
تعهد بانتخابات رئا�شية م�شبقة لن يرت�شح فيها

بوتفليقة يرت�شح و يتعهد بتغيري النظام

من اأجل حتويل القطاع ال�شياحي  بالواليات الغربية

 منتجعات  �شياحية ومراكز
 حموية وفنادق هامة 

�ص5

على ذمة "نيويورك تاميز"

قوات اأمريكية ا�شتبكت مع اإرهابيني قرب احلدود اجلزائرية
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النائب عن جبهة العدالة  و التنمية 
خل�شر بن خالف لـ" الو�شط"

 مل نف�شل يف مبادرة 
املر�شح التوافقي
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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ر�شدت لفائدة 6000 بطال 
بالواليات النفطية باجلنوب 

 مـــــطــــــالب بـــــالتـــــــحقــــيـــــــق
 يف التالعب بـ 350 من�شب 
عمل يف ال�شركات النفطية 

طرح فكرة مرحلة انتقالية

بن فلي�س يقرر مقاطعة الرئا�شيات   
تفاعال مع م�شتجدات ال�شاحة

مقري ين�شحب من الرئا�شيات  
بقرار من الرئي�ص بوتفليقة

 تكليف وزير ال�شكن 
بت�شيري وزارة النقل

الوة
ري ع

ت/ب�ش اأودع مدير حملة الرئي�ص 
عبد العزيز بوتفليقة عبد 

الغني زعالن اأم�ص على 
م�شتوى جمل�ص الد�شتوري 

ملف تر�شح الرئي�ص 
لالإنتخابات الرئا�شية املقبلة 
، فيما قراأ ر�شالة الرئي�ص اىل 
ال�شعب و التي حملت العديد 

من الر�شائل و التي على راأ�شها 
تعهده بتنظيم انتخابات 
رئا�شية م�شبقة مبا�شرة 

بعد الندوة الوطنية التي 
�شيتم عقدها مبا�شرة بعد 

االنتخابات الرئا�شية .



وجه الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز تهنئة خا�صة 
غلى زميله يف نادميان�ص�صرت االجنليزي اإلكاي غوندوغان بعد 

خو�صه اأول اأم�ض مباراته 100 بقمي�ض  نادي املان �صيتي، 
حيث لعب الالعب االأملاين ذو االأ�صول الرتكية مباراته 

املئوية اأمام بورمنوث، وهو ما جعل العب اخل�رض ال يفوت 
الفر�صة من اأجل االإ�صادة به خالل الت�رضيحات التي اأدىل 

بها لالإعالم الربيطاين عقب نهاية اللقاء.

عر�ض جازي كونفور 

املزيد من الأنرتنت 
واملكاملات املجانية!

بعد عر�صي »هايلة ماك�صي« و »فليك�صي نت«، تعود جازي هذا االأ�صبوع 

مع عر�ض »جازي كونفور«، وهو عر�ض جديد لزبائن الدفع البعدي 

االأخرى  املزايا  من  والعديد  االنرتنت  من  املزيد  لهم  يقدم  حيث 

كونفور«خيارين،  »جازي  عر�ض  يقدم  حيث  تناف�صية،  جد  باأ�صعار 

 2000 ب�صعر  �صهرياً  انرتنت  40 جيغابايت  امل�صرتك  اأحدهما مينح 

كما  فقط،  دينار   3000 مقابل  �صهرياً  جيغابايت   60 واالآخر  دينار، 

اأن العر�ض اجلديد لي�ض عر�صا ترويجًيا، ولكنها عر�ض دائم، حيث 
�صيبقى ر�صيد االنرتنت املمنوح ثابتا بدون تغيري.

املزيد  عن  يبحثون  الذين  للزبائن  خم�ص�ض  العر�ض  هذا 

لنمطي  اقرتاحه  اليومية من خالل  ات�صاالتهم  الراحة يف  من 

ا�صتهالك خمتلفني يتوفران على االمتيازات التالية:

�صبكة  نحو  حمدودة  غري  ق�صرية  ن�صية  ور�صائل  مكاملات   -
جازي.

اإىل  املكاملات  من  التوايل  على  دقيقة   800 و  دقيقة   500  -
ال�صبكات الوطنية االأخرى.

- 30 دقيقة و 60 دقيقة على التوايل من املكاملات الدولية.

- فوترة املكاملات بالثانية و بدايةمن الثانية االأوىل لالت�صال. 

- حرية اختيار �صقف اال�صتهالك بجعله حرا  اأو التحكم فيه 

من طرف امل�صرتك. - اإمكانية اختيار رقم متميز يبداأ بـ 0770  

عر�ض  يتوفر  اجلزائريني.  لدى  املف�صلة  االأرقام  من  هو  و 

جازي كونفور  يف حمالت بيع جازي يف جميع اأنحاء الوطن. 

االأخرى  العرو�ض  و  اجلديد  العر�ض  تفا�صيل  على  لالطالع 

باإمكانكم الدخول اىل موقعا الإنرتنت: www.djezzy.dz اأو 
حتميل تطبيق جازي.

كيا تطلق ريو �سيدات ب�سعر 199 مليون

حمرز يهنئ غوندوغان

خبر في 
صورة

بدعم من وزارة ال�سياحة

تكوين �سباب ال�سحراء الغربية 
يف الدباغة واخلياطة 

بعد  نهاية مقابلة الوداد

تخريب حافلة لنقل 
امل�سافرين بتلم�سان

متكنت م�صالح اأمن والية تلم�صان م�صاء اأول اأم�ض من  جتنيب والية تلم�صان  
التخريب واحلرق من قبل الع�رضات من ال�صباب الطائ�ض   من منا�رضي وداد 
تلم�صان  الذي قاموا بعد انتهاء مقابلة الفريق املحلي  باخلروج يف احتجاجات 
عارمة  ت�صببت يف تخريب  حافلة لنقل امل�صافرين تابعة ملوؤ�ص�صة النقل احل�رضي 
حيث مت تخريب زجاجها  كامال ،  واالعتداء على ركابها ، كما �صملت العملية  
اأي�صا تخريب اإ�صارات املرور الزجاجية  واقتالعها  من جذورها بالقريب من 
فندق الزيانيني ، كما مت تخريب �صالل املهمالت املثبة يف االأعمدة الكهربائية 
من قبل البلدية ، هذتا وحاول ال�صباب الغا�صب ركوب موجة ال�صغب لكن يقظة 
م�صالح االأمن وحما�رضتهم جنب املدينة اخلراب  حيث  مت احتواء االأحداث 
قبل تو�صعها ومنعها من دخول و�صط املدينة ،كما  مت توقيف بع�ض ال�صباب 
بتهم  الق�صاء  على   االإحالة  قبل  معهم  التحقيق  ومبا�رضة  والق�رض   الغا�صب 

التجمهر الغري مرخ�ض ، تخريب ملك الغري واالإخالل بالنظام العام .
م.ب

فئات عمالية حتاول 
ركوب موجة احلراك

 

دخلت الكنفدرالية الوطنية للقوى املنتجة –غري املعتمدة- نطاق احلراك 
مار�ض، يف   10 من  بداية  اأيام  لـ5  وطني  اإ�رضاب  لتنظيم  داعية  املجتمعي 
دعمت  اأنها  خا�صة  ال�صارع  م�صريات  موجة  ركوب  ملحاولة  منها  خطوة 
خلطوة االإ�رضاب با�صمها ولي�ض اللحاق مبا يقرره احلراك، ي�صاف لها اأن 
عدة فئات اأعربت عن ان�صمامها على  راأ�صها �صخ�صيات حزبية لكنها اأبرزت 

اأن التحاقها ياأتي ب�صفتهم مواطنني فقط ولي�ض متحزبني.

�صيارة  من  كيا  اأطلقت 
 4 من  �صيدان«  »ريو  نوع 
كاتالوج  اإىل  ي�صاف  اأبواب 
املوديالت املركبة من طرف 
وحتوي  »غلوفيز،  �رضكة 

بت�صميم  اجلديدة،  ال�صيارة 
ال�صيارات  جينات  يحمل 
االأكرب يف الطراز من العالمة 
فتحوي  يف  الكورية ، 
نف�ض  االأمامية،  الواجهة 

ن�صخة  على  التي  اخلطوط 
�صبك  مع  “الهات�صباك”، 
اأنف  �صكل  على  التهوية 
“الريو”  تتوفر  النمر. 
االأوىل  بن�صختني  اجلديدة 

واملقرتحة  اإيزي،  م�صماة 
�صنتيم،  مليون   199 ب�صعر 
ا�صم  حتمل  ثانية  ون�صخة 
مقرتحة  “�صون�صا�صيون” 

ب�صعر 237 مليون �صنتيم.

»كنوز  جمعية  بني   ما  اتفاقية 
وال�صحراء  بتلم�صان   اجلزائر« 
الوالئي  الغربية قامت  املكتب 
 « ال�صياحية   الوطنية   للجمعية 
اإم�صاء  على   « اجلزائر  كنوز 
ال�صحراء  مع  تعاون  اتفاقية 
دعمها  جمال   يف  الغربية 
�صناعية  جماالت  يف  بالتكوين 
هامة لرتقية ال�صناعة التقليدية 

.
االتفاقية وح�صب رئي�صة املكتب 
الوالئي للجمعية منراوي نظرية  
جاءت بدعم من وزارة ال�صياحة 

وفد  تنقل  على  وافقت   التي 
خميمات  غاية  اإىل  اجلمعية 
ال�صحراء الغربية اأين مت اإم�صاء 
ال�صياحة  ممثلوا  مع  االتفاقية 
بجمهورية  التقليدية  وال�صناعة 
ال�صحراء الغربية ، حيث �صتتكفل  
جمعية »كنوز اجلزائر »  بتكوين  
العديد  يف  ال�صحراوي  ال�صباب 
على  اليدوية  ال�صناعات  من  
اخلياطة   ، اجللود  دباغة  غرار 
والر�صم  الفخارية  وال�صناعة   ،
اجل  من  وهذا   ، البالط  على 
وال�صناعة  بالتنمية   النهو�ض 

للجمهورية ال�صحراوية .
هذا واأ�صارت ذات امل�صوؤولة اأن 
ال�صياحة �صت�صاهم ب�صكل  وزارة 
املبادرة  هذه  دعم  يف  فعال 
�صهر  بداية  مع  �صتنطلق  التي 
تلم�صان  بواليتي  املقبل   جوان 
واجللفة ، حيث يتم التكوين يف 
جماالت   اخلياطة ، وال�صناعة 
البالط   على  والر�صم  الفخارية 
تلم�صان  يف حني يجري  بوالية 
بوالية  اجللود  دباغة  تكوين 

اجللفة
م.ب

بن زمية ي�ساند اجلزائريني
ذو  الفرن�صي  الالعب  خرج 
بن  كرمي  اجلزائرية  االأ�صول 
ت�صاند  العلن  اإىل  ب�صورة  زمية 

ال�صلمية  اجلزائريني يف مطالبهم 
حيث  اخلام�صة،  العهدة  �صد 
ن�رض بن زمية عرب ح�صابه مبوقع 

»اأن�صتغرام«  االجتماعي  التوا�صل 
�صورة حتمل العلم الوطني وتظهر 
لوقوفه  تاأكيد  يف  القوة  مبظهر 

الهادفة  مطالبهم  جانب  اإىل 
جديد  تر�صح  التغيريورف�ض  اإىل 

لرئا�صة اجلمهورية.
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م�سالح املجل�س الد�ستوري ا�ستقبلت ملفاتهم

مرت�شحون يودعون ملفاتهم على وقع االحتجاجات
.         غديري ،بوع�شة، يودعون ملفاتهم يف انتظار االآخرين

�سهد اأم�س حميط املجل�س الد�ستوري بنب عكنون بالعا�سمة تعزيزات اأمنية كبرية ، حت�سبا لتقدمي مرت�سحني للرئا�سيات ملفاتهم ، والتي من بينها ملف الرئي�س 
املرت�سح عبد العزيز بوتفليقة .

ع�سام بوربيع

�أم�س  �صبيحة  �نطلقت  وقد 
ملقر  �ملقابلة  �لطب  بجامعة 
مظاهر�ت  �لد�صتوري  �ملجل�س 
د�خل �جلامعة �صد تر�صح �لرئي�س 
ونف�س   ، بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
�لإن�صانية  �لعلوم  بجامعة  �ل�صيء 
�لتي ل تبعد هي �لأخرى عن مقر 
ما  فيما   ، �لد�صتوري  �ملجل�س 
منعت م�صالح �لأمن خروج �لطلبة 
جمريات  على  �لت�صوي�س  لعدم 
كان  �لذي   ، �لد�صتوري  �ملجل�س 

�صبقتها  �أمني  ب�صياج  حماطا 
تعزيز�ت منذ ليلة �أول �أم�س .

�لذين  �ملرت�صحني  �أول  كان  وقد 
م�صتوى  على  ملفاتهم  �أودعو� 
�جلرن�ل  �لد�صتوري  �ملجل�س 
كان  �لذي  غديري  علي  �ملتقاعد 
مقر�ن  حملته  مبن�صق  مرفوقا 
�آيت �لعربي ، حيث ثار جد�ل كبري 
ل�صيما بعد �إعالن حملة �ملرت�صح 
لغديري �أن مقر�ن �آيت �لعربي هو 
بالوكالة  �لرت�صح  ملف  �أودع  من 
�إحدى  �أنها  على  فهمت  و�لتي   ،

�ملناور�ت �ل�صيا�صية .

�أن  �رصح  قد  غديري  علي  وكان 
�لتوقيعات  جمع  هو  �صيء  �أ�صعب 
�لذي  �جلز�ئري  �ل�صعب  �صاكر�   ،
ملن  �ل�صلمية  يف  در�صا  �أعطى 
�أبقى  حيث   ، وفاته  على  ر�هنو� 

وحافظ على بيان نوفمرب .
ينتظر ح�صور  �أم�س  وكان �جلميع 
ملف  لتقدمي  �لرئا�صة  موكب 
بعد  ل�صيما   ، بوتفليقة  �لرئي�س 
�لد�صتوري  �ملجل�س  بيان  تد�ول 
�ملعني  ح�صور  يرغم  ل  �لذي 
وكيل  ح�صور  و�إمكانية   ، بذ�ته 
عنه ، و�لذي �صيكون مدير �حلملة 

عبد �لغني زعالن . وكان من بني 
�أم�س  �أودعو�  �لذين  �ملرت�صحني 
مت  فيما   ، بوع�صة  عمار  ملفهم 
�نتظار قدوم �ملرت�صح غاين مهدي 

و �ملرت�صح ر�صيد نكاز .
وويف �لوقت �لذي كان  �ملرت�صحون 
يتو�فدون �إىل �ملجل�س �لد�صتوري 
جد  �خلارج  يف  �لأجو�ء  كانت   ،
�لطلبة  خرج  حيث   ، متوثرة 
ب�صارع »ليز��س فود�ل« يف م�صرية 
متوجهني نحو �ملجل�س �لد�صتوري 
�لأمن  م�صالح  متنعهم  �أن  قبل   ،

وعادو� �أدر�جهم . 

 النائب عن جبهة العدالة و التنمية
 خل�سر بن خالف ل الو�سط

 مل نف�شل يف مبادرة 
املر�شح التوافقي

.    املبادرة مت حتويرها بناء على م�ستجدات احلراك
فكرة  من  �ملعار�صة  �أعمال  جدول  تغري   
�لتفاق على مرت�صح تو�فقي �إىل مناق�صة 
�لتطور�ت،  وبحث  �ل�صعبي  �حلر�ك  ملف 
جبهة  مبقر  جرى  �لذي  �للقاء  وتوج 
�لعد�لة و�لتنمية بالعا�صمة ببيان عرب فيه 
على  �للتفاف  رف�صهم  عن  �ملجتمعون 
لنظام  �لعميق  �لتغبري  يف  �ل�صعب  مطالب 
�لف�صل يف  يثني  ومل   ، �جلز�ئر  �حلكم يف 
�ملعار�صة  �لأحز�ب  مر�صح  على  �لتفاق 
مفتوحا  �جتماعها  على  �لإبقاء  من 
قال  و  �ل�صلمي  �حلر�ك   دعم  عن  ف�صال 
�أن  �لو�صط  مع  حو�ره  يف  خل�رص  خالف 
جمموعة  �صم  للمعار�صة  �لأخري  �للقاء 
من �أحز�ب �ملعار�صة و�صخ�صيات وطنية 

ون�صطاء �صيا�صيون

هل ميكن اأن نقول اأنكم اأخفقتم يف 
اإيجاد مرت�سح توافقي ؟

�صو�ء�  �إطالقا  �ملو�صوع  نناق�س  مل  نحن 
يف �للقاء �لأول �أو �لثاين و �أعطينا �لأولوية 
�لتي  �مل�صتجد�ت  و  �ل�صيا�صي  للحر�ك 
لقائنا  ويف  �ل�صيا�صية،  �ل�صاحة  يف  تقع 
�لتو�فقي  �ملرت�صح  مو�صوع  �أبعدنا  �لأول 
�لو�صع  و  �لبلد  لأمن  �لأولوية  و�أعطينا 
�لبحث  در��صة  عو�س  �لبلد  يف  �ل�صيا�صي 
�إمكانية  نعلم  نحن  و  تو�فقي  عن مرت�صح 

�أل تكون هنالك �نتخابات �أ�صال

ما هو تربيركم لذلك؟

�لهبة  ينتظرو�  مل  �لقر�ر  �أ�صحاب  لأن 
وهناك  �ل�صارع  �إىل  �لتي خرجت  �ل�صعبية 
هناك  تكون  ل  �أن  �إىل  تدفع  قوية  جهات 
�نتخابات وعند ذلك تعلن حالة �لطو�رئ 
�أو  �لعملية  توقف  و   102 �ملادة  تطبق  و 
من  �حتمال  هذ�  و  �لنتخابي  �مل�صار 

�لحتمالت �إذ� بقيت حالة �لحتقان

معظم املحللني ال�سيا�سيني جزموا اأن 
ال�سبب الكبري يف ف�سلكم يعود اإىل 

تاأخركم يف املبادرة   ؟

فعال �ملبادرة كانت متاأخرة قليال

ملاذا التاأخر ووقت االنتخابات كان 
معروف م�سبقا؟

لي�صت  �لنتخابات يف �جلز�ئر  �أن  ب�صبب   
��صهر�  حت�رصلها  �لدميقر�طية  كالبلد�ن 
�صبابية  هنالك  ،وكانت  قبل  من  و�صنو�ت 
و تردد كبري�ن يف تر�صح �لرئي�س �حلايل و 

يف �لأخري �هتدو� �إىل تر�صيحه

ماهي خطوتكم التالية ؟

�لبالد  �إخر�ج  �إىل  ت�صعى  �ملعار�صة 
مبادرة  يف  نف�صل  مل  ونحن  �لأزمة  من 
�لحتمالت  وكل  �لتو�فقي  �ملرت�صح 
و�ردة للمعار�صة بان تاأخذ �أي موقف �إما 
�لن�صحاب �أو عدم تقدمي مر�صح تو�فقي 
،ول �خفي عليك �ن �لبارحة طالب جممل 
تو�فقي  �حلا�رصين  بعدم تقدمي مرت�صح 
هذه  �أن  �أظن  و  �لنقطة  در��صة  متت  ،و 
قر�ر�ت  �حتمالت  يف  تدخل  �ملو�قف 

�ملعار�صة �لتي تتخذها �لأيام �لقادمة

ما �سبب دعوتكم املوؤ�س�سة 
الع�سكرية للتدخل؟

�لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  ندع  مل  نحن  �أول 
مطالب  دعوناها حلماية  لكننا  و  للتدخل 
�ل�صعب، ولي�س تدخل �ملوؤ�ص�صة �لع�صكرية 
يف �ل�صيا�صة كما قد يعتقد �لبع�س، و�إمنا 
�لغر�س منه، حتميل �جلي�س م�صوؤولية �أي 
من طرف  �ل�صعب  له  يتعر�س  قد  عدو�ن 
نطلب  نحن  بالعك�س  و  �حلاكمة  �ل�صلطة 

منه عدم �لتدخل .

و�سعتم الدعوة للم�ساركة يف 
لقائكم االأخري فهل هناك من لبى 

الدعوة ؟

�لأول  �للقاء  ح�رصو�  �لذين  عن  زيادة 
بيتور  بن  �لأ�صبق  �حلكومة  رئي�س  ح�رص 
�أحمد و خل�رص بورقعة �لأ�صتاذ بو�صا�صي 
�إ�صافة �إىل بع�س �لأكادمييني يف �جلامعة 
يف  خا�صة  �جلنوب  يف  �حلر�ك  ،وممثلي 
�لنا�صطني   بني  من   29 �إىل  �إ�صافة  ورقلة 
حم�س  �أما  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب  ممثلي  و 
ب�صبب  و�عتذرت  �لدعوة  لها  فوجهنا 
جمل�صها �لوطني و ندوتها �ل�صحفية �لتي 

كانت مربجمة نف�س �ليوم .
ف.ن�سرين

 و�سط تعزيزات اأمنية اأمام مقر املجل�س الد�ستوري 

غديري يودع ملف تر�شحه 
.        اأنا �سخ�س غري متحزب و ال اأملك جهاز يقف ورائي 

تفاعال مع م�ستجدات ال�ساحة

مقري ين�شحب من الرئا�شيات يف حالة تر�شح بوتفليقة

االأ�ساتذة اجلامعيون يحتجون هذا الثالثاء �سد اخلام�سة

بن عقون: ال�شارع اأخرج النخبة من االإحباط
العهدة اخلام�سة �سد  •        الطلبة ي�سربون 

�لرئا�صية  لالإنتخابات  �ملر�صح  ك�صف 
�أنه  غديري  علي  �ملتقاعد  �جلرن�ل 
�لتوقيعات  عدد  جمع  �صعف  من  متكن 
ولية،   35 يف  قانونا  عليها  �ملن�صو�س 
رغم �ل�صعوبات و �لعر�قيل  �لتي �صاحبت 

عملية جمع �لتوقيعات. 
هام�س  على  �لأم�س  غديري  علي  �أعلن 
�إيد�ع ملف تر�صحه لالنتخابات �لرئا�صية 
�ملقبل  �أفريل   18 يوم  �إجر�ءها  �ملقرر 
�أنه  جمع  �لد�صتوري  لدى  �ملجل�س 

 ، �لقانوين  �لن�صاب  ين�س عليه  �صعف ما 
مو�صحا بالقول » بلغ عدد �لوليات �لتي 
جتاوز فيها عدد �لتوقيعات �لـ 1500 توقيع 
35 ولية ن�صف هذه �لوليات جمع بها كل 

على حدى �زيد من 3000 �إم�صاء«.
�ملرت�صح  �صدد  مت�صل،  �صياق  ويف 
غمار  دخل  �أنه  �ملقبلة  للرئا�صيات 
جهاز  ل  حر،  �لرئا�صيات  كمر�صح 
قائال  »  �إليه،  ينتمي  حزب  ول  يدعمه، 
�أملك  ل  و  متحزب  غري  �صخ�س  �أنا 

جهاز يقف ور�ئي جئت و خاطبت �صعب 
. وعرب �ملتحدثة   « �إ�صتجاب  و  به  �أمنت 
�لعر�قيل  و  �مل�صايقات  من  �أ�صفه  على 
يف  �ل�صلطة  قبل  من  لها  تعر�س  �لتي 
يتعلق  وفيما  �لتوقيعات.   جمع  عملية 
�أغلب  عرفته  �لذي  �ل�صعبي  باحلر�ك 
�خلام�صة،  �لعهدة  �صد  �لوطن  وليات 
�مل�صري�ت  هذه  �صلمية  �ملتحدث  ثمن 
على  �لبقاء  �ىل  د�عيا  �جلز�ئريني   ،
�لطبيعة �ل�صلمية للمطالب، قائال يف ذ�ت 

�أعطى  قد  �جلز�ئري  �ل�صعب   « �ل�صدد 
�أنه مات  �لذين ر�هنو على  در�س لأولئك 
بعد �مل�صري�ت �ل�صلمية �لتي جابت ربوع 

�لوطن خالل �جلمعتني �ملا�صيتني«
مبحاولة  �أطر�ف  �ملتحدث  و�إتهم 
�ملظاهر�ت  د�خل  �إنزلقات  �إحد�ث 
م�صرية  منحنى  لتغيري  حماولة  �ل�صلمية 
�لتي  �لأبو�ق  �لكر�مة،  حمذر�  من 

ترتب�س باأمن و��صتقر�ر �لوطن.
اإميان لوا�س 

رهنت حركة جمتمع �ل�صلم م�صاركتها 
يف �لنتخابات �لرئا�صية بعدم تر�صح 

عبد �لعزيز بوتفليقة لعهدة خام�صة.
��صرتطت حركة جمتمع �ل�صلم بح�صب 
بيانها خالل �جتماع م�صاء �أول �أم�س، 
�لرز�ق  عبد  �حلركة  رئي�س  م�صاركة 
بعدم  �أفريل   18 رئا�صيات  يف  مقري 
خام�صة،  لعهدة  بوتفليقة  تر�صح 
على  بناء  قر�رهاجاء  �أن  مو�صحة 
حيث  �لر�هنة،  �ل�صيا�صية  �لتحولت 

يف  �لوطني  �ل�صورى  جمل�س  �جتمع 
دورة ��صتثنائية يومي �ل�صبت و�لأحد 
وخل�س   ،  2019 مار�س  و03   02
�لإنتخابات  يف  �مل�صاركة  عدم  �إىل 
�لرئا�صية �ملقبلة 18 �أفريل 2019 يف 
�جلمهورية  رئي�س  تر�صح  ثبوت  حال 

لعهدة خام�صة.
كما ثمنت حم�س “جمهود�ت �ملكتب 
�لتنفيذي �لوطني و�لإد�رة �لحرت�فية 
�لرت�صح  ملف  لتح�صري  و�ملتميزة 

�ملتميز  �ل�صيا�صي  بالأد�ء  وي�صيد 
لل�صيد رئي�س �حلركة و�إد�رته �حلكيمة 
�لذي  �ل�صيا�صي  للظرف  و�لفاعلة 
نثمن عاليا   “ �لبالد، م�صيفا  به  متر 
و�ملنتخبني  �ملنا�صلني  جمهود�ت 
�لتوقيعات  جمع  يف  و�ملو�طنني 
�لكاملة  �لقانونية  �ل�رصوط  و��صتفاء 

للرت�صح”.
كما �أكدت �حلركة �أنها تثمن “�حلر�ك 
�ل�صعبي �لذي �نطلق عرب كامل �لرت�ب 

�لفعاليات  جميع  ومب�صاركة  �لوطني 
�خلام�صة  للعهدة  �لر�ف�صة  �ل�صعبية 
كما  و�قع”،  كاأمر  فر�صها  وحماولة 
�لبالد  يف  �ل�صيا�صية  “�ل�صلطة  دعت 
�ل�صعب  ملطالب  �ل�صتجابة  ل�رصورة 
�لعهدة  عن  �لرت�جع  مقدمتها  ويف 
�أن  ذ�ته  �لوقت  ويحذر يف  �خلام�صة، 
�ل�رص�ر على هذ� �خليار هو �إدخال 

للبلد نحو �ملجهول”.
�س.ب

وقفة  لتنظيم  �جلامعيون  �لأ�صاتذة  دعا 
�جلمهورية  رئي�س  لرت�صح  مناه�صة 
م�صتوى  على  �لثالثاء  غد�  خام�صة  لعهدة 
للحاق  منهم  خطوة  �أنه  قائلني  �جلامعات، 
بركب �حلر�ك �لذي نظم م�صريتني �صلميتني 
جتمعات  عرفت  مار�س  و1  فيفري   22 يف 
�لآلف على م�صتوى خمتلف وليات �لوطن 
�لتحاق �صخ�صيات وطنية وحتى حزبية  مع 
�صخ�صية  ب�صفة  جاءت  �أنها  موؤكدين  بها، 
بعيدة عن �ل�صتقطاب �ل�صيا�صي، بالإ�صافة 
�لطلبة  ر�أ�صها  على  جمتمعية:  فئات  �إىل 
�خلمي�س  لل�صحافة  ووقفة  و�ملحامني 

�لفارط.
�صد  �حتجاجهم  جددو�  �لطلبة  بدورهم 
خام�صة،  لعهدة  بوتفليقة  �لرئي�س  تر�صح 
حيث �صنو� �إ�رص�با �لأحد للمرة �لثانية على 
�جلامعات،  خمتلف  م�صتوى  على  �لتو�يل 
بن  بوزريعة،  جامعات:  �صلت  فبالعا�صمة 
وخمتلفها،  �ل�صيا�صية  �لعلوم  وكلية  عكنون 
للرت�صح  �لر�ف�س  موقفهم  على  موؤكدين 
�أجل ليد�ع ملفات �لرت�صح  بالتز�من و�آخر 

على م�صتوى �ملجل�س �لد�صتوري. كما خرج 
�جلامعات  خمتلف  م�صتوى  على  �لطلبة 

ب�صعد دحلب وعنابة و�صطيف ..
 

بن عقون: 2 باملائة من االأكادمييني 
يتفاعلون مع الواقع ال�سيا�سي

 
بالبع�س  وبلغت  حمبطة  كانت  �لنخبة 
�أ�صتاذ   280 بحو�يل  م�صت�صهد�  لال�صتقالة، 
ل  �ل�صيا�صية  �لعلوم  كلية  م�صتوى  على 
يتجاوز �ملتفاعلني �أكرث من 10 �أ�صاتذة، �أي 
مال يتجاوز 2 باملائة، فتحولو� لأكادمييني 
يغرقون يف �لنظري فقط و�صط �لغياب عن 
حني  يف  �ل�صيا�صية،  �ل�صوؤون  مع  �لتعاطي 
حّرك  �ل�صلمي  �ل�صعبي  �حلر�ك  �أن  �عترب 
�ل�صيا�صية  �لعلوم  �أ�صتاذ  و�أو�صح  �لنخبة. 
يف  عقون،  بن  عي�صى   3 �جلز�ئر  بجامعة 
حترك  �إذ�  �ل�صعب  �أن  لـ«�لو�صط«  ت�رصيح 
�ل�صعور  تدخل  معينة  رغبة  حول  و�تفق 
�ملتعلقة  �لوطنية  �لرغبة  باتفاق  �ملجتمع 
يعني  �لبالد،  ت�صيري  يف  �جلذري  بالتغيري 

�أن �لدور  �أ�صبح وطنيا، يف حني  �ل�صعور  �أن 
�ل�صعب  �أن  موؤكد�  �لنخبة،  على  ين�صحب 
حرك �لنخبة �لتي كانت متخوفة ومتحرجة 
وحمبطة حتى من �حلر�ك �ل�صعبي ووعيه، 
يف حني �أن حترك �ل�صارع دفعها وحتركت، 
�ل�صري عك�صه خا�صة  �أنه ل ميكنها  م�صيفا 
حمدد�  �لوعي،  ذلك  طويال  �نتظرت  �أنها 
�لتاأطري  حماولة  و�إعادة  �لتاأطري  يف  دورها 
تغيري  �أ�صا�س  على  عام  وعي  �لوعي  كون 
جذري �صلمي وعلى �أ�صا�س �إعطاء دفع كبري 
لل�صلطات �ل�صيا�صية �لعمومية �لتي ميكن �أن 

تتخذ قر�ر�ت يف �صالح �لدولة و�لأمة.
كما �أنه يجدر بها �ل�صغط على بع�س �لنخب 
بع�س  ر�أ�صها  على  �إيجابية  تكن  مل  �لتي 
�ل�صخ�صية  �مل�صالح  يف  و�لغرق  �لأحز�ب 
م�صتدل ب�صري بع�س �لوجوه �حلزبية خالل 
�لعهدة  دعمت  من  حتى  �لفارطة  �جلامعة 
حيث  تو�تي،  مو�صى  بينها  من  �خلام�صة، 
و�إن  حتى  �ل�صعبية  �ملطالب  لتاأييد  ��صطر 
وجهت بع�س �لآر�ء �لر�ف�صة له على �عتبار 
يبقى  �أنه  �إل  باحلر�ك،  �ملتاأخر  �لتحاقه 

باأن �ملجتمع متكن  �أكادمييا  �إيجابيا ويقر�أ 
�ل�صيا�صية،  �لنخب  على  �صوته  فر�س  من 
�ملوجة.  ركوب  حماولة  قر�أت  و�إن  حتى 
�أخرى  �صخ�صيات  تعديل  �إىل  بالإ�صافة 
من  وتقربهم  ين�صجم  ملا  وفقا  ملوقفها 
�حلر�ك: قر�ر حزب �لعمال بعدم �مل�صاركة 

يف �صباق �لرئا�صيات، و�ن�صحاب مقري.
�أن  فاأكد  �لأكادميية  �لنخب  جانب  من  �أما 
�أن  حني  يف  حمبطني،  كانو�  �لأكادمييون 
على  حر�صا  �لأكرث  بر�أيه  يبقى  �لأكادميي 
�لتي  �ملو�صوعية  ظل  يف  �لوطن  م�صلحة 
�مل�صلحيني  وجود  نكر�ن  دون  بها،  يتحلى 
�ملرتبطني  �صو�ء  �لأكادميي  �حلقل  �صمن 
�أو  نيلها  يف  �لطاحمني  �أو  مبنا�صب 
يف  �حلزبي،  للر�أي  و�لتبعية  �ملتحزبني 
�إيجابيا  �نعك�س  �حلر�ك  �أن  توقع  حني 
له  ومر�فقتها  له  مبو�كبتها  �لنخبة  على 
تاأطر  �أنه  رغم  �لتاأطري  يف  و�مل�صاهمة 
�صعبيا، متوقعا �أن �ملدخالت �حلالية ميكن 

�أن ت�صب خمرجات ل�صالح �لبالد بتعقل.
�سارة بومعزة
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قر�أها  �لتي  �لر�سالة  هذه  يف  �لرئي�س  وقال 
يتعهد  �أنه  زعالن  �لغني  عبد  �حلملة  مدير 
�ملقبلة  �لرئا�سية  باالنتخابات  فوزه  يف حال 
بتنظيم   ، �لقادم  18�أفريل  يوم  �ملقررة 
لالأجندة  طبقا  م�سبقة  رئا�سية  �نتخابات 
�أنه  موؤكد�   ، �لوطنية  �لندوة  تعتمدها  �لتي 
�سمان  �ساأنها  ومن  فيها  مرت�سحا  يكون  لن 
من  جو  ويف  هادئة  ظروف  يف  ��ستخالفه 
يف  �لرئي�س  وقال  �ل�سفافية   و  �حلرية 
�لرت�سح  ملف  �إيد�عه  بعد  �لرت�سح  ر�سالة 
تاريخ  �ستحدد  لالإجماع  �لوطنية  �لندوة  �أن 
وتعهد  �مل�سبقة   �لرئا�سية  �النتخابات  هذه 
مبا�رشة  بتنظيم  �لر�سالة  هذه  يف  �لرئي�س 
بعد �النتخابات �لرئا�سية ندوة وطنية �ساملة 

جامعة و م�ستقلة ملناق�سة و �إعد�د و �عتماد 
��سالحات �سيا�سية و موؤ�س�ساتية و �قت�سادية و 
�جتماعية من �ساأنها �إر�ساء �أ�سا�سية للنظام ن 
�جلديد �الإ�سالحي للدولة �لوطنية �جلز�ئرية 
�ملن�سجم كل �الن�سجام مع تطلعات �سعبنا . 
من جهة �أخرى ، حيا �لرئي�س �لتح�رش �لذي 
منوها   ، �الأخرية  �ل�سعبية  �مل�سري�ت  طبع 
�أي�سا بالتعامل �ملهني �ملثايل و �لر�قي �لذي 
حتلت به م�سالح �الأمن ، كما حيا باملنا�سبة 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي على �لتعبئة يف �ستى 
 ، �لد�ستورية  مبهامه  لال�سطالع  �لظروف 
�لتي  �الآر�ء  لكل  �ساغية  �آذ�ن  كله  �أنه  موؤكد� 
لن  �أنني  �أعاهدكم  و   ، جمتمعنا  به  ين�سح 
 ، �قت�سادية  �أم  كانت  �سيا�سية  قوة  �أي  �أترك 
لكي حتيد مب�سري وثرو�ت �لبالد عن م�سارها 

ل�سالح فئة معينة �أو جمموعات خفية .    

نظم مئات �لطلبة �ملنحدرين من 
بنب  �الأدب  معاهد  و  �لطب  كليات 
�عت�سامات  �الأحد،  �أم�س  عكنون، 
و م�سرية عفوية مرددين �سعار�ت 
�لتغيري  و  �لطلبة  كر�مة  �أجل  من 
كليات  طلبة  ردد  و  �ل�سيا�سي.  

�حلقوق  و  �الأدب  ومعاهد  �لطب 
جديدة  لعهدة  مناه�سة  �سعار�ت 
هم  و  عهدته،  �ملنتهية  للرئي�س 
يحملون الفتات مكتوب عليها : » 
م�سرية �سلمية«، »كر�مة و  �حرت�م 
و  �جلامعة«  »حررو�   للطلبة«، 

»حررو� �جلز�ئر« ،و�سط تعزيز�ت 
�لذين  �لطلبة  هوؤالء  �رشع  �أمنية، 
�لتحق بهم �سباب �آخرون يف م�سرية 
عفوية على م�ستوى �لطريق �ملوؤدي 
من �سوفايل �إىل �ملركب �الأوملبي 
بذلك  مت�سببني  بو�سياف،  حممد 

يف �سل موؤقت حلركة �ملرور ،كما 
م�سري�ت  و  �عت�سامات  نظمت 
طالبية مماثلة بواليات �أخرى من 
،و جرت هذه �ملظاهر�ت  �لوطن 
�أمنية  تعزيز�ت  و�سط  هدوء  يف 

لتفادي حدوث �أي �نفالت. 

�أقدم نهار �أم�س �ملئات من �لطلبة 
جامعات  كليات  خمتلف  من 
يف  باالحتجاج  �جلز�ئري  �لغرب 
�حتجاجية  ووقفات  م�سري�ت 
�لعهد   برف�س  للمطالبة  �سلمية 
�ملجل�س  ومنا�سدة  �خلام�سة 
�لقانون  بتطبيق  �لد�ستوري 
وخا�سة �ملادة 102 من �لد�ستور 
ملطالب  و�ال�ستجابة  �جلز�ئري 
�ل�سعب وعدم ��ستفز�زه حمذرين 
من  �لوخيمة   �لعو�قب  من 
�ل�سلطة  على  �لقائمني  ��ستمر�ر 

يف �مل�سي للعهدة �خلام�سة.
هذ� ففي وهر�ن خرج �ملئات من 
�لطلبة بكل من �ل�سانيا و�حمد بن 
بلة وبلقايد يف م�سري�ت حا�سدة  
د�عني �إىل رف�س �لعهدة �خلام�سة 
�لعهدة  �سد  �سعار�ت  حاملني  
�لذين يحاولون حتويل  �خلام�سة 
�جلز�ئر �إىل مملكة  ، وبتلم�سان 
خرج طلبة جامعة �أبي بكر بلقايد 
لالحتجاج  على �لعهدة �خلام�سة 
�لد�ستوري  �ملجل�س  ومطالبني  
عبد  �لرئي�س  تر�سح  برف�س 

خام�سة  لعهدة  بوتفليقة   �لعزيز 
و�ن  ت�سمح  ال  �سحته  �أن  بحكم 
ويكفي  للر�حة  للخلود  �الأو�ن 
�ل�سابقة   �لعهد�ت  يف  قدمه  ما 
با�رشو�  �لدين  �ملحتجون   .
�جلامعي  �لقطب  من  م�سريتهم 
وقفة  نظمو�  �أين  بتلم�سان 
�حتجاجية �سلمية  قبل �النطالق  
�إىل كلية �لطب حاملني �سعار�ت 
»ال للعهدة �خلام�سة » ،« ال نريد 
 ،« و�ل�سعيد  بوتفليقة  نريد  ال 

نحو  م�سرية  يف  بعدها  ليتحولو� 
�أمني  طوق  و�سط  �لوالية   مقر 
�لوالئي  �الأمن  لعنا�رش  م�سدد 
�أظهرت  م�ستوى  �لتي  بتلم�سان  
�حلر�ك  مع  �لتعامل  يف  عايل 

�ل�سعبي .
من جانب �آخر خرج �ملئات من 
�لياب�س  �جلياليل  جامعة  طلبة 
ببلعبا�س �سبيحة �أم�س يف م�سرية 
حا�سدة  للمطالبة برف�س �لعهدة 
�خلام�سة باعتبارها غري د�ستورية 

وتخالف �ملادة 102 من �لد�ستور 
الن �لرئي�س  غري قادر على تاأدية 
�سهدتها  �الأجو�ء  نف�س   ، مهامه 
جامعة  ح�سيبة بن بوعلي ب�سلف 
�أين �حت�سد �لطلبة بكل من �أوالد 
�حلقوق  وكيلة  و�لبقعة  فار�س 
ر�ف�سة  حا�سدة   م�سري�ت  يف 
للعهدة �خلام�سة   ونا�سدو رئي�س 
�لطيب  �لد�ستوري  �ملجل�س 
�ملر�سح  ملف  برف�س   بلعيز 
عبد �لعزيز بوتفليقة  بحكم  �نه 
 ، �لد�ستورية  لل�رشوط  خمالف 
وبتيارت نا�سد طلبة  جامعة �بن 
خلدون �ل�سلطات �لعليا بالتدخل 
�لد�ستور  حلماية  �لعاجل 
�لتي  بنوده  وتطبيق  �جلز�ئري 
ترف�س �لعهدة �خلام�سة  للرئي�س 
بوتفليقة ، نف�س �الأجو�ء عا�سها 
�أحمد  �جلامعي  �ملركز  من  كل 
عني  ومركز  بغليز�ن  زبانة  
يف  �لطلبة  �حت�سد  �أين  متو�سنت 
وقفات �حتجاجية تلتها م�سري�ت 
 . �خلام�سة      للعهدة  ر�ف�سة 
حممد بن ترار

ن�رش رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز 
 18 لرئا�سيات  �ملرت�سح  بوتفليقة 
مبمتلكاته  ت�رشيحا  �ملقبل  �بريل 

�خلا�سة، فيما يلي ن�سه �لكامل:
�لعزيز  عبد  �أدناه  �ملوقع  »�أنا 
�جلمهورية  رئي�س  بوتفليقة 
�ملقيم ب135 �سارع �ل�سيخ �لب�سري 
)�جلز�ئر  باالأبيار  �الإبر�هيمي 
لرئا�سة  �ملرت�سح  �لعا�سمة( 

�جلمهورية �ملقررة يوم 18 �أفريل 
139-16 من  للمادة  و طبقا   2019
�ملوؤرخ   10-16 �لع�سوي  �لقانون 
�ملو�فق   1437 �لقعدة  ذو   22 يف 

ل25 �أوت 2016 �ملتعلق بنظام 
�أحوز  �أنني  �أ�رشح  �النتخابات، 

على �ملمتلكات �لتالية:
العقارية:  الأمالك   -I

ب�سيدي فرج  كائن  1-منزل فردي 

)بلدية �سطاويل( م�سجل يف �لعقد 
رقم 226 بتاريخ 1987-11-11.

ال  ب�سارع  كائن  فردي  منزل   -2
رو�سيل باجلز�ئر �لعا�سمة م�سجل 
رقم  حتت  �لعقاري  �لدفرت  يف 

7068/ 07 بتاريخ 2007-12-11.
�سارع   135 ب  كائنة  �سقة   -3
�ل�سيخ �لب�سري �الإبر�هيمي باالأبيار 
يف  م�سجلة   �لعا�سمة(   )�جلز�ئر 

�لدفرت �لعقاري حتت رقم 2939/ 
07 بتاريخ 2007-06-26.

املنقولة: الأمالك   -II
-�سيارتان )2( خا�ستان.

و �أ�رشح �أنني ال �أحوز على �أي ملك 
�آخر د�خل �لوطن �أو يف �خلارج.

�جلز�ئر، �الأحد 27 جمادى �الوىل 
1440 �ملو�فق ل3 فرب�ير 2019.
�ملوقع: عبد �لعزيز بوتفليقة«. 

تعهد بانتخابات رئا�شية م�شبقة لن يرت�شح فيها

اجلزائر العا�شمة

جامعات تلم�شان ووهران و بلعبا�س

ع�شام بوربيع 

بوتفليقة يرت�شح و يتعهد بتغيري النظام

اعت�شامات و م�شريات الطلبة اأمام كليات الطب و معاهد الأدب  

م�شريات �شد العهدة اخلام�شة 

بوتفليقة ين�شر ت�شريحا مبمتلكاته اخلا�شة 

على ذمة »نيويورك تاميز«

قوات اأمريكية ا�شتبكت مع اإرهابيني 
قرب احلدود اجلزائرية

طرح فكرة مرحلة انتقالية

بـــــــن فلي�س يــــــقــــــرر 
مقاطعة الرئا�شيات  

تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  ذكرت 
�ل�سبت  ليوم  �الأمريكية يف عددها 
تفيد مب�ساركة  معلومات  �ملا�سي 
�أمنية  عملية  يف  �أمريكيني  جنود 
قو�ت  فيها  �ساركت  »�رشية«، 
 2017 عام  �الأمريكية  �ملارينز 
�لقاعدة  تنظيم  من  عنا�رش  �سد 
على �حلدود بني تون�س و�جلز�ئر، 
�جلنود  �أّن  �ل�سحيفة  وذكرت 
مو�جهات  خا�سو�  �الأمريكيني 
على  وحتديد�  تون�س،  غربي 
يف  �جلز�ئرية  �لتون�سية  �حلدود 
�الأمريكية  �لقيادة  تكتمت  عملية 
�ل�رشية  لـ«�عتبار�ت  عليها 
و�حل�سا�سية  �لقو�ت  وحماية 

�لدبلوما�سية«.
ونقلت �ل�سحيفة عن �سهادة تقدير 
يعلن  مل  �لذين  �ملارينز،  الأفر�د 
عن �أ�سمائهم، �أن فريقا من م�ساة 
�لبحرية كان يف مهمة مدتها ثالثة 
عندما  �لتون�سية  �لقو�ت  مع  �أيام 

�سد  �رش�سة  »معركة   --- خا�س 
بالد  يف  �لقاعدة  تنظيم  عنا�رش 
�أن  �الإ�سالمي«،ورغم  �ملغرب 
»تدريب،  مهمة  يف  كانو�  �ملارينز 
�إال  وم�ساعدة«  م�سورة  وتقدمي 
�لتقدير  �سهادة  يف  �أ�سري  �أنه 
�ملارينز  �أن  �إىل  و��سح  ب�سكل 
وكانو�  بل  �لقتال،  يف  �نخرطو� 
�سري  يديرون  �الأحيان،  بع�س  يف 
�ل�سهادة  يف  وورد  �الأحد�ث. 
�ملنظمات  �إحدى  ح�سلت  �لتي 
ب�سوؤون  �ملعنية  �الأمريكية  �الأهلية 
ن�سخة  على  �لقد�مى  �ملحاربني 
»�لقو�ت  �أن  منها  خمت�رشة 
عنا�رش  �أحد  قتلت  �لتون�سية 
لكن  �الأول،  �ال�ستباك  �لقاعدة يف 
�لوحدة تعر�ست لنري�ن دقيقة من 
�مل�سلحون  حاول  عندما  �خللف 
�إىل  �أدى  مما  عليها،  �اللتفاف 

�إ�سابة جندي من �ملارينز«.
م.�س/وكالت 

طالئع  حزب  رئي�س  �أم�س  �أعلن 
�حلريات من �ملقر �لوطني  حزبه 
عدم  عن  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
�لرئا�سية  لالنتخابات   �لرت�سح 
 18 تاريخ  يف   �نعقادها  �ملزمع 
عدد   �أن  ،موؤكد�   �أفريل2019  
��ستمار�ت �لرت�سح  �لتي مت جمعها 
بلغ  وقد  جز�ئرية  والية   48 يف 
�ألف  يف حني  جمموعها  121199 
�أ�سار �أنه يف 39 والية فاقت ن�سبتها 
�الأخري  هذ�  و�سف  ولقد  �الألفني 
�لعهدة �لرئا�سية �خلام�سة   لرئي�س 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 

باخلر�فية .
ويف ذ�ت �ل�سياق دعا بن فلي�س  مع 
هذه �ل�ساعات �حلرجة  �إىل تقدمي 
تتمثل يف مل  �أقد�س خدمة  للوطن 
�سمل كل �لقوى �لد�ستورية �لوطنية 
حول  لالأمة  �حلية  �لقوى  و�سائر 
هدف �أ�سمى ال ي�سمو على �أي هدف 
�جلز�ئريات  كل  جمع  وهو  �آخر  
وكل �جلز�ئريني دفاعا عن �لوطن 
مقرتحا  للجمهورية  وحت�سينا 
ف�سلني  من  تتكون  خطة  ذلك  يف 
باإجر�ء�ت  �الأول  �لف�سل  ويتعلق 
فوري   طابع  ذ�ت  و�لثقة  �لتهدئة 

تر�سيح  عن  �لتخلي  طريق  عن 
�لقوى  وحتييد  �خلام�سة  للعهدة 
عن  �مل�سوؤولة  �لد�ستورية  غري 
�النتخابات  وتاأجيل  �لرت�سيح  هذ� 
�أما   ، �أ�سهر   6 ملدة  �لرئا�سية 
فيتعلق  �لثاين  �لف�سل  بخ�سو�س 
و�ملوؤ�س�ساتية  �ل�سيا�سية  بتد�بري 
لت�سكيل  فلي�س  بن  �قرتحها  �لتي 
توكل  م�ستقلة  كفاء�ت  حكومة 
�النتخابات  تنظيم  مهمة  لها 
ت�رشيف  �إىل  �إ�سافة  �لرئا�سية 
وجتميد  للدولة  �لعادية  �ل�سوؤون 
مهام �للجنة �مل�ستقلة لالنتخابات 
للمجل�س  جديدة  تركيبة  وتعيني 
من  قر�ر  على  بناء�  �لد�ستوري 
بالن�سبة  �الإد�رة  �حلكومة  وحتييد 
�لرئا�سية  �النتخابات  لتنظيم 
خا�سني  مندوبني  تعيني  بو��سطة 
باالنتخابات  مكلفني  للحكومة 
و�لدو�ئر  �لواليات  م�ستوى  على 
�النتخابات  و�إجر�ء  و�لبلديات 
�أ�سهر  �ستة  ظرف  يف  �لرئا�سية   
و�نتخاب  �نتقالية  مرحبة  فتح  مع 
جمل�س يكلف باإجناز د�ستور جديد 

للجمهورية .
 حكيم مالك    

اأودع مدير حملة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة عبد الغني زعالن اأم�س على م�شتوى جمل�س الد�شتوري ملف تر�شح الرئي�س 
لالإنتخابات الرئا�شية املقبلة ، فيما قراأ ر�شالة الرئي�س اىل ال�شعب و التي حملت العديد من الر�شائل و التي على راأ�شها تعهده 

بتنظيم انتخابات رئا�شية م�شبقة مبا�شرة بعد الندوة الوطنية التي �شيتم عقدها مبا�شرة بعد النتخابات الرئا�شية .
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بقرار من الرئي�س بوتفليقة

تكليف وزير ال�شكن 
بت�شيري وزارة النقل

عبد  �جلمهورية،  رئي�س  كلف 
�ل�سكن  وزير  بوتفليقة،  �لعزيز 
�لوحيد  عبد  و�ملدينة  و�لعمر�ن 
�الأ�سغال  وز�رة  مبهام  متار 
وياأتي  بالنيابة  و�لنقل  �لعمومية 

وزير  تعيني  بعد  متار  تكليف 
عبد  و�لنقل،  �لعمومية  �الأ�سغال 
للحملة  مدير�  زعالن،  �لغاين 
لعبد  خلفا  لبوتفليقة  �الإنتخابية 

�ملالك �سالل.

.         وجود 150 ع�شكريا اأمريكيا على الأرا�شي التون�شية

الوة
ري ع

ت/ب�ش



اأول قرية �سياحية ب�سواحل 
كري�ستل و128 فندق 

للنهو�ض بال�سياحة بوهران 

  رخ�صت م�صالح ولية وهران لأقامه 
دولية  مبعايري  �صياحية  قرية  اأول 
قديل،  ببلدية  كري�صتل  خليج  مبنطقة 
على  واملطلة  وهران،  مدينة  �رشق 
البحر، هذه القرية ال�صياحية التي تدخل 
�صمن ال�صتثمارات اخلا�صة ترتبع على 
فندقني  على  حتتوي  هكتارات    10
اإىل جانب 25  كبريين من 4 و5 جنوم، 
و277  اخلدمات  عالية  ا�صتقبال  وحدة 
تعرف  فردية  �صقة  و200  �صكنية  �صقة 
ب)البانغالوهات(  اإىل جانب عدد  هام 
والعاملية  املتخ�ص�صة  املطاعم  من 
وقاعات ا�صتقبال وقاعات حما�رشات 
اأنواع  كل  ا�صتقبال  على  قادرة  متنوعة 
هذا   ، والثقافية  العلمية  التظاهرات 

اطالق  اىل  ي�صاف  ال�صخم  امل�رشوع 
عملية  اجناز  128  موؤ�ص�صة  فندقية 
جديدة لدعم 167 فندق بالولية   من 
اخلدمات  م�صتوى  من  الرفع  اجل 
كوجهة  وهران  ولية  وتطور  تتما�صي 
�صياحية بامتياز . كما ا�صتفادت  اأغلب 
الفنادق  القدمية من م�صاريع للرتميم 
من  العمومية،  اخلزينة  من  بتمويل 
القائمة  ال�صلطات  ت�صعى  اخر  جانب 
على ال�صياحة بالولية اإىل  تفعيل دور 
طريق  عن  وذلك  الداخلية  ال�صياحة 
ت�صجيع الوكالت  ال�صياحية التي تزيد 

عن  40 وكالة اأ�صفار.

جديد  �سياحي   44 م�سروع 
بتلم�سان

لولية  الولئية  ال�صلطات  اأطلقت 
قطاع  لتدعم   م�رشوع   44 تلم�صان  
 03 منها  منها    2018 �صنة  ال�صياحة 
بكل  ال�صياحي  بالتو�صع  تتعلق  م�صاريع 
عجرود  وعني  مهيدي  بن  مر�صى  من 

ومو�صكا ردة والتي خ�ص�ص لها غالف 
جزائري  دينار  مليون   310 قدره  مايل 
، كما تدعم القطاع بفندقني جديدين 
مت ا�صتالمهما وو�صعهما حيز اخلدمة  
ن�صاطها  با�رشت  �صياحية  وكالة  و15 
خالل 2018 كما مت اإبداء راأي املرافقة 
ن�صاطها  �صتبا�رش  اأخرى  وكالة  ل18 
اىل  هذا  ي�صاف   ، ال�صنة  هذه  خالل 
للم�صتثمرين  امتياز  عقود   09 ت�صليم 
مهيدي  بن  مر�صى  من  بكل  اخلوا�ص 
وبني  بوغرارة  وحمام  وهنني  ومغنية 
اإجمايل  مايل  مببلغ  وتلم�صان  خالد 
امل�صاريع  وهي  دج  مليار   9.7 قدره 
التي يعول عليها يف خلق 918  من�صب 
�صغل بالإ�صافة اإىل املوافقة على منح 
الرتخي�ص ل 28 ملف ا�صتثمار من اأ�صل 
واإبداء  للدرا�صة  اإيداعه  مت  ملف   44
الراأي وذلك بغالف مايل اإجمايل قدر 

ب165 مليار دج .
هذا ول يزال برنامج ترقية ال�صتثمار 
وتطورا  انتعا�صا  يعرف  بالولية 
ت�صاعديا بف�صل الت�صهيالت املمنوحة 
من طرف ال�صلطات الولئية بالإ�صافة 
اإىل توفر الأوعية العقارية واملقومات 
امل�صتثمرين  ت�صتقطب  التي  الطبيعية 
ما  وهو  الوطن  اأنحاء  خمتلف  من 
ا�صتثمارية  واجهة  اإىل  الولية  �صيحول 
بامتياز خالل ال�صنوات القليلة القادمة 
جهود  اإىل  ت�صاف  امل�صاريع  .هذه 
اأغلفة  وزارة  ال�صياحة قد ر�صدت لها 
مالية هامة من  اأجل ترميم  وع�رشنة 
والتي   املعدنية   املحطات  الفنادق 
قدرت ب463مليار و800 مليون �صنتيم 
�صنة 2011  والتي رغم اأنها عرفت بعد 
التاأخر  كمنها �صمنت ع�رشنة القطاع 
خا�صة فندقي  تافنة مبغنية والفر�صان  
مايل  مبلغ  لهما  ر�صدت  التي  ب�صعيدة 
ر�صد   مت  كما  مليار�صنتيم   150 يقدر 
من 70 مليار لتهيئة املحطة املعدنية 
مالية  اأغلفة  ور�صد  بوغرارة  حلمام 
العبديل  �صيدي  حمام  من  لكل  اأخرى 
حديقة  اإقامة  مت  كما  ،ـ  وال�صيقر 
واإعادة  عاد  بني  مغارات  قرب  ت�صلية 
و�صط  يربط  الذي  التليفرييك  تفعيل 
املدينة  به�صبة لل�صتي  ، ناهيك عن  
اإعادة تهيئة وتفعيل املناطق اخل�رشاء 
 08 اإقامة  اإىل  بالإ�صافة  واحلدائق  
منتجعات �صياحية بغابات الولية  وهي 
التي جعلت من تلم�صان مدينة �صياحية 

بامتياز.

فنادق لتفعيل القطاع بعني 
متو�سنت

قطبا  متو�صنت   عني  ولية  تعترب   
من  به  تتميز  ملا  بامتياز  �صياحيا  
غرار  على  خالبا  طبيعية   مقومات 
�صواحلها ال18  وكذا حمامها املعدين 
بني   جمعت  التي  التاريخية  وماآثرها 
واحلديث  والإ�صالمي  القدمي  التاريخ 

 07 فتح  عملية   �صاعفت   وقد  هذا   ،
ب�صواطئ  جديدة  فندقية  موؤ�ص�صات 
الولية  بطاقة 5000�رشير جديد  خالل 
ال�صنة املا�صية  وفتح اأفاق  ال�صتثمار  
بالولية ،  من جهة اأخرى مت تخ�صي�ص 
املحطة  لرتميم   مليار   85 مبلغ 
املعدنية حلمام  بوحجر واإزالة  غرف 
الأمونيت  من اجل  حتويله اإىل قطب 

�صياحي حموي بامتياز .
م�صاحات  اقتطاع  مت  اآخر  جانب  من 
التمو�صنتي  ال�صاحل  من   وا�صعة 
كاملركبات  ا�صتثمارية  من�صاآت  لإقامة 
 ، ال�صيفية   ال�صياحية  واملنتجعات 
خا�صة وان الولية  م�صهورة ب�صواطئها 
ر�صقون   ، مدريد  غرار  على  اخلالبة 
وتارقة  والهالل   �صا�صل   ، �صبيعات   ،
اإىل قطبا هاما  الولية  ، ما قد يحول 
م�صاحات  اقتطاع  مت  بعدما  خا�صة   ،
الغابات لإقامة منتجعات �صياحية  من 
ال�صياحي  لال�صتقطاب  وف�صاءات 
ال�صتثمار  حيز  دخلت  التي  بالغابة 
ال�صياحي خا�صة بعد جناح منتجع مريد 
�صاعف  وقد  هذا   ، �صاف  بني  غرب 
�صيفاق�ص  نوميديا  ملك  �رشيح  وجود 
الدينية  املواقع  بع�ص  وكذا   ، بالولية 
اجلازولية  الزاوية  غرار  على  ال�صهرية 
ولها�صة   يف  يعقوب  �صيدي  وم�صجد 
يف اأهمية املنطقة التي تفتح ذراعيها 

لتكون قطبا �صياحيا بامتياز.

موقع حموي و08 فنادق 
بغليزان 

لولية  الولئية  ال�صلطات  ك�صفت  
يف  با�رشت  قد  م�صاحلها  اأن  غليزان 
حماولة لدعم  ال�صياحة بهذه املنطقة 
التي رغم اأنها تفتقر للمواقع ال�صياحة 
ال�صابقة  الوليات  غرار  على  اخلالبة 
بالغرب  و�صل  كحلقة  وجودها  لكن 
وال�رشق ي�صاهم يف حركية ال�صياحة  ، 
الأمر الذي  ل مينع  من حتريك  عجلة 
التنمية بالقطاع ال�صياحي  التي اأطلقت 
ال�صلطات الولئية حركيته حتت �صعار 
واعدة  ا�صتثمارية  وجهة  »غليزان  
اإقامة  على  املوافقة  مت  حيث    ،  «
ح�رشي  �صبه  بالولية   حموي  مركب 
جديدة   فنادق   07 اىل  بالإ�صافة   ،
الأمر  ح�رشي   �صبه  وفندق  ح�رشية 
التنمية  اآفاق  فتح   يف  �صي�صاهم  الذي 
بالولية وخلق 780 من�صب �صغل جديد 
، هذه املن�صـاآت ت�صاف اإىل 08 فنادق 
ل471  تت�صع  التي  بالولية   موجودة 
�رشير ، هذا وتعرف ولية غليزان بع�ص 
املواقع الدينية الهامة  والتاريخية على 
غرار مواقع مازونة و�صيدي حممد بن 
�صيدي عابد  علي وكذا منطقة مرجة 
والتي ميكن  ال�رشقية   باجلهة  الرطب 
لهذه  ال�صياحي  التطور  يف  ت�صاهم  اأن 
تنموي  منوذج  تعد  التي  الفتية  الولية 

بامتياز . 

يوم اخلمي�ض بهيو�سنت

طبعة جديدة للمنتدى 
اجلزائري-الأمريكي 

حول الطاقة 

�صتنظم طبعة 2019 من املنتدى اجلزائري-
الأمريكي يومي اخلمي�ص و اجلمعة املقبلني 

بهيو�صنت )تك�صا�ص( حتت �صعار تعزيز 
العالقات الطاقوية بني البلدين يف هذا ال�صدد 
اكد ا�صماعيل �صيخون رئي�ص جمل�ص الأعمال 

اجلزائري الأمريكي ان اللقاء �صيتمحور 
هذه ال�صنة حول اإمكانيات تكثيف ال�رشاكة 
الطاقوية بني اجلزائر و الوليات املتحدة 

و تعزيز روابطهما التجارية يف هذا القطاع 
ال�صرتاتيجي و �صتعرف طبعة هذه ال�صنة التي 

�صينظمها جمل�ص الأعمال اجلزائري الأمريكي 
بدعم من �صفارة اجلزائر بوا�صنطن م�صاركة 

عدة م�صوؤولني يف قطاع الطاقة من كال البلدين 
كما اأعلن املنظمون عن م�صاركة وزير الطاقة 

م�صطفى قيطوين ،و الرئي�صني املديرين 
العامني ملجمعي �صوناطراك و �صونلغاز على 

التوايل عبد املوؤمن ولد قدور و حممد عرقاب 
ويت�صمن الوفد اجلزائري كذلك م�صوؤولني عن 
قطاع الطاقة على غرار الرئي�ص املدير العام 

ل�رشكة األنفط ارزقي ح�صني و نواب روؤ�صاء 
�صوناطراك و الروؤ�صاء املدراء العامني لكل من 
املوؤ�ص�صة الوطنية خلدمات الآبار و املوؤ�ص�صة 

الوطنية لأ�صغال الآبار و املوؤ�ص�صة الوطنية 
للتنقيب.

اأما عن اجلانب الأمريكي -ي�صيف ال�صيد 
�صيخون- ف�صي�صارك نائب  كاتب الدولة 

امل�صاعد للطاقة املكلف بالنفط و الغاز 
بوزارة الطاقة الأمريكية �صاون بينيت و 

م�صوؤولني عن كتابة الدولة املكلفة بالطاقة و 
عدة �رشكات برتولية اأمريكية على غرار اك�صن 
موبيل و اناداركو و اإير بروداكت�ص. كما ت�صكل 
هذه الطبعة فر�صة لعر�ص اإمكانيات اجلزائر 

الكبرية يف جمال املحروقات و الدعوة اإىل 
بعث ال�صتثمار الطاقوي الأمريكي الذي 

�صجل انخفا�صا منذ 2010 يف هذا ال�صدد 
برمج املنظمون تقدمي عرو�ص متنوعة حول 

اإ�صرتاتيجية تطوير �صوناطراك و كذا حول 
القانون اجلديد للمحروقات و الإمكانيات 
البحرية و ال�صم�صية و املتجددة باجلزائر.

و�صجلت ا�صتثمارات ال�رشكات البرتولية 
المريكية املتواجدة بقوة يف اجلزائر 

انخفا�صا ملمو�صا خالل ال�صنوات الأخرية 
مرتاجعة اإىل 100 مليون دولر �صنة 2015 بعد  
ان �صجلت 600 مليون دولر �صنة 2010 ح�صب 

الأرقام التي قدمتها وزارة الطاقة خالل 
الطبعة ال�صابقة من املنتدى. 

حممد بن ترار

 من اأجل حتويل القطاع ال�سياحي

  بالواليات الغربية

منتجعات  �سياحية ومراكز 

حموية وفنادق هامة 
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خ�س�ست وزارة ال�سياحة   مبالغ مالية هامة للنهو�ض بالقطاع ال�سياحي 
بواليات الغرب اجلزائري التي تعترب قطبا �سياحيا بامتياز ملا جتتمع 
به من مقومات ال�سياحة ب�ستى اأنواعها » �ساطئية ، حموية ، دينية ، 

ثراثية ...(، هذا وقد �ساهم نزول العديد من الوفود االأوروبية على 
املواقع ال�سياحية مبدن الغرب اجلزائري خا�سة ، وهران ، تلم�سان ، عني 

متو�سنت وبدرجة اأقل بلعبا�ض و�سعيدة وغليزان يف  التفكري يف اأقامة  
م�ساريع �سياحية كربى تكون  دعما ملخطط الوزارة التي اأطلقته خالل 
�سنة 2015  والذي عرف جت�سيد عدة م�ساريع فندقية وتهيئة العديد 

من احلمامات  واملواقع ال�سياحية بغية حتويل القطاع ال�سياحي اإىل قطاع 
منتج للرثوة يف مرحلة ما بعد البرتول �سمن خمطط الدولة الرامي اإىل 

اإقامة اقت�ساد نا�سئ.



املوجهة  ال�شكاوى  ذات  واأ�شافت 
املحلية  اجلمعيات  طرف  من 
بواليات  ال�شغل  ب�شوق  املهتمة 
 ، مترنا�شت   ، غرداية   ، ورقلة 
العليا  لل�شلطات  وايليزي   اأدرار 
لتحديد  الوقت  حان  اأنه   ، بالبالد 
امل�شوؤوليات على م�شتوى امل�شالح 
املعنية املكلفة بت�شيري ملف اليد 
على  خا�شة   ، املحلية  العاملة 
م�شتوى الوكاالت  الوالئية للت�شغيل 
وذلك   ، للعمل  العامة  املفت�شية  و 
القطاع  ذات  تطهري  اأجل  من 
والغرباء  بالدخالء  و�شف  مما 
جمعيات  ح�شب  م�شتبعد  الغري 
الت�شغيل  ب�شوؤون  مهتمة  حملية 
احلا�شل  التالعب  يف  �شلوعهم 
بعرو�ض العمل املوجهة من طرف 
يف  العاملة  الوطنية  ال�رشكات 
الوالئية  للوكاالت   النفط   حقول 
الوكاالت  على  ت�رشيفها  اأجل  من 
املحلية للت�شغيل ، لعل  من اأبرزها 
بال�رشكات  املتعلقة  العرو�ض 
االأبار  وخدمات  للتنقيب  الوطنية 
و االأ�شغال يف االآبار واملقدر عدد 
350من�شب  بحوايل  بها  املنا�شب 
 ، والعاديني  للعمال املهنيني  �شغل 
والتي مل يظهر لها اأثر على اأر�ض 

الواقع ، و�شع كان له تبعات �شلبية 
االإجتماعية  اأججت غليان اجلبهة 
ب�رشيحة  تعلق  ما  خا�شة  املحلية 
�شخطها  تخفي  مل  التي  البطالني 
مظاهر  تف�شي  من  الكبري 
والر�شوة  واملحاباة  املح�شوبية 
التي اأ�شبحت تنخر ج�شد الت�شغيل 
الذي قال  االأمر   ، الواليات   بتلك 
عنه اأكرث من متحدث يف املو�شوع 
، اأنه يتنافى مع االآليات احلكومية 
والقا�شية  موؤخرا  امل�شتحدثة 
العراقيل  و  ال�شعوبات  بتذليل 
ال�رشوط  ب�شبب   ، البريوقراطية 

ال  املثال  �شبيل  وعلى  التعجيزية 
من  وذلك   ، احل�رش عامل اخلربة 
قارة  عمل  مبنا�شب  الظفر  اأجل 
لفائدة 6000 بطال   ، ويف اإنتظار 
الوالئية  ال�شلطات  تدخل جاد من 
ب�شفتها اأداة رقابية وتنفيذية يبقى 
العمل  عن  العاطلني  على  لزاما  
معاي�شة الو�شع املزري الأجل غري 
م�شمى ، واإن كانت فئة كثرية منهم 
اأ�شبحوا  اأنهم  على  اأجمعت  قد 
يعي�شون يف زمنا بات يلفظ اأمثالهم 
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   .
بالتحقيق  املطالبة  االأ�شوات 

لك�شف  املعمق  االإداري  و  االأمني 
الت�شيري  مدراء  تورط  مالب�شات 
مع  بالتواطئ  الب�رشية  واملوارد 
للت�شغيل  الوالئية  الوكاالت  روؤ�شاء 
خارج  من  عمال  توظيف  يف 
بال�رشكات  املذكورة  الواليات 
النفطية دون املرور على الوكاالت 
املحلية للت�شغيل وهو االأمر الذي 
االأول  الوزير  تعليمات  مع  يتنافى 
اأولوية  ملنح  الرامية  االأ�شبق 
بتطبيق  اجلنوب  الأبناء  التوظيف 
مبداأ ح�شب االأولويات واالإمكانات 

املتاحة .

و�شيلت  ابل�شة  بلديات  ت�شهد 
ندرة  مترنا�شت  بوالية  وادل�ض 
غاز  بقارورات  التزود  يف  حادة 
كاهل  اأثقل  الذي  االأمر   ، البوتان 
للجوء  بغالبيتهم  ودفع   ، العائالت 
كبديال فوري  لالإ�شتعانة باحلطب 
للمع�شلة امل�شتمرة ل�شد حاجتيهم 
اليومية اإذا ما اأخذنا بعني االإعتبار  
املرحلة احلالية املعروفة بربدها 
الطلب  التي يكرث فيها  و  القار�ض 
املادة  ذات  على  كبرية  ب�شكل 

احليوية .
العائالت  من  الع�رشات  نا�شدت 
 ، املذكورة  باملناطق  القاطنة 
ال�شلطات املعنية ب�رشورة التدخل 
مديرية  م�شالح  لدى  العاجل 
جذرية  حلول  الإيجاد  نفطال 
التزود  يف  احلادة  الندرة  مل�شكل 
بقارورات غاز البوتان ، ومما يثري 
قالقل ال�شاكنة هو اإ�شتغالل الو�شع 
الوقت  نف�ض  يف  واملتاأزم  الراهن 
الفو�شويني  التجار  طرف  من 
باأثمان  احليوية  املادة  هذه  لبيع 
دينار   300 لعتبة  و�شلت  باه�شة 

جزائري ، االأمر الذي اأرغم غالبية 
العائالت التي ترزح حتت خط نار 
الفقر و فئة ذوي الدخل املحدود 
احلطب  مبادة  لال�شتعانة  للجوء 
ملجابهة  الغاز  لقارورات  كبديل  
يتخبطون  التي  الربد  موجة 
اأزمة  اإنفراج  انتظار  ويف   ، فيها 
على  املحلي  ال�شارع  يبقى  الندرة 
و  وابل�شة  �شيلت  مناطق  م�شتوى 
تاظروك  ،متم�شك  بدائرة  ادل�ض 
اأ�شا�شا  واملتمثل  ال�شعبي  مبطلبه 
االأهلة  املناطق  ربط  �رشورة  يف 
املدينة  غاز  ب�شبكة  بال�شكان  
املزرية   الو�شعية  من  لتخلي�شهم 
حولت  بعدما   منها  يعانون  التي 
حياتهم اإىل جحيم .من جهة ثانية 
على  مطلعة  جهة  ك�شفت  فقد 
االأزمة  اأن  نفطال  موؤ�ش�شة  ن�شاط 
وقع مبخازن  ناجتة خللل  القائمة 
التموين و�شيتم تدارك الو�شع قبل 
نهاية االأ�شبوع اجلاري على اأق�شى 

تقدير . 
احمد باحلاج

اجلاري  االأ�شبوع  خالل  نظمت 
حملة  ادرار  والية  امن  م�شالح 
لفائدة  توعوية  حت�شي�شية 
الطريق،  وم�شتعملي  ال�شواق 
من  جمموعة  تقدمي  مت  حيث 
املتعلقة  واالإر�شادات  الن�شائح 
بال�شالمة املرورية اأثناء القيادة 
يف الزوابع الرملية وهبوب الرياح 
ق�شا�شات  توزيع  مع  القوية 
تخ�ض  واإر�شادات  ن�شائح  بها 
اجلوية  التقلبات  اأثناء  ال�شياقة 
ن�شطت  ،كما  الرملية  والزوابع 
بتاريخ  الوالية  امن  م�شالح 
ال�شاعة  :2019/02/24على 

وثالثون  وخم�ض  التا�شعة 
اإذاعية  ح�شة  �شباحا  دقيقة 
ن�شائح  اإعطاء  خاللها  من  مت 
خ�شو�شا  لل�شواق  وتوجيهات 
املحملة  الرياح  هبوب  اأثناء 
فقد  ذلك  جانب  اإىل  بالرمال. 
ثمنت عديد اجلمعيات املحلية 
املرورية  بال�شالمة  املهتمة 
املبادرة  هذه  اأدرار  بوالية 
مطالبني بتعميمها عرب خمتلف 
لتفادي ت�شجيل  الوالية  بلديات 
ب�شبب  مميتة  مرور  حوادث 

التقلبات اجلوية .
اأحمد باحلاج 

االعتداء على  اإطار حماربة جرائم  يف 
عنا�رش  متكنت  املواطنني،  ممتلكات 
والية  باأمن  الثاين  احل�رشي  االأمن 
مترنا�شت، من توقيف �شخ�شني ترتاوح 
�شنة(   20 اىل  اأعمارهم  )19 
منف�شلتان  متورطان يف ق�شيتان 
اأماكن  يف  عن ال�رشقةاملتعددة 
نارية  دراجة  با�شتعمال  عمومية 
تقدم  .  وقائع الق�شية تعود اإىل 
تعر�شه  عن  للتبليغ  املواطنني  احد 
طرف  من  باخلطف  ال�رشقة  لفعل 
نارية  دراجة  منت  على  كانا  �شخ�شني 
مترنا�شت  �رش�شوف  حي  م�شتوى  على 
عن  للتبليغ  اأخرى  �شحية  وتقدم   ،

تعر�شه لنف�ض الفعل و بنف�ض الطريقة 
على   ، تاف�شيت  �شارع  م�شتوى  على 
و  الدوريات  تكثيف  و  املعلومات  اثر 
تو�شلت  اال�شتعالماتي  العن�رش  كذا 
ثالثة  توقيف  اىل  ال�رشطة  م�شالح 
�شبهة بحي �رش�شوف  ا�شخا�ض حمل 
ال�شحايا  على  وعر�شهم  مترنا�شت 
 ، منهما  اثنني  على  تعرفوا  الذين 
بعد ا�شتكمال االإجراءات مت تقدمي 
اأمام اجلهات الق�شا فيهم  امل�شتبه 
ئية املخت�شة ، التي اأ�شدرت يف ح

حب�ض  ق كل منهما اأربعـ04ـة �شنوات 
نافذة مع االإيداع.

اأحمد باحلاج

طالبت جملة من ال�صكاوى املرفوعة للجهات الو�صية ، ب�صرورة فتح حتقيق معمق يف تفا�صيل 
التالعب بـ 350 من�صب �صغل ، كانت قد ر�صدتها ال�صركات الوطنية العاملة يف ال�صناعة النفطية 

لفائدة بطايل بلديات اجلنوب الكبري  .

ر�صدت لفائدة 6000 بطال بالواليات النفطية باجلنوب 

اأحمد باحلاج 

مطالب بالتحقيق يف التالعب بـ 350 
من�شب عمل يف ال�شركات النفطية 

ل�شبكة  الكارثية  الو�شعية  اأثارت 
البلدية  �شواء  الداخلية  الطرقات 
ب�شبب   ، بورقلة  منها  الفرعية  اأو 
االهرتاء  جراء  االأر�شية  تاأكل 
حفيظة  امل�شتمر،  ،والتدهور 
املواطنني واجلمعيات والنا�شطني 
احلقوقيني واجلمعويني  ، مما عكر 
و�شائقي  املواطنني  يوميات  �شفو 
و  اأنواعها  مبختلف  املركبات 
لل�شاأن  متابعون  طالب   . اأ�شكالها 
يف   ، ورقلة  مبدينة  املحلي 
 ،  « »الو�شط  جريدة  مع  حديثهم 
من ال�شلطات املعنية ب�رشورة فتح 
لك�شف   ، م�شتعجل  اإداري  حتقيق 
التي  الكارثية  الو�شعية  مالب�شات 
ت�شهدها �شبكة الطرقات الداخلية 
عكرة  كارثية  حالة  ت�شهد  التي   ،
للمواطنني  اليومية  املعي�شة  منط 
باملحاور  تعلق  ما  خا�شة   ،
الرابط بني اأحياء املخادمة وبني 
بوعامر  و  عمران  و�شيدي  ثور 
للتجمع  باالإ�شافة   ، بامنديل  و 
الن�رش  بحي  اجلديد  ال�شكني 
والذي   ، باخلفجي  املعروف 
، ويف  ن�شمة  األف  يقطنه زهاء 60 
�شياق ذي �شلة قال عارفون بقطاع 

و�شعية  اأن   ، العمومية  االأ�شغال 
الطرقات ت�شهد هلهلة كبرية ب�شبب 
املكلفة  املوؤ�ش�شات  احرتام  عدم 
املذكورة  املقاطع  ترميم  باإعادة 
والقانونية  التقنية  للمعايري 
عن  احلديث  دون   ، بها  املعمول 
االجناز  يف  االأخر  البع�ض  اعتماد 
االأمر   ، قدمية  درا�شات  على 
الذي حال دون التمكن من التكفل 
بامل�شكل القائم ، كما ت�شبب اأي�شا 
يف اإحلاق اأ�رشار كبرية باملركبات 
االأمر  تعلق  ما  خا�شة   ، النفعية 
ب�شائقي �شيارات االأجرة ال�رشعية 
ذات  يف  هددوا  بدورهم  الذين   ،
ق�شيمات  ت�شديد  بعدم  ال�شدد 
ما  حالة  يف  م�شتقبال  ال�شيارات 
تعج  الطرقات  هاته  �شبكة  بقيت 
من  ال�شوداء.  النقاط  من  بالعديد 
جمعيات  فتحت  فقد  ثانية  جهة 
التنموي  بال�شاأن  مهتمة  حملية 
ببوابة ال�شحراء اجلزائرية باجلهة 
النار   ، الكبري  للجنوب  ال�رشقية 
بامل�شوؤولني  و�شفته  من  على 
م�شوؤولية  وحملتهم  موؤهلني  الغري 
العواقب الوخيمة ، التي قد تنجر 
تعي�شها  التي  الفو�شى  حالة  عن 

م�شافة  على  املقدرة  الطرقات 
ال�شلطات  اأن  ومعلوم   ، كلم   180
كانت  الواحات  بعا�شمة  املحلية 
ت�شيري  فرتة  خالل  قامت   قد 
اأقوجيل  �شاعد  ال�شابق  الوايل 
�شنتيم  ماليري    08 مبلغ  باقتطاع 
الطرقات  �شبكة  تاأهيل  لفائدة 
 1000 اإجمايل  من  وذلك  الداخلية 
مل�رشوع  املر�شودة  �شنتيم  مليار 
بني  الرابط  بالطريق  الت�شجري 

 150 م�شافة  على  وورقلة  تقرت 
عهد  يف  جتميده  تقرر  والذي 

الوايل ال�شابق �شاعد اأقوجيل  .
جتدر االإ�شارة اأن امل�شالح التقنية 
باإقليم  الطرقات  املكلفة مبراقبة 
قد  كانت   ، ورقلة  الوالية  عا�شمة 
اجلارية  ال�شنة  نهاية  مع  اأح�شت 
باتت  �شوداء  1400نقطة  من  اأكرث 

بحاجة  لرتميم والتاأهيل .
اأحمد باحلاج

�صرفت عليها املاليري لكن دون جدوى

و�شعية الطرقات بورقلة تثري ا�شتياء ال�شاكنة

ببلديات ابل�صة و�صيلت و اأدل�س بتمرنا�صت

م�صالح امن والية ادرار 

�صرطة مترنا�صت

ندرة حادة يف التزود 
بقارورات غاز البوتان 

حت�شي�س م�شتعملي الطريق 
حول ال�شالمة املرورية 

توقيف �شخ�شني متورطني يف ق�شية 
�شرقة يف اأماكن عمومية 
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وزارة  اأ�صدرته  الأول  القرار 
على  وين�ص  الهندية،  الداخلية 
الإ�صالمية"  "اجلماعة  حظر 
وهي  وك�صمري"،  "جامو  يف 
ودينية  اجتماعية  منظمة 
"تهديدا  بو�صفها  و�صيا�صية، 
الهند،  يف  الداخلي"  لالأمن 
عن  ف�صدر  الثاين  القرار  اأما 
رئي�ص  برئا�صة  الوزراء،  جمل�ص 
الوزراء الهندي نارنيدرا مودي، 
ومتت املوافقة خالله على اأمر 
لـ"جامو  الو�صع اخلا�ص  بتعديل 
حذف  هو  وك�صمري"،والتعديل 
البند رقم "35 اإيه" من الد�صتور، 
حقوقا  الك�صمرييني  مينح  الذي 
خا�صة يف امللكية والوظائف يف 

املنطقة.
"بهاراتيا  حزب  قال  ولطاملا 
جاناتا" اليميني احلاكم يف الهند، 
البند  "اإلغاء  اإن  مودي،  بزعامة 
رقم 35 اإيه من الد�صتور الهندي 
هو هدفه"،وقال جهاجنري اإقبال 
ال�صابق  العام  املحامي  غاناي، 
حديث  يف  وك�صمري"،  لـ"جامو 
اأُجريت  التي  "الطريقة  اإن   ،
الد�صتورية  التعديالت  هذه  بها 
"يبدو  م�صكلة"،واأ�صاف:  متثل 
تكن  مل  املتبعة  الطريقة  اأن 
املادة  قراأت  اإذا  �صحيحة، 
اأي  اأن  على  تن�ص  فاإنها   ،370
منبثقا  يكون  اأن  يجب  تعديل 
جامو  يف  منتخبة  حكومة  عن 
وك�صمري، ولي�ص مبوافقة �صخ�ص 

معني من قبل احلكومة".
يوجد يف جامو  "ل  اأنه  واأو�صح 
منذ  منتخبة  حكومة  وك�صمري 
حاليا  ويديرها   ،2018 جوان 
اإر�صاد  اعترب  معني"فيما  حاكم 
�صوؤون  يف  خبري  وهو  حممود، 
ك�صمري يف اإ�صالم اأباد، اأن هدف 
"الدمج"،واأو�صح  هو  اخلطوة 
"مركز  يراأ�ص  الذي  حممود، 
والتنمية  لل�صالم  الأبحاث 
اإ�صالم  ومقره  والإ�صالحات" 
الو�صع  "اإلغاء  حديث:  يف  اأباد، 
)جامو  للمنطقة  اخلا�ص 
اإىل دجمها مع  وك�صمري( يهدف 
باقي املجتمع يف الهند، هو حلم 

وهذا  الأمد،  الطويل  نيودلهي 
لتحقيق  حماولة  اأول  هو  الأمر 
يف  الأحزاب  جميع  ذلك"وترى 
للهند  املوؤّيدة  وك�صمري"  "جامو 
"انتهاكا لو�صع  يف هذه اخلطوة 
داخل  اخلا�ص  وك�صمري  جامو 
تلك  واأعلنت  الهندي"،  الحتاد 
بهذه  �صتطعن  اأنها  الأحزاب 
حمبوبة  التعديالت"،وو�صفت 
مفتي، الرئي�صة ال�صابقة حلكومة 
اخلطوة  هذه  وك�صمري"  "جامو 

باأنها "تخريب د�صتورّي".

 حظر "اجلماعة 
الإ�سالمية"

حظر  الهندية  احلكومة  قررت 
"اجلماعة الإ�صالمية" يف "جامو 
احلكومة  وك�صمري"وحظرت 
اجلماعة ملدة 5 �صنوات، زاعمة 
"فمن  حظرها؛  يتم  مل  اإذا  اأنه 
احلركات  تت�صاعد  اأن  املرجح 
الت�صدد  وت�صاند  النف�صالية، 
وحتر�ص على العنف" يف الهند، 
اعتقلت  املا�صي،  والأ�صبوع 
"جامو  يف  الهندية  القوات 
قيادي   300 من  اأكرث  وك�صمري" 
وحول  املنظمة  يف  ونا�صط 
ال�صيا�صي،  املحلل  قال  ذلك، 
�صيخ �صوكت، لالأنا�صول: "كانت 

با�صتمرار  تدعي  مودي  حكومة 
اإحراز جناحات �صد الت�صدد يف 
جامو ك�صمري، لكن ثبت اأن جميع 
ب�صبب  زائفة  الدعاءات  هذه 

هجوم بولواما".
من  وهو  �صوكت،  واأ�صاف 
اأن  وك�صمري"،  "جامو  مواطني 
لديها  الإ�صالمية  "اجلماعة 
اأ�صا�صي،  ع�صو  اآلف   6 نحو 
يف  بكثري  اأكرث  نفوذا  لديها  لكن 

املنطقة باأ�رسها".
منظمة  "اإنها  قائال:  وتابع 
نظر  ووجهة  اأيديولوجية،  ذات 
من  هزميتها  وميكنك  عاملية، 
ولي�ص  اآخر،  عاملي  منظور 
بحظرها"ويتفق حممود، اخلبري 
مع  وك�صمري"،  "جامو  ب�صوؤون 
وجهة  عن  ويعرب  الطرح  هذا 
"لي�صت هذه  نظر مماثلة وقال: 
حُتظر  التي  الأوىل  املرة  هي 
اأنه  اإىل  واأ�صار  فيها".  اجلماعة 
حكومة  جانب  من  حظرها  مت 
ال�صيخ  الأ�صبق  الوزراء  رئي�ص 
حممد عبد اهلل عام 1977، اإل اأن 
اجلماعة ا�صتمرت يف العمل حتت 
"عالوة  واأ�صاف:  خمتلف  ا�صم 
احلظر  اأن  اأعتقد  ذلك،  على 
الد�صتورية؛  املحكمة  يجتاز  لن 
جماعة  هي  اجلماعة  هذه  لأن 
يف  وخا�صة  رئي�صية،  �صيا�صية 
جنوب ك�صمري، وقد ناأت بنف�صها 
ومع  عقود،  منذ  الت�صدد  عن 
ذلك، اإذا ا�صتمر احلظر ، فاإنها 
كما  اآخر  ا�صم  حتت  �صتعمل 
حممود  وحذر  املا�صي  يف  كان 
على  املفرو�ص  احلظر  اأن  من 
"اجلماعة  مثل  �صيا�صي  حزب 
الإ�صالمية" �صيكون �صارا للهند 
نف�صها، وقال: "اإذا مل يكن هناك 
وخا�صة  لل�صعب،  �صيا�صي  منفذ 
اأكرث  �صيكونون  فاإنهم  ال�صباب، 

مياًل اإىل الت�صدد".
وتاأ�ص�صت "اجلماعة الإ�صالمية" 

وتختلف   1942 عام  ك�صمري  يف 
"اجلماعة  عن  كبري  ب�صكل 
الإ�صالمية" يف الهند، و"اجلماعة 
من  باك�صتان  يف  الإ�صالمية" 

حيث توجهها واأيديولوجيتها.
و1987،   1965 عامي  وبني 
�صاركت اجلماعة يف النتخابات 
عام  ويف  بك�صمري.  املختلفة 
1990، فور اندلع التمرد امل�صلح 
"جامو  يف  الهندي  احلكم  �صد 
املجموعة  ان�صمت  وك�صمري"، 
اإىل "املقاومة"،وكانت اجلماعة، 
التي يعتقد اأنها اجلناح ال�صيا�صي 
املجاهدين"  "حزب  حلركة 
عن  بنف�صها  ناأت  املت�صددة، 
احلركة يف عام 1997، ومت حظر 
اجلماعة لأول مرة يف عام 1975 
هي  وهذه   ،1990 عام  يف  ثم 
املرة الثالثة التي يتم فيها حظر 

املنظمة.
ك�صمري"،  "جامو  ا�صم  ويطلق 
ل�صيطرة  اخلا�صع  اجلزء  على 
مقاومة  جماعات  وي�صم  الهند، 
تكافح منذ 1989، �صد ما تعتربه 
ملناطقها،  هنديا"  "احتالل 
بال�صتقالل  �صكانه  ويطالب 
اإىل  والن�صمام  الهند،  عن 
باك�صتان، منذ ا�صتقالل البلدين 
 ،1947 عام  بريطانيا  عن 
واقت�صامهما الإقليم ذي الغالبية 
امل�صلمة، ويف اإطار ال�رساع على 
ك�صمري، خا�صت باك�صتان والهند 
و1965   1948 اأعوام  حروب   3
و1971، ما اأ�صفر عن مقتل نحو 
الطرفني  من  �صخ�ص  األف   70
 100 من  اأكرث  ُقتل   ،1989 ومنذ 
اأكرث  وتعر�صت  ك�صمريي،  األف 
اآلف امراأة لالغت�صاب،  من 10 
من  للهند  اخلا�صع  ال�صطر  يف 
الإقليم، بح�صب جهات حقوقية، 
مقاومة  اأعمال  ا�صتمرار  مع 
جماعات  قبل  من  م�صلحة 

اإ�صالمية ووطنية.

يف ظل هدوء حمتمل يف حدة التوترات بني الهند وباك�ستان اإثر اإطالق الأخرية �سراح طيار اأ�سرته 
عقب اإ�سقاط طائرة هندية، اأ�سدرت نيودلهي قرارين مثريين للجدل، اخلمي�س، اأثارا املخاوف يف 
باك�ستان. مع  عليه  "ك�سمري" املتنازع  اإقليم  من  الهند  ل�سيطرة  ال�سطر اخلا�سع  وك�سمري"؛  "جامو 

الهند

م.�س

قراران مثريان للجدل ي�ؤججان خماوف الك�شمرييني 
نائب اإيراين

�سحيفة

وزير اخلارجية حممد ج�اد 
ظريف يخ�شع للرقابة والتن�شت

داع�ش ال يزال ن�شطا وي�ا�شل 
بثه االإعالمي يف االإنرتنت

الأمن  جلنة  ع�صو  اعترب 
وال�صيا�صة اخلارجية يف الربملان 
اأن  رحيمي،  ر�صا  علي  الإيراين 
حممد  الإيراين  اخلارجية  وزير 
للرقابة  يخ�صع  ظريف  جواد 
النائب  تاأكيد  وجاء  والتن�صت، 
معر�ص  يف  هذا،  الإيراين 
فحوى  ت�رسيب  على  تعليقه 
ظريف  بها  بعث  التي  الر�صالة 
اإىل الرئي�ص ح�صن روحاين طالبا 
زيارة  مع  تزامنا  ال�صتقالة  منه 
ب�صار  ال�صوري  الرئي�ص  بها  قام 
الأ�صد اإىل طهران واأ�صيع حينها 
ظريف  مع  التن�صيق  يتم  مل  اأنه 

ب�صاأنها.
"تويرت":  على  رحيمي  وكتب 
اأن  يعلم  ظريف  "الدكتور 
ومت  خمرتق  الإلكرتوين  بريده 
ا�صتقالته  ر�صالة  على  التن�صت 
اجلمهورية  لرئي�ص  بعثها  التي 
لكنه  مواقع،  عدة  يف  ون�رسها 
على  اعتاد  لأنه  �صيئا  يقول  ل 
هاما.  اأمرا  ذلك  يعترب  ول  ذلك 
جلنة  ع�صو  رحيمي  ر�صا  علي 
اخلارجية  وال�صيا�صة  الأمن 
ينتمي  الربملان"،رحيمي  يف 
الربملان  يف  الإ�صالحيني  لكتلة 
مكتبه  يف  ظريف  التقوا  الذين 

وا�صتمعوا لأ�صباب ا�صتقالته.
قد  اإيران"،  "جاده  موقع  وكان 
يف  وردت  اإنها  قال  فقرة  ن�رس 
ن�ص ا�صتقالة ظريف اإىل رئا�صة 
تهمي�ص  اإىل  ت�صري  اجلمهورية، 
املتعمد  الإيرانية  ال�صلطات 
لوزير اخلارجية يف كل ما يتعلق 
فيها:  "لو  وجاء  الأ�صد،  بزيارة 
كانت  الأ�صد  زيارة  اأن  افرت�صنا 
فقد  لكم،  بالن�صبة  مفاجئة 
حترتموا  اأن  با�صتطاعتكم  كان 
اخلارجية  وزارة  من�صب 
مكتبي  بب�صاطة...  وتخربوين 
خم�ص  الرئا�صة  ق�رس  عن  يبعد 

دقائق ل اأكرث".
قا�صمي  بهرام  حينها  وقال 
اإن  اخلارجية  با�صم  املتحدث 
الن�ص املنت�رس منقو�ص وتعر�ص 
ظريف  الوزير  وكان  للتالعب، 
من�صبه  من  ا�صتقالته  قدم  قد 
اإنها جاءت فقط  موؤخرا، قائال 
للدفاع عن مكانة وموقع الوزارة 
وعن  اخلارجية  العالقات  يف 
اإل  الإيرانية  القومية  امل�صالح 
اأن الرئي�ص روحاين، رف�ص قبول 
ا�صتقالة ظريف معلال ذلك باأنها 
العليا  امل�صالح  مع  تتعار�ص 

للبالد.

ذكرت �صحيفة "الوطن" ال�صورية 
داع�ص  تنظيم  كون  رغم  اأنه 
املنتهي  حكم  يف  بات  الإرهابي 
يف �صوريا والعراق، اإل اأنه ل يزال 
له يف  متعددة  مواقع  ين�صط عرب 

الإنرتنت.
ونقلت "الوطن" عن العميد تركي 
دم�صق  مركز  يف  الباحث  احل�صن 
"مداد"،  والدرا�صات  لالأبحاث 
كبنية  انتهى  داع�ص  "تنظيم  اأن 
كما  ينته،  اأمنيا مل  لكنه  ع�صكرية 
يف  حم�صورا  لي�ص  التنظيم  اأن 
اأ�صبح تنظيما  بل  والعراق  �صوريا 
عامليا وبقاياه ل تزال موجودة يف 
"ل  املذكورين"واأ�صاف:  البلدين 
ميكن القول اإن مواقعه الإعالمية 
موحدة،  لقيادة  تخ�صع  تزال  ل 
ل�صيما واأن هيكلية التنظيم ل تقوم 
على اأ�صا�ص القيادة املبا�رسة، بل 
والعمل  الولء،  فكرة  على  قائمة 
اأي  من  يتم  اأن  ميكن  مل�صلحته 
اأن  اإىل  احل�صن  ،واأ�صار  مكان" 
داع�ص فتح زهاء 90 األف ح�صاب 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

خالل خم�ص �صنوات.
�صنوات  عدة  قبل  اإن�صائه  ومنذ 
�صبكة  على  التنظيم  اعتمد 
ميتلك  اإذ  اأخباره،  لنقل  الإنرتنت 
العديد من احل�صابات على �صبكات 
من  وعددا  الجتماعي  التوا�صل 
الإنرتنت  �صبكة  على  املواقع 
الإ�صالم"  �صموخ  "�صبكة  منها 

و"منتدى العت�صام" و"ال�صحاب" 
التنظيم  اأ�صدر  كما  و"املالحم"، 
العربية  باللغتني  "دابق"  جملة 
والإجنليزية، وبن�صختني اإلكرتونية 
"رومية"  وجملة  ورقية،  واأخرى 

الإلكرتونية وغريها...
التنظيم ل  اأن  اإىل  واأ�صار احل�صن 
يزال موجودا يف ليبيا واأفغان�صتان 
ب�صكل  واأوروبا  وم�رس،  والأردن 
اأوروبا  اإىل  عاد  اإذ  جمموعات 
خالل الأ�صهر املا�صية نحو 8500 

داع�صي.
الإعالم  كلية  عميد  اعترب  بدوره 
العمر،  يف جامعة دم�صق، حممد 
لداع�ص  امل�صّغلة  الدول  اأن 
اأخرى  اأماكن  اإىل  بنقله  قامت 
باأي  تفعيله  تعيد  وقد  العامل،  يف 
ال�رسوري  فمن  هنا  ومن  حلظة 
اأدوات  على  احلفاظ  لها  بالن�صبة 
التنظيم الإعالمية ليبقى موجودا 
تكون  ثم  ومن  النا�ص،  اأذهان  يف 
موجودة  الإعالمية  الأدوات  تلك 
التنظيم،  تفعيل  اأعيد  حال  يف 
قادرة  اأمريكا  اأن  العمر  واأكد 
كونها  الإعالمي  بثه  اإيقاف  على 
العامل،  يف  بالإنرتنت  املتحكم 
يثبت  بذلك  وا�صنطن  قيام  وعدم 
اأنها هي من حتاول احلفاظ على 

اإعالم التنظيم.
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�سيناريوهات الهاوية:

ماذا لو �سهد النظام الدويّل 
حرًبا عاملية ثالثة؟

على الرغم من اأن احتمالية تفجر حرب عاملية جديدة قد تبدو م�ستبعدة وفًقا حل�سابات املنطق 
والر�سادة التي يعتمد عليها التيار ال�سائد يف التحليالت ال�سيا�سية؛ اإل اأن تتبع ن�ساأة امل�سطلح ذاته 
تك�سف عن اأن هاج�س احلرب مل يغْب يوًما عن اإدراك �سناع القرار والنخب يف الدول الغربية، اإذ 

يرجع اإطالقه اإىل جملة »التامي« يف عام 1941 يف خ�سم احلرب العاملية الثانية لو�سف اأحد التطورات 
الرئي�سية يف جمريات احلرب، ثم اأ�سبحت كلمة »احلرب العاملية الثالثة« �سائعة ال�ستخدام لو�سف 

مواجهات ع�سكرية ممتدة تخو�سها القوى الكربى، مثل: احلرب الباردة، اأو احلرب الدولية على 
الإرهاب بعد اأحداث 11 �سبتمرب. وعلى الرغم من ذلك، يظل حتقق �سيناريو احلرب العاملية وفًقا 
ملعايري وتطورات احلربني ال�سابقتني اأمًرا �سديد التعقيد يرتبط ب�سياقات وتناق�سات ا�ستثنائية 

تتجاوز الواقع املعتاد للتفاعالت الدولية. 

حممد عبد اهلل يون�س/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

ملاذا »احلروب الكربى«؟

تزامن مع الحتفال مبئوية احلرب العاملية الأوىل يف 
ت�ساوؤلت  املحللني  من  العديد  طرح   ،2018 نوفمرب 
اإخفاق  واأ�سباب  العاملية،  احلرب  تفجر  دوافع  حول 
ن�سوب  منع  يف  الدولية  والرتتيبات  املوؤ�س�سات 
الإطار،  هذا  ويف  النطاق.  عاملية  املواجهات 
تك�سف مراجعة التنظري للحربني العامليتني عن عدة 
يتمثل  العاملية،  احلرب  احتمالية  من  تزيد  �سياقات 

اأهمها فيما يلي:

)Rouge Actors( سعود الفواعل املارقة�

تفرت�ض الواقعية اجلديدة اأن ال�سطراب يف النظام 
هذا  ويف  القوة.  توزيع  يف  بالتغري  يرتبط  الدويل 
ال�سدد، يُعد وجود دول قوية غري را�سية عن الو�سع 
-وفًقا  الدويل  للنظام   )Status Qou( الراهن 
القدرات املادية ما يعزز  لأورجان�سكي- متتلك من 
الت�سورات لدى قيادتها باإمكانية فر�ض واقع عاملي 
التقليدية ملنع  جديد يف مقابل �سعي القوى الكربى 
تغيري  من   )Challenger( املتحدية  القوة  هذه 
توازن القوى، وهو ما يوؤدي -وفًقا لروبرت جلنب- اإىل 
تفجر »حروب الهيمنة« )Hegemonic Wars( يف 

النظام الدويل.
واإمنا  الدول،  على  املارقة«  »الفواعل  تقت�رص  ول 
القومية  والنخب  ال�سيا�سيني،  القادة  ا  اأي�سً ت�سمُل 
املتطرفة التي ت�سعى ل�ستعادة مكانة الدولة، اأو رد 
العتبار بعد هزمية تاريخية، على غرار �سعي »هتلر« 
اإقرارها  مت  التي  فر�ساي  معاهدة  لإنهاء  والنازيني 
بعد  الوطنية  للكرامة  اإذلًل  واعتربوها   ،1919 عام 
فئة  ت�سمل  كما  الأوىل.  العاملية  احلرب  الهزمية يف 
الفواعل املارقة بع�ض اجلماعات القومية والعرقية، 
»اليد  تنظيم  دور  مثل  الدول،  غري  من  والفاعلني 
ال�سوداء« الع�سكري ال�رصبي يف تاأجيج ال�سطرابات 
يف البلقان، والتي و�سلت اأوجها عقب اغتيال ال�رصبي 
لويل  القومي(  للتيار  )املنتمي  برين�سيب«  »جافريلو 
الأر�سيدوق  املجرية  النم�ساوية  الإمرباطورية  عهد 

»فرانز فرديناند« يف 1914. 

تزايد »ا�سطراب التحالفات«: 

حالة  الدولية يف  احلروب  تفجر  احتمالت  تت�ساعد 
وجود نظام دويل متعدد الأقطاب يغلب عليه التقارب 
اأو التماثل يف القدرات بني القوى الدولية الكربى، وهو 

التحالفات بهدف  الطلب على  اإىل ت�ساعد  يوؤدي  ما 
املثال،  �سبيل  فعلى  ل�ساحلها.  القوى  توازن  ح�سم 
بالقارة  واملتغرية  املعقدة  التحالفات  �سبكة  ت�سببت 
القرن  ومطلع  ع�رص  التا�سع  القرن  خالل  الأوروبية 
الأوروبية  القوى  بني  التحفز  من  حالة  يف  الع�رصين 
وينطبق  القوى.  توازن  اختالل  من  املخاوف  ب�سبب 
الأمر ذاته على احلرب العاملية الثانية التي �سهدت 
الع�سكرية،  التحالفات  بني  ال�ستقطاب  من  مزيًدا 
عقب  احلرب  لتفجر  مهياأة  ال�سياقات  جعل  مما 
الحتالل الأملاين لبولندا يف عام 1939. ول ينف�سل 
ذلك عن �سباقات الت�سلح التي تزيد من التحفز لدى 
للقوة  واللجوء  الإقليمية،  ال�رصاعات  لع�سكرة  الدول 

الع�سكرية.

�سراعات ال�ستعمار والتو�سع: 

تركز بع�ض التف�سريات لتفجر احلروب العاملية على 
ال�رصاعات ال�ستعمارية بني القوى الكربى واجتاهات 
التو�سع اخلارجي باعتبارها �سمن امل�سببات الرئي�سية 
يف  لينني«  »فالدميري  اأ�سار  فقد  العاملية.  للحروب 
كتابه »الإمربيالية اأعلى مراحل الراأ�سمالية« ال�سادر 
يف عام 1917م، اإىل اأن احلرب العاملية الأوىل ترجع 
اإىل ال�رصاع ال�ستعماري بني الدول الراأ�سمالية التي 
املال  وراأ�ض  الكربى،  الحتكارات  بها  تتحكم  باتت 
الأموال،  روؤو�ض  لت�سدير  احلاجة  وتزايد  ال�سناعي، 
م�سالح  بني  لل�سدام  اأدى  ما  وهو  عاملًيّا،  والتو�سع 

القوى الكربى ومن ثّم تفجرت احلرب.
بالنزعات  ارتبطت  فقد  الثانية  العاملية  احلرب  اأما 
اإيطاليا  �سعت  حيث  الأوروبية،  للقوى  التو�سعية 
الإمرباطورية  بناء  لإعادة  »مو�سوليني«  حكم  خالل 
باحتالل  وقامت  املتو�سط،  البحر  حول  الرومانية 
النازية  التيارات  وتطلعت  واإثيوبيا.  واليونان  األبانيا 
احلق  اأ�سموه  ما  وا�ستعادة  العظمى«،  »اأملانيا  لبناء 
التي  بالأملانية  الناطقة  الأقاليم  بع�ض  التاريخي يف 
مثل  الأوىل،  العاملية  احلرب  خالل  منها  نزعت 
الألزا�ض واللورين، كما �سعت ل�سم النم�سا، واحتالل 
على  تتو�سع  اأن  قبل  وبولندا  ت�سيكو�سلوفاكيا  من  كل 
وينطبق  تفجر احلرب.  بعد  الأوروبية  القارة  امتداد 
اإقليم  للتمدد يف  �سعت  التي  اليابان  على  ذاته  الأمر 
�سبه  احتالل  بعد  وذلك  ال�سني،  واحتالل  من�سوريا، 

اجلزيرة الكورية يف عام 1910.

هيمنة التطرف القومي: 

لتفجر  الدافعة  العوامل  من  القومي  التطرف  يعد 
ال�رصاعات ب�سفة عامة، اإذ تهيمن على �سناع القرار 
مكانة  دولهم  ا�ستحقاق  حول  روؤى  احلاكمة  والنخب 

الإمرباطوريات  اإحياء  واإعادة  تاريخها،  مع  تتنا�سب 
لدعم  ال�سعوب  حل�سد  يدفعهم  ما  وهو  العظمى، 
العداء  قيم  تنامي  ظل  يف  التو�سعية،  امل�رصوعات 
الأخرى  والأقليات  القوميات  وا�سطهاد  لالآخر، 
ال�سائدة  والثقافة  الدولة  �سيا�سة  على  تهيمن  والتي 

باملجتمعات.
 وتتزايد حدة التطرف القومي مع »ع�سكرة القومية« 
على   )Militarism( الع�سكري  الطابع  هيمنة  عرب 
الدولة واملجتمع، ليتحول بناء القوة الع�سكرية غاية 
الدولة لإنتاج  يف حد ذاته، ويتم ت�سخري كافة موارد 
وت�سكيل جيو�ض  الع�سكرية،  القدرات  وبناء  الأ�سلحة 
ما  وهو  اجلوار،  دول  اجتياح  على  قادرة  �سخمة 
�سهدته اأملانيا واإيطاليا واليابان قبيل احلرب العاملية 

الثانية.

�سيناريوهات »احلرب الثالثة«

يف  لال�سطراب  الدافعة  ال�سياقات  توافر  يعني  ل 
ي�سبح  العاملية  احلرب  تفجر  اأن  الدويل  النظام 
حتمًيّا، فقد ت�ستمر حالة الحتقان والرتقب لفرتات 
ممتدة دون اأن يوؤدي ذلك اإىل ن�سوب حرب بني القوى 
الكربى، وقد جتد الأخرية م�سارات بديلة ت�ستعي�ض 
مثل  املبا�رصة،  الع�سكرية  املواجهات  عن  بها 
يف  حلفائها  بني   »Proxy War بالوكالة  »احلروب 

اأقاليم العامل املختلفة، مثل فرتة احلرب الباردة. 
ع�سكرية  مواجهة  حدوث  ال�سيناريو  هذا  يت�سمن 
مبا�رصة بني القوى الكربى )مثل: الوليات املتحدة، 
يف  حاد  تعار�ض  حدوث  ب�سبب  ورو�سيا(،  وال�سني، 
كيانات  ووحدة  البقاء  تهديدات  وت�ساعد  امل�سالح، 
ليو«  »كيوان  ترى  املثال،  �سبيل  فعلى  الدول.  هذه 
)اخلبرية القت�سادية( يف مقالها املعنون: »من الأزمة 
واملن�سور  الثالثة«،  العاملية  احلرب  اإىل  القت�سادية 
على موقع »بروجيت �سيندكيت« يف نوفمرب 2018، اأن 
الأزمات القت�سادية الداخلية احلادة قد تدفع بع�ض 
لت�ستيت  خارجية  ع�سكرية  مواجهات  خلو�ض  الدول 

انتباه الداخل عن تردي الأو�ساع القت�سادية.
القت�سادية  احلروب  باأن  اآخرون  يجادل  بينما 
ت�سدير  على  حظر  فر�ض  تت�سمن  التي  ال�ساغطة 
تفجر  اإىل  توؤدي  قد  معينة،  دول  اإىل  اأ�سا�سية  �سلع 
مواجهات ع�سكرية، على غرار ت�سبب حظر ت�سدير 
بريل  ميناء  قيامها مبهاجمة  اليابان يف  اإىل  البرتول 
احلرب  خالل   1941 يف  املتحدة  بالوليات  هابر 
العاملية الثانية. ويظّل هذا ال�سيناريو م�ستبعًدا يف ظل 
تزايد تعقيد القت�ساد الدويل، وعدم جتاوز احلروب 
بني  عليها  التوافق  يتم  حمراء  خلطوط  التجارية 
املواجهات  النزلق يف  كوابح ملنع  وتطوير  الدول، 
املبا�رص  لالت�سال  وقنوات  املبا�رصة  الع�سكرية 
خلف�ض حدة التوترات بناء على خربة احلرب الباردة 
ال�سابق  ال�سوفيتي  والحتاد  املتحدة  الوليات  بني 
عن  ف�ساًل  بينهما،  فيما  نووية  حرب  تفجر  منع  يف 
قيود الر�سادة والعقالنية التي متنع اللجوء للمواجهة 

الع�سكرية ال�ساملة واملبا�رصة بني القوى الكربى.

�سيناريو »التمرد الكوري«

دون  مارقة«  »دولة  قيام  يف  ال�سيناريو  هذا  يتمثل 
ع�سكرية  مواجهة  بتفجري  الكربى  القوى  م�ستوى 
ا�ستخدامها  عرب  حم�سوبة  غري  ب�سورة  عاملية 
ال�سالح النووي يف مهاجمة دولة كربى اأو دولة حليفة 
من  العديد  طرح  ال�سدد،  هذا  ويف  كربى.  لدولة 
املفاو�سات  ُقبيل  تخيلية،  �سيناريوهات  املحللني 
اّتبعها  التي  املهادنة  و�سيا�سة  الكورية-الأمريكية 
قيام  لحتمالت  اأون«،  جوجن  »كيم  الكوري  الزعيم 
اأو  املتحدة  الوليات  مبهاجمة  ال�سمالية  كوريا 

كوريا اجلنوبية اأو اليابان، اأو اأي من حلفاء الوليات 
النووي،  بال�سالح  الآ�سيوية،  القارة  يف  املتحدة 
على  ال�سني  تفر�سها  التي  القيود  على  ومتردها 
اإجراءات  اتخاذ  من  ملنعها  العدوانية  �سيا�ساتها 
غري حم�سوبة على امل�ستوى الدويل، مما يت�سبب يف 
»تورط« ال�سني والوليات املتحدة والدول الآ�سيوية 
عاملية.  حلرب  �رصيًعا  تتطور  ع�سكرية  مواجهة  يف 
ويظل هذا ال�سيناريو م�ستبعًدا يف ظل �سيطرة ال�سني 
ور�سدها  و�سيا�سًيّا،  اقت�سادًيّا  الكوري  النظام  على 
وقدرتها  �سيا�سات غري حم�سوبة،  لتباع  اأي حماولة 
على التدخل ا�ستباقًيّا ملنع هذا ال�سيناريو املفرت�ض، 
ف�ساًل عن تف�سيل »كيم جوجن اأون« ل�سيا�سة املهادنة 
خلف�ض حدة ال�سغوط الدولية على كوريا ال�سمالية. 

�سيناريو »الإرهاب النووي«: 

الإقليمية  والقوى  الدول  من  كبري  عدد  اجتاه  اأدى 
احتمالت  ت�ساعد  اإىل  النووي  ال�سالح  لمتالك 
واحتمالية  النووي،  ال�سالح  على  ال�سيطرة  فقدان 
الدول،  توظيفه من جانب فاعلني م�سلحني من غري 
م�سالح  مهاجمة  يف  الإرهابية،  اجلماعات  خا�سة 
بع�ض الدول الكربى. ويف هذا ال�سدد، يوؤكد »بنيوت 
الأمن  درا�سات  )الأ�ستاذ املتخ�س�ض يف  بلوبديا�ض« 
�رصورة  على  بباري�ض(  ال�سيا�سية  الدرا�سات  مبعهد 
ال�سيطرة  على  القدرة  يف  الزائدة  الثقة  مراجعة 
الرت�سانات  واأمان  النووية،  املواد  تداول  على 
النووية، واإحكام ال�سيطرة الدولية على تداول املواد 
الباك�ستاين  قادها  التي  التهريب  ف�سبكة  النووية، 
»عبدالقدير خان«، والتي اأ�سهمت يف انتقال القدرات 
وليبيا  ال�سمالية  كوريا  من  لكٍلّ  النووية  والتكنولوجيا 
الأ�سلحة  انتقال  تهديدات  على  دلياًل  تُعد  واإيران، 
النووية لفاعلني من غري الدول، وبناء ما يطلق عليه 

»�سالح نووي بدائي«. 

�سيناريو »احلرب غري املق�سودة«: 

اأخطر  من  اخلاطئة  واحل�سابات  الإدراك  �سوء  يُعد 
�سيناريوهات تفجر احلروب العاملية، اإذ يرى »بنيوت 
والحتاد  املتحدة  الوليات  جتنب  اأن  بلوبديا�ض« 
ال�سواريخ  اأزمة  خالل  مبا�رصة  ملواجهة  ال�سوفيتي 
الكوبية عام 1962 مل يكن نتاج ح�سن تدبري القيادات 
ال�سيا�سية يف الدولتني، بقدر كونه نتاج عامل ال�سدفة 
املواجهة  يحفز  عار�ض  حادث  وقوع  منع  الذي 

الع�سكرية.
والتقديرات  اخلاطئة  احل�سابات  بع�ض  تت�سبب  وقد 
غري الدقيقة لدى القيادات امليدانية يف تفجر حرب 
جودمان«  »مايكل  وي�ست�سهد  الدولية،  القوى  بني 
)اأ�ستاذ ال�ستخبارات وال�سئون الدولية بجامعة »كينجز 
كوليدج« يف لندن( باإمكانية تفجر حرب عاملية اإذا ما 
قرر »فا�سيلي اآرخيبوف« قائد الغوا�سة ال�سوفيتية يف 
ال�سفن احلربية  النووية �سد  اأٍيّ من الأ�سلحة  توجيه 
الأمريكية خالل اأزمة ال�سواريخ الكوبية. وعلى الرغم 
من اأن ح�سابات الردع قد حتّجم مثل هذه التطورات، 
اإل اأن حالة التحفز والرتقب وال�ستقطاب قد توؤدي 
لتزايد فر�ض حدوث احل�سابات اخلاطئة، على الأقل 

على م�ستوى القيادات امليدانية.

مرحلة »ما بعد احلرب«: 

الثالثة«  العاملية  »احلرب  �سيناريوهات  ت�ستند 
الدولية  ال�سياقات  تتوافر يف  ل  افرتا�سية  ملعطيات 
اأن  اإل  حدوثها،  ل�ستبعاد  يدفع  ما  وهو  الراهنة، 
باعتبارها  امل�ستبعدة  الحتمالت  هذه  مع  التعامل 
يكون املدخل  قد   )Black Swans( اأ�سود«  »بجًعا 

الأكرث مالءمًة لطرح �سوؤال: ماذا لو ن�سبت فعاًل حرب 
عاملية ثالثة؟. 

مراجعة خربات  من  ال�سوؤال  هذا  على  الإجابة  تبداأ 
عاملية  ترتيبات  من  تبعها  وما  العاملية  احلروب 
فر�ستها الأطراف املنت�رصة، اإذ تت�سدع اأركان النظام 
»نظام عاملي  ويت�سكل  على احلرب،  ال�سابق  الدويل 
جديد« يَكتب قواعده ويقوم ببناء موؤ�س�ساته الرئي�سية 
املنت�رصون يف احلرب، مبا ي�سمن حتقيقهم مكا�سب 

مبا�رصة، وا�ستدامة الهيمنة على النظام الدويل.
ويف املقابل، تتفاوت روؤى الأطراف املنت�رصة لنظام 
التوافق  عوامل  على  بناء  احلرب  بعد  ما  وترتيبات 
املرتبة  والأيديولوجي يف  اأوًل  امل�سلحي  التنافر  اأو 
الثانية، ومدى التماثل اأو التفاوت يف توزيع القوة فيما 
حتالف  انت�سار  حالة  يف  املثال،  �سبيل  فعلى  بينها. 
القوى  لقياداتها عدد من  يخ�سع  مهيمنة  قوة  تقوده 
املهيمنة  القوة  فاإن  الناتو-  حلف  -مثل  املتو�سطة 
تنفرد برتتيب واقع النظام اجلديد، وتختلف الأو�ساع 
ب�سورة جذرية يف حالة وجود حتالف بني قوى كربى 
متماثلة اأو متقاربة يف القوة، مثل حتالف املنت�رصين 
�رصاًعا  ت�سمن  الذي  الثانية  العاملية  احلرب  يف 
الغربية  الدول  وكتلة  ال�سوفيتي  الحتاد  بني  �سمنًيّا 

بقيادة الوليات املتحدة.
يف  احلرب  بعد  ما  ملرحلة  الثالث  البُعد  ويتمثل 
»ت�سويات ال�سالم«، والتعامل مع الأطراف املهزومة 
الأكرث  الإجراءات  فاإن  الإطار،  يف احلرب. ويف هذا 
لقادة احلرب،  الدولية  املحاكمات  تتمثل يف  �سيوًعا 
لأقاليم هذه  والحتالل  ال�ست�سالم،  وفر�ض �رصوط 
القوى  بني  وتقا�سمها  اأقاليمها  ا�ستقطاع  اأو  الدول 
املنت�رصة، وت�سفية القدرات الع�سكرية والقت�سادية 
لهذه الأطراف، وفر�ض و�ساية دولية عليها، وهو ما 
يتوقف على روؤى الدول املنت�رصة التي ترتاوح ما بني 
ت�سويات  غرار  على  والتعوي�سات  النتقام  �سيا�سات 
الحتواء  اأو  الأوىل،  العاملية  احلرب  بعد  فر�ساي 
للمجتمع  املهزومة  الأطراف  ل�سم  التاأهيل  واإعادة 
والع�سكرة  ال�رصاع  اجتاهات  حتييد  بعد  الدويل 
الوليات  اّتبعته  الذي  النهج  وهو  وثقافًيّا،  �سيا�سًيّا 

املتحدة خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية.
البناء«  »اإعادة  يف  فيتمثل  الرابع  البعد  اأما 
ومواجهة حالة الدمار والنهيار التي ت�سببت فيها 
موؤ�س�سات  هيكلة  باإعادة  يت�سل  ما  وهو  احلرب، 
ال�ستقرار  العاملي ل�ستعادة  القت�سادي  النظام 
�سخمة  م�رصوعات  و�سياغة  والنمو  القت�سادي 
املنت�رصة  الدول  برعايتها  تقوم  الإعمار  لإعادة 
الأقل تاأثًرا باحلرب، خا�سة يف اإطار التحالفات 
ما  بناء  لإعادة  »مار�سال«  م�رصوع  مثل  الدولية، 
»اإعادة  تعرث  ويت�سبب  اأوروبا،  يف  احلرب  دمرته 
وعدم  ال�سطراب  حالة  ا�ستمرار  يف  البناء« 
جديد،  نظام  تاأ�سي�ض  تعوق  التي  ال�ستقرار 
املجتمعات  وحتفيز  احلرب،  مرحلة  وجتاوز 

والدول على قبول ال�سالم.
ح�سابات  يف  اخلام�ض  البعد  يتمثل  واأخرًيا، 
قد  الذي  الدويل  ال�رصاع  اأو  القادمة«  »احلرب 
ما  وهو  العاملية،  احلرب  نهاية  عقب  يتفجر 
اإعادة  لفرتا�ض  البديل  امل�سار  اعتباره  ميكن 
بناء النظام الدويل، والتو�سل اإىل معادلة لتحقيق 
ال�سالم وال�ستقرار، فحالة الفو�سى وال�سطراب 
احلاكمة  ال�سمة  هي  تكون  قد  اليقني  وانعدام 
اإىل  اأقرب  يجعلها  مما  احلرب،  بعد  ما  ملرحلة 
انتهت وحرب  مرحلة بينية فا�سلة ما بني حرب 
قادمة مل تكتمل اأركانها بعد ب�سبب اختالل توازن 
الأطراف  م�سالح  بني  التام  والتعار�ض  القوى 
من  املهزومة  الأطراف  متكن  اأو  املنت�رصة، 
النتقامي  والرد  الع�سكرية  قدراتها  بناء  اإعادة 

w .على ت�سويات احلرب ال�سابقة



ال�شعبية الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 

اجللفة ق�شاء  جمل�س 
اجللفة حمكمة 

حجــــــــــــــــر
اال�شرة                                             �شوؤون  ق�شم 
0021/19 بتاريخ:  رقم اجلدول:04436/18 فهر�س رقم: 

 25/02/2019
االأ�شرة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 

ح�شوريا ابتدائيا  علنيا 
اإعادة ال�شري يف الدعوى �شكال يف ال�شكل: قبول 

ال�شادر عن حمكمة احلال  اإفراغا للحكم  يف املو�شوع: 
 ،3205/18 بتاريخ:05/11/2018 حتت رقم الفهر�س 
اعتماد تقرير خربة اخلبري جرو مربوك املودع لدى 

االإيداع  حتت  بتاريخ:09/12/2018  املحكمة  �شبط  اأمانة 
�شده  املرجع  على  باحلجر  احلكم  وبالنتيجة   ،323/18

19/12/1990 باجللفة ابن  دره اأحمد املولود بتاريخ 
علي وزلوف امباركة، وتعيني املرجع والده درة علي 

جميع  اأمام  ومتثيله  �شوؤونه،  وتلي  لرعايته،  عليه  مقدما 
اأو  التقدمي،  الهيئات واالأ�شخا�س، وذلك اىل غاية �شقوط 

اأو اأمر خمالف. �شدور حكم 
بلوح  بن�شر هذا احلكم وتعليق ن�شخة منه  مع االمر 

�شده  املرجع  م�شكن  بلدية  ومبقر  باملحكمة  االإعالنات 
والتاأثري به على هام�س عقد ميالده وذلك ب�شعي من 

العامة. النيابة 
الق�شائية. امل�شاريف  املرجعة  حتميل 

بهذا �شدر هذا احلكم واأف�شح به جهارا يف اليوم وال�شهر 
اأ�شل هذا احلكم من  اأعاله، واأم�شي  وال�شنة املذكورين 

ال�شبط.  واأمني  الرئي�س  نحن  طرفنا 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
با�شم ال�شعب اجلزائري

حكم
جمل�س ق�شاء اجلزائر

حمكمة باب الوادي 
الق�شم  �شوؤون االأ�شرة

باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة باب الوادي
بتاريخ اخلام�س و الع�شرون من �شهر فيفري �شنة األفني و ت�شعة ع�شر 

برئا�شة ال�شيد)ة( : موالي وهيبة   قا�شي 
و مب�شاعدة ال�شيد)ة( : بلع�شل مراد     اأمني �شبط 

و بح�شور ال�شيد )ة( : بوزرار نبيلة    وكيل اجلمهورية  
�شدر احلكم االتي بيانه

بني ال�شيد)ة( :
- 1( �شوادقية احمد                                  مرجع             حا�شر

العنوان : 22 دربوز لوين اأرزقي الق�شبة  
املبا�شر للخ�شومة بنف�شه 

�شد /
حا�شر  �شده                   -01�شوادقية فتيحة                                   مرجع 

العنوان : 22 دربوز لوين اأرزقي الق�شبة 
املبا�شر للخ�شومة  بنف�شه 

حا�شر  حا�شر        النيابة                                               -)2
ولهده االأ�شباب

- حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون االأ�شرة علنيا ابتدائيا ح�شوريا :
- يف ال�شكل : قبول رجوع  الدعوى بعد اخلربة 

يف املو�شوع :  اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 12 /11 /2018 
حتت رقم 03209/18 و اعتماد تقرير اخلربة املودع لدى اأمانة �شبط املحكمة 

بتاريخ 10/12/2018 فهر�س 299/18 و املنجز من طرف الدكتور بو�شعيود كمال 
، و بالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �شدها �شوادقية فتيحة املولودة بتاريخ 

االأمر بتعيني  مع  انوجال  فريدة  اأمها  و  اأحمد  باملدية الأبيها   28/09/1999
والدها �شوادقية اأحمد مقدما عليها لرعاية �شوؤونها القانونية و االجتماعية 
و االإدارية و القيام مقامها بكل الت�شرفات القانونية مت�شرفا يف ذلك ت�شرف 

الرجل احلري�س على نف�شه و ماله و مراعيا م�شلحة املحجور عليها ، مع االأمر بن�شر 
منطوق هذا احلكم بجريدة وطنية يومية و حتميل املرجع بامل�شاريف الق�شائية .

بذا �شدر احلكم و اأف�شح به جهرا باجلل�شة العلنية املنعقدة باليوم و ال�شهر و 
ال�شنة و ل�شحته اأم�شاه كل من الرئي�س و اأمينة ال�شبط .

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

 الأ�ضتاذ : حممودي حممد 
حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�ضكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 04/412 ق ا م ا

 بناءا على طب ال�رضكة ذات الأ�ضهم امل�ضماة : "لفارج خر�ضانة اجلزائر" ممثلة من طرف املدير العام  العنوان: الطابق 05 برج رقم 02 املركز 
التجاري باب الزوار اجلزائر   بناءا على املواد 406 , 613,612,اىل 416 من ق.ا.م.ا , بناءا على الن�ضخة التنفيذية للحكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة 
, الق�ضم : التجاري / البحري , بتاريخ : 18/04/30 رقم الفهر�س : 18/03769 رقم اجلدول : 18/00757 املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة  بتاريخ : 
2018/11/28  , بناءا على حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا : 2018/12/19 
 : بتاريخ  املحكمة  اأمام   التعليق  طريق  عن  بالوفاء  التكليف  تبليغ  حم�رض  على  بناءا   RR00056097777   : رقم  حتت  م�ضمنة  ر�ضالة  طريق  عن 
2019/01/03 واأمام  البلدية بتاريخ : 2019/01/03 , بناءا على حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق اأمام املحكمة بتاريخ: 2019/01/03 
العنوان:    SARL INVOLAKE امل�ضماة  مديرها  طرف  من  ممثلة  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات  لل�رضكة  بتاريخ:2019/01/03,  البلدية  وامام   ,
حي 1208 م�ضكن عمارة رقم 01 الطابق الأول عني البنيان اجلزائر, بناءا على المر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ: 2019/02/04 رقم 
الفهر�س:19/431 رقم الرتتيب : 19/00431 املت�ضمن الذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء 
لل�ضند التنفيذي يف جريدة يومية وطنية نبلغ لل�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة ممثلة من طرف مديرها امل�ضماة  SARL INVOLAKE العنوان: 
حي 1208  م�ضكن عمارة رقم 01 الطابق الأول عني البنيان اجلزائر عن طريق الن�رض بجريدة يومية وطنية ال�ضيغة التنفيذية املذكورة اأعاله كما 
نكلفه بالوفاء مقابل و�ضل على الأداء للمبلغ 2.457.481.00 دج قيمة الدين, مبلغ 200.000.00 دج تعوي�س مبلغ 121.724.43 دج احلقوق التنا�ضبية 
للمح�رض الق�ضائي, 23.127.64 دج الر�ضم على القيمة امل�ضافة مبلغ 6.798.00 دج م�ضاريف التفيذ ونبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء من تاريخ 

تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
املح�رض الق�ضائي  

ANEP N°: 1916005327 الو�شط:2019/03/04 الو�شط:2019/03/04الو�شط:2019/03/04

الو�شط:2019/03/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

 الأ�ضتاذ : حممودي حممد 
حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�ضكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 04/412 ق ا م ا

 بناءا على طب ال�ضيد : �ضباطي اأمني ال�ضاكن : 06 دربوز لوين اأرزقي الق�ضبة ولية  اجلزائر بناءا على املواد 406 , 613,612,اىل 416 من ق.ا.م.ا 
, بناءا على ال�ضند التنفيذي للحكم  اجلزائي يف �ضقه املدين ال�ضادر عن حمكمة باب الواد , ق�ضم : اجلنح, بتاريخ : 17/05/08 رقم الفهر�س : 
17/02019 , رقم اجلدول 17/01029 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة بتاريخ : 2017/08/17 بناءا على حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و كذا 
تكليف بالوفاء و ت�ضليم التكليف بالوفاء املحررين بتاريخ :2017/08/24 و املبلغني عن طريق ر�ضالة م�ضمنة الو�ضول مع اإ�ضعار بالو�ضول حتت 
رقم 003704 لل�ضيد : عقلي عبد الباقي حكيم العنوان :حي58 فيال رقم 35 كورني�س عني بنيان اجلزائر, بناءا على حم�رضي تبليغ التكليف بالوفاء 
عن طريق التعليق بلوحة الإعالنات مبقر حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2017/10/10 و بلدية عني البنيان بتاريخ : 2017/10/10 , بناءا على حم�رضي 
تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق بلوحة الإعالنات مبقر حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2017/10/10 و بلدية عني البنيان بتاريخ: 2017/10/10 
, بناءا على الأمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2018/01/22 حتت رقم 2018/301 املت�ضمن الإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ 
الر�ضمي ملح�رض التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية نبلغ ال�ضيد : عقلي عبد الباقي حكيم العنوان : حي 58 فيال رقم 35 كورني�س عني البنيان 
اجلزائر عن طريق الن�رض بجريدة وطنية  بال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله , كما نكلفه بالوفاء مقابل و�ضل على الأداء للمبلغ 1.500.000,00دج 
قيمة ال�ضيك , مبلغ 500.000.00دج تعوي�س , مبلغ 102.000,00دج احلقوق التنا�ضبية للمح�رض الق�ضائي , مبلغ 19.380,00دج الر�ضم على القيمة 
امل�ضافة , مبلغ 6.798,00دج م�ضاريف التنفيذ و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا 

بكافة الطرق القانونية  .

املح�رض الق�ضائي  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة  
حم�رضة ق�ضائية  لدى حمكمة احلرا�س 

 اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها  ب 38 �ضارع بوعمامة  احلرا�س

021.83.36.87 الهاتف   
ن�رض م�ضتخرج قائمة �رضوط البيع طبقا للمادة748  ق.اإ.م.اإ

- نحن  الأ�ضتاذة بلمداين ح�ضينة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة احلرا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب 38 �ضارع بوعمامة  احلرا�س .
- لفائدة/  ال�ضيد اأو�ضعديت كمال , و ال�ضيد اأو�ضعديت توفيق �ضيدعلي  , و ال�ضيد : اأو�ضعديت حكيم و ال�ضيدة بومليل نادية و ال�ضيدة بومليل لمية 

ال�ضاكنون ب : حي باق حممد عمارة 01 مدخل 05 رقم 01 القبة 
ال�ضيدة  اأو�ضعديت و�ضيلة و  ال�ضيدة  الرحمان م�ضطفى و  اأو�ضعديت عبد  ال�ضيد  اأو�ضعديت �ضمري و  ال�ضيد  اأو�ضعديت �ضليحة املولودة بن قا�ضي و  ال�ضيدة  - �ضد / 

اأو�ضعديت ح�ضينة , ال�ضيدة اأو�ضعديت اأمال و ال�ضيدة اأو�ضعديت فايزة .
ال�ضاكنون ب حي مالك بن نبي مقاطعة الطرق الأربعة رقم 13 با�س جراح 

و ال�ضيدة اأو�ضعديت ليلى ال�ضاكنة ب حي باق حممد عمارة 01 مدخل 05 رقم 1 القبة
بعد الطالع على املواد 787 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

-بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة : ح�ضني داي  ’ الق�ضم : العقاري ’ بتاريخ :18/06/04 رقم اجلدول: 18/00764 ’ رقم الفهر�س :18/03422املمهور بال�ضيغة 
التنفيذية ال�ضادرة عن حمكمة : ح�ضني داي .بتاريخ : 18/09/30 حتت رقم : 2018/1588 

-و بناءا على احلكم ال�ضادر عن حمكمة :ح�ضني داي  ,الق�ضم: العقاري ,بتاريخ : 18/12/03 ,رقم اجلدول :18/05175,رقم الفهر�س: 18/05911 املت�ضمن:"...ت�ضحيح 
اخلطاأ الوارد يف ديباجة احلكم..."

بعد اإيداع قائمة �رضوط البيع مبحكمة ح�ضني داي  , بتاريخ 2019/02/25 اإيداع رقم : 2019/06 و املوؤ�رض عليها من طرف ال�ضيد رئي�س املكلف بق�ضايا البيوع العقارية 
و رئي�س اأمناء ال�ضبط لدى حمكمة ح�ضني داي و املتعلقة ببيع عقار اململوك على ال�ضيوع املتمثل يف قطعة اأر�س كائنة بحي مالك بن نبي مقاطة الطرق الأربعة رقم 

13با�س جراح م�ضاحتها 550 مرت حتمل رقم 27 م�ضيد عليها بناية وفق ما هو حمدد باخلربة.
األف و �ضت مائة و خم�ضون دينار جزائري  اأ�ضا�س �ضعر افتتاحي يقدر مببلغ : مائة و احدى ع�رض مليون و �ضت مائة و ت�ضعة و �ضبعون  و ت�ضتقبل املزايدات على 
)111.679.650 دج ( املحدد مبوجب احلكم ال�ضادر عم حمكمة ح�ضني داي الق�ضم العقاري بتاريخ 18/06/04 رقم اجلدول : 18/00764 رقم الفهر�س 18/03422 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة عن حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 18/09/30 حتت رقم 2018/1588
و قد حددت جل�ضة العرتا�ضات املحددة ليوم 2019/03/11 على ال�ضاعة 10:30 �ضباحا مبكتب ال�ضيد الرئي�س املكلف بق�ضايا البيوع العقارية لدى حمكمة ح�ضني 

داي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

 الأ�ضتاذ : حممودي حممد 
حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة ال�رضاقة 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�ضكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض
املادة 04/412 ق ا م ا

 بناءا على طب ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة  امل�ضماة : "قروب اأتا�ضي اأوتي بي اأ�س " ممثلة من طرف م�ضريها   العنوان: 03 حي اليا�ضمني 
, جتزئة ترقية بلدية اأولد فايت - اجلزائر ,  القائم يف حقها الأ�ضتاذ : اإقليم حمند , بناءا على املواد 406 , 613,612,اىل 416 من ق.ا.م.ا , بناءا 
على الن�ضخة التنفيذية للقرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة , الغرفة :  التجارية / البحرية , بتاريخ : 18/10/23 رقم الفهر�س : 18/02888 
رقم الق�ضية : 18/02144 املمهور بال�ضيغة التنفيذية ال�ضادرة  بتاريخ : 2018/10/30  , حتت رقم : 2018/1353 بناءا على حم�رض تبليغ ال�ضند 

التنفيذي و حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء واملبلغني من طرفنا : 2018/11/14 عن طريق ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم : 
 : بتاريخ  البلدية  واأمام    2018/12/17 : بتاريخ  اأمام  املحكمة  التعليق  بالوفاء عن طريق  التكليف  تبليغ  بناءا على حم�رض   RR00054407877
2018/12/16 , بناءا على حم�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق اأمام املحكمة بتاريخ: 2018/12/17 , وامام البلدية بتاريخ:2018/12/16, 
جلمعية التعاونية العقارية HARVE DE PAIX   املمثلة من طرف م�ضريها العنوان : �ضارع دايل اإبراهيم  فيال رقم 05 �رضاقة اجلزائر  , 
بناءا على المر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ: 2019/01/31 رقم الفهر�س:19/364 رقم الرتتيب : 19/00323 املت�ضمن الذن بن�رض 
م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي يف جريدة يومية وطنية نبلغ جلمعية التعاونية 
العقارية HARVE DE PAIX   املمثلة من طرف م�ضريها العنوان : �ضارع دايل اإبراهيم  فيال رقم 05 �رضاقة اجلزائر عن طريق الن�رض بجريدة 
يومية وطنية ال�ضيغة التنفيذية املذكورة اأعاله كما نكلفه بالوفاء مقابل و�ضل على الأداء للمبلغ 10.490.860.63 دج مقابل الأ�ضغال املنجزة , 
مبلغ 500.000.00 دج تعوي�س مبلغ 290.017.63 دج احلقوق التنا�ضبية للمح�رض الق�ضائي, 55.103.27 دج الر�ضم على القيمة امل�ضافة مبلغ 

6.798.00 دج م�ضاريف التنفيذ ونبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء من تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
املح�رض الق�ضائي  

الو�شط:2019/03/04الو�شط:2019/03/04

الو�شط:2019/03/04
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بقلم/ عبد النا�صر عوين فروانة
ع�صو املجل�س الوطني الفل�صطيني

يدفعني  مار�س  من  الثالث 
املا�ضي  ال�ضتح�ضار  دائما 
مندفعا  نف�ضي  فاأجد  القريب، 
للمقاومة  ع�ضقا  الكتابة،  نحو 
وتقديرا  واحرتاما  امل�رشوعة، 
اأدواتها وممار�ضتها،  اأجادوا  ملن 
ووفاًء ملن اآمنوا بخيار املقاومة 
وانتزاع  االحتالل  لدحر  و�ضيلة 

احلرية.
كذلك  يدفعنا  مار�س  من  الثالث 
ال�ضتح�ضار التاريخ العريق حلركة 
الفل�ضطيني  الوطني  التحرير 
ذاك  اإليها  ينتمي  التي  "فتح" 
جعل  الذي  الفل�ضطيني  الثائر 
�ضاطعا  تاريخا  اليوم  هذا  من 
الفل�ضطينية  املقاومة  �ضجل  يف 
حتتل  التي  "فتح"  والعربية. 
الذاكرة  يف  االأو�ضع  هي  م�ضاحة 
الفل�ضطينية املعا�رشة، بتاريخها 
العريق و�ضجلها احلافل، وترددها 

االأل�ضن وحتفظها القلوب.
الثالث من مار�س عام 2002 يوم 
ابن  البندقية  فار�س  ترجل  اأن 
التابعة  االأق�ضى  �ضهداء  كتائب 
بندقيته  من  واأطلق  فتح  حلركة 
ر�ضا�ضة  وع�رشون  �ضتة  اخلا�ضة 
ع�ضكري  حاجز  على  فقط، 
اهلل  رام  مدينة  �ضمال  ا�رشائيلي 
"عيون احلرامية"،  ي�ضمى حاجز 
جنديا  ع�رش  اأحد  بها  ليقتل 
ا�رشائيليا وي�ضيب ثمانية اآخرون، 
يديه  بني  البدقية  تنفجر  مل  ولو 
اأعداد  ورفع  املزيد  لقن�س 
عملية  يف  وامل�ضابني.  القتلى 
و�ضفت باأنها االأمهر واالأكرث دقة، 
واأ�ضهر واأخطر عمليات املقاومة 
انتفا�ضة  خالل  الفل�ضطينية 

االأق�ضى.
تكون  اأن  بال�رشورة  لي�س  لذا 
فتحاوياً كي تع�ضق هذا الفار�س، 
فخراً  فيكفيك  ا�ضمه.  وحترتم 
لكل  ليثاأر  اأجنبته،  فل�ضطني  اأن 
االحتالل.  من  عانى  فل�ضطيني 
تكون  اأن  بال�رشورة  ولي�س  كما 
فل�ضطينياً، لكي تتعرف على هذا 
الثائر الذي لقن جي�س االحتالل 
در�ضاً مل ولن ين�ضوه اأبد الدهر يف 

الت�ضويب، واجلراأة  القن�س ودقة 
اأمهر  لقب  لي�ضتحق  وال�ضجاعة، 
قنا�ضي العامل. "ثائر كايد قدورة 
حماد" فل�ضطيني الهوية، فتحاوي 
اخلام�س  مواليد  من  االنتماء، 
عام  متوز/يوليو  من  والع�رشين 
�ضلواد  بلدة  وي�ضكن  اأعزب   1980
مبفرده  ا�ضتطاع  اهلل،  رام  ق�ضاء 
وبهدوء  ور�ضاه  باهلل  واميانه 
مت�ضلحاً  الثائر  وحنكة  املقاتل 
ماركة  من  اأمريكية  ببندقية 
ال�ضنع تعود لزمن  "اأم1"، قدمية 
اأن  الثانية،  العاملية  احلرب 
عمليات  اأمهر  من  واحدة  ينفذ 
املقاومة  تاريخ  يف  القن�س 
لو  فيما  وبتقديري  الفل�ضطينية. 
للقن�س  عاملية  م�ضابقة  اأجريت 
با�ضتخدام ذات البندقية القدمية 
املرتبة  على  "ثائر"  حل�ضل 
االأوىل وا�ضتحق وعن جدارة لقب 

اأمهر قنا�ضي العامل.
ا�ضتيقظ ثائر، ا�ضم على م�ضمى، 
من  الثالث  االأحد  يوم  �ضباح 
وتو�ضاأ  مار�س عام 2002،  اآذار/ 
واأدى �ضالة الفجر وتناول ن�ضخة 
وارتدى  جيبه،  يف  امل�ضحف 
و�ضوهد  ي�ضبق  مل  ع�ضكرية  بزة 
باأم�ضاط  ومتنطق  يرتديها 
بندقيته  وامت�ضق  الر�ضا�س 
�ضبعني  وتفقد عتاده املكون من 
الطراز  بهذا  خا�ضة  ر�ضا�ضة 

وامتطى  البنادق.  من  القدمي 
وانطلق  جواده  �ضهوة  الفار�س 
الغرب  اإىل  الباطن  جبل  اىل  به 
بني  وحت�ضن  �ضلواد،  بلدة  من 
الزيتون  واأ�ضجار  ال�ضخور 
احلاجز  �ضوب  بندقيته  و�ضوب 
الع�ضكري بجنوده ومكوناته التي 
ت�ضوه املكان، فيما يُ�ضمى حاجز 
يراقب  واخذ  احلرامية"  "وادي 

وي�ضتعد بانتظار �ضاعة ال�ضفر.
�ضباحاً  ربع  اإال  ال�ضاد�ضة  ويف 
�ضغط باأ�ضبعه على زناد بندقيته 
االأوىل،  الر�ضا�ضة  واأطلق 
الر�ضا�س  اإطالق  يف  وا�ضتمر 
وهو ي�ضيب الواحد تلو االآخر من 
ترجل  ثم  ومن  االحتالل،  جنود 
فنالهم  امل�ضتوطنني،  من  عدد 
ر�ضا�س،  من  اجلنود  نال  ما 
للمكان  و�ضلت  اأخرى  ودورية 
من  اأ�ضاب  ما  فاأ�ضابها  للتبديل، 
وفجاأة  املكان،  يف  قبلها  كان 
بني  العزيزة  بندقيته  انفجرت 
فاأجرب  اأ�ضالء  وتناثرت  يديه 
على اإنهاء املعركة بعد اأن اأطلق 
فقط،  ر�ضا�ضة  وع�رشين  �ضتة 
اأج�ضاد  يف  جميعها  ا�ضتقرت 
وم�ضتوطنيه  االحتالل  جنود 
ع�رش  اأحد  مقتل  عن  واأ�ضفرت 
جنديا وم�ضتوطنا واإ�ضابة ثمانية 
ال�ضمت  �ضاد  حتى   ، اآخرون 
ويف  باأكملها  احلاجز  منطقة 

قرر  والن�ضف  ال�ضابعة  ال�ضاعة 
وكاأن  بيته  اىل  عائداً  االن�ضحاب 

�ضيئاً مل يحدث.
فر�ضت  العملية  اأعقاب  ويف 
بلدة  قوات االحتالل طوقاً حول 
مت�ضيط  حملة  ونفذت  �ضلواد 
املحتملني  املنفذين  عن  بحثاً 
بعد  عنه  واأفرج  ثائر  واأعتقل 
ثالثة اأيام ، رمبا مل يدر يف خلد 
ابن  الفتى  هذا  ان  املحققني 
هو  حينها  يف  والع�رشين  الثانية 
كل  كانت  حيث  العملية،  منفذ 
عجوز  رجل  اىل  ت�ضري  التوقعات 
، وبعد نحو واحد وثالثني �ضهرا 
منزلته  االحتالل  قوات  داهمت 
ت�رشين  من  الثاين  يف  واعتقلته 
وبعد   ،2004 عام  اأول/اأكتوبر 
للنظر يف  اأكرث من ثالثني جل�ضة 
عوفر  حمكمة  اأ�ضدرت  ق�ضيته، 
والع�رشين  التا�ضع  يف  الع�ضكرية 
 2006 اأول/اأكتوبر  ت�رشين  من 
املوؤبد  الفعلي  بال�ضجن  حكما 

)مدى احلياة( احد ع�رش مرة.
اإما  االأبطال،  قافلة  متر  هكذا 
اأ�رشى  واإما  القبور  اإىل  �ضهداء 
لل�ضهداء  فاملجد  ال�ضجون.  اإىل 

واحلرية لالأ�رشى.
بثائر  لي�س  واأنت  ا�ضمك،  ثائر 
الثوار تعلموا وبك  مثلهم. فمنك 
اختالف  على  الفل�ضطينيون 

انتماءاتهم يفتخروا..

الثالث من مار�س عام2002، يوم لي�س ككل الأيام. يوم حفر عميقًا يف الذاكرة الفل�صطينية و�صجل 
املقاومة. يوم نفذت فيه واحدة من اأمهر عمليات القن�س يف العامل على يدي �صاب فل�صطيني ثائر 

اأراد اأن ينتقم ل�صعبه من ظلم الحتالل وقهره.

يف ذكرى عملية "وادي احلرامية" نعيد ن�صر املقال عن بطلها الأ�صري ثائر حماد.

بثائر  لي�س  و�أنت  "ثائر" ��سمك، 
مثلهم. فمنك �لثو�ر تعلمو�

�حلياة �العتقالية يف �سجن �لنقب توقفت 
وال تفاهمات بني �إد�رته و�الأ�سرى

مكتب اإعالم الأ�صرى 
داخل  يف  القائم  التوتر  يهدد 
ال�ضحراوي  النقب  اأق�ضام �ضجن 
واحد  وهو  االأ�رشى،  حياة 
االعتقالية  املن�ضاآت  اأكرب  من 
م�ضادر  اأفادت  فقد  لالحتالل، 
باأن  النقب  �ضجن  داخل  من 
احلياة االعتقالية يف داخل اأق�ضام 
ال�ضجن مل تعد قائمة، وال عالقة 
ال�ضجن،  واإدارة  االأ�رشى  بني 
منذ  مرتاكمة  القمامة  اأن  حتى 
لرف�س  املا�ضي؛  الثالثاء  يوم 
اإدارة ال�ضجن اإخراجها من داخل 

االأق�ضام املكتظة باالأ�رشى.
تركيب  باأن  اأفاد  االأ�رشى  اإعالم 
مكثف  ب�ضكل  الت�ضوي�س  اأجهزة 
اإىل  اأدى  النقب،  يف  وموجه 
موجات  بث  على  الت�ضوي�س 
والتوا�ضل  والتلفاز  الراديو 
اإحلاق  اإىل  اإ�ضافة  اخلارج،  مع 
الناجم  ال�ضديد  ال�ضداع  حالة 
ت�ضوي�س  اأجهزة  تركيب  عن 
من  تخوف  ووجود  باالأ�رشى، 

الت�ضبب باأمرا�س خطرية.
عربوا  ال�ضجون  من  حمررون 
عن تخوفهم من هذه احلالة يف 
فهم  ال�ضحراوي،  النقب  �ضجن 
مروا بتجارب مماثلة يف االأ�رش، 
وتعر�ضوا لذات االأو�ضاع القا�ضية 
ال�ضجن  اإدارة  فر�ضتها  التي 
القمع  وحدات  ويعرفون  بحقهم 
االإعالمي  املحرر  العن�رشية، 
وثَّق  والذي  وردة،  اأبو  د.اأمني 
يف  ال�ضجون  اإدارة  انتهاكات 
االأ�رشى  يقول"  ال�ضابق  اعتقاله 
به،  اخلا�ضة  تركيبته  له  جمتمع 
مع  توتر  اأي  يحدث  وعندما 
االأو�ضاع  تنقلب  ال�ضجن  اإدارة 
واإدارة  م�ضحوناً،  اجلو  وي�ضبح 
ال�ضجن تزيد من �ضدة قب�ضتها، 
ل�ضغٍط  يتعر�ضون  فاالأ�رشى 
�ضباط  ميار�ضه  مرعب  نف�ضٍي 
فيلوحون  ال�ضجون  اإدارة 
ما  اإذا  �ضدهم  القوة  با�ضتخدام 
الن�ضالية  اإجراءاتهم  يف  متادوا 
تتوقف  ومل  ال�ضجن  داخل 

احتجاجاتهم".

حالة اإرباك

وردة"  اأبو  االإعالمي  ي�ضيف 
متا�ضك  قوة  لديهم  االأ�رشى 
ال�ضجن،  اأق�ضام  داخل  رهيبة 
ال�ضجن  اإدارة  ت�ضعى  وعندما 
يحدث  االأ�رشى،  جبهة  لتفكيك 
اإجراءات  والتخوف من  االإرباك 
لك�رش  ال�ضجون  اإدارة  اإليها  تلجاأ 
بالقمع  وتتمثل  االأ�رشى  اإرادة 
القيادات،  ونقل  اجلماعي، 

العزل،  اأ�ضلوب  وا�ضتخدام 
املذل،  اليومي  والتفتي�س 
بكثافة  االأ�رشى  غرف  واقتحام 
منها  الهدف  لي�س  ملحوظة 
ر�ضالة  اإر�ضال  بل  التفتي�س 
طائلة  حتت  اأنهم  لالأ�رشى 

العقاب واالإهانة".
وي�ضري االإعالمي اأبو وردة اإىل اأن 
تدفع  من  هي  االأ�رشى  عائالت 
اأي  اأق�ضام  داخل  التوتر  ثمن 
�ضجن، و�ضجن النقب ال�ضحراوي 
من  اأ�رشى  ووجود  ب�ضعته  ميتاز 
لذا  فيه،  فل�ضطني  اأنحاء  كافة 
كل  على  موزعاً  اخلوف  يكون 

املناطق اجلغرافية".

�صفيح �صاخن

من  ال�ضنطي  همام  املحرر 
عن  يتحدث  قلقيلية  �ضكان 
�ضجن  يف  االأخرية  حلظاته 
النقب ال�ضحراوي قبل االإفراج، 
قبل  عني  االإفراج  قبل  يقول" 
 34 ا�ضتمر  اعتقاٍل  من  �ضهر 
�ضهراً، كان �ضجن النقب ك�ضفيٍح 
تتوعد  ال�ضجن  فاإدارة  �ضاخن؛ 
ميدانية  باإجراءات  االأ�رشى 
اخلارج،  مع  توا�ضلهم  من  حتد 
ترقب،  حالة  يف  كانوا  واالأ�رشى 
اأ�ضبابه،  له  احلايل  والتوتر 
تر�ضل  اأن  تريد  ال�ضجن  فاإدارة 
خالل  من  االأ�رشى  لكل  ر�ضالة 
ي�ضم  م�ضتودع  اأكرب  ا�ضتهداف 
تكون  اأن  فرييدون  االأ�رشى، 
ال�ضجون،  اأكرب  من  البداية 
القمعية  التجربة  تنتقل  حتى 
والت�ضديدات االأمنية ب�ضهولة اإىل 

بقية املن�ضاآت االعتقالية".
خ�رش  حممد  املحرر  يرى 
عدة  ال�ضجن  يف  اأم�ضى  والذي 
خمتلفة  فرتات  على  �ضنوات 
النقب  �ضجن  ا�ضتهداف  يف 
املق�ضود؛  باال�ضتهداف 
متعددة  كفاءات  ي�ضم  فال�ضجن 
ال�ضابة  االأ�ضرية  القيادات  من 
ال�ضجن  وتركيع  والقدمية، 
اأمنية،  بو�ضائل  االأمر  وتغليف 
لكل  النف�ضي  االإخ�ضاع  هدفه 

اأفراد احلركة االأ�ضرية.
ح�ضل  خ�رش"ما  ي�ضيف 
االأ�رشى  قمع  من  عوفر  يف 
اإال  لي�س  عليهم،  واالعتداء 
العقابية  اخلطوات  من  خطوة 
التي يريد ما ي�ضمى بوزير االأمن 
تهديده  بعد  تنفيذها  الداخلي 
ال�ضجون  داخل  االأ�رشى  بتقييد 
يف  ال�ضابق،  عن  يختلف  ب�ضكل 
باقي  ال�ضتهداف  خطرية  داللة 

ال�ضجون".
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�شهدت  الو�شطي  الع�شور  اأن  اإال 
بو�شع  االإن�شاين  املجال  يف  تطورات 
اأثناء  واأخالقية  اإن�شانية  قواعد 
ويرجع  واحلروب  امل�شلحة  النزاعات 
التي  ال�شماوية  الديانات  اإىل  ذلك 
خ�شبة  اأر�شية  خلق  يف  دورا   لعبت 
تقوم على الرحمة وال�شفقة يف معاملة 
منهاجاً  و�شع  واالإ�شالم  املحاربني، 
يف معاملة االأ�رسى يف الكتاب وال�شنة 
واحرتام  اإن�شانيا  معاملتهم  وكفل 
باالأ�رس  وقوعهم  منذ حلظة  كرامتهم 

وحتى نهايته.
للجهد  ونتيجة  احلديث  الع�رس  ويف 
اأ�شبحت  الدويل  للمجتمع  اجلماعي 
احلرب معركة بني الدول املتخا�شمة 
برزت فيها الروح االإن�شانية من خالل 
حقوق  حتمي  ثنائية  معاهدات  ابرام 
وحت�شني  وواجباتهم  املتحاربني 
و�شع االأ�رسي ومبادلتهم، وعلى �شبيل 
املثال ابرمت معاهدة تبادل اال�رسى 
املتحدة  والواليات  ر  ا  اجنلت  بني 
تلك  اأ�شبحت  والتي   ،  1813 عام 
العريف  القانون  من  نوعا  املعاهدات 
احلرب،  اأ�رسى  حماية  يف  الدويل 
وفيما بعد متت �شياغة مواد قانونية 
اتفاقيات،  ثالث  يف  حددت  تعاقدية 
االأويل تتمثل يف نظام الهاي امللحق 
الثاين  الف�شل   1907 لعام  باالتفاقية 
اتفاقية  والثانية   ،(  20  –  4 املادة   )
جنيف لعام 1929 م املتعلقة بتح�شني 
حالة اأ�رسى احلرب التي وقعت عليها 

47 دولة، واأقرت مبادئ تق�شي بحماية 
ومعاملتهم  القتل  من  احلرب  اأ�رسى 
اتفاقية  الثالثة  اأما  اإن�شانية،  بطريقة 
مبعاملة  املتعلقة   1949 لعام  جنيف 
هذه  اأ�شول  ويرجع  احلرب،  اأ�رسى 
جاك  الفال�شفة  اأفكار  اإىل  االتفاقية 
رو�شو، وهرني دومان يف القرن الثامن 
يف  عر�شت  دومان  واأفكار  ع�رس، 
يف  االأحمر  لل�شليب  الدويل  املوؤمتر 
على  االتفاقية  واقت�رست  م،   1863
اإطار  يف  تدخل  التي  الفئات  حتديد 
ا ربعة  ال  للمادة  اأ�رسى احلرب وفقاً 
مفاهيم  ت�شمنت  كما  االتفاقية،  من 
االإن�شاين  الدويل  القانون  يف  جديده 

كالتمييز بني املقاتلني واملدنيني.
الدولية  االتفاقيات  اكتفت  وقد 
ينطبق  التي  الفئات  اإىل  باالإ�شارة 
عليها و�شف اأ�رسى احلرب دون و�شع 
تعريف حمدد، ومع ذلك عرف فقهاء 
القانون الدويل اأ�شري احلرب باأنه : كل 
اأيدي  اأو  العدو  قب�شة  يف  يقع  مقاتل 
اخل�شم، ويف تعريف اآخر لالأ�رسى هم 
املقاتلون من االأعداء (ذكورا اأو اإناثا 
الطرف  �شلطة  حتت  يقعون  الذين   (
دويل  م�شلح  نزاع  اأثناء  لهم  املعادي 

وهم الذين اعتقلوا اأو ا�شت�شلموا.
احلرب  ا�شري  فئات  تو�شيع  مت  وقد 
باملقارنة  االول  الربوتوكول  يف 
جنيف  اتفاقية  يف  الوارد  بالتعريف 
فئات  كان  وقد  لعام1949  الثالثة 
للقوات  اأفرادا  ت�شم  احلرب  ا�رسى 
واالن�شار،  النظامية  امل�شلحة 
ا�شبح  االول  الربتوكول  ومبوجب 
فئات ا�شري احلرب ت�شمل جميع اأفراد 
حتت  تكون  التي  امل�شلحة  القوات 

هذه  من  يفيد  كما  م�شوؤولة،  قيادة 
االحكام افراد حرب الع�شابات الذين 
لي�ص لديهم زي خا�ص حتى اذا كانوا 
بها الطرف  يتبعون كيانات ال يعرتف 
هذه  ت�شنيف  من  يخرج  لذا  اخل�شم، 

الفئات اجلوا�شي�ص واملرتزقة.
مبجموعة  احلرب  اأ�شري  يتمتع  كما 
من  �رسعيتها  ت�شتمد  احلقوق  من 
قواعد القانون الدويل ومنها اأنه يجب 
�شلطة  حتت  احلرب  اأ�شري  يكون  اأن 
االأفراد  �شلطة  حتت  ال  العدو  دولة 
اأ�رستهم،  التي  الع�شكرية  الوحدة  اأو 
م�شئولة  احلاجزة  الدولة  تعترب  لذلك 
انتهاء  وعند  معاملتهم،  كيفية  عن 
اأو  اأوطانهم  اإىل  اعادتهم  يتم  االأ�رس 
اإيوائهم يف بلد حمايد خالل العمليات 
حجز  مناطق  تكون  اأون  العدائية، 
العمليات  �شاحة  عن  بعيدة  االأ�رسى 
مع�شكرات  تكون  واأن  الع�شكرية، 
االأ�رسى �شاحلة لل�شكن ويتم تزويدهم 
واملالب�ص  الكايف  واملاء  بالطعام 
الطبية  وامل�شتلزمات  ال�رسورية 
تعذيب  يجوز  فال  �شالمتهم،  و�شمان 
توجيه  اأو  اهانته  اأو  اأو �رسبه  االأ�شري 
يجوز  وال  واملعنوي،  املادي  االإكراه 
اأو  البدين  للت�شويه  اأ�شري  اأي  تعري�ص 
واف�شاح  العلمية،  اأو  الطبية  التجارب 
واجباتهم  ملمار�شة  اأمامهم  املجال 
الدينية والفكرية والثقافية والريا�شية 

وغريها.
ا�رسائيل  اأن  نرى  وبناًء على ما تقدم 
املعتقلني  اآالف  باحتجاز  تقوم 
االعتقال  مراكز  يف  الفل�شطينيني 
ا�رسائيل  اأرا�شي  داخل  وال�شجون 
الفل�شطينية  االرا�شي  حدود  وخارج 

انتهاك  وهذا  م،   1967 عام  املحتلة 
للمادة  76  من اتفاقية جنيف الرابعة 
التي تن�ص على انه يحتجز اال�شخا�ص 
املحميون املتهمون يف البلد املحتل، 
ادينوا،  اذا  عقوبتهم  فيها  ويق�شون 
قد  الفل�شطينيني  االأ�رسى  اأن  كما 
�شدرت بحقهم احكام يف ظل قوانني 
ع�شكرية ومل يحاكموا يف ظل �رسوط 
املعتقالت  يف  بقائهم  واأن  عادلة، 
حتدياً  يعترب  اال�رسائيلية  وال�شجون 
وبالنظر   ، واالعراف  القوانني  لكل 
االحكام  فان  الدولية  االتفاقيات  اإىل 

ال�شادرة بحقهم باطلة وحم�ص افرتاء 
الأنها  ا�شا�شها،  من  مرفو�شة  وهي 
على  وخروج  الدويل  القانون  خارج 
بهذا  الدولية  االتفاقيات  ن�شو�ص  كل 
االجراءات  تتنافى  كما  اخل�شو�ص، 
ابقاء  اىل  تهدف  التي  االإ�رسائيلية 
ملف معتقلي قطاع غزة مع املادة  77  
تلزم  التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من 
اال�شخا�ص  بت�شليم  املحتلة  الدولة 
حماكمها  ادانتهم  الذين  املحميني 
�شلطات  اىل  املحتلة  االرا�شي  يف 

االأرا�شي املحررة.

االعراف  جرت  اأنه  بالذكر  واجلدير 
الدولية منذ القرن التا�شع ع�رس على 
وال�شعب  املتطوعة  القوات  اعتبار 
الثائر يف وجه العدو حركات مقاومة 
افرادها  واعتربت  منظمة،  �شعبية 
بكل  لهم  وق�شت  املحاربني،  بحكم 
يف  الوقوع  عند  املحاربني،  حقوق 
 ، باجلراح  اال�شابة  عند  اأو  اال�رس 
املنظمة  ال�شعبية  املقاومة  فحركات 
حتكم  التي  القواعد  لنف�ص  تخ�شع 
الدويل  القانون  يف  احلرب  قواعد 

وفقا لالتفاقيات ال�شابقة.

من الطبيعي على مر تاريخ احلروب بني الب�سر اأن يرتتب عليها اأ�سرى، ففي الع�سور االأويل للمجتمعات االإن�سانية كان االنتقام �سيد املوقف للطرف 
القوي يف احلرب با�ستباحة دم االأ�سرى وقتلهم بطريقة ب�سعة، ومع ذلك هناك بع�ض احل�سارات القدمية كال�سينية والهندية وامل�سرية نادت بالوحدة 

االن�سانية وو�سع نظام قانوين للحرب ي�سمح باإخالء اجلرحى وكبار ال�سن يف احلروب

مدخل اإىل حقوق الأ�سرى يف القانون الدويل 

بقلم الطالبة/ اآالء ناجي اأبو طيبة
ق�سم العلوم ال�سيا�سية ، جامعة 

االزهر – غزة

اأج�ساد الأ�سرى »حقل جتارب« لأدوية "اإ�سرائيل"
ال تتوقف �شلطات االحتالل االإ�رسائيلي عن 
تعذيب االأ�رسى الفل�شطينيني يف �شجونها، 
والت�شييق  العالج  من  حرمانهم  خالل  من 
بل  ذويهم،  زيارات  من  وحرمانهم  عليهم، 

و�شل االأمر اإىل اأبعد من ذلك بكثري.
وك�شفت اأ�شتاذة علوم اجلرمية يف اجلامعة 
نادرة  الربوفي�شور  القد�ص،  يف  العربية 
اأن �شلطات االحتالل  �شلهوب كيفور كيان، 
االأطفال  على  ع�شكرية  جتارب  ري  جتجُ
االأرا�شي  حّولت  اأنها  كما  الفل�شطينيني، 
لل�شناعات  جتارب  حقول  اإىل  املحتلة 

الع�شكرية.
وقالت اإذاعة جي�ص االحتالل »غايل ت�شاهل« 
اإنها ح�شلت على ت�شجيل لهذه الت�رسيحات 
خالل حما�رسة جرت االأ�شبوع املا�شي يف 
بح�شور  نيويورك  كولومبيا مبدينة  جامعة 
هذه  اإن  كيان  وقالت  الطلبة.  ع�رسات 
النتائج اخلطرة تو�شلت اإليها كنتائج بحث 

علمي قامت به.
ال�شحة  وزير  ا�شتجواب  جرى  اأن  و�شبق 
 ،1985 عام  الكني�شت  يف  االإ�رسائيلي 
الوزارة  �شماح  �شبب  عن  لال�شتف�شار 
التجارب  ن�شبة  بزيادة  االأمنية  للجهات 
وزير  اأكد  اإذ  العرب،  االأ�رسى  على  الطبية 
اإىل  م�شرياً  التجارب،  وقوع  حينها  ال�شحة 
اإذن من املحكمة  الوزارة ح�شلت على  اأن 

االإ�رسائيلية العليا.
اأحرونوت  يديعوت  �شحيفة  ون�رست 
الربملانية  العلوم  جلنة  لرئي�ص  ت�رسيحات 
الكني�شت  اأمام  بها  اأدىل   ،1997 عام 
ال�شحة  وزارة  اأن  ومفادها  االإ�رسائيلي، 
االإ�رسائيلية اأقرت مبنحها �رسكات االأدوية 
على  جتارب  لعمل  ت�شاريح  اخلا�شة 
اآالف   5 تاريخه  حتى  واأجرت  االأ�رسى، 

جتربة.
واأكدت ع�شو الكني�شت داليا اإيت�شك اإجراء 

األف  املخت�شة  االإ�رسائيلية  ال�شلطات 
اأج�شاد االأ�رسى  جتربة الأدوية خطرة على 
حينه  يف  واأ�شافت  والعرب،  الفل�شطينيني 
من  منف�شل  ت�رسيح  األف  يديها  بني  اأن 
اأدوية  ل�رسكات  االإ�رسائيلية  ال�شحة  وزارة 

اإ�رسائيلية الإجراء تلك التجارب.

مفقودون

واأكد اأ�رسى مفرج عنهم م�شاهدتهم اأ�شماء 
جدران  على  حمفورة  مفقودين  اأ�رسى 
يف  اأ�شماوؤهم  تظهر  مل  الذين  الزنازين، 
و�شجالت  االأحمر  ال�شليب  �شجالت 

املعتقالت االإ�رسائيلية.
عبد  االأ�رسى  �شوؤون  يف  املخت�ص  وقال 
النا�رس فروانة اإن مو�شوع اختفاء االأ�رسى 
الفل�شطينية  العائالت  من  وكثري  موجود، 
اختفاء  حول  ب�شكاوى  تقدمت  والعربية 

اأبنائها، وال تعرف اإذا مت دفنهم يف �شجون 
قت اأع�شاوؤهم، يف ظل رف�ص  االأرقام اأو �رسجُ
مقابر  اأو  ال�رسية  ال�شجون  فتح  االحتالل 

االأرقام للمخت�شني.
وبنّي فروانة اأن حديث االإعالم العربي عن 
الفل�شطينيني  االأ�رسى  اأج�شاد  ا�شتخدام 

مع  ولكن  بجديد،  لي�ص  جتارب  فئران 
و�شائل  يف  نجُ�رس  ما  ن�شتثمر  مل  االأ�شف 
االإعالم للمراكمة عليه ومالحقة االحتالل 
البيئة  وزارة  اإن  وقال  اجلرمية.  هذه  على 
حذرت  م�شبقاً  تقريراً  ن�رست  االإ�رسائيلية 
فيه من خطورة وجود نفايات �شامة وخطرة 

النقب، وهي  الب�رس يف منطقة  على حياة 
املنطقة املقام عليها ال�شجون املذكورة، 
مفاعل  من  قريبة  املنطقة  اإن  وقالت 
دميونا، وتجُ�شتخدم لدفن النفايات النووية 
االإ�شابة  اإىل  توؤدي  التي  االأ�شب�شت  ومادة 

باأمرا�ص م�رسطنة.

اأ�سري    6000

وزارة  يف  االأدوية  �شعبة  رئي�شة  اأو�شحت 
ال�شحة االإ�رسائيلية اأميي لفنات اأن هناك 
زيادة �شنوية قدرتها 15 يف املئة يف حجم 
الإجراء  وزارتها  متنحها  التي  الت�رسيحات 
على  اخلطرة  االأدوية  جتارب  من  املزيد 
االإ�رسائيلية  املعتقالت  يف  الفل�شطينيني 
كل عام، وهذا يرفع عدد التجارب لي�شبح 

اإجمايل التجارب 6000 جتربة �شنوياً.
غزة - اأ�سامة الكحلوت
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عي�شة ق.

بانت�صار  املقابلة  ينهي  ان  قبل 
ثالث  منحه  والذي   2-3 ثمني 
اإحراز  �صباق  يف  ثمينة  نقاط 
امل�ؤهلتني  التاأ�صريتني  اإحدى 
الأبطال  رابطة  نهاتي  ربع  اإىل 
ويف  الفريق  تاريخ  يف  مرة  لأول 
وجنحت  له،  قارية  م�صاركة  ثاين 
اعتالء  يف  »ال�صيا�صي«  ت�صكيلة 
وبفارق  الثالثة  املجم�عة  �صدارة 
ثالث نقاط عن املالحق املبا�رش 
الك�نغ�يل،  مازميبي  بي  تي 
لعبي  جتعل  امل�صتجدات  هذه 
واحدة  نقطة  بعد  على  ال�صباب 
من ح�صم التاأهل نهائيا وبعيدا عن 
احل�صابات قبل اجل�لة الأخرية من 
ي�ا�صل  حيث  املجم�عات،  دور 
خا�صة  املفاجاأة  �صنع  يف  الفريق 
منذ  مقابلة  اأي  يف  ينهزم  مل  واأنه 
التي  القارية  املناف�صة  انطالق 
التمهيدي، والتي  الدور  بداأها من 
بقيادة  الفني  للطاقم  حت�صب 
لفان  ديني�س  الفرن�صي  املدرب 
يف  ي�ا�صل�ن  الذين  والالعبني 
بدخ�لهم  املناف�صني  مفاجاأة 

متهيدا  الأبطال  رابطة  يف  الق�ي 
و�صيك�ن  فيها،  بعيدا  للذهاب 
التاأهل  فر�صة  اأمام  الفريق 
عندما  املقبل  اجلمعة  الر�صمي 
ي�صتقبل النادي الإفريقي الت�ن�صي 
قبل  وما  اخلام�صة  اجل�لة  �صمن 
من  التعادل  يكفيه  حيث  الأخرية 
الهزمية  وحتى  الأم�ر  ح�صم  اجل 
تك�ن  �ص�ف  واحد  هدف  بفارق 
اجل�ص�ر  عا�صمة  لالعبي  كافية 
املعلقة. وكان الالعب عبد القادر 
بن عيادة جنم املقابلة خا�صة واأنه 
كان مهند�س الأهداف الثالث التي 
من  جاءت  والتي  زمالئه  وقعها 
والك�نغ�يل  يط�  زعالين،  ت�صجيل 
بهمب�ل، حيث منح الظهري الأمين 
احلا�صمة  التمريرات  للت�صكيلة 
الثالث التي جاءت منها الأهداف، 
وه� ما يجعله ي�صتحق التفاتة من 
بلما�صي  جمال  ال�طني  الناخب 
اإىل  له  الدع�ة  ت�جيه  اأجل  من 

املنتخب ال�طني.

الفان: كنت �أتوقع 
لقاء� �شعبا و�لالعبون 

مل ي�شت�شلمو� 

ق�صنطينة  �صباب  مدرب  عبرّ 
ديني�س لفان عن افتخاره باأ�صباله 
عقب النت�صار الثمني الذي حقق�ه 
امام الإ�صماعيلي، اأين اعرتف اأنه 
التي  املهمة  �صع�بة  يت�قع  كان 
تنتظرهم اأمام مناف�صهم امل�رشي 
يخ�رشه  ما  لديه  يكن  مل  الذي 
على  جمددا  التعرث  بعد  خا�صة 
الف�صل  اأن  واأ�صار  اأمامهم،  ملعبه 
الالعبني  اإىل  يع�د  النت�صار  يف 
ال�صت�صالم  اإىل  رف�ص�ا  الذين 
الطاولة  قلب  يف  بقدرتهم  واآمن�ا 
والع�دة يف النتيجة رغم اأنهم كان�ا 
اأط�ار  يف  مرتني  على  متاأخرين 
املهم،  حقق�ا  لكنهم  امل�اجهة 
ال�حيد  الفريق  اأنهم  واأ�صاف 
انطالق  منذ  ينهزم  مل  الذي 
بريادة  وينفردون  القارية  البط�لة 
التفكري  الأهم  لكن  املجم�عة 
ينتظرهم  الذي  املقبل  اللقاء  يف 
م�صريا  الت�ن�صي،  الإفريقي  اأمام 
اللقاء  الذي ميز  ال�صلبي  الأمر  اأن 
ل  اأن  ومتنى  �صاحلي  لعبه  تلقي 

تك�ن خطرية.

�سباب ق�سنطينة يقرتب من دخول التاريخ من اأو�سع الأبواببن عيادة قّدم مبار�ة كبرية وي�شتحق �لتفاتة من �لناخب �لوطني
قطع فريق �شباب ق�شنطينة خطوة كبرية نحو حتقيق تاأهل تاريخي �إىل �لدور ربع 
�لنهائي ملناف�شة ر�بطة �أبطال �إفريقيا بعد �لفوز �لثمني �لذي �شجلوه �أول �أم�س �أمام 

�لنادي �الإ�شماعيلي �مل�شري على ملعبهم �ل�شهيد حمالوي �شمن �جلولة �لر�بعة من دور 
جمموعات ر�بطة �أبطال �إفريقيا، حيث متكن ممثل �جلز�ئر يف �ملناف�شة �لقارية من 
جتاوز مناف�شه �مل�شري وقلب عليه �لطاولة يف منا�شبتني بعدما كان منهزما 1-0 و2-1 

 �حتاد �حلر��س 
 ياأزم و�شعيته 

يف منطقة �خلطر

مقرة يعزز 
الريادة ال�سلف 

وب�سكرة يف 
الو�سافة

 
التاأكيد  مقرة  جنم  ي�ا�صل 
على اأحقيته يف ت�صيد الطليعة 
ميدان  من  بالتعادل  بع�دته 
تلم�صان  وداد  ال�صابق  و�صيفه 
الأ�صب�ع،  هذا  قمة  يف   1-1
ال�صلف  اأوملبي  الثنائي  ليغتنم 
الفر�صة  ب�صكرة  واحتاد 
الثنائي  ال�صف  اإىل  لالرتقاء 
على  ف�زهما  بف�صل  منا�صفة 
الت�ايل  �صعيدة و�صكيكدة على 
من   24 اجل�لة  م�اجهات  يف 
املحرتفة  الرابطة  بط�لة 
مباريات  قمة  انتهت  الثانية، 
املت�صدر  بني  الأ�صب�ع  هذا 
وداد  وو�صيفه  مقرة  جنم 
التعادل  وقع  على  تلم�صان 
�صانع  يخدم  الذي  الإيجابي  
لهذا  الثاين  املحرتف  مفاجاأة 
النجم  حافظ  بحيث  امل��صم، 
على فارق 6 نقاط يف الطليعة 
عن  ف�صل  الذي  ال�داد  عن 
اإىل  وتدحرج  الفارق  تقلي�س 
مكانه  تاركا  الرابع  املركز 

لل�صلفاوة« و »الب�صكرية«.
من  ب��صعادة  اأمل  واقرتب   
الرابطة  يف  البقاء  �صمان 
النقطة  بل�غهم  اإثر  الثانية 
املركز  يف  ت�صعهم  التي 
الي�م  ف�زهم  بف�صل  ال�صابع، 
احلرا�س  احتاد  ال�صيف  على 
يف  تقهقروا  الذين   1-2
املرتبة  اإىل  اخلطر  منطقة 
اأن  ويبدو  الأخرية،  قبل  ما 
غادر  الذي  البليدة  احتاد 
الثاين،  املحرتف  بط�لة 
�رشف  على  اللعب  ي�ا�صل 
من  متكن  حيث  النادي  األ�ان 
على  مبيدانه  التعادل  فر�س 
اأبناء  ويتذيل  بجاية،  �صبيبة 
الرتتيب  جدول  ال�رود  مدينة 
اإىل  »البجاوية«  ارتقى  بينما 
رائد  واأهدر  الثامن،  ال�صف 
للهروب  �صانحة  فر�صة  القبة 
بعد  اخلطر  منطقة  من  اأكرث 
�صكيكدة  على  متتاليني  ف�زين 
دياره  بعقر  ليتعرث  واحلرا�س، 

اأمام ترجي م�صتغامن 1-1.
بنقطة  الرتجي  عاد  باملقابل 
ال�صف11،  يف  ت�صعه  ثمينة 
واأنع�صت جمعية وهران اآمالها 
املحرتف  �صمن  البقاء  يف 
على  بانت�صارها  الثاين، 
نظيفة  بثنائية  غليزان  �رشيع 
كاأول فريق غري مهدد  ت�صعها 
يت�اجد  حني  يف  بال�صق�ط 
وحقق  خام�صا،  »ال�رشيع« 
احتاد عنابة الأهم على ح�صاب 
�صيفه م�ل�دية العلمة 1-0 وه� 
ما يقربه من �صمان البقاء يف 
»البابية«  اأما  الثامن،  ال�صف 
ال�صف  اإىل  تدحرج�ا  فقد 

اخلام�س مبعية غليزان. 
وكاالت

�أن�شار �حتاد �لعا�شمة يثورون على �لالعبني وفروجي

الرائد ي�سقط ويبعث �سباق لقب البطولة الوطنية
ل الرائد احتاد العا�صمة هزميته  �صجرّ
الداربيات  يف  والأوىل  الرابعة 
العا�صمية هذا امل��صم عندما �صقط 
بارادو  نادي  اجلار  اأمام  اأم�س  اأول 
تائهني  يف مباراة ظهر لعب� الحتاد 
على اأر�صية امليدان يف ظل ال�صيطرة 
من  نظرائهم  طرف  من  ال�ا�صحة 
فقدت  الت�صكيلة  وان  خا�صة  بارادو، 
والتي  امليدان  اأر�صية  ف�ق  معاملها 
النتيجة  يف  متقدمة  كانت  انها  رغم 
برين�س  الك�نغ�يل  ت�قيع  من  بهدف 
الحتفاظ  يف  ف�صلت  اأنها  اإل  اإيبارا 
اأمام  املجال  ومنحت  بالنتيجة 
هدفني  ت�صجيل  اأجل  من  املناف�س 
هذه  وجاءت  الثالث،  النقاط  وينال 
خا�صة  ح�صا�س  وقت  يف  اخل�صارة 
�صبيبة  لل��صيف  �صمحت  وانها 
اإىل  عنه  الفارق  تقلي�س  يف  القبائل 
يف  بارادو  اأ�صبح  بينما  نقاط،  خم�س 
نقاط  �صت  بعد  على  الثالث  املركز 
اأخلطت  التي  الهزمية  وهي  فح�صب، 
والتي  العا�صمي  النادي  اإدارة  اأوراق 

ال�طنية  البط�لة  بلقب  التت�يج  ت�صع 
جمددا  التت�يج  من�صة  اإىل  والع�دة 
لها  هدفا  م��صمني  دام  غياب  بعد 
اإل  الكروي،  امل��صم  هذا  نهاية  يف 
اأن ال�صق�ط املفاجئ لرفقاء الالعب 
وجعل  الأوراق  بعرث  بلخما�صة  حممد 
يف  اللقب  ح�ل  ت�صتد  املناف�صة 
بطريقة  للنقاط  الفريق  ت�صييع  ظل 
التهديد  طائل  حتت  جتعله  �صاذجة 
ت�ا�صل  حال  يف  ال�صدارة  بفقدان 
ويت�اجد  احلال.  نف�س  على  ال��صع 
فروجي  تيريي  الفرن�صي  املدرب 
اأدنى من اخلروج من  اأو  اأمام ق��صني 
الأ�ص�ات  تعايل  ال�صيق يف ظل  الباب 
رحيله  اأجل  من  الحتاد  اأن�صار  من 
تكتيكيا  اإفال�صا  اأظهر  واأنه  خا�صة 
لعبيه  اأن  باعتبار  بارادو  لقاء  يف 
كان�ا متقدمني يف النتيجة عند نهاية 
يف  عاد  املناف�س  لكن  الأول  ال�ص�ط 
النتيجة خالل املرحلة الثانية التي مل 
وف�صل  جماراتها  من  فروجي  يتمكن 
لتدارك  املنا�صبة  احلل�ل  اإيجاد  يف 

التعادل عند بداية ال�ص�ط الثاين.

�شيتة يرتقب 
�لك�شوفات �لطبية 

ملعرفة خطورة 
�الإ�شابة

اإىل  �صيتة  اأ�صامة  الالعب  �س  تعررّ
الركبة  م�صت�ى  على  تلقاها  اإ�صابة 
خالل مقابلة بارادو دفعته اإىل مغادرة 
امليدان ا�صطراريا، اأين ينتظر املعني 
التعرف على نتائج الك�ص�فات الطبية  
لها  تعر�س  التي  ال�صابة  ن�عية  على 
ومدة غيابه عن امليادين، حيث يبقى 
ميدان  و�صط  لدى  كبريا  التخ�ف 
الإ�صابة  تك�ن  اأن  ال�طنية  الت�صكيلة 
مع  امل�صاركة  من  وحترمه  خطرية 
اإفريقيا  كاأ�س  يف  ال�طني  املنتخب 
ج�ان  من  ابتداء  املقررة  لالأمم 

املقبل مب�رش.
عي�شة ق.

غربال حكما للقاء النادي 
ال�سفاق�سي وال�ساحلي 

يف كاأ�س الكاف

الفريقية  الك�نفدرالية  اعلنت 
حتكيم  طاقم  تعيني  القدم  لكرة 
الفريقني  مباراة  لإدارة  جزائري 
ال�صفاق�صي  النادي  الت�ن�صيني، 
ي�م  املقرر  ال�صاحلي،  والنجم 
»الطيب  ملعب  على  مار�س   10
حل�صاب  ب�صفاق�س  املهريي« 
املجم�عة  من  اخلام�صة  اجل�لة 
املجم�عات  دور  �صمن  الثانية 
يف  الكنفيدرالية.و�صيك�ن  لكاأ�س 
غربال  م�صطفى  احلكم  م�صاعدة 

ايت�صعلي  احلق  عبد  م�اطناه 
غدا  جترى  غ�راري.و  ومقران 
الرابعة  اجل�لة  مباريات  الحد 
اين�غ�  بني  املجم�عة  لهذه 
والنجم  النيجريي  راجنرز 
الثاين  املركز  �صاحبي  ال�صاحلي، 
و�صاليتا�س  جهة،  من  نقاط  ب4 
بنقطتني  الرابع  الب�ركينابي 
والنادي ال�صفاق�صي املت�صدر ب5 

نقاط من جهة اخرى.
وكاالت

 ��شتعادو� نغمة �النت�شار�ت
 بعد 4 مباريات على �لتو�يل

الكناري ي�ستعيدون حلم 
التناف�س على اللقب

ا�صتعاد فريق �صبيبة القبائل نغمة 
مرحلة  بعد  جمددا  النت�صارات 
خالل  عليها  مر  التي  الفراغ 
اأربع ج�لت الأخرية من البط�لة 
و�صيف  �صجل  اأين  ال�طنية، 
على  ال�صتفاقة  ال�طنية  البط�لة 
خالل  �صطيف  وفاق  ح�صاب 
اأول  مبلعب  جرت  التي  املقابلة 
لالأن�صار  ن�فمب يف ح�ص�ر ق�ي 
لعب�  ومتكن  املدرجات،  من 
حتقيق  »الكناري«من  ت�صكيلة 
بهدف  النت�صار  عب  الأهم 
الرزاق  عبد  الرواندي  الالعب 
نقاط  ثالث  منح  الذي  في�صت�ن 
بتجاوز  له  �صمح  لفريقه  ثمينة 
عليها  مر  التي  ال�صعبة  الفرتة 
�صهر  منذ  يفز  مل  الذي  وه� 

النت�صار  واأن  خا�صة  ون�صف 
البالد  غرب  من  به  عاد  الأخري 
على ح�صاب احتاد بلعبا�س �صمن 
ال�طنية،  البط�لة  من   18 اجل�لة 
اأن ي�صتعيد »الكناري« تنف�س  قبل 
ف�ز  خالل  من  جمددا  ال�صعداء 

جاء يف ال�قت املنا�صب.
لدى  الآمال  ازدادت  املقابل،  يف 
اإمكانية  ب�صاأن  القبائلي  اجلمه�ر 
الع�دة لل�رشاع بق�ة على التت�يج 
الذي يع�د اآخر لقب له يف م��صم 
2008/2007، اأ�صن ارتفعت اأحالم 
جمه�ر ال�صبيبة بعد هزمية الرائد 
بخم�س  اأمامه  الفارق  وتقلي�س 
قبل  اآمالهم  يتم�صك�ن  اأين  نقاط 
�صبع ج�لت على اإ�صدال ال�صتار.
ع.ق.
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عي�شة ق.

مدربه  �إقناع  يف  حمرز  وجنح 
و�لتاأكيد  �مكانياته  حول  �ال�سباين 
مع  �لتناف�س  فر�سة  ي�ستحق  �أنه 
زمالئه �لالعبني من نف�س �ملن�سب 
�لذي ين�سط فيه يف �سورة �لثالثي 
وهو  بروين،  ودي  �سرتلينغ  �سانيه، 
�لكتالوين  �ملدرب  ي�سع  �لذي  �ملر 
ملحرز  �لفر�سة  منح  �سغط  حتت 

ح�ساباته  �إىل  و�إعادته  جمدد� 
�لكبري  �لتناف�س  رغم  �لتكتيكية 
ثمينة  �أ�سحت  �لتي  �ملنا�سب  على 
يف  �لالعبني  جميع  تو�جد  ظل  يف 
�لفرتة  خالل  �إمكانياتهم  �أف�سل 
قال  فقد  �لغر�س  ولهذ�  �الأخرية، 
نهاية  عقب  مبا�رشة  غو�رديوال 
دوما يف  يثق  �أنه  �أم�س  �أول  مقابلة 
قدر�ت العبه �جلز�ئري لكنه �سدد 
وفق  بالعمل  مطالب  �الأخري  �ن 

�حتياجات �لفريق خا�سة و�أنه يلعب 
خريج  يجد  قوية.  ت�سكيلة  رفقة 
نادي لوهافر �لفرن�سي نف�سه �أمام 
با�ستغاللها  مطالب  ثمينة  فر�سة 
مت  حيث  ير�م،  ما  �أف�سل  على 
زميله  غياب  مدة  عن  �لك�سف 
تبعده  و�لذي  بروين  دي  �لبلجيكي 
�الإ�سابة �ملتمثلة يف �سد ع�سلي عن 
�ملناف�س ملدة 10 �أيام و�لتي �سوف 
من  ��ستغاللها  على  حمرز  يعمل 

�جل �للعب مكانته و�إقناع �ملدرب 
�ال�سباين  بر�سلونة  لنادي  �ل�سابق 
�أ�سا�سيا، خا�سة  �أنه ي�ستحق �للعب 
�أمام  بديال  دخل  كان  حمرز  و�ن 
بورمنوث يف �لدقيقة 44 من �للقاء 
بديال لدي بروين �لذي خرج متاأثر� 
من �الإ�سابة وكانت 45 دقيقة �لتي 
جمدد�  للتاأكيد  كافية  خا�سها 
�ملان  كبار  بني  مكانته  ميلك  �أنه 

�سيتي.

ينتظر اأن ي�شتغل فر�شة اإ�شابة دي بروين للعودة اإىل الت�شكيلة الأ�شا�شية

حمرز ي�شفع امل�شككني باإمكانياته ويحرج غوارديوال
برهن الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز جمددا على قيمته يف �شفوف ت�شكيلة ناديه مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي 
وذلك بعدما قاده اإىل اإحراز فوز ثمني خارج الديار اأمام بورمنوث �شمن اجلولة 29 من الدوري الجنليزياملمتاز، حيث 

اأهدى ثالث نقاط اإىل فريقه بعد الهدف الذي �شجله يف املقابلة والذي كان كافيا للخروج بالزاد كامال من اأر�شية 
امليدان،  حيث �شرب متو�شط ميدان اخل�شر امل�شككني بقدراته واأحقيته ل�شمان مكانة اأ�شا�شية بت�شكيلة »ال�شتريز«

 وا�شال �شهيتهما يف التهديف 
بالدورين الأملاين والجنليزي

بلفو�شيل وبن رحمة يحجزان 
مقعدا رفقة اخل�شر بكاأ�س اإفريقيا

 الكال�شيكو يفتح 
الباب اأمام �شتيغن

�لدويل �جلز�ئري  �لثنائي  يتوّجه 
بن  و�سعيد  بلفو�سيل  �إ�سحاق 
يف  مكانيهما  �سمان  نحو  رحمة 
بتمثل  �ملعنية  �لنهائية  �لقائمة 
�ملنتخب �لوطني يف كاأ�س �إفريقيا 
لالأمم �ملقررة �سهر جو�ن �ملقبل 
�لتاألق  يو��سالن  حيث  مب�رش، 
مو�سما  ويقدمان  ناديهما  رفقة 
�الأملاين  �لدوريني  يف  ر�ئعا 
ويف  �لتو�يل،  على  و�الجنليزي 
�إىل  رحمة  بن  عاد  �ل�سدد  هذ� 
�لتمّيز  م�ستو�ه  على  �لتاأكيد 
�لتهديفية  �سهيته  و��سل  عندما 
جمدد� و�سجل هدفا رفقة ناديه 
من   34 �جلولة  �سمن  برينتفورد 
دوري �لدرجة �الأوىل �الجنليزية، 
�إىل  �ملو�سم  هذ�  ح�سته  ر�فعا 
�لهدف  وجاء  �أهد�ف،  ت�سعة 
بارك  كوينز  نادي  ح�ساب  على 
رينجرز، حيث �أكد العب �خل�رش 
علو كعبه و�سيطرته هذ� �ملو�سم 
الفت  ب�سكل  فيه  برز  �لذي 
�ل�سابق  �لالعب  وجنح  لالنتباه، 
لنادي ني�س �لفرن�سي يف جتربته 
بالدوري �الجنليزي هذ� �ملو�سم 
متريرة   14 جمموع  مبنح  �ي�سا 

حا�سمة.
مو�طنه  فاإن  �ملقابل،  يف 
�لتو�جد �سمن  بلفو�سيل يو��سل 
لناديه  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
هوفنهامي �الأملاين ور�أ�س �حلربة 

مدربه،  خطط  يف  �لرئي�سي 
�أين  �لت�سجيل  مو��سلة  يف  وجنح 
نادجي  �جلديدة  �سحيته  كان 
�لذي  فر�نكفورت  �آينرت�خت 
�الأملاين،  �لدوري  تو�جه معه يف 
هدفا  �سجل  بلفو�سيل  �ن  ورغم 
ليقود  كافيا  يكن  مل  ذلك  �أن  �إال 
خارج  �لفوز  حتقيق  �إىل  زمالئه 
�أر�سية  غادر  �لذي  وهو  �لديار، 
تاركا   80 �لدقيقة  يف  �مليد�ن 
�لنتيجة  يف  متقدما  فريقه 
ينجح  �أن  قبل  لو�حد،  بهدفني 
بعيد  من  �لعودة  يف  �ملحليون 
وت�سجيل هدفني دفعا بهوفنهامي 
ورفع  قا�سية،  هزمية  تكبد  �إىل 
�ملو�سم  هذ�  ح�سته  بلفو�سيل 
�أهد�ف  ثمانية  جمموع  �إىل 

بالبوند�سليغا. 
رحمة  بن  �لثنائي  �أن  و�الأكيد 
وبلفو�سيل �سوف يكونان خيار�ن 
�لعر�س  يف  لبلما�سي  مهمان 
يف�سلنا  �لذي  �لقاري  �لكروي 
عن �نطالقه �أربعة �أ�سهر ون�سفـ، 
خا�سة يف �ل�سق �لهجومي بتو�جد 
على  �الأمامي  �خلط  يف  العبني 
ريا�س  وجناح،  بغد�د  غر�ر 
حمرز، يا�سني بر�هيمي و�سفيان 
مينحون  �سوف  �لذين  فيغويل 
�خليار�ت �لبديلة للم�سوؤول �الأول 

على �لعار�سة �لفنية �لوطنية.
عي�شة ق.

حلار�س  �ملتميز  �الأد�ء  �أن  يبدو 
مارك  �الإ�سباين  بر�سلونة  مرمى 
مبار�تي  يف  �ستيغن  تري  �أندريه 
قد  مدريد،  ريال  �أمام  �لكال�سيكو 
نيل  يف  �حلار�س  حظوظ  من  ز�د 
�ملنتخب  مرمى  حر��سة  فر�سة 
�لكامري�ت  و�سلطت  �الأملاين، 
�الأ�سو�ء على يو�خيم لوف مدرب 
مبار�ة  ح�سوره  خالل  �أملانيا 
نقله  ت�رشيح  ويف  �لكال�سيكو، 
»دي  ل�سحيفة  �الإلكرتوين  �ملوقع 
فيلت« �الأملانية �أم�س قال يو�خيم 
كان  �ملا�سي  �لعام  »يف  لوف: 
يف  �أما  و�حد،  رقم  نوير  مانويل 
جديدة  بد�ية  فلدينا  �ل�سنة  هذه 
�ستيجن  تري  �أن  و�أ�ساف  �سغرية«، 
�لت�سفيات  يف  فر�سته  �سينال 
�الأوروبية،  �الأمم  لبطولة  �ملوؤهلة 
م�سدد� على �أن �الأد�ء هو �لفي�سل 
مب�ستوى  يلعبان  ومارك  نوير  و�أن 
حار�س  يلعب  باأن  و�عد�ً  ممتاز، 
جدير  مباريات.  عدة  يف  �لبار�سا 
بالذكر �أن بر�سلونة �أكد �أول �أم�س 
هذ�  مدريد  ريال  على  تفوقه 
1ـ0  عليه  تغلب  بعدما  �ملو�سم 
يف  جمعتهما  �لتي  �ملبار�ة  خالل 
�الإ�سباين  �لدوري  �ملرحلة 26 من 
وذلك بعد 3 �أيام فقط من كال�سيكو 
ـ 0  �لبار�سا بنتيجة 3  �آخر ح�سمه 
على  �مللك  كاأ�س  لنهائي  ليتاأهل 

�لفريق �مللكي، يف مبار�ة  ح�ساب 
تاألق فيها تري �ستيغن ب�سكل الفت.

ميونخ  بايرن  حار�س  ويجتهد 
بريقه  ال�ستعادة  نوير  مانويل 
�خل�سبات  بني  ح�سوره  وتثبيت 
نهاية  يف  ت�سدر  بعدما  �لثالث 
�لعام �ملا�سي قائمة �الإح�سائيات 
�ملرمى،  حر��س  باأف�سل  �خلا�سة 
ن�سبة �إىل ت�سديه للكر�ت وح�سوره 
�أملانيا  منتخب  عرين  يف  �ملوؤثر 
وناديه بايرن ميونيخ، �إال �أن �أحو�ل 
تنازلية  م�سرية  يف  تبدو  �حلار�س 
مبا�رشة  �الإ�سابة  من  عودته  بعد 
�ل�سيف  رو�سيا  مونديال  قبل 
�ل�سابق  �لقائد  وكان  �ملا�سي، 
للمان�سافت لوثار ماتيو�س، �ساحب 
�لرقم �لقيا�سي يف عدد �ملباريات 
�لدولية مع �ملنتخب �الأملاين 150 
مبار�ة قد �عترب قبل �أ�سهر �أن نوير 
ال يتمتع يف �لوقت �حلايل مب�ستو�ه 
قبل  به  يتميز  كان  �لذي  �ملعهود 
تعر�سه لالإ�سابة، و�أ�ساف: »مارك 
�أف�سل  يقدم  �ستيجن  تري  �أندريه 
مع  �أعو�م  منذ  �لعاملية  م�ستوياته 
بر�سلونة، و�أعتقد �أنه كان ي�ستحق 
عليه  �العتماد  طويل  وقت  منذ 
يف  للمنتخب  �أ�سا�سي  كحار�س 
يكون  عندما  حتى  مهمة،  مبار�ة 

نوير جاهز�ً«.
وكالت 

مالل: طويت اخلالفات 
مع مدوار وحمار ونحن 

هنا خلدمة الكرة 
اجلزائرية

ك�سف رئي�س فريق �سبيبة �لقبائل �رشيف مالل 

�أنه جتاوز �خلالفات �لتي كانت جتمع بينه وبني 

�رشيف  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  رئي�س 

حمار،  ح�سان  �سطيف  وفاق  ورئي�س  مالل 

نهاية  عقب  �إعالمية  ت�رشيحات  يف  و�أو�سح 

من  �ت�ساال  �أنه  �سطيف  ووفاق  ناديه  مقابلة 

لتلطيف  �ملبادرة  على  مدو�ر  و�سكر  �لرجلني 

نار  �إطفاء  يف  �ساهمت  و�لتي  بينهما  �الأجو�ء 

�خلالفات بينهما وهو ما جعل �ملياه تعود �إىل 

جماريها ح�سبه، و�أ�ساف �ن حمار �ت�سل بدوره 
به ودعاه �إىل مدينة تيزي وزو من �جل ح�سور 

�لدعوة،  عن  �عتذر  �أنه  �إال  �لفريقني  مو�جهة 

�لكرة  خدمة  �أجل  من  يعمل  �أنه  مالل  وقال 

�جلز�ئرية ب�سفة خا�سة و�لريا�سة ب�سفة عامة 

وكل ما يهمه �أن ت�سود �للقاء�ت يف روح ريا�سية 
عالية دون م�ساكل.

ع.ق.

ك�شف اختتام البطولة الوطنية نهاية ماي املقبل

مدوار:ال ن�شت�شري زط�شي واأطراف 
تريد اال�شطياد باملياه العكرة

مدو�ر �أن عالقته بزط�سي ممتازة وعلى ما ير�م وطالب �لباحثني عن تعلمك زط�سي بها من �أجل و�سعه يف �ل�سورة ال غري ح�سبه، و�سدد �عتربه �أهال من �أجل �خلروج بالقر�ر�ت �ملنا�سبة، م�سيفا �أن هيئته ��ست�سارة زط�سي يف كل �لقر�ر�ت �لتي ي�سدرها مكتب �لر�بطة و�لذي �أع�ساء �ملكتب �لفدر�يل �أقدم على ت�رشيب هذه �الأخبار �ملغلوطة حول �ملو�سوع ال �أ�سا�س له من �ل�سحة و�أو�سح �أن كل ما يف �الأمر �ن �أحد �ملحرتفتني �الأوىل و�لثانية، و�أو�سح �أن �لكالم �لذي مت �إثارته حول زط�سي باإلز�مه �إعالمه عند تاأجيل مباريات �لبطولة �لوطنية لر�بطتيها مت ترويجها حول �إقد�م رئي�س �الحتادية �جلز�ئرية للعبة خري �لدين نفى رئي�س �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم عبد �لكرمي مدو� �الأخبار �لتي 
عي�شة ق.�سهر ماي �ملقبل ويدر�سون برجمة بع�س �ملباريات �سهر رم�سان.رزنامة �ملباريات �ملتاأخرة خا�سة و�أن �لبطولة �لوطنية تنتهي يف نهاية �للقاء�ت، وقال �ملتحدث �أن هياأتها و�سعت �ملخطط �ملنا�سب لت�سوية من طرف �مل�سوؤولني عن �جلانب �الأمني فاإنه �سيكون ملزما بتاأجيل و��ستطرد �أنه يف حال ثبت �أن �الأمور �الأمنية ال ت�سمح باإقامة �ملباريات خا�سة يف ظل �لو�سع �لذي متر عليه �لبالد خالل �لوقت �حلايل، يف �ملقابل، �أو�سح مدو�ر �أن �جلانب �الأمني يتحكم يف برجمة �ملباريات �ال�سطياد يف �ملياه �لعكرة �لبحث عن م�سادر �أخرى.

ريا�شةالإثنني 04  مار�ض  2019  املوافـق  ل28 جمادى الأخر 1440هـ 13



�سوالري: نعاين من �أزمة خطوط ولن ن�ست�سلم
اأكد �سانتياغو �سوالري املدير الفني لفريق ريال مدريد اأن فريقه لن ي�ست�سلم يف القتال 
على ح�سد لقب الدوري االإ�سباين هذا املو�سم رغم اخل�سارة بهدف دون رد اأمام بر�سلونة 
يف الكال�سيكو، وقال �سوالري خالل ت�رصيحات نقلتها �سحيفة »ماركا« االإ�سبانية: »لقد 
حاولنا بكل الطرق ولن ن�ست�سلم اأبًدا، لعبنا مباراة جماعية وقاتلنا لكن مل ن�سجل، واأعتقد 
اأننا قدمنا ما علينا ويجب اأن ننهي هذه احلالة«، واأ�ساف: »علينا اأن ننظر اإىل ما ميكننا 
ن�ست�سلم  لن  لكننا  ذلك،  يف  �سك  ال  الدوري  يف  كبرًيا  اأ�سبح  الفارق  به،  والقيام  حت�سينه 

و�سنوا�سل القتال يف الليغا ودوري االأبطال«.
وحول راأيه يف اأداء اجلناح الويلزي غاريث بيل، اأجاب االأرجنتيني: »اأعتقد اأنه قام باأ�سياء 
اأن اجلمهور له ال�سيادة  كثرية ورائعة جًدا لهذا النادي، واجلميع ي�ستحق االحرتام، رغم 
يف كل ما يقوم به«، وعن �سبب تغيري االأملاين توين كرو�س، اأو�سح: »ميكن الأي العب البدء 
اأ�سا�سًيا اأو بدياًل، واأ�رصكت فالفريدي لتن�سيط اللعب، وال�سباب دائًما ي�سغطون والالعبون 
�سغار ال�سن هم جزء من هذا النادي«، وتابع مدرب املرينغي: »ما كان ينق�سنا ت�سجيل 
بع�س الفر�س من 20 فر�سة التي كانت لدينا، وكانت مباراة متكافئة وتناف�سية للغاية«، 
واأردف �سوالري: »عدم الت�سجيل االأمر عبارة عن خطوط، واأحياًنا يتم تفريق خطوطك 

ويدافع اخل�سم ب�سكل جيد جًدا، و�سنعمل على حلها و�سنحاول بكل الطرق«.
ورًدا على �سوؤال األي�س ب�سيًطا اأنك حتتاج فقط اإىل هدف، قال: »كرة القدم ب�سيطة جًدا 
يف بع�س االأحيان«، ونفى �سوالري تاأثر العبيه بلقاء الكاأ�س بعد اخل�سارة بثالثية نظيفة 
على ملعب برنابيو قبل 3 اأيام وك�سف: »كل مباراة منف�سلة عن االأخرى«، واختتم املدرب 
االأرجنتيني حديثه عن هجوم اجلماهري �سد بيل ودعم اإي�سكو: »اجلماهري دائًما يعربون 
عن الكثري من االحرتام، ويريدون اأن يرونا منت�رصين، و�سوف نحاول اأن مننحهم االنت�سار 

يف املباراة التالية.

بيكيه: �أع�سق �للعب يف ملعب ريال مدريد
بيكيه،  جريارد  بر�سلونة  مدافع  قال 
اإنه يع�سق اللعب على اأر�س �سانتياغو 
برنابيو بف�سل االأجواء التي ت�سود به، 
م�سيفا اأنه يحب اللعب و�سط االأجواء 
اأم�س  فريقه  فوز  وعقب  ال�ساخنة، 
م�سيفه  على  رد  دون  بهدف  ال�سبت 
ريال مدريد قال بيكيه: »اإنني اأع�سق 
التي  االأجواء  بف�سل  هنا  اإىل  القدوم 
ت�سود يف هذا امللعب، اأحب االأجواء 
اأوقاتا  ال�ساخنة فهذا يجعلني اأق�سي 
مباريات  »هناك  واأ�ساف:  اأف�سل«، 
للحما�سة  فيها  الو�سول  يكون  اأخرى 
جئنا  هنا  جئنا  حني  �سعوبة،  اأكرث 
احل�سول  وبهدف  جيدة  حالة  يف 
مدافع  واأكد  الثالث«،  النقاط  على 
اأخرى  مباراة  »كانت  البالوغرانا: 
على  اللعب  �سعوبة  رغم  هنا،  رائعة 
من  اأف�سل  لعبنا  الربنابيو،  اأر�س 

اأ�سغر، علمنا كيف نعاين حني وجبت علينا  اأن النتيجة جاءت  ذلك اليوم على الرغم من 
املعاناة«.

�سبح رميونتاد� بر�سلونة ُيقلق توخيل
�سدد توما�س توخيل مدرب باري�س �سان جريمان، على �رصورة ا�ستعداد فريقه بكل قوة 
ملواجهة مان�س�سرت يونايتد االأربعاء املقبل، يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، وقال 
توخيل يف ت�رصيحات اأبرزتها �سحيفة ليكيب: »اأمتنى اأن ت�سري االأمور على ما يرام، نثق 
يف اأنف�سنا، لقد حققنا الفوز يف املباراة االأوىل بهدفني يف اأولد ترافورد، ولكني اأعتربها 
مبثابة ال�سوط االأول من املواجهة«، واأ�ساف »من املهم التاأكيد على هذه الر�سالة لتفادي 
ثم   0-4 بر�سلونة  على  الفوز  حقق  جريمان  �سان  اأن  يردد  قد  فالبع�س  ال�سلبية،  االأمور 
خ�رص 1-6«، وتابع: »بينما يردد اآخرون اإىل فوزنا يف مباراة الذهاب والغيابات يف �سفوف 
مان�س�سرت يونايتد مثل بول بوغبا، ويعترب ذلك موؤ�رًصا حل�سم تاأهلنا الأننا اأقوياء يف حديقة 
االأمراء«، واأو�سح »يجب اإيجاد التوازن التام يف موقعة االأربعاء، ال نريد اأن يتملكنا اخلوف 
بع�س  حالًيا  ي�سم  »الفريق  توخيل:  ووا�سل  الزائدة«،  بالثقة  نتحلى  ال  الوقت  نف�س  ويف 
الالعبني الذين �سبق لهم مواجهة بر�سلونة، وميتلكون اخلربات الكافية، ما حدث نتيجة 
واأمت  وخ�سارة«،  مك�سب  القدم  كرة  وقت،  اأي  يف  حتدث  اأن  ميكن  القدم،  كرة  يف  واردة 
»التحدي اأن نبقى هادئني ونركز على حتقيق اأهدافنا، ال ميكن التحكم يف نتيجة املباراة، 

هذا م�ستحيل يف كرة القدم، ولكن باإمكاننا التحكم يف م�ستوانا«.   

بر�سلونة يهني كربياء ريال مدريد
اإهانة  بر�سلونة  فريق  وا�سل 
ريال  االأزيل  الغرمي  كربياء 
مدريد بعدما اأحلق به اخل�سارة 
الثانية على التوايل يف عقر داره 
حمقًقا  �ساعة   72 من  اأقل  يف 
يف  رد،  دون  بهدف  االنت�سار 
بينهما  جرت  التي  املباراة 
�سنتياغو  ملعب  على  ام�س  اأول 
برنابيو، يف اإطار اجلولة 26 من 
فريق  ويدين  اال�سباين،  الدوري 
اإ�سقاط  يف  بالف�سل  بر�سلونة 
داره  عقر  يف  امللكي  النادي 
الكرواتي  امليدان  متو�سط  اإىل 
وقع  الذي  راكيتيت�س،  اإيفان 
يف  الوحيد  املباراة  على هدف 
الدقيقة 26 ليحافظ على اأف�سل 

م�سرية تهديفية لفريق يف الكال�سيكو عرب تاريخ الدوري االإ�سباين بالت�سجيل يف 23 مباراة متتالية، وبهذا االنت�سار رفع بر�سلونة 
ر�سيده اإىل 60 نقطة حملًقا يف �سدارة ترتيب الليغا، بينما جتمد ر�سيد ريال مدريد عند 48 نقطة يف املركز الثالث لي�سل 

الفارق بني الفريقني اإىل 12 نقطة.
بداأت املباراة بهجوم �رصيع من اأ�سحاب االأر�س، حيث تقدم توين كرو�س اإىل عمق دفاع بر�سلونة ومل يجد بو�سكيت�س �سوى 
�ستيغن يف  تري  احلار�س  اأعلى مرمى  ت�سديدته مرت  لكن  بيل  نفذها  ركلة حرة  على  مدريد  ريال  ليح�سل  الإيقافه  اخل�سونة 
الدقيقة 2، ووا�سل ريال مدريد حماوالته حيث انطلق كرمي بنزمية ومبجهود فردي راوغ دفاع بر�سلونة و�سدد كرة قوية مرت 
بعيًدا عن مرمى تري �ستيغن يف الدقيقة 9، ويف اأول فر�سة حقيقية لرب�سلونة ا�ستلم مي�سي الكرة يف منطقة جزاء ريال مدريد، 
و�سدد على املرمى بعد مراوغة كورتوا لكن فاران كان يف املوعد واأخرج الكرة من على اخلط، يف الدقيقة 19، وجاء الرد 
�رصيًعا من ريال مدريد، حيث �سدد الكرواتي لوكا مودريت�س كرة قوية ت�سدى لها بفدائية املدافع جريارد بيكيه يف الدقيقة 22، 
وجنح اإيفان راكيتي�س يف ت�سجيل الهدف االأول لرب�سلونة يف الدقيقة 26، حيث بداأ الهجمة من خط الو�سط ومرر لزميله �سريجي 
روبريتو، الذي منح له الكرة خلف دفاع ريال مدريد لينفرد باحلار�س كورتوا وي�سدد الكرة اأق�سى ميني البلجيكي، وانتهى ال�سوط 

االأول مب�سادة قوية بني قائدي الفريقني ليونيل مي�سي و�سريجيو رامو�س، ب�سبب تدخل االأخري بعنف يف اإحدى االلتحامات.
وكاد �سواريز اأن ي�سجل الهدف الثاين يف الدقيقة 51، حيث تلقى كرة باخلطاأ من دفاع ريال مدريد وانطلق نحو املرمى وحاول 
اأقدام  اإىل  و�سلت  والتي  بر�سلونة،  دفاع  من  الكرة  ريجيلون  وقطع  رامو�س،  لي�ستتها  الكرة  ومرر  ف�سل  لكن  كورتوا،  مراوغة 
فيني�سيو�س و�سدد كرة قوية ا�سطدمت بج�سد كليمونت لينجليت وخرجت اإىل الركنية يف الدقيقة 59، واأهدر دميبيلي فر�سة 
ت�سجيل الهدف الثاين يف الدقيقة 69، حيث ا�ستقبل متريرة من مي�سي وانطلق على اجلبهة الي�رصى و�سدد بقوة لكن الكرة مرت 
بجانب القائم االأي�رص لكورتوا، وعلى اجلانب االآخر قرر بنزمية حماولة الت�سديد من خارج منطقة اجلزاء، لكن املتاألق تري 

�ستيغن ت�سدى للكرة برباعة يف الدقيقة 87 لتنتهي املباراة بانت�سار الفريق الكتالوين.

اأكد اإرن�ستو فالفريدي املدير الفني لرب�سلونة، اأن لقب الليغا مل 
يح�سم بعد رغم االنت�سار بهدف دون رد، يف الكال�سيكو اأمام 
ريال مدريد، وقال فالفريدي يف ت�رصيحات متلفزة »االأمور مل 
حت�سم بعد، امل�سوار ما زال طويال، الفارق ات�سع اإىل 12 نقطة 
ولكن علينا اأن نتعامل بذكاء«، واأ�ساف: »مل اأر لقطة �سريجيو 
رامو�س مع ليونيل مي�سي، لكن الكال�سيكو كان �سعبًا مثلما هو 
الفريق  يبتعد عن املناف�سة،  دائًما«، وتابع: »ريال مدريد مل 
احلال  ونف�س  النقاط  من  العديد  ح�سد  على  قادر  امللكي 
اأن بر�سلونة حقق فوزا  اأتلتيكو مدريد«. ويرى فالفريدي  مع 
م�ستحقا يف مباراة قوية و�سعبة، منوًها اأن العبيه مل يتمكنوا 

من قتل اللقاء بهدف اآخر من الهجمات املرتدة التي الحت 
لهم يف ال�سوط الثاين، ونوه: »كنا متما�سكني للغاية يف الدفاع، 
اأننا �سيطرنا ب�سكل اأف�سل وح�سلنا على فر�س اأكرب من  كما 
واأ�سار   ،»0-3 بفوزنا  انتهت  والتي  املا�سي  االأربعاء  مواجهة 
ح�ساب  على  بيل  جاريث  الويلزي  م�ساركة  اأن  اإىل  فالفريدي 
مي�سي،  ليونيل  وعن  بر�سلونة.  على  توؤثر  فا�سكيز مل  لوكا�س 
علق فالفريدي: »يف كل مرة ي�ستلم الكرة يُحدث �سيئا مميزا، 
راكيتيت�س  اإيفان  بتواجد  »�سعيد  واأمت:  ف�سائي«،  العب  هو 
يف  اللعب  وي�ستطيع  املباريات  يف  مميز  ب�سكل  يظهر  معنا، 

عدة مراكز وميتلك قدرات هائلة«.

فالفريدي يرف�ض �لت�سليم بح�سم لقب �لليغا

جماهري �ملرينغي تهاجم برييز وتطالبه بالرحيل
يف   1-0 اخل�سارة  بعد  املرينغي  عن  برحيله  مطالبة  برييز  فلورنتينو  النادي  رئي�س  �سد  مدريد  ريال  جماهري  على هتفت  برنابيو  �سانتياغو  ملعب  تواجدت يف  التي  اجلماهري  هجوم  ر�سد  ومت  اأم�س،  اأول  م�ساء  بر�سلونة  �سد  �سوى اأمل املناف�سة على لقب دوري اأبطال اأوروبا هذا املو�سم، علًما باأنه فاز ذهاًبا على اأجاك�س اأم�سرتدام 2-1 يف ثمن املو�سم، بعدما ا�ستقر يف املركز الثالث بر�سيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة عن املت�سدر بر�سلونة، ةومل يتبق لريال مدريد امللعب 0-3 باإياب ن�سف نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا، ليودع البطولة، وابتعد ريال مدريد عن املناف�سة على لقب الليغا هذا جوفنتو�س، وخ�رص الريال، للمرة الثانية يف 4 اأيام من الغرمي التقليدي بر�سلونة بعدما �سقط االأربعاء املا�سي يف نف�س الرئي�س العجوز، الذي يعد هو امل�سوؤول االأول عن التعاقدات ورف�سه التعاقد مع بديل لكري�ستيانو رونالدو الذي رحل اإىل الكال�سيكو 

نهائي البطولة القارية.
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رواية 

خطوط الرخام 
اأحدثكم عن قريتي » عني الُطلبة » التي لطاملا اأطلقت قدماي ال�صغريتني جريا يف  دروبها، قريتي  التي  �صارت  اأ�صجار ال�صبار ال�صوكي  فيها اأعلى قليال  الآن ومل تكن  كذلك من قبل . لقد �صارت 
اأكثف من �صدة احلزن، فغطت نبع العني كلها اإىل اأن غدا الولوج اإليها خمفيا، وهي التي كانت ذات هيبة من دون خوف ؟ فال يجراأ القرتاب من نبعها فرادى ، وكنا جنتمع  نحن  القرويني الأولد  

الأ�صقياء لنخرتق حرمتها ، كنا  نت�صجع زرافات  لكي يت�صنى لنا �صرقة ماءها اأو غرف حفنة كف لالإرتواء اأو ماآرب اأخرى من تلك التي  نه�ض عليها الأولد القرويني من تبليل الطني باملاء وجت�صيم 
لبع�ض احليوانات من الأرانب والأ�صجار والفرا�صات ، وحني ن�صت�صعر اأو نرمق  من بعيد احدهم  قادم اإىل النبع كنا نطلق اأقدامنا للريح يف املنحدرات فال من�صك اأبدا ، كانت رهبة املكان وحكي  

اخلرافة  قد امتزجتا  معا بب�صاطة الأيام القروية ، حكي  عن  النبع » عني الُطلبة » يلقى اأنواء من الرهبة  بدواخل الطفولة فينا ، لكن على ما يبدو ،اأن كله  كان وهما وقد اأمنحى ، فلم تعد  »عني 
الُطلبة » برهبتها وحذرها ول خوفها الذي كان يزجر �صارقي املاء والأولد الأ�صقياء مثلما كان احلال يف املا�صي .

ي�سني بوغازي

 « هو  ترعرع  وهنا  ترعرعت،  هنا 
ب�سنوات  لد بعدي  » وقد  �سديقي 
قبلي  رحل  ،لكنه  عددها  ادري  ال 
 ، اأي�سا  عددها  ادري  ال  ب�سنوات 
فبعدما ترك ما ترك فينا  بالقرية  

وقد  كان م�سهورا بيننا .
االأرا�سي  ف�سح   كانت  لقد 
ال�سوان   ال�سخر  حول  املغرو�سة 
يف ذاك الزمن  بالقرية  هي التى 
لنا   قيل   ، �سديدا  خوفا  تخيفنا 
اأنها  باب  » دار االأبال�سة  » وهذه 
�سيقا  اقل  االآن  �سارت  الف�سح  
كما  عذراء  البعيدة   ومروجها  
كانت ، والب�ساتني وال�سجر الزيتوين  
والثمري  وحتى ه�سباتها  ال�سغرية  
واأكواخها الفقرية ودروبها الطينية 
والرتابية  والتخوم  الغناء باالإزهار 
 ، بكثري  اقل   اأ�سحت  والنبتات 
اأيامي  خباأ  حكايات  الذي  نبعها  
االأوىل وطفولتي ،ارمقه  االآن بعد 
كل اأمد  االبتعاد وقد ظل كما تلك 
مل  املكان  رمبا   ، اخلوايل  االأيام 
 ، اأهله   طباع  يحمى  اأن   ي�ستطع 

فقرر اأن يظل مثلما كان !
وقد  ناظري  حتت  قريتي  هاهي  
ارمقها  ،اإذ  بعيد  تغريت قليال من 
من اأعايل  املقربة فاأرى اأن بيوت 
جديدة  هنالك  قد تداخلت ، وان 
مل  جمنونة  لطرائق  جديدة  فتوح 
تكن  من قبل ،وان حقول وب�ساتني 
يف  لكنها   ، وفالحة  خ�رضة  اأقل 
حلقة عيني الكربى هي هي ، بقيت 
رغم  اخلراب الذي  جلبته االأيام 
هي  هي   ، تركناها  حني  احلزينة 

قريتي   يف ما�سيها  اأخذت  ،وقد 
اأخذا  مفرت�سا ، فلم يرحم ريفها 
وال اأهلها  من القرويني ،بل غدت  
مثلما  ان�سل   اأملا   ي�سبه  ذكرا  
العلقم ؟  ال�سيف ،وظل مر مثلما  
حجرية  رحى  حتت  فتتت  ذكرى 
حبات  مثلما   التهمتها  �سماء  
بني   يفتت  وهو  ال�سلب  القمح 

الرحى احلجر  بانتقام وكره ؟ 
»وكاأنها ملهاة  كانت  حني اأتذكرها 
يف  هوؤالء   احلزن  و�رضكاء   ،
اأتذكر  اأن  ا�ستطاع  االآن   املقربة  
بع�ض مالحمهم ، لي�سوا اإال حيوات  
تلتهم  ، وحكايات  االأيام  تتداولها  
بني ال�سفاه بتلذذ  غريب  ، فاآكلة 
يجمعهم  قريتي   يف  االأحاديث  
الذكرى  �سحون  حول  امل�ساء 
الب�رض  اآكلة  ، كما يجمع  واملا�سي 
الليل يف االأ�ساطري القدمية  وعلى 
يف  احلياة  ا�ستمرت  الوتر  هذا  

القرية .
 ، للمديح  واآخر  لت�سفى  زمن   «
طقو�ض  وكاأنه  �سيء  كل  كان  لقد 
بتثاقل  البوح  و�ستار   ، تنتهي  ال 
اٍن�سداله  الن ي�سرتخ�ض كل �سيء 
االٍ�ستهالك  من  العذاب  ،فحتى 
يزخرف  فيها   فرتاه    ، اليومي 
وكاأنه   ، املختارة  الكلمات  باآالف 
منمنمة يف بهو ق�رض خارج االأزمنة 
قامو�سه  ،وال  ينتهي  هو  فال   ،
ين�سب ،وجميع  معانيه ،واأو�سافه  
 ، االأول  ا�ستن�سخت  على مقا�سه  
وعلي  لبو�ض احلزين ، لطاملا قال 
، والقنا�ض  اللغة ر�سا�سات   « يل  
اأحاول    عندما  وكنت     « طائ�ض 
ت�سكنه   ،التي  مقا�سده  ا�ستبيان 

هو�سا  ال ينجلي فاأراه  جنونا ،وال 
تدري  حينها اأن من يحدثك عاقل، 
ال�سمت  يف  يل   قال   ! جمنون  اأو 
منافع  كثرية ،فعندما ي�سري احلزن 
ن�سري  لكي  التكيف  ،فعلينا  يقتل 
اأن�ساف اأموات ، ي�سايرون اأن�ساف 
وحده  باحلزن  ،واإذ   احلزانى 
من  وحده  ،احلزن  هنا  املتبادل 
واالآما�سي  االأمكنة   اأجواء  ي�سنع  

يف قريتي.
 

»للحزن دولة 
هنالك »

مرت جميع هذه ال�سور اأمام عيني 
اإن   « �ساهده  كتابة  ام�سك  واأنا 
يع�سقها  ال  القبور  حتر�سها  ذاكرة 

اأحدا » 
يا الهي اأهي ال�سدفة التي دفعتني 
ظلت  بعدما  كتابته  على  اعرث  اأن 
يف الركن الق�سي من القبو �سهورا، 
اأهي رغبة الق�ساء اأن افتح بوابات 
الذكريات  من  الهائل  الكم  ذاك 
تلقيت  فقط  فباالأم�ض  ؟  واالأمل 
بالهاتف، حني  �سديقي  وفاة  خرب 

حدثني احدهم 
» لقد مات  اأخريا » 

قلت » اأهي مزحة 
، مثله ل ميوت األ 

تدري هذا ؟
» بل مات اأخريا 
، وان  دفنه غدا 

مبقربة  عني الطلبة  
، �صاأكون هناك »

و اليوم اعرث على كتابة �ساهد قربه 
التي اأر�سلها منذ �سهورا مع  من  مل 
اأن بع�ض  انتبه له ، واأخربت اليوم 
االنتقال  قرروا  واأ�سدقاء  معارفه 
اإىل القرية حل�سور  مرا�سيم دفنه 
مقربة   يف  يدفن  اأن  اأو�سى  لقد   ،
ا�ستعددت  قد  وكنت   ، قريته 
بعد منت�سف  امل�ساء  لذهاب هذا 
وال�ساعة   ، قريتي  اإىل  النهار 
اأزال  ما  واأنا  و،  �سباحا  العا�رضة 
اأمام كتابة �ساهده م�سدودا حائرا 
،فقد ا�ستبيقطت  هذا اليوم باكرا  
من غري العادة  قليال ، خالفا ملا 
اعتدت اال�ستيقاظ عليه يف �سالف 
اأيامي  فكنت اأبدا عملي بالقبو  بعد 
منت�سف النهار ب�ساعة اأو �ساعتني 
، وان اأظل يف حم�سوا يف القبو اإىل 
�ساعات امل�ساء املتاأخرة  ومرات 
 ، االأوىل  الليل  �ساعات  اإىل  كثرية 
ا�ستيقاظي  كان  اليوم  هذا  وفى 
باكرا فقد كانت يل بع�ض الطلبيات 
 ، �رضيعا  انهيها   اأن  فكرت  التي 
عليها  يتبقى   مل  �سواهد  كتابات 
�سوى رتو�سات ب�سيطة لكي اتركها 

الأ�سحابها الدين �سيمرون الأخذها 
�سديقي  كتابة  اأن  .ويبدو  م�ساءا 
قد غريت اأ�سياء كثرية يف  برنامج 

اليومي واألقت اال�سطراب ؟
اأحدثكم عن زيارتي االأوىل لقريتي 
اأنا ارمقها  ، وها  الغياب  اأمد  بعد 
رجوعي  تاأخر   اأن  ،بعد  بعيد  من 
يرجعني  فلم   ، جدا  طويال  اإليها  
اأخرجني  الذي  ذاك   ، موته  �سوى 
قرر  عندما  املا�سي  يف  منها  
الكربى  املدن  اإىل  منها  الهجرة 
�ساعات  و�سويل  ا�ستغرق  لقد    ،
امتطيت   ، ومتعبة  م�سنية  �سفرا 
 ، متعددة  �سفر  و�سائل  خاللها  
اأ�سغر،  حافلة  ثم  حافلة،  ركبت 
بالكاد  �سيارة  ثم  اأخرى قدمية  ثم 
وقد  جبليا،   طريقا  ت�سعد  كانت 
الكلوند�ستان  ال�سائق   ذاك  ترك 
يف البال اأ�سئلة وا�ستفهامات كثرية 
، وانه  ال�سخ�ض ن�سفه الذي  بعد 
اكت�سفته  قريتي  يف  اإقامتي  مدة 
اأول  اأبداه  ما  على  متاما  مغايرا 
اإىل  ب�سيارته   حملني  عندما  مرة 

اأعايل قريتي .
ال   « كتوما  �سموتا   « �سائقا  كان 
قريتي  اأهل  يجلب   اأين  من  ادري 
اأي�سا  فاأنا  االآ�رض،  ال�سمت  هذا 
مبدن  الرتحال  يف  بدايتي  كانت 

الكربى يلفها ال�سمت نف�سه ، واأن 
جميع القرويني الذي دخلوا املدن 
هذا  يلفهم   كان  قريتي  اأوالد  من 

ال�سمت االأ�رض العجيب ؟ 
�سلت  وقد  مثبت،  وكاأنه  كان   
ببنت  ينب�ض  حوا�سه اخلم�سة، فلم 
وظل  ع�سو،  يحرك  ومل  �سفة، 
اأتذكره   « كتوما  �سامتا  »�ساكنا 

بو�سوح االآن عندما قلت له:
» تلك املنازل البعيدة جديدة ،مل 

تكن هنالك  املا�سي  » 
فلم يرد  وظل �سامتا ! بعد برهة 
من  بع�ض  وزدت  جملتي،  اأعدت 
وظل  �رضائره  تنفرج  فلم  الكالم، 
؟  �سفة  بنت  يخرج  مل  �سمته  يف 
لقد ظل كما االأول » �سموتا كتوما 
بدا  �سيارته  حمرك  اأزيز  وفيما   «
فرط  من  ي�رضخ  كمن  �سوتها  يل 
االأمل، يف تلك االأعايل اخلر�ساء.  

عنائي  من  معي   �سمته  زاد  لقد 
الرخام  كتابة  �ساهد  اأعاقر  واناأ  
اخلفيف  االإخ�رضار  اإىل  املائل 
حملتهما  �ساهدين   كانا  ،وقد 
م�سففني  وكانا   ، قريتي  اإىل  معي 
يف حقيبتي ال�سخمة  املرمية يف  
احلقيبة  وهي  اخللفية   املقاعد 
�سواهدي  فيها  احمل  عادة  التي 
ال�سفر  حاالت  فى  الزبائن   اإىل 

.ال�ساهدين  البعيدة  امل�سافات  يف 
،وال�ساعة  قربه  على  �سيو�سعان 
منت�سف  بعد  الواحدة  من  تقرتب 
النهار يف هذا التوقيت الربيعي ،و 
مبقربة   �سيوارى  املوىل   �ساء  اإن 
مند  منهم  فر  الدين   ، القرويني 
زمن ، وعاد اإليهم  جثة وحكاية  مل 

تنجلي اأ�رضارها بعد ؟ 
ظل  ال�سائق �سامتا ، والطريق مل 
تكن بالطويلة، لكنها  بدت يل  ال 
تنتهي ، وكاأنها اخت�رضت  اخت�سارا 
عما كانت عليه  يف املا�سي ، فقد  
نزويل  حني  طفولتي  اأيام  يف  كنت 
اإىل  القرية  اأعايل  يف  دارنا  من 
انتظر احلافلة   اقرب طريق  لكي 
، كان يبدو يل  نزوال طويال طويال  
ال�سعود  كهذا  متاما  ينتهي   وال  
بهذه   « الطلبة  عني   « مقربة  اإىل 
�سائقها   ومزاج  القدمية  ال�سيارة 
كانت  ورمبا  ؟  الغريب  ال�سامت 
ت�ستوعب   التي مل  الطفولة   ذاكرة 
حقيقة  لكني    ، امل�سافات  بعد 
املرة  هذه  الطريق   اأن  اأح�س�ست 
اأ�سحت اق�رض، لكن ا�ستياق الروح 
و الفراغ الذي حفره الغياب اأحال 
كل �سيء اإىل معاناة ال تنتهي ، وال 
اأدري كيف مل يرمى بنا الق�ساء كل 

هذه املرامي .  
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للكاتبة �سوزان كني 

ترجمة كتاب الهدوء ... قوة االنطوائيني 
يف عامل ال يتوقف عن الكالم اإىل العربية 

رمبا لو ا�ستوقْفنا اأحد االنطوائيني لن�ساأله كيف ي�سنف نف�سه على �سلم االنفتاح االجتماعي، ف�سيحاول 
ال �سعوريا اأن ينفي عن نف�سه »تهمة« االنطوائية، فالثقافة العامة تعطي االأولوية للمنفتحني يف فر�ص 

الدرا�سة والعمل والنجاح، مع اأن االإح�ساءات تقدر اأن ثلث اإىل ن�سف االأمريكيني انطوائيون، والعلم 
يوؤكد اأن منط �سخ�سياتهم لي�ص طبيعيا فح�سب بل يحمل الكثري من عوامل القوة والتميز.

 وكاالت 

الأمريكية  املحامية  اكت�شفت  عندما 
-وهي  احلقائق  هذه  كني  �شوزان 
اعتزال  قررت  بامتياز-  انطوائية 
مهنتها الناجحة يف نيويورك، والتفرغ 
لتوعية النا�س بـ »قوة النطوائيني« بقية 
حياتها، حتى ت�شّدر موؤلفها »الهدوء.. 
قوة النطوائيني يف عامل ل يكف عن 
مبيعات  الأكرث  الكتب  قائمة  الكالم« 
كما  تاميز،  نيويورك  بح�شب �شحيفة 
�شجلت حما�رضتها »جمتمع الأفكار« 
اأكرث من 21 مليون  »تيد«  على من�شة 
م�شاهدة حتى الآن، ف�شال عن ماليني 

اأخرى يف موقع يوتيوب.
تقدم هذه املوؤلفة النطوائية بنف�شها 
النطوائيني  لنجاح  مميزا  منوذجا 
جاءت  الذي  فالكتاب  ومثابرتهم، 
�شفحة   380 بحوايل  العربية  ن�شخته 
بعّمان  الأهلية  دار  عن  -ال�شادرة 
من  �شنوات  �شبع  ثمرة   -2016 عام 
�رضيعة  نظرة  ولعل  الدوؤوب،  البحث 
من  اأكرث  احتلت  التي  الهوام�س  على 
اجلهد  لتقدير  تكفي  �شفحة  اأربعني 
اأحدث  قراءة  املوؤلفة يف  بذلته  الذي 

الدرا�شات واإجراء املقابالت.

الكوكب بحاجة لالنطوائيني

ي�شتهل الكتاب باقتبا�س عن األني �شون 
الذي يكون  الب�رضي  اإن اجلن�س  يقول 
جورج  اجلرنال  هو  �شخ�س  كل  فيه 
الأمريكي  اجلي�س  قادة  )من  باتون 
ينجح،  لن  الثانية(  العاملية  باحلرب 
ريا�شيني  اإىل  بحاجة  فالكوكب 
اإنه  وعلماء،  ور�شامني  وفال�شفة 
دافئة  قلوب  اأ�شحاب  اإىل  بحاجة 
واأ�شحاب قلوب قا�شية، واإىل اأ�شخا�س 

لمبالني واأ�شخا�س �شعفاء.

ق�سة املنا�سلة االأمريكية 
ال�سوداء روزا بارك�ص

ثم تبداأ املقدمة ب�رضد ق�شة املنا�شلة 
التي  بارك�س  روزا  ال�شوداء  الأمريكية 
رف�شت منح مقعدها باحلافلة لرجل 
موقفها  فاأطلق   ،1955 عام  اأبي�س 
اأهم  من  واحدة  �رضارة  الب�شيط 
اأثمرت  الع�رضين،  القرن  احتجاجات 
انتزاع حقوق ال�شود بامل�شاواة، لنفاجاأ 
يف النهاية باأن بارك�س كانت انطوائية 
للغاية، واأنها عنونت �شريتها الذاتية بـ 

»قوة الهدوء« واأنها خططت ملوقفها 
هذا عدة اأ�شهر كي يوؤتي ثماره دون اأن 
تنفعل، ولتك�شب ق�شيتها يف املحاكم 

بقوة هدوئها وحكمتها فقط.

ت�سليط ال�سوء على علماء 
العامل 

قائمة  باأن  املوؤلفة  تفاجئنا  ثم 
اأي�شا  ت�شمل  املبدعني  النطوائيني 
كال من: العلماء اإ�شحق نيوتن وت�شارلز 
املو�شيقار  اأين�شتاين،  واألربت  داروين 
جورج  الروائي  �شوبان،  فريدريك 
�شتيفن  ال�شينمائي  املخرج  اأورويل، 
موؤ�ش�شي  اأحد  بيدج  لري  �شبيلربغ، 
مايكرو�شوفت  موؤ�ش�س  �رضكة غوغل، 
ال�شابقة  الأوىل  ال�شيدة  غيت�س،  بيل 
اأ�شهر  من  تعد  التي  روزفلت  اإليانور 
الزعيم  اأمريكا،  تاريخ  يف  الن�شاء 

الهندي الراحل مهامتا غاندي.
من  الكثري  اأن  على  املوؤلفة  وتربهن 
قيادية  منا�شب  �شغلوا  النطوائيني 
واألهموا العامل عرب تبنيهم »النب�شاطية 
املزيفة« وتقول اإن الكثري من القرارات 
الكارثية يف عامل الأعمال -والتي اأدى 
اإىل  الك�شاد- يعود  اأزمات  اإىل  بع�شها 

للمغامرة  املنفتحة  ال�شخ�شيات  ميل 
حدوثه  يُ�شتبعد  اأمر  وهو  واملقامرة، 
فر�شهم  باأخذ  لالنطوائيني  �ُشمح  لو 

الكاملة.

االنطوائية كنمط طبيعي من 
اأمناط ال�سخ�سية

ول  مر�شا  لي�شت  النطوائية  اإذن، 
عيبا اجتماعيا، وهي منط طبيعي من 
كاخلجل  ولي�شت  ال�شخ�شية،  اأمناط 
الرف�س  من  باخلوف  يُعّرف  الذي 
الجتماعي اأو الإذلل، اأما النطوائية 
تكون  ل  التي  للبيئة  تف�شيل  فهي 

مفرطة الن�شاط.

كارل يونغ وتعريف االنطوائية

من  يونغ  كارل  النف�س  عامل  ويعد 
بالنطوائية  التعريف  اإىل  ال�شباقني 
)عام  النف�شية«  »الأمناط  بكتابه 
بو�شوح بني منطني  1921( حيث ميز 
والنب�شاطي  النطوائي  هما  رئي�شني 
عامل  اإىل  ينجذب  فالأول  )املنفتح( 
ويركز  الداخلية  وامل�شاعر  الأفكار 
على املعنى الذي ين�شئه من الأحداث، 

ومييل اإىل �شحن طاقته عندما يختلي 
ولكن  اأبطاأ  ب�شكل  يعمل  وهو  بنف�شه، 
برتّو واإتقان اأكرب، ويحب الرتكيز على 
مهمة واحدة كل مرة، ويكون حم�شنا 
وال�شهرة.  الرثوة  اإغراءات  من  ن�شبيا 
بينما مييل النب�شاطي اإىل النقي�س يف 

كل ما �شبق.

�سيادة االنفتاح

تت�شاءل املوؤلفة: كيف اأ�شبح النفتاح 
الثقافة  يف  الأعلى  املثل  الجتماعي 
قراءتها  يف  وتعود  الأمريكية؟ 
الع�رضين  القرن  مطلع  اإىل  التاريخية 
ريفية  عائلة  من  �شاب  وظف  عندما 
مهاراته  كارنيغي  دايل  يدعى  فقرية 
مندوبي  اهتمام  جذب  يف  اخلطابية 
�شنوات  غ�شون  يف  واأن�شاأ  املبيعات، 
حتت  عارمة  ثقافية  ثورة  قليلة 
-والتي  الذاتية«  »امل�شاعدة  م�شمى 
والتنمية  »التحفيز  اليوم  تدعى  باتت 
الب�رضية« ليلهث وراءه رجال الأعمال 
والباحثون عن فر�س العمل يف جمتمع 
ريادة  نحو  ب�رضعة  اخلطى  يحث 
العامل يف جمايل ال�شناعة واخلدمات. 
وبذكائها احلاد تر�شد �شاحبة الكتاب 

هو  بات  الذي  الثقايف  التغري  مالمح 
ال�شائد عامليا بفعل العوملة، ف�شارت 
مقاعدها  تخ�ش�س  اجلامعات  كبار 
تر�س  واملدار�س  فقط،  للمنفتحني 
»التعلم  اأ�شا�س  على  مقاعدها 
الكربى  واملوؤ�ش�شات  اجلماعي« 
ت�شمم بيئات العمل على هيئة مكاتب 
عوازل،  ول  جدران  دون  مفتوحة 
تاأثريه  الدرا�شات  تثبت  الذي  الأمر 
عما  ف�شال  الإنتاجية،  على  ال�شلبي 
ي�شببه من تعطيل لقدرات النطوائيني 
الذين ي�شكلون ن�شف املجتمع. وحتى  
ده�شتها من �شيادة النمط النب�شاطي  
مقابالت عديدة كيف ربطت الثقافة 
مع  بالنفتاح،  الإميان  الربوت�شتانتية 
اأن الأنبياء والقدي�شني -ح�شب قولها-  
الدعوية  اأن�شطتهم  تت�شم  ومل  العزلة، 
تت�شف   مل  كما  امل�رضحي،  باخلطاب 
وعرب ا�شتعرا�شها لع�رضات الدرا�شات 
النف�شية والطبية والجتماعية، تربهن 
اعتماد  يف  الإفراط  اأن  على  املوؤلفة 
النمط النب�شاطي التعاوين يف التعليم 
والعمل، وجل�شات الع�شف الذهني، ل 
النطوائيني،  اإق�شاء  اإىل  فقط  توؤدي 
بل تقتل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية 

بالرغم من حاجة املجتمع اإليها.
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للكاتبة جرمندر ك . بامربا

»اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد 
اال�ستعمار واخليال ال�سو�سيولوجي«

يوؤكد كتاب »اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد ال�ستعمار واخليال 
ال�سو�سيولوجي« ملوؤلفته جرمندر ك . بامربا على عبثية العتقاد ال�سائد الذي 
ينظر للحداثة بو�سفها منتجًا اأوروبيًا خال�سًا، يف الوقت الذي مييل فيه لعتبار 

احلداثة م�سروعًا عامليًا حيث ا�ستعان الغرب بالكثري من املوؤثرات احل�سارية 
من اخلارج، ول �سيما تلك التي ا�ستوردها من احل�سارة الإ�سالمية.

  وكالت

 اأوروبا وال�ستعمار: تنافر اأم 
تكامل

ترى امل�ؤلفة اأن ع�رص ال�ستعمار الأوروبي 
تاريخياً خطرياً، حيث  قد �سّكل منعطفاً 
يف  ت�سببت  ال�ستعمارية  العالقة  اأن 
اجل�هرية  العالقات  من  واحدة  ت�سكيل 
عن  وافرتا�ساتها  جهة  من  اأوروبا  بني 

الآخرين من جهة اأخرى.
ت�رصب بامربا مثالً على ما تعتقد، وه� 
ذلك الذي يدر�س العالقة بني ال�ستعمار 
القرن  يف  الهندية  والثقافة  الإجنليزي 
اخلطاب  اأن  تذكر  حيث  ع�رص،  التا�سع 
ال�ست�رصاقي املتزامن مع فرتة الحتالل 
الربيطاين للهند كان يرّوج للفكرة القائلة 
اإن الهند مل تكن متتلك الأدوات ال�ساحلة 
لتاأريخ ما�سيها، واأن الهن�د مل تكن لديهم 
اخلا�سة  بثقافتهم  معرفة  اأي  مطلقاً 
اإح�سا�سهم  تط�ير  ي�ستطيع�ن  اأنهم  اأو 

بالق�مية على اأ�س�س ذاتية.
وتربز الباحثة راأي بع�س امل�ؤرخني الذين 
عن  التعبري  حاول�ا  ملا  الهن�د  اأن  يرون 
�سخطهم �سد املحتل الإجنليزي، فاإنهم 
اأوروبية،  م�سطلحات  ا�ستخدم�ا  قد 
وهي  الربوليتاريا،  وث�رة  الق�مية  مثل 
تاأثري  عمق  تبنّي  التي  امل�سطلحات 
ت�سكيل  يف  الأوروبية  الإمربيالية  الثقافة 

ثقافة الهن�د.
هذه املنهجية اأّثرت كثرياً يف تط�ر علم 
امل�ؤلفة،  تذكر  ما  فبح�سب  الجتماع، 
احلداثة  و�سارت  حم�راً،  الغرب  �سار 
درا�سة  اإن  بل  معيارياً،  ومقيا�ساً  هدفاً 
بتلك  تاأثرت  قد  نف�سه  الجتماع  علم 
الرتاث  »اتبع  ال�ستعمارية، حيث  النظرة 
نظرية  تبّني  الجتماع  لعلم  الكال�سيكي 
التحديث كفكرة لتغيري املفه�م املعياري 
اإىل  تقليدي  ما�ٍس  من  اخلطية  للحركة 
تف�سريات  وا�ستقرت  حديث،  م�ستقبل 
عمليات التحديث اأ�سا�ساً يف �سياق الفهم 
التاريخي للمجتمعات، واأن كل �سكل يُحل 
املجتمعات  وقدمت  تقدماً،  اأكرث  ب�سكل 
اأو جمتمعات ما قبل احلداثة  التقليدية، 
حديثة،  بديهياً  جمتمعات  مع  للمقارنة 
للتح�ل  و�سف  تاأ�سي�س  امل�سكلة  وكانت 

التاريخي من واحد اإىل اآخر«.
وتالحظ بامربا اأن املناف�سة بني الحتاد 
ال�س�فياتي وال�ليات املتحدة الأمريكية 
اإىل  عّطل  قد  الباردة،  احلرب  فرتة  اإبان 
درجة معينة من التفاق التام على ال�سكل 
الذي  الأمر  وه�  للحداثة،  املعياري 
ال�سي�عية، حيث  بعد �سق�ط  تغري متاماً 
اأعلن�ا  الذين  املثقفني  من  الكثري  ظهر 
معيارياً  من�ذجاً  الأمريكي،  النم�ذج  من 
فران�سي�س  ه�ؤلء  اأهم  ومن  نهائياً، 
ح�ل  امل�سه�رة  اأطروحته  يف  ف�ك�ياما 

نهاية التاريخ.
تهاجم بامربا ذلك املنهج ال�ست�رصاقي، 
وت�ستعني بكتابات بع�س امل�ؤرخني الذين 
وال�عي  التاريخية  املادة  اأن  اإىل  ذهب�ا 
يف  ومتاأ�سلني  م�ج�دين  كانا  التاريخي، 
املجتمعات التي جرى ا�ستعمارها، ولكن 
ذلك  عن  كان مبزاج خمتلف  ح�س�رهما 
امل�ؤلفة  وت�سلّط  الغربي�ن.  ميّيزه  الذي 
ال�س�ء على بع�س النظريات التي عملت 
بافرتا�سها  احلداثة،  ظه�ر  تف�سري  على 
منطاً  �سّكلت  �ساملة  اجتماعية  عملية 

يف  احلداثة  تبدو  حيث  وعاملياً،  عاماً، 
مرحلتها الأوىل وكاأنها منبثقة يف املقام 
الداخلية  للديناميات  كنتيجة  الأول 
من  العديد  اأن  كما  الغربية.  للمجتمعات 
احلداثة  باأن  الق�ل  رف�س�ا  قد  العلماء 
للرتاث يف اجلانب  بدياًل  تك�ن  اأن  ميكن 
بع�سهم  وناق�س  العامل،  من  املتخلف 
التحديث  عملية  من  الناجت  باأن  العتقاد 
مزيج  من  يت�سكل  قد  املناطق،  تلك  يف 
ي�ستق  بحيث  واحلداثة،  الرتاث  بني  ما 
كالهما الدعم من الآخر، بدلً من روؤيته 

بك�نه ا�سطداماً باملتعار�سات.
ويرى الباحث�ن امل�ؤمن�ن بذلك الت�جه اأن 
الغرب ل ميكن  التي ظهرت يف  احلداثة 
اأن تظهر بنف�س ال�سكل يف اأماكن اأخرى، 
اأوروبا واأمريكا  واأن اأهداف التحديث يف 
ل ميكن اأن تك�ن هي نف�س الأهداف التي 

نت�قع ظه�رها يف اأفريقيا واآ�سيا.
 

املجتمع العاملي

اإليها  ت�سري  التي  املهمة،  النقاط  من 
امل�ؤلفة يف معر�س درا�ستها لعلم اجتماع 
ت�سبب يف  ذلك املفه�م قد  اأن  احلداثة، 
اإيجاد  يف  التفكري  اإعادة  على  الإحلاح 
احلداثة،  لتاريخ  عامة  معرفية  اأ�س�س 
اأو  تتغري  ل  املجتمعات  اأن  تذكر  حيث 
من  كجزء  لكن  مغلقة،  كه�يات  تتط�ر 
�سياق عاملي اأكرث ات�ساعاً، ومن هنا فاإنه 
ميكن تفنيد ادعاءات الغرب ب�ج�د تاريخ 

ممّيز له.
الأر�سيفات  ا�ستدعاء  اأن  بامربا  وترى 
والقراءات  اجلغرافية  والعل�م  العاملية 
فهم  من  ميكننا  قد  املقارنة،  التاريخية 
يخ�س  فيما  الغربي  التاريخي  التط�ر 
قد  ن�سبية  ظاهرة  باعتبارها  احلداثة، 
ل  املتبادلني،  والتاأثر  للتاأثري  تعر�ست 
عن  معزل  يف  ت�سكلت  منفردة  كظاهرة 

ال�سياقات العاملية املعا�رصة.
 

ع�سر النه�سة بني احلداثة وما 
قبل احلداثة

احلداثة،  لظاهرة  درا�ستها  �سياق  يف 
الأق�ال  بع�س  امل�ؤلفة  تناق�س 
ارتبطت  التي  التقليدية  واملعتقدات 
بالتقدم الغربي، و�سارت ق�الب حمف�ظة 
يرددها الباحث�ن من دون اإعمال النقد اأو 

الت�سكيك فيها.

اأوىل تلك املقولت هي تلك التي 
ترّوج لدور ع�سر النه�سة الرائد يف 

اإنتاج احلداثة الأوروبية

قد  النه�سة  ع�رص  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
كان مب�رّصاً  باأنه  وا�سع  ُعرف على نطاق 
على  بناء  وذلك  احلديثة،  اأوروبا  مبيالد 
العلمية  والكت�سافات  الخرتاعات  كرثة 
وال�سناعية التي ظهرت فيه، واأي�ساً لك�نه 
الك�س�ف  ات�سعت فيه رقعة  الذي  الع�رص 
احلركة  فيه  وتط�رت  اجلغرافية، 
فيه  الذي ظهر  الع�رص  ولك�نه  التجارية، 
ما  كل  يف  املت�سكك  الإن�ساين  املذهب 
قيام حركة  من  ذلك  نتج عن  وما  ح�له، 
اليقينية  املفاهيم  لكل  �ساملة  مراجعة 

التي �سبقته.
ميّثل  مل  النه�سة  ع�رص  اأن  بامربا  ترى 
التي �سبقته،  قطيعة معرفية مع الع�س�ر 
لإحياء  حماولة  كان  احلقيقة  يف  اإنه  بل 
ومت  ظهرت  التي  والعل�م  املعارف 

الأقدم،  التاريخية  الفرتات  يف  اكت�سافها 
حيث نظر العديد من علماء الإن�سانيات 
اإىل  امليالدي  ع�رص  ال�ساد�س  القرن  يف 
جميع  »منبع  بك�نها  ال��سطى  الع�س�ر 
اإىل  وا�ستندوا  الهادفة،  املعرفة  اأن�اع 
م�اردهم ال�سئيلة لدعم الدرا�سة وتقييم 
اأمناطاً  بعملهم هذا  الرتاث، وقد ط�روا 
جديدة للتفكري وفروعاً جديدة للدرا�سة«. 
فاملذهب الإن�ساين يف ع�رص النه�سة كان 
علمياً واأدبياً وتعليمياً م�ستنداً اإىل درا�سة 

الع�س�ر القدمية الكال�سيكية.
اإىل  هنا  النظر  تلفت  امل�ؤلفة  اأن  كما 
اأن  وهي  الأهمية،  �سديدة  مالحظة 
ظهرت  التي  املت�سككة  الإن�سانية  العل�م 
ب��سفها  ظهرت  قد  النه�سة،  ع�رص  يف 
ومل  الاله�ت،  عل�م  عن  م�ستقلة  عل�ماً 
تُعّرف نف�سها يف تلك املرحلة باأنها عل�م 

م�سادة للدين.
الع�س�ر  بني  العالقة  اأن  الباحثة  وترى 
وثيقة  عالقة  النه�سة  وع�رص  القدمية 
الإن�ساني�ن  العلماء  كان  »فاإذا  جداً، 
على  عمل�ا  قد  ال��سطى  الع�س�ر  يف 
العل�م  علماء  فاإن  فقط،  املعرفة  تراكم 
الإن�سانية يف ع�رص النه�سة قد مّيزوا بني 

هذه املعارف«.
وت�ؤيد بامربا الراأي الذي يذهب اأ�سحابه 
يف  وقع  الذي  املعريف  التغرّي  اأن  اإىل 
تغرّياً  يكن  مل  النه�سة  ع�رص  بدايات 
كيفياً باملقام الأول، ولكنه كان يف الكثري 
ترى  وهي  اأي�ساً.  كمياً  تغرّياً  ج�انبه  من 
قد  الكتب  طباعة  تقنيات  معرفة  اأن 
من  الكثري  ا�ستن�ساخ  ت�سهيل  يف  �ساهمت 
املخط�طات وامل�ؤلفات املهمة، ومن ثم 
كان من ال�سهل على الدار�سني والطالب 
ت�فري  مت  وبذلك  ن�سخهم،  يقتن�ا  اأن 
ومتت  الكتابة،  واإعادة  ال�ستن�ساخ  وقت 
القراءة  يف  ال�قت  ذلك  من  ال�ستفادة 
املتمعنة للن�س��س، وه� ما اأتاح الفر�سة 
بنظريات  والظه�ر  والتحليل،  للنقد 

جديدة مل تكن معروفة �سابقاً.
اأن  اإىل  بامربا  ت�سري  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
تقنيات الطباعة قد �سّهلت جمم�عة من 
احلل�ل البحثية التي كانت غريبة و�سعبة 
على  ال�سهل  من  �سار  فمثاًل  ذلك.  قبل 
التي  الأق�ال  اأن يقتب�س�ا بع�س  الباحثني 
وردت يف الكتب، واأن يحيل�ا اإليها ب�سكل 
�سهل و�سل�س، م�ستخدمني يف ذلك اأرقام 
والف�س�ل  الأجزاء  واأرقام  ال�سفحات 
بع�سه  مع  ت�سافر  كله  وهذا  والأب�اب، 
البع�س يف اإنتاج ثقافة اأكرث تعقيداً وثراًء، 
تختلف ب�سكل كبري عن الثقافة التي كانت 

معروفة ومنت�رصة يف الع�س�ر ال��سطى.
النقطة الثانية، التي ت�ستند اإليها امل�ؤلفة، 
هي اأن الغرب مل يتط�ر اإىل ثقافة النه�سة 
من  بالكثري  ا�ستعان  اأنه  بل  ذاتي،  ب�سكل 
ول  اخلارج،  من  احل�سارية  امل�ؤثرات 
احل�سارة  من  ا�ست�ردها  التي  تلك  �سيما 
على  واملزدهرة  القائمة  الإ�سالمية 

اجلهة املقابلة من البحر املت��سط.
املثال،  �سبيل  على  اأر�سط�،  فل�سفة 
العرب  يد  على  اإل  الغرب  اإىل  تنتقل  مل 
امل�سلم�ن  فالفال�سفة  امل�سلمني، 
قدم�ا  قد   – ر�سد  ابن  –وبالأخ�س 
كما  اأر�سط�،  لفل�سفة  وافية  درا�سات 
�رصح  يف  مهمة  م�ؤلفات  و�سّنف�ا  كتب�ا 
فاإن  هنا  ومن  عليها.  والتعليق  كتبه 
»اأنه من خالل مثقفي  ت�ؤكد على  بامربا 
التعليم يف  من  كثرياً  فاإن  العربي،  العامل 
عاود  قد  الأوروبية  الكال�سيكية  الع�س�ر 
طريقه مرة اأخرى اإىل تيار النم� الثقايف 

الأوروبي«.

التاأثري الإ�سالمي يف حركة 
النه�سة

مل  النه�سة  حركة  يف  الإ�سالمي  التاأثري 
الفل�سفية  العل�م  جمال  على  يقت�رص 
اإىل  لي�سل  كذلك  امتد  اإنه  بل  فح�سب، 
غاليلي�  فنظريات  الطبيعية،  العل�م 
ببع�س  ا�ستعانت  قد  وك�برنيك��س 
العلماء  بها  قام  التي  الفلكية  التجارب 
امل�سلم�ن يف الأندل�س، كما اأن التقدم يف 
اإىل  ا�ستند  جمالت الطب والهند�سة قد 
بع�س امل�ؤلفات القّيمة التي �سّنفها بع�س 

العلماء العرب.
والذي  الأوروبي،  الفن  اإىل  بالن�سبة  اأما 
حلق  الذي  الكبري  التط�ر  اأن  ي�ساع 
النه�سة،  ع�رص  يف  واأ�ساليبه  بخ�سائ�سه 
املمّيزة  الأوروبية  اخل�سائ�س  بفعل  كان 
خطاأ  على  ت�ؤكد  امل�ؤلفة  فاإن  وحدها، 
تلك  يف  العامل  لأن  الفر�سية،  تلك 
من  متقارباً  كان  التاريخية  املرحلة 
بع�سه ب�سكل كبري، وال�سجالت التاريخية 
تنقل لنا اأخبار وتفا�سيل الكم الهائل من 
الزيارات التي قام بها الرحالة الأوروبي�ن 
اإىل اأفريقيا واآ�سيا، وه� ما يظهر معه اأن 
واليابان  وال�سني  فار�س  وبالد  اإ�سطنب�ل 
والهند وغري ذلك من املراكز احل�سارية، 
بع�سها  مع  وثيق  ب�سكل  مرتبطة  كانت 
التي  الفنية  اأن امل�ؤّثرات  البع�س، مبعنى 
�ساحبت ع�رص النه�سة، مل تكن م�ؤّثرات 
اأوروبية خال�سة كما يرّوج لذلك، بل اإنها 

يف احلقيقة كانت م�ؤّثرات عاملية.
 

مفهوم الدولة القومية والثورة 
الفرن�سية

تذكر امل�ؤلفة اأن العتقاد املرت�سخ لدى 
ما  ب�سكل  يربط  الغربية،  البحث  دوائر 
بني الث�رة الفرن�سية التي اندلعت يف عام 
1789 من جهة، واحلداثة من جهة اأخرى، 
وذلك على اعتبار اأن اأحداث تلك الث�رة 
لبع�س املبادئ والقيم  قد �سهدت ظه�ر 
اأ�سا�سها  على  اأُقيمت  والتي  اجلمعية، 
بعد،  فيما  احلديثة  املدنية  املجتمعات 
ومنها الدمي�قراطية واحلرية وامل�ساواة 
وحرية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  واحلق 
تاريخ  »باإن�ساء  فاإنه  هنا  ومن  التعبري، 
لأ�س�ل  ق�سة  اأنها  على  الفرن�سية  الث�رة 
ي�سبح  اأن  اإىل  اأدى  قد  احلديث،  العامل 
هذا التاريخ اأي�ساً خطاباً لله�ية الأوروبية 

ب��سفها حديثة«.
تعتقد امل�ؤلفة اأن روؤية ال�سن�ات ال�سابقة 
على الث�رة، تثري جدلً وا�سعاً ومناق�سات 
بت�سّكل  الذي حلق  التط�ر  للت�ساوؤل ح�ل 
فال�سع�د  فرن�سا،  يف  ال�رصعي  احلكم 
الب�رج�ازية  للطبقة  والق�ي  ال�رصيع 
اأدى  ع�رص،  الثامن  القرن  يف  الفرن�سية 
نطاق  داخل  بالتاأثري  الهتمام  زيادة  اإىل 
انهار  فقد  ثم  ومن  ال�سيا�سي،  املجال 
الن�سق ال�ستبدادي اأخرياً بعد اأن مت ن�رص 
الدولة، ومت التفاق بعدها على  ميزانية 

اإلغاء المتيازات املالية.

التي  النابلي�نية  احلقبة  اأن  امل�ؤلفة  ترى 
الث�رة الفرن�سية، قد مّثلت  اأعقبت جناح 
لظه�ر  والثقافية  ال�سيا�سية  احلا�سنة 
الق�مية، وانتقالها من حيز  الدولة  فكرة 
وترّبر  العملي،  التطبيق  نطاق  اإىل  الفكر 
ذلك باأن غزو نابلي�ن مل�ساحات �سا�سعة 
العامل  ا�ستنفر  قد  الأوروبية  القارة  من 
الق�مية  املميز عند كل �سعب، فظهرت 
والعرف  اللغة  ع�امل  لن�سهار  كنتاج 
األهمت  »فقد  امل�سرتكة،  واملخاطر 
فعل  كرد  ن�ساأت  التي  ال�سعبية  املقاومة 
عدداً  نابلي�ن  جي��س  طريق  عن  للغزو 
الدولة  يف  التفكري  ليبداأوا  املفكرين  من 
لغة  ق�يت  وقد  ق�مية،  مب�سطلحات 
املحلي  واملجتمع  القدمية  التما�سك 
نابلي�ن  هزمية  عقب  وحدث  والدين، 
واحلك�مات  للملكيات  ال�لء  على  تاأكيد 
التالية  ال�سن�ات  و�سهدت  التقليدية، 
باأكملها  اأوروبا  ت�رط  نابلي�ن  لهزمية 
الليربالية،  الأيدي�ل�جيات  بني  �رصاع  يف 
ق�ى  وممار�سات  وال�سرتاكية  والق�مية، 

الرجعية«.
من هنا، فاإن امل�ؤلفة تعار�س الزعم باأن 
ال�سبب  كانت  وحدها  الفرن�سية  الث�رة 
احلديثة،  الق�مية  الدولة  ميالد  يف 
الأحداث  اأهمية  على  ت�ؤكد  حيث 
اأعقبتها يف  التي  والجتماعية  ال�سيا�سية 
الفر�سة  واإعطائها  الفكرة  تلك  تر�سيخ 
روؤية  »فيمكن  عملياً  للتنفيذ  املنا�سبة 
–التي يك�ن ت�جيهها  ال�سيا�سية  احلداثة 
على  –الأمة-  للدولة  حديثة  مب�ؤ�س�سات 
الث�رة  عقب  اأوروبا  يف  ن�ساأت  اأنها 
عاملية  اأ�سبحت  ثم  ومن  الفرن�سية، 
الكثري  اأن  يعني  ما  وه�  ال�قت«،  مبرور 
من بلدان العامل قد ا�سرتكت يف �سناعتها 
الهيمنة  رف�س  خالل  من  و�سياغتها 
الإمربيالية التي عمل الغرب على فر�سها 
ت��سعاته  تاريخ  من  خمتلفة  اأوقات  يف 

الع�سكرية وال�سيا�سية.
بفكرة  املرتبطة  املهمة  النقاط  ومن 
الدولة الق�مية اأن التغرّيات الإدارية التي 
اأوروبا،  يف  احلكم  اأنظمة  على  طراأت 
الفرن�سي  الفيل�س�ف  ي�سّميها  التي  تلك 
قد  باحل�كمة،  ف�ك�  مي�سيل  امل�سه�ر 
التي  الثالث  العامل  دول  فيها  �ساهمت 
من  بكثري  اأكرث  اأوروبا  خارج  ت�جد 
�سياغتها  يف  البي�ساء  القارة  م�ساهمة 
الأوروبيني يف  اأن  بامربا  ترى  وت�سكيلها. 
مرحلة ال�ستعمار، قد طبق�ا العديد من 
اأفريقيا  يف  م�ستعمراتهم  يف  التجارب 
يف  كانت  امل�ستعمرات  تلك  واأن  واآ�سيا، 
لتطبيق  كبري  معمل  وكاأنها  احلقبة  تلك 
�سيما  ول  الأوروبيني،  واأفكار  نظريات 
والإنتاجية  وامل�ارد  ال�سحة  ميادين  يف 
اأن  وبعد  احلكم،  واأهداف  والتنظيمات 
و�سلت تلك التجارب اإىل مرحلة الن�س�ج 
بنقلها  امل�ستعمرون  قام  والكمال، 
اأوطانهم  اإىل  النهائي  و�سكلها  ب�س�رتها 

الأم.
يف  بامربا  ت�رصبها  التي  الأمثلة،  من 
اأن  ه�  نظرها،  وجهة  اإثبات  �سبيل 
اأبداً  يُعرف  مل  الإ�سبع  ب�سمة  ا�ستخدام 
قبل  ال�سخ�سية،  اله�ية  لتحديد  ك��سيلة 

ا�ستخدامه يف الهند اإبان حقبة ال�ستعمار 
الربيطاين لها، وفيما بعد متت ال�ستعانة 
اأنحاء  باقي  ويف  نف�سها  بريطانيا  يف  به 
العامل الغربي، ومن ثم �سار معلماً مائزاً 

من معامل احلداثة والتقدم.
تلفت  التي  امل�سابهة،  امل��س�عات  من 
الباحثة النظر اإليها، ه� اأن درا�سة الأدب 
الإجنليزي مل يكن معروفاً داخل اإجنلرتا 
امل�ستعمرات  جميع  اأن  رغم  نف�سها، 
منهج  درا�سة  تقرر  كانت  الربيطانية 
بانتظام،  طالبها  على  الإجنليزي  الأدب 
وظلت تلك املفارقة الغريبة قائمة حتى 
اإقرار درا�سة الأدب الإجنليزي داخل  مت 

بريطانيا يف 1813.
اإدراك  على  ت�ؤكد  بامربا  فاإن  هنا،  من 
ت�سكيل  يف  ال�ستعمارية  النزعة  اأهمية 
قراءة  تُعاد  بحيث  الغربية،  الدول 
للعالقات  »كنتاج  الأوروبية  الأمم  تاريخ 
ال�ستعمارية«، بل اإن امل�ؤلفة تقدم طرحاً 
اأكرث جراأة عندما ت�سكك يف الفكرة التي 
قد  الق�مية  الدولة  بداية  اأن  اإىل  تذهب 
اأوروبا، ومن بعدها انتقلت ن�سخ  وقع يف 
العامل،  اأخرى من  اأماكن  اإىل  الدولة  تلك 
والن�سخ  الأ�سل  نظرية  اإن  تق�ل  حيث 
العتقاد  من  بالأ�سا�س  تنبثق  املتعددة، 
احل�ساري  والتف�ق  الغربية  بالهيمنة 

الهائل للعن�رص الأبي�س.

تبعات الثورة ال�سناعية يف اأوروبا

العتقادات  اأحد  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
الرا�سخة يف العقل الغربي، ه� ذلك الذي 
ال�سناعية  الث�رة  اأن  اإىل  اأ�سحابه  يذهب 
– تلك التي وقعت يف القرن ال�اقع ما بني 
املعامل  اأحد  هي  و1850-   1750 عامي 
الجتماعية  التط�رات  رافقت  التي 
الث�رة  اأعقبت  التي  والفكرية  وال�سيا�سية 
اإىل  الجتاه  فاإن  هنا  ومن  الفرن�سية. 

الت�سنيع يحمل �سبغة اأوروبية بامتياز.
امل�ؤرخني،  من  عدد  يذكر  ما  وبح�سب 
اإىل  متتد  ال�سناعية  الث�رة  جذور  فاإن 
على  اإجنلرتا  يف  ع�رص،  ال�ساد�س  القرن 
متفرقة  اأنحاء  ويف  اخل�س��س،  وجه 
يف  ال�سبب  وكان  عام.  ب�جه  اأوروبا  من 
ع�امل  لت�افر  بالأ�سا�س  يع�د  ظه�رها 
احل�رصية،  املراكز  من�  منها  متعددة، 
ال�سكان،  عدد  وزيادة  التقني،  والتقدم 
الأعمال  وانت�سار  الري،  �سبكات  وت��سيع 

امل�رصفية واملالية.
ت�ستند بامربا اإىل جمم�عة من الباحثني 
اأن عملية التحديث  الذين ي�سكك�ن يف 
ع�رص  اإبان  وقعت  التي  القت�سادي 
الث�رة ال�سناعية، تنبثق من اخل�سائ�س 
يرى  حيث  وحدها،  لأوروبا  الداخلية 
ه�ؤلء اأن تلك املزاعم تتجاهل »تدفق 
�ساهمت  التي  امل�ستعمرات  من  الرثوة 
املبدئية  النطالقة  يف  كبري  حد  اإىل 
للث�رة ال�سناعية، وامل�ساهمة الإجبارية 
للعبيد يف هذه العملية، ول الطريقة التي 
ُق�سي بها على الت�سنيع يف مناطق مثل 
اأفريقيا واأمريكا الالتينية والهند والتي 
تف�ق  �سمان  اأجل  من  عمداً  اأُفقرت 
ال�س�ق لل�سلع الربيطانية والأوروبية«.  
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احلم�صيات حتمي من ال�صمنة

�سان  جامعة  علماء  �أثبت 
تناول  �أن  �لرب�زيلية  باولو 
من  يحمي  �حلم�سيات 
م�ساعفات خطرة ناجتة عن 
على  حتتوي  لأنها  �ل�سمنة، 
�لتي  فالفونويد  مركبات 
ب�سبب  �خلاليا  تلف  متنع 
�لتجارب  وخالل  �ل�سمنة. 
مت  �لباحثون،  �أجر�ها  �لتي 

تق�سيم �لفئر�ن �ملخربية �إىل 
تناولت  �لأوىل  جمموعات، 
�أطعمة دهنية فقط، و�لثانية 
�لثالثة  �أما  تقليدية.  �أطعمة 
مع  دهنية  �أطعمة  فاأكلت 
مركبات  على  حمتوية  مو�د 
ه�سبرييدين  �حلم�سيات: 

و�إريو�سرتين و�إيروديكتيول.
يف  �أنه  �لباحثون  و�كت�سف 

ج�سم �لفئر�ن �لتي تغذت على 
خطر  يزد�د  دهنية،  �أطعمة 
زيادة  ب�سبب  �خلاليا  تلف 
ثيوباربيتوريك  تركيز حم�ض 
زيادة  مع  بالتز�من  �لدم،  يف 
�لوزن. ومل يالحظ �لباحثون 
هذ� �لأمر يف �ملجموعة �لتي 

تغذت على �أطعمة تقليدية.
�لتي  �ملجموعة  يف  �أما 

مع  دهنية  �أطعمة  تناولت 
فقد  �حلم�سيات،  مركبات 
�نخفا�سا  �لباحثون  لحظ 
حم�ض  تركيز  يف  ملمو�سا 
وجد  كما  ثيوباربيتوريك 
فريق �لبحث �أن تناول مركبي 
و�إيروديكتيول  �إريو�سرتين 
�لدهون  تر�كم  عملية  يبطئ 

يف �جل�سم.

النظام الغذائي النباتي يفيد يف عالج ال�صكري

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر

�أثبت علماء �ملركز �لطبي بجامعة 
�تباع  �أن  �لأمريكية،  لند�  لوما 
مفعول  له  نباتي  غذ�ئي  نظام 
و�أجرى  �ل�سكري  ملر�ض  عالجي 
�لباحثون يف �ملركز �لطبي جتارب 
مب�ساركة  �أ�سبوعا،   16 ��ستمرت 
ملر�ض  �لثاين  بالنوع  م�سابني 
�إفر�ز هرمون  �أن  �ل�سكري و�ت�سح 
�لإن�سولني �زد�د بن�سبة عالية عند 
�لذين �تبعو� حمية نباتية و��ستناد� 
�لباحثون:  �لنتيجة، يقول  �إىل هذه 
�ل�سيء  هو  �لنباتي  »�لنظام 

�مل�ساب  يجربه  �أن  يجب  �لذي 
�لنظام  �أن  �لعلماء  بال�سكري«ويرى 
بيتا  خاليا  ن�ساط  يزيد  �لنباتي 
يف  ويوؤثر  �لإن�سولني،  تفرز  �لتي 
�إنكرتني  هرمون  م�ستوى  زيادة 
�لغلوكوز  تخفي�ض  عن  �مل�سوؤول 

يف �جل�سم.
و�أكد �لباحثون على �أن �لنتائج �لتي 
نتائج  مع  تتطابق  عليها  ح�سلو� 
در��سات �أخرى توؤكد قدرة �لتغذية 
مقاومة  حت�سني  على  �لنباتية 
�لإن�سولني ووظيفة خاليا بيتا.                                        

ك�سفت نتائج در��سة جديدة ن�رشت يف �ملجلة 
 Diabetology and Metabolic( لعلمية�
Syndrome( �أن تدخني �لأرجيلة من �ساأنه 

�أن يرفع من خطر �لإ�سابة مبر�ض �ل�سكري 
و�ل�سمنة ب�سكل �أكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة 

من �ل�سجائر.
و�أ�سار �لباحثون �لقائمون على �لدر��سة �أن 

تدخني �لأرجيلة �رتبط مب�ساكل �سحية ل ت�سيب 
�ملدخن، مثل �ل�سمنة و��سطر�بات �لأي�سية 

و�ل�سكري، مبعنى �أن �لأرجيلة قد تكون �أ�سوء من 
تدخني �ل�سجائر ب�سكل ملحوظ.

هذ� و�سملت �لتجربة يف هذه �لدر��سة على 
9،840 م�سرتًكا من �إير�ن، ما بني مدخنني 

وم�ستخدمي لالأرجيلة ومقلعني عن �لتدخني، 
وطلب منهم �لإجابة عن بع�ض �لأ�سئلة من ثم 

�خل�سوع لفحو�سات معينة.
بعد حتليل هذه �ملعلومات وجد �لباحثون ما 

يلي: �رتفع خطر �لإ�سابة بال�سكري ومتالزمة 
�لأي�ض و�ل�سمنة لدى م�ستخدمي �لأرجيلة

�ل�رشر �لناجت عن �لأرجيلة قد يكون �أعظم من 
تدخني �ل�سجائر

�جلل�سة �لو�حدة من ��ستخد�م �لأرجيلة قد 
يعادل تدخني علبة كاملة من �ل�سجائر.

و�أو�سح �لباحثون �أن ��ستخد�م �لأرجيلة من �ساأنه 
�أن يحفز �إ�سابة �لأن�سجة باللتهاب، بالتايل 

ت�سبح �أكرث مقاومة لتاأثري �لأن�سولني، �لذي يعمل 
على تنظيم م�ستويات �ل�سكر يف �لدم.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
�بتكر باحثون عالجاً جديد�ً يقلل عبور �جللوكوز من 

�لأمعاء �لدقيقة �إىل �لدم، و�أظهرت �لنتائج �لأولية 
لتجارب ��ستخد�مه على �حليو�نات جناحه يف تقليل 
��ستجابة �جل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه �لطريقة من �لعالجات �لتي ل تتطلب حقن مري�ض 
�ل�سكري، ويف �لوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

�لدو�ء �جلديدة تقلل ��ستجالل�سكر �إىل �لن�سف ويقوم 
�لعالج بطالء جد�ر �لأمعاء لإعاقة �مت�سا�ض �ل�سكر 

من �جلهاز �له�سمي �إىل �لدم، وي�سار �إىل �لعالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر �لدو�ء على �سكل حبوب، وتقوم �لأمعاء 
بامت�سا�ض مادة �لطالء لتغطي جد�رها بعد �بتالع 

�لدو�ء بفرتة وجيزة، ثم يذوب �لطالء بعد ب�سع �ساعات 
من �بتالعه.

وبح�سب �لتقرير �لذي ن�رشته دورية »نات�سيور�ل 
ماتريال« عن �لدو�ء �جلديد ميكن ملري�ض �ل�سكري 

تناول حبة �لدو�ء قبل �لأكل لطالء جد�ر معدته ومنع 
عبور ن�سف �ل�سكريات �لتي تناولها �إىل �لدم وت�ساعد 

هذه �لطريقة �لتي �بتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت �إ�رش�ف �لربوفي�سور علي تر�فكويل مر�سى 

�ل�سكري �لذين يعانون من �سعف ��ستجابة �لإن�سولني، 
وحتميهم من �رتفاع م�ستوى �ل�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب �لدو�ء �جلديد بدياًل جلر�حات ت�سغري 
�ملعدة �لتي يتم �للجوء �إليها كعالج حلالت �لبد�نة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
�أ�ساد خرب�ء بدر��سة حديثة �أجر�ها �لعديد من �لعلماء 

�لربيطانيني موؤخر�ً، و�لتي خل�ست �إىل �أن عدد�ً كبري�ً 
من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعالج �لكيماوي. وبح�سب �لدر��سة فاإن ما ي�سل �إىل 
5000 مري�سة ب�رشطان �لثدي، �سيتجننب �لتعر�ض للعالج 

�لكيماوي �لقا�سي �سنوياً. كما ك�سفت �لأبحاث �لتي �سملت 
�ختبار�ً جينياً ملجموعة من �لن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي ميكن �أن يتجننب 
�خل�سوع للعالجات �لكيماوية وقال �لدكتور �ألي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور �لربيطانية، �إن �لدر��سة تعترب �أكرب �إجناز 
طبي يف جمال �رشطان �لثدي منذ 20 عاماً، �إذ �ستتفادى 

�ملري�سات �لتعر�ض للعالجات �لكيماوية �لتي ل تفيد 
كثري�ً يف عالج �ملر�ض.

من جهتها �أ�سادت �لرئي�سة �لتنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان �لثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ساف 
�جلديد وقالت �أنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه �لنتائج على 

حت�سني ��ستخد�م �لأطباء للعالج �لكيماوي يف عالج 
مر�سى �ل�رشطان، و�أن تتحرر �لآلف من �لن�ساء �سنوياً 

من عذ�ب �لعالج �لكيميائي وقد �أجرت �جلمعية 
�لأمريكية لأطباء �لأور�م يف �سيكاغو، جمموعة من 

�لختبار�ت على عدد كبري من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان 
�لثدي با�ستخد�م �لعالجات �لبديلة و�لبتعاد عن �لعالج 

�لكيماوي. و��ستخدمت �جلمعية �لختبار�ت �لور�ثية 
لتحديد نوع �ل�رشطان وتقدمي �لعالج �ملنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من �ملري�سات ل ي�ستفدن من �لعالج 
�لكيماوي.

وذكر �لأخ�سائي بالأور�م �لدكتور جوزيف �سبار�نو، من 
مركز مونتيفيوري �لطبي يف نيويورك: » يجب على �أي 

�مر�أة تعاين من �رشطان �لثدي يف �سن مبكرة، �جر�ء 
�لختبار �جليني ومناق�سة نتائج �لتعر�ض للعالج �لكيماوي 

�لذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط �ل�سعر 
و�لتقيوؤ وخطر �لإ�سابة بالتهابات تهدد �حلياة.«
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�أروى بنت عبد �ملطلب عّمة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و �سلم
القر�شية  اأروى بنت عبد املطلب بن ها�شم  هي 
الها�شمية ، عّمة ر�شول اهلل وهي �شقيقة اأبيه عبد 
اهلل ، اأ�شلمت هي واأختها �شفية جميعاً ، وهاجرت 
دار  يف  قبلها  ُطليب  ولدها  اأ�شلم   ، املدينة  اىل 
كانت  كما  الر�شول  بايع  ممن  وكانت   ، الأرقم 
 ، بل�شانها  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي  ُد  تع�شّ

وحُت�ّض ابنها على نُ�رصته والقيام باأمره

اإ�سالمها

ابنها ُطليب بن عمري بن وهب يف دار  اأ�شلم  مّلا 
 ، الإ�شالم  اىل  ليدعوها  اإليها  توّجه   ، الأرقم 
ويب�رّصها مبا مّن اهلل تعاىل عليه من التوفيق اىل 
الهداية اىل دينه احلق ، فقال لها ) تبْعُت حممداً 
له  -�شلى اهلل عليه و�شلم- واأ�شلمت هلل ( فقالت 
:) اإَنّ اأحق َمْن َوَزْرَت وع�شدت ابن خالك ! واهلل 
لتبعناه  الرجال  عليه  يقدر  ما  على  نقدر  كنا  لو 

وذبَبْنا عنه
( فقال ُطليب :) فما مينعك يا اأمي من اأن ت�شلمي 
فقالت   ) حمزة  اأخوك  اأ�شلم  فقد  ؟  تتبعينه  و 
اأروى :) اأنظر ما ي�شنع اأخواتي ثم اأكون اإحداهّن 
اأتيته  اإل  تعاىل  باهلل  اأ�شاألك  فاإين   (: لها  فقال   )
ف�شلمت عليه و�شْدقِتِه و�شهدت اأن ل اإله اإل اهلل ، 
ُد  واأن حممداً ر�شول اهلل ( ثم كانت بعد ذلك تع�شّ
النبي -�شلى اهلل عليه و�شلم- بل�شانها ، وحُت�ّض 
ابنها على نُ�رصته والقيام باأمره -�شلى اهلل عليه 

و�شلم-

ُن�سرة الدين

للنبي  قري�ض  كفار  من  وِعّدة  جهل  اأبو  عر�ض 
ُطليب  فعمد  فاآذوه   ، و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى 
، فاأخذوه  اأبي جهل ف�رصبه �شّجه  اإىل  بن ُعمري 
واأوثقوه ، فقام دونه اأبو لهب -اأخو اأروى- حتى 
خاّله ، فقيل لأروى :) األ ترين ابنك ُطليباً وقد 
�شرّي نف�شه غر�شاً دون حممد ؟( فقالت :) خري 
، وقد جاء باحلق  ابن خاله  يَُذُبّ عن  يوم  اأيامه 
؟(  حممداً  تبْعِت  ولقد   (: فقالوا   ) اهلل  عند  من 

قالت :) نعم (
فخرج بع�شهم اىل اأبي لهب واأخربه ، فاأقبل حتى 
دخل عليها فقال :) عجباً لك ولتباعك حممداً 
، وتركك دين عبد املطلب ؟!( فقالت :) قد كان 
ذلك ، فقم دون ابن اأخيك واع�شده وامنَْعُه ، فاإن 
يظهر اأمره فاأنت باخليار اأن تدخل معه اأو تكون 
ْب كنت قد اأعذرَت يف ابن  على دينك ؟ واإن يُ�شَ
اأخيك ( فقال اأبو لهب :) ولنا طاقة بالعرب قاطبة 

َدث ( فاأبى اأن يُ�شلم ؟ جاء بدين حُمْ
فكانت اأروى -ر�شي اهلل عنها- اأعقل من اأخيها 
وقامت   ، احلق  �شهادة  �شهدت  فقد   ، لهب  اأبي 
تدافع عنه ، وتُذّب عنه بل�شانها ، وت�شيع بني ن�شاء 
قري�ض �شْدقه واأمانته ، واأنه نبي اهلل ، وتدعوهّن 

لالإ�شالم ر�شي اهلل عنها واأر�شاها

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

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

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

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

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

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

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

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

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

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

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

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

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

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

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

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

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

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

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�شاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�شاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�شه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�شتقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�شافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�شيوطي: »القاعدة الثانية 
م�شتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رصة 
اأما  حت�شى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�شافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�شان اإىل بع�ض امل�شطلحات �شمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�شليمة يف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، الإن�شان له فطرة �شليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

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

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �شورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

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

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

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

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

ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َشِبيِل اهلَلّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�شالم 
و�شطي.
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يف حماولة ل�ستك�ساف وجدان اإن�سان اأعمى

عر�ض  »توقيث« لكرمي موحايل يف مهرجان الفيلم الأمازيغي
يعترب الفيلم املطول »توقيث« ل�ساحبه كرمي موحايل الذي مت عر�سه  اأول اأم�س  بدار الثقافة لتيزي وزو يف اإطار 

م�سابقة الزيتونة الذهبية، و هي اأعلى تتويج يف املهرجان الثقايف الوطني ال�سنوي للفيلم المازيغي- حماولة 
ل�ستك�ساف وجدان اإن�سان اأعمى.

�سيناريو  من  هو  -و  الفيلم  ويدور 
 107 مدته  و  اوبكا  ملولود  حمند 
دقيقة- حول �سخ�سية يو�سف الذي 
يف�رس  ما  حادث،  اإثر  ب�رسه  فقد 
يعني  الذي  »توقيث«  الفيلم  عنوان 
ال�سدمة. و هي ال�سدمة التي يرويها 
الفيلم يف بدايته، حيث يظهر �ساب 
يف مقتبل العمر و هو ميلأ دلوا من 
الرمل، يف حني يرى امل�ساهد بكرة 
اإىل  الدلو  ذلك  حاملة  تدور  هي  و 
را�س  على  ي�سقط  اأن  قبل  الأعلى 
يف  جامعي  طالب  هو  و  يو�سف، 
الذي  طب  تخ�س�س  الثالثة  ال�سنة 
و  ال�سدمة  هول  من  وعيه  يفقد 
اأيام  ت�سعة  ملدة  غيبوبة  يف  يدخل 
ا�ستيقاظه  عند  نف�سه  ليجد  كاملة، 

فاقدا للب�رس.

امل�ست�سفى  يو�سف  بعدها  ويغادر 
لكت�ساف حياة جديدة ل األوان فيها 
الت�سجيل  يقرر  اأن  قبل  نور،  ل  و 
لتعلم  للمكفوفني  مدر�سة  يف 
درا�سته  موا�سلة  و  الرباي«  »لغة 
تنتابه  ما  �رسعان  لكن  اجلامعية. 
حينما  خا�سة  الياأ�س،  من  حلظات 
البحرية  اإىل  �سديقه  مع  يذهب 
و  مب�رسا  كان  حني  اعتادها  التي 
و  بجمالها.  التمتع  الآن  ي�ستطيع  ل 
اإجراء عملية  بعد  فيما  يقرتح عليه 
كان  ب�رسه  ل�ستعادة  م�سمونة  غري 

بوده اإجراءها لول رف�س والديه.
مبوقف  هو  و  ليو�سف  اآخر  م�سهد 
احلافلت و ي�ستمع لتغريدة ع�سفور 
نف�سه  ال�ساب  يرى  يف قف�سه، حيث 
اأنه  النا�س  يظنه  الطائر  مكان  يف 

يغني، يف حني اأنه يعرب عن حزنه و 
هو م�سجون بني ق�سبان قف�سه، مثل 
يو�سف متاما الذي ل يرغب اأن يراه 

والديه حزين.
احلافلت(  )موقف  املوقف  وبهذا 
طرف  من  لعتداء  يو�سف  يتعر�س 
يعاك�س  ال�ساب  اأن  يظن  كان  رجل 
املقابل.  ال�سارع  يف  ال�ساكنة  ابنته 
امل�ست�سفى  يو�سف  يدخل  وهنا 
ال�سدمة  وقع  من  الثانية  للمرة 
ليخرج منه و قد ا�ستعاد ب�رسه. كما 
اأنه يتزوج بابنة الرجل نف�سه لي�سدل 
ال�ستار عن الفيلم يف نهاية ماأ�ساوية 
ل�سدمة  يو�سف  خللها  يتعر�س 
يفقد  اأر�سا  �سقوطه  حني  اأخرى 

اإثرها ب�رسه للمرة الثانية.
عر�س  تبع  الذي  النقا�س  وخلل 

منهم  و  املخرجون  اأ�سار  الفيلم، 
براهم،  ولد  لونا�س جمناح و جمال 
و  امل�سابقة،  نف�س  يف  امل�ساركان 
الأخطاء  بع�س  اإىل  رحال  حممد 
عن  تاأ�سفوا  كما  الفيلم.  يف  التقنية 
اللقطات  طول مدته و وجود بع�س 
اأهمية«. يف حني  و »دون  »الفارغة« 

اأثنوا على مو�سوع الفيلم.
م�ساركة  ت�سجيل  مت  للإ�سارة، 
ال17  الطبعة  هذه  يف  فيلما   23
ال�سنوي  الوطني  الثقايف  للمهرجان 
اأفلم   4 منها  الأمازيغي،  للفيلم 
مطولة و 10 اأفلم ق�سرية و 6 اأفلم 
وثائقية و 3 اأفلم متحركة. و ينتظر 
حفل  تنظيم  املقبل  الثنني  يوم 
مولود  الثقافة  بدار  اجلوائز  توزيع 

معمري لتيزي وزو.
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رحيل  »زعيم حارة اأبو عواد 
»الفنان الأردين نبيل امل�شيني » 

اأحد  يرحل   ، اأم�س  اأول  امل�سيني   نبيل  الكبري  الأردين  الفنان  برحيل 
اأعمدة الفن، وعمود بيت »حارة اأبو عواد«، ليفقد الأردن والوطن العربي 

رائدا من رواد الفن العربي ولي�س الأردين فح�سب.
باأن  رحيله  و�سفت  حني  عواد  جولييت  الأردنية  الفنانة  �سدقت  وقد 

»اأعمدة الفن الأردين تتهاوى«، موؤكدة اأنه مل يرتك بديل.
قبل  من  الكبري،  الراحل  بنعي  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  و�سجت 
الذي  اجلميل  الفن  ذكريات  على  ون�ساأ  اأحبه  الذي  جمهوره  و  زملئه 

قدمه على مدى اأكرث من خم�سني عاما.
ب�سام  الأردين  املخرج  نعاه  هكذا  الأردنيني«،  الفنانني  �سيخ  »وداعا 

امل�رسي، �سائل اهلل الرحمة للفقيد والعزاء لأحبته.
�سفحته يف  على  امل�سيني  �سورة  النوباين  زهري  الأردين  الفنان  وو�سع 
في�سبوك، �سورة تعريف وتروي�سة، ناعيا رفيقه بكلمات موؤثرة »تركت 
بالفقيد  جميعا  لنا  العزاء  النا�س،  قلوب  ويف  احلياة  يف  جميل  اأثرا 
الكبري«، لريدفها بعبارة »اأنتم ال�سابقون ونحن اللحقون واإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون اأيها املحب الدمث النبيل اجلميل«.
ال�سرية  غافل«  بـ«العم  ال�سهري  طبي�سات،  ح�سني  الأردين  الفنان  ون�رس 
»الوطن  اأن  موؤكدا  في�سبوك،  يف  �سفحته  على  الراحل  للفنان  الذاتية 
�سيفتقد الفنان الراحل، كونه رمزا من رموز الدراما الأردنية والعربية«، 

وا�سفا م�سواره بـ«الفن امللتزم والكوميديا اجلادة«.
ويح�رس نبيل امل�سيني يف ذاكرة اأجيال من الأردنيني والعرب ممن تربوا 
على م�ساهدة »حارة اأبو عواد« الذي عر�س يف الثمانينيات، وانت�رس يف 
و«اأم  عواد«،  »اأبو  لبطلها  الكوميدية  احلكايات  لي�ساهدوا  اخلليج  دول 
ربيع  الفنان  »عواد«  وابنهما  الدجاين،  ر�سيدة  الراحلة  الفنانة  عواد« 

�سهاب، وابنتهما »جناح« الفنانة عبري عي�سى.
ال�سحكة على  الأ�رسة جتتمع حوله فري�سم  الذي كانت  وهو امل�سل�سل 
وتقال  غاد«،  »�سي  مثل  ذهبت  التي  ال�سهرية  بجملته  وخا�سة  الوجوه 
ابتعد،  اأي مبعنى  يعجبه،  ال�سخ�س على كلم معني ل  عندما يعرت�س 

اأو قل كلما اآخر.
رئتيه  اأ�سابت  �سحية  معاناة  ب�سبب  رحل  الذي  امل�سيني  نبيل  والفنان 
اأكرث  اأم�سى  اخلطيب-  ح�سن  الأردنيني  الفنانني  نقيب  اأعلن  -كما 
وم�رسحية  اإذاعية  والعربية،  الأردنية  الدراما  يف  عاما  خم�سني  من 
الإذاعة،  يف  املا�سي  القرن  من  ال�ستينيات  اأوائل  بداأت  وتلفزيونية، 
اأواخر  لي�سارك  العارف«،  »اأبو  وقتها  ال�سهري  الإذاعي  ومنها امل�سل�سل 
التلفزيون  بث  اإطلق  مع  بالتزامن  تلفزيونية  متثيلية  يف  ال�ستينيات 

الأردين عام 1968.
عام  عجلن«  وابن  »و�سحى  م�سل�سل  مع  الراحل  م�سرية  وت�ساعدت 
1976 الذي قدم فيه �سخ�سية »مناع«، مب�ساركة الفنان امل�رسي يو�سف 
�سعبان بدور »ابن عجلن«، وج�سدت الفنانة امل�رسية هناء ثروت دور 

»حمدة«.

فيلم عن لجئة �شورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود

ويل �شميث ينفي امل�شاركة يف اجلزء املقبل من »الفرقة 

واملمثلة  الكاتبة  تعر�ست 
اإىل  دونهام  لينا  الأمريكية 
�سعواء  انتقادات  حملة 
التوا�سل  مواقع  رواد  من 
خلفية  على  الجتماعي، 
املخرج  قبل  من  تر�سيحها 
�سبيلرغ،  �ستيفن  العاملي 
لكتابة  ابرامز،  جى  وجى 
ق�سة  عن  فيلم  �سيناريو 
دعاء  ال�سورية  اللجئة  كفاح 
الزامل خلل رحلتها املميتة 
احتج  اأوروبا  اإىل  �سوريا  من 

ورواد  املتابعني  من  العديد 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
لينا  املمثلة  اختيار  على 
باختيار  مطالبني  دونهام، 
العرب  من  اأو  �سوريني  كتاب 
والأن�سب  الأجدر  باعتبارهم 
اللجئني  م�ساعر  لفهم 
ما  مت�ساءلني  ال�سوريني، 
ت�سعر  دونهام  كانت  اإذا 
بالتعاطف مع اللجئني اأو قد 
حملت  يف  قبل  من  �ساركت 
جهود اإغاثة اللجئني. وجاء 

دونهام عرب  اإعلن  فور  ذلك 
كتابة  تويرت،  على  ح�سابها 
من  املقتب�س  الفيلم  ق�سة 
اأقوى  »اأمل  بعنوان  كتاب 
با�سم  للمتحدثة  البحر«،  من 
ل�سوؤون  العليا  املفو�سية 
فيلمينغ،  ميل�سا  اللجئني، 
بعد اتهامات �سابقة تعر�ست 
لها دونهام عام 2016، ب�سبب 
اإنتاجها وتاأليفها لفيلم غالبية 
اأ�سحاب  من  فيه  املمثلني 
الوقت  يف  البي�ساء،  الب�رسة 

الذي كانت تنادي فيه بزيادة 
يف  الأقليات  ظهور  معدلت 
هوليوود  يف  الفنية  الأعمال 
�ساحبة  حاولت  املقابل  يف 
فليمينغ  ميل�سا  الكتاب، 
لختيار  املتابعني  طماأنة 
حر�سها   موؤكدة  دونهام، 
ما  على  وح�سولها  للواقع، 
هوية  على  احلفاظ  ي�سمن 
التي حاولت  الق�سة احلقيقة 
خلل  من  للجميع  اإي�سالها 

كتابها.

اأعلن ويل �سميث ان�سحابه ر�سمياً من اجلزء 
املقبل من«الفرقة النتحارية«، والذي لعب 
يف جزئه الأول �سخ�سية »ديد�سوت«، ب�سبب 

ان�سغاله بت�سوير عدد من الأعمال الفنية، 
ح�سبما اأفاد موقع فاريتي.

وجاء ذلك تزامنا مع اإعلن موعد طرح اجلزء 
الثاين من الفيلم يف اأوت 2021، و رغم اأن 

»وارنر برو�س« مل تعلن اأ�سماء امل�ساركني يف 
اجلزء القادم، اإل اأن تقارير قالت اإن تقييمات 
النقاد ال�سلبية التي ح�سدها اجلزء الأول من 

الفيلم، كانت �سبب ان�سحاب بع�س اأبطاله.
ي�سار اإىل اأن اجلزء الأول من »الفرقة 

النتحارية«، ُعر�س يف 2016، وح�سد 700 
مليون دولر، حول العامل، و�سارك يف بطولته 

ويل �سميث، وجاريد ليتو، ومارغو روبي.
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�سالمتها من  التاأكد  وكيفية  ال�سيارة  اأذرعة  تلف  اأ�سباب 
بجانب  ال�سيارات  تعتمد 
العديد  على  املحرك 
والقطع  الأجزاء  من 
والكهربائية  امليكانيكية 
بكفاءة  ت�سري  لكي  الهامة 
هذه  من  الطريق،  على 
باأذرعة  ي�سمى  ما  الأجزاء 
عمل  ويتلخ�ص  ال�سيارة، 
هذا اجلزء الهام يف الربط 
واإطارات  املحرك  بني 
تعر�ص  حال  ويف  ال�سيارة، 
ي�سبب  فاإنه  للتلف  الأذرعة 
�سالمة  على  كبري  خطر 

ال�سيارة والركاب.
التي  الأ�سباب  وتتعدد 
اأذرعة  تلف  اإىل  ت�ؤدي 
ال�سيارة، ومنها كرثة ال�سري 
ممهدة  الغري  الطرق  على 
ت�سببه  ملا  وال�سحراوية 
من التعر�ص با�ستمرار اإىل 
اأن  كما  واملطبات،  احلفر 
يف  الأذرعة  ت�سحيم  عدم 
لل�سيارة  الدورية  ال�سيانة 
يعر�سها كذلك للتلف بن�سبة 
خالل  من  وميكن   ،%40

التعرف  ب�سيطة  خط�ات 
على تعر�ص الأذرعة لل�رضر 

اأم ل، وهي كما يلي.
يف  الأذرعة  بفح�ص  قم 
جميع  يف  بالنظر  البداية 
اأجزاء الذراع املطاطي، يف 
حال وجدت قطعة مطاط 
فهذا  متاآكلة،  اأو  مقط�عة 
الذراع  ت�رضر  على  يدل 
ويجب تغيريه على الف�ر، اإذا 
�سدر �س�ت مثل الطقطقة 

مق�د  بتدوير  قيامك  عند 
�رضيعة  ب�س�رة  ال�سيارة 
بفح�ص  قم  وي�ساراً.  مييناً 
خالل  من  بيديك  الأذرعة 
حتريك كل ذراع على حدة، 
الذراع  حترك  اإذا  حال  يف 
على  يدل  فهذا  ب�سه�لة، 
اأن هذا الذراع اأ�سبح تالف 
لال�ستخدام  �سالح  وغري 
بالإم�ساك  قم  بال�سيارة. 
باإطار ال�سيارة واأعمل على 

وي�ساراً،  ميينا  حتريكه 
اأ�س�ات  �سدور  حال  يف 
الطقطقة  اأ�س�ات  ت�سبه 
الإطار،  حتريك  اأثناء 
تلف  على  يدل  هذا  فاإن 
تلف  ي�ؤدي  اأحيانا  الذراع، 
يف  فراغ  اإىل  الأذرعة  اأحد 
لي�ص  ولكن  القيادة  مق�د 
تك�ن  اأن  ال�رضوري  من 
عن  ناجتة  هنا  امل�سكلة 

تعطل هذه القطعة فقط.

فولك�س فاغن غولف 
2020 اجلديدة كليًا 

تظهر اأثناء اختبارها
التج�س�سي�ن  امل�س�رون  متكن 
�س�رتني  التقاط  من  م�ؤخراً 
من  الثامن  للجيل  حديثتني 
يف  غ�لف   2020 فاغن  ف�لك�ص 
اأي  واأملانيا دون  جن�ب افريقيا 
النماذج  اأن هذه  رغم  مت�يهات، 
كمة ح�ل  كانت حتمل اأغطية محُ
امل�سابيح  مثل  مدد  اأجزاء 
ولكننا  واخللفية،  الأمامية 
جت�س�سية  �س�ر  اأول  الي�م  نرى 
اأثناء   2020 مل�ديل  احرتافية 

اختبارها يف اأوروبا ال�سمالية.
غ�لف  فاغن  ف�لك�ص  تظهر 
الإنتاجية  هيئتها  يف   2020
بال�س�ر مغطاة بتم�يهات كاملة 
مع ل�حات اأرقام اأملانية، فيظهر 
 LED م�سابيح  فقط  منها 
الت�قيعية ب�سكل جزئي، الزجاج 

الأمامية،  والن�افذ  الأمامي 
الكثري  ن�سهد  لن  اأننا  ويبدو 
الأبعاد  اأن  رغم  التغيريات،  من 
يبدو  حيث  قلياًل،  خمتلفة  تبدو 
الهيكل اأط�ل واأعر�ص قلياًل من 
امل�ديل احلايل، مع زيادة ط�ل 
وانخفا�ص املقدمة ملظهر اأكرث 
قاعدة  مَنّت  حني  يف  ريا�سية، 
العجالت لزيادة م�ساحة الركاب 

باخللف.
�ست�سبح  لذلك،  نتيجة 
بجانب  اأكرث  رحبة  املق�س�رة 
ح�س�لها على مزيد من تقنيات 
القيادة  مثل  والأمان  الت�سال 
�سرتتكز  حيث  الذاتية،  ن�سف 
لرنى  بالداخلية  التحديثات 
اخلامات  ج�دة  يف  حت�سينات 

وم�ست�ى الراحة.

رولزروي�س  كنا �سنتوقف عن �سناعة ال�سيارات لوال م�ساعدة بي ام دبليو
بالنظر اإىل مدى ارتفاع اأ�سعار �سيارات رولزروي�ص 
واختيار عدد كبري من عمالء العالمة الربيطانية 
مقابل  �سياراتهم  وداخلية  خارجية  تخ�سي�ص 
دفع املزيد من املال، قد نظن اأنها �رضكة قادرة 
على الت�اجد يف عامل ال�سيارات ب�سكل م�ستقل 
دون اأي دعم خارجي، ولكن هذا لي�ص �سحيحاً 

متاماً.
ح�سب ت�ر�سنت م�لر اوتف��ص، مدير رولزروي�ص 
التنفيذي، كانت ال�رضكة لتغلق اأب�ابها ب�سكل دائم 

اإن مل تقم بي ام دبلي� ب�رضائها يف عام 2003.
جريدة  مع  مقابلة  يف  م�ؤخراً  ت�ر�سنت  قال 
جزء  لك�نه  �سعيد  اأنه  الأ�سرتالية   GoAuto
ل�لها،  اأنه  حيث  دبلي�،  ام  بي  جمم�عة  من 
من  الآن  اإىل  رولزروي�ص  عالمة  ت�اجدت  ملا 

اإنقاذ املجم�عة  الأ�سا�ص، ومل يكن يق�سد هنا 
الأملانية لل�رضكة الربيطانية من براثن الإفال�ص 
يعد دعم  الآن،  الألفينات، ولكن حتى  يف مطلع 
العالمة  ت�ستمر  كي  �رضوري  اأمر  دبلي�  ام  بي 
جديدة  تقنيات  بتط�ير  الفاخرة  الربيطانية 

للتعامل مع الت�رضيعات والق�انني احلديثة.
مدودة  الفاخرة  العالمات  اأن  ت�ر�سنت  يرى 
وج�د  دوماً  تتطلب  رولزروي�ص  مثل  الإنتاج 
ب�سكل  فيهم  لال�ستثمار  م�ستعدة  كربى  �رضكة 
مبكر ط�يل املدى لأجل ت�سنيع تقنيات باهظة 
التكلفة، ما ي�سمل ال�سيارات الكهربائية، القيادة 
القان�نية  للت�رضيعات  المتثال  حتى  اأو  الذاتية 
تكلفة  لزيادة  ت�ؤدي  التي  العامل  ح�ل  اجلديدة 

تط�ير ال�سيارات ب�سكل �سخم.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رضكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب م�قع "CarAndBike" املتخ�س�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�سلب.

وي�سمن الق�ة والأداء املمتاز لل�سيارة مرك ق�ي من 10 اأ�سط�انات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�سان، قادرة علي بل�غ �رضعة ق�س�ي ت�سل اإيل 160 كيل� مرت / �ص. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �س�ت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رضوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القه�ة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الك�ؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�سيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط ح�ل العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رضي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رضكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستك�ن  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص ال�سيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستك�ن 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيك�ن اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رضحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي امل�ج�د يف �سيارات 
ال�رضكة Mazda Connected. يحُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رض  كندا  يف  اليابانية  ال�رضكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رضكة يف املعر�ص الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رضكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي ق�قل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي ال�عرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مط�رة ك�سفت �رضكة "اأوت�فاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �س�لنيت�سن�غ�ر�سك يف �س�احي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رضكة "اأوت�فاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�ص مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ص "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ص اإن "نيفا" الع�سكرية املط�رة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�سة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي ال�عرة حيث ال�رضيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رضعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل م��سك�.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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روبوت ذكي »ي�سرق« مئات ماليني الدوالرات من بنك رو�سي
»�سبريبنك«  م�رصف  رئي�س  �رصح 
الرو�سي، جريمن غريف، ب�أن بنكه خ�رص 
ملي�رات الروبالت نتيجة اأخط�ء ارتكبه� 

روبوت يعمل ب�لذك�ء ال�سن�عي.
واأو�سح رئي�س البنك اأن الذك�ء ال�سن�عي 
يتخذ ع�دة قرارات داخل اأنظمة كبرية، 

يتوغل  �سئيل  خط�أ  يوؤدي  اأن  وميكن 
ملمو�سة حيث  اآث�ر  اإىل  اخلوارزمية  اإىل 
م�ستحق�ته  من  امللي�رات  البنك  يخ�رص 
وق�ل غريف اإن بنكه يقوم دوم� بت�سحيح 
الأنظمة  اإىل  ت�س�ف  حيث  الأخط�ء، 
اأن  �س�أنه�  من  م�س�عدة  خوارزمي�ت 

وب�سورة  ال�سن�عي،  الذك�ء  عمل  حت�سن 
م�  املحتملة،  الأخط�ر  تقيم  خ��سة، 
اأن  يذكر  اخل�س�ئر  من  ب�حلد  ي�سمح 
قد  ك�ن  الرو�سي  »�سبريبنك«  م�رصف 
ك�سف ال�سيف امل��سي عن ذك�ء �سن�عي 

من تطوير خربائه.

و�سمم الروبوت على هيئة امراأة بعينني 
الن�رص(،  )اإلهة  »نيك�«  تدعى  زرق�وين 
ويتزامن عمله� مع عمل م�سغل العملي�ت 
عن  جتيب  كي  برجمته�  ومتت  امل�لية. 
اأ�سئلة يوجهه� م�سغل الربن�مج وترد على 

م�س�عره وت�ستعر�س م�س�عره�.

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

ق�مت �رصكة بالكبريي برفع دع�وي ق�س�ئية 
�سد من�سة التوا�سل الجتم�عي تويرت بزعم 
اإنته�كه� للعدد من براءات الخرتاع اخل��سة 

به� يف اأنظمة الرتا�سل وتقني�ت الإعالن�ت عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�سع�رات حيث ن�ست 
ال�سكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �ست من�حي 

خمتلفة ومن �سمنه� اإن�س�ء املن�سة لتطبيق�ت 
مرا�سلة ب��ستخدام ابتك�رات بالكبريي وواجه�ت 

امل�سخدم خ��سته� التي ط�مل� متيزت به� 
وك�نت �سبيل تعزيز جن�حه� التج�ري.

وقد وجهت بالكبريي تهم�ً م�س�بهة الع�م 
امل��سي لفي�سبوك بزعم انته�ك �سبع براءات 
اخرتاع له� تتعلق ب�لأم�ن وامليزات امل�س�فة 

لواجهة امل�ستخدم كم� حتديث�ت ح�لة البط�رية 
كذلك اأخرى خ��سة بر�س�ئل اله�تف يف الألع�ب 

واأخرى م�س�بهة بق�سية تويرت.
اإل اأن في�سبوك ردت عليه� ب�ملثل متهمًة اإي�ه� 

ب�نته�ك خم�س من براءاته� حيث ل تزال 
الدع�وي يف ق�ع�ت املح�كم للحظة، واجلدير 

ب�لذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهه� للج�نب 
الربجمي بعد اإيق�فه� خلط ت�سنيع الهواتف يف 
2016 واإطالق ه�تفه� KEYone امُل�سنع من 
قبل �رصكة TCL ع�م 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خالل معر�س

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

اأن  ال�سينية  �س�ومي  �رصكة  ك�سفت 
ه�تفه� اجلديد Redmi S2 �سيكون 
تقني�ت  على  يحتوي  الذي  اجله�ز 
للتق�ط  خ��سة  ا�سطن�عي  ذك�ء 
�سور �سيلفي مت�ًح� لل�رصاء وب�أ�سع�ر 

من�ف�سة كم� هو احل�ل دائٍم�.
ي�أتي اله�تف مع �س��سة بقي��س 5.99 
بو�سة ب�أبع�د 19:8، كم� ي�أتي مبع�لج 
من  خي�رين  مع   625 �سن�بدراغون 
الذاكرة وم�س�حة التخزين الداخلية، 
مع  ت�أتي  الأوىل  الن�سخة  اأن  حيث 
وم�س�حة  ب�يت  جيج�   3 رام  ذاكرة 
ت�أتي  وهو  ب�يت  جيج�   32 تخزين 
فيم�  �سعودي،  ري�ل   549 ب�سعر 
ذاكرة  على  الث�نية  الن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�س�حة  جيج�ب�يت   4 رام 
64 جيج�ب�يت وت�أتي ب�سعر 679 ري�ل 

�سعودي.

يجلب  و
اله�تف معه ك�مريا اأم�مية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغ� 
binning لرفع دقة ال�سور، كم� هو 
احل�ل مع تقني�ت الذك�ء ال�سطن�عي 
لتح�سني �سور التق�ط ال�سيلفي. كم� 
خلفية  ك�مريا  على  اله�تف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغ�   12 بدقة  مزدوجة 
ميغ� بك�سل يُذكر، اأن اجله�ز �سيكون 
عرب  ح�رصي  وب�سكل  لل�رصاء  مت�ًح� 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغن�ل،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيم�  الر�س�ئل  تب�دل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رصية«  »املح�دث�ت  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�س�به� بتويرت تقول فيه� 

تويرت تعمل على خ��سية ر�س�ئل مب��رصة م�سفرة 
من النه�ية للنه�ية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، ف�إن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمي�ً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حم�دث�ت  ف�إن  وونغ 
وات�س اآب واآي م��سيج لأبل، بل يخت�ر امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رصية  حم�دثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حم�دث�ت  به�  تعمل  التي 
ه�تفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 ك�لت�يل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حم�دثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رصاً.
3- انقر على اأيقونة املعلوم�ت يف الزاوية العلي� 

اليمنى من ه�تفك.
4- اخرت »بدء ر�س�لة ن�سية �رصاً«، �ستُفتح ن�فذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

Key2 بالكبريي تك�سف عن ن�سخة حمدثة من هاتفها

ه�تفه�  امل��سي  الع�م  بالكبريي  اأطلقت 
ل�سوق  جديدة  عودة  لي�سكل   Key2
الهواتف الذكية مع نظ�م ت�سغيل اأندرويد 
من  الذكية  الهواتف  عك�س  على  ولكنه 
لوحة  يحمل  ك�ن  الأخرى،  ال�رصك�ت 
املف�تيح التقليدية امللمو�سة من ال�رصكة 

بج�نب احتوائه على �س��سة مل�سية.
ه�تف  عن  ال�رصكة  تعلن  فلم  الآن  اأم� 
ن�سخة  اإطالق  ف�سلت  لكنه�  جديد، 
حمدثة من ه�تفه� Key2 بلون اأحمر مع 

بع�س التحديث�ت املتعلقة ب�ل�سعة ونظ�م 
الت�سغيل.

ويحتوي ه�تف بالكبريي على ذاكرة رام 
داخلية  تخزين  �سعة  مع  ب�يت  جيج�   6
ال�سعة  �سعف  ميثل  م�  ب�يت  جيج�   128
ب�يت  جيغ�   64 ال�س�بقة  الن�سخة  يف 
بوجود  املع�لج  نف�س  اله�تف  ويجلب 
�سن�بدراغون 660. ويحمل �س��سة بقي��س 
4.5 بو�سة من نوع LCD اأ�سفله� لوحة 
مزدوجة  ك�مريا  ويقدم  تقليدية،  مف�تيح 

ت�سغيل  نظ�م  مع  ي�أتي  كم�  ب�خللف. 
مع   Key2 وي�أتي  اأوريو.   8.1 اأندرويد 
بط�رية 3،000 ملي اأمبري ويدعم ال�سحن 

ال�رصيع من كوالكوم.
اأن  اإل  املتو�سطة،  مزاي�ه  من  وب�لرغم 
على  بن�ًء  واأعلى  ب�سعر  �سي�أتي  اله�تف 
املنطقة اجلغرافية، ورمب� تعترب ال�رصكة 
هذا ال�سعر جيد كونه� توفر مزاي� حم�ية 
ال�رصك�ت  لدى  متوفرة  لي�ست  وغريه� 

الأخرى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملت�جر البيع ب�لتجزئة ومقدمي اخلدم�ت املعتمدين 

حتدد من خالله� م� يجب عليهم فعله عندم� يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختب�ر اأولً ملعرفة 

اإمك�نية حله� عرب الك�مريا اخللفية، ويف ح�ل عدمه يجب ا�ستبدال اله�تف ب�آخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الك�مريا اخللفية حلل م�س�كل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الك�مريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�س�ً يف العمل ب�سكل �سحيح.

»Nimb«.. خامت ذكي قد ينقذ حياة املاليني! 
ا�ستعر�ست �رصكة »Nimb« الرو�سية خ�مته� الذكي املخ�س�س لإنق�ذ �س�حبه يف املواقف اخلطرة و�سمم هذا اخل�مت ليكون و�سيلة متكن الن��س من طلب 

امل�س�عدة يف املواقف التي يتعر�سون فيه� للخطر، اأو عندم� يحت�جون اإىل م�س�عدة طبية، وزوده م�سمموه ب�أجهزة اإر�س�ل خ��سة ليكون مت�سال دوم� ب�ل�سبك�ت اخللوية، 
واأ�س�فوا له زرا عندم� يقوم امل�ستخدم ب�ل�سغط عليه، ير�سل اخل�مت اإ�س�رة اإىل مراكز ال�رصطة والإ�سع�ف ليح�رصوا للم�س�عدة.

.»GPS« ويحوي هذا اخل�مت بط�رية تكفي اأجهزته لتعمل اأ�سبوع� ك�مال، كم� ميكن ل�س�حبه تعقب مك�نه يف ح�ل فقدانه عرب تطبيق خ��س يعمل مع منظوم�ت



اأ�ساف اأنه يف �سياق اإمتام هذا العمل 
املخرج  التقى  ال�سينمائي  الفني 
»اأبدوا  الذين  القراءة  جلنة  باأع�ساء 

بع�ض التحفظات على الفيلم«.
و �سيعيد املخرج, ح�سب ما اأفاد به 
الوزير, »مراجعة بع�ض الأمور التقنية 
ليعيد تقدميه للجنة القراءة للموافقة 
عليه و من ثمة عر�سه ب�سكل ر�سمي 
على امل�ساهدين«و يف رد على �سوؤال 
العربي  ال�سهيد  منزل  بتحويل  يتعلق 
بن مهيدي بدوار الكواهي بعني مليلة 
»قد مت  باأنه  الوزير  ذكر  متحف  اإىل 
بهذا  الإدارية  الإجراءات  اتخاذ 

ال�ساأن يف انتظار ا�ستكمال اإجراءات 
اأخرى تخ�ض عائلة ال�سهيد من اأجل 
متحف  اإىل  ال�سهيد  بيت  حتويل 

و  مكتبة  اإجناز  عن  ف�سال  تاريخي 
قاعة للعر�ض مب�سقط راأ�ض ال�سهيد 

ابن مهيدي«.

م٫�س

وزير املجاهدين الطيب زيتوين

فيلم العربي بن مهيدي يعر�ض قريبا
�صيتم »يف القريب العاجل« عر�س الفيلم الذي يتناول حياة ال�صهيد »حممد العربي بن مهيدي«, ح�صب ت�صريح  اأدىل به بوالية 

اأم البواقي وزير املجاهدين الطيب زيتوين و قال الوزير لل�صحافة مب�صقط راأ�س ال�صهيد حممد العربي بن مهيدي باملكان 
امل�صمى دوار الكواهي بالقرب من مدينة عني مليلة يف اإطار زيارته لوالية اأم البواقي مبنا�صبة اإحياء الذكرى 62 ال�صت�صهاده 

»كنا نتمنى اأن يعر�س فيلم ال�صهيد ابن مهيدي اليوم اإال اأن تاأخر اإجراءات ا�صتكمال هذا العمل حالت دون ذلك«.

حتت �صعار«حماية 
اأبنائنا هي م�صوؤولياتنا«  

امل�سيلة حتيي 
اليوم العاملي 

للحماية املدنية
 « او�سان  »ابراهيم  امل�سيلة  وايل  اأ�رشف 

رفقة ال�سلطات املركزية واملحلية, على 

اإحياء اليوم العاملي للحماية املدنية حتت 

م�سوؤولياتنا«  هي  اأبنائنا  �سعار«حماية 

واحتفلت مديرية احلماية املدنية لولية 

اليوم بربنامج ثري ومتنوع  امل�سيلة بهذا 

الوحدة  احت�سنته  الذي  املنا�سبة  لهذه 

مفتوحة  اأبوابا  اأقامت  حيث  الرئي�سية, 

املدنية, حيث  احلماية  كل وحدات  على 

مت عر�ض الإمكانيات امل�سخرة ملختلف 
التدخالت امليدانية يف حال وقوع حوادث 

ج�سدت  التي  املناورات  هذه  وبينت 

الإمكانات  اأهمية  حوادث خمتلفة ومدى 

التي تتوفر عليها خمتلف وحدات القطاع, 

كما مت ت�سطري دورة تكوينية حول كيفية 

و  للمواطنني  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي 

اجلرحى  و  ال�سحايا  عدد  من  التقليل 

خا�سة فئة الأطفال فيما مت خالل حفل 
النا�سطني,  والأعوان  الإطارات  تكرمي 

ترقيتهم وكذا  للذين متت  الرتب  وتقليد 
املتقاعدين و�سهداء الواجب .

عبدالبا�صط بديار 

اأمن العا�صمة

تفكيك جمعية اأ�سرار ا�ستولت على كمّية من املجوهرات

حتت رعاية وزارة ال�صكن والعمران واملدينة

الطبعة الرابعة للجائزة الكربى للهند�سة الفارج هول�سيم2019

جامعة تيزي وزو

بطولة جهوية مب�ساركة 400 العبة كرة قدم وكرة اليد 

الطريق الوطني رقم 23   االأغواط

3 ماليري دج الإجناز 15 كلم من ازدواجية 

غليزان

انت�سال جثة �ساب من داخل بئر بيلل

وزارة الدفاع الوطني

توقيف عن�سري دعم للجماعات االإرهابية

اجلزائر,  ولية  اأمن  م�سالح  ا�سرتجعت 
من  جمموعة  اأ�رشار,  جمعية  تفكيك  خالل 
والأبي�ض,  الأ�سفر  املعدن  من  املجوهرات 
 )04( قرط,   )20( �سال�سل,   )08( يف  متّثلت 
نّقالني,  هاتفني  خوامت   )04( عقد,  ا�سوارات, 
و)10( ماليني  كمبيوتر حممول,   )02( جهازي 

�سنتيم.

باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  فرقة  عاجلت 
تكوين  ق�سية  لل�رشاقة,  الإدارية  املقاطعة 
حيث  ال�رشقة,  جلناية  اأعّدت  اأ�رشار  جمعية 
ال�سحية  مبنزل  تعمل  فيها  م�ستبه  قامت 
ب�رشقة  اآخران  فيما  م�ستبه  مع  وبالتواطوؤ 
الأغرا�ض,  من  وجمموعة  حديدية  خزنة 
للبيت  الولوج  عملية  لهما  �سّهلت  بعدما 

التحرّيات الأّولية مّكنت من الك�سف عن هوية 
مدينة  اىل  توّجهوا  اأّنهم  تبنّي  الذين  الفاعلني 
كانت  التي  املجوهرات  بيع  لغر�ض  �ساحلية 
ميلكون  اآخرين  فيهم  م�ستبه  اإىل  اخلزنة  يف 
لعملية  ا�ستنادا  املجوهرات,  لبيع  حمالت 
فيهم  امل�ستبه  بجميع  الإيقاع  مّت  حمكمة, 
 )08( يف  املتمّثلة  املجوهرات  وا�سرتجاع 

 )04( ا�سوارات,   )04( قرط,   )20( �سال�سل, 
 )02( جهازي  نّقالني,  هاتفني  عقد,  خوامت, 
كمبيوتر حممول, و)10( ماليني �سنتيم تعّد من 
عائدات بيع املجوهرات.   بعد ا�ستيفاء جميع 
تقدمي  مّت  بها,  املعمول  القانونية  الإجراءات 
الق�سائية  اجلهات  على  فيهم  امل�ستبه  ملف 

ة, للنظر فيه. املخت�سّ

من  جزء  هي  الكربى  الوطنية  املناف�سة  هذه 
اإىل  وتهدف  الأكادميية  ال�سبكة  مع  بواباتنا 
الهند�سة  يف  ال�سابة  املواهب  وتعزيز  ت�سجيع 
»اإعادة  يتمثل  العام  هذا  مو�سوع  املعمارية 
اأكرث  مع  ال�ساحلية«   علىال�سياحة  النظر 
اأربع  من  وقادمني  م�سجلني  طالبًة   420 من 

للهند�سة  البوليتكنيك  مدر�سة  موؤ�س�سات: 
املعمارية والعمران , اجلزائر العا�سمة ,ق�سم 
,ق�سم  اجلزائر  لكلية  املعمارية  الهند�سة 
الهند�سة املعمارية والعمران يف البليدة ,ق�سم 
الهند�سة املعمارية والعمران يف تيزي وزوهذه 
ال�سنة, يتم دعوة املر�سحني اإىل اقرتاح م�ساريع 

معمارية التي تفي باملعايري الدولية لل�سياحة 
خالل  من  امل�ساريع  تقييم  �سيتم  ال�ساحلية. 
جلنة م�سرتكة حول معايري: الإبداع , والبتكار 
واحلداثة  البّناء,  وحلول  املواد  اختيار  يف 
 , الزمنية  واملهلة   , وامليزانية   , املعمارية 
واحلد من الب�سمة البيئية , وا�ستخدام املواد 

املحلية,كفاءة الطاقة يف املباين وال�ستدامة 
وقدرة كل مناف�ض للدفاع عن م�رشوعه, و�سيتم 
تنظيم حفل توزيع اجلوائز بقيمة 900األف دينار 
, يف حفل الع�ساء الذي �سيقام يف �سهر جوان 
الطبعة  حول  املعلومات  من  ملزيد  القادم 

الرابعة للجائزة الكربى للهند�سة لفارج 

العربي  ال�سيخ  بجامعة  اأم�ض  نهار  انطلقت 
مب�ساركة  اجلهوية  البطولة  فعاليات  التب�سي 
اليد  وكرة  القدم  كرة  لعبات  من  لعبة   400
البطولة من تنظيم مديرية اخلدمات اجلامعية 
بولية تب�سة بالتن�سيق مع الولية وجامعة العربي 
التب�سي بتب�سة وهي موؤهلة للبطولة الوطنية بهذه 

املنا�سبة التحق ح�سب م�سدر م�سوؤول 192 طالبة 
ريا�سية يف اخت�سا�ض كرة القدم  وكرة اليد مع 
موؤطرين  اأكفاء يف هذا الخت�سا�ض لإجناح هذه 
القاعة  م�ستوى  على  الت�سفيات  جراء  الدورة 

املتعددة الريا�سيات
ع/ ر�صيد تب�صة

ر�سد غالف مايل قيمته 3 ماليري دج موجهة 
لإجناز ال�سطر الأول واملقدر ب 15 كلم من 
بولية   23 رقم  الوطني  الطريق  ازدواجية 
و  الولية  م�سالح  من  علم  الأغواط, ح�سبما 
عني  منطقتي  بني  الرابط  ال�سطر  هذا  يعد 
حمور  على  ع�سمان  عني  ومنطقة  ال�سهداء 
واآفلو  الأغواط  بلديتي  بني  املمتد  الطريق 
مرحلة ا�ستعجالية اأوىل من بني ثمانية اأ�سطر 
ا�ستكمال احل�س�ض املتبقية عند  انتظار  يف 

ذات  اأو�سحت  كما  املالية,  الأغلفة  توفر 
امل�سالح.

انت�سلت اأم�سية اأول اأم�ض م�سالح احلماية 
املدنية بيلل جثة �ساب يبلغ من العمر 28  
�سنة من قاع بئر يزيد عمقه عن 30 مرت 
البئر  داخل  وقوعه  اأ�سباب  جتهل  حيث 
ال�سحية حول جثة هامدة من قبل م�سالح 

حفظ  م�سلحة  نحو  املدنية  احلماية 
با�رشت  جهتها  من  يلل  بعيادة  اجلثث 
مالب�سات  يف  حتقيقا  الأمنية  امل�سالح 

احلادث.
ق  م

يف اإطار مكافحة الإرهاب, اأوقفت مفارز 
يوم  ال�سعبي,  الوطني  للجي�ض  م�سرتكة 
دعم   )02( عن�رشي   ,2019 مار�ض   02
عمليتني  اإثر  وذلك  الإرهابية,  للجماعات 
امل�سيلة/ن.ع.1  من  بكل  منف�سلتني 
حماربة  اإطار  ويف  ووهران/ن.ع.2. 
اجلرمية املنظمة, �سبطت مفرزة للجي�ض 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني 
اجلمارك, بعني قزام/ن.ع.6, )12( مولدا 

ومركبة  �سغط  مطارق  و)10(  كهربائيا 
رباعية الدفع ودراجتني )02( ناريتني, فيما 
�سيد  بندقية   )22( احلدود  حر�ض  حجز 
اأوقف  اأخرى,  جهة  من  بتب�سة/ن.ع.5.  
بوهران/ن.ع.2,  الوطني,  الدرك  عنا�رش 
كيلوغرام   )80( بحوزته  خمدرات  تاجر 
من الكيف املعالج, فيما مت �سبط )196( 
قر�ض مهلو�ض و)31800( علبة من الفحم 

بكل من ورقلة والوادي/ن.ع.4.
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تيزي وزو

حجز 3108 
من امل�سروبات 

الكحولية 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة  متكنت 
املرور  ب�رشطة  قيامها  توزواأثناء  بفريقات 
 04 رقم  األولئي  الطريق  م�ستوى  على 
وبلدية  امليزان  ذراع  بلدية  بني  الرابط 
فريقات من توقيف �ساحنة نوع يوجني على 
من  كبرية  بكمية  حمملة  �سخ�سني  متنها 
وحدة   3108 بـ  تقدر  الكحولية  امل�رشوبات 
قام  اأن  بعد  والأحجام,  الأنواع  من خمتلف 
�ساحب ال�ساحنة بتمويه ال�سلع باأواين الفخار 
تقدمي  مت  ال�ساحنة  �سندوق  مقدمة  يف 
امل�ستبه فيهما اأمام وكيل جمهورية حمكمة 
ذراع امليزان , اأين مت اأيدعمهما املوؤ�س�سة 

العقابية
ح- كرمي

وهران 

ا�سرتجاع 1.563 
طن من النفايات 

خالل 2018 
املن�رشم  العام  خالل  وهران  بولية  مت 
النفايات  من  طن   1.563 زهاء  ا�سرتجاع 
والزجاج  والبال�ستيك  الكرتون  من  اأغلبها 
املديرية  لدى  علم  ح�سبما  والأملينيوم,  
النفايات  كمية  ارتفعت  وقد  للبيئة.  الولئية 
خالل  طن   513 من  اأزيد  من  امل�سرتجعة 
وذلك   2018 خالل  طن   1.563 اإىل   2017
مراكز  ت�سيري  موؤ�س�سات  جهود  بف�سل 
كما   , والبلديات  للنفايات  التقني  الردم 
�سمرية  للبيئة,  الولئية  املديرة  اأ�سارت 
دحو وذكرت اأنه »على �سبيل املثال ارتفعت 
يف  طن   140 من  الكرتون  ا�سرتجاع  ن�سبة 
2017 اإىل 554 طن يف 2018 وهو ما يرتجم 
املجهودات املبذولة لبلوغ ت�سيري حمكم يف 

ا�سرتجاع النفايات«.

ال�صريك الدائم لكرة القدم اجلزائرية 

الروح  Ooredooُت�سّجع 
الريا�سية يف املالعب

الوطنية,  القدم  لكرة  الدائم  Ooredoo,ال�رشيك 
توا�سل التزامها يف تثمني قيم الريا�سة يف اجلزائر 

و الرتويج للروح الريا�سية يف املالعب.
املن�سورة  الريا�سية«  الروح  مع  كلنا   « بر�سالتها 
والفرن�سية  والأمازيغية  العربية  الثالثة  باللغات 
خمتلف  يف  الإعالنية  والالفتات  اللوحات  على 
اجلزائر,  بطولة  مباريات  حتت�سن  التي  املالعب 
القيم  ت�سجيع  يف  عرنغبتها   Ooredoo توؤكد 
العاملية لل�سداقة والأخوة و الت�سامن لدى الالعبني 
الثامنة  اجلولة  ففي  اجلزائريني.  وامل�سجعني 
ملرحلة الإياب من بطولة اجلزائر, مت ن�رش ر�سالة 
الروح الريا�سية لـ Ooredooمبلعب 1 نوفمرب يف 
ال�سبت  يوم  التي جمعت  تيزي وزو, خالل املباراة 
2 مار�ض2019 �سبيبة القبائل بوفاق �سطيف, نف�ض 
ن�رشها  مت  الريا�سية  للروح  تدعو  التي  الر�سالة 
خالل املباراة التي جمعت �سبيبة القبائل مبولودية 
نوفمرب   1 مبلعب   2019 فيفري   09 يوم  اجلزائر 
ثل هذه املباريات التي جتمع نوادي  بتيزي وزو متمُ
القدم  كرة  ل�رشيك  فر�سة   Ooredoo ترعاها 
ترقية  والتزامها يف  للفرق  دعمها  لتاأكيد  الوطنية, 

الروح الريا�سية.
لأربع  الر�سمي  الراعي  هي   Ooredoo للتذكري, 
وفاق  وهي  اجلزائرية  القدم  لكرة  مرموقة  نوادي 
�سطيف, �سبيبة القبائل, مولودية اجلزائر ومولودية 

وهران.
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