200 

�ساب من  08 واليات غربية قد ن�سب عليها يف 
اإطار تدعيم  م�ساريع �سمن الوكالة الوطنية 

لدعم وت�سغيل ال�سباب »اأون�ساج »  مبئات املاليري 
من الدينارات والتي تبني اأنها  م�ساريع وهمية  ال 

وجود لها على ار�ض الواقع ا�ستغل اأ�سحابها نفوذهم 
والر�ساوي للح�سول على القرو�ض  واليوم اأ�سبح 
همهم التفكري يف م�سح الديون عو�ض التفكري يف 

طريق النجاح والربح ال�سرتجاع القرو�ض  .



ل�صناع  موجهة  �صكوى  طالبت 
يومية  حت�صلت  بالبالد  القرار 
منها  ن�صخة  على   « »الو�صط 
لدوائر  العاجل  التحرك  ب�رضورة 
والق�صائية  الأمنية  الخت�صا�ص 
بع�ص  يف  معمق  حتقيق  لفتح 
النفطية  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
�صوناطراك  ملجمع  التابعة 
اجلهوية  مقراتها  املتواجد 
باإقليم دائرة حا�صي م�صعود ، من 
واخلروق  التجاوزات  ك�صف  اأجل 
التوظيف  ملفات  يف  املتعلقة 
مت  التي  امل�صبوهة  وال�صفقات 
ل�صنوات  الطاولة  حتت  ابرامها 

الأربعة الأخرية .
اإىل جانب ذلك فقد وجهت نف�ص 
لبع�ص  مبا�رضة  اتهامات  ال�صكوى 
العاملني  وامل�صوؤولني  الإطارات 
على م�صتوى املوؤ�ص�صات البرتولية 
ملتوية  بطرق  بتوظيف  يقومون 
بتوطوؤ مع م�صوؤويل الوكالة الولئية 
ل�صنوات  ورقلة  لولية  للت�صغيل 
الأربعة ، ناهيك عن اإبرام �صفقات 

و  العتاد  بكراء  املتعلقة  م�صبوهة 
املوؤ�ص�صات  حتتاجه  ما  و  الأثاث 
البرتولية  وهذا من اأجل ال�صتفادة 
من  الأموال غري م�صتحقة وبدون 
اقت�صاد  ح�صاب  على  حق  وجه 

الدولة .
نف�ص  �صددت  فقد  جهتها  من 
امل�صوؤولني  اتهام  على  ال�صكوى 
الوطنية  بال�رضكات  النافذين 
يف  النفطية  ال�صناعة  يف  العاملة 
وغري  املبا�رض  التوظيف  عمليات 
ال�صفقات  اإبرام  مع  املبا�رض 
بارونات  بع�ص  مع  امل�صبوهة 
اأثر  ما  وهو  املقاولني  و  ال�صغل 
حيث   ، الدولة  اقت�صاد  على  �صلبا 
ترى ذات ال�صكوى اأنه حان مل�صاءلة 
اجلزائريني  برزق  املتالعبني 
الذين متكنوا يف ظرف قيا�صي من 
النفطية  الدولة  موؤ�ص�صات  حتويل 
مللكية خا�صة، وهو ما اأثار حفيظة 
�صكان العا�صمة املركزية للجنوب 
مدار  على  جلاأوا  الذين  ال�رضقي 
لتنظيم  الأخرية  �صنوات  اخلم�ص 
للمطالبة  احتجاجية  حركة   1500
النفطية  ال�رضكات  يف  بالتوظيف 

تهمي�ص  يف  املت�صببني  وتقدمي 
بالولية  اله�صة  والفئة  اإطارات 
ح�صب  القانونية  امل�صاءلت  اأمام 
الإح�صائيات الأولية للجان الأمنية 
بجنوب  احلراك  مبتابعة  املكلفة 
ذلك  جانب  اإىل    . الكبري   البالد 
لنا م�صادرنا اخلا�صة  اأ�رضت  فقد 

يف  بالتحقيق  املكلفة  اجلهات  اأن 
الف�صاد فقد اأدرجت �صمن القائمة 
املو�صعة لأ�صحاب الرثاء الفاح�ص 
30 اإطارا بفروع �صوناطراك متكنوا 
يف ظرف قيا�صي من تكوين ثروات 
طائلة يجهلها م�صدرها حلد كتابة 

هاته الأ�صطر .

الديوان  اجلاري   الأ�صبوع  بحر  قام 
بالأهقار  الثقافية  للحظرية  الوطني 
وتطبيقاً  الرثات  �صهر  ومبنا�صبة 
الثقافية  احلظائر  م�رضوع  لإتفاقية 
على  التعرف  ق�صد  ال�صحفيني  مع 
برحلة  الأثرية  و  ال�صياحية  املناطق 
املناطق  من  ملجموعة  ا�صتك�صافية 
ال�رضقية  تْقمارت  مبنطقة  اأ�صتهلت 
اجلنائزية  املعامل  متيزها  والتي 

التابعة لفرتة فجر التاريخ.
 حيث تعترب املعامل الأثرية بالأهقار 
ي�صميها  باحلجارة  دوائر  �صكل  على 
على  تدل  اإدبنان  املحليون  ال�صكان 
قبور نا�ص عا�صو تلك احلقبة الزمنية 
والتي مل ت�صلم من النب�ص على اأيدي 
املنقبني على الذهب الدين يتوهمون 
الذهبية  بحليهم  دفنوا  ملوكا  بها  اأن 
للحظرية  الديوان  يعتربه  ما  وهو 
الأ�رضحة  حق  يف  جرم  الثقافية 
وت�صتنكره ب�صدة ، ثم انتقل ال�صحفيني 
برفقة م�صوؤويل ديوان حظرية الأهقار 
واإملان و�صاللت  ترهنانت  اإىل قرية 
�صكانهما  يعترب  والتي  تامزوين 
وي�صمونهم  الأ�صلية  القبائل  �صمن 
منطقة  تعترب  والتي  اأغايل  دق  قبيلة 
ل�صتهار  نظراً  وذلك  بامتياز  رطبة 
املوا�صي  وتربية  بالفالحة  �صكانها 

يف  املتمثلة  التقليدية  وال�صناعات 
�صناعة ال�صالل واجللود واخليم والتي 
املناطق  �صمن  ت�صنف  مل  لالأ�صف 
اإىل  ومنها  ال�صاعة  حلد  الرطبة 
املن�صية  اجلنة  اأو  تا�صاليك  منطقة 
املائية  مبنابعها  ت�صتهر  والتي 
املر�صومة  التيفينغ  كتابة  و  العذبة 
على اجلبال والتي تعود ل�صنني غابرة 
ت�صفريها  يفك  مل  الكتابة  اأن  كما 
حري  لغزا  وتبقى  جميعها  ومعانيها 
حتى ال�صكان كما زرا  م�صلى اإملان 
والذي يعترب اأقدم م�صلى يف الأهقار 
اأهل املنطقة والذي  ح�صب روايات 
مل يحدد ويعرف تاريخ بنائه ليومنا 
على  حجارة  من  م�صيد  وهو  هذا 
اأعمدة �صخمة وحجارة كبرية  �صكل 
اإغهنان  جبل  من  بها  اأتوه  قد  كانو 
والذي  الزلميط  بجبل  املعروف 
على  الثقاب  اأعواد  حجارته  ت�صبه 
اأهل  اأجداد  اأن  كما  اجلمال  ظهر 
املنطقة مل ي�صتطيعوا التعرف على 
من بناه وتبقى فقط بع�ص الأ�صاطري 
حوله لتبقى الأهقار اأكرب متحف يف 
كل  يف  الطلق  الهواء  على  العامل 
واأ�رضار  ماتد�صه من خبايا ودهاليز 

مل ت�صتك�صف بعد.
�شيخ مدقن 

لكرة  الولئية  الرابطة  ر�صمت 
�صعود  ر�صميا  بتمرنا�صت  القدم 
�صالح   بعني  املجاهدين  م�صتقبل 
مو�صم  بعد  ال�رضيف،  للق�صم 
ا�صتثنائي ميزه �صل�صلة النت�صارات 
وبالنتائج العري�صة . علمت يومية 
من  مطلعة  م�صادر  »الو�صط«من 
القدم  لكرة  الولئية  الرابطة  بيت 
الأخرية ويف  اأن هذه   ، بتمرنا�صت 
تر�صيم  قررت  ر�صمي  اجتماع 
�صعود م�صتقبل املجاهدين للق�صم 
م�صريي  و�صف  حيث   ، ال�رضيف 
ال�صعود  هذا  والالعبني  النادي 
بالجناز الكبري ، خا�صة اذا علمنا 
ا�صتثنائي  مو�صم  اأدى  الفريق  اأن 
بالفوز بجل املباريات مع ت�صجيل 
تعرثين فقط اأمام بطل جمموعته 

اأمل ال�صويطر .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد الالعبون 
بع�ص  يف  التحكيم  الظلم  لول  اأنه 

املباريات حلقق الفريق ال�صعود يف 
�صدارة جمموعته ،موازاة مع ذلك 
مت�صكها  العنا�رض  جل  اأبدت  فقد 
بالبقاء مع الفريق ملوا�صلة النتائج 
ال�صعود  حتقيق  ل  وملا  اليجابية 
للق�صم اجلهوي الثاين ل�صنة الثانية 
على التوايل . من جهته فقد وجه 
رئي�ص فريق م�صتقبل املجاهدين 
�صحفي  ت�رضيح  يف  زقري  �صالح 
»الو�صط«،  يومية  مع  له  مقت�صب 
�صبانية  ت�صكيلة  ميلك  الفريق  اأن 
ت�صم بع�ص املواهب القادرة على 
يف  �صالح  عني  منطقة  ت�رضيف 
ا�صارة وا�صحة منه اأن خطة العمل 
امل�صري هو  املكتب  �صطرها  التي 
بعد  الأول  اجلهوي  الق�صم  بلوغ 
ال�صيولة  توفري  �رضط   ، مو�صمني 
املرحلة  متطلبات  لتلبية  املالية 

القادمة .
�أحمد باحلاج 

تعالت �الأ�شو�ت بوالية ورقلة �ملطالبة ب�شرورة �إيفاد جلنة حتقيق رفيعة �مل�شتوى �إىل بع�ض �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لبرتولية 
�لتابعة ملجمع �شوناطر�ك �ملتو�جدة مقر�تهم بد�ئرة حا�شي م�شعود من �أجل ك�شف �لتجاوز�ت و�خلروق �ملتعلقات يف ملفات 

�لتوظيف �ملبا�شر و�ل�شفقات �مل�شبوهة �لتي مت �إبر�مها حتت �لطاولة ل�شنو�ت �الأربع من 2015 �ىل غاية نهاية �شنة 2018.

ورقلة  

.          �لتجاوز�ت �شجلت �شنو�ت 2015، 2016، 2017 و 2018«

�أحمد باحلاج 

 مطالب بالتحقيق يف ال�صفقات 
و التوظيف امل�صبوه بال�صركات النفطية 

الورقلي حالة  ال�صارع  يعي�ص 
م�صبوق  غري  حملي  غليان 
م�صل�صل  جتدد  ب�صبب 
يف  املتكررة  النقطاعات 
على   ، الكهربائي  التيار 
الأحياء  بع�ص  م�صتوى 
باب  فتح  و�صع   ، الرئي�صية 
عن  جديد  من  الت�صاوؤل 
املر�صودة  املاليري  م�صري 
احلكومي  الربنامج  اإطار  يف 
لتح�صني  ال�صتعجايل 
من  املقدمة  اخلدمات 
التوزيع  مديرية   طرف 
و�صط  والغاز  للكهرباء 
لزبائنها .  نا�صد قاطنو عدد 
 ، حركات  على  الأحياء  من 
غربوز ، بوغفالة  واملخادمة  
، ال�صلطات املحلية ب�رضورة  

التدخل العاجل لفتح حتقيق 
اأ�صباب  حول   ، معمق  اإداري 
النقطاعات  هاج�ص  عودة 
التيار  يف  املتكررة 
ت�صببت  التي   ، الكهربائي 
مادية  اأ�رضار  اإحلاق  يف 
و  العائالت  بع�رضات  كبرية 
التجارية  املحالت  اأ�صحاب 
من  بدورهم حذروا  الذين   ،
مثل  �صيناريو  تكرار  مغبة 
التيار  يف  انقطاعات  هكذا 
ذي  �صياق  ويف   ، الكهربائي 
جمعيات  ممثلي  طالب  �صلة 
حملية يف ت�رضيحات لهم مع 
ال�صلطات  »الو�صط«  يومية 
راأ�صها  وعلى  املركزية 
العامة  املديرية  م�صالح 
والغاز  الكهرباء  ل�رضكة 

لدى  العا�صمة  باجلزائر 
م�صالح قطاعها بورقلة ، من 
اأجل تقدمي تو�صيحات حول 
على  تخيم  التي  ال�صوائب 
ب�صبب   ، �صونلغاز  م�صالح 
النقطاعات  م�صل�صل  جتدد 
الكهربائية وما قابل ذلك من 
ت�صنج اجتماعي ، ومما يثري 
الكثري من عالمات ال�صتفهام 
امل�صالح  اأن  حمدثنا  لدى 
مئات  ر�صدت  الو�صية 
املخطط  اإطار  يف  املاليري 
ال�صتعجايل  احلكومي 
لإجناز املحولت الكهربائي 
طلب  ت�صهد  التي  بالنقاط 
متزايد على التيار الكهربائي 
، لكن تدين اخلدمات ل يزال 
لدى  الأكرب  الهاج�ص  ي�صكل 

الذي  الأمر   ، القطاع  زبائن 
احلركات  لهيب  بعودة   ينذر 
القطاع   لذات  الحتجاجية 
ال�صنة  خالل  ت�صدر  الذي 
الفارطة  خمتلف القطاعات 
من  والقت�صادية  العمومية 
احلركات  معدلت  حيث 
ال�صنة  خالل  الحتجاجية 
الفارطة ،و  التي اجنرت عن 
لفواتري  الثمن  باه�ص  الرتفاع 
حمدثنا  قول  ح�صب  الكهرباء 
تعالت  فقد  ذلك  مع  موازاة   ،
مبجانية  املطالبة  الأ�صوات 
ال�صيف  ف�صل  خالل  الكهرباء 
تتجاوز  ما  عادت  الذي  احلار 
فيه درجات احلرارة عتبة الـ 55 

درجة مئوية حتت الظل  .
�أحمد باحلاج 

اأبل�صة بدائرة  �صعد مواطني بلدية 
مترنا�صت  لولية  التابعة  �صيلت 
متم�صكني   ، خطابهم  لهجة  من 
الولية  لوايل  ال�صخ�صي  باحل�صور 
التنموية  مطالبهم  مع  للتجاوب 

وال�صحية .
اأقدم بحر الأ�صبوع اجلاري مواطني 
 90 بعد  الواقعة على  اأبل�صة  مدينة 
 ، مترنا�صت  ولية  مقر  عن  كلم 
على ن�صب اخليم اأمام كل من مقر 

البلدية و اإدارة امل�صت�صفى للمطالبة 
و�صفوه  ما  مع  اجلاد  بالتجاوب 
تعلق  �صواء  امل�رضوعة  مبطالبهم 
الأمر بال�صاأن التنموي ، اأو النقائ�ص 
الذي  ال�صحي  باملرفق  امل�صجلة 

على  املواطنني  من  عدد  كلف 
ال�صفر  وم�صقة  التنقل  عناء  حتمل 
 90 م�صافة  بقطع  الولية  لعا�صمة 
،ويف  العالج  �صبل  عن  للبحث  كلم 
ممثلي  ذهب  فقد  مت�صل  �صياق 

املحتجني اإىل اأبعد من ذلك عندما 
باحل�صور  الكبري  مت�صكهم  اأبدوا 
دومي  الولية  لوايل  ال�صخ�صي 
الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  اجلياليل 
لال�صتماع  التنفيذية  الهيئة  على 

لن�صغالتهم  املرفوعة و التجاوب 
الفوري و اجلاد معها بتطبيق مبداأ 
الإمكانات  و  الأولويات  ح�صب 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 

ورقلة

�ملحتجون ن�شبو� �خليم �أمام مقر �لبلدية و�إد�رة �مل�شت�شفى 

عودة االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي 

وايل مترنا�صت دومي اجلياليل مطلوب ببلدية اأبل�صة 

ديو�ن حظرية �الأهقار 

.      �إحياء �شهر �لرت�ث وتطيبقا التفاقية 
م�شروع �حلظائر �لثقافية 

رئي�ض �لفريق متم�شك  بتوفري �لدعم �ملايل

جولة ا�صتك�صافية للمناطق 
االأثرية لل�صحفيني 

الرابطة الوالئية تر�صم �صعود 
م�صتقبل املجاهدين لل�صريف 
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تتوا�سل املواجهات امل�سلحة بني 
ال�سعودي  العدوان  قوى  ف�سائل 
تعز  مدينة  و�سط  الإماراتي 
�سقط  حيث  اليمن،  غربي  جنوب 
وجريح.  قتيل  بني  الع�رشات 
وت�سعى الف�سائل التابعة للإمارات 
جهة  من  وال�سعودية  جهة  من 
اأخرى اإىل ال�سيطرة على املدينة، 
كبرياً  دماراً  اأحلق  الذي  الأمر 

باملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.
با�ستمرار  حملية  م�سادر  واأفادت 
ملي�سيا  بني  عنيفة  ا�ستباكات 
مبختلف  تعز  مدينة  يف  العدوان 
من  �سحايا  و�سقوط  الأ�سلحة 
اأن  امل�سادر  وذكرت  املدنيني. 
حلزب  تابعا  م�سلحا  ف�سيل 
مع  اأيام  منذ  ي�ستبك  الإ�سلح 
الإمارات  تدعمه  اآخر  ف�سيل 
املكنى  الداع�سي  اإمرة  حتت 
اأن  اإىل  واأ�سارت  العبا�س،  باأبي 
فيها  ا�ستخدمت  ال�ستباكات 
والثقيلة  املتو�سطة  الأ�سلحة 
من  خ�سائر  �سقوط  عن  واأ�سفرت 

الطرفني اإىل جانب مدنيني.
بل  اأطباء  منظمة  ذكرت  ذلك  اإىل 
حدود على ح�سابها على تويرت قبل 
ال�ستباكات  اندلع  منذ  اأنه  اأيام، 
العنيفة داخل مدينة تعز، ا�ستقبلت 
تدعمها  التي  الطبية  املرافق 
قتلى  و5  م�سابا   91 املنظمات 
ولفتت املنظمة اإىل اأن ال�ستباكات 
والن�ساء  املر�سى  و�سول  “تعرقل 

احلوامل اإىل الرعاية الطبية”.

حرب امل�صالح
ال�رشاع  اإن  اخلرباء،  ويقول 
على  ال�سعودي   – الإماراتي 
اليمنية ويف  الأرا�سي  امل�سالح يف 
اجلنوبية،  املحافظات  مقدمتها 
هو اأحد اأ�سباب اإطالة اأمد احلرب 
الأزمة  حلول  وترحيل  اليمن  يف 
املمكن  من  كان  التي  اليمنية، 
الأوىل  ال�سهور  يف  لها  حد  و�سع 
م�سدر  وبح�سب  احلرب.  لندلع 
احلرب  “ا�ستمرار  فان  دبلوما�سي 
التي  الفرتة  هذه  طوال  اليمنية 
جتاوزت الأربع �سنوات واملر�سحة 
ما  م�سمى،  غري  لأجل  لل�ستمرار 
ال�رشاع  على  وا�سح  دليل  اإل  هي 
حول  ال�سعودي  الإماراتي  اخلفي 

م�ساحلهما يف اليمن”.
تك�سفت  ال�رشاع  “هذا  واأن 
بع�س  يف  وا�سح  ب�سكل  خيوطه 
ت�سارع  التي  اليمنية  املناطق 

�سهدت  والتي  الطرفان،  عليها 
جتاذبات ل�سكانها من قبل اأبوظبي 
املهرة  حمافظة  وتعد  والريا�س، 
ويو�سح  ذلك”  على  مثال  اأبرز 
والإمارات  ال�سعودية  اأن  امل�سدر 
مربرا  اليمنية  احلرب  من  اتخذتا 
غطاء  حتت  اليمن،  يف  للتدخل 
لتحقيق  ان�ساراهلل،  حماربة 
الريا�س  عجزت  التي  امل�سالح 
واأبوظبي عن احل�سول عليها طوال 
لعبتا  وبالتايل  املا�سية،  العقود 

دورا يف اإطالة اأمد احلرب.
رفيع  �سيا�سي  م�سدر  وبح�سب 
امل�ستوى، فان لدى كل من اأبوظبي 
والريا�س اأجندات خا�سة بهما يف 
للعمل  منهما  كل  وتقوم  اليمن.. 
على اإطالة اأمد احلرب، حتى حتقق 
الريا�س وابوظبي م�ساحلهما التي 

تطمحان اليها يف اليمن.
احلرب  ان  امل�سدر  وي�سيف 
حرب  �سكل  اأخذت  اأي�سا  اليمنية، 
امل�سالح بني ال�سعودية والإمارات، 
امل�سالح  دائرة  ات�ساع  مع  واأنه 
ال�سعودية الإماراتية يف اليمن، بداأ 
ال�رشاع بينهما يت�سكل حول حجم 
هذه امل�سالح التي ي�سعى كل طرف 
وا�ستمر  عليها،  احل�سول  منهما 
ال�سباق على الهيمنة على امل�سالح 
على  ال�سيطرة  لي�سمل  الهامة 
جزيرة  مثل  نائية،  مينية  مناطق 

�سقطرى وحمافظة املهرة.
التدخل  كان  امل�سدر  لهذا  ووفقا 
اليمن،  يف  الإماراتي  ال�سعودي 
لأ�سباب  التحالف،  غطاء  حتت 
ذاتية واأجندات خا�سة بها، لتحقيق 
م�سالح اقت�سادية طاملا حلمت بها 
حيث  واأبوظبي،  الريا�س  من  كل 
عقود  منذ  ت�سعى  ال�سعودية  كانت 

طويلة اإىل احل�سول على منفذ بري 
الأرا�سي  عرب  النفطي  لنتاجها 
التي  املفتوحة  املياه  اإىل  اليمنية 
على  املطل  العرب،  بحر  يف  تبداأ 
ال�سواطئ اليمنية ومنه اإىل املحيط 
الهندي، فيما كانت تطمح اأبوظبي 
البحرية  املواين  على  ال�سيطرة 
التجاري  ن�ساطها  لقتل  اليمنية 
وعدم ال�سماح لها بتن�سيط حركتها 
وتوؤثر  تناف�س  ل  حتى  امللحية، 
على ميناء دبي القليمية، التي تعد 
وذكر  للإمارات.  التجاري  الع�سب 
اأن الأ�سباب القت�سادية كانت وراء 
يف  والإمارات  ال�سعودية  تدخل 
البداية  منذ  ركزتا  واللتني  اليمن 
حيث  امل�سالح،  هذه  حتقيق  على 
ركزت اأبوظبي على ال�سيطرة على 
ميناء  من  ابتداء  اليمنية  املوانئ 
عدن، مرورا مبيناء املكل فميناء 
ال�سيطرة  حماولة  واأخريا  املخا، 
ل  حني  يف  احلديدة،  ميناء  على 
اإىل حتقيق  ت�سعى  ال�سعودية  زالت 
احل�سول  يف  ال�سرتاتيجي  هدفها 
نفطها  لأنابيب  الربي  املمر  على 
العربي عرب حمافظات  البحر  اإىل 

ح�رشموت اأو املهرة اليمنيتان.
املبكرة  ال�سيطرة  اأن  واأو�سح 
حمافظة  على  الإماراتية  للقوات 
ح�رشموت، اأو عرب القوات املوالية 
لها املمثلة مبا ي�سمى قوات النخبة 
احل�رشمية، اأعاق حتقيق ال�سعودية 
بخلق  بداأ  ما  وهو  هناك  حللمها 
على  الإماراتي  ال�سعودي  ال�رشاع 
ال�سعودية  فا�سطرت  امل�سالح، 
املهرة  حمافظة  اىل  النتقال  اىل 
النائية التي تعد اأكرث املحافظات 
اليمني،  املركز  عن  بعدا  اليمنية 
حيث  عمان،  ل�سلطنة  واملحاذية 

نحوها  الإماراتي  التمدد  اأوقفت 
و�سارعت يف اإر�سال قوات ع�سكرية 
الثقيل،  عتادها  بكامل  �سعودية 

لل�سيطرة على حمافظة املهرة.

�صراعات خفية 
تخرج للعلن

“ك�سف  اأن  امل�سادر  هذه  قالت 
الإماراتي  الع�سكري  التواجد 
حمافظات  يف  وال�سعودي 
ح�رشموت واملهرة وكذا حمافظة 
اليمن  يف  تدخلهما  اأن  �سقطرى 
اإنقاذ حكومة  بريئا مبربر  يكن  مل 
كان  ولكنه  يدعون،  كما  هادي 
القت�سادية  م�ساحلهما  لتحقيق 
دائرة  ات�ساع  وان  الأوىل،  بالدرجة 
والريا�س  اأبوظبي  بني  امل�سالح 
ل�رشاع  اأجواء  خلق  اليمن  يف 
امل�سالح  هذه  حول  بينهما  خفي 
مبكر  وقت  منذ  يت�سكل  بداأ 
يف  للعلن  ظهرت  �رشارته  ولكن 
اأكرث  و�سقطرى  املهرة  حمافظات 
قد  ما  وهو  م�سى،  وقت  اأي  من 
للأزمة  احللول  عرقلة  يف  ي�ساهم 
اأمد  اإطالة  دورا يف  ويلعب  اليمنية 
يف  احلرب  انتهاء  لأن  احلرب، 
اليمن معناه تعرث حتقيق امل�سالح 
الإماراتية وال�سعودية يف اليمن قبل 

قطف ثمارها”.
بني  يحتدم  ال�رشاع  اأن  يذكر 
ملي�سيا قوى العدوان يف مدينة تعز 
واملحافظات اجلنوبية املحتلة يف 
�سياق اأهداف ال�سعودية والإمارات 
نفوذ  وتنامي  الفو�سى  ن�رش  يف 
بينها  من  امل�سلحة  التنظيمات 

داع�س والقاعدة الإرهابيتان.

اأ�صفرت مواجهات بني ف�صائل العدوان ال�صعودي - الإماراتي املتمثلة مبلي�صات حزب الإ�صالح املدعوم �صعوديا وما ي�صمى كتائب اأبو 
العبا�س املدعوم اإماراتيا، عن مقتل الع�صرات من طريف املواجهات اإىل جانب �صقوط عدد كبري من القتلى واجلرحى املدنيني، فيما 

تو�صعت املواجهات بالأ�صلحة الثقيلة واملتو�صطة اإىل اأحياء عدة منها اجلمهوري و�صارع جمال واملدينة القدمية وباب مو�صى.

ال�صراع الإماراتي – ال�صعودي يف اليمن

م٫�س

ملاذا يت�صارع احللفاء فيما بينهم ؟
تقدير موقف

ليبيا.. هجوم م�صلح على حقل ال�صرارة النفطي

تهديدات اإيران باإغالق م�صيق 
هرمز...هل دخلت يف طور اجلّدية؟ 

الأمريكي  الرئي�س  قرر   2018 ماي  يف 
التفاق  من  الن�سحاب  ترامب  دونالد 
اإيران  بني  املوقع  الإيراين  النووي 
اإىل  اإ�سافة  الكربى  اخلم�س  والدول 
اأملانيا عام 2015، مع جتديد للعقوبات 
الدول،  تلك  فر�ستها  اأن  �سبق  التي 
الإدارة  اأقرتها  اإ�سافية  وعقوبات 
يف  التنفيذ  حيز  دخلت  الأمريكية، 

الرابع من نوفمرب 2018. 
الرئي�س  �رشح   ،2018 جويلية   2 ويف 
الإيراين ح�سن روحاين بان "منع اإيران 
من ت�سدير نفطها يعني اأن ل احد يف 
نفطه"  ت�سدير  من  �سيتمكن  املنطقة 
والإمارات  ال�سعودية  اإىل  اإ�سارة  يف 
التي  اأي�سا  وقطر  والعراق،  والكويت 
الطبيعي  للغاز  حقل  يف  معها  ت�سرتك 
م�سيق  على  ت�سديره  يف  وتعتمد 

هرمز. 
حركة  هرمز  م�سيق  وي�ستوعب 
اإىل 40% من جتارة  النفط بحوايل 30 
مبعدل  العامل  يف  البحار  عرب  النفط 
يوميا؛  برميل  مليون   17 على  يزيد 
امل�سيق  عن  متاحة  بدائل  توجد  ول 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 
من  النفط  لت�سدير  والعراق  العربية 
موانئ الكويت وقطر والبحرين وبع�س 

املوانئ ال�سعودية والعراق. 
اخلليج  يف  هرمز  م�سيق  مياه  وتعد 
اأي  واأن  بامتياز،  دولية  "مياه  العربي 
امللحة  على  �سيوؤثر  بغلقه  تهديد 
فقط  ولي�س  الدولية  التجارية 
بها  اأدىل  ت�رشيحات  وفق  الإقليمية"، 
الو�سطى  القيادة  با�سم  املتحدث 
الأمريكية العقيد اإيريل براون، الأربعاء 

24 اأفريل. 
والدول  املتحدة  الوليات  وتلتزم 
احلليفة بحماية حرية امللحة البحرية 
التجارية  املائية  القنوات  وم�سار 
ا�ستعدادات  مع  املنطقة  يف  العاملية 
لها  تتعر�س  تهديدات  اأي  ملواجهة 

حرية امللحة الدولية. 
الثنني  املتحدة،  الوليات  األغت 
على  الإعفاءات  جميع  املا�سي، 
�سادرات النفط الإيرانية مع الت�سديد 
تتخذها  �سوف  عقابية  اإجراءات  على 
الدول  اعتبارا من 2 ماي املقبل �سد 
التي ل تلتزم بالقرار الأمريكي الأخري 
بعدم  اأفريل   22 الإثنني  يوم  املعلن 
لبع�س  تتيح  التي  الإعفاءات  متديد 
موا�سلة  الإيراين  النفط  م�ستوردي 
ال�رشاء دون مواجهة عقوبات اأمريكية، 
قرار  من  ال�سابقة  املرحلة  بدء  منذ 

منع الت�سدير يف 4 نوفمرب 2018. 
اأن  الأبي�س  للبيت  بيان  يف  وجاء 
بذلك  ينوي  ترامب  دونالد  الرئي�س 
التاأكد من اأن �سادرات النفط الإيراين 
�ست�سبح "�سفراً"، وبالتايل حرمانه من 
قرار  ،�سيوؤدي  الأ�سا�سي  دخله  م�سدر 
ثماين  توقف  اإىل  املتحدة  الوليات 
الأمريكية،  بالإعفاءات  م�سمولة  دول 
وكوريا  واليابان  وتركيا  والهند  ال�سني 
واليونان،  وايطاليا  وتايوان  اجلنوبية 
انتهاء  بعد  الإيراين  النفط  �رشاء  عن 

مدة الإعفاءات البالغة �ستة اأ�سهر. 

ح�صابات الظل

يعتقدون  اإيرانيني  م�سوؤولني  اأن  اإل 
عدم  اأو  الإعفاءات  ا�ستمرار  مع  اأنه 
النفط  �سادرات  "فان  ا�ستمرارها، 
الإيراين لن ت�سل اإىل ال�سفر باأي حال 
وقف  الإيرانية  ال�سلطات  تقرر  مل  ما 
وارد  غري  وهذا  النفطية،  �سادرتها 
حاليا"،وتعترب اإيران اأن القرار الأمريكي 
"غري ذي قيمة" مع موا�سلة خارجيتها 

و�رشكائها  جريانها  مع  الت�سال 
ال�سلبية  الآثار  لتفادي  الأوروبيني 
احلر�س  �سعد  ذلك  مقابل  ،يف  للقرار 
باإغلق  تهديداته  من  الإيراين  الثوري 
وحتدث  اأخرى،  مرة  هرمز  م�سيق 
للحر�س  التابعة  البحرية  القوات  قائد 
الثوري الإيراين علي ر�سا تنك�سريي اأن 
"اإيران �ستغلق م�سيق هرمز اإذا مت منع 

طهران من ا�ستخدامه". 
الدويل  بالقانون  "تنك�سريي"  ويحتج 
"هو  هرمز  م�سيق  اأن  يعترب  الذي 
ولن  الدولية  القوانني  ممر بحري وفق 
من  منعنا  حال  يف  اأحد  منه  ي�ستفيد 
ا�ستخدامه "، واأنه يف "حالة اأي تهديد 
فلن يكون هناك اأدنى �سك يف اأن اإيران 

�ستحمي مياهها و�ستدافع عنها". 

بني  مماثلة  تهديدات  اإيران  وتطلق 
مرة  من  اأكرث  تتكرر  قد  واآخر،  حني 
خلل العام الواحد، منذ بدء الوليات 
املتحدة ممار�سة �سغوطها على اإيران 
برناجمها  من  للحد   2012 العام  يف 
بعيدة  ال�سواريخ  وتطوير  النووي 
يف  العربية  الدول  تطال  التي  املدى 

اخلليج واإ�رشائيل. 
باإغلق  الإيرانية  التهديدات  تاأتي 
فحواها  معادلة  �سمن  هرمز  م�سيق 
والدول  املتحدة  الوليات  اأ�رشت  اإذا 
الغربية على منع دول العامل من �رشاء 
املتاح  الوحيد  اخليار  فاإن  النفط، 
اأمامها عدم ال�سماح مبرور اأي �سفينة 
اآخر،تعتقد  بلد  اأي  من  للنفط  حاملة 
اأو  امل�سيق  باإغلق  التهديد  اأن  اإيران 
اتخاذ خطوة عملية اأولية بهذا الجتاه 
�سيوؤدي اإىل ا�سطراب يف �سوق النفط 
الطاقة يف  اأ�سعار  وارتفاع يف  العاملية 
الوليات  �سيدفع  ما  وهو  الدول،  تلك 
لإجراء  الأوروبية  والدول  املتحدة 
تقدم  اإيران  مع  فورية  مفاو�سات 
ا�ستجابة  التنازلت  بع�س  خللها 
بتخفيف  تتعلق  اإيرانية  ملطالب 

العقوبات املفرو�سة عليها. 

مواجهة مع اأمريكا

اإيران  تهديدات  وترية  ارتفاع  ومع 
هذه املرة ويف املرات ال�سابقة اأي�سا، 
عملية  خطوات  اأي  تتخذ  مل  لكنها 
الناظمة  الدولية  القوانني  تخالف 
حلركة امللحة الدولية.  ول تبدو اأي 
على  اإيران  لإقدام  واقعية  احتمالت 
كهذه  خطوة  اأن  غري  امل�سيق،  اإغلق 
�ستكون �سببا يف م�ساكل وردود فعل قد 
تهدد بقاء النظام الذي يعاين من م�ساكل 
داخلية،كما  واقت�سادية  اجتماعية 
م�سيق  باإغلق  اإيران  تهديدات  اأن 
اإقليمية  هرمز قد ت�سكل بداية حلرب 
اأن  ترى  خليجية  دول  فيها  تتورط  قد 
القومي  اأمنها  من  جزء  هرمز  م�سيق 
اإىل  نفطها  لتدفق  اإ�سرتاتيجيا  وممرا 
دول العامل.  على اجلهة الأخرى، فمن 
والدول  املتحدة  الوليات  اأن  املرجح 
اإجراءات  اأية  تتخذ  لن  �سوف  احلليفة 
ع�سكرية فورية م�سادة يف حال قررت 
خ�سية  هرمز،  م�سيق  اإغلق  اإيران 
عن  تخرج  مفتوحة  مواجهات  اندلع 
اإىل  وتوؤدي  الفاعلة  الأطراف  �سيطرة 
حالة من عدم ال�ستقرار يف املنطقة 
تزيد  اإقليمية  دول  تدخل  واحتمالت 
اأن  من تعقيدات الو�سع، ومن املتوقع 
جتد الوليات املتحدة والدول احلليفة 
ب�سبط  اللتزام  حقيقة  اأمام  نف�سها 
النف�س وعدم ت�سعيد املوقف، بانتظار 
اإعادة فتح امل�سيق من قبل اإيران اأمام 

امللحة الدولية.

الإثنني  فجر  م�سلحة  جمموعة  �سنت 
املحطات  اإحدى  على  هجوما 
النفطي  ال�رشارة  بحقل  الرئي�سية 
اأمني  م�سدر  وقال  ليبيا  جنوبي 
عن  الك�سف  عدم  مف�سل  للأنا�سول 
جمهولة  م�سلحة  جمموعة  اإن  ا�سمه 
بهجوم  الإثنني  فجر  قامت  الهوية 
املحطات  اإحدى   186 حمطة  على 
امل�سدر  واأ�ساف  باحلقل  الرئي�سية 

املتقاعد  اللواء  قوات  يتبع  الذي 
خليفة حفرت التي ت�سيطر على احلقل 
باملحطة ت�سدت  القوة املوجودة  اأن 
املهاجمة  املجموعة  ولذت  للهجوم 
بالفرار واأ�سار اإىل اأن الهجوم مل ي�سفر 
عن اأية خ�سائر ب�رشية اأو مادية، لفتا 
على  الأول  يعد  الهجوم  هذا  اأن  اإىل 
احلقل منذ ا�ستلم قوات حفرت مهام 
املكلفة  القوات  اأن  واأو�سح  التاأمني 

دورياتها  حاليا  تكثف  احلقل  بتاأمني 
هجوم  اأي  تكرار  ملنع  احلقل  حول 

اآخر.
و"ال�رشارة"، اأكرب حقل نفطي يف ليبيا، 
وينتج اأكرث من 300 األف برميل يوميا، 
وميثل اإنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي 
من اخلام، الذي يتخطى مليون برميل 
حر�س  وي�رشف   2018 نهاية  يوميا 
املن�ساآت النفطية التابع لقوات خليفة 

واملوانئ  احلقول  تاأمني  علي  حفرت 
النفطية يف املنطقة الو�سطى )الهلل 
النفطي( والربيقة وحتى مدينة طربق 

على احلدود امل�رشية.
النفطية  املن�ساآت  تلك  تدير  يف حني 
حلكومة  التابعة  النفط  موؤ�س�سة 
التي  طرابل�س،  يف  الوطني"  "الوفاق 
بغريها  الدويل  املجتمع  يعرتف  ل 

م�سوًقا للنفط الليبي.
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هجوم حفرت على طرابل�س بني 
الرهانات الإقليمية ووقائع امليدان
اأطلق اللواء املتقاعد خليفة حفرت عملية ع�شكرية جديدة، ليلة 

الليبية طرابل�س.  العا�شمة  على  ال�شيطرة  بهدف   ،2019 اأفريل   4
ويف غ�شون �شاعات قليلة، دخلت قواته مدينة غريان، كربى مدن 

جبل نفو�شة، وبلدات قريبة منها من دون قتال، كما �شيطر م�شلحون 
حمليون موالون له، من �شرباتة و�شرمان وور�شفانة، على بوابٍة 

اأمنيٍة تقع على الطريق ال�شاحلي غرب العا�شمة، وت�شّربت اأرتاٌل من 
الآليات اإىل مناطق حزام طرابل�س اجلنوبي، وحاولت زوارق حربية 

القيام باإنزال بحري �شرق مدينة الزاوية، وعلى الرغم من �شرعة 
التحرك امليداين وكثافة الرتويج الإعالمي اللذين و�شما العملية يف 
بدايتها، فاإن الآمال املعقودة عليها، لتحقيق اإجناز ع�شكري و�شيا�شي 

�شريع، واإيجاد اأمر واقع، يعيد ت�شكيل امل�شهد الليبي، باءت بالف�شل.

 معركة العا�شمة
 والرهانات الإقليمية

ليبيا،  يف  وال�سيا�سي  الع�سكري  امل�سهد  يكن  مل 
بقيادة  الكرامة”  “عملية  ت�سمى  ما  اإطالق  منذ 
ال�سياقات  عن  مبناأًى   ،2014 عام  يف  حفرت، 
عدًدا  التي طالت  والرتتيبات  والدولية،  الإقليمية 
من البلدان، بهدف التحّكم يف خمرجات احلراك 
اإنتاج  واإعادة   ،2011 عام  منذ  العربي  ال�سعبي 
ت�سور  ممكًنا  يكن  ومل  ال�سمولية.  املنظومات 
اأوًل،  الإمارات  ن�سوء ظاهرة حفرت من دون دعم 
الدلئل  وت�سري  ثانًيا.  وفرن�سا  وال�سعودية  وم�رص 
تخوم  على  ال�رصاع  من  اجلديدة  اجلولة  اأن  اإىل 
اأيام  فقبل  ا،  خال�سً ليبًيا  حدًثا  لي�ست  طرابل�س 
قليلة من حتريك قواته نحو طرابل�س، زار حفرت 
خاللها  والتقى  الريا�س،  ال�سعودية،  العا�سمة 
اأمنية  وقيادات  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
وع�سكرية و�سيا�سية، و�سط تغطيٍة اإعالميٍة لفتٍة 
يف و�سائل الإعالم ال�سعودية. وعلى الرغم من اأن 
اإىل  بالإ�سارة  اكتفت  ال�سعودية  الر�سمية  البيانات 
يف  الأحداث  تطورات  “ا�ستعر�سا  الطرفني  اأن 
مبا  جتاهها  املبذولة  واجلهود  الليبية  ال�ساحة 
حتدثت  فقد  فيها”،  وال�ستقرار  الأمن  يحقق 
م�سادر اإعالمية غربية، مثل �سحيفة وول �سرتيت 
تكاليف  بتغطية  �سعودية  وعود  عن  جورنال، 
احلملة الع�سكرية على طرابل�س، ومّدها بالأموال 
الع�سكري  الدعم  ا  اأي�سً ت�ساعد  كما  والأ�سلحة. 
حفرت  لقوات  الإمارات  تقّدمه  الذي  واللوج�ستي 
مع انطالق الهجوم على طرابل�س، حيث ُر�سدت 

حركة جوية مكثفة بني مطاَري اأبوظبي وبنينا 
بح�سب  ع�سكرية،  نقل  لطائرات  بنغازي  يف 

حركة  ر�سد  يف  متخ�س�سة  مواقع  ك�سفت  ما 
وغربية،  عربية  اإعالمية  وم�سادر  الطريان 

جند  وناقالت  وعرباٌت  مدرعاٌت  وظهرت 
من النوع الذي ت�ستخدمه القوات الإماراتية 
و�سائل  بّثتها  اأ�رصطٍة دعائيٍة  اليمن، يف  يف 
اإعالم موالية حلفرت، ومتّكنت قوات حكومة 
الوفاق من غنْم اأعداد منها. ويواظب قائد 
دورية  زيارات  اأداء  على  الكرامة  عملية 
امل�سرّي  طريانها  �ساهم  التي  اأبوظبي  اإىل 
ودرنة  بنغازي  معارك  بكثافة، يف  واحلربي، 
والهالل النفطي، منطلًقا من القاعدة اجلوية 
الإماراتية يف منطقة اخلادم، جنوب مدينة 
املرج، اأو من قاعدة بنينا التي تتمركز فيها 

الإماراتية. ومن  القوات اجلوية  ت�سكيلٌة من 
ودرنة  بنغازي  معارك  على  قيا�ًسا  املتوقع، 

�سابًقا، اأن تلجاأ الإمارات اإىل تقدمي م�ساندٍة 
لقوات  وقتالية،  ا�ستطالعية  جوية، 

طرابل�س،  جنوب  حفرت، 
من  انطالًقا 

ة  عد قا

تقّدم  اأي  حتقيق  عن  عجزها  حال  يف  الوطية، 
ميداين.

امل�رصي  املوقف  يتوا�سل  ذاته،  ال�سياق  ويف 
الأول لإطالق  اليوم  الداعم حلفرت، واملعلن منذ 
الرئي�س  ا�ستقبل  فقد  طرابل�س،  على  الهجوم 
حفرت،  خليفة  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�رصي، 
م�رص  “دعم  تاأكيده  وكّرر   ،2019 اأفريل   14 يف 
جهود مكافحة الإرهاب واجلماعات وامللي�سيات 
للمواطن  وال�ستقرار  الأمن  لتحقيق  املتطّرفة 
القاهرة  وتعّد  الليبية”.  الأرا�سي  كافة  الليبي يف 
من اأبرز الداعمني، �سيا�سًيا ودبلوما�سًيا وع�سكرًيا، 
حلفرت منذ اإطالق عملية الكرامة يف عام 2014، 
يف  لدعمه  جوية  غارات  تنفيذ  لقواتها  و�سبق 
النفطي، كما حتتفظ بقواٍت جويٍة  درنة والهالل 
الفرن�سي،  املوقف  اأما  اخلروبة.  قاعدة  يف 
فت�سري بيانات املجل�س الرئا�سي حلكومة الوفاق 
باأن  تفيد  معلوماٍت  لديه  اأن  اإىل  �سمًنا،  الوطني، 
فرن�سا لي�ست بعيدة عن التحّرك الع�سكري الذي 
م�سادر  ذلك  اأكدت  وقد  العا�سمة.  ي�ستهدف 
طائرات  انطالق  عن  ك�سفت  متواترة،  اإعالمية 
الوطية  قاعدة  من  م�سرّية  فرن�سية،  جت�س�س 
اجلوية، الواقعة حتت �سيطرة قوات حفرت، جنوب 
غرب طرابل�س، لتقدمي الدعم لقواته التي تخو�س 
الوطني،  الوفاق  حكومة  قوات  �سد  �سارًيا  قتاًل 
و�سول  تون�سية  ع�سكرية  م�سادر  ك�سفت  يف حني 

الفرن�سيني،  امل�سلحني  من  جمموعة 
يعتقد اأنهم م�ست�سارون 

ع�سكريون لدى قوات حفرت، اإىل معرب حدودي بني 
البلدين، على منت �سيارات دبلوما�سية.

وياأتي تكّثف الدعم ال�سيا�سي والع�سكري املوّجه 
اإىل قوات حفرت يف �سياق مرحلة �سيا�سية اإقليمية، 
م�سابهة للمرحلة التي �سهدتها بلدان عربية عدة 
ل  لليبيا،  الغربية  احلدود  فعلى   ،2011 عام  يف 
على  اجلزائر،  يف  متوا�سلًة  الحتجاجات  تزال 
الرغم من خروج الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة من 
تغيري عميق يف  اإجراء  يزال مطلب  ول  امل�سهد، 
منظومة احلكم قائًما. اأما على احلدود اجلنوبية 
ال�رصقية لليبيا، وبعد حراٍك امتد �سهوًرا، واأف�سى 
اإىل خلع الرئي�س ال�سوداين عمر الب�سري، مل ي�ستقر 
النتقالية  الفرتة  حول  اتفاق  على  بعد  امل�سهد 
واآلياتها. ويف الأثناء، تتزايد املوؤ�رصات اإىل م�ساٍع 
ال�سوداين  احلراك  خمرجات  يف  للتاأثري  اإقليمية، 
اأعلنها  التي  اخلطوات  وتاأييد  “دعم  خالل  من 
ال�سودان”،  يف  النتقايل  الع�سكري  املجل�س 
ووعوٍد “بتقدمي حزمة من امل�ساعدات الإن�سانية 

ت�سمل امل�ستقات البرتولية والقمح والأدوية”.

ح�شابات امليدان وتعّث احل�شم

على  حفرت  قوات  �سّنته  الذي  الهجوم  يكن  مل 
طرابل�س، ليلة 4 ني�سان/ اأبريل، مفاجًئا ملتابعي 
امل�سهد الليبي، خ�سو�سا بعد �سيطرتها على مدن 
وبلدات يف اجلنوب، غري اأن الالفت لالنتباه عدم 
الوفاق  حلكومة  الرئا�سي  املجل�س  تعاطي 
القائد  ال�رصاج،  الوطني، ورئي�سه فايز 
مبوجب  الليبي  للجي�س  الأعلى 
مع  بحزٍم  ال�سخريات،  اتفاق 
كبار  اأطلقها  التي  التهديدات 
والتقارير  حفرت،  قوات  قادة 
اأرتال  عن  الإعالم  بّثها  التي 
اإىل  تتجه  كبرية  ع�سكرية 
واحلزام  الغربية  املنطقة 
وعدم  للعا�سمة،  اجلنوبي 
اتخاذه اأي اإجراءاٍت ع�سكريٍة 
�سمت  و�ساهم  احرتازية. 
وحكومة  الرئا�سي  املجل�س 
املفاجاأة”  “�سنع  يف  الوفاق 
لقوات  ال�رصيع  الدخول  مع 
وفتح  غريان،  مدينة  اإىل  حفرت 
الإ�سرتاتيجي  احلزام  يف  ثغرٍة 
حتريك  ثم  للعا�سمة،  اجلنوبي 
على  لل�سيطرة  �سغريٍة  جمموعاٍت 
ال�ساحلي  الطريق  على   27 بوابة 
غرب العا�سمة وجمموعات اأخرى اإىل 
الربيع  ووادي  غ�سري  بن  وق�رص  املطار 
اجلنوبية  التخوم  على  والعزيزية، 
اإعالمي  ترويج  و�سط  للعا�سمة، 
اأّمنته  ومن�ّسق،  مكّثف 
توا�سل  �سفحات 
عي  جتما ا

اأبوظبي  من  اأغلبها  يبث  ف�سائية؛  وقنوات 
والقاهرة وعّمان وتون�س، اأظهرت �سخامة الأرتال 
الع�سكرية، وقوة ت�سلّحها، وترحيب الأهايل بها يف 

كل منطقة تدخلها.
املكثف  الإعالمي  الرتويج  من  جلًيا،  ويبدو 
الذي واكب التحركات الع�سكرية الأوىل يف تخوم 
الإقليميني  وداعميها  حفرت  قوات  اأن  طرابل�س، 
كانوا يعّولون على اإحداث حالة عامة من ال�سدمة 
وعلى  مقاومة،  اأي  تنظيم  متنع  والإرباك  والهلع 
ت�سجيع منا�رصيهم داخل العا�سمة على التحّرك 
الوفاق  حلكومة  املوالية  القوات  جهود  لت�ستيت 
على  ال�سيطرة  ت�سّهل  ثغراٍت  وفتح  الوطني، 
كانوا  كما  جًدا،  وجيز  زمني  حّيز  يف  العا�سمة 
مواقعها  الكتائب  بع�س  ت�سليم  على  يعّولون 
واأ�سلحتها من دون قتال، على غرار ما جرى يف 
مدينة غريان وبع�س مدن اجلنوب. وتتاأكد حقيقة 
الأمنية  الأجهزة  اإعالن  مع  اأكرث  ال�سيناريو  هذا 
للهجوم،  الأوىل  الأيام  خالل  الوفاق،  حلكومة 
“اخلاليا  بـ  و�سفتهم  عن �سبط جمموعاٍت ممن 
وعن  العا�سمة،  من  متفرقة  مواقع  يف  النائمة” 
م�سلحة،  كتائب  قيادية يف  التحّفظ على عنا�رص 

اأغلبها من ذوي التوجه ال�سلفي املدخلي.

رد الهجوم

 مل يُدم مفعول ال�سدمة الأوىل طوياًل، اإذ متّكنت 
قواٌت من مدينة الزاوية من طرد قوات حفرت التي 
العا�سمة،  غرب  ال�سياحي  الطريق  اإىل  ت�سللت 
منهم،  ع�رصات  واأ�رصت  قليلة،  �ساعاٍت  خالل 
وغنمت اآلياٍت واأ�سلحة، ثم بداأت يف التحّرك جنوًبا 
باجتاه العزيزية وحزام العا�سمة. ويف الآن نف�سه، 
امل�سلحة  للكتائب  كبرية  حت�سيد  عملية  انطلقت 
وغريها،  وزوارة  وزلينت  وم�رصاتة  طرابل�س  من 
قوات  اإىل  و�سّمها  العا�سمة،  اإىل  وتوجيهها 
الع�سكرية  واملنطقة  الغربية  الع�سكرية  املنطقة 
الو�سطى واملنطقة الع�سكرية يف طرابل�س التابعة 
وعلى  الوطني.  الوفاق  بحكومة  الدفاع  لوزارة 
اليومني  يف  متّكنت،  حفرت  قوات  اأن  من  الرغم 
على  ال�سيطرة  من  الهجوم،  من  والثالث  الثاين 
مطار  بينها  العا�سمة،  جنوب  املواقع  من  مزيد 
عام  منذ  العمل  عن  املتوقف  الدويل  طرابل�س 
ا�سرتجعت  الوفاق  حكومة  قوات  فاإن   ،2014
من  مزيًدا  اأوقعت  وفّر،  كّر  عمليات  يف  اأغلبها، 
من  وع�رصاٍت  املهاجمة،  القوات  من  الأ�رصى 
القتلى واجلرحى من اجلانبني. ومع نهاية الأ�سبوع 
على  لقوات حفرت  امليداين  التقدم  توّقف  الأول، 
كانت  التي  احل�سابات  اأن  وتبنّي  املحاور،  جميع 
معقودًة على حتقيق ح�سم ميداين �رصيع، مل تنَُب 
الثاين  الأ�سبوع  بداية  مع  مو�سوعية.  اأ�س�س  على 
من  املعركة  ميدان  اإىل  الطريان  دخل  للهجوم، 
غاراٍت  حفرت  قوات  �سّنت  حني  ففي  اجلانبني، 
متتاليًة على مواقع قوات الوفاق جنوب العا�سمة، 
م�رصاتة  يف  اجلوية  للكلية  التابع  الطريان  �سّن 
غاراٍت على مواقع قوات حفرت يف غريان وجنوب 
اجلفرة  يف  اإمدادها  خطوط  وعلى  العا�سمة، 
قوات  كّثفت  ذلك،  مع  وبالتوازي  �رصت.  وجنوب 
حفرت الق�سف ب�سواريخ “غراد” واملدفعية على 
اإحداث  اإىل  اأدى  ما  العا�سمة،  جنوب  اأحياء 
بينها مدار�س  دمار كبري يف من�ساآت مدنية، 
نزوح  واإىل  ميدانية،  وم�ست�سفيات  وخمازن 
عن  البعيدة  الأحياء  اإىل  ال�سكان  اآلف 
املعركة  حتولت  وت�سري  النريان.  مرمى 

ا�ستخدام  اإىل  واملتحّرك  ال�رصيع  القتال  من 
الطريان وال�سواريخ واملدفعية اإىل تكتيك جديد 
واملناطق  التحتية  للبنى  املكثف  التدمري  يعتمد 
الذي  التكتيك  وهو  التقدم،  لت�سهيل  ال�سكنية 
بنغازي ودرنة، وحّول كثريا  ا�ستخدم من قبل يف 

من مناطقهما اإىل اأر�س حمروقة.

ف�شل الت�شوية

ل تبدو، حتى ال�ساعة، اأي مبادرات �سيا�سية جادة 
اأغلب  اكتفت  اإذ  العا�سمة،  جنوب  القتال  لإنهاء 
مبا  ليبيا،  يف  يجري  مبا  ال�سلة  ذات  الأطراف 
فيها بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا، باإ�سدار 
بياناٍت حتّث جميع الأطراف على التهدئة واإحياء 
اأن املواقف  الرغم من  ال�سيا�سية. وعلى  العملية 
ال�سادرة عن دوٍل، مثل اإيطاليا والوليات املتحدة، 
ودعته  الت�سعيد،  م�سوؤولية  بتحميل حفرت  متّيزت 
الهجوم  كانت عليه قبل  اإىل ما  الأمور  اإعادة  اإىل 
احلايل، فاإنها مل تتحّول اإىل اإجراءاٍت دبلوما�سيٍة 
اأما  الإقليميني.  وداعميه  حفرت  على  لل�سغط 
على امل�ستوى الليبي، فقد طوى الهجوم م�رصوع 
“املوؤمتر الوطني اجلامع” الذي كانت بعثة الأمم 
غدام�س،  مدينة  يف  عقده  اإىل  ت�سعى  املتحدة 
اخلروج  بهدف  احلايل،  اأفريل  �سهر  منت�سف 
فيها  مبا  املوؤ�س�سات؛  لتوحيد  طريق  بخريطة 
تنفيذية  �سلطة  تفرز  انتخاباٍت  واإجراء  اجلي�س، 
اأن حفرت مل  الرغم من  وت�رصيعية جديدة. وعلى 
يُذكر  اهتماًما  الكرامة،  عملية  اإطالق  منذ  يُبِد، 
ال�رصاج  فاإن  ال�سيا�سية،  واحللول  بالتوافقات 
التحلّي مبقادير  حر�س، منذ تولّيه من�سبه، على 
كبرية من التحفظ والدبلوما�سية، وحتى التماهي، 
يف التعامل مع طموحات اللواء املتقاعد، غري اأنه 
وجد نف�سه م�سطًرا اإىل التخلي عن �سيا�سة م�سك 
ومن  طرابل�س.  هجوم  بعد  الو�سط  من  الع�سا 
ال�سابقة،  �سيا�سته  اإىل  قريبًا  يعود  اأن  امل�ستبعد 
يف ظل التح�سيد الذي ميّيز امل�سهد يف طرابل�س، 
ومعظم املنطقتني الو�سطى والغربية، يف مواجهة 

هجوم قوات حفرت.

خامتة

على  حفرت  قوات  ت�سّنه  الذي  الهجوم  طوى 
ود�ّسن  وع�سكريًة،  �سيا�سيًة  مرحلًة  طرابل�س 
مل  ال�ساري،  القتال  من  اأ�سبوعني  وبعد  اأخرى، 
مهم  تقّدم  حتقيق  من  املهاجمة  القوات  تتمّكن 
الإعالمي  الرتويج  يُوؤّد  ومل  املحاور،  جميع  على 
العا�سمة.  و�سط  اخرتاقاٍت  اإحداث  اإىل  الكثيف 
وعلى اجلهة املقابلة، تبدو املوؤ�س�سات ال�سيا�سية 
الوفاق،  وحكومة  الرئا�سي  املجل�س  يف  ممثلًة 
�ستى  من  القادمة  الكتائب  يف  ممثلًة  والع�سكرية 
مدن الغرب، قد حققت قدًرا من توحيد اجلهود 
وا�ستوعبت الهجوم. وتذهب موؤ�رصاٌت عدةٌ اإىل اأن 
يف  كبرًيا  تدمرًيا  يُحِدث  قد  املعركة  اأمد  اإطالة 
اإىل  ذاته،  الآن  يف  ويحّولها،  وجوارها،  العا�سمة 
تراجع  اإىل  ويوؤدي  املهاجمة،  للقوات  م�ستنقٍع 
الدعم  من  الرغم  على  الكرامة،  عملية  م�رصوع 
متابعون  ي�ستبعد  ول  به.  يحظى  الذي  الإقليمي 
ذات  بكتائب  العا�سمة  على  الهجوم  يخلق  اأن 
من  يقابله  وما  وعقائدي،  ومناطقي  قبلي  هوى 
حت�سيد وتعبئة يف املنطقتني الو�سطى والغربية، 
مزاًجا ت�ستغله القوى التي تطرح خيارات التق�سيم 

والتجزئة.      



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق اإ م اإ

بناءا على طلب : بن اويلي اعومر 
ال�شاكن)ة( : قرية تالة تلمو�س بلدية تيزي را�شد – والية تيزي وزو 

بعد االطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ال �شيما املادة 4/412 
- تنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة : باب الوادي ، الق�شم : املدين ، بتاريخ : 2016/07/13 

ق�شية رقم : 16/01175، فهر�س رقم : 16/02383 و املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2019/01/16 حتت رقم : 2019/70 
- بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء املر�شل عن طريق ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم مبركز بريد باب الزوار بتاريخ 

: 2019/03/11 و�شل رقم : 004 928 365 76 
بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية براقي بتاريخ : 2019/03/12

 : بتاريخ  اإعالنات حمكمة احلرا�س   لوحة  املبلغ عن طريق  بالوفاء  التكليف  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  و  تنفيذي  �شند  تبليغ  بناءا على حم�رض   -
. 2019/03/12

- بناءا على االإذن بن�رض م�شمون عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ : 2019/04/16 حتت رقم 
19/01242 :

نحن املوقعة اأدناه االأ�شتاذة عامر �شعاد ، حم�رضة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا 
بحي 08 ماي 1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.
كلفنا  لوني�س احمد  ال�شاكن : جممع 126 براقي – اجلزائر 

بت�شديد مبلغ الدين املقدر ب :  430.500.00دج ) اربعمائة و ثالثني الف و خم�شمائة  دينار جزائري (+ التعوي�س املقدر ب : 300.000.00 
دج ) ثالثمائة الف دينار جزائري (  باالإ�شافة اإىل : احلقوق التنا�شبية للمح�رضة الق�شائية و املقدرة ب : 54.537.70 دج ) اأربعة و خم�شون الف 
و خم�شمائة و �شبعة  و ثالثون دينار جزائري  و �شبعون �شنتيم ( + م�شاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �شتة اأالف و �شبعمائة و ثمانية و ت�شعون 

دينار جزائري ( 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية الوطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر

حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املادة 412 من ق اإ م اإ بناءا على طلب : بعيال�س زهرة  

ال�شاكن)ة( : قرية بوجيمعة بلدية بوجمعة دائرة ماكودة – والية تيزي وزو  
بعد االطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ال �شيما املادة 4/412 

- تنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة : تيقزيرت  ، الق�شم : �شوؤون االأ�رضة ، بتاريخ : 2016/01/06 
ق�شية رقم : 15/01117، فهر�س رقم : 16/00021 و املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2016/10/27 حتت رقم : 16/422 

- بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املر�شل عن طريق ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم مبركز بريد باب الزوار 
بتاريخ : 2019/02/27 و�شل رقم : 003 168 124 76 

بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية �شيدي حممد  بتاريخ : 2019/03/04
- بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة ا�شيدي حممد   بتاريخ : 2019/03/04 

.
 : رقم  2019/04/16 حتت   : بتاريخ  �شيدي حممد   رئي�س حمكمة  ال�شادر عن  وطنية  يومية  ر�شمي يف جريدة  تبليغ  بن�رض م�شمون عقد  االإذن  على  بناءا   -

19/01954
نحن املوقعة اأدناه االأ�شتاذة عامر �شعاد ، حم�رضة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 

1945 عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.
كلفنا  ولد قوقام حميد   ال�شاكن : �شاحة اول ماي عمارة ب الطابق الثاين بلدية �شيدي احممد – اجلزائر  

بت�شديد مبلغ الدين  املقدر ب :  585000دج ) خم�شمائة و خم�شة و ثمانون الف  دينار جزائري (+ باالإ�شافة اإىل : احلقوق التنا�شبية للمح�رضة الق�شائية و 
املقدرة ب : 44149 دج ) اأربعة و اأربعون الف و مائة و ت�شعة و اأربعون دينار جزائري ( + م�شاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج  ) �شتة االف و �شبعمائة و ثمانية  

وت�شعون  دينار جزائري 
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية الوطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء 

حي 08 ماي45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق اإ م اإ
بناءا على طلب : بومعراف عبد الرحيم

ال�شاكن)ة( : 09 �شارع �شعيدي احمد برج الكيفان – اجلزائر
بعد االطالع على املواد 406 و 416 من ق اإ م اإ و ال �شيما املادة 4/412 

- تنفيذا لل�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة : الدار البي�شاء 
الق�شم اجلنح ، بتاريخ : 2018/04/02 ق�شية رقم : 17/06271 ، فهر�س رقم : 18/02734 

و املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2019/01/15 حتت رقم : 2019/65 
- بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء املر�شل عن طريق ر�شالة م�شمنة مع اإ�شعار باالإ�شتالم مبركز بريد باب الزوار بتاريخ : 2019/02/27 

و�شل رقم : 003 168 190 76 
بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية برج الكيفان  بتاريخ : 2019/02/28

- بناءا على حم�رض تبليغ �شند تنفيذي و تبليغ تكليف بالوفاء و التكليف بالوفاء املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة الدار البي�شاء بتاريخ : 2019/03/03 .
- بناءا على االإذن بن�رض م�شمون عقد تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن رئي�س حمكمة الدار البي�شاء بتاريخ : 2019/04/16 حتت رقم : 19/1271

نحن املوقعة اأدناه االأ�شتاذة عامر �شعاد ، حم�رضة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء ، دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر ، الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 1945 
عمارة ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر.

كلفنا بومعراف �شفيق ال�شاكن : حي �شعيد احمد رقم 09 برج الكيفان -  اجلزائر 
بت�شديد مبلغ التعوي�س املقدر ب : 500.000 دج ) خم�شمائة األف دينار جزائري ( باالإ�شافة اإىل : احلقوق التنا�شبية للمح�رضة الق�شائية و املقدرة ب : 38080 دج 

) ثمانية و ثالثون الف و ثمانون دينار جزائري ( 
م�شاريف التنفيذ مببلغ : 6798 دج ) �شتة اأالف و �شبعمائة و ثمانية و ت�شعون دينار جزائري ( 

 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية الوطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
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اجلمهورية اجلدزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

ولية الأغواط
مديرية البيئة 

قرار رقم 1693/19 املوؤرخ يف 24مار�س2019 يت�شمن حتقيق عمومي حول 
درا�شة مدى التاثري على البيئة ل�رضوع ان�شاء مرملة لفائدة ال�شيد ح�شفة 

ب�شري –بواد الطويل –بلدية قلتة �شيدي �شعد 
باقرتاح من ال�شيد مدير البيئة 

-يقرر- 
املادة االوىل :ي�رضع يف فتح حتقيق عمومي حول درا�شة مدى التاثري على 

البيئة مل�رضوع ان�شاء مرملة لفائدة ال�شيد ح�شفة ب�شري-بواد الطويل –بلدية 
قلتة �شيدي �شعد

املادة02:يجرى هذا التحقيق باإقليم بلدية قلتة �شيدي �شعد ملدة  10ايام 
من تاريخ تعليق هذا القرار .

املادة03:يعني ال�شيد جياليل بن يحي حمافظ حمقق ببلدية قلتة �شيدي 
�شعد و يتعني عليه هذه ال�شفة فتح �شجل على م�شتوى مقر بلدية قلتة 
�شيدي �شعد حيث يكون يف متناول املواطنني الإبداء املالحظات حول 

امل�رضوع 
املادة04:يكون االطالع على ملف التحقيق العمومي للم�رضوع يف �شجل 

مبقر بلدية قلتة �شيدي �شعد ح�شب التوقيت الر�شمي لالإدارة ماعدا ايام 
العطل و االعياد 

املادة05:يعلن هذا التحقيق يف جريدتني و طنيتني على االقل على ح�شاب 
�شاحب امل�رضوع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية قلتة �شيدي �شعد و 

ذلك قبل ثمانية اأيام 08 على االأقل من ال�رضوع يف التحقيق العلني 
املادة06: يكلف املحافظ املحقق اأي�شا باجراء كل التحقيقات اأو جمع 
املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�شيح العواقب املحتملة للم�رضوع و 

يحرر تقريرا مف�شال ي�شمل كل تفا�شيل حتقيقاته و ير�شله اىل ال�شيد الوايل 
املادة 07:يكلف ال�شادة :االمني العام للوالية مدير التنظيم و ال�شوؤون العامة 
،مدير البيئة ،رئي�س دائرة قلتة �شيدي �شعد رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية 
قلتة �شيدي �شعد و قائد جمموعة الدرك الوطني للوالية رئي�س امن الوالية 

كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار و الذي ين�رض يف م�شنف القرارات 
االإدارية للوالية 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية مترنا�شت 
دائرة مترنا�شت
بلدية مترنا�شت

م�شلحة الن�شاطات الثقافية و الجتماعية

و الريا�شية ) مكتب اجلمعيات
مكتب و اجلمعيات 

الرقم : 2018/39
و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية  

طبقا الأحكام املادة 18 من  القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 
�شفر عام 1433 ه املوافق ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات 

،   مت هذا اليوم : 12 يناير 2012 املتعلقة باجلمعيات مت 
هذا اليوم : االأحد ا�شتالم مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 

2018/11/18  حتت رقم : ......
املتعلقة بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية امل�شماة : 

اجلمعية : * النادي الريا�شي الهاوي احتاد ال�رضطة * 
مترنا�شت

امل�شجلة حتت رقم : 1998/01 بتاريخ : 1998/01/05 
املقيمة : باالأمن الوالئي مترنا�شت 

يرتاأ�شها ال�شيد)ة( : مكيد عكا�شة 
و بالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفقا الأحكام املادة 

)18( الفقرة )02( من القانون ال�شالف الذكر . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 

اال�شتاذ:بن حادو حممد حم�رض ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س 
ق�شاء اجللفة 

الكائن مكتبه:�شارع االمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف :50 
 92 027 22

حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض )املادة 412 من ق ا م ا (
نحن اال�شتاذ:بن حادو حممد حم�رض ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء 

اجللفة املوقع ادناه 
لفائدة ال�شيد)ة(:خوجة حممد �شم�س الدين بن خمتار 

ال�شاكن)ة(:حي احلدائق عمارة 33/05 باجللفة 
بعد االطالع على املواد 412/613/612 من قانون االجراءات املدنية 

و االدارية 
بناءا على ال�شند التنفيذي املتمثل يف عقد وديعة ال�شادر عن 

مكتب التوثيق لال�شتاذ رعا�س �شليمان بتاريخ:2015/08/29 
فهر�س رقم 2015/375 املمهور بال�شيغة التنفيذية و امل�شلمة 

بتاريخ:2018/02/19 
-بناءا على امر الن�رض ال�شادر عن رئي�س حمكمة اجللفة 

بتاريخ:2019/04/16 حتت رقم:2019/443 
-كلفنا ال�شيد)ة(:احممدي �شوقي بن �شليمان 

-ال�شاكن)ة(:بحي باب ال�شارف بناية 15/525 باجللفة 
بدفع للطالب املبلغ التايل:4.157.880.00دج مبا فيه م�شاريف 

التنفيذ
-ونبهناه بان له مهلة 15 يوما ت�رضي من تاريخ ن�رض حم�رض التكليف 

بالوفاء و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية و كي ال يجهل 
ما تقدم 

-واثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اعاله و �شلمنا ن�شخة من 
املح�شر الق�شائي املح�رض للمخاطب طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية االأغواط
دائرة وادي مرة

بلدية وادي مزي 
الرقم : 2019/01

و�شل ا�شتالم التبليغ
بتغيري الهيئة التنفيذية 

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 
�شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات   مت 
هذا اليوم : 2019/04/10 اإ�شتالم مذكرة التعديالت املوؤرخة 
يف : 2019/03/24 بدون رقم املتعلقة بتغيري اأع�شاء اجلمعية

املراأة  لرتقية  املعا�رضة  و  االأ�شالة  : جمعية  ت�شمية اجلمعية 
الريفية لبلدية وادي مزي

امل�شجلة حتت رقم : 2019/08
القدمية  البلدي  احلر�س  ملفرزة  املقابل  املحل   : املقيمة 

لبلدية وادي مزي
يرتاأ�شها ال�شيدة : بن عياد اأمرية

و   2022/02/25  : غاية  اإىل  �شالح  الو�شل  هذا   : مالحظة 
بالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفقا الأحكام املادة 18 

الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

 والية ورقلة
م ديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام 
الرقم 2019/23

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س 
جمعية حملية

مبقت�شى القانون رقم 12/ 06 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
بتاأ�شي�س  الت�رضيح  و�شل  ت�شليم   2019/03/20 اليوم 

اجلمعية املحلية ذات الطابع الرتبوي امل�شماة :
اجلمعية الوالئية ملتقاعدي عمال الرتبية

الكائن مقرها : بدار املعلم  - ورقلة 
لرئي�س اجلمعية ال�شيد : حممد لعموري

تاريخ ومكان امليالد :1957/05/22 ورقلة 
العنوان ال�شخ�شي : بحي �شعيد عتبة - ورقلة 

القيام  بعد  يتم  للجمعية  القانوين  التاأ�شي�س   : مالحظة 
يف  اجلمعية  نفقة  على  االإ�شهار  ب�شكليات  االجباري 
وفقا  وطني  توزيع  ذات  واحدة  اإعالمية  يومية  جريدة 

الأحكام 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر 

الو�شط:2019/04/30الو�شط:2019/04/30

الو�شط:2019/04/30

الو�شط:2019/04/30الو�شط:2019/04/30



�أن  ورقته  يف  �رشيتح  وبني 
�لأطفال �لفل�سطينيون يفتقدون 
و�ل�سالم  �لأمن  �أ�سكال  كل  �ىل 
�مل�ستقرة،  �لهادئة  و�حلياة 
�لإ�رش�ئيلي  �لإحتالل  بفعل 
طفولتهم،  عليهم  ينكر  �لذي 
و�أمهاتهم  �آبائهم  �أحالم  ويقتل 
ومطالبا  ولدتهم،  قبل  حتى 
للجم  �لدويل  �لتحرك  ب�رشورة 
�لجر�مية  �لعن�رشية  �ل�سيا�سة 

�ل�رش�ئيلية جتاههم".
�سوؤون  هيئة  رئي�س  �أن  يذكر 
�للو�ء  و�ملحررين  �لأ�رشى 
يف  �لآن  يتو�جد  بكر  �أبو  قدري 
بروك�سل،  �لبلجيكية  �لعا�سمة 
هيئة  من  وفد  ر�أ�س  على 
وعبد  �رشيتح  )ثائر  �ل�رشى 
جانب  �ىل  فرو�نة(  �لنا�رش 
�لعاملة  �ملوؤ�س�سات  عن  ممثلني 
يف جمال �لأ�رشى، و�لتي قدمت 
و�ملر�سى  �لأطفال  عن  �أور�قا 
�أ�رشى  وبح�سور  و�لأ�سري�ت، 
�أطفال  و�أ�رشى  حمررين 
م�سابني خالل �عتقالهم وزجهم 

يف �سجون �لحتالل.

    ن�ص الورقة املقدمة 
حول واقع الأ�سرى 

الأطفال

�ملعتقلون �لفل�سطينيون �لق�رش 
) �لأطفال ( يف �سجون ومعتقالت 

�لإحتالل �لإ�رش�ئيلي
ثائر �رشيتح

�سوؤون  هيئة  يف  �لإعالم  مدير 
�ل�رشى و�ملحررين

باأمن  �لعامل  �أطفال  كل  يعي�س 
�أح�سان  يف  ويكربون  و�سالم، 
معهم  ي�سريون  �لذين  ذويهم، 

م�ستقبل  نحو  بخطوة  خطوة 
بالنجاحات  مليء  مزهر 
حقوقهم  وميتلكون  و�لتفوق، 
هو�ياتهم  ممار�سة  يف  �لكاملة 
فين�ساأ  رغباتهم،  تلبي  �لتي 
منظومة  �سمن  �لطفل 
وم�ستقرة،  هادئة  �إجتماعية 
و�لأنظمة  بالقو�نني  مكفولة 
بال�سكل  �لدولية،  و�لإتفاقيات 
يعطي حياته قد��سة، من  �لذي 
غري �ملقبول �إنتهاكها و�مل�سا�س 
رقابة  خالل  من  وحممية  بها، 
�لعنف  �أ�سكال  كل  حترم  د�ئمة، 
قبل  �لتعامل معهم حتى من  يف 
�لو�لدين، لذلك ن�سمع باإ�ستمر�ر 
�أ�رش  على  فر�ست  عقوبات  عن 
مع  �لتعامل  يف  نتيجة جتاوز�ت 
تلجاأ  �لدول  وبع�س  �طفالهم، 
�لو�ساية  �أ�سحاب  حتويل  �ىل 
و�سلت  ر�سمية،  حماكمات  �ىل 
يف بع�س �لأحيان �ىل حرمانهم 

من �بنائهم.
�لفل�سطينييون  �لأطفال  �ما 
�سبق،  ما  عليهم  ينطبق  فال 
�أ�سكال  كل  �ىل  يفتقدون  حيث 
�لهادئة  و�حلياة  و�ل�سالم  �لأمن 
�لإحتالل  بفعل  �مل�ستقرة، 
عليهم  ينكر  �لذي  �لإ�رش�ئيلي 
�آبائهم  �أحالم  ويقتل  طفولتهم، 
تولد،  �ن  قبل  حتى  و�أمهاتهم 
�أن  تكون  �لأمنيات  و�ق�سي 
�أو  �لأطفال  هوؤلء  يعتقل  ل 
�جلنود  بر�سا�س  يقتلون  ل 
يتفننون  �لذين  �لإ�رش�ئيليني، 
ويتفاخرون يف �إ�سطياد �لأطفال 
�أمريكية  باأ�سلحتهم ور�سا�ساتهم 
لدى  حقيقة  ولد  �لأمر  �ل�سنع، 
�نه  �لفل�سطينية،  �لأ�رش  كل 
ظل  يف  لأبنائهم  م�ستقبل  ل 
وهذ�  �لإحتالل،  �إ�ستمر�ر 

منبثق عن ممار�سات يومية على 
�جلنود  قبل  من  �لو�قع  �أر�س 
�لطفولة  بحق  �لإ�رش�ئيليني 
ينكر  و�لتي  �لفل�سطينية، 
وي�سعى  حقوقها،  كل  �لإحتالل 
�مل�ساحات  �إغالق  �ىل  د�ئما 
د�ئرة  يف  وح�رشها  عليها، 
لكل  �ملنايف  و�لإتهام  �لعنف 
هذه  وجه  على  �إن�ساين  هو  ما 

�لأر�س.
�لورقة تغطية  �ساأحاول يف هذه 
�لتي  �جلرمية  جو�نب  معظم 
حكومات  وترتكبها  �إرتكبتها 
�ملتعاقبة  �لإ�رش�ئيلي  �لإحتالل 
�لفل�سطينيني  �ملعتقلني  بحق 
و�لتي   ،) �لأطفال   ( �لق�رش 
�إد�رة  لدى  �سجالتهم  دونت 
منذ  و�ملعتقالت  �ل�سجون 
�لفل�سطينية  �لأر��سي  �إحتالل 
لعلنا   ،1967 عام  حزير�ن  يف 
�لذي  �ملوؤمتر،  هذ�  خالل  من 
ينظمه �لتحالف �لأوروبي لن�رشة 
ن�ستطيع  �لفل�سطينيني،  �لأ�رشى 
ف�سح  من  جديدة  م�ساحة  خلق 
كافة  بحق  �لحتالل  ممار�سات 
�ملعتقلني ويف مقدمتهم �لق�رش، 
ونحاول جميعا �إنقاذهم، وو�سع 
حد لنتهاك حقوقهم وم�سادرة 

طفولتهم. 

الطفل يف املنظومة 
الدولية

على  �لطفولة  حقوق  ل�سون 
م�ستوى �لعامل، مت �إبر�م �إتفاقية 
خا�سة، �سملت كل ما يتعلق بها 
وحقوقية،  حياتية  تفا�سيل  من 
وح�سنتها من خمتلف �جلو�نب، 
يف  رئي�سية  قيا�س  �أد�ة  لتكون 

�لق�رش يف  �لأطفال  مع  �لتعامل 
و�ملجتمعات،  �لدول  خمتلف 
حيث �نه مبوجب قر�ر �جلمعية 
 ،25/44 �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 
�لثاين/ ت�رشين   20 يف  �ملوؤرخ 
�أعتمدت �تفاقية  نوفمرب 1989، 
حقوق �لطفل، وعر�ست للتوقيع 
وبد�أ  و�لن�سمام،  و�لت�سديق 
�أيلول/�سبتمرب   2 يوم  نفاذها 

1990 ، وفقا للمادة 49.
�لطفولة  �سن  �لإتفاقية  حددت 
بعمر 18 عاما فما دون، وجاءت 
و�أودعت   ،) مادة   54  ( يف 
وهي:  لغات  ب�ست  ن�سو�سها 
�لأ�سبانية و�لإجنليزية و�لرو�سية 
و�لفرن�سية،  و�لعربية  و�ل�سينية 
�أن  يجب  �لطفل  باأن  و�أقرت 
ترعرعا  �سخ�سيته  "ترتعرع 
�أن  وينبغي  ومتنا�سقا،  كامال 
جو  يف  عائلية  بيئة  يف  ين�ساأ 
�ل�سعادة و�ملحبة و�لتفاهم،  من 
يف  فردية  حياة  ليحيا  و�إعد�ده 
�ملثل  بروح  وتربيته  �ملجتمع، 
�لأمم  ميثاق  يف  �ملعلنة  �لعليا 
�ملتحدة، وخ�سو�سا بروح �ل�سلم 
و�حلرية  و�لت�سامح  و�لكر�مة 

و�مل�ساو�ة و�لإخاء".
ولتاأكيد �لرعاية �خلا�سة للطفل 
جنيف  �إعالن  يف  ذكرت  فقد 
وفى   1924 لعام  �لطفل  حلقوق 
�لذي  �لطفل  حقوق  �إعالن 
يف  �لعامة  �جلمعية  �عتمدته 
�لثاين/نوفمرب  ت�رشين   20
�لإعالن  1959 و�ملعرتف به يف 
وفى  �لإن�سان،  حلقوق  �لعاملي 
باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد 
وفى  و�ل�سيا�سية،  �ملدنية 

باحلقوق  �خلا�س  �لدويل  �لعهد 
و�لجتماعية  �لقت�سادية 
و�لثقافية، وفى �لنظم �لأ�سا�سية 
للوكالت  �ل�سلة  و�ل�سكوك ذ�ت 
�ملتخ�س�سة و�ملنظمات �لدولية 

�ملعنية بخري �لطفل. 
�أن  على  �لإتفاقية  و�كدت 
ن�سجه  عدم  ب�سبب  "�لطفل 
�إىل  يحتاج  و�لعقلي،  �لبدين 
ورعاية خا�سة،  وقاية  �إجر�ء�ت 
قبل  منا�سبة،  قانونية  وحماية 
�لولدة وبعدها"  وذلك وفقا ملا 
�لطفل،  حقوق  �إعالن  يف  جاء 
�لإعالن  �أحكام  �إىل  ت�سري  و�إذ 
�لجتماعية  باملبادئ  �ملتعلق 
بحماية  �ملت�سلة  و�لقانونية 
�لأطفال ورعايتهم، مع �لهتمام 
�خلا�س باحل�سانة و�لتبني على 
و�لدويل،  �لوطني  �ل�سعيدين 
�ملتحدة  �لأمم  قو�عد  و�إىل 
�سوؤون  لإد�رة  �لنموذجية  �لدنيا 
بكني(،  )قو�عد  �لأحد�ث  ق�ساء 
حماية  ب�ساأن  �لإعالن  و�إىل 
�لطو�رئ  �أثناء  �لن�ساء و�لأطفال 
و�ملنازعات �مل�سلحة، و�إذ ت�سلم 
باأن ثمة، يف جميع بلد�ن �لعامل، 
�أطفال يعي�سون يف ظروف �سعبة 
�لأطفال  هوؤلء  وباأن  للغاية، 

يحتاجون �إىل مر�عاة خا�سة.
و�أماكن  �لطفال  �أعد�د 

�إحتجازهم
�لإ�رش�ئيلي  �لإحتالل  ز�ل  ل 
 250  ( معتقالته  يف  يحتجز 
يحتجزهم   ،) قا�رش�  طفال 
وجميدو  عوفر  معتقالت  يف 
حياتية  ظروف  يف  و�لد�مون، 
و�إن�سانية تتنافى مع كل �لقو�نني 

و�لإتفاقيات و�لأعر�ف �لدولية، 
حقوق  �إتفاقية  مقدمتها  ويف 
�إد�رة  تبدي  ل  حيث  �لطفل، 
يف  خ�سو�سية  �أي  �ملعتقالت 
�لعك�س  على  بل  معهم،  �لتعامل 
ت�ستغل ذلك يف حتقيق �أهد�فها 

بطريقة ل �أخالقية.
�إح�سائيات  �سهدت  وقد 
خالل  �لأطفال  �ملعتقلني 
�ل�سنو�ت �ملا�سية عدم �إ�ستقر�ر، 
�مل�ستمرة  �لإعتقالت  نتيجة 
و�إ�ستهد�فهم  �سفوفهم  يف 
�أيام  مد�ر  وعلى  د�ئم،  ب�سكل 
�لإحتالل  �سلطات  تنفذ  �لعام 
و�لقرى  للمدن  �إقتحامات 
�حلو�جز  وتن�سب  و�ملخيمات 
يف كل مكان، لإعتقال �أطفال مل 
�لثامنة ع�رش،  تتجاوز �عمارهم 
ويف كثري من �حلالت مت �إعتقال 
�طفال مل يتجاوزو� �لثانية ع�رش 

من �عمارهم.
�لإحتالل  �سلطات  تتحمل  ول 
�ملعتقلني  �إجتاه  م�سوؤولياتها 
�لإ�رش�ف  يتم  حيث  �لق�رش، 
معتقلني  قبل  من  عليهم 
يتولون  بالغني،  فل�سطينيني 
رعايتهم و�لإ�رش�ف على تفا�سيل 
مبا  ويحاولون  �ليومية،  حياتهم 
�إمكانيات ب�سيطة،  �أتيح لهم من 
�لتغلب على ل مبالة �لإد�رة يف 
�إعطاء هوؤلء �لأطفال حقوقهم، 
�حلركة  قيادة  �إ�ستطاعت  وقد 
�أن  �ملعتقالت  د�خل  �لأ�سرية 
ومتكنت  �لثغر�ت،  كل  ت�سد 
لهوؤلء  ثابتة  بر�مج  تر�سيخ  من 
�سحايا  ترتكهم  ومل  �لق�رش، 

لهذ� �ملحتل.

قدم مدير دائرة العالم يف هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين ثائر �سريتح، ورقة متخ�س�سة حول الواقع ال�سعب واملوؤمل الذي يحتجز 
فيه قرابة 250 طفال فل�سطينيا قا�سرا يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، وذلك خالل املوؤمتر اخلام�ص للتحالف الأوروبي لن�سرة الأ�سرى 

واملنعقد يف بروك�سل يومي 27-28من ال�سهر احلايل.

مدير االإعالم يف هيئة االأ�سرى يقدم ورقة متخ�س�سة ح�ل االأ�سرى االطفال يف م�ؤمتر بروك�سل
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الإنتهاكات بحق الق�صر

�ش�ؤون  هيئة  حماميي  ملتابعة  وفقا 
التعذيب  ن�شبة  فاإن  واملحررين،  الأ�رسى 
ن�شبة  اىل  و�شلت  الق�رس  املعتقلني  بحق 
الذين  الأطفال  كل  اأن  يعني  وهذا   ،%100
تقل اعمارهم عن 18 عاما تعر�ش�ا ل�شكل 
او اكرث من ا�شكال التعذيب، وهذه الن�شبة 
بحق  ترتكب  التي  اجلرمية  مدى  تك�شف 
الطفال من قبل �شلطات الإحتالل واإدارة 
ا�شكال  كل  ت�شتدعي  والتي  املعتقالت، 
ت�شاعد  ظل  يف  خ�ش��شا  عليهم،  القلق 
الأ�ش�ات العن�رسية الإ�رسائيلية املطالبة 

بالإنتقام من الطف�لة الفل�شطينية.
منذ  الق�رس  بحق  الإنتهاكات  وتبداأ 
يتم  حيث  لالإعتقال،  الأوىل  اللحظات 
اجلن�د  من  كبرية  باأعداد  املنازل  اإقتحام 
والكالب الب�لي�شية يف �شاعات متاأخرة من 
الليل، تفجر الأب�اب على ال�شكان وهم نيام، 
وتخريبها  املنزل  مبحت�يات  العبث  يتم 
اإقتياد الطفل اىل  بحجة التفتي�ش، ثم يتم 
مراكز للجي�ش اأو اىل امل�شت�طنات، ميكث 
والتحقيق  الإ�شتج�اب  يف  ط�يلة  �شاعات 
قبل و�ش�له للمعتقل، وكل ما �شبق يحدث 
دون وج�د حمامي او اأحد ال�الدين، وهذا 
خمالف لالأعراف والق�انني الدولية، وحتى 

لقان�ن حماية الحداث الإ�رسائيلي. 
الحتالل  �شلطات  انتهاكات   وتت�شمن 
الر�شا�ش  اإطالق  الأطفال  الأ�رسى  بحق 
احلي عليهم، وممار�شة التنكيل والعتداء 
الطعام  من  وحرمانهم  املربح،  بال�رسب 
وال�رساب فرتة الحتجاز الأوىل ملدة ي�م 
الرتهيب  اأ�شاليب  وا�شتخدام  ي�مني،  اأو 
والإ�شتج�اب،  التحقيق  خالل  والتهديد 
القان�نية،  امل�شاعدة  من  وحرمانهم 
ال�شغط  حتت  العرتاف  على  اإجبارهم 
على  الت�قيع  على  واإكراههم  وال�رسب، 
اأوراق باللغة العربية ل يعلم�ن م�شم�نها، 
غري  اأماكن  يف  احتجازهم  عن  ف�شال 
ت�فري  وعدم  الآدمي،  للعي�ش  �شاحلة 
مراكز  يف  املنا�شبة  واملالب�ش  الأغطية 

الحتجاز.
باإ�شتغالل  الإحتالل  �شلطات  تق�م  كما 
يرافق  حيث  اإقت�شاديا،  الأطفال  عائالت 
غرامات  الق�رس  بحق  الأحكام  كافة 
ال�ش�اقل  الآف  ع�رسات  اىل  ت�شل  مالية 
مت  احلالت  من  العديد  ويف  �شهريا، 
فر�ش غرامات مالية جتاوزت املائة الف 
ان هذه  ال�احد، علما  الأ�شري  �شيقل على 
ب�شكل  اجلي�ش  خزينة  اىل  حت�ل  الأم�ال 
اإمكانيات  تعزيز  يف  وت�شتخدم  مبا�رس، 
من  القمع  ووحدات  املعتقالت  اإدارة 
م�شيل  غاز  من  وذخرية  ا�شلحة  �رساء 
والع�شي  والهراوات  الفلفل  وغاز  للدم�ع 

الكهربائية والر�شا�ش احلي ...الخ.

احلب�س املنزيل

ال�شن�ات  خالل  الإحتالل  �شلطات  جلاأت 
املا�شية اىل اإ�شتخدام ما ي�شمى باحلب�ش 
املنزيل ب�شكل م��شع، وحتديدا مع اطفال 

مدينة القد�ش و�ش�احيها، وهذا الن�ع من 
على  �شجانني  اىل  الأهايل  ح�ل  الإعتقال 
ابنائهم، حيث تنفذ حالت الإعتقال بحق 
على  يعر�ش�ن  قليلة  اأيام  وبعد  الق�رس، 
حت�ل  بدورها  والتي  الع�شكرية،  املحاكم 
منازلهم،  اىل  املعتقالت  من  اإحتجازهم 
بحيث يحدد للطفل م�شاحة معينة ي�شمح 
مت  الحيان  بع�ش  ويف  فيها،  باحلركة  له 
مينع  املنزل  داخل  معينة  غرف  حتديد 

جتاوزها.
احلب�ش  معتقلي  على  رقابتها  ول�شمان 
ب��شع  الإحتالل  �شلطات  قامت  املنزيل، 
اأو  املعتقل  يد  يف  ت��شع  حديدية  ا�شاور 
اإلكرتوين  بنظام  وم��ش�لة  قدمه،  على 
واإدارة  ال�رسطة  مراكز  قبل  من  متابع 
ال�شج�ن، ي�شدر اإ�شارات الكرتونية يف حال 
جتاوز املنطقة امل�شم�ح احلركة بداخلها، 
بالإ�شافة اىل فر�ش غرامات مالية م�قعة 
يف  تدفع  احدهما،  او  ال�الدين  قبل  من 
احلب�ش  ل�رسوط  املعتقل  خمالفة  حال 
نف�شية  املنزيل، وهذا ترتب عليه م�شاكل 
فالأهل  وا�رسهم،  للمعتقلني  واإجتماعية 
ويك�ن  الدائم،  الإرباك  من  حالة  يعي�ش�ا 
الطفل ب�رسوط  التزام  لديهم حر�ش على 
الغرامات  من  خ�فاً  املنزيل  احلب�ش 

املالية الباهظة.
وقد حرم هذا الن�ع من الإعتقال الع�رسات 
وذلك  درا�شتهم،  اإكمال  من  الطفال  من 
ق�رسا،  مدار�شهم  عن  اإبعادهم  ب�شبب 
معتقل  من  احلب�ش  فرتات  تتباين  حيث 
لأكرث  الحيان  بع�ش  يف  وو�شلت  لآخر، 
من عامني، حيث يجدد اأمر احلب�ش بقرار 
احد  اجرب  كما  �شه�ر،  عدة  كل  حمكمة 
لإلتزام  احلب�ش  بع�ش حالت  ال�الدين يف 
املدة  ذات  واإم�شاء  املعتقل،  مع  املنزل 

معه يف املنزل وبذات ال�رسوط.

اإعدام الأطفال خارج نطاق القانون

�شيا�شة  اإنت�رست   ،2014 العام  مطلع  منذ 
جن�د  يد  على  امليدانية  الإعدامات 
المر  و�شل  حتى  الإ�رسائيلي،  الإحتالل 
باجلن�د اىل التفنن بقتل الأطفال باإطالق 
وكانت  ال�شفر،  م�شافة  من  عليهم  النار 
اإطالق  يتم  باأن من  الإعدام تربر  عمليات 
لتنفيذ  �شكاكني  بح�زتهم  عليهم  النار 
علما  اإ�رسائيليني،  بحق  طعن  عمليات 
كان  انه  اثبتت  الكامريات  ت�شجيالت  ان 
باإمكان اجلن�د اإعتقال كل الأطفال الذين 
لالذى،  تعر�شهم  ودون  ب�شه�لة،  اعدم�ا 
القاء  مت  احلالت  من  العديد  يف  وانه 
لتربير  الطفال  جثث  بجانب  �شكاكني 

قتلهم واإعدامهم.
الإ�رسائيلني  املجرمني  حما�شبة  يتم  ومل 
ونكل�ا  ق�رس  اعدم�ا  الذين  اجلن�د  من 
بهم، بل على العك�ش اعطي ه�ؤلء اجلن�د 
يف  امل�قف  لتقدير  وفقا  الت�رسف  حرية 
التعامل مع جمريات الأحداث على اأر�ش 
للجندي  يع�د  النهائي  القرار  وان  ال�اقع، 
اىل  باجلن�د  المر  وو�شل  امليدان،  يف 
النقال  بالهاتف  املبا�رسة  ال�ش�ر  التقاط 

تنفيذ  وبعد  النار،  اإطالق  تنفيذ  خالل 
عملية الإعدام.

املعتقلون الق�صر املر�صى

املعتقلني  بحق  الطبية  اجلرائم  تزداد 
تك�ن  ولكنها  عام،  ب�شكل  الفل�شطينيني 
اكرث خط�رة بني الأطفال، حيث ان طبيعة 
اج�شادهم غري قادرة على حتمل الإهمال 
الطبي كما ه� احلال لدى البالغني، وهناك 
الع�رسات ورمبا املئات منهم ممن تعر�ش�ا 
وحمل�ا  باهظا،  ثمنا  دفع�ا  لالإعتقال، 
اأوجاعا واآلما ط�ال حياتهم، وال�شبب ه� 
ان ال�شجانني مل يبدوا اأي اإهتمام بال��شع 

ال�شحي لهم عندما مت اإعتقالهم.
الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  اإح�شاءات  وتفيد 
اأن ح�ايل 50% من الأمرا�ش  واملحررين، 
معتقالت  يف  الق�رس  منها  يعاين  التي 
اعتقالهم  ظروف  عن  ناجتة  الإحتالل، 
يعان�ن  اإن�شانية، حيث  والال  الال اخالقية 
وانعدام  ورداءته،  الطعام  نق�ش  من 
النظافة، وانت�شار احل�رسات، والكتظاظ، 
فيها  تت�فر  ل  غرف  يف  والحتجاز 
فيه  وتنت�رس  املنا�شبتني  والإنارة  الته�ية 
املالب�ش  ونق�ش  مرتفعة  بن�شب  الرط�بة 
عن  النقطاع  اىل  بالإ�شافة  والأغطية، 

العامل اخلارجي.
ن�شتطع  �شبق،  ما  اىل  النظر  خالل  ومن 
لتف�شي  احلقيقية  الأ�شباب  على  ال�ق�ف 
حمروم�ن  املعتقل�ن  فالق�رس  المرا�ش، 
الطبية  والعالجات  ال�شحية  الرعاية  من 
يقدم  ل  الأحيان  معظم  ويف  املنا�شبة، 
لهم �ش�ى امل�شكنات وملختلف الأمرا�ش، 
الحتالل  �شلطات  فاإن  لرواياتهم  ووفقا 
اإىل  اإخراجهم  ترف�ش  ال�شج�ن  واإدارات 
فهم  اأخرجتهم  واإذا  ال�شجن،  عيادات 
وامل�شايقات  وال�شتم  لل�رسب  يتعر�ش�ن 
اأطباء  اأنف�شهم  ي�شم�ن  ممن  حتى 
املماطلة  حت�رس  ودائما  وممر�شني، 
اجلراحية  العمليات  باإجراء  يتعلق  فيما 
اجلراحة  ت�شتدعي  باأمرا�ش  للم�شابني 
الف�رية، مثل اإزالة �شظايا اأو ر�شا�ش من 

اأج�شادهم.

تقنني العقوبات والإنتقام من 
الق�صر

ال�حيدة  الإ�رسائيلي  الإحتالل  دولة  تعترب 
العق�بات  وتقنن  ت�رسعن  التي  العامل  يف 
الق�رس، ومل  املعتقلني  بحق  والإعتداءات 
يخجل املتطرفني من وزراء وقادة جي�ش 
بتقدمي  التفاخر  من  كني�شت،  واأع�شاء 
الفل�شطيني،  الطفل  من  لالإنتقام  ق�انني 
الإ�رسائيلي  الق�شاء  ان  على  يدلل  مما 
ه� مك�ن ا�شا�شي من منظ�مة الإحتالل، 
من  اأكرث  لي�ش  املحاكم  يف  يدور  ما  وان 
م�رسحية، تعد ف�ش�لها بالتعاون بني حك�مة 
الإحتالل وجهاز خمابراته وقادة املناطق 
وان  ال�شج�ن،  واإدارة  الإحتالل  جي�ش  يف 
جل�شات املحكمة التي يعر�ش فيها ل�ائح 

الإتهام �شكلية لي�شت اأكرث.
اأنه يحاكم يف  وهنا ل بد من الإ�شارة اىل 
قا�رسا   800 من  اأكرث  الإحتالل  حماكم 
�ش�ؤون  هيئة  وتقدر  �شن�ًيا،  فل�شطينيا 
 ،2000 عام  منذ  اأنه  واملحررين  الأ�رسى 
ق�ات  اعتقلت   ،2018 عام  نهاية  وحتى 
 11000 من  اكرث  الإ�رسائيلي  الحتالل 
املحاكم  اأمام  حماكمتهم  ومت  قا�رسا، 
غري  عق�بات  عليهم  وفر�شت  الع�شكرية، 
بحق  امل�ؤبد  حكم  �شدر  حيث  اإن�شانية، 
العديد منهم، بالإ�شافة اىل اإ�شدار احكام 

مرتفعة و�شلت اىل 20 عاما.
ومن اأبرز الق�انني التي اأقرت ب�شكل ر�شمي 

لالإنتقام من الق�رس الفل�شطينيني:
قان�ن رفع الأحكام بحق الأطفال را�شقي 
الإ�رسائيلي يف  الكني�شت  احلجارة: �شادق 
القراءة الثالثة ي�م 2015/7/21 على قان�ن 
ال�شجن  عق�بة  فر�ش  اإمكانية  على  ين�ش 

ملدة ع�رس �شن�ات على را�شقي احلجارة، 
حيث  ال�رسر؛  احلاق  نية  اإثبات  دون 
باجلرمية،  احلجارة  ر�شق  القان�ن  و�شف 
وق�شمها اإىل م�شت�يني: احلكم على را�شقي 
دون  �شن�ات،   10 اأق�شاها  ملدة  احلجارة 
وامل�شت�ى  القتل؛  نية  اإثبات  اإىل  احلاجة 
الثاين جرمية ر�شق احلجارة مع اإثبات نية 
القتل، وعق�بتها الق�ش�ى ع�رسون عاماً.  
على  الإ�رسائيلية  احلك�مة  و�شادقت 

القان�ن ي�م 2015/10/11.
على  الأدنى  احلد  عق�بة  ت�شديد  قان�ن 
القد�ش: �شادق  يف  احلجارة  را�شقي 
على   2015/11/2 ي�م  الكني�شت 
العدل  وزيرة  به  تقدمت  قان�ن  م�رسوع 
على  ين�ش  �شاكيد(،  )اإيالت  الإ�رسائيلية 
 4-2 ملدة  الفعلي  ال�شجن  عق�بة  فر�ش 
و�شحب  احلجارة،  را�شقي  على  اأع�ام 
اأ�رسى  من  ال�طني  التاأمني  خم�ش�شات 
تع�ي�شات  دفع  على  واإجبارهم  القد�ش؛ 
لالإ�رسائيليني املت�رسرين. وين�ش القان�ن 
�شحب  على  القد�ش،  باأطفال  يتعلق  فيما 
وهبات  العائلة،  من  الأطفال  خم�ش�شات 
التعليم، واإ�شافات مالية اأخرى، مثل: دعم 
ال�ش�ؤون الجتماعية لالأهايل، وخم�ش�شات 

الإعاقة، وخم�ش�شات اأرامل وغريها.
�شخ�ش  اإدانة  اإىل  القان�ن  م�رسوع  وي�ؤدي 
اإثباتات؛  وج�د  دون  التحري�ش،  بتهمة 
التعبري  بحرية  م�شا�شاً  اعترب  حيث 
على  الن�شطاء  لدى  وخا�شة  والحتجاج، 

م�اقع الت�ا�شل الجتماعي.
 14 �شن  دون  الأطفال  حماكمة  قان�ن 
 2015/11/25 ي�م  الكني�شت  عاماً: اأقرت 
و�شجن  مبحاكمة  ي�شمح  قان�ن  م�رسوع 
وه�  عاماً،   14 من  اأقل  ه�  من  الأطفال 
الذين  الفل�شطينيني  بالأطفال  يتعلق  ما 
الإ�رسائيلي  الأحداث  لـ"قان�ن  يخ�شع�ن 

املدين" كاأطفال القد�ش.
وين�ش القان�ن على اأن املحكمة ت�شتطيع 
لكن  عاماً؛   12 �شن  من  اأطفالً  حتاكم  اأن 
بل�غهم  بعد  تبداأ  الفعلي  ال�شجن  عق�بة 
�شن 14 عاًما؛ بحيث ي�شبح جيل امل�ش�ؤولية 
اجلنائية ه� 12 عاًما؛ وميكن اعتقال طفل 
والتحقيق معه؛ وبعد اإدانته يتم ار�شاله اإىل 
يبلغ  اأن  اإىل  اإ�شالحية مغلقة، ويبقى فيها 

14 عاًما.
يف  امل�اطن"  حق�ق  "جمعية  وح�شب 
�شجن  متنع  الدول  اأغلبية  فاإن  اإ�رسائيل، 
الأولد حتت عمر 14 عاًما؛ وبع�شها متنع 

ذلك اأي�شا ف�ق عمر 14 عاًما.
الثانية  بالقراءة  الكني�شت  �شادق  وقد 
القا�رسين، يف  اعتقال  قرار  على م�رسوع 

جل�شته م�شاء ي�م 2 اأغ�شط�ش 2016

�صهادات اطفال ق�صر

الطفل الفل�شطيني اأحمد منا�رسة ولد ي�م 
22 يناير/كان�ن الثاين 2002 يف بيت حنينا 
بتاريخ 12  القد�ش املحتلة، اعتقل  ق�شاء 

اأنه  بزعم   ،2015 الأول  اأكت�بر/ت�رسين 
كان ين�ي القيام بعملية طعن يف القد�ش، 
حيث اإنه يف ذلك الي�م، كان يتج�ل برفقة 
نف�شه ح�شن  وابن عمه يف ال�قت  �شديقه 
منا�رسة )15 عاما(، لكن فاجاأتهما ق�ات 
الحتالل الإ�رسائيلي بالر�شا�ش والدع�ش 
قبل  من  والإهانة  والعتداء  ال�رسب  ثم 
قطعان امل�شت�طنني، ارتقى ح�شن �شهيدا 
اأحمد  نقل  حني  يف  احلاقد،  بر�شا�شهم 
امل�شت�شفى  اإىل  وامل�ت  احلياة  بني  وه� 
اأنه  الكثريون  اعتقد  حيث  اليدين،  مكبل 
ا�شت�شهد ه� الآخر، لكنه ظهر لحقا وه� 

حي.
الإ�رسائيلي  الحتالل  ق�ات  تعمدت 
الأمني  التحقيق  جل�شة  فيدي�  ت�رسيب 
معه، وكانت كلها تعنيف وتهديد لطفل يف 
ال�رسيط  يف  وظهر  وقتها،  عاما   13 عمر 
بق�له  فظا  حمققا  ي�اجه  باكيا وه� 
وقت  يف  متذكر"،  و"م�ش  متاأكد"  "م�ش 
ظل املحقق ي�رسخ ب�ش�ت عال يف وجهه 
بغية زعزعته ونيل اعرتافاته بالق�ة وحتت 

التهديد لتعزز رواية الحتالل.
وهنا ل بد من اإي�شاح اأمر يف غاية الأهمية 
ا�شتخدم�ا  الإ�رسائيليني  املحققني  اأن 
الطفل  بحق  النف�شي  التعذيب  وقح  ب�شكل 
يف  حقه  من  وحرمانه  بال�رساخ  منا�رسة، 
ا�شت�شارة حمام ويف ا�شطحاب اأحد والديه 
معه، وتبني لحقا اأن "الهدف من ت�رسيب 
النف�شية  واحلرب  التخ�يف  ه�  الفيدي� 
لكن  والأطفال،  الأمهات  �شد  ت�شن  التي 
هزمية  يف  منا�رسة  جنح  ذلك  كل  ورغم 
بدليل  اعرتاف،  باأي  يدل  ومل  املحققني 

اأنه كان يكرر: ل اأتذكر، ل اأعرف".
�شالح  حممد  م��شى  ميالد  الطفل 
الدين"16 عاماً " من القد�ش، �شدر بحقه 
باحلب�ش  الإحتالل  حمكمة  من  قرارا 
يف  البقاء  على   والدته  واجربت  املنزيل، 
اإمتهان  اإبنها، ويف ذلك  املنزل اىل جانب 
لالم�مة ان ت�شبح الأم �شجان على جنلها.

املقابالت  اإحدى  يف  ميالد  والدة  وتق�ل 
الإعالمية :" حمكمة الحتالل يف القد�ش 
املنزيل  حب�شه  مبتابعة  خريتني  املحتلة 
ال�شجن  داخل  اعتقاله  اأو  معه  والبقاء 
والبقاء  ال�شجن  اخرتت  لذا   ، عام  ملدة 
خ�فاً  اخلروج  وعدم  البيت  داخل  معه 
غرامة  وفر�ش  �شجن  داخل  اعتقاله  من 
من  حرمه  الحتالل  وبالتايل  باهظة، 

مدر�شته واأ�شدقائه" .
وه�  ميالد  ابني  اعتقال  مت   ": واأ�شافت 
لتحقيق  وتعر�ش  مدر�شته  من  عائد 
العرتاف  على  اإجباره  اأجل  من  وح�شي 
لعدة  اأعتقل  احلجارة،  بر�شق  بقيامه 
ال�شجن  من  ابني  اأخرج�ا  ثم  ا�شابيع 
اأن  اىل  من�هة  اآخر،  �شجناً  املنزل  ليك�ن 
مالية  غرامة  دفع  على  اأجربها  الحتالل 
بفر�ش  والتهديد   ، �شيقل  اآلف  ع�رسة 
يف  �شيقل  األف   20 قيمتها  مالية  غرامة 

حال خمالفة اأوامر احلب�ش املنزيل". 

وه�  الدين  �شالح  م��شى  ميالد  والد  اما 
�شمال  عقب  كفر  بلدة  من  نف�شي،  طبيب 
قاتلة  اآثار  هناك  يق�ل:"  املحتلة  القد�ش 
ي�شبح  اأن  منها  املنزيل  احلب�ش  لعملية 
�شغط  وواقع حتت  و�شلبياً  عاجزاً  الطفل 
نف�شي كبري ، الأمر الذي يفاقم من حالته، 
يف  احلالت  ع�رسات  مع  يتكرر  وهذا 

القد�ش ".
ذات ي�م كان ميالد يداعب قطته، فهربت 
منه اىل �شاحة املنزل، تبعها، وبعد دقائق 
�شاحة  الإحتالل يف  كانت �رسطة  معدودة 
على  و�شعت  التي  الإ�ش�ارة  لأن  املنزل، 
باأنه خرج  اإ�شارات  اأ�شدرت  يده ملراقبته 
من منزله، علما انه عاد اىل بيته ف�را بعد 
الإم�شاك بقطته، وعندما اإ�شتمعت �رسطة 
من  ممن�ع  انه  اخربته  لذلك  الإحتالل 

اخلروج من باب بيته لأي �شبب كان.
 3 ملدة  اعتقل  التميمي  ح�شان  الطفل 
ع�رس  الثامنة  يتمم  ان  قبل  تقريبا،  �شه�ر 
من عمره، وه� من بلدة دير نظام �شمال 
فقد  الغربية،  ال�شفة  يف  اهلل  رام  غرب 
طبية،  جلرمية  تعر�شه  نتيجة  كليا  ب�رسه 
العينني  باأع�شاب  بتلف  ا�شيب  حيث 
من  معاناته  نتيجة  ع�فر،  معتقل  داخل 
وكان  الدم،  يف  الربوتينات  يف  ارتفاع 
اإىل عالج ي�مي وطعام خا�ش به،  بحاجة 
له،  الحتالل  معتقالت  ت�فره  مل  والذي 
اأن  اإىل  احتجازه  منه خالل فرتة  وحرمته 
مرحلة  اإىل  وو�شل  ال�شحي  و�شعه  تده�ر 
بالكامل  نظره  وفقد  ال�شديدة،  اخلط�رة 
تعلم  املعتقل  اإدارة  ان  علما  الي�م،  حتى 
له  تقدم  ومل  وتفا�شيلها،  ال�شحية  بحالته 

�شيئا وتركته فري�شة للمر�ش.
»اعتقلني  ح�شان:  يق�ل  اإعتقاله  وعن 
دير  قرية  يف  منزيل  من  الحتالل،  جن�د 
نظام �شمال غرب رام اهلل، ليلة ال�شابع من 
ني�شان املا�شي، حيث اأيقظني اجلن�د من 
وطلب�ا  باأقدامهم،  يركل�نني  وهم  ن�مي، 
الذي  الأ�ش�د،  »اجلاكيت«  اأح�رس  اأن  مني 
يّدع�ن باأين كنت اأرتديه، خالل م�شاركتي 
بتظاهرة يف القرية، وتخللها اإلقاء حجارة 
علّي  اعتدوا  وقد  الحتالل،  جي�ش  على 
�شيارة  ب�ا�شطة  اقتيادي  اأثناء  بال�رسب 
يف  للتحقيق  مع�شكر  اإىل  ع�شكرية،  جيب 
عر�ش�ا  وهناك  »بنيامني«  يُدعى  اهلل  رام 
م�شاركتي  اأثناء  �شخ�شية،  �ش�رة  علّي 
بالتظاهرة، لكني اأنكرت باأن هذه ال�ش�رة 
انهال�ا  اأن  اإل  منهم  كان  فما  يل،  تع�د 
علّي بال�رسب جمدداً، ومنع�ين من تناول 
حيث  ي�مي،  ب�شكل  يلزمني  الذي  الدواء، 
يف  نق�ش  وه�  مزمن،  مر�ش  من  اأعاين 
الربوتني، ونتيجة لذلك، وبعد مرور �شهرين 

على اعتقايل، فقدت ب�رسي بالكامل«.
ختاما .. اأمتنى من خالل ما �شبق ان اأك�ن 
اجلرمية  مدى  عن  الك�شف  يف  وفقت  قد 
الفل�شطينيني  املعتقلني  بحق  ترتكب  التي 
وتقتل  حق�قهم  تنتهك  الذين  الق�رس، 

طف�لتهم.  

الثالثاء 30   اأفريل  2019  املوافـق  ل25 �صعبان 1440هـ 11



عي�شة ق.

حيث جاءت النتائج من العينة التي 
ايجابية  الالعب  من  اأخذها  مت 
بعج التحاليل التي خ�ضعت لها يف 
اخلا�ص  ال�ضوي�رسي  لوزان  خمرب 
املن�ضطات  �ضد  بالتحاليل 
االحتاد  طرف  من  واملعتمد 
واأوقفت  القدم،  لكرة  الدويل 
هيئة الرئي�ص م�ضباح الالعب بن 
ن�ضاط  اأي  ممار�ضة  عن  يو�ضف 
اأمامها  االمتثال  حني  اإىل  كروي 
اإىل  واال�ضتماع  املقبل  اخلمي�ص 
العقوبة  عن  االإعالن  قبل  اأقواله 
امل�ضلّطة �ضده. ويتواجد الالعب 
مهددا باالإق�ضاء من ممار�ضة اأي 
اأعوام  اأربعة  ملّدة  كروي  ن�ضاط 
املن�ضو�ص  العقوبة  وهي  كاملة، 
تعاقب  التي  القوانني  يف  عليها 

وتعاقب  من�ضطة  مادة  اأي  تناول 
الكروية  الهيئة  قوانني  عليها 
كبرية  وبن�ضبة  حيث  الدولية، 
الأربعة  الالعب  يق�ضى  �ضوف 
الثنائي  مع  حدث  مثلما  اأعوام 
وبالل  الوزاين  �رسيف  ه�ضام 
موؤخرا  اأقدمت  لالإ�ضارة  نايلي، 
بف�ضخ  القبائل  �ضبيبة  اإدارة فريق 
عقد الالعب والذي مل يعد �ضمن 
ف�ضيحة  يف  توّرطه  بعد  التعداد 
طرف  من  عليه  القب�ص  اإلقاء 
اأعوان ال�رسطة بعدما اأم�ضكت يف 
حيازته مادة »الكوكايني« وعر�ص 
على اإثرها اأمام الق�ضاء حيث مت 
غري  اأ�ضهر  �ضتة  باحلب�ص  اإدانته 

نافذة.
تواجه  منف�ضل،  مو�ضوع  يف 
مالل  �رسيف  الرئي�ص  اإدارة 
هواري  ال�ضابق  مع العبها  ق�ضية 

جلنة  را�ضلت  بعدما  فرحاين 
للفاف  التابعة  املنازعات  ت�ضوية 
امل�ضتحقات  ت�ضوية  بخ�ضو�ص 
احلايل  لالعب  العالقة  املالية 
يدين  والذي  �ضطيف  لوفاق 
 900 مبلغ  ال�ضابقة  ناديه  الإدارة 
اأخرى،  جهة  من  �ضنتيم.  مليون 
يف  »الكناري«  اإدارة  تواجدت 
بفرن�ضا  املا�ضيني  اليومني 
ال�رساكة  عقد  توقيع  اأجل  من 
والتعاون رفقة نظريتها من نادي 
حيث  الفرن�ضي،  فوت  كلريمون 
بني  اخلربات  تبادل  العقد  ي�ضم 
ودية  مباريات  وتنظيم  الفريقني 
بني الطرفني وتبادل الالعبني يف 
اخلربات  وتبادل  ال�ضابة  الفئات 
يف التمويل وال�ضبون�ضورينغ، حيث 
القبائلي  النادي  م�ضووؤلو  عاد 

�ضهرة البارحة اإىل اأر�ص الوطن.

ثبوت تناول بن يو�صف للمن�صطات ومهدد بالإق�صاء 4 اأعواماإدارة الكناري مطالبة بدفع ديون 900 مليون �شنتيم لفرحاين
اأوقفت جلنة االن�شباط التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم العب فريق �شبيبة القبائل 

اإليا�س بن يو�شف عن اللعب ب�شفة موؤقتة ابتداء من اأول اأم�س، وذلك بعد ثبوت تناول املعني 
ملواد خمدرة ممنوعة على امل�شتوى الدويل، حيث جاءت نتائج التحاليل اخلا�شة بالالعب عند 
اختبار تناول املن�شطات اإيجابية، وذلك بعد التحليل الذي خ�شع له عقب نهاية مواجهة دفاع 
تاجنانت التي خا�شها فريقه �شبيبة القبائل على ملعب �شماعيل حلوة بتاجنانت والتي جرت 

يف الفاحت اأفريل املن�شرم �شمن اجلولة 25 من الرابطة املحرتفة االأوىل 

بطولة اإفريقيا 
للجيدو

اجلزائر تكتفي 
باملركز الثالث 

ح�صب الفرق
 

اكتفى املنتخب 
اجلزائري رجال 
و�ضيدات للجيدو 

باملرتبة الثالثة يف 
مناف�ضات ح�ضب الفرق 

لبطولة اإفريقيا التي 
اختتمت فعاليتها اأول 

اأم�ص مبدينة كاب 
تاون بجنوب اإفريقيا، 

واحتلت اجلزائر املرتبة 
الثالثة اإىل جانب م�رس 

بينما ت�ضدرت تون�ص 
الرتتيب يف الوقت الذي 
حل فيه املغرب ثانيا، 
وكان ><اخل�رس<< 

قد �ضيطروا على 
املناف�ضات الفردية 
باحتاللهم املرتبة 
االأوىل بر�ضيد 13 

ميدالية منها 4 ذهبية، 
4 ف�ضية و5 برونزية، 

وكانت ميداليات 
املنتخب اجلزائري 

من املعدن النفي�ص من 
ن�ضيب اأمينة بلقا�ضي يف 
وزن اقل من 63 كغ، كوثر 

وعالل اأقل من 78 كغ، 
فتحي نورين اأقل من 73 
كغ واليا�ص بويعقوب اأقل 
من 100 كغ، فيما جاءت 

امليداليات الف�ضية 
بوا�ضطة هاجر م�رسم 
اأقل من 48 كغ، �ضعاد 

بلكحل اأقل من 70 كغ، 
عبد الرحمن بن عمادي 

اأقل من 90 كغ وحممد 
�ضفيان بلقرع اأكرث من 

100 كغ، فيما اكتفى 
زمالوؤهم االآخرون 

بالربونز و يتعلق االأمر 
مبرمي مو�ضى اأقل من 
52 كغ، ميينة حالطة 

اأقل من 57 كغ، �ضونيا 
ع�ضلة اأكرث من 78 كغ، 
�ضليم رباحي اأقل من 
60 كغ وحممد مهدي 
ليلي اأكرث من 100 كغ، 
وكان هدف املنتخب 
اجلزائري انتزاع اأكرب 

عدد من امليداليات 
والنقاط حت�ضبا لالألعاب 
االأوملبية 2020 بطوكيو 

اليابان ح�ضب  االحتادية 
الوطنية لالخت�ضا�ص.

وكاالت  

جماهري �شباب ق�شنطينة ترف�س تنقل اأن�شار النادي العا�شمي

لعبو ال�صيا�صي ل يفكرون �صوى الإطاحة مبولودية اجلزائر

ق�ضنطينة  �ضباب  فريق  العبو  يح�رس 
اأمام  ينتظرهم غدا  الذي  الهام  للقاء 
مولودية اجلزائر �ضمن ت�ضوية رزنامة 
يفكر  ال  حيث  املتاأخرة،  املباريات 
ال  الفوز  حتقيق  يف  �ضوى  الالعبون 
من  اأ�ضحى  الفريق  اأن  باعتبار  غري 
البقاء  على  تلعب  التي  االأندية  �ضمن 
منطقة  عن  يف�ضله  ال  اأنه  ظل  يف 
اخلطر �ضوى خم�ص نقاط والت�ضكيلة 
اأمام فر�ضة ثمينة من اأجل االحتفاظ 
وتدعيم  ملعبها  على  كامال  بالزاد 
يف  ت�ضاهم  نقاط  بثالث  الر�ضيد 
الرتتيب  موؤخرة  مراكز  عن  ابتعادها 
بدخول  الفريق  يهدد  تعرث  اي  الأن 
ح�ضابات البقاء، وبالتايل فاإن ت�ضكيلة 
اأمام  الفرن�ضي ديني�ص الفان  املدرب 
ا�ضتعادة  اأجل  من  تعو�ص  ال  فر�ضة 
ت�ضييع  عقب  جمددا  اأن�ضارهم  ثقة 

يناف�ضون  كانوا  التي  االأهداف  اآخر 
مناف�ضة  من  االإق�ضاء  بعد  عليها 
بلوزداد  �ضباب  اأمام  اجلمهورية  كاأ�ص 
جانب  اإىل  النهائي،  ن�ضف  دورها  يف 
االنت�ضارات  نغمة  وا�ضتعادة  التدارك 
يف  »ال�ضيا�ضي«  تعداد  عن  تغيب  التي 

خم�ص مباريات على التوايل.
ويجد املدرب الفان نف�ضه امام ورطة 
يف ظل نق�ص التعداد الذي يح�رس به 
عقب  اجلزائر  مولودية  اأمام  املباراة 
لالعب  بالن�ضبة  املو�ضم  نهاية  تاأكد 
يعاين  التي  االإ�ضابة  ب�ضبب  قعقع 
منها، اإىل جانب غياب الالعب يا�ضني 
�ضاحلي اأمام مولودية اجلزائر، بينما 
عبيد  الثنائي  جاهزية  بعد  تتاأكد  مل 
اللذان  وهما  الغد  للقاء  وزعالين 
االإ�ضابة،  من  العالج  يوا�ضالن 
املفرو�ضة  العقوبة  اإىل  باالإ�ضافة 

من  كل  على  النادي  اإدارة  طرف  من 
امتثال  يكونان  واللذان  ويطو  جعبوط 
عقب  االن�ضباط  جلنة  اأمام  اأم�ص 
الطرد الذي تلقياه يف مقابلة الكاأ�ص.

اأن�ضار  يرف�ص  منف�ضل،  مو�ضوع  يف 
نظرائهم  تواجد  ق�ضنطينة  �ضباب 
ال�ضهيد  مبلعب  اجلزائر  مولودية  من 
كبرية  حملة  اأطلقوا  حيث  حمالوي، 
وعدم  باملثل،  املعاملة  اأجل  من 
تنقل اأي منا�رس من النادي العا�ضمي 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  كانت  بعدما 
الذهاب  مباراة  يف  منعت  قد  القدم 
النادي  الفريقني جمهور  التي جمعت 
العا�ضمة  اإىل  التنقل  من  الق�ضنطيني 
مبنع  وطالبت  املواجهة  حل�ضور 
اإىل  التوجه  من  املولودية  جمهور 

ق�ضنطينة.
عي�شة ق.

 جنم مقرة على بعد التعادل 
ل�شعود تاريخي اإىل دوري االأ�شواء

اأبناء الزيبان يقرتبون من العودة 
وح�صم ال�صعود بال�صلف

يتعلق  فيما  ال�ضو�ضبان�ص  ارتفع 
الثالثي  هوية  على  بالتعرف 
الرابطة  اإىل  بال�ضعود  املعني 
كانت  بعدما  االأوىل،  املحرتفة 
الرابطة املحرتفة  اجلولة 29 من 
موعدها  عند  اأم�ص  اأول  الثانية 
من  مفاجاآت  �ضهدت  التي  وهي 
الطاولة  اإثره  قلبت  الثقيل  العيار 
املقدمة،  كوكبة  م�ضتوى  على 
بعدما يتوا�ضل اتلعرف على هوية 
الثالثي املعني بال�ضعود اإىل دوري 
عدم  ظل  يف  متوا�ضال  االأ�ضواء 
قدرة اأي نادي ح�ضم ال�ضعود باكرا 
يف �ضيناريو مل يكن متوقعا، يف ظل 
التعود على معرفة ال�ضاعدين باكرا 
اإال  بجوالت،  املو�ضم  نهاية  وقبل 
اأن املو�ضم الكروي اجلاري ي�ضهد 
التناف�ص حول التاأ�ضريات املوؤهلة 
لل�ضعود اإىل دوري الكبار اإىل اآخر 
مباريات  نهاية  �ضافرة  من  دقيقة 
واملقررة  واالأخرية   30 اجلولة 
ي�ضدل  �ضوف  اأين  املقبل  ال�ضبت 
الرابطة  مناف�ضة  على  ال�ضتار 
بني  التناف�ص  ويتوا�ضل  الثانية، 
تاأ�ضريات  ثالث  حول  اأندية  اأربعة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  ال�ضعود 
تلم�ضان،  وداد  ب�ضكرة،  احتاد 

جمعية ال�ضلف وجنم مقرة.
اأكرب  ب�ضكرة  اإحتاد  �ضكل 
اأم�ص  اأول  مباريات  يف  املفاجاآت 
عاد  الذي  الرائع  االنت�ضار  بعد 
اجلزائري  الغرب  عا�ضمة  من  به 
املبا�رسين  املناف�ضني  اأحد  اأمام 
جنح  تلم�ضان  وداد  ال�ضعود  على 
االنت�ضار  ت�ضجيل  يف  اإثره  على 
االأداء  وتاأكيد  التوايل  على  الرابع 
املباريات  الذي يحققه يف  الرائع 
الفوز  �ضيكون  حيث  االأخرية، 
عا�ضمة  االأفراح يف  الإعالن  كافيا 
اإىل  فريقها  عودة  واإعالن  الزيبان 
دوري االأ�ضواء جمددا، بينما فّوت 
�ضمان  يف  فر�ضته  تلم�ضان  وداد 
ال�ضعود ر�ضميا بعد هزميته داخل 
اإىل  التاأهل  ح�ضم  واجل  القواعد 
تنتظره مهمة  اأين  االأخرية  اجلولة 
املناف�ضني  اأحد  اأمام  انتحارية 
تاأ�ضرية  على  معه  املبا�رسين 
ملالقاة  يتنقل  عندما  ال�ضعود 
بخفي  عاد  الذي  ال�ضلف  جمعية 
�رسيع  اأمام  هزميته  بعد  حنني 

مطلب  الفوز  و�ضيكون  غليزان 
ت�ضكيلة »الزيانيني« من اأجل جتاوز 
االأخرية  هذه  الون�رسي�ص«،  »ا�ضود 
التعادل يكفيها للعودة اإىل الرابطة 
لقاءي  نتيجة  واأن  خا�ضة  االأوىل 
جمعية  تخدم  املبا�رسة  الفريقني 
من  بالفوز  عادت  التي  ال�ضلف 
التي  الذهاب  تلم�ضان يف مواجهة 

جمعت الت�ضكيلتني. 
�ضباق  مراقبة  ويوا�ضل جنم مقرة 
ال�ضعود عن قرب وهو الذي �ضجل 
فوزا ثمينا على ملعبه اأمام �ضبيبة 
�ضوى  يف�ضله  ال  وبالتايل  �ضكيكدة 
حيث  البوديوم،  عن  واحدة  نقطة 
العودة  عن  النجم  العبو  يبحث 
النازل  اأمام  العا�ضمة  من  بالفوز 
القبة  رائد  الهواة  بطولة  اإىل 
وا�ضتغالل املواجهة املبا�رسة بني 
والثالث  الثاين  املركزين  �ضاحبي 
تاريخي  �ضعود  حتقيق  اأجل  من 

اإىل دوري االأ�ضواء.

�شراع البقاء يلعب 
يف �شعيدة والتعادل 

يكيفي ال�شفراء 
والزمو لتفادي 

ال�شقوط

يف املقابل، يتوا�ضل �رساع البقاء 
هوية  بتحديد  اأندية  اأربعة  بني 
النازل الثالث والذي يرافق كل من 
احتاد البليدة ورائد القبة اإىل بطولة 
الهواة، حيث انح�رس ال�رساع بني 
احتاد  م�ضتغامن،  ترجي  من  كل 
احلرا�ص، جمعية وهران ومولودية 
�ضعيدة  ملعب  و�ضيكون  �ضعيدة، 
على  املبا�رس  ال�رساع  حمور 
يجمع  الذي  اللقاء  يف  ال�ضقوط 
وال�ضيف  �ضعيدة  مولودية  الفريق 
يكون  قد  والذي  م�ضتغامن  ترجي 
هوية  على  التعرف  يف  الفا�ضل 
النازل الثالث، خا�ضة واأنه يف هذا 
التعادل يكفي كل من  فاإن  الو�ضع 
وهران  وجمعية  احلرا�ص  احتاد 
ل�ضمان البقاء خالل لقاءهما اأمام 
واحتاد  �ضكيكدة  �ضبيبة  من  كل 

ب�ضكرة على التوايل.

عي�شة ق.
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�أحمد باحلاج 

بالذات  التوقيت  هذا  مثل  ويف 
الذي متر فيه االحتادية والرابطة 
املحرتفني  لدوري  الوطنية 
التكهن  ي�صعب  ع�صري  مبخا�ض 
رئي�ض  مبنع  والقا�صي  بنتائجه، 
القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة 
من  باعمر  علي  احلاج  بورقلة 
ملدة  ريا�صي  ن�صاط  اأي  مزاولة 

عديد  حذرت  حيث  �صنتني، 
النا�صطة  الريا�صية  اجلمعيات 
امل�صتديرة  ال�صاحرة  جمال  يف 
التي  الوخيمة  العواقب  من مغبة 
الذي  القرار  هذا  عن  تنجر  قد 

و�صفوه بغري امل�صوؤول .
من جهة ثانية فقد ذهب اأكرث من 
ابعد  اإىل  املو�صوع  يف  متحدث 
من ذلك عندما اأجمعوا على اأن 
االحتادية بهذا القرار قد فتحت 

ال�رصاعات  من  جديدة  جبهة 
باجلنوب  الريا�صية  االأ�رصة  مع 
اأن  علمنا  اإذا  خا�صة  الكبري، 
االأندية  روؤ�صاء  من  هام  عددا 
االأوىل  باملحرتف  النا�صطة 
والثاين قد طالبت برحيل رئي�ض 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
 . ال�رصعي  بغري  و�صفته  الذي 
ن�صطاء  اأطلق  ذلك  جانب  اإىل 
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي 

حملة ت�صامن وا�صعة النطاق مع 
لكرة  اجلهوية  الرابطة  رئي�ض 
لرد  باعمر  علي  بورقلة  القدم 
الكيل  ب�صيا�صة  و�صفوه  ما  على 
التي  زط�صي  الإحتادية  مبكيالني 
تعليمات  �صارخ  ب�صكل  خرقت 
الو�صع  لتهدئة  الرامية  الو�صايا 
التي  ال�صعبة  الظروف  ظل  يف 
من  اأكرث  على  البالد  بها  متر 

�صعيد .

بعد قر�رها �إق�ساء رئي�س �لر�بطة �جلهوية لكرة �لقدم بورقلة ل�سنتني

احتادية زط�ضي تفتح جبهة �ضراع مع الأ�ضرة الريا�ضية
نزل بيان جلنة �الأخالقيات باالحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم �لقا�سي مبنع رئي�س �لر�بطة �جلهوية لكرة �لقدم 

بورقلة �حلاج علي باعمر من ممار�سة �أي ن�ساط ريا�سي ل�سنتني كال�ساعقة على �الأ�سرة �لريا�سية باجلنوب �ل�سرقي، 
�أين طالبت �الأ�سرة �لريا�سية بجنوب �لبالد عامة وبوالية ورقلة على وجه �خل�سو�س من وزير �ل�سباب و�لريا�سية 

ب�سرورة تقدمي جلنة �الخالقيات باالحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم برئا�سة خري �لدين زط�سي، �أمام �مل�ساءالت 
�لقانونية لتقدمي تو�سيحات حول قر�رها �لذي و�سفوه بالقا�سي 

ي�سر على منع رحيله نهاية �ملو�سم عن ني�س

فيريا: عطال مينح الفريق ما 
لديه ول يغ�ش على امليدان

ينتظر �أن ي�سرف على ترب�س للت�سكيلة 
�بتد�ء من �ليوم بعني تيمو�سنت

�ضريف الوزاين يح�ضر احل�ضة 
التدريبية للحمراوة مالحظا

تعّر�س �إىل �إ�سابة خفيفة بالركبة

اأونا�ش يتعّر�ش لل�ضرقة ويقاوم 
بقوة ل�ضرتجاع احلقيبة

الفرن�صي  ني�ض  نادي  اأ�صاد مدرب 
العبه  باإمكانيات  فيريا  باتريك 
عطال  يو�صف  اجلزائري  الدويل 
قدمه  الذي  الرائع  املردود  بعد 
اأمام  اأم�ض  اول  فريقه  مباراة  يف 
فوز  اإىل  للنادي  وقيادته  غانغون 
ثالثة  ت�صجيله  عقب  عري�ض 
�صمن  ملعبه  على  ني�ض  انت�صار 
الدرجة  دوري  من   34 اجلولة 
الفرن�صية، حيث قال فيريا  االأوىل 
الفرن�صي  لالإعالم  ت�رصيحات  يف 
ما  كل  الفريق  مينح  عطال  اأن 
العمل  ي�صاعف  واأنه  خا�صة  لديه 
واجلهد حتى يكون عند امل�صتوى 
اأر�صية  على  عليه  ما  ويقدم 
اأن  املتحدث  وا�صتطرد  امليدان، 

الوطنية  للت�صكيلة  االأمين  املدافع 
الغ�ض يف  يعرف  العب نظيف وال 
ح�صبه  ذلك  على  والذليل  اللعب، 
الهدف  بها  �صجل  التي  الطريقة 
جتدد  والتي  املباراة  يف  االأول 
التاأكيد على اجلراأة التي يتمتع لها 
على امل�صتطيل االأخ�رص، واأو�صح 
وكاأ�ض  العامل  كاأ�ض  بلقب  املتوج 
و2000   1998 عامي  لالأمم  اأوروبا 
عطال  اأن  الفرن�صي  املنتخب  مع 
وي�صبح  اأكرث  التطور  على  قادر 
اأف�صل مما هو عليه االآن، وبالتايل 
ال ميكنه التنقل اإىل اأي فريق اآخر 
ويوا�صل اللعب مع ني�ض الأنه يحب 

العمل معه.
ع.ق.

تواجد املدرب �صي طاهر �رصيف 
احل�صة  يف  حا�رصا  اأم�ض  الوزاين 
العبو  اأجراها  التي  التدريبية 
دون  يتواجدون  والذين  الفريق 
مدرب رئي�صي بعد ا�صتقالة املدرب 
بعد  كفايل  مي�صال  جون  الفرن�صي 
عليه   مور�صت  التي  ال�صغوطات 
اأجل  من  الفريق  اأن�صار  طرف  من 
م�صوؤولية  حتميله  عقب  الرحيل، 
التي  املتتالية  ال�صلبية  النتائج 
املباريات  يف  الفريق  يحققها 
وهو  الوطنية  البطولة  من  االأخرية 
بال�صقوط  مهددا  الفريق  جعل  ما 
ويلعب من اأجل البقاء، حيث حتّدث 
رئي�ض مولودية وهران احمد بلحاج 
»بابا« اإىل ابن الفريق وعر�ض عليه 
العودة اإىل الفريق من اأجل االإ�رصاف 
فيما  للنادي  الفنية  العار�صة  على 
والعمل  احلايل  املو�صم  من  تبقى 
على اإنقاذ »احلمراوة« من ال�صقوط 

موافقته  مينح  مل  املعني  اأن  اإال 
العر�ض،  على  للموافقة  النهائية 
مقعد  من  اأم�ض  ح�صوره  كان  اأين 
الالعب  رفقة  كمراقب  االحتياط 
بينما  زرقة،  بن  للنادي  ال�صابق 
يعقوب  وبن  كينان  الثنائي  غاب 
طرف  من  تعيينهما  مّت  كان  اللذان 
اأجل  من  الفنية  بالعار�صة  االإدارة 
الت�صكيلة،  اإنهاء املو�صم على راأ�ض 
التدريبات يف  الالعب �صاولة  وقاد 
انتظار ات�صاح الروؤية فيما تبقى من 

الفرتة املقبلة.
مولوية  بيت  من  م�صادر  وح�صب 
�صوف  الفريق  ت�صكيلة  فاإن  وهران 
مدينة  اليوم يف  من  ابتداء  ترتب�ض 
بقيادة  وذلك  تيمو�صنت  عني 
اأجل  من  الوزاين  �رصيف  املدرب 
تبقى  وما  املقبلة  للفرتة  التح�صري 

من املو�صم الكروي احلايل.
ع.ق.

تعّر�ض الالعب الدويل اجلزائري 
ال�رصقة  حماولة  اإىل  اأونا�ض  اآدم 
مبا�رصة  وذلك  عليه  واالعتداء 
التي  املواجهة  نهاية  عقب 
اأمام  نابويل  ناديه  جمعت 
ظهرية  فرو�صينوين  امل�صيف 
اأول اأم�ض حل�صاب اجلولة 34 من 
ذكرت  حيث  االيطايل،  الدوري 
اأم�ض  ايطالية  اإعالمية  تقارير 
كان  اخل�رص  ميدان  متو�صط  اأن 
خارج امللعب عندما وقعت معه 
و�رصقة  عليه  االعتداء  حماولة 
معه،  يحملها  كان  التي  احلقيبة 
اللقاء  انتهاء  بعد  مبا�رصة  حيث 
ومغادرة الالعب للملعب تعّر�ض 
طرف  من  ال�رصقة  حماولة  اإىل 

احد اأن�صار املناف�ض فرو�صينوين 
التي  احلقيبة  اأخذ  حاول  والذي 
اإال  منه،  بالقوة  يحملها  كان 
وقاوم  بها  مت�صك  الالعب  اأن 
�رصقته  حماوالت  ب�صجاعة 
من  التخل�ض  من  يتمكن  ان  قبل 
اأول  وقام  ب�صعوبة،  ال�صخ�ض 
التطبيق  عرب  �صورة  بن�رص  اأم�ض 
التوا�صل  ملوقع  »�صتوري« 
وهو  »اأن�صتغرام«  االجتماعي 
كانت �صمن  التي  احلقيبة  يظهر 
حماولة ال�رصقة، وتعّر�ض اأونا�ض 
م�صتوى  على  خفيفة  اإ�صابة  اإىل 
الذي  الت�صابك  اأثناء  يف  الركبة 

تعّر�ض له مع ال�صارق.
عي�سة ق.

�جلريدة �سنعت �ال�ستثناء يف مر�فقة 
�لفريق يف م�سو�ر

كاأ�ش  اجلمهورية لأ�ضبال وفاق 
ورقلة  تزور مكتب الو�ضط

قام اأم�ض وفد فريق اأ�صبال وفاق ورقلة مرفوقني بكاأ�ض اجلمهورية 

لالأ�صبال بزيارة املكتب اجلهوي ليومية »الو�صط » باجلنوب الكبري 

الكائن مقره بدار ال�صحافة بحي ال�صيلي�ض ببلدية ورقلة، قام نائب 

رئي�ض وفاق ورقلة هندو �صحراوي، مدرب االأ�صبال بن زايد عبد 

الكرمي وعدد من الالعبني يتقدمهم ماي�صرتو الفريق متو�صط 

امليدان الهجومي حممود رويغي مرفوقني بكاأ�ض اجلمهورية التي 

توجوا بها بعد الفوز باملقابلة النهائية اأمام اأ�صبال نادي بارادو 

بنتيجة هدف ل�صفر، بزيارة جماملة للمكتب اجلهوي ليومية الو�صط 

الكائن بدار ال�صحافة املرحوم عبد احلميد جناح بحي 24 فيفري 

ببلدية ورقلة، حيث اأبدى ممثلي وفد الوفاق الورقلي �صعادتهم 

الكبرية بهذا التتويج الذي جاء بعد م�صوار �صعب و�صاق، دون ن�صيان 
ال�صح املايل بخزينة الفريق .

اإىل جانب ذلك فقد اأهدى ممثلي الفريق هذا التتويج لكل ع�صاق 

وحمبي ال�صاحرة امل�صتديرة بجميع واليات اجلنوب الكبري، 

الذي وجه بهذا التتويج در�ض قا�صي الحتادية زط�صي عن طريق 

اأكادمييته مفاده ان الكرة باجلنوب بداأت ت�صرتجع عافيتها خا�صة 

يف ظل النتائج  املحقق هذا املو�صم على م�صتوى اجلنوب الكبري 

باحتالل �صبيبة ال�صاورة يف املحرتف االأوىل نتائج مر�صية، 

ناهيك عن قطع احتاد ب�صكرة ل�صوط كبري يف التتويج بلقب بطولة 

املحرتف الثاين من دوري موبيلي�ض ومن ثم حتقيق ال�صعود 

حلظرية الكبار، لالإ�صارة فاإن يومية »الو�صط »خ�ص�صت م�صاحة 

هامة عرب �صفحاتها بالق�صم الريا�صي لتغطية م�صوار الفريق يف 
مناف�صة ال�صيدة الكاأ�ض اىل غاية التتويج بها .

�أحمد باحلاج 

مر�سح للعب دور� حموريا يف تتويج �ملان 
�سيتي بلقب �لربميرليغ

حمرز مر�ضح للعودة اأ�ضا�ضيا 
اأمام فريقه ال�ضابق

يتوّجه الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز نحو امل�صاركة 
توتنهام �صمن ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة اأبطال اأوروبا.البدالء وعدم االعتماد عليه حتى احتياطيا وذلك منذ مباراة نحو املان �صيتي، وذلك بعدما تكرر جلو�ض حمرز على دكة فريقه ال�صابق والذي قدم من �صفوفه يف �صائفة العام املا�صي يف الت�صكيلة االأ�صا�صية خالل اللقاء الهام الذي ينتظرهم اأمام ميدان الت�صكيلة الوطنية اإىل ح�صاباته التكتيكية والدفع به للعب اأن املدرب اال�صباين بيب غوارديوال ال ي�صتبعد ان يعيد متو�صط االجنليزي املمتاز، حيث ذكرت اأم�ض تقارير اإعالمية اجنليزية ماي املقبل حل�صاب اجلولة 37 وما قبل االأخرية من الدوري �صيتي اأمام فريقه ال�صابق لي�صرت �صيتي واملقررة يف ال�صاد�ض اأ�صا�صيا يف املقابلة القادمة التي تنتظر ناديه مان�ص�صرت 

واأو�صحت نف�ض امل�صادر اأن املدرب الكتالوين يتوجه نحو 
خط الو�صط، وال ي�صتبعد ان يلعب خريج نادي لوهافر الفرن�صي بينما �صوف يعود الالعب فريناندو �صيلفا اإىل اللعب يف مركز على مقابلة برينلي التي جرت اأول اأم�ض �صمن »الربميرليغ«، باأداء العبه لريوي �صانيه خا�صة واأنه غريه بعد مرور �صاعة تغيري خطته التكتيكية يف اللقاء املقبل وهو الذي مل يقتنع 

جورا حموريا يف تتويج فريقه بلقب الدوري االجنليزي 
واالحتفاظ به للمو�صم الثاين على التوايل وذلك قبل جولتني 

عي�سة ق.على اإ�صدال ال�صتار عن املو�صم احلايل يف اجنلرتا.
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ليل يكت�سح نيم بخما�سية نظيفة
حقق ليل فوزاً عري�ساً على �سيفه نيم بخم�سة 

اأهداف دون رد الأحد املن�رصم �سمن الأ�سبوع 
34 من الدوري الفرن�سي، اأهداف ليل تناوب 
ي يف الدقيقة  على ت�سجيلها كل من لويك ريمِ
51 وجوناثان بامبا يف الدقيقة 64 ثم اأ�ساف 
الرتكي حممد زكي �سيلك الهدف الثالث يف 

الدقيقة 70 وبعد ع�رص دقائق وا�سل نيكول�س 
الت�سجيل باإحرازه الهدف الرابع، قبل اأن يختتم 
روي فونتي مهرجان الأهداف بت�سجيله الهدف 
اخلام�س يف الدقيقة الثانية من الوقت �سائعا، 
وعزز ليل موقعه يف املركز الثاين بر�سيد 68 

نقطة بينما توقف ر�سيد نيم عند 46 نقطة يف املركز التا�سع.
و�سمن املرحلة ذاتها تغلب ني�س على غانغان بثالثية نظيفة وكان على ديجون بهدف 

نظيف وتعادل اإميان مع �سرتا�سبورغ بدون اأهداف كما تعادل اأجنيه مع ران�س 1-1، 
وعزز �سانت اتيان من حظوظه الوروبية بفوز على تولوز بهدفني �سجلهما املهاجم 
ال�سلوفيني روبري برييت�س يف الدقيقتني الثانية والعا�رصة، ومل يخ�رص �سانت اتيان يف 

اآخر �ست مباريات حيث فاز يف خم�س وتعادل مرة واحدة، وبات �سانت اتيان على بعد 
3 نقاط من جاره ليون الرابع ويتقدم على مر�سيليا بفارق 5 نقاط بعد خ�سارة الأخري 

على ملعبه امام نانت 1-2، وافتتح �سامويل موتو�سامي الت�سجيل لنانت م�ستغال اأخطاء 
دفاعية باجلملة، لكن اليطايل امل�ساك�س ماريو بالوتيلي عادل بكرة راأ�سية اثر متريرة 

عر�سية داخل املنطقة بعد ثالث دقائق، وكانت الكلمة الخرية لنانت عن طريق 
الربازيلي اندري، يذكر ان املركز اخلام�س يف الدوري الفرن�سي لن يوؤهل �ساحبه اإىل 

الدوري الأوروبي املو�سم املقبل بعد تتويج رين بكاأ�س فرن�سا على ح�ساب باري�س �سان 
جريمان بركالت الرتجيح.

زيدان غا�سب ويتوق لنهاية املو�سم
وجه الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد انتقاًدا لذًعا لالعبي فريقه 

بعد اخل�سارة بهدف دون رد اأمام رايو فايكانو الأحد املن�رصم باجلولة 35 من الدوري 
ال�سباين، وقال زيدان خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي نقلته �سحيفة ماركا: »مل نفعل اأي 
�سيء على جميع امل�ستويات يف املباراة، واأحياًنا ل يكننا الت�سجيل لكننا اليوم مل نفعل 

اأي �سيء، اأنا غا�سب لأن ال�سورة كانت �سيئة، واأنا م�سوؤول عن ذلك والنادي«.
وب�سوؤاله حول الندم على تويل م�سوؤولية الفريق، اأجاب: »ل�ست نادًما، لكنني �سخ�س 

نقدي و�سوف اأ�ستمر، ول يكننا اللعب بهذه الطريقة«، وتابع: »ما قلته لالعبني، حديثي 
معهم يظل يف غرفة تغيري املالب�س فقط«، واأردف زيدان: »لقد كان الأمر �سيئا للغاية، 
الأداء اأو املباراة فنحن مل نقدم اأي �سيء، ول حتى يف املواجهات الثنائية اأو اجلري اأو 

اأي �سيء ول يوجد اأي تف�سري، وهناك 3 مباريات متبقية وينتهي املو�سم«.
ووا�سل: »تركيز بيل يف املباراة ل اأعرف، عليكم طرح هذا ال�سوؤال عليه«، وا�ستكمل 

مدرب الريال: »اأود اأن ينتهي املو�سم يف اأقرب وقت ممكن، لكن علينا اأن نظهر 
اأف�سل يف املباريات املتبقية، ل يكننا اإنهاء املو�سم بهذا ال�سكل، يجب اأن ننهي 

املو�سم ب�سكل اأف�سل مما ظهرنا عليه اليوم«، وعن م�ستقبل املدافع رافائيل فاران 
يف ظل التكهنات حول رحيله خالل �سوق النتقالت ال�سيفية، اأجاب: »فاران �سيبقى 

معنا«، وختم: »اأنا دائما اأدافع عن الالعبني، لكن اليوم ل، فنحن ل يكننا اللعب بهذه 
ا م�سوؤول معهم«. الطريقة، لكنني اأي�سً

غاتوزو: اأنا امل�سوؤول عن تدمري �سورة ميالن
�سدد اإيفان جينارو غاتوزو املدير الفني مليالن اأن فريقه ير بلحظات �سعبة، عقب 
اخل�سارة اأمام تورينو الأحد املن�رصم بهدفني دون رد يف اإطار اجلولة 34 من الدوري 

الإيطايل، وقال غاتوزو يف ت�رصيحات اأبرزها موقع كالت�سيو مريكاتو: »م�ستقبلي مرتبط 
بالنتائج التي نح�سل عليها، وهذا هو ما يحدث مع اأي مدير فني يف العامل«، واأ�ساف: 
»نعاين ب�سدة يف الفرتة الأخرية، نحن ندمر �سورة هذا النادي التاريخي، اأنا امل�سوؤول 

الأول عن هذا الأمر«.
وتابع غاتوزو: »قمنا مبا يتوجب القيام به، هذه هي الطريقة التي ت�سري بها الأمور يف 

بع�س الأحيان، نحن نعاين كثرًيا يف الفرتة الأخرية ول يكنني قول املزيد فيما يخ�س 
جمهود الالعبني«، وختم مدرب الرو�سونريي حديثه بقوله: »لقد عملنا بجد، لكن لي�س 
لدينا الكثري من املرح خالل الفرتة الأخرية، نحن نفكر يف فرتتنا ال�سعبة التي نعي�سها 

حالًيا، وهذا يجعل الأمور اأ�سواأ«. ويحتل نادي ميالن املركز ال�سابع بجدول ترتيب 
الدوري الإيطايل بر�سيد 56 نقطة.

فان دايك يتوج ف�سل العب بالربميرليغ
فان  فريجيل  ليفربول  مدافع  فاز 
العام  اأم�س بجائزة لعب  اأول  دايك 
ليخلف  املو�سم  لهذا  اإنكلرتا  يف 
املتوج  �سالح  حممد  امل�رصي 
فان  ولعب  الفائت،  املو�سم  بها 
رئي�سياً  دوار  عاما   27 البالغ  دايك 
لقب  على  للمناف�سة  ليفربول  بقيادة 
مان�س�سرت  مع  الإجنليزي  الدوري 
اختيار  ومت  املو�سم،  هذا  �سيتي 
الالعب الهولندي يف احلفل اخلا�س 
فان  وقال  ام�س،  اأول  ليلة  للم�سابقة 
الكلمات،  اإيجاد  ال�سعب  دايك: »من 
اأن  ي�ستطيع  اأكرب �رصف  هذا  اأعتقد 
اأف�سل  بجائزة  بالفوز  لعب  يناله 
لعبني  قبل  من  بالت�سويت  لعب 
تلعب �سدهم كل اأ�سبوع. هذا مميز، 

اأنا فخور جدا وفخور بهذا«.
رحيم  �سيتي  مان�س�سرت  لعب  وكان 
لفان  الرئي�سي  املناف�س  �ستريلينغ 
دايك على اجلائزة دون اأن ينجح يف 
لعب  اأف�سل  توج  لكنه  بها،  الظفر 

�ساب يف البطولة، كما تناف�س مع فان دايك كل من �سريخيو اأغويرو  لعب مان�س�سرت �سيتي و�ساديو ماين من ليفربول وادين 
هازار لعب ت�سيل�سي، ومنذ مار�س 2018 مل ينجح اي لعب يف مراوغة ال�سخرة فان دايك طيلة 45 مباراة خا�سها �سويا مع 
�ساوثمبتون وليفربول يف الدوري الإجنليزي، و�سجل فان دايك 3 اهداف هذا املو�سم و�سنع هدفني كما �ساهم بقيادة فريقه 

اإىل ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا حيث يواجه بر�سلونة.

تعر�س ريال مدريد لهزية تاريخية 0-1 اأمام جاره املتوا�سع 
رايو فايكانو هي الأوىل على يد الأخري منذ 1997 وفالن�سيا 
ملعب  على  الإ�سباين،  الدوري  من   35 املرحلة  يف  الأحد 
»كامبو دي فوتبول دي فاييكا�س« يف �سواحي مدريد مل تكن 
حال ريال الثالث ومدربه الفرن�سي زين الدين زيدان اأف�سل 
من خيتايف واإ�سبيلية وفالن�سيا الذين خ�رصوا جميعا، اإذ مني 
املو�سم  هذا  املرير  واقعه  جت�سد  بهزية  امللكي  النادي 
الرتتيب  متذيل  فايكانو  اأمام  الدوري  يف  له  الأوىل  لأنها 
الأخرية   17 مبارياته  خ�رص  اأن  وبعد   1997 فيفري   19 منذ 
مع جاره العمالق ا�ستفاد فايكانو من الو�سع ال�سعب لريال 
اأي حافز  دون  املو�سم  الأخرية من  املراحل  الذي يخو�س 
بعد خروجه خايل الوفا�س من جميع امل�سابقات، و�سمانه 
املركز الثالث املوؤهل اإىل دوري الأبطال كونه يتقدم بفارق 
اأتلتيكو  باإزاحة جاره  الأمل  نقاط عن خيتايف، وفقدانه   10
غريه  املن�رصم  ال�سبت  به  توج  الذي  الدوري  و�سافة  عن 

بر�سلونة.

الأخرية   14 املراحل  يف  فقط  الثاين  بفوزه  فايكانو  ويدين 
الأخري  املركز  برتك  له  �سمح  ما  املو�سم  هذا  والثامن 
الوحيد  الهدف  �سجل  الذي  اإيباردا  اأدري  اإىل  لهوي�سكا، 
من ركلة جزاء احت�سبت بقرار من حكام الفيديو بعد خطاأ 
داخل املنطقة من خي�سو�س فاييخو على خايف غريا، ملحقا 
بزيدان الذي افتقد مواطنه الهداف كرمي بن زية لالإ�سابة 
هزيته الثانية يف 8 مباريات خا�سها منذ عودته لالإ�رصاف 
يف  اأوروبا  اأبطال  دوري  لقب  اىل  قاده  الذي  الفريق  على 

املوا�سم الثالثة املا�سية.
بقاءه يف دوري  بهما  �سيح�سم  كان  بنقطتني  فياريال  وفرط 
مباراة  يف   1-1 هوي�سكا  �سيفه  مع  بتعادله  وذلك  الأ�سواء 
بقي  ثم  فورنال�س،  بابلو  عرب  دقيقة   30 بعد  خاللها  تقدم 
التعادل  ال�سيوف  اأدرك  الدقيقة 78 حني  يف املقدمة حتى 
ال�سفراء«  »الغوا�سة  فريق  ورفع  اأفيال،  �سيمي  بوا�سطة 
عن  نقاط   5 بفارق   14 املركز  يف  نقطة   40 اىل  ر�سيده 

منطقة اخلطر.

خ�سارة تاريخية لريال مدريد

تعادل حمبط للمان ونايتد اأمام ت�سيل�سي
على اأر�س الأخري ثم ولفرهامبتون.�سيتي ا�ستقبال لي�سرت �سيتي يف املرحلة املقبلة ثم برايتون على اأر�س الأخري يف ختام الدوري، اأما ليفربول فيواجه نيوكا�سل الثالث، وقد جنح يف ذلك حمققًا فوزه 12 تواليًا يف الدوري، وجتمد ر�سيد برينلي عند النقطة 40 يف املركز 15، وتبقى اأمام مدرب �سيتي الإ�سباين بيب غوارديول ا�رصك املدافعني جون �ستونز والأرجنتيني نيكول�س اوتامندي لي�سمن الظفر بالنقاط مماثال لأغويرو لكن املدافع بن مي �ستت الكرة قبل اأن جتتاز خط املرمى، ورمى برينلي بثقله يف الدقائق الخرية، لكن املهمة على رجال غوارديول، وكاد الربازيلي غابريال جيزو�س الذي حل بديال للجناح الأملاين لوروا �سانيه اأن ي�سجل هدفًا الرغم من خو�س برينلي �سوط اأول متكافئ ن�سبيًا اإىل اأنه �سلم املباراة ملناف�سه مبكراً منذ بداية ال�سوط الثاين ما �سهل كثرياً قبل اأن يحقق مراده بهدف اأغويرو الذي احتاج فيه احلكم لعني ال�سقر ليتاأكد من عبور الكرة خط املرمى، وعلى التهديفي اإىل 20 هدفًا يف املركز الثاين بفارق هدف عن امل�رصي حممد �سالح وبالت�ساوي مع �ساديو ماين، وعانى �سيتي برينلي بالفوز عليه 1-0، وبهذه النتيجة عاد �سيتي لل�سدارة بر�سيد 92 نقطة بعدما فقدها م�ساء اجلمعة بو�سول ليفربول  نقاط خلف ت�سيل�سي الذي عّزز مركزه الرابع بر�سيد 68 نقطة. يف املقابل، خرج مان�س�سرت �سيتي �ساملًا من كمني م�ست�سيفه ماركو�س األون�سو التعادل م�ستغاًل خطاأ فادحًا من دافيد دي خيا، وبقي مان�س�سرت يونايتد �ساد�سًا بر�سيد 65 نقطة بفارق 3 يف املرحلة 36 من الدوري الإجنليزي املمتاز، بّكر يونايتد بالت�سجيل عرب لعبه الإ�سباين خوان ماتا، فيما اأدرك مواطنه تعّر�ست اآمال مان�س�سرت يونايتد يف التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا خليبة اأمل بعد تعادله 1-1 اأمام �سيفه ت�سيل�سي اأول ام�س 
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عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

�صدور كتاب »يف العلمنة« نحو نظرية عاّمة منّقحة
�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات �سمن �سل�سلة »ترجمان« كتاب يف العلمنة: نحو نظرية عاّمة منّقحة. وهو ترجمة مرمي عي�سى 

لكتاب عامل االجتماع ديفيد مارتنOn Secularization: Towards a Revised General Theory، الذي ُيغني فيه النقا�ش يف مو�سوع العلمنة 
باإدخال اجلدال يف منعطف تاأويلي، اآخًذا تعددية امل�سارات القومية واالإقليمية على حممل اجلّد، ومظهًرا كيف كانت دينامية العلمنة خمتلفة متاًما يف 
الثقافات االأجنلو بروت�ستانتية عّما كانت عليه يف املجتمعات الكاثوليكية. يتاألف الكتاب )368 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( من ثلثة ع�سر 

لت يف اأربعة اأق�سام. ف�سًل، ُف�سّ

م٫�ش

توجهات
»توجهات«،  الأول،  الق�سم  يف 
ف�سالن. يف الف�سل الأول، »علم 
والعلمنة«،  والدين  الجتماع 
يتناول مارتن العالقة بني علم 
والعالقة  والدين،  الجتماع 
والالهوت،  الجتماع  علم  بني 
ا�سرتجاعية  رواية  اإنها  ويقول 
هذه  مع  �سخ�سية  ملواجهة 
وهي  حتديًدا،  الق�سية 
تغيرّ  راأيه،  بح�سب  العلمنة. 
منت�سف  من  العلمنة  براديغم 
اإىل  املا�سي  القرن  �ستينيات 
بفعل  ثمانينياته،  منت�سف 
تاأثي النقد الذي وجهه علماء 
كان  ما  اأ�سحى  اأن  اإىل  ُكرث، 
»اأ�سطورة«  اأنه  �سابًقا  مقبوًل 
ا  مرفو�سً اأمًرا  �سو�سيولوجية 
الثاين،  الف�سل  يف  اليوم. 
ع الإجنيلي يف املجتمع  »التو�سرّ
ثمة  اأن  مارتن  يجد  العاملي«، 
حتوًل مت�ساًل بالعوملة، اأحدثه 
متازج ديني بني ال�سود والبي�ض 
الذي رف�ض و�ساية  الغرب  يف 
الإنتلجن�سيا بعد الربوت�ستانتية 
وبعد الكاثوليكية. يتزامن هذا 
ميزج  ذاتي  وعي  مع  التحول 
بني القدمي وما بعد احلديث، 
القومية  احلدود  خلف  ويعمل 
املوارد  مع  ويتناغم  والإثنية، 
اأقل  �سداه  ويجد  املحلية، 
الفتور  مناطق  يف  يكون  ما 
املوؤ�س�سات  خلفتها  التي 
عندما  �سيما  ول  املنهارة، 
التقليد  حاملو  ا�ستخدم 
�سلطة  لالإكليو�ض  املناه�ض 
املنطلق  على  للق�ساء  الدولة 

الروحي.

اأمناط متناف�سة
»اأوروبا«،  الثاين،  الق�سم  يف 
مارتن  يُظهر  ف�سول.  �ستة 
»اأمناط  الثالث،  الف�سل  يف 
و’طرق  الَعلمنة  من  متناف�سة 
كيف  لها«،  التابعة  الن�رص‘ 
يت�سمن الدين كل ما ل ي�سمله 
فهو  للدين.  �سفائي  تعريٌف 
التي  الت�سال  اأمناط  اأن  يرى 
اجتماع  علماء  اهتمام  تثي 
ثقافة  اأمناط  هي  الدين 
تلطخت ب�سبغة الدين، وميكن 
اأو  بالدين  ال�سيا�سة  ترتبط  اأن 
خمتلفة  بطرائق  عنه  تنف�سل 
متنوعة،  قومية  �سياقات  يف 
لكنهما متماثالن يف ال�سكل يف 
»فاأنت  الأحوال؛  من  حال  اأي 
اإىل  وتتابع  اأحدهما  من  تقراأ 

الآخر«، كما يقول مارتن.
الف�سل  يف  املوؤلف  يعيد 
املقارنة  »العلمنة  الرابع، 

�سماًل وجنوًبا«، �سوغ مفهومه 
مقاربة  يبتكر  ثم  للعلمنة، 
يف  رحلة  اإىل  ت�ستند  جديدة 
يلقي  نحٍو  اأوروبا، على  اأرجاء 
املبادئ  بع�ض  على  ال�سوء 
يقدم  كما  املهمة.  التحليلية 
عن  متحدًثا  تركيا  عن  مبحًثا 
ال�سياق  خارج  العلمنة  تطبيق 
مقارنة  ويقيم  امل�سيحي. 
ال�سمال  من  ن�سختني  بني 
الربوت�ستانتي )اأميكا ال�سمالية 
من  ون�سختني  اأوروبا(  و�سمال 
)اأميكا  الكاثوليكي  اجلنوب 

الالتينية واأوروبا الالتينية(.
»الدين  اخلام�ض،  الف�سل  يف 
والدنيوية والعلمانية والتوحيد 
اأن  مارتن  يرى  الأوروبي«، 
ل  علمانية  �سيورة  ثمة 
قدرة  توؤثر يف  اإنكارها،  ميكن 
اإنتاج  اإعادة  على  الكنائ�ض 
ذاكرتها  اإنتاج  واإعادة  نف�سها، 
التاريخية بني الأجيال ال�سابة. 
على  ال�سيورة  هذه  تنطوي 
يوجهها  ا�ستباقية  �رصبات 
العاملون يف الوكالت التعليمية 
حتت  الرئي�سة  والجتماعية 
ومل�سلحة  الدين  رعاية 
العلمانية، ف�ساًل عن  املعايي 

تاأثي و�سائل الإعالم.

منظور مقارن
»كندا  ال�ساد�ض،  الف�سل  يف 
يطرح  مقارن«،  منظور  من 
عنها  اإجابة  ل  اأ�سئلة  مارتن 
الكندية:  احلالة  �سياق  يف  اإل 
تاأ�سي�سية؟  ثقافات  هناك  هل 
ما حجمها؟ ما قوتها الن�سبية 
يرى  الأر�ض؟  على  وتوزرّعها 
الأجنلو  املجتمعات  بني  اأن 
هي  كندا  اأن  يت�سح  اأميكية 
ثقافتني  متلك  التي  الوحيدة 
ثالث  ورمبا  تاأ�سي�سيتني، 
ثقافات، تتمتع كل منها بقاعدة 
احلدود.  مر�سومة  اإقليمية 
الربوت�ستانتية  وللثقافتني 
يف  الكاثوليكية  والرومانية 
ال�سمالية  اأوروبا  �سل�سلة 
لكن  الإقليمية،  قواعدهما 
احلدود يف الثقافة الكاثوليكية 
مر�سومة اأكرث منها يف الثقافة 

الربوت�ستانتية.
»الوليات  ال�سابع،  الف�سل  يف 
من  الأميكية  املتحدة 
يفكر  اأوروبا«،  و�سط  منظور 
الأوىل  مقارنتني:  يف  املوؤلف 
املقد�ض  الف�ساء  بيئة  بني 
ب�سفتهما  وبرلني  ميونخ  يف 
بلد  يف  متناف�سني  قطبني 
فدرايل بن�سختني رئي�ستني من 
عددًيرّا؛  متوازنتني  امل�سيحية 
املقد�ض  الف�ساء  بني  والثانية 
والف�ساءات  اأملانيا  يف 
يف  املتعددة  املقد�سة 
دولة  وهي  املتحدة،  الوليات 

اأ�سكاًل  ت�سم  ا  اأي�سً فدرالية 
لكن  امل�سيحية،  من  متنوعة 
اأ�سطورة  خالل  من  ترتابط 
امل�سرتكة،  الأميكي«  »الدين 
»الدين  مع  واملتداخلة 
الثامن،  الف�سل  يف  املدين«. 
وتراخي  الو�سطى  »اأوروبا 
الديني«،  والرباط  الحتكار 
هنغاريا،  مثال  مارتن  يناق�ض 
املعا�رصة  الروحانية  وفردنة 
الكاثوليكية  بجماعات  مقارنًة 
الأخالقية  والربوت�ستانتية 
حتتفظ  التي  ع�سوية  الأكرث 
بروابط موؤ�س�ساتية مع الدولة، 
به  معرتف  ح�سور  لديها  اأو 
خالًفا  ال�سعبية،  ال�ساحة  يف 
فهي  املعا�رصة؛  للروحانية 
عاطفة  ذلك  عن  ا  عو�سً تولرّد 
اأخالقية منت�رصة موجهة �سد 

الراأ�سمالية اأو الدولة.

�سرديات العلمنة
»ال�رصديرّات  الثالث،  الق�سم  يف 
وال�رصديرّات الكربى«، ف�سالن. 
الف�سل  يف  مارتن  يعلرّق 
�رصديرّة  »العلمنة:  التا�سع، 
على  عدة؟«،  ق�س�ض  اأم  كربى 
للعلمنة  القيا�سي  الأمنوذج 
اأربعة  ال�سمود  ا�ستطاع  الذي 
احلرج  ال�سغط  اأمام  عقود 
يعود  ثم  خاطًئا.  لي�ض  لأنه 
املبني  التف�سي  و�سع  اإىل 
الأمور  وجه  يف  ال�سكرّ  على 
اإىل  وي�سي  بها جدًل.  امل�سلرّم 
واملعنية  املحتملة  الق�س�ض 
ًحا اإىل التاأثيات  بالعلمنة، ملمرّ
والفل�سفية  الأيديولوجية 
يف  وي�ستفي�ض  والالهوتية. 
التناق�سات  عن  احلديث 
حترف  التي  واللتبا�سات 
ه  وتلفرّ العلماين  التقدم  م�سار 
بال�سبابية. يف الف�سل العا�رص، 
»البنتكو�ستالية: �رصديرّة حداثة 
كربى«، يقول مارتن اإن اأول ما 
نحتاج اإليه عند عر�ض �رصديرّة 
كربى مبنية على البنتكو�ستالية 
هو  عاملًيرّا  خياًرا  ب�سفتها 
الدين  لعالقة  اأمنوذج  تقدمي 
»فاإذا  والثقافة،  باملجتمع 
اأي  يفهم  اأن  املرء  ا�ستطاع 
دين معنيرّ باأنه ذخية مرتابطة 
تكورّن  ومو�سوعات  اأفكار  من 
احلدود  يف  العامل  اإىل  مقاربة 
يف  فيرب  ماك�ض  عر�سها  التي 
الدين  ق�سية  ت�سبح  الأ�سل، 
اإًذا  التحديث  مع  بالعالقة 
مبوجبها  تت�سادى  ق�سية 
املو�سوعات  بع�ض  غيابات 
مع  ح�سورها  و�رصوب 

اإمكانات تطورية بعينها«.

ال�سيا�سي 
واالأكادميي

»تعليقات«،  الرابع،  الق�سم  يف 
الف�سل  يف  ف�سول.  ثالثة 
»الإر�سالية  ع�رص،  احلادي 
املوؤلف  يجد  الأديان«،  وتعدد 
الدينية:  التعددية  من  نوعني 
الطائفية  التعددية  هو  الأول 
التقارب  على  تقوم  التي 
املت�سامح لالأديان �سمن وحدة 
اجتماعية اأكرب، حيث هناك يف 
معظم الأحيان جماعة متفوقة 
اأخرى  جماعات  بني  ومركزية 
والثاين  وهام�سية.  ثانوية 
املفتوحة  املناف�سة  يف  يكمن 
واأ�ساليبها.  احلياة  لعوامل 
ملًيا يف  النظر  علينا  اأن  ويرى 
بينما  هذين،  التعددية  نوعي 
املعا�رص  العامل  يف  يترّ�سعان 

وينح�رصان.
»ما  ع�رص،  الثاين  الف�سل  يف 
يتاأمل  امل�سيحية؟«،  اللغة  هي 
الدينية  اللغة  طبيعة  مارتن 
اإزاء خلفية العلمنة. يقول: »اإذا 
جزء  اأنها  على  العلمنة  ُفهمت 
احلداثة،  تطور  من  يتجزاأ  ل 
ونُظر اإىل امل�سيحية على اأنها 

املجتمع  من  يتجزاأ  ل  جزء 
الدين  لغة  فاإن  التقليدي، 
�سي�سيبها الإهمال، ل لأ�سباب 
بالو�سول  تتعلق  عار�سة 
اأو  الدولة  بقمع  اأو  املحدود 
لأنها  بل  املبدئي،  بالإهمال 
بقايا قدمية«. يف الف�سل الثالث 
»امل�سيحي  والأخي،  ع�رص 
وال�سيا�سي والأكادميي«، يطرح 

امل�سيحية  اللغة  ق�سية  مارتن 
وال�سيا�سة  بال�سلطة  وعالقتها 
والعنف يف �سياق العلمنة. اأحد 
عليها  يبني  التي  الن�سو�ض 
مهنة«  بو�سفها  »ال�سيا�سة  هو 
فيه  يحلل  لأنه  فيرب،  ملاك�ض 
ال�سيا�سي  الدور  خ�سائ�ض 
بالدورين  مقارنًة  وقيوده 

الديني والأكادميي.

املوؤلفون  
ديفيد مارتن

عامل اجتماع دين معروف بنقده 
العلمانية بو�سفها نظرية علمية 

اجتماعية. اأ�ستاذ فخري يف علم 
الجتماع يف كلية لندن لالقت�ساد. 

�سغل من�سب رئي�ض اجلمعية الدولية 
لعلم الجتماع الديني. كتب يف علم 
اجتماع الدين والعلمنة، ويف الدين 

والعنف وتقاطع علم الجتماع 
والالهوت وم�ستقبل امل�سيحية. ن�رص 

مقالت كثية يف جمالت علمية 

خمتلفة. له خم�سة ع�رص موؤلرًّفا،  

ترجمة: مرمي عي�سى  مرتجمة

 �سورية. حت�سلت على بكالوريو�ض يف 
الأدب الإنكليزي من جامعة ت�رصين 

- �سورية، وماج�ستي يف الرتجمة 
الإلكرتونية والب�رصية - ال�سمعية. 

عملت حما�رصة للرتجمة يف ق�سم اللغة 
الإنكليزية يف جامعة ت�رصين. �سدرت لها 

ترجمة كتاب الفيلم الوثائقي لباتري�سيا 
اأوفدرهايد، اإ�سافة اإىل عدد من الكتب 

الأخرى املرتجمة قيد الن�رص.    
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�أعمالها مرتجمة �إىل �لإجنليزية، و�إىل 27 لغة عاملية �أخرى

الكاتبة اللبنانية املقيمة يف لندن حنان 
ال�شيخ بالعدد 64 ملجلة بانيبال

ن�شرت جملة »بانيبال« يف عددها �جلديد )رقم 64 ربيع 2019( ملفا عن �لكاتبة �للبنانية �ملقيمة يف 
لندن حنان �ل�شيخ، وهي موؤلفة للعديد من �لرو�يات و�ملجموعات �لق�ش�شية، �شبعة من �أعمالها مرتجمة 

�إىل �لإجنليزية، و�إىل 27 لغة عاملية �أخرى. ملف بانيبال �لذي جاء حتت عنو�ن »متمردة ��شمها حنان 
�ل�شيخ« يك�شف عن روح �لتمرد �لطبيعية عند هذه �لكاتبة �لتي �أثرت �مل�شهد �لأدبي �لعربي باأعمالها 

�لرو�ئية بدء� من رو�يتها �ل�شهرية »حكاية زهرة« �إىل �آخر �أعمالها »عذ�رى لند�شتان«.

 وكالت 

ت�صّمن ملف املجلة -التي ت�صدر 
الأدب  برتجمة  وتعنى  لندن  يف 
العربي اإىل لغة �صك�صبري- �صهادات 
خا�صة عن حنان ال�صيخ ومراجعات 
بالإ�صافة  رواياتها،  من  لأربع 
ن�ص  ن�رشت  كما  طويلة،  ملقابلة 
 Dark Afternoon م�رشحيتها

.Tea

ق�شائد �شعرية

لل�صاعرين  ق�صائد  العدد  وت�صمن 
حجار  ب�صام  الراحل  اللبناين 
والعراقي  بريي(  فرناز  )ترجمة 
جوناثان  )ترجمة  حم�صن  عدنان 

رايت ومبارك ال�رشيفي(.
من  ف�صول  املجلة  ن�رشت  كما 
الندم«  »اختبار  هي  روايات  ثالث 
�صويلح  خليل  ال�صوري  للكاتب 
»لفازا«  رايت(،  جوناثان  )ترجمة 
طارقي  �صفيق  التون�صي  للكاتب 
العرفاوي(،  مي�صاء  )ترجمة 
للكاتبة  ثرفنطي�ص«  »تياترو 
)ترجمة  الراوي  ن�صيمة  املغربية 

مرور  ومبنا�صبة  روبرت�ص(  نان�صي 
ال�صاعر  اإ�صدار  على  عام  مئتي 
الأملاين يوهان فولغانغ فون غوته 
الغربي  »الديوان  ال�صهري  لكتابه 
غينغكو  مكتبة  اأ�صدرت  ال�رشقي« 
�صعرية  اأنطولوجية   )Gingko(
على  احتوت  اللغات،  متعددة 
العربي  العامل  ل�صعراء من  ق�صائد 
واأفغان�صتان واإيران وتركيا واأوروبا 
»بانيبال«  ون�رشت  اأخرى.  وبلدان 
مكتبة  م�رشوع  مع  وبالتفاق 
من  ل�صاعرين  ق�صائد  »غينغكو« 
اأجمد  الأردين  هما  الأنطولوجية 

نا�رش والأفغاين ر�صا حممدي.

مقاطع �شردية مرتجمة

على  اجلديد  العدد  واحتوى 
القائمة  روايات  من  مقاطع 
للرواية  العاملية  للجائزة  الق�صرية 
وهي  العربية(،  )البوكر  العربية 
لالأردنية  بي�صاء«  باردة  »�صم�ص 
كفى الزعبي، »بريد الليل« للبنانية 
هدى بركات التي فازت باجلائزة، 
�صهال  لل�صورية  العدو«  مع  »�صيف 
للم�رشي  »الو�صايا«  العجيلي، 

للعراقية  »النبيذة«  عادل ع�صمت، 
اإنعام كجه جي، »باأي ذنب رحلت« 

للمغربي حممد املعزوز.

مر�جعات كتب

كتبت  الكتب،  مراجعات  ق�صم  يف 
كتاب  عن  اأوبانك  مارغريت 
»النه�صة  املعنون  العري�ص  طارق 
اللغة«.  ثنائية  العربية-اأنطولوجية 
»مراك�ص  هاري�صون  بيكي  وكتبت 

نوار« حترير يا�صني عدنان.
�صتاركي  بول  الق�صم  يف  كتب  كما 

املا�صي«  دّفنا  »عندما  عن 
عبد  الراحل  املغربي  للكاتب 
رو�صيتي  وت�صيب  غالب،  الكرمي 
»نكات  الق�ص�صية  املجموعة  عن 
الفل�صطيني  للكاتب  للم�صلحني« 
جورجيا  وكتبت  معروف.  مازن 
دو �صامبرييه عن رواية »ال�صحراء 
للكاتب  )بالفرن�صية(  والطبل« 
بريوك،  ولد  مبارك  املوريتاين 
الكاتب الأمريكي جاي�صون  وتناول 
ماكان�صي »مقدمة للثقافة العربية 
الفل�صطيني  لالأكادميي  احلديثة« 

ب�صام فرجنية.

اإ�شدارات حديثة يف اأبوظبي للكتاب
الثقافة  دائرة  جناح  �صهد 
معر�ص  يف  اأبوظبي  وال�صياحة  
 ،2019 للكتاب  الدويل  اأبوظبي 
كتب  توقيع  حفالت  ثالث 
الدائرة،  عن  �صادرة  جديدة 
وهي »اجلبل الذي ا�صرتى بقرة« 
و«لهجات  جدتي«  و«مندو�ص 
مدير  ووقع  اخلليج«.  �صواحل 
اأبوظبي،  يف  ال�صعر  اأكادميية 
كتاب  العميمي،  �صلطان  الباحث 
العربي  اخلليج  �صواحل  »لهجات 
اللهجة  والإق�صاء:  الإهمال  بني 
الإمارات  دولة  يف  البحرية 
بح�صور  وذلك  اأمنوذجاً«، 
زايد  ال�صيخ  العام جلائزة  الأمني 

متيم،  بن  علي  الدكتور  للكتاب، 
دار  لقطاع  التنفيذي  واملدير 
الثقافة  دائرة  يف  بالإنابة  الكتب 
اهلل  عبد  اأبوظبي   – وال�صياحة 
ماجد اآل علي. وي�صتهدف الباحث 
ال�صادر �صمن  كتابه  العميمي يف 
دائرة  من  »اإ�صدارات«  �صل�صلة 
اأبوظبي،  وال�صياحة-  الثقافة 
من  �صفحة   170 يف  يقع  والذي 
الإ�صهام  حماولة  الكبري،  القطع 
الكبري  النق�ص  فجوة  �صد  يف 
العربية  البيئات  لغة  الذي يعرتي 
خارج بيئة البداوة التي اقت�رشت 
يف  اللغة  جمع  جهود  عليها 
اإحدى  يتق�صى  حيث  املا�صي، 

هذه البيئات وهي البيئة البحرية 
التي اأ�صبحت يف حاجة ما�صة اإىل 
رد العتبار اإليها، بح�صب ما يراه 
الكاتب، ولأهلها باعتبارهم جزءاً 
العربية  اللغة  بحر  من  يتجزاأ  ل 
املليئة باملفردات التي ل ميكن 
توقيعات  و�صمن  ح�رشها. 
�صل�صلة  �صمن  ال�صادرة  الكتب 
الثقافة  دائرة  عن  »اإ�صدارات« 
اأي�صاً،  اأبوظبي   – وال�صياحة 
وقعت الكاتبة منى �صعيد الطاهر 
كتابها »اجلبل الذي ا�صرتى بقرة« 
�صمن   ، الإمارات،  من  حكايات 
وهو  ال�صفاهي«  »ال�رشد  �صل�صلة 
كتاب ق�ص�ص م�صورة مت اعداده 

والباحث  ال�صاعر  كتابات  من 
الراحل اأحمد را�صد ثاين.

امل�صّور  الكتاب  ويت�صمن 
ح�صني  الفنانني  بر�صومات 
الدهر  العزيز  وعبد  القي�صي 
حكايات  �صت  عبود،  ونتايل 
»البيدار  بعناوين  اإماراتية  �صعبية 
»ح�صاة  »تخلي�ص«،  واحلية«، 
ا�صرتى  الذي  »اجلبل  ال�صرب«، 
بقرة«، »طرية وطارت«، و«�صديق 
البحثي  اجلهد  مربزاً  خمل�ص«، 
الكاتب  بذله  الذي  الكبري 
يف  ثاين  را�صد  اأحمد  وال�صاعر 
اإعداده ل�صل�صلة ال�رشد ال�صفاهي 
يف الإمارات، هذه ال�صل�صلة التي 

مادًة  واملهتمني  للقراء  قّدمت 
ومكان،  زمان  لكل  ت�صلح  غزيرة 
اأخالقية  وقيم  ُمثل  فيها من  ملا 
حكائي  بطابع  �صيغت  نبيلة 
اأ�صطورية  عوامل  يف  يدور  ثر، 
تنوعت  �صعبية  وفلكلورية 
والق�رش  الطول  يف  حكاياتها 
الأ�صل،  يف  ورد  ما  بح�صب 
واأ�صاليب  بروؤى  الكتاب  يقّدمها 
به  جادت  لإبداع  حديثة  فنية 
الر�صامني  من  جمموعة  فر�صاة 
الطفولة  وعي  مع  يتنا�صب  مبا 
وخميلتها وي�صهم يف اإطالق عنان 

اإبداعها الفني وحبها للرتاث.
عبداهلل  �صارة  الكاتبة  وقعت  كما 

ال�صام�صي كتابها »مندو�ص جدتي« 
ال�صادر عن نف�ص ال�صل�صلة، حيث 
 40 يف  الواقع  الكتاب  يحكي 
تتلم�ص  التي  مرمي  ق�صة  �صفحة 
اخل�صبي  ال�صندوق  احلكاية  يف 
بجّدتها،  اخلا�ص  »املندو�ص« 
له  »يا  قائلًة:  ال�صغرية  باأناملها 
من �صندوق جميل جدا، جتذبني 
يبعث  اإنه  الالمعة،  الأ�صياء  فيه 
لأفتحه،  ويدفعني  فعاًل  الف�صول 
ويف فتحها هذا ال�صندوق تعي�ص 
التقاليد  عوامل  مرمي  الطفلة 
واملوروث  القدمية  الأ�صيلة 
العريق لدولتها الإمارات العربية 

املتحدة.
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�شدر حديثًا عن »د�ر �ملدى« �لعر�قية 

ترجمة عربية ليوميات الكونتي�شة �شوفيا زوجة تول�شتوي
�صوفيا  الكونتي�صة  »يوميات 
الكتاب  عنوان  هو  تول�صتايا« 
»دار  عن  حديثاً  �صدر  الذي 
حياة  �صرية  مت�صّمناً  املدى« 
ليف  الرو�صي  الروائي  زوجة 
تول�صتوي )1828-1910(، وقد 
املرتجم  العربية  اإىل  نقله 
العراقي عبد اهلل حبه. وتعترب 
هذه الرتجمة اأول ترجمة لها 

باللغة العربية.
تقدميه  يف  املرتجم  ي�صري 
يُطلع  اأن  »اأراد  اأنه  اإىل 
القارئ العربي على الظروف 
العائلية، التي رافقت الكاتب 
يف درب الإبداع ال�صاق، والتي 
عمله  يف  ريب  بال  اأّثرت 

موؤلفاته  روائع  كتابة  لدى 
»اأنا  وال�صالم«،  »احلرب  مثل 
كارينينا«، و«البعث«، و«حجي 
مثلّت  حيث  وغريها،  مراد« 
زوجته واأبناوؤه خري دعم له«.

من  املزيد  املذكرات  تثري 
�صخ�صية  حول  الت�صاوؤلت 
وال�صلم«،  »احلرب  �صاحب 
مقال  يف  املرتجم  ي�صري  اإذ 
الكونتي�صة  اأن  اإىل  �صابق 
»اإنني  مّرة:  قالت  �صوفيا 
عاماً  واأربعني  ثمانية  ع�صت 
دون  نيقوليفت�ص،  ليف  مع 
ھو«،  اإن�صان  اأي  اأعرف  اأن 
الأ�صباب  تف�صري  معر�ص  يف 
الغام�صة التي اأّدت اإىل هروبه 

ميتاً  عليه  والعثور  البيت  من 
بعد اأيام.

اأندرييفنا  �صوفيا  اأن  يُذكر 
تزوجت الدوق ليف تول�صتوي 
 ،1862 عام  عاما   18 �صن  يف 
ن�صف  حوايل  معه  وعا�صت 
لقب  حتمل  واأ�صبحت  قرن 
ثالثة  منه  واأجنبت  دوقة، 
اأندريه  ابنة  هي  ولداً،  ع�رش 
الأ�رشة  طبيب  بري�ص، 
الكثري  واكت�صبت  القي�رشية، 
الأر�صتقراطية،  العادات  من 
جيد  تعليم  على  وح�صلت 
اأجنبية،  لغات  واأجادت ثالث 
والإنكليزية  الفرن�صية  هي 

والأملانية.

لقد عا�صت �صوفيا اأندرييفنا 
�صعوبات احلياة يف املجتمع 
ويف  املتزّمت،  القي�رشي 
حتى  املجد  �صلم  �صعوده 
اأ�صبح من اأ�صهر كتاب رو�صيا 
القرن  من  الثاين  الن�صف  يف 
القرن  ومطلع  ع�رش  التا�صع 

الع�رشين.
مبثابة  هي  اليوميات  اإن 
اليومية  لالأحداث  رواية 
الكاتب  خ�صال  جت�صد  التي 
وموقف زوجته من �صلوكياته 
واأفكاره  الآخرين،  ومع  معها 
الزمان،  ذلك  يف  الطليعية 

ومعاناتها ب�صبب هذا كله.
وكالت 

عن د�ر �لر�فدين للن�شر و�لتوزيع

�شدور كتاب »فوق بالد 
ال�شواد« لأزهر جرجي�س

الرافدين  دار  عن  اأخرياً  �صدر 
بالد  »فوق  كتاب  والتوزيع  للن�رش 
جرجي�ص  اأزهر  للكاتب  ال�صواد« 

يف 158 �صفحة.
الكتاب:  عن  نبذة  يف  وجاء 
جرجي�ص  اأزهر  الكاتب  »يوؤ�ص�ص 
احلكائي  ن�صه  خطاب  �صعرية 
اللذين  والتهكم  الفكاهة  على 
مييزان اأ�صلوبه ومينحانه ح�صوراً 
الأدبي  م�صهدنا  و�صط  خا�صاً 
ال�صخرية  الراهن.  العراقي 
لذاتهما  مق�صودين  لي�صا  والتهكم 
اأزهر جرجي�ص حيث  يف ن�صو�ص 
اأن توظيفهما مرتبط ب�صياق اإنتاج 
الفكرة وزمن �صياغة العبارة التي 
ا�صرتاتيجيات  اىل  هنا  تخ�صع 

عن  بها  تبتعد  من�صبطة  جمالية 
النافع«.  غري  واحل�صو  الإ�صفاف 
ب�صيطة،  جرجي�ص  كتابات  اإن 
الأبعاد.  متعددة  لي�صت  وا�صحة، 
ولعل هذا ما �صي�صمن لها فرادتها 
على  يتغدى  ثقايف  و�صط  يف 
الرتاجيديا و�صياق تاريخي يح�صب 
من  وي�صخر  »جاداً«  فعاًل  املوت 
ل  موقفاً  كونه  بحجة  ال�صحك، 
هذه  ن�صو�ص  املرحلة.  ينا�صب 
ال�صواد«  بالد  »فوق  املجموعة 
�صتفر�ص  خا�صة  نكهة  ذات 
وجودها يوماً وتغري الوجه الكالح 
العراقي  اأدبنا  و�صم  طاملا  الذي 

منذ الولدة اىل اليوم.«
وكالت 
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مب�شاركة ال�شاعرات فوزية لرادي و�شليمة مليزي واأ�شيلة ،بف�شاء ب�شري منتوري 

�صعراء جزائريون ينت�صرون 
للكلمة املعربة يف �صهر الرتاث 

نظمت اأم�س موؤ�ش�شة فنون و ثقافة لوالية اجلزائر مبنا�شبة االحتفاء 
بفعاليات �شهر الرتاث اأم�شية �شعرية مع جمموعة من ال�شعراء 

اجلزائريني  ويدخل هذا  يف اإطار اللقاءات االأدبية املنظمة كل يوم 
اثنني، مع  افتتاح معر�س جماعي للفنون الت�شكيلية و االأ�شغال اليدوية 

وهذا بف�شاء الن�شاطات الثقافية ب�شري منتوري باجلزائر العا�شمة.

حكيم مالك

عندما ميتزج ال�شعر 
بالفنون االأخرى

�سيدة  املعربة  الكلمة  كانت 
الأم�سية  هذه  يف  اجلميع 
ال�سعرية التي اأبدع فيها ال�سعراء 
التي   بحناجرهم  اجلزائريني 
باحت  مبجموعة من الق�سائد 
والوجدان  الروح  من  النابعة 
الذين غا�سوا يف �سماء الإبداع 
ال�سعري لري�سموا رونقا جماليا 
ال�سهر  هذا  يف  النظري  منقطع 
الذي يحتفي ب�سهر الرتاث الذي 
يجمع الفنون مع بع�سها البع�ض 
بني  مرتا�سة  وحدة  لي�سكل 
ال�سعر والفن الت�سكيلي واحلرف 
التقليدية واليدوية  التي تعك�ض 
عمق احل�سارة الإن�سانية ومدى 
اجلزائريني  املبدعني  مت�سك 
يرمز  الذي  الثقايف  مبوروثهم 
اجلامعة  التاريخية  للهوية 
املتنوع  اجلزائري  لل�سعب 
وهذا  وجغرافيا  ولغويا  ثقافيا 
يعتز  الذي  الثقايف  الرثاء  هو 

يهوى  جزائري  مواطن  كل  به 
لت�سليط  دائما  وي�سعى  الإبداع 
مبثابة  ليكون  عليه  ال�سوء 
�سفريا ثقافيا للتعريف بالرتاث 
الدعوة  مع  الثقايف  واملوروث 
عليه  واملحافظة  به  للتم�سك 
خمتلف  عند  خالدا  ليبقى 
وعليه  ال�ساعدة  الأجيال 
يف  احلا�رضين  بع�ض  فريى 
اأن  ا�ستطاع  الأدبي  اللقاء  هذا 
ينت�رض بال�سعر يف هذه الفعالية 
الثقافية التي لها اأهمية وا�سعة 
اآخر  يف اجلزائر لكونها تظهر  
طريق  عن  الفنية  الإبداعات 
واملعا�رضة  الأ�سالة  املزج بني 
يف  الإبداع  خيوط  لتن�سج 
فلقد  وبالتايل  املجالت  �ستى 
والفنانني  ال�سعراء  اأبرز  ثمن 
التي  املبادرة  هذه  الت�سكيليني 
وثقافة  فنون  موؤ�س�سة  نظمتها 
�سهر  لإحياء  اجلزائر  لولية 

الرتاث ل�سنة 2019. 

م�شاركة اأ�شماء جزائرية 
المعة

 ولقد عرف هذا اللقاء م�ساركة 

لمعة  جزائرية  �سعرية  اأ�سماء 
وامللحقة  ال�ساعرة   تتمثل  يف 
الثقافية ملوؤ�س�سة فنون وثقافة 
لولية اجلزائر  ، فوزية لرادي  
والتي  منتوري  ب�سري  بف�ساء 
الق�سائد  من  العديد  قدمت 
من بينها »يا دزاير يا اجلوهرة« 
الأديبة  مل�ساركة  اإ�سافة   ،
وال�ساعرة �سليمة مليزي ، وكانت 
وامللحنة  وال�ساعرة  للفنانة 
اأ�سيلة م�ساركة متميزة يف هذا 
اللقاء ال�سعري الذي قدمت فيه 
منوعات ت�سم موا�سيع متنوعة  
وال�سعب  املجتمع  تخ�ض 
كما  والأفراح  واحلب  والوطن 
احلفيظ  عبد  ال�ساعر  �سجل 
بق�سيدتني  م�ساركة  بوخالط 
عن« رم�سان »  ،وق�سيدة اأخرى 
كنت«،  عنوان«مهما  حملت 
و�سارك يف هذه الأم�سية الأدبية 

ال�ساعر حممد �سعدي.

ال�شاعرة �شليمة مليزي: 
الرتاث اجلزائري غني 

وعريق 

ال�ساعرة �سليمة  اأ�سادت     كما 

به  خ�ست  ت�رضيح  يف  مليزي 
الأم�سية  بهذه  »الو�سط«  يومية 
�سهر  اإحياء  مبنا�سبة  ال�سعرية 
الرتاث  2019 والذي  هو غني 
كل  يف  العريق  برتاثنا  جدا 
كانت  فلقد  وعليه  املجالت 
بح�سور  متنوعة  الأم�سية 
وال�ساعرات  ال�سعراء  من  نخبة 
م�ساهمتي   وكانت  اجلزائريات 
ال�سعرية   الأم�سية   هذه  يف 
من  جمموعة  قراءة  يف  تتمثل 
على   « ديواين  من  ق�سائدي 
ال�سادر يف 2016  القلب«  حافة 
موجهة  الق�سائد   وكانت   ،
ولالأمل  الغالية  وللجزائر  للحب 
واإىل معاناة املراأة لأنني دائما 
خا�سة  املجال  هذا  يف  اأكتب 
حقوق  عن  الدفاع  يخ�ض  فيما 
املراأة يف كل املجالت ، موؤكدة 
 « الغفران  » حدائق  ديوانها  اأن 
ال�سادر يف2018  عن من�سورات  
من  العديد  ي�سمل   21 القرن 
للعديد  املوجهة  الق�سائد  
اأبرزها  املجتمع  �رضائح  من 
احلزن  من  وقليال  الوطن  حب 
على  الأخري  بديواين  مقارنة 
حافة القلب الذي كان �ساعريا 

احلب  من  بالكثري  مفعما  وكان 
   .

الفنانة الت�شكيلية ليندة 
حدار:  �شاركت باأكرث من 
�شهر  يف فعالية  20 لوحة 

الرتاث 

الفنانة  �سجلت  جهتها  ومن 
حدار  ليندة  الت�سكيلية 
�سالون  يف  م�ساركتها  
بف�ساء  الت�سكيلية  الفنون 
من  املنظم  منتوري  ب�سري 
طرف موؤ�س�سة فنون وثقافة  
ليومية«  ت�رضيح  يف  موؤكدة 
اأكرث  عر�ست  »اأنها  الو�سط 
من 20 لوحة يف فعالية �سهر 
والتي   2019 ل�سنة  الرتاث 
العديد  خاللها  من  ج�سدت 
من املوا�سيع التي تعرب عن 
لوحات  بينها  من  الأ�سالة 
وال�سرياميك  اخل�سب  على 
ولوحات  واخلزف  والزجاج 
التي  القما�ض  على  زيتية 
هذه  اأنامل  فيها  اأبدعت 
لوحات  خالل  من  الفنانة 
وميناء  الق�سبة  عن  تتحدث 

التي  والطا�سلي   اجلزائر 
بربرية   رموزا  فيه  وظفت 
يتجزاأ من  تعد جزء ل  التي 
الهوية الأمازيغية واجلزائرية 

على حد �سواء  .

البد من تربية االأطفال 
فنيا 

اأ�ستاذة  دعت    الأخري  ويف 
الرتبية الفنية بالن�سبة للطفل 
و تقني �سامي يف تربية وتعليم  
الأطفال  اإىل �رضورة حفاظ 
ال�ساعدة على هذا  الأجيال 
يعرب  الذي  الثقايف  املوروث 
يف  الرا�سخة  اجلذور  عن 
حتى  كجزائريني  اأعماقنا 
املتجذر  تراثنا  نن�سى  ل 
وهدفها  التاريخ  عمق  يف 
الأ�سا�سي هو تربية الأطفال 
اأهمية  من  حتمله  ملا  فنيا 
هو  الطفل  هذا  لكون  كبرية 
ذلك   يف  موجهة  الغد  رجل 
يلتم�ض  جيل  لكل  ر�سالة 
الأ�سول  وهذه  الرتاث  هذا 
دائما  تبقى  التي  الأ�سيلة 

على طبيعتها .

�صهر الرتاث بورقلة : مقتنيات باملتحف ال�صحراوي يف انتظار الدرا�صة من اأجل الت�صنيف
ال�سحراوي  املتحف  يتوفر 
هامة  كميات  على  بورقلة 
تنظر  التي  املقتنيات  من 
الباحثني  الدرا�سة من طرف 
و املخت�سني يف هذا املجال 
ح�سبما  ت�سنيفها،  اأجل  من 
به  من طرف مديرة  اأفادت 
املتحف، اأم اخلري بن زاهي.
املقتنيات  تلك  تخ�ض  و 
من  الأثرية  القطع  اآلف 
الأحجام  و  الأ�سكال  خمتلف 
قبل  ما  اإىل ع�رض  تعود  التي 
اأعداد  جانب  اإىل  التاريخ 
امل�ستحاثات  من  كبرية 
التي  احليوانية  و  النباتية 
معلومات  اأي  تتوفر  ل 
و  التاريخية  فرتاتها  حول 
م�سادرها و عوامل وجودها 
باملنطقة، كما اأو�سحت لواأج 

ال�سيدة بن زاهي.
حاليا  املقتنيات  توجد  و 
مغلقة خم�س�سة  داخل علب 
من  الإتالف  من  حلفظها 

خالل تعري�سها لعدة عوامل 
و  ال�سديدة  الإنارة  بينها  من 
املختلفة  املناخية  العوامل 
لقيمتها  بالنظر  ذلك  و 
و  الرتاثية  و  التاريخية 
عر�سها  انتظار  يف  لندرتها 
ذكرت  كما  الدرا�سة،  على 

املتحدثة.
لإبرام  اجلهود  تبذل  و 
املتحف  بني  اتفاقيات 
جامعات  و  ال�سحراوي 
الوطن يف اإطار الإ�سرتاتيجية 
ال�رضاكة  تطوير  اإىل  الرامية 
اأجل  من  الطرفني  بني 
احلقيقية  القيمة  اإعطاء 
املتحفية  املقتنيات  لهذه 
باحثني  طرف  من  تثمينها  و 
خمت�سني يف الآثار الإ�سالمية 
قبل  ما  اآثار  و  اجليولوجيا  و 
بن  اأو�سحت  كما   ، التاريخ 

زاهي.
و �سيتم اإطالق الدرا�سة فور 
حيث  التفاقيات  تلك  اإبرام 

كل  اأوىل  مرحلة  يف  اأبدت 
الوادي  من جامعتي ورقلة و 
ا�ستعدادها للقيام بها ل�سيما 
اإىل  ت�سعى  الأخرية  هذه  واأن 
متعلقة بحجر  درا�سة  اإعداد 
بذات  املتواجد  النيزك 
اأنه  يرتدد  والذي  املتحف 
كان قد �سقط باأحد املناطق 
ما  وفق  اإيليزي،  بولية 
اأ�سارت اإليه مديرية املتحف 

ال�سحراوي.
ذلك  مع  باملوازاة  اأدرجت  و 
ثالثة  قاعة  جتهيز  عملية 
التاريخ  تخ�ض ع�رض ما قبل 
يف عمل م�سرتك بني كل من 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض 
املحلي  الديوان  و  لورقلة 
لت�سيري و ا�ستغالل املمتلكات 
الثقافية املحمية و ذلك بعد 
قبل  اثنتني  قاعتني  جتهيز 
افتتاحه ر�سميا اأمام اجلمهور 

ال�سنة الفارطة.
 يذكر اأن عملية جرد وا�سعة 

عرفها املتحف خالل 2016 
 )2( �سنتني  حوايل  دامت  و 
قبل  الديوان  ذات  من طرف 
تهيئتها و ت�سنيفها يف خزائن 
خم�س�سة لهذا الغر�ض ح�سب 
كل حقبة تاريخية مما �سمح 
الرتاثية  قيمتها  باإعطائها 
مادة  وعر�ض  التاريخية  و 
و  اجلامعة  اأمام طلبة  علمية 

الباحثني.
تاأ�سي�ض  تاريخ  يعود  و 
املتحف ال�سحراوي بورقلة، 
اإىل  تاريخية،  م�سادر  ح�سب 
من  حينها  بتوجيهات   1938
اجلرنال الفرن�سي » غابريال 
معلما  حاليا  لي�سبح  كربييه« 
 .2007 منذ  م�سنفا  وطنيا 
املتحف  هذا  يحتوي  و 
اأثرية  قطع  على  ال�سحراوي 
قبل  ما  اإىل حقب  تعود  التي 
عرب  تواجدت  التي  التاريخ 
ورقلة(   ( مية  واديي  اإقليم 
كذا  و  تقرت(   ( ريغ  وادي  و 

ايليزي(   ( الطا�سيلي  حو�ض 
طرف  من  اقتنائها  مت 
الباحثني الذين جتولوا اآنذاك 

مبنطقة ال�سحراء الكربى.
املقتنيات  تلك  تتمثل  و 
القدمية يف اأحجار و فوؤو�ض 
و  فخارية  اأواين  و  �سهام  و 
اإىل  ترجع  نحا�سية  اأخرى 
الع�سور  و  احلقب  عديد 
قبل  ما  )ع�رض  التاريخية 
الو�سيط  الع�رضين  و  التاريخ 
اإىل  بالإ�سافة   ،  ) و احلديث 
ثورة  اإبان  ا�ستعملت  اأ�سلحة 
اأخرى  و  املجيدة  التحرير 
القدمي  الإن�سان  طرف  من 

مع بداية ا�ستخدام املعدن.
املتحف  عمارة  تعد  و 
بني  جتمع  هند�سية  حتفة 
و  الأوروبي  العمراين  الطابع 
واملغرب  ال�سودان  منطقتي 
العربي ،وترتبع على م�ساحة 
وتتوفر   ، مربع  مرت   1.700
التاريخ  قبل  ما  قاعة  على 

و  الإ�سالمية  لالآثار  واأخرى 
قاعة لالإثنوغرافيا )درا�سات 
واملجتمعات(و  ال�سعوب 
ت�ساف هذه الآثار اإىل عديد 
املقتنيات التي مت اكت�سافها 
خالل احلفريات التي اأجريت 
من طرف الباحثة ال�سوي�رضية 
»مارغريت فان بر�سم » على 
 ( الأثرية  �سدراتة  منطقة 
التي  و  ورقلة(  جنوب  كلم   7
اإىل  تاأ�سي�سها  تاريخ  يعود 
حدود القرن العا�رض ميالدي 

)10م( على يد الر�ستميني.
املعلم  هذا  �سكل  طاملا  و 
التاريخي يف املا�سي حمطة 
الثقافية  للقوافل  توقف 
القادمة من مناطق »ال�ساورة« 
و »قورارة« و »توات الكربى« 
رحالها  حتط  كانت  التي 
 ( مية«  »وادي  مبنطقتي 
ورقلة( و »وادي ريغ« ) تقرت( 

، كما تروي م�سادر تاريخية
 ق.ث 



يوم حت�سي�سي حول كيفية التعامل مع مر�ض ال�سكري

خمت�ضون يدعون املر�ضى لاللتزام بتوجيهات الأطباء
على  و�أطباء  خمت�صون  �م�س  �أكد 
�الطباء  بتوجيهات  �الخذ  �أهمية 
مر�س  على  �ملبكر  و�لك�صف 
�الحتياطات  �أخذ  وكذ�  �ل�صكري، 
�لالزمة �أثناء �ل�صيام، كما تطرقو� 
�إىل كيفية �لتعامل مع هذ� �ملر�س 
يوم  خالل   رم�صان  �صهر  يف 
حت�صي�صي باملعهد �لوطني لل�صحة 
�ل�صحة   وز�رة  نظمته  �لعمومية 
و�الأمر��س  �ل�صيام  عنو�ن:»  حتت 

�ملزمنة«
�أنه  جميلة  نذير  �لدكتورة  وذكرت 
من  �ل�صكري  بد�ء  للم�صاب  البد 
�إمكانية  ملعرفة  �لطبيب  زيارة 
جرعات  وتعديل  عدمه  �أو  �صومه 
�لدو�ء وكذ� تو�صيح �أخطار �ل�صيام 
على �صحته حيث يتم �إر�صاده عن 
كيفية �لتعامل مع حالتي �إنخفا�س 
ودعت  �ل�صكر،  ن�صبة  و�رتفاع 
�مل�صابني  جميع  �ملخت�صة  نف�س 
بهذ� �لد�ء �إىل �اللتز�م بتوجيهات 
�لف�صيل  �ل�صهر  �أن  �الأطباء خا�صة 
مع  �ل�صيف  ف�صل  مع  تز�من 
كبرية  حر�رة  درجات  ت�صجيل 
من  �الإكثار  �رضورة  على  موؤكدة 
�رضب �ملياه و�حلر�س على تناول 
مر�قبة  مع  ومتو�زن  �صحي  غذ�ء 
على  ف�صال  �ل�صكر  لن�صب  ذ�تية 

ممار�صة ن�صاط حركي منتظم
�لدكتور  �أكد  �ل�صدد  ذ�ت  يف  و 
�أمر��س  خمت�س  كمال  قادري 
بال�صكري  �مل�صابني  �ن  �ل�صكري 
من �لدرجة �الوىل ميكنهم �ل�صيام 
لدى  �ملنتظمة  �ملعاينة  مع 
من  �ملر�صى  �ملعالج،�ما  �لطبيب 
�ل�صيام  ميكنهم  فال  �لثاين  �لنوع 

ي�صابو�  �ن  �ملمكن  من  ،النه 
يف  مفاجئ  �نخفا�س  �و  بارتفاع 
يوؤثر  ما  �لدم  يف  �ل�صكري  ن�صبة 
على  حقيقيا  خطر�  ميثل  و  �صلبا 
عليه،يتوجب  و  �ملري�س  �صحة 
�خل�صوع  و  �لطبيب  ��صت�صارة 
لتعليماته لتفادي �خلطر، كما �كد 
يف  �لديني  �جلانب  عن  �ملتحدث 
فري�صة  �الخري  هد�  �ن  �ل�صوم 
على كل �مل�صلمني،�ال �ن �ملري�س 
ميلك عذر� ي�صمح له باالمتناع عن 
�ل�صيام مو�صحا �أنه ي�صمح بال�صوم 
للم�صابني بد�ء �ل�صكري من �ل�صنف 
2 وبعد ��صت�صارة طبية لالأ�صخا�س 
�لذين “يلتزمون بالقو�عد �ل�صحية 
�أو  �لغذ�ئية وحالتهم غري معر�صة 
يجب  كما  م�صحوبة مب�صاعفات” 
على هذه �لفئة من �ملر�صى �لقيام 
باملر�قبة �لذ�تية لن�صبة �ل�صكر يف 

وعليهم  وبعده  �الإفطار  قبل  �لدم 
قطع �ل�صيام �إذ� كانت ن�صبة �ل�صكر 
غر�م/لرت   0.7 من  �أقل  �لدم  يف 

�لو�حد �أو �إذ� جتاوزت 3 غ.
�أمال  معمري  �أكدت  جهتها  من   
�لد�خلي  �لطب  يف  خمت�صة 
�أن  طر�رية  بئر  مب�صت�صفى 
خا�صة  �ل�صكري  بد�ء  �مل�صابني 
ف�صل  �إىل  يتعر�صون  �لثاين  �لنمط 
دماغية  وجلطات  مزمن  كلوي 
بن�صب عالية ب�صبب عدم �لتز�مهم 
خالل  �ملخت�س  �لطبيب  بن�صائح 
هذ�  يف  و�أبرزت  �ل�صيام،  فرتة 
�ل�صدد �أن �صيام هوؤالء دون تعديل 
بر�أي  و�الأخذ  �لعالجية  جرعاتهم 
م�صاعفات  �إىل  يوؤدي  �لطبيب 
خطرية خا�صة على م�صتوى �لعني 
و�لقدم  و�لدماغ  �لقلب  و�رض�يني 

�ل�صكرية

�حلو�مل  للن�صاء  بالن�صبة  �أما 
و�للو�تي هن يف حالة �صحية جيدة  
ي�صمح  �أنه  لطايف  �لدكتورة  قالت 
لهن بال�صوم خالل �ل�صهر �لف�صيل 
باعتبار ذلك “ال ي�صكل خطر� على 
�صحة �الأم و�جلنني” و �صددت على 
�حلامل  �ملر�أة  تتغذي  �أن  �رضورة 
لتفادي  ومتو�زنة  متنوعة  ب�صفة 
�صوء  �إىل  وتعر�صها  نفاذ خمزونها 
حمتمل  �صحي  وخطر  تغذية 
عليها وجنينها كما ن�صحت �ملر�أة 
�لفري�صة  بهذه  تقوم  �لتي  �حلامل 
�أما  �ملعالج  طبيبها  ��صت�صارة 
حديثة  �ملر�صعة  لالأم  بالن�صبة 
خطر�  ي�صكل  قد  فال�صوم  �لوالدة 
على �صحتها �أو على ر�صيعها كما 
�لدكتورة على �رضورة �خذ  �أكدت 

�لوقت �لكايف للنوم .
ف.ن�سرين 
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والك�ضل يف رم�ضان

يُعترب �خلمول و�لك�صل و�ل�صد�ع وعدم �لقدرة على �حلركة 
من �ملظاهر �ل�صلبية �لتي نلحظها مع بد�ية �أول يوم يف 

�صهر رم�صان �لكرمي، ورمبا ت�صتمر حتى نهايته ب�صبب 
�حلالة �لف�صيولوجية �لتي يعك�صها �جل�صم على �ل�صلوك 
�أثناء �ل�صيام، و�لتي تتز�يد مع طول فرتة �ل�صيام خالل 

�صهر رم�صان هذ� �لعام، و�لتي ت�صل �إىل �صت ع�رضة �صاعة 
يف ظل طق�س �صيفي ترتفع فيها درجات �حلر�رة، لذلك 

يجب تناول �أطعمة ت�صاعدك يف �حلفاظ على رطوبة 
�جل�صم خالل فرتة �ل�صيام وجتّنب �جلفاف، ليحافظ 

�جل�صم على ن�صاطه وحيويته خالل نهار رم�صان وبعد 
�الإفطار. وي�صري �الأطباء �إىل �أن �الإفطار �لد�صم يُعترب 

من �أهم �الأ�صباب �مل�صّببة للخمول و�لك�صل يف �حلركات، 
كونه يوؤدي �إىل �صعوبة يف �لتنّف�س، وبالتايل تقليل كمية 

�الأك�صجني �لد�خلة �إىل �جل�صم، كذلك �ل�صهر وعدم 
�النتظام يف �لنوم يوؤديان �إىل �نخفا�س طاقة �جل�صم 

و�لك�صل.
كذلك فاإن هناك بع�س �الأطعمة و�لتي يجب جتنّبها 

خالل �ل�صيام، ومنها �لوجبات �ل�رضيعة �لغنية بالدهون 
و�الأكالت �ملليئة بالتو�بل و�لتي تزيد �ل�صعور بالعط�س، 

و�مل�رضوبات �لغازية �لتي ت�صّبب �النتفاخ و�لغاز�ت، �أي�صاً 
تناول �ملخلالت بكرثة يزيد ن�صبة �الأمالح يف �جل�صم، ومن 

ثّم �ل�صعور بالعط�س �ل�صديد، كما �أن �الإكثار من �رضب 
�ل�صو�ئل و�ملنبهات يف �ل�صحور يزيد �إدر�ر �لبول؛ مما يفقد 

�جل�صم لل�صو�ئل، ويجعله يف �حلاجة �إىل �ملاء.
وين�صح �الأطباء بتناول �خل�رض�و�ت و�لفو�كه بكرثة خالل 
�صهر رم�صان، الأنهما غنيان باحلديد، �لذي مينع �ل�صعور 

باالإجهاد و�الإرهاق، هذ� بجانب �حلر�س على وجود 
�ليود يف وجبتي �الإفطار و�ل�صحور، و�ملوجود يف �صفار 

�لبي�س و�الأ�صماك، وله دور يف تخلي�س �جل�صم من �لتعب 
و�الإجهاد.

ويُعترب ممار�صة �لريا�صة بعد �الإفطار ب�صاعتني مفيدة 
ال�صتعادة ن�صاط �جل�صم، وقدرته على �حلركة ب�صكل 

طبيعي، كذلك فاإن تناول �مل�رضوبات �لتي حتتوي 
على �لفيتامينات وخا�صة فيتامني “ب” ي�صاعد على 

�لتخلّ�س من �لك�صل ومنها �لبليلة، حيث �إن تناول كوب 
بليلة باملك�رض�ت عقب �الإفطار ي�صاهم ب�صكل كبري على 
مقاومة �جل�صم للخمول و�لك�صل. ويو�صح د. عادل عبد 
�لقادر، �الأ�صتاذ بكلية �لطب جامعة �لقاهرة، �أن �الإكثار 

من تناول طعام �الإفطار �لد�صم، هو �لذي ي�صّبب �خلمول 
و�لك�صل، فبمجرد �النتهاء من تناول �لطعام ي�صّيطر على 
�جل�صم حالة من �خلمول وعدم �لقدرة على �حلركة، وهو 

ما ميكن جتّنبها بتخفيف وجبة �الإفطار، وعدم تناول 
�الأطعمة �لد�صمة و�لغنية بالتو�بل، كذلك ممار�صة �لريا�صة 

بعد �الإفطار ولو حمية خفيفة؛ مما ي�صاعد �جل�صم على 
��صتعادة ن�صاطه وحيويته.

ويوؤكد على �رضورة تناول �خل�رض�و�ت و�ل�صلطات و�لفو�كه 
�ملختلفة، و�لتي يغفل عنها �لكثري و�صط �أطعمة وحلويات 

رم�صان �ملختلفة، م�صري�ً �إىل �أن �لفو�كه و�خل�رض�و�ت 
لهما فو�ئد كثرية على �جل�صم وت�صاعد على تن�صيطه، 

ومقاومة �خلمول و�لك�صل. 

درا�ضة علمية جديدة حول امل�ضاّر »املخيفة« لـ تدخني ال�ضي�ضة
�صدرت  �أمريكية  در��صة  ح�صب 
�أو  �ل�صي�صة  تدخني  فاإن  حديثاً 
جلهاز  كذلك  م�رض  �لرنجيلة 
مثل  �لدموية  و�الأوعية  �لقلب 

تدخني �ل�صيجارة.
ور�ئحتها  مذ�قها  بف�صل 
�أو  �لفو�كه  بطعم  �حلم�صية 
�ل�صي�صة  تدخني  يغري  �مللب�س، 
�ل�صباب  من  متز�يد�ً  عدد�ً 
ينظرون  حيث  ال�صتهالكها 
�أماناً  �أكرث  بديل  �أنها  على  �إليها 
غري  �ل�صجائر.  تدخني  من 
من  �ملنتج  هذ�  ��صتهالك  �أن 
يعترب  �لعطرة  �لر�ئحة  �لتبغ ذي 
مثل  متاماً  �لقلب  ل�صحة  �صار�ً 
حّذر  وقد  �لتقليدي.  �لتبغ 
من  كاليفورنيا  يف  �لباحثون 
جامعة لو�س �أجنلو�س من �صّمية 
ونظام  �لقلب  �ملاء على  �أنابيب 
�ملجلة  ويف  �لدموية.  �لدورة 
�لقلب  الأمر��س  �الأمريكية 
 The American Journal
يجادل   of Cardiology
�لعلماء بالقول �إن لل�صي�صة نف�س 
�لقلب  على  �ل�صاّرة  �لتاأثري�ت 
�ملدى  على  �لدموية  و�الأوعية 
ملدة  تدخينها  مثاًل  �لق�صري، 
يحدثها  �لتي  كتلك  دقيقة،   30
�لذي  �الأمر  �ل�صجائر  تدخني 
على  �ملخاطر  �أن  �إىل  ي�صري 

عالية  تكون  قد  �لبعيد  �ملدى 
�تخذ  �لدر��صة  الإجر�ء  للغاية. 
�إز�ء  �إجر�ء�ت خمتلفة  �لباحثون 
48 من مدخني �ل�صي�صة �ل�صباب 
قبل وبعد جل�صة تدخني ملدة 30 
�ملوؤ�رض�ت  تقييم  ومَتّ   . دقيقة 
�رضبات  معدل  مثل  �ملختلفة 
يف  �لنيكوتني  وم�صتوى  �لقلب 
�لكربون  �أك�صيد  و�أحادي  �لدم 

قبل وبعد �جلل�صة.
ت�سلب ال�سرايني بعد 30 

دقيقة من تدخني ال�سي�سة

�لتجربة:  نهاية  يف  �لنتيجة 
على  دقيقة   30 مرور  بعد 

جميع  �أعطت  �لرنجيلة  تدخني 
�إىل  تدعو  نتائج  �ملوؤ�رض�ت 
�رضبات  معدل  ز�د  لقد  �لقلق: 
�رضبة   16 مبتو�صط  �لقلب 
م�صتوى  �أَنّ  كما  �لدقيقة.  يف 
�أك�صيد  و�أحادي  �لنيكوتني 
�إ�صافة  كذلك،  �رتفع  �لكربون 
�ل�رضياين  �لدم  �صغط  �أَنّ  �إىل 
�لذي  �الآخر  �الأمر  �أي�صاً.  �رتفع 
�ل�رض�يني  �أَنّ  هو  �لقلق  �صبب 
�أظهرت  �ل�صي�صة  مدخني  لدى 
ت�صلباً يف نهاية جل�صة �لتدخني. 
هو  ما  �ل�رضياين  �لت�صلب  ولكن 
�لعديدة  �الآثار  من  و�حًد�  �إال 
�لقلب،  على  للتدخني  �مل�رّضة 

على  و��صح  ب�صكل  ومَتّ حتديده 
�لقلب  على  خطر  عامل  �أنه 
ذكرت  كما  �لدموية  و�الأوعية 

�صحيفة �لـ«ديلي ميل«.
ت�صري هذه �لنتائج �إىل �أن تدخني 
�أكرث   �ل�صي�صة لي�س بدياًل �صحياً 
�لعك�س متاماً. ويحذر �لباحثون 
مو��صلة  من  �ل�صي�صة  مدخني 
دقيقة؛   30 ملدة  �لتدخني 
عملياً مييل مدخنو �ل�صي�صة �إىل 
�صاعات.  لعدة  �لتبغ  ��صتن�صاق 
�خلرب�ء  قّدر   ،2015 عام  ويف 
�أَنّ  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة  من 
تعادل  �لو�حدة  �ل�صي�صة  جل�صة 

تدخني 20 �إىل 30 �صيجارة.
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��ستقبال �سهر �خلري و �لربكات 

�أركان  من  ركن  م�شارف  على  نحن   
�لإ�شالم، �شيطل علينا بربكاته، ويفي�ض 
فيه ربنا برحماته وبالعتق من نري�نه، 
كرمي  �شيف  ويهل  قالئل  �أيام  �إنها 
�شغف،  بكل  �لنا�ض  ماليني  ينتظره 
طريقة  يف  �لنا�ض  ه�ؤلء  يتباين  ولكن 
��شتقبالهم له، فقد ��شتعد له �أهل �لفن 
�لبع�ض  له  و��شتعد  �لأفالم،  مبئات 
من  ��شتعد�د  ه�  فما  �لطعام،  باأل��ن 
�أعلى  �إىل  و�لرقي  �لرحمن  ر�شا  يريد 

�جلنان؟
 ) قال �هلل تعاىل معظما �شهر رم�شان 
يَاُم  يَا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمنُ��ْ ُكِتَب َعلَيُْكُم �ل�شِّ
لََعلَُّكْم  َقبِْلُكْم  ِمن  �لَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما 
اَن  َرَم�شَ �َشْهُر   ) تعاىل  وقال  تَتَُّق�َن)، 
لّلنَّا�ِض  ُهًدى  �ٱلُْقْر�آُن  ِفيِه  �أُنِزَل  �ٱلَِّذى 
�َشِهَد  َفَمن  �ٱلُْهَدىَو�ٱلُْفْرَقاِن  َن  ِمّ َوبَِيّنَـ 
ا  ْهَر َفلْيَ�ُشْمُه َوَمن َكاَن َمِري�شً ِمنُكُم �ل�َشّ
يُِريُد  �أَُخَر  يَّاٍم  �أَ ّمْن  ةٌ  َفِعَدّ َعلَى�َشَفٍر  �أَْو 
�ٱلُْع�ْسَ  ِبُكُم  يُِريُد  َولَ  �ٱلْيُ�ْسَ  ِبُكُم   ُ �ٱهلَلّ
َعلَىَما   َ �ٱهلَلّ َوِلتَُكرّبُو�ْ  َة  �ٱلِْعَدّ َوِلتُْكِملُ��ْ 
�ل�شهر  هذ�  تَ�ْشُكُروَن)،  َولََعلَُّكْم  َهَد�ُكْم 
عبادة،  وم��شم  خري،  م��شم  �ملبارك 

للخري  �مل�شلم  همة  فيه  تت�شاعف 
وين�شط للعبادة.

�لنبي  �شلى �هلل عليه و�شلم   ولقد كان 
رم�شان،  �شهر  بقدوم  �أ�شحابه  يب�س 
حيث  �ل�شالح،  للعمل  فيه  ويحفزهم 
روى �أب� هريرة ر�شي �هلل عنه  �أن �لنبي  
�شلى �هلل عليه و�شلم  قال: )�أتاكم �شهر 
رم�شان، �شهر مبارك، فر�ض �هلل عليكم 
�شيامه، تفتح فيه �أب��ب �ل�شماء، وتغلق 
مردة  فيه  وتغل  �جلحيم،  �أب��ب  فيه 
�ألف  من  خري  ليلة  فيه  هلل  �ل�شياطني، 
�شهر، من ُحرم خريها فقد حرم( رو�ه 

�لن�شائي و�لبيهقي.
بالف�شائل،  مليء  رم�شان  �شهر  �إن 
فهنيئا  �لعظيمة  �لأج�ر  فيه  وتعر�ض 
لكل من �شامه وقامه �إميانا و�حت�شابا، 
و��شتغل �شاعاته ��شتغالل. ويكفي من 
�شاحبه  �شينجي  �أنه  رم�شان  ف�شائل 
على  مروره  �أثناء  �لإحر�ق  كرب  من 
�ل�س�ط، فه� عازل لك من �لنار �أثناء 
مرورك على �ل�س�ط، حيث قال ر�شي 
نٌي  ٌن َح�شِ يَاُم ُجنٌَّة َوِح�شْ ّ �هلل عنه  )�ل�شِ

ِمْن �لنَّاِر( رو�ه �لإمام �أحمد.

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
اِئٌم  ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�شيان فال حرج علي من ن�شي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِشَى َوُهَ� �شَ

ِتى  اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َشَقاهُ«)10( و�شيامه �شحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ ْ�َمُه َفاإَِنّ َب َفلْيُِتَمّ �شَ َفاأََكَل �أَْو �َسِ
َطاأَ َو�لِنّ�ْشيَاَن َوَما ��ْشتُْكِرُه�� َعلَيِْه« �خْلَ

�لإميان �ملزور
فلي�شت �لعربة يف �جل�ع و�لعط�ض �إنا �لعربة يف �ملقا�شد و�ملعاين و�أ�ش�ل �ل�سيعة ومل يعف 

�لإ�شالم عن �خلطاأ فيها �أو ن�شيانها لأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�شيل مع دمه يف 
يِن*  ُب ِبالِدّ عروقه ينب�ض بها قلبه. ويف هذ� يق�ل ربنا تبارك ��شمه:}�أََر�أَيَْت �لَِّذي يَُكِذّ

ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم  �ْشِكنِي* َفَ�يٌْل ِللُْم�شَ َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َوَل يَُح�ُضّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ
اَلِتِهْم �َشاُه�َن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُع�َن �مْلَاُع�َن{ عالمة  َعْن �شَ

�ملكذبني بي�م �لدين �ش�ء خلقهم مع �هلل بد�ية بالإهمال يف حقه 
�ل�شالة ومل يت�جه�� �إليه بالإخال�ض يف �لعبادة فر�ح�� ير�وؤون �لنا�ض، 

و�ش�ء خلقهم مع �لنا�ض نهاية فينهر �ليتيم ول يتمثل �أخالق �لدين �لتي 
دعت �إيل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خريه عن �لنا�ض )َومَيْنَُع�َن 

�مْلَاُع�َن(

ح�سول �لتقوى
و�لتق�ى غاية �لأمر، وجماع �خلري، وو�شية 

�هلل لالأولني و�لآخرين، و�ل�ش�م فر�شة 
عظمى للتزود من �لتق�ى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّق�َن{

من ف�سائل �ل�سهر �لكرمي
  ِ ِ ر�شي �هلل عنه  �أََنّ َرُجلنَْيِ ِمْن بَِلٍيّ – ��شم قبيلة - َقِدَما َعلَى َر�ُش�ِل �هلَلّ يكفي من ف�شائل رم�شان �أي�شا �أنه يرفع �لعبد �إىل �أعلى درجات �جلنان، و�شاهد ذلك ما رو�ه َطلَْحُة بُْن ُعبَيِْد �هلَلّ
، َقاَل َطلَْحُة: َفَر�أَيُْت يِف �مْلَنَاِم بَيْنَا  َ �شلى �هلل عليه و�شلم  َوَكاَن �إِ�ْشالُمُهَما َجِميًعا َفَكاَن �أََحُدُهَما �أَ�َشَدّ �ْجِتَهاًد� ِمْن �لآَخِر َفَغَز� �مْلُْجتَِهُد ِمنُْهَما َفا�ْشتُ�ْشِهَد ثَُمّ َمَكَث �لآَخُر بَْعَدهُ �َشنًَة ثَُمّ تُُ�يِفّ
ُث  بََح َطلَْحُة يَُحِدّ نََّك مَلْ يَاأِْن لََك بَْعُد َفاأَ�شْ يَلَّ َفَقاَل �ْرِجْع َفاإِ ِذَن ِللَِّذي ��ْشتُ�ْشِهَد ثَُمّ َرَجَع �إِ َ �لآِخَر ِمنُْهَما ثَُمّ َخَرَج َفاأَ ِذَن ِللَِّذي تُُ�يِفّ نَِّة َفاأَ نَِّة، �إَِذ� �أَنَا ِبِهَما، َفَخَرَج َخاِرٌج ِمْن �جْلَ �أَنَا ِعنَْد بَاِب �جْلَ
ُجلنَْيِ �ْجِتَهاًد� ثَُمّ ��ْشتُ�ْشِهَد،  ِ َهَذ� َكاَن �أَ�َشَدّ �لَرّ ِديَث َفَقاَل: )ِمْن �أَِيّ َذِلَك تَْعَجبُ�َن(؟ َفَقالُ�� يَا َر�ُش�َل �هلَلّ ثُ�هُ �ْلَ ِ  �شلى �هلل عليه و�شلم  َوَحَدّ ِبِه �لنَّا�َض َفَعِجبُ�� ِلَذِلَك َفبَلََغ َذِلَك َر�ُش�َل �هلَلّ
نَِة(؟  لَّى َكَذ� َوَكَذ� ِمْن �َشْجَدٍة يِف �ل�َشّ اَم َو�شَ اَن َف�شَ ْدَرَك َرَم�شَ ِ  �شلى �هلل عليه و�شلم : )�أَلَيْ�َض َقْد َمَكَث َهَذ� بَْعَدهُ �َشنًَة( َقالُ��: بَلَى، َقاَل: )َو�أَ نََّة َقبْلَُه، َفَقاَل َر�ُش�ُل �هلَلّ َوَدَخَل َهَذ� �لآِخُر �جْلَ
َماِء َو�لأَْر�ِض( رو�ه �بن ماجه.  ومعل�م �أن بني �ل�شماء و�لأر�ض م�شرية خم�شمائة عام، فكل رم�شان ت�ش�مه  ا بنَْيَ �ل�َشّ ِ  �شلى �هلل عليه و�شلم  )َفَما بَيْنَُهَما �أَبَْعُد ِمَّ َقالُ��: بَلَى َقاَل َر�ُش�ُل �هلَلّ

يرفعك �هلل به درجة �أبعد ما بني �ل�شماء و�لأر�ض، �أل ي�شتحق �أن تفرح بقدوم رم�شان؟ و�أن ت�شاأل ربك �أن يبلغك �ش�م رم�شان؟ بلى و�هلل.

�حلج:
قد يح�شب �لإن�شان �أن �ل�شفر �إىل �لبقاع �ملقد�شة 

�لذي كلف بها �مل�شتطيع و�عترب من فر�ئ�ض �لإ�شالم 
على بع�ض �أتباعه يح�شبه �لإن�شان رحلة جمردة

عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتت�يه �لأديان 
ُجّ �أَ�ْشُهٌر  �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� خطاأ }�ْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َولَ ُف�ُش�َق  ْعلُ�َماٌت َفَمن َفَر�َض ِفيِهَنّ �ْلَ َمّ
ِجّ َوَما تَْفَعلُ��ْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  َولَ ِجَد�َل يِف �ْلَ

�ِد �لتَّْقَ�ى َو�تَُّق�ِن يَا �أُْويِل �لأَلْبَاِب{ ُدو�ْ َفاإَِنّ َخرْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
هذ� �لعر�ض �ملجمل لبع�ض �لعباد�ت �لتي هي �أركان 

�لإ�شالم، ن�شتبني منه متانة �لأو��س �لتي تربط 
�لدين باملقا�شد و�ِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف 

ج�هرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�شد. فال�شالة و�ل�شيام و�لزكاة و�لج، وما �شابه 
هذه �لطاعات من تعاليم �لإ�شالم، هي مد�رج �لكمال 

�ملن�ش�د، ورو�فد �لتطهر �لذي ي�ش�ن �لياة ويعلى 
�شاأنها، ولهذه �ل�شجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو 

تن�شاأ عنها- �أعطيت منزلة كبرية يف دين �هلل. فاإذ� مل 
ى لبه! ويهذب  ي�شتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ

باهلل وبالنا�ض �شلته فقد ه�ى. ورمبا قدر �لطفل على 
حماكاة �أفعال �ل�شالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن 

�ملمثل من �إظهار �خل�ش�ع وت�شنع �أهم �ملنا�شك.. لكن 
هذ� وذ�ك ل يغنيان �شيئا عن �شالمة �ليقني، ونبالة 

�ملق�شد.
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5 فوتوغرافيني جزائريني يف 
اللقاءات املهنية املتو�سطية 

لل�سورة مبدينة طنجة باملغرب
ي�سارك خم�سة فوتوغرافيني جزائريني يف اللقاءات املهنية 

املتو�سطية لل�سورة مبدينة طنجة )املغرب( التي تعقد 
فعالياتها من 1 اإىل 4 ماي املقبل وفقا للمنظمني.

و�سيعر�ض كل من هواري بو�سناق ورمزي بن �سعدي ويو�سف 
كرا�ض وفتحي �سحراوي وعبدو �سنان اأعمالهم خالل هذه 

التظاهرة.
و�ستعر�ض خالل هذه اللقاءات -التي �سيحت�سنها �سينماتيك 

املدينة- تقدمي عرو�ض ملجموعة من ال�سور لهوؤالء امل�سورين 
اجلزائريني اإ�سافة اإىل نظرائهم من تون�ض واملغرب.

و�ستقام اأي�سا ور�سات حول االأروقة وحت�سري املهرجانات 
واملعار�ض واأ�سواق الفنون واإ�سدار املطبوعات املتعلقة بهذا 

املجال من جمالت وغريها باالإ�سافة اإىل ال�سورة الوثائقية.
و �سي�سارك يو�سف كرا�ض وفتحي �سحراوي -املتوجني يف 
العديد من التظاهرات- يف مائدة م�ستديرة حول »الت�سوير 

الفوتوغرايف الراهن يف املغرب واجلزائر« باالإ�سافة اإىل لقاء 
حول االإ�سدار واحلقوق وواقع مهنة الت�سوير الفوتوغرايف 

وغريها.
وتعتمد اللقاءات املهنية املتو�سطية لل�سورة لطنجة مبداأ 

التبادل حول اأ�ساليب الت�سوير الفوتوغرايف و�سوق ال�سورة بني 
املهنيني املغاربيني والفرن�سيني كما تهدف اإىل اإبراز اأعمال 

متعلقة بال�سورة ال�سحفية والكتابة االإبداعية.

 عمرو دياب يحتفل بالربيع 
داخل جامعة م�سرية

   
اأحيا الفنان عمرو دياب حفاًل غنائياً �ساهراً داخل اجلامعة 

الربيطانية يف القاهرة، م�ساء اأول اأم�ض ، مبنا�سبة اأعياد الربيع، 
بح�سور االآالف من حمبيه من خمتلف االأعمار.

وا�ستهل دياب حفله علي نغمات اأغنية »الليلة«، التي تفاعل 
معها احل�سور ب�سكل الفت لالنتباه، ثم غني بعدها اأغنية »وياه«، 
حيث داعب جمهوره قائاًل: »االأغنية دي حمتاجة ريا�سة ولياقة 

واأنتوا �سباب، ب�ض اوعي حد فيكم يكون بي�رشب �سجاير«، ما اأثار 
�سحكهم.

وقدم املطرب عدداً من اأبرز اأغنياته، منها »ده لو ات�ساب، يتعلموا، 
يهمك يف اإيه، معاك قلبي، راجع«، كما ك�سف عن مقطع من اأغنية 
جديدة بعنوان »اأول يوم يف البعد«، حيث اأعلن عن تقدميه لها يف 

األبومه املقبل.
يذكر اأن اإدارة اجلامعة الربيطانية قامت بتكرمي عمرو دياب، 

ومنحته درع اجلامعة تقديراً مل�سريته الفنية احلافلة. 

تتويج فيلم »�ساأحكي كل �سيء هلل« بجائزة النقد يف لقاءات مدغ�سقر  الـ 14 للفيلم الق�سري

جنوى كرم ُتطِلق اأغنيتها اجلديدة »معّلق م�سنقتو »

ح�سن الرداد ينفي جت�سيده لق�سة حياة هاين البحريي

 Je« فاز ال�رشيط الروائي الق�سري
 »raconterai tout à dieu
للمخرج  هلل(  �سيء  كل  )�ساأحكي 
اأم�ض  اأول  اهلل   عبد  بن  حممد 
بجائزة النقد يف لقاءات مدغ�سقر 
من  املنظم  الق�سري  للفيلم   14 الـ 
علم  ما  ح�سب  اأفريل   27 اإىل   19

اليوم من طاقم الفيلم .
و  حت�سل الفيلم الوثائقي الق�سري 
 Zanaka، ainsi parlait«
يتحدث  )زاناكا،هكذا    »Félix

املالغا�سي  للمخرج  فيلك�ض( 
»زيبو  جائزة  على  نانتينانيا  لوفا 

الذهبي«.
كاتب  و  املخرج  بداية  كان  و 
يف  اهلل  عبد  بن  حممد  ال�سيناريو 
اأول  اإخراج  قبل  كممثل  امل�رشح  
  »Dehniz« االول  الق�سري  فيلمه 
فئة«  يف  �سارك  الذي  )دهنيز( 
�سورت فيلم كورنر« مبهرجان كان 

�سنة 2016.
املنظم  املهرجان  هذا  ي�سعى  و 

الفيلم  »لقاءات  جمعية  طرف  من 
املركز  مع  بالتعاون  الق�سري« 
بالعا�سمة  الفرن�سي  الثقايف 
املالغا�سية انتاناناريفو اىل ترقية 
االبداع ال�سينمائي للمواهب ال�سابة 
باإفريقيا عالوة على منحهم ق�ساء  
اخلرب  و  التجارب  وتبادل  لاللتقاء 
تعترب  كما     . ال�سينمائيني  بني 
هذه اللقاءات مبثابة اأر�سية هامة 
الوثائقي  الفيلم  للتكوين يف جمال 

وا�ستغالل االأر�سيف .

النجم ُمعني �سريف يغّني �سارة م�سل�سل »دقيقة �سمت«

هايدي مو�سى تطرح »اأنا اتعودت«

اأطلقت » �سم�ض االأغنية » الفّنانة 
لها  جديدة  اأغنية  كرم  جنوى 
على   « م�سنقتو  معلّق   « بعنوان 
 Arabs Got برنامج  م�رشح 
كرم  اأعّدت جنوى  وقد   .  talent

االأخرية  للحلقة  خ�سي�ساً  االأغنية 
على  ورافقتها  الربنامج،  من 
مّما  لبنانية،  دبكة  فرقة  امل�رشح 

اأ�سعل حما�ض اجلمهور.
ميا�ض   « فريق  اأّن  بالذكر  جدير 

فاز  الراق�ض   Mayyas  «
 ،Arabs Got talent بلقب 
واأعلنوا  ال�ساد�ض،  مو�سمه  يف 
فريق  وبني  بينهم  اجلائزة  تقا�سم 
قّدمه  الذي   Duo Acrobat

اجلميع،  اأبهر  ب�سكل  وابنته  اأب 
 «  :« » مّيا�ض  ليقول امل�سوؤول عن 
 Duo سنتقا�سم اجلائزة مع فريق�
الفوز  ي�ستحق  الأّنه   Acrobat

ويبذل جمهوداً جباراً » .

تردد  ما  الرداد  ح�سن  الفنان  نفى 
حياة  لق�سة  جت�سيده  عن  اأخرياً 
هاين  ال�سهري  االأزياء  م�سمم 
»الزوجة  م�سل�سله  يف  البحريي 
رم�سان  يف  عر�سه  املقرر   ،»18

اإن  لـ24،  الرداد،  املقبل.وقال 
ق�سة م�سل�سله ال عالقة لها بق�سة 
»ا�ستعنت  م�سيفاً  البحريي،  حياة 
بخدمات االأخري لالإملام بتفا�سيل 
خا�سة  االأزياء،  م�سممي  مهنة 

م�سمم  �سخ�سية  اأج�سد  واأنني 
ا�ستلزم  ما  م�سل�سلي،  يف  اأزياء 
اخلا�سة  املعلومات  بع�ض  معرفة 
عن  عليها  والتعرف  املهنة،  بهذه 
واقعي  ب�سكل  اأقدمها  كي  قرب 

بطولة  يف  وي�سارك  وحقيقي«. 
ال�سباعي  ناهد   »18 »الزوجة 
خطاب  و�سلوي  كرم  وهيدي 
�سيف،  و�سيماء  البزاوي  وحممود 

من اإخراج م�سطفي فكري.

اختارت �رشكة »�سّباح اأخوان« النجم ُمعني �رشيف 
لغناء �سارة ُم�سل�سل »دقيقة �سمت«. ال�سارة �ستحمل 
عنوان »يا دين« وهي من كلمات علي املوىل واأحلان 

�سالح الكردي ، وتوزيع مارك عبد النور، ومن 
امُلقّرر �سدورها خالل االأّيام القليلة امُلقبلة.

و�سف امُلنتج �سادق ال�سّباح النجم ُمعني �رشيف 
بال�سوت اخلطري، ُمعترباً اأّن ح�سوره الفنّي يف هذا 

العمل هو اإ�سافة كبرية، ُم�سرياً اأّنه �سديق عزيز 
على ال�سعيد ال�سخ�سّي وتربطهما عالقة متينة 

ُعمرها �سنوات. 
يُذكر اأّن فريق عمل ُم�سل�سل »دقيقة �سمت« قد 

دخل يف املراحل االأخرية من الت�سوير، والعمل من 
بطولة النجمني عابد فهد و�ستيفاين �سليبا وتاأليف 

�سامر ر�سوان واإخراج �سوقي املاجري واإنتاج 
�رشكتي »�سّباح اأخوان« و«اإيبال«. و�سوف يُعر�ض 

خالل �سهر رم�سان امُلبارك.

طرحت املطربة امل�رشية ال�سابة هايدىي مو�سى اأحدث 
اأغنياتها »اأنا اتعودت«، عرب القناة الر�سمية ل�رشكة »اليف 

�ستايلز �ستوديوز« مبوقع يوتيوب.
»اأنا اتعودت« من كلمات نادر عبد اهلل، اأحلان ح�سني 

حممود، توزيع طارق عبد اجلابر، ومن اإنتاج �رشكة »اليف 
�ستايلز �ستوديوز«، ومن امُلقرر اأن يتم طرح فيديو كليب 
لالأغنية بعد رم�سان 2019. وتخطت اأغنية »اأنا اتعودت« 

45 األف م�ساهدة، بعد طرحها عرب موقع يوتيوب.
يذكر اأن هايدي مو�سى بداأت م�سريتها الفنية من خالل 

برناجمي املواهب »�ستار اأكادميي« و«اآراب اأيدول«، 
وقدمت موؤخراً األبومها الغنائي االأول بعنوان »حنية الدنيا«، 

حيث �سم االألبوم 12 اأغنية.
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تويوتا

 ه�يلك�س اجليل الق�دم �ست�أتي 
مبحرك ه�يربد!

هايربد  هايلك�س  تويوتا  �أن  نعلم 
-بنزين وكهرباء- قادمة بالفعل، �إذ 
�أعلنت �ل�رشكة م�سبقاً عن عزمها 
يف  �لكهربائية  �ملولد�ت  بتقدمي 
 ،2025 بحلول  موديالتها  جميع 
جميع  �ستعتمد  ذلك،  ولتحقيق 
تويوتا   SUVو �أب  بيك  �سيار�ت 
�لتي  �جلديدة   F1 من�سة  على 
من  و��سعة  حزمة  بتطبيق  ت�سمح 
و�ملولد�ت  �ملتطورة  �لتقنيات 

�لكهربائية.
�ملحتومة  �خلطوة  هذه  و�ستاأتي 
�سمن جهود تويوتا لتلبية �ل�سغوط 
وعلى  عليها  �ملتز�يدة  �لتنظيمية 
من  �لأخرى  �ل�سيار�ت  �سانعات 
حكومات �لعامل خلف�س �نبعاثاتهم 
�أن  �ملتوقع  ومن  �لكربونية.. 
موديل  على  �ستح�سل  هايلك�س 
هجني حمدود، ل �أن تتحول لبيك 
�أمر  وهو  بالكامل،  كهربائية  �أب 

بالتقنيات  حتقيقه  �ل�سعب  من 
�حلالية.

�لهجني  �ملولد  نظام  تطبيق  عرب 
هايلك�س  �ستتمكن  �ملحدود، 
�لفائ�سة  �لطاقة  تخزين  من 
�لتوقف  و�أثناء  �لكبح  عن  �لناجتة 
د�خل  �لوقود  دو��سة  �سغط  عن 
بطارية ليثيوم �يون �سغرية، و�لتي 
موتور  لدعم  ��ستخد�مها  �سيتم 
�لت�سارع  �أثناء  �سغري  كهربائي 
قدر  لأكرب  يوؤدي  و�لذي  خا�سة، 
�لوقود  و��ستهالك  �لنبعاثات  من 

�أثناء �لقيادة.
وقد �رشحت تويوتا: “نوؤكد �أننا يف 
موديالتنا  جميع  لكهربة  طريقنا 
�لتذكري  �ملهم  من   ..2025 بحلول 
�أن هذه �خلطوة �ست�سمل مولد�ت 
هجينة  و�أخرى  عادية  هجينة 
كهربائية  ومولد�ت  بالقاب�س، 

بالبطاريات �أو بخاليا �لوقود”.

مميزة "تويوت�" مبركبة  "Geely" تن�ف�س 

�ل�سينية   "Geely" �رشكة  �أعلنت 
جديدة  مركبة  �إطالق  نيتها  عن 
 Toyota" �سيار�ت  فيها  تناف�س 
�لدفع  رباعية   "Highlander

�ل�سهرية.
بهيكل  �ل�سيارة  هذه  و�ستاأتي 
�أمتار   4 بطول  �أنيق  ع�رشي 

بقاعدتي  مزود  �سنتيمرت�،  و83 
بع�سهما  عن  تبعد�ن  عجالت 
مزودة  و�أبو�ب  مرت،   2.8 م�سافة 
ميكن  �لأمان،  �أنظمة  باأحدث 
ب�سمات  على  بالعتماد  فتحها 

�لأ�سابع.
 "Geely VF12" �ستزود  كما 

�ملولتيميديا،  �أنظمة  باأحدث 
�لتحكم  على  قادرة  و�أنظمة 
�لأو�مر  عرب  �ل�سيارة  بخ�سائ�س 
�ل�سوتية للم�ستخدم، و�أنظمة �أمان 
�لأج�سام  بباقي  ��سطد�مها  متنع 
على  حركتها  �أثناء  �ل�سيار�ت  �أو 

�لطرقات.

بنوعني  تاأتي  �أن  �ملفرت�س  ومن 
من �ملحركات، حمرك �قت�سادي 
ب�سعة 1.5 لرت، وعزم 170 ح�سانا، 
 238 وعزم  لرتين،  ب�سعة  وحمرك 
ح�سانا، بالإ�سافة �إىل علبة �رشعة 
�أوتوماتيكية بـ 8 مر�حل، ونظامي 

دفع �أمامي ورباعي.

الدفع رب�عية  �سي�راته�  اأحدث  عن  "�سوب�رو" تك�سف 
�لتي   "Outback" �سيارة  موؤخر�  نيويورك  يف  "�سوبارو"  �رشكة  ��ستعر�ست 
هذه  وبنيت  �لعائلية  �لرباعي  �لدفع  �سيار�ت  �أجمل  من  و�حدة  لتكون  طورتها 
�سيار�ت  بت�سميم مميز يجمع بني ت�ساميم  و�أتت   ،"SGP" �ل�سيارة على من�سة 
�لفائتة،   3 �لـ  �ل�سنو�ت  يف  "�سوبارو"  �لتي طرحتها   "Legacy"و  "Forester"

و�أتت بهيكل �سنف كو�حد من �أكرث هياكل �ل�سيار�ت متانة.
باأحدث  قيادة متطورة مزودة  5 ركاب، وو�جهة  لـ  تت�سع  بقمرة  وزودت �ملركبة 
�لأمام  من  وكامري�ت  للهو�ء،  تنقية  نظام  �إىل  بالإ�سافة  �ملولتيميديا،  �أنظمة 
و�خللف، و�أنظمة قيادة حديثة تتحكم بال�رشعة، ومتنع �ل�سيارة من خروجها عن 
م�سارها فجاأة على �ل�رشعات �لعالية كما �أتت هذه �ل�سيارة بنظام دفع رباعي، 
و�أنظمة تعليق خا�سة متكنها من �جتياز �أ�سعب �لطرق، وحمرك توربيني ب�سعة 

2.4 لرت، وعزم 264 ح�سانا، وعلبة �رشعة �أوتوماتيكية بـ 8 مر�حل.
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�س�ومي تقتحم ع�مل ال�سي�رت ب�سي�رة كرو�س اوفر
�أعلنت �ساومي �أحد �أكرب �ل�رشكات �لعاملية �ل�سينية �ملنتجة لالإلكرتونيات و�لهو�تف �لذكية 
حالياً، عن توجهها �إىل �قتحام عامل �سناعة �ل�سيار�ت بقوة عن طريق �لتعاون مع �رشكة 

“Bestune” �ملالكة لل�سيارة �ل�سينية �ل�سهرية  “T77” �لكرو�س �أوفر.
وقد ذكرت �ساومي �أنها �ست�سنع �لكرو�س �أوفر T77 حتت مظلة �رشكتها، لكن 
�لتابعة لها، مع  �لن�سخ �جلديدة منها �ستنطلق حتت عالمة ريدمي 

�إ�سافة تقنيات متطورة وحتديثات كبرية عليها.
�أهم هذه �لتقنيات، �مل�ساعد �لذكي �لذي �سيظهر  ومن 
لأو�مره  لي�ستجيب  �لأبعاد،  ثالثية  ب�سورة  لل�سائق 
من  بالعديد  خالله  من  �ل�سائق  ويتحكم  �ل�سوتية، 
�ملتعددة،  �لو�سائط  كاأنظمة  �ل�سيارة،  تقنيات 
حتديد �ملو�قع و�لت�سال بالفيديو عرب �ل�سا�سات 
�ملوجودة على لوحة �لقيادة، كما ك�سفت �ل�رشكة 
وت�سميم  مو��سفات  عن  �لعمالقة  �ل�سينية 
�أنها  فقالت  �لتحديثات  بعد  �جلديدة  �ل�سيارة 
مرت،   4.5 بطول  �أنيق  �ن�سيابي  بهيكل  �ستطرح 
عر�س 1.85 مرت، �رتفاع 1.6 مرت على �أن يبلغ 

وزنها 1،455 كجم.
�سيتم تزويد �ل�سيارة �ل�سينية مبحرك بنزين تريبو 
 9 �أوتوماتيكي  قري  مع  ح�سان   143 قوة  لرت   1.2
�رشعات، ما يطلقها من 0-100 كم/�س خالل 4 ثو�ن.

و�أخري�ً من �ملقرر طرح �سيارة �ساومي يف �لأ�سو�ق �لعاملية 
�ألف   52.5( دولر  �ألف   14 من  يبد�أ  ب�سعر  �جلاري  �لعام  نهاية 

ريال(.
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تقرير وول �سرتيت ي�سري اإىل خطط اإنتل لبيع ق�سم رقاقات املودم
�أ�سار تقرير ن�رش من وول �سرتيت 
جتري  �إنتل  �أن  �إىل  م�ؤخر�ً 
حمادثات يف �ل�قت �حلايل لبيع 
رقاقات  بتط�ير  �خلا�ص  �لق�سم 
خالل  �أعلنت  �أن  بعد  �مل�دم 
�لفرتة �ل�سابقة عن قر�رها ب�قف 

.5G تط�ير رقاقات م�دم
عن  م�ؤخر�ً  �إنتل  �إعالن  بعد 
تط�ير  مناف�سة  من  خروجها 

وحت�ل   5G م�دم  �رش�ئح 
ك��لك�م  مع  للتعاون  �بل  �رشكة 
يك�سف  تقرير  ن�رش  جديد،  من 
�رشكة  يف  جديدة  تط�ر�ت  عن 
�إنتل  بدء  �إىل  �أ�سري  حيث  �إنتل، 
تط�ير  ق�سم  لبيع  حمادثات 

رقاقات �مل�دم.
ولقد �أ�سار �لتقرير �إىل �أن �رشكة 
�ل�رشكات  من  و�حدة  هي  �بل 

على  لالإ�ستح��ذ  �ملر�سحة 
�أن  �إال  �إنتل،  من  �لق�سم  هذ� 
تاأكيدها  يتم  مل  �لتفا�سيل  هذه 
ب�سكل ر�سمي يف �ل�قت �لر�هن، 
�بل  �أن  �إىل  �لتقرير  �أ�سار  كما 
لدعم  �خلط�ة  هذه  �إتخذت  قد 
 5G  iPhone هاتف  �إطالق 

ب�سكل �أ�رشع.
�إنتل  �أن  على  �لتقرير  �أكد  �أي�ساً 

نتائج  عن  لالإعالن  طريقها  يف 
�ملحادثات �لتي �أجريت ح�ل بيع 
ق�سم تط�ير �مل�دم، لتك�سف عن 
باالإ�ستح��ذ  قامت  �لتي  �ل�رشكة 
كانت  �إذ�  وما  �لق�سم،  هذ�  على 
ل�سالح  بالفعل  �إنتهت  �ل�سفقة 
�أن  �أو  �بل،  �لتكن�ل�جيا  عمالق 
�الإ�ستح��ذ  �سفقة  �أنهت  �إنتل 

ل�سالح طرف جديد.

غوغل جتلب التيم املظلم لتطبيق 
الأندوريد من�سة  على   Chrome

بد�أت �شركة غوغل يف دفع حتديث جديد لتطبيق 
مت�شفح كروم موؤخر�ً تقدم من خالله �إختيار 

�لثيم �ملظلم يف و�جهة �لتطبيق للم�شتخدمني.
ينطلق �لتحديث �جلديد لتطبيق مت�شفح غوغل 

كروم �لذي ياأتي باإ�شد�ر رقم 74.0.3729.112 
على من�شة �لأندوريد مبيزة �لثيم �ملظلم 

�ملرتقبة من م�شتخدمي �لتطبيق.
وميكن متكني ميزة �لثيم �ملظلم �جلديدة عرب 
nchrome://flags/#enablena  ن�شخ �لر�ب ط

�لبحث �خلا�ص  �شري ط  يف   droidnnightnmode
بتطبيق كروم، ومن ثم ميكن للم�شتخدم �لنقر 

 Android Chrome يف �لقائمة �ملنزلقة على
يف  �ملظلم  �لثيم  متكني  لإختيار   UI dark mode

�إعد�د�ت �لتطبيق.
يذكر �أن هذ� �لتحديث لتطبيق مت�شفح كروم 

ي�شيف �أي�شًا ميزة �لرتجمة �إىل جانب �لثيم 
�ملظلم، حيث تاأتي هذه �مليزة من خالل �إخت�شار 

جديد يف �لقائمة لدعم �مل�شتخدم برتجمة 
�شريعة ل�شفحات �لبحث حيث تدعم هذه �مليزة 

�لرتجمة �إىل �لإجنليزية �أو �أي لغات �أخرى.
�أي�شًا من �ملقرر �أن يظهر �إختيار �لرتجمة عند 

�إدر�ك �ملت�شفح لإختالف لغة �ل�شفحات عن 
�للغة �مل�شتخدمة غالبًا من �مل�شتخدم، ومن �ملقرر 
�أن يتوفر هذ� �لإ�شد�ر من غوغل كروم يف متجر 

غوغل بالي �لآن.

�سوين ت�سهد تراجع 
جديد يف عدد الوحدات 

التي مت �سحنها من 
الهواتف الذكية

تخترب �رشكة �س�ين تر�جع ملح�ظ 
يف مبيعات �له��تف �لذكية منذ عام 
حتى  �لرت�جع  هذ�  وي�ستمر   ،2014
�سهد  �لذي   2019 من  �الأول  �لربع 
�ل�حد�ت  عدد  يف  جديد  تر�جع 
حيث  �لذكية  �له��تف  من  �ملباعة 
�سجلت �ل�رشكة مبيعات 1.1 ملي�ن 

وحدة فقط.
�الأوىل  �س�ين  �رشكة  ت�قعات  رغم 
ملبيعات ت�سل �إىل 10 ملي�ن وحدة 
 2019 من  �الأول  �لربع  �إنتهاء  مع 
�ل�رشكة  �أن  �إال  مار�ص،  �سهر  خالل 
بعد  �لت�قعات  هذه  عن  تر�جعت 
ت�قعاتها  لتقل�ص  فقط  �سهر  مرور 
�إىل 9 ملي�ن ومن ثم 7 ملي�ن وحدة 
ت�قعات  �إنخف�ست  ثم  ومن  فقط، 
�ل�رشكة حتى 6.5 ملي�ن وحدة يف 

�سهر يناير.
�الإنخفا�ص  �س�ين  �سجلت  ولقد 
�لذكية  �له��تف  مبيعات  يف  �الأول 
خالل 2014، حيث حققت مبيعات 
فقط  وحدة  ملي�ن   40 �إىل  ت�سل 
�أ�ستمر  كما  �لعام  هذ�  خالل 
�الإنخفا�ص يف مبيعات �س�ين خالل 

2018، حيث و�سلت مبيعات �ل�رشكة 
 2 �إىل  وي�ني�  مار�ص  �سهري  بني 
ملي�ن وحدة، ثم �نخف�ست �إىل 1.6 
ملي�ن وحدة خالل �الأ�سهر �لالحقة 
حتى �أكت�بر 2018، ومن ثم �رتفعت 
بن�سبة ب�سيطة يف نهاية 2018 حيث 
ه��تف  من  ملي�ن   1.8 �سحن  مت 

�س�ين.
 2019 من  �الأول  �لربع  وخالل 
�نخف�ست مبيعات �س�ين من جديد 
�إىل �سحن 1.1 ملي�ن وحدة  لت�سل 
فقط من ه��تفها �لذكية، مما �أدى 
يف  �لهاتف  ق�سم  يف  خ�سائر  �إىل 
�رشكة �س�ين و�سلت �إىل 869 ملي�ن 
دوالر، حيث حاولت �ل�رشكة معاجلة 
ت�رشيح  بعمليات  �خل�سائر  هذه 
للم�ظفني يف �لفرتة �الأخرية بهدف 
من  و�حلد  �لت�سغيل  نفقات  خف�ص 

�إرتفاع �خل�سائر.
ت�سل  �أن  تت�قع  �س�ين  �أن  يذكر 
مبيعات ه��تفها �لذكية �إىل 5 ملي�ن 
وحدة من �الآن وحتى مار�ص 2020، 
لذ� نرتقب تط�ر�ت ق�سم �لهاتف يف 
�رشكة �س�ين خالل �لفرتة �لقادمة.
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S10 ما اأعلنت عنه �سام�سونغ يف موؤمتر اإطالق غالك�سي
�أ�سدلت �رشكة �سام�س�نغ �ل�ستار عن م�ؤمترها 
 S10 غاالك�سي  �سل�سلة  عن  بالك�سف  �خلا�ص 
ثالثة  �إطالقها  مع   ،Galaxy Fold وهاتف 
وكذلك  للطي  قابل  و�أخر  رئي�سية  ه��تف 
و�ساعة   5G �خلام�ص  �جليل  تدعم  ن�سخة 
�جليل  متثل  ال�سلكية  �سماعة  بجانب  ذكية، 
�أيدي  بني  لت�سع  �سماعاتها،  من  �جلديد 
�مل�ستخدمني جمم�عة من �ملنتجات �لر�ئدة 
وعالية �الإمكانيات كما هي �لعادة مع بد�ية كل 
عام؛ بالرغم من �أنها جاءت �أبكر من �ملعتاد. 
 2 بيع  �ل�رشكة عن  �إعالن  �مل�ؤمتر  �سهد  وقد 
مليار هاتف غاالك�سي منذ �إطالقها قبل عقد 

من �لزمان.

و�إليكم ما �أعلنت عنه �ل�شركة يف 
موؤمترها:

�سام�س�جن  ك�سفت  فقد  منتظًر�،  كان  كما 
 Galaxy Fold للطي  �لقابل  �لهاتف  عن 
�له��تف  بني  باجلمع  كبرية  نقلة  يقدم  حيث 
خالل  من  �لل�حية  و�الأجهزة  �لتقليدية 
ب�سا�سة  �لعادي  �سكله  �سه�لة من  بكل  حت�يله 
�أكرب مع �سا�سة  ب�سا�سة  �إىل جهاز  ب��سة   4.3
وي�فر  بك�سل.   2152×1536 بدقة  ب��سة   7.3
�لتطبيقات،  لت�سفح  ��ستثنائية  �لهاتف طريقة 
�لعادي ومن  بال��سع  ��ستخد�مها  حيث ميكن 
ب�سبب على طريقة  �لكبري  لل��سع  ثم حت�يلها 
ثالثة  فتح  ميكن  كما  �لل�حية،  �الأجهزة 
بف�سل  وذلك  �ل�سا�سة  على  مًعا  تطبيقات 
�سناعة  يف  �ل�رشكة  ��ستخدمتها  �لتي  �لتقنية 

�لهاتف و�لتي متاثل وج�د هاتفني مًعا.
جيجا   12 ب�سعة  ر�م  ذ�كرة  �لهاتف  ويحمل 
بايت بتقنية 7 نان� مرت الأول مرة يف �له��تف 
بايت.  جيجا   512 تخزين  �سعة  مع  �لذكية 
وياأتي مع 6 كامري�ت على غري �لعادة، ب�ج�د 
كامريتني على �جلانب و�ثنتني باالأمام ومثلهما 
 4،380 ب�سعة  بطاريتني  ي�سم  كما  �خللف.  يف 

لالت�سال   eUFS منفذ  بجانب  �أمبري،  ملي 
�ل�رشيع.

وياأتي ب�سعر 1،�بتد�ًء من 26 �أفريل �لقادم �أي 
بعد ما يقارب �سهرين من �الآن.

S10 شل�شلة غالك�شي�

�سل�سلة  عن  �حلال  بطبيعة  �سام�س�نغ  ك�سفت 
بت�سميم  ه��تف  ثالثة  مع  �ملرة  وهذه   ،S10
د�خل  �لنت�ء  ب�ج�د  مرة  والأول  خمتلف 
�له��تف  جاءت  �حلال  بطبيعة  لكن  �ل�سا�سة 
ت��جد  ب�سبب  خمتلفتني  بطريقتني  �لثالثة 
�ساحب  �لهاتف  يف  مزدوجة  �أمامية  كامري� 
جميًعا  ��ستملت  لكنها  �الأعلى.  �الإمكانيات 
م�ج�دة  �الأمامية  للكامري�  م�ست�سعر�ت  على 
قدرة  �أكرب  �مل�ستخدم  لتمنح  �ل�سا�سة  �أ�سفل 
حتت�ي  كما  �مل�ساحة،  من  �ال�ستفادة  من 
يف   UltraSonic ب�سمة  م�ست�سعر  على 
مرة  الأول   +S10و  S10 ن�سختني  يف  �ل�سا�سة 
يف �له��تف �لذكية فيما قدم S10e م�ست�سعر 
�له��تف  وحتت�ي  �لهاتف.  بجانب  ب�سمة 
هذ�  يف  ه�  كما  �ل�سماعة  منفذ  على  ا  �أي�سً
تقنية  تقدميها  �إىل  باالإ�سافة  �ل�سابق،  �جليل 
�أكرث  وباحلديث  �ل�س�تية.   Dolby Atmos
معالج  ب�ج�د  مًعا  جتتمع  فهي  �له��تف  عن 
من  �لعالية  �لقدر�ت  ذو   855 �سنابدر�غ�ن 
ناحية �ل�رشعة و�لذكاء �ال�سطناعي، كما تاأتي 
وو�جهة   9.0 �أندرويد  ت�سغيل  نظام  �له��تف 
�مل�ستخدم �جلديدة One UI وكذلك تقنية 
مقاومة �ملاء IP68. باالإ�سافة �إىل دعم تقنية 
بتقنية  �لال�سلكي  و�ل�سحن  �ل�رشيع  �ل�سحن 
 Fast �ل�رشيع  �لال�سلكي  �ل�ساحن  ب�ج�د   Qi

.2.0 Wireless Charging
�الأقل  فالهاتف  �الأخرى،  �ملز�يا  بتف�سيل  �أما 
ب��سة   5.8 ب�سا�سة  ياأتي   S10e �إمكانيات 
يجلب  كما   ،HDR10 وتقنية   FHD+ بدقة 
بكامري� خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بك�سل 

و�الأخرى  �لز�وية  و��سعة  �إحد�ها  عد�سة  لكل 
كبري،  وو�س�ح  عايل  برتكيز  �لت�س�ير  ت�ستطيع 
ميغا   10 بدقة  �الأمامية  �لكامري�  تاأتي  فيما 
على  قدرتها  مع   1.9/f غالق  بفتحة  بك�سل 
 .UHD لرتكيز �لتلقائي و�لتقاط �س�ر بدقة�
ملي   3،100 ب�سعة  بطارية  �لهاتف  وي�سيف 
ي�فر  كما  �ل�رشيع.  �ل�سحن  تدعم  �أمبري 
ذ�كرة ر�م 6 جيجا بايت مع �سعة تخزين 128 
جيجا   256 مع  بايت  جيجا   8 �أو  بايت  جيجا 
�الأبي�ص،  باالأل��ن:  وي�سل  تخزين.  �سعة  بايت 
�الأ�س�د، �الأزرق، �الأخ�رش، و�الأ�سفر �لكناري. 
و�سيبد�أ �سعره من. بينما غاالك�سي S10، ياأتي 
 6.1 بحجم  �أم�ليد  �س�بر  ن�ع  من  �سا�سة  مع 
�لعر�ص  تقنية  تدعم   +QHD وبدقة  ب��سة 
 Dynamic Tone وكذلك   +HDR10
بد�خلها  �ل�سا�سة  وحتمل   ،Mapping
كبرية  ن�سبة  يغطي  �الأ�سبع  لب�سمة  م�ست�سعر 
من �ل�سا�سة. �أما باحلديث عن �لكامري�، فه� 
ياأتي مع كامري� بثالث عد�سات لديها قدر�ت 
كبرية وت�ستطيع ت�س�ير فيدي� بدقة 4K وتقنية 
HDR10+ ب�رشعة 60 �إطار يف �لثانية وتنق�سم 
للت�س�ير  بك�سل  ميجا   12 بدقة  و�حدة  �إىل 
 12 بدقة  �لثانية  تاأتي  فيما  و�لرتكيز،  �لعميق 
عالية   1.5/f غالق  وفتحة  درجة   77 بز�وية 
�حل�سا�سية وتقنية �لتثبيت �لب�رشي، باالإ�سافة 
و��سعة جًد�  بك�سل  ميغا   16 بدقة  �إىل عد�سة 
f/2.2. فيما  بز�وية 123 درجة وفتحة غالق 
�الأمامية بدقة 10 ميجا بك�سل  �لكامري�  تاأتي 
بخا�سية  �ل�سابق  �لهاتف  بكامري�  �سبيهة 
�لرتكيز �لتلقائي وت�س�ر بدقة UHD وتقدم 
ب�رشعة  �لبطيء  �لت�س�ير  �لثالثية  �لكامري� 
�لهاتف بطارية  �لثانية. ويحمل  �إطار يف   960
ب�سعة 3،400 ملي �أمبري. كما ي�فر خيارين من 
�سعة �لتخزين بني 128 جيجا بايت و512 جيجا 
بايت بجانب ذ�كرة ر�م م�حدة 8 جيغا بايت. 
�الأخ�رش،  �الأ�س�د،  �الأبي�ص،  باالأل��ن  و�سي�سل 

و�الأزرق. فيما �سيبد�أ �سعره من.



و20دقيقة  حوايل19�ساعة  حينها  القمر  وعمر 
و  الأفق،  فوق  5درجات  ارتفاع  على  يكون  كما 
يغرب بعدها ب32دقيقة تقريبا اأي على ال�ساعة 
مكوث  مدة  وهي   ،  )20:13( و13دقيقة  الثامنة 
التل�سكوب،  با�ستعمال  بروؤيته  ت�سمح  كافية  
نحو  اجتهنا  كلما  اأف�سل  ممكنة  تكون  حني  يف 
اأدرار ومترنا�ست  الغربية مثل  الوليات اجلنوبية 
لت�سري  اأكرث  الهالل  روؤية  ت�سهل  كما   . وتندوف 
كلما اجتهنا  العامل  بالعني املجردة  عرب  ممكنة 
ال�سنغال  و  موريتانيا  مثل  اإفريقيا  غرب  جنوب 
الالتينية  اأمريكا  ودول  الأطل�سي  املحيط  وعرب 
و�سمال الربازيل .. اأما يف مكة املكرمة باململكة 
التي  واإ�سالمية  عربية  دول  وعدة  ال�سعودية 
بداأت �سعبان قبلنا بيوم، فاإن هذا اليوم )الحد( 
�سيعترب تتمة ل�سهر �سعبان30يوما نظرا ل�ستحالة 
)ال�سبت(،  ال�سابق  اليوم  روؤية الهالل  عندهم يف 
حيث  ل تتوافر معايري الر�سد الفلكي املعروفة 
القمر  و  ال�سم�س  بني  الفلكي  القرتان  اأن  ومنها 
مل يحدث بعد.    وبناء على ما �سبق ذكره، فمن 

�سيكون  مب�سيئة  ماي    6 الثنني  اأن  الوارد جدا 
اهلل غرة �سهر رم�سان فلكيا  يف كل دول العاملني 
ن�سهده منذ عدة  ما مل  وال�سالمي وهو  العربي 
�سنوات. جدير بالذكر اأن جلنة الأهلة يف بالدنا 

رم�سان  �سهر  بداية  لتقرير  ر�سميا  املوؤهلة  هي 
اأعاله  ذكرها  الوارد  الفلكية  املعطيات  اأما   ،
فهي على �سبيل التو�سيح و ن�رش الثقافة العلمية 

والفلكية و�سط اجلمهور .     

ق.و

يف بيان لها تلقت الو�سط ن�سخة منه

جمعية البوزجاين تتوقع االثنني القادم الفاحت من رم�ضان
ذكرت جمعية البوزجاين يف بيان لها اأم�س اأن القرتان الفلكي اجليومركزي، بني ال�سم�س والقمر بحول اهلل، �سبيحة هذا الأحد  29 �سعبان  1440هـ املوافق 
لـ 5 ماي اجلاري على ال�ساعة منت�سف الليل  و45دقيقة)00:45(بالتوقيت املحلي، وهو نف�س اليوم املخ�س�س لتحري هالل رم�سان لهذا العام يف بالدنا، حيث 

�ستغـرب ال�سم�س يف مدينتي املديـة و اجلزائر العا�سمة حوايل ال�ساعة ال�سابعة م�ساء و41دقيقة)19:41(بالتوقيت املحلي،

اإثر دورية بحث 
ببلدية واد ال�سعبة بباتنة

اكت�ضاف حقيبة ظهر 
حتوي حزاما نا�ضفا 

يف اإطار مكافحة الإرهاب، 
ك�سفت مفرزة للجي�س الوطني 
ال�سعبي بالتن�سيق مع عنا�رش 

الدرك الوطني، يوم 28 اأفريل 
2019، اإثر دورية بحث وتفتي�س 
ببلدية واد ال�سعبة، جنوب �رشق 
باتنة/ن.ع.5، حقيبة ظهر حتوي 
حزاما نا�سفا جاهزا لال�ستعمال 

مت تدمريه بعني املكان.
ويف اإطار حماربة اجلرمية 

املنظمة، اأوقفت مفرزة للجي�س 
الوطني ال�سعبي بربج باجي 

خمتار/ن.ع.6، )09( منقبني عن 
الذهب و�سبطت )03( مولدات 
كهربائية و)03( مطارق �سغط، 
فيما اأوقفت مفرزة اأخرى بعني 

قزام/ن.ع.6، مهربا كان على 
منت مركبة رباعية الدفع حمملة 
بـ )1،7( طن من املواد الغذائية.
من جهة اأخرى، �سبط عنا�رش 
الدرك الوطني، خالل عمليتني 

منف�سلتني بكل من برج 
بوعريريج و�سكيكدة/ن.ع.5، 

اأربع )04( جتار خمدرات 
بحوزتهم )6،6( كيلوغرام من 

الكيف املعالج، يف حني مت 
توقيف )40( مهاجرا غري �رشعي 

من جن�سيات خمتلفة بكل من 
تلم�سان وعني �سالح.

غليزان

300 مليار �ضنتيمم لفائدة قطاع املوارد املائية

وفد كوري �ضمايل يزور اإيران و�ضوريا

جيجل

 اإعانة مالية ل 30 األف م�ضتفيد من قفة رم�ضان 

يف رد �سريع وقوي على قرار ايقاف رئي�سها ملدة �سنتني

الرابطة اجلهوية لكرة القدم بورقلة جتمد كل ن�ضاطاتها

البويرة

خطر بركة مائية على �ضكان 250 م�ضكن

ال�سلف

االإطاحة ب�ضبكة وطنية لرتويج املخدرات 

غليزان  لولية  املائية  املوارد  مديرية  ا�ستفادت 
�سنتيم  ال300 مليار  موؤخرا من غالف مايل قارب 
املبلغ  اإجمايل  ومن  امل�ساريع  من  العديد  لتمويل 
لعملية  وجهت  �سنتيم  مليار   20 من  اأكرث  املذكور 
مناطق  من  العديد  عرب  بئرا   12 واجناز  التنقيب 
الولية حيث اأن احتياطي الولية غليزان من املياه 

اجلوفية امل�ستغلة تقدر ب60 مليون مرت مكعب وان 
لتذبذب  نتيجة  م�ستمر  تراجع  الحتياطي يف  هذا 
الولية  احتياطي  بني  ومن  املطرية  الت�ساقطات 
عن  وهذا  لل�رشب  موجهة  م3  مليون   33.8 ن�سجل 
ينبوع   49 على  زيادة  بئرا  و42  نقب   169 طريق 
الفالحي  ال�سقي  لعملية  فيما وجهت 24 مليون م3 

ال�سناعية  لالحتياطات  خم�س�سة  م3  مليون  و2.2 
ل21  املوجهة  ال�سطحية  املياه  ح�سة  بلغت  فيما 
بلدية مببا�رشة من �سدود �سيدي احممد بن عودة 
ب:28  يعقوب  �سيدي  و�سد  كرامي�س  ،قرقار،�سد 
ال�سنة  من  الأول  الثالثي  خالل  مكعب  مرت  مليون 
مبا�رشة  مكعب  مرت  مليون   16 منها   2019 اجلارية 

مكعب  مرت  مليون  ،و9.3  احممد  �سيدي  �سد  من 
مت ا�ستغاللها من �سد قرقار فيما بلغت ح�سة �سد 
�سيدي  و�سد  مكعب  مرت  مليون  ب2.9  كرامي�س 
احلد  و�سوق  الرمكة  بلديتي  ميول  الذي  يعقوب 

بح�سة 438 الف مرت مكعب .
�س . اأ

»كي  ال�سمالية  الكورية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
برئا�سة  دبلوما�سيا  وفدا  اأن  اأن«  اأن  �سي 
غوك،  ميونغ  باك  اخلارجية  وزير  نائب 
ال�رشق  منطقة  من  دول  يف  بجولة  يقوم 
واأكدت  و�سوريا  اإيران  ت�سمل  الأو�سط، 

عرب  ال�سبت  يوم  توجه  الوفد  اأن  القناة 
لأداء  الأو�سط  ال�رشق  اإىل  بكني  مطار 
اأن  الدبلوما�سية ومن املتوقع  هذه املهمة 
و�سوريا،  اإيران  اإىل  بالإ�سافة  الوفد  يزور 
دول  من  باعتبارهما  ومنغوليا،  اأذربيجان 

مزيد  اإىل  القناة  ت�رش  ومل  النحياز.  عدم 
من التفا�سيل حول الهدف من جولة الوفد 
الدبلوما�سي الكوري ال�سمايل وذكرت وكالة 
الوفد  اأن  »يونهاب«  اجلنوبية  كوريا  اأنباء 
مطار  يف  ال�سبت  يوم  �سوهد  الدبلوما�سي 

يف  الدبلوما�سي  الوفد  زيارة  وتاأتي  بكني 
ال�سمالية،  كوريا  فيه  توا�سل  الذي  الوقت 
هانوي(،  يف  وترامب  كيم  قمة  ف�سل  )بعد 
اأ�سدقائها  مع  عالقاتها  لتعزيز  �سعيها 

التقليديني وزيادة التجارة معهم.

عدد  اأن  موؤخرا  ولئية  ر�سمية  تقارير  ك�سفت 
امل�ستفيدين من قفة رم�سان يف ولية جيجل هذه 
اأن  اأ�ساف  ال�سنة بلغ 28264 عائلة، نف�س امل�سدر 
الإعانات املالية املوجه للعائالت املعوزة �ستكون 
اإعانة  وكذا  والبلديات  الولية  ميزانية  عاتق  على 
وزارة الت�سامن الوطني وذلك بعد درا�سة امللفات 
للجهات  التابعة  اللجان املخت�سة  وقبولها من قبل 
الثالثة ال�سابقة الذكر التي تقوم بعدها  مبنح اإعانة 

اأ�رشة  لكل  دينار جزائري  اآلف   06 تقدر ب  مالية 
معوزة، هذا وقد جلاأت ال�سلطات اإىل هذا الإجراء 
اأثارته طريقة توزيع قفة  بعد اجلدل  الكبري الذي 
بلديات  اأغلب  يف  املا�سية  ال�سنوات  يف  رم�سان 
الولية اأين يتم اقتناء جمموعة من املواد الغذائية 
التي لت�ستويف اأحيانا جميع امل�ستلزمات ال�رشورية 

ملائدة الإفطار يف ال�سهر الكرمي  
 ر.هزيل.

باجلنوب  القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة  قررت 
كل  جتميد  ورقلة  بولية  مقرها  الكائن  ال�رشقي 
التع�سفي  القرار  على  �رشيح  رد  يف   ، ن�ساطاتها 
باإيقاف  القا�سي  القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 

رئي�س الرابطة احلاج علي باعمر ملدة �سنتني .
القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة  لأع�ساء  بيان  اأفاد 
على  »الو�سط«  يومية  حت�سلت  قد  كانت   ، بورقلة 
اإليهم   الواردة  املرا�سلة  على اإثر  اأنه  منه  ن�سخة 
بتاريخ 28 اأفريل 2019 من طرف جلنة الأخالقيات 
 ، القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  لهيئة  التابعة 

 28 بتاريخ   007 رقم  الق�سية  حمتوى  املت�سمنة 
رئي�سا  ب�سفته  باعمر  علي  عقوبة  اجلاري  اأفريل 
 ،2020/2016 الأوملبية  للرابطة  للعهدة  منتخبا 
فقد قرر اأع�ساء مكتب الرابطة املنتخبني ، وب�سفة 
نهائية جتميد كل ن�ساطات الرابطة ابتداء من يوم 
العدول عن هذا  غاية  اإىل   2019 اأفريل   29 الثنني 
القرار املجحف يف حقهم ويف حق اجلنوب الكبري 
ريا�سة كرة  �سوؤون  ت�سيري  الذي حمل على عاتقهم 

القدم باملنطقة .
اأحمد باحلاج 

البويرة من  ا�ستكى �سكان حي 250 م�سكن مبدينة 
من  بالقرب  بركة عميقة  من  بهم  املحدق  اخلطر 
حيهم جراء توقف اأ�سغال بناء ال�سكنات الجتماعية 
الت�ساهمية من طرف اأحد املقاولني منذ 4 �سنوات 
الذين  ال�سكان  لدى  وا�ستياء  تذمرا  خلف  ما   ،
 « الو�سط   « ليومية  ت�رشيحاتهم  خالل  ق�سفوا 
امل�سوؤولني املحليني جراء هذه الو�سعية اخلطرية 
هذا  من  بالقرب  يلعبون  احلي  اأطفال  واأن  خا�سة 

يف  �سقوطهم  خطر  ذلك  عن  ينجر  قد  ما  املكان 
هذه الربكة العميقة ، ومن جهته اكد رئي�س بلدية 
الآن يف  الق�سية هي  اأن   « العربي حممد   « البويرة 
يف  الت�رشف  ميكنها  ل  وم�ساحله  العدالة  اأروقة 
اأمر هذه الربكة ولكن �سيتخذ يف قادم الأيام كافة 
فيها  الأطفال  وقوع  لتجنب  الوقائية  الإجراءات 

وحدوث الكارثة .
اأح�سن مرزوق

الولئية  بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  متكنت 
لل�رشطة الق�سائية بال�سلف من الطاحة ب�سبكة 
من  كغ   48 حجز  و  املخدرات  لرتويج  وطنية 
من  الثنني  اأم�س  علم  ح�سبما  املعالج  الكيف 

خلية الإعالم والت�سال باأمن الولية.
و اأو�سح املكلف بالإعالم بذات الهيئة الأمنية، 
حمافظ ال�رشطة �رشيف عنقود، اأن هذه العملية 
حت�سلت  ملعلومات  ا�ستغالل  جاءت  النوعية 
الولئية  بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  عليها 
لل�رشطة الق�سائية لأمن ولية ال�سلف تفيد بقيام 

اأ�سخا�س بتخزين و نقل كميات من املخدرات 
لغر�س البيع و املتاجرة بني وليات غرب و �رشق 

البالد.
و  الالزمة  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  بعد  و 
مبا�رشة الأبحاث، اأ�سفرت العملية عن توقيف 03 
اأ�سخا�س تبلغ اأعمارهم ما بني 31 و 57 �سنة كانوا 
ين�سطون �سمن �سبكة وطنية لرتويج املخدرات 
املعالج  الكيف  كمية من  بحوزتهم على  و�سبط 
تقدر بـ 48 كلغ هم ب�سدد نقلها من اإحدى وليات 

الغرب لبيعها و ترويجها ب�رشق البالد.
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بخ�سو�س مطالب عمال 
�سركات احلرا�سة

تو�ضيح من ات�ضاالت 
اجلزائر

نظرا للمطالب التي عرب عنها بع�س عمال 
ل�رشكات احلرا�سة التي تربطها عقود مع �رشكة 
ات�سالت اجلزائر،ل�سيما فيما يتعلق باإدماجهم 

على م�ستوى ات�سالت اجلزائر، بالإ�سافة اإىل 
املعلومات التي تناولتها بع�س و�سائل الإعالم 
و �سبكات التوا�سل الجتماعي يف هذا ال�ساأن، 
وبهدف تنوير الراأي العام، يتعني تو�سيح بع�س 
النقاط حول ما مت تداوله يف هذا ال�سدد كما 

يلي :
-تو�سح ات�سالت اجلزائر اأنها موؤ�س�سة تن�سط 

يف جمال املوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية ،و 
ل متتلك اأي اآليات تخولها الن�ساط يف جمال 

احلرا�سة ،و الأمن ،ومن اأجل هذا قامت بانتقاء 
موؤ�س�سات خمت�سة يف جمال الأمن ل�سمان هذه 

املهمة وفقا للتنظيم املعمول به.
-ات�سالت اجلزائر  على غرار العديد من 

املوؤ�س�سات قامت بتوقيع عقود مع �رشكات 
حرا�سة عمومية و خا�سة و هذا من اأجل �سمان 

اأمن مقراتها املنت�رشة عرب 48 ولية حيث 
قامت املوؤ�س�سة بتوقيع ثالث اتفاقيات مع 

ثالثة موؤ�س�سات حرا�سة هي »فيجيل بلو�س« 
»امني غارد« »فيجيل غروب«. هذه الأخرية 

و�سعت حتت ت�رشف ات�سالت اجلزائر حوايل  
5000 عون اأمن و بذلك مت خلق فر�س عمل 

غري مبا�رشة. -كما تعلم ات�سالت اجلزائر اأن 
عملية اختيار ال�رشكات اخلا�سة باحلرا�سة 

يخ�سع لقانون ال�سفقات العمومية حيث يتم 
اختيار موؤ�س�سات احلرا�سة بعد تقدمي عرو�سها 
و انتقائها من طرف جلان خا�سة على م�ستوى 

املوؤ�س�سة.
-الحتجاجات التي قام بها بع�س اأعوان الأمن لي�س 

لها عالقة مبوؤ�س�سة ات�سالت اجلزائر لأنها غري 
معنية مبا�رشة بتوظيفهم، كما اأن ات�سالت اجلزائر 

ي هذه املوؤ�س�سات اأن يتخذوا  طلبت من م�سريرّ
الها  التدابري الالزمة من اأجل حت�سني ظروف عمرّ

املهنية و الجتماعية، وذلك طبقا لدفرت ال�رشوط 
والبنود  التعاقدية التي تربطهم مبوؤ�س�ستنا.

-تترباأ ات�سالت اجلزائر من اأي لغط يثار حول هذه 
الق�سية و تنور الراي العام اأنها ل ت�ستطيع باأي �سكل 
من الأ�سكال التدخل يف هذه الق�سية و تبقى ق�سية 
داخلية بني اأعوان الأمن و موؤ�س�سات احلرا�سة التي 

توظفهم، و بالتايل فان ات�سالت اجلزائر حتمل 
املوؤ�س�سات اخلا�سة باحلرا�سة املتعاقدة معها كامل 

امل�سوؤولية .
حتتفظ ات�سالت اجلزائر بحق اإجراء متابعات 

ق�سائية يف حال اأية اأعمال ت�سهريية وتوؤكد اأنها 
قامت باتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا 

ال�سدد. 

الفنان امل�ضرحي مرفوعة 
�ضماحي يف ذمة اهلل
انتقل الفنان امل�رشحي مرفوعة �سماحي، اأم�س 

الثنني، اإىل جوار ربه عن عمر ناهز 59 �سنة، مبقر 
�سكناه بالأغواط، اثر مر�س ع�سال، ح�سب ما علم 

من اأقاربه و كان الفقيد ع�سوا يف فرقة م�رشح 
الهواة لالأغواط بعد ممار�سته الفن الرابع باملدر�سة 
العمومية، ثم بالك�سافة ال�سالمية اجلزائرية بحيث 

رافق يف �سغره رجل امل�رشح و املكون  حميدة مراح 
الذي لقنه بديهيات امل�رشح و غر�س فيه حب هذا 

الفن و قد عزز من اإ�رشاره على اأن ي�سبح فنانا لقاءه 
يف ال�سنوات الأوىل من املراهقة مع كل من اخلرج 
حممد الأخ�رش حمينة و املمثلني ح�سن احل�سني و 
�سيد علي كويرات و كلثوم اأثناء ت�سوير فيلم »وقائع 

�سنني  اجلمر« )جائزة ال�سعفة الذهبية ملهرجان كان 
�سنة 1975( يف م�سقط راأ�سه بحيث كان له ظهورا 
�سغريا فيه.  و  وقد  ووري الرثى جثمان الراحل، 

ظهرية اأم�س الثنني، مبقربة �سيدي يان�س يف الأغواط.
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